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Abstract 
The constitutional system in 1285 A.H. established, and it's aim was compensating for the 
backwardness, reforming the affairs and the progress and promotion of the country in the world but 
it soon failed, plunging the country into unprecedented political, economic, and social chaos. It was 
under these circumstances Iranian intellectuals realized the only way out of successive crises was 
the establishment of a "powerful enlightened tyranny." They pursued two goals from this idea: first, 
that with the coming to power of a powerful government, Iran could regain its past glory; Secondly, 
in powerful government, fundamental reforms should be carried out in order to modernize and 
develop the country and raise its position in the world. In this article, the author intends to explore 
the literature of the time, the tendency of some Iranian poets and writers to enlighten tyranny / 
powerful national government with the aim of restoring Iran to its ancient glory and achieving 
modernity. The question raised in this article is how and in what way is the tendency towards 
enlightened tyranny (as a political approach) reflected in post-constitutional literature (from 1285 
A.D. to 1310 A.H.)? The result of this research was that the tendency towards enlightened tyranny 
has been manifested in four ways in the literature of this period: 1. Expressing concern about post-
constitutional unrest. 2. Criticism of the failure to achieve the slogans and goals of constitutionalists. 
3. The desire for the emergence of a powerful government to organize the affairs of the country. 4. 
Nationalism. 
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  پس از مشروطه یاتر ادبد استبداد منور یاسیس یۀنظر
                         ه.ش.) 1310ه.ش. تا  1285(از 

)(مقالۀ پژوهشی   
 * مدديیمنا علدکتر                                                                                 

 چکیده

ر سطح دکشور  يو اعتال یشرفتاصالح امور و پ ماندگی،هر چند که نظام مشروطه، با هدف جبران عقب

را به هرج  که با شکست مواجه شد و کشور ییدنپا یرياما د یافت،ه.ش. استقرار  1285در سال  ی،جهان

از  یهبود که گرو یطشرا یندچار کرد. در ا ايسابقهیب یو اجتماع ياقتصاد یاسی،و مرج و آشوب س

 /یمقتدر مل دولت«کار آمدن  يرا در رو یدر پ یپ هايرون رفت از بحرانتنها راه ب یرانیروشنفکران ا

کار آمدن  يا روب: نخست آنکه کردندیدو هدف را دنبال م یشهاند ین. آنان از طرح ایدندد» استبداد منور

 یساصالحات اسا دولت مقتدر، یۀآنکه در سا دوم یابد؛خود را باز  ۀبتواند شکوه گذشت یراندولت مقتدر، ا

 ینا . پرسش مطرح دریابدآن در جهان اعتال  یگاهو جا یردکشور صورت گ یشرفتدر جهت تجدد و پ

صورت در  ) چگونه و به چهیاسیس یکردرو یکبه استبداد منور (به عنوان  یشمقاله، آن است که گرا

هش حاصل پژو یناست؟ آنچه از ا یافتهه.ش.) انعکاس  1310ه.ش. تا  1285پس از مشروطه (از  یاتادب

 یبراز نگرانا. 1است:  یافتهدوره نمود  ینا یاتبه چهار صورت در ادب یاسیس یشۀاند ینشد آن بود که ا

 آرزوي. 3. خواهانشعارها و اهداف مشروطه یافتن. انتقاد از تحقق ن2پس از مشروطه.  هايیاز نابسامان

 .یونالیسم. ناس4سامان دادن به امور کشور.  يبرا ربرآمدن حکومت مقتد
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 .یونالیسممشروطه، ناس ةمشروطه، شعر دور ةاستبداد منور، حکومت مقتدر، دور ها:کلیدواژه

 

 مقدمه و بیان مسألۀ پژوهش.1

هاي جانبۀ آن، در جریان جنگهاي همهایرانیان با غرب مدرن و پیشرفت ۀنخستین مواجه

هایی از خاك ایران، براي بخش ایران با روسیه اتفاق افتاد؛ این شکست و در پی آن جداشدن

ها که به شکست از روس اولین بار ایرانیان را با دو مسألۀ اساسی مواجه کرد: نخست آنکه

، مطلقاً براي ایرانیان قابل هضم نبود 1فرهنگ و کافر بودندزعم ایرانیان مردمانی فرومایه و بی

مردان نکه این شکست، دولتو حس ناسیونالیستی را در برخی از آنها بیدار کرد و دیگر آ

جانبۀ غرب را هاي همهکدام عامل، پیشرفت ایرانی را با این پرسش اساسی مواجه کرد که

 موجب شده است؟

طلبی از این زمان به بعد بود که با دست در دست یکدیگر دادن عواملی دیگر، فکر مشروطه

به ذهن ایرانیان راه یافت و نظام مشروطه، با هدف اصالح امور و پیشرفت کشور ، در سال 

نظام با شکست مواجه شد و کشور در این که  طولی نکشیده.ش. استقرار یافت. اما  1285

. در این شرایط رفتاي فرو سابقهاقتصادي و اجتماعی بی ـآشوب سیاسی و  هرج و مرج

هاي پی در پی را در روي کار آمدن ن ایرانی تنها راه برون رفت از بحرانبود که روشنفکرا

کردند: دیدند. آنان از طرح این اندیشه دو هدف را دنبال می» منوردولت مقتدر ملی/ استبداد «

هاي قومی از میان برداشته شود، ملتی نخست آنکه با روي کار آمدن دولت مقتدر، پراکندگی

فرهنگ و تاریخ مشترك ایجاد گردد و به این وسیله ایران بتواند شکوه  یکپارچه، با زبان و

گذشتۀ خود را باز یابد؛ دوم آنکه در سایۀ دولت مقتدر، اصالحات اساسی در جهت تجدد 

 و پیشرفت کشور صورت گیرد و جایگاه آن در جهان اعتال یابد.
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(به عنوان یک رویکرد پرسش مطرح در این مقاله، آن است که گرایش به استبداد منور 

ه.ش.)  1310ه.ش. تا  1285سیاسی) چگونه و به چه صورت در ادبیات پس از مشروطه (از 

 انعکاس یافته است؟

 

 هاي گرایش به استبداد منورزمینه. 1-1

ه.ش. استقرار یافت و بسیاري را به تحوالت اساسی  1285در سال  هرچند که نظام مشروطه

ما در عمل روند حرکت کشور پس از روي کار آمدن مجلس، معکوس در ایران امیدوار کرد، ا

هاي تئوریک، موانع دینی، بسترهاي نامساعد اجتماعی ـ بود. به گفتۀ پژوهشگران، کاستی

هرج و مرج، آشوب  را درهاي خارجی (روسیه و انگلیس) کشور اقتصادي و مداخلۀ قدرت

تا آستانۀ فروپاشی کامل و  گرفتار کرداي سابقهسیاسی و آشفتگی اقتصادي و اجتماعی بی

 ). 12ـ  14: 1381(ر.ك: مالیی توانی،  بردپیش 

ضعف و ناکارآمدي نظام مشروطه در ایران آن روزگار تا حدي بود که حکومت مرکزي 

برآمده از آن، خارج از تهران، هیچ قدرتی نداشت؛ به همین سبب در اکثر مناطق ایران سران 

از جملۀ هاي نظامی و سیاسی دیگر قدرت را در دست گرفته بودند؛ چهرهقبایل و طوایف یا 

کلنل محمدتقی پسیان در خراسان، شیخ محمد خیابانی توان به قیام ها میطلبیاین استقالل

 ).118: 1379زاده، (ر.ك: نقیباشاره کرد خان در گیالن در آذربایجان و میرزاکوچک

هاي فراوانی شاه، انجمنشروطیت و مرگ مظفرالدینبعد از صدور فرمان م در تهران نیز

طلبی بودند؛ اما در واقع البته هر یک از آنان مدعی مشروطه وتشکیل شدند که غالباً مسلح 

دادند و دائم اغتشاش هاي شخصی قرار میحساباي براي تسویهطلبی را بهانهمشروطه

ها تصریح منابع تاریخی، این انجمن کردند. بهخیابانی، درگیري و آشوب اجتماعی بر پا می
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: 1383ترین موجب هرج و مرج، ناامنی و بحران سیاسی در کشور بودند (ر.ك: آبادیان، مهم

رقابت میان و  ). از سوي دیگر در خود مجلس هم اختالف بین نمایندگان مجلس77ـ  79

آورد تر فراهم میهاي بیشزد و زمینه را براي اغتشاشآنها به هرج و مرج موجود دامن می

 ).129: 1387(ر.ك: آبراهامیان، 

م.) نیز، خود، عامل دیگري براي  1914ه. ش. ( 1293بروز جنگ جهانی اول در سال 

گسترش هرج و مرج و نشان دادن ضعف نظام نوپاي مشروطه بود. در این جنگ هرچند که 

اي حکومت مرکزي، به عرصهاي اتخاذ کرده بود، اما به سبب ضعف طرفانهایران موضع بی

براي تاخت و تاز نیروهاي روسیه، انگلیس، آلمان و عثمانی تبدیل شد. به همین سبب تحت 

هاي مالی و ها و خسارتهاي اقتصاد ایران بیش از پیش متزلزل شدند، هزینهتأثیر آن، بنیان

اجتماعی، قحطی، رکود، نظامی و تلفات انسانی فراوان بر ایران تحمیل شد و آن را با بحران 

 ).162: 1381تورم و فقر فزاینده مواجه کرد (ر.ك: مالیی توانی، 

م.)، انقالب بلشویکی روسیه به پیروزي  1917هاي میانۀ جنگ (از سوي دیگر، در سال

رسید، این پیروزي بیش از هر چیز زمینه را براي گسترش اندیشۀ سوسیالیستی و نفوذ انقالبیان 

توانست منافع انگلستان در ایران را نیز، به ان فراهم نمود که به نوبۀ خود میبلشویک در ایر

خصوص بر سر مسألۀ نفت خوزستان، به خطر اندازد. از این رو، پس از اتمام جنگ، در حالی 

که روسیه نیروهاي خود را از ایران بیرون برده بود و از نیروهاي آلمان و عثمانی هم دیگر در 

د، دولت انگلستان براي حفظ و گسترش نفوذ خود در ایران، پیشنهاد قرارداد ایران اثري نبو

الدوله) مطرح کرد که به موجب آن، وزیري وثوقرا به دولت وقت ایران (به نخست 1919

داد (ر.ك: گرفت و عمالً استقالل خود را از دست میایران تحت الحمایۀ انگلستان قرار می

 ).453: 1390آبادیان، 
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هایی قرار داشتند دربار در حال احتضار قاجار و دولت ،هاها و آشفتگیان این بحراندر می

آمدند و پس از چند ماه به سبب رویارویی با حجم که یکی پس از دیگري روي کار می

آبادي رفتند، به طوري که به گفتۀ یحیی دولتدادند و کنار میعظیمی از مشکالت استعفا می

مرتبه کابینه وزراء تغییر کرد و هر دفعه مدتی بحرانش به طول انجامید  در ظرف یک سال پنج«

، 1362آبادي، (دولت» و به این واسطه رشتۀ امور از هم گسسته شد و شیرازة کارها پاره گشت

 ).282: 3ج

ثباتی حاکم این بود که گروهی از روشنفکران ایرانی راه رهایی از قهقراي فقر و ناامنی و بی

ر نه در مشروطه، بلکه در روي کار آمدن دولت مقتدر ملی، که فالسفۀ سیاسی آن را را این با

 وجو کردند.اند، جستنامیده منوراستبداد 

 

 استبداد منور  2-1
به گفتۀ مورخان، پیدایش حکومت مشروطه در اروپا، زمانی اتفاق افتاد که پیش از آن، 

هاي و زمینه را براي روي کار آمدن دولت سلسله تحوالتی در جوامع اروپایی رخ داده بود

پارلمانی فراهم کرده بود. نخست آنکه حیات شهري در آن، به سبب رشد بورژوازي گسترش 

ها، پدید آمده بودند. یافته بود و شهرهاي جدیدي، مستقل از حیطۀ زندگی و اقتدار فئودال

ها مقاومت جدید، در برابر فئودالهاي پادشاهی ساکنان این شهرها با به راه انداختتن نظام

آنکه کلیساي یکپارچۀ قرون  مکردند و خود را از زیر یوغ اربابان زمیندار رها کردند. دو

طلبان دینی به شدت تضعیف شد و یکپارچگی دینی جاي وسطایی بر اثر کوشش اصالح

در برابر خود را به کلیساهاي ملی داد. سوم آنکه پادشاهان با حمایت از شهرهاي جدید 

اشراف زمیندار و کلیساي ملی به جاي کلیساي واحد قرون وسطایی و زبان و ادب ملی به 
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اي هاي مطلقۀ جدید شدند و پادشاهان شکل تازهگذار سلطنتجاي زبان و ادبیات التین پایه

از کشور را پدید آوردند. این شکل تازه، سرزمینی بود با حاکمیت خاندان پادشاهی معین، 

ي سیاسی مشخص، کلیساي ملی، زبان ملی، ارتش و سازمان اداري ملی. و در نهایت مرزها

هاي مطلقه باعث شد اندیشۀ سیاسی جدید به منظور تأسیس گیري سلطنتخود این شکل

 ).80ـ  81: 1384هاي تازه بر پایۀ دموکراسی، ظهور یابد (ر.ك: اکبري، حکومت

توان دریافت که انقالب مشروطۀ ایران بدون ی میدر مقایسه با این تحوالت اروپا، به خوب

از سر گذراندن چنین فرایندي به وقوع پیوست و به همین سبب دیري نپایید و شکست خورد 

ناامنی و فقر و قحطی و بیماري را براي مردم ایران به ارمغان آورد.  و به جاي اصالح امور،

تر براي بر آن داشت تا راهبردي اساسی از این رو گروهی از روشنفکران و نخبگان ایرانی را

شرط تحقق امر وجو کنند و در نهایت به این نتیجه برسند که پیشاصالح امور کشور جست

اصالح و پیشرفت، چیزي نیست جز روي کار آمدن دولتی مقتدر و صاحب ارادة الزم براي 

 منوررا استبداد ) که آن 132ایجاد نظم و امنیت و اجراي پروژة اصالحات (ر.ك: همان: 

، الزم است که نخست دو مفهوم اساسی مندرج منوراند. براي درك بهتر مفهوم استبداد نامیده

 ، در معناي مدرن آنها تبیین شوند.»ملت«و » دولت«در آن یعنی 

 الف: دولت

ساخت قدرتی است که در سرزمین معین «در اصطالح علوم سیاسی، منظور از دولت 

ی معین (ملت) تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار (کشور) بر مردمان

آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش؛ می

هاي اداري، سیاسی، قضایی و نظامی فعلیت این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان

تعریف از دولت، مفهومی مدرن است و عناصر  ). این162ـ  163: 1392(آشوري، » یابدمی
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توان سراغ هاي سنتی از جمله ایران پیش از مشروطه، نمیمختلف سازندة آن را در حکومت

گرفت. یکی از این عناصر، مفهوم سرزمین معین است؛ در نظام حکومتی سنتی، براي 

هاي مدرن تهاي تحت سلطه، مرزهاي مشخصی تعریف نشده است در حالی که دولسرزمین

 اي هستند. شدهداراي مرزهاي دقیق و تعیین

 تب: ملّ

در فلسفۀ سیاسی مدرن منظور از ملت، یک واحد بزرگ انسانی است که عامل پیوند آن 

یک فرهنگ و آگاهی مشترك است. از این پیوند است که احساس تعلق به یکدیگر و احساس 

هاي هر ملت اشغال یک قلمرو جمله ویژگیآید. از وحدت میان افراد متعلق به آن پدید می

جغرافیایی مشترك (کشور) است و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین. عالوه بر 

آن نیروي حیاتی پیونددهندة ملت از احساس تعلق قوي به تاریخ خویش، دین خویش، 

این تعریف ). با توجه به 306(همان: » خیزدمیفرهنگ ویژة خویش و نیز زبان خویش بر

دولت، ملت و کشور (یا سرزمین) سه عنصر «هاي سیاسی مدرن، توان گفت که در نظاممی

دهند و موجودیت هر یک وابسته به پایداري هستند که سه رأس یک مثلث را تشکیل می

هاي سنتی گذشته از چنین تعریف و ). سه رأسی که در نظام163(همان: » دیگري است

 اند. دهکارکردي برخوردار نبو

توان گفت منظور روشنفکران ایرانی از روي کار بنا بر این تعریف از دولت و ملت می

گیري دولت مدرن است؛ دولتی که بتواند با به کارگیري قدرت خود ، شکلمنورآمدن استبداد 

(با استفاده از نیروي نظامی) تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و در عین حال ملتی یکپارچه، 

کیه بر تاریخ، زبان و فرهنگ مشترك بسازد تا از منازعات میان اقوام مختلف بر سر به با ت

 ). 23: 1390دست گرفتن قدرت و هرج و مرج و ناامنی، جلوگیري نماید (ر.ك: انتخابی، 
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هاي تجدد ، به کار انداختن چرخمنورسویۀ دیگر رویکرد روشنفکران این دوره به استبداد 

وان گفت این روشنفکران به دنبال روي کار آوردن دولتی بودند که عالوه تاست. در واقع می

بر مقابله با هرج و مرج و ناامنی، بتواند کشور را در مسیر پیشرفت نیز قرار دهد؛ پژوهشگران 

اند؛ دولت مطلقۀ نوگرا، دولتی است که در آن این دولت مطلوب را دولت مطلقۀ نوگرا نامیده

هاي درست و عزم و ارادة پردازينفر قرار دارد و این فرد با ایده قدرت مطلق در دست یک

کند و به سوي اصالح و پیشرفت جدي خود، جامعه را در جهت خیر و سعادت هدایت می

کند، شود. این نوع حکومت از آن جهت که قدرت را در دست یک نفر متمرکز میرهنمون می

که با ذهن روشن، عزم و اراده و روحیۀ استبدادي است و از سوي دیگر به این دلیل 

(نورانی/ روشن) است و از  منوردارد، خواهانۀ همان یک نفر به سوي تجدد گام برمیترقی

 شود.خوانده می منوراین رو استبداد 

اندیشۀ نیاز به روي کار آمدن چنین دولتی، از همان دورة قاجار، پیش از انقالب مشروطه 

خان ران ایرانی قرار داشت؛ چنانکه در آراء آخوندزاده و میرزا ملکممورد توجه برخی روشنفک

)؛ اما به 314و  235: 1396ر.ك: رجبلو، کرد (مشاهده  هایی از این رویکرد راتوان نشانهمی

قانون تأکید  طلبان بیش از هر چیز بر تدوین قانون اساسی و حکومتدلیل آنکه مشروطه

هاي دن یک دولت مقتدر با تأکید بر یکپارچگی ملی، تا سالداشتند، تالش براي روي کار آور

هاي پس از مشروطه، فکر روي جنگ جهانی اول و پس از آن به تأخیر افتاد. تا اینکه در سال

 .کار آوردن یک حکومت مقتدر با هدف نوسازي و یکپارچه ساختن ایران، دوباره سر برآورد

اي با توان به سرمقالهدوره بود؛ براي مثال میعرصۀ دیگر طرح این رویکرد، مطبوعات آن 

به قلم ملک الشعراي بهار اشاره کرد که در مجلۀ نوبهار انتشار » کار بزرگ، مرد بزرگ«عنوان 

ها یافت. بهار در این مقاله به مقایسۀ ایران زمان خود با ایرانی که چند دهه پیش زیر پاي افغان
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فته است که همان طور که در آن زمان، نادر توانست لگدکوب شده بود، پرداخته و نتیجه گر

ها رهایی بخشد، اکنون نیز به وجود مقتدري چون او نیاز است و تنها ایران را از دست افغان

ق.: 1333تواند کشور را از هرج و مرج و گرفتاري نجات دهد (ر.ك: بهار، گشا مییک مرد گره

ید به یک چیز اعتراف کنم... من از آن واقعۀ من اینجا با«گوید: وي در جاي دیگر می ).1

هرج و مرج مملکت و هتاکی جراید که در ایام بعد از انقالب روسیه و فاصلۀ میانۀ مهاجرت 

آمد و الدوله روي داد، اوقاتی که هر دو ماه دولتی به روي کار میو کابینۀ دوم آقاي وثوق

این وضع علی التحقیق رو به ویرانی  حس کردم و تنها هم نبودم که مملکت با ...افتادمی

خواهد رفت. معتقد شدم و در جریدة نوبهار مکرر نوشتم که باید حکومت مقتدري به روي 

تر باشد... باید جلو هرج و مرج فکري و قلمی را تر و باجرأتتر و فعالکار آید قدري قوي

تشکیل داد... باید گرفت، باید دولت مرکزي را قوت بخشید، باید مرکز ثقل براي کشور 

: 2، ج1392(بهار، » حکومت مشت و عدالت را که متکی به قانون و فضیلت باشد، رواج داد

100.( 

به قلم سید » خواهدایران نادر می«اي با عنوان توان در سرمقالهشبیه به این مضمون را می

رجال فرسودة «را محمد توفیق نیز مشاهده کرد، نویسندة این مقاله سیاستمداران روزگار خود 

هاي تجددپرور، پرمغز و جسور ایران جوان مشروطه، آدم«نامد و معتقد است که می» استبداد

الزم دارد تا بتوانند به مقتضاي دستور و احتیاجات این عصر منافع وطن را ادراك و با یک 

: 1387، (به نقل از صالحی» ـ پروگرام ـ صحیحی عرادة سیاست کشور را اداره نمایند منهاج

194 .( 

هایی که موضوع لزوم روي کار آمدن دولت مقتدر را مطرح ترین نشریهیکی از معروف

شد. در یکی از زاده بود که در برلن منتشر میکرد، مجلۀ کاوه به سردبیري سید حسن تقی
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نظام مشروطۀ خوب «هاي این نشریه، نویسنده شرایط آن روز ایران را براي برقراري سرمقاله

تواند ما شقوقی را که مملکت ایران به آن ترتیب اداره می«گوید: داند و میمناسب نمی» ملکا

-دوست که فرنگیطلب و تمدندانیم؛ ادارة استبدادي خوب ترقیبشود، منحصر به سه شق می

گویند، مانند حکمرانی پطر کبیر در روسیه یا میکادوي متوفی در ژاپن  منورها آن را استبداد 

هاي استبدادي به اي امارت محمدپاشا در مصر. دوم استبداد بد مانند همۀ حکومتا اندازهیا ت

استثناي معدود نادر و کالمعدوم. سوم مشروطۀ ناقص و خراب و معیوب. شقّ رابع که 

مشروطۀ خوب کامل و صحیح باشد و در صورت امکان وجود آن، بالشک و بدون هیچ 

از موضوع است. یعنی چون در ایران غیر ممکن است و وگو، احسن شقوق بود، خارج گفت

گانۀ زنیم. از شقوق سهی کرده امکان دارد، لهذا از آن حرف نمیفقط در میان ملت عالم و ترقّ

ل الحصول نیستند نیز بدون شبهه شقّ اودیگر که هر سه امکان دارند، اگرچه بعضی محتمل

ممکن است بسیار براي ایران مفید و در صورت وجود اسباب و ظهور اشخاص الزم آن، 

هایی زاده در این مقاله پطر کبیر و میکادوي ژاپنی را به عنوان نمونهتقی». موافق صالح باشد

همانطور که پطر کبیر و میکادو «دوست معرفی کرده و گفته است از مستبدان مقتدر و وطن

تمدن و ترقی را در مملکت  بر خالف میل مردم عوام و اکثریت جاهل ملت خودشان... لوازم

دوست خود به قهر جاري کرده و جبراً مردم را تربیت کردند... در ایران نیز یک مستبد وطن

طی ممکن بود بدون مشاوره با مجامع تجار ورشکست و ن و مقتدر و مسلّو متمد

کت چی بازار پایتخت اصول و رسوم تمدن را در اطراف و اکناف مملهاي سیاستخوانروضه

 . 2)3: 1384نام، (بی» اجرا بنماید

الگوي این روشنفکران در دنبال کردن اندیشۀ ترقی در سایۀ حکومت مقتدر، کشورهایی 

بودند که قبالً چنین راهی را پیموده بودند، یکی از این کشورها که به شدت مورد توجه اینان 
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بود به ترقی زائدالوصفی دست  قرار گرفت، ژاپن بود که با اصالحات مقتدرانۀ میکادو توانسته

وقفه باال رود. چنان که در مقالۀ یادشده، نویسنده او را به عنوان هاي تمدن، بییابد و از پله

لوازم تمدن و ترقی را در مملکت خود به قهر جاري کرده و جبراً مردم «یکی از کسانی که 

 رده است. دانسته و الگوي مناسبی براي ایران معرفی ک» را تربیت کردند

الگوي دیگر این روشنفکران، یکی موسیلینی بود که در ایتالیا دست به اصالحات بزرگ 

زده بود و به وضع پریشان آن کشور ضعیف سر و سامان داده بود و دیگري ویلهلم، قیصر 

توانسته بود آن کشور » خون و آهن«آلمان که با همکاري صدراعظم خود بیسمارك و با شعار 

هاي اروپایی تبدیل کند. چنانکه مشفق کاظمی، یکی از ملیون مقیم برلن، از قدرترا به یکی 

نویسد: در خاطرات خود دربارة فروهر، که او نیز از جوانان دانشجوي ایرانی در برلن بود، می

ها و شعار ها و بیزماركکرد و خشونت ویلهلمفروهر به جنبۀ اشرافی خود زیاد تکیه می«

(به نقل از بهنام، » دانستاي میصدر اعظم مشهور آلمان را کار پسندیده معروف آهن و خون

1396 :65.( 

و  منورطور که در مقدمه گفته شد، روشنفکران این دوره، با طرح اندیشۀ استبداد همان

کردند؛ یکی تجدد و ترقّی ایران و دوم روي کار آمدن دولت مقتدر دو هدف را دنبال می

» ناسیونالیسم«توان از آن با عنوان اندن شکوه و عظمت گذشتۀ کشور که میتالش براي باز گرد

 پذیر بود.امکان منوریاد کرد و تنها با روي کار آمدن دولت مقتدر/ استبداد 

 ناسیونالیسم 3-1
توان در همان شکست سپاه ایران از روسیه زمینۀ پیدایش ناسیونالیسم ایرانی را می

ایرانیان در برابر کسانی که تا آن روز به زعم آنان کافر و فرومایه به وجو کرد؛ شکست جست

دار نمود و آمدند، براي اولین بار غرور دولتمردان و روشنفکران ایرانی را جریحهشمار می



استبداد  یاسیس یۀظرن، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهادوفصلنامه پژوهش
 299                                                            )منا علی مددي: یسنده(نوپس از مشروطه  یاتمنوردر ادب

 
هاي روشنفکران عصر پرستی را در آنها بیدار کرد. به همین سبب در نوشتهحس وطن

ه ایران باستان نمودي آشکار دارد؛ شکوهی که به باور مشروطه، تالش براي نشان دادن شکو

 ماندگی و ضعف ایران را فراهم آورده بود.آنها با حملۀ اعراب فروریخته بود و اسباب عقب

کرد که ایران باستان چیزي از اروپاي امروزي هاي خود ادعا مییکی از کسانی که در نوشته

بساید، آخوندزاده بود. آخوندزاده ادعا داشت که ایرانیان تواند شانه به شانۀ آن ندارد و می کم

یاب شده، در عزت و در زیر سایۀ سلطنت ایشان [سالطین] از نعمات الهی بهره«باستان 

بودند و شهرت کردند؛ در داخل مملکت آزاد و در خارج آن محترم میآسایش زندگانی می

عهد سالطین فرس... در هر شهر محاسبان عظمت سالطین ایران کل آفاق را فروگرفته بود. در 

شد، واقف گشته در دفاتر قید بودند و به مالیاتی که از رعایا به خزینۀ دولت واصل میمی

کردند... کس در حق احدي بر جور و تعدي یارا نداشت، براي حفظ لشکر هم قانون می

ها جداگانه بیمارستان جداگانه مقرر بود... از جانب دولت در هر بلد به جهت مردان و زنان

کردند.... کوران و شالن و بود که بیماران غریب و بیکس را در آنجا معالحه و پرستاري می

 24: 1395(آخوندزاده،  »بودندخوار میهاي پادشاهی روزيکسان در بیمارستانعاجزان و بی

 ).21ـ 

ل اصلی فروریختن از نظر این روشنفکران، حملۀ اعراب مسلمان و نفوذ فرهنگ عربی عام

ستیزي قابل مشاهده است. آمد، بنابراین در آثار آنان نوعی عربکاخ عظمت ایران به شمار می

اي ایران! کو آن دولت عظیم؟... کجا رفت آن سلطنت « نویسد:که آقاخان کرمانی میچنان

هزار و دویست و سروپا آمدند و یکۀ بیخدایی؟... یک مشت عرب لخت.... وحشی گرسن

(آقاخان کرمانی، » اند...اند و بدین روز سیاه نشانیدههشتاد سال است که تو را بدبخت کرده

ستیزي و تأکید بر تفاوت ایرانیان اند که عرببرخی پژوهشگران بر این عقیده ).128م.: 2000
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اي هي اروپاییان ساییدن بود که ایرانیان آن روز از فکر پیشرفتها براي شانه به شانهبا عرب

 ).109: 1396رفتند (ر.ك: ضیاء ابراهیمی، آنان بیرون نمی

کردند، هاي ایرانی براي نیل به مقصود، پیش روي خود ترسیم میکاري که ناسیونالیستراه

ها و مذاهب بود که با تکیه بر فرهنگ و زبان و تاریخ ساختن ملتی یکپارچه، فارغ از قومیت

رعت باال رود و آبروي از دست رفتۀ خود را بازیابد. این ی به سمشترك بتواند از نردبان ترقّ

بود که با تکیه بر ملیت، خواهان از میان برداشتن هر چیزي بودند که یکپارچگی آن را با خطر 

مقصود ما از وحدت ملی ایران، «نویسد: محمود افشار دربارة این موضوع میکرد؛ مواجه می

است که در حدود امروز مملکت ایران اقامت وحدت سیاسی، اخالقی و اجتماعی مردمی 

دارند... اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی 

عمومیت یابد، اختالفات محلی از حیث لباس، اخالق و غیره محو شود.... به عقیدة ما تا در 

هر لحظه براي استقالل  ایران وحدت ملی از حیث زبان، اخالق، لباس و غیره حاصل نشود،

 ).5: 1352(افشار، » باشدسیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می

که استقالل و  1919پس از شکست نظام مشروطه و بخصوص بعد از امضاي قرارداد 

تري گرفت و بعدها انداخت، ناسیونالیسم ایرانی قوت بیشتمامیت ارضی ایران را به خطر می

 ولت پهلوي گردید.تبدیل به ایدئولوژي د

 

 1299کودتاي اسفند  4-1
هاي بسیار، درست زمانی که غالب روشنفکران ایرانی اندیشۀ فراز و نشیب پیمودنپس از 

ها پروراندند و به امید برآمدن قهرمانی مانند نادر بودند تا بر ناامنیرا در سر می منوراستبداد 

ها پایان دهد، رضاخان میرپنج با همکاري سیدضیاءالدین طباطبایی طی کودتایی و هرج و مرج
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ط یابند. این افراد پس از کودتا دو دولت سپهدار را سرنگون کردند و توانستند بر تهران تسلّ

هاي روشنفکران آن روزگار همخوانی ها و آرمانبیانیه صادر کردند که مضمون آنها با خواسته

 کامل داشت. 

کند که: موسوم است اعالم می» کنممن حکم می«اخان در اولین بیانیه که به اعالمیۀ رض

مشیت کردگاري ... این فرصت را براي ما تدارك دیده، اینک در تهران هستیم. ما پایتخت «

ایم... فقط به تهران آمدیم براي اینکه پایتخت خود را پاك و شایستۀ این را تسخیر نکرده

حقیقی سرپرستی مملکت و مرکزیت حکومت بدان اطالق گردد. حکومتی  نماییم که معنی

ها و فالکت ملت خود واقع نگردد. که در فکر ایران باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی

حکومتی که... نیرو و راحتی قشون را یگانه راه نجات مملکت بداند.... حکومتی که در اقطار 

ز گرسنگی و بدبختی حیات را بدرود نگویند... حکومتی سرزمین آن هزارها اوالد مملکت ا

که بازیچۀ دست سیاسیون خارجی نباشد... زنده باد پادشاه ایران! پاینده باد ملت ایران! قوي 

 . 3)230ـ  231: 4، ج1362و باعظمت باد قشون و قزاقان دالور ایران! (دولت آبادي، 

اي صادر الوزرا شده بود نیز بیانیهسدر همین ایام سیدضیاءالدین که پس از کودتا ریی

هموطنان! الزم است عمارت متزلزل و لرزانی که «...گوید: کند و خطاب به مردم میمی

اند، سرنگون گردد... موقع فرارسیده که شرافت و استقالل وطن مفتخوران در آن آشیانه نهاده

که مملکت با عواید  به شکل پول در جیب مفتخوران فرو نرود. باید سعی و کوشش نمود

داخلی خود اداره شود... الزم است که اخالق و قواي روحیه و احساسات ابناء ما به وسیلۀ 

ی نماید تا وطن ما موطن فرزندان الیق فداکار گردد. و ترقّ پرستانه نموتعلیمات ملیۀ وطن

تدارك  گردد که براي کشور ایران... فرزندان الیق و شایسته سالزم است مدارسی تأسی

بنماید... بعضی از امتیازاتی که در گذشته به اجانب داده شده است، باید اساساً مورد تجدید 
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 1919نظر واقع گردد.. بنا به همین اصول است که الغاء قرارداد ایران و انگلستان مورخۀ اوت 

 ). 217ـ  220:  3، ج1384(مستوفی، » دارمرا اعالم می

کرد، بیش از هر چیز لحن روشنفکران را به خود جلب میآنچه در این دو بیانیه نظر 

پرستانۀ آن، سخن از مام میهن، کوبیدن دشمنان درونی و بیرونی و صحبت از وطن میهن

هاي نمود و با آرمانپرستانه میمقدس و خیانتکاران خارجی بود. مضامینی که آشکارا میهن

274: 1396هیمی، پرستان سنخیت داشت (ضیاء ابرادخواهان و وطنتجد.( 

هاي روشنفکران قرار گرفت، هرچند که دولت کودتا بعدها در تضاد با بسیاري از آرمان

ها و اما در وهلۀ نخست توانست عدة بسیاري از آنها را به خود جلب کند. چنانکه در نوشته

 توان مدح سیدضیا و رضاخان و امید به اصالح امور بههاي آن دوره به وضوح میسروده

آل روشنفکران آن دوره و تنها که ایده منوردست آنها را مشاهده کرد. به بیان دیگر، استبداد 

وزیر دولت کودتا، رفت، در قامت نخستجانبه به شمار میهاي همهراه رهایی کشور از بحران

 وزیر شد) نمایان گردید.سیدضیا، و وزیرجنگ آن، سردار سپه (که پس از اندکی خود نخست

بودند، در  منورمندانی که خواهان استبداد ها و آرزوهاي اندیشهها، باورها، خواستهاندیشه

شعر و نثر آن روز ایران، نمود بارزي یافته است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته خواهد 

 شد.

 

 استبداد منور در ادبیات پس از مشروطه. 2

عنوان  چهارو نویسندگان دورة مورد بحث را ذیل در شعر و نثر شاعران  منورنمود استبداد 

 توان بررسید:می

 ابراز نگرانی از هرج و مرج و اوضاع ناهنجار پس از مشروطه 1-2
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توان هاي پس از مشروطه، مینمونۀ آشکار ابراز نگرانی از اوضاع نابسامان کشور را در سال

 الشعراي بهار مشاهده کرد:ملک» مسمط وطنیه«در 

 آمد و دشت و دمن در خطر استمهرکان «

 

ید چمن در خطر اســـ       کان نوحه برآر  تمرغ

 

 چمن از غلغلۀ زاغ و زغن در خطر اســت

 

 سنبل و سوسن و ریحان و سمن در خطر است 

 

ــیفتۀ خوب ــت بلبل ش ــخن در خطر اس  س

 

ــت   اي وطن  هار وطن در خطر اسـ هان زن  خوا

 

ــد اي ایرانی! خانه    ات یکســـره ویرانه شـ

 

ــد اي ایرانی!مســـکن لشـــکر    بیگــانــه شــ

 

فا نشـــد اي ایرانی!       مان تو ای هد و پی  ع

 

ــد اي ایرانی!      ــانه شـ  عهد بشـــکســـتنت افسـ

 

 خطر استعهد غیرت مشکن عهدشکن در

 

ــت   اي وطن  هار وطن در خطر اسـ هان زن  خوا

 

 )166ـ  167: 1391الشعراي بهار، (ملک

 خواهانق نیافتن شعارها و اهداف مشروطهانتقاد از تحقّ 2-2

یکی از مسائلی که در آثار شاعران و نویسندگان بعد از مشروطه نمود یافته، انتقاد این افراد از 

خواهان و اوضاع نابسامان ناشی از آن است. نمود این انتقادات تحقق نیافتن اهداف مشروطه

 توان مشاهده کرد؛ از جمله:هاي مختلف میرا به صورت
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 الف. انتقاد از مجلس و نمایندگان آن 

به انتقاد از اوضاع مجلس و نمایندگان » مجلس چهارم«میرزادة عشقی در مستزادي به نام 

 آن پرداخته و سروده است:

 این مجلس چارم به خدا ننگ بشـــر بود    «

 

چه خبر بود؟     یدي   د

 

 هر کار که کردند ضـــرر روي ضـــرر بود     

 

چه خبر بود؟     یدي   د

 

ــت؟این مجل  س چارم، خودمانیم، ثمر داش

 

شت     ضرر دا  و اهللا که 

 

 صــد شــکر که عمرش چو زمانه بگذر بود

 

 »دیدي چه خبر بود؟...   

 

)441: 1357(میرزادة عشقی،   

، به خیانت »پرست/ وکالي خائنخسروان بیگانه«عارف قزوینی نیز در غزلی با عنوان 

 نمایندگان مجلس اشاره کرده و سروده است:

ست      نابود« شوري که خوا سرو آن ک  باد خ

 

 بیگــانــه در قلمرو مــالــک رقــاب کن        

 

ــت  ــی که هس  بر باد رفته باد هر آن مجلس

 

یل خائن و دزد انتخاب کن        »خاکش وک

 

 )83: 1389(عارف قزوینی، 
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توان مشاهده کرد، رمان تهران مخوف یکی دیگر از آثاري که در آن انتقاد از مجلس را می

کاظمی در این کتاب در عین حال که به انتقاد از اوضاع اجتماعی زمانۀ است؛ مرتضی مشفق 

خود پرداخته، انتقاد از اوضاع سیاسی کشور و نحوة روي کار آمدن نمایندگان مجلس را نیز 

 در نظر داشته و نوشته است:

ود شاهزاده جواب داد:... من که به شما سابقاً اطمینان دادم که چهارهزار رأي از امالك خ«ـ 

من خواهید داشت، همسایۀ غربی ما هم وعدة مساعدت داده است و با دوهزار رأي او جمعاً 

هزار رأي پیدا خواهید کرد و به این طریق اکثریت کاملی داشته و مسلماً وکیل خواهید شش

شد و افتخار نمایندگی حقیقی ملت را دارا خواهید بود. وانگهی در صورت لزوم وسایل 

توانیم به کار بریم؛ یعنی ممکن است صندوق آرا را عوض کنیم و یا که می دیگري هم داریم

به وسیلۀ سوزاندن صندوق، مدتی انتخابات را عقب بیندازیم و در این بین مخالفین را موافق 

یک از این کارها لزوم پیدا کند؛ زیرا رعایاي دهات کنم هیچبسازیم. اما خوشبختانه تصور نمی

شود، دیگر چه اطالعند که از وکالت مجلس چیزي سرشان نمیواد و بیسبنده به قدري بی

» برسد به اینکه در اطراف شخصیت کاندیداها و خوبی و بدي داوطلبان اظهار نظري بکنند

 ).147: 1، ج1394(مشفق کاظمی، 

 ب: انتقاد از صوري بودن مفاهیمی مانند آزادي و قانون و... . 

 توان مشاهده کرد:در تهران مخوف می نمونۀ چنین انتقاداتی را نیز

طلبان را در حبس نمرة یک محبوس سازند و هزاران شکنجه و در مملکتی که آزادي«ـ 

نوایی چون جواد نباید غریب به نظر عذاب به آنان روا دارند، دیگر حبس آدم بیچاره و بی

 ).195: 1(همان: ج» آید

کرد، به شنیدن کلمۀ شت عجیب خود فکر میجوان که سر را به زیر انداخته و به سرنو«ـ 

اندیشید: قانون! کدام قانون! قانون تکانی خورد؛ اما همین که فهمید موضوع چیست... با خود 
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شود! آیا این قانون است که به صرف گفتۀ یک هایی که از این کلمۀ زیبا نمیچه سوءاستفاده

حق حیات و آزادي دارد، چنین رفتاري نفر از مفتخوران با او که به نوبۀ خود در آن محیط 

 ).177(همان: » شود؟

 

 آرزوي برآمدن حکومتی مقتدر براي سامان دادن به امور مملکت و پیمودن راه تجدد  3-2

در کنار انتقاد از شرایط نابسامان پس از مشروطه، آرزوي برآمدن حکومتی مقتدر که بتواند 

امنیت را به کشور بازگرداند، نیز در شعر  بر اوضاع پریشان روزگار مسلط شود و نظم و

هاي مختلف در ادبیات آن دوره شود. این امید و آرزو به شکلشاعران این دوره دیده می

کند، نمایان شده است: یکی از شاعرانی که در شعر خود چنین آرزویی را به صراحت بیان می

رشیدي در بحبوحۀ جنگ اول خو 1293اي که در سال الشعراي بهار است. او در قصیدهملک

در تهران سرود و در روزنامۀ نوبهار منتشر کرد، اوضاع کشور را پریشان و افکار عمومی را 

 کند:تشنۀ اصالحات به دست یک حکومت مقتدر توصیف می

ــد   « ــرآی ــی ب ــاه ــی ــا گ ــل ت ــه ــارا ب ــه  ب

 

برآیــد        هی  بر ســــیــا  درخشــــی ز ا

 

ــام غم را     ــبر کن شــ  در این تیرگی صـ

 

من    برآیــد    کــه از دا هی   ...شـــرق مــا

 

ند عزیزان      چاهســـار اســـت و ب  وطن 

 

ید...               چاهی برآ تا عزیزي ز  مان   ب
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 بــه بـیــداد بــدخـواه امـروز ســــر کـن    

 

ــر   ــه روز دگ ــد دادخــواهــیک ــرآی  ب

 

قدرت     ــت  ــتین دسـ ید از آس  برون آ

 

ید                 برآ هی  با ت هم از اشـــ عت  ی ب  ط

 

بد                   ن ج ب یري  ل یغ د ت خاك  ین   بر ا

 

ید...      پاهی برآ ــ  وزین دشـــت گرد س

 

 مــگــر ز آه مــظــلــوم گــردي بــخــیــزد 

 

حب  وزان گرد    ــا  »برآیــد  کالهی  صـ

 

 )231 - 232: 1387الشعراي بهار، (ملک

 

آرزوي برآمدن فردي مقتدر که بتواند بر اوضاع نابسامان کشور مسلط شود، گاه به صورت 

 تجلیل از افرادي نمایان شده است که در آن زمان توانسته بودند اقتداري از خود نشان دهند

توان از عارف قزوینی نام برد که در اي از قدرت را به دست گیرند. براي مثال میو گوشه

که در آن زمان توانسته بود کنترل اوضاع خراسان را » محمدتقی پسیان«اي به تجلیل از قصیده

 بر عهده گیرد، پرداخته و سروده است:

 میانۀ سر و همسر کسی که از سر خویش    «

 

 ر چه جز ز کشــور خویش...گذشــت، بگذرد از ه 

 

ــتري کز خون       ــر دادگسـ  تنم فــداي سـ

 

یش...                 خو کر  ی پ کرد زیــب  طن  قش و ن  هزار 
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ــادر زمــان بــردي  ــادر، اي ن ــه قــبــر ن  ب

 

 به دست خود، سر در خاك و خون شناور خویش    

 

 تر از خویشچو دید نادر از جان گذشـــته     

 

ــگــاه تو تقــدیم کرد مقبر خویش...                »بــه پیشـ

 

 )89: 1389(عارف قزوینی، 

کند؛ کسی که همچون نادر معرفی می» نادر زمان«عارف در این غزل، کلنل پسیان را 

 توانسته بیگانه را از خراسان براند و با تسلط بر آن سرزمین امنیت را برقرار سازد. 

تواند کند که میرا با عنوان جوانی معرفی می» سید ضیاءالدین طباطبایی«او در جاي دیگر 

 ها پیروز شود و کشور را در مسیر پیشرفت و تجدد قرار دهد:بر کهنگی

ــت    « نه خیال کهن دوامی نیسـ  به فکر که

 

یرد             گ جوان  نو و  کر  ف ملــک ز   دوام 

 

ــن  ــیاء دیدة روش ــودض  دالن تویی و حس

 

 »چو موش کور ز خود کی توان عنان گیرد  

 

 )116(همان: 

کند که با اقتدار خویش ن کسی یاد میو باز در غزلی دیگر از سردار سپه (رضاخان) به عنوا

 تواند کشور رو به نابودي را به جاودانگی برساند: می

په زنده در ایران عارف     «  باد ســـردار ســـ

 

هد برد        قا خوا به ب نا را  به ف  »کشـــور رو 

 

 )123(همان: 
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الشعراي بهار نیز قابل مشاهده تجلیل از رضاخان به عنوان منجی وطن در دیوان شعر ملک

هاي تواند بر بدبختیکند که میاي رضاخان را صاحب قرانی معرفی میدر قصیده اواست؛ 

 کشور پایان دهد:

تحــان         « م  خوانــدیم در دفــاتر و کردیم ا

 

هان     ــایشـــی ن عد هر غمی بود آسـ  کز ب

 

 چون شــب تمام گردد روزي شــود پدید 

 

یان         فاهی شـــود ع یه ر گذرد بل  چون ب

 

بخوانــده      ــر  ــراسـ  امتــاریخ روزگــار سـ

 

 یکانزایران و روم و مشرق و مغرب یکان 

 

 قرنی دو چون گذشت به بدبخت کشوري  

 

 پیدا شــود ز غیب یکی صــاحب قران...  

 

 یک قرن و نیم طی شــد کز نســل پارســی

 

 کس را نبود تخت جم و کاخ کی، مکان    

 

یۀ قوي      ــا ــد ز دو همسـ  ایران خراب شـ

 

بی   ــه   وز  لی شــ توان  خیــا  و دربــار نــا

 

 گــذار کور قــانون خراب و ابتر و قــانون     

 

یان      قانون در آن م  بدتر ز هر دو مجري 

 

ــپس   ــت مردم این ملک را س ــه نیس  القص

 

 بعـد از خـدا پنـاهی غیر از خـدایگـان      
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لوي         ه پ ــاه  ــاشــ بزرگ رضــ  فرمــانــده 

 

 شــاهی که هســت بر همه فرمان او روان 

 

لۀ خلق، مر تو را      خداي بر گ ها!   شــــا

 

بان     چوپان   ــ  صـــفت نمود نگهبان و پاسـ

 

چه بود؟ خدمت رمه        بان  ــایش شـــ  آسـ

 

بان          مد همی شـــ مه آ مت ر خد  کز بهر 

 

 )320ـ  323: 1387الشعراي بهار، (ملک

هایی مشاهده کرد توان در سرودن منظومهرا می منورنمود دیگر آرزوي برآمدن استبداد 

پردازند؛ مقتدري که توانسته با پنجه میقويکه شاعر در آنها به ترسیم الگویی از یک مقتدر 

ارادة آهنین خود نظم و امنیت و پیشرفت را براي سرزمین خود به ارمغان بیاورد. یکی از این 

اي است حماسی که ادیب پیشاوري آن را تحت است. قیصرنامه منظومه» قیصرنامه«ها منظومه

گیر جنگ جهانی اول با متفقین و از جمله قیصر آلمان که در» ویلهلم«تأثیر شاهنامه در ستایش 

که پیش از این گفته شد، در ). چنان209: 1399انگلیس بود، سروده است (ر.ك: رویانی، 

، »ویلهلم«هاي آلمان در دورة زمامداري هاي پس از مشروطه، پیشرفتبحبوحه هرج و مرج

ی از آنان را بر آن داشته بود و برخ توجه گروهی از روشنفکران ایرانی را به خود جلب کرده

ستایش کنند. در این شرایط بود که ادیب » آهن و خون«بود تا از اقتدار او و شعار معروف 

اش در حملۀ انگلیس به هند کشته شده بودند و خود او نیز از این حمله پیشاوري که خانواده

) و از سوي 215آسیب فراوان دیده بود، از سویی به سبب نفرت از انگلیس (ر.ك: همان: 

دیگر با انگیزة نشان دادن قدرت و لیاقت ویلهلم به سرودن قیصرنامه پرداخت و به این ترتیب 

 چهرة یک مستبد مقتدر را به عنوان الگویی براي ایرانیان ترسیم کرد.
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بود. میکادونامه نیز » میکادونامه«کرد، منظومۀ دیگري که چهرة مستبد مقتدر را ترسیم می

اي حماسی بود بر وزن شاهنامه که میرزا حسینعلی تاجر شیرازي امه، منظومههمچون قیصرن

روسیه و ژاپن سرود. چنانکه از عنوان  آن را در دورة انقالب مشروطه، در شرح جنگ

نامۀ پیروزي ژاپن بر روسیه است که به افتخار امپراتور جشن«آید، این کتاب بر می» میکادونامه«

ده شده است... عنوان میکادو را نمایندگان سیاسی و پژوهندگان اروپایی ژاپن، میکادونامه نامی

در این منظومه عالوه بر ). 3: 1379زاده، (رجب» برندبراي امپراتور ژاپن [میجی] به کار می

 آمده است.» احوال ترقی روس به همت پطر کبیر«ستایش از امپراتور ژاپن، ابیاتی نیز در 

گردد و هدف شاعر از سرودن میکادونامه به دورة مشروطه برمیهر چند که تاریخ سرودن 

هاي ژاپن در پی مشروطه شدن و تشجیع مردم ایران در گرماگرم آن آگاهی دادن از پیشرفت

)، اما تأثیر آن بر روشنفکران پس از مشروطه نیز مشهود 9خواهی بوده است (همان: مشروطه

امدهاي آن، روشنفکران ایرانی، میکادونامه را است. در حقیقت پس از پیروزي مشروطه و پی

هاي ژاپن را، آنگونه که حسینعلی به گونۀ دیگري تفسیر کردند و به جاي آنکه پیشرفت

تر کفایت شیرازي سروده بود، ناشی از مشروطه شدن نظام سیاسی ژاپن در نظر بگیرند، بیش

را به عنوان یک پادشاه مقتدر که با و اقتدار امپراتور این کشور را مد نظر قرار دادند تا او 

درایت و کفایت خود توانسته بود اسباب ترقی کشورش را فراهم نماید، معرفی کنند. چنانکه 

اي که در روزنامۀ کاوه منتشر شده بود و در آن استبداد توان ادعا کرد که نویسندة سرمقالهمی

تأثیر میکادونامه، میکادو و پطر  بهترین نوع حکومت براي ایران معرفی شده بود، تحت منور

کند که لوازم تمدن و ترقی را در مملکت دوستی معرفی میکبیر را دو پادشاه مقتدر و وطن

 خود به قهر جاري و جبراً مردم را تربیت کردند. 

 ناسیونالیسم 4-2
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، گرایش به منورطور که پیش از این گفته شد، رویۀ دیگر طرح اندیشۀ استبداد همان

یونالیسم و تالش براي بازگرداندن شکوه ایران باستان بود. راهکارهایی که ناس

هاي این دوره، براي نیل به این هدف در پیش گرفته بودند، عبارت بودند از: ناسیونالیست

 ستیزي، ستایش گذشتۀ باشکوه ایران، ستایش فردوسی و شاهنامه، تالش براي یکپارچهعرب

 توان در ادبیات آن دوره مشاهده کرد: .. که نمود همگی آنها را میکردن اقوام مختلف ایرانی و.

 ستیزيالف. عرب

ها را، به عنوان کسانی که توان مخالفت و ستیزه با عربیکی از شاعرانی که در شعر او می

ماندگی ایران شدند، مشاهده کرد، عارف قزوینی است. او در یکی با یورش خود باعث عقب

از دست رفتن خرمی و شکوه ایران را ناشی از باز شدن پاي اعراب به  هاي خوداز تصنیف

 گوید:داند و میایران می

سان نکند کس جز مرگ   « شکل کار من آ  م

 

 چه کنم؟ آن که کند مشــکلم آســان نرســید 

 

ــکندر ز چه ایران آمد  من در این غم که س

 

 تو به فکري ز چه بر چشمۀ حیوان نرسید...   

 

 باز در ایران زان روز تا که شــد پاي عرب

 

 خبر خرمی از کشـــور ســـاســـان نرســـید 

 

ست    سد از چی  عارف از بهر همین آمده پر

 

ــیــدخبر کن   »فیکون گشـــتن طهران نرسـ

 

 )262: 1389(عارف قزوینی، 
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 و شکوه ایران باستان ب. یادآوري فرّ

ر ادبی به تر آثاستایش از ایران باستان و یادآوري شکوه گذشتۀ این سرزمین را در بیش 

توان مشاهده کرد؛ یکی از کسانی که بیش از دیگران در آثار خود به جا مانده از این دوره می

رستاخیز شهریاران «بیان وجوه عظمت ایران باستان پرداخته، میرزادة عشقی است. او در اپراي 

 گوید:پردازد و میبه بیان این عظمت می »هاي مدائنایران در ویرانه

 شاعر:از زبان «

ــیــان  ــان ــاســ  ...ایــن بــود گــهــوارة ســ

 

ــان    ــیـ ــرانـ ــاریـــخـــی ایـ ــه تـ ــنـــگـ  بـ

 

 قــدرت و عــلــمــش چــنــان آبــاد کــرد 

 

کرد                  ین آبــاد  ن چ ن ی لش ا ه ج عف و  ــ  ضـ

 

خراب         ین قصــــر  تو ا ئن از   اي مــدا

 

ــایــد ایــرانــی ز خــجــلــت گــردد آب!...    ب

 

که خون می      ید  بدار  ریزدز دلم دســـت 

 

می             برون  لم از دیــده  طره د ق طره  یزد ق  ر

 

ــی    کنم ار    درد دل، از تربــت اهخــامنشـ

 

 ریزداز لحد بر ســـر آن ســـلســـله خون می   

 

یران قــدیم       عزّت ا ــرف و  بروي و شـ  آ

 

 ریــزدنــکــبــت و ذلــّت ایــران کــنــون مــی 
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قیــاس            فرهــاد  مروز بــه  نی ا یرا کن ا  م

 

می            نون  ج حزاب  لیــدر ا  ریـزد شــــرف 

 

 نکبــت و ذلــّت و بــدبختی و آثــار زوال

 

می           مردم دون  کر مــا  ی پ  یزد راز ســـر و 

 

ید      ناد فل ز صـــ  گل » گل و گلوا «برج ای

 

ــاپــلــئــون مــی    ــر مــقــبــرة ن  ریــزدبــر ســ

 

 حســی ما بر ســر جمتخت جمشــید ز بی

 

 ریزد...خشت با سرزنش از سقف و ستون می     

 

 از زبان داریوش:

به رمم بوده مســـخر چو بمردم    تا   چین 

 

ــپردم       نصـــف کرة خــاك بر افالك سـ

 

 کـنـون رفـتــه بــه غــارت   

 

ــار اســـــارت    ــتـ ــرفـ  گـ

 

 حیف از این جهانگیر اقلیم 

 

صد یکیش نیم...    نک نماند از 

 

 گوید:تا به آنجا که از زبان زردشت می

 در همین گهواره خفتــه نطفــۀ آینــدگــان

 

گان           ند که بینی ز گانی را  فۀ این مرد  نط
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ند       ند چ ند دگر فرز تا چ  از همین گهواره 

 

سربلند        شان  سر ایران از ای سر به   سر برآرد 

 

عد از   بال ایران را دگر افســـوس    ب این اق

ــیســــــــــــــــــت   نــــــــــــــ

 

 اي در سرنوشت کشور سیروس نیست      لکه 

 

ــدم  من ابر اهریمن ایرانیــان غــالــب شــ

 

 »حافظ ایران بود یزدان و من غایب شــدم... 

 

 )231ـ  241: 1357(میرزادة عشقی، 

 سازي و وحدت ملیج. توجه به یکپارچه

قومی، تا پیش از روي کار آمدن حکومت  جامعۀ سنتی ایرانی، به دلیل گوناگونی زبانی و

و گرایش  منورگیري اندیشۀ استبداد مند نبود. اما با شکلپهلوي، از وحدت و یکپارچگی بهره

هاي گوناگون نیز به تشکیل دولت مقتدر ملی، فکر وحدت بخشیدن به اقوام مختلف با زبان

راي همۀ اقوام ایرانی ساخته ب» هویتی مشترك«و » وطنی یکجا«نضج گرفت تا به این وسیله 

توانستند این هوین مشترك را بسازند عبارت بودند از: تاریخ مشترك، عواملی که می .شود

زبان مشترك و سرزمین (وطن) مشترك. به همین سبب در ادبیات این دوره از تاریخ ایران 

رد و نفی دیگر سازي زبانی، به طکید بر یکپارچهأتوان اشعاري را دید که در آنها با تمی

هاي قومی ایران پرداخته شده است. یکی از این اشعار، غزل عشق آذربایجان، سرودة زبان

عارف قزوینی است که در آن زبان ترکی را میهمان ناخوانده و یادگار دورة ننگین چنگیزي 

 کند:داند و بر ترك آن و بریدن از آن اصرار میمی
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 )126ـ  127:  1389(عارف قزوینی،  

 

جان از عشـــق       « به  ها  جان دارم  چه آذر بای  آذر
 

 من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم        
 

 پرســتشــگاهم این آتش بود، گو هســتییم ســوزد
 

 ...اش زآتشــکدة زردشــت در این دودمان دارمکه 
 

نش              ی کز تــاریخ خون تُرك،  ترك زبــان  کُن   ب
 

شت مغان دارم من از خون الله   گون خون ارس، د
 

 ست، اي دوست  به رغم آنکه با ملیت ما دشمن ا 
 

با این زبان دارم        مکُن منعم که از جان دشـــمنی 
 

 لتو باید عذر این ناخوانده مهمان را از این منز       
 

 تر زین میهمان دارم بخواهی، دزد را من دوســـت 
 

بر او را         ب نکــاري،  جز زیــا کو نــدارد  نی   زبــا
 

 براي قطعش از تیغ زبــان خوش امتحــان دارم           
 

ین         گ ن ن کن یــادگــار دورة  یزي       رهــا  گ ن  چ
 

یزیــان دارم               گ ن چ گی بــا دورة  ت  برادرکشــــ
 

 تو گر کور و کر و الل و خمش باشی از این بهتر
 

ــان دارم      تازي این نشـ  که گویی از زبان ترك و 
 

ــور دارا چــه مــی  ــراي آبــروي کشــ ــدب ــان  م
 

 »کــه در وي حکمران از دودمــان ترکمــان دارم 
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 فردوسی و شاهنامه د. ستایش از

هاي ایرانی را به در بین شاعران گذشتۀ ایران، شاعري که بیش از همه توجه ناسیونالیست 

کرد، فردوسی بود؛ این افراد فردوسی را سرایندة حماسۀ سترگ ایرانیان و خود جلب می

لغت و  بالمره«شمردند و معتقد بودند اگر فردوسی و شاهنامه نبودند، نگهبان زبان فارسی می

زبانان نیز مانند اهل سوریه (شامات) و مصر جنسیت ملت ایران مبدل به عرب شده، فارسی

: 1389(آقاخان کرمانی، » و مراکش و تونس و الجزایر تبدیل ملیت و جنسیت کرده بودند

امري  منورسازي براي روشنفکران مایل به استبداد )؛ در این برهه از تاریخ نیز که ملت36

اي داشته باشد و به عنوان یکی از عوامل کنندهتوانست نقش تعیینود، شاهنامه میضروري ب

). به همین سبب است 1393مددي، خانی و علیساز مورد توجه قرار گیرد (ر.ك: امنهویت

توان به شود. براي مثال میکه در شعر شاعران این دوره، ستایش شاهنامۀ فردوسی دیده می

 عشقی اشاره کرد:شعري از میرزادة 

 اي را زنده کرداین شنیدستم که عیسی مرده   «

 

نده کرد     مرده  پای نام خود   اي را زنده کرد و 

 

ــد مســـخّ  ر از طریق دین اونیم گیتی شــ

 

ینــه       ی جهــان آ ــد  ین او      شــ ی هرة آ چ  دار 

 

 هر دو فرســـخ یک کلیســـایی به پا بر نام او

 

 هــا ایــام اوگشــــت تــاریخ همــه تــاریخ 
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به   ــد یکشـــن یک او    وقف شـ نام ن  ها از بهر 

 

ناقوس   ــب  ندة تبریک او    روز و شـ  ها گوی

 

ــیبري تــا آمریــک          الغرض در مردم از سـ

 

 دائماً تعظیم و تکریم اســـت بر آن نام نیک    

 

ــازد اینچنین  گر حکیمی مرده نده سـ  اي را ز

 

ــت در روي زمین   بهر او تکریم و تعظیم اس

 

 بهر فردوسی چه باید کرد؟ کو از کار خویش 

 

تار خویش    یعنی از نیروي طبع و معجز گف

 

نده کرد      ندین قرن ایران ز ندان چ  مرده فرز

 

نده کرد          مان ز یاي ع تا در لب آموي   »از 

 

 )390: 1357(میرزادة عشقی، 

 گیرينتیجه. 3
ه.ش. استقرار یافت، اما دیري نپایید که با شکست  1285در سال  هر چند که نظام مشروطه

اي فرو سابقههرج و مرج، آشوب سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بی مواجه شد و کشور را در

هاي پی در پی را برد. در این شرایط بود که روشنفکران ایرانی تنها راه برون رفت از بحران

دیدند. آنان از طرح این اندیشه دو هدف » منوردولت مقتدر ملی/ استبداد «در روي کار آمدن 

با روي کار آمدن دولت مقتدر، ایران بتواند شکوه گذشتۀ  کردند: نخست آنکهرا دنبال می

د و پیشرفت خود را باز یابد؛ دوم آنکه در سایۀ دولت مقتدر، اصالحات اساسی در جهت تجد

گیرد و جایگاه آن در جهان اعتال یابد. پرسش مطرح در این مقاله، آن بود که کشور صورت 
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رد سیاسی) چگونه و به چه صورت در ادبیات گرایش به استبداد منور (به عنوان یک رویک

 ه.ش.) انعکاس یافته است؟  1310ه.ش. تا  1285(از پس از مشروطه 

آنچه از انجام این پژوهش حاصل شد، آن است که در این برهه از تاریخ، برخی از شاعران 

دولت مقتدر ملی گرایش یافتند؛ گرایش به استبداد  /منورو نویسندگان ایرانی نیز به استبداد 

هاي . ابراز نگرانی از نابسامانی1به چهار صورت در شعر و نثر آنان نمود یافته است:  منور

خواهان که به صورت . انتقاد از تحقق نیافتن شعارها و اهداف مشروطه2پس از مشروطه. 

تقاد از صوري بودن مفاهیمی مانند آزادي و انتقاد از مجلس و نمایندگان آن و همین طور ان

. آرزوي برآمدن حکومت مقتدر براي سامان دادن به امور کشور 3قانون نمایان شده است. 

که گاه به صورت تجلیل از افرادي مانند کلنل پسیان، سیدضیا و رضاخان که در آن دوره 

ا به دست گیرند، نمایان شده اي از قدرت رتوانسته بودند اقتداري از خود نشان دهند و گوشه

هایی مانند قیصرنامه و میکادونامه که شاعر در است یا به صورت سرودن و توجه به منظومه

. ناسیونالیسم که به صورت 4پنجه پرداخته است. آنها به ترسیم الگویی از یک مقتدر قوي

وحدت ملی و سازي و ستیزي، یادآوري فر و شکوه ایران باستان، توجه به یکپارچهعرب

  ستایش از فردوسی نمود یافته است.

 ها:نوشتپی
نگریستند، ها به دیدة تحقیر میبرخی پژوهشگران بر این اعتقادند که ایرانیان، از دورة صفویه به بعد به روس .1

آلود شمالی جمعیت هاي مهسرزمین«دادند. از نظر آنان دانستند و به یأجوج و مأجوج نسبت میآنان را کافر می

خواري داشت که گویا با دیواري که اسکندر مقدونی ساخته بود از بالد متمدن اسالم وحشی ابله و مردمان باده

 ).36: 1396اهیمی، (ضیاء ابر» جدا شده بودند
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ها هم براي آنکه در ایران دولتی دست نشانده داشته باشند که اهداف مندان داخلی، انگلیسیعالوه بر اندیشه .2

آنها را محقق کند، به این نتیجه رسیدند که باید یک نفر مقتدر مثل بیسمارك ادارة امور آن را در دست گیرد؛ 

 ).36: 1379کردند (ر.ك: رحمانیان، تدر حمایت میبنابراین از روي کار آمدن حکومت مق

 
ها در اصل به قلم الشعراي بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی بر این عقیده است که این بیانیهملک .3

 ).108: 1، ج 1392الشعراي بهار، اند (ر.ك: ملکاند اما به نام رضاخان منتشر شدهسیدضیا بوده

 
ب  نامهکتا
مؤسسه مطالعات و  ، تهران:بحران مشروطیت در ایران، )1383(آبادیان، حسین  -

 هاي سیاسی.پژوهش

مؤسسه  تهران: ،1293ـ  1299جنگ جهانی اول تا کودتا/ ، )1390آبادیان، حسین ( -

 هاي سیاسی.مطالعات و پژوهش

مدابراهیم حمدي/ محم، ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقالب، )1387( آبراهامیان، یرواند -

 نی.فتاحی، تهران: 

پژوهی در الدوله/ اسنادي از مشروطهمکتوبات کمال، )1395(آخوندزاده، میرزا فتحعلی  -

 باشگاه ادبیات. اصغر حقدار، تهران:، به کوشش علیدفتر پنجمایران/ 

، هاي سیاسی)دانشنامۀ سیاسی (فرهنگ اصطالحات و مکتب، )1392( آشوري، داریوش -

 مروارید. تهران:

اصغر حقدار، تهران: لی، به اهتمام عآیینۀ سکندري، )1389( آقاخان کرمانی، عبدالحسین -

 چشمه.

، به کوشش بهرام چوبینه، آلمان: سه مکتوب. )م2000( آقاخان کرمانی، عبدالحسین -

 نیماورلیج.
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 ان:جلد نخستین، تهر مجلۀ آینده،، »مطلوب ما: وحدت ملی ایران«، )1352افشار، محمود ( -

 مجموعه انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدي. 

تبارشناسی هویت جدید ایرانی/ عصر قاجاریه و پهلوي ، )1384(اکبري، محمدعلی  -

 علمی و فرهنگی. ، تهران:اول

فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ «، )1393مددي، منا (خانی، عیسی و علیامن -

، شمارة فصلنامۀ جستارهاي ادبی، »ملی ایرانیان) فردوسی و نقش آن در تکوین هویت

 .65ـ  88، صص 185

 نگارة کتاب. ، تهران:د در ایران و ترکیهناسیونالیسم و تجد، )1390( انتخابی، نادر -

، با مقدمۀ ایرج افشار، به شده در مجلۀ کاوهنکات و مالحظات، چاپ، )1384نام (بی -

 اساطیر. دار، تهران:تمام عبدالکریم جربزهاه

 فرزان روز.، تهران: ها/ اندیشمندان ایرانی در برلنبرلنی، )1396(بهنام، جمشید  -

 فردوس.، تهران: 4و  3، ج حیات یحیی، )1362( آبادي، یحییدولت -

 »اي از یک سده پیش)،نامۀ ژاپن (رزمنامهمیکادونامه یا ستایش«، )1379( زاده، هاشمرجب -

 .کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

 پژوهشکدة تاریخ اسالم. تهران: دولت مطلقۀ نوگرا در ایران،، )1396( رجبلو، علی -

چالش جمهوري و سلطنت در ایران، زوال قاجار و روي ، )1379( رحمانیان، داریوش -

 مرکز. ، تهران:کار آمدن رضاشاه

فصلنامه ، »سرایی در قیصرنامه ادیب پیشاوريت حماسهسنّ«، )1399( رویانی، وحید -

 .207ـ  239، صص 44، شماره 21، سال امهکاوشن

 طهوري. ، تهران:اندیشۀ تجدد و ترقی در عصر بحران، )1387 (صالحی، نصراهللا -
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، جاسازيپیدایش ناسیونالیسم ایرانی/ نژاد و سیاست بی، )1396ضیاء ابراهیمی، رضا ( -

 مرکز. ترجمۀ حسن افشار، تهران:

، به کوشش مهدي عارف قزوینیشعر  دیوان، )1389عارف قزوینی، ابوالقاسم ( -

 سخن. نورمحمدي، تهران:

، شرح زندگانی من/ تاریخ اجتماعی و اداري دورة قاجاریه، )1384( مستوفی، عبداهللا -

 زوار.، تهران: 3ج

 امید فردا.، تهران: تهران مخوف، )1394( مشفق کاظمی، مرتضی -

نابسامانی نظم هاي مشروطه و جمهوري/ ریشه، )1381مالیی توانی، علیرضا ( -

 گستره. تهران: دموکراتیک در ایران،

 نگاه. ، تهران:دیوان اشعار، )1387( الشعراي بهار، محمدتقیملک -

 ، تهران:تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ،)1392( الشعراي بهار، محمدتقیملک -

 امیرکبیر. 

 .78 مجلۀ نوبهار، سال چهارم، شمارة، ق) 1333( الشعراي بهار، محمدتقیملک -

 جاویدان. ، تهران: ات مصورکلی )،1357میرزادة عشقی، سید محمدرضا ( -

 مرکز اسناد انقالب اسالمی. ، تهران:رضاشاه و نظام ایلیدولت، )1379زاده، احمد (نقیب -
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