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 1های دفاع از حقوق بشر در دیوان نسیم شمالجلوه

 *سسوناز  ی رو ممسني

 **ج يي محم يو

 ***جهانگیس صفسو

 ****مسع ي رسوزن ه

 چكی ه

ادبيات، نماينده زندگي و يک حقيقت اجتماعي اات ك  گذشت  از عوايف و  

تخيالت شعرا بازتابي از علوم رايج زمان  مانند جامع  شنااي، روان شنااي، يب، 

 نجوم و از جمل  حقوق بشر و مصام  طرد  و اجتماعي اطراد اات. 

اهيم و بسيار  از مف -نسيم شمال -در اشعار شاعر برجست  عصر مشروي  

ها  حقوق بشر  ب  يرز بارز  نمود ياطت  ك  در ايح پژوه  برتي از من مصداق

 شود. ها در ديوان ايح شاعر برجست ، برراي ميمصداق

ها  ناشي از ناكارممد  زندگاني شاعر و برتي نابساماني با توج  ب  زمان 

-برتي پيشرطت با وجود-اني نسبي دومت مدرن رو  كارممدهالطنت راجاري  و ناتو

نگاه شاعر ب  مجموع تحوالت ياد شده از منظر  -ها  ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي

 موازيح و مصاديق حقوق بشر ، مثبت نيست.

 ويژگان  يلی 

 ادبيات، نسيم شمال، حقوق بشر
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 مق م 

ك  ه ا  مفصل از وظايف بوددر جوامع بااتاني ب  صورت مجموع  2حقوق بشر

  اات 5انسان كرامت و 4مشروعيت ايااي ، 3عدامتمفاهيمي از جمل ، در بردارنده 

اروپايي از  ماکوالريممدرن و همراه با   حقوق بشر در اوايل دوره حمعني امروزي اما 

 ياطت  اات.تر گسترده يمفهوم ،مسيحي -يهود اتالق 

تاريخي انسان دواتان  و طراگير، ها  گير ا  موضعكشور ايران، ب  دميل پاره

مند اديان امهي ب  ويژه همنون طرمان ب  ياد ماندني كوروش كبير و تعاميم ارزش

يي مشنا -امروز « حقوق بشر»بخ  زينت -زرتشت و ااالم با مفهوم كرامت انساني

  6.ديريح دارد

حقوق بشر دارا  دو بخ  اصلي و اي ماده اات. نخست، مقررات  اعالمي 

ناميده شده، مربوط ب  « حقوق ايااي و مدني»مربوط ب  منن  بعدها با عنوان 

بازداشت توداران ، حبس يا تبعيد توداران ، حق محاكم  منصفان ، ممنوعيت 

از مقررات  كشي، حق حيات. بخ  دوميت نسلعمزاد  انديش  و بيان، مذهب، ممنو

ارتصاد ، اجتماعي، »ايح اعالمي ، مربوط اات ب  منن  بعدها با عنوان حقوق 

از جمل  حق برتوردار  از تاميح اجتماعي، رطاه، حق مموزش و پرورش، « طرهنگي

وضعيت حقوري زنان، حق ازدواج، امنيت اجتماعي، حق كار كردن و ااتخدام، 

د. گيرها  ايااي را در بر ميدر طعاميتبرتوردار  از زندگي مبرومندان  و شركت 

ها  دور تا حاال مورد توج  ها از گذشت ايح مفاد ذكر شده، يا مفاهيمي نمديک ب  من

 7اات.  طرهيختگان و انديشمندان بمرگ كشور ما ررار گرطت 

  مشروي  از شاعران دوره امديح حسيني، معروف ب  نسيم شمال،ايد اشرف

                                                                                                     
٢ Human rights 

8 Justice 
5 Political legitimacy 

6 Human dignity 
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ها  تاريخي ارزميح ما ب  تريح دورهيکي از پُر حادث  ت ك اات. در دوره مشرويي

-ها  مردم اتميلوع كرد و توش درتشيد و از پرتو  نور تود دل ميد،حساب مي

ديده را روشح ااتت  مرد  ك  با روزنام  و اشعارش، رويدادها  ايااي و اجتماعي 

-ات شديد ميهحك  از عوايف واحساا اشعارش اات.عصر تود را ب  تصوير كشيده

ا و هترديد در بيدار  تودهب  مزاد  و مردم ارچشم  گرطت  بود، بي دواتان  و عشق

ها  او بيانگر ه  تود، تأثير ژرف داشت هر يک از ارودمشنايي منان با حقوق حق 

و طرهنگي بود ك  در وارع،  8  ينم اجتماعيرويدادها  ايااي و يا در بر دارنده

ما را از ابتدا  عصر مشروييت تا دوران رضاتان ب  تصوير  ورايع جار  ارزميح

كشيد در جا  جا  اشعارش مردم را ب  مموتتح علم و دان  ترغيب و تشويق 

داند. كند و راه رشد و ترري كشور را در باال بردن اط  علم و مگاهي مردم ميمي

نسيم شمال عشق ب  ويح و عالر  ب  ااتقالل من، يکي از موجبات ارودن شعر در 

دهد بود و  با ابراز نفرت از دول بيگان  و از رجال وابست ،  هم  جا داد ويح ار مي

كند. او پاييح بودن و گاهي تفکرات ديني مذهبي را با مسايل ويني، تلفيق مي

داند و برا  باال بردن طرهنگ مردم ب  مبارزه طرهنگ عمومي جامع  را بال  ملت مي

تيمد او مموتتح علم را برا  دتتر و پسر، واجب اواد  بر ميبا جهل و تراط  و بي

  پنجم مجلس، مردم را ب  انتخاب نماينده صام  و كاردان، داند. در انتخابات دورهمي

 كند. تشويق مي

 مفاهیم يلي  ق قي .1

 ب  شرح زير ب  مفاهيم كلي دان  حقوق مي پردازيم:

 معاني  ق ق .1.1

 مفظ حقوق دو معني دارد:

 نخست  جمع حق اات ك  از من ب  حق طرد  يا جمئي هم تعبير مي شود.

دوم  عبارت از مجوع احکام و روانيح كلي و اممامي اات ك  با توج  ب  مقتضيات 

مترير در زمان و مکان ب  منظور ااتقرار امنيت و تثبيت عدامت اات و بسط تمدن 

د و اتتيار و مزاد  منان را كنو بهبود روابط اجتماعي بر زندگي مردم حکومت مي

                                                                                                     
 11٠، ص 18٠5، نشر ثامث، چاپ اول، زن گي و شعس نسیم شما موغار  كريمي، طريده،  ٠ 
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 9«كند.اازد و دومت، اجرا  من را تضميح ميهماهنگ مي

 و آنمفه م  ق ق رشس و رلسف  .2.1

 بايد ديد حقوق بشر چيست؟

 مفه م  ق ق رشس. 1.2.1

ها حقوق بشر من حقوري هستند ك  هر كس از من حيث ك  انسان اات از من 

اند، صرف نظر از حقوق و تکاميفي ك  يک من اهيمها در   انسانبرتودار اات، هم 

طرد ممکح اات ب  عنوان شهروند، عضو تانواده، كارگر، يا عضو اازمان يا انجمح 

حقوق بشر  125٠  تصوصي و عمومي داشت  باشد يا نداشت  باشد. ب  تعبير اعالمي 

د، از نکار كرتوان انسبت ب  هم  بامسوي  اات  ب  ايح دميل ك  انسان بودن را نمي

ريح تمشامبيح برد يا الب كرد، حقوق انسان نيم غير رابل الب اات، حتي تون

ق ها حقو  انسانها باز انسان هستند. هم گران و تحقير شده تريح رربانيشکنج 

 10ا  برابر غير رابل الب برتودار هستند.انساني واحد  دارند و از ايح حقوق ب  گون 

مستلمم ايح مفهوم  اات ك  هر طرد ب  ابب انسان بودن اخح از حقوق بشر 

ن ك  از محايم چ  حقوري اات  حقوق ب  ايح مفهوم بديهي واض  نيست ك  كساني

 هاها بدون چون و چرا، حايم حقوق هستند، زيرا منبرتودارند انسان اند، بلک  انسان

ا متفاوت اجتماعيشان هاند و از اوضاع و احوال و مدارج و منممت و شايستگيانسان

 مستقل اات. 

 نیاز ر   ق ق رشس. 2.2.1

م تريح مفهواات. حقوق بشر در بنياد  و اااايحقوق بشر نوع تاصي از حق 

اممللي، حقوق عبارتند از: حقوق ناب مهم برجست  در ايح جهت اات ك  حقوق بيح

ون ا در رانبشر را ب  راميت شناتت  اات. بيشتر كشورها بسيار  از ايح حقوق ر

 11اند.  حقوري تود نيم مورد شنااايي ررار دادهااااي، روانيح يا روي 

                                                                                                     
 ٢2،  ص 18٧6، انتشارات نوبل، چاپ اول،  ق ق رطسو یا مباني  ق ق رشساصرر، مدرس، علي2 

  انتشارات دانشکده حقوق و علوم هاها و روی  ق ق رشاس  نظسی  كوهي، حسديح،  شدريفي يراز 1٨ 

 6٨و٧6، ص 18٠٨ايااي دانشگاه تهران،

 ٧6كوهي، حسيح، پيشيح، ص شريفي يراز11 
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 مفه م مشسوطیت. 3.1

اتذ شده « طرمان و ررارداد»طرنگي ب  معني « شارت»    مشروي  از واژهواژه

و در مشرق زميح هم مفظ مشروييت و هم اصطالح رانون ااااي و هم تود شکل 

اام از مملکت عثماني ب  ايران ممده و از من جا ارتباس شده حکومت معروف ب  ايح 

هجر  تورشيد ، حکومت عثماني الطنت مشروي  شد.  1٢68اات  زيرا در اال 

اگر چ  مشروييت عثماني دوام نياطت و عبد امحميد اي و دو اال من را ب  ااتبداد 

 12شد.مطلق برگرداند اما ارمشقي برا  ممامک ااالمي و از جمل  ايران 

ه.ق در اثر مساعي مگاهان و  18٢5جماد  االتر  15طرمان مشروييت ك  در 

  امديح شاه رايد، پيآمد بيدار  جامع ويح تواهان ديني و ايااي ب  امضا  مظفر

ايراني و تحت تاثير عوامل اجتماعي، ايااي، ارتصاد  و طرهنگي تاصي بود ك  

 ص  كرد:توان ب  صورت زير تالها را ميتريح منمهم

ها و طرجام ايران و روس و رويارويي جامع  با وارعيتتاثير جنگها  بي -1

 امکانات طني دنيا  نويح. 

  عباس ميرزا، ومي رو  موردن ب  دان  و طنون جديد در اثر مساعي اومي -٢

 عهد طت  علي شاه 

  وع رطت و ممد متقابل ايرانيان و اروپاييان و مشنايي عمومي جامع  با مجم-8

ها  از محصَالن ايراني ب  تارج از كشور برا  تحوالت جديد ب  ويژه اعمام گروه

 طراگير  دان  و كارشنااي نويح.

رااني ك  توانست در   ايالعتريح وايل رواج صنعت چاپ ب  عنوان اصلي-5

   اطکار موثر باشد.انتقال اريع و گسترده

ا  ك  اتبار و تريح راان مهمنويسي ب  عنوان رواج و گسترش روزنام -6

  زمين  كرد. نشريات ادبيتريح زمان در هم  جا منتشر ميايالعات را در كوتاه

 تحول ب  شعر نيمايي را طراهم موردند، نيم در وارع معلول ايح اردام بودند.

ا  هها و مثار طرهنگي ك  مشنايي همگاني تر با پيشرطتترجم  و نشر كتاب-5

                                                                                                     
           1٨٠ص  1821، انتشارات ااالمي،تاریخ معاصس يیسينامديح، . مدني، ايد جالل1٢ 
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 ااتت.بي  از پي  ممکح ميجهان غرب را 

ها  نويح ك  تود تاايس مدرا  طنَي دارامفنون و تعميم و گسترش دان -٧

   جديد و ارانجاما  باشد بر تعليم و تربيت همگاني ب  شيوهتوانست مقدم مي

 13ها  بعد.تاايس دانشگاه در دوره

 يرزیاري  ق ق رشس ير يی ين نسیم شما .2

 د:انب  شرح زير ايح مصاديق حقوق بشر  بيان شده در ديوان شاعر ياد شده،

  ق رس آم زش. 1.2

بودند و چون در زمان مشروي  و پي  از من، بيشتر مردم دارا  اواد كاطي ن

 مموز ، وجود داشت، شاعر با نگاهي ب  اعالمي  جهانينگرش جنسيتي نسبت ب  علم

 اات.  مموز  كردهحقوق بشر، مردم را تشويق ب  علم

   بيست و ش  ب  شرح زير اات:ها  ياد شده در مادهقح

بايست، دات كم مموزش و پرورش حق همگان اات. مموزش و پرورش مي» 

-ها  ابتدايي و پاي ، رايگان در اتتيار همگان ررار گيرد. مموزش ابتدايي ميرهدر دو

هم   برا بايست رابل داترس ا  نيم ميبايست اجبار  باشد. مموزش طني و حرط 

ي  امردم بوده و داتيابي ب  مموزش عامي ب  شکلي برابر برا  تمامي اطراد و بر پ

 .«شايستگي ها  طرد  صورت پذيرد

  شخصيت انسان و بايست در جهت رشد هم  جانب مموزش و پرورش مي

ها  ااااي باشد. مموزش و پرورش بايد ب  گسترش تقويت رعايت حقوق بشر و مزاد 

ها  نژاد  يا ها و گروه، دگرپذير  ]تسام [و دواتي ميان تمامي ملتحسح تفاهم

 «در راه حفظ صل  يار  رااند...« ملل متحد»ها  ديني و نيم ب  برنام 

 تش یق مسيم ر  آم خت  يينش  .1.1.2

 ز بي علمي و طقر و پير  بترس ق و تحصيل درس******مشو غاطل از مش

 14امديح و بسبود مونست اشرف******رس**ب  جم علم كس نيست طرياد

                                                                                                     
 1٧ص  18٧٠نشر جام، چاپ اول: ها،ج یبار لحظ ياحقي، محمد جعفر، 18 
، انتشارات نگاه، نخستيح چاپ، يل ی  گیالني )نسیم شما (يلیات سی  يشسفچي، احمد، . اداره15

 1٧٨و185و٧6صص  186٧
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 كالس و مدرا ت برو او با دو برادر*ا  پسر عميم مح تيم و بدون واوا  

 15  بنويس هندا ، گاه بخوان طرانس گ                        

اوردها  مشروي ، ااتقبال شده ها  نويح ب  عنوان داتدر ابياتي از مموزش

 اات:

مماده شد از مکتب، هم راحل  هم ب  هر گوش ** جاد، هر كوچ ها ايشد مدرا 

 توش  

  با دطتر منقوش « ديپلم»دارند ب  كف ن، از علم و هنر توش *چيدند هم  يفال

 16قاش طراوان شد، چشم هم  روشح بادن

در رويکرد  ديگر، برتي از يرطداران نظام ايااي انتي و مخامفان  

 اند:ررار دادهمشروييت، ايجاد مدارس نويح را مورد انتقاد 

 17تبرماز جهان بي ***********زند نام مدارس ب  جگر نيشترممي

 ت جهي ر  يينشينتقاي يز ري. 2.2.1

 علم و هنر و طضل بمرگان نپسندند****امروز ب  جم مسخره رندان نپسندند

 جم مسخره در مجلس اعيان نپسندند***ادراك و كماالت ب  تهران نپسندند

 18مموزكح و مطربيرو مسخرگي پيش                      

 اوو زنان و مسيين ير  ق رس آم زشتس. 3.2.1

 طخري  ايفال دمادم بود از علم امم بود از علم******ااباب شراطت ب  دو ع

 علم اات ك  از و  شتر عقل مهار اات *پس طرق ميان تر و مدم بود از علم

 19ااتا  دتتر مح درس بخوان طصل بهار 

نگرد و ااالم ب  مرد و زن از نظر حقوق مهم و ااااي انساني ب  يک چشم مي

ا  ه  ارزشعالوه بر من ك  برا  هر دو شخصيت انساني رائل اات، من دو را در كلي 

                                                                                                     
 185ديوان نسيم شمال، ص 16
 1٧٨همان، ص  15
 1٠٠همان، ص 1٧

 15٧همان، ص 1٠
 ٢1٠همان، ص  12
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 20معنو  و حقوق ااااي مشترك مي داند.

در زمان مشروي  زن ب  صورت يک كاال وايل  تبليغ و از عوامل ميل ب  مصرف 

هر نوع كاال  تارجي بود، اجتماعات وايع زنان با حجاب كامل ااالمي از مغاز 

ها شروع انقالب ب  تمام رواتاها  مملکت نهضت از رم ب  حركت در ممد و تا اال

نيم ارايت كرد. دتتران ب  صورت يک واجب در راه طراگير  علوم مختلف و در عيح 

ايااي ب  يور جد  وارد شدند و برا  حال با پوش  كامل ب  پا تااتند، در امور 

گر و برا  ب  زانو در موردن ااتبداد رژيم كسب حقوق وارعي و يرد نيروها  الط 

ا  شگرف را پاي  گذاشتند. نام بسيار  از زنان و دتتران در چهار چوب مکتب مبارزه

ب قالدر مبارزه ضد رژيم حاكم و ديدن زندان و شکنج  برا  هميش  باري ماند. در ان

هايي از زنان وارد مبارزات ها  امام و جديت روحانيت مبارز گروهااالمي با پيام

 ا شناتتند كار عمدهايااي شدند ك  هرگم زنان متجدد منها را هم رديف تود نمي

ك  در جريان انقالب صورت گرطت، مزاد  زنان و حمايت منان از مبارزه و شركت 

 21ها بود.مستقيم در صحن 

نسيم شمال، رشر دتتران، اهميت بيشتر  دارند  زيرا دتتران، مادران  در نظر

  تربيت نسل مينده را ب  عهده دارند و اگر زن اصالح شود، اند و مادران، وظيف مينده

  ماند و ارانجام ايح ك  مموزش دتتران در ميندهجامع  نيم از طساد در امان مي

 22تأثير نيست.طرزندانشان، بي

 رس سالمت   ق . 2.2

ها  شعر  ا  از مضمونب  علت طقر و ندار  مردم در زمان مشروي ، پاره 

   بيستباشد. در مادهتريح نيازها ميشاعر نشان از محروميت اطراد جامع  از ااااي

مردم حق دارند از »  جهاني حقوق اشاره شده اات ك : و پنجم اعالمي 

ااتانداردها  كاطي زندگي از محاظ بهداشت و رطاه شخصي و تانوادگي، از جمل  

                                                                                                     
، انتشارت شركت اهامي انتشار، نخستيح  ق ق رشس يز منظس ين یشمن ينبسدت  نگار، محمد،   ٢٨ 

 112ص  18٠٨چاپ:

   85٢امديح، پيشيح، ص مدني، ايد جالل ٢1 

، )نسیم شما (یاينام  سای  يشسف يل ی   سیني  : شااعس مسيم اصدرر،  محمدتاني، علي ٢٢ 

 825، ص 18٠5انتشارات اخح، 
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 ها  بهداشتي و تدمات اجتماعي برتودار باشند.غذا، پوشاك، مسکح و مراربت

ي و تهر انساني اماوار يک زندگي با ااتانداردها  رابل ربول برا  تاميح االم

ها  پمشکي رطاه تود و تانواده اش، از جمل  تآميح توراك، پوشاك، مسکح، مراربت

ها  بيکار ، چنيح حق دارد ك  در زمانو تدمات اجتماعي ضرور  اات و هم

گي، ااممند  و طقدان منابع تآميح معاش، تحت هر شرايطي بيمار ، نقض عضو، بيوه

 «مند گردد...ميح اجتماعي بهرهك  از حدود اتتيار و  تارج اات، از تا

  كودكي اماوار توج  و مراربت ويژه اات.   مادر  و دورهدوره»چنيح، هم

هم    كودكان، اعم از من ك  با پيوند زناشويي يا تارج از پيوند زناشويي ب  دنيا 

 .«مايت اجتماعي يکسان برتودار شوندبايست از حبيايند، مي

  تود در تاميح ها و ناكارممد  دومت زمان وتاهيشاعر با نگاه انتقاد  ب  ك

   پرداتت  اات:حق ياد شده ب  روايت مشکالت جار  جامع 

 پوات بخوردندهم گوشتندر عوضبسا تلق ك  مردند*ااز رحطي و حصب  چ  

 23متر هم  جان بر ملک امموت اپردند*دندان ب  جگر از غم يک مقم  طشردند

  ق رس رراه. 3.2

ي عدامتنسيم شمال، انتقاد از طقر زنان و عدم تساو  را ب  عنوان نماد  از بي 

 موجود در جامع  تود بر شمرده اات: 

مخت و عريان و برهن  دتتران ان زارعيح از رنج و زحمت تون جگر*دتتر

 24رنجبر

در دوران رضاتان در اواحل تليج طارس »بر حسب برتي مستندات تاريخي،

ير نواحي جنوبي كشور بسيار  از كشاورزان چند ماه از اال را با و بلوچستان و اا

ملخ تشک شده و علف و مرد و هست  ترما زندگي مي كردند. ااتثمار منها با شدت 

ادام  داشت ب  تصوص  در امالك اتتصاصي دهقانان ايح امالك در حقيقت وابست  

. برا  اردامات، رشد توانستند در جا  ديگر كارگر شوندب  زميح بودند حتي نمي

ايح دوره ب  هميح منظور تصويب مامکيح بمرگ و طقر عمومي بود و اكثريت روانيح 

                                                                                                     
 ٠1ديوان نسيم شمال، ص  ٢8
 821همان، ص  ٢5
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 .25«شد

در من دوره، مقدار  كار صورت گرطت ومي چون نفع »همننيح ادعا شده ك : 

شخصي هميش  غلب  داشت طقط از محاظ ظاهر، طرق كرد. بناها  بمرگ و عمارات 

ش  و طکر و ابتکار اد گرديد عمارت شهرباني مجلل و رشنگ ااتت  شد اما اندي

مبرومند بود اما برا  الب مااي  مردم  ب  كار رطت، ارت  بمرگي ايجاد شد اما 

ايمان و اعتقاد در من ارت  نبود، و بر زور و اجحاف ااتوار ياطت  بود و ب  هميح جهت 

ان رطت  بود، از مال با ارعت پراكنده شد، در من زمان احترام و حقوق طرد  از مي

حساب و موأتذه صرف هو  و هوس يتيم و بيوه زن، صرطنظر نشد، وجوه عمومي بي

اوتتند تا بادنجان ها  طرح مباد من طرد )شاه( شد، نصف مردم تهران از تشنگي مي

 26«تر و تازه بماند، و در حقيقت ارزش اطراد از بادنجان كمتر شد.

داتراي مستمندان ب  ذغال برا  تاميح  شاعر، برتي از مشکالت مانند عدم

 دهد:گرما در زمان ارما را مورد نکوه  ررار مي

 هست اميد ك  گردد ارزان  ***********روغح و گوشت اگر گشت گران

 27ه ذغال، ميرزا ذغالمذغال، شازد*********ميک نر  تو همان اات همان

  ق رس يمنیت يجتماعي .4.2

كشور وجود نظم در من كشور اات ك  در ايران علت امنيت و مرام  در يک 

شد و متصديان امور دومت بر جان و مال و زمان مشروي  چنيح نظمي ديده نمي

حيثيت مردم چيره شدند، احترام و حقوق طرد  از ميان رطت  بود و شاعر از عدم نظم 

گفت ك  در من دوران وجود داشت در اعالمي  جهاني حقوق بشر اجتماعي اخح مي

-هم ب  نظم اجتماعي توج  شده و گفت  هر شخصي اماوار نظمي اجتماعي و بيح

ها  مطرح در ايح اعالمي  ب  تمامي تأميح و اممللي اات ك  در من حقوق و مزاد 

 اجرا شود.

   جهاني حقوق بشر:اعالمي  ٢٠  بر اااس ماده

                                                                                                     
   ٢٧2امديح، پيشيح، ص مدني، ايد جالل ٢6 

  ٢٧٢همان، ص  ٢5 
 ٢65ديوان نسيم شمال، ص  ٢٧
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و  اممللي اات ك  در من حقوقهر شخصي اماوار نظمي اجتماعي و بيح» 

 «ب  تمامي تأميح و اجرايي گردد.« اعالمي »ها  مطرح در ايح مزاد 

شاعر در اشعار پي  رو، نبودِ امنيت اجتماعي و ناكارممد  دومت و نيم نابساماني 

ناشي از جنگ جهاني اول و تاثيرات من بر امنيت ملي ايران را ب  شرح زير، مورد 

 دهد:نکوه  ررار مي

 شده ااباب بدبختي طراهم  ***********هم هم  اوضاع عامم گشت  در

 دريرا زتم ما را نيست مرهم**********تمام تلق دشمح گشت  با هم

 28هم  اينها عالمات ظهور اات

 نيست اوضاع منظم چ  كنم**********كار عامم شده در هم چ  كنم

 ياددل تود شاد مکح امومو مي********گر چرندر شده شلرم چ  كنم

 29ياد بن  جون داد مکح امومو مي                      

انسان موجود  اات نيازمند و نياز ارتا ار وجودش را طراگرطت  اات. در ميان 

هم     نيازها ك  هر يک در جا  تود ضرور  اات، نياز انسان ب  امنيت بسيار 

 رج  نخست اهميتحساس و انکار ناپذير اات،  ب  گون  ا  ك  شايد بتوان من را در د

ررار داد. انسان اگر از هم  مواهب زندگي برتودار باشد ومي ااي  ترس و وحشت بر 

ار او اطتاده باشد، گويي هيچ ندارد. برا  هميح امنيت حق مسلم و ااااي هر طرد 

ب  شمار مي رود در اعالمي  جهاني حقوق بشر هم ب  امنيت اجتماعي اشاره شده  ك  

ضو  از جامع  حق دارد از امنيت اجتماعي برتودار باشد نسيم اطراد  ب  عنوان ع

 شمال هم در ديوان تود ب  توبي ب  ايح امر اشاره كرده اات.

 دارد:اعالمي  ياد شده، اشعار مي ٢٢  ماده

هر كس ب  عنوان عضو  از جامع  حق دارد از امنيت اجتماعي برتودار بوده »

اممللي با اازماندهي منابع هر مملکت، بيحو از راه كوش  در اط  ملي و هميار  

ناپذير ارتصاد ، اجتماعي و طرهنگي توي  را برا  حفظ حيثيت و رشد حقوق الب

 «.  شخصيت توي ، ب  دات موردمزادان 

                                                                                                     
 861همان، ص  ٢٠
 112همان، ص  ٢2
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 نوا  توپ و مواز تفنگست**********ب  هر جا صحبت اتبار جنگست

 را مطريد تو ايح ايروپالن  ********تو گويي نقل هر مجلس طشنگست

 30چرا ما مفلسان را مطريد 

 ارصي جنگ ااتمشرقاميغربازتط*ااتچ  كنم در هم  صفح  دنيا جنگ

 31رليم ب  پاييح و ب  باال جنگ ااتهفت ا

عدم امنيت بعد از انقالب مشروي  باعث شد ك  جامع  ايران ب  دنبال ايح باشد 

وي  ب  بعد، مشکل عدم امنيت ك  طرد  نظامي را پرورش دهد  چرا ك  از انقالب مشر

در كشور رو ب  اطماي  بود و هميح عامل باعث شد ك  رضاتان رو  كار بيايد. در 

زمان رضا شاه امنيت در كشور وجود نداشت رضا شاهي ك  اردار اپ  بود و از نظر 

كنار كنند توااتند او را از ردرت برك  مي 18٢٨مامي طرد  ثروتمند  نبود در اال 

كرد. ها  مردم را ب  زور تصاحب ميتريح مرد جهان بود چون امالك و داراييثروتمند
32 

 .  ق رس يخالت ير تعیی  سسن شت خ ي1.2

  كشور امروز در هر كشور  مردم با رأ  دادن شخص مورد نظر را برا  اداره

كنند. در كشور امروزيح ايران، نظام وراثتي شاهنشاهي از ميان رطت  اات. تعييح مي

شد و شخصي ب  مجلس راه ها با تقلب برگمار ميبيشتر دورهاما در زمان مشروي ، 

ها  بيگان  اراده ها  ورت در زمان پهلو  اول يا دوم و نيم دومتياطت ك  دومتمي

از گمند تقلبات مصون مانده و در نتيج ، ها تا حد  كردند. امبت  بعضي دورهمي

 نمايندگان وارعي مردم در مجامس ورت، حضور داشتند.

   جهاني حقوق بشر:اعالمي  ٢1  مطابق ماده

هر شخصي حق دارد ك  در مديريت دومت كشور تود، مستقيما يا ب  وااط  »

ت تدما .. هر شخصي حق داتراي برابر ب جويد.انتخاب مزادان  نمايندگي شركت 

بايست اااس حاكميت دومت باشد  چنيح   مردم ميعمومي در كشور را دارد. اراده

بايست در انتخاباتي حقيقي و ادوار  اعمال گردد ك  مطابق حق رأ  ا  مياراده

                                                                                                     
 1٧6همان، ص  8٨
 1٨6همان، ص  81

 ٢٧٢امديح، پيشيح، ص مدني، ايد جالل 8٢ 
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بايست عمومي باشد ك  حقي جهاني و برابر برا  هم  اات. رأ  گير  از اطراد مي

  «اب  برگمار شود ك  مزاد  رأ  را تأميح كند.ا  مشب  صورت مخفي يا ب  يريق 

ا  از وجوه حق بر تعييح ارنوشت، در اطور پي  رو، موضع شاعر در مورد پاره

  من بر تعييح ردرت شود  در ايح ابيات، شاعر بر نق  محور  ملت و ارادهبيان مي

يجي از كند  هر چند در عمل، با انحراف تدرحاكم و منشاء مشروعيت او تاكيد مي

محور بودن  -ها  الطنت مشروي  و گراي  روزاطمون ب  الطنت مطلق ، ملتمرمان

 امشعاع ررار گرطت:ردرت، تحت

كشتي را او  ااحل رااند  منک *منک  دومت را از ايح ذمت رهانَد ملت اات

 ملت اات

 شاهد احساس ملت ديده تونيح ما *ااتملتارمسند نشاند راالطانمنک 

 33مارود هم مملکت هم ديح ميا  دريرا 

اياات تارجي ايران ملي نبود  زيرا ملت »از يک منظر انتقاد  گفت  شده ك : 

در من تأثير  نداشت، تواات ملت مورد نظر نبود، ااااا الب اتتيار و حاكميت از 

داد صاحبان اصلي حق اعمال نظر نمايند. ملت شده بود، ااتبداد حاكم اجازه نمي

ميم ب  صمسلط بر ارنوشت ملت شناتت  بودند ك  صالحيت اتخاذ ت كساني تود را

ا  هنتيج  ايح عدم اتکا ب  ملت تسليم منها در مقابل ردرت نام مردم را نداشتند...

در زمان مشروي ،  .«ات اتخاذ غيرملي و غير مستقل بودتارجي بود و يبعاً ايا

نوشتند و در بعضي واليات  تقلب در انتخابات را گستاتان  و مشکار و از هم  نوع

 .34«طرمان رضاتان ب  طالني رأ  بدهيدب  »گفتند: مي

 .  ق رس يار يسين6.2

هر كس حق دارد ك  صاحب شرل بوده و شرل تود را مزادان ، انتخاب كند و 

  كار،   جهاني حقوق بشر هم ب  مسام در مقابل بيکار ، حمايت شود. اعالمي 

 توج  كرده اات.

   جهاني حقوق بشر:اعالمي  ٢8  ادهبر اااس م
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هر انساني حق دارد ك  صاحب شرل بوده و مزادان  شرل توي  را انتخاب »

كند، شرايط كار  منصفان  مورد رضايت توي  را دارا باشد و اماوار حمايت در برابر 

بيکار  اات... هر انساني اماوار اات تا بدون روا داشت هيج تبعيضي برا  كار برابر، 

ممد برابر درياطت نمايد. هر كسي ك  كار ميکند اماوار درياطت پاداشي منصفان  و 

  توي  با حيثيت و كرامت انساني بوده و نيم مطلوب برا  تأميح توي  و تانواده

ها  اجتماعي برتودار گردد. هر شخصي حق بايست در صورت نياز ب  پشتيبانيمي

ا  هدي  صنفي تشکيل دهد و يا ب  اتحادي دارد ك  برا  حفاظت از مناطع تود اتحا

 .«صنفي بپيوندد

 ول ا  طعل  بي پ* جنگل بروهيمم شکحپولبي ا  طعل چک  بمن و جان بکح

 تم شد  امروز!*چون عاشق من يره تمپولبي ا  طعل رامين  ب  صحرا طکح

 35بيناره چرا ميرزا رشمشم شد  امروز!

انگليس ك  امتياز من را از ايران گرطت  شركت كمپاني نفت »گفت  شده ك : 

تواات ب  هر ميمان با بودند هيج گون  توجهي ب  ارتصاد ايران نداشت هر چ  مي

كرد كارمندان انگليسي در رطاه و ايرانيان صاحب نفت در معاطيت از تارج وارد مي

 ركتمجاورت منها در نهايت طقر ب  ار مي بردند. حدود هشتاد در صد از كارگران ش

ي ها  زندگگذراندند و در محلطارد منمل مسکوني بودند و زندگي وحشتناكي را مي

 .36«م چادرمباد، حصيرمباد، كاغذ مبادكردند بنامي

  ق رس يسيمت ينساني. 3.2

 ها با همبا توج  ب  ايح ك  هر كس برا  تودش ارزش رائل اات و رطتار انسان

  مشروي  ايح مقابل نشود ومي در دورهاحترامي ب  يرف بايد يور  باشد ك  بي

احترامي و گفتند ك  بيي مييكردند و حتي شاعران هم شعرهااصول را رعايت نمي

باشد. در اعالمي  جهاني توهيح ب  شاعر ديگر  بود از نمون  منها عارف و ايرج ميرزا مي

ا ي بايست مورد شکنج حقوق بشر هم ب  ايح اصل توج  شد و گفت  هيج كس نمي

رحمي و مزار، يا تحت مجازات غير انساني و يا رطتار  ررار گيرد ك  منجر ب  تنمل بي
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 مقام انساني و  گردد.

 من اعالمي : 6  بر اااس ماده

 انسانيرحمي و مزار، يا مجازات غيربايست مورد شکنج  يا بيهيچ كس نمي» 

 .«گرددمنجر و يا رطتار  ررار گيرد ك  ب  تنمل مقام انساني و  

 شدب  امروزمان ياد طردا نمي******ي ك  بوديم با هم**توش من روزهاي

  37شدب  دروي  و اادات و مال نمي**احترامي***توش من روزهايي ك  بي

در زمان مشروي ، رضاتان حتي در الوك شخصي اطراد » بر اااس يک روايت:

. كرديداً برتورد ميكرد و در مداب مباس پوشيدن و كاله گذاشتح شدهم دتامت مي

كرد تا مردم در جلسات ب  اجبار حجاب از ار زنان بر ميداشت و حتي مجبور مي

 38«عمومي زنهايشان را بدون حجاب شركت دهند.

 .  ق رس آزييو عقی ه و ریان2.2

هر كس در بيان عقيده و بيان بايد مزاد باشد و نبايد در ايح زمين  ب  اطراد 

جهاني حقوق بشر هم اطراد را اموار ب  داشتح ايح حق دانست  اختگير  كرد اعالمي  

ب  عدم وجود چنيح حقي در من  -ك  شاعر دوران مشروي  بوده -اما نيسم شمال 

زمان، اشاره كرد و نمون  ديگر من طرتي يمد  بود ك  ب  تايره ايح ك  عقايد تود 

سيم شمال از عشقي ب  ها  او را دوتتند. گفتني اات ك  نرا در شعر بيان كرد، مب

 نيکي و شجاعت ياد كرده اات.

   جهاني حقوق بشر:اعالمي  12  بر اااس ماده

هر انساني محق ب  مزاد  عقيده و بيان اات  و ايح حق شامل مزاد  داشتح »

باور و عقيده ا  بدون ]نگراني[ از مداتل  ]و مماحمت[، و حق جستجو، درياطت و 

 .«راان  ا  بدون مالحظات مرز  اات ز يريق هرانتشار ايالعات و اطکار ا

در اشعار پي  رو، شاعر با نگاهي انتقاد  ب  نوع برتورد دومت با حقوق و 

 دهد:ها  عمومي، الب حق بر مزاد  بيان و عقيده را مورد حمل  ررار ميمزاد 

 نطق مکح، چشم، ببستم دهح ******ن، رطع نمودم اخح****حرف مم
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 راه مرو، چشم، دو پايم شکست***ستم دو دات***ن، چشم، ببدات مم

 طهمي انسان مکحتواه  بي******م، ايح اخح عنوان مکح **هيج نفه

 39***ميک محال اات ك  مح تر شوم**كور شوم، كر شوم***الل شوم، 

مزاد  عقيده و بيان، ورتي مزاد  عقيده باشد مزاد  » از ديدگاه صاحب نظران: 

وان ب  تگفتيم شخص در انتخاب مزاد اات و كسي را نمي بيان نيم هست زيرا ورتي

داشتح عقيده تاصي مجبور كرد و يا برا  داشتح عقيده ب  تصوصي او را مجازات 

ت   جان ااتوارنمود بنابرايح ابراز و اعالم من عقيده نيم بايد مزاد باشد و ب  گفت 

ر يعني مزاد  گفتار و توان مزاد  طکر را از دو مزاد  همماد ديگهرگم نمي»ميل: 

عالوه بر من، از نظر ااالم، انسان مزاد اات ك  عقيده تود « مزاد  نگارش مجما كرد.

ده تود ب  بحث و ااتدالل اعالم و نظر توي  را ابراز دارد و حتي در مورد عقي

 .40«بپردازد

  ق رس آزييو ينتخاب يی  و مذهم . 9.2

انتخاب كند و نبايد كسي را مجبور هر كس حق دارد ك  ديح تود را مزادان  

  كرد ك  مذهب و ديني را ك  دارد تريير دهد و ديح ديگر  را ربول كند. اعالمي 

جهاني حقوق بشر هم ب  مزاد  اطراد در انتخاب مذهب اشاره كرده و گفت  اات ك : 

اما در زمان مشروي ، « هر انساني محق ب  داشتح مزاد  انديش ، وجدان و ديح اات»

 اطراد ايح حق را نداشتند.

   ياد شده:اعالمي  1٠  بر اااس ماده

هر انساني محق ب  داشتح مزاد  انديش ، وجدان و ديح اات  ايح حق شامل »

دگرانديشي، تريير مذهب، و مزاد  علني كردن مييح و ابراز عقيده، چ  ب  صورت 

اجرا  منااک، عبادت  تنها، چ  ب  صورت جمعي يا ب  اتفاق ديگران در رامب مموزش،

شاعر در ابيات زير، برتي «. و ديده باني من در محيط عمومي و يا تصوصي اات

 كند:تلون مماجي اشخاص و عدم پايدار  در عقايد تود را مذمت مي
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گاه مصر  گاه بصر  گاه كوطي ***شو گاه شيخي گاه بابي گاه صوطي مي

 شو مي

از حشي  و بنگ رطب اعظم  ****شو گاه در صورت چو اشکال حروطي مي

 و اكبر شد 

 41حقيقت يعن  بر مسلم زد  كاطر شد بي

رضاشاه مامور بود ك  مداب و عقايد ايح كشور را در هم بکوبد و »ادعا شده ك : 

ب  جاي  المذهبي و طرهنگ مبتذل غربي جايگميح نمايد او در افر  ك  ب  ديدار 

غربي نمودن مملکت و حذف ديح در زندگي متاتورك رطت  بود و از نمديک اردامات 

اش را علي  مذهب و مقداات شدت را از دات نشانده ديگر ااتعمار ديده بود، مبارزه

بخشيد هر گون  تشکيل جلسات عمادار  و شعائر حسيني، ممنوع گشت. حرم امام 

پوشان تود هشتم را در مشهد ب  توپ بست و حرم مطهر حضرت معصوم  را با چکم 

 42«هتک ررار داد. مورد

 

 . مس لیت رسي ير قبا  جامع 10.2

كند، مسئول اات و بايد ا  ك  در من زندگي ميهر طرد  در ربال جامع 

ها  ك  يبق رانون وضع شده را رعايت كند. در اعالمي  جهاني حقوق بشر محدوديت

يف  هم ب  ايح امر اشاره شده و نسيم شمال هم در ديوان تود با شعرهاي  ايح وظ

را انجام داد و اشاره كرده ك  در زمان مشروي ، بمرگان مملکت، ايح رانون را رعايت 

دادند، نسيم شمال در اشعار تود نکرده و ب  راحتي امتيازات كشور را ب  بيگانگان مي

كند  زيرا منان را اطراد  ناتوان، اودجو، تائح از وكيالن مجلس و وزيران، انتقاد مي

گوش  ا  از طاجع  تاريخ معاصر ايران ناشي از ميهمان »داند. گانان ميو گاهي ممدور بي

باشد. تارجي، ب  عنوان يک ميهمان، از برتي امتيازات نواز  نسبت ب  تارجيان مي

انتي و احترامات برتودار بود. بدون شک، وزريران و درباريان ناگمير بودند برا  

ها  ك  جهانگردان و بدهند. از شرححفظ ردرت توي  امتيازاتي را ب  تارجيان 
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توان درياطت ك  چگون  اند ب  مااني مياياحان اومي  از مساطرت ب  ايران نگاشت 

-زادگان ب  تاير جلب نظر تارجيان، غرور را پايمال كرده اند. مکح ورتي مياشراف

ديدند ك  مي توانند با كمک تارجيان هموينان تود را طريب داده و ب  مقصود 

 .43«دادندي  براند ب  پايمال شدن غرور تود اهميتي نميتو

  دارد:اعالمي ، مقرر مي ٢2  ماده

  او هر طرد  در برابر جامع  اش ك  تنها در من رشد مزادان  و هم  جانب »

بايست گردد، مسئول اات... در تحقق مزاد  و حقوق طرد ، هر كس ميميسر مي

ا  رانون طقط ب  رصد امنيت در رااتا  ط هايي ك  ب  وااتنها زير محدوديت

ها  ديگران وضع شده اات تا ايح ك  پي  بازشنااي و مراعات حقوق و مزاد 

  اتالري، نظم عمومي و رطاه همگاني در يک جامع  مردم ااالر ها  عادالن شرط

ها شايست  نيست تا در هيچ مورد  تالف با اهداف تأميح گردد... ايح حقوق و مزاد 

 «اعمال شوند.« ملل متحد»و اصول

 اپاريم از بهر ملت جان مي******توانيمما تيل احرار تا مي

 44ردر ويح را ما توب دانيم ****اتانيمدهيم و جان ميتح مي

ادعا شده ك  در زمان مشروي  با توج  ب  تاريخ ايااي معاصر ايران شاه و 

بيگان ، بيشتريح امتيازها   وزيران برا  نشان دادن اراپردگي تود ب  كشورها 

 كشور را ب  منان داده و ب  طکر ملت نبودند.

 ها ق رس تشكیل ي زيب و گسيهمایي.11.2

ا  ايااي در تاريخ نويح ايران اات ك  ب  دنبال نهضت مشروي  حمب پديده

هجر   1٢٠٠وارد طضا  ايااي ايران شده اات. در اال اول طت  تهران در 

تورشيد ، شور و هيجاني ك  بر اثر طت  تهران ب  دات مجاهديح پديد ممده بود 

 و حمب يکياطراد و عناصر گوناگون را پيرامون دو حمب ايااي متمركم ااتت  من د

بود و بعد از اطتتاح مجلس دوم دو حمب طوق ب  نام « اعتدامي» و ديگر  « انقالبي» 
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ب  مجلس معرطي شدند. احماب ايااي « اجتماعيون اعتداميون»و « دمکرات عاميون»

تشکيل گرديدند ومي چون در مجلس « حمب ترري»و « حمب اتفاق»ديگر  هم مثل 

 45تند در ار نوشت مينده كشور موثر وارع شوند.ها  زياد  نداشتند نتوانسكراي

  جهاني حقوق بشر هم ب  مزاد  اطراد در تشکيل احماب اشاره كرده اعالمي  

 .مميم ااتها  مساممتو گفت  هر انساني محق ب  مزاد  گردهمايي و تشکيل انجمح

 اعالمي : ٢٨  بر اااس ماده

مميم ها  مساممتنجمحهر انساني محق ب  مزاد  گردهمايي و تشکيل ا»

 «بايست مجبور ب  شركت در هيچ انجمني شود.اات... هيچ كس نمي

گير  رابل تامل و احتماالً ب  تاير ناكارممد  احماب حاضر شاعر در يک موضع

دهد و ب  يور ضمني، حق بر تشکيل احماب و تکثر ايااي را مورد مذمت ررار مي

 داند:من را ناكارممد مي

ايرانيان بدانيد ايح متريح  *****ان كرد چون مبها مضاف ااتتطهير كي تو

 مصاف اات

ا  ك  ديديد دارا  هر دات ****بند  از هر جهت تالف ااتامروز دات 

 46.اتتالف اات
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 گیسونتیج 

ها  اجتماعي و ايااي شاعران   نابسامانيمتون ادبي، همواره، بازتاب دهنده 

ا و هاند از يريق نوشت ايران نيم، برتي از ادبا كوشيدهاند. در و نويسندگان  بوده

  نقط  نظرات و   تود، ب  ارائ ها  زمان ها  تود، ضمح بيان نابسامانياروده

    راجار و مغاز دورهعقايد تود بپردازند. نسيم شمال، مقارن با پايان دوره

، برتي از ها  تودمشروييت و پيداي  دومت مدرن در كشورمان در اروده

ها را بازتاب داده اات. در اطور  ك  گذشت، نوع نگاه شاعر ب  مشکالت نابساماني

ها  مندرج در متون حقوق بشر  جهان،   تود با تمركم بر معيار حقاجتماعي زمان 

  تود و چگونگي امتمام ها  زمان بيان شد. در مجموع، ارزيابي شاعر از اطق پيشرطت

حقوق بشر ، مثبت نيست. امبت  برداشت ادبا از تحوالت اجتماعي، ها ب  موازيح دومت

ها متفاوت اات. در نوشتار  ها، مرام ايااي و ... منطرضحسب عاليق شخصي، پي 

-ك  گذشت، روايت تحوالت ايااي و اجتماعي ايران از منظر يک شاعر عموماً مزاد 

 نهاد.تواه برراي شده ك  مشروييت را بسيار ارج مي
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