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 چکیده
ادبیرادرتاریخترینتغییراتوتحوالتسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوترینوبنیادییمشروطیتبسیاریازاساسیدوره

یادبیات،درعصرمشروطهبوجودآمد،وجودمفاهیمنودرشعرمعاصرایرانایجادکردهاست.یکیازتغییراتیکهدرحوزه
تجددازمفاهیمنویی یکیازشاعرانیکهدردورهایندورهاست. یمشروطه،ستکهدرشعرایندورهواردشدهاست.

باشد.ویبدینمنظورازمفاهیمیچونآزادی،یعشقیمیددرادراشعارشبیانکردهاست،میرزادههایتجمفاهیمومؤلفه
هایتجددبهرهگرفتهاست.شاعرباشورودلبستگیخاصخود،مردمرابرایاحرازقانون،مشروطه،حقوقزنودیگرمؤلفه

اندکهبابررسیوتحلیلد.نویسندگاندراینمقاله،سعیکردهانگیزانهابرمیمفاهیمتجدددرجامعهوحفظودفاعازآن
هاییکهبهنوعیباتجددبینیاورانسبتبهمفهومتجددبیانکنندونیزبرخیدیگرازمفاهیمومؤلفهاشعارعشقی،جهان

اند،موردبررسیوتبیینقراردهند.مرتبط
شروطه،آزادی،قانونیعشقی،تجدد،شعرمواژگانکلیدی:میرزاده

 مقدمه
الدولهوکارگزارانشیقاجاریهودرزمانمظفرالدینشاه،رفتارهاییناشایستازسویصدراعظمش،عیندردوره

ایسببشکایتمردمنزدعالماندینیشد.آناننیزبهصدراعظمشد.چنینبرخوردهایظالمانهبرمردماعمالمی
 این ولی کردند؛ اصالح و رسیدگی درخواست او از و اندکشکایت نبخشید. سودی دامنهشکایت یاندک

اصنافودیگرقشرهایمردمیجنبشناخرسندی دولتمردان، اعیان، بازرگانان، افزایشیافتوبسیاریازعلما، ها
نشینیودرکنارآنبست«مهاجرتکبری»و«مهاجرتصغری»بزرگیراخلقکردند.آنانبادوحرکتموسومبه

الدولهراازصدارتبرکنارکردندوانقالبمشروطیترادرسراها،عینتنبازارهاوکارواندرسفارتانگلیسوبس
(.93–0931:90آباد،عباستاریخمعاصرایرانرقمزدند)عالی

انقالبمی از متأثر داد، رخ بیستم قرن اوایل در که ایران مشروطیت انقالب گفت ترقیتوان وهای خواهانه
یملتیبودکهخواهانرشدوترقیبودندوزمینبود.هدفآنبرآوردنآرزویدیرینهنعتیمغربهایصپیشرفت

هایاستعمارگرانرانیزجوییخواستندعالوهبرایجادامنیتورفاهدرداخل،توانمقابلهبابرترییآنمیبوسیله
اثر در قمری هجری سیزدهم قرن آغاز در ایران مردم باشند. بخشتوسعهداشته استعمارگر همسایگان هایطلبی

بار،استقاللاقتصادیخودچنینباانعقادقراردادهایاقتصادیاسارتمهمیازخاکایرانراازدستدادهبودند.هم
همیندلیلانقالبمشروطیتیمتالشیشدنتمامیتارضیکشورقرارگرفتهبودند.بهراازدستدادهودرآستانه

(.0931:5هابرگزیدند)ربیعی،حلنهاییایندشواریعنوانراهرابه
دسترادمردانودراساسمشروطیتایرانمحصولبیداریافکارورشدبورژوازیایرانبودوبه»درحقیقت

گذشته جان از کهدلیران بودند پاکدامنی و باعقیده و شرافتمند مردمان مشروطه، مبارزان اکثر شد. تحصیل ای
خواستندازوضعمساعدتاریخبراینجاتملتخوداستفادهکنند.کلماتوطن،آزادی،برادریوبرابریوردمی

(.0931:1پور،)آرین«زبانانقالبیونبود
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بههرحالبررسیایندورهازجهاتبسیاریحائزاهمیتاست.زیراکههمازنظراجتماعیوهمازنظرادبی
تواناینچنینمییعطفبسیاریازتحوالتاجتماعیوادبیامروزاست.همتاریخیونقطهیکیازپیچهایمهم

 را، آغازها»دوره دورۀ پدیده« از بسیاری زیرا مینامید، آغاز نقطه همین از ادبی، و اجتماعی )امینهای پور،شود
0931:332.)

ق(بهفرنگ،آغازصنعتچاپواعزام0331شاه)مورخانادبی،سرآغازادبیاتمعاصررادرسفرناصرالدین
جویند.بنابراین،تاریخمعاصرایران،یعنیتاریخایرانپسازمشروطهوادبیاتمعاصردانشجویانایرانیبهاروپامی

توانگفت،کلیّتهویّتفرهنگیوادبی(.درحقیقتمی0931:011باشد)فتوحی،یعنیادبیاتپسازمشروطهمی
(.0930:15هاست)زرقانی،رمشروطهعبورازمرزسنتعص

یایرانیموجبتغییراتسیاسیواجتماعیشد،درادبیاتاینکهجامعهبنابراین،درعصرمشروطهعالوهبراین
چنان میعصرنیزتغییراتنوینیایجادشد؛ قبلوجودنداشت. ادبیاتسنتی خصوصیتکهدر اولین توانگفت،

همیندلیل،چهازنظرشکلوچهگیردوبهشروطهایناست،کهدرجریانجدالباادبیاتکهنهشکلمیادبیاتم
نظر سنتاز و نو محتوا، است؛ طبقهشکن برای که آنچه هر از است عبارت مشروطه ادبیات محتوای یدرواقع،

هایانسانیواجتماعیگرفتهتااخالقوفلسفههاازنظامحکومتییزمینهشود.اینمحتوادرهمهانقالبیمطرحمی
قانون خواهیوقیامبرضدستم،ترقیومساواتوبرادری،آزادیودموکراسیوسایروجوهمناسباتاجتماعی،

(.0931:93آباد،عباسگراییدارد)عالیاجتماعی،رنگجامعه
هاراشکستوآشناییدعادتهایسنترامیشعردورهمشروطهنیزدرمیانسنتوتجددمعلقبود.یابای

کهازحضوردرقلمروجدیدادبیاتجهانیمحروممیشد.طبیعیاستکهدرشرایطاجتماعیـزدودویااینمی
سیاسیآنروزگار،تجددجانادبیاتشدومفاهیمومعناهایبدیعونوبهخودبستوشعرمشروطهحدیثاین

هاینوطرازیشعرمشروطهرابایددرفعلوانفعاالتسیاسیواجتماعیایزمانهماست.جنبهپتجددنوپاوسخت
وجوگروشوندوشعریجستوفکریجامعهایراناینروزگاربازجست.شعروسیاستوجامعهمالزمهممی

(10–0931:11آورند)آژند،تیزبینپدیدمی
هایمختلفسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوشودودرجنبهیمشروطهمطرحمیجاکهبحثتجدددردورهازآن

جامعه میادبی تأثیر روزگار، آن میرزادهی اشعار تحلیل و بررسی با که برآنند مقاله این در نویسندگان یگذارد؛
دیدگاهعشقیرانسبت–شعارشنمودبارزییافتهعنوانیکیازشاعرانآنعصرکهمفهومتجدددرابه–عشقی

بهمفهومتجدددریابندومفاهیمومضامینمرتبطبامفهومتجددرادراشعارشبیانکنند.لذا،نویسندگاندرادامه،
یمفهومتجددتوضیحاتیارائهخواهندکرد.جهتاهمیتموضوع،درباره


 مفهوم تجدد

دهد.باگسترشروابطایرانباغرب،اسیواجتماعیایرانعصرقاجارراتشکیلمیمفهومتجدد،اساستفکرسی
هاوترقیاتمادیودستاوردهایعلمیوصنعتیمغربزمینشدند.تجددخواهانایرانییپیشرفتایرانیانشیفته

دیدند.کسانیچوننمیها،راهیجزالگوگرفتنازغرب،پیشرویخودیمدارجترقیوپیشرفتغربیبامشاهده
به آقاخانکرمانیودیگران، فتحعلیآخوندزادهومیرزاده وترقیاتمغربتأثیرپیشرفتشدتتحتمیرزا زمینها

(.0939:33پور،کردند)معظمقرارگرفتهبودندویگانهراهنجاتوسعادتایرانرادرتأسیبهغربجستجومی
مقصودبرخیازتجدد،جامعهتدرایرانتجددابعادپیچیده گراایآزادودموکراتیک،عرفیوعقلریداشت.

ترخواستارنظامیاستعماریبودند.گروهیدیگرهمازتجدد،بیشبود.برخیدیگردرلوایتجدد،سوداگرسلطه
به بودند. قاهرترش احزاب و افکار تفتیش دستگاه و ممالیاتی و معارضان نزاع دیگر، ایرانتعبیر در تجدد نادیان

هایگوناگونیهایمختلف،چهرهچنینغربواستعماردردورهیاستعمارصورتگرفتهاست.همهموارهدرسایه



 873/      ی عشقی بررسی تجدد در اشعار میرزاده 

وژاپنهریکدرصددازتجددبهایراننشانداده آمریکا اتریش، فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیهوشوروی، اند.
یآغازتجدددرایران،دردورانسلطنتناصرالدینشاهاند.بحبوحهخودبودهتحکیممناسباتاقتصادیوفرهنگی

(.090–0939:091بودکهنزدیکبهنیمقرندوامداشت)میالنی،
کهنه ادراکات و مردم جهل را ایران اجتماعی زوال و انحطاط اصلی عامل میمتجددین آنان وپرستان دانستند

د با تنها که بودند میمعتقد که است علمی جامعهانش چنین آنتوان نمود. رها خود محذورات بند از را هاای
آورانجدیدهایجدیدوبکارگیریفرایندتغییروتحولنداشتند،خودراپیامایازوروداندیشهکهواهمهبرآنعالوه

:0933نظری،دانستند)اشرفمیعقل،علم،آزادی،پیشرفت،وفلسفهضدمتافیزیکیقرونهجدهمونوزدهماروپا
تنهاگروهیکهتصورروشنیازمشروطیتداشت،عنصرترقیخواهتربیتیافتۀمعتقدبه»همه،(.بااین931-933

(.0939:350)حقدار،«حکومتدموکراسیغربیبود
نویسندگانبهبررسیمفهومتجدددراشعارمیرزاده نینیادآوریایننکتهچپردازند.همیعشقیمیدرادامه،

بهبررسیمفهومیومضمونیتجددپرداختهشدهرسدکهبهنظرمیضروریبه تنها سببمحدودیتاینجستار،
هاییاشبررسینشدهاست.درپایاننیز،بهمؤلفهاستوتجدددرشکلوظاهراشعاراینشاعروقوالبشعری

می بیپرداخته که بیشود مشک، به بهارتباط یا و نیستند تجدد میفهوم دیگر، آنعبارت جزوتوان را ها
هایتجدددرنظرگرفت.زیرمجموعه


دیدگاه عشقی نسبت به مفهوم تجدد
هاینو،میزاندانشوسطحآگاهیمردمجوید،بلکهافکاروایدهعشقیتجددرافقطدرظاهروصورتامورنمی

یایرانیبهداند.ویبرایدستیابیجامعهنادانیرابرایآنضروریمینسبتبهامورمختلفودوریازجهلو
می فریاد آبادانی و پیشرفت میخواهیم»کند: دارالفنون خط-ما ماما محتاجیم، معادن باستخراج ما میخواهیم آهن

یایرانیایجامعهوییکیازدرده0(.0951:022)میرزادهعشقی،«هزارگونهاصالحاتمادیومعنویالزمداریم
داندگرایانومخالفانباتجددمییسنتشود،راجبههیپیشرفتوتجددمیماندگیایرانازقافلهراکهعاملعقب

اندمیخواهندامروزهمکهموقعتدریسکتابهایکالسهایاینآقایانکهمدرسینالفبایمشروطیتبوده»گوید:ومی
حلعشقیبرایدرمانایندرد(.راه0951:010)میرزادهعشقی،«لمومدرسباشندعالیدورۀتجدداستبازمع

(.059ایناستکهبایدآدمهایتازهبهرویکاربیایند)همان:
تازدوبهرهبودنازعلموصنعت،میعشقیبهعقبماندنایرانازکشورهایغرب،بهلحاظمتمدننبودنوبی

 مهداذیت»آنرا وراه« بربریت»ورسمآنرا تنهاکشوریمیمی« اینخواندوآنرا با داندکهدرقرنبیستم،
شودوایامچنگیزیرایچنینوضعیتی،سرخوردهوناامیدمیشود.ویبامشاهدهیبدویوابتداییادارهمیشیوه

می بهآرزو آنکند. بر عالوه روزگارش مردم شاعر، نظر متمدن مفهوم از سخنانکه به تنها بودن، متجدد و بودن
برند:اند؛ازفقرعلمودانشنیزرنجمیهایرنگینپوشیدن،قناعتکردهمتجددانهگفتنولباس

ـــریترا ـــمبرب ــتراورس ـــداذی ــنمه ـــودای خ



ــرانش  ــهبینــیجـــزدرای بقـــرنبیســتمهـــرگزن



خوشــاایـــامچنگیـــزیوآناوضـــاعخونریـــزی



خونـریزیشگرشیوهخونریزیبـدعنـوانشکهبد



نکازچنگیزصـدبـدترکننـدایـنمـردمخودسـر



کــهپـــوشندازتمـــدنجامـــۀالفـــاظوالـــوانش 



دراینعصریکهازتاریکیجهلاندراینکشــور



ــانش  ــهدرب ــهدرپیــدان ــهرهازچــهشناســندون ن



3(.0913:002)عشقی،

هاینوبنیاداست.عصریکهدرآنسخنازپدیده«آئینتجدد»یعشقییکیازلوازمعصرجدید،بهگفته
طلبد،گونهمرسوماترامیشود.ویدرچنینعصریکهاینهاینوبابمیآیدوافکاروایدهمیانمیونوپدیدبه

داند،چنانکه:قدیمیمیخواستونیتملترامخالفتباتجددوتمایلیافتنبهشرایط
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ـــود ـــددب ـــنتج ـــو،آئی ـــرن عص



ــود... ــدب ـــوم ـــتن ـــووصحب فکـرن



ـــاع  ــود:ارتج ـــهب ـــتچ ــتمل نی



پـرستیـــــشمحـــــلنـــــزاعکهـــــنه



(331–0951:335)میرزادهعشقی،
بهمفاهیمومضامینیکهبهعشقیعالوه نیزتجددمرتبطنوعیبامفهومبرپرداختنبهمفهومتجدد، اند،

کنیم:هااشارهمیپردازدکهمختصراًبهبرخیازآنمی


 جمهوری. 1
مطرحمی مفاهیممدرنیکهدرایندوره جمهوریمییکیاز عشقیدردومقالهشود، عنوانباشد. با هاییخود

قالبی» جمهوری » نابالغ»و جمهوری درباره« مباحثاتی طرح به جمهوری درمقالهمیی جمهوریپردازد. از اول ی
کندوبیانمیداندکهراهییکسالهراطیمیقالبی،جمهوریراطفلییکشبهمی جمهوریکهسی»کندکه:

سالمقدمهالزمداردوحتماًبایدبادستاقالدوهزاردیپلمۀدارالفنوندیدهاجراشود،ملتایرانبادستچندنفر
کهجمهوریدریعلتآن(.ویدرباره0951:020)میرزادهعشقی،«...درعرضسهماهآنراساختالنهرینیوبین

ایرانصورتنگرفت،می البتهبایکجمهوریسه»گوید: ماههآنهمبرحسبتقاضایعمومگوسپندچرانهایسقز 
)همان(.«هایهوی.ازمیانخواهدرفت

عنوانمقاله را»یدومازجمهوریقالبیبا آنها عوضکنیدبعدکاله آغازمی«اولکلۀمردمرا شود)همان:،
واضح023 برای عشقی می(. مطرح صورت بدین را مثالی مسئله، شدن سادهتر کاله اگر که یککند نمدی، ی

گوسپند بزنید، حرف او با و بگذارید او سر بر فرنگی سیلندر کاله یک و بردارید را سقزی جاهل ممعلو»چران
اینکالهسیلندربی تغییریدرکلۀاینگوسپندچرانسادۀکوهستانیندادهاستنهفرانسهخواهدشدکه: پیرابداً

میداندنهانگلیسیویککلمههمازاوضاعدنیااطالعینداردحتینمیدانداسممملکتیکهدرآنزندگانیمینماید
ادبیات نه و حساب نه میداند، جغرافی نه زبانچیست؟ حروف از یکی میتواند نه و روزنامهخوانده نه میفهمد.

خودشرارویکاغذثبتکند.ابداًیکیازممیزاتیکهعادتاًسیلندربسرها)یاباصطالحلردهایانگلیسی(دارنددر
(.029ن:)هما«انداینهیکلدیدهنمیشود.فقطگوسپندچرانسقزیاستکهکالهسیلندرانگلیسیبسراوگذارده

بحث از بعد ادامه در میوی قالبی جمهوری درمورد چند، هایی همسایه»گوید: همان و قالبی جمهوری ایکهآن
(.022)همان:«میخواهدبسرایرانیبدبختبگذارد «کاله»سالهاخیالخوردنایرانکردهوآنرابشکل

حاالاگرواقعاًایننغمۀ»گوید:پردازدومیالغمیبهشرحجمهوریناب«جمهورینابالغ»یپسازآندرمقاله
جمهوریبودواینکلمهبنامخدعهبرایایجادیکحکومتدیکتاتوریوارتجاعیومضربحالملتومملکت
تهیهنشدهبودوحقیقتاًاشخاصیباافکارطبیعیخوددراینموقعاینکلمهراعنوانمیکردندوواقعاًمیلداشتند

ک بشود جمهوری راستی راستی ایران همراهی–ه عنوان این با مملکت چیزفهم تودۀ و آزادیطلبان آنوقت آیا
(.021خوانند)همان:صورت،آنجمهوریراجمهورینابالغمیولیدرآن«میکردند؟خیر 

ورودلبستگیخاصشود.اوباشچیزیستکهسببپیشرفتوآبادانیکشورمیعشقیهموارهپیرووتابعهرآن
شود؛دفاعکردهاست.یکیازاینمفاهیمیکهدرباردرکشورسرریزمیهاینوییکهاولخودازمفاهیموپدیده

ازطرفدارانجمهوریمعرفیمیعصرشاعربروزمی ویخودرا جمهوریاست. کندومییابد، چیزیکه»گوید:
اندواینگویندهبایکمنفکلچرانهایسقزجمهوریطلبشدهخیلیمضحکبنظرمیرسدایناستکهگوسپند

امادرصحنه0951:021)میرزادهعشقی،«وکراواتضدجمهوریهستم یاجتماع،عشقیجمهوریراهمبه(.
ازلحاظمعنیومفهوموهمبهلحاظعملیباجمهوریبهمعنایدقیقکلمه،درتضادمی بیند.ویاینتضادرا

زبا بهصورتمردمسلحنامگذاریکردهودرروزنامه«مظهرجمهوری»نخودجمهوریکهآنرا یقرنبیستم،
گوید:کندومیینقره)پول(،بهتصویرکشیدهشدهاست؛نیزبیانمیدارایتفنگوسکه
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الـدرموبولـدرم–منمظهرجمهورم



ــدرم ــدرموبول ــفادورمال ازصــدقوص



الـدرموبولـدرم-منقلـدرپـرزورم



ــذورم ــأمورمومع ــدرم–م ــدرموبول ال



الدرموبلدرم–منقائدجمهورم
(330)همان:

امریاجباریمیچنیننههم نیزبازورواجبارامکانتنهاجمهوریرا بلکهراهوروشآنرا پذیرداند؛
گوید:خواندواززبانروزنامهقرنبیستممینرابهدوریازاینمملکتفرامیداندوآمی

هیهیجبلیقمقـم–ایمظهرجمهوری



هیهیجبلیقمقم-جمهوریمجبوری



هیهیجبلیقمقـم-مسلکنشودزوری



هیهیجبلیقمقـم-تاکیپیمزدوری



هیهیجبلیقمقم-یکچندنمادوری
(333)همان:

به را جمهوری که بیستم قرن روزنامه در جنازهوی میصورت نشان جمبولای جناب زبان از 9دهد،
گوید:می

بیرقجمهـوریاگـرشـدنگـون



جــانویازپیــریاوشــدبــرون



«انژکسـیون»غصـهنخـورمیـزنم



زنـــدهشـــودلیـــکبحـــالجنـــون



ــدا ــقخ ــرخل ــرس ــدب ــامزن ب



ــا ــدفنـ ــاشـ ــوریمـ ــهجمهـ آهکـ



(339)همان:
نامد،تنهاراهبرگشتجمهوریبهمیانمی«عقلولنگارمخلوقبی»عشقیدراینمملکتیکهمردمشرا

داند:اینمردمرا،ازطریقاشعارومقاالتمی
ـــه ـــهباالصالـ ــیشرفتـ ــالمپـ بعـ



تمـامکـارهـابــاقالــهقالــه



ـــه ـــروسرمقالـ ــقوشعـ ــزورنطـ بـ



ـــه ــوریامال ــردجمه ــدک ببای



(0951:333)میرزادهعشقی،
 قانون  .2

قانونوقانونگرایییکیازمفاهیمنوینیکهدرایندورهمطرحمی قانوناست. تااواخر»شود، ومصداقاً مفهوماً
اولدورۀقاجاردرفرهنگواجتماعیاتایرانبی وظاهراً بودکه«الدولهخانناظمملکم»باراینسابقهبودهاست.

:0931)حاکمیواکبریبیرق،«ایبدینعنوانمنتشرکردحتیروزنامهلفظومعنایقانونرابرسرزبانهاانداختو
91–91.)

ایازاشرافواعیانواگذارکرد.آنانباپسازصدورفرمانمشروطیت،دولتتدوینقانوناساسیرابهکمیته
باترجمهواقتباسازقانوناساسیبلژیک،فرانسهوبلغارستان،طرحاولیهقانوناساسیر اصل،دوازدهروز50ا

(.0931:051وسیلهصدراعظمبرایتصویببهمجلسارائهکردند)مزینانی،پسازبازگشاییمجلسبه
ایستازقواعدوضوابطیکهحاکمبرنظاماجتماعباشد؛یعنیحاکمبرگراییوحکومتقانون،مجموعهقانون

دولت با افراد روابط یکدیگر، با افراد شخصیروابط حقوق عمومی، و خصوصی حقوق دولت، دستگاه خود و
(.391وسیاسی،وحقوقاساسیهمگیمشمولآنهستند)همان:

هایش،سخنیچندطوریکهدریکیازمقالهازنظرعشقیقانونازارزشواهمیتواالییبرخورداراست؛به
آندرباره از یکی در و است گفته قانون ی نه را مخاطبش میها قرار )انسان( بشر نوع بلکه ایرانی، وفقط دهد

ایبشر ایبنیآدم قانونمعصوماست،قانونعفیفاست،قانونبیگناهاست.قائدینتوباعملیاتو»گوید:می
)میرزادهعشقی،«قانونمظلوماست–کنند...بقانونتوتهمتزنیسیئاتخودهمیشهقانونراگناهکارمعرفیمی

0951:099.)
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هرقانونیکهدرپایانانقالبیبرایملتیوضعشودپسازچندسالیسپردهبهدست»عشقیمعتقداستکه
کاغذسفیدصورتیکمشتامنایخائنگردیدهسپسآنقانونجزیکسلسلهلکه هایسیاهرویچندورق

هاییونان،قانونهایایرانقدیموقانونهایرمهایمصر،قانوندیگرینخواهدداشت.اینمسئلۀطبیعیاست،قانون
(.033-033)همان:«اند همهدچاراینعاقبتوسرنوشتشدهوبمرضامنایخائنازدنیارفته

هاقانونراایکهآنگونهبیند؛بهویقانونراازسویتنیچندازمردانسیاستکشور،خواروحقیرشدهمی
انگارند:هیچمییقدرتشان،بههایخودشانوبوسیلهدربرابرامیالوخواسته

تدینگفتهمجلسهستبــامــن



نمایـماکثــریترامعیــن...



نهقانونمیشـودمــانعنــهافکـار



بـزورمشت،فیـصلمیدهـمکار



(331-0951:333)میرزادهعشقی،
چنین:هم

دبیـــراعظـــمآنرنـــدسیاســـی



هــاینــرمدیپلماسـیفسونبا



شناسـیزکمپانـینمایــدحــق



ــد ــا»زن ــی«تیپ ـــوناساس بقان



(333)همان:
کنند:گرآناستکهچگونهمردمزیادی،جانخویشرادرراهحفظقانونفدامیوینظاره

چهــلتــن،انــدرایــنهنگامـــهمردنــد



بـرایحفـظقــانونجــانسـپردند



(339)همان:
 . مشروطه3

یقاجارازظلموستمعمّالحکومتیبهتنگآمدندوانقالبمشروطهرادرتاریخایرانخلقمردمایراندردوره
هاییآرمانیآنبههمهوسیلهکردندبهسوآنانتصورمییمردمبودوازیکجاکهمشروطهخواستهکردند.ازآن

م چون دیگر، ازطرف و رسید خواهند دستیخود یا آنان اهداف از یکی طبقهتوان را،کم، جامعه روشنفکر ی
عنوانیکیازمفاهیممرتبطباتجددمورددستیابیبهپیشرفتوترقیوتجددجامعهدانست؛بنابراینمشروطهبه

گیرد.بررسیقرارمی
القدرتازسویدولتیقانوناساسیاستوارشدهباشدواعمحکومتمشروطه،حکومتیاستکهبرپایه
0939برحسبآنقانونانجامگیرد)رمضاننرگسی، ماهیتمشروطهآنبودکهنمایندگانیازطرفمردم33: .)

خواستندوآن،آزادیوخواستند؟چهآگاهوچهناآگاه،یکچیزمیانتخابشوند.اماایرانیانازمشروطهچهمی
یمطلوبنرسید؛زیرایمهمیرادرتاریخایرانرقمزد،امابهنتیجهرحلههایمشروطهمعدالتبود.هرچندآرمان

(.915–0939:919موانعداخلیوخارجیهردومؤثربودند)اسالمیندوشن،
درواقعکارنامهیاتاریخچۀجمهوریبشمار»اکبرمشیرسلیمی:کهبهتعبیرعلی«نامهجمهوری»یعشقیدرمنظومه

(ودرواقعروزگارپسازمشروطهاست؛ترقیرابرکشورایران،محالواین0951:335)میرزادهعشقی،«میرود
قحط برپیکرسیاستمدارانودولتمردانودیگرمردانایرانفروالرجالمیمملکترا، ویتیغانتقادخودرا داند.

شماریازآنمی القابوصفاتمیکند. با را عدلها الخواند: کفایتآنباالبلندبی»ملکرا سیدمحمدمی« داند،
دهد.دراینصورتادامهمیهمینوبرخیدیگررابه«رندسیاسی»اهللبهرامیرا،فرج«الدنگقلندرکهنه»تدینرا

بین،اعتقادداردکهباضربوتار،مشروطهیکطرفدارندارد:
مدللمیشودباضربوبـاتـار



اردیکطــرفدارکهمشروطهند



(0951:333)میرزادهعشقی،
دهد:عشقیادامهمی

بهتهراننیستیکتنانقالبــی



خــواهانحسابــیبجزمشروطــه
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کهازوحشتنگردنـدآفـتابـی



ـــی ــدلعاب ــیب ـــردندخیل ـــرگ اگ



ـــۀدار ـــرچـوب بیاویزیمشــانب



بـــــنامارتجـاعـــــیونواشـــــرار



(0951:330)میرزادهعشقی،
 . انقالب و تغییر حکومت4

اند؛چراتوانازمفاهیمیدانستکهدرارتباطبامفهوممدرنیتهوتجددشکلگرفتهانقالبوتغییرحکومترانیزمی
شکل از پیش جامعهکه در مدرن مفاهیم پیدایی و عصرمشروطیت بیشگیری انقالب ایرانی، بهی تغییرتر معنای

امادرعصرحاکمیبهحاکمیدیگربودهاست،بدوناینحکومتاز کهمردمدرتعیینحاکمحقیداشتهباشند.
انقالبمعناییدیگرپیدارسیدناخبارانقالبمشروطهدرپی هایمللدیگرچونانقالبروسیهوانقالبژاپن،

ییرساختاریآنباشد،زمامداریامورحکومتیمعنایتغکه،بهکرد.درواقع،درایندورهمنظورازانقالبجداازآن
باشد.وسیاسیبدستنمایندگانمنتخبمردمنیزمی

بادمشروطهومردهباداستبدادضرورتداشت.ولیدردرانقالباولیفقطدانستنزنده»عشقیاعتقادداردکه
،شناختنطریقاستفادۀعمومیازمواقععالوهازتهور،دانستنمداوایامراضاجتماعی–انقالبتکاملیامروزه

میرزاده«)آمدهایدنیا،دانستنچگونگیمقدماتانقالباجتماعیوتکاملیوتوانستنتهیۀآنضرورتداردپیش
بدردانقالبوتکاملضروریامروزینمیخورند.«انقالباول»اینستکهعناصر»گوید:(.ویمی0951:051عشقی،

رایاینکهنبایدعناصرانقالبگذشتهدراموراجتماعیاغلبخودشانباشند...اینستکهاینطبقهیکدلیلدیگرهمب
ایاحترامکسبآنقوانیناحترامنمایدولیخودشانبآنهاذرهاندمتوقعندکههمهچونقوانینراخودشانوضعکرده

بایدبرایبرو نویسنده بعقیدۀ ازاینببعددامنهمتنمیگذارندواطاعتنمینمایند... یکارآوردنآدمهایتازه
خواهدسبب،شاعربرایوصولبهانقالبموردنظرش،نخستمیهمین(.به0951:053)میرزادهعشقی،«بکمرزد
وبنبرکندونابودکندوآنراباخونآمیختهسازد:راازبیخ«کاخکهن»کهاین

بایـدکـرداینکاخکهنخرابمی



بایـدکـردهربخونخضـابمـیاینش



ــد ـــمشـ ـــالباولگـ آزادیانقـ



ــی ــالبم ــرانق ــاردگ ــردب ـــدک بای



(0913:015)عشقی،
 است معتقد نیز طبقۀ»عشقی رضایت عدم موجب زبردست طبقۀ امیال و عادات که میدهد رخ وقتی انقالب

انقالبوقتیمیشودکهقسمتناراضیبیشاز»دهد(.ویادامهمی0951:059)میرزادهعشقی،«زیردستباشد
چیزفهموکاردانقرارگرفته یکعده ودررأسناراضیها باشدقسمتهایراضیبوده » ویعالوه که،برآن)همان(.

هارانسبتبهافرادطبقاتباالبیند،آنترمییباال،بیشیپایینجامعهرانسبتبهافرادطبقهمردمفرودستوطبقه
حدوحسابکندکهباخونریزیبییابد.شاعردرچنینشرایطی،برایسرزمینشانقالبیراطلبمیناراضینیزمی

باشد:همراه
ایــنملــک،یــکانقــالبمیخواهــدوبــس



ــس ــدوبـ ــابمیخواهـ ــونریزیبیحسـ خـ



(0951:203)میرزادهعشقی،
 آزادی و دموکراسی .8

مفاهیممدرنیکهدرشعردوره یافتمیازدیگر مشروطهونیزاشعارمیرزادهعشقی مفهومآزادیاست.ی شود،
به است، غربی دموکراسی مترادف آزادیکه مفهوم مشروطه، از قبل آزادیهیچدرواقع، نداشت. وجود به–وجه

 غربی دموکراسی می–معنای آغاز مشروطیت حاصبا تفکر این و صنعتیشود انقالب و فرانسه کبیر انقالب ل
(.0931:95کدکنی،انگلستانوپیامدهایآناست)شفیعی

 که معناست بدین دوره، این در براین»آزادی عالوه نظرمردم از دارند، آزادیهایی و حقوق فردی نظر از که
(.بهتعبیر0930:01)یاحقی،«کننداجتماعینیزمختارندسرنوشتسیاسیواقتصادیخودوسرزمینخودرامعیّن
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شفیعی معنای به آزادی قانون»کدکنی، برابرِ در ملّت آحادِ تساوی )شفیعیمی« باشد 0931کدکنی، هم22: چنین(.
اندیشه و قلم آزادی و مشروطه حکومت ستیزی،استقرار استبداد قانون، حاکمیت مفهوم در بیشتر دوره این در آزادی»

 و ستاید می آن سیاسی و اجتماعی هایجلوه تمام در را آزادی دوره، شعراین علّت همین به.شودمی برده کار به و...
زاده،سالسومازدوره)صادق«داندمی پذیرامکان قانون و ملّت آزادی آوردن دست به در را طن و و کشور آبادی

 (.011–33جدید:
در که است چیزی همان آزادی، از مشروطه عصر شاعران بیشتر برداشت »توانگفتمی  اساسی قانون عمدتاً

 برابر در ملّت آحاد همه تساوی آزادیاحزاب، بیان، آزادی قلم، آزادی همچون: مفاهیمی ومتضمّن است آمده فرانسه

 (.019)همان:«است ملّت حقحاکمیت و اساسی قانون
ازاهدافسیاسینمایندگانمجلسدرشعرعشقینیزآزادیدرمفهومجدیدآنمتجلی است.ویآزادیرا

کنند:شان،باجانشانایستادگیمیداندکهدربرابراینخواستهمی
2ولیـــکنچـــاردهمـــردمسلـــم



ـــادم ـــوپدمـ ـــدازتـ نـترسیدنـ



ـــم ـــدمحک ـــد،عه ـــآزادیببستن ب



ـــم ــدفـراه ــانش ـــیتازایش اقل



(0951:332)میرزادهعشقی،
5داند:گذشتگیوفداکردنجانمیهایرسیدنبهآزادیوحفظآنرا،ازجانوییکیازراه

امروزدگـردرختآزادیمـا



ازخونمنوتوآبمیخواهـدوبـس



(203)همان:
کند:ویاینازخودگذشتگیرا،ازاسبابضروریبرایآزادیقلمدادمی

ــدانم ــامی ــیم ــطآزادگ ــرخ ــهس ارک



باخوننشـدنگاشـته،خوانـانمیشـود



(993)همان:
یروزگارویوجودداشتهباشد،ولیآنرامشاهدهیکیازوجوهآزادیکهبنابهاعتقادشاعر،بایددرجامعه

نمی و عصر واقعیات بیان در قلم آزادبودن دیگر، تعبیر به یا و افکار بیان در آزادی آنکند، از میانتقاد 1باشد.ها
گوید:کهمیهمچنان

بهبهازایـنمجلـسملـیوآزادیفکـر



مــنچــهبنویســمقلــمدردســتکــسآزادنیســت



(912)همان:
داندکهباافکارمردم،پیکارشود:ویدرجاییدیگرنیز،شایستهنمی

ـــار ـــارپیک ـــاافک ـــردب ــایدک نش



ببایدخـواستازمخلوقزنهار



(0951:333)میرزادهعشقی،

 حقوق زن .1
هایاصلیشعرشاعرانیزنوتربیتوآموزشزنشکلگرفتویکیازدرونمایهیمشروطهمسألهدردوره

 را نسائیات»مشروطه مسئله« از نسائیات درواقع داد. میتشکیل شروع مدرسه و تعلیم ی و بهاندکشود اندک
(.0931:31کدکنی،یابد)شفیعییحجابواحتراممادروستایشزنگسترشمیمسئله

 زنان، نقش مشروطه، از قبل»توانگفتکهیقبلازمشروطیتوبعدازآنمیینقشزناندردورهدرباره

ولی و ترمستقیم غیر تر،پوشیده د باالیی حد در کیفی نظر از محدودتر بعدقرار  زن حضور مشروطه، از اشت.

:0930)حاتمیوصفائیقهفرخ،«نمود ایمالحظه قابل کمیرشد جهت از و شد ترگسترده ترومستقیم آشکارتر،
13.)
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باوجوداین عشقی تربیت»که، مذکرِ فردِ عنوان جامعهبه در نمییافته مردساالر، کهای را زن از تصویری تواند
ستکهدراشعارش،حال،ویازشاعرانی(.بااین0931:11قائد،«)استازذهنخویشبتکاندگرداگرداوتنیده

شانراحقمسلمآنانیحقوقزنانتوجهکردهاست.ویبرخورداریزنانازحقوقسیاسیواجتماعیبهمسئله
ارند:پردازدکهزنومردنسبتبههم،جایگاهیکسانیدداندوبهایننکتهمیمی

شرمچه؟مردیکـی،بنـدهوزنیـکبنـده



زنچهکردستکـهازمـردشـودشـرمنده؟



(0951:303)میرزادهعشقی،
به بودن زن که است، نشده غافل نیز نکته این از عالوهوی عصر آن، روزگار در خود موجببراینخودی که

شود:یآناننیزمیشود؛سببتنزلمقامومرتبهمیشانمحدودیتآناندراجتماعوروابطاجتماعی
مـرمـراهــیچگنـهنیسـتبجــزآنکـهزنــم



امانـدرکفـنمزینگناهاستکهتازنده



(0951:302)میرزادهعشقی،
بسیارتندمیلحنعشقیدرارتباطبامسئله درحقیقت،ویعاملتیرهیحقوقزنان، بختیروزیوسیهباشد.

1داند:بودنآنانمیراحجابودرپردهزنان
بکنمگرزتـنایـنجامـه،گناهسـتمـرا 



ــرا  ــتمـ ــه،تباهسـ ــنجامـ ــردرایـ ــنم،عمـ نکـ



چکنم؟بختازاینرخت،سیاهسـتمـرا 



حاصـــلعمـــرازایـــنزنـــدگی،آهســـتمـــرا 



مرگهرشاموسحر،چشمبراهاستمرا 
(0951:302)میرزادهعشقی،

داند:شانرا،دیناسالممیماندگیزنانودورماندنآنانازحقوقدیگرازعواملعقبیکیعشقی
همهچوندخترکسری،بنظرجلـوهنمـود



ــود ــودیه ــدوب ــلماننب ــهمس ــیزنک ــزیک ج



(303)همان:
جایگاهاجتماعیمردبازنوبرخورداریهاییچون:تساویمنزلتوشاعرمعتقداستکهاگرهمگان،زمزمه

برندواززندگیزنانازحقوقخودشانومواردیازاینقبیلراسردهند؛بتدریجزنان،بهحقوقخودشانپیمی
برند:درجامعهلذتمی

آوازشـودبامناریـکدوسـهگوینـده،هـم



کـمایـنزمزمـه،درجامعـهآغـازشـودکم



ــه ــینزمزم ــاهم ــاب ــوده ــازش ــانب ،رویزن



ــرم ــۀش ــدجام ــودزنکن ــرافرازش آروس



لذتزندگیازجامعهاحرازشود
(303)همان:

ترشاعرتجددگرایعنوانشاعرعصرمشروطیتویابهتعبیردقیقتوانگفتکهعشقیبهدربحثیاجمالی،می
توانستویرادروصولبهایندوره،هموارهدرپیدستیابیاینجامعهبهتجددوترقیبودهاست.عواملیکهمی

چون:جمهوری،قانون،آزادی،حقوقزنوبرخیگرفتهاست.عواملیاینهدفیاریرساند،موردنظرشقرارمی
یک از است؛ گرفته پیش در را دوسویه جانبی جمهوری مفهوم به نسبت وی دیگر. طرفدارعوامل را خود سو

دراجتماعنمیجمهوریمی داند،وازسویدیگر،چونجمهوریموردنظرشرا و«جمهوریقالبی»یابد،آنرا
ستایدوهرجاکهآنراجانبسیاستمدارانودولتمردان،خواروخفیفشدهقانونرامینامد.می«جمهورینابالغ»

پیوندد،اماشاعرآرمانهایخودراتحققآید.پسازآنکهانقالبمشروطهبهوقوعمیبیند،بهدفاعازآنبرمیمی
شودگرخواستارانقالبوتغییرحکومتمیکندکهمشروطهیکطرفدارهمندارد.شاعرباردیبیند؛بیانمییافتهنمی

راازاساسبرکند.نظرعشقینسبتبهمفهومآزادینیز«کاخکهن»وبرایرسیدنبهانقالبموردقبولش،بایداین
گونهکهخودبخواهدجوهرقلمخودرادربیانافکاروتواندآنکهنمیدرمعنایجدیدآنمتجلیاست.ویازاین

گشاید.حقوقزننیزازدیگرمسائلیاستکهازذهنروشناوغافلنماندهکارببرد؛لببهشکایتمیعقایدبه
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یدرموردستکهوروزیزنان،ازمسائلیعنوانعاملتیرهاست.تساویجایگاهزنبامردومطرحکردنحجاببه
حقوقزنبیاننمودهاست.

گیری نتیجه
 پی در که مشروطه بهانقالب آنان مختلف قشرهای مشارکت و همکاری با و مردم واالی اهداف وقوعبرآوردن

جامعه در شرایطی در تجددپیوست؛ و صنعت و پیشرفت در غرب، ملل دیگر و جوامع که داد رخ ایرانی ی
هابرایوصولنهاوترقیاتغربیانراخواستارشدند.آیچنینوضعیتی،پیشرفتبردند.ایرانیانبامشاهدهسرمیبه

زمینهایتجددومفاهیممرتبطباآنراکهدرنظرشان،درپیشرفتوترقیمغرببهاینهدفخود،برخیازمؤلفه
مؤثربودهاست،اخذکردند؛مفاهیمیچونآزادیودموکراسی،قانون،جمهوری،مشروطه)بهتبعیتازمشروطیت

تنهادرسیاستواجتماع،بلکهدریخود،نهنوبههایتجددبهومؤلفهژاپن(ودیگرمضامینمربوطبهآن.مفاهیم
یسرشارازستکهدرایندورهیعشقییکیازشاعرانیادبیاتاینعصرنیزتأثیرشگرفیگذاشتهاست.میرزاده

پهنه در تغییرات، و سربرمیتحوالت بوم و مرز این ادبیات بهی نیز او دیگآورد. برخی هممانند از بار عصرانش،
بنددوباهدفدستیابیجامعهبهاینترقیاتورساندنآنبههامیهایغرب،دلدرگروآنیپیشرفتمشاهده

بردودربیانهرکدامازآنمفاهیم،احساساتوکارمیترتیبمفاهیمتجددرادرشعرخودبهآید.بدینتجددبرمی
نشانمیعالقه درجامعهتنزلشدهمیدهد.ویهنگامیکهارزشمؤلفهیسرشارخودرا بههایتجددرا بیند،

آن از میحمایت همها فرامیپردازد. آن از دفاع و تجدد مفاهیم به دستیابی  برای نیز را مردم تاچنین، خواند،
اشرانیزرعایتکردهباشد.وسیله،رسالتاجتماعیبدین

 یادداشت ها
پی-0 برای دربارهبردن عشقی دقیق نظریات مؤلفهبه و مفاهیم کردهی سعی امکان تاحد نویسندگان تجدد، راهای مباحثات که اند
چنینتمامیاینمباحثاتازکلیاتمصورعشقیانتخابشدهاست.صورتنقلمستقیمبیانکنند.همبه
برگزیدهشدهاست.برخیازاشعارازدیواناشعارعشقیوبعضیدیگرازکلیاتمصورش-3
(0951:339باشد)میرزادهعشقی،یدولتانگلستانمی،نماینده«جمبول»مقصوداز-9
(.0951:332باشد)میرزادهعشقی،می«نمایندگاناقلیتمجلس»،«چاردهمردمسلم»منظوراز-2
گوید:شاعردرجایدیگرینیزمی-5

ــل ــود:گ ــانب ــۀدلآزادگ ــرخنمون س



اوراقسـرخدلخـوناسـت«کلیشـۀ»اینچو



(0951:912)میرزادهعشقی،
 از شاعر سرخ»مقصود روزنامه«اوراق می، سرخ شفق روزنامهی از یکی سرخ شفق )همان(. بهباشد که است دوره این پرنفوذ های

هایغرببرایکسبعلوموفنونوپیشرفتماندگیایران،تالشیتجددوترقیتوجهداشت.اینروزنامهضمناذعانبهعقبمسأله
(.0939:012پور،دانست)معظمراضروریمی

گوید:گشایدوخطاببهآنمیینداشتنآزادیقلمی،ازروزگارنیزلببهشکایتمیچنین،دربرخوردبامسئلهعشقیهم-1
وزچـــهعشـــقیرالـــبآزادگــــفتندوختـــی



انـدوختیانقدرگـفتارسـوزاندردلـش



(050)دیوانعشقیص
یابیت:چیستاینچادروروبنـدۀنازیبنـده؟-1



گرکفننیستبگوچیستپـسایـنروبنـده؟



(0951:303)میرزادهعشقی،

منابع
ها الف( کتاب

 انتشاراتزوّار.سالادبفارسی(،جلددوم،چاپنهم،تهران:051(ازصباتانیما)تاریخ0931پور،یحیی.)آرین-
انسانی.(تجددادبیدردورهمشروطه،چاپدوم،تهران:مؤسسۀتحقیقاتوتوسعۀعلوم0931آژند،یعقوب.)-
آوریدرشعرمعاصر،چاپسوم،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.(سنتونو0931پور،قیصر.)امین-
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بهار،تهران:نغمۀزندگی.(ازرودکیتا0939ندوشن،محمدعلی.)اسالمی-
(فریدونآدمیتوتاریخمدرنیتهدرعصرمشروطیت،چاپدوم،تهران:کویر.0939اصغر.)حقدار،علی-
شناختیانقالبمشروطه،چاپدوم،قم:مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی(تبیینجامعه0939نرگسی،رضا.)رمضان-

)ره(.
اندازشعرمعاصرایران،چاپاولتحریردوم،تهران:ثالث.چشم(0930زرقانی،مهدی.)-
(ادوارشعرفارسیازمشروطیتتاسقوطسلطنت،چاپششم،تهران:سخن.0931کدکنی،محمدرضا.)شفیعی-
هایتحولشعرمعاصرایران،تهران:سخن.باچراغوآینهدرجستجویریشه____________________-
شناسیشعرمعاصر،تهران:سخن.(جریان0931اد،یوسف.)آبعباسعالی-
نگاریدرایران،تهران:سخن.(نظریۀتاریخادبیات:بابررسیانتقادیتاریخادبیات0931فتوحی،محمود.)-
(عشقی:سیماینجیبیکآنارشیست،چاپدوم،تهران:طرحنو.0931قائد،محمد.)-
کوششمنیژهربیعی،به، (تاریخبیداریایرانیان]تلخیصوبازنویسیتاریخبیداریایرانیان[0931االسالم.)کرمانی،ناظم-

چاپاول،تهران:میراثبان.
گرا)باتطبیقآنبرانقالباسالمی(،چاپدوم،قم:خواهانمذهبیوغرب(تمایزاتمشروطه0931مزینانی،محمدصادق.)-

مؤسسهبوستانکتاب.
(نقدوبررسیناسیونالیسمتجددخواهدرعصررضاشاه،چاپاول،تهران:مرکزاسنادانقالب0931اسماعیل.)پور،معظم-

اسالمی.
حالشاعر،بقلمع.سلیمی،تهران:مطعبهشمس.(دیوانعشقیوشرح0913میرزادهعشقی،سیدمحمدرضا.)-
اکبرمشیرسلیمی،چاپهشتم،تهران:تالیفونگارشعلی(کلیّاتمصوّرعشقی،0951میرزادهعشقی،سیدمحمدرضا.)-

چاپخانۀسپهر.
(تجددوتجددستیزیدرایران،چاپسوم،تهران:اختران.0930میالنی،عباس.)-

ها ب(مقاله
،93ی،فصلنامهسیاست،دوره«گفتمانهویتتجددگرایانایرانیدرانقالبمشروطیت(»0933اشرفنظری،علی.)-

.925-939،صص2هشمار
،فصلنامه«میرزاوعارفقزوینیمقامزندرشعرابوالقاسمالهوتیایرج(»0930حاتمی،سعیدوصفائیقهفرخ،پروانه.)-

.31–15علمیوپژوهشیزنوفرهنگ،سالسوم،شمارهدوازدهم،صص
مۀمجلّۀادبیّاتوعلومانسانیدانشگاهتهران،،ضمی«الشعرایبهارملک(»0931حاکمی،اسماعیلواکبریبیرق،حسن.)-

.21–31صص
های،فصلنامهعلمیپژوهشیاندیشه«مقایسهمفاهیموطنوآزادیدرغزلیّاتپنجشاعرآزادی»زاده،محمود.)؟(صادق-

.003–31ادبی،سالسومازدورهجدید،شمارهدهم،صص



 




