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Abstract 
Imagology is a scientific term in the field of comparative literature. It studies 

and represents the “other” and “I” in the literature of a country or that of a 

foreign country. The Constitutional Revolution was a turning point in 

Persian literature and Iranians’ attitudes. The revolution and Iranians’ 

encounter with the West at that time led to the emergence of critical 

literature in Iran. The discourse of Mirzadeh Eshgi revolves around the 

Iranian identity, especially the ancient Iran, which, in his view, is the era of 

greatness of Iran. In his works, whatever is contrary to the Iranian identity is 

considered as the “other,” and the way out of the yoke of this “other” is the 

restoration of the national and ancient identity of Iran. Thus, this research 

studies Eshghi’s view on the “other” in order to highlight Iranians’ opinion 

about foreigners and to reveal many hidden aspects of the literature of that 

age. 
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 عشقی میرزادۀدر اشعار  دیگران سیتصویرشنا
 

 9رضایی حسین حسن
 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران ،گروه زبان و ادبیات فارسیاستادیار 

 94/92/9998 مقاله: پذیرش تاریخ ؛22/25/9998 :مقاله دریافت تاریخ
 (62تا ص  49)از ص 

 چکیده
« من»و « دیگری» به مطالعه و بازنمودِ ادبیات تطبیقی است که حوزۀاصطالحی علمی در  ،«شناسیتصویر»

دبیاات فارسای و   اساسی در ا ی. ادبیات مشروطه سرآغاز تحولپردازد می بیگانهیا ادبیات  در ادبیات خودی
شاعر بیاداری و ادبیاات     مشروطه و برخورد ایرانیان با غرب در آن دوره، موجب شاد  نگرش ایرانیان شد.

تاا   شاود  مای بازکااوی   «دیگاری »نوع نگاه عشقی به تصویر  ،پژوهشدر این . یابددر ایران رواج  انتقادی
و بسیاری  مشخص به بیگانگان ایرانیانع نگاه ون ،عصر بیداری خواه آزادیگفتمان شاعر ضمن تشخیص 

 یایرانا  هویات ف لخاا مهر آنچه  ،ر عشقیاثآ. در گردداشعار عصر بیداری آشکار  پنهان متون و زوایایاز 
ی و پنااه باردن باه    یابی هویت ملّزبا ،«دیگری»و راه رهایی از یوغ این  شود میمحسوب « دیگری» است،
 کاه  باستانایران  ویژه بیشتر حول محور هویت ایرانی، به عشقی میرزادۀگفتمان  .استایران باستان  دورۀ

بازیاابی   ،«دیگاری » سالطۀ رهاایی از   یراب . اوبررسی است شایستۀ است، عظمت ایرانعصر  در نظر او،
از نظار میارزاده    «دیگاری »و « خاودی » ،در این پاژوهش  .کند میپیشنهاد  را ی و باستانی ایرانویت ملّه

مورد استفاده قرار  مشروطه ی و میهنی عصرملّ اشعاردیگر در تحلیل آثار او و  تا است، شدهعشقی بررسی 
 گیرد.

 

 .عشقی میرزادۀسی، شناتصویرشعر بیداری، گفتمان ادبی، ادبیات مشروطه،  :یکلید های واژه

 

 مقدمه .9
 اسات  شدهموجب در ایران،  ها انقالببودن انقالب مشروطه و تفاوت آن با دیگر  سابقه بی

 هرچند آثار پیشین تفاوت اساسی داشته باشد. های دوره ادبیات نسبت به ادبیات این دوره،
ولی ، است گرفتهن ای فاصلهبا ادبیات پیشین چندان  خی از شاعران و نویسندگان مشروطهبر

تفااوت   ،زبان و موضاوعات شاعری   ن و ادیبان مشروطه از نظر مضمون،بیشتر شاعراآثار 
محققان زیادی به این موضوع اشاره کرده اند، به  .دارد ادبیات پیشین در مقایسه با زیادی

 :گوید میچنین  ر این زمینهد، ییغالمرضاعنوان مثال 
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 از دورۀشاعر اروپاایی، از موضاوعاتی اسات کاه       شااعران از  ثیر مستقیم یا باواسطۀتأ»
تکلفی که در شعر  همین سادگی و بی مشروطه به بعد، پیوسته باید آن را در نظر داشت.

گار، البتاه تحات تاأثیر    غیر از احوال روز ،روز در آن مسائلعصر مشروطه هست و نفوذ 
ل سیاسای و  ئزیارا تأثیرپاذیری شااعران اروپاایی از مساا      ؛شاعران اروپایی نیا  هسات  

 (.262: 9999غالمرضایی، ) «ای طوالنی دارد سابقهموضوعی است که  ،اجتماعی
 برتریبه دلیل  ایجاد شد.و غرب  ایرانبیشتری بین  تعامل و ارتباط ،مشروطه دورۀدر 

 ایاران  و از جملاه مارد    باه ملال شار     ها آننوع نگاه  ،علمی و نظامی کشورهای غربی
 .ندملل شر  هم خواهان جایگاه واقعای خاود شاد   ه بر این، عالو یافت.تحوالتی اساسی 

ی از وضاعیت  آن زماان و آگااه   پیشرفتۀبه کشورهای  ایران آمد مرد  و رفتعواملی مانند 
روزنامه و مادار    تأسیس پیاپی ایرانیان از روسیه، های شکست اجتماعی و سیاسی غرب،

 آگااه و بیادار سااخت.   را  مارد  ی عمو  حتّیا ردگان و ک تحصیل و... زمین به سبک مغرب
روسیه  های درازی و دستاستعمار بریتانیا یل ناآگاهی قاجاریه، درست زمانی که ایران به دل

قادرت را   موازنۀمفهو  جدید آن،  درایرانیان  خواهی هویت، بیداری و در تنگنا قرار داشت
طلبای و   به سوی حا   را ها آن مرد  را از انفعال و رخوت خارج کرد و زد،در ایران به هم 

، خواه مشروطهبود که شاعران و نویسندگان  شرایطیبیداری فکری هدایت کرد. در چنین 
از  مارد  تاالش کردناد.    تاودۀ بیداری  برایی را وارد ادبیات کردند و مفاهیم سیاسی و ملّ

 :شود گفته میهمین منظر است که 
و طبقاات   شاود  مای ی مردمی ادبیات به مفهو  واقع ،مشروطیت دورۀدر ادبیات فارسی »

. گیرناد  مای خود در تما  ماداو  قارار    دورۀکثیری از طری  روزنامه با ادبیات انقالبی 
 )شمیساا،  «دهند میدر خدمت مسائل سیاسی و اجتماعی قرار  موقتاًشاعران شعر خود را 

9999 :928). 

ست که در مشروطیت ا دورۀخواه  پرست و آزادی از شاعران میهن عشقی میرزادۀباری، 
پرساتی و باه    البته میهن .کند میو اتحاد دعوت  دوستی میهنآثار و اشعار خود، مرد  را به 

می که شاعران مشروطه و از جمله عشقی منادی آن هستند، با شکل سناسیونالی ،طور کلی
چاون  هو حاکماانی   وجاود دارد شوونیسم و فاشیسام   دری که پرست میهنافراطی این نوع 

 ،تجادد  دورۀناسیونالیسم در »؛ زیرا ، متفاوت استندهست  موصوفینی بدان ر و موسوللتهی
در سنگر آن، علیاه   کشیده است که مردمان کشورهای محرو  و ستم بودهسنگر پوالدینی 

 طلباناۀ  برتاری و  واجد خصالت تجاوزگراناه   و پرداختند میل استعمارگر به مبارزه وَمنافع دُ
 .(91: 9985، دانی)آجو «است بودهتمایالت فاشیستی ن
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و مباارزه باا    بخشای  آگااهی  دساتمایۀ شاعر را   ،عشقی با توجه به چنین ناسیونالیسمی
 ،از این منظر .ایستد نمیبازاز هیچ کوششی در این راه و  دهد میقرار  ستمگران و بیگانگان

 ؛ زیارا گیرد میقرار  بهار و فرخی ی دی دهخدا،چون هم خواهی شاعران آزادیاو در ردیف 
او در شعر  .بیداری و عصر مشروطه را دارد دورۀشعر  های ویژگیار عشقی، بسیاری از اشع
به  کهرا  یو هر کس دهد میی را نمایش پرست میهنو  گرایی یملّکاملی از  های نمونه ،خود

 سرزنش و هتاکی انتقاد،مورد  ساخته، ورو رنج اندازی کرده، یا آن را گرفتار دستمیهن او 
 .دهد میقرار 
، مردمای باودن، تاالش او بارای     کلیات او مقدمۀگاهی مختصر به زندگی عشقی در ن

 :دهد میخوبی نشان  و فدا شدن در راه مرد  و میهن را به خواهی آزادی
و در ساال ها ار   ،فرزندحاج سید ابوالقاسم کردساتانی  ،رضا، نامش محمدمیرزاده عشقی»

کاودکیش را در مکاتاب    هاای  لساو  است شدهو دو در شهر همدان متولد سیصدو هفتاد
باه تحصایل فارسای و    الفات و آلیاانس    های آموزشگاهمحلی و از سن هفت سالگی در 

. وی رها کرد و باه مترجمای پرداخات    ، تحصیل راسالگی است. در هفده فرانسه گذرانده
ویژه  ، به مردان سیاسی، بهری که داشترا منتشر کرد و با تهوّ نامه نوروزیو  عشقی نامۀ
 و کرد میسخت حمله  ،امضا کرده بود را میالدی 9999داد ننگین که قرار ولهالدّ ثو وبه 

دشامنان   گلولاۀ به ضرب  9999در تاریخ  ،مدتی به زندان افتاد و سرانجا  ،به این دلیل
 :9951، میارزادۀ عشاقی  ) «خواهی، جان خاود را از دسات داد   در راه نشر باورهای آزادی

 .(95ا9

 . روش پژوهش2
انجاا    تج یاه و تحلیال اشاعار میارزاده عشاقی     باا  و  ای کتابخانهژوهش به صورت این پ
 اشاعار وی  از هاایی  نمونهو مطالعه عشقی  میرزادۀاشعار  ،موضوع بررسیی ار. باست گرفته
اساتخراج   ،باود  ن کردهابیمخالفان ایران  را نسبت به بیگانگان وها دیدگاه خود  در آنکه 

و باه   ،تج یاه و تحلیال   ،مکتب فرانسه 9تصویرشناسی نظریۀدیدگاه و  بر اسا و گردید 
باا توجاه باه     عشقی میرزادۀحاضر، اشعار  . در پژوهششد پژوهش پاسخ داده های پرسش
مباارزه   هاای  راهنظر عشقی و  مورد« دیگری»و  «من»تا  شدهشناسی بررسی تصویر نظریۀ

 شود.بازکاوی  ویدر دیدگاه  ، 2«دیگری»با 
 

                                                           
1 . Imagology 

2 . Other 
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 پژوهش رضیۀفو  ها پرسش .9
 :شود  دادهزیر پاسخ  های پرسشبه  شدهتالش  ،در این پژوهش

 نظر عشقی چه کسی است؟ مدّ« من و دیگری» ا9
 ؟کند میرا با چه تصاویری مجسم « دیگری» عشقی ا2
 چیست؟ و بیگانگان تدبیر عشقی در مقابل دیگری ا9

ه باا او در حفاو و   کا  داناد  مای  پرستانی میهن را تما  «من»عشقی  که رسد میبه نظر 
و ساتی ی   بیگاناه  ه سعادت ملت ایران را در بیداری،و راا .عقیده هستند گهداری میهن همن

نظار   مدّ «دیگری» .داند میویژه افتخارات باستانی ایران  ، بهافتخارات ملی و میهنی بر اتکا
 سات ناابخرد و همد  برخای ایرانیاان   و نیا   ویژه انگلایس و رو   ، بهل خارجیوَدُ عشقی،

 مندشو مبارزه با  بیدار ساختن مرد  این دشمنان،. تدبیر عشقی در مقابل هستند بیگانگان
افتخارات پادشااهان و   نی  باید با تکیه بر فرهنگ و اصالت ایرانی واین مبارزه البته  .است

 اساطیر ایران باستان باشد.
 پژوهش پیشینۀ .4

زیار ماورد    هاای  زمیناه در  عشقی میرزادۀجستجوهایی که انجا  شد، اشعار  بر اسا 
 :است گرفتهبررسی قرار 

نقاش او   ،او با استعمار و بیگانگان ضدیت ،عشقی ستی ی بیگانه (9981) جعفریفالح و ا 

 .اند کردهبررسی  را در بیداری مرد  و خدمات عشقی به انقالب مشروطه

در  ها لفهمؤی این و بررسآثار عشقی  دری هویت ملّ های مؤلفهبه ( 9999) رئیسیعلم و ا 

ی پاس از  ملّا  هاای  ارزش ،ی باساتانی ملّا  های ارزشفرهنگ و : اند پرداختههای زیر  بخش
به ایان نتیجاه    نویسندگان. فرهنگ غرب های ارزشدینی و مذهبی و  های ارزشاسال ، 
 .است بودهمورد توجه شاعر  گرایی ایرانی و ملّ های مؤلفهبیشتر،  که اند رسیده

در اشاعار   را ساتی ی ستعمارا ،( در رویکاردی تطبیقای  9999) اصغرزادهو  نعمتی ق وینیا 

دیادگاه   میاان و اشتراکات زیادی  اند بررسی نمودهعشقی و حافو ابراهیم مصری  میرزادۀ
کاه اشاعار و    بیانگر آن است پژوهش نتیجۀ .اند کردهپیدا این دو شاعر نسبت به بیگانگان 

نسبت به اشعار حافو ابراهیم، صاراحت   تعمار انگلیسعشقی در مبارزه با اس میرزادۀافکار 
 بیشتری دارد.
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ناسیونالیسات و   ا آن،( مفهو  وطن و انواع مفااهیم مارتبب با   9999) بیطرفانشمعی و ا 

 دیادگاه  و نیا   عشاقی  میارزادۀ آن در شاعر   بااالی  عصر مشروطه و انعکا  پرستی وطن
 .اند کردهبررسی  ها آناز را  وی پردۀ بی و انتقاد ،نمایندگان و سیاستمداران بارۀدر عشقی را

کارهاای   میان آثاار فارسای  در  حاضر، مقالۀ، در معنای مورد نظر از نظر تصویرشناسی
 ؛ به عنوان نمونه:است شدهانجا  محدودی 

 هاای  داساتان دیگاری و نقاش آن در   » مقالاۀ در ( 9988خاانی )  و امن ا دزفولیان راد
 .اند کردهتحلیل  اهنامهشدر  را «دیگری»، تصویر «شاهنامه

 شوقی شعر در غرب و شر  سیمای تصویرشناسی» مقالۀ در (9999سیاوشی )ا صابره 

 .است دهکر بررسی از دیدگاه دو شاعر فارسی و عربی ، تصویر شر  و غرب را«بهار و

 خسای در میقاات   کتااب  در «دیگری»و  «من»تصویر  مطالعۀ( به 9994) لبوغبیشا آ

 مشاخص « گ ینش تصاویری »انواع من و دیگری با نوعی  ،ین پژوهشدر ا .است پرداخته
 .است شده

تصاویر  « عارب  ادیباان  نگاه از ایران ادیبان تصویرشناسی» مقالۀدر  (9994) افضلیا 
 .نمایش داده استرضی  شریف و سعدی ،نباته ابن نگاه از را عبّاد بن صاحب

دیادگاه   از شاهنامهیگانه در به بررسی تصویر ب( 9995) تقویمحسنی، ابوالحسنی و ا 

 ،ای شیوهکه هر یک به  اند دادهتصویر از بیگانگان ارائه  و سه نوع اند پرداخته پردازی کلیشه
 قصد استفاده از ایران و قهرمانان ایرانی را دارند.

ست که اشعار عشاقی  آشکار ا ،دیگر شدۀ انجا  های بررسی نی و  باال پیشینۀبا توجه به 
 هاای  جنباه برای روشن شادن   ،بنابراین .است شدهنشناسی بررسی تصویر یۀنظراز دیدگاه 
موضاوع  ستی ی او و دیگر مسائل مرتبب با استعمار وجهۀعشقی و  های دیدگاهبیشتری از 
 ادبی معاصر بررسی شود. های نظریهالز  است اشعار او طب   ،وطنی و هویت ملّ

 تصویرشناسی .5
انساانی اسات و در بالغات، یکای از      هاای  تجربه زنمودِبا ای گونه ،در معنی خود «تصویر»

شناسای   و در زیباایی  باریم  مای کار  نگا  استفاده از زبان بهبیان است که ما به هاب ارهای 
: 9989 فتاوحی، ر.ک؛ ) شاود  میادبی گفته  های آرایهبه انواع  ،به ویژه در ادبیات سنتی ،ادبی

کارگیری انواع  شناسی، تصویرشناسی به معنی به ، در ادبیات سنتی و زیباییبنابراین .(45ا44
اماا در ایان    .اسات  کاردن کاال   گونه بیاان  و دیگر زیبا سخن گفتن برایادبی  های آرایه
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 هاا  ملتنگرش  بلکه بررسی آن، مفهو  بالغت سنتینه  ،تصویرشناسی منظور از پژوهش،
 ست.ها آنبه یکدیگر در متون و فرهنگ 
ایان   نسبت به دیگاران در متاون و گفتاار مارد ،     توجه مللبرخالف قدمت نگرش و 
بررسی متاون   شیوۀاخیر به صورت نوعی  دهۀدر چند  تازگی گرایش از ادبیات تطبیقی، به

ملال   هاای  دیدگاهنوعی تطبی   ما، نظر شناسی مدّتصویر ،. بنابرایناست گرفتهشکل  ادبی
 مختلف نسبت به یکدیگر در متون شفاهی و کتبی خودشان است.

از  ،از یکدیگرها  آنتصویر  ها و بین آن ا فرهنگی  بب ادبیاروبا یکدیگر،  ها ملتمل تعا
 تااریخی  هاای  دورهنخستین روابب ملل در بسیار طوالنی دارد و به  ای سابقه نظر تاریخی

 باه تاالش  و در چاارچوب ادبیاات تطبیقای،    به صورت منسجم  بررسی آن اما ،گردد برمی
، به شاکل  تصویرشناسی ادبی نظریۀالبته  .دارد اشاره نوزدهم سدۀدر  ب رگان ادبی فرانسه

 :گوید می  9پاژو .استبیستم  سدۀ های میانهتالش ژان ماری کاره در  ، در گروفعلی آن
تحقیقااتی را   فرضایۀ یاک   ،مفهو  تصویر در معنای تطبیقی، تعریف و یا بهتر بگاویم »

 آگااهی  ی موجاب یاک  یرتصاو  طارح شاود: هار    چناین  تواناد  میکه  کند مییادآوری 
 «اسات  "آنجاا "نسبت باه   "اینجا"و یک  "دیگری"نسبت به  "من"یک  مختصری از

 .(929ا922: 9988نامور مطل ،  :به نقل از ؛62: 9994 ،پاژو)

تصاویر کشاورها و    ،دانش و روشای اسات کاه در آن    تصویرشناسی،» ،دیگربه سخن 
)ناامور مطلا ،    «شاود  میتب مطالعه بیگانه در آثار یک نویسنده یا دوره و مک های شخصیت

ر.ک؛ ) شود میتصویرشناسی نامیده  ،بررسی بازنمایی بیگانه در ادبیات ،همچنین .(929:9988

 در« دیگری»و بررسی  در ادبیات دیگری« من»بررسی  تصویرشناسی،، بنابراین .(922 همان:
نسابت باه    هاا  خاودی  هاای  دیدگاهبررسی نظرها و  به عبارت دیگر، ادبیات خودی است؛
 .شود میخوانده  ، تصویرشناسیها خودیدیگران نسبت به  های دیدگاهدیگران و بررسی 

 نی : و است دخیل مختلفی عوامل ،تصویرسازی در
 تصویرساز مؤلّف فرهنگِ ،ایدئولوژی داوریها، پیش از متأثر زیادی حد تا تصاویر دیگری»

یر در ارتبااط باا بافات حااکم بار      به بیان دیگر، این تصاو خوان است؛مخاطب تصویر و
از  برگرفتاه  ایان تصااویر،   ،. همچنینشوند میو خوانش  گیرند میجامعه شکل و جهت 

 توجاه  ماورد  موضاوع  بارۀدر ،غیرمستقیم یا مستقیم طور به که هستند پیشینی تصاویر

 .(926 همان:) «است داشته وجود

                                                           
1 . Pageaux 
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صویرشناسی این است که اصل اساسی ت: »گوید می تصویرشناسیاسا   بارۀدر 9نانکت
یاک ساراب اسات و     ،بازتاب تصاویر اجتمااعی دانسات: تصاویر     توان نمیتصویر ادبی را 
 .(921ا926: 9992)نانکت، « دیگری است بارۀشده در ، بررسی توهمات ذاتیتصویرشناسی

تأثیر  ،«دیگری»از « من»در نوشته و مطالب نویسندگان و پژوهشگران زیر هم بر تلقی 
بازتاب دیدگاه دو طرف بار یکادیگر و ذهنیات دو     ،ها فرهنگبرخورد  ،ت دیگرملتی بر مل

 :است شدهطرف نسبت به هم اشاره 
نویساندگان  کاه   داناد  مای  گذاریعامل تأثیر را یک ملت خارجی و یک کشور 2ژونا 
 ،ژونر.ک؛ ) کنناد  مای آن را دریافت  و بازتاب تصویر ،در ابعاد گوناگون ،دیگر و ملت کشور

9992 :45). 
و مناسابتی بارای    یاباد  مای ارتبااط   «خاودی »به نوعی به خوانش  «دیگری»خوانش ا 

 .(56: 9999 و دیگران، پروینیر.ک؛ ) شود میشناسایی خود با توجه به دیگری حاصل 
ی از بخاش مهما   آوری جماع تاا باه    ،کم جای خود را بااز کارده   تصویرشناسی کم»ا 

)شوُرِل، « اند بیگانهکه معرف بپردازد فرهنگی  شده به تصویر مطالعات تطبیقی اختصاص داده

9989 :49). 
اسات و دانشامندان و    داشته وجود تری قدیمنسبتاً  های زمانزمین از البته بررسی خاور

، شار  و دیگر موضوعات مرتبب با  ها فرهنگ، ها زبانادبیات،  زمینۀغربی در  شناسان زبان
 نامناساب  هاایی  صافت قیان را با القااب و  و شر مغرضانه انجا ، گاهعلمی و  هایی پژوهش

نکات و صافات منفای    و  کردهبررسی  را «دیگران»این  ،و از دیدگاه خود  دادهخطاب قرار 
 استعمار شر  را برای خود فراهم کنند. زمینۀتا  ،اند نمودهاین مرد  را برجسته 
 شناسای  شار   کتااب و عواملی اسات کاه ادوارد ساعید در     ها دیدگاهبا توجه به چنین 

 :گوید می
آن، تصویب کاردن   دربارۀعبارت است از سخن گفتن  ،زمین مشر مراد از پرداختن به »

بر آن. ساخن   آن و حکم راندن پهنۀآن، اقامت در  دربارۀنظرات مربوط به آن، تدریس 
زماین و   غربی برای سلطه بر مشار   شیوۀیعنی یک  ،شناسی شر  ،کوتاه، در این مقال

 .(22: 9992 سعید،) «عمال قدرت بر آنو اِ تغییر ساختار آن

                                                           
1 . Nanquette 

2 . Jeune 
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 ایان چگونگی پدید آمادن   ،ها ملتمیان  رابطۀتصویرشناسی، بررسی  کارکرد ،بنابراین
، برخای کتاب   هاا  سافرنامه ، هاا  نوشاته ، شااعران  اشاعار  ،و تحلیل آن در ادبیاات  ها رابطه
 .است ...جهانگردان و پراکندۀ های گفته، شناسان شر 

 ها دادهبررسی  .6
در « مان »و « آنجا»در مقابل « اینجا» تصویر ،در این بخش که قسمت اصلی پژوهش است

 ،کند میکه تصویر فرهنگی بیگانه را معرفی  عشقی میرزادۀ ی ازدر اشعار« دیگری»مقابل 
با توجاه باه    ،به عبارت دیگر ؛گیرد میمورد تحلیل و بررسی قرار  اسیاز دیدگاه تصویرشن

و « مان »، «آنجاا »، «اینجاا » هاای  مقولاه عشاقی،   میارزادۀ از اشعار  شده استخراج های داده
 .شود میتج یه و تحلیل با توجه به مبانی تصویرشناسی « یدیگر»
 عشقی میرزادۀدر شعر « اینجا» .9ا6

اسات کاه از هماه طارف آمااج هجاو        سارزمین ایاران    ،«اینجا»منظور از  ،در این مقاله
یعنی وطان را معشاو     ،«اینجا»، عشقیانگان است. جانبه و نی  دخالت دشمنان و بیگ همه

 ،از نظار او  .از سر به در کند تا ،ستسرسری نی که داند می آالیش بیخود و عشقی پاک و 
مهر وطان عارضای    .گرددیکی دیگر جایگ ین آن  ،وطن کاله نیست که اگر برداشته شد

عش  و مهارش باا    بلکه وطن جایی است که آن را بر جایی دیگر افکند، نیست که بشود
این عش  هم از او جادا   ،مرگ یاجان از بدن  رفتنو با  است شدهوارد  جسمشیر مادر، به 

است و فقب مرگ آن را  وی حیات مایۀعش  به وطن جان او و  ،به عبارت دیگر ؛شود می
بلکاه بایاد    ،برای حفو وطن نباید آن را یکسر تسلیم قضا و قدر کارد  .کند میاز بدن جدا 

 حفو آن از روی نعش دشمن گذر کرد: برای
 خاکم به سر، زِ غصه به سر، خاک اگر کانم »
 آوخ کاااله نیساات وطاان تااا کااه از ساار   »

 مرد آن بُوَد که این کلهش بر سر است و من
 ماان آن نِاایَم کااه یکسااره تاادبیر مملکاات  
 زیاار و زباار اگاار نکناای خاااک خصاام مااا   

 عشاقی ای وطان، ای عشا  پااک     معشو 
 

 خاکی به سر کانم؟  خاک وطن که رفت چه  
 برداشاااتند، فکااار کالهااای دگااار کااانم  

 کلااه، آناای بااه ساار کاانم نااامرد  اَر بااه باای
 گااارد قضاااا و قااادر کااانم تسااالیم هااارزه

 زیار و زبار کانم...    ای چرخ، زیار و روی تاو  
 «ای آنکه ذکر عش  تاو شاا  و ساحر کانم    

 (.911: 9951 میرزادۀ عشقی،)                
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شور پاک جم است و شایسته است که مانند بهشت ک ،از نظر عشقی «اینجا» ،همچنین
او آمادگی  بومی است که نباید گرفتار رو ، پرو  و انگلیس باشد. ، مبارکار  باشد. ایران

 :از جان خود بگذرد ،دارد برای نگهداری این بو 
 ایاااا خسااارو کشاااور پااااک جااام »

 
 ..«تااو را کشااوری بایاادا چااون ار .   

 (.988همان: )                               

آلاود   م گال که آن را با اشک خود از ان لی تا بلخ و بَا  داند میعشقی وطن را ملک دارا 
 کند: خوانی نوحهتا بر خرابی ملک دارا  کند می فشانی آتشو طبعش  است کرده
 کانم  هرچه من زِاظهار راز دل تحاشای مای  »

 

 کانم  تراشای مای   بهر احساسات خود مشاکل  
 

 کانم  پاشی می ل آبز اشک خود بر آتش د 
 کنااد ی فشااانی آتااش بیشااتر طاابعم باااز

 

 
 

 اسات  زَ ان لی تا بلخ و بم را اشک من گِل کارده 
 

 اسات  غسل بر نعش وطن خوناباۀ دل کارده   
 

 اسات  دل دگر پیارامن دلادار را وِل کاارده    
 «کناد  خاوانی مای   بر زوال ملک دارا، نوحاه 

 (.929همان: )                  

 

هاایی از قبیال    با صافت  ،از دیدگاه عشقی« اینجا» ،دیگر های نمونهو  بر توضیحات بنا
بر سار ریخاتن    شایستۀخاکی که سرزمین شیران،  کشور پاک جم، ملک دارا، خاک پاک،

و سارزمین گان     ،آیاین  پاک سرزمین ب رگانی چون جمشید، پیامبری چون زرتشتِ است،
. شات و در رهاش از جاان گذ  پس ارزش آن را دارد که جاان فادایش شاود     .قارون است

ب رگی دخت و دیگر پادشاهان ، خسرویادگار داریوش و سیرو ، انوشیروان عادل ،«اینجا»
به  . این سرزمین به زور شمشیر آن جهانگیران ب رگاند بوده است که به آیین من ه زرتشت

ل شده کاه اسایر دسات بیگانگاان     بد ای ویرانهاکنون به  ولی ، بودهو آباد  است دست آمده
 است:

 آب و خاااکی کااه یااک وجااب ویراناای»
 آب و خاااکی کااه مهااد عاا ت دنیاساات

 

 در آن نباااوده هااایچ عصااار و زماااانی  
 پااروردۀ دساات و ماا د شمشاایر ماساات 

 

 اکنون چنان روی به ویرانی نموده، به ویرانی نموده
 «که کس نگوید این ویرانه ایران بوده نه ویرانه ایران بوده

 .(298: 9951زادۀ عشقیمیر)
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و  اسات  مداین نی  که فرتوت و پیر بر کناری ایستاده های ویرانهحتی  ،از دیدگاه عشقی
است  ، ولی باز برپا ایستادهمانند غروبی غمگین دلگیر است و دیرگاهی است که ویرانه شده

 :شود میمحسوب « اینجا»باز  ولی ایران خارج است، محدودۀچند از و هر
 لعه کاه مخروباۀ آباادی ماسات    گفت آن ق»

 

 پاسات  دیرگاهی است که ویران شده و باز به 
 

 و بنگاه شااهان شماسات    ارگ شاهنشهی 
 

 

 ایاااان مهاباااااد بلنااااد ایااااوان اساااات 
 «کااه ساارش همساار بااا کیااوان اساات...  

 (.229همان: )                    

 

 عشقی میرزادۀدر شعر « آنجا» .2ا6

قرار داده که سارزمین غارب و    «آنجایی» ،که ایران است «اینجا»عشقی در مقابل  میرزادۀ
 کند میس یاد یبیشتر از رو  و انگلته در میان کشورهای غربی، بال .شود میاروپا را شامل 

 :گوید میشفیعی کدکنی  .اند شدهکه دژخیمان ایران نامیده 
در مقابال رو    . ایراناست "یکی من و یکی تو"دعوی  ،در نسل مشروطه»
خود را در عار    ،به هر حال باشد. تر مانده عقب ها آنچند از س است، اگرو انگلی

 «شطرن  آناان  مهرۀرا در عر  هم ببیند و خود را  ها آن کهایننه  ،بیند می ها آن
 .(425: 9992)شفیعی کدکنی، 

 وینظار   مادّ  «یآنجاا » عشاقی، شاده از دیاوان    انتخاب های دادهبا توجه به  ،در ادامه
کاه   داناد  مای ویاژه انگلایس را سارزمین مکار و فریاب       . او غارب، باه  ودشا  میبازنمایی 

، غرب .یابد نمیرهایی  اش چنبرهی شیر هم از که حتّ برند می کار به هایی حیلهصفتانه،  روباه
مانند گارگ هایچ رحام و مروتای      واست  و خونخواری جویی مرک  مکر، توحش و ستی ه

، به زیر چکامۀدر  .شود می یخاک خونری  سرزمینی است که برای یک وجب ،آنجا .ندارد
وزیر وقت  گالدستون، نخست و به سخنانایران و انگلیس اعترا  میالدی  9999 دادِقرار

 :دانست می قرآنکه راه استعمار ایران را در محو  کند میاشاره  انگلیس،
 کناد  نا  دژخیم وطن دل بشانود، خاون مای   »

 را همای بایاد نماود    قارآن آنکه گفتی محاو  
 ای از این مهمان که پا در خانه ننهاده هناوز و

 شیر هم باشایم گار ماا، روباه دهار اسات او      
 انگلیس آخر دلاش بهار مان و تاو ساوخته؟     

 

 کند؟  رو، چون می پس بدین خونخوار اگر شد روبه 
 کناد   قریب این گفته با سرنی ه مقرون می عن

 کناد ...  خانه را از خانه بیرون مای  پای صاحب
 کناد  عروف اسات، مغباون مای   شیر را روباه م

 «کند... قدر خون می آنکه بهر یک وجب خاک این
 (.996ا994: 9951 )میرزادۀ عشقی،            
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ویژه انگلیس کاه در آفریقاا از ریاگ بیاباان      به ،(غرب) «آنجا» ،از دیدگاه عشقی ،باری
و  ردپوشای نخواهاد کا    هام چشام   یعنای ایاران   ،از دیار گن  قارون ،کند نمیپوشی  چشم

 :خواهد نمود نصیب بییعنی ایران از آب و خاک و هامون  ،خودمان لکِما را در مُ ،سرانجا 
 دانم آخار جملاۀ ماا را باه مُلاک خویشاتن      »

 آنکه در آفریک بر ریگ بیابان چشام داشات  
 

 کند  نصیب از آب و خاک و دشت و هامون می بی 
 «کناد؟   مای  قاارون  گان   دیاار  پوشی از چشم

 (.995)همان:                                      

نظر آنجا هم پشگلی بیش  ی جمهوری مدّاست که حتّ «آنجایی» ،در نظر عشقیلندن 
و گروهی ما دور   اند شدهبا هم همنشین برای غارت ایران که رو  و انگلیس ؛ چرانیست
 :کنند میرا یاری  ها آن ،هم در داخل مآب اجنبی

 جمهااوری اسااا  تااا تهیااه در لناادن، شااد »
 ماااآبی شاااد ماااا، اجنبااای کاااار هوچیاااان

 جمهاااوری نقااال پشاااگل اسااات ایااان    
 

 خودسری تدارک شد، بار قیاا  جمهاوری...    
 جلااایس... رو  و انگلااایس، گشاااته هااام 

 «بساایار قشاانگ و خوشااگل اساات ایاان...   
 (.299ا298)همان:                                

کاه از راه   برد مینا   «دیگری»هم مستقیم از انگلیس به عنوان  عشقی در ابیات دیگر
 :پندارد میایران را سرزمینی خوردنی  ،دیپلماسی

 ای هرکااااه اناااادر خانااااه دارد مایااااه »... 
 یاساااای مااااا هساااات ای یااااار ع یاااا   

 کناااد آنکاااه دائااام کاااار یاسااای مااای    
 اسااات مُلاااک ماااا را خاااوردنی فهمیاااده  

 او گماااان دارد کاااه ایاااران بردنااای اسااات
 

 ای همچاااااو یاسااااای دارد او همساااااایه  
 ول، یعنااااای انگلیااااا حضااااارت جمبااااا

 کناااااد وَز طریااااا  دیپلماسااااای مااااای 
 اسااات  هاااا مالیاااده بااار سَااارِ ماااا شااایره 

 «همچااو شاایره ساارزمینی خااوردنی اساات... 
 (.219)همان:                                      

که گروهی  شود میمحسوب  «آنجا»دولت عثمانی هم  ،از نظر عشقیالبته در مواردی 
به عثمانی رفتناد   بانفوذو همراهانش به حکم یکی از افراد  نهالسلط نظا یعنی از مهاجران، 

آذربایجان و  ببندند معاهده داشتند با عثمانیقصد  ،در قبال مبلغی اندک و امتیازی ناچی و 
 :است آمدهکلیات عشقی  «جنگ چکامۀ»این ماجرا در ند. واگذاری کنبه عثمانی را 
 نااااوع بشاااار ساااااللۀ قابیاااال جااااابری»

 
 کیست که جمعی همای کنناد   این حکم داد »

 

 «آموخااات از نیااااش، بجاااای بااارادری...    
 (.954)همان:                                      

 «بر دوست پشت، جاناب دشامن مجااوری...   
 (.951)همان:                                      
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 عشقی میرزادۀدر شعر « من» .9ا6

که باا دژخیماان و    شود میمحسوب  گرایی یملّعشقی، هر شخص  میرزادۀدر شعر  «من»
آلات دسات    ،نادانی و یاا افیاونی باودن    رِنه کسی که از سَ ،ه استزربیگانگان در حال مبا

ملت ایران است که به تاریخ اجدادی  ،در نظر عشقی« خودی»من و یا  .است شدهبیگانگان 
اعالی  نمونۀ .کند نمیر و از هیچ تالشی برای آبادی و سربلندی ایران فروگذا بالد میخود 

، کسی است که با استعمار بستی د و با پناه بردن به تاریخ و فرهناگ  در شعر عشقی« من»
 ،شیران خفته در ایران ،عشقی در اشعار واقعی منِ .نمایدپرافتخار خود، از میهن خود دفاع 

جمشاید و  ، نادرشاه افشار، سا  نریمان ان، سلجوقیان دیلمیان، شاه عبا ،همچون صفاری
 :است نبودهتهی  ها آن که ایران هرگ  از هستندو دیگر شیران ژیان  سیرو 
 اسات در ایاران بسای شایر     ولی خفتاه »

 ساااالجوقی و دیلاااام  زِ صاااافاری وَ
 طهماسااب دیااده اسااماعیل و شااه شااه

 فساااانه شاااد اگااار ساااا  و نریماااان 
 بسااایار دارد کاااه ایاااران شااایر نااار، 

 تهاای هرگاا  از آنااان مُلااک جاام ناای  
 ماااات گمارنااااددلیااااران وطاااان، ه

 

 کجاااا گاااردن نهناااد در زیااار زنجیااار 
 نگاااویم ز آل بویاااه بااایش یاااا کااام 

 عباااا  ماااردی پروریاااده  چاااو شاااه
 زِ ناااادر کااای تاااوان جساااتن بهاناااه 

 بساااااایار دارد ور هژباااااار حملااااااه
 کااه شاایرانش بُرنااد از دشاامنان پاای   

 «پاااا گذارناااد  باااه حلقاااو  اجاناااب  
 (.994همان: )                               

باا صافاتی از قبیال شایر ژیاان، شاجاعت، باهمات،         ،ز نظار عشاقی  ا« من» ،بنابراین
 .است شدهو دیگر صفات پسندیده ستوده  پرست میهن

 عشقی میرزادۀدر شعر « دیگری» .4ا6

 کند: نقل می  2فابین از ،را زیر عبارتِ 9میل 
گاو یی باین اول   که بیرون از گفت سازند می ای« دیگری»ضمایر و افعال سو  شخص، »

بلکاه باه عناوان     ،  شخص[ قرار دارد. این دیگری، طرف گفتگاو نیسات  شخص و دو
کنندگان  بودگی شرکت مقابل شخص نقطۀ( که شود میاعال  = ) شود میچی ی برنهاده 
 (.Fabian, 1983: 85) «در گفتگوست

« دیگری» معتقد است که استعمارگران در خدمت بیرون انداختن پس از این نقل قول، میل 
 .(946ا945: 9992 ،میل ر.ک؛ ) انیت هستنداز قلمرو انس

                                                           
1 .Mills 

2 . Fabian 



 تصویرشناسی دیگران در اشعار میرزادۀ عشقی /56

بارای   ایاران  از نظر عشقی کسی است که از خون خل  «دیگری»با توجه به دیدگاه باال، 
 ،. دیگاری از نظار او  و با تمامیت و آبادی ایران مخاالف اسات   آراستهخوانی رنگین  ،خود

افارادی مانناد    ؛دکننا  مای دشامنان را یااری    ی هستند کهداخل خیانتکارانبیگانگان و نی  
داد تقسیم ایاران را باا   قراروی و  اند شدهکه رو  و انگلیس مهمان او حساب  ولهالدّ وثو 
 :است کردهامضا  ها آن

 اناد  دست و پای گله با دست شبانشان بسته»
 

 اناد  خوانی اندر مُلک ما از خون خل  آراساته  
 

 اند بنشسته های آنگلوساکسون بر آن گرگ 
 کناد  گسترانی می خوان هیئتی هم بهرشان

 

 
 

 رفت شاه و رفت مُلک و رفت تاج و رفت تخت
 

 زحمت مکش، ک  ریشه کندند این درخت باغبان 
 

 الدّولاه، خونخوارناد ساخت    وثو  میهمانان 
 «کناد  میهمانی مای  ما این خون ای خدا با
 (.992ا992همان: )              

 

****** 
 انگلایس و  داستان موش و گربه است، عهاد ماا  »

 
 «کند؟  موش را گر گربه برگیرد، رها چون می 

 (.994)همان:                                      

بیرونای و درونای قابال     دساتۀ نظر میرزاده عشقی به دو  مدّ« دیگری» ،بنابراین
 باشاند  مای  از قبیل انگلیس و روسیههمان دژخیمان خارجی  ،دیگری بیرونی تقسیم است.

غافل و ناآگاهی هستند  دون، اهداف شو  خود هستند و دیگری درونی هم افرادِدنبال که 
و  اناد  دست از ماا  مایهن کشایده    و اند فروختهخود را به دشمن « منِ»، که در مقابل هیچ

یاا   کشور ،از راه خیانت و همکاری با دیگران خواهند میدنبال سیاست پلید خود هستند و 
ایان  باه بررسای   باه طاور مجا ا     ،در ادامه از دست بدهند. خود را ارزان واقعی همان منِ

 .پردازیم می ها مقوله
 بیرونی دیگری .9ا4ا6

کسی است که از ملت ایران نیست و دائم در تالش  ،دیگری بیرونی از نظر میرزاده عشقی
تاا راه   ،ماندگی و سیر قهقرایی ساو  دهاد   و ایرانی را به سوی نابودی و عقباست ایران 

 هاا  رو و  هاا  انگلیسای بیشاتر   ،«دیگری»و استعمار را برای خود هموار کند. این استثمار 
و در تالش هستند که به  کنند میبیگانگانی هستند که کشور عجم را ویران  ها اینهستند. 

جمهوریت این بیگانگان را  آورد رهی ند. عشقی حتّیابهر شکل ممکن به اهداف خود دست 
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و تماا    اسات  برخاساته یعنی سرزمین غارب   ،«آنجا»یگری از این د .داند می «نقل پشگل»
 هاا  آن. اسات  کردهبه این دیگری حلول  ،که سرزمین غرب در خود دارد  منفی های ویژگی

دیوهایی هستند که باویی از   ،، ویرانگر، دغل، دون و در یک کال جو مداخلهافرادی مکار، 
سرزمین اهورایی ایران را چپاول  خواهند میدژخیمانی هستند که  .اند نبردهانسانیت و ترحم 

 کنند و به هر قیمتی آن را در اختیار خود بگیرند.
 داناد  میبازیگرانی ماهر  صفت، با صفاتی مانند مکار و روبهرا « دیگری بیرونی» عشقی

 ،هاا  تارک ، هاا  ایرانیکه شامل  ها شرقیو  اند کردهم ی پشت دهر را خَحتّ ،که با بازی خود
دسات انگلایس، رو  و پارو      بازیچاۀ مانند گاویی   هستند، ها چینیو  ها تازی، هندوها

 :اند شده
 بااازی مااردان انگلاایس   ناااز  بااه گااوی  »

 چاین  ایران و هند و تازی و سودان و ترک و
 

 خَاام گشااته پشاات دهاار زِ چوگااان انگلاایس  
 «افتاااده همچااو گااوی بااه میاادان انگلاایس  

 (.492همان: )                                     

 
مانند گالدستون که تصارف ایاران را در    هایی انگلیسی ،«بیرونی های دیگری»از میان 

 صاراحتاً که  است« یدیگری» کرده بود، بینی پیش قرآنمجلس نمایندگان انگلیس در محو 
الحیل،  ر نط  معروف خود، با انواع لطایفرد بایرون که دلُ یا است و با ایران مخالفت کرده

ب رگاان ایاران را باه     خواهاد  می و با تطمیع و تبعید ها رو با  پیمان بستنتهدید، عهد و 
 ی از مستملکات انگلستان قرار دهد:اسارت ببرد و ایران را ج ئ

 بااه لناادن کاارد نطقاای، لُااردِ معااروف »
 بااارای ماااوطن جمشاااید و سااایرو  
 چنااااان میسااااوزدش دل آن یگانااااه 
 گهاای بااا رو  بناادد عهااد و پیمااان   

 رشااات کناااد اشاااغال از بوشاااهر تاااا 
 وزیاااری را کناااد تطمیاااع و تهدیاااد  

 

 کاا و یااک ملتاای گردیااده مشااعوف     
 خاااورد آن نااااط  مشاااهور افساااو  

 ای از بهااار خاناااه خاناااه کاااه صااااحب
 بااه قصااد اینکااه گیاارد خاااک ایااران   
 بگیاارد کااوه و صااحرا و دَر و دشاات   

 «تبعیاااد... از شاااهر امیاااری را کناااد 
 (.994)همان:                                

 ی درونیدیگر .2ا4ا6

 هاا  انگلیسیو  لها از شما ایران در روزگار مشروطه و هجو  رو  آشفتۀبا توجه به اوضاع 
افرادی را در پلید خود، رو  و انگلیس  فاهدابه قصد تصرف ایران و رسیدن به  از جنوب

باا   ،به جاای دفااع از مایهن    ها آنو  کنند میبا تطمیع و تهدید با خود همگا   ایران داخل
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ایاران را باه ثمان بخاس      ،تا برای رسیدن به مطامع خود بندند میعهد و پیمان دشمنان 
 حیلاۀ مردانای باا   »، «قاو  پاولکی  » ، مانناد با تصاویری این گونه افراد را عشقیبفروشند. 
و  «فاروش  وطان »، «قنباری  چهاره »، «قباا  وصاله » ،«پرست بیگانه» ،«اشتری کینۀ»، «روباهی
لیره را برای فروش وطن  های صندو که  کشد میر تصوی به قبیح های صفتانواع  صاحب

از عثماانی در قباال واگاذاری     هدریافات لیار   زمیناه، . در این اند کردهاز دژخیمان دریافت 
خیانتکاارانی هساتند کاه باه جاای       ،«دیگران درونای »این  .نظر شاعر است آذربایجان مدّ

ران درونی در این دیگ ،افرادتصویر این  .دارندرا  وطنمقاومت و یا مخالفت، قصد واگذرای 
 :است آمدهبه تما  و کمال کلیات عشقی « جنگ چکامۀ»

 پیارهن  قباا، ژناده   پااره، وصاله   پاپوش»...
 اطراف وی گرفته گروهای بارای دخال   

 زمین خورد ها که عاقبت ایران بس لطمه
 معلو  نیست بهار چاه کارده مساافرت؟    
 تنها ناه او خاراب، بارون آماد از میاان     

 ز دگاری بهتار امتحاان   دادند هر یاک ا 
 هاای لیاره جلاو، دوش اساتران     صندو 

 

 عیاااار از جلنباااری... آن هیکااال تماااا  
 چونان که در پرساتش گوسااله ساامری   

 اشااتری روبهاای و کیناه  زیان ماارد حیلاه  
 بهاار وطاان نبااوده، قساام باار مهاااجری 

 اناد در ایان راه رهباری    وآنان که کارده 
 پاااروری  پرساااتی و بیگاناااه در اجنبااای

 «و انصاار چرچاری...   واندر عقب مهااجر 
 (.258ا251)همان:                          

کاه  برد  نا  می «ینالدّو سید ضیاء ولهالدّ وثو »در ابیاتی از افرادی به نا  عشقی  ،همچنین
و ساعی   شاوند  مای دیگری درونی محساوب   و هستندمیالدی  9999 قرارداداز طرفداران 

 مرد  ایران را چپاول کنند: ،ریدارند با همکاری انگلیس و با نا  جمهو
 الدّولاااه بسااات اول قااارار باااا وثاااو »

 پااول او خوردنااد، باار زیاارش زدنااد    
 چااون کااه او مااأیو  گردیااد از وثااو  

 سیدضاااایاء همچنااااین زیاااار جلاااای
 کودتاااا هااام کاااا  او شااایرین نکااارد

 

 کاااار دیاااد از آن حاصااالی ناماااد باااه  
 پشاات پااا باار فکاار و تاادبیرش زدنااد   
 کودتااایی کاارد و ایااران شااد شاالو    

 هااا پشاات پااا   بااه فکاار پَساات آن   زد
 «این حنا هام دسات او رنگاین نکارد...    

 (.219همان: )                               

  نتیجه .1
کاه عشاقی مانناد دیگار شااعران       شاود  مای با بررسی اشعار میرزاده عشقی مشخص 

و در راه اعاتالی   نماود بیاداری ملات    بارای تاالش بسایاری   خواه عصر مشروطه،  آزادی
 میارزادۀ . نهااد در این راه  جان خود را هممبارزه کرد و جانانه  ،گی و سربلندی ایرانفرهن
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در ایران مبارزه کرد.  ها آننشاندگان  بیگانگان و دست پرست بود که با عشقی شاعری وطن
گویای بسیاری از حقای  آن دوران  او نمایان است،اشعار و آثار  که درمبارزه و تالش  این
 «اینجاا » مشخص است که ،آن و نتای  حاصل از اشعار عشقیوجه به بررسی با ت .باشد می

خااک  »، «ملک دارا»، «کشور پاک جم»هایی از قبیل  با صفت که از دیدگاه عشقی یا ایران
از نظار عشاقی    قارار دارد کاه   «آنجا» و... همراه است، در مقابل «سرزمین شیران»، «اکپ

تصارف  و غام خاود را بارای     است که تما  همّبه ویژه انگلیس و روسیه  ،سرزمین غرب
 نظر عشقی هم کسی نیست ج  اهال غارب؛   مدّ« دیگری» ،. بنابراینبندند میکار  ایران به

رده شادن  برآو برایو نی  افراد گمراه و م دور داخلی که  ها رو و  ها انگلیسییعنی همان 
ی نااچی   ا باه بهاای  و مملکات ر  کنناد  مای یاا ناآگاهاناه تاالش     منافع دژخیمان، آگاهاناه 

 = رو  و انگلیس( و یاا درونای کاه   ) استدیگری در اشعار عشقی یا بیرونی  .فروشند می
 ...و «قباا  وصله»، «روباهی حیلۀمردانی با »، «قو  پولکی» با تصاویری مانند ها را عشقی آن
سای  ک ،از نظر عشقی منی که ؛گیرد میقرار « من» در برابر« دیگری»این  .کند میتوصیف 

با پناه بردن به فرهناگ   در راه میهن از جان خود بگذرد، است که پایبند میهن خود باشد،
با دشمنان ایران بجنگد و ما   تالش نماید، ی در راه نگهداری و بازسازی میهناصیل ایران

در مقابل دیگاری و دژخیماان،    عشقی تدبیرباری،  میهن را از دست دژخیمان نجات دهد.
رو باا  رودر مباارزۀ گرایای و   ملیبندی به میهن و فرهنگ باستانی آن، ایمرد ، پ سازی آگاه

 دشمنان و دیگران است.
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