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Abstract 

The modernism contents of the modernity concepts such as "home country, 
the law and the liberty are galore in literature” can be seen in most opuses. 
As other eras, the origin of these literary contents should be investigated in 
other fields rather than literature. These factors are those which affect the 
nation awareness and create the important opuses. By profound thinking on 
these opuses, we can perceive the unique and particular worldviews of their 
authors. The political and social conditions of that era and the criticism 
against them are the main points of modern opuses. Though these concepts 
cry out for the human rights in the first place, getting involved in intellectual 
(isms) such as Nationalism, Nihilism, Chauvinism, etc reminds us of a more 
special meaning of modernity. Studying some of the literary works, 
indulgence in modernist thoughts, has caused some kind of contradiction in 
modernist viewpoints. Though the political and social conditions of that era 
and the criticism against them are the main points of modern opuses. But not 
all the critics have the same view on the problems. Tendency to plays and 
writing them was increased in this era and theatres became places for social-
political criticism. Poets like Eshqi, Iraj Mirza and Aref Qazvini wrote 
dramatic literary works with a critical viewpoint. Each one of these poets 
started to fight through their writings with their own ideology and for the 
purpose of political-social betterment. Therefor this research contains the 
main points, the differences and similarities of dramatic opuses and their 
creator’s ideas with considering of being in same time, same society, same 
conditions and also historical incidents and etc. to recognize the essential 
factors which could effect on the three writers orientations. Eshqi and Aref 
had a completely political point of view while Iraj – as an aristocrat – 
worked on social criticism in a more artistic way. 
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 عارفعشقی، ایرج و  های آثار نمایشی مایه درونتطبیقی  بررسی
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 .، تهران، ایرانتهران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ یدکتر دانشجوی

 24/07/1398مقاله:  یرشپذ یخ؛ تار09/06/1398مقاله:  یافتدر یختار
 علمی ـ پژوهشی

 چکیده
این محتواهـای   منشاء شود. می  نویسندگان این دوره دیده در آثار بیشتر شاعران و روطهمضامین نوگرایی عصر مش

ی از این آثار، نگرش خاص ادبی متأثر از عوامل بیداری ملت بودند و موجد آثار مهم این عصر شدند. تعمق در برخ
ها یا اشـتراکاتی   توان به تفاوت می های آنان دیدگاه سۀیمقاکند و با  را بر ما روشن می خود فرد صاحبان به و منحصر

ه و ها همچون وطن، قـانون و آزادی در ادبیـات، بیـانگر دفـای حقیقـی از ملتـی سـتمدید        عضی از آنب دست یافت.
و  همچـون ناسیونالیسـم، نیهیلیسـم    ،روشـنفکرانه  (Ism)های  اما گرفتاری در ایسم ای گرفتار استبداد است، جامعه

 ه افـرا  در افکـار نوگرایانـه   دهد ک تری است. تعمق در برخی آثار نشان می عنی خاصشووینیسم یادآور تجدد به م
محـور   ،هـا  اجتماعی و انتقـاد از آن  ـ است. هرچند مسائل سیاسی دانه شدههای متجد سبب نوعی تناقض در دیدگاه

کنند. در  سائل نگاه نمیمشخص به م ۀیزاون از یک منتقدا همۀلزوماً اما  های آثار این دوره است، مایه دروناصلی 
تمـایتت و   عرضـۀ رواج یافت و به لحاظ مردمی بـودن، جایگـاه    یسینو نامهشینماگرایش به نمایش و ، این عصر

و عارف قزوینـی بـه خلـق آثـار      میرزا ایرجعشقی،  رزادۀیمنظیر  یا برجستهاجتماعی شد. شعرای  ـ نقدهای سیاسی
یـک از ایـن ادبـا بـا اندیشـه و       تی ایـران پرداختنـد. هـر   دی به اوضای سنّنمایشی با رویکرد متجددانه و نگاه انتقا

قلمی روی آوردند. پـژوهش حاضـر بـا روش     مبارزۀایدئولوژی خود و با هدف اصتح اوضای سیاسی و اجتماعی به 
میـرزا و عـارف، وجـوه     ایـرج مظاهر تجدد در آثار نمایشـی عشـقی،    برجستۀتحلیلی به بررسی مضامین  ـتوصیفی  

و عوامـل و مقتضـای    اسـت  تـه آثار نمایشی آنان در حوادث تاریخی پرداخ ۀیما درونهای  افتراق و تناقض شتراک،ا
، ن نمـود عینـی یافتـه   و در آثارشـا  اسـت  مورد بحث مؤثر بـوده  گانۀ سهاحتمالی که در گرایش هر کدام از شاعران 

بـا افکـار    ــ  اشراف طبقۀ ندۀینماـ  میرزا ایرجو نگاه عشقی و عارف به حوادث کامتً سیاسی بود  شوند. شناخته می
 بود. تر پررنگو شگردهای هنری در آثار وی  پرداخت یممترقی به نقدهای تند اجتماعی 

 

 مشروطه، اشعار دراماتیک، تجدد. دورۀمایه، آثار نمایشی، شعر  درون :کلیدی یها واژه

 مقدمه. 1
 همـۀ و  انـد  پرداخته صر مشروطه و تجددآثار ادبی ع ۀیما درونمحققان بسیاری به بررسی 

 توان یم تر قیدق ینگاهبا اما  اژگان مترادف آن اتفاق نظر دارند،یا و« تجدد» آنان بر مفهوم
 رزادۀیـ مپی برد؛ مـالتً در آثـار   « تجدد»شاعران این دوره از مفهوم  تمایزم یها اشتدبربه 
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نمـود   مظـاهر بیـداری مـردم    در قالـب « تجدد»مفهوم  عارف قزوینیو  میرزا ایرج ،عشقی
در  یو گـاه  دارند بنیادینهای  با هم تفاوتدر جزئیات  این نمودهای نوگراییاما  ،ابدی یم

از  یک هر متجددانۀافکار . است فرد منحصربهزئیات، طرز تلقی آنان از نوگرایی بعضی از ج
 .شـود  یمـ شـعری متفـاوت سـروده     یهـا  قالـب هـا و   در بستر عبارات، گونـه  این شاعران
هـا در انتقـال مفهـوم     گوناگون آن یها وهیش ها و اشعار نمایشی ترِپِاُ ،پراهاها، اُ نمایشنامه

 است.« تجدد»
آشنایی ایرانیان با اروپا و با ایدئولوژی ملت رخ داد. به  جۀینتدر  یخواه مشروطهجنبش 

یـون متجـدد   ... شعارهای عمومی انقتب، مفاهیم آزادی، وطن، قانون ودنبال بیداری مردم
 مسـئلۀ ، خاصـه در  نوگرایی منجر بـه تنـاقض آرای فـردی   تظاهر به  ،گشت. در این میان
برانگیـز و موضـوی    ت و مدرنیسم تأمـل تضاد سنّ ،. در برخی مواردشد آزادی و دموکراسی
خود بـه   یها شهیاندبرای بازگویی افکار و  خواه یآزادو  خواه مشروطهچالشی بود. شاعران 

روی آوردند  ییها وهیشو  تر ساده یها قالببه  ها آنزبان رسا متوسل شدند.  ادبیات ساده و
هـا نظیـر    انتخـا  برخـی قالـب    ،مالال عنوان به ؛که در اروپا با اقبال و توفیق همراه بودند

با هدف  نتقادات، به زبان ساده و گاه طنزو اشعار نمایشی، تعمدی و برای بیان ا نمایشنامه
ها  گرفت و اغلب از طریق مطبوعات یا میتینگ تحریک صورت می بخشی، تهییج و آگاهی

 شد. ها به مخاطب عرضه می و نمایش
ی در آثار نمایشی سه شـاعر مشـروطه،   پژوهش حاضر به بررسی مظاهر تجدد و بیدار

تـرین   برجسـته  ،این سهکه پردازد؛ چرا میو عارف قزوینی  میرزا ایرجمیرزاده عشقی،  یعنی
مظاهر تجدد در  سۀیمقابررسی و  ،بنیادی تحقیق مسئلۀن دوره را دارند و آثار دراماتیک ای

است. اهمیت این پژوهش ه هنری آن یها هیما درونو تبیین نامبرده آثار نمایشی سه شاعر 
فـرد   متفاوت و منحصربه یها وهیشاد  نمایشی با  حوزۀست که این سه شاعر در از آن رو

خـود سـرآمد و موفـق     وۀیشـ یک در  و هر اند رداختهپاجتماعی  ـ به خلق مضامین سیاسی
بـا   میـرزا  ایـرج و  ،پراهـا و اُ هـا  نمایشـنامه عشـقی بـا    رزادۀیم. عارف با تصانیف، است بوده

 نقطۀ. اند دهیکوشعموماً اقتباسی به آفرینش آثار وطنی و مضامین نوگرایانه  یها نمایشنامه
نقـد و   ها آنکنون این ویژگی مشترک هاست که تا شاعر، آثار نمایشی آناشتراک این سه 

 است. هنشدبررسی 
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 پژوهش نۀیشیپ. 2
از  اسـت؛ مالـل:   انجام شـده ادبیات مشروطه و عصر بیداری  حوزۀدر ی متعددی ها پژوهش

 نوشـتۀ  فارسی؛ از مشروطیت تا سقو  سـلطنت ادوار شعر  ،(1350)پور  آرین اثر صبا تا نیما
نگـاهی  »و مقاالتی همچون  (1382)آجودانی  اثر یا مرگ یا تجدد (،1359)شفیعی کدکنی 

پیونـد سیاسـت بـا شـعر عصـر      » ،(1387)از درویـش  « مشـروطه  دورۀگذرا بـه ادبیـات در   
از  «میـرزاده عشـقی   شـۀ یاندتحلیل مفهوم وطن در شـعر و  » ،(1391)هللا ااز عبد« مشروطه

« دگان این عهدگوین نیتر بزرگادبیات در عصر مشروطیت و » ،(1393) طرفان شمعی و بی
ـ درونما حـوزۀ کنون پژوهش مستقلی در . اما تا ...و( 1341) دستگردی دزادۀیوحاز   یهـا  هی
 .است شدهمشروطه انجام ن دورۀگرایی در آثار نمایشی شاعران نو
 روش پژوهش. 3

بـا بررسـی    ،است. در این پـژوهش  یا کتابخانهتحلیلی و از نوی  ـ توصیفی ،روش تحقیق
تماعی ایران در روزگار مورد بحث و شـناخت هنـر شـعری و نمایشـی     اج ـ اوضای سیاسی

هـای فکـری    و تـراوش  یقلمـ شاعران این دوره، تمایتت سیاسی، اجتماعی در مبـارزات  
 شود. و عارف قزوینی در آثار نمایشی بررسی و مقایسه می میرزا ایرجمیرزاده عشقی، 

 پژوهشمبانی . 4
ز است و در ایران نی های کهن رایج بوده ملل از زمانم در میان تما عنی عام آننمایش به م

با مفهوم اروپایی و بر اساس تعریف  (Drama)اما نمایش  شد، هایی از نمایش اجرا می گونه
ارسطو در تعریف خـود   در ایران از عصر مشروطه مطرح شد. ،تراژدی دربارۀارسطویی آن 

ری شـگرف و تمـام، دارای درازی و   تقلید و محاکات است از کار و کردا ،تراژدی گوید می
ها هر یک بـه   ها آراسته و آن زینت کتمی به انوای زینت وسیلۀبه  ،نای معلوم و معیّ اندازه

ردار اشـخاص تمـام   کـ  وسـیلۀ و این تقلیـد و محاکـات بـه     ،مختلف ،حسب اختتف اجزا
قصـد مـن از   دهد کـه   نقل روایت انجام پذیرد. او توضیح می واسطۀکه به گردد، نه این می
آن، ایقـای، آهنـگ و آواز باشـد و    ن سخن است که در ای« ها آراسته کتمی به انوای زینت»

ن اسـت  ، ای«مختلف باشد هر یک به حسب اختتف اجزا ها زینتآن »که گفتم مرادم از این
ارسـطو،   .ک؛)ر آواز وسیلۀبعضی دیگر به  وزن ساخته شود و وسیلۀفقط به  ءکه بعضی اجزا

شـادی در آن در کنـار   ای است که غم و  نمایشنامه»درام در مفهوم ساده،  .(37ـ   36: 1369
شناختی،  به دالیل تاریخی و روانبولتون عقیده دارد که (. 127: 1366 ،فر)راد« هم وجود دارد

های ادبیات انگلیسـی هـم منظـوم     نمایشنامهاند و اولین  اولین آثار ادبی به نظم خلق شده
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 انـد.  و بیشتر به نالر موزون نوشته شـده  ندرت شکل منظوم دارند ار جدیدتر بهاما آث ،اند بوده
هـا و   برایشان شعر به عنوان قفل جادویی است و اندیشـه  ،نددارکه طبع شعر  ینویسان درام

ــ  128 :1386 بولتون، ر.ک؛) ریزند به شعر روی صفحه می ،گنجد احساساتی را که در نالر نمی

سـاختار   ،تـرین شـکل و مفهـوم    در سـاده  ،سناریونویسـی  فـنّ  کتا یوجین ویل در  .(131
ار دراماتیک فقط مختص کند که ساخت اشاره می داند. او بیان داستان می شیوۀدراماتیک را 

. او از نیاز اسـت ساختار دراماتیک هم به  شود، جا داستانی بیان می نمایش نیست، بلکه هر
برخـی   ،از این رو .(58: 1380معافی غفاری، ر.ک؛ ) کند فونی یا شعر اشاره میپرا، سمجمله به اُ

انـد، در   نمایش اجرا شده صحنۀروی  های عارف که داستانی و تصنیف زمینۀاشعار ایرج با 
دارد « شعر نمایشـی »شفیعی کدکنی بحالی در با   ،گیرند. همچنین این پژوهش جای می

 گوید: در آن وجود دارد، میسیاری که وجه شعری ب« خواندنی نامۀ نمایش»که با اشاره به 
 ندشد استفاده یبیشتر ادبی عبارات منظوم های نمایشنامه در به مرور زمان»
 ینـۀ زم در اولیـه  یهـا  کوشـش  از بعـد  .گرفتنـد  خود به تری ل ادبیشکها  آن و
 عناصـر  بـا  نمایشـنامه  عناصـر  و ساختار اختت  از، سرانجام منظوم، نامۀ یشنما
 .(412: 1390، کدکنی یعیشف)« آمد یدپد "نو نمایشی شعر" یشعر

آورد، وجود عناصر مشـترک در   متون نمایشی می زمرۀاشعار را در  گونه چه این، آنبنابراین
 هاست. بین آن
شـود و رخـدادهای    مـی  نوشتهآن  دربارۀنیز مفهومی است که داستان  (Subject)موضوی 

ـ  داستان به طور مستقیم و  می همچـون  مفـاهی  کـه  انغیرمستقیم به آن مربو  اسـت؛ چن
. (50: 1388نیـاز،   )ر.ک؛ بی داستانی هستند ییها موضوی... جنگ، عشق، تنهایی، فقر، مرگ و

 با موضوی متفاوت است: (Themeاما مضمون یا درونمایه )
مؤلـف   تجربـۀ ای است کـه از   عبارت از اندیشه ،مضمون :نویسد گورکی می»

ولـی در انبـان    اسـت،  اختیـار او نهـاده   زندگی در ای که خودِ اندیشه؛ شود اخذ می
کوشـد تـا آن را بـه    انگیزد کـه ب  او را برمی ،تأثرات او به صورت خام شکل گرفته

 .(1376:177)میرصادقی،  «شکلی نو درآورد
تجدد یا نوگرایی که بـه طـور    اما مضمون شعر مشروطه نیز برخاسته از متن جامعه است.

ای از  پیوسـته  هم به سلسلۀ»عبارت است از:  شد،طرح  طعی از تاریخ ایرانای در مق گسترده
شناسـی و   اختقـی، شـناخت  ، معمـاری،  یشـناخت تحوالت اقتصادی، فرهنگـی، مـذهبی،   

 شود. می شناختهبیشتر  این تجدد در ایران با انقت  مشروطه .(213: 1383)میتنی، « سیاسی
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 اجتماعی ـ بستر تاریخی ادبیات سیاسی. 5
دانسـت. ایـن    گرایش نـوگرایی صل احتوان آن را  است و می ه خوردهگر مشروطه با تجدد

قرار  انتری در دسترس روشنفکر اصطتح بعدها مستقل از انقت  مشروطه به صورت عام
از جمله دیدگاه ادبـی، اجتمـاعی و هنـری     ،های زیادی گرفت و کارکردهای آن از دیدگاه
که به  پدید آمددر تاریخ ادبیات « اری و تجددبید»ای به نام  ارزیابی شد. در ادبیات نیز دوره

ای کـه مقـدمات آن در ایـدئولوژی افـرادی همچـون ملکـم و        دوره ؛معاصر پیوست دورۀ
تنها »های مختلف عرضه شد. قانون  آخوندزاده ظاهر شد و بعدها تکامل یافت و در عرصه

کـه   ئـوری آخونـدزاده  ت 1اسـتم ان بود و تغییر الفبا و خط خ ملکم ، تئوری میرزا«راه نجات
های مدرنیته در ایران از پایان عهد  زمزمه ،بدین ترتیب کرد. ها برای تحقق آن تتش سال

 انقـت  ایـن  خواهـان بـه اوج رسـید و بعـد از      ناصری شنیده شد و در فریادهای مشروطه
و  عصـر تحـوالت ایـن   د. شـ نمـودار  بیش از پیش  د از انقت با انتقا، مظاهر تجدد ناقص
تـوان بـدون    که نمـی  ی را در ادبیات سبب شدالبوو ق ها گونه ها، رواج دخیل در آن عوامل

نگـاری،   هـای روزنامـه   آثار این دوره را بررسـی کـرد. پدیـده    ها آن آگاهی از چند و چونی
و از آن زمان تاکنون به رشد چشـمگیری   ... در ادبیات جا باز کردنویسی، نمایش و داستان
تصادفی نیست و منشأ،  ها در هر کدام از این گونه بالندگی نگیشک هماه . بیاست رسیده

های آغازین قرن چهاردهم،  رسند. سال محتوا و چرایی این پیوستگی همه به یک نقطه می
سرآغاز شـعر نـو، انتشـار    به عنوان  افسانه منظومۀانتشار  .عطف تحوالت ادبی است نقطۀ

 جعفرخان از فرنگ آمدهو انتشار  ،ویسی نوینن به عنوان سرآغاز داستان یکی بود، یکی نبود
هایی بودند که از یـک جـا برداشـته     به عنوان اولین اثر نمایشی شاخص، مقصد نهایی گام

اد   موج نوگرایی در ،شدند و همزمان در تاریخ ادبیات ایران ثبت گردیدند و بدین ترتیب
امـا نـه بـه همـان      ـمشترک، هماهنگ با تحوالت اجتماعی و سیاسی   یفارسی با محتوا

 .زاده شد و بالید ـ پررنگی
آغاز  نیز تاریخی ایران و جهان و های قتبی این عصر را باید در جریانتفکرات ان منشاء
ایران با اروپا جست. عوامل داخلی و خارجی متعددی در ایجاد بیـداری ملـت تـأثیر     رابطۀ

سیاسـی   ــ  اوضـای اجتمـاعی   یسـۀ مقاداشت. ایرانیان با ارتبا  با غر  از طرق مختلف و 
هـا   ها را در اجرای دموکراسی غربـی و مبـارزه بـا کهنگـی و سـنت      مملکت، تمام نارسایی

ادبیات، جریان نوگرایی ناشی از بیزاری از تکـرار و تقلیـد، تحـوالت     حوزۀجستند و در  می
شـاعران مطـرح دوران    فـت کـه تمـام   گتـوان   مـی  ،در یک نگاه کلـی ادبی را پدید آورد. 
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رشید  ،الهوتی ،الممالک فراهانی ادیب ،عشقی ،میرزا ایرج ،بهار ،چون دهخداهم ،وطیتمشر
در هـوای تـازه و    زدن سفَنوجویی و نَ یزۀانگ... به نیما یوشیج و ،پروین اعتصامی ،یاسمی

شعر و اد   ترجمۀبه  ،شعر دوران قاجار بدان مبتت بود بست تقلید و تکرار که رهایی از بن
جا که خـود بـا   اند و از آن عنایت داشته ،مدهآهای این دوران به فراوانی  شریهغربی که در ن

درودیـان،  ر.ک؛ ) محتمتً از مـتن اصـلی بهـره بردنـد     ،ندبان فرانسوی یا انگلیسی آشنا بودز

سرعت خود را  زبانی به ـ و ماهیت نوگرایی در ادبیات به دو شکل محتوایی و فنی (8: 1380
، تمـایتت فـردی   ـ سیاسی اجتماعیو فکری، عتوه بر ساختارهای دهد. در قلمر نشان می

بـه هـر دو وجـه     کرد. بیشتر شاعران این دوره اعران متجدد را متوجه خود مینوگرایانه، ش
ولـی مسـلماً از    دیدنـد،  را فراتر از امـور فـردی نمـی   تجدد  دامنۀای هم  نظر داشتند و عده

 کردند. یگفتند که با آن زندگی م موضوعاتی سخن می
 های نو نمودهای نوگرایی در قالب. 6

تغییرات بنیادی در نظام سلطنت مسـتبدانه و   ،ها هدف انقت  مشروطه مانند سایر انقت 
تـاریخی بیـانگر    های بود، اما واقعیت (Democracy)تحول اجتماعی مردمی  ،به دنبال آن

 ،بنابراین ن انقت  است.ان، ابتر و ناقص بودنظر به اذعان صاحب ،یک حقیقت است و آن
خواهی بودند، در  شاعران، نویسندگان و هنرمندان این عصر که با مردم در جریان مشروطه

ی فرمایشـی،  قتبـی، وکـت   مشـروطۀ شوند و به انتقاد از  این دوره، منتقدان مشروطه می
، در صف انقت  داشتند ۀیداعکسانی که  ،ین ترتیببدپردازند.  ... میریاکاری دولتمردان و

 ... شدند.از آنان کشته، تبعید، زندانی و یبرخقرار گرفتند و  اول منتقدان
 تـا  ،شـد  آثار ادبی عصر تجدد، گاهی به صورت نمایشی در انتقاد از اوضای عرضه مـی 

سهولت انجام شود. از بین شاعران نوگرا، عـارف بـا اجـرای    مردم با  عامۀبخشی به  آگاهی
 )ر.ک؛ (Operetta) 3«تپــرِاُ»و  (Opera) 2«پــرااُ»، شیانمــ، عشــقی بــا اجــرای «تصــنیف»

 متجددانـۀ با سرودن اشعار نمایشـی و بعضـاً اقتباسـی، مضـامین      رجیاو  (160: 1360گوران،
هایی  قی هر دو عمتً در هنرهای نمایشی نیز فعالیتعارف و عش کردند. خویش را بیان می

بـا ورود بـه    یعشـق نـد.  برد ر بهره مین مقاصد خود بسیاگیر داشتند و از آن برای بیاچشم
 های منظـوم نوشـت و در   نمایشنامههای تئاتری خود را آغاز کرد و  فعالیت ،«کمدی ایران»
ر مضمون و ولی از نظ ،های او از نظر فن نویسندگی ضعیف نمایشنامه» که کرد  ها بازی آن

ز طرق بیان مسـائل مهـم   یکی ا ،در این دوره .(59: 1386ان، )فنائی «محتوا بسیار ارزشمندند
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عشقی را کـه شخصـی    ویژه هب ،ها ورود به دنیای نمایش بود و استقبال مردم از آن ،جامعه
ای کـه بـه قلـم خـود      نامـه  در زنـدگی  عارف نیـز داد.  باهوش بود، به این سمت سوق می

زوی به آر ،ترک «لحانِداراأل»بعد از سفر به استانبول و دیدن کند که  ، اشاره میاست تهنوش
آن را شـروی   مقدمـۀ ولـی   آورد،فراهم موسیقی  مدرسۀیک ، گشتازب پس ازکه  هآن بود
پـرا یـا   کردم که اُ پیش خودم خیال می»کند:  . او اضافه میموضوعش از میان رفت ،نکرده

 تماشـا آورده  صـحنۀ موسـیقی بـه    مدرسۀشاگردان  همان واسطۀبه  ،رتیب دادهتها  تپرِاُ
)عـارف   «شـد  ینمبدتر  "آالن مال آرشین"از  ،آمد به حیّز فعلیت می اگر که گمان دارم میباش

 ،عیار است و هنر شعر او با عشقی و عارف، ادیبی تمامدر مقایسه ایرج  .(334: 1347قزوینی، 
 های اساسی با آثار آن دو دارد. تفاوتآثار او  ،هنر محض است و از دیدگاه فکری

 به جمهوری های متضاد نسبت دیدگاه. 7
تحـول   به جز مسائل عمومی جامعه بعد از هـر خواه، یعنی عشقی و عارف،  دو شاعر آزادی

و شـرایط   پرداختند می به مناسبتی پرایاُیا و  نمایشنامه ،تصنیف ،شعر ،اجتماعی ـ سیاسی 
کردند. انتقاد از جمهوری رضاخانی ایـن دوره در اشـعار نمایشـی عشـقی      موجود را نقد می

دارد که دلیل اصلی ترور وی  نامه جمهوریاشعاری با عنوان  جموعۀمبسیار پررنگ است و 
 خـواهی  شد. تحوالت بعد از انقت  و عدم دستیابی به آرمان مشروطه به جنبش جمهوری

خی ماننـد عـارف هـوادار    بر ابر جمهوری داشتند.در برمواضع متفاوتی ها  پیوند خورد و آن
کـه آرمـان   پـس از آن  ،بنـابراین  دند.شـ  همچون عشقی منتقد آن دیگر و برخی جمهوری
سیاسـی   صـحنۀ در  سـهه  سـردار ظهور  د،شخواهی در ادبیات سیاسی ایران طرح  مشروطه
بینانـه او را نـاجی    و خوش داد اصتحات قرار مشتاقدر کانون توجه متجددان را  او ،کشور

و محافل  اه وزنامههای پنهان بیگانگان، ر به رهبری دست ،در نتیجه دموکراسی پنداشتند.
خواهی و نکوهش قاجار پرداختند و با انجـام   جمهوری یشۀاند اشاعۀفرهنگی و سیاسی به 

 یـت، در سـتایش جمهور  ...و هـا  یشنمـا  ،هـا  کنسـرت  بای حتّیا و  تظاهرات ،ها گردهمایی
هـا آگاهانـه هـدف     ایـن تـتش   خواهان برپایی ساختار سیاسی جمهوری در ایران شـدند. 

شاه و  کرد که از استبداد صغیر محمدعلی لت قاجار را هم دنبال میچه بیشتر دوتضعیف هر
بـا  د و شـ طلبی فراهم  بود و این گونه مقدمات جمهوری شدهبه توپ بستن مجلس شروی 

 دربـارۀ بهار  .گردیدفراهم  روی کار آمدن پهلوی های زمینه ،روانی ایجاد بحراناستفاده از 
 گوید: می چنیناین دو دوره 
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دولتـی   ضدّ ،آن است که مشروطه ،بین جمهوری با مشروطه بودتفاوتی که »
شاهی برپا شد و علمای مملکت که نفوذ بسیار شـدیدی  دفاسد و درباری تباه و پا

حکومت مشـروطه   ضدّ ،اما جمهوری ...در مردم داشتند، از آن فکر حمایت کردند
 .(41 :1357)بهار، « پا شدو قانون اساسی بر

دیـد.   پای انگلستان را در تالبیت آن مـی  و ردّ ا درک کردعشقی عاقبتِ جمهوری ر
جمهوریـت   سـرِ  عشـقی سـربه   انـدازۀ مشروطه به  دورۀهیچ شاعر  آژند عقیده دارد که
از اشعار نمایشی خود کـه بـا    یکی دراو  .(272: 1384آژند، ر.ک؛ ) است تهرضاخانی نگذاش

مالیـل دخالـت بیگانـه و    سروده، آن را ت« جمهوری سوار، تفصیل جنا  جمبول»عنوان 
و هر کدام از عناصر و کاراکترهای داستان، نماد عامل استعمار  است غارت ایران دانسته

، کاریکاتورهـای  نامـه  جمهـوری  منتشـرۀ ایران است. عشقی برای تبیین بهتر مطالـب  
گیـرد و   افزاید و در پایان داسـتان، نتیجـه را هـم بـه عهـده مـی       ها می به آن یمناسب
 گوید: می

 ای مایـــه هرکــه انـــدر خانـــه دارد »
ــی  ــز   یاس ــار عزی ــت ای ی ــا هس  م

ــی  ــار یاســی م ــم ک ــه دائ ــد آن ک  کن
 او گمان دارد که ایران بردنـی اسـت  

ــا  ــوقب ــه الدّ وث ــتول ــرار اول بس  ق
 

ــایه   ــو یاســی دارد او همس  ای هــم چ
 یعنـــی انگلیـــز ،حضـــرت جمبـــول

ــ وَ ــی مـ ــق دیهلماسـ ــد یز طریـ  کنـ
 سرزمینی خوردنی است! ،همچو شیره

 «کـار...  بـه  نامـد  حاصـلی  آن از دـدی
 .(279: 1357، میرزاده عشقی)            

تـرین انتقـادات عشـقی بـر      بـا سـاختاری نمایشـی، کوبنـده     نامه جمهوری منظومۀسه 
امـا عـارف    ها ابایی ندارد، خاص و رجال در آنجمهوری استعماری است و از بردن نام اش

خواه غافل از کنه ماجرا در حمایت از  آزادیشاعر این  جمهوری دارد. دربارۀموضع دیگری 
گوید. او  د و از فواید جمهوری میهد های مهمی در گراندهتل ترتیب می نمایش ،جمهوری

هـای   داده بود و او را با اسـطوره  «ادحدّ کاوۀ»به سردار سهه عتقه داشت و به او لقب ابتدا 
ـ موافقت  د.شگردان  رویاما بعدها او نیز از جمهوری  ،دانست سنگ می ایرانی هم  پـردۀ  یب

و همـین  کرد ای از ابهام و تردید برای صاحبان اندیشه ایجاد  هاله ،سردار سهه با جمهوری
شماری از شاعران مشروطه در »: ردآو به وجودن عصر آ جامعۀای در  بازتا  گسترده عامل،

 ــ  حاکمیت افق با جوّو بعضاً موضع مو اند برخورد با وقایع زمان خود، گاه دچار تردید بوده
« طرفداری خود را به اثبات رسـاندند  ،اند و یا با هنرمندی خاصی داشته ـ رغم میل باطنی به
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عارف در قسمتی از تصنیفی که در کنسرت معروف جمهوری اجرا نمـود،   .(43: 1357)بهار، 
 گوید: می

ــو رو » ــت گــ ــو رفــ ــلطنت کــ  ســ
 

ــو...   ــت از نــــ ــام جمهوریــــ  نــــ
 

ــ   ــو بهـــ ــلطنت را همچـــ  رام...ســـ
ــور  ــرد در گـــ ــد کـــ ــده بایـــ  زنـــ

 

 

 

 چــــــو دجــــــال دور شــــــاهی را
 

 اســــت احــــوال واژگــــون گشــــته 
 

 سر زد اقبال از رایت فـتح  سر زد اقبال، 
 «آیت مهدی جمهوریـت عصـر منصـور   

 

 

 

 .(417: 1347)عارف قزوینی،  

کـه انتقـاد از دولـت و     جمهوری نوحۀنمایشی  منظومۀدر  با او مخالف بود. عشقیاما 
 :سراید طلب می با این شاعر جمهوری در مخالفت خودگلیس برای استالمار است، دخالت ان
 دهـد ایـن هفتـه عـارف     نمایش می»

ــارف     ــی مص ــا جزئ ــوم ب ــود معل  ش
 شـود بـا ضـر  و بـا تـار      ل مـی مدلّ

 

ــارف    ــای معـ ــی اعضـ ــه همراهـ  بـ
ــدارد یــک مخــالف   کــه جمهــوری ن
 «کــه مشــروطه نــدارد یــک طرفــدار

 .(288: 1350)میرزاده عشقی،             

 .4داردسیاسی آن دوره کمابیش وجود  های جمهوری در بین تمام جناح رِاختتف بر سَ
 گریزی در مفهوم شووینیستی تضاد سنت. 8

فراتـر از   وطـن او بـه   عتقۀیابیم.  تر از عارف نمی از بین شعرای مشروطه، شاعری وطنی
 سراید: می« مرغ نالۀ» دارد. در( Nationalism) 5یپرست است و رنگ وطن دوستی وطن

 ی کاو نشود غرقه به خون بهـر وطـن  ا جامه»
 

 «بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است 
 (.202: 1347)عارف قزوینی،                        

بعد از مشروطه، معنی وطـن فهمیـده   شکر که خدا را  گوید وطن به کنایه می دربارۀاو 
 سراید: سهس می . ...تراشی، حکومت فارس و ئر وکیلاشخصی، دو دۀیفاهای  شد! محل
 د کفن بـه تـن  اندر لحد کسی که بدرّ»
 

 «من منم... از بهر آن وطن که نشد آنِ 
 .(374همان: )                                      

دیگران در فکر  ،وطن آن روز که شعر و سرودهای وطنی ساختم بی منِ» افزاید: می یو
ناگفته  .(335: همان ر.ک؛) «بود شدهشعر و شاعری به افتضاح کشیده دند و کار خودسازی بو

ای کـه شـعر او در مـذاق     آن هـم در دوره  اسـت؛  که او در این ادعا مبالغه نمـوده  پیداست
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عمـومی   یـدۀ عقدوستانه در این عهد فراتر از  نگرش وطن شد. مخالفانش شعر شمرده نمی
 :بود شدهدر این معنی تحولی ایجاد وطن بود و آن زمان  دربارۀدینی 

با وطنی کـه شـاعرانی مالـل نسـیم      ،گوید وطنی که عشقی از آن سخن می»
ین از وطنـی سـخن   الـدّ  اشـرف  سـید  .متفاوت است ،گویند شمال از آن سخن می

در حالی که عشـقی وقتـی از    ،که خصوصیات کامل استمی و شیعی دارد راند می
ن اسـت و هماننـد   آترین معنـی   ران در نا در جستجوی ای ،گوید وطن سخن می

عـر    غلبـۀ آن را در روزگاران ساسانیان و پـیش از   ،خواهان رمانتیک ترقی همۀ
 .(74 :1378، یکدکن )شفیعی «جوید می

 کننـد.  ایران بـا حسـرت یـاد مـی     گذشتۀعشقی و عارف در مضامین وطنی خود از روزگار 
راه نیسـت اگـر    گیرد و بی یقومی به خود محب وطن در این دوره رنگ نژادی و  ،بنابراین

سرعت رویید؛ نهالی  از همان دوران به (Chauvinism) 6یستیشووننهال تفکر  بگوییم که

ترین کسی که از قومیت ایرانی در مفهـوم   شاید قدیمی» و بود که بذر آن قبتً کاشته شده
بایـد   .(634: 1390 ،مـان ه)« است، میرزا فتحعلی آخوندزاده باشـد  اروپایی قومیت سخن گفته

 .7یردگ معانی متفاوتی می ،ورهتوجه داشت که شعار وطن در بین اقشار مختلف این د

 چون و آمیز و بی عشقی سراسر ستایش اغراق مدائن منظومۀ»و  کفن سیاهنمایشی  منظومۀ
ایـران هـیچ چیـز بـدی      گذشتۀباستانی ایران است. ناسیونالیسم عشقی در  گذشتۀچرای 
آجـودانی،  )« عظمت و درخور سـتایش  ،شکوه ،است و اقتدار پیروزی ،چه هستد. هربین نمی

 داند: ن استیتی اعرا  را سیاه میایران را سفید مطلق و دورا گذشتۀعشقی  .(240: 1382
ــان   » ــی و ساس ــاجوران ک ــن از ت ــداد م  اج
ــت  ... ــرزنان اســــ ــوش برســــ  داریــــ

ــت   ــران ماس ــه ای ــتان ن ــه قبرس ــن خراب  ای
 

 غـم از مـاتم یـاران...   ریزند بـه سـر خـاک     
ــزا در ــیروان عـــــ ــت نوشـــــ  اســـــ

 «این خرابه ایران نیسـت، ایـران کجاسـت    
 .(235: 1350)میرزاده عشقی،                 

اعـرا    دربـارۀ  ویـژه  بـه  ،هـای عشـقی   در نمایشهای شوونیستی را  گرایش نمونۀ
رت راوی و به صـو  (Monologue)با عباراتی شبیه مونولوگ  کفن سیاهدر او  بینیم. می
(Narrator) ید:گو می 
 شــاهان عجــم هبســی سلســل دیــدم آن مهــدِ»

ــه   ــرو و آرامگــ ــالش خســ ــۀبــ ــم کلّــ  جــ
ــه  ــر  برهنـ ــای عـ ــای پـ ــدم جـ ــایی دیـ  پـ

 

 قش بـرآورده شـکم  بامْش بس خورده لگد، طـا  
ــام فرو  ــت ای ــر ســر هــم   دس ــان ب  ...ریختش

ــنجیدم!    ــر  س ــای ع ــه و پ ــاج ش ــبت ت  «نس
 .(211: همان)                                        
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شووینیسـتی یـا    یـۀ ما درون توان ادعا کرد نمایشی عشقی که میهای  یکی از منظومه
 ،اسـت و موضـوی آن  « شهریاران ایران رستاخیز»پرای کم ناسیونالیسم افراطی دارد، اُ دست

اولـین   ،او گفتـۀ بـه   منظومـه  اینافتخار به سرزمین اجدادی و شاهان ایران باستان است. 
ی با واست.  درآمده به نمایش ،شده سرودهاست که در زبان پارسی  پرا()اُمنظوم  مۀیشنانما

 گرینـد.  بیند کـه بـر اوضـای ایـران مـی      را در خوا  می پادشاهان ایران ،دیدن کاخ مدائن
زرتشت  ،و در پایانکنند  کوه می، شِاست تهچه بر ایران رفاز آن ...کوروش، خسرو، شیرین و

خود  داند. می دوخهای  لیل این مصیبت را نافرمانی ایرانیان از فرمانآید و د روی صحنه می
از  )مونولوگ( به روش معمول خودو در پایان  است و راوی کی از اشخاص صحنهیعشقی 

شاعران غالباً » ،اصوالً در این دوره .(241: همانر.ک؛ ) گوید میاندوه پادشاهان ایران باستان 
زنند؛ نوعی فکر حماسی و  به شعر نوعی چاشنی حماسی میبرای تهییج و تحریک خواننده 

کـو ،   )زریـن « شـود  غرور شاعر می یۀماایران  گذشتۀی. فخر به گذشته و بیان افتخارات ملّ
1358 :31). 

 عارف نیز معتقد است:
 «خبـــر خرّمـــی از کشـــور ساســـان نرســـد   زآن روز ،تا که شد پای عر  باز در ایران»

 (.262: 1347ف قزوینی، )عار                   

وله که گفته بـود آذربایجـان   الدّ قیام آذربایجان در زمان ریاست وزرایی وثوق هنگام او
و  دنام می« مهد زردشت»ایران را  ،و در آن اجرا نمودپرشور  یتصنیف ،ایران است عضو فلج

 کند: نفرین میدر آن بدخواهان را 
ــیِ» ــان برخـــ ــاد جـــ ــان بـــ  آذربایجـــ
 

 عضـــو فلـــج گفـــت ،هـــر ناکســـت کـــاو
 

 مهـــد امـــان بـــاد ،ایـــن مهـــد زردشـــت 
 )مهد امان باد(                                    

 اللــش زبــان بــاد   ،عضــوش فلــج گــو   
 )اللش زبان باد(                                  

 کلید ایران تو 
 شهید ایران تو
 «امید ایران تو...

 (.389 همان:)                       

 

اش را با یادکرد پادشاهان ایـران کهـن و پهلوانـانی     دوستانه عارف عقاید افراطی وطن
سـتارخان و  ، بـه یـاد فـدائیان راه آزادی    ، ویکند. همچنین همچون گیو و رستم بیان می

 :دکن میدر تبریز اجرا و  سازد میبا مضمون وطن  ، تصنیفیباقرخان
 چــه آذرهــا بــه جــان از عشــق آذربایجــان دارم»

 
 «من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم... 

 .(426: 1347عارف قزوینی، )                         
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غربگرایـی و  شـود و گـاهی رنـگ     دوستی عشقی نیز تناقضاتی دیده می در حس وطن
 بیند: جا که حفظ ایران را در گروی تقسیم آن بین بیگانگان میگیرد، تا آن مآبی می اروپایی

 مرده را ه که تقسیمش کنند این ملک صاحببِ»
 

 «کنـد  تا بَـرَد آن کـس کـه بهتـر پاسـبانی مـی       
 (.311: 1350)میرزاده عشقی،                     

همـان:   )ر.ک؛ کنـد  زان، وحدت اسـتمی را مطـرح مـی   او در جایی مانند گروهی از مبار

عقیـده  در ایـن زمینـه   دکنی یعی کشف شود. می  قضی دیگر در آرای او دیدهو تنا (271ـ270
از  ،های دینی تکیه ندارد و صرفاً به برخی عناصر عشقی روی تعصب ،دارد که در این شعر

ند تا بـه  ک وطنی دعوت می جهان یشۀاندتر به نوعی است و بیش کعبه اشاره کرده خانۀقبیل 
 .(55: 1390شفیعی کدکنی، ر.ک؛ ) انترناسیونالیسم استمی

 طبقـۀ گـری اسـت. تعلـق او بـه      بدون افراطی از رنگی دیگر و زامیر ایرجدوستی  وطن
ای بـه نـام    دانسـتند، دغدغـه   خدا بر مردم می ۀیسادر کشوری که عوام، شاهان را  اشراف

 دوسـتی  که برای کودکان دبستانی با مضمون وطن دارد شعری گذارد. او وطن برایش نمی
 بیشـتر  و اسـت  فاقد روح عاطفی این شعر است. تعلیمی و فضای حاکم بر آن است سروده

 .(194: 1353میرزا،  ایرج )ر.ک؛ شبیه متون مناسبتی و سفارشی است

ادعا کرد که ایـرج در   توان ، می«مرغ نالۀ»ابیات شعر مذکور با بیت عارف در  سۀیمقابا 
دارد. « وطنـی  جهان»است و دیدگاه  (انترناسیونالیست)گرا  پرستان افراطی، جهان برابر وطن

 گوید: می« انقت  ادبی»در مالنوی او 
ــه   » ــی چ ــن، یعن ــن و وط ــحبت دی  ص

 همــه عــالم همــه کــس را وطــن اســت
 

ــه       ــی چ ــن، یعن ــوطن م ــو م ــن ت  دی
 «همه جـا مـوطن هـر مـرد و زن اسـت     

 (.127)همان:                                

ایـن   شـاه  نیگیری او در جوانی از دربار مظفرالدّ ایرج اساساً مرد سیاست نیست و کناره
م از دَ ه شاعران موافق و مخـالف جمهوری رضاخانی ک بحبوحۀکند. او در  ادعا را تأیید می

و مشـغول سـرودن    اسـت  خود را در موضوعی دیگر متمرکز کرده حۀیقرزنند،  سیاست می
ری او را کـا  ، عارف و سیاسـی نامه عارفدر ی است. او حتّ زهره و منوچهر عاشقانۀ منظومۀ

 دانـد  شکل به مشـروطه و اسـتبداد مـی   شگان را مستعد تغییر پی و سیاست کند نکوهش می
دارد و به عنـوان یـک   تفکرات ایرج رنگ تعصب ن ،در کل .(94ـ   93: 1353میـرزا،   ایرج )ر.ک؛

اشاراتی  ،لنلکُ شدن رو برای مسائل کشورش اهمیت قائل است؛ مالتً در کشته ایرانی میانه
که تنهـا شـعر او بـا سـاختار     « مربع ترکیب»دارد. در یک در چند جای دیوان خود انتقادی 
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گوینـد و وضـعیت اجتمـاعی را نقـد      یکی سخن می ها یکی تکامتً نمایشی است، شخصی
و...  نابسـامانی نظمیـه   شا،تار نظمی، بی و است« انتقاد از اوضای مملکت»کنند. نام شعر  می

بند اول ایـن  کند.  لطنه انتقاد میلسّمستقیماً از اعتمادا ،همچنین برخی از مضامین آن است.
 :به صورت زیر است مربع نمایشی

 داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من»
ــن     ــو م ــار ت ــع گهرب ــر طب ــتم ب ــرین گف  آف

 پـرده نگفـت   وصف مرکز را کس مالل تو بـی 
ــیس  ــن رئ ــت    ای ــی نیس ــل فراش ــوزرا قاب  ال

 ذی و کتشــی نیســتاهمــتش جــز پــی اخــ
ــهاریش  ــان را بس ــر جه ــان  ،گ ــوردجه  را بخ

 

ــن   ــو مـ ــار تـ ــذت گفتـ ــدم از لـ  متلـــذذ شـ
 به خدا مـات شـدم در تـو و در کـار تـو مـن      

 نگفـت...  بـرده  و بـی  و دیده و سـنجیده  رفته
ــو دل  نیســت ،او باشــی بســتۀ الیــق آنکــه ت

 در بساطش بجـز از مرتشـی و راشـی نیسـت    
ــۀر وطــن وَ ــانی شــود، آن را بخــورد  لقم  ...ن

 

**** 
 بـرو  کـه اهی رنگستان خوفخیز و هر جای ...

ــه زِ ــش فتن ــد  آت ــه ش ــه برافروخت ــر گوش  ه
 

 بیش از این باعث خون ریخـتن خلـق مشـو    
 «هستی مسکین و غنـی سـوخته شـد   خرمن 

 .(214: همان)                                    

هـای   نمایشـنامه روش شعری ایرج و اشعار دراماتیک او با تصانیف عارف و  سۀیمقادر 
 .(1030 :1368بهار،  ر.ک؛) ترین تعریف را داردعشقی، بهار بهمنظوم 

 حقوق زنان. 9
ماندگی فرهنگی و اجتماعی زنان، لزوم تعلیم  زن و مسائلی چون کشف حجا ، علل عقب

ر آثار بعد از مشروطه د ی حقوق اجتماعی برای زنانبرخو تربیت زن و به رسمیت شناختن 
رف نیز هر سه مدعیان آزادی زنـان  عشقی، ایرج و عا شود. ای مطرح می به شکل گسترده

دانند و در اشعار نمایشـی خـود نیـز     ترین قید برای آنان می هستند و عمدتاً حجا  را مهم
داسـتانی از گـرایش بـه     در ،نامـه  عـارف نمایشی  منظومۀکنند. ایرج در  ها را مطرح می آن

 :کند بیان می چنین زنان دربارۀ، نگرش خاص خود را کشف حجا 
ــو » ــن و تـ ــر مـ ــانیم آخـ ــر دو انسـ  هـ

 بنشــین ،برخیــز ،ببــین ،بگــو بشــنو 
 

 آخـــر یکســـانیمبـــه خلقـــت هـــر دو  
ـ تو هم مالـل    ...«جـان شـیرین   یا  یمن

 (.83ـ82: 1353میرزا،  )ایرج               

پندی در داشـتن  خود علیه چادر، ضمن دادن  متجددانۀدیدگاه  و بیان در پایان داستان
 :دارد میابراز چنین  ،حیا و آزرم زنانه

 چــو زن تعلــیم دیــد و دانــش آموخــت»
ــه هــیچ افســون زِ ــردد ب  عصــمت برنگ

 

ــت    رواق  ــنش افروخ ــور بی ــه ن ــان ب  ج
 «تـــر نگـــردد ،بـــه دریـــا گـــر بیفتـــد

 .(83ـ82: همان)                            
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که در آن بـه   آورد میداستانی وی ، «تصویر زن»به نام نمایشی ای  در قطعههمچنین، 
او  .(177همـان:  ر.ک؛ ) کند انتقاد می حجا  زنان عیان شریعت و پاسبانانمد ، طنز از حجا

 است: ضمن بیان داستانی نمایشی گفته ،نامه عارفدر 
 خدایا تا کی این مـردان بـه خوابنـد   »
 

 «زنــان تــا کــی گرفتــار حجابنــد     
 .(79 )همان:                                 

داننـد.   ر مـی ا راه سعادت زنـان را آزادی از قیـد چـاد   تنه ، منتقدان حجا در این دوره
است  که با هدف انتقاد از حجا  سروده کفن سیاه )چادر(نمایشی  منظومۀعشقی در پایان 

 دهد: این پیام را میبا روش معمول خود به عنوان راوی و شخص نمایش،  و
 ها روی زنـان بـاز شـود    با همین زمزمه»

 

 از شـود شـرم آر و سـرافر   جامـۀ زن کند  
 

 لذت زندگی از جامعه احراز شود
 تـــا زن بـــه کفــن ســـر بـــرده ورنــه  

 
ــرده    ــران مــ ــت ایــ ــی از ملــ  «نیمــ

 (.219: 1350)میرزاده عشقی،             

 :گوید می نیز ارفع
 ابـر چـون خـور    زِ این حجا  و بـه درآ  بِدَر»

 
 «تو بـه نـیم راه مانـد    نیایی راَکه تمدن  

 .(230: 1347عارف قزوینی، )             

 های ادبی نوگرایی با اقتباس. 10
، رنگ و دیگردر مقایسه با دو شاعر  شد، بیشتر اشعار نمایشی ایرج چه تاکنون گفتهبنا بر آن

نمایشـی و   منظومۀکشد.  س میفَروی سیاسی ندارند؛ گویی او در هوایی آکنده از لطافت نَ
قتبـاس  کـه ترجمـه و ا   ن منظومـه از این احساسات اوست. ایمملو  زهره و منوچهرزیبای 

حـق اوج هنـر و    روی صحنه رفته، بهاست و بارها  اثر شکسهیر ونوس و آدونیسدقیقی از 
هنرمنـدی   ،نقـل داسـتان بـه فارسـی    »در یکی از مظاهر نوگرایی شـعری اوسـت. ایـرج    

کند مضمون داستان از اثری خارجی ترجمه  به طوری که خواننده احساس نمی ،است کرده
به  هر کسی اصل داستان را خوانده باشد،»و  (13ـ   12: 1380، )درودیان« است شدهباس یا اقت

 منظومـۀ چند بیت از ابتدای ایـن   .(235: 1390دژی،  شاهین) «هنر او بیشتر آفرین خواهدگفت
 :شود در ادامه ذکر می زیبا

ــا   » ــوز آفتــ ــده هنــ ــبح نتابیــ  صــ
 بـــوی  گـــل آتشـــی مشـــک   تـــازه

ــر  ــۀمنتظـــ ــحر  هولـــ ــاد ســـ  بـــ
 

 نـــرگس زِ خـــوا   دۀیـــ دده وانشـــ 
 شسته زِ شـبنم بـه چمـن دسـت و روی    
ــر   ــدان روی ت ــد خشــک ب ــه کن ــا ک  «ت

 (.97: 1353میرزا،  )ایرج                    
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 اسـت  اقتباس کرده خود را از ادبیات فرانسوی و روسی نمایشی اشعار او بیشتر مضامین
 ،در آثـار او . اسـت  زدهاوضای اجتماعی ایـران عصـر مشـروطه     گاهی گریزی به توصیفو 
ایت اد ، احتـرام بـه پـدر و    ویژه اشعار دراماتیک، از مضامین انسانی همچون عشق، رع هب

و بـا روش   اسـت  او طنز و تغزل را در شـعرش آمیختـه  است.  ... سخن به میان آمدهمادر و
از اشعار دراماتیک ایـرج   است. ، زبان به نقد وضعیت موجود گشودهخود هنرمندانۀخاص و 

بـا   «عاشـق  ۀیـ هد»توان به موارد زیر اشاره کرد:  بسیار معروف و مورد توجه است، میکه 
شعری آلمانی با مضمون مهر مادری  ترجمۀکه  «قلب مادر»ایالار،  ۀیدرونماموضوی عشق و 

بـه اشـعاری    ،در دیـوان او  ،همچنـین  . ...اسـت و اد  با مضمون تربیت فرزنـد   و پسر بی
در « دزدان نـادان » کـه  وجزترین کتم، مضمونی عمیق دارندخوریم که در م نمایشی برمی

 هاست: ای از آن نمونه ،انتقاد از جهل مردم
ــد » ــری دزدیدنـــ ــر دزد خـــ  دو نفـــ

 آن دو بودنـــد چـــو گـــرم زد و خـــورد
 

ــد     ــم جنگیدنـ ــه هـ ــیم بـ ــرِ تقسـ  سَـ
ــرد  ــان را زد و بُــ ــوم خرشــ  «دزد ســ

 (.159: 1353میرزا،  )ایرج                  

گشـاید؛   گیری از عوامل بتغی، زبان به هجو و هزل مـی  فصاحت و بهرهوی گاهی با 
 (شـهیر فرانسـوی   یسـندۀ نو) «تئوفیل گوتیه« »هنر برای هنرِ» یۀنظرتوان او را پیرو  لذا می

ر شـعر او د  ،قائل نیست و به همین دلیـل برای هنر دانست که رسالت اجتماعی و اختقی 
 تر است. ماندگارتر و هنری ،مقایسه با اشعار سیاسی معاصران وی

 ستیزی تا الحادگرایی خرافه. 11
های ایرانی کـه بخشـی از    تبعد از مشروطه و آشنایی ایرانیان با فرهنگ غر ، بعضی سنّ

گرفتنـد. اصـوالً    د فرهنگی بودند، مورد انتقـاد قـرار  های زای به شکل خرافه و پوسته ها آن
کـه در چـه زمـان و    گرایی است، فـارغ از این ریان تجددکار طبیعی جسازو ،تمبارزه با سنّ»

غـر ،   نمایش پیشرفت تکنولوژی و دانـش  .(197: 1387)ثمینی، « پیوندد مکانی به وقوی می
علم و منطق سـوق داد.   پشتوانۀها، باورهای عامیانه و بدون  تایرانیان را به سمت نقد سنّ

 داند: عشقی دعا و ختم اذکار را با افسون و جادو یکی می
 خــود کــاو بــاز قــرن بیســتم بــر دردِتــی مل»

ــی  ــاک باشــد صــبح و شــام  کــالودۀملت  تری
 

 کنـد  یچاره با ختم و دعا و ذکر و افسـون مـ   
 ...«کنـد  یافیـون مـ   گنـدِ  زدماغ ا آگندهم دای
 (.235: 1350،)میرزاده عشقی                  

تسـلط فکـری    ازکه انتقـاد   پرده دارد ای طنزآمیز منالور و تک نمایشنامه ، ویهمچنین
در هر دو  است. آخوندزاده اثر «8اگریمیکابراهیم خلیل  متّحکایت » یادآور و است هیانصوف
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هـا   از آن ،اورهـای خرافـی  ب بـا اسـتفاده از جهـل دیگـران در     ای فریبکار ، عدهاثر نمایشی
طنـز و مناسـب موضـوی آن اسـت:       ند. اسامی اشخاص نمایش نیـز بـه  نک سوءاستفاده می

قصد نشان دادن تضـاد و   ، اودر این اثر .(220: همانر.ک؛ ) ...و «گرفتارخان»و  «فقراحلواءال»
را در دیوان ایرج  . نظیر این مضامینزمان خود را دارد کهنۀتقابل میان افکار نو و باورهای 

ای نمایشی به نام  در انتقاد از مرام صوفیانه و اعمال دراویش در قطعه یوهم سراغ داریم. 
 :است تهگف «درویش»

 شعوردرویشــــی کیســــت آن بــــی »
 نـــه کنـــد هـــیچ گفتگـــو بـــا کـــس 
 کارهــــــایی کنــــــد ســــــفیهانه  

 

ــاموش     ــوَد خ ــب بُ ــه ل ــه ب ــه همیش  ک
ــوش     ــد گ ــی نمای ــرف کس ــه ح ــه ب  ن
ــوش   ــالف هـ ــادت و مخـ ــارق عـ  «خـ

 (.191: 1353میرزا،  )ایرج                  

کنـد و   قاید افرا  مـی روز این عدر ب« بهشت و دوزخ»به نام  ایرج در یکی از اشعار خود
 )ر.ک؛ کنـد  رائت نماز بـه عربـی را نفـی مـی    است، از جمله ق صراحت آمده به قرآندر  آنچه

های خـود بـه    داند و در تصنیف عارف نیز جهل مردم ایران را خوا  غفلت می .(179همان: 
 کند. این موضوی اشاره می
جامعه را  یدۀپسندهای  تبا نام زیبای تجدد، سن فرهنگی استحالۀرف و آسیب تقلید صِ
 بدون داشتن شناخت درستی ـروشنفکران  » گوید: میه زمیناین  بیضایی درنیز متأثر کرد. 

بـدون   ـمظاهر فرهنـگ غـر  را     ها و برخی واسطه های گذشته پرداختند به نفی ارزش ـ
ی نگر طبیعی است که سطحی .(207: 1392 )بیضایی،« تبلیغ کردند ـ ها درک عمیق مبانی آن

های نوجویانه نیـز در پـی دارد    در این تقلیدها پیامدهایی از جمله وجود تناقض در گرایش
ت شود کـه سـنّ   ها از آن جمله است. این تناقض زمانی پررنگ می که توجه به نوستالوژی

گـاهی بـه    یابد و های دینی رواج می تشود و انتقاد از سنّ فقط در بعد از استم ختصه می
 دهد: ساسات الحادی از خود بروز میشاعر اح رسد که جا میآن

چیزی نیسـت کـه حاصـل     ،است تهمشروطه راه یاف دورۀالحادی که در شعر »
ـ یـا  قاطع تماس فکری با غر  اسـت و   جۀینتها  این .تفکر سنتی ادبا باشد ی حتّ

 توان دید: تفکر به نام و نشان می وۀیشثیر مستقیم متفکران غربی را در این أت
ــدار » ــه پنـ ــر   بـ ــای مغـ ــین دانـ  زمـ

 مـــی کـــم نمـــودمیمـــون دُ زِ زمانـــه
 

ــن   ــو، دارویـــ ــد نـــ ــدآور پنـــ  پدیـــ
 «ســــهس ناســــزانامش آدم نمــــود  

 .(259: 1382 )آجودانی،                    
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 گوید: معاد می او در جایی دیگر، ضمن ردّ
 ایـن بـاز آیـد    من که جهانی به جـز منکرم »

ــۀ ــت  قصــ ــوا دروغ اســ  دروغ ،آدم و حــ
 

 چنــین ادراکــم اســت نمــودهچــه کــنم درک  
ــانه بُــ   ن ــل میمــونم و افس ــاکموَس  «د از خ

 (.369 :1350)میرزاده عشقی،                  

اعتقادی  زبان شعر را به سوی بی یبعضی شرایط روحی شاعر، گاهکه رسد  به نظر می
، چنـین گریزهـای   ای که بین او و اجتمای ایجـاد شـده   کشاند. در دیوان ایرج، با فاصله می

انسان از  در جایی دیگر از عجز ، ویهمچنین .(85 :1353میرزا،  ایرج ر.ک؛) الحادی وجود دارد
توجه است که مضامین الحـادی در   ستۀیشا .(223همان:  )ر.ک؛ گوید شناخت خدا سخن می

تواند با توجه بـه عمومیـت    یکی از علل آن می .شود یم آثار نمایشی سه شاعر کمتر دیده
نع ذاتی شاعر در برجسته کردن اعتقادات مخالفِ آحـاد مـردم باشـد و از    اشعار نمایشی، م

ایـن آثـار بـه سـمت سـادگی       منـدی مـردم از   در این عصر، زبان شعر برای بهـره  ،طرفی
 همـۀ سازگاری بـا درک   سبباشعار به  ۀیبقتعمداً از که متون دراماتیک  ویژه است، به رفته

 ترند. اقشار جامعه ساده
 آل عشقی( و تناقض عقیدتی دهای)عید خون . 12

خواه  شود. او که مبارزی آزادی می مایه دیده های فاحشی از نظر درون تناقض ،در آثار عشقی
نشـاندگان معـروف    دسـت خواهی خود طرح کرده،  و منتقد است، اصولی متناقض با آرمان

 «ونپـنج روز عیـد خـ   »کند و اصـول انقـت  خـود را کـه      می رسواامهریالیسم انگلیس را 
شصـت  وکه مردم ایران باید با گذشت سیصدکند  اعتم می عشقی .دهد شرح می ،نامد می

ن اد تا خائننرسبپنج روز را عید خون اعتم کنند و به حسا  امنای قانون  ،روز از هر سال
ـ  خانـۀ خواهد مـردم   پنج روز اول تابستان را انتخا  کرده، می. او مجازات شوند ن را اخائن
ر.ک؛ ) ل را با خیال آسوده زندگانی کنندروزهای سا ۀیبققطعه کنند و  را قطعهویران و آنان 

 از شوهرشـان ریخـتن   ،ها اغلب به عوض مهریـه  زن» گوید: میاو  .(125ـ124: 1350 ،عشقی
 .(139: همان) «!خون یک پلید و خائنی را بخواهند

نـی مـردم   یع؛ د که نوعی نفـی حکومـت اسـت   کن می یانبرا آنارشیستی  دۀیعق عشقی
 خـود  یزنـدگ هم به سـراغ   قدرتی از نوی قدرت حاکمه داشته باشند تا شورش کنند و بعد

 منظومـۀ قسـمتی از  شـود. او در   دیـده مـی   جای دیوان عشقی این پیشنهاد در جای بروند.
که  گوید میاز زبان پدر مریم پردازد و  می نمایشنامه مستقیماً به عید خون در پایان ،آل ایده
است و آن را روز کیفر و کین برگزاری این عید  ،)عشقی( مرد داغدیده و خود شاعرآل  ایده
 د:نام می
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 چــه خــو  روزی آن روز، روز کشــتار اســت
 ایــن رجــال بــر دار اســت    همــۀ حوالــۀ

 

 شـوی بسـیار اسـت    زمان برسد، مرده گر آن 
 چـو  و طنـا  در کـار اســت    ،بـرای خـائن  

 

 «و یمین سزای جمله شود داده از یسار
 .(193: 1350)میرزاده عشقی،                

و ( Nihilism) 9ســمیلیهینبســت  ی رهنمــون شــدن بــه آزادی، ســر از بــنبــه جــااو 
از رهگـذر   خواهان رسیدن به اصـتحات اساسـی   و آورد درمی (Anarchism) 10سمیآنارش

 ،وددلخـواه خـ   مرتبـۀ به دلیل این شور سیاسی، او نتوانسـت بـه    زی است.و خونریی ویران
 نشـانۀ یکی از دالیلی کـه   .(120 :1386، بزرگ علوی« )یعنی پیشگامی در ادبیات دست یابد»

هاست.  و وجود تناقض در آن شور انقتبی مفر  عشقی است، همین تسامح در ابراز عقاید
جا  به« گدا و دکتر نیکوکار بچۀ»تی منالور از عشقی به نام رِپِهای سیاسی، اُ نمایشنامهجز او 

 اجتماعی دارد. ـ است که مضمونی اختقی هگذاشت
 نتیجه. 13

سو شدند. عـارف قزوینـی و    در عصر بیداری، غالب شاعران روشنفکر با جریان انقت  هم
انتقـاد از اوضـای    ،هـا  آثـار آن  ۀیما درون رف مبارزه نمودند وعشقی هنر خود را صَ رزادۀیم

 عشقی رزادۀیمشود.  ا بیشتر دیده میه های سیاسی در آن اما مایه ی است،سیاسی و اجتماع
معلومـات کـافی در ادبیـات     ختف ایرج و عارف،بر ولی ادبیات و نمایش عتقمند بود،به 
و  رندنه ارزش ادبی داند و هست از نظر فن نویسندگی ضعیفنیز  شهای نمایشنامه شت وندا

، شـده هـا وارد   آناز این دو گرایش خود که ناشیانه در  ،بر همین اساس .نه ارزش نمایشی
ــرای تمــایتت سیاســی ســاخته  ــهگرای انســانافکــاری عشــقی اســت.  بســتری ب و در  ،ان

نـان  آهـایش را از   و ایـده  است داشته توجه عصر خودعادی هایش به زندگی مردم  نمایش
سیاست،  ،اجتماعی و متجددانه دارد. به طور کلیفردگرایی است. کلیت آثار او رنگ  گرفته

با وجود نقا  اشتراکی که بین او تام دارند و  ر اشعار عشقی و عارف نمودِاجتمای و مردم د
نظـر دارنـد. او    جمهوری با هم اخـتتف  مسئلۀ، در شود یم و عارف در مبارزات قلمی دیده
اما عارف که از مشروطه سرخورده شده، به جمهوری دل  مخالف جمهوری رضاخانی بوده،

ری است دردکشیده کـه در  دهد. او شاع یر موضع میبندد و بعد از موضوی سلطنت، تغی می
عـارف و  کنـد.   مـردان انتقـاد مـی    از درد مردم اجتمای و ناکارآمدی دولت های خود تصنیف
ای  اما مـدام از گذشـته   هستند،ای آرمانی  خواهان آینده ،نامانند بسیاری از متجددعشقی 
ود. او افکار مترقـی و مـدنیت   ش می دهیداین ویژگی در شعر ایرج کمتر  گویند. می باشکوه
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ـ  ،. شعر اواست تر برجستهفردی شعر او  جنبۀو کند  غربی را مطرح می رف اسـت و  هنر صِ
مشروطه )نظیر  دورۀشاعران خاص  همۀاز شعر  ،یروانی و استوار نظراشعار نمایشی او از 

بـه   های اجتماعی که مـردم  ناهنجاریگاهی  ،با وجود این .تر است عشقی و عارف( هنری
در نقـد اوضـای    «مربـع ترکیبـی  » ،تنها اثر کامتً نمایشـی او آزارد.  ها گرفتارند، او را می آن

... طرح وی، مسائل تربیتی، اندرزی، عشق و. در دیوان است جامعه و فساد رجال حکومتی
همچـون   ،هـای روشـنفکرانه   شـدن در ایسـم   گریزی و گرفتـار  تشوند. تناقض در سنّ می

های بارز فکری شـاعران متجـدد    ینیسم، نیهیلیسم و آنارشیسم از ویژگیناسیونالیسم، شوو
 مورد بحث است.

 ها نوشت پی. 14
 آخوندزاده به او. نامۀداغی مترجم این اثر و  به قلم میرزا محمدجعفر قراجه تمالیتت مقدمۀ.ک؛ . ر1
ای دارد و گـاه بـر    ویـژه  جایگـاه شود و موسیقی در آن  ای که همراه موسیقی و شعر اجرا می نامهیشنما. 2
 .(20: 1366رادفر، ر.ک؛ ) دوم اهمیت قرار دارد مرحلۀاسر نمایش حاکم است. شعر نیز در آن در سر
 .(60همان: ر.ک؛ ) مسخرهپرای کوتاه . ا3ُ
 ،آن روزگار جامعۀمدار  گرا و دین تکه برای شمار دیگری از اقشار سنّ اننچ»گوید:  میاین زمینه  دربهار  .4

خـوردن   یلیس ،آشکار آن سیاست که نمودِ صحنۀدینی و حذف علما از  ری مساوی بود با ترویج بیجمهو
 .(43: 1357)بهار، « جمهوری بود دریدۀ یقههللا مدرس از طرفداران ا آیت
 گرایی. یمل .5
 جو. پرستی افراطی و ستیزه . میهن6
پرستی  مفهوم جدید وطن را نوعی جمالخواهان و  پرستی مشروطه وطن ،که مخالفان مشروطه از آنجا. »7

با طرح مفهوم وطن استمی یا نوی مخصوص از وطن بـه پاسـخ    ،کردند پرستی تعبیر می و خارج از استم
 .(39: 1382)آجودانی، « آمدند برمی
 اثر فتحعلی آخوندزاده. ،ها( نمایشنامه) تمالیتت .ک؛. ر8
 .انجامد یمنریزی نهایت این گرایش به آشو  و خو که یانگار . هیچ9
 .است . به معنای نظام اجتماعی بدون دولت و حکومت10
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