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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 socialpolitical 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.

Keyword: Theme, Dramatic works, Modernity era poetry, Dramatic poetry,
Modernity.
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چکیده
مضامین نوگرایی عصر مشروطه در آثار بیشتر شاعران و نویسندگان این دوره دیده میشود .منشاء این محتواهـای
ادبی متأثر از عوامل بیداری ملت بودند و موجد آثار مهم این عصر شدند .تعمق در برخی از این آثار ،نگرش خاص
و منحصربهفرد صاحبان خود را بر ما روشن میکند و با مقایسۀ دیدگاههای آنان میتوان به تفاوتها یا اشـتراکاتی
دست یافت .بعضی از آن ها همچون وطن ،قـانون و آزادی در ادبیـات ،بیـانگر دفـای حقیقـی از ملتـی سـتمدیده و
جامعهای گرفتار استبداد است ،اما گرفتاری در ایسمهای ( )Ismروشـنفکرانه ،همچـون ناسیونالیسـم ،نیهیلیسـم و
شووینیسم یادآور تجدد به معنی خاصتری است .تعمق در برخی آثار نشان میدهد که افـرا در افکـار نوگرایانـه
سبب نوعی تناقض در دیدگاههای متجددانه شدهاست .هرچند مسائل سیاسیـ اجتماعی و انتقـاد از آنهـا ،محـور
اصلی درونمایه های آثار این دوره است ،اما لزوماً همۀ منتقدان از یک زاویۀ مشخص به مسائل نگاه نمیکنند .در
این عصر ،گرایش به نمایش و نمایشنامهنویسی رواج یافت و به لحاظ مردمی بـودن ،جایگـاه عرضـۀ تمـایتت و
نقدهای سیاسیـ اجتماعی شد .شعرای برجستهای نظیر میرزادۀ عشقی ،ایرجمیرزا و عارف قزوینـی بـه خلـق آثـار
نمایشی با رویکرد متجددانه و نگاه انتقادی به اوضای سنّتی ایـران پرداختنـد .هـر یـک از ایـن ادبـا بـا اندیشـه و
ایدئولوژی خود و با هدف اصتح اوضای سیاسی و اجتماعی به مبارزۀ قلمی روی آوردند .پـژوهش حاضـر بـا روش
توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مضامین برجستۀ مظاهر تجدد در آثار نمایشـی عشـقی ،ایـرجمیـرزا و عـارف ،وجـوه
اشتراک ،افتراق و تناقضهای درونمایۀ آثار نمایشی آنان در حوادث تاریخی پرداختـهاسـت و عوامـل و مقتضـای
احتمالی که در گرایش هر کدام از شاعران سهگانۀ مورد بحث مؤثر بـودهاسـت و در آثارشـان نمـود عینـی یافتـه،
شناخته میشوند .نگاه عشقی و عارف به حوادث کامتً سیاسی بود و ایرجمیرزا ـ نمایندۀ طبقۀ اشراف ــ بـا افکـار
مترقی به نقدهای تند اجتماعی میپرداخت و شگردهای هنری در آثار وی پررنگتر بود.
واژههای کلیدی :درونمایه ،آثار نمایشی ،شعر دورۀ مشروطه ،اشعار دراماتیک ،تجدد.

 .1مقدمه
محققان بسیاری به بررسی درونمایۀ آثار ادبی عصر مشروطه و تجدد پرداختهانـد و همـۀ
آنان بر مفهوم «تجدد» یا واژگان مترادف آن اتفاق نظر دارند ،اما با نگاهی دقیقتر میتوان
به برداشتهای متمایز شاعران این دوره از مفهوم «تجدد» پی برد؛ مـالتً در آثـار میـرزادۀ
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عشقی ،ایرجمیرزا و عارف قزوینی مفهوم «تجدد» در قالـب مظـاهر بیـداری مـردم نمـود
مییابد ،اما این نمودهای نوگرایی در جزئیات با هم تفاوتهای بنیادین دارند و گـاهی در
بعضی از جزئیات ،طرز تلقی آنان از نوگرایی منحصربهفرد است .افکار متجددانۀ هر یک از
این شاعران در بستر عبارات ،گونـههـا و قالـبهـای شـعری متفـاوت سـروده مـیشـود.
نمایشنامه ها ،اُپراها ،اُپِرِتها و اشعار نمایشی شیوههای گوناگون آنهـا در انتقـال مفهـوم
«تجدد» است.
جنبش مشروطهخواهی در نتیجۀ آشنایی ایرانیان با اروپا و با ایدئولوژی ملت رخ داد .به
دنبال بیداری مردم ،مفاهیم آزادی ،وطن ،قانون و ...شعارهای عمومی انقتبیـون متجـدد
گشت .در این میان ،تظاهر به نوگرایی منجر بـه تنـاقض آرای فـردی ،خاصـه در مسـئلۀ
آزادی و دموکراسی شد .در برخی موارد ،تضاد سنّت و مدرنیسم تأمـلبرانگیـز و موضـوی
چالشی بود .شاعران مشروطهخواه و آزادیخواه برای بازگویی افکار و اندیشههای خود بـه
ادبیات ساده و زبان رسا متوسل شدند .آنها به قالبهای سادهتر و شیوههایی روی آوردند
که در اروپا با اقبال و توفیق همراه بودند؛ به عنوان مالال ،انتخـا برخـی قالـبهـا نظیـر
نمایشنامه و اشعار نمایشی ،تعمدی و برای بیان انتقادات ،به زبان ساده و گاه طنز با هدف
آگاهیبخشی ،تهییج و تحریک صورت میگرفت و اغلب از طریق مطبوعات یا میتینگها
و نمایشها به مخاطب عرضه میشد.
پژوهش حاضر به بررسی مظاهر تجدد و بیداری در آثار نمایشی سه شـاعر مشـروطه،
یعنی میرزاده عشقی ،ایرجمیرزا و عارف قزوینی میپردازد؛ چراکه این سه ،برجسـتهتـرین
آثار دراماتیک این دوره را دارند و مسئلۀ بنیادی تحقیق ،بررسی و مقایسۀ مظاهر تجدد در
آثار نمایشی سه شاعر نامبرده و تبیین درونمایههای هنری آنهاست .اهمیت این پژوهش
از آن روست که این سه شاعر در حوزۀ اد نمایشی با شیوههای متفاوت و منحصربهفـرد
به خلق مضامین سیاسیـ اجتماعی پرداختهاند و هر یک در شـیوۀ خـود سـرآمد و موفـق
بودهاست .عارف با تصانیف ،میرزادۀ عشـقی بـا نمایشـنامههـا و اُپراهـا ،و ایـرجمیـرزا بـا
نمایشنامههای عموماً اقتباسی به آفرینش آثار وطنی و مضامین نوگرایانه کوشیدهاند .نقطۀ
اشتراک این سه شاعر ،آثار نمایشی آنهاست که تاکنون این ویژگی مشترک آنها نقـد و
بررسی نشدهاست.
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 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای متعددی در حوزۀ ادبیات مشروطه و عصر بیداری انجام شـدهاسـت؛ مالـل :از
صبا تا نیما اثر آرینپور ( ،)1350ادوار شعر فارسی؛ از مشروطیت تا سقو سـلطنت نوشـتۀ
شفیعی کدکنی ( ،)1359یا مرگ یا تجدد اثر آجودانی ( )1382و مقاالتی همچون «نگـاهی
گذرا بـه ادبیـات در دورۀ مشـروطه» از درویـش (« ،)1387پیونـد سیاسـت بـا شـعر عصـر
مشروطه» از عبداهللا (« ،)1391تحلیل مفهوم وطن در شـعر و اندیشـۀ میـرزاده عشـقی» از
شمعی و بیطرفان (« ،)1393ادبیات در عصر مشروطیت و بزرگترین گویندگان این عهد»
از وحیدزادۀ دستگردی ( )1341و . ...اما تاکنون پژوهش مستقلی در حـوزۀ درونمایـههـای
نوگرایی در آثار نمایشی شاعران دورۀ مشروطه انجام نشدهاست.
 .3روش پژوهش
روش تحقیق ،توصیفی ـ تحلیلی و از نوی کتابخانهای است .در این پـژوهش ،بـا بررسـی
اوضای سیاسی ـ اجتماعی ایران در روزگار مورد بحث و شـناخت هنـر شـعری و نمایشـی
شاعران این دوره ،تمایتت سیاسی ،اجتماعی در مبـارزات قلمـی و تـراوشهـای فکـری
میرزاده عشقی ،ایرجمیرزا و عارف قزوینی در آثار نمایشی بررسی و مقایسه میشود.
 .4مبانی پژوهش
نمایش به معنی عام آن در میان تمام ملل از زمانهای کهن رایج بودهاست و در ایران نیز
گونههایی از نمایش اجرا میشد ،اما نمایش ( )Dramaبا مفهوم اروپایی و بر اساس تعریف
ارسطویی آن دربارۀ تراژدی ،در ایران از عصر مشروطه مطرح شد .ارسطو در تعریف خـود
میگوید تراژدی ،تقلید و محاکات است از کار و کرداری شـگرف و تمـام ،دارای درازی و
اندازهای معلوم و معیّن ،به وسیلۀ کتمی به انوای زینتها آراسته و آن زینتها هر یک بـه
حسب اختتف اجزا ،مختلف ،و این تقلیـد و محاکـات بـه وسـیلۀ کـردار اشـخاص تمـام
میگردد ،نه اینکه به واسطۀ نقل روایت انجام پذیرد .او توضیح میدهد کـه قصـد مـن از
«کتمی به انوای زینتها آراسته» این سخن است که در آن ،ایقـای ،آهنـگ و آواز باشـد و
مرادم از اینکه گفتم «آن زینتها هر یک به حسب اختتف اجزا مختلف باشد» ،این اسـت
که بعضی اجزاء فقط به وسیلۀ وزن ساخته شود و بعضی دیگر به وسیلۀ آواز (ر.ک؛ ارسـطو،
 36 :1369ـ  .)37درام در مفهوم ساده« ،نمایشنامهای است که غم و شـادی در آن در کنـار
هم وجود دارد» (رادفر .)127 :1366 ،بولتون عقیده دارد که به دالیل تاریخی و روانشناختی،
اولین آثار ادبی به نظم خلق شدهاند و اولین نمایشنامههای ادبیات انگلیسـی هـم منظـوم
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بودهاند ،اما آثار جدیدتر بهندرت شکل منظوم دارند و بیشتر به نالر موزون نوشته شـدهانـد.
درامنویسانی که طبع شعر دارند ،برایشان شعر به عنوان قفل جادویی است و اندیشـههـا و
احساساتی را که در نالر نمیگنجد ،به شعر روی صفحه میریزند (ر.ک؛ بولتون128 :1386 ،ــ
 .)131یوجین ویل در کتا فـنّ سناریونویسـی ،در سـادهتـرین شـکل و مفهـوم ،سـاختار
دراماتیک را شیوۀ بیان داستان میداند .او اشاره میکند که ساختار دراماتیک فقط مختص
نمایش نیست ،بلکه هر جا داستانی بیان میشود ،به ساختار دراماتیک هم نیاز اسـت .او از
جمله به اُپرا ،سمفونی یا شعر اشاره میکند (ر.ک؛ معافی غفاری .)58 :1380 ،از این رو ،برخـی
اشعار ایرج با زمینۀ داستانی و تصنیفهای عارف که روی صحنۀ نمایش اجرا شدهانـد ،در
این پژوهش جای میگیرند .همچنین ،شفیعی کدکنی بحالی در با «شعر نمایشـی» دارد
که با اشاره به «نمایشنامۀ خواندنی» که وجه شعری بسیاری در آن وجود دارد ،میگوید:
«به مرور زمان در نمایشنامههای منظوم عبارات ادبی بیشتری استفاده شدند
و آنها شکل ادبیتری به خود گرفتنـد .بعـد از کوشـشهـای اولیـه در زمینـۀ
نمایشنامۀ منظوم ،سرانجام ،از اختت ساختار و عناصـر نمایشـنامه بـا عناصـر
شعری "شعر نمایشی نو" پدید آمد» (شفیعیکدکنی.)412 :1390 ،

بنابراین ،آنچه این گونه اشعار را در زمرۀ متون نمایشی میآورد ،وجود عناصر مشـترک در
بین آنهاست.
موضوی ( )Subjectنیز مفهومی است که داستان دربارۀ آن نوشته مـیشـود و رخـدادهای
داستان به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن مربو اسـت؛ چنـانکـه مفـاهیمی همچـون
جنگ ،عشق ،تنهایی ،فقر ،مرگ و ...موضویهایی داستانی هستند (ر.ک؛ بینیـاز.)50 :1388 ،
اما مضمون یا درونمایه ( )Themeبا موضوی متفاوت است:
«گورکی مینویسد :مضمون ،عبارت از اندیشهای است کـه از تجربـۀ مؤلـف
اخذ میشود؛ اندیشهای که خودِ زندگی در اختیـار او نهـادهاسـت ،ولـی در انبـان
تأثرات او به صورت خام شکل گرفته ،او را برمیانگیزد کـه بکوشـد تـا آن را بـه
شکلی نو درآورد» (میرصادقی.)1376:177 ،

مضمون شعر مشروطه نیز برخاسته از متن جامعه است .اما تجدد یا نوگرایی که بـه طـور
گستردهای در مقطعی از تاریخ ایران طرح شد ،عبارت است از« :سلسلۀ بههمپیوسـتهای از
تحوالت اقتصادی ،فرهنگـی ،مـذهبی ،شـناختی ،معمـاری ،اختقـی ،شـناختشناسـی و
سیاسی» (میتنی .)213 :1383 ،این تجدد در ایران با انقت مشروطه بیشتر شناخته میشود.

 /164بررسی تطبیقی درونمایههای آثار نمایشی عشقی ،ایرج و عارف

 .5بستر تاریخی ادبیات سیاسی ـ اجتماعی
مشروطه با تجدد گره خوردهاست و میتوان آن را حاصل گرایش نـوگرایی دانسـت .ایـن
اصطتح بعدها مستقل از انقت مشروطه به صورت عامتری در دسترس روشنفکران قرار
گرفت و کارکردهای آن از دیدگاههای زیادی ،از جمله دیدگاه ادبـی ،اجتمـاعی و هنـری
ارزیابی شد .در ادبیات نیز دورهای به نام «بیداری و تجدد» در تاریخ ادبیات پدید آمد که به
دورۀ معاصر پیوست؛ دوره ای کـه مقـدمات آن در ایـدئولوژی افـرادی همچـون ملکـم و
آخوندزاده ظاهر شد و بعدها تکامل یافت و در عرصههای مختلف عرضه شد .قانون «تنها
راه نجات» ،تئوری میرزا ملکمخان بود و تغییر الفبا و خط اسـتم 1تئـوری آخونـدزاده کـه
سال ها برای تحقق آن تتشکرد .بدین ترتیب ،زمزمههای مدرنیته در ایران از پایان عهد
ناصری شنیده شد و در فریادهای مشروطهخواهـان بـه اوج رسـید و بعـد از ایـن انقـت
ناقص ،مظاهر تجدد با انتقاد از انقت بیش از پیش نمـودار شـد .تحـوالت ایـن عصـر و
عوامل دخیل در آنها ،رواج گونهها و قوالبی را در ادبیات سبب شد که نمـیتـوان بـدون
آگاهی از چند و چونی آنها آثار این دوره را بررسـی کـرد .پدیـدههـای روزنامـهنگـاری،
داستاننویسی ،نمایش و ...در ادبیات جا باز کرد و از آن زمان تاکنون به رشد چشـمگیری
رسیدهاست .بیشک هماهنگی بالندگی در هر کدام از این گونهها تصادفی نیست و منشأ،
محتوا و چرایی این پیوستگی همه به یک نقطه میرسند .سالهای آغازین قرن چهاردهم،
نقطۀ عطف تحوالت ادبی است .انتشار منظومۀ افسانه به عنوان سرآغاز شـعر نـو ،انتشـار
یکی بود ،یکی نبود به عنوان سرآغاز داستاننویسی نوین ،و انتشار جعفرخان از فرنگ آمده
به عنوان اولین اثر نمایشی شاخص ،مقصد نهایی گامهایی بودند که از یـک جـا برداشـته
شدند و همزمان در تاریخ ادبیات ایران ثبت گردیدند و بدین ترتیب ،موج نوگرایی در اد
فارسی با محتوای مشترک ،هماهنگ با تحوالت اجتماعی و سیاسی ـ امـا نـه بـه همـان
پررنگی ـ زاده شد و بالید.
منشاء تفکرات انقتبی این عصر را باید در جریانهای تاریخی ایران و جهان و نیز آغاز
رابطۀ ایران با اروپا جست .عوامل داخلی و خارجی متعددی در ایجاد بیـداری ملـت تـأثیر
داشت .ایرانیان با ارتبا با غر از طرق مختلف و مقایسـۀ اوضـای اجتمـاعی ــ سیاسـی
مملکت ،تمام نارساییها را در اجرای دموکراسی غربـی و مبـارزه بـا کهنگـی و سـنتهـا
میجستند و در حوزۀ ادبیات ،جریان نوگرایی ناشی از بیزاری از تکـرار و تقلیـد ،تحـوالت
ادبی را پدید آورد .در یک نگاه کلـی ،مـیتـوان گفـت کـه تمـام شـاعران مطـرح دوران
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مشروطیت ،همچون دهخدا ،بهار ،ایرجمیرزا ،عشقی ،ادیبالممالک فراهانی ،الهوتی ،رشید
یاسمی ،پروین اعتصامی ،نیما یوشیج و ...به انگیزۀ نوجویی و نَفَس زدن در هـوای تـازه و
رهایی از بنبست تقلید و تکرار که شعر دوران قاجار بدان مبتت بود ،به ترجمۀ شعر و اد
غربی که در نشریههای این دوران به فراوانی آمده ،عنایت داشتهاند و از آنجا که خـود بـا
زبان فرانسوی یا انگلیسی آشنا بودند ،محتمتً از مـتن اصـلی بهـره بردنـد (ر.ک؛ درودیـان،
 )8 :1380و ماهیت نوگرایی در ادبیات به دو شکل محتوایی و فنی ـ زبانی بهسرعت خود را
نشان میدهد .در قلمرو فکری ،عتوه بر ساختارهای اجتماعیـ سیاسی ،تمـایتت فـردی
نوگرایانه ،شاعران متجدد را متوجه خود میکرد .بیشتر شاعران این دوره بـه هـر دو وجـه
نظر داشتند و عدهای هم دامنۀ تجدد را فراتر از امـور فـردی نمـیدیدنـد ،ولـی مسـلماً از
موضوعاتی سخن میگفتند که با آن زندگی میکردند.
 .6نمودهای نوگرایی در قالبهای نو
هدف انقت مشروطه مانند سایر انقت ها ،تغییرات بنیادی در نظام سلطنت مسـتبدانه و
به دنبال آن ،تحول اجتماعی مردمی ( )Democracyبود ،اما واقعیتهای تـاریخی بیـانگر
یک حقیقت است و آن ،به اذعان صاحبنظران ،ابتر و ناقص بودن انقت است .بنابراین،
شاعران ،نویسندگان و هنرمندان این عصر که با مردم در جریان مشروطهخواهی بودند ،در
این دوره ،منتقدان مشروطه می شوند و به انتقاد از مشـروطۀ قتبـی ،وکـتی فرمایشـی،
ریاکاری دولتمردان و ...میپردازند .بدین ترتیب ،کسانی که داعیۀ انقت داشتند ،در صف
اول منتقدان قرار گرفتند و برخی از آنان کشته ،تبعید ،زندانی و ...شدند.
آثار ادبی عصر تجدد ،گاهی به صورت نمایشی در انتقاد از اوضای عرضه مـیشـد ،تـا
آگاهیبخشی به عامۀ مردم با سهولت انجام شود .از بین شاعران نوگرا ،عـارف بـا اجـرای
3
2
«تصــنیف» ،عشــقی بــا اجــرای نم ـایش« ،اُپــرا» ) (Operaو «اُپ ـرِت» )( (Operettaر.ک؛
گوران )160 :1360،و ایرج با سرودن اشعار نمایشـی و بعضـاً اقتباسـی ،مضـامین متجددانـۀ
خویش را بیان میکردند .عارف و عشقی هر دو عمتً در هنرهای نمایشی نیز فعالیتهایی
چشمگیر داشتند و از آن برای بیان مقاصد خود بسیار بهره میبردنـد .عشـقی بـا ورود بـه
«کمدی ایران» ،فعالیتهای تئاتری خود را آغاز کرد و نمایشنامههای منظـوم نوشـت و در
آنها بازی کرد که «نمایشنامههای او از نظر فن نویسندگی ضعیف ،ولی از نظر مضمون و
محتوا بسیار ارزشمندند» (فنائیان .)59 :1386 ،در این دوره ،یکی از طرق بیان مسـائل مهـم
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جامعه ،ورود به دنیای نمایش بود و استقبال مردم از آنها ،بهویژه عشقی را کـه شخصـی
باهوش بود ،به این سمت سوق میداد .عارف نیـز در زنـدگینامـهای کـه بـه قلـم خـود
نوشتهاست ،اشاره میکند که بعد از سفر به استانبول و دیدن «داراأللحانِ» ترک ،به آرزوی
آن بوده که پس از بازگشت ،یک مدرسۀ موسیقی فراهم آورد ،ولـی مقدمـۀ آن را شـروی
نکرده ،موضوعش از میان رفت .او اضافه میکند« :پیش خودم خیال میکردم که اُپـرا یـا
اُپرِتها ترتیب داده ،به واسطۀ همان شاگردان مدرسۀ موسـیقی بـه صـحنۀ تماشـا آورده
باشیم که گمان دارم اگر به حیّز فعلیت میآمد ،از "آرشینمالآالن" بدتر نمیشـد» (عـارف
قزوینی .)334 :1347 ،ایرج در مقایسه با عشقی و عارف ،ادیبی تمامعیار است و هنر شعر او،
هنر محض است و از دیدگاه فکری ،آثار او تفاوتهای اساسی با آثار آن دو دارد.
 .7دیدگاههای متضاد نسبت به جمهوری
دو شاعر آزادیخواه ،یعنی عشقی و عارف ،به جز مسائل عمومی جامعه بعد از هـر تحـول
اجتماعی ـ سیاسی ،شعر ،تصنیف ،نمایشنامه و یا اُپرایی به مناسبت میپرداختند و شـرایط
موجود را نقد میکردند .انتقاد از جمهوری رضاخانی ایـن دوره در اشـعار نمایشـی عشـقی
بسیار پررنگ است و مجموعۀ اشعاری با عنوان جمهورینامه دارد که دلیل اصلی ترور وی
شد .تحوالت بعد از انقت و عدم دستیابی به آرمان مشروطه به جنبش جمهوریخـواهی
پیوند خورد و آنها مواضع متفاوتی در برابر جمهوری داشتند .برخی ماننـد عـارف هـوادار
جمهوری و برخی دیگر همچون عشقی منتقد آن شـدند .بنـابراین ،پـس از آنکـه آرمـان
مشروطهخواهی در ادبیات سیاسی ایران طرح شد ،ظهور سـردار سـهه در صـحنۀ سیاسـی
کشور ،او را در کانون توجه متجددان مشتاق اصتحات قرار داد و خوشبینانـه او را نـاجی
دموکراسی پنداشتند .در نتیجه ،به رهبری دست های پنهان بیگانگان ،روزنامهها و محافل
فرهنگی و سیاسی به اشاعۀ اندیشۀ جمهوریخواهی و نکوهش قاجار پرداختند و با انجـام
گردهماییها ،تظاهرات و یا حتّی با کنسـرتهـا ،نمـایشهـا و ...در سـتایش جمهوریـت،
خواهان برپایی ساختار سیاسی جمهوری در ایران شـدند .ایـن تـتشهـا آگاهانـه هـدف
تضعیف هرچه بیشتر دولت قاجار را هم دنبال میکرد که از استبداد صغیر محمدعلیشاه و
به توپ بستن مجلس شروی شده بود و این گونه مقدمات جمهوریطلبی فراهم شـد و بـا
استفاده از ایجاد بحران روانی ،زمینههای روی کار آمدن پهلوی فراهم گردید .بهار دربـارۀ
این دو دوره چنین میگوید:
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«تفاوتی که بین جمهوری با مشروطه بود ،آن است که مشروطه ،ضدّ دولتـی
فاسد و درباری تباه و پادشاهی برپا شد و علمای مملکت که نفوذ بسیار شـدیدی
در مردم داشتند ،از آن فکر حمایت کردند ...اما جمهوری ،ضدّ حکومت مشـروطه
و قانون اساسی برپا شد» (بهار.)41 :1357 ،

عشقی عاقبتِ جمهوری را درک کرد و ردّ پای انگلستان را در تالبیت آن مـیدیـد.
آژند عقیده دارد که هیچ شاعر دورۀ مشروطه به انـدازۀ عشـقی سـربهسـرِ جمهوریـت
رضاخانی نگذاشتهاست (ر.ک؛ آژند .)272 :1384 ،او در یکی از اشعار نمایشی خود کـه بـا
عنوان «جمهوری سوار ،تفصیل جنا جمبول» سروده ،آن را تمالیـل دخالـت بیگانـه و
غارت ایران دانستهاست و هر کدام از عناصر و کاراکترهای داستان ،نماد عامل استعمار
ایران است .عشقی برای تبیین بهتر مطالـب منتشـرۀ جمهـورینامـه ،کاریکاتورهـای
مناسبی به آنها می افزاید و در پایان داسـتان ،نتیجـه را هـم بـه عهـده مـیگیـرد و
میگوید:
«هرکــه انـــدر خانـــه دارد مایـــهای
یاســی مــا هســت ای یــار عزیــز
آن کــه دائــم کــار یاســی مــیکنــد
او گمان دارد که ایران بردنـی اسـت
بــا وثــوقالدّولــه بســت اول قــرار

هــم چــو یاســی دارد او همســایهای
حضـــرت جمبـــول ،یعنـــی انگلیـــز
وَز طریـــق دیهلماســـی مـــیکنـــد
همچو شیره ،سرزمینی خوردنی است!
دیـد از آن حاصـلی نامـد بـه کـار»...
(میرزاده عشقی.)279 :1357 ،

سه منظومۀ جمهورینامه بـا سـاختاری نمایشـی ،کوبنـدهتـرین انتقـادات عشـقی بـر
جمهوری استعماری است و از بردن نام اشخاص و رجال در آنها ابایی ندارد ،امـا عـارف
موضع دیگری دربارۀ جمهوری دارد .این شاعر آزادیخواه غافل از کنه ماجرا در حمایت از
جمهوری ،نمایشهای مهمی در گراندهتل ترتیب میدهد و از فواید جمهوری میگوید .او
ابتدا به سردار سهه عتقه داشت و به او لقب «کاوۀ حدّاد» داده بود و او را با اسـطورههـای
ایرانی همسنگ میدانست ،اما بعدها او نیز از جمهوری رویگردان شد .موافقت بـیپـردۀ
سردار سهه با جمهوری ،هالهای از ابهام و تردید برای صاحبان اندیشه ایجاد کرد و همـین
عامل ،بازتا گستردهای در جامعۀ آن عصر به وجود آورد« :شماری از شاعران مشروطه در
برخورد با وقایع زمان خود ،گاه دچار تردید بودهاند و بعضاً موضع موافق با جوّ حاکمیت ــ
بهرغم میل باطنیـ داشتهاند و یا با هنرمندی خاصی ،طرفداری خود را به اثبات رسـاندند»
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(بهار .)43 :1357 ،عارف در قسمتی از تصنیفی که در کنسرت معروف جمهوری اجرا نمـود،
میگوید:
«ســــلطنت کــــو رفــــت گــــو رو

نــــــام جمهوریــــــت از نــــــو...

...ســـــلطنت را همچـــــو بهـــــرام
زنـــــده بایـــــد کـــــرد در گـــــور
دور شــــــاهی را چــــــو دجــــــال

واژگــــون گشــــتهاســــت احــــوال

سر زد اقبال ،سر زد اقبال از رایت فـتح
آیت مهدی جمهوریـت عصـر منصـور»
(عارف قزوینی.)417 :1347 ،

اما عشقی با او مخالف بود .در منظومۀ نمایشی نوحۀ جمهوری کـه انتقـاد از دولـت و
دخالت انگلیس برای استالمار است ،در مخالفت خود با این شاعر جمهوریطلب میسراید:
«نمایش می دهـد ایـن هفتـه عـارف
شــود معلــوم بــا جزئــی مصــارف
مدلّل مـی شـود بـا ضـر و بـا تـار

بـــه همراهـــی اعضـــای معـــارف
کــه جمهــوری نــدارد یــک مخــالف
کــه مشــروطه نــدارد یــک طرفــدار»
(میرزاده عشقی.)288 :1350 ،

اختتف بر سَرِ جمهوری در بین تمام جناحهای سیاسی آن دوره کمابیش وجود دارد.4
 .8تضاد سنتگریزی در مفهوم شووینیستی
از بین شعرای مشروطه ،شاعری وطنیتر از عارف نمییابیم .عتقۀ او بـه وطـن فراتـر از
وطندوستی است و رنگ وطنپرستی )Nationalism( 5دارد .در «نالۀ مرغ» میسراید:
«جامهای کاو نشود غرقه به خون بهـر وطـن

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

او دربارۀ وطن به کنایه میگوید خدا را شکر که بعد از مشروطه ،معنی وطـن فهمیـده
شد! محلهای فایدۀ شخصی ،دوائر وکیلتراشی ،حکومت فارس و . ...سهس میسراید:
«اندر لحد کسی که بدرّد کفن بـه تـن

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

وی میافزاید« :منِ بیوطن آن روز که شعر و سرودهای وطنی ساختم ،دیگران در فکر
خودسازی بودند و کار شعر و شاعری به افتضاح کشیده شده بود» (ر.ک؛ همان .)335 :ناگفته
پیداست که او در این ادعا مبالغه نمـودهاسـت؛ آن هـم در دورهای کـه شـعر او در مـذاق
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مخالفانش شعر شمرده نمیشد .نگرش وطندوستانه در این عهد فراتر از عقیـدۀ عمـومی
دینی دربارۀ وطن بود و آن زمان در این معنی تحولی ایجاد شده بود:
«وطنی که عشقی از آن سخن میگوید ،با وطنی کـه شـاعرانی مالـل نسـیم
شمال از آن سخن میگویند ،متفاوت است .سـید اشـرفالـدّین از وطنـی سـخن
میراند که خصوصیات کامل استمی و شیعی دارد ،در حالی که عشـقی وقتـی از
وطن سخن میگوید ،در جستجوی ایران در نا ترین معنـی آن اسـت و هماننـد
همۀ ترقیخواهان رمانتیک ،آن را در روزگاران ساسانیان و پـیش از غلبـۀ عـر
میجوید» (شفیعی کدکنی.)74 :1378 ،

عشقی و عارف در مضامین وطنی خود از روزگار گذشتۀ ایران بـا حسـرت یـاد مـیکننـد.
بنابراین ،حب وطن در این دوره رنگ نژادی و قومی به خود میگیرد و بیراه نیسـت اگـر
بگوییم که نهال تفکر شوونیستی (Chauvinism) 6از همان دوران بهسرعت رویید؛ نهالی
که بذر آن قبتً کاشته شده بود و «شاید قدیمیترین کسی که از قومیت ایرانی در مفهـوم
اروپایی قومیت سخن گفتهاست ،میرزا فتحعلی آخوندزاده باشـد» (همـان .)634 :1390 ،بایـد
توجه داشت که شعار وطن در بین اقشار مختلف این دوره ،معانی متفاوتی میگیرد.7
منظومۀ نمایشی کفن سیاه و «منظومۀ مدائن عشقی سراسر ستایش اغراقآمیز و بیچون و
چرای گذشتۀ باستانی ایران است .ناسیونالیسم عشقی در گذشتۀ ایـران هـیچ چیـز بـدی
نمیبیند .هرچه هست ،پیروزی است و اقتدار ،شکوه ،عظمت و درخور سـتایش» (آجـودانی،
 .)240 :1382عشقی گذشتۀ ایران را سفید مطلق و دوران استیتی اعرا را سیاه میداند:
«اجــداد مــن از تــاجوران کــی و ساســان
...داریــــــوش برســــــرزنان اســــــت
ایــن خرابــه قبرســتان نــه ایــران ماســت

ریزند بـه سـر خـاک غـم از مـاتم یـاران...
در عـــــــزا نوشـــــــیروان اســـــــت
این خرابه ایران نیسـت ،ایـران کجاسـت »
(میرزاده عشقی.)235 :1350 ،

نمونۀ گرایشهای شوونیستی را در نمایشهـای عشـقی ،بـهویـژه دربـارۀ اعـرا
میبینیم .او در کفن سیاه با عباراتی شبیه مونولوگ ( )Monologueو به صـورت راوی
( )Narratorمیگوید:
«دیــدم آن مه ـدِ بســی سلســله شــاهان عجــم
بــــالش خســــرو و آرامگــــه کلّــــۀ جــــم
جـــای پـــای عـــر برهنـــهپـــایی دیـــدم

بامْش بس خورده لگد ،طـاقش بـرآورده شـکم
دســت ایــام فروریختشــان بــر ســر هــم...
نســبت تــاج شــه و پــای عــر ســنجیدم!»
(همان.)211 :
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یکی از منظومههای نمایشی عشقی که میتوان ادعا کرد درونمایـۀ شووینیسـتی یـا
دستکم ناسیونالیسم افراطی دارد ،اُپرای «رستاخیز شهریاران ایران» اسـت و موضـوی آن،
افتخار به سرزمین اجدادی و شاهان ایران باستان است .این منظومـه بـه گفتـۀ او ،اولـین
نمایشنامۀ منظوم (اُپرا) است که در زبان پارسی سروده شده ،به نمایش درآمدهاست .وی با
دیدن کاخ مدائن ،پادشاهان ایران را در خوا میبیند کـه بـر اوضـای ایـران مـیگرینـد.
کوروش ،خسرو ،شیرین و ...از آنچه بر ایران رفتهاست ،شِکوه میکنند و در پایان ،زرتشت
روی صحنه میآید و دلیل این مصیبت را نافرمانی ایرانیان از فرمانهای خود میداند .خود
عشقی یکی از اشخاص صحنه و راوی است و در پایان به روش معمول خود (مونولوگ) از
اندوه پادشاهان ایران باستان میگوید (ر.ک؛ همان .)241 :اصوالً در این دوره« ،شاعران غالباً
برای تهییج و تحریک خواننده به شعر نوعی چاشنی حماسی میزنند؛ نوعی فکر حماسی و
ملّی .فخر به گذشته و بیان افتخارات گذشتۀ ایران مایۀ غرور شاعر میشـود» (زریـنکـو ،
.)31 :1358

عارف نیز معتقد است:
«تا که شد پای عر باز در ایران ،زآن روز

خبـــر خرّمـــی از کشـــور ساســـان نرســـد»
(عارف قزوینی.)262 :1347 ،

او هنگام قیام آذربایجان در زمان ریاست وزرایی وثوقالدّوله که گفته بـود آذربایجـان
عضو فلج ایران است ،تصنیفی پرشور اجرا نمود و در آن ،ایران را «مهد زردشت» مینامد و
بدخواهان را در آن نفرین میکند:
«جـــــان برخـــــیِ آذربایجـــــان بـــــاد
هـــر ناکســـت کـــاو ،عضـــو فلـــج گفـــت

ایـــن مهـــد زردشـــت ،مهـــد امـــان بـــاد
(مهد امان باد)
عضــوش فلــج گــو ،اللــش زبــان بــاد
(اللش زبان باد)

کلید ایران تو
شهید ایران تو
امید ایران تو»...
(همان.)389 :

عارف عقاید افراطی وطندوستانه اش را با یادکرد پادشاهان ایـران کهـن و پهلوانـانی
همچون گیو و رستم بیان میکند .همچنین ،وی بـه یـاد فـدائیان راه آزادی ،سـتارخان و
باقرخان ،تصنیفی با مضمون وطن میسازد و در تبریز اجرا میکند:
«چــه آذرهــا بــه جــان از عشــق آذربایجــان دارم

من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم»...
(عارف قزوینی.)426 :1347 ،
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در حس وطندوستی عشقی نیز تناقضاتی دیده میشـود و گـاهی رنـگ غربگرایـی و
اروپاییمآبی میگیرد ،تا آنجا که حفظ ایران را در گروی تقسیم آن بین بیگانگان میبیند:
«بِه که تقسیمش کنند این ملک صاحبمرده را

تا بَـرَد آن کـس کـه بهتـر پاسـبانی مـیکنـد»
(میرزاده عشقی.)311 :1350 ،

او در جایی مانند گروهی از مبارزان ،وحدت اسـتمی را مطـرح مـیکنـد (ر.ک؛ همـان:

270ـ )271و تناقضی دیگر در آرای او دیده میشود .شفیعی کدکنی در ایـن زمینـه عقیـده
دارد که در این شعر ،عشقی روی تعصبهای دینی تکیه ندارد و صرفاً به برخی عناصر ،از
قبیل خانۀ کعبه اشاره کردهاست و بیشتر به نوعی اندیشۀ جهانوطنی دعوت میکند تا بـه
انترناسیونالیسم استمی (ر.ک؛ شفیعی کدکنی.)55 :1390 ،
وطندوستی ایرجمیرزا از رنگی دیگر و بدون افراطیگـری اسـت .تعلـق او بـه طبقـۀ
اشراف در کشوری که عوام ،شاهان را سایۀ خدا بر مردم میدانسـتند ،دغدغـهای بـه نـام
وطن برایش نمیگذارد .او شعری دارد که برای کودکان دبستانی با مضمون وطندوسـتی
سرودهاست و فضای حاکم بر آن تعلیمی است .این شعر فاقد روح عاطفی اسـت و بیشـتر
شبیه متون مناسبتی و سفارشی است (ر.ک؛ ایرجمیرزا.)194 :1353 ،
با مقایسۀ ابیات شعر مذکور با بیت عارف در «نالۀ مرغ» ،میتوان ادعا کرد که ایـرج در
برابر وطن پرستان افراطی ،جهانگرا (انترناسیونالیست) است و دیدگاه «جهانوطنـی» دارد.
او در مالنوی «انقت ادبی» میگوید:
«صــحبت دیــن و وطــن ،یعنــی چــه
همــه عــالم همــه کــس را وطــن اســت

دیــن تــو مــوطن مــن ،یعنــی چــه
همه جـا مـوطن هـر مـرد و زن اسـت»
(همان.)127 :

ایرج اساساً مرد سیاست نیست و کناره گیری او در جوانی از دربار مظفرالدّینشـاه ایـن
ادعا را تأیید میکند .او در بحبوحۀ جمهوری رضاخانی که شاعران موافق و مخـالف دَم از
سیاست میزنند ،قریحۀ خود را در موضوعی دیگر متمرکز کردهاسـت و مشـغول سـرودن
منظومۀ عاشقانۀ زهره و منوچهر است .او حتّی در عارفنامه ،عارف و سیاسـیکـاری او را
نکوهش میکند و سیاستپیشگان را مستعد تغییر شکل به مشـروطه و اسـتبداد مـیدانـد
(ر.ک؛ ایرجمیـرزا 93 :1353 ،ـ  .)94در کل ،تفکرات ایرج رنگ تعصب ندارد و به عنـوان یـک
ایرانی میانهرو برای مسائل کشورش اهمیت قائل است؛ مالتً در کشته شدن کُلنل ،اشاراتی
انتقادی در چند جای دیوان خود دارد .در یک «مربع ترکیب» که تنهـا شـعر او بـا سـاختار
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کامتً نمایشی است ،شخصیتها یکییکی سخن میگوینـد و وضـعیت اجتمـاعی را نقـد
میکنند .نام شعر «انتقاد از اوضای مملکت» است و بینظمی ،ارتشا ،نابسـامانی نظمیـه و...
برخی از مضامین آن است .همچنین ،مستقیماً از اعتمادالسّلطنه انتقاد میکند .بند اول ایـن
مربع نمایشی به صورت زیر است:
متلـــذذ شـــدم از لـــذت گفتـــار تـــو مـــن
به خدا مـات شـدم در تـو و در کـار تـو مـن
رفته و دیده و سـنجیده و بـی بـرده نگفـت...
الیــق آنکــه تــو دلبســتۀ او باشــی ،نیســت
در بساطش بجـز از مرتشـی و راشـی نیسـت
وَر وطــن لقمــۀ نــانی شــود ،آن را بخــورد...

«داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من
آفــرین گفــتم بــر طبــع گهربــار تــو مــن
وصف مرکز را کس مالل تو بـیپـرده نگفـت
ایــن رئــیسالــوزرا قابــل فراشــی نیســت
همــتش جــز پــی اخ ـاذی و کتشــی نیســت
گــر جهــان را بســهاریش ،جهــان را بخــورد

****
...خیز و هر جای فرنگستان خواهی کـه بـرو
آتــش فتنــه زِ هــر گوشــه برافروختــه شــد

بیش از این باعث خون ریخـتن خلـق مشـو
خرمن هستی مسکین و غنـی سـوخته شـد»
(همان.)214 :

در مقایسۀ روش شعری ایرج و اشعار دراماتیک او با تصانیف عارف و نمایشـنامههـای
منظوم عشقی ،بهار بهترین تعریف را دارد (ر.ک؛ بهار.)1030 :1368 ،
 .9حقوق زنان
زن و مسائلی چون کشف حجا  ،علل عقبماندگی فرهنگی و اجتماعی زنان ،لزوم تعلیم
و تربیت زن و به رسمیت شناختن برخی حقوق اجتماعی برای زنان در آثار بعد از مشروطه
به شکل گستردهای مطرح میشود .عشقی ،ایرج و عارف نیز هر سه مدعیان آزادی زنـان
هستند و عمدتاً حجا را مهمترین قید برای آنان میدانند و در اشعار نمایشـی خـود نیـز
آنها را مطرح میکنند .ایرج در منظومۀ نمایشی عـارفنامـه ،در داسـتانی از گـرایش بـه
کشف حجا  ،نگرش خاص خود را دربارۀ زنان چنین بیان میکند:
«مـــن و تـــو هـــر دو انســـانیم آخـــر
بگــو بشــنو ،ببــین ،برخیــز ،بنشــین

بـــه خلقـــت هـــر دو یکســـانیم آخـــر
تو هم مالـل منـی ای جـان شـیرین»...
(ایرجمیرزا82 :1353 ،ـ.)83

در پایان داستان و بیان دیدگاه متجددانۀ خود علیه چادر ،ضمن دادن پندی در داشـتن
حیا و آزرم زنانه ،چنین ابراز میدارد:
«چــو زن تعلــیم دیــد و دانــش آموخــت
بــه هــیچ افســون زِ عصــمت برنگــردد

رواق جــان بــه نــور بیــنش افروخــت
بـــه دریـــا گـــر بیفتـــد ،تـــر نگـــردد»
(همان82 :ـ.)83
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همچنین ،در قطعهای نمایشی به نام «تصویر زن» ،وی داستانی میآورد که در آن بـه
طنز از حجا  ،مدعیان شریعت و پاسبانان حجا زنان انتقاد میکند (ر.ک؛ همـان .)177 :او
در عارفنامه ،ضمن بیان داستانی نمایشی گفتهاست:
«خدایا تا کی این مـردان بـه خوابنـد

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

در این دوره ،منتقدان حجا تنها راه سعادت زنـان را آزادی از قیـد چـادر مـیداننـد.
عشقی در پایان منظومۀ نمایشی کفن سیاه (چادر) که با هدف انتقاد از حجا سرودهاست
و با روش معمول خود به عنوان راوی و شخص نمایش ،این پیام را میدهد:
«با همین زمزمهها روی زنـان بـاز شـود

زن کند جامـۀ شـرم آر و سـرافراز شـود

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

نیمــــی از ملــــت ایــــران مــــرده»
(میرزاده عشقی.)219 :1350 ،

عارف نیز میگوید:
«بِدَر این حجا و بـه درآ زِ ابـر چـون خـور

که تمدن اَر نیایی تو بـه نـیم راه مانـد»
(عارف قزوینی.)230 :1347 ،

 .10نوگرایی با اقتباسهای ادبی
بنا بر آنچه تاکنون گفته شد ،بیشتر اشعار نمایشی ایرج در مقایسه با دو شاعر دیگر ،رنگ و
روی سیاسی ندارند؛ گویی او در هوایی آکنده از لطافت نَفَس میکشد .منظومۀ نمایشـی و
زیبای زهره و منوچهر مملو از این احساسات اوست .این منظومـه کـه ترجمـه و اقتبـاس
دقیقی از ونوس و آدونیس اثر شکسهیر است و بارها روی صحنه رفته ،بهحـق اوج هنـر و
یکی از مظاهر نوگرایی شـعری اوسـت .ایـرج در «نقـل داسـتان بـه فارسـی ،هنرمنـدی
کردهاست ،به طوری که خواننده احساس نمیکند مضمون داستان از اثری خارجی ترجمه
یا اقتباس شدهاست» (درودیان 12 :1380 ،ـ  )13و «هر کسی اصل داستان را خوانده باشد ،به
هنر او بیشتر آفرین خواهدگفت» (شاهیندژی .)235 :1390 ،چند بیت از ابتدای ایـن منظومـۀ
زیبا در ادامه ذکر میشود:
«صــــبح نتابیــــده هنــــوز آفتــــا
تـــازهگـــل آتشـــی مشـــکبـــوی
منتظـــــر هولـــــۀ بـــــاد ســـــحر

وانشـــده دیـــدۀ نـــرگس زِ خـــوا
شسته زِ شـبنم بـه چمـن دسـت و روی
تــا کــه کنــد خشــک بــدان روی تــر»
(ایرجمیرزا.)97 :1353 ،
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او بیشتر مضامین اشعار نمایشی خود را از ادبیات فرانسوی و روسی اقتباس کردهاسـت
و گاهی گریزی به توصیف اوضای اجتماعی ایـران عصـر مشـروطه زدهاسـت .در آثـار او،
بهویژه اشعار دراماتیک ،از مضامین انسانی همچون عشق ،رعایت اد  ،احتـرام بـه پـدر و
مادر و ...سخن به میان آمدهاست .او طنز و تغزل را در شـعرش آمیختـهاسـت و بـا روش
خاص و هنرمندانۀ خود ،زبان به نقد وضعیت موجود گشودهاست .از اشعار دراماتیک ایـرج
که بسیار معروف و مورد توجه است ،می توان به موارد زیر اشاره کرد« :هدیـۀ عاشـق» بـا
موضوی عشق و درونمایۀ ایالار« ،قلب مادر» که ترجمۀ شعری آلمانی با مضمون مهر مادری
و پسر بیاد با مضمون تربیت فرزنـد اسـت و . ...همچنـین ،در دیـوان او ،بـه اشـعاری
نمایشی برمیخوریم که در موجزترین کتم ،مضمونی عمیق دارند کـه «دزدان نـادان» در
انتقاد از جهل مردم ،نمونهای از آنهاست:
«دو نفـــــر دزد خـــــری دزدیدنـــــد
آن دو بودنـــد چـــو گـــرم زد و خـــورد

سَـــرِ تقســـیم بـــه هـــم جنگیدنـــد
دزد ســــوم خرشــــان را زد و بُــــرد»
(ایرجمیرزا.)159 :1353 ،

وی گاهی با فصاحت و بهره گیری از عوامل بتغی ،زبان به هجو و هزل مـیگشـاید؛
لذا میتوان او را پیرو نظریۀ «هنر برای هنرِ» «تئوفیل گوتیه» (نویسـندۀ شـهیر فرانسـوی)
دانست که رسالت اجتماعی و اختقی برای هنر قائل نیست و به همین دلیـل ،شـعر او در
مقایسه با اشعار سیاسی معاصران وی ،ماندگارتر و هنریتر است.
 .11خرافهستیزی تا الحادگرایی
بعد از مشروطه و آشنایی ایرانیان با فرهنگ غر  ،بعضی سنّتهای ایرانی کـه بخشـی از
آنها به شکل خرافه و پوستههای زاید فرهنگی بودند ،مورد انتقـاد قـرار گرفتنـد .اصـوالً
«مبارزه با سنّت ،سازوکار طبیعی جریان تجددگرایی است ،فـارغ از اینکـه در چـه زمـان و
مکانی به وقوی میپیوندد» (ثمینی .)197 :1387 ،نمایش پیشرفت تکنولوژی و دانـش غـر ،
ایرانیان را به سمت نقد سنّتها ،باورهای عامیانه و بدون پشتوانۀ علم و منطق سـوق داد.
عشقی دعا و ختم اذکار را با افسون و جادو یکی میداند:
«ملتــی کــاو بــاز قــرن بیســتم بــر دردِ خــود
ملتــی کــالودۀ تریــاک باشــد صــبح و شــام

چاره با ختم و دعا و ذکر و افسـون مـیکنـد
دایم آگنده دماغ از گنـدِ افیـون مـیکنـد»...
(میرزاده عشقی.)235 :1350،

همچنین ،وی نمایشنامهای طنزآمیز منالور و تکپرده دارد که انتقـاد از تسـلط فکـری
صوفیانه است و یادآور «حکایت متّ ابراهیم خلیل کیمیاگر »8اثر آخوندزاده است .در هر دو
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اثر نمایشی ،عدهای فریبکار بـا اسـتفاده از جهـل دیگـران در باورهـای خرافـی ،از آنهـا
سوءاستفاده میکنند .اسامی اشخاص نمایش نیـز بـه طنـز و مناسـب موضـوی آن اسـت:
«حلواءالفقرا» و «گرفتارخان» و( ...ر.ک؛ همان .)220 :در این اثر ،او قصد نشان دادن تضـاد و
تقابل میان افکار نو و باورهای کهنۀ زمان خود را دارد .نظیر این مضامین را در دیوان ایرج
هم سراغ داریم .وی در انتقاد از مرام صوفیانه و اعمال دراویش در قطعهای نمایشی به نام
«درویش» گفتهاست:
«کیســــت آن بــــیشعوردرویشــــی
نـــه کنـــد هـــیچ گفتگـــو بـــا کـــس
کارهــــــایی کنــــــد ســــــفیهانه

کــه همیشــه بــه لــب بُــوَد خــاموش
نــه بــه حــرف کســی نمایــد گــوش
خـــارق عـــادت و مخـــالف هـــوش»
(ایرجمیرزا.)191 :1353 ،

ایرج در یکی از اشعار خود به نام «بهشت و دوزخ» در بروز این عقاید افرا مـیکنـد و
آنچه در قرآن بهصراحت آمدهاست ،از جمله قرائت نماز بـه عربـی را نفـی مـیکنـد (ر.ک؛
همان .)179 :عارف نیز جهل مردم ایران را خوا غفلت میداند و در تصنیفهای خـود بـه
این موضوی اشاره میکند.
آسیب تقلید صِرف و استحالۀ فرهنگی با نام زیبای تجدد ،سنتهای پسندیدۀ جامعه را
نیز متأثر کرد .بیضایی در این زمینه میگوید« :روشنفکران ـ بدون داشتن شناخت درستی
ـ به نفی ارزشهای گذشته پرداختند و برخی واسطهها مظاهر فرهنـگ غـر را ـ بـدون
درک عمیق مبانی آنها ـ تبلیغ کردند» (بیضایی .)207 :1392 ،طبیعی است که سطحینگری
در این تقلیدها پیامدهایی از جمله وجود تناقض در گرایشهای نوجویانه نیـز در پـی دارد
که توجه به نوستالوژی ها از آن جمله است .این تناقض زمانی پررنگ میشود کـه سـنّت
فقط در بعد از استم ختصه میشود و انتقاد از سنّتهای دینی رواج مییابد و گـاهی بـه
آنجا میرسد که شاعر احساسات الحادی از خود بروز میدهد:
«الحادی که در شعر دورۀ مشروطه راه یافتهاست ،چیزی نیسـت کـه حاصـل
تفکر سنتی ادبا باشد .اینها نتیجۀ قاطع تماس فکری با غر اسـت و یـا حتّـی
تأثیر مستقیم متفکران غربی را در این شیوۀ تفکر به نام و نشان میتوان دید:
«بـــه پنـــدار دانـــای مغـــر زمـــین
زمانـــه زِ میمـــون دُمـــی کـــم نمـــود

پدیـــــدآور پنـــــد نـــــو ،دارویـــــن
ســــهس ناســــزانامش آدم نمــــود»
(آجودانی.)259 :1382 ،
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او در جایی دیگر ،ضمن ردّ معاد میگوید:
«منکرم من که جهانی به جـز ایـن بـاز آیـد
قصــــۀ آدم و حــــوا دروغ اســــت ،دروغ

چــه کــنم درک نمــودهاســت چنــین ادراکــم
نســل میمــونم و افســانه بُــوَد از خــاکم»
(میرزاده عشقی.)369 :1350 ،

به نظر میرسد که بعضی شرایط روحی شاعر ،گاهی زبان شعر را به سوی بیاعتقادی
میکشاند .در دیوان ایرج ،با فاصلهای که بین او و اجتمای ایجـاد شـده ،چنـین گریزهـای
الحادی وجود دارد (ر.ک؛ ایرجمیرزا .)85 :1353 ،همچنین ،وی در جایی دیگر از عجز انسان از
شناخت خدا سخن میگوید (ر.ک؛ همان .)223 :شایستۀ توجه است که مضامین الحـادی در
آثار نمایشی سه شاعر کمتر دیده میشود .یکی از علل آن میتواند با توجه بـه عمومیـت
اشعار نمایشی ،منع ذاتی شاعر در برجسته کردن اعتقادات مخالفِ آحـاد مـردم باشـد و از
طرفی ،در این عصر ،زبان شعر برای بهـرهمنـدی مـردم از ایـن آثـار بـه سـمت سـادگی
رفتهاست ،بهویژه متون دراماتیک که تعمداً از بقیۀ اشعار به سبب سازگاری بـا درک همـۀ
اقشار جامعه سادهترند.
 .12عید خون (ایدهآل عشقی) و تناقض عقیدتی
در آثار عشقی ،تناقضهای فاحشی از نظر درونمایه دیدهمیشود .او که مبارزی آزادیخواه
و منتقد است ،اصولی متناقض با آرمان خواهی خود طرح کرده ،دسـتنشـاندگان معـروف
امهریالیسم انگلیس را رسوا میکند و اصـول انقـت خـود را کـه «پـنج روز عیـد خـون»
مینامد ،شرح میدهد .عشقی اعتم میکند که مردم ایران باید با گذشت سیصدوشصـت
روز از هر سال ،پنج روز را عید خون اعتم کنند و به حسا امنای قانون برسند تا خائنان
مجازات شوند .او پنج روز اول تابستان را انتخا کرده ،میخواهد مـردم خانـۀ خائنـان را
ویران و آنان را قطعهقطعه کنند و بقیۀ روزهای سال را با خیال آسوده زندگانی کنند (ر.ک؛
عشقی124 :1350 ،ـ .)125او میگوید« :زنها اغلب به عوض مهریـه ،از شوهرشـان ریخـتن
خون یک پلید و خائنی را بخواهند!» (همان.)139 :
عشقی عقیدۀ آنارشیستی را بیان میکند که نوعی نفـی حکومـت اسـت؛ یعنـی مـردم
قدرتی از نوی قدرت حاکمه داشته باشند تا شورش کنند و بعد هم به سـراغ زنـدگی خـود
بروند .این پیشنهاد در جایجای دیوان عشقی دیـده مـیشـود .او در قسـمتی از منظومـۀ
ایدهآل ،مستقیماً به عید خون در پایان نمایشنامه میپردازد و از زبان پدر مریم میگوید که
ایدهآل مرد داغدیده و خود شاعر (عشقی) ،برگزاری این عید است و آن را روز کیفر و کین
مینامد:
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چــه خــو روزی آن روز ،روز کشــتار اســت
حوالــۀ همــۀ ایــن رجــال بــر دار اســت

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

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

او بــه جــای رهنمــون شــدن بــه آزادی ،ســر از بــنبســت نیهیلیســم )Nihilism( 9و
آنارشیسم (Anarchism) 10درمیآورد و خواهان رسیدن به اصـتحات اساسـی از رهگـذر
ویرانی و خونریزی است .به دلیل این شور سیاسی ،او نتوانسـت بـه مرتبـۀ دلخـواه خـود،
«یعنی پیشگامی در ادبیات دست یابد» (بزرگ علوی .)120 :1386 ،یکی از دالیلی کـه نشـانۀ
شور انقتبی مفر عشقی است ،همین تسامح در ابراز عقاید و وجود تناقض در آنهاست.
او جز نمایشنامههای سیاسی ،اُپِرِتی منالور از عشقی به نام «بچۀ گدا و دکتر نیکوکار» به جا
گذاشتهاست که مضمونی اختقیـ اجتماعی دارد.
 .13نتیجه
در عصر بیداری ،غالب شاعران روشنفکر با جریان انقت همسو شدند .عـارف قزوینـی و
میرزادۀ عشقی هنر خود را صَرف مبارزه نمودند و درونمایۀ آثـار آنهـا ،انتقـاد از اوضـای
سیاسی و اجتماعی است ،اما مایههای سیاسی در آنها بیشتر دیده میشود .میرزادۀ عشقی
به ادبیات و نمایش عتقمند بود ،ولی برختف ایرج و عارف ،معلومـات کـافی در ادبیـات
نداشت و نمایشنامههایش نیز از نظر فن نویسندگی ضعیف هستند و نه ارزش ادبی دارند و
نه ارزش نمایشی .بر همین اساس ،از این دو گرایش خود که ناشیانه در آنهـا وارد شـده،
بســتری بــرای تمــایتت سیاســی ســاختهاســت .عشــقی افکــاری انســانگرایانــه ،و در
نمایشهایش به زندگی مردم عادی عصر خود توجه داشتهاست و ایـدههـایش را از آنـان
گرفته است .کلیت آثار او رنگ فردگرایی اجتماعی و متجددانه دارد .به طور کلی ،سیاست،
اجتمای و مردم در اشعار عشقی و عارف نمودِ تام دارند و با وجود نقا اشتراکی که بین او
و عارف در مبارزات قلمی دیده میشود ،در مسئلۀ جمهوری با هم اخـتتفنظـر دارنـد .او
مخالف جمهوری رضاخانی بوده ،اما عارف که از مشروطه سرخورده شده ،به جمهوری دل
میبندد و بعد از موضوی سلطنت ،تغییر موضع میدهد .او شاعری است دردکشیده کـه در
تصنیفهای خود از درد مردم اجتمای و ناکارآمدی دولتمـردان انتقـاد مـیکنـد .عـارف و
عشقی مانند بسیاری از متجددان ،خواهان آیندهای آرمانی هستند ،اما مـدام از گذشـتهای
باشکوه می گویند .این ویژگی در شعر ایرج کمتر دیده میشود .او افکار مترقـی و مـدنیت

 /178بررسی تطبیقی درونمایههای آثار نمایشی عشقی ،ایرج و عارف

غربی را مطرح میکند و جنبۀ فردی شعر او برجستهتر است .شعر او ،هنر صِـرف اسـت و
اشعار نمایشی او از نظر روانی و استواری ،از شعر همۀ شاعران خاص دورۀ مشروطه (نظیر
عشقی و عارف) هنریتر است .با وجود این ،گاهی ناهنجاریهای اجتماعی که مـردم بـه
آنها گرفتارند ،او را میآزارد .تنها اثر کامتً نمایشـی او« ،مربـع ترکیبـی» در نقـد اوضـای
جامعه و فساد رجال حکومتی است .در دیوان وی ،مسائل تربیتی ،اندرزی ،عشق و ...طرح
می شوند .تناقض در سنّت گریزی و گرفتـار شـدن در ایسـمهـای روشـنفکرانه ،همچـون
ناسیونالیسم ،شووینیسم ،نیهیلیسم و آنارشیسم از ویژگیهای بارز فکری شـاعران متجـدد
مورد بحث است.
 .14پینوشتها
 .1ر.ک؛ مقدمۀ تمالیتت به قلم میرزا محمدجعفر قراجهداغی مترجم این اثر و نامۀ آخوندزاده به او.
 .2نمایشنامهای که همراه موسیقی و شعر اجرا میشود و موسیقی در آن جایگـاه ویـژهای دارد و گـاه بـر
سراسر نمایش حاکم است .شعر نیز در آن در مرحلۀ دوم اهمیت قرار دارد (ر.ک؛ رادفر.)20 :1366 ،
 .3اُپرای کوتاه مسخره (ر.ک؛ همان.)60 :
 .4بهار در این زمینه میگوید« :چنانکه برای شمار دیگری از اقشار سنّتگرا و دینمدار جامعۀ آن روزگار،
جمهوری مساوی بود با ترویج بیدینی و حذف علما از صحنۀ سیاست که نمودِ آشکار آن ،سیلی خـوردن
آیتاهللا مدرس از طرفداران یقهدریدۀ جمهوری بود» (بهار.)43 :1357 ،
 .5ملیگرایی.
 .6میهنپرستی افراطی و ستیزهجو.
« .7از آنجا که مخالفان مشروطه ،وطنپرستی مشروطهخواهان و مفهوم جدید وطن را نوعی جمالپرستی
و خارج از استمپرستی تعبیر میکردند ،با طرح مفهوم وطن استمی یا نوی مخصوص از وطن بـه پاسـخ
برمیآمدند» (آجودانی.)39 :1382 ،
 .8ر.ک؛ تمالیتت (نمایشنامهها) ،اثر فتحعلی آخوندزاده.
 .9هیچانگاری که نهایت این گرایش به آشو و خونریزی میانجامد.
 .10به معنای نظام اجتماعی بدون دولت و حکومت است.
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