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ادبیّات به عنوان کانون بازتاب توسعهی فرهنگی و اجتماعی:
گذار از سنّت به تجدّد در آثار میرزادهی عشقی
غالمرضا پیروز  ،مریم فقیه عبدالهی
تاریخ دریافت9010/80/80 :

تاریخ پذیرش9010/80/80 :

چکیده
شکلگیری مشروطیّت که مقدّمهای برای دگرگونی جامعهی سنّتیی اینراو و انرار گنرفی رو در متنیر توسنعهی
فرهّگی و اجیماعی بود ،نیاز به مقدّماتی داشت تا زمیّهی رشّایی جامعه را با جریاوهای نوگرای اجیمناعی ،فرهّگنی
و ...رماده کّد .ای مقدّمات با ترجمهی کیب اروپایی به زباو فارسی و همچّی ارتباط ایرانیاو با مردم سایر کشورهای
صّعیی و رو به مدرنییه شکل گرفت .پس از ای رشّایی،توسعه در تمام وجوه زندگی فنردی و اجیمناعی دودنمنایی
کرد .در ای دوره ادبیّات ایراو نیز بامشاهدهی متیر جدید فعالیّت اجیماعی و سیاسی کشنور ،بنار توسنعهی فرهّگنی
ایراو را به دوش کشید و برای همگامی با رو در دستیابی به اهداف ملتت ،نیاز را به سبک و روشی نو و جدیند در
کرد و از رو پس شعرا و نویتّدگاو به طرق مخیلف به ای نیاز پاسخ گفیّد .مینرزادهی عشنقی،مثّترتری ادینب این
دوره ،لزوم دگرگونی و توسعه را بیش از بقیّه در کرد و ای مهم را در اشنعار دنود جلنوهگنر سنادت .او پیشنگام
دراندادی طرحی نو در اسلوب شعر فارسی ،البیته با رعایت اصالت رو شد و در جریاو این توسنعه طلبنی ،در طنو
عمر کوتاه دود ،تغییراتی را در شکل و زباو و محیوای شعر ایجاد کرد که در نوع دود حائز اهمّیّت است.
واژههای کلیدی :تجدّد ،توسعهی فرهّگی ،مشروطه ،میرزادهی عشقی

کارشّاس ارشد زباو و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندراو،

m.faghihabdollahi@gmail.com
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 - 0مقدمه
جهاو با شکلگیری انقالب صّعیی در اروپا و رشّایی با پدیدههنایی کنه پنیش از رو بنه هن
کتی دطور نمیکرد ،برای مردم سایر کشورها ،میتوانتت شکل و رنگی دیگر پیدا کّد .روهنا بنا
تأّیرپذیری از پیشرفتهای کشورهای اروپایی و تحوّالت اجیماعی و فرهّگی روها ،دود را انادر
به انجام کارهایی منیدیدنند کنه حینی در تروّرشناو نمنیگّجیند .عرنر مشنروطه نینز یکنی از
برجتیهتری ادوار تاریخ ایراو است که بتیاری از جریاوهای سیاسی  -اجیمناعی کشنور در این
عرر ریشه دارد .یکی از پیشزمیّههای ادب مشروطه رغاز تحنوّالت و توسنعهی فرهّگنی اسنت.
روح نوجویی ،زمیّهساز کارهای تازهای میشود اما از رو جا که «افراد حی تجربهی انیقا از ینک
محیط رشّا به محیط غریب ،با چالشهای میفاوتی مواجه میشوند و الگوهای رفیاری ،نگرشها و
ارزشهای فرهّگی که در محیط رشّای رو ها اابل ابولّد ،ممک است در محیطهای دیگر پذیرفیه
نباشّد»( ،اصانلو ،ددامی .)07 :9010،عرر ناصری نیز به دنبا رغاز ای تحوّالت به مینداو جندا
میاو سّتتگرایاو و نوروراو تبدیل شد .سّتتسییزاو گاه از شیفیگی و گاه از سنر تتنلیم بنه ابنو
فرهّگ غربی روی روردند و در مقابل ،سّتتگرایاو رگاهانه و نارگاهانه به جدا با فرهّنگ ،علنم،
ادب و هّر پردادیّد و رّارشاو را بر مبّای سّتتهای گذشیه تألیف کردند (رجنودانی.)70 :9000 ،
اریب دو ارو یا حدود  908سا  ،ایرانیاو در متیر رشّایی بنا تمندّو و تفکتنر غنرب و در پنی رو
رشّایی با شعر و ادب غربی حرکت کردند که تقریباً مرادف بود بنا فینوای تقنیزاده :ایراننی بایند
ظاهراً و باطّاً و جتماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس (شفیعیکدکّی.) 49 :9018،
ادبیّات نیز به عّواو کانوو بازتاب توسعهی فرهّگی و اجیماعی ،مرکنز توجّنه انرار گرفنت و
دوش شعر و نثر دوراو مشروطه ارار گرفت تنا جنایی کنه برجتنیهتنری شناعر عهند مشنروطه،
ملکالشتعرای بهار در نختیی کّگرهی نویتّدگاو ایراو در سا 90 7ش .در دطابهای لنزوم ینک
تجدید و توسعه را داطر نشاو کرد« :ما اکّوو بر سر دوراهی تاریخ دود ارار داریم .راهی به سوی
کهّگی و تواتف و راهی به طرف تازگی و حرکت .هر گویّده و نویتّده که مردم را به سوی ریّده
و جّبش و حیات هدایت نماید و صّعت او حقیقیتر و غمدواراننهتنر باشند ،کناالی او در بنازار
رایجتر و مرغوبتر دواهد بود .راایاو تواتف و طفره در طبیعنت محنا اسنت .هتنیی عبنارت از
حرکت هتت .هر میفکتر و نویتّده که هوادار و محافظ وضع حالیه باشند بنا دلیلنی مّطقنی بایند
ا عاو کّد که رو به عقب میرود .ما هماو طور که نمیدواهیم شنعرا را از پینروی کالسنیک مّنع

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-11-29

طوفاو تجدّدگرایی و توسعهطلبی مرزهای رورا درنوردید .در نییجه وظیفهی توسعهی فرهّگنی بنر
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کّیم ،نمیدواهیم او را از پیروی شعر سپید (بیاافیه) و بیوزو مّع نماییم .منا بایند گویّندگاو را
رزاد بگذاریم که هّرنمایی کّّد» (شفیعی کدکّی.)4 8 -491 :9047،
در جریاو ارتباط ایراو با سوی دیگر مرزها و تأّیری که در راسیای ارتقای فرهّنگ و اجیمناع
پذیرفت ،میرزادهی عشقی ،دود به صورت متیقیم روزنهای برای رشّایی فرهّگ و ادب اینراو بنا
تجدّد و دگرگونی و توسعهی فرهّگی_ اجیماعی دیگر کشورها شد .او در حندود سنا 9000ه.ق
مقارو با اوایل جّگ بی المللی او  ،با عدّهای از مرداو سیاسی به اسیانبو مهاجرت و چّند سنالی
را در رو جا زندگی و در مکیب سلطانی و دارالفّوو اسیانبو به شنکل متنیمع رزاد حرنور پیندا
کرد .همی رشّایی با دنیای جدید و میفاوت بنا رو چنه در کنرده بنود ،ربشنخور نختنیی رّنار
شاعرانهی او چوو نوروزینامه و اپرای رسیادیز شهریاراو ایراو شد کنه دنود گوینای ننوع نگناه
میفاوت او نیز هتیّد (رری پور .)009 :900 ،عشقی به یکی از شعرای همیشه فعّنا و گرینزاو از
رکود زبانی و ادبی ،فکری و محیوایی تبدیل شد و بتیار هوشمّدانه ،نیاز ادبیّات عرر دنود را بنه
یک دانهتکانی اساسی در کرد .هر چّد عمر کوتاه به او مجا رهنایی کامنل از ایند و بّندهای
سبکی شعری سّتیی را نداد بر ای بود که در اسلوب سخ سرایی زباو پارسی تغییری ایجاد کّند
ولی در ای تغییر نباید اصالت رو زیر سثا رود .در نییجه دیواو او گویای ای نکیه است کنه وی
در هماو دوراو کوتاه حیات ادبی و فرهّگی ،از گذرگاه شعر در متیر توسعهی فرهّگی کشنورش
گامهای بلّدی برداشیه است.
 - 2پیشینهی پژوهش

 - 9پرسش پژوهش
مهمتری نمودهای تجدّدگرایی در شعر میرزادهی عشقی در متیر تحوّالت اجیماعی و فرهّگی
کداماند؟
 - 4گسترهی پژوهش
گتیرهی ای پژوهش دیواو میرزادهی عشقی است که به اهیمام علی اکبر مشیرسلیمی در سنا
 9078مّیشر شده است.
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تا کّوو در رابطه با ای موضوع پژوهشی صورت نگرفیه است.
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 - 5چارچوب مفهومی پژوهش
 - -0 5تجدّد و توسعهی فرهنگی و اجتماعی در ایران
از رغاز ارو پانزدهم و با پیشرفتهای اروپا در سطوح اجیماعی و اایرادی ،اروپاییاو بنه فکنر
اسیفاده از سرزمی های بکر افیادند که ای اندیشه با انقالبات بورژوازی انگلتیاو و فرانته به فعنل
تبدیل شد .یکی از ای کشورها ایراو بود .عقبماندگی و بیبهرهگی ایراو از امکانات صّعیی سبب
شد اروپاییاو تأسیتاتی را با سرمایهی دود ایراو راهاندازی کّّد .گرایشهای توسعهطلبانهی سراو
حکومیی که مهمتری روها عباس میرزا ،ولیعهد فیحعلی شاه بود ،به ای جریاو دام زد .روها کنه
دواهاو مدرنیزه کردو ایراو بودند ،تّها راه نجات ایراو را همگامی با تحوّ منیدانتنیّد .مکنانیزم
تحوّ نیز رفیه رفیه به همهی پدیدههای اجیماعی و فرهّگی تترتی یافت (شمس لّگرودی:9009،
 .)90-97روزگار حکومت ناصرالدّی شاه رغاز رشّایی ایرانیاو با فرهّگ و دستروردهنای جدیند
مغربزمی  ،نیایجی را به همراه داشت که تأسیس یکی از بزرگتنری مراکنز رموزشنی علمنی رو
روزگار ،با نام دارالفّوو باهدف رموزش دانش نوی اروپاییاو به نتل جواو ،یکی از پیرورد رو بود
و ای دود سببساز ترجمه و تألیف کیابها و رسالههای مخیلفی در زمیّههای میّنوّع (حکمنت،
فلتفه ،هّدسه ،پزشکی ،تاریخی ،متایل سیاسی _ اجیماعی) گردید .ای تأّیرگنذاری وارد فرنای
شعر و ادب فارسی معاصر نیز شد .یکی از دالیل اعجاز و زیبایی شعر امروز ایراو ،حاصنل پیونند
دردت فرهّگ ایرانی و دردت فرهّگ اروپایی است .در مجموعهی تحوّالت شعر فارسی ،بهویژه
رو بخش که متیر ای هّر را در جهت نوروری و زیبایی و لطف نشاو میدهند ،جنای پنای شنعر
فرنگی را باید دید و باید سیود (شفیعیکدکّی .)901 :9018،نختیی حرکت در ای زمیّنه توسنط
دارالیترجمهای برای کیب راهّمای نظامی و مهّدسی نام برد و برای تنأمی رتینهی روهنا ،نختنیی
گروه دانشجویاو ایرانی را به انگلتیاو برای کتب صّعت و تحریل در رشیههای مخیلنف اعنزام
کرد (ردمیّت .) 4- 9 :9048،میرزا محمّدتقی داو فراهنانی مشنهور بنه امیرکبینر دومنی حرکنت
نوسازی را صورت داد .از رو جمله ،انیشار نختیی روزنامهی رسمی کشور به نام روزنامهی واایع
اتتفاایّه ،تأسیس نختیی مدرسهی غیر مذهبی کشور به نام دارالفّوو بود (ربراهامیاو .)41 :9000،بنا
شروع به کار کردو دارالفّوو ،نیاز به کیابهای درسی که عمدتاً فّی ،نظامی و پزشکی بود ،معلتماو
را که بیشتر اروپایی بودند ،به ترجمه واداشت .پس از چّدی با ترجمههای انجام شنده و رشنّایی
بیشتر با ادبیّات اروپا ،ایرانیاو به حسّ تنازگی و شنور و طنراوت موجنود در زنندگی روزمنرهی
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عبنناس میننرزا (ولیعهنند و حنناکم ر ربایجنناو) شننکل گرفننت کننه از رو جملننه مننیتننواو از ایجنناد
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اروپاییاو پی بردند .طراوتی که بنا هنر گوننه ردنوت و زنندگی بیمارگوننهی موجنود در ادبیّنات
بازگشیی ایراو سازگاری نداشت .ادبیّات اروپنایی کنه ننوعی بنازرفریّی از وااعیّنت بنود در نظنر
دوانّدهی ایرانی به افتانههای زیبا و سرگرمکّّده بیشتر شنباهت داشنت .پنس ترجمنهی رّناری
چوو :کّت مونت کریتیو ،سفرهای گالیور ،روبّتو کروزو ،سنه تفّنگدار ،بوسنهی عنذرا ،لنویی
چهاردهم ،لویی پانزدهم ،هزار و یک شب و ...را رغاز کردند (شمس لّگرودی« .)08- 1 :9009،با
بتط ارتباطها و تماسهای مکرتر با دنیای غرب ،افکار نو و میراتی در ایراو ظهور و نشر پیدا کنرد
و نیروی جوانی به وجود رمد که با اندیشههای کهّه به مقابله برداست(».ردمیّت)40 :9048،
ادبیّات هر ملتیی نیز میّاسب با شرایط حاکم بر جامعه دچار تغییر و دگرگنونیهنایی منیشنود.
همواره در طو تاریخ ،تغییر وتحوّالت سیاسی و اجیماعی تأّیر متیقیم در تغییر روند جریاوهنای
ادبی و هّری و ...دارد و یا بهیر ای که نیروی محرتکه و موتور تغییر و تحوّالت سنبکی در همنهی
امور ،تغییر و تحوّالت سیاسی ،اجیماعی ،فرهّگی و ...است (شمیتنا .)40 :9000،ادبیّنات سیاسنی
مشروطه نیز تحتتأّیر موج مدرنییه که از سوی اروپا در حا پیشروی بود ارار گرفت .در سایهی
ای مدرنییه و پیشرفت تکّولوژی بود که پای اندیشههای نوی از رو سوی مرزها به کشنور سنّتیی
ایراو باز شد که ردّ ای اندیشهها را در نشر روزنامههای دادلی و دارجی و ترجمه و انیشنار رّنار
ادبی میتواو گرفت (امیّی ،بیتا .)990 :همی طوردر االبهای شعر مشنروطه ،تغیینر و تحنوّالتی
شکل میگیرد .توجّه شاعراو نتبت به رعایت اوافی ،اسلوب سخ و نکنات فّتنی کنم منیشنود.
متمّط و متیزاد در کّار اریده و غز دودنمایی میکّد و رواج نینز منییابند (رجنودانی:9000،
 .)908-901از دو االب متمّط و متیزاد در شعر گویّدگاو عهد انقالب بهنرهی کنافی بنرده شند.
در زماو انقالب هجوینه هنا و فکاهینات ملتنی و سیاسنی فراواننی در این دو االنب سنروده شند
(رری پور .)07 :9074،امّا در ادامهی کار ،ترّیفهنا ،تراننههنا ،متنیزادها و ...بنا همنهی ارزش و
اهمّیّیی که در پیشبرد انقالب و بیداری مردم داشیّد ،نمیتوانتیّد برای همیشه جایگزی اشنعار و
االبهای رسمی و پررهّگ اسیاداو صاحب دفیر شوند .پس شکل و االب شعر و بیاو شاعرانه بنه
صورت ادما باای ماند و اریدهسرایی و غز سرایی بار دیگر رواج پیدا کنرد و تّهنا وطن  ،رزادی
و ...جایگزی ممدوح و معشوق شد ( رری پور.)9 9 :9074،
تمام ای تحوّالت که تّها گوشهای از روها کر شد بازتناب دگرگنونیهنای شنکل گرفینه در
کشور است .در حقیقت «در هیچ جای دنیا رّار هّری و احتاسنات نهفینه و ترنمی شنده در رو
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متمّط در ایراو سابقهی ادیمی دارد ولی متیزاد در زماوهای نتبیاً نزدینکتنری بنه وجنود رمند.
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عوض نشدهاند مگر در دنبالهی عوض شدو شکل زندگانیهای اجیمناعی ،فرهّگنی و(»...شنمس
لّگرودی)9 :9009 ،
 - 0یافتههای تحقیق
«عشقی از دورهی بلوغ شعر جدید ،چه در وجه شخری و چه اجیماعی ،محروم شند» (اائند،
 .)907 :9008عمر کوتاه فرصت تحریر در شیوهها و سبکهای ادبی جدید را از او گرفت .بنا این
حا روح نوگرایی را در سراسر دیوانش میتواو شاهد بود .یادداشتهای عشقی در ابیدای بردنی
از سرودهها حکایت از توجه او به لزوم تغییر و تحوّ در زباو فارسی و سبکهای ادبنی دارد« .در
وااع ،حیی رّار به ظاهر ادمایی او از ای جهت تا حدی تازه اند که در روها به اسیفاده از وزوها و
االبهایی که در رّار پیشیّیاو میداو نبوده دست مییازد» (اائد907 :9008 ،و .)900او هررنچنه از
گذشیه به جا مانده را میکاود و ناامیدانه مییابد که برای بیاو مّظور شعرش راهی به جز دگرگونی
در پیش ندارد .و عزمش برای روی روردو به سادیاری میفاوت بیشیر جزم منی شنود .در اروپنای
ارو بیتیم نیز نیاز به دگرگونی در جامعه احتاس منیشند .شناعراو و نویتنّدگاو بنا روشهنای
مخیلف ادمی برای پاسخ گویی به ای نیاز برداشّد .در پی او شاعراو و نویتّدگاو با سردوردگی
از شیوههای کالسیکی که جوابگوی نیاز جامعه نبود بنه ننوروری روی روردنند .این نگنرش بنا
تغییراتی چوو روی روردو به شعر مّثور ،نامیوازو بودو اوافی ،تغییر وزو و ...به فعلینت پیوسنت
شیوهای که عشقی نیز در پی اجرای رو بود .او دود در مقدّمهی نوروزی نامه مینویتد« :پّدار م
ای است که بایتیی در اسلوب سخ سرایی زباو پارسی تغییری داد ولی در این تغیینر نبایتنیی
مالحظهی اصالت رو را از دست نهاد اندام اسلوب ادبیّات ایراو چّاو فرتوت شنده و محیناج بنه
رراست نه کهّه پوش جامهی ادبیّات سایر ااوامش کرد» (مشیرسلیمی.) 09- 08 :9078 ،
با توجه به مقدمهای که در باال رمد ،شادصتنری مثلفنه-هنای میجدّداننهی شنعر عشنقی در
عّاوی زیر اابل بررسی است:
 االبهای نیمهسّتیی که دود شامل زیرمجموعههای زیر است: زباو غیر شعری و هّجارگریزانه و فااد دسیور زباو گرایش به شعر مّثور -نامیوازو بودو اوافی
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 - -0 6قالبهای نیمه سنّتی
شکل بیرونی اشعار عشقی را می تواو بنه دو بخنش سنّتیی و نیمنه سنّتیی تقتنیم کنرد .او در
االبهای سّتیی کامالً از اواعد شعر کالسیک فارسی پیروی میکّد .اما در االنبهنای نیمنه سنّتیی
(که چّداو هم در دیواو عشقی گتیردگی ندارد) دست به نوروریهایی زده است.
«عشقی هّررفریّی اابل مالحظهای در فرم و سبک نشاو داد .در اشعار روایی او اصالت سنبک
و شیوهاش کامالً روش است ،مثل ایده ر عشقی که در رو شاعر از فرم و وزنی بهره میجوید که
کامالً غیر اراردادی است .چوو مهمتری فرم شعر روایی همواره مثّوی با اوزاو داص دود بنود.
ولی عشقی با کّار گذاشی ای الگو ،از متمّط و برای وزو رو هم از بحر مجین

اسنیفاده نکنرد»

(الرحم  .)00-00 :9000 ،و در نمونهای دیگر ،مّظومهی «کف سیاه» که االب شعر شنبیه متنمط
است .هر بّد از پّج مرراع هم اافیه تشکیل شده که به یک بیت با اافینه و وزننی میفناوت دنیم
میشود.
هر کس از اافله در مّزلی و م

غافل

بیش از اندیشهی مّز به تماشا مایل
از پس سیر و تماشای بتی  ،الحاصل
عاابت بر لب اسیخر نمودم

مّز

دانهی بیوه زنی ،تّگتر ازدانهی د
باری رو دانه بدو یک باره
داد رو هم به مّش یک باره (عشقی) 8 :9078،
گذشیه" نام دارد ،تعداد مرراعها به هفده می رسد .و یا در پایاو داسیاو از چهار مرنراع اسنیفاده
میکّد .در نوروزی نامه نیز همهی بّدها از پّج مرراع تشکیل میشود .امنا در توصنیف مّظنرهی
زیبای سحرگاهی "مدا" تعداد مرراعها به عدد بیتت میرسد.
در ارتباط با اافیه ررایی دود در مقدمهی نوروزی نامه مینویتد« :در ای چکامه :همانا به زینر
زنجیر یا بّدهای اافیه ررایی میقدمی  ،از رو رو گردو نّهادم تا اندازهای بیواو میداو سنخ سنرایی
را وسیع داشت .واژههای (گّه) و (ادح) و (میدواهم) را با (هنم) اافینه سنادیم .این نکینه نینز
پوشیده نیتت که تردیق و تمییز توازو اوافی بر عهدهی گوش است و ای که (گّه) و (اندح) را
هر گوشی شک ندارم با یکدیگر موزوو میداند .از ای ابیل سرپیچیها از دسنیور چامنه سنرایی
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البیه به مقیرای مطلب تعداد مرراعها تغییر میکّد .برای مثا در بّدی که "سیّمایی از تاریخ
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رفیگاو باز در چّدی مورد به جای روردم که از رو جمله با رو که در همه جا هر دسیه چامهای از
چکامه را بیش از پّج مرراع ارار ندادم .در جایی که می باید یک باره و بالخروص مفرالً سخ
گفیه شود دسیه چامه را به بیتت مرراع رراسیم و در مرراع ششمی چکامه به واسنطهی کمینابی
اافیه (روزی) و (رموزی) را از تکرار اوافی بی پروایی نمودم.
شبههای نیتت که یک دسیه از ایادی محافظنه کنار ( کّتنرواتور ) یعّنی طرفنداراو نگهبنانی
اسلوب عییق ،ای عقیده و سبک تازه و شیوهی سادهی سخ مرا دوش نخواهّد دانتت و از این
اسف دورند که چرا نبایتیی باز دامّهی اغراق بافیهای میقندمی را دنبالنه نهناد» ( مشیرسنلیمی،
 .) 09 - 08 :9078به همی علت در دفاع از نوروزی نامه غزلی میسنراید کنه جناو کنالم را در
مقطع میگّجاند:
نیم چوو عرر ماضی ،عارف از موهوم اندیشی
بهدنورد عرنرحناضنر شکنرللنته داننشنی دارم
(عشقی) 0 :9078،
بّابرای جایگاه اوافی در بردی از اشعار عشقی رعایت نمی شود که دود به ننوعی دنروج از
نُرم است و االب را از شکل سّتیی رو دارج می کّد .در وااع و برای مثا در هماو شعر ننوروزی
نامه «سعی کرد تا اوافی را بر طبق ارزش صوتی سادیار کلمات پدید رورد .مانّد اافینه کنردو دو
واژهی (گّه) و ( ادح) که دود او به رو اشاره کنرده اسنت» (مّینب النرحم « )00 :9000 ،االنب
ترّیف که به علت دوانده شدو در مجامع عمومی و رزادی وزنی رو مورد توجه ارار گرفینه بنود
در دیواو عشقی نیز دیده می شود» (ملک .) 91 :9000،وی در شعر "ترّیف جمهوری" پّج بّند
پایاو هر بّد ،یک بیت با وزو و اافیهای میمایز در سراسر شعر تکرار میشود:
دست اجّبی چوو کرد کشورعجم ویراو
تخم لق شکتت ردر  ،در دهاو ای

و رو

گفت فکر جمهوری هتت اّد هّدسیاو
هاتفی ز غیب ،دوش گفت عیب
جمهوری نقل پشکل است ای
بتیار اشّگ و دوشگل است ای
تا تهیه در لّدو شد اساس جمهوری
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دودسری تدار شد ،بر ایاس جمهوری
ارتجاع و اسیبداد  ،در لباس جمهوری
رمد و نمود ،حیله با رنود
جمهوری نقل پشکل است ای
بتیاراشّگ ودوشگل است ای (عشقی) 10 :9078،
شعر "برگ باد برده" را نیز به شیوهی تازهای سرود .االب ای شعر با ایجناد چّند تفناوت بنه
متیزاد نزدیک است ورو رعایت نشدو طو مرراعها وروردو دو یا چّد نیم مرراع بهجای ینک
نیم مرراع در پایاو بعری بّدها است:
به گردش بر کّار بوسفور اندر مرغزاری
نگاهش دیده افروز
چه نیکو مرغزاری ! طرف دریا در کّاری
رهم افیاد دیروز
دردیاو را حریر سبز بر سر ،زمی را از زمرتد جامه در بر
به هر سو بر گلی راز
نموده مرغی رغاز( ...عشقی)080: 9078،
 - -2 6نزدیکی به زبان محاورهای و کاربرد کلمات عادی روزمره
زباو به عّواو پدیدهای اجیماعی با زندگی انتاو گره دورده اسنت .ننوع واژگناو ،ترکیبنات و
(مدرسی .)7 :9000 ،دایرهی واژگانی هر شاعری گویای شرایط جامعهی دنود اوسنت .شناعراو و
نویتّدگاو در بردورد با اوضاع جامعه الم دود را به مّزلهی سالح میبیّّند .جامعنهی پرفنراز و
نشیب ،زباو پویا میدواهد .ماریّیتی و طرفدارانش معیقد بودند که روح پویایی ،جتارت و مدرنییه
باید در جامعه دمیده شود« .از روجا که شعر دورهی مشروطه دطاب به مردم اسنت ،ناچنار شناعر
برای شعر دود زبانی را انیخاب میکّد که طبقات مخیلف مردم بیوانّد رو را در کّّند و ینا بنه
او اشرف الدّی نتیم شما  ،چّاو باشد که به د بّشیّد و البها را تتخیر کّند .دیگنر گنویی
شاعر مجا لفتاظی و ررایشگری را ندارد .حیی چّداو به دلق و رفریّشهای هّری نمیپنردازد .از
روجا که هدف القای سریع است ،زبانی ساده ،روش و همه کس فهم را برمیگزیّد .سّتت گراینی
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حیی صرف و نحو جملهها به نوعی انعکاس دهّدهی نظام اجیمناعی و تحنوالت فرهّگنی اسنت
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لفظی ،داصه در شعرهای اجیماعی و سیاسی از میاو میرود و شاعر تا حد زیادی بهدنبا الفنا و
تعابیر اابل فهم و عامیانه است» (زری کنوب .) 0 :9070 ،عّاصنر تشنکیل دهّندهی جامعنه نینز
انتاوها هتیّد .پس برای پیش برد اهداف باید مردم را با دود همراه سازند .در نییجه زبناو شنعر
ساده میشود و کلمات غیرشعری و عامیانه به رّارشاو راه پیدا میکّد.
« عشقی نیزچشمش به رّار ادما و گوشش به زباو مردم کوچه و بنازار بنود ،و در تجربنههنای
هیجاوزدهاش گاه طرز حرف زدو یومیه را در االب اریده و غز میریخت .از ای رو ،در رّارش
بدعت هم به مفهوم مثبت نوروری و هم در معّی مّفی تخلف از اواعد واژگاو و دسیور زباو نادر
نیتت» (اائد.)919 :9007 ،
او زبانی را بهکار میبرد که مردم جامعه در

بهیری از رو داشیه باشّد و به راحیی دریابّد .بنا

همی زباو ساده است که ادرت ترغیب مردم علیه حکومت ااجار و وضع موجود را دارد.
پارهای از واژگاو و ترکیبات عامیانه که او وارد شعرش کرده است عبارتّد از:
پکر(عشقی ،)901 :9078،لّدلّد کّاو(عشقی ،)908 :9078،جلنف(عشنقی ،)900 :9078،منرده
شننو(عشننقی ،)904 :9078،اکبیننری(عشننقی ،)901 :9078،ماسننت مننالی(عشننقی،)491 :9078،
شننّدرپّدری(عشننقی ،)4 0 :9078،لننوس (عشننقی ،)400 :9078،هننوچی(عشننقی،)400 :9078،
جیغو(عشقی ،)400 :9078،پررو(عشقی ،)440 :9078،ریقو (عشقی)440 :9078،
 - -9 6اصطالحات ماشینیسم و جامعهی مدرن
برای داشی جامعهای مدرو ،مردم نیز باید با مظاهر دنیای جدید و زندگی ماشیّی رشّا شنوند.
ایراو نیز انقالب مشروطه ،رغاز تجربهی امر مدرو در ایراو است .اصطالحات اایرادی و اجیماعی
از یک سوی دیگر ،میداو ای تجربه را فراهم نمود» (رزاد ارمکی ،پرسنیش« .)04 :9000 ،در کّنار
ای تحوّالت با ترجمهی رّار نویتّدگاو و شاعراو مغرب زمی بتیاری از اصطالحات و ترکیبنات
فرنگی به زباو شاعراو و نویتّدگاو ای دوره راه یافت .ای تحو واژگاو را بهدوبی میتنواو در
زباو شعر عشقی مشاهده کرد .رشّایی وی با زباو فرانته دایرهی واژگانش را گتیرش داد ،و سبب
ورود بتننیاری از واژگنناو و ترکیبننات فرنگننی و اصننطالحات جامعننهی منندرو در شننعرش شنند»
(ملک .) 99 :9000،بردی از ای واژگاو عبارتّد از:
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ژاکننت(عشننقی ،)900 :9078،پننوتی (عشننقی ،)900 :9078،سنناداری (عشننقی،)900 :9078،
کپتنننو (عشنننقی،)900 :9078،منننرفی (عشنننقی،)919 :9078،اسنننیخر(عشنننقی،)9078: 8 ،
میکنننروب(عشنننقی،) 00 :9078،رهننن پرننننده(هواپیمنننا) (عشنننقی ،)487 :9078،کنننت و
شننلوار(عشننقی ،)499 :9078،جّننیلم (عشننقی ،)490 :9078،سوسیالیتننت(عشننقی،)490 :9078،
مبل(عشقی ،)4 9 :9078،پاریس(عشقی ،)409 :9078،تریبوو(عشقی)444 :9078،
- -4 0

وطن پرستی

«در عهد مشروطه ،در مفهوم وط تحوّلی مهم و اساسی رخ میدهند و مفهنوم سنّتیی و کهن
رو  -به معّی زادگاه و محل تولد هر شخص  -جای دود را به مفهوم جدید و تنازه منیدهند کنه
میأّر از فرهّگ و ادبیّات اروپا و ترکیه است» (شفیعی کدکّی  .)01 -00 :9071مفاهیم تازه عمندتاً
میأّر از تحوالت سیاسی  -اجیماعی دوراو معاصر در جهاو و ایراو است.
گرایش افراطی عشقی به وط در دو مّظومهی "کفن سنیاه" و "رسنیادیز شنهریاراو اینراو"
نمودی چشمگیر دارد .عشقی از وضع پررشوب ،نا به ساماو و همچّی ریّدهی مبهم وطن نگنراو
است .پس با سیایش گذشیهی ایراو برای بیداری مردم تالش میکّند .ینادروری عظمنت و شنکوه
گذشیهی وط  ،شگردی برای برانگیخی احتاسات مردم علیه حکومت سیمگر اسنت .بنه گفینهی
دود عشقی« :رسیادیز شهریاراو ایراو نشانهی دانههای اشکی است کنه بنر روی کاغنذ بنه عنزای
مخروبههای نیاکاو بدبخت ریخیهام» (اائد.) 09 :9044 ،
او در ابیدا با دیدو درابههای ایواو مدای  -گهوارهی ساسانیاو  -تأسف میدورد و از ضنعف
میکّد .روها با شجاعت دود موجب سرافرازی ناپلئوو شدهاند ،اما ایرانیناو بنا ننادانی و دنواری
ربروی جمشید جم را بردهاند .سپس یادی از ایراو باسیاو میکّد و وط گذشیه را با اینراو امنروز
که مانّد ابرسیانی شده است میسّجد:
ای درابه ابرسیاو نه ایراو ماست
ای درابه ایراو نیتت،ایراو کجاست؟
(عشقی) 04 :9078،
و تمام شاهاو ایراو باسیاو را در عزای وط ماتم زده میبیّد .و در ردر از زباو زرتشت تأسف
دود را بر ایراو امروز مینویتد .ایراو گذشیه را با اروپا مقایته میکّد تا احتاسات را برانگیزد:
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یاد از رو عهدی که در مشرق تمدو باب بود

وز کراو شرق  ،نور معرفت پرتاب بود

یادشاو رفیه هماو هّگام در مغرب زمی
مردمی بودند همچوو جانور جّگل نشی
از همی

رو گله گله می چریدندی

دیز ای مشرق زمیّی ،روز مغرب ک

گیاه

سیاه

اما اکّوو:
ای گروه پا مشرق ،هّد و ایراو،تر و چی
در

اروپا ،رسیا را لقمهای پّداشیّد

برسر مغرب زمی شد جّگ در مغرب زمی
هریک اندر دوردنش ،چّگا ها برداشیّد

بی دبر کآدر نگّجد ،کوه در حلقوم کاه

گر که ای

لقمه فرو بردند ،روی م

سیاه

(عشقی) 48 :9078،
- -7 0

عشق به خطر کردن و شهامت و شورش

عشقی شاعری است که برای وط و مردم مینویتد و دراحتاسات سوسیالیتیی عرر دویش
شریک است .زباو زنده و تپّدهی او محافظه کار نیتت .او بیپروا بنه پنیش منیرود .رسنیدو بنه
نجات وط جایی برای ترس و اضطراب نمیگذارد .او هرجا حس کّد شخری از بزرگاو جامعنه
و حکومت راه را اشیباه رفیه و حیی مخالف عقیدهی عشنقی حنرف منیزنند او را بنه بناد هجنو
میگیرد .مانّد هزلیاتی که دربارهی وحید دسیگردی ،دلخالی و ...سروده و مهنایی کنه دربنارهی
وّوق الدوله گفیه است .اگر ترمیمات دولت را دالف مرلحت وط ببیّد بدوو اندکی مالحظنه
شدیدالح تری مّیقد میشود .مانّد متیزادی که در جریاو مجلس چهارم سرود.
جمهوری بود .جّگی که شرکت در دوباره راه اندادی رو در ردری شمارهی ارو بیتیم به کشنیه
شدنش انجامید» (اائد .)09 :9008،او حیی در ای شماره از روزنامهی دود کاریکاتورهای مخیلفی
در ارتباط با جمهوری چاپ کرد.
«در ای متیزاد معروف ،عشقی به هنیچ ینک از وکنیالو و وزینراو رحنم نمنیکّند .بنا هنز
زهرداری بیش از بیتت ت از وکیالو و وزیراو را نام میبرد .و با میلکهایش روهنا را مفیرنو و
لج ما میکّد» (سپانلو.)97 :9001 ،
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 - -0 0آوانگاردیسم اجتماعی
واضو است که توجه به سرنوشت وط بدوو در نظرگرفی حرکتهنای اجیمناعی و سیاسنی
راه به جایی نمیبرد .شاعراو و نویتّدگاو میجدّد همراه با جریانات سیاسی و اجیماعی کشورشاو
به پیش میرفیّد .عشقی همواره بهعّواو روشنّگر اجیمناعی و فرهّگنی در منی جریاننات پنیش
روندهی سیاسی و اجیماعی مطرح بوده است .او هیچگاه حاشیه را به منی تنرجیو ننداده اسنت و
همواره در بط و می حرکتها و نهرتهای اجیماعی به ایفنای نقنش منیپردادینه اسنت .او را
میتواو یکی از کّشگراو فعا در عرصهی روانگاردیتم اجیمناعی بنهشنمار رورد .هندف عشنقی
وط  ،مردم و رزادی است .و الم تّها سالحی است که او را بنرای رسنیدو بنه این هندف یناری
میدهد .عشقی از ابیدا گام به گام با جامعه پیش رفت .تمنامی اشنعار او کنه در پنی جریناوهنای
سیاسی و اجیماعی سروده شدند گواه ای نکیه هتنیّد .در ادامنه بنه کنر دو نموننه از رو بتنّده
میشود:
در جریاو ورود اوای روسیه و انگلیس به کشور با هدف تقتیم ایراو میناو دنود و مهناجرت
جمعی از مرداو سیاسی ایراو به عثمانی برای بتی اراردادی به مّظور ایجاد ینک کشنور متنیقل
(یکی از کتانی که به مهاجری پیوست عشنقی بنود کنه در رو هّگنام حندود  9سنا داشنت).
اریدهای را به نام "چکامهی جّگ" که عّواو دیگر رو "شکایت از مهاجری و پیش رمدهای اینام
مهاجرت" است و با مطلع  :نوع بشر ،سالله ی اابیل  ،جابری  /رمودت از نیایش بهجای برادری ،
می سراید .ای اریده یکی از شعرهای روشّگر عشقی از جّبهی جهاو بیّی سیاسی ،میه دوسیی
عاطفی و تلقی او از جمع و کار جمعی است .و میتواو رو را پیش دررمد بتنیاری از نوشنیههنا و
همچّی در تهراو به صف پرشنورتری مخالفناو انرارداد  9191وّنوق الدولنه  -کناکس کنه
مرموو رو تحت الحمایگی ایراو از سوی برییانیا بود پیوست به تبلیغ و تهییج و سخّرانیهای تّد
پردادت و از جمله شعری سرود با عّواو "به نام عشق وط " .در مقدمهی ای شنعر منینویتند:
«ای ابیات فقط و فقط اّر احتاسات ناشیه از معاهدهی دولیی انگلتیاو و ایراو است کنه از طبنع
م تراوش نموده » (اائد.)41 -0 :9008،
دیگر از تاریخ دنیا نام ایراو بتت ردت
باغباو زحمت مکش کز ریشه کّدند ای
میهماو

وّوق الدوله

دونخوارند

دردت
سخت
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ای دندا با دنوو منا ای

مینهمانی می کّد
(عشقی)081 :9078،

و در پی ای اعیراض بود که حت وّوق (وّوق الدوله رئیس الوزرا) عشقی را بههمراه جمعی
از مخالفاو معاهده به زنداو اندادت (اائد.)78 :9008،
 -1-6تعارض با هیجان های درونی شاعر
جامعه ای با تمامی مظاهر دنیای جدیند ،بنا تراوشنات البنی انتناو گذشنیه بیگاننه منیشنود.
احتاسات و هیجانات را نادیده میگیرد و متیر الب و ه دود را به سوی تعالی جامعنه سنوق
میدهد .در ایراو به دلیل روحیّهی شرای و ایرانی ،رمانییتیتم به کلی کّار گذاشیه نمنیشنود ،امنا
رنگ و بوی دیگری پیدا میکّد .محور و زمیّهی اصلی عواطف شعر عشقی نیز ناشی از حنوادث
اجیماعی و سیاسی روزگارش و درگیری او با ای رویدادهاست« .عشنقی بنه عّنواو شناعری کنه
شاهد تحوالت و دگرگنونی در جامعنهای اسنت کنه در رو زنندگی منیکّند ،عالانه مّند اسنت،
داسیاوهای عاشقانهای میّاسب با جامعهی جدید بیافریّد .نگاهی به مّظومههای عاشقانهی شاعراو
پیشی و مقایتهی رو با "سه تابلوی مریم" ،نشاو میدهد که تغییراتی در نوع رویکنرد بنه مفهنوم
عشق ،زو و سرگذشت عاشقاو در عهد مشروطه اتفاق افیاده است» (ملک.)918 :9000 ،
دست نیافیّی بودو معشوق در ادبیّنات کالسنیک همنواره عاشنق را در غنم هجنراو معشنوق
میگدادیه است .اما در جهاو جدید ،حتابگری در تمامی عرصههای زندگی ،ارزشهای راسیی
انتانی را به تباهی کشانده است که نمود رو در مّظومهی "سه تابلو" اابل مشاهده است.
عشقی با سرنوشت وط و مردمش مشیر

است .به بیاو دیگر عشقی مرد زمناو دنود اسنت .در

شرایطی که جامعه و مردم نیاز به جّبش دارد جایی برای احتاسات فردی باای نمنیمانند .و اگنر
گاهی به واسطهی پیش رمد متایل عاطفی در زندگیش چّدی به سرایش غز هنای عاشنقانه روی
میرورد ،باز عشق به وط  ،جایگزی عشق زمیّی شده و دوباره تالش میکّد تا صدای دردواست
رما و ررزوهای مردمش شود.
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 - -2 6ستایش آنارشیسم
مخالفت و مقابله با تمام ارکاو جامعهی سّتیی و حرکاتی که نشاو از ویرانگری در طرفداراو رو
است ،نشاو از تالش برای رسیدو به این مّظنور اسنت .رنارشیتنم در شخرنیّت و رّنار عشنقی
بازنمودی مثبت دارد .و رو را در جهت نجات ملت و وط بهکار میگیرد .او به رنارشیتم نگرشی
مطلوب دارد چرا که هدف مطلوب است .رنارشیتم عشقی توجیهگر نبرد او بنا اندرت حاکمنه و
رژیم موجود است .و"شعرش شورشّامه ای است علیه بی عدالیی اجیماعی و دلتوزی با الیه های
فرودست جامعه( ".مّیب الرحم )00 :9000 ،
"تیغ دلّده و زهررگی دشّام تّها سالح شاعری است که فاجعه ی گذشت زماو و محکومیت
کشورش را به سقوط تدریجی در کرده و میدواهد در همهی جبهههای ممک بنه معاوضنه بنا
زماو و کشف امکاو های رهایی برود و اما همهی درها را بر روی دود بتنیه منیبیّند(".سنپانلو،
)970 :9001
چوو سردار سپه داعیهی جمهوری میرورد ،عشقی با در غریزی دود رو را سرپوش غرنب
ادرت میشّاسد .چّد مقاله و شعر او ،در نبرد پیروزمّدانه با نقشهی جمهوری و حملهی متنیقیم
به سردار سپه و میتحدانش ،ردری نوشیههای عشقی نیز هتت .زینرا کاسنهی صنبر متنیبد ریّنده
لبریز شد و نختیی رزمونش را در نابودی جتمانی مخالفاو به انجام رسناند .بنا این همنه شناعر
گویی میداند که نبرد المی به تّهایی بیفایده است ،که به نام وظیفه سر دود را به دیوار منیزنند.
رنارشیتم و نیهیلیتم یاوراو جّوو انقالبیاند:
مگو که غّچه چرا چنا چنا و د دنوو است
کنه ای
نمونه ی

د

رزادگاو

بود

گل سرخ

چو ای کلیشهی اوراق سرخ در دوو است
زباو

عشقی

شاعر

انقالبی

است ای

زبناو سنرخ زبناو نیتنت پرچنم دنوو اسنت

(عشقی)004 :9078،

شاعر همه جا پرچمش را تکاو میدهد .معاصرانش ،حیی ادیباو هم عقیدهی او ،از این طفنل
عربی مزاج و تک رو ،که یک تّه با نظام ریشه دار درافیاده ،که حیی بنا دسنیگاه دلقنت بنر سنر
ناسازگاری است ،شگفت زده هتیّد و تعجبی رمیخیه با اکراه نشاو میدهّد(.سپانلو)977 :9001 ،
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او به دنبا ایجاد انقالب در جامعه و ادبیّات است .انقالبی که هنرج و منرج را در پنی دارد .و
البیه همهی ای متایل در نهایت به سود وط تمام میشود.
 - -3 6گفتمان غیر بهداشتی
عشقی برای اظهار و تبیی دیدگاههای انیقادی و کوبّندهی دنود در جنای جنای دینوانش بنه
گفیماو غیر بهداشیی تمتّک جتیه است تا بیواند به گونهای تأّیرگذار دیدگاههای دود را انعکاس
دهد .در ای روش او هیچ ابایی از به کارگیری اصطالحات ،تعابیر ،واژگاو و گفیماو غیرادالای و
غیرعرفی ندارد .چّی تعابیری در فرای هجویات و هزلیات عشقی مجا انعکاس پیندا منیکّند.
بیشتری بتامد کاربرد گفیماو غیرادالای در شعر عشقی مربوط به بخش هزلیات است که شناعر
عرصه را برای به کارگیری ای تعابیر باز میبیّد .در سایر اشعار ،عشقی تا جایی کنه منیتوانتنیه،
بهویژه درمواردی که موضوع شعر به ایراو باسیاو و شکوه و جال رو برمنیگنردد جاننب ادب و
احیرام را نگاه داشیه ،اما در مباح

دیگر ،بی پروا بتیاری از اشخاص نامی جامعنه ،از روحانینت،

سراو حکومیی ،نمایّدگاو مجلس و مدیر متثو جراید مخیلف را به باد هجنو گرفینه اسنت .بنا
بررسی دیواو او مشاهده شد که حدود  978واژه و ترکیب غیرادالای بازتاب داده شدهاند .عشنقی
واژگاو غیرادالای را از حوزههای مخیلف انیخاب و هر کدام را به مقیرنای موضنوع شنعر کنر
میکّد .اما هجویات عامیانه (کوچه بازاری) بیشتری بتنامد را در این حنوزه دارنند .بناای این
واژگاو مربوط به اندامهای انتانی و فحاشیهای سیاسی است کنه بّنابر مواعینت در شنعر رورده
میشود.

علتت مقابله با نمادگرایی را در شعر عشقی باید با توجه به روانشّاسی اجیماعی عرر مشروطه
و دورهی رضا پهلوی تبیی کرد .جامعهای که در کوراو تحوالت اجیمناعی و تغیینرات سنادیاری
حکومیی ارار دارد کمیر به گفیماو نمادگرایاننه روی منیرورد .چّنی رویکنردی در اشنعار بهنار،
دهخدا ،نتیم شما  ،عارف ازویّی ،فردی یزدی و میرزادهی عشقی اابل بررسی است .شعری کنه
زباو بیپروا دارد و شاعری که بدوو مالحظه ،تمامی جریانات اجیماعی ،سیاسی ،سنراو حکنومیی
و ...را به باد انیقاد میگیرد و پایش را از تمام دط ارمزها فراتر مینهد جنایی را بنرای نمنادگرایی
باای نمیگذارد« .اشعاری کنه تحنت عّنواو "جمهنوری سنوار"" ،مظهنر جمهنوری"" ،نوحنهی

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-11-29

 - 01- 6مقابله با نمادگرایی

ادبیّات به عنوان کانون بازتاب توسعهی فرهنگی و اجتماعی25.............................................................

جمهوری" (مشیرسلیمی ) 00 :9078،یا متیزاد مجلس چهارم و یا تمام هزلیاتی که سروده اسنت
گواه ای نکیه هتیّد .اشعاری تا به رو حد بی پرده که " باع

ایل عشقی شد» (هماو).

 - 99- 0زنان:
بعد از رشّایی ایرانیاو با زوایای مخیلف حیات فرهّگی غرب ،زناو ،به وینژه زنناو میوسنط و
طبقه باال ،با دواندو روزنامهها و مطالعهی کیب جغرافیایی و سنفرنامههنا بنا فرهّنگ غربنی رشنّا
شدند .روها که در وضعیت نا به سامانی به سر میبردند و جز پردهنشیّی چینزی را در بناور دنود
نمیدیدند ،به ای بیّش رسیدند که میتوانّد از حقوق مخیلفی بهره ببرنند (امیندیپنور ،باسنیانی،
رجبلو .)0-0 :901 ،همی امر سبب شد تا حرور زناو در جامعه و مبارزه برای احقاق حق دینده
شود .در ای متیر ادبیات و شعرا و نویتّدگاو نیز به یاری روها شیافیّد .عشقی یکی از رو شنعرا
بود.البیه متألهی حجاب و رزادی زناو ایراو پیش از عشقی نیز در شعر شعرای عهند انقنالب نینز
مشاهده میشد ،اما عشقی ای متأله را به صورت تازهتر و باشور و هیجاو بنیشتنری بیناو کنرده
است (رری پور .)001 :9074،بردورد عشقی با موضوع زناو ،نینابیی و وکنالیی و محنض رضنای
وجداو روشّفکری دویش است .زناو هّوز مجالی برای حرف زدو از جانب دودشناو نداشنیّد.
عشقی به عّواو فرد مذکر تربیت یافیه در جامعهای مردسناالر ،نمنیتوانند ترنویری از زو را کنه
گرداگرد او تّیده اسنت از هن دنویش بیکانند (اائند .)901 :9008،او بنا طنرح موضنوعهنایی
دانوادگی ،احتاسی ،ادالای با عّواو متابقه در روزنامهی دود در تالش برای تشنویق زنناو بنه
گردو فرازی و حرف زدو از جانب دودشاو و دربارهی دودشاو است (اائد.)900 :9008،
مّظومهی کف سیاه ،که در دفاع از مظلومیت زناو و حقوق از دست رفیهی رناو سنروده شنده
«در ای عرصه عشقی از پیشیازانی است که با سّتت مردیگری ادب فارسی که منرد ،نموننهی
دوش او و درست کردار و زو ،نمونهی ستت عهد و گریزپا بود به جدا برداسنیّد» (سنپانلو،
.)901 :9001
 - 1نتیجهگیری
میرزادهی عشقی ،فرزند ناکام دوراو مشروطه ،مقدم بر بتیاری از روشّفکراو و شعرای دورهی
دود ،بعد از رشّایی با رویکرد میفاوت کشورهای غربی نتبت به توسنعهی فرهّگنی و اجیمناعی،
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نیاز ایراو را به نگاهی دیگرگوو به فرهّگ و اجیماع و سیاست در کنرد .او ادبیّنات و بنه وینژه
شعر را نختیی دسیاویز برای پاسخ به ای نیاز ارار داد .چنرا کنه همنواره ادبیّنات ینک سنرزمی
نختیی و اصلیتری بلّدگو برای بیاو دواستها و نیازهای رو سرزمی و ملتنیش اسنت .مینرزاده
نیز بنرای دگرگنونی جامعنه ،از سنالح دنود بهنره بنرد و در شنکل و محینوای شنعر دسنت بنه
دگرگونیهای اساسی زد .او با هّی فعّا و رشّا با میراث که شنعر فارسنی ،هرگنز دنود را در
چارچوب مشختص سبک و اسلوبی که از پیشیّیاو به روزگار او رسیده بود ،ارار نداد و همواره در
صدد بود تا با جریاوهای نو و بیسابقهی روزگار ،به پیش رود و دود را در گذشیهای که تّاسنبی
با اوضاع و احوا جدید زماو و کشورش نداشت ،اسیر نکّد و به این در رسنید کنه جامعنهی
جدید ،روزگار نو ،اهداف تازه ،زباو و ادبی جدید و نو را البیته با حفظ اصالت که میطلبد و ای
که شعر با حفظ ماهیّت اصلی دود ،لزوماً نباید شاهد یکنوادیی و تکرار مکرترات ننوعی از دنود
باشد .وزو ،اافیه ،موسیقی و ...به جای دود ،امّا با حفظ ای مثلتفهها ،میتواو شعری نو و جدید را
به سمع و برر رساند .در همی زمیّه ،میرزاده تحوّالتی را در فکر و محیوا و شنکل و زبناو شنعر
دود بهوجود رورد .در حوزهی فکر و محیوا ،تجلیل از ماشیّیتم و مظاهر تمدو جدید ،ملتی گرایی
و تعربات اومی ،روانگاردیتم اجیماعی ،سیایش رنارشیتم ،به چالش کشیدو سّتهنا ،عشنق بنه
دطر کردو و شهامت و شورش های انقالب ،مخالفت با رمانییتیتم و هیجاو های درونی شناعر،
مقابله با نمادگرایی و حمایت از حقوق زناو و درحوزهی شکل و زباو ،گرایش به شعر مّثور ،زباو
غیر شعری و هّجارگریزانه و فااد دسیور زباو ،نزدیکی زباو به زباو محاورهای و کناربرد کلمنات
عادی روزمره و گرایش به شعر مّثور ،مثلتفههای هتیّد که او در طو دوراو کوتاه زنندگی دنود
ای نوگرایی و تجدّددواهی را به حدّ اعالی دود میرساند تا جایی که به جرأت میتنواو گفنت،
میرزادهی عشقی میتوانتت نیمای زماو دود باشد.
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