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چکیده
قطعه از قالبهای شعر فار سی ا ست كه برای ابراز درونیات شاعران ،بی شترین كاربرد را
داشته است .شاید مهمترین ویژگی قطعه وحدت موضوع آن است چراكه شاعر در هر قطعه
بدنبال بیان یک مو ضوع ا ست.همچنین قالب قطعه به اعتبار تنوع مو ضوع قالبی غنی ا ست
و از این نظر هیچ محدودیتی ندارد .
دورة م شروطه یکی از ادوار رواج قالب قطعه ا ست  ،در این دوره با تغییر نظام اجتماعی
،توجه ادیبان از موضااوعات ذهنی بموضااوعات عینی و اجتماعی معطوف میشااود .پژوهش
حا ضر برآن ا ست تا به روش تو صیفی-تحلیلی و با ا ستفاده از شیوة آماری ؛ پس از خوانش
قطعات سه شاعر عصر مشروطه  ،ایرج میرزا ،ملک الشعرا بهار و پروین اعتصامی ،مهمترین
موضوعات قطعات این سه شاعر را معرفی و از نظر بسامدی ارزشگذاری كند.نتایج پژوهش
حاكی از ان اساات كه این سااه شاااعر در موضااوعاتی چون موضااوعات اخالقی،اجتماعی و
سیاسی در قالب قطعه طبع آزمایی كرده اند ؛ اما پروین اعتصامی در موضوعات مدح،مطایبه
،اشتیاق،ملتمسات ،ماده تاریخ و هجو قطعه ای ندارد ولی بیشترین مناظره در قالب قطعه از
آن اوسااات  .ملک الشاااعرا بهار تنها یک مناظره و یک لغز در قالب قطعه دارد.در برخی
مطایبههای ایرج میرزا و بهار در این قالب از الفاظ ركیک استفاده شده است.
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-1از ابتدای سااال  98به دسااتور وزارت علوم،تمام مجالت علمی پژوهشاای كشااور به مجالت علمی تغییر نام
داده اند.
-2دانشاااجوی دكتری زبااان و ادبی اّات فااارسااای دانشاااگاااه آزاد اساااالمی واحااد مشاااهااد-ایمیاال:
farahmandi_toktam@yahoo.com
-3استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدashrafzadeh@gmail.com
-4استادیار دانشگاه پیام نور -ایمیلPnu.khanloo@gmail.com:

1399  فروردین/47  شماره پیاپی/) سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب/ 144

Thematic analysis of the theme of the piece
in the poems of the three poets of the constitutional period
(Iraj Mirza, Malek al-Shaara Bahar, Parvin Etesami)
Toktam Farehmandi,1 Reza ashrafzadeh(corresponding author),2
Naser kazemkhanlou3
Abstract
In Persian literature, various works have been created in order and
prose, and each speaker has chosen style and style for his expression. A
piece of Persian poetry format that has been used to express the inner
world of poets. Perhaps the most important feature of the unit of unity is
the issue because the poet in each piece seeks to express a subject. Also,
the piece's format is rich in the validity of the diversity of the subject
matter, and in this regard there is no limit; every subject that the poet likes
to order, The face of the piece is a poem; from sugar and grief to
cheerfulness and exhilaration, and even a personal drink for medication .
The constitutional era is one of the most prevalent periods in the form
of a piece. In this period, with the change of the social system, the attention
of the literate from the mental issues to the objective and social issues
focuses. The present research seeks to introduce the descriptive-analytical
method using the statistical method; after reading the three parts of the
Constitutional Revolution, Iraj Mirza, Malek Al-Shaara Bahar and Parvin
Etesami, the most important subjects of the three poets' parts are
introduced and in terms of the frequency of value The results of the
research indicate that these three poets have been experimenting on
subjects such as ethical, social and political issues; however, Parvin
Etesami has not been involved in topics of enthusiasm, passion,
enthusiasm, ethics, history, and parody. But most of the debates are in the
form of a piece of it. The Shahr-e Bahar spring has only one debate and a
slip in the form of a piece. Some of the jokes of Iraj Mirza and Bahar are
used in this format from the words of the reiki.
Keywords: Subject matter, constitutional period, Malek al-Shaara Bahar,
Parvin Etesami, Iraj Mirza
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-1-1بیان مسئله
شاعران تاریخ ادب فارسی نیز در قالبهای مختلف ،شعرهایی سروده و هر قالبی را برای
بیان موضوع خا صّی بکار بردهاند .هر شاعری ،برای بیان اندیشهها و احساساتش به سبک و
قالب خا صّی از انواع ادبی رو میآورد؛ البتّه ،گاهی شاعران با سنّت شکنی ،اندیشههایشان را
در قالبی متفاوت با آنچه معمول است ،بیان میکنند .به اعتقاد لوكاچ ،محتوا ،شکل بیان را
میسااازد .اما غزل همیشااه سااخن از عشااق و درونیّات عاطفی شاااعر دارد و مثنوی ،قالب
دا ستان سرایی ا ست .در ق صیده شاعر بتو صیف و مدح رو می آورد و دو بیتی قالبی كوتاه
برای بیان حکمت و فلسفه و قطعه قالبی در بیان همۀ این موضوعات است.
قطعه در واقع پارهای از قصیده است كه شاعر هر چه در دل دارد را در این قالب میریزد
و به نظم در می آورد .قطعه به اعتبار تنوع موضاااوع قالبی غنی اسااات و از این نظر هیچ
محدودیتی ندارد؛ از كوچکترین خواه شهای دو ستانه تا واالترین نوع ادب غنایی و پند آموز
میتواند موضاااوع قطعه قرار گیرد .پس در میان ساااروده هایی در این قالب میتوان همه
موضااوع و مضاامونی یافت .از هر چه كه شاااعر دیده و یا بر او تأثیر گذاشااته و یا منفعتی
برایش داشته در این قالب اثری هست.
هر چند تقریباً همۀ شاعران در دفتر ا شعار خویش قطعه نیز سرودهاند؛ امّا فقط اندک
شاااعرانی در ساارایش این قالب شااعر موفّق بودهاند .دلیل این امر شاااید این باشااد كه این
شاعران بیشترین ارتباط را با جامعه و مردم خویش داشتهاند؛ زیرا سخنی كه در قالب قطعه
میآید نشااان از پیوند بیشااتر با افراد و اجتماع دارد و به زبانی دیگر قطعه از دیگر قالبهای
شعر ،اجتماعیتر است.
در دورة مشاروطه بدلیل وضاعیت خاص سایاسای – اجتماعی و غلبۀ فضاای گفتمانی
ویژه؛ م ضامین م شتركی در آثار بی شتر شاعران ع صر م شروطه دیده می شود.در این دوره با
تغییر جامعه و تردید در نظام اجتماعی ،توجه روشاانفکران و ادیبان از موضااوعات ذهنی به
موضوعات عینی و اجتماعی معطوف میشود و انتقاد از جامعه و موضوعات اجتماعی موضوع
برجستۀ آثار ادبی میگردد.
نگارنده میکو شد در این تحقیق ضمن برر سی قالب قطعه و چگونگی شکلگیری آن،
ببرر سی و تحلیل مو ضوعات قالب قطعه در ا شعار سه تن از شاعران ع صر م شروطه (ایرج
میرزا ،ملک الشعرا بهار و پروین اعتصامی) بپردازد.
-1-2اهداف پژوهش
هدف این پژوهش بررسی موضوعات قالب قطعه در اشعار سه شاعر دورة مشروطه است.
 -1-3اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
شاعران متعهّد در زمان انحطاط اخالق و آداب اجتماعی با استفاده از قالب قطعه ،سعی
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در ا صالح جامعه و پروراندن روحیّۀ مردم زمانه دا شتند و گاه شاعران در دوران ع سرت و
تنگد ستی قالب قطعه را عر صهای منا سب برای بازگویی شکایتها و گالیهها میدان ستند و
گاه برای سرگرمی ،از آن برای سرودن مادّه تاریخها ،معمّاها و چی ستانها بهره میبردند .در
پارهای موارد ،قط عه قالبی كو تاه برای سااارودن مراثی و یا مدایح به كار میر فت .البّ ته
موضوعات قطعه عالوه بر آن چه گفته شد ،به موضوعات فکاهی ،طلب ،لطیفههای زیبا و ...
اختصاص مییافت.
در این تحقیق سعی بر این است كه مشخّص شود سه شاعر یاد شدة دورة مشروطه در
قالب قطعه به كدام مو ضوعات روی آوردهاند و ب سامد چه مو ضوعاتی در قطعات آنان بی شتر
نمود دارد .بررسی موضوعی قطعات دورههای مختلف ادب فارسی ،سبب میشود تا مخاطب
با تحوّل موضوعی قطعه در هر دورهای آشنا شود و به چگونگی تکامل این قالب مهمّ شعری
پی ببرد.
 -1-4روش اجرای تحقیق
روش پژوهش ك تاب خانه ای و ابزار گردآوری م طالب ،برگۀ تحقیق(فیش) بوده و روش
تدوین مطالب نیز با اسااتفاده از شاایوة آماری ،به روش تجزیه و تحلیل توصاایفی –تحلیلی
است.
 -1-5پیشینة تحقیق
دربارة مو ضوعات رایج قطعه در دورة م شروطه ،پژوهش م ستقلی با این عنوان صورت
نگرفته ا ست؛ كتاب "قطعه و قطعه سرایی در شعر فار سی" ببرر سی قالب قطعه و شاعران
مشااهور قطعهساارا در دورانهای مختلف زبان فارساای پرداخته اساات .همچنین ،در كتاب
"تحوّل شعر فارسی" از زینالعابدین مؤتمن ،مباحثی دربارة قطعه وجود دارد.
بعالوه مقالههایی پیرامون مو ضوع قالب قطعه و قطعه سرایان معروف انجام شده كه از
آن جمله میتوان بموارد زیر اشاره كرد:
بررسااای مفاهیم تربیتی در قطعات ابنیمین ،انوری ،ساااعدی و پروین اعتصاااامی" از
شاهین جباری-مقایسۀ قطعات انوری ،ابنیمین و پروین اعتصامی" نوشتۀ عبداهلل رفیعی؛-
"پروین و قطعه سرایی او" از ح سین خالقیراد و همچنین "قطعه در شعر فار سی" نو شتۀ
ضاایاء موحد؛ "تحلیل قطعات دیوان ابنیمین" از محمّد حسااین سااازگار و "افساار برترین
قطعهسرای پارسی" نوشتۀ سید حسن امین.
-1-6تعریف قالب قطعه و ویژگیهای خاص آن
قطعه یکی از انواع قالبهای شعری ا ست كه در تعریف آن ب سیار سخن گفتهاند .در یک
تعریف ،قطعه «نوع ابیاتی اساات بر یک وزن و قافیت بدون مطلع مصاارّع كه از اوّل تا آخر
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همه مربوط به یکدیگر ،راجع به یک موضاااوع اخالقی و حکایت شااایرین یا مدح و هجو و
تهنیت و تعزیت و امثال آن ب اشاااد .حداقل قطعه دو بیت و حداكثر معمول متداول پانزده
شانزده بیت باشد؛ ولیکن بر حسب ضرورت تا حدود چهل بیت و بیشتر از آن نیز گفتهاند و
در این صورت فرق آن با ق صیده همان ا ست كه قطعه دارای مطلع م صرّع نی ست؛ یعنی،
قافیه را از آخر بیت اوّل آغاز كرده و در مصراع اوّل نیاوردهاند ،امّا در قصیده شرط است كه
دارای مطلع مصاارّع باشااد .كلمۀ قطعه بمعنی یک پاره از هر چیزی اساات و چون این نوع
شااعر شاابیه پارهیی از ابیات اواسااط قصاایده اساات آن را قطعه نامیدهاند» (فنون بالغت و
صناعات ادبی ،همایی :ص .)148 – 149
در عباراتی دیگر قطعه را اینگونه تعریف كردهاند « ،چند بیت متّحدالوزن و متّحدالقافیه
كه بر خالف قصااایده و غزل دارای مطلع مصااارّع نباشاااد ،قطعه گویند .قطعه دارای وزن
مخ صو صی نی ست .در تمام اوزان شعری حتّی وزن رباعی قطعاتی در دواوین شعرا یافت
میشود .تعداد ابیات قطعه از دو بیت به باال است و ممکن است به شصت بیت و بی شتر هم
بالغ شود ،لیکن قطعات خوب و معروف معموالً میان پنج و دوازده بیت ا ست» (تحول شعر
فارسی،مؤتمن :ص .)42
 ".شاعر قطعه سرا از انجا كه در پی گفتن دا ستان یا بیان اندی شۀ م شخ صی ا ست و
خالصااه آنکه میخواهد حرف معلومی را به موثرترین شااکل بیان كند اغلب از زبان فاخر و
ادیبانۀ قصاایده و زبان محتاط و محدود غزل خود به خود فاصااله میگیرد و به زبان محاوره
نزدیکتر می شود .این زبان طبیعی و نزدیک و ب سیار غنی ا ست ؛ قطعه های م شهور فار سی
اغلب زبان محاورهای دارند (.قطعه در شعر فارسی ،موحد:ص )17دورانی كه بهترین قطعات
فارساای ،با مضااامین اجتماعی و پند و اندرز سااروده شااد ،دوران حملۀ مغول و ناآرامیهای
سیاسی بود؛ زیرا «تجارب تاریخی ،تربیتی و فرهنگی ،نشان داده است كه بعد از هر شورش،
عصایان و تحوّل ژرف و شاتابزده ،دساتاندركاران آن قدرت و معارف اجتماعی ،به منظور
تثب یت و ترت یب م جدّد امور ،پ ند و ا ندرز را رواج میداد ند» ( تاثیر تحوالت اجت ماعی در
ادبیات ،گلآقایی :ص .)25
در دوران سلطۀ مغوالن ،هر كسی كه به حکومت میرسید ،نیاز داشت تا بگونهای جامعه
را آرام كند و در این میان ،نصااایح شاااعرانه وساایلۀ مناساابی بود؛ امّا چنان كه گفته شااد،
شاعران برجسته و طراز اوّل ایرانی ،كمتر به این قالب شعری توجّه میکردند و عالقۀ خا صّی
به سرایش غزل داشتند.
قطعه قالبی بسیار پر امکان و غنی است .شاعر سنّتی هنگامی قطعه میسراید كه به جدّ
دلم شغول مو ضوعی با شد .این مو ضوع هیچ محدودیّتی ندارد و از كوچکترین خواه شهای
دوسااتانه تا واالترین نوع ادبیّات غنایی و پند آموز را در بر میگیرد .شاااعر در قطعه ،از نظر
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وزن ،قافیه ،تعداد بیتها ،زبان و مو ضوع ،بی شترین آزادی را دارد و به همین دلیل بی شترین
امکان را برای ابداع و گریز از تقلید و اقتفا و اسااتقبال مییابد( ».قطعه در شااعر فارساای،
موحد :ص .) 17شاعر قطعه سرا ،موضوع خود را آن چنان جامع و مختصر بنظم میکشد كه
در بیت آخر به اوج میر سد .البّته «گاهی مو ضوعی كه داعی نظم قطعه بوده ا ست از بیت
نخساات در شااعر ظاهر و تا آخر قطعه هر جزئی از آن در هر یک از ابیات بیان میشااود و
گاهی نیز شاعر ابیات نخ ست قطعه را به مثابۀ مقدمهای برای مو ضوع ا صلی و یا لطیفهای
كه معموالً باید در بیت آخر ظاهر می شود .اغلب قطعات كوچک و دلپذیر مخ صو صاً قطعات
فکاهی به این شیوه سروده شده است» (تحول شعر فارسی ،مؤتمن :ص .)44قالب قطعه در
میان شاعران گذ شته ،طرفداران زیادی ندا شت و اكثر سخن سرایان ،به قالب غزل گرایش
بی شتری دا شتند؛ امّا تعدادی از شاعران برای ن صایح و اندی شههایی كه از لحاظ صورت و
معنا گسترده بود ،این قالب را بر میگزیدند.
با مطالعه و دقّت در قطعات شاااعران واضااح اساات كه «قطعه ،اختصاااص به موضااوع با
مو ضوعاتی خاص ندارد و دربارة تمام مو ضوعات ادبی و یا بهتر بگوییم آن چه از هر بابت و
جهتی بذهن خطور میکند ،گفتگو مینماید؛ ولی در این میان بع ضی از مو ضوعات ا ست كه
بیشاتر به آن توجّه شاده و برای قطعه مناسابتر بنظر میرساد .از جمله باید مدایح و مراثی
كوتاه ،هزل و هجا ،حکایات كوچک ،مطایبات و شوخیهای ادبی ،حکمت و اندرز ،مادّه تاریخ
و موضوعاتی را كه متضمن نکتهای لطیف و مضمونی شیرین است نام برد .مراسالت منظوم
نیز كه عموماً حکایت از موضوعات خصوصی و چگونگی روابط شاعر با دوستان و آشنایانش
میکند ،غالباً ب صورت قطعه سروده شده ا ست» ( شعر و ادب فار سی ،مؤتمن :ص .)47قطعه
گذشااته از اینکه بموضااوع واحدی میپردازد  ،این پرداختن شاایوهای دارد كه تخلف از ان
قطعه را از سکه میاندازد ؛ موضوع قطعه باید چنان پرورانده شود كه در بیت یا مصراع آخر
تبلور پیدا كند و به اوج برسد (.قطعه در شعر فارسی ،موحد:ص )19
بطور كلّی ،قطعه ،در گذ شته قالبی برای بیان مو ضوعات منثور و م سائل اجتماعی بود؛
موضوعاتی كه فوران احساس و تخیّل شاعر نبود؛ بلکه دربارة آن موضوعات ،از پیش اندیشه
شده بود؛ موضوعاتی مانند ،تقاضا ،شکایت ،تعلیم ،نامهنگاری ،مناظره ،پند و اندرز و اخالق.
قطعه ،برای موجزترین و در عین حال پرمعناترین سااخن ،قالب مناساابی اساات« .برای
مطالعه در شرح احوال و روحیّات و افکار و معتقدات و اخالق و زندگیم خ صو صی شاعر و
حوادثی كه در ایّام حیات بر او گذ شته و فراز و ن شیبی كه دیده و دان شهایی كه آموخته و
تجربتهایی كه اندوخته است ،هیچ قسمتی از آثار او ،مناسبتر از بخش قطعات نیست .شاعر
تمام حاالت و خ صو صیّات زندگانی خود را غالباً ضمن این ر شته از اق سام شعر ،شرح داده
است» (شعر و ادب فارسی ،مؤتمن :ص .)46
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هر چند تقریباً همۀ شاعران قطعاتی سرودهاند ،امّا « شاعری میتواند قطعۀ موفّق بسراید
كه تربیت ذهنی و كالمی الزم را داشااته باشااد و بتواند این امکانها را به كار گیرد؛ زیرا هر
چه امکان زیادتر با شد ،انتخاب در ست ،د شوارتر ست( ».قطعه در شعر فار سی ،موحد :ص
.)18
 -1-7شعر دورۀ مشروطه
بعد از عصر بازگشت و با رسیدن سلسله قاجار نیز تحوّلی در سطح كشور ایجاد ن شد و
در حقیقت شاعران این دوره مانند :صبا ،یغمای جندقی ،قاآنی شیرازی و ...همانند شاعران
مداح گذ شته در پی مدح پاد شاهان قاجار برآمده بودند .شفیعیكدكنی دربارة این شاعران
چنین میگوید« :در حقیقت كاریکاتور شعرای قرن پنجم و ش شم هجریاند» (انواع ادبی و
شعر فارسی ،شفیعیكدكنی:ص .)20امّا در ادامه و با رخداد بزرگی كه در عرصه تاریخ روی
داد بنام انقالب مشروطیت ،نگاهی تازه به ادبیات و شعر فارسی ایجاد شد.
شااعر در دوران مشااروطه به لحاظ زبان ،مضاامون ،صاانایع ادبی و قالب دچار دگرگونی
میشود .از لحاظ زبان ،شعر این دوران عامیانهتر و قابل فهمتر است كه علّت آن خارج شدن
شعر از دربار و مردمی شدن آن ا ست .تحوّل در طرز تفکر شاعران و تغییر در م ضامین و
موضوعات شعری از دیگر خصیصههای این دوره است .به نظر شمیسا « :به لحاظ فکر ،این
عقیده كه شعر فقط باید بمطالب خا صی از قبیل :ع شق و عرفان و مدح و هجو بپردازد ،از
میان میرود و بخصوص توجّه بمسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل روز در شعر باب میشود.
توجّه به ایران باسااتان ،آزادی نسااوان ،تنفر از دیکتاتوری ،شااور تجدد و تجدید حیات از
موضوعات رایج شعر در این دوره است» (انواع ادبی ،شمیسا :ص .)341
-2موضوعات قالب قطعه در عصر مشروطه
 -2-1هجو:
این نوع شااعر كه شاااعر در آن به دشاانام دادن و نکوهش دشاامن خویش میپردازد ،از
م ضامین قطعه ا ست « .ظاهر ًا این كار ز شت به تقلید از شاعران عرب در شعر فار سی راه
یافت .چه گمان نمیرود كه در ایران پیش از اسااالم شاااعری از هجو بمنزلۀ سااالحی برای
آزردن و نکوهیدن دشاامنان خویش یا كسااانی كه بدو بد كردهاند ،اسااتفاده كرده باشااد »
(سبک شناسی در شعر فارسی ،محجوب :ص .)84
ایرج میرزا و بهار در قطعات خود از این موضوع برای تسویه حسابهای شخصی استفاده
كرده اند ؛ بهار حتی پنیر و زیتون و روزنامه اصفهان و ایرج نیز اسب را هجو كرده است .در
قطعات ایرج میرزا ساااه مورد و در قطعات بهار هفده مورد هجو دیده شاااد .ولی پروین
اعتصامی در این موضوع قطعه ای ندارد.
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موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

هجو

17

3

---------

بهار :در زندان  /1158 :به یکی از رقبای ساایاساای  /1157:در هجو بهاء نامی /1157 :
در هجو مردی كوساااج و كچل /1157 :در ذم حاجی ارزن فروش  /1156 :در هجو پنیر و
زیتون /1156 :در هجو روزنامه اصاافهان و نامه ناهید  /1155 :همسااایه مزاحم  /1154:در
هجو كسی كه بهار را حبس كرد  /1149:در هجو یکی از زنهای تهران  /1147:در هجو صبا
مدیر روزنامه سااتاره ایران  /1146 :در ذم یکی از عمال آسااتان قدس رضااوی /1142 :بهار
شیروانی  /1142،حسب حال  :هجو شاه  /1072 :به یکی از مدیران جراید  /1064 :شکوه :
 /1063صفاهان اگر نیست شیراز هست1062 :
ایرج میرزا :هجو حاكم /186 :هجو اسب /189 :در هجو نصرت الدوله163 :
-2-2مدح:
مدح در لغت بمعنای ستایش ا ست و واژه های هجو و ذم ؛مقابل آن مح سوب می شوند.
مدح مهمترین و قدیمیترین موضااوع در شااعر فارساای اساات بطوریکه بخش بزرگی از آثار
شاااعران ایران را به خود اختصاااص داده اساات" .دوران مدیحه ساارایی در شااعر فارساای را
میتوان به چهار دوره تقسیم كرد-1 :نیمۀ دوم قرن سوم تا سال 618هجری-2سالهای 616
تا 807هجری-3اوایل قرن  9تا  1208هجری-4عهد حکومت قاجاریان ( مدح ،داغ ننگ بر
سااایمای ادب فارسااای،وزین پور:ص )13اگرچه "برای مدح غالبا از قصااایده اساااتفاده
میشاااود(انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسااای ،رزمجو :ص ".)90اما از آنجا كه قالب قطعه
برآمده از قالب ق صیده ا ست و در قالب قطعه محدودیت مو ضوعی وجود ندارد؛ در این قالب
نیز تو سط شاعران از مو ضوع مدح ا ستفاده شده ا ست.ملک ا شعرای بهار مردم خرا سان و
وثوق الدوله را در قالب قطعه مدح كرده اسااات و ایرج میرزا كمال السااالطنه  ،ساااردار
عبدالعزیزخان و امام علی(ع) را در قالب قطعه مدح گفته اساات.اما پروین اعتصااامی همانند
هجو در موضوع مدح نیز شعری در قالب قطعه نسروده است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مدح

2

3

---------

بهار :بهار در خراسان  :مدح مردم خراسان  /1102 :در وصف وثوق الدوله1088 :
ایرج میرزا :قربان كمال السلطنه  /203 :در پشت كتاب كه برای سردار عبدالعزیز خان
جنرال كنسول افغان فرستاده نوشته است /190 :جاه .و جالل علی 168 :
 -2-3مرثیه:
از آنجاكه این نوع شعر با عواطف و اح سا سات شاعر ارتباط دارد ،جزو ادب غنایی ا ست
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و شعری را گویند كه برای بیان تأ سّف و غم مرگ ك سی سروده می شود .مرثیه سرایی در
بیشتر قالبهای شعری رایج است؛ امّا بیشتر در قالب قصیده گفته میشود .ملک الشعرا بهار و
پروین اعتصاااامی هر دو در مرثیۀ پدر  ،در قالب قطعه طبع آزمایی كرده اند اما دو شاااعر
دیگر بهار در این قالب به مرثیۀ شاعران دیگر ( پروین و ع شقی) اخت صاص دارد.ایرج میرزا
همانطور كه در مو ضوع مدح  ،امام علی( ع) را ستایش كرده بود در مرثیۀ امام ح سین (ع)
نیز دو شعر در قالب قطعه سروده است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مرثیه

5

5

1

بهار :تسلیت  :سردار معزز حاكم بجنورد /1097 :در سوگ پدر  /1093 :تسلیت :همسر
آقای محمد دانش /1078 :در مرثیه عشقی /1076 :در مرگ پروین 1069 :
ایرج میرزا :در رثای كلنل محمد تقی خان  /182 :وفات شاه معزول  /173 :سر كلنل
محمد تقی پسیان /168 :مرثیه  :امام حسین (ع) 167 :و 166
پروین اعتصامی ( :در تعزیت پدر)188 :
-2-4مطایبه:
مطایبه در لغت بمعنای شاوخی و مزاح اسات و در مصادر یعنی با كسای خوش طبعی
كردن و مزاح كردن(.فرهنگ اصاااطالحات ادبی ،داد :ذیل مطایبه) در اصاااطالح ادبی بنوع
خا صی از ادب اطالق می شود كه هنرمند در آن میکو شد با ارائۀ ت صویری وارونه از واقعیت
حیات در ساحت ادبی ،خواننده را با خود همراه سازد.به واقع مطایبه سخنی كوتاه و موجز
است كه بعمد موجب جاخوردنی غافلگیرانه و خنده آور می شود.این غافلگیری كه معموال در
پی كشااف رابطه یا تمایز میان كلمات و مفاهیم آنها ایجاد میشااود ،در جایی انتظار طبیعی
خواننده را ناكام می گذارد تا در جایی دیگر و به سااایاقی متفاوت آنرا برآورده ك ند (.همان:
 )274مطایبه پرخاشگر نیست ،كمتر ذهنی است و بیشتر بر رفتارهای غریب ،نقاط ضعف و
بالهتهای اخالقی نظر دارد.در واقع وقتی هزل شاااکلی مالیمتر بخود میگیرد و از آن زبان
رك یک پالوده میشاااود م طای به نام یده میشاااود (.فره نگ واژ گان و اصاااطال حات
طنز،اصالنی:ص)217
شخصیت ایرج میرزا باعث شده كه در این موضوع از دو شاعر دیگر سرآمد گردد؛ بعالوه
تقریبا در تمامی مطایبات وی در قالب قطعه  ،الفاظ ركیک نیز دیده میشاااود؛ اگرچه در
برخی از مطایبات بهار نیز این ویژگی م شهود ا ست.جن سیت و طبع واال و حکیمانۀ پروین
اعتصامی باعث شده كه در این موضوع نیز در قالب قطعه شعری از وی دیده نشود.
موضوع قطعه
مطایبه

ملک الشعرا بهار
12

ایرج میرزا
15

پروین اعتصامی
---------
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بهار :شوخی در پارلمان ،ص /1159غول  /1158 :شکایت از بچه ها  /1158 :در زندان
شااهربانی / 1158:صاافای هر چمن /1156 :به شاااهزاده نصااره الدوله  /1156 :گیو تاجر :
 /1148اش كشک /1090 :ظالل مبین /1085 :مطایبه /1073 :لطیفه /1070 :جایزة جواب
دماوندیه)1069 :
ایرج میرزا :آب ح یات /201 :حی له /196 :مزاح با مق بل دیوان /195 :پ یام به ناظم
الدوله /193 :تک بیت /193 :مطایبه ،/193 :بچه زاندارم /193 :قطعه  /191 :مزاح با یکی
از دوساااتان /190 :جهاد اكبر/187 :قطعه  :با قشااار مذهبی /186 :ماكیان و شااایر/173 :
مطایبه با مرحوم عبدالحسین آگاهی /171 :كوه نور /170 :افکار خنده آور169 :
-2-5مادّه تاریخ:
یکی دیگر از م ضامین قطعه مادّه تاریخ است« .مادّه تاریخ قطعهیی كوتاه ست كه شاعر
در یکی دو بیت آخر آن تاریخ مورد حاجت را ذكر میکند و بیتهایی پیش از آن برای تمهید
می آورد و معموالً این مقدمه برای معرّفی و بیان وجه اهمّیّت كسی یا واقعهیی گفته میشود
كه تاریخ آن ذكر گردیده ا ست .ا صطالحاً تاریخگویی را بدین نحو در شعر مادّه تاریخ سازی
گویند» (تاریخ ادبیات ایران،صفا :ص .)85
در لغتنامۀ دهخدا در مورد مادّه تاریخ آمده ا ست« :كلمه یا كلماتی ا ست كه به ح ساب
جمّل م ساوی تاریخ مطلوب برآید و آن كلمه یا كلمات با معنی با شد» (لغت نامه ،دهخدا :
ذیل مادّه تاریخ) .مادّه تاریخها كه معموالً به حساب ابجدی ،جمّل و یا حساب عادی سروده
میشاوند ،شاامل موضاوعاتی در تاریخ والدت ،وفات اشاخاص ،تاریخ شاروع و پایان جنگها،
فتحها ،شک ستها ،آغاز نگا شتن یا سرودن كتابها و آثار و آغاز بنای ساختمانها و ....ا ست.
برخی از محقّقین براین عقیدهاند كه مادّه تاریخ نوع كمال یافتۀ معمّاسااات .خالقی در این
مورد گفته اسااات« :این طور بنظر میرساااد كه مادّه تاریخ نوع متکامل و متأخّر برخی از
معمّاهایی باشااد كه شاااعران متقدّم قبل از قرن هفتم میساااختند .معمّاهایی كه برای حلّ
آنها ،باید حروف كلمات مورد نظر شاااعر از روی حروف ابجد محاساابه شااود تا جواب معمّا
بدست آید» (قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی،خالقیراد :ص .)47
بطور كلّی سرایش مادّه تاریخ و نحوة دریافت تاریخ از آن به سه صورت زیر است)1:بیان
تاریخ واقعه بطور صااریح)2مادّه تاریخ لفظی؛ ساااخت این نوع مادّه تاریخ كه با اسااتفاده از
ح ساب جمل ا ست ،از قرن ش شم در ادبیات رواج یافت)3محا سبۀ تاریخ واقعه با ا ستفاده از
حروف ابجد (انواع شعر فارسی،رستگارفسایی :ص .)344
ساخت مادّه تاریخ از قرن هفتم در ادب فار سی آغاز شد و به دو صورت در شعر نمود
داشت یا بصورت صریح تاریخ واقعه ذكر میشد و یا با حساب ابجدی بدست میآمد .در دورة
قاجار بدلیل تعدّد تحوالت سیاسی و اجتماعی و اهمّیّتی كه شاعران این دوره در ثبت تاریخ
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وقایع احسااااس نمودند ،كم كم نوع اوّل معمّاها كنار گذاشاااته شاااد و مادّه تاریخ ساااازی
جایگزین آن شده است .موضوعاتی كه ملک الشعرای بهار و ایرج میرزا در مادّه تاریخ به آنها
پرداخته اند ،شامل وقایع گوناگونی مانند :وفات اشخاص مهمّ حکومتی یا شاعران هم عصر،
والدت آنها ،بنای عمارتهای مهم ،وقایع مهمّ كشااور از قبیل :امضااای عهدنامهها ،تأساایس
ادارات و ...اسااات .مادّه تاریخ ساااازی در ثبت تاریخ رویدادهای مهم اه ّم یّت زیادی دارد و
شاعران با این نوع شعر بثبت در ست تاریخ كمک ب سیاری كردهاند.پروین اعت صامی باز هم
در این موضوع شعری ندارد.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

ماده تاریخ

16

7

-----------

بهار :ماده تاریخ مرگ صبا  ،مدیر روزنامه ستاره ایران  /1145 :تاریخ لغو امتیاز دارسی
 /1121 :تاریخ تونل راه لر ستان  /1120 :بنای هنر ستان دختران زرد شتیان  /1120 :ماده
تاریخ فوت پدر  /1119:تاریخ دبیر ستان فردو سی م شهد /1118 :تاریخ فوت ملک ال شعرا
صابوری  /1118 :دریغ و آه امین  ،امین التجار اصافهانی  /1117 :تاریخ موزه /1116:میرزا
طاهر تنکابنی  /1116 :ا شگ غم  ،ح سین دانش /1115 :تاریخ بنای دبیر ستان پهلوی در
بابل  /1115 :خیرات محمدی  :تاسیس مریض خانه  /1114 :تاریخ وفات مستغنی دانشمند
افغان  /1113 :مادر ذوق و ادب :مادر رضا گنجه ای  /1113 :تاریخ وفات ایرج میرزا 1112:
ایرج میرزا :وفات میرزا عارف /204 :تاریخ بنای لشااگر اداره شاارق  /193 :وفات عزیز
علیا  /184 :وفات محمد علی شاه /176 :تاریخ مهمانی شاه در باغ امیر نظام  / 172 :وفات
عزیز علیا /171 :وفات جعفر قلی میرزا عم شاعر163 :
مادّه تاریخهای بهار از ویژگیهای ا شعار سبک خرا سانی بهرهمندند .زبان ا شعار ساده و
روان است و گاهی شاعر افکار سیاسی خود را نیز در آنها وارد كرده است .با این همه از نظر
ادبی ارزش چندانی ندارند و ارزش تاریخی آنها نمود بیشتری دارد.
 -2-6اشتیاق:
این نوع شااعر بسااامد باالیی در میان قطعات انوری دارد و منظور از آن این اساات كه
« شاعر شرح ع شق و ا شتیاق خود را ن سبت به مع شوق نامعلوم خود مینماید و از درد فراق
مینالد و در همه آنها به خدا سااوگند میخورد كه در این اشااتیاق بیتاب اساات و از سااوز
هجران كباب .آیا این معشوق ممدوح اوست یا محبوب او؟ آیا اهل ظاهر است یا اهل معنا؟
آیا از جنس اناث است یا همجنس ایاز؟ آیا عشق او صوری است یا معنوی؟ بدرستی معلوم
نیست .آن چه مسلّم است این است كه شاعر به معشوق بسیار توجّه و عنایت دارد و همین
توجّه و عنایت ،انگیزة او برای ساارودن آن قطعههاساات» (قطعه و قطعه ساارایی در شااعر
فارسی،خالقیراد :ص .)312
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بهار چهار شعر و ایرج میرزا سه شعر در این مو ضوع در قالب قطعه سروده اند.جدایی
پروین اعت صامی با مو ضوع ع شق در ا شعارش و شاید عامل جن سیت وی باعث شده كه در
این موضوع نیز شعری از وی مشاهده نشود.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

اشتیاق

4

3

--------

بهار :شوخ فارسی/1078 :نور مخفی /1067 :شوخ چشم پارسی /1061 :فتنه بیدار شد:
1061
ایرج میرزا :غمزه های خانم  /205 :رسوا /194 :قطعه بی نام174 :
 -2-7اخوانیات:
این نوع شعر در قرن پنجم و بو سیلۀ مسعود سعد در شعر راه یافت .منظور از اخوانیّات
« نوعی از شعر ا ست كه در آن روابط دو ستانۀ شاعر مطرح می شود؛ زیرا اخوانیّات ،یعنی آن
چیزهایی كه مربوط به برادران و دو ستان ا ست» (قطعه و قطعه سرایی در شعر فار سی،
خالقیراد :ص .)50از میان ه شت شعر بهار در این مو ضوع ،پنج شعر و از میان پنج شعر
ایرج میرزا در این موضوع سه شعر جوابهای بهار و ایرج به شاعران دیگر است كه نشان از
ارتباط صمیمی آنها با شاعران زمان خود است.متاسفانه بازهم دیوان پروین اعتصامی از این
موضوع خالی است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

اخوانیات

8

5

----------

بهار :قطعه الحاقی  :فانی سمنانی ص  /1184جواب به افسر  /1110:در سپاسگذاری :
حاج سااید حسااین نایب التولیه  /1109 :جواب بهار  :به محمود فرخ /1104 :برای اسااتاد
همایی  /1092 :قول و غزل :برای ادیب الممالک  /1068 :جواب تبریک شاااوریده /1066 :
بهار و تیمورتاش1071 :
ایرج میرزا :جواب تبریک شاااوریده  /185 :جواب وحید  /178 :جذبه شااایرازیان :به
شوریده  /176 :جواب به حامی عارف /174 :برای ت صویری كه به مرحوم عبدالح سین بیات
داده سروده 166 :
 -2-8لغز:
لغز یا چیسااتان نوعی شااعر اساات كه درآن بدون این كه اساام چیزی را ذكر كنند از
او صاف آن سخن گویند تا خواننده ب صرافت طبع مق صود را دریابد .از این رو چی ستان (به
عربی اغلوطه) بر خالف معمّا تقریباً مف صّل است؛ چون چیستان گاهی با سؤال (چیست آن
؟) شروع میشود به این اسم معروف شده است .نخستین تعریف جامع چیستان از نظر ادبی
و صنایع بدیعی در متون ادب فارسی از شمسالدین قیسرازی ،دانشمند و ادیب قرن هفتم
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هجری اساات .شاامسقیس در كتاب المعجم فی معاییر اشااعار العجم ،لغز را «معنیای از
معانی» تعریف میکند كه آن را در «كسوت عبارتی مشکل متشابه به طریق سؤال بپرسند»
(المعجم ،قیسرازی:ص .)426
لغز بیشتر به قالب قصیده و قطعه است و بر دو نوع است یا با (چیست آن) و نظایر آن
آغاز میشود و یا عباراتی دال بر لغز بودن در آن نیست .لطف لغز در این است كه خواننده از
همان اوایل ،مو ضوع مورد و صف را دریابد و سپس از تو صیفات منا سب با مو ضوع شاعر،
لذّت برد.
«تفاوت بین لغز و معمّا در آن است كه در لغز ،معموالً با ذكر اوصاف و نشانهها نام شیء
مورد نظر را میخواهند ،امّا برای كشااف آنچه در معمّا مطرح اساات ،بیشااتر از اعداد حروف
اب جد 1و ق لب و جاب جا كردن كل مات و حروف اسااات فاده میشاااود» (واژه نا مۀ هنر
شاعری،میرصادقی :ذیل چیستان).تفاوت دیگر چیستان و معمّا در كمیّت اشعار توصیفی یا
مبهم سروده شده ا ست .در واقع «فرق معمّا با چی ستان در آن ست كه چی ستان مف صّلتر از
معمّاست( »...فرهنگ اصطالحات ادبی،داد :ذیل معمّا).
از میان سه شاعر مورد پژوهش  ،تنها بهار آنهم یک شعر را بموضوع لغز در قطعات خود
اختصاص داده است:
موضوع قطعه

ایرج میرزا

ملک الشعرا
بهار
1

لغز

پروین
اعتصامی

---------

----------

بهار :لغز 1110 :
 -2-9ملتمسات:
ملتمسات كه همان درخواستها و تقاضاهای منظوم شعرا بخصوص شعرای درباری بوده
و در بین آنان شیوع دا شته ا ست،دركناز غزلیات ،مدایح و هجویات و مراثی دیده می شود و
بهمین دلیل یک هنر ویژة شاعری محسوب میشود".ملتمسات را به زبان امروزی باید گفت:
باب گدایی و طلب" ( مفلس كیمیا فروش،شاافیعی كدكنی:ص )116ملتمسااات بهار و ایرج
میرزا نیز چیزهایی حقیر و بی ارز شند؛ مواردی مانند:ا سب ،بهای كتاب فروخته شده  ،صلۀ
تاخیری و ...شاید موجه ترین نوع ملتم سات بهار  ،درخوا ست وی از احمد شاه مبنی بر رفع
توقیف روزنامۀ نوبهار باشااد.پروین اعتصااامی باز هم در این موضااوع قطعه شااعری نساروده
است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

ملتمسات

3

7

-------

بهار :در تقاضای دو اسب به عاریه  /1108 :دو نامه منظوم  :بهای كتاب فروخته شده :
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 1093و  /1094بر اثر توقیف روزنامه نوبهار :طلب عفو از احمد شاه 1063 :
ایرج میرزا :سفراصفهان /199 :حکایت خلعت /194 :قطعه  :درخواست صلۀ تاخیری :
 /186قطعه  /185 :پیام به شیرازیان /181 :تقاضا /170 :تقاضای وجه قبض 168 :
 -2-10مناظره:
م ناظره در ل غت بمع نای " با هم نظر كردن در حقی قت و ماه یت چیزی ،باهم ب حث
كردن ؛جواب و سوال كردن و " ...ا ست (.دهخدا ،ذیل مناظره) و در ا صطالح ادبی "عبارت
از آن ست كه دو تن در باب دو مو ضوع از روی نظر و ا ستدالل بحث كنند و هریک محا سن
موضااوعی كه برگزیده و معایب موضااوع مقابل را برشاامارد و براثر این بحث و نظر فضاایلت
مطلوب خویش را ثابت و خصم را از جواب عاجز كند (.سخن و سخنوران،فروزانفر:ص )449
مناظره بی شتر با سوال و جواب صورت میگیرد و از این نظر با آرایۀ بدیعی سوال و جواب
پیوند مییابد كه بیشتر با كلمات گفتم و گفتا آغاز میشود ".سواالت یا سخنان باید ظریف و
زیبا باشااد و مخصااوصااا جوابها جنبۀ ادبی داشااته باشااد ؛ یعنی در آن نکته ای و هنری
شد(.نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا:،ص )127
اوّلین شاعری كه این نوع ادبی را بکار برد ،اسدی طوسی است .با توجّه بمنظومۀ درخت
ص شعر فار سی ا ست .پروین
آ سوریک ،میتوان گفت این نوع ادبی ری شۀ ایرانی دارد و خا ّ
اعتصامی در سرودن این نوع شعر سرآمد شاعران است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مناظره

1

----------
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بهار :نی و بلوط 1100 :
پروین اعتصامی  :مناظره  /241 :كودک آرزومند /240 :كوته نظر /229 :گوهر اشک :
 /223كارگاه حریر /218 :فلسفه/ 216 :سرنوشت  /202 :سپید و سیاه /200 :روش آفرینش
 /199 :دو همدرد  /195 :گل پنهان /186 :گل بی عیب /184 :كرباس و الماس  /179 :قدر
ه ستی  /178 :قائد تقدیر /176 :عیبجو /174 :صاف و درد  /172 :شک سته  /170 :سیه
روی  /167 :د یدن و نادین /163 :دو همراز /162 :آتش دل /157 :نکوهش بی جا/156:
گریه بی سود /148 :گرگ و سگ  /147 :كاروان چمن  /145 :فریب آشتی  /143 :شاهد و
شمع /136 :روح ازرده  /131 :ذره  /126 :درخت بی بر /116 :خاطر خشنود /113 :حقیقت
و مجاز /112 :جمال حق  /106 :تیر و كمان /100 :توشۀ پژمردگی  /99 :توانا و ناتوان/98 :
تاراج روزگار /97 :پیک پیری/95 :پایه و دیوار /94 :بهای جوانی  /89 :بنف شه و باغبان/88 :
برف و بوسااتان /86 :عدس و ماش  /85 :باد بروت /84 :امروز و فردا /80 :ارزش گوهر/78 :
احسان بی ثمر /78 :آیین آیینه 76 :
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-2-11شکایت:
موضوع شکایت بیشتر در اشعار شاعرانی كه طعم تلخ زندان را چشیده اند دیده می شود
 ،از این نظر بهار حتی یک قطعه در شکایت از محبس سروده است اما شکایتهای دیگر وی
جنبۀ خصوصی دارند .بهار و پروین از نظر تعداد موضوع شکایت در قطعات یکسان ه ستند
با این تفاوت كه تمامی شکایتهای پروین ،شکایت و گله از روزگار است.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

شکایت

5

1

5

بهار :در وصاااف محبس  /1111 :آرزوی محال  /1109 :گله از قوام السااالطنه/1089 :
قطعه  :شکایت از روزگار /1077 :پروانه  :از رفتن دخترش1065 :
ایرج میرزا :تقاضا و گله از معزالملک 205،
پروین اعت صامی :قطعه بی نام /228 :نغمۀ خوشااه چین /187 :خون دل /115 :تیره
بخت /102 :بام شکسته86 :
-2-12مفاهیم اخالقی و پند و اندرز
مقام ملک الشعرایی بهار و عالقه به موضوعات حکمی باعث شده است كه تعداد قطعات
وی در این مو ضوع بی شتر از پروین اعت صامی و ایرج میرزا شود« .قطعههای انتقادی پروین
اغلب با راهنمایی و ارائۀ طریق همراه اساات .او همچون حکیمی دانا و عارفی كاردان پس از
انتقاد و شکایت راه در ست و شای سته را مینماید .در برخی از این د ست قطعهها ،پروین
مانند ب سیاری از دان شمندان متأله گناه را بر گردن تقدیر و سرنو شت مینهد و چارهای جز
تساالیم نمیبیند .همچنین ،انتقادهای او بیشااتر رنگی از عواطف رقیق مادرانه و جلوهای از
احساسات لطیف زنانه دارد» (قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی،خالقیراد :ص)64
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مفاهیم اخالقی
و پند و اندرز

32

6

8

بهار :قطعه ای به لهجۀ محلی  /1180 :نیکنامی  /1110:شااایر باش نه كژدم/1107 :
زینت مرد /1107 :بدبینی  ( )1106 :تربیت طبیعی /1103 :در تحمل نکردن زور /1099 :
خفتگان /1098 :عز من قنع  /1097 :خدمت اسااا تاد /1091 :به قول خویش ع مل كن:
 /1088منت از مردمان پسااات مکش/1086 :دل خودكامه /1084 :حکمت /1083 :عجب
غنا /1083 :ثروت  ،زن  ،كردار /1082 :بهترین دوسااات كتاب اسااات /1081 :ای دختر،
 /1081م شت پس از جنگ /1081 :پاف شاری میخ  /1077 :بد مکن  /1076 :صبر وثبات:
/1075جهد و كوشش /1075 :زبان سرخ /1067 :در مذمت خاموشی  /1067 :به یادگار در
دفتر یکی از دوستان نوشته شد /1066 :بدان و بگوی /1066 :در وصف دانا و جاهل/1065 :
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دختر ناكام /1064 :در دوران گرفتاری  /1060 :اخالق  /1060 :لئیم و كریم 1057 :
ایرج میرزا :قطعه بی نام  /175 :دوزخ  /173 :بقای انساااب /173 :حق اساااتاد/172 :
كارگر و كارفرما /164 :شراب 164 :
پروین اعتصامی :نکوهش بی خبران/218 :فریاد حسرت /214 :شرط نیکنامی /169 :
سرود خاركن /165 :ناتوان /153 :رنج نخست /129 :راه دل /127 :آسایش بزرگان76 :
-2-13مفاهیم سیاسی– انتقادی
م ضمونی كه در قطعات بهار ب سامد باالیی دارد ،انتقاد از او ضاع اجتماعی ا ست .شاعر
میکو شد از زبان هر چه كه به چ شمش میآید ماجرایی ب سازد تا انتقاد خویش را بیان كند.
این موضوع در بین تمامی شاعران عصر مشروطه رایج است؛ حتی ایرج میرزا كه به سرودن
اشعار هزل و مطایبه و پروین اعتصامی كه ب سرودن اشعار حکمی و اخالقی معروف ه ستند
نیز در برابر ناعدالتیها و ستمهای زمان خود خاموش ننشستند.
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

مفاهیم سیاسی-انتقادی

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

10

5

18

بهار :زبان حال موسااولینی ص /1153جواب روزنامه انگلیساای شاارق نزدیک /1107 :
قطعه كابوسیه /1106 :انسان سازی  /1105 :در عزل ناصر الدین میرزا و نصب كامران میرزا
به ایالت خرا سان /1101 :خطاب به محمد علی شاه  /1101 :سیا ست /1098 :ناله ملت:
 /1098وزیر بی پول /1090 :بعد از هجرت قوام ال سلطنه  /1087 :مهاجرت آزادی خواهان
به قم/1085 :سااارو ته یه كرباس /1084 :خون ناحق /1076 :از ما چه میخواهند/1074 :
این هم نماند /1074 :آشوب بغداد /1070 :شوری  /1064 :كجاست1061 :
ایرج میرزا :خیر مقدم و گله /204 :مزاح با وثوق الدوله /203 :بلدیه /203 :یادآوری:
 /195سازش روس و انگلیس /192 :وزیران دیدنی  /184 :دربارة خلع احمد شاه و جانشینی
پهلوی /175 :دزد نگرفته /169 :احمد الینصااارف  /168 :دربارة رفتن مساااتوفی المالک و
آمدن صمصام السلطنه165 :
پروین اعتصامی  :گنج ایمن /229 :نامه به نو شیروان /154 :صائقه ما ستم اغنیاست:
 /137شکایت پیرزن /136 :اشک یتیم 79 :
-2-14مفاهیم اجتماعی
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مفاهیم اجتماعی

11

20

9

بهار :بمنا سبت كوتاه كردن زنان گی سوان را  /1147 :دین و وطن  /1100 :شجاعت به
خرا سان /1098 :به شت بی احباب  /1091 :حالت مردم دنیا/1087 :مردمان لئیم /1086 :
غم وطن 1076 :

تحلیل موضوعی قالب قطعه در اشعار سه شاعر دورة مشروطه(ایرج میرزا ،ملک الشعرا بهار ،پروین اعتصامی)159 /

ایرج میرزا :شهر كثیف /203 :انتقاد از قمه زنان  /202 :وطن دو ستی  /194 :گریز از
نادان /191 :انتقاد از قمه زنی /191 :درویش  /191 :قطعه  / 183 :كار و بار /182 :انتقاد از
سازندگان آرامگاه فردو سی /182 :ا شک شیخ  /179 :به شت و دوزخ  /179 :ت صویر زن:
 /177قطعه بی نام /177 :كودک دورة طالیی166 :
پروین اعتصامی  :مست و هوشیار /151 :سر و سنگ /134 :دیوانه و زنجیر /125 :بی
پدر91 :
-2-14-1فقر:
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

فقر

1

------

پروین اعتصامی
4

بهار  :دختر فقیر 1085 :
پروین اعتصامی  :قلب مجروح  /144 :طفل یتیم  /139 :تهیدست /99 :اندوه فقر81 :
-2-14-2ستایش زن:
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

ستایش زن

------

1

1

ایرج میرزا :دو هدیه 198 :
پروین اعتصامی :فرشته انس142 :
-2-14-3مقام مادر:
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مقام مادر

3

5

-------

بهار  :وعده مادر  /1096 :زبان مادر/1079 :به منکر عشق 1059 :
ایرج میرزا :قلب مادر /191 :مادر /189 :مهر مادر /187 :مهر مادر /177 :مادر167 :
-2-15مفاهیم عرفانی
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

مفاهیم عرفانی

3

2

2

بهار :قطعه  /1077 :خانه آخرت /1065 :قدرت روح 1057 :
ایرج میرزا :علت بی تابی نوزاد  /185 :علت بی تابی نوزاد – 169 :مضاامون این قطعه
به دو صورت سروده شده
پروین اعتصامی  :نیکی دل /156 :دزد خانه118 :
هر چند ویژگی قطعه این اساات كه از موضااوع واحدی سااخن بگوید ،ولی «در دیوان
پروین قطعهای كه فقط بیانگر یکی از مساااائل اعتقادی یا علمی یا عرفانی باشاااد ،دیده
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نمیشود ،بلکه این گونه مضامین اغلب با مضامین دیگر آمیخته است» (قطعه و قطعه سرایی
در شعر فارسی ،خالقیراد :ص .)69
-2-16موضوعات ادبی
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

موضوعات ادبی
( وصف و)...

11

2

-----------

منظور از موضوعات ادبی  ،قطعه اشعای هستند كه شاعر در آن بگونهای ادبی ،بتوصیف
یک شی یا امری پرداخته است؛ همچنانکه بهار در وصف برنج هندی ،مجلۀ فروغ تربیت و...
قطعاتی سروده است.
بهار :آساامان پیما  :وصااف  /1108 :قطعه هندی :وصااف برنج /1077 :فیض شاامال:
 /1073سنبلهای هندی  /1070 :هدیه دو ست در زندان /1068 :قوه برق و كهربا /1067 :
برف  /1066 :در و صف مجله فروغ تربیت /1062 :گل سرخ  /1060 :شعر و نظم /1059 :
هشت شاعر در عرب و عجم1057 :
ایرج میرزا :بامداد  :تشبیه فرزند به گل /188 :وفا188 :
-2-17موضوعات شخصی
در چند مو ضوع ما نند مو ضوعات شخ صی ،تهدید و ترجمۀ ا شعار ،تنها ملک ال شعرای
بهار دارای قطعاتی ا ست ؛ علت این امر شاید غرور حا صل از مقام ملک ال شعرایی یا تبحر
خاص وی در ادبیات باشد.
موضوع قطعه
موضوعات شخصی
و مربوط به خود شاعر

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

5

------

-----------

بهار :طلب آمرزش  /1183 :مونس پدر  :پر ستاری دخترش پروانه از وی /1099 :ن سب
نامه بهار /1091 :در پیشااگاه آسااتان قدس رضااوی /1090 :زرین جوشاانم :تعریف از شااعر
خود1088 :
-2-18تهدید و تقاضا
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

تهدید و تقاضا

1

--------

-----------

بهار:در تهدید وتقاضا 1102 :
-2-19ترجمة اشعار
موضوع قطعه

ملک الشعرا بهار

ایرج میرزا

پروین اعتصامی

ترجمه اشعار

2

--------

-----------
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بهار :ترجمه قطعه ای از محمد جریر طبری  /1108 :ترجمۀ یکی از قطعات ژان ژاک
روسو1089 :
جدول بسامدی موضوعات قطعه در اشعار بهار ،ایرج میرزا و پروین اعتصامی
۲۰۰
1۵۰
1۰۰

ملک الشعرای بهار

۵۰

ایرج میرزا

تک بیت

تهدید و تقاضا

موضوعات ادبی

لغز

مفاهیم اجتماعی

شکایت

ملتمسات

اشتیاق

مطایبه

مدح

تعداد قطعات

پروین اعتصامی

۰

نتیجهگیری
قطعه ،شعری است با حداقل دو بیت و حداكثر شانزده بیت كه گاهی بر حسب ضرورت
تا حدود چهل بیت نیز دارد .این قالب ،معموالً مطلع مصااارّع ندارد؛ ا مّا گاهی مطلع آن
م صرّع می شود كه در این صورت تمایز آن از رباعی و دو بیتی ،وزن آن ا ست .قطعه،گویی
پارهای از قصیده است و شاید بهمین سبب به این نام خوانده میشود و از آنجاكه بمسائل و
موضوعاتی توجّه دارد كه در میان مردم رایج است و باید قابل فهم باشد ،نیازی به زیبایی و
آرایش كالم با صنایع ادبی ندارد تا جایی كه قطعههای مشهور فارسی ،اغلب زبان محاورهای
دارند .شاعر قطعه سرا ،مو ضوع خود را آن چنان جامع و مخت صر بنظم میک شد كه در بیت
آخر به اوج میرسد.
قالب قطعه در همۀ ادوار شعر فار سی رواج دا شته ا ست .در دورة م شروطه نیز شاهد
رواج این قالب در بین شعرا ه ستیم ولی در دورة م شروطه به دلیل و ضعیت خاص سیا سی
– اجتماعی و غلۀ فضااای گفتمانی ویژه؛ مضااامین خاصاای در آثار بیشااتر شاااعران عصاار
مشاااروطه دیده میشاااود .در این دوره با تغییر جامعه و تردید در نظام اجتماعی ،توجه
رو شنفکران و ادیبان از مو ضوعات ذهنی به مو ضوعات عینی و اجتماعی معطوف می شود و
انتقاد از جامعه و موضوعات اجتماعی موضوع برجستۀ آثار ادبی میگردد.
در این مقاله ب برر سی مو ضوعات قالب قطعه در ا شعار ملک ال شعرای بهار ،ایرج میرزا و
پروین اعتصامی پرداخته شد و نتایج زیر حاصل آمد :پروین اعتصامی در موضوعات سنتی و
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تقریبا خ صو صی مانند مدح ،ملتم سات ،اخوانیات  ،هجو و ماده تاریخ شعری در قالب قطعه
ن سروده ا ست.در عوض بی شترین مو ضوع مناظره در این قالب از آن او ست .توجه هر سه
شاعر به موضوعات اجتماعی و سیاسی در قالب قطعه نشان از تغییر در ذهن شعرای عصر
مشروطه دارد.
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