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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sustainability literature is a reflection of the 
reactions of oppressed nations and their dissatisfaction with the current 
situation; Therefore, the literature of stability, in spite of linguistic, temporal, 
cultural, religious, geographical and similar differences, pursues a single 
mission, and that has been the awakening of the masses of the people and their 
incitement against the occupiers of their land or its oppressive rulers. The 
subject of the present study is the analysis of stylistic components in the poems 
of Mirzadeh Eshghi and Mohammad Taghi Bahar.
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical; The data were 
collected in the form of libraries and analyzed by content analysis.
FINDINGS: The poetic motifs of the constitutional era are almost common in 
the poetry of the poets of that era, but the approach of each of them is different 
from the other and indicates his own worldview. This is also true of the 
sustainability motif.
CONCLUSION:  Mirzadeh Eshghi's extensive use of the manifestations of 
folklore in expressing the concepts and issues of sustainability has caused 
folklore to play a prominent role as a stylistic feature in such poems. The 
reflection of folk beliefs and the use of idioms, allusions, similes and proverbs 
are the most important manifestations of folklore in the poems of Mirzadeh 
Eshghi. In contrast, Bahar has not used much of the effects of folklore in his 
poems on sustainability and has expressed the concepts of sustainability more 
in harsh and literary language. Intellectually, love is more radical than spring. In 
the beginning, Bahar's discourse, regardless of his linguistic maturity, is like a 
love with a cracking language, and it represents an unyielding discourse and all 
the protests in Ahmad Shah's period until the beginning of Reza Shah's period. 
But very soon after his imprisonment, this discourse changed and criticism gave 
way to praise of Reza Shah. In other words, stability in spring poetry gives way 

to submission and silence. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 های پایداری میرزادۀ عشقی و محمدتقی بهارهای سبکی در سرودهمؤلفهتحلیل 

 
 سیداحمد پارسا ،*فرحان نیحس وانیمر

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه كردستان، ایران.

 

 چکیده:
تهای تحت ستم و نارضایتی لانعکاس واكنشهای م جپایداری آینادبیات  زمینه و هدف:

ای زبانی، زمانی، هاز همین رو ادب پایداری علیرغم تفاوت ؛آنان از وضع موجود است

فرهنگی، دینی، جغرافیایی و مواردی از این دست، رسالت واحدی را دنبال میکند و آن 

ران سرزمینشان یا حاكمان ستمگر های مردم و تهییج آنان دربرابر اشغالگبیداری توده

های پایداری های سبکی در سرودهتحلیل مؤلفهموضوع پژوهش حاضر آن بوده است. 

 است.   میرزادۀ عشقی و محمدتقی بهار

ی اكتابخانهشکل  به هاداده ؛استی لیتحل یی فیتوص پژوهشروش  روش مطالعه:

 .اندشده لیتحل و هیتجز محتوا لیتحلۀ ویش به وی دردآور

مشترک  باًتقری عصر آن شعر شاعران در مشروطه دوران موتیفهای شعری ها: یافته

 .استاو خای  ینیباز جهان یمتفاوت و حاك یگریاز آنان با د کیهر کردیاست اما رو

 .صدق میکند زین یداریپا فموتیدر  هیقض نیا

دیری فراوان میرزادۀ عشقی از مظاهر فولکلور در بیان مفاهیم و بهره گیری: نتیجه

ای بعنوان یک شاخصج سبکی در موضوعات پایداری باعث شده فولکلور نقش برجسته

اینگونه از اشعار وی ایفا كند. بازتاب باورهای عامیانه و استفاده از اصطالحات، كنایات، 

های فولکلور در شعرهای پایداری میرزادۀ وهتشبیهات و مثلهای عامیانه، مهمترین جل

های فولکلور عشقی بشمار میرود. در مقابل، بهار در شعرهای پایداری چندان از جلوه

ر از نظبهره نبرده و بیشتر با زبانی سخته و ادبی مفاهیم پایداری را بیان كرده است. 

 ،او یزبان ینظر از پختگصرف آغاز،در  . دفتمان بهارتر از بهار استکالیراد یعشق یفکر

و سراسر اعتراض را در  ریناپذمیتسل یتوفنده است و دفتمان یزباندارای  یهمانند عشق

 یزود و بعد از زندان یلیاما خ .کندیم ینددینما اهرضاش ۀاحمد شاه تا آغاز دوردورۀ 

 .از رضاشاه میدهد شیخود را به ستا یو انتقاد جا کندیم رییدفتمان تغ نیا ش،كردن

  .و سکوت میدهد میخود را به تسل یدر شعر بهار جا یداریپا گریبه عبارت د

 4344اردیبهشت  45 :دریافت تاریخ   

 4344خرداد  54:  داوری تاریخ   

 4344خرداد  67: اصالح تاریخ   

 4344مرداد  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،فولکلور ،شناسیسبک ،یداریپاادب 
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 مقدمه

راثر های این بیداری بپایداری دربرابر ستم و استبداد حاكمان یا سلطج بیگانگان در درو آداهی مردم است. زمینه

 ها،اقدامات افرادی چون امیركبیر در اعزام دانشجویان به خارج، رواج صنعت چاپ، تأسیس دارالفنون، چاپ روزنامه

دست تا حدودی حاصل شده بود و تا زمان مشروطه شاهد  ترجمج آثار اروپایی به زبان فارسی و مواردی از این

 دانیدوره با قلم خود به م نیمتعهد ا بانیه موجب شد شاعران و ادئلمس نیاافزایش روزافزون این بیداری بودیم. 

 ،تانداس ،در شعر ینیچننیا یو موارد لیتمث ،انهیاستفاده از زبان عام ،چون طنز یمختلف یهاو با دونه ندیایب

 یزددرخوت ،ومتحک یداددریه بعلیو با قلم خود  وندندیجامعه ب  داردرانیبه صف مبارزان و ب شنامهیو نما فیتصن

 .زندیبه پا خ یقانونیجهل و بی، عدالتیو ب ضیتبع ،جامعه

 یاالشعرمیرزادۀ عشقی و ملک ۀدور نیدر دو شاعر ا یداریپا یهاسروده یسبک یهالفهؤم تحلیلپژوهش حاضر به 

دو شاعر را فراهم آورد و بتبع آن به شناخت بهتر  نیا یسبک یهالفهؤدرک م جنیوشد زمیک ردازد و میبهار م

 . آنان رهنمون دردد یهاسروده

تهای تحت ستم و نارضایتی آنان از وضع موجود است، از همین رو ادب لانعکاس واكنشهای م جادبیات پایداری آین

ای زبانی، زمانی، فرهنگی، دینی، جغرافیایی و مواردی از این دست، رسالت واحدی را دنبال هپایداری علیرغم تفاوت

های مردم و تهییج آنان در برابر اشغالگران سرزمینشان یا حاكمان ستمگر آن بوده است. میکند و آن بیداری توده

ها، ییات فرانسه در دوران نبرد آنها با نازبرددی، ادب مقاومت ایتالیا در عصر رنسانس، ادبا در عصر هیونانیپایداری 

ز هایی اادبیات الجزایر هنگام اشغال این سرزمین از سوی فرانسه و ادب ایران بویژه در زمان مشروطه، تنها نمونه

زیرا نقش ادبیات در هدایت افکار جامعه انکارناپذیر  ؛تها و همسویی ادب پایداری با مبارزات آنان استلپایداری این م

 ست.ا

پرورش و خیزش ادیبانی بوده كه با كاربرد ابزاری نیرومند چون شعر، مردم را در راه پاسداری  جزمین نیز عرصمشرق

ومی كهن دارد، امّا مفه ایشعر مقاومت در ادبیات فارسی ریشه اند.از میهن و ایستاددی در برابر ظالمان تهییج نموده

 ۀردد. شاعرانی چون بهار، فرخی، میرزادگمیشود، به دوران مشروطه بازمیكه امروزه به معنای نوین از آن برداشت 

وان در شمار ادیبانی دانست كه به پاسِ حضور پررنگ و تالدین دیالنی را میاشرفسیدو عشقی، عارف قزوینی، 

بدلیل  «هاربمحمدتقی» تاریخی ایران زمین مانددار دشته است. جبرجسته در مسیر دفاع از میهن، نامشان در حافظ

الخصوی رضاشاه و نیز انتقاد از حضور بیگانگان در ایران، بارها مورد آزار انتقاد از سیاستهای حکام خودكامه، علی

بدلیل سخنانی كه بر ضد حکومت و « یزدیفرخی» .قرار درفت، زندانی شد و حتی برای مدتی هم تبعید شد

ا ب« عشقیۀ میرزاد»و دهانش با نخ و سوزن دوخته شد. مخالفت  راند به زندان افتادهای آن بر زبان نشاندهدست

هایی از ها نمونهنانجامید. ای 4353حکومت، ظلم حاكمان و غارت سرزمین توسط بیگانگان به ترور او در سال 

 نهای خود در دفاع از میهن است. ازمین و جانفشانی در راه تحقق آرممقاومت شاعران ایران

كه در آن اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر بصورتی بارز  ،های زمانی در تاریخ ادبیات ایرانههیکی از حساسترین بر

در آن  پژوهش حاضرای است كه شاعران موردبحث در و آشکار در تولیدات فرهنگی و ادبی انعکاس یافت، دوره

ی سیاست، اجتماع و فرهنگ هادر این دوره از تاریخ، همراه با تحوالت و ددردونیهایی كه در زمینه. اندزیسته

ا، این تغییرات در مضمون و محتو جبوجود آمد، ادبیات نیز متأثر از این تحوالت رو به تغییر و ددردونی نهاد. از جمل

مردم و انتقال  ۀبازتاب شرایط سیاسی و اجتماعی، روی آوردن به زنددی مردم عادی، توجه به مشکالت تود

نویسنددان و ادیبان بود. مسائل و رویدادهای مشترک و مشابه  جبوسیلرویکردهای خای اجتماعی و سیاسی 
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های مشابه و نزدیک به هم را در ادبیات این دو ملت فراهم آورد و اجتماعی و سیاسی، بستر رشد افکار و ایده

عران مشاهده های شاوان بازتاب بارز و روشنی از آن را در تولیدات فرهنگی و خلق آثار ادبی، بویژه در سرودهتمی

در برابر آنان، ن خواهاآزادیمردم و  اجتماعی، مقاومتفردی و دیکتاتوری، سلب آزادیهای  حکومتهایكرد. وجود 

تابعی از این  بچشم میخورد. ادبیات نیز بعنواندر این جوامع مسائلی از این دست  اعدام، زندان، شکنجه، تبعید و

دبیات ادربار رهانید و  جمشروطه، ادبیات را از سلط ند. بعنوان نمونهکشرایط تغییر میهمگام با این همراه و  اوضاع،

 پیدا كرد وای تغییر كلیشه شعر از موتیوهایدردید. موضوعات  اعتراض مردمرسای فریادهای خود، زبان  جنیز بنوب

حاضر بر آن ژوهش پرداخت. در این راستا پ كاردری و...زنان، ادب جدیدی چون آزادی، وطن، حقوق موضوعات به

در قالب بازتاب مضامین  عشقی تقی بهار و میرزادۀهای محمدسرودهاست تا بازتاب اوضاع سیاسی اجتماعی را در 

ا تههبیان آنان و نیز شبا ۀپرداختن به این مضامین و شیو ۀمقاومت و پایداری در شعر آنها بررسی كند. س س نحو

و  یقسبک عش ترشناخت به ، بررسی میکند.كه در بیان مفاهیم مقاومت در شعر آنان متجلی است ار اییهو تفاوت

 و یداریپا یهاشاعران در سروده نیا یسبک یهاجلوه نیمهمتر ییشناسا ی،داریدفتمان پا ییبهار در بازنما

 .پژوهش است نیاز اهداف ا نهیزم نیدو شاعر در ا نیا یپرداختن به وجوه اشتراک و افتراق سبک

 

 سابقۀ پژوهش
هن ك یاو با سبکها ییآشنا یبهار و چگونگ یسبک شاعر« سبک اشعار بهار»به نام  یا( در مقاله4335)ی بیخط

 کردیمعتقد است بهار حدود سبک كهن را حفظ  م یبیخط .دهدیقرار م یبهار را از آنان مورد بررس یریپذریثأو ت

« بهار یبر سبک شاعر یمرور»( در مقالج 4395) یحاكم .دیآفرینو را م باتیو ترك نیامر مضام نیو در كنار ا

ه سبک ب ییسرادهیبهار در قص یعنیاست،  یو عراق یخراسان یاز سبکها یقیبهار تلف یمعتقد است سبک شاعر

 است. او آشکار یو تنوع در لفظ و معن یینودرا ن،یدر كنار ا ،یبه سبک عراق ییسراتوجه داشته و در غزل یخراسان

در  یاتیمعتقد است بهار در اشعار خود نظر «وانیشناسانج بهار در دمالحظات سبک»( در مقالج 4393) سایشم

. دندانیم رانیدر ا یشناسسبک انگذاریخاطر او را بن نیاظهار كرده است. بهم یو نقد ادب یشناسسبک یهانهیزم

پژوهش  نیدر ا .ندیکو ... را مطرح م سبک نیدوره، تکو کسب ،یشخص مانند سبک یاو در اشعار خود مباحث

و سبک  یهنر شاعر» ( در مقالج4391)ی بیخط .رندیگیقرار م یو مورد بررساشده توسط مطالب و مباحث ارائه

 اوزان و نشیدز ،ینیآفرمضمون ،ییسراههیارتجال و بد ،ینیدزبهار در واهه یهنر شاعر ی، به بررس«اشعار بهار

ها فهمؤل نیهركدام از ا ی. س س برا ردازدیو تفنن در اقسام مختلف شعر م فیو رد یقواف نشیدز ،یقوالب شعر

تحت عنوان  یا( در مقاله4391) یذوالفقار . ردازدیآنها م لیو تحل هیو س س به شرح و تجز کندیمذكر  ییهانمونه

مختلف  یکردهایدر كنار رو دیجد یشناسسبک اتیا استفاده از نظر، اشعار بهار را ب«نقد اصالت سبک در شعر بهار»

است  هدینقد شاعر قص ثیكه شاعر از ح دهدیرا نشان م نیا جهیو نت دهدیقرار م یو نقد شعر  مورد بررس ینقد ادب

زبان هم شاعر سبک  ثیمحض است و از ح ریو تصو فیدر نگاه اول شاعر وصف و توص یشناسث زبانیو از ح

 ۀرزادیسبک اشعار م لیو تحل یبررس»به نام  یا( در مقاله4394) عرب یمطلق و نجف یبهمن است. یخراسان

 عدول كرده و اریكه او از زبان مع دهدیشده است و نشان م یبررس یو زبان یاز نظر ساختار یاشعار عشق ،«یعشق

ۀ زبان در حوز یكه عشق رندیگیم جهینت سنددانیدر انتها نو .کندیاز ساختارها و لغات مختص دفتار استفاده م

 رینک یقیتطب یشناسسبک»تحت عنوان  یا( در مقاله4343) نیآذیمیو رح ییرزایم و خطاست. شیمشغول آزما
 نیبخش آغاز «و منکر رینک» جمعتقدند بهار در مقدم «یزهاو یصدق مدر جهن یشورشبهار با  یالشعراملک و منکر
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دور نشود  یاصل سبکاز  کندیاست، هرچند او تالش م ترجمه كرده یرا به فارس یزهاو شورش در جهنم ۀدیقص

رجمه رخ ت نیدر ا ییهایددردون شودیغالب باعث م یهایدئولوهیو ا یاسیو س یبافت اجتماع ،یفرهنگ یاما تفاوتها

( در مقالج 4344) گرانیو د یجوز ود.ش رتکیو اقتباس نزد فیلأبهار به ت جباعث شده ترجم هایددردون نیدهد. ا

و  یدر ادامه به بررسو  کنندیم یمعرف یهانر ادب کیرا بعنوان  فیتصن «ییسرافیسبک و شگرد بهار در تصن»

 یدهکرد انیساكن . زدازندیو ... م یوزن، قالب و ساختارشکن ،یرونیبهار ازلحاظ فرم ب یفهایتصن یساختار لیتحل

عار در اش یمعتقدند عشق «یشناسسبک کردیبا رو یعشق رزادۀیاشعار طنز م یبررس»مقالج ( در 4344) گرانیو د

 یهاهنیدر زم اشعار او یاستفاده كرده است و موضوع اصل یحیترج یو مسمطها یمثنو یاز قالبها شتریطنز خود ب

 ،یدرتمسخر، افشا ه،یشعر او عبارتند از: كنا یاصل یهاشاخصه نیو ... است. همچن یمیتعل یاخالق یمختلف اجتماع

های ادب پایداری واكاوی شاخصه» ای با عنواندر مقاله هم (4345)كمالی بانیانی و ممتحن  مجاز، استعاره و ... .

های اشعار وی را در رابطه های سیاسی میرزادۀ عشقی و درونمایهنخست افکار و اندیشه «در اشعار میرزادۀ عشقی

های ادب پایداری را مانند اشعار هایی از شاخصهاند، س س نمونهدث دورۀ مشروطه و بعد از آن نشان دادهبا حوا

اند. وجه تمایز پژوهش ذكر كرده... خواهی، انتقاد از اوضاع اجتماعی و درایی، آزادیانقالبی، عشق به سرزمین، ملی

و مقاله اند. در دیشتر در حوزۀ ادب تطبیقی صورت درفتهدرفته در این است كه این كارها بحاضر با كارهای صورت

بانی و های زاند، بیشتر ویژدیهای فکری مدنظر بوده و به مؤلفههم كه به پایداری در شعر بهار یا عشقی پرداخته

آن  راند؛ درحالیکه ویژدیهای فکری در زبان بازنمایی میشوند و شگردهای ادبی نیز در تأثیر بیشتادبی توجه نکرده

ها را نیز بررسی میکند. از طرف دیگر تنها پژوهشی است كه به مقایسج مفاهیم مؤثرند. پژوهش حاضر این مؤلفه

عصر در یک موضوع مشترک می ردازد و میکوشد وجوه اشتراک و افتراق سبکی ادب پایداری در این دو شاعر هم

 این دو را در بازنمایی مسائل پایداری عصر خود تحلیل كند.

 

 بحث و بررسی
عنوان ادبیات پایداری معموالً به آثاری اطالق میشود كه تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود 

های ملی و فردی با پایگاههای قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایهدریزی نونآزادیهای فردی و اجتماعی، قا

صادی، های سیاسی، فرهنگی، اقتبیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همج حوزهشکل میگیرند، بنابراین جانمایج این آثار 

(. صرف نظر از 15)ادبیات پایداری، سنگری: ی « اجتماعی و ایستاددی در برابر جریانهای ضد آزادی است

هفته های ادبی است، در پیام و مضمون آن نویژدیهای كلی این نوع ادبیات، آنچه وجه ممیزۀ آن از سایر مقوله

است. بدین معنا كه آثاری از این دست اغلب آیینج دردها و مظلومیتهای مردمی هستند كه قربانی نظامهای 

اند. این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود، دعوت به مبارزه و ایستاددی در استبدادی شده

ه سرزمین مألوف و شهیدان و جانباختگان وطن را در بطن برابر ظلم و ستم، ستایش آزادی و آزاددی، ارج نهادن ب

 خود دارند )همانجا(.

ای چون نفی وضع ظالمانج موجود و ایجاد وضع عادالنه ادبیات پایداری یعنی ادبیاتی كه در وجوه سلبی و ایجابی»

 هلی را استحاله كند وو دفاع از حق و نفی باطل ظهور پیدا میکند. ادبیاتی كه میخواهد نظام ارزشی طاغوتی و جا

نیا: سیپایداری، عی ادبیات و )امام« ای را كه بر مدار حق سبحانه تعالی است، نمایان كند و تجلی ببخشدنظام ارزشی

اهداف  از یکیمردمی است و  نیرویو  اندیشهدۀ بیداركننی كه پیام دربردارندۀشعر مقاومت شعری است (. 463ی 
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 ملّت یک شرفسرزمین و  از دفاع نابرابریها وستم و  حركت و قیام در برابر بیعدالتی وآن تحریض تودۀ مردم به 

  .برابریو  آزادی رسیدن به درجهت مستضعف انسانهای برای است معموالً حاوی پیامی ادبی نوع میباشد. این

 طبیقت نیز و متفاوت زبانهای با دونادون ملل آداب مقایسج را علم این تطبیقی، ادبیات تعریف در خطیب حسام

 ایهعرصه دیگر با ادبیات روابط كاوش و سازیمجسمه و نقاشی سینما، موسیقی، همچون زیبا هنرهای و ادبیات

  :آفاق االدب المقارن عربیا و عالمیا، الخطیب)اند دمی...  و شناسیجامعه شناسی،روان تاریخ، فلسفه، مانند علم

 .(55ی

 دش آراسته علمی ایهروش و اصول به بتدریج اما نداشت، مشخصی روش و شیوه دیریشکل ابتدای در علم این»

 لمع این اینک. یافت دسترش چین و هاپن مانند دوردستی سرزمینهای حتی و اروپایی مهم كشورهای اغلب در و

 هشناخت ضعف، و شدت با ایران، و عربی كشورهای جمله از دانشگاهی، و علمی مراكز تمام تقریباً در ادبی جدید

 .(66 ی :، پروینیدر جهان عرب یقیتطب اتیادب یشناسبی)آس« است شده

 

 بیان مضامین پایداری در اشعار عشقی و بهار

 دعوت به جانفشانی در راه آزادی
شد. موضوع آزادی در این دوره به آزادی یکی از مهمترین موضوعات و اهدافی بود كه در دورۀ مشروطه مطرح  

های پیشین ادبیات فارسی تفاوت معنایی و مصداقی داشت. برای نمونه در بود و با دوره« دموكراسی»معنی 

 (،34 - 35كدكنی: صص ، شفیعیر فارسیادوار شعهای پیشین آزادی معنایی در حد رهایی از زندان داشت )دوره

اما در این دوره براثر مسافرت ایرانیان به كشورهای اروپایی و آشنایی با مظاهر تمدن نوین، آزادی معنای دیگری 

عشقی در چندین جا اشاره كرده است كه انسان برای رسیدن به آزادی نباید از چیزی بترسد و حتی پیدا میکند. 

ن خود را هم فدا كند. وی در شعر زیر نخست دفته است كه برای رسیدن به آزادی باید انقالب در این راه باید جا

ریزی همراه است، یعنی باید خونها ریخته شود كرد. شورش و انقالب برضد حکومت ستمگر شاهنشاهی نیز با خون

به آب نیاز دارد، آب آن هم تا مردم به آزادی برسند؛ س س آزادی را به درختی تشبیه میکند كه برای نشوونما 

ای خون مردم است. تشبیه آزادی به درخت و آن را با خون آبیاری كردن، عالوه بر اینکه بنمایج اعتقادی و اسطوره

 دارد كه در بین عامه رواج داشته است، با فرهنگ مردم نیز پیوند دارد:

قالب  ی ک ی  ملییک  نی ا ن یخواهیید     ا  بس  و م

 میییای آزاد درخیییت ددیییر امیییروز

 

نر     خواهیید     حسییییابی ب ی زی خو ی  بس  و م

خواهیید      آب تو  و من  خون  از ی  بس  و م

 (146)دیوان میرزادۀ عشقی: ی                 

مبنای این تشبیه به زنددی جامعه كشاورزی برمیگردد. واضح است كه عشقی برای تحریک اقشار مردم به مبارزه 

های مختلف، سعی كرده است با پیوند مفاهیم حوزه در راه آزادی از عناصر عامیانه برای تصویردری بهره برده و

دیری از تشبیهی ملموس و عینی همج مردم را به تشبیه مناسبی را در این زمینه بیان كند. او با زبانی ساده و بهره

هایی بخوبی دریافت میشود كه تأثیر مظاهر فولکلور كه به جانفشانی در راه آزادی دعوت میکند. از چنین نمونه

 ن عامه نزدیک است، بسیار بیشتر از زبان رسمی و تصاویر پیچیدۀ شاعرانه است.زبا

در  یکی از موضوعات اصلی شعر بهار نیز آزادی است. وی همیشه در راه تحقق آزادی هم با قلم و هم با فعالیت

یان و اندیشه در بهار داهی برای اعتراض به عدم آزادی ب خواهانجعرصج سیاست خود تالش میکرد. اشعار آزادی

 جامعه و داهی نیز برای مبارزه با بند و اسارت در كشور بوده است:



 200/ های پایداری میرزادۀ عشقی و محمدتقی بهارهای سبکی در سرودهتحلیل مؤلفه

 

 نعییمییری بییه هییوای وصییییلییت قییانییو   

 یج دیییییییرودار آزاد  در عیییرصییییی 

 تیییییغ حییدثییان دسیییسییییت پیییییونییدم   

 دییفییتییم كییه مییگییر بییه نیییییروی قییانییون 

بر       چنییان شییییدم كییه  مروز   كییاغییذ و ا

 !، خیییجسیییییتیییه آزادی  ای آزادی

 تییا آنییکییه مییرا بییه نییزد خییود خییوانییی  

 

 از چییرخ بییرییین دییذشییییت افییغییانییم   

تن     نم     فرسیییود بییه  فتییا خ  ، درشییییت 

نم          پیییکییان بیال بسییییفییت سییییتیخیوا

 آزادی را بییه تییخییت بیینشیییییانییم    

 آزاد نیییهیییاد خیییامیییه نیییتیییوانیییم  

 از وصیییییل تییو روی بییرنییگییردانییم   

 تییرا بییه نییزد خییود خییوانییم  یییا آنییکییه

 (644 : یبهاردیوان )                      

های ادبیات عامه استفاده نکرده است تا زبان و سبک بیان او از جلوه بهار در بیان مفاهیم پایداری، برعکس عشقی،

ی بندی وها و جملهدر اینگونه اشعار عامیانه و ساده باشد؛ بلکه سبک بیان او ادبی و رسمی است. این امر از واهه

هستند، در شعر خود هایی چون آزادی و قانون را كه از مظاهر تمدن جدید كامالً پیداست. مثالً در این شعر واهه

های كهنی چون فرسود، حدث، پیکان و بسفت نیز بکار میبرد كه نشان از تسلط او در تلفیق بکار میگیرد اما واهه

 ها و مفاهیم جدید دارد.ها و زبان كهن با واههواهه

 

 دعوت به نهضت عملی و پرهیز از شعارزدگی
، صرف شعار دادن و ادعا كردن كافی نیست و نتیجج مطلوبی برای تحقق آرمانها در جریان نهضتهای انقالبی مردم

نیز در پی نخواهد داشت؛ بلکه باید با جنبش عملی برای رسیدن به آرمان ملّی تالش كرد؛ ازاینرو یکی دیگر از 

های ادبیات پایداری كه عشقی در جریان نهضت مشروطیت در اشعارش بدان تأكید كرده است، دعوت به مؤلفه

لی و پرهیز از شعارزددی است. برای نمونه وی در شعر زیر به نکوهش سیاستمدارانی می ردازد كه فقط اقدام عم

با حلوا حلوا دفتن دهان شیرین »المثل سخن میگویند و به آن عمل نمیکنند. مصراع دوم این بیت یادآور ضرب

نمیشود؛ باید تنبلی را كنار  زدن كاری درست( است، یعنی با حرف 756، دهخدا: ی امثال و حکم« )نمیشود

ر دیری از عناصدذاشت و اقدام كرد. این مثل بردرفته از ادبیات عامه است و نشان میدهد عشقی چگونه با بهره

 فولکلور به سیاستمدران تعریض میزند تا از حرف زدن دست بردارند و عمل كنند:

 نییمیییشییییود ا مییداو درد درد اظییهییار ز

 زدن نیزم پییا بییا كییه درد نمییا  درمییان

 

 نمیشیییود حلوا دفتنه ب  دهان  نیریشییی 

 نمیشیییود پا خود بسیییتر زی بسیییتر نیا

 (334)دیوان میرزادۀ عشقی: ی            

مثلهای عامیانه بارزترین جلوۀ فرهنگ عامه در شعرهای پایداری عشقی است. شاعر از مثلهایی كه در زبان و دفتار 

پایداری استفاده كرده است تا بر مردم تأثیر بگذارد و آن مفاهیم را روزمرۀ مردم وجود دارد، برای بیان مفاهیم 

ها مشاهده میشود، كاربرد عناصر عامیانه در كالم عشقی تأثیر برای آنان برجسته كند. همانطوركه از این نمونه

 رتآسانی صوبسیاری در روانی و ساددی شعر او دذاشته است. همین امر باعث شده است دریافت شعر وی به

بگیرد. امّا ادر وی مفاهیم مدنظر خود را در قالب زبانی ادبی بیان میکرد، تعداد اندكی از مردم به اشعارش درایش 

 ر نیست.پذیپیدا میکردند؛ زیرا فهم كالم ثقیل ادبی كه مملو از تشبیه و استعاره و ... باشد، برای عامج مردم امکان

از مردم میخواهد دست از شعار حركت و جنبش عملی وجود دارد. وی در اشعار بهار نیز همین مفهومِ دعوت به 

عمل بردارند و تالش و كوشش كنند؛ زیرا تنها با اقدام عملی، كارها به سرانجام میرسد و با صرف شعار و حرف  بی
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هیچ كاری انجام نمیشود. وی در شعر زیر بصورت تمثیل از اشخاصی تمجید میکند كه با عمل در پی تحقق 

 اند:خواهانه بودهرمانهای آزادیآ

ی منددهندۀ بهرهشاخصج سبکی شعرهای پایداری بهار در استواری و پختگی زبان و تصاویر آن است كه نشان

بر كاربرد كلمات كهن و عربی )مانند كیفر، حادثه، فراوان شاعر از میراث درانبهای ادبیات كالسیک است. عالوه

وهوای سبک خراسانی را در آن توان حاللطمات و...( كامالً مشخص است كه سبک این شعر خراسانی است و می

 دید.

 

 اتحاد و همدلی

 شعری تبدیل شده، اتّحاد و همدلی یکی از مهمترین مصداقهای ادبیات پایداری كه در اشعار بهار و عشقی به موتیف

رد. كاست كه مقدمج رسیدن به آزادی محسوب میشود؛ زیرا هر دو شاعر بر این باورند كه بتنهایی نمیتوان كاری 

 «:یک دست بتنهایی صدا ندارد»شعر زیر از عشقی یادآور همین مثل عامیانه است كه 

 مییای آزاددیی سیییییرخییط  كییه دانییمیییمیی

نان  و نمود نیچن دی با   جسییییت چاره  كرد چ

 

 نمیشیییود خوانا نگاشیییته نشییید خون با 

ها  من با  چاره  چه  کنیل  نمیشیییود تن

 (334)دیوان میرزادۀ عشقی: ی            

شعر مفهوم اتحاد و همدلی را طوری در پیوند با آن مثل عامیانه بیان كرده كه در ذهن مخاطب عشقی در این 

عامه این مفهوم تنها با آن مثل قابل تجسّم است. وی عالوه بر اینکه آزادی را منوط به جانفشانی و خون مردم 

اما در مصراع دوم از بیت دوم با لحنی میداند، چارۀ رسیدن به آزادی را نیز تنها در سایج اتحاد و همدلی میبیند. 

توأم با آه و حسرت منِ نوعی را در راه تحقق آرمان ملّی تنها میخواند. معنای ضمنی دفتار وی این است كه آزادی 

با اتحاد و همراهی مردم محقّق میشود. بهار نیز همبستگی و وحدت را از عوامل پیشرفت جامعه و نجات از زیر یوغ 

 نظر از تفاوتهای مذهبی، نژادی، قومی و ... به اتحاد و همدلی فرامیخواند:د؛ وی تمام مردم را صرفاستعمار میدان

یده اسییییت         ندر كشییی به زیر پر ا  یک مرغ سیییر 

جالد داده اسییییت      مرغ سیییر بییه دشییینییج   یییک 

 اسیییت سییی رده شیییاهین و جوجه به ، جفتمرغ یک

مرغ   فس        یییک  ق فتییاده در  پرشییییکسییییتییه و ا  ، 

مرغ صیییییید او        كرده و یییک  مرغ صیییییید   یییک 

نان           یده اسییییت آب و  نه كشییی یا به آشییی  مرغی 

فای   یده      مرغی ج ثه د  اسییییت روز و شییییبحاد

دل    شیییده سیییرمسیییت و مرغکی   مرغی ز وصیییل 

 قییربییان مییرغییکییی كییه ز سییییودای عشییییق دییل  

 یییا چییون بییهییار از لییطییمییات خییزان جییور      

 

 مرغی ددر نوا بییه فلییک بركشییییییده اسییییت  

 یک مرغ از آشییییانج خود سیییركشییییده اسیییت 

 یک مرغ جفت و جوجه ببر دركشییییده اسیییت     

 ، پر به دوشیییج اختر كشییییده اسیییت    یک مرغ 

به كیفر كشییییده اسیییت     پنجه  از به قهر و   اش 

یده اسییییت       نه در آذر كشییی یا  این مرغ آشییی

یده اسییییت         ثه كمتر كشییی حاد فای   مرغی ج

یده اسییییت          له مکرر كشییی نا خار،  یب   ز آسییی

به   خار،  یده اسیییت   از زخم نوک   خون بر كشییی

یده اسییییت     ته و دم دركشییی  سیییر زیر پر نهف

 (343: ی 6)دیوان بهار، ج                           
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 ای هیییمیییگیییی پیییییییرو دیییین قیییوییییم

تنیید؟           كیسییی عی ز كییه و  ی نی و شییی  سییی

 جییملییه مسییییلییمییان و ز یییک مییذهییبیینیید 

 دین یییک و مقصیییید یییک و مقصیییود یییک

 جییملییه یییکییییید، ای ز یییکییی سییییرزده    

 پییینییید پیییذییییریییید ز امیییرییییکیییییییان 

 عییلییم افییراخییتیینیید عیییسییییویییان كییاییین   

 سییییره بییردنیید ز عییالییم سییییبییاق    یییک

 مییا ز چییه بییر فییرع هیییییاهییو كیینیییییم     

 ، نیییادر فیییییییروزفیییرشیییییاه جیییهیییان

 روز نییخسییییتییییین كییه بییه بییخییت جییوان  

 درشسیییینییی و شیییییییعییی بییه ركییاب انیی  

 

 ای پسییییییران پییییدران قییییدیییییم   

 در پییی آزار هییم از چیییسیییییتیینیید؟     

 یییک میکیتیبینیید     خیوانییدۀ جیملییه سییییبیق  

 ه یییک و مییعییبیید یییک و مییعییبییود یییک  ر

 بیییرزدهدامییین جیییهیییل و دودلیییی   

 پییینییید پیییذییییرفیییتییین نیییارد زبیییان   

 مییتییحییدانییه بییه جییهییان تییاخییتیینیید       

 از میییدد عیییلیییم و دم اتیییفیییاق    

 ۀ اصیییییل ز پیییا افیییکییینیییییییم قیییاعییید

 رخییود بییه جییز اییین قصیییید نییبییودش ددیی 

 سیییر هشییییت بییه دشییییت مغییان  تییاج بییه

 یییکسییییره فییرمییانییبییر و خییدمییتییگییرش    

 (741: ی 6دیوان بهار، ج)                      

زوم اتحاد مردم است. بهار خواهان اتحاد مردم است فارغ از دین و مذهب. مفهومی كه هر دو شاعر بیان میکنند، ل

امّا سبک بیان آنها كامالً متفاوت است. خواننده هنگام خوانش، این تفاوت سبکی را بخوبی درک میکند و آداه 

گردد. آنچه برمی دیری عشقی از زبان عامیانه و تمایل بهار به زبانی محکم و صریحاست كه منشأ این تفاوت به بهره

در شعر بهار بیشتر بچشم میخورد، فزونی كلمات عربی همچون دین، قویم قدیم، مسلمان، مذهب، سنی، شیعه و... 

 است.

 

 استعمارستیزی
ای كه استعمار سایج شوم خود را تا مدتها بر سر ایران افکنده بود و استعماردران به غارت و چ اول ثروت در دوره

. همین میبرندبسر مردم این كشور می رداختند، مردم جامعه سالیان زیادی در جهل، فقر و بدبختی ملّی و استثمار 

خیزند رستیزی بمسائل باعث شده بود كه شاعران متعهدی مثل عشقی در قالب شعر به مبارزه با استعمار و بیگانه

رادی همچون عشقی سرانجام نتیجه داد و برای آداهی مردم به ظلم استعماردران روشنگری كنند. روشنگریهای اف

های و انقالب مشروطه با پشتیبانی مردم تحقق یافت؛ ازاینرو مضامین مربوط به استعمارستیزی از دیگر شاخصه

وی در شعر زیر در ستیز با استعمار، بویژه استعمار  ادبیات پایداری است كه در شعر عشقی بازتاب داشته است.

ه انگلیس مانند مهمانی است كه هنوز وارد خانه نشده، صاحبخانه را بیرون میکند. انگلیس، بیان كرده است ك

ربه موش و د»المثلی دربارۀ عشقی برای ترسیم نهایت خدعه و نیرنگ انگلیس، در بیت دوم با استفاده از ضرب

هم ملموس و قابل فبه ستیز با سیاستهای انگلیس می ردازد و بدین وسیله منظور خود را برای عامج مردم « بودن

میکند تا آنان از خواب غفلت بیدار شوند و به سیاستهای پنهان انگلیس پی ببرند. یادآوری میشود كه بیشتر اشعار 

 استعمارستیزانج عشقی مربوط به انگلیس و استعمار آن است:

 هنوزه هادنن خانه در پا كه مهمان نیا ازی وا

 سیانگل و ما عهد است دربه و موش داستان

 

 میکند رونیب خانه از را صاحبخانهی پا 

 میکند؟ چون رها ردید دربه در را موش

 (331)دیوان میرزادۀ عشقی: ی                      
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عشقی با بکاردیری عناصر عامیانه سعی كرده است زبان شعرش را متناسب با سطح آداهی مردم درآورد تا آنها 

 شعرهایش به مبارزه با استعمار ب ردازند. بتوانند با برقراری ارتباط صمیمانه با

نفرت خود را از استعمار انگلیس بیان كرده « نفرین به انگلستان»ای تحت عنوان در قصیده 4364بهار در سال 

كشور  نیا نیآكنده از خشم به نفر یاست كه با دل یسیاستعماردران انگل ازوی نفرت  انگرینما است. این قصیده

 است: پرداخته اهاستعماردر و خونخو

 انگلیسییییا در جهییان بیچییاره و رسیییوا شیییوی 

 

 ز آسییییییا آواره دردی وز اروپییا، پییا شیییوی    

 (553 ی :4بهار، ج وانی)د                         

ی جنوب و یشمال گانیاز مظالم همسا نگونهیو روس اشغال شده بود، ا سیانگل انیتوسط لشکر رانیكه ا یهنگام او

هم  یاز ظلم قوم تاتار و تاز ،داشتند روا نشیبه مردم سرزم سیكه روس و انگل ی رامیکند و شدت ظلم و ستم ادی

 :اندیدفراتر م

 خیاک و آب كرد  نیدر ا سیكیه انگل  یظلم

تاز  از دذشییییت       یجور و ظلم  تار در  تا  و 

گل    كرد  ن ب   سی ا برسیییر   دادیییآن همییه   یو 

 

 كرد ابیییه افراسییینییبیوراسییییب كرد و  نییه 

 ...خاک و آب كرد  نیدر ا سیكه انگل  یظلم

خالق  كر           ا كبییاب  گرهییا  ج تبییاه و   دمییا 

 (556همان: ی )                                  

ای )ضحاک و افراسیاب( و دو قوم )عرب و مغول( نام میبرد و ظلمهای بهار در این شعر هم از دو پادشاه اسطوره

كر آمیزد و آنها را مقایسه میکند. ذی هنرمندانه كهنه و نو را به هم میآنان را با انگلیس مقایسه میکند، یعنی بنحو

ی های بهار است.  بطور كلّی ویژدای و استفاده از آنها در شعر، یکی دیگر از ویژدیهای سبکی سرودهعناصر اسطوره

ارای كه كالم را د دویی و صراحت است و از تصویرسازی و ابزارهاییبیانی شعرهای پایداری بهار و عشقی مستقیم

اند. با این تفاوت كه ساددی و صراحت بیان شعر عشقی ناشی از تسلط زبان معناهای ضمنی میکند، استفاده نکرده

 عامیانه است، امّا بهار سعی كرده زبان شعرش را در سطحی ادبی و متعالی بکار ببرد. 

 

 دوستیوطن
در وجود فرد نباشد، بقیج مفاهیم مرتبط با مقاومت معنایی دوستی زیربنای پایداری است و تا عشق به وطن وطن

دوستی همواره یکی از موتیفهای ادبیات پایداری را تشکیل داده است. این نخواهد داشت؛ بهمین سبب ابراز وطن

ای دارد و در آن شرایط كه چنگال استعمار در كار بود، وطن مفهوم در شعر شاعران دورۀ مشروطه جایگاه برجسته

رای شاعر به معنای همه چیز او بشمار میرفت. عشقی هم در شعر زیر نگران ازدست دادن وطن است و این مسئله ب

ه از كال»اصطالحی عامیانه است. « خاكم به سر»های ساده و عامیانه بیان كرده است. اصطالح را با بکاردیری واهه

 ه هستند كه عشقی در بیان نگرانی خود از آنها استفادهنیز باز اصطالحاتی عامیان« فکر كاله كردن»و « سر برداشتن

كرده است. وی برای ابراز عشق خود به وطن دفته است كه مرد آن كسی است كه كاله وطن بر سرش است و من 

 ای آن را از خود جدا نخواهم كرد:همیشه كاله وطن را بر سر دارم و لحظه

صه  ز، سر ه ب خاكم  كنم ادر خاک سر  به غ

 سیییرم از كه  تا  وطن سییییتین هكال آوخ

 من و است  سر  بر شكله نیا كه بود آن مرد

 

 كنم سر  بهی خاك چه رفت كه وطن خاک 

تنیید    کر    برداشیییی ه    ف در ی كال نم    د  ك

له، ی ب هك  ار امردمن   كنم سیییر به ی آن ك

 (374)دیوان میرزادۀ عشقی: ی             
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ای خود را بهتر نشان میدهد نزدیکی زبان شعر دورۀ مشروطه به زبان كوچه و بازار، در عبارات و اصالحات عامیانه

كه از دفتارهای روزمرۀ مردم وارد شعر شده است. در شعرهای پایداری عشقی نیز اینگونه اصطالحات و عبارات 

ی پذیرش مفاهیم پایداری از چنین امکاناتی استفاده نمود چشمگیری دارد و با هدف تأثیردذاری بر عامج مردم برا

خواهی و استقالل كشور كه موضوعات دوستی، مشروطهكرده است. برای نمونه شاعر وقتی از مفاهیمی همچون وطن

محوری در شعر پایداری هستند، سخن میگوید، تركیبات و عبارات و اصطالحاتی كه بکار میبرد، غالباً عامیانه و 

 ز زبان شفاهی مردم است. بردرفته ا

بهار با آغاز انقالب مشروطه به حوزۀ سیاست وارد شد و اشعار سیاسی وطنی خود را از این دوران به بعد سرود. 

آتش سوزان نفاق و تفرقه و فتنه و فسادی كه از دامان  اسالمی هایجلوه بینابین. است حالتی وطن از او تلقی

ای بیگانگان چ اولگر شعله میکشید و كشور را به كام تباهی و ویرانی فرومیبرد، شاعر را بر آن میدارد كه در چکامه

ی و روزدر خطر بودن میهن را فریاد برآورد. شاعر، حضور بیگانج یغمادر را در كشور برنمیتابد، آنان را عامل سیه

بختی وطن را، ناشی از جهل و نادانی مردمان نیز میداند. او از اینکه رقبای ویرانی میهن برمیشمارد و این سیه

دیرین یعنی خرس صحرا )روسیه( و نهنگ دریا )انگلیس( برای نابودی و ذلت كشور و یغمای بیشتر خوان دستردۀ 

اند، مویه و كشتی سرنوشت مملکت را به درداب بال انداختهاند بیصاحب آن با یکدیگر، پیمان صلح و دوستی بسته

 ها مینماید:سر میدهد و ناله

 ات یییکسییییره ویییرانییه شیییید ای ایییرانییی  خییانییه

 عییهیید و پیییییمییان تییو ایییفییا نشیییید ای ایییرانییی   

 

نی              یرا یگییانییه شیییید ای ا ب کر  کن لشیییی  مسیییی

 عهیید بشیییکسیییتنییت افسییییانییه شیییید ای ایرانی 

 

 عهیید غیرت مشیییکن عهییدشیییکن در خطر اسییییت   

طر اسییییت...             ای  خ طن در  نهییار و خواهییان ز ن ط  و

 

 

 كار بیچاره وطن زار شد افسوس افسوس

 یار ما همبر اغیار شد افسوس افسوس

 

 جهل ما مایج این كار شد افسوس افسوس 

 باز ایران كهن خوار شد افسوس افسوس

 

 كه چنین كشور دیرین كهن در خطر است 

 ای وطنخواهان زنهار وطن در خطر است

 

 

 صحرا شده همدست نهنگ دریاخرس 

 آه از این رنج و محن آوخ از این جور و جفا

 

 است به درداب بال كشتی ما را رانده 

 هان بجز جرئت و غیرت نبود چارۀ ما

 (444و  447: صص  4)دیوان بهار،  ج                 

ه ها و تركیباتی بکار رفتبهار امّا واههادر در شعر عشقی هم لحن و هم اصطالحات و تركیبات، عامیانه است، در شعر 

كوچه  ای از زباناست كه در آثار كالسیک فارسی استفاده میشد و باعث كهنگی زبانش شده است. خواننده نشانه

و بازار در شعرهای پایداری بهار مشاهده نمیکند و در مقایسه با شعر پایداری عشقی، همین عدم وجود عناصر زبان 

از فردوسی، كسی مانند بهار با  شاید بتوان دفت پس رین ویژدی سبکی اینگونه از اشعار بهار است.تعامه، برجسته

 .است یافته انعکاس او قصیدۀ چندین این شدت و حدت دربارۀ وطن شعر نسروده است و  این امر در 
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درنتیجه باید دفت در دورۀ مشروطه شاعران بزردی هستند كه فداكاری میکنند و بجای پرداختن به مسائل ماهوی 

ادبیات  كه ممکن بود نام آنها را در تاریخ ادبیات جاویدان كند، به مسائل سیاسی روز توجه میکنند، پس از نظر 

نی الدین حسیاهمیتند. كسانی چون عشقی، سید اشرفادبی چندان مقامی ندارند اما ازلحاظ تاریخ اجتماعی حائز 

های و عارف قزوینی اشعار وطنی و سیاسی میگویند. اما در جایی كه هدف آنها برانگیختن مردم است، بناچار از مایه

الشعرای بهار است كه آثار او در هر دو زمینج مسائل مردمی و مسائل ادبی در ادبی آثار خود میکاهند. تنها ملک

 (. 369شناسی شعر، شمیسا: ی ی متعالی است )سبکحد

 

 انتقاد از بیتفاوتی و عدم احساس مسئولیت افراد در قبال كشور
به اوضاع جامعه و عدم احساس مسئولیت آنان داهی شاعران متعهد در شعرهایشان از بیتفاوتی برخی اقشار نسبت

یرۀ ادبیات پایداری قرار میگیرد؛ زیرا الزمج اتّحاد و همدلی، در قبال همنوعانشان انتقاد میکنند. این مفهوم نیز در دا

ی الهمراهی تمام مردم است تا برای رسیدن به آرمان ملّی، دودستگی و اختالف بوجود نیاید. عشقی نیز در البه

 و شعرهایش در كنار اینکه از خیانت عمّال دولتی انتقاد میکند، داهی نیز از قدرنشناسی برخی مردم نیز دله

 شکایت میکند كه چگونه بجای حمایت و دلگرمی، چشم زخم میزنند:

ند یم زخم چشیییم تشیییکری جا  خِدا ی ا  !  زن

 ننیید یک  م  رانی وز رانی ا بییا كییه انتهییا  یییخ  آن

 

 میکند حونیج رود با اری همچشیییم من مشیییچ 

ها    له   نیا من به  بدتر  بار ند  دردون سیییف  میک

 (334)دیوان میرزادۀ عشقی: ی                       

كه به معنای آسیب زدن به كسی است، بردرفته از فولکلور است و به باورهای عامیانه برمیگردد. « چشم زخم زدن»

وشت به سرنشاعر از این باور مردمی استفاده كرده است تا غیرمستقیم بیتفاوتی برخی از اقشار مردم را نسبت

جامعه از دست ظلم و فساد كاری نمیکنند، اسباب رنج  تنها برای نجاتجامعه نشان دهد، یعنی چنین افرادی نه

نیز میشوند. وزیران از جملج این اقشار هستند كه عشقی در شعر مذكور هم خیانتهای آنان را به كشور ایران نشان 

الً امهایی كاند. از چنین نمونهداده است و هم بدبختیها و مشکالتی كه آنها برای روشنفکرانی همچون او ببار آورده

پیداست كه كاربرد زبان عامیانه در شعر عشقی باعث ساددی و صمیمیت آن برای مردم شده است؛ زیرا نزدیکی 

دیری از عناصر زبان شعر به ذهن و زبان مردم نقش مهّمی در درک آنان از شعر دارد. بنا بر آنچه دفته شد، بهره

دن به زبان شعر است كه این امر در دورۀ مشروطه با عامیانه از جمله راهکارهای هنری برای غنا و امتیاز بخشی

: ، مصطفوی و دیگرانزبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدقصور، اشکال و فراوانی مختلف نمود داشته است )

 (.446ی 

ال در س كهمهمترین شخصیتی كه بهار از او بشدّت در قبال كشور انتقاد كرده، شاه پهلوی است. وی در شعری 

اد گناه انتقیكردن مردم ب دیو تبع یكشرضا شاه سروده است، از ظلم و ستم و مردم یدر تاجگذار یشمس 4351

 نادرست او مخالفت میکند: یهااستیكرده است و با س

به سیییر در ب    یپهلو كار    نتاج  بد  سیییتیهد از 

بان بسیییتن و مردم كشیییتن   دی و تبع حبس  و ز

 شییییاه ز  زاریلس و مردم همییه بفم مملکییت

 

 سییییت یبردارلییهككییه  یآن تییاجگییذار سییییتین 

 سیییت یو بدكردار  یزشیییت ،یشیییه لی تحصییی بهر

حق   ل تر     نی ا ا ب  سییییت یمردمییدار  ۀوی شییی نی خو

 .(344 : ی4دیوان بهار، ج)                                

 مصراع های اصلی سبک شعری وی است، درهای عربی در شعر بهار كه یکی از مشخصهدر كنار كابرد فراوان واهه
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های فرهنگ عامیانه است برای همراه كردن اشاره میکند، كه این هم یکی از جلوه« برداریكاله»دوم او به اصطالح 

مردم. در مصراع سوم هم چندین كلمه را به هم معطوف كرده است كه بنظر میرسد این عطف كردن كلمات به 

لمات به همدیگر را در مصراع چهارم هم ادامه داده همدیگر، یکی از ویژدیهای سبکی او است. بهار عطف كردن ك

 و دو كلمج زشتی و بدكرداری را به هم عطف میکند و سر انجام در مصراع پنجم باز هم این كار را ادامه میدهد.

و  ریرضاشاه دستگ دستور بارها به لیدل نیبهم ؛رضاشاه بود یاسیس یایهمشسرسخت خط نیاز مخالف یکیبهار 

ر عالوه ب پرداخت كه در آن  یادهیقص در زندان هم دست از مبارزه و انتقاد برنداشت و به سرودن رشد. بها یزندان

 میکند: نیاو را نفر انتقاد از سیاستهای غلط رضاشاه،

ین        ق ل بود     یو دعییا ت  من در آن شییییب 

 یشییییاه ددر فسییییانییه شیییید شییییاه   یا

 كییه تو تخم فتنییه را در ملییک         خییاصییییه

 دون سیییبییه فسیییییون انییگییلیی   یكییرد

 دییاو دییردن نییه خییر تییو كیینییون چییو  یا

 

 شییییاه بییددییوهییر   یو دعییا نییینییفییر  

 تو شییییاه شیییوم بییداختر     چو  خییاصییییه

 بییه هییر مییعییبییر  یو كییاشییییتیی  یآورد

 خییر گییریییكییه نییکییرد جییز تییو د  یكییار

 صییینعتگر       شی یوغ كییه خود شیییید    نآ

 (314)همان: ی                                   

استفاده میکند كلماتی چون: تلقین، دعا، خاصه، و فتنه.  او در این شعر باز هم مثل اشعار قبل از كلمات عربی

از كلمات جدید است و « انگلیس»همچنین كاربرد كلمات كهن همچون بددوهر، بداختر و ملک. همچنین كلمج 

 با بکاردیری این كلمات سعی در انتقاد از پادشاه )رضاشاه( دارد.

 

 یریگجهینت
 كم به میان مردمپس از تغییر و تحوالتی كه در دورۀ مشروطه رخ داد، شعر این دوره از دربارها فاصله درفت و كم

آمد. نمود این امر را میتوان در اشعار میرزادۀ عشقی مشاهده كرد كه عموماً اشعار ساده و قابل فهمی دارد؛ بنحوی 

 ئل مردمی و مسائل ادبی در حد متعالی است. كه تمام اقشار جامعه شعر او را درک میکنند و مسا

د ناپذیر باشد، عمدتاً این مواردیری از فولکلور برای شاعران اجتنابعواملی كه در دورۀ مشروطه باعث شده بود بهره

ی با استفاده از عناصری كه برای عامج مردم ملموس و عینی اجتماع یی اسیسرا شامل میشود: ضرورت بیان مسائل 

 الشتمورد نظر و مستدل كردن آنها با امثال و حکم و كنایات بردرفته از فرهنگ عامه،  مطالب بر دیكأتباشد، 

 هر از شیب دوره نیا شاعرانی سبب شد مسائل ن. چنیخودی هاشهیاند با آنان همسوكردن و مخاطبان اقناعبرای 

 هیلعی امبارزه ای امیقیچ ههمچنین باید افزود كه  .ورندی بیارو خود شعر در فولکلور از استفاده بهی گرید دورۀ

 قیتشو و مردم كردن آداه درو در زین لهئمس نیا ست؛ین ریپذامکان مردمی حداكثر تیحما جلب بدون استبداد

؛ دهد وندیپ روشنفکران با را مردمی هاتوده بتواند كه بودی مشترك زبانی ریبکارد كار نیا الزمج. بود مبارزه به آنان

 بلقی هادوره با سهیمقا در متعهد شاعرانی هاسروده در آن از استفاده و فولکلور نقش دوره نیا شعر دربنابراین 

درچه در سطح فکری وجود مضامین و موضوعات پایداری وجه مشترک بهار و  .است رتپررنگ اریبس آن از بعد و

عشقی است، امّا نحوۀ بیان آنها متفاوت است. عشقی از مظاهر عامیانه استفاده كرده است، درحالیکه بهار با زبانی 

 مستحکم و اسلوب رسمی این كار را انجام داده است. 

های دیری از همین جلوهمیرزادۀ عشقی برجستگی دارد، بهره شناسی شعرهای پایداریآنچه در بررسی سبک

ای كه وی برای بیان منظور خود بکار برده است، چنان فرهنگ عامه است. تشبیهات، اصطالحات و كنایات عامیانه
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فهم است كه كامالً با مخاطب شعر وی )مردم توده( همخوانی دارد و زبان سادۀ آن در سطح آداهی ملموس و همه

دریافت عامج مردم است. چنین ویژدیهایی در شعر پایداری بهار وجود ندارد؛ سبب آن از یک سو به تسلّط عمیق و 

وی بر ادبیات كالسیک و فرهیختگیش در زبان ادبی برمیگردد، از سوی دیگر مخاطب ضمنی بهار قشر روشنفکر و 

دست كالم را از یاما استوار ،ذاردیگم یرو به سادد یدوره اندك نیشعر بهار در ا اند. از نظر زبانیسیاستمداران بوده

شعر خوب  کیلوازم  جكالم هم کیمراعات دستور زبان و در ، وزن یدرست ،واهدان جهمان شکوه و طنطن و نمیدهد

 .ستا یاریبس یاشتباهات دستور یدارا ، شعرشزبان عامه دارد یریكه در بکارد یتعمد لیبدل یاما عشق .را دارد

ر از ذهن دو هاتیتشب و اتیكنا ،استعارات زا یو خبردرایید  یبتبع زبان به سادد زیدوره ن نیشعر ا یادبد عاز ب

. تاس رتریچشمگ آن درشعری  یتر است و چاشنیشعر بهار ادب ی،شعر بهار و عشق جسیدر مقا یول ستین قدما

 یرگیاز آنان با د کیهر کردیمشترک است اما رو باًتقری عصر آن شعر شاعران در مشروطه دوران موتیفهای شعری

 . صدق میکند زین یداریپا فموتیدر  هیقض نیا .استاو خای  ینیباز جهان یمتفاوت و حاك

و دانش  یتجربگكمی، امر را در جوان نیا لیدل رسدیبنظر م. تر از شعر بهار استکالیراد یشعر عشق یاز نظر فکر

 جتجرب لیدر بهار بدل یاحساسات بر عقل غلبه دارد ول یدر عشق رسدیبنظر م .دانست باید با بهار سهیدر مقا كمتر او

او در  یپروایو زبان بی عشق ییپروایب لیاز دال یکی امر نیهم باهدونه است. مسئله نیتر ادسترده نشیو ب شتریب

باال  ژهیبو ائلمس گریبهار در كنار د جتجرب دیبه استبداد است كه موجب ازدست دادن جانش میشود اما شا ختنتا

 یصرف نظر از پختگ ،در عهد احمدشاه . دفتمان بهارگرددیم یداریپا جنیدر زم دفتمان رییرفتن سن منجر به تغ

احمد  و سراسر اعتراض را در ریناپذ میتسل یاست و دفتمان یزتوفنده و پرست یزباندارای  یهمانند عشق ،او یزبان

ند و انتقاد میک رییدفتمان تغ نیا ش،كردن یزود و بعد از زندان یلیاما خ .میکند ینددینما اهضاششاه تا آغاز دوره ر

چند جز در عمر  انیتا پا و آوردیم یرو یعلم یبه كارها زیاز آن ن . بعداز رضاشاه میدهد شیخود را به ستا یجا

، میستیاعتراض او ن یشاهد صدا، دوم یجدماوند ۀدیهمانند قص ،دهیپوش اریو بس یمورد محدود آن هم با زبان رمز

 .و سکوت میدهد میخود را به تسل یدر شعر بهار جا یداریپا گریبه عبارت د

 
REFERENCE  
Parvini, Khalil. (2015). Pathology of Comparative Literature in the Arab World, 

Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, Institute of 
Humanities and Cultural Studies, No. 34, pp. 20-36. 

Al-Khatib, Hussam. (1992). Horizons of Arabic Literature and World Studies, Beirut: 
Dar al-Fikr al-Moaser, p. 50. 

Sangari, Mohammad Reza. (2004). Sustainability Literature, Poetry Magazine, No. 
39, Winter, pp. 45-53. 

Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza. (2008). Persian Poetry Periods, Tehran: Sokhan, 
pp. 35-39. 

Isaiah, Reza. (2006). Imam and Sustainability Literature, Matin (30) 8, pp. 121-143. 
Dehkhoda, Ali Akbar. (1982). Proverbs and rulings, Volume 2, Tehran: Amirkabir, 

p.702. 
Bahar, Mohammad Taghi. (2008). Divan, Tehran: Negah. 
Mirzadeh Eshghi, Mohammad Reza. (1971). Divan, Edited by Ali Akbar Moshir 

Salimi, Tehran: Amirkabir. 



205/ های پایداری میرزادۀ عشقی و محمدتقی بهارهای سبکی در سرودهتحلیل مؤلفه

Shamisa, Sirus. (2012). Stylistics of Poetry, Tehran: Mitra, p. 328.  

 منابع فارسی

علوم  یهامتون و برنامه یانتقاد جنامپژوهش(، 4341) لیلخ ،ینیپرو در جهان عرب، یقیتطب اتیادب یشناسبیآس

 .34 -65، صص 31 ۀشمار ،یهنگو مطالعات فر یپژوهشگاه علوم انسان ،یانسان

 بیروت: دارالفکرالمعاصر.(، 4446آفاق االدب المقارن عربیا و عالمیا، الخطیب، حسام )

 .53 -15، زمستان، صص 34(. مجلج شعر، شمارۀ 4393ادبیات پایداری، سنگری، محمدرضا )

 (. تهران: سخن.4397كدكنی، محمدرضا )ادوار شعر فارسی، شفیعی

 .413-464، صص 9( 35( متین )4395نیا، رضا )پایداری، عیسی ادبیات و امام

 ، تهران: امیركبیر.6(. جلد 4344اكبر )علیامثال و حکم، دهخدا، 

 (، تهران: نگاه.4397الشعرا )محمد تقی( )دیوان، بهار، ملک

 اكبر مشیر سلیمی، تهران: امیركبیر.(. تصحیح علی4355دیوان، میرزادۀ عشقی، محمدرضا )

 (. تهران: میترا.4344) شناسی شعر، شمیسا، سیروسسبک

معرفی نویسندگان
 ، ایران.كردستان، كردستاندانشگاه دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، : مریوان حسین فرحان

(Email: mrywanhsynfrhan6@gmail.com نویسنده مسئول:   )

 ، ایران.كردستان، كردستاندانشگاه زبان و ادبیات فارسی، دروه  استاد :سیداحمد پارسا

(Email: dr.ahmadparsa@gmail.com) 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers.

Introducing the authors 
Marivan Hossein Farhan: PhD student in Persian language and literature, University of Kurdistan, 
Kurdistan, Iran.
(Email: mrywanhsynfrhan6@gmail.com : Responsible author)
Seyyed Ahmad Parsa: Professor, Department of Persian Language and Literature, University of 
Kurdistan, Kurdistan, Iran.
(Email: dr.ahmadparsa@gmail.com) 

mailto:mrywanhsynfrhan6@gmail.com
mailto:dr.ahmadparsa@gmail.com
mailto:mrywanhsynfrhan6@gmail.com
mailto:dr.ahmadparsa@gmail.com

