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 چکیده:

استقرار حکومت مشروطه در ایران است.  ادبیات دوره مشروطه ، اجتماعی ترین دوره در تمام ادوار شعری و ادبی و آیینه تحولات اجتماعی و سیاسی پس از

رنگی دارد. غائله رویدادهای اجتماعی و سیاسی این دوره در اندیشه و شعر و ادب شاعران و روشنفکران آزادی خواه و استعمار ستیز آن ، بازتاب و تأثیر پر 

اج ثروت های ملی در ایران بود که با آگاهی مردم و رهبری آیت الله جمهوری رضاخان از اولین تلاش های استعمارگران برای به دست آوردن قدرت سیاسی و تار

 ی می شود.مدرس ناکام ماند. در این جستار ، نقش سیاسی ، اجتماعی و ادبی میرزاده عشقی در مبارزه و روشنگری با جریان جمهوری خواهی رضاخان بررس

 

 قیجمهوری ، رضاخان ، مدرس، مشروطه ، میرزاده عش واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
انیان تحولات و تغییرات اجتماعی بعد از ظهور و استقرار مشروطیت در ایران ، نه تنها جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایر

ی سیاسی و اجتماعی در ادبیات نوعی واقع گرای گراین دوره آغاز را دگرگون ساخت بلکه در افکار و عقاید و آداب و رسوم مردم نیز رسوخ یافت.

به طوری که اگر همه اشعار این دوره جمع  در ایران نیز می باشد؛موفق ترین دوره های ادبی و شعری  انقلاب،نظر خدمت به اجتماع و است ؛ از 

حیات ادبی این دوره هم منعکس نهضت انقلاب مشروطه در  (.6831:392آوری شوند تقریباً تاریخ منظوم انقلاب را تشکیل خواهد داد.)امین پور،

ر شد و گروهی از شاعران و نویسندگان به جمع آزادی خواهان پیوستند. این شاعران آزادی خواه و مبارز ، تا قبل از مشروطه ، به سبب انحصا

(. در 621:392)آرین پور،بودند در روزنامه ها متمرکز کردهدستگاه های چاپ و کاغذ در دست دولت و مستبدان ، مبارزه قلمی و روشنفکری خود را 

روزنامه های صدر مشروطیت مضمون های سیاسی و اجتماعی از قبیل1 ستایش از میهن و حمایت از ایران انقلابی ، مبارزه با استبداد شاه و 

سم ، دفاع از آزادی و قانون و اطرافیان او ، بیان عقب افتادگی فرهنگی و فقر ، کینه جویی با جهان خواران امپریالیسم و بیداری حس ناسیونالی

 (.691:396انتقادهای اجتماعی و... بیشتر در قالب مسمط سروده می شد)کریمی موغاری،

شعر واگذار از آنجا که نثر مطبوعاتی به تنهایی جوابگوی نیازمندی های مبلغان آزادی نبود ، آنها ناچار شدند قسمت دیگری از وظایف روزنامه را به 

دوره ، ابزار کارآمد و تأثیر گذار  نویسندگان بود تا نقطه ضعف های جامعه را همراه راه حل ها و درمان آن را نشان دهد. قسمت کنند. شعر این 

یات آن دیگر شعر این دوره  شامل ترانه ها و تصنیف های سیاسی و اجتماعی گوناگونی بود که مردم کوچه بازار به آواز می خواندند. ضمناً در ادب

(. برخی از این شاعران 81:392:نز نویسی و طنز سرایی بوجود آمد که معایب و مفاسد رژیم و عمال آن را به باد استهزا می گرفت)حاکمی،زمان ط

ر ، شاعرانی ملی گرا و آزادی خواه و انقلابی بودند که حرکت اجتماعی ، فکری و عقلی آنان موجب ترقی و حیات بخشی ادبیات این دوره شد. د

باید خواند؛ زیرا در لفظ و « مرکز شعر مشروطیت یا قلب سپاه »شعرشان تمام رنگ، بوی شعر مشروطیت را در خود داراست و شعرشان را نتیجه 

  (.21:392:)حاکمی،معرض حوادث زمان قرار داده اند معنا، شعرشان را در
در ایران جدید که با حمایت انگلیس شکل گرفت ، ماجرای  یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مانورهای سیاسی و تاریخی برای قدرت خواهی

قش این جمهوری خواهی رضاخان بود که با اتحاد مردم ، روحانیت و روشنفکران این دوره و رهبری آیت الله مدرس نافرجام و عقیم ماند. بازتاب و ن

معه و مبارزه با استعمار انگلیس بخشی وسیعی از ادب توطئه در ادبیات و شعر مشروطه و تلاش شاعران برای آگاهی بخشی و روشنفکری جا

 مشروطه را در بر می گیرد.

 جمهوری رضاخانی
شمسی به دنبال ناامیدی استعمار انگلیس از تداوم همکاری قاجاریه با سیاست های سودجویانه خود در ایران، و ضرورت 688:کودتای سوم اسفند

 یل در استثمار منابع نفتی و ارضی ایران با همکاری سید ضیا و رضاخان شکل گرفت.تاسیس حکومتی مقتدر و دست نشانده، برای تسه

شا سردارسپه ، پس از انقراض خلافت اسلامی در امپراتوری چهارصد ساله و منحله عثمانی و اعلام رژیم جمهوری درآن کشور، به دیدار مصطفی پا

احمدشاه برای رسیدن به مقام رئیس الوزرایی ، در ذهن سردار سپه قوت می گیرد. می رود. پس از بازگشت ، اندیشه جمهوری در حین گفتگو با 
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در ایران   کمی بعد ، با امضای طومارهایی و فرستادن آنها به تهران و با حمایت جمعی از مردم در تایید جمهوری و مذمت قاجاریه ، نغمه تغییر رژیم

فهمیده بود که پاره ای از آزادی خواهان خیال باف ، به مجرد شنیدن اسم جمهوری ، تصور  (. سردارسپه به خوبی6991:322سرداده می شود.)قائد،

یافت که خواهند کرد که ایران فوراً نظیر فرانسه و سوئیس و امریکا خواهد شد. هم چنین سردار سپه برای براندازی قاجاریه و رسیدن به قدرت ، در

ن دوآتشه خود را به ریاست جمهوری برساند تا بعدها به دست سلطنت طلبان تاج و تخت را تصرف ساده ترین راه اینست که به دست آزادی خواها

 (. 8981:399کند و سلطنت را در خانواده خویش مستقر نماید)مستوفی،

تغییر رژیم  به دست گرفتن اکثریت مجلس پنجم ، تحریک مردم به برگزاری تحصن ها و تظاهراتی در مخالفت با احمدشاه ، حکومت قاجار و

سلطنتی به جمهوری و عکس برداری از مجالس سوگواری مردم در ماه محرم و ارسال آن به جراید اروپا و ادعای دروغین تظاهرات مردم علیه 

 (.:6681:39احمدشاه و تلاش برای براندازی قاجاریه به اروپایی ها ، از اقدامات بارز رضاخان برای رسیدن به قدرت بود)مسرت،

شمسی تشکیل گردید طرحی مشتمل بر  336:در هفتمین و آخرین جلسه دوره پنجم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ سی ام اسفند  رضاخان

سه ماده تقدیم مجلس کرد و از مجلس درخواست می کند که به قید فوریت و طبق ماده اول ، رژیم مشروطیت را به جمهوری تبدیل 

 (.3221:323کند)طاهری،

 جمهوریمخالفان 
میلادی معروف به قرارداد وثوق الدوله 8:8:حمایت های دولت انگلیس از طرح جمهوری خواهی رضاخان به سبب مخالفت احمدشاه با قرارداد اوت

ت ، و عدم اطاعت و تسلیم شدن احمدشاه در برابر سیاست های خانه برانداز انگلیس ، موضوعی بود که غالب رجال روشنفکر و تحصیل کرده مملک

 (. 2381:393مخالفت بپردازند)مکی.که خود حامی جمهوری واقعی بودند ، پس از معاینه واضح دخالت های انگلیسی ها ، قلباً و علناً با این طرح به 

طرح جمهوری خواهی را دسیسه و توطئه جلس به صراحت اندیشه ، برجسته مجلس پنجم ، اولین کسی بود که در مآیت الله مدرس روحانی 

زمان  عمار انگلیس در براندازی مشروطه و احکام اسلامی کشور دانست. روحانیون ایران نیز به دلیل مذهبی ، مخالفت با این طرح بودند. زیرا هماست

در ترکیه ، مجلس کبیر، وزارت شریعت و اوقاف را منحل کرد تمام مدارس مذهبی را تحت وزارت ملی آموزش گذاشت. این تحولات بر رهبران 

ری ان تأثیر عمیقی گذاشت و از بیم استقرار چنین جمهوری در ایران و تضییع منافع آنان ، به عنوان علمداران توده مردم در مبارزه با جمهوایر

 (.631:326خواهی به میدان وارد شوند)زرگر،

اده عشقی ، سردار سپه را به خاطر منش شاعران مشهور و آزادی خواه این دوره مانند نسیم شمال ، ملک الشعرای بهار ، فرخی یزدی و میرز

خودکامه برای اجرای نظام مردمی جمهوری خواهی صالح نمی دانستند و آزادی های نسبی موجود را در همان حاکمیت متزلزل احمدشاه بر 

ادی عموم مردم و فراهم چیرگی استبداد رضاخانی بر همان نظام جمهوری موعود ، ترجیح می دادند. آنها معتقد بودند به سبب جهل و بی سو

. نسیم شمال در این باره (3621:398)محمدخانی،نشدن پیش شرط های فرهنگی و سیاسی در آن زمان ، استقرار جمهوری خواهی لزومی ندارد

 می گوید1

 ملت ما گر شود دانا، شود کارش درست         آه از نادانی این ملت محنت قرین

 (8361:398)نسیم شمال،ش خاکسترنشینکی به جمهوری رسد دروی        است  چون علم دانش لازمصحبت مشروطه را 

بهار نیز در مسمط موشح جمهوری که در روزنامه ی ناهید به چاپ رساند ، ضمن نکوهش استبداد و ظلم رضاخان ، جمهوری بدون بی علمی و 

 ناآگاهی عمومی مردم را یاوه ای بیش نمی دانست1 

 نگ است     این صحبت اصلاح وطن نیست که جنگ استجمهور سردار سپه مایه ن

  (.3281:393ست)بهار،جفنگاین حرف در این مملکت امروز آوازه جمهوری ایران     بی علمی و 

 روش و اندیشه سیاسی عشقی
مکتب خانه های محلی شمسی در شهر همدان به دنیا آمد. در 623:آذر 63سید محمدرضا میرزاده عشقی، فرزند سید ابوالقاسم کردستانی در 

نامه خواندن و نوشتن را فرا گرفت و در مدرسه آلیانس به زبان فرانسوی مسلط شد. ورود او در عرصه سیاسی، اجتماعی در بیست سالگی بود که روز

طرفداران انگلیس را به شمسی ، عشقی به تصور اینکه افرادی که قیام کرده و  688:در همدان منتشر کرد. در کودتای  «نامه ی عشقی »ای با نام

با شروع جریان جمهوری خواهی و پس از واقعه دوم حمل ، با زندان انداخته اند ، وطن خواه و ملی گرا هستند به مدح و ستایش آنان می پردازد. 

دهند شدیداً مخالف بود. او آن که اساساً طرفدار رژیم جمهوری بود ؛ مع هذا با چنان جمهوری که سردار سپه و اطرافیان او می خواستند تشکیل 

 می دید سردارسپه با زور و تزویر می خواهد رئیس جمهور شود و به نام جمهوری ، در گسترش استبداد به تدریج ، دست های چنگیز مغول را از

صف مخالفان رضاخان می  پس با سرودن غزلی انقلابی ، در کنار آیت الله مدرس و ملک الشعرای بهار ، از پیشروان (.881:393پشت ببندد)مکی،

 شود1
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  ی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیستتا کس      عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست 

 (.32:1:382)مشیرسلیمی،نیم رسوا عاشق اندر فن خود استاد نیست  عشقکس نشد استاد رسوای عالم ا نشدت

روش سیاسی عشقی پیروی از افکار حزب سوسیالیست بود و با اقلیت سوسیالیست مجلس چهارم از نزدیک همکاری و جانب داری می کرد. پس از 

ستند تظاهرات جمهوری و واقعه دوم حمل ، با آن که اساساً ظرفدار رژیم جمهوری بود، اما با چنان جمهوری که سردار سپه و اطرافیان او می خوا

ل دهند شدیداً مخالف بود. عشقی در دوره چهارم مجلس با اکثریت مجلس و لیدر آنها یعنی آیت الله مدرس بسیار مخالف بود ولی برعکس تشکی

 (.  881:393در دوره پنجم به مدرس و و طرفداران او خیلی نزدیک شد و نسبت به مخالفین آنها کاملاً مخالفت می ورزید )مکی،
 »طه دوستی و همکاری میرزاده عشقی با آیت الله مدرس در راه مبارزه با فتنه جمهوری می شود ، در باره ی او می گوید1 مرحوم بهار که خود واس

ی و مرحوم عشقی ، شاعر جوانی که از جمهوری خواهان و یاران سردار سپه سرخورده شده بود ، از اواخر سال گذشته به هواداران حفظ قانون اساس

ملحق شد و در جراید اقلیت چیز می نوشت و در این اوقات مصمم شد که روزنامه قرن بیستم را بار دیگر دایر مخالفان جمهوری 

 (.:2:1:32بهار،«)کند

میرزاده با درک درست از اهداف شوم جمهوری رضاخانی ، در روزنامه های یومیه مقالات و اشعاری تماماً سیاسی و ضد جمهوری پیشنهادی 

و می کوشید در وجهی توصیفی و نه تحلیلی و تشریحی نشان دهد که فکر جمهوری در اوضاع احوال ایران نابجاست و عملاً رضاخان می نوشت. ا

(.خود او درباره ی مبارزه با طرح استبدادی رضاخان و آگاه سازی عموم مردم از پیامدهای این 281:322این فکر را دربست باید تخطئه کرد)قائد،

مان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آورده ام و پر واضح است که این جمهوری ، جمهوری گ» توطئه ، می گوید1

 (.821:382:مشیرسلیمی،«)نبود

 در مبارزه خود اهداف زیر را دنبال می کرد1انقلابی و آزادی خواه پرداز  میرزاده در نقش روشنفکر و نظریه 

 جمهوریمبارزه با چاپلوسان و حامیان داخلی  -1
مدح و ستایش آن در هواداران جمهوری با میرزاده اندیشه ی جمهوری را برداشت سطحی از آنچه در ترکیه رخ داده است معرفی می کند که 

از آن استقبال را در باب این اندیشه نداشتند ، کوی و بازار ، سبب شد که آحاد مردم که درک و شعور سیاسی لازمدرتصانیف و های و هوی 

به طمع و  . این حامیان شامل روزنامه نویسان، سیاسیون، نمایندگان ، متجددین ، مجلس ، دولتی ها و وزرا و..(831:382:،)مشیرسلیمیکنند

تازه به دوران رسیده ها)فکلی( ،  «نوحه جمهوری»انتفاع پول و قدرت ، مبلغان و حامیان رضاخان در راه رسیدن به جمهوری بودند. میرزاده در 

 1چاپلوسان و وطن فروشان داخلی)لاشخور( و سلطنت طلبان حامی رضاخان )جغد( را حامیان اصلی جمهوری خواهی می داند

 بهر فروش وطن آماده ام      من که یکی لشخور آزاده ام   لاشخور گوید1

 مهوری( افتاده امدر پی این تازه لش)ج          لنگ بود امشبه عراده ام 

 (.698همان1)جغد گوید1 نوحه کنان در طلب قوت بود    عاشق سرداری ماهوت بود

واهی دروغینش می پردازد؛ جمهوری خ طیف های مختلف روزنامه های حامی رضاخان و به نکوهش «مظهر جمهوری»مسمط در هر بند از میرزاده 

و در زیر آن این جمله به چشم ، خوشحال به این منظره می نگرد  مظهر جمهوری را حمایت می کنند و جنبول ،شش روزنامه به شکل شش حیوان

مدیر مسئول روزنامه ناهید)افعی( را بی دین ، روزنامه تجدد)جغد( را پول پرست و  (. او:6381:39)مهدی نیا،«هی هی جبلی قم قم »می خورد

، روزنامه ستاره )سگ( را فریبکار ، روزنامه گلشن)الاغ( را مخالف آزادی و سلطنت طلب و روزنامه  را دزد مال دوست ، روزنامه کوشش)موش(

 (. 69:1:382مشیرسلیمی،)و ترسو خطاب می کند اپلوسچرا )گربه( جارچی

 

 ان عقب ماندگی های اجتماعی مردمبی -2
را به دولتمردان و چپاول م بدبختی و فلاکت مردجامعه غرق در  ی است که روزگار در ایران مردم آیینه تمام نمای اوضاع عمومی «ایده آل عشقی»

فقر فکری و فرهنگی آحاد مردم را زمینه ساز استقبال عمومی در مقاله های جمهوری قلابی ، میرزاده  .(23:)رک.همان1دانبه تصویر می کش خوبی

هوری محتاج نبود ؛ زیرا شرایط لازم برای درک و پذیرش جمهوری در جامعه از طرح جمهوری خواهی می دانست . از دیدگاه او جامعه ایران به جم

ساده  سراسر خرافاتی و بی سواد ایران مهیا نبود. قسمت اعظم جامعه ، قانون و مشروطیت را نفهمیده و صد یک اهالی آن توانایی خواندن و نوشتن

مکانات ارتباطی ، آموزشی ، بهداشت و فقر عام در جامعه می داند که پذیرش را هم نداشتند. میرزاده علت ناکارآمدی جمهوری را جهل، نبود ا

 (.86:همان1جمهوری در چنین مملکتی سبب ریشخند و تمسخردر انظار عالم می شود)
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اهالی آن میده اند ، صدیک جمهوری شدن در مملکتی که قسمت اعظم مردم معنی مشروطه و آزادی را نفه« جمهوری نابالغ »در مقاله ده میرزا

 قادر به نوشتن و خواندن نیستند و سراسر آن غرق خرافه پرستی است را عین ازدواج یک دختر پنج ساله با یک پسر هفت ساله می داند که حتی

 (88:همان1و تأمین همه نیاز های آنان باز استعداد زناشوئی در آنها وجود ندارد) با تهیه

یجه جهل و کهنه فضای غرق در فساد جامعه و ارتجاع خواهی مردم و بدبختی و فلاکت حاکم را نت با اشاره به« بشنو و باور مکن»در مسمط  

 1پرستی می داند

  (.682کهنه پرستیش محل نزاع)همان1     نیت ملت چه بود1ارتجاع!     

 لاش برای آگاهی بخشی جامعهت -3
ه در میرزاده ، در دو مقاله جمهوری قلابی، لازمه برقراری صحیح جمهوری را اجرای آن توسط دست کم دوهزار نفر دیپلمه ی دارالفنون می داند ک 

ید اول کله مردم را عوض کن»(. میرزاده با عبارت آغازین مقاله یعنی 831:382:می،یمشیرسلری را بسازند)یک دوره سی ساله بتوانند اساس جمهو

را فرستادن بچه های چهار، پنج ساله دهقان « کلاه جمهوری»جمهوری را کلاه پر زرق و برق فرنگی می داند که لازمه پوشیدن «. بعد کلاه آنها را

که  سقزی به مدارس مناسب اصول جاریه قرن بیستم است تا پس از فارغ التحصیلی و آموختن چند زبان ، آداب مجلس را بیاموزند و یاد بگیرند

  (82:ـ86:)همان1چگونه خود بدون دخالت دیگران در مهمانی ها لباس بپوشند.

جمهوری  عشقی با ترجیع بندی مردم پسند و پرخواننده ، یا منسوب به عشقی به نام جمهوری نامه ، بر آگاهی افکار عمومی تأثیر بسزایی گذاشت.

کلی جمهوری نامه، تاریخچه و داستان مطرح و بایگانی شدن پرونده جمهوری خواهی مضمون نامه کارنامه یا تاریخچه جمهوری به شمار می رود و 

   1است درباره آن در جهت آگاهی مردم از ابتدا تا انتها و همراه تفسیر و اظهار نظر

 چه ذلت ها کشید این ملت زار      دریغ از راه دور و رنج بسیار

 (688ـ698)همان1 که در این مملکت قحط الرجال است   ترقی اندرین کشور محال است

 دفاع از آزادی و قانون محوری -4
 میرزاده در مقاله جمهوری نابالغ ، نغمه جمهوری را خدعه و فریبی برای ایجاد حکومت دیکتاتوری و ارتجاعی و مضر به حال ملت و مملکت می

نبود دادگستری و « بشنو باور مکن»در مسمط (. 82:همان1)نفکر جامعه است. داند که مخالف آرای آزادی خواهان و توده های فهمیده و روش

 و قتل جوانان بدست دولت می داند1قانون را سبب عقب ماندگی جامعه 

 نسخ شد آیین ستم گستری    هیچ دخالت نکند لشکری

 .(688همان1کس جری) عمل مذهبی و کشوری   نیست به قانون شکنیدر 

جمهوری قلابی نیز معتقد است که جمهوری، سبب اختلاف ملت و دولت و از بین برنده ی طفل پاک آزادی و مایه ی خرابی همچنین در تصنیف 

 1عمارگران انگلیسی و روسی می شودمملکت و همنشینی است

 (.689)همان1رفتمان ز یاد ، نام اتحاد   طفل پاک آزادی، از رحم جنین افتاد 

 مبارزه با استبداد رضاخان  -5
 رضاخان ، سردار سپه، در این دوره به مدد مانورهای سیاسی ، ارتش نوین ، ایجاد امنیت نسبی در کشور و  شکست یاغیانی مانند شیخ خزعل و

با شناخت اهداف شوم رضاخان در برآورده کردن اندیشه  «آرم جمهوری»کلنل محمدتقی خان پسیان چهره ی اول مملکت لقب گرفت. میرزاده در 

عماری انگلیس ، جمهوری خواهی او را ادامه حکومت مستبدانه و ادامه سلطنت ناصرالدین شاه برمی شمارد که قلندرانه ، بدون توجه به های است

به نقش مستبدانه « بشنو و باور مکن»در مسمط  (.36:همان1)دنیا و ملت و وطن ، پرسه می زند و با مشت و ابزار جنگی بر سر مخالفین می کوبد

در قتل مخالفان و فساد روزن افزون جامعه می پردازد. مستبدی که تساهل او سبب تجاوز اجانب به شمال و جنوب کشور شده و به جای رضاخان 

 با انگلیس و روس روی آورده است1 آبادانی و توسعه جامعه به دوری از ملت و نزدیکی

 (682)همان1آنکه نکردست جوانان بگور! زر نستاندست ز مردم بزور!

 (688ت برای همه   حاکم مطلق چو بود محکمه)همانا1 هست مجازای

نیز ، میرزاده با اشاره به استبداد و قلدری رضاخان ، او را مهره ای دست نشانده انگلیسی می داند که سعی دارد با  « مظهر جمهوری»در مسمط 

 زور و فشار به فرد اول کشور برسد

 از صدق و صفا دورم ـ الدرم و بولدرم     من مظهر جمهورم ـ الدرم و بولدرم

 مأمورم و معذورم ـ الدرم و بولدرم     من قلدر پر زورم ـ الدرم و بولدرم  

 (.:69همان1)من قائد جمهورم ـ الدرم و بولدرم  
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 مبارزه با استعمار انگلیس -6
یانه انگلیس در طرح جهموری خواهی پس می پرداخت. او میرزاده در تمام مقالات و اشعار سیاسی خود به نقش استثماری و فریب های استعمارگرا

خود سری تدارک شد بر قیاس  تهیه در لندن شد اساس جمهوری ایده جمهوری را دسیسه انگلیسی ها و استبدادی در لباس جدید می دانست1  تا 

 1جمهوری

 (689)همان1آمد و نمود حیله با رنود      ارتجاع و استبداد در لباس جمهوری   

شمسی و قرارداد های نفتی و وثوق الدوله می پردازد و جمهوری 688:به افشای ماهیت استعماری انگلیس در کودتای  «جمهوری سوار»در  او 

 حضرت جمبول یعنی انگلیز  ساختگی را فریب استعمارگرایانه برای به دست آوردن نفت و... می داند1        یاسی ما هست ای یار عزیز                

 آن که دایم کار یاسی می کند         وز طریق دیپلماسی می کند  

 بر سر ما شیره ها مالیده است   ملک ما را خوردنی فهمیده است       

 کودتایی کرد و ایران شد شلوق       چون که او مایوس گردید از وثوق

 (.62ست)همان1د )نفت(محرمانه زد به خم شیره           ببست، )رضاخان(نقش جمهوری ، به پای خر

 جریان جمهوری خواهیدر نقش ادبی میرزاده 
ادبی بعد از مشروطه بود. نوگرایی و اصالت سبک روایی شعری ، استفاده از قالب های متنوع شعری  سبک هنری و تجدد فرم و پیشگامانمیرزاده از 

تغییر و بکارگیری اوزان ساده از مشخصه های نویسندگی و شعری او در این دوره است. شعر او ابزار بیان عقیده و اهداف انقلابی و گامی در جهت 

 .(3361:392)امین پور.از خائنان و مستبدان وطن است قاممخاطب از دربار به عامه مردم و انت

و در مخالفت با را با الهام از افسانه نیما « ایده آل » ،جمهوری خواهی سامان داده شده بود میرزاده در حالی که احساسات سیاسی به نفع غائله 

دیباچه  ن به عنوانآ انتیسم این دوره است که عشقی ازثر رمترین ا از اولین جنبش های تجدد ادبی و مهم. ایده آل نوشتجمهوری رضاخانی 

 (.221:329)منیب الرحمن.یاد می کرد انقلاب ادبی ایران

بی میرزاده از قالب مسمط و مستزاد برای سرودن فکاهیات و هجویه های ملی و سیاسی بهره کافی برد. ادبیات جدید انقلاب و شوخی های نوین اد

ستفاده از قالب ترانه و تصنیف که در این دوره ، جایگزین زبان آزاد مطبوعات شده بود، شکل گرفت. او در این تصنیف ها در آثار طنز انتقادی او با ا

جمهوری »مثنوی طنزآمیز  مانند1 . انتشار آثار طنزآمیز و انتقادی، ضمن شوخی و کنایه ، گاه با صراحت به طعن و تمسخر اولیای امور می پرداخت

حس خودآگاهی و دعوت به مبارزه با رژیم استبدادی را در مردم برمی « نوحه جمهوری»و « مظهرجمهوری»ثیلی و انتقادی ، مسمط تم« سوار

  (.681:392انگیخت)آرین پور.

ور آزادی زبان ادبی میرزاده به واسطه تحصیلاتش کم ، گویا و قوی نبود و فرهنگ زبانی و الفاظ و عبارات ادبی و شعری او نیز برای بیان آن همه ش

آگاهی و احساسات ضد استبدادی ناکافی بود؛ اما توانست با استفاده از شیوه های طنز رئالیستی ، تصویر سازی زنده از جهان پست و بیداری و 

اول کمال مطلوب را در خوانندگان برانگیزد. استفاده از زبان عادی طبقات مختلف مردم ، به کاربردن عبارات ، اصطلاحات و ضرب المثل های متد

 (.38بسیار مؤثر بود)همان 1برای مردم پسند کردن نثر ادبی او  «جمهوری»تصنیف « بشنو و باور مکن»در آثاری چون عامه 

 مبارزه عشقیسرانجام 
معتقد « فرد مومن »عشقی دموکرات پابرجایی نبود و دورنمای روشنی از سیاست های دنیا در نظر نداشت. او به اهمیت قاطع و بی چون و چرای 

زوهای آزادیخواهان بود و انقلاب خواهیش غالباً بی برنامه و بی هدف و جنبه کوفتن و ریختن و برانداختن داشت. با این حال آثار او اگر نتوانست آر

ه آزادی و ایران را در برقرار کردن حکومت قادر قانونی و اصلاح اساسی امور اجتماعی برآورد ، مسلماً در بیداری مردم و کوشش آینده ی آنان در را

ه بر گروه های مردمی و تشکل تصنیفات و مقالات میرزاده ، علاو(.  39:1:392رهایی از فشار داخلی و خارجی تأثیر فراوان داشته است)آرین پور،

ب ،  های مخالف تأثیر به سزایی در بین افراد کوچه و بازار بی خبرو ناآگاه از دسیسه های داشت. پس از انتشار آخرین شماره قرن بیستم و مطل

ر جمهوری هی هی جبلی ای مظه»جمله های مظهر جمهوری ، در شهر به سرعت دهان به دهان شایع می شد. بچه ها در کوچه فریاد می زدند 

و مست ها در دل آخر شب از کناره دیوارهای کاهگلی با دل پر درد می گذشتند و به جای آواز مستانه ی شبانه به تمسخر می خواندند1 « قم قم

 (.:6391:39مهدی نیا،«)جمهوری مجبوری هی هی جبلی قم قم»

انگلستان تاخت یکی از دوستان نزدیکش به او گفت1 دشمنی با شیر پیر انگلیس  پس از چاپ و انتشار آخرین شماره قرن بیستم ، وقتی عشقی به 

(. سرانجام عشقی که وعده 638خوش عاقبت نیست و دوستی با انگلستان ، به قول یکی از رجال بزرگ ضرر است و دشمنی با آن مرگ)همان1

ان و توسط عمال مزدورش به ضرب گلوله ترور شد. استقبال تاریخی شمسی به دستور رضاخ333:تیر6:ترورش را به دوستانش اطلاع داده بود ، در
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مردم تهران ، صاحب عزای از نفر که از جنازه او به عمل آمد در تاریخ هیچ شاعر ملی سابقه نداشت. شاعران ، روزنامه نویسان ، روحانیون وسی هزار 

 (2231:393مکی،)راه آزادی و وطن بودند.این مبارز 

 

 نتیجه گیری
ق میرزاده عشقی در تاریخ سیاست و ادبیات ایران به سبب سیمای مبارز و شهادت در راه اندیشه و قلم، در قالب اسطوره مقاومت و شهید راه ح

 گویی و ستیز با باطل و نیز سیمای نویسنده ، شاعر ، روزنامه نگار و انقلابی نظریه پرداز در بین مردم مورد توجه قرار گرفته است .

سیاسی واجتماعی ارزش عشقی در این است به عنوان وجدان آگاه جامعه و در راه مقاومت تا آخرین لحظه در برابر دسیسه بازی و توطئه  از نظر

ان ملی چینی استبداد و استعمار به مبارزه پرداخت. آرمان آزاد بودن و آزاد ماندن وتن ندادن به قدرت های داخلی و خارجی از او سیمای یک قهرم

 ت.ساخ

دی و مبارزه به لحاظ ادبی ، عشقی یکی از معدود شاعران مشروطیت بود که شعر و نوشتن در روزنامه را ابزار انتقاد و مبارزه قلمی و فکری در راه آزا

از سدها و باز  فداکاری او در راه انقلاب و تجدد و نیز کوشش او برای شکستن برخی به سبباو شاعری جایگاه ممتاز با استبداد و استعمار کرد. 

 تازه برای نو آوری های ادبی است. کردن راه

اگرچه اندکی بعد رضاخان با زور و خودکامگی و با شهادت آیت الله مدرس و میرزاده عشقی و دیگر مخالفان جمهوری دروغینش به سلطنت رسید  

لغو غائله جمهور خواهی رضاخان ، سرآغازی برای آزادی  اما روشنگری میرزاده و همراهی دیگر شاعران آزادی خواه و نقش روحانیت در جریان

 خواهی ، توسعه آگاهی علمی و فرهنگی ، استبداد ستیزی و مبارزه با استعمارگران خارجی در سالیان بعد شد.

 

 فهرست منابع و مأخذ
 6چاپ نهم، تهران1زوار،جازصبا تا نیما.(.392:آرین پور،یحیی.)

 . تهران1 علمی و فرهنگیسنت و نوآوری در شعر معاصر(.392:پور،قیصر.)امین 

 6چاپ دوم،تهران1 توس،جدیوان بهار)ملک الشعرامحمدتقی بهار(،(. 393:بهار،چهرزاد.)

 6چاپ دوم،تهران1امیرکبیر،جتاریخ احزاب سیاسی ایران)انقراض قاجاریه(.(.:32:بهار،محمدتقی.)

 .چاپ هفتم،تهران1اساطیرعاصر ایرانادبیات م(.392:حاکمی،اسماعیل.)

 .ترجمه کاوه بیات،تهران1پروین ومعینتاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه(.326:زرگر،علی اصغر.)

 چاپ چهارم،تهران1سخنبا چراغ و آیینه.(.386:شفیعی کدکنی،محمدرضا.)

 تهران1نشرثالثالدین گیلانی،نسیم شمال(.شمیم شمال)زندگی و شعر سیداشرف (.396:کریمی موغاری،فریده.)

 چاپ دوم،تهران1موسسه خدمات فرهنگی رسا.یک بررسی تحلیلی از زندگی سیاسی مدرس.(323:طاهری،سید صدرالدین.)

 امید فرداتهران1عشقی(. یرج میرزا،فرخی یزدی، میرزادهجامعه،فرهنگ وسیاست در اشعار و مقالات سه شاعر انقلابی )ا(.398:علی بابایی،داود.)

 تهران1طرح نومیرزاده عشقی.(.322:قائد.محمد.)

 تهران1سخن.شاعرمردم)یادنامه نسیم شمال(.(398:اصغر.) ی،علیمحمدخان

 3چاپ ششم ،تهران1 زوار،ج شرح زندگانی من) یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه(،(.399:مستوفی ، عبدالله.) 

 . چاپ هفتم،تهران1امیرکبیرر عشقیکلیات مصو(.382:اکبر.) مشیرسلیمی،علی

 3چاپ ششم،تهران1علمی،جساله ی ایران. تاریخ بیست(.393:مکی،حسین.)

 تهران1نشر روزگار، یعقوب آژند،شعر دوره مشروطه(.329:منیب الرحمن.)

 6.چاپ دوم، تهران1پاسارگارد،جقتل های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران(.:39:مهدی نیا، جعفر.)

 ، تهران1سعدیدیوان کامل نسیم شمال، با مقدمه سعیدنفیسی (.398:شمال)سید اشرف الدین گیلانی(.)نسیم 
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Abstract .The literature of Mashruteh period is the most social in all poetic and literary periods which reflects social 

and political changes after the establishment of Mashruteh government in Iran. 

Social and political events of this period have significant impacts and reflections on the thought, poem and literacy of 

poets and counter-colonization intellectuals.   

Reza Khan's republic movement was the first attempt of colonizers for gaining political power and looting national 

treasures of Iran that was unsuccessful because of people's insight and Of Ayatollah Modares leadership. 

This study attempts to analyze  Mirzade Eshghi's political, social and literary objectives and roles in fighting and 

informing people relating to Reza Khan's republicanism.  

 

Key words: Republic , Reza khan ,Modares ,  Mashruteh , Mirzade Eshghi 
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