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 شناختی معشوق در شعر مشروطههای زیباییبررسی نشانه

 

 ایی خوزانیزهرا آقاباب

 استادیار دانشگاه پیام نور 

 مریم جاللی باغبادرانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور اصفهان 

 چکیده

شناسانة معشوق این دوره با معاشیق شعر کهن های جمالمعشوق در شعر عصر مشروطه در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا ویژگی 

ترین نکات توصیفات شعر غنایی این عصر اند؟ برجستهشوق و شعرعاشقانه پرداختهیکسان است؟ شعرای مشروطیّت تا چه حدّ به مع

-ویژگی هار، عارف قزوینی و میرزادة عشقیمحمّد تقی ب: کدامند؟ در این مقاله بر آنیم تا با مطالعة آثار سه تن از شعرای مشروطه

های آن را با معاشیق سایر ادوار دریابیم و ها و شباهتشناسانة معشوق شاعران عصر مشروطه را واکاوی نموده، تفاوتهای جمال

 . تأثیرات احتمالی محیط سیاسی و اجتماعی بر این توصیفات را ارزیابی نماییم

 .شناسی، معشوق، شعر مشروطه، بهار، عارف، عشقی جمال: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های زیبایی شناختی را ما نیست و تنها بر آنیم که نشانهدر این مقال، سخن گفتن از معنا و مفهوم جمال شناسی یا استتیک هدف 

-در شعر این سه شاعران عصر مشروطه بررسی کنیم امّا اجماالً برای درک بیشتر به توضیحی کوتاه از سیمین دانشور بسنده می

باحث نظیر آن تحت عنوان علم توان گفت و در آثار قدما به معلم الجمال که آن را زیبایی شناسی یا شناخت زیبایی نیز می»: کنیم

و این نکته را متذکّر ( 99: 4913دانشور، . )«کنداحساس زیبایی و هنر گفتگو میة خوریم، دانشی است که درباراالستحسان بر می

ین نزدیک تر. کننداست که هر یک وجهی از زیبایی را معرّفی میزیبایی یا جمال تعاریف متعدّدی ارائه شده شویم که برا یمی

زیبایی کامل و مطلق نوعی از زیبایی . یزیبایی کامل و مطلق و زیبایی جزئی و طبع» :تعریف به هدف ما تعریف سیمین دانشور است

شناخت آن که هر کسی فارغ از ة است که نیازی به علم و شناخت ندارد مثل زیبایی یک گل بدون نیاز به داشتن دانشی در در حیط

 . دخالت سلیقه و نظر بدون د،رپذییابد و زیبایی آن را میمیصی، آن را درحسّ خودپرستی و ارضاء شخ

شکل پسندی انسان و در بین افراد نوع بشر ة که زیبایی انسان نیز از این نوع است، مرتبط با غریز( جزئی و طبعی)امّا زیبایی فرعی 

ی ترکیب شود، به کمال زیبایی خواهد قهای اخالا زیباییاین نوع زیبایی که اساساً مربوط به ظاهر است، چنانچه ب. متفاوت است

 ( 44: 4913دانشور، ). «رسید

توان های فرعی مد نظر ماست ضمن این که این نکته بر هیچکس پوشیده نیست که زیبایی امری نسبی است و نمیدر اینجا، زیبایی

ار تعریف کرد و آنچه به نظر شخصی یا عدّه ای زیبا بیاید، های زیبایی را تحت عنوان یک معیار ثابت و قانون وهیچ یک از معیار

 . این موضوع در مورد زیبایی منعکس شده در شعر نیز قابل تعمیم است. الزاماً از نظر دیگران زیبا نیست

 عامل شکل گیری این تفاوت هاچیست؟ 

ای از عوامل ت داشته باشد ولیکن پارههای معشوق، با شعر شاعری دیگر تفاوطبیعی است که شعر هر شاعر در وصف زیبایی

اصلی ترین عامل ایجاد تفاوت در توصیفات، سلیقه است . کندتأثیرگذار هم هستند که این توصیفات را تا حدودی به هم شبیه می

، زمان و همچنین عواملی چون محیط. یابداصل نسبی بودن زیبایی در اینجاست که اهمیّت می. شودکه به ایجاد سبک نیز منجر می

ها نقش دارند امّا این عوامل وقتی قابل تأمّّل هستند که شاعران مورد بحث، اشتراک زمانی، گیری این تفاوتعادت نیز در شکل

در مورد شاعرانی همچون بهار و عارف و عشقی امّا قضیه متفاوت است چرا که این سه تن شاعرانی . مکانی و اجتماعی نداشته باشند

. هستند( های انقالبیقرار داشتن در بطن جریان)و اجتماعی ( به لحاظ زیستن در یک کشور)اشتراک زمانی، مکانی هستند که دارای
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کند؟ اصالً آیا این سه شاعر در توصیفات جمال شناسانه تفاوتی  می عصر چه نکته ای اهمیِت پیداپس در بررسی شعر شاعران هم

 دارند که در صدد علّت آن برآییم؟ 

رداختن به موضوع جمال شناسی، الزم است ابتدا نظری به رمانتیسم بیندازیم چرا که توصیفات جمال شناسانه جزوی از شعر برای پ

محمّد مختاری در کتاب هفتاد سال عاشقانه، رمانتیسم را به . شناسیم نیستشعر غنایی تنها آنچه که با این عنوان می. عاشقانه اند

توانیم شعر مشروطه را نیز گونه ای شعر لذا می.  انقالبی-رمانتیسم اجتماعی(2.  عاشقانه–تیسم فردی رمان( 4:کنددو نوع تقسیم می

اگر شعر غنایی را به معنی شعر عاشقانه محدود » :رمانتیک بدانیم البته از نوع دوم آن با این توضیح از دکتر شفیعی کدکنی که

بالطبع، باید نیز چنین باشد زیرا در شرایطی که جامعه  درگیر با مسائلی از  کنیم از این منظر، شعر مشروطیت بسیار ضعیف است و

شاعرانی که در این دوره . نوع بیدادگری و زندان و شکنجه و تبعید و غارت است، مجالی برای غزل و غنا و شعرهای عاشقانه نیست

شفیعی . )«مگر بعضی که  غزل سیاسی گفته اند. ده اندبه غزل و شعر عاشقانه پرداخته اند، هیچ کدام شعر درخشانی به وجود نیاور

 (33: 4931کدکنی، 

زمانی خاص که بستر حوادث و رویدادهای انقالبی و سیاسی بوده است، انتظار اشعار بدیع و بکر ة مشروطه به عنوان یک بازة در دور

شناسانه، اجتماع است؛ های جمالل تأثیرگذار بر تفاوتدانیم یکی از عوام می عاشقانه انتظار چندان به جایی نیست زیرا همانگونه که

هر جمع انسانی ». گذارندآن تأثیر میپذیرند و هم بر این ارتباط، یک ارتباط دوسویه است، شعر و شاعر هم از اجتماع تأثیر می

اند و نه بدیهیّات پذیرفته شده کند که به عنوانواقعی را ترشح میهای  های ارزشی یا قضاوتشماری از افکار، اعتقادات، قضاوت

و تحت تأثیر همین باورهاست که شعر شاعر عصر ( 33: 4931اسکارپیت، )« نیازی به توجیه و توضیح دارند و نه به اثبات و ستایش

و های جمال شناسانه است و هم سبب ترغیب و تهییج آحاد جامعه به انقالب رویدادهای خالی از جلوهة مشروطه هم منعکس کنند

های شویم که از شعرای مشروطه، اشعار بکر عاشقانه و سرشار از تازهلذا در همین ابتدای بحث، متذکّر می. گرددحق طلبی  می

های بهار، اغلب در نوآوری. جمال شناسانه را توقّع نداریم؛ شخص این شاعران نیز به دنبال انعکاس این مفاهیم در شعرشان نیستند

مضامین ؛ های بشر دوستانهاهر و آن هم مفاهیم سیاسی و اجتماعی همچون آزادی، وطن و دیگر اندیشهمفاهیم است نه ظة حوز

شود اگرچه او ظاهراً از این  بهار، همچنان تکرار مضامین  شعرای پیشین است و در این زمینه ابتکاری از او دیده نمیة جمال شناسان

 :جسته استتکرار بیزاری می

خاطر را کند رنجه مکرر گر همه قند است  ز بادامم بد آید بس که خواندم چشم بادام 

 (396: 4911بهار، ) 

است که غزل بهار، شور و حال غزل پارسی را علیرغم این ابراز بیزاری از تکرار، همین وفور کلیشه در غزلیات عاشقانه او، باعث شده

که توصیفاتی منقضی در شعر فارسی هستند، . ..کن و طاق ابرو وبت فرخار، نرگس غمزه زن، طرّةپر ش: مضامینی چون. نداشته باشد

جو و تازه طلب شوند و این تکرار ممل و کسالت بار، باعث کاهش تاثیرگذاری غزل بر اذهان نودر شعر غنایی او به وفور یافت می

مان شاعر همخوانی داشته باشد؛ مثالً معتقد اگرچه او بر این باور بود که استفاده از مضامین پیشینیان نیز باید با عصر و ز. شودمی

تواند محلی از اعراب بود که ستودن نوشاد و طراز که امروزه جزو خاک اتحاد جماهیر شوروی هستند، در شعر شاعر امروزی، نمی

یب را فراهم گرفت که این امر موجبات رنجش خاطر ادسنّت گرا خرده میادیب نیشابوری داشته باشد و در این مورد بر استادش 

 . آوردمی

آثار سیاسی و ة دانست، اما این ادعا تنها در حیط می نو اندیشی و مضمون آفرینی صاحب سبکة بهار، اگرچه خود را در حیط 

البته شایان ذکر است که شخص بهار نیز در باب اشعار . اجتماعی و ملّی و میهنی او پذیرفتنی است و نه در اشعار عاشقانة او

بهار معتقد بود شعری . سرود و غزل او از شور غزل فارسی بی بهره استچندان ادعایی ندارد او غزل را صرفاً جهت تفنن می عاشقانه،

 :نیکوست که ترجمه پذیر باشد

روزی . غزلیّات سعدی هرگز به قدر بوستان او جاودانه نخواهد بود. اشعار عشقی چیزی نیستند که نام شاعر را جاودانه ضبط کنند»

های غالب غزلیّات او که زبان ایران تغییر کند و اصطالحات سعدی کهنه شود، آن روز بوستان به آن زبان ترجمه  شده ولی قسمت

غزل را باید برای خود گفت و برای معشوق خواند ولی شعر حقیقی را »: گوید می و نیز( 46: 4912بهار، ). به حال خود خواهد ماند

 (. 43: 4912بهار، )« ای دنیا به یادگار گذاشتباید برای دنیا گفت و بر
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دانیم زیرا  غزل که بستر شعر غنایی و لذا ما عمدتاً بهار را یک شاعر قصیده سرا  و در این زمینه، پیرو شاعران سبک خراسانی می

توان در قصاید ار بهار را میآثة زبد. هایش نیستها و بویژه قصیدهنمایش جمال شناسی است، در شعر بهار به قوّت سایر قالبة عرص

: های او مثل غزلی با مطلعای از غزلشود که در حدّ قصایدش قبول عام یافته باشد گرچه پاره می او یافت و کمتر غزلی از او دیده

عنوان یک ه به، نمونه کاملی از غزل پارسی است، اما نه به عنوان غزل با معنای رایج آن، بلک"من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید"

من زبان وطن »کتاب  499در ص . معمول غزل پارسی، انتقادی استة خالف شیوغزل سیاسی؛ بهار، حتی غزلیّاتش هم بر

ای معتقد است که این پیوند عمیق شعر بهار با اجتماع، باعث شده شعر او همیشه تازگی دکتر شفیعی کدکنی در مقاله« خویشتنم

سته به روز شود، لذا بر خالف اغلب شعرا که خصوصاً در دوران کهولت و پیری دچار آفت تکرار و ابتذال داشته باشدو به عبارتی پیو

هدیة باکو، اللة خونین کفن و جغد جنگ، بر این مدّعا صحه : قطعات. استشوند، بهار در پیری نیز همچنان تازه و بکر سرودهمی

 . گذارندمی

این تفاوت . تفاوت آنها با شاعران نزدیک زمان پس از خود استة ندانی با هم ندارند و عمدشعرای مشروطیّت از این منظر تفاوت چ

زمانی کمی ة عصر مشروطه با وجود فاصل. کندزمانی، آنقدر چشمگیر است که ضرورت بررسی علّت را ایجاد میة در مقایسه با فاصل

تعدادی از شاعران مشروطه و معاصر یکدیگر . سیاری با آن تفاوت داردهای بدارد، از جنبه(پس از مشروطه تا امروز)معاصرة که با دور

شان، هیچ شباهتی در توصیفات و صور خیال و اندک حیات شاعریة اند ولیکن  با وجود همین فاصلرا در زمان حیات درک کرده

ر نزدیک به توصیفات شاعران ادوار پیشین شاعران مشروطه بسیاة توصیفات جمال شناسان. ها ندارندتر از آن در مفاهیم و اندیشهمهم

های عنوان شده برای معشوق، مربوط به معاشیقی است توان دریافت که بسیاری از صفات و ویژگیاست تا آنجا که با اندکی دقّت می

. شودزیبایی تلقّی نمیهای های اخیر جزء نشانه شده در دورهکه اصالً دیگر وجود خارجی ندارند یا آنچه در آن دوران زیبا تلقّی می

 . هایی این مبحث را باز نماییم برای درک بیشتر این نکته الزم است با ذکر مثال

 معشوق مذکّر

در دوران . ای به رسم کهن و منسوخ شاهدبازی داشته باشیمپیش از پرداختن به موضوع معشوق مذکّر در شعر، الزم است اشاره

دادند این بردگان خوبروی در که بزرگان پسرکان نوجوان خوبرویی را به یکدیگر هدیه میسلجوقی و غزنوی رسم بر این بوده است 

. است و معشوق شعر عاشقانه، همین شاهدان هستندرسیدند و معیارهایی برای زیبایی آنان وجود داشتهنیز به فروش میها  بازار

ج دارد، ستایش این امردان در شعر، مورد انتظار است امّا زمانیکه ای زنده است و شاهدبازی رواکه این رسم در جامعهطبیعتاً مادامی

 . رسدعذار که منحصر به معشوق مذکّر است چندان زیبا به نظر نمیة هایی مثل سبزشود دیگر توصیف ویژگیاین رسم منسوخ می

های موجود در جامعه، معشوق ز واقعیّتهای غزنوی و سلجوقی و نیقاجار به تبع ادبیات دورهة بازگشت یعنی ادبیات دورة در دور»

« .توان گفت که فقط در ادبیات دوران معاصر است که در آن به طور گسترده ای با معشوق مؤنث موا جهیملذا می. مرد بوده است

 (44: 4914شمیسا، )

 گرایی و مشابهت در توصیفاتکلّی

حضور در جامعه را نداشتند و نیز به خاطر ة زنان به راحتی اجاز های نخستین شعر پارسی تا روزگار اخیر به دلیل اینکهدر دوره

اصوالً خطاب به زن یا »کرد ها و صفات معشوق خود را در شعر منعکس نمیای از باورها و تعصّبات، هیچ شاعری صراحتاً ویژگیپاره

 (262: 4914شمیسا، . )«استشدهدختر، نا معمول بوده و خالف ادب شمرده می

شد که وصف معشوق به شد و این امر موجب مییگر این بود که اصالً با وجود امردان، زن به عنوان معشوق شناخته نمیو دلیل د

ای از فاکتورهای از پیش تعیین شده و مشخّص برای زیبایی شاعران معشوق خود را پارهة در واقع هم. کلّیّت و ابهام گرایش پیدا کند

ها ملزم بودند که با قدّی همچون مثالً تمامی معشوق. نظر آن صفت را در وجود خویش نداشته باشدسرودند ولو اینکه فرد مورد می

وصف شوند خواه معشوقی این . ..جو، تیر مژگان و کمان ابرو وچشم سیاه فتنه، سرو، رخساری چون گل یا ماه، زلفی چون سنبل

شد که همگی این خوبرویان به یک شکل ای دیگر باشد و اینگونه میصفات را داشته باشد و خواه در هر یک از این اجزاء به گونه

-دکتر شفیعی کدکنی در توضیح این نکته می. استآمدند گو اینکه معشوق تمامی شاعران، یک نفر بودهقابل تصوّر در می

که مثالً تمام شعر فروغ، بینید های بعدی میتجارب شخصی بر شعر این دوره حاکم نیست و این چیزی است که در دوره»:نویسد
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ة ها در مجموعباشد که حتّی یکی از این لحظهخصوصی تصویر شدهة تجارب شخصی است یعنی ممکن است در شعر فروغ، ده لحظ

 (29: 4933شفیعی کدکنی، . )«شعر شاعران عهد قاجار وجود ندارد

الفردیّت و کلّیت به حدّی ة این مسئل. وقی است کلّیشعرهای عاشقانه هم معشوق این شعراء معشة در حوز»: و نیز معتقد است که

سعدی است، چنان که معشوق شعر غنایی سعدی نیز همان ة است که معشوق شعر غنایی این دوره، همان معشوق شعر غنایی دور

که مرد  توان تشخیص دادمعشوق شعر غنایی فارسی، موجودی است کلّی که حتّی نمی. معشوق شعر غنایی فرخی سیستانی است

 ( 21: همان. )«است یا زن؟

این رسم در ة خوریم، آیا به سبب ادامحال باید پرسید که اگر در شعر  شاعری چون بهار در وصف معشوق به صفات مردانه بر می

رسم » میان مردم است یا بهار به عنوان یک شاعر سنّت گرا، مطابق فرمول توصیفی رایج شعر سروده است؟ با استناد به این مطلب

یابیم که استاد  می در( 262: 4914شمیسا، )« شعر فارسی از رودکی تا بهار استة های دیرینخطاب به پسرکان زیباروی از سنّت

متاسفانه . این رسم توصیف در شعر دانسته استة ادامة رواج این رسم در جامعه، بلکه به واسطة شمیسا این امر را نه به سبب ادام

توصیفات جمال شناسانه هیچگونه نوآوری به خرج نداده و همان توصیفات قدیم را ة وانمندی در ادبیات در زمینبهار علیرغم همه ت

 :کنیمای میای از این دست توصیفات اشارهبه پاره. استهایی دیگر در شعر جای دادهبه گونه

رمن از این شاد که او برده مه روزه به س شاد شد دوش ز دیدار من آن ترک پسر  

 (411: 4911بهار، )

 (....بودم این ماه به تسبیح و تراویح به سر: )که در این بیت ظاهراً تحت تاثیر این بیت از فرخی سیستانی بوده است

ها سازد در کار من آن ترک پسرحیله  تا دل خویش به او باز دهم بار دگر 

 (411:همان)  

ر نژادند و همه ماه پسرکه همه حو حبذا کشور ری با همه خوبان که در اوست  

 (همان) 

 :یابیمهمین نکته را در می  "خط عذار"ة برد و در اشعار زیر نیز به قریندر اشعار فوق، شاعر صراحتاً از معشوق مذکّر نام می

طبریة سپرده خط غالمی بنفش منم غالم خط مشک فام تو که بدو  

 (211: همان) 

است رفیقان را دل جویتا خط ندمیده نقدی باقیست فقیران را دریاب تا   

او نیش زند بر دل اصحابة واندیش بیم است که خط جوش زند گرد عذارت  

مزه گردد ز خط سبزعناب لبت بی عنابة اینست بلی خاصیت سبز   

 (416: همان)

دال بر ذکر بودن معشوق را  های دیگرنمونه. که شعر فوق به شرط ندمیدن موی بر رخساره برای امردان برای زیبایی نیز اشاره دارد

، 4214، 4413، 4419، 4412، 4439، 4461، 4462، 4431: همان)و ( 621، 643، 239، 213: همان: )توان یافتدر این اشعار می

 (.4233و4239

اند اشاره ری بودههایی که از ترکان لشگای از صفات مربوط به شاهدعارف قزوینی امّا با وجود اینکه در توصیفات خود تلویحاً به پاره

 :مثالً در این بیت. باشداست اما شعری ندارد که در آن مستقیماً به لفظ پسر اشاره شدهداشته

در تمام عمر عارف می قسم به ساغر  به روی ساده رخان یک نگاه ساده نکرد 

 (36: 4914قزوینی، )

 به اطالق برای مردان به کار م "زلف"دیگر اینکه لفظ . باشدشده که هنوز مویی بر رخسارشان نرسته ساده رخ به امردانی گفته می

شمیسا، )« گویدآنجا که سخن از زلف است نباید پنداشت که از زن سخن می». اندبردهرا به کار می "گیسو"رفته و برای زنان 

 . بردنددر مورد زنان معموالً لغت گیسو را به کار می( 233: 4911

 :را به کار برده است و عارف مکرّراً این لفظ 

 گر دهدم دست، بیم خار ندارم زلف تو چون سنبل است، روی تو چون گل
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 (  34: 4914قزوینی، )

، 233، 231، 243، 419، 433، 423، 443، 446، 443، 442، 31، 39، 36، 31، 61، 61، 33، 31، 36: همان: )های دیگرو نمونه

213 ،919 ،916 ،913 ،913 .) 

ها را دالّ بر توان به صراحت این نمونهاست، امّا نمیعلیرغم علم به اینکه لفظ زلف برای جنس مذکّر کاربرد داشتهبا این همه و 

 . بینیماست امّا در شعر بهار لفظ پسر را علناً میمذکر بودن معشوق دانست چرا که زلف در غیر از این معنا  نیز کاربرد فراوان یافته

بینیم اما در مورد او نیز به صرف استعمال این واژه حکم به تقلید در توصیف زلف را میة ای کاربرد واژهدر شعر عشقی هم نمونه

 . کنیم نمی معشوق مذکّر

های لشکری بوده که در زمان غزنوی و های ترکسایر صفات خونریز بودن و قتّال بودن، کمانکش بودن و جفاکاری نیز از ویژگی

ها در وصف اچشم، ابرو، مژه و در توصیف خلقیّات این صفت. بازارهای ایران و دربار پادشاهان راه یافتند سلجوقی به عنوان تحفه به

آمد، به طور قاطع دلیل بر گونه که گفتهبا این همه همان. معشوق، کاربرد وسیعی یافتند و این روند تا زمان معاصر نیز ادامه یافت

 . توان داوری نمودای بودن توصیفات شاعرانه میها فقط در حدّ تکراری بودن و کلیشهمعشوق مذکّر نخواهند بود و در مورد آن

ای انجام ندادند و در حدّ توصیف جمال، کار تازهة توان نتیجه گرفت که هیچ یک از شاعران مشروطه در حیطلذا از این مبحث می

 . ای باقی ماندندکلیشه. تقلید از همان توصیفات رایج

افتاده و اتی که در شعر این سه شاعر منظور، حائز اهمیّت است، ذکر نام معشوق است که تا پیش از آن به ندرت اتّفاق مییکی از نک

ای از بنا به دالیلی که ذکر شد، معشوق شعر پارسی یک معشوق دیرینه، البته گمنام و پیوسته در هاله. گیرد می در شعر معاصر اوج

در مجموعه  "مریم"توان به عشقی نسبت داد چرا که کاراکتر  نمی در میان این شاعران، ویزگی ذکر نام را بر خالف تصوّر،. ابهام بود

عشقی علیرغم گرایش به تجدّد، به رسم . گونه استشاعر نیست و تنها یک شخصیِت در روایتی داستانة ، معشوق"سه تابلو مریم"

جایی برای حضور این ، ا شاید در فضای شعری عشقی بر خالف فضای حقیقیخود در شعر نیاورده است و یة کهن، نامی از محبوب

ملک )عصر گرمای هوا شکسته، بهار»: خوانیمزن نبوده است اما در شرح حالی که از واپسین روزهای حیات عشقی نقل شده می

عشقی ة محبوب "کوکب"ستراند، سپسگای کنار حوض میقالیچه (خدمتکار پیر عشقی)زهرا سلطان . رودکند و میوداع می( الشعرا

 ( 213: 4963سپانلو، )«...شود ووارد می

 :شوداین ویژگی در دو شعر بهار دیده می. ولیکن بهار و عارف، مستقیماً از مخاطب خاصّ شعر خود نام برده اند

 داشتم احترام و اکرامش محترم بود و محترم نامش

 (4911:132بهار، ) 

ز شرم رخ توپرده بر افکن که ! قمرا ماه فلک زیر نقاب است امشبة چهر   

و پرتو شمع می نور روی قمر و عکس  چهره بگشا که شب ترک حجاب است امشب 

 (431:همان) 

که مردی خوش رو، جسور، بلند آوازه و به ( عارف)وی». بردعارف نیز در چند شعر، از زنان متعدّدی که برایشان شعر سروده نام می

-و از اشعار وی در. (4963:91سپانلو، ). «روز بوده است، حدّاقل با چهار دختر ناصرالدین شاه عشق ورزیده است هر حال باب طبع

. السلطنه سروده است، یا تصنیف نهم را برای قدرت السلطنهرا برای آفاق( تصنیف پنجم)تصنیف افتخار آفاق یابیم که او، می

  . ده استهمینطور، غزلی نیز برای اختر السلطنه سرو

 آسمان، ناکسم ار چرخ تو چنبر نکنم گر مراد دل خود حاصل از اختر نکنم

 (11: 4914قزوینی، ) 

. معروف شد "اختر سرداری"به ( ارشد الدوله)شاه، که به دلیل ازدواج با سردار ارشد الدین اختر الدوله، یکی از دختران ناصر "

 :سیاسی نیز دارد، مشهود استة ونمایدلبستگی عارف به زنان قجری در این بیت که در

 این مملکت خراب کن، آن دل خراب کن مرد و زن قجر بود این فرقشان که هست،

 (913: همان) 
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ة ابیات،کلمة این غزل به نام زهرا خانم نامی ساخته شده که از جمع حروف اولیّ: نویسد می "زلفة هال"همچنین در ذیل غزل  وی

ای نوآوری در شعر مشروطه و توان به عنوان خصیصه ای کم تکرار، عامل گونهکالم اینکه ذکر نام را میمخلص . حاصل گردد« زهرا»

 . آن در آینده دانستة برای ادام ایزمینه

 واژگان و اصطالحات کوچه بازاری

اصطالحات مربوط به فنون و عصر مشروطه و دوران بهار و عشقی و عارف، عصر راه یافتن اصطالحات کوچه و بازاری و عامیانه و نیز 

ادبیات است و موضوع قابل توجه در شعر بهار، همسایگی و چینش هماهنگ عبارات جزیل و استوار پارسی در ة تکنولوژی به حوز

شود و علّت این امر عالوه صالبت، فصاحت و استواری کالم بهار، در کالم کمتر شاعری یافت می. کنار اصطالحات کوچه بازاری است

او شعر فارسی را از تنگنای مدح و . زبان و ادبیات فارسی استة او در حیطة استعداد ذاتی او، حاصل ممارست و تحقیقات گستردبر 

وی ضمن حفظ اصول و قواعد و استواری . هجو و وعظ و غنا خارج کرد و آن را ابزار بیان انواع مضامین اجتماعی و سیاسی ساخت

تر م کوچه و بازار نزدیک کرد و آن را برای طیف وسیعی از افراد اعم از عامی و تحصیل کرده، زودیابزبان فارسی، آن را به زبان مرد

او با . بهار بودة های برجستدرک خاص و عام، از فعالیتة درک خواص به حیطة انتقال ادب پارسی از حیط. تر ساختو قابل درک

ها و آثار محلّی باز کرد و به تبع همین امر بود که کم کم ت عامه، لهجهاین کار او د رادب پارسی، جایی نیز برای حضور ادبیا

توان انکار ها اگرچه از حیث ادبی ارزش زیادی ندارند ولی نمیاین اشعار و سروده». ها به رسمیّت شناخته شدندها و ترانهتصنیف

کشور که تا آن روزگار به حیات سیاسی ة و غفلت زد کرد که در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران و در بیدار کردن مردم خواب آلود

آرین . )«تحقیق بسیار گرانبهایی هستندة نویسی مأخذ و وسیلاند و از نظر تاریخخو نگرفته بودند، نقش بسیار مهم و مؤثری داشته

 (93: 4913پور، 

 : تعدادی از این دست واژگان عبارتند از

دارم "دیپلم"خارجه ة من که از مدرس لب لعل تو امید تبسم دارماز    

 گر همه شهر بدانند که من دم دارم با نگاه تو کجا چشم به مردم دارم

 (431: 4911بهار) 

"ملوس"ای بت سنگدل ای خانم زیبای  بوسة آغوشی و شایستة سخت زیبند   

(همان)  

سپس مقام کنند "عینک دودی"به پشت  صفوف سرکش مژگان و چشم فرمانده  

ون و ساعد سیمینبیاض گردن موز از نگاه عام کنند "مد خاص"نهفته در    

 (313: همان) 

لعل لبش کار فالطون "دکتر" کرده ما را از مذاب لعل خود انژکسیون کند می   

"تلیفون"هرشب از مفتول گیسویش  دل به خال و چین زلفش تا نماید مجرمم کند می   

 (4911:34، میرزاده عشقی) 

 اسی و اجتماعیواژگان و اصطالحات سی

ای از پاره. ها انقالب مشروطه، شعر نیز تحت الشعاع قرار گرفتدر عصر مشروطه با حوادث سیاسی و اجتماعی روز و در رأس آن

ها بی جمال نیز از این دست واژهة حتّی عرص. حضور اروپاییان در ایران و مراوده با آنان به شعر راه یافتة واژگان فرنگی به واسط

 :خوانیمهای یافت شده در اشعار بهار، عارف و عشقی را به ترتیب مینمونهة در ذیل کلّی. اندبهره نم

 :بهار

آزادی و استقالل است   سر   را    عاشقان سر زلف تو پروا دارند "پلتیک" کی ز   

است دراز "سیاسی"صف مژگان تو را دست  دارندها  دلة معمور   که به    نفوذی با    

است       "بهارستانی"زلف تو در پناه سر  دارند "هیئت دل مجلس شورا"که در او    

دل      سری     تو در انجمن      رازداران تو تمنا دارند    دهان   رمز  از     نطقی   

عشق "عدلیه"غارت شده در محضر   دل  تو حاشادارند   چشمان  و   شد    متظلم   
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 (4463: 4911بهار، )

 :عارف

ارتباط با پریشانی محیط بی، است و این امربیشترین توجّه عارف به گیسو و زلف و به ویژه پریشانی آ ن بوده، ناصر زیباییدر میان ع

 : کندبه گیسوی یار مانند می، زندگی خود را در پریشانی، تواند باشد چرا که خود نیز به دفعاتو بی سر و سامانی زندگانی او نمی

های پریشلبه سر زلف پریشان تو د  همه خو کرده چو عارف به پریشان وطنی    

 (961: 4914عارف، ) 

به واقع شده بیشتر مشبّهٌ، بر خالف روال معمول تشبیه در غزل عاشقانه، قابل ذکر دیگر این است که این عنصر در شعر عارفة نکت

 .است تا مشبه

پریشانی نمی کنم گله و شکوه از به زلف یار مبادا که برخورد زین روی  

 ( 433: همان)   

 

ای طناب انداخت "مشروطه"گرفت و گفت تو  رها نکرد دل از زلف خود به استبداد  

 (69: همان) 

ها داردپارتی زلف تو از بس که ز دل  روز و شب بی سببی عربده با ما دارد 

ی زلفت شود از شانه پریش"کابینه"کاش   کو پریشانی ما جمله مهیّا دارد 

 (   33:همان) 

ی سر زلفش"هیأت کابینه"بگو به   که روزگار پریشان ما ز دست شماست 

 (39: همان) 

تو خال سیاهة دلم بسوخت که بر طرّ افتاده محکوم جاهل "ملت"به سان    

 (446: همان) 

حسنش "والی"خرابی آنچه به دل کرد   به اصفهان نتوان گفت ظلّ سلطان کرد 

 (  423: همان) 

جهان داد سراسر سان لیکافواج  "تیپ"  هیچ در نظم به آن صف زده مژگان نرسید 

 (419: همان) 

ها دل مندل "جمهوری"باید از جانب   از سر زلف تو داد دل یاران گیرد 

 (212: همان)  

"انقالب"طرفدار ، در هر کجا دلی است چشمت به زیرچشمی با یک اشاره کرد  

 (  231: همان)  

 :تواند نشان از دید منفی شاعر نسبت به این امر داشته باشدبه عنوان مشبّهٌ به عنصر زلف با صفت سیاهی میاستعمال لغت کابینه 
ملّت سپاهت باز آة ای تود آسیاهت بازة قربان کابین   

 (  933: همان)  
چو نرگست خراب است "مملکت" است "انقالب"خرابی ة چار   

 (933: همان) 

موی دیجور، روی دلکش مستور، ندر مویروی ا   

"جمهور"کو کشد جز دست  دست کز این غرفه این حور  

 (963: همان)

 . بیشترین تشبیهات عارف در این حوزه، تشبیه زلف به برخی اصطالحات سیاسی است

 :عشقی
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کندمی "قانون"ام گر کار "مشروطه"دلبر  کندپس دلم از چه ز استبداد پرخون می   

اتش بپوشگر جنایاتی کند چشم از مجاز کندمی "قانون"کند از روی  می هرچه دلبر   

از عشقبازان رخش "مالیات"تا بگیرد  کندمی "کمیسیون"حسنش ة از برای بودج   

 (4911:34میرزاده عشقی، ) 

ا ام معشوقیة عشقی نیز شاعری عاشق است و دلبست. عاشق بی معشوق، عاشق نیست و شاعر هم اگر عاشق نباشد، اصالً شاعر نیست

 :کند ه این امر اشاره میاو وطن اوست و خود نیز صراحتاً ب معشوق

 ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من

 (933: همان) 

بی گمان زندگی او نماینده تام و تمام »و اینها در حالی است که عشقی در جوانی در گذشت و انقالب مشروطه را درک نکرد اما 

 (33: 4963سپانلو، . )«رمانتیسم انقالبی دوران اوست

 نتیجه گیری

شناسیم بلکه یک رمانتیسم انقالبی که از محیط تأثیر شعر شاعران مشروطه، خالی از رمانتیسم نیست امّا نه آن رمانتیسمی که می

جمال شناسانه نیستیم همانگونه که خود ة در شعر شاعران این عصر به دنبال توصیفات عاشقان. استپذیرفته و بر آن تأثیر گذاشته

علی ایّ حال در شعر این . جویدزاری میاین شاعران نیز به دنبال این گونه اشعار نیستند تا آنجا که بهار حتّی از این گونه اشعار بی

ب گرایش معشوق به های پیشین است و این امر سبای دورهشاعران توصیفاتی نیز وجود دارد که بیشتر از نوع توصیفات کلیشه

هایی در شعر ملک حتّی در مواردی چون ستایش معشوق مذکّر و شاهدبازی که امروزه منسوخ شده است، نمونه. کلّیت است

ذکر نام معشوق، واژگان کوچه و بازاری و واژگان سیاسی و : امّا شعر این شعرا از جهاتی همچون. شودالشعرای بهار یافت می

اصطالحات مرتبط با اتقالب . هستند چرا که این خصوصیات در شعر فارسی کم سابقه و حتّی بی سابقه استاجتماعی دارای تازگی 

ة منحصر به فرد، شایستة مشروطه و رویدادهای مربوط به آن، به شعر این دوره، تشخّص بخشیده است و آن را به عنوان یک دور

 . بررسی و مطالعه ساخته است

 فهرست منابع

 .زوار: سال ادب فارسی، تهران431، از صبا تا نیما، تاریخ (4913)یحیی آرین پور، -4

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : ، جامعه شناسی ادبیات، تهران(4931)اسکارپیت، ربر -2

 .هادانشگاه

 .توس: ، مجموعه اشعار، تهران(4911)بهار، محمّدتقی -9

 .انتشارات علمی و فرهنگی: و ادب فارسی، مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار، تهران، بهار (4912.................... ).-1

  سیامک: ، شناخت و تحسین هنر،تهران(4933)دانشور، سیمین -3

 قطره: ، علم الجمال و جمال در ادب فارسی، تهران(4913...................... ).-6

 زادی، جستجو در سرگذشت و آثار عارف، عشقی، بهار وفرّخی یزدی، تهران، چهار شاعر آ(4963)سپانلو، محمّد علی -3

 .توس: ، ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت، تهران(4933)شفیعی کدکنی، محمّدرضا -1

 . سخن: ، با چراغ و آینه، تهران(4931....................................... ).-3

 فردوس: هدبازی در ادبیات فارسی، تهرانشا(4914)شمیسا، سیروس -41

 .سخن: ، من زبان وطن خویشتنم، نقد، تحلیل و گزیده اشعار ملک الشعرا بهار، تهران(4913)عظیمی، میالد  -44

 نگاه: ، مجموعه اشعار، تهران(4914)قزوینی، عارف -42

 .تیراژه: ، هفتاد سال عاشقانه، تهران(4931)مختاری، محمّد  -49

 .امید فردا: ، مجموعه اشعار، تهران(4911)ده عشقی، محمّدرضامیرزا -41
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

