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رویکرد رمانتیسم و رئالیسم انقالبی در عصر مشروطه

چکیده:
میرزادۀعشقی از شعرایی است که بخش بزرگی از ارزشهای ادبی او ،مرهون نقشآفرینی فضا و
عناصر مکتب رمانتیسم است .روحیّه انقالبیگری ،بخشی از تاثیرهای این مکتب در سرودههای
اوست .رئالیسم نیز ،یکی از بنیادیترین مکاتب هنری است که در اواسط قرن نوزدهم به سرعت
گسترشیافت .پرهیز از تخیّل و پرداختن به واقعیّتهای عالم بیرون ،از اساسیترین اصول این
مکتب بود و شاعران زیادی از جمله فرّخی یزدی را به سویخودکشاند .صراحت بیان ،نکوهش
و نقد انقالبی جامعه  ،نشان از رئالیسم تند فرّخی داشت .این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی
محتوا ،با استخراج و بررسی مفاهیم انقالبیگری و نقد خشونتآمیز جامعه در اشعار این دو
شاعرگرانقدر به این نتیجه میرسد که شاعران انقالبی عصر مشروطه تا اندازهای از رسالت
فرهنگی خویش که بیداری نرم افکار وایجاد انقالب روحی و درونی در انسان است غافلشدند.
براین اساس ،به نظر میرسد همۀ تالش این شاعران ،در جهت تقویت انقالب مشروطه در
اندک زمانی بهخاموشیگرایید .این شاعران درگیر حرکات انقالبی توام با خشونت بیرونی جامعه
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شدند و به آمادهسازی فرهنگی این تحوّل توجّهنکردهاند .واضحاست که خشونت بیهنگام
وبدون بستر الزم ،نه تنها به جامعه خدمتی نمیکند ،بلکه احتمال اینکه به خشونتی دیگر
منتهی گردد بعید به نظر نمیرسد .بنابراین چنین جوامعی بیش از آنکه به شاعران انقالبی
نیازمند باشند ،به شاعران فرهنگساز محتاج میباشند.
واژههای کلیدی :میرزادۀعشقی ،فرّخییزدی ،رمانتیسم ،رئالیسم ،انقالب ،مشروطه.

-9مقدّمه:
ادب کهن ومعاصر فارسی به دلیل سیطره قوانین وقواعد ویژه خود ونیز شرایط تاریخی ،اجتماعی و سیاسی
حاکم بر دورههای آن ،به آسانی قابل تطبیق با مباحث ادبی غربی نیست ،لیکن در دوره معاصر وخصوصاً
مشروطه ،که عموماً متاثّر از حوزۀ غیر فارسیزبان هست ،میتوان نمونههایی از جنبش رمانتیسم ورئالیسم
را خصوصاً در شعر میرزاده و فرّخی استخراج کرد .مفهوم تجدّد ادبی ارتباطی دقیق وتنگاتنگ با رمانتیسم و
گسترش آن در ادبیات مشروطه دارد .حلول وتجلّی حداکثری خصال رمانتیکی در شعر فارسی وبسامد
معنیدار آن را در شعر فارسی باید در ادبیّات مشروطه و دوران بعد از آن تا اواخر دهه 9230
جستجوکرد.عشقی ،برجستهترین نماینده شعر رمانتیک عصر خود است؛ رمانتیسم وی ضمن خالی نبودن از
عناصر تغزّلی ،بیشتر رنگ وبوی اجتماعی و انقالبی دارد .رئالیسم ،مکتبی ادبی ،بنیادین ،تأثیرگذار ،عینی و
بیرونی است که بر واقعیّتهای جامعه تأکیدمیکند .اگرچه این مکتب را در معنای عام ،نمیتوان محدود به
زمانی خاصکرد امّا به جهت آنکه پس از رمانتیکها پدیدارشد و چارچوب دقیقش توسّط محققان ادبی
ترسیم گشت ،به اوایل قرن نوزدهم باز میگردد .از مهمّترین ویژگی های آن ،توجّه به مسائل اجتماعی و
پرهیز از تخیّل و الهامدرونی را میتوان ذکرکرد .امّا در این دوره تحوّلی در نگرش شاعران و نویسندگان
ایجادمیگردد و شعر نیز به عنوان بخش بزرگ و مهمّ ادبیّات ایران از این تأثیر بینصیب نماند .با توجه به
حوادث تأثیرگذار دنیای بیرون در این دوره ،شاعران و نویسندگان ،آگاهانه یا ناخودآگاه در چارچوب مکتب
رئالیسم آثار خود را خلقکردند .فرّخییزدی با گرایشهای کارگری وحمایت از مستضعفان ،واقعگرایی
خاصی را در آثارش متبلورمیسازد؛ از شاعران برجستۀ این دورهاست .هرچند فرّخی شاعر واقعگرای عصر
مشروطه میباشد واصول رئالیسم کامالً در اشعارش مشهوداست ولی از جنبههای دیگر رئالیسم او قابل
نقداست و در صفحات آینده توضیح آن خواهدآمد.نگاهی به اشعار شعرای عصر مشروطه به صورت کلی
نشان از این مسئله دارد که همۀ تالشهای آنها در جهت تقویّت انقالب مشروطه در اندکزمانی به
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خاموشیگرایید .از طرفی طبقۀ روحانیّت با بسترسازیهای مناسب واستفاده از همه توان در جهت تقویّت
فرهنگ دینی و استفاده از تجربیّات انقالب مشروطه آهسته آهسته زمینه تحوّل دینی را در ذهنها
فراهمکرده وبا انقالباسالمی در ایران به نتیجۀ دلخواه خویش رسیدند.به نظرمیرسد یکی از رموز پیروزی
انقالب ایران ،برخالف مشروطه روشنفکران ،بسترسازی فرهنگی طبقه روحانیّت و دین مداریشان باشد .در
م قابل ،عامل مهمّ شکست مشروطه و شاعران انقالبی عدم بسترسازی فرهنگی یا به تعبیری انقالب
درونی جامعه قبل از انقالب اجتماعی باشد .رسالت شاعر کار فرهنگی و حتّی اگر مبارزه هم میکند
مبارزهفرهنگی است.به عبارت دیگر ،بسترسازی فرهنگی و اجتماعی که شاید بتوان به آن انقالب درونی
نامید ،وظیفه شاعران است .دگرگونی که ذهنها و فکرها را آماده پذیرش تحوّل بیرونی میکند .بدیهی
است تا زمینه تحوّل درونی یا فرهنگی آمادهنگردد ،هیچگونه تغییرات ساختاری سیاسی موثّر و
ماندگارنیست .بر این اساس به نظرمیرسد این شاعران در گیر حرکات انقالبی توام با خشونت بیرونی
جامعه شدند و به آمادهسازی فرهنگی این تحوّل توجّهنکردهاند.چون مردم آمادگی ذهنی وفرهنگی تحوّل
مشروطه را نداشتند و روشنفکران ،زودهنگام تغییر ساختاری خارجی را پیگرفتند و شعرا نیز بر طبل این
جنبشکوبیدند نتیجه الزم گرفتهنشد .این مقاله در صدد آناست که با بررسی و استخراج مفاهیم
انقالبی گری زودهنگام و نقد خشونت آمیز حاکمان ،در اشعار این دو شاعر ،نشاندهد که شاعران این عصر
تا اندازه ای از رسالت فرهنگی خویش که بیداری نرم افکار و ایجاد انقالب روحی و درونی در انسان است،
غافلشدند .واضحاست که خشونت بیهنگام و بدون بستر الزم ،نه تنها به جامعه خدمتینمیکند بلکه
احتمال اینکه به خشونتی دیگر منتهیگردد بعیدبهنظرنمیرسد .بنابراین چنین جوامعی بیش از آنکه به
شاعران انقالبی نیازمند باشند ،به شاعران فرهنگساز محتاجمیباشد .این تحقیق سعیکردهاست از این
منظر به سوالهای ذیل پاسخگوید-9:روحیّه انقالبیگری تا چه حدّ در اشعار عشقی و فّرخی
بازتابیافتهاست؟ -3عشقی و فرّخی برپایه موضوع انقالبیگری به طرح چه مسائلیپرداختند؟ -2آیا روحیّه
انقالبیگری شعرا در عصر مشروطه قابلنقداست؟

 -2-1پیشینۀ تحقییق:
آثار قابل استنادی در زمینه رئالیسم وجودداردکه به نقد و بررسی این مکتب پرداختهاست ،از جمله کتاب «
یادآر زشمع مرده یادآر»(تحلیل اجتماعی شعر مشروطه) ،از عبداهلل نصرتی که شعر شاعران عصر مشروطه
را از جنبه اجتماعی مورد نقد وبررسی قرارمیدهد و پژوهندگان را در مسیر شناخت شاعران عصر مشروطه
و تحقیق درباره شعر این دوره یاریمیرساند .آقای فاروق خارابی نیز در کتاب «سیاست واجتماع در شعر عصر
مشروطه» بر جنبه اجتماعی شعر این دوره تاکیدمیورزد و بازتاب وقایع اجتماعی وسیاسی را در این اشعار
نشانمیدهد .همچنین کتابها ومقاالت متعدّدی در زمینۀ تاثیرپذیری داستانهای فارسی از مکتب رئالیسم
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وبازتاب این مکتب در آثار نویسندگان ایرانی تالیفشدهاست .مهمّترین این آثار جلد اول «داستان کوتاه
در ایران» نوشته حسین پاینده است که داستانهای رئالیستی وناتورالیستی را مورد نقدوبررسیقرارمیدهد.
محمود فتوحی نیز در مقاله «شکل گیری رئالیسم ایرانی» درمورد نقطه آغاز این مکتب در ادبیات ایران
بحثمیکند .نیز مسعود جعفری در کتاب «سیر رمانتیسم در ایران » به تاثیرپذیری نویسندگان و شاعران
ایران از جمله؛ میزادۀ عشقی از مکتب رمانتیسم پرداختهاست.همچنین مسعود جعفری در مقالهای با
عنوان« میرزادۀعشقی و رمانتیسم انقالبی» به چگونگی تاثیرپذیری عشقی از مکتب رمانتیسم اشارهنمود.
اما تا کنون پژوهش مستقلّی تا آنجا که نگارندگان این سطور بررسیکردهاند  ،درباره تاثیر پذیری از
مکاتب رمانتیسم و رئالیسم وتحلیل رمانتستی و رئالیستی از اشعاراین شاعران انجامنشدهاست .از
سویدیگرعشقی و فرّخی به سبب روحیّه انقالبیشان وگرایشهای متفاوتشان نسبت به شاعران دیگرعصر
مشروطه وفضای ماللآور اشعارشان کمتر مورد توجّه پژوهشگران قرارگرفتهاند .برای ورود به بحث
بهنظرمیرسد توقفی کوتاه درباره رئالیسم و رمانتیسم در ایران و بررسی همهجانبه ولی کوتاه انقالب ،خالی
از فایدهنباشد.

-3اوّلین چکاد رئالیسم و رمانتیسم در ایران:
برای یافتن ریشههای رئالیسم در ایران باید به دورۀانقالب مشروطه بازگردیم .نارضایتی مردم از
اوضاعکشور ،آشنایی با افکارواندیشه اروپاییان ،تأسیسدارالفنون ،ورود صنعت چاپ به ایران و انتشار افکار
آزادیخواهانه  ،زمینههای بروز انقالب مشروطه را در ایران فراهمکرد ( ".محمدی )29 :9279،از
سویدیگر شرایط نابسامان اجتماعی و سانسور و خفقان شدید سیاسی این عصر ،عدّهای از نویسندگان را
مجبورکرد تا درآنسوی مرزها ادبیّات جدید سیاسی را علیه استبداد حاکم بهوجودآوردند( .آجودانی:9237،
 )70افرادی چون ملکم خان ،میرزاآقاخانکرمانی ،سیّدجمالالدّین اسدآبادی و بسیاری دیگر از روشنفکران
و روحانیّون مبارز ،در خارج از کشور با تمام توان خویش با استبدادحاکمجنگیدند و عدّهای از این
روشنفکران ایرانی به واسطۀ آشنایی با جامعۀ اروپایی و فرهنگ آن و بهویژه آشنایی با فلسفۀ
ادبیّاتاروپایی ،همگام با تدوین آرا و عقایدسیاسیانقالب ،بهتدریج امکان ورود نظریههایجدید در ادبیات را
فراهمآوردند (همان .)36 :به گفتۀ ویکتورهوگو «قاطع ترین نتیجۀ مستقیم یک انقالب سیاسی ،یک
انقالب ادبی است» (محمدی . )29 :9279،شعر دورۀ مشروطه نیز با عقبنشینی از شیوۀ استعاری و
سمبولیک و گرایش به عقالنیّت نقّادانه در پیوند ادبیّات با واقعیّت سهیمشد و به نهضت رئالیستی پیوست (.
فتوحی )9 :9279 ،به طور کلی میتوانگفت :شاعران؛ جامعهشناس ،تحلیلگر و
آگاهبهعلوماجتماعینبودهاند؛ امّا در انقالبهای بزرگ جهانی نقشی سازنده وموثّرداشتهاند( .خارابی:9230 ،
 )93از جمله شاعران دورۀمشروطه که هم خود رنجکشیدهّ راهانقالبند و هم اشعارشان با نمایش تحوّالت و
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مسائل انقالب ،تصاویر دقیقی از اجتماع آن دوره را عرضهمیکند ،میتوان میرزادۀعشقی،
سیّداشرفالدّینگیالنی ،ملکالشعرایبهار ،ابوالقاسمالهوتی و فرّخییزدی را نامبرد .میرزاده از جملۀ شعرا و
نویسندگانی است که هم به جهت حضور نسبتاً طوالنی خود در ترکیه در جریان مهاجرت رجال سیاسی و
فرهنگی ایران به آن سامان در جنگ جهانی اوّل و هم به سبب آشنایی که با زبان فرانسه داشت با قالبها و
مفاهیم رمانتیسم آشناشد و آنها را با داعیۀ نوگرایی در آفرینشهای ادبی خود متجلّی ساخت «.مفهوم
تجدّد ادبی ارتباطی دقیق وتنگاتنگ با رمانتیسم و گسترش آن در ادبیات مشروطه وبعد از آن دارد و عشقی
برجسته ترین نمایندۀ شعر رمانتیک عصر خود است ( ».جعفری )39 :9236 ،جلوههای بدیع
خیالپردازی،رویکردهای نوگرایانه و زبانتند و هجاگویعشقی؛ ویژگیهای بارز اشعاراوست که ماندگاری و
نفوذاجتماعی و ادبی آنها را تضمینکردهاست « .عشقی یکی از بلندترین صداهایی است که علیرغم
مرگزودهنگامش طی سالیان پس از آن ،همچنان با شعرهای رمانتیک و زبان هجاگویش،
طنیناندازماند( ».قائد )99 :9277 ،هرچند بسیاری از محقّقان ،نیما را سرآغاز جلوهگری رمانتیسم در ایران
برمیشمارند(جعفری)70 :9236 ،؛ امّا اشعار رمانتیک میرزاده ،هم از نظر تقدّم و هم از نظر بسامد و انبوهی
مفاهیم و جلوههای رمانتیسم ،گوی سبقت را در این میدان از نیما ربودهاست .اشعار نیما بعد از جرقههای
روشنیبخش رمانتیسم که در« افسانه» او بهظهورپیوست دیگر کمتر از دامنههای مهآلودرمانتیسم
عبورمیکند و اغلب در جادّههای سنگالخ و البتّه پرجلوۀ تصاویر و مفاهیم رئالیستی به مسیر خود
ادامهمیدهد.

-3انقالب:
انقالب مصدر باب انفعال از ریشۀ « قلب» ،در لغت عبارت است از:تغییرات بنیادین یا واگشت به معنای
زیروروشدن یا پشتوروشدن ( معین ) 237 :9279،ونیز در اصطالح جامعهشناسی به صورتهای گوناگون
تعریفشد که در ذیل برخی از مهمّترین آنها ذکرمیگردد «:انقالب یک دگرگونی سریع ،بنیادی و
خشونتآمیز داخلی در ارزشها و اسطورههای مسلّط بر یک جامعه ،نهادهای سیاسی ،ساختار اجتماعی،
رهبری و فعالیّت و سیاستهای حکومتی است (».ملکوتیان922 :9276 ،و هانتینگتون ،ثالثی)293 :9270 ،
مارکسیتها انقالب را خروج جامعه ازحالتتعادلیمیدانند که ناشی ازتغییرات ارزشی یا محیطی یا
هردومیباشد .دیدگاه مارکسیتی وجود تضاد را چهرۀ اساسی جوامع میدانست و معتقد بود که تغییر و
تحوّالت تاریخی دارای جنبۀ انقالبی و خشونت آمیز است (.همان )999 :فالسفه انقالب را لزوماً تغییر ذات
وماهیّت یک شی و در نگاه جامعهشناسان هرگونه جنبش اجتماعی تودهای که به فرایندهای عمده اصالح
یا دگرگونی اجتماعی بیانجامد ،انقالب نامیدهمیشود .بهنظرمیرسد که تعریف ملکوتیان و هانتینگتون،
جامع بوده و بیشتر مورد قبول اهلنظرباشد و در این تحقیق این تعریف را مبنای بررسی قرار میدهیم.
مهمّترین عناصر کلیدی این تعریف عبارتاست از؛ تغییر ،سریع ،خشونت و .....؛ با توجّه به کلیدیبودن واژه
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انقالب ،در این پژوهش ،الزماست از جنبههای گوناگون به انقالب نگاهی گذرا داشتهباشیم .از جهت اینکه
انقالب چه وقت پیشمیآید؟ باید گفت که؛ «همیشه چنین نبودهاست که انقالبها در زمینه وخیمتر شدن
اوضاع پیشآمدهباشند بلکه برعکس ،انقالب غالباً در زمانی پیشمیآید که مردمی که دیرزمانی باید با
حکومت ستمگر بدون هرگونه اعتراضی کنارآمدهاند یکباره دریابند که حکومت فشارش را تخفیفدادهاست.
آنگاه علیه حکومت اسلحهبهدستمیگیرند( ».ملکوتیان ) 19 :9276 ،انقالب ریشه در تاریخ دارد؛ ارسطو
بنیانگذار مطالعه یا انقالب خواندهشدهاست .علل انقالب نیز از دیدگاه گوناگون مطرحشده که مهمّترین آنها
درذیلذکرمیشود؛ افالطون در کتاب «جمهور»گسترش حرص و طمع وتجملپرستی ،تعلیم و تربیت
روحی ،جدایی میان اعضای طبقه حاکمه و سیر نزولی حکومتها را علل مهمّ دگرگونیها دانستهاست.
ازدیدگاه ابنخلدون ظلم ،استبداد ،تجمّلپرستی و تنآسایی ازعلل زوال دولتها بهشمارمیآید.
خواجهنصیرالدّین طوسی و به اقتباس از او ابرقوهی نیزاستبداد و تفرقه را عاملزوالدولتدانستهاند .غزّالی و
ابنخلدون شرکت مسئوالن در تجارت و تولید را ازعلل زوالدولتهاشمردهاند( .ملکوتیان)32-36 : 9276،
همچنبن نظریۀ«انقالب هانتینگتون» 3بهعنوان یکی ازنظریههای متاخّر در علل رویداد انقالبها
ارائهگردید.همچنین وجود گروههایآرزومند و تعالیجو در کنار نهادهای خشک و یا انعطافپذیر ،زمینهساز
انقالبهاست( .هانتینگتون )367 :9270 ،انقالب از نظر هدف عبارتنداز :انقالبایدئولوژی –
انقالبسیاسی و انقالباجتماعی( .آشوری)23 :9237 ،
یک انقالبسیاسی با تغییر حکومت بدون تغییر در ساختارهایاجتماعی همراهاست .امّا یک
انقالب اجتماعی ،عبارت از انتقال سریع و اساسی دولت و ساختارهای طبقاتی یک جامعه است که با
اغتشاشات طبقاتی ازپایین جامعه (دهقانان) همراهی و در بخشی حملمیشود( .ملکوتیان 9226 :9276 ،و
اسکاچپول ) 22 :9272 ،از مهمّترین انقالبها در جهان میتوان به انقالبهای آمریکا( )9776و فرانسه
( )9731در قرن هجدهم اشارهکرد .انقالب  9197روسیه و  9121چین ،عمیقترین نتایج را
برایکلجهانداشتند .بیشتر انقالبهای قرن بیستم در جوامع درحالتوسعه رخدادهاند .برای مثال
مکزیک ،ترکیه ،مصر ،ویتنام ،کوبا و نیکاراگوئه اینتجربهراداشتهاند .دولتهای جهانسوم برای تغییر و
اصالحات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با «مقاومت» ازجانب نیروهای اجتماعی خارج از دولت
روبروهستند .میگدال عبارت «جامعه شبکهای» 2را برای توضیح این وضعیت بهکاربرد( .سمیعی

2
تسری داده
.ساموئل هانتینگتون،نظریه پرداز معروف آمریکایی است.وی توسعه سیاسی را درهمۀحوزه های سیاسی ّ
ومعتقداست که بایدنهادهای حکومتی تقویت شوند.ازنظر وی اصالحات ونوسازی سیاسی مستلزم بسط آگاهی سیاسی به
است.تحول سیاسی به ایجاد نهادهای سیاسی نیاز
وتحرک این گروهها به صحنه سیاست
گروه های اجتماعی تازه
ّ
ّ
داردکه به اندازه کافی تطبیق پذیر،پیچیده،مستقل ومنسجم باشند(.هانتینگتون)292 :1898،
«.3جامعه شبکه ای» درنظر میگدال،ترکیبی از سازمانهای اجتماعی قلمدادمیشودکه هریک،به طورمستقل ازقدرت
وآزادی عملی باال برای کنترل اجتماعی بهره مندند؛ازسویی،کنترل اجتماعی در جامعه بطورنامتجانس ازطرف
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اصفهانی )991 : 9237،در کشورهای جهانسوم ،دولت برای کنترل ارزشها و هنجارها و اشاعه آنها در
سطح جامعه ،ناگزیراست با گروههای قدرتمند و متنفذ در سطح جامعه رقابتکند و در واقع ،دولت ،توان و
انرژی زیادی را برای کنترل اجتماعی بهکارمیگیرد که به ضعف و ناتوانی دولت در سایر زمینهها
منجرمیشود (تی راسل ،؟  .)977 :انقالبهای کشور کوبا ،الجزایر ،هند ،ایران ،ازجمله انقالبات موفّق
کشورهای جهانسوّم بودهاند .اما انقالبهای تونس ،لیبی ،یمن و مصر جزو انقالبهای ناموفّقبودهاند که
همچنان با مشکالت دستوپنجه نرممیکنند .از طرفی ،انقالب در شرق و غرب نیز دارای ویژگیها،
تفاوتها وتشابهات قابلمالحظهایاست؛ به گفته فرایدریش ،انقالبها به معنای وسیع آن ویژگی فرهنگی
غربی بهشمارمیآیند .پیشگام انقالب نوین ،انقالب سدۀ هفدهم انگلیس بود .آگاهی به انقالب را انقالب
فرانسه پدیدآورد( .هانتینگتون ،ثالثی 236-237 :9270 ،و ملکوتیان )922 :9276 ،ویژگی شاخص
انقالبشرقی ،وجود یک دورۀ طوالنی قدرت دوگانهاست که طی آن هم حکومت و هم انقالبیها در
مناطقی دارای قدرتند .و نبردها میان یک گروه انقالبی و نظام حاکم اتّفاقمیافتد .وباالخره انقالب از منظر
قرآن و اسالم دارای ویژگیهای خاصمیباشد؛ آیتاهللصدر محتوایدرونی انسان را منشا و مدار
حرکتتاریخیمیداند که شامل اندیشه و اراده است .آیۀ « اِنَّ اهللَ ال یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرواْ مَا بِآنفُسِهِم»
(رعد ) 99 :روشنگر همین مفهوم است .در قرآن مجموعاً به چهار عامل موثّر در انحطاطها برمیخوریم .9 :
بی عدالتی و ظلم  .3تفرّق  .2ترک امر به معروف و نهی از منکر  .2فسق و فجور و فساد اخالق.
اسالم جهتگیری نهضتهای الهی را بهسوی مستضعفینمیداند ،امّا خاستگاه انقالب را صرفاً مستضعفین
نمیداند.
اسالم نهضت پیامبران را به سود محرومان میداند ،امّا آن را منحصراً بهدوشمحرومان نمیداند ،مخاطب
اسالم ،همۀ گروهها و طبقات اجتماعی هستند ،چه محرومان و چه غیر محرومان ( مطهری ،؟ 32-29 :و
ملکوتیان )969-963 :9276 ،شریعتی مقام شهادت ،کربالو امامحسین را برای انقالب و تغییر ،بسیار
حائزاهمیّتمیداند .وی همچنین انتظار برای مهدی موعود به مفهوم سنّتی آنرا که ناظر به جمود و
بیحرکتیاست ردمیکند و بر انتظار سازنده و تعهّدآور و انقالبی تاکیدمیکند .وی تشیّع صفوی و تشیّع
علوی را ازهم تفکیککرده و معتقداست تشیّعصفوی ،تشیّع سکوت ،ترس و انفالاست ولی تشیّع علوی،
تشیّع حرکت ،انقالبیگری ،حقّخواهی و مبارزهطلبیاست( .شریعتی ،؟  )9 :در نگاهی انتقادی ،معتقدات،
رهبری و نهادهای شیعه نقش مهمّی در سیاست ایران داشته و اسالم شیعی از آغاز با سیاست آمیختهبوده،
چنانکه میتوان گفت؛ تاریخ و معتقدات شیعه زیربنای ایدئولوژی انقالبی مدرن را تشکیلدادهاست.

گروههای مختلف اجرامیشودوازسوی دیگر،امکان دارد که قدرت کنترل اجتماعی،میان گروههای مختلف تقسیم شده
باشد.
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(اسپوزیتو ،شانه چی )22 :9233 ،سرآغاز انقالب و نهضت شیعه خروج سربداران شیعیمذهب در خراسان
است.
-4بینش آنارشیستی فرّخی و میرزاده:
منظور از بینش آنارشیستی ،2بینشی است که فرد با دیدگاه انتقادی خود به سروری ستیزی و نابودی هر
چیزی و تخریب هر قدرت بدون محدودیتی می پردازد؛ به این امیّد که همه چیز در شکلی متعالی ،آرمانی
و مقبول ،در آینده ای نامعلوم ،بازسازی شود .این بینش در مورد عشقی و فرّخی بسیار صادق است؛ چنانکه
عشقی در مقالۀ «عید خون» ،مبانی نظری آنارشیستی خود را توضیح میدهد و سیمای خود یعنی «سیمای
نجیب یک انارشیت» را معرفی میکند.
عشقی تشنۀ تغییراتی است که اصولی برای آن مدوّن نشده؛ گویی برای رسیدن به دگرگونی باید در
نخستین گام ،همه چیز را تخریب کند؛ سپس گام در راه جدید نهد .به تعبیر محمّدقائد« :عشقی جامعه را
نه کلیتی متفاوت از تک تک افراد و اجزای تشکیل دهندۀ آن و حرکت اجتماعی را نه برآیند نیروهای فعّال
در آن و حاصل جمع و آمیزۀ منافع متّضاد ،بلکه آوردگاه خیر و شر میدید( ».قائد ) 93 :9277 ،در نتیجه،
وی بیشتر حالت ستیزه جویی ،انقالب مابی و تخریبگری به خود میگیرد تا اصالت عقالنی و منطقی و به
جای آنکه انسان ایرانی را به مفاهیمی مانند آزادی ،وطن ،تجدّد و  ...نزدیک و رهنمون سازد ،خود ،سر از
مرداب نیهیلسم در می آورد و در گرداب انارشیسم غرق میشود .وی در این انقالبیگری تا حدودی تحت
تأثیر انقالب فرانسه است و درست به همین سبب شیفتۀ نوجویی و هوادار دگرگونی در ساختارهای
اجتماعی و ادبی است .به تعبیری دیگر ،عشقی عالوه بر آنکه به فکر انقالب وطنی است ،به فکر انقالب
ادبی نیز هست و خود را هم برای درهم ریختن نظام اجتماعی و هم برای برهم زدن نظام شعری ،معطوف
میکند.
دوران حیات  92سالۀ فرّخی نیز ،سرشار از وقایع مهمّ و تحوّالت چشمگیری چون بهمسندنشستن پنج شاه
ایران  :ناصرالدّینشاه ،مظفرالدّینشاه ،محمّدعلیشاه ،احمدشاه و رضاشاه در ایران است( .مسرّت:9232 ،
 )29این تحوّالت همواره ،تأثیرات شگرفی برذهننکتهسنجشداشت؛ بهگونهای که او از دقّتنظر در
احواالت سیاسی کشور دریافتهبود که هرچند ،مسندشاهی پیوسته در میان سلطهگران و
قدرت طلبان مدّعی ،دست به دست میگردد ؛ امّا سهم مردم عادی و رعیّت فقیر از این
. 4آنارشیسم یاسروری ستیزی،جنبش سیاسی و نظریه ای که هوادار برافتادن هرگونه دولت ونشستن انجمن های آزاد
وهمیاری داوطلبانۀ افراد وگروهها به جای هرشکلی از دولت است.بنیادآنارشیسم بردشمنی با دولت است وقوانین
دولتها را را سرچشمۀ تجاوز وخا ستگاه همۀ بدیهای اجتماعی میداندوبه این دلیل،خواستار از میان رفتن همۀ
دولتهاست(.آشوری 69 :1399،و لنینگ)18 :1392،
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تبادل قدرت  ،همواره فقر و تنگدستی و سیه روزی است .فقری که ریشه در ظلم
حاکمان و اشراف زادگان مرفّه بر قشر فرودست جامعه دارد؛ از این رو فرّخی که خود از
طبقۀ رنجبر و فرودست جامعه بود ،سعی خود را بر آن معطوفداشت تا در گام نخست مبارزات خود ،با
ترسیم چهرۀ دردکشیدۀ مردم رنجبر دراشعارش و افشای ستم و تبعیضاتی که طبقۀ مرفّه برآنها رواداشته،
این کشور ویرانه که ایران بودش
به حمایت از تودۀ زحمتکش و آسیب پذیر جامعه بپردازد:
از ظلم ،یکی خانۀ آباد ندارد
نام
جز بوم در این بوم  ،دل شاد ندارد
دلها همه گردیده خراب از غم واندوه
(فرّخی)933 :9262 ،

-1-4نقد انقالبی از عوامل داخلی:
بیشترین حمالت و انتقادات عشقی و فرّخی متوجّه سیاستمداران ،قانونگذاران و نمایندگان مردماست آنجا
پردهپوشی را کنارگذاشته و آشکارا به نقد اشخاص ،یعنی عوام و خواص ،پرداخته؛ و بهویژه بر شاهان و
شاهزادگان ،روزنامه نگاران ،مجلسیان و شیخان ،تاخته و در تیررس هزل و هجوشان قراردادهاست .از نظر
عشقی ،سرزمین ایران وضع دورۀ چنگیز را به خودگرفته و «خرتوخر» و محتضر شده؛ زورگویی،
ستیزهجویی ،پریشانی ،بدبختی ،دزدی و ویرانی ،دیدۀ ایرانی را پرخون و وجود شاعر را مجنونکرده؛
«گوسفندوطن» گرفتار تیغ خصمان شده؛ کرّ و فرّ مجلسیان بربادرفته و فساد ،بوم و بر کشور را
تاکمرفراگرفتهاست .ویرانی ایران را ناشی از وزیران نادان میداند و خطاب به نمایندگان مجلس ،اینگونه
ندا سرمیدهد :ایاسکلتهای جنبنده! ایاستخوانهای متحرّک! ایهیکلهای وصله وصله ،دندان عاریه،
عینکبهچشم ،عصابهدستگرفته! کرسیهای پارلمان تا عمردارید در اجارۀ شما نیست .مدّت کرسینشینی
طبقۀ شما مدّتهاست گذشته .شما حاال وظایف دیگر دارید معطّلنکنید برخیزید .از این به بعد دیگر نوبت
ماست.
فرّخی نیز در یکی از قصاید خود رضاخان را به عیش و نوش و خوشگذرانی و بیتوجّهی به مردم
متّهمنموده و سپس ،به ظلم نظام سرمایهداری اشارهکرده و تنها راه رفع و دفع آن را قیام کارگران میداند :
میکند پامال شهوت ،دسترنج دیگران را
سرپرست ما که مینوشد سبک ،رطلگران را
(فرّخی )902 : 9262،
وجود مجالس سفارشی و پر از دستنشاندگان دولت حاکم و عمّال انگلستان و کابینههای فاسدی که جز
به منافع بیگانگان ،به چیز دیگری فکرنمی کردند ،از جمله اموری بود که شاعر در کشور خود از آن رنج
میبرد .بهویژه که فرّخی مدّتی را بهعنوان نماینده مجلس در جمع این دغلبازان و وطنفروشان بوده و
حقیقت کار آنها را به عینهدیده و به درستی درککردهبود .فرّخی در اینباره معتقداست از بس مجلس پر از
سرمایهداران شده ،بیشتر شبیه دکّه صرّافانگشته و دیگر شبیه مجلس نیست ،نمایندهواقعی مجلس از نظر
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وی کسیاست که دارای صفت زحمتکشی(درراهخدمت به وطن و مردم) باشد :بس که از سرمایهداران
اعتبارش هیچ ،کم از دکّه صرّاف نیست
مجلس ما گشتهپر
بگذر از هرکس که او دارای این اوصاف
وزحمت چو اوصاف وکیل ملّت ا ست
نیست
(همان)992 :
هایباوثوق
کفایتی
آنارشستیشرح
های عالوه بر
عشقی نیز
ادیبانی چون وحیددستگردی و علیدشتی هم مشاهدهمیشود.
مخالفت
بی در
عشقی
دیدگاه
وحیدقوام
اینکههای
شعری ،ازخیانت
الدولهدر به ذکر
می و عشقی را بدخواهوطنخوانده ،از کورهدررفته و به هجو
السلطنهعارف
دستگردی،
وی
پرداختهاست:
وحید
اعتقاد شاعر ،قوام السلطنه ،قوام
پردازد .به
گفته بودی عارف و عشقی دو بدخواه وطن...
برادرش مدح
آن دستان
مهیا پایان
چه در
بدبختیاز بهر
لیک
وثوق
ساخته و
ایران را
نالیدهرا اند
دولت زن
جاسوسی مرده
هموارهمانند بچه
الدولهصفت!
زن
می
انگلیس

سالها از دست ظلم انگلستان این دو تن

کرده است .از قوام السلطنه ها تحت عنوان «
(عشقی)290 :9290،
گفت راعشقی با درکی که از زمانۀخودداشته ،جوششهای بالقوّه و
بدان بهاشاره
عالوه
روزشد،پیکربایدایران
مواردی» کهکه روز
زالوهاییبر ناهموار
اش بهنمایشگذاشتهاست .شایدبتوانگفت «ایدهئال» یا
انقالبینزارخود
مبتکرانهی
هایو سرمایه
منظومهکند
کردهرا اند،در یاد می
زار و
«سهتابلومریم» از جمله بهترین این موارد است .این شعر که عشقی آن را «سرآغاز انقالب ادبی ایران»
بدبختی ملت را دو قوام یعنی قوم الدوله و قوام
دانسته ،اعتراضی نمادین به انحراف جامعه ایرانی از اهداف اصلی مشروطیّت و پرخاشی به دسیسههای
السلطنه می داند.
سردار سپهاست«.سه تابلویمریم» تمثیلی از شکست انقالب مشروطه است و مضمون اجتماعی و سیاسی
را بیانمیکند .فرّخی حاکمان جور را به گرگ خونخوار تشبیهمیکند و آنها را به انتقامگرفتن ،تهدیدمیکند:
خفتان پلنگ زیب اندامکنید
خیزید و چو شیر شرزه اقدامکنید
با حربۀ انتقام اعدامکنید (فرّخی)320 :9262،
هر جا نگرید گرگ خونخواری را
فرّخی در ابیاتی دیگر به نمایندگانی اشاره مینماید که برای راهیافتن به مجلس به خرید آرا اقدام مینمایند و
آنها را افرادی غارتگر و گوشهگیر معرفی مینماید که به تهیمغزی خود ،ثروت مملکت را به جیب بیگانگان
میریزند تا از این راه ،حقّ دلّالی خود را ستانده و در جلو آنها کاسه گدایی بهدستگیرند:
مملکت را میفروشد تا که دلّالی بگیرد
آنکه از آرا خریدن مسند عالی بگیرد
از تهیمغزی نمایدکیسه بیگانه را پر  /تا به کف بهرگدائی،کاسۀ خالی بگیرد(همان:ص )996
نقد سیاسی ،اجتماعی فرّخی از یکسو متوجّه سیاستهای داخلی حکومت و از سوی دیگر سیاست خارجی
آن وحتّی کشورهای اجنبی را دربرمیگیرد .دخالت کشورهای روس و انگلیس در امورداخلی کشور ایران و
چپاول سرمایههای ملّی آن ،که از زمان جنگ جهانی اوّل روند معمولی یافتهبود ،در زمان پادشاهی
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ناصرالدّینشاه قاجار با انعقاد قراردادهای تجاری گوناگون رونقی تازهگرفت؛ به گونهای که چندین قرارداد
تجاری و سیاسی میان ایران و دول خارجی با واگذاری امتیازات بسیاری به آنان بستهشد و کشور ایران،
عرصه رقابت تنگاتنگی میان دولتهای بیگانه و سودجویان و خائنین داخلی بر سر غارت سرمایههای
ملّیگشت .در چنین وضعیّتی سکوت و سازش ،برای شاعر عدالتجویی چون فرّخی به هیچوجه امری
مقدورنبود؛ از اینرو او با نشانهگرفتن پیکان برنده قلمش بهسوی مستبّدان و افشای هویّت واقعی آنان ،به
دفاع از حقوق پامال شدۀ مردم ایران برخاست .چنانچه او در سرودۀ زیر بر این دزدان که در کسوت
پاسبانان ،سرمایههای ملّی ایرانیان را بربادمیدادند ،تاخت و با افشاگری جنایات آنان ،مردم را به ایستایی
هر
بدبختی ما تنها از خارجه چون نبود
در برابر آنان ترغیب مینمود:
شکوه که ما داریم از داخله باید کرد
این راهزنان را طرد از قافله باید کرد (همان )991 :
با جامۀ مستحفظ در قافله دزدانند
نقد مارکسیستی جامعه در آثار این شاعررئالیست عصرمشروطه مشهوداست؛ وصراحت بیان او
قابلتحسیناست .به نظر نگارندگان میتوان نقدی به واقعگرایی او واردنمود :با توجّه به بررسی انجامشده؛
رگههایی از خشونت ناصواب را در اشعارش شاهدهستیم؛ خشونتی که از نظر جامعهشناسی و روانشناسی
موردتاییدنیست ،زیراخشونت جز خشونت بهبارنمیآورد وتجربه بشری نشانداد که خشونتطلبی وترویج
آن ،برای جوامع مفیدنیست  .رئالیسم تند خشونتگرای فرّخی هرچند نتیجه زودهنگام بهدنبالدارد؛ ولی به
همان اندازه ،سبب کاهش دوام آن میشود .عکس العمل سریع ،عجوالنه ،نامتعادل وخشونتآلود او در
برابر وقایع سیاسی و اجتماعی ،منطقی به نظرنمیرسد ،چنانکه شاهد مثالهایی میتوان براین ادعاآورد :
....تا که استبدادسردرپای آزادینهد دست خود بر قبضۀ شمشیر میبایدگرفت(همان :
)31
-2-4نقد
انقالبی از عوامل خارجی:
عشقی از جمله مخالفانی است که در مقالهها ،سخنرانیها ،نمایشنامهها و شعرهایش ،علیه بیگانگان
بهویژه دولت انگلیس و عامالن اصلی آن چون رضاخان ،موضعگرفته و بیپرده ،شجاعانه و طنزگونه بر او
و ماهیّت جمهوری تقلّبیش تاخته و در عین حال ،حس وطن پرستیش را به نوعی ،ظاهرساختهاست .وی به
عنوان شاعر و روزنامه نگار انقالبی ،با شجاعت در نگهداری دستاوردهای اجتماع خویشمیکوشید .او به
خوبیمی دانست رضاخان با تکیه بر نفوذ و یاری انگلیس ،در پی بازگرداندن جامعه به دوران دیکتاتوری
فردی است و عنوان «جمهوری» ،تنها دستاویز و بهانه ای برای او و بیگانگان است تا به وسیلۀ آن ،اهداف
خود را پیشبرند؛ به همین علّت ،آن را «جمهوری قلّابی» و «جمهوری نابالغ» نامید .بنابراین عشقی در دو
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موضع اصلی به فعالیّت مشغولبود :نخست مخالفت با سیاستهای دول غربی بهویژه انگلستان و دیگر،
مخالفت با عامال ن و سردمداران انگلستان یعنی کسانی چون رضاخان ،وثوق الدّوله و قوام السّلطنه .
فرّخی افزون بر انتقاد از شاه و همراهانش ،انگشت نقد و ایراد را بر دول خارجی چون بریتانیا که عامل
ایجاد ناآرامی در کشور ایران بودند نیز مینهاد:
شیوه و عادت دربار بریتانی نیست (فرّخی) 990 :9262 ،
جز جفاکاری و بیرحمی و مظلومکشی
او همچنین از سردمداران دولت روس و عهدشکنیهای آنان نیز انتقادکرده و اعتمادوتکیهکردن بر آنان را
هم امری غیرمعقول دانستهاست .به باور او ،وطنی که در روزگاران گذشته ،افتخاراتش چون خورشیدی
زرّین بر سراسر جهان پرتوافشانیمیکرد و مأمن بزرگان و دالوران بود ،امروز زیر پای انگلیس و روسیه
نابودشدهاست:
خوابگاه داریوش و مأمن سیروس بود
این همان ایران که منزلگاه کیکاووس بود
نی چنین پامال جورانگلیس وروس بود
جای زال و رستم و گودرز و گیووتوس بود
(همان:ص )339
عشقی «لرد کرزن» ،سیاستمدار معروف انگلیسی و طراح قرارداد  9191م را به باد انتقادمیگیرد و از اینکه
وی گاهی به قصد تصاحب ایران ،با روس پیمانمیبندد و خادمان ایران را تبعید و زندانی و خائنان وطن را
تشویق و دستگیرمیکند ،عصبانیاست .در جایی از «گالدستون» ،نخست وزیر انگلستان که پیشرفت
بریتانیای کبیر در ایران و استعمار ممالک اسالمی یا خاورمیانه را در محوقرآنمجید میدانست ،یادمیکند و
از این نظر ،نگراناست:
عن قریب این گفته با سر نیزه مقرون میکند
آن که گفتی محو قرآن را همی باید نمود
داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس

موش را گر گربه برگیرد ،رها چون میکند؟

انگلیس آخر دلش بهر من و تو سوخته

آن که بهر یک وجب خاک ،این قدر خون میکند

(عشقی)229 :9290 ،
فرّخی نیز استعمارستیزاست و به عوامل استعمار انگلیس و آمریکا در ایرانمیتازد ،به انتقاد از عوامل دولت
انگلیس در ایران میپردازد و لرد کرزن را پس از قرارداد نهم اوت  9191مورد هزل و هجو قرارمیدهد:
گوش بر حکم سفارت ندهیم
ما بزرگی به حقارت ندهیم
چون که ما تن به اسارت ندهیم (فرّخی)916 :9262 ،
سلطنت را به امارت ندهیم
مخالفت با استعمار ،در جایجای اشعار فرّخی نموددارد .وی از استعمارگران انگلیس و آمریکا و روس به
جان باختگان وطن سیروسیم
ما زادۀ کیقباد و کیکاووسیم
یکاندازه بیزاریمیجوید:
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آزاد ز بند انگلیس و روسیم (همان :

در تحت لوای شیر و خورشید ای لرد

)329
به جرأت میتوان گفت که هدف شاعر از سرودن اشعار سیاسی و وطنی خود در وهلۀ اوّل مخالفت با
انگلستان و بیرون راندن این دولت استعمارگر از کشور و در مرحلۀ دوّم از میانبرداشتن دولتهای
دستنشاندۀ انگلستان در وطن خود بوده و به همینخاطر شاعر قصاید زیادی را در مخالفت با انگلستان و
سیاستهای استعماری او و دعوت به قیام علیه این سیاستها و عامالن آن سرودهاست« .ایران گرچه رسماً
]در عصر مشروطه[ مستعمرۀ اروپا نبود ،ولی حالت نیمه استعماری داشت و بنابراین ،در میان روشنفکران
ایران ،رسیدن به آزادی و استقالل از بند استعمار یک دغدغه اساسی بود( ».میراحمدی )1 :9279 ،فرّخی
در یکی از اشعار خود به ظلم و ستم و بیرحمی دولت بریتانیا اشارهکرده و این امر را عادت همیشگی این
دولت استعماری دانسته که باعث سیاهبختی ملّت ایران شدهاست :
شیوه و عادت دربار بریتانی نیست (همان)29 :
جز جفاکاری و بیرحمی و مظلومکشی
احساسات فردی و اجتماعی -5
در اشعار عشقی گاهی عشق به میهن ،همراه با چنان اشتیاقی سرریزشده که ناخودآگاه احساسات و عواطف
هرخوانندهای را برمیانگیزد .وی همچون بلبلی بر شاخسار شعر تکیهمیزند و زیباترین و عمیقترین
احساساتوطنپرستانۀ خود را به زبانی شیرین و آهنگین ،نغمهسراییمیکند:
خاک وطن که رفت ،چه خاکی به سر کنم؟
خاکم به سر ،ز غصه به سر ،خاک اگر کنم
کنم
دگر
کالهی
فکر
برداشتند،
اوخ کاله نیست وطن تا که از سرم
(عشقی)277 :9290،
اگر از بهکاربردن تعابیری مانند خودپسندی و خودبزرگبینی اباداشتهباشیم ،دست کم میتوانیمبگوییم که
عشقی شاعری خودمحور و فردگراست .لحن سخن او با مخاطبان به لحن پیامبری میماند که با امّت
خویش سخنمیگوید به نظرمیرسد که حقیقت مطلق در نزد اوست و دیگران باید برای بهرهمند شدن از
نور حقیقت حتماً به او رجوعکنند .در جایی میگوید:
حیف است این قریحه ی زیبا بیوفتد
شاید

همین

آورم

الواح به ز گفته ی سعدی و انوری

عشقی تو خویش همسر دیگر کسان مکن

نی دیگران کنند همی با تو همسری

(همان)262 :

قریحه

در

آینده

در

چنگ

روزگار

سیاه

سلندیر
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عشقی همچنین در نمایشنامۀ منظوم و موسیقایی «رستاخیز شهر یاران ایران» یکی از نقشهای اصلی را
به خودش – با همان نام واقعیاش -اختصاصدادهاست و عالوه بر این ،در غالب آثار رمانتیکش احساسات
و اندیشههای فردی او محوریّت دارند .لذا با توجّه به اینکه «پرداختن به خود و حدیث نفس از خصلتهای
رمانتیسم است» ( جعفری .)999 :9236 ،یکی دیگر از جلوهها و سرچشمههای روانشناسی رمانتیسم در
اشعار و آثار میرزاده عشقی روشنمیشود.
فرّخی نیز شاعری متعهّد است که شعر خود را در خدمت اهداف اجتماعی -سیاسی قرارمیدهد ،به جرأت
میتوانگفت شعر فرّخی بیشازاندازه درگیر مسائل عینی و بیرونیاست .واضحاست که در چنین شعری تنها
واقعیتهای بیرونی ،مجالجوالندارد و در آن ،جایی برای تخیّل و الهام نمیتوان یافت .او جنبشمشروطه
ایران را عکس العملی نسبت به ظلم شاهان و آزادی را هدف مبارزان در برپاییآنمیداند .فرّخی
معتقداست که اشک و آه مردم ،فایدهای در واژگونکردن بنای ظلم ندارد ،باید دست قهر را ازآستین
بدرآورد و با انقالبی خونین کاخ ستم را واژگونکرد:
وین کاخ جور و کین را تا پایه سرنگونکن
ای توده ،دست خودرا ازآستین برونکن
(فرّخی)972 :9262،
.
عصرفرّخی به دورۀ دیکتاتوری سیاه و استبداد کور مشهوراست .او با بیان افکار آزادیخواهانه خود در دورۀ
اختناق حکومت رضاخانی چهرۀ پلید و مستبدّ را نشانمیدهد .او ریشه سکوت مردم را در ترس از استبداد
 ،جهل عوام ،تنبلی و منفعتطلبی جستجومیکند و به شدّت وبارها همچون یک انقالبی از آن انتقادمیکند
و میسراید:
نه صبر وسکون جایز ،نه حوصله بایدکرد (همان:ص)930
اهریمن استبداد ،آزادی ما را کشت
مردگان زنده ،بلکه زندگان مردهاند(همان:ص )33
نیست حقّ زندگی آن قوم را کز بیحسّی
جانبداری از ادبیّاتکارگری و ابراز تمایالت سوسیالیستی در سالهای نخست که مصادف
با دوران انتقال قدرت ،از سلسلۀ قاجار به رضاخان بود .چندان جدّی گرفتهنمیشد و در
نتیجه به طور نسبی مجال و میدانی برای ظهورداشت .امّا به محض استقرار حکومت
پهلوی و لزوم کنترل اوضاع به شدّت از جانب کمونیسم ،احساسخطرشد و هر نوع
جانبداری از این طرز فکر با محدودیّت و سرکوب ،مواجهگردید .فرّخی در حکومت
استبدادی ،از دو چیز بیشتر از هر چیز دیگر رنج میبردهاست یکی نابرابری و بی عدالتی
و دیگری فقدان آزادی.
اشعار فرّ خی در مورد حمایت از کارگر و طبقات محروم جامعه ،بیانگر این حقیقت است که در آن دوران،
سرمایهداران و حکومت ،هیچ توجّهی به طبقۀ کارگر و محرومین نداشتند و از آنها فقط برای باالرفتن بر
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نردبان ترقّی ،بهرهمیگرفتند .لذا دیوان شعری وی با استقصای کامل مورد بررسیقرارگرفتهاست و از
آنجایی که یک مشت ،نمونۀ خروار است .ابیاتی به عنوان نمونه ذکرمیگردد:
وز روزنه دیده  ،چون خواهدشد
آخر دل من ز غصّه خون خواهدشد
با این افق تیره  ،خدا داند وبس

کاین مملکت خراب ،چون خواهد شد(همان :

)231
زندگی سیاسی ،اجتماعی فرّخی ،سراسر جهاد و مبارزه بود وی ازمعدود افرادی است که
بر سر عقیدۀ خود جان باخته است(شفیعی کدکنی .)11 :1331 ،بزرگ علوی دورۀ
فرخی را دورهای آکنده از هرج ومرج سیاسی وشدّت گرفتن فشارهای استعماری و
استبدادی وغلبۀ فقر و فاقه بر مردمان ایران زمین میداند و این شرایط را در تکوین
روحیه شاعرانی چون میرزاده وفرّخی سختموثرمیداند (.آرین پور ،1312،ج 361 :2و
بزرگ علوی )113 :1336 ،شاید بتوان فرّخی یزدی را در راس جریانات ادبیات کارگری
و شعر مقاومت ایران در دوره معاصر به حساب آورد(.رستگار فسایی)143 :1331،
مقاالت آتشین سیاسی و اجتماعی فرّخی بخش دیگری از آثار ماندگار اوست.
(یاحقی )21 :1313،وغزل ،بیشترین حجم اشعار او را تشکیلمیدهد .غزلهایی که
عاشقانه وعارفانه نیستند ،بلکه سیاسی و اجتماعیاند .ومظهر مقاومت مردم ایران علیه
استعمارو استبداد .نقدی که نویسندگان مقاله برفرّخی واردنمودند ایناست که هرچند
فرّخی را غزلسرای سیاسینامیدهاند ،اما باید درنظرداشت که در غزلهای سیاسی نیز
باید همیشه ظرافتهای شاعرانه رعایت گردد ونشاندادهشود؛ آنکسی که ایننکته را
بیانمیکند یک شاعر است نه یک روزنامه نگار خشمگین « .پابلو نرودا» بزرگترین
غزلسرای سیاسی جهان که بخاطر غزلهای انقالبی خود ،جایزۀ نوبل ادبیات را نیز
دریافتکردهاست ،پس از کودتای پینوشه درکشورش اینگونه خشم خود را بیانمیکند:
بگذارید کسی به من نیندیشد  /مشتهایت را با عشق بر میز بکوب  /من دوباره خون
نمیخواهم که با آن  /نام ودانه و موسیقیم را خیسکنم.....میبینید که اوبا همه خشم
خویش ،از ظرافتهای شاعرانه دورنمی شود .درحالیکه فرّخی ،همین خشم را بهگونۀ
آنارشیستی بر زبان میاورد:
از ره داده ،ز بیدادگران باید کشت
آن  ،باید کشت

اهل بیداد ،گر این است و گر
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آنکه خوش پوشد وخوش نوشد وبیکار بود

چون خورد حاصل رنج

دیگران باید کشت
(فرّخی)309 :9262 ،
نکتۀ دیگر اینکه؛ او بعضی از غزلهای سیاسی خود را بسیار شاعرانه سرود ولی بالفاصله سطح غزل را
به دلیل دلمشغولیهای سیاسی خود پایینآورده ،بهتدریج به سطح بیان اخبار به نظم ،نزدیکنمود.
-1-5بینش رمانتیک میرزاده عشقی:
بهنظرمیرسد چشم اندازهای رمانتیک میرزاده  ،تأثیری مستقیم بر نگرش ناسیونالیسم ویداشتهاست« .بی
گمان انقالبی دوران ،اوست( ».سپانلو )329 :9261 ،ناسیونالیسم اصوالً یک ایدئولوژی رمانتیک است در
تمجید و تجلیل از گذشته و حال؛ از محدودۀ تفحّص و ستایش عقالنی درمیگذرد؛ امیّدها و آرزوهایی
برمیانگیزد که خارج از توان منابع اجتماعی -اقتصادی موجوداست .ملّت را به صورت یک کلّ سازوار
میبیند و اهمیّت تقسیمات قومی و زبانی و اجتماعی درون آنرا درنمییابد؛ نسبت به اقوام و نژادهای دیگر،
پرخاشگر و مهاجماست و باالخره مالزم حکومتهای سلطهجو و جبّار است( ».همایون کاتوزیان:9271 ،
 )6در این راستا ،شفیعی کدکنی نیز برآنست که «ناسیونالیسم و رمانتیسم ،خواهران توامانند؛ به همین
مناسبت ،اوج ناسیونالیسم در عشقی بیشتر بهچشممیخورد» (شفیعی کدکنی)20 :9230 ،آنچه در شعر و
اندیشۀ عشقی در اینزمینه بهچشممیخورد ،آن است که نگرش اجتماعی وی بر بیشن فردیش
پیشیگرفتهاست .نکتۀ در خورتوجّه دیگر آنست که وضعیّت عشقی و برخی دیگر از چهرههای رمانتیک
دورۀ مشروطه ،بیش از آنکه با رمانتیسم اروپای غربی همسانیداشتهباشد ،یادآور نقش اجتماعی و انقالبی
رمانتیسم در کشورهای کمتر توسعهیافتۀ شرق اروپا و پارهای کشورهای جهان سوّم است .در این کشورها
رمانتیسم عمدتاً به نیرویی برای پیشبرد مقاصد انقالبی و اجتماعی و نوآوری هنری تبدیل شده است.
(جعفری )902 :9236 ،هنرمند حقیقی پیشتاز جامعه خوداست و از این جهت روحیّۀ عصیان و انقالبیگری
کمابیش در منش و آفرینش او وجوددارد .این عصیان ممکن است از دو دیدگاه مختلف درک و وصفشود:
یکی عصیان صوری هنری که جامعه را نمیپذیرد و ناچار به کشف پیکرههای تازه بیان به قصد انکار آن
جامعه دستمییازد و دیگری درونمایۀ عصیان است که مضمون ،اندیشۀ اصلی و ساختار اثر را
تشکیلمیدهد( .گلدمن  ،غیاثی )923 :9233 ،اگرچه روحیۀ عصیان و انقالب در جوهرۀ هر اثر هنری
وجوددارد؛ امّا این خصلت در مکتب رمانتیسم ملموستر و پررنگتراست .بطوریکه یکی از شاخصهای
این مکتب به شمارمیآید «رمانتیسم در اصل یک جنبش مطلقاً انقالبی است و شعارهای آنها همان
سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریباً همۀ آنها در عصر روشنگری مطرحشدهاست( ».سید حسینی،
 )969 :9239میرزاده ،چنانکه در زندگینامه او بخوبی منعکس است ،فردی ذاتاً ناآرام و انقالبی است او
موجی است که آسودگی را بانی و باعث عدم ،میپندارد والجرم مدام در تپش و تکاپواست و البتّه با هر
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حرکتی که انجاممیدهد ،جایی را خراب و کسی را آزردهمیکند ،برای خودش دشمنهای
روزافزونمیتراشد و دوستان خودش را هم به همین نسبت از دستمیدهد «عشقی دیدگاهی انقالبی و
ایده آلطلب دارد که جنبهای از رمانتیسم است .در برخی موارد هم به آرناشیسم کشیدهمیشود( ».جعفری،
 ) 969 :9236از منظر میرزاده ،جامعه ،متشکّل از سیاه و سفید و حقّ و باطل است و حدّ وسطی وجودندارد.
او درحالی از ملّت آرمانی ایران سخنمیراند که از تودههای واقعی منزجر و گریزاناست .روح ناآرام و
افراطگرای او را میتوان در مقالۀ «عید خون» (روزنامه شفق سرخ 9209 ،ش) مشاهدهکرد .عشقی ایدۀ
«عید خون» خود را خیلی جدّیمیگیرد و در دیوان اشعارش هم قطعهای را به آن اختصاصمیدهد:
نه که سر تا به پا قباحت باش
شو
شرافت
مظهر
بشر
ای
سیصد

و

شصت

روز

راحت

باش

«عید خون» گیر پنج روز از سال
(عشقی)209 :9290 ،
روحیۀ انقالبیگری عشقی در ابیات زیر نیز خود را نشانمیدهد:
دولت همه را به رنجبر خواهم داد
اعالن زوال سیم و زر خواهم داد
یا در سر این عقیده سر خواهم داد (همان)201 :
یا افسر شما را نگون خواهم کرد
به نظرمیرسد اگر شعرای رمانتیسم در حقیقت فرصت بیشتریداشتند و با مردم گفتمان برقرارمیکردند
عصر مشروطه با شکست مواجهنمیشد .آرمانهایی که شاعران رمانتیسم در شعرشان ترویجمیکنند ،در
حقیقت بسترساز تحوّلیاست که روزی بطور اصولی و ماندگار جامعه را تغییردهد .از آنجایی که همه افراد
قادر به درک رمانتیسم نیستند ،رئالیسم کمک میکند تا بفهمند ،ولی رئالیسمی که به خشونت برسد ،با
مشکلمواجهمیشود.
رمانتیسم میرزاده یک رمانتیسم اجتماعی است اگر هم حدیث نفسی در منظومههای او آمده ،مقدّمهای
برای طرح مسئله اجتماعیاست .میرزاده در اشعار غیر رمانتیک خود شاعری متوسّط و حتّی پایینتر از آن
است و میتوان گفت ،نبوغ شعری او در پرتو تأثیرات رمانتیسم درخششیافتهاست .خصلت شاعر از نوع
رمانتیسم احساساتی و عاشقانه نیست بلکه صبغهای کامالً اجتماعی و انقالبیدارد .عشقی در زندگی
اج تماعی و سیاسی خود همواره در پی ستیز با مستبدّان و دشمنان وطن و آزادی بود .در حقیقت عشقی در
سالهای پس از انقالب مشروطه ،از ناکامی این انقالب و برآورده نشدن اهداف آن رنجمیبرد.
ایراد اساسی عشقی ،فقدان عقیدۀ منسجم و مشخصّ و همچنین سرگردانی در گرداب تضادّاندیشی و
تناقضگوییاست؛ از یکسو برای اصالح جامعه ،خواهان زورمندیاست و از سوی دیگر ،زورگویی را
محکوممیکند؛ از یک طرف ،پایبندی به قانون را دوای دردهای بیدرمان وطن میپندارد و از طرفی دیگر،
از قانونگذاران بیزاری میجوید .بدینسبب است که وی در تنازع و تضادّ بر سر عالیق شخصی و منافع
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اجتماعی ،به سوی اهداف تعریف نشده و تجربه نشدهای پیشمیرود که پایانش نامشخصاست .وی از
اینکه در ایران کسی نیست که به فکر «مملکتِ شش هزار ساله» باشد و «وطن پرستی مقبول» کند ،لب
بهاعتراضمیگشاید و حسّ وطن خواهی مردم را به علّت تجاوز انگلیس به مام وطن ،مورد تردید
قرارمیدهد .به نظر او انقالب تزویری ،که نصیبی جز زمینگیریندارد ،وسیلهای برای عدّهای شیّادشده تا
استبداد را در کشورپیادهکنند و «بساط بیشرفی» را بگسترند؛ بنابراین باید به مردم خشونت انقالبی را
فهماند و از این طریق به مبارزه با کسانی چون وثوق الدّوله پرداخت .به همین دلیل است که در عرصۀ
وطنخواهی عشقی ،عقلگرایی و خردورزی ،جای خود را به عقلگریزی و خردستیزی میدهد و خشم و
نفرت ،جایگزین رحم و محبّت میشود .عشقی در نبرد با دسیسههای دشمنان داخلی و خارجی ،هرگز کنار
نمیکشد و با تندخویی و پرخاشجویی تا آخرین لحظهای که جان دربدندارد ،میجنگد و سردمداران
بیکفایت را پسمیزند .وی برای رشد جامعه ،خواهان بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی از طریق
اصالحات سیاسی است و برآنست که از این طریق ،میتوان با فقر و فساد مقابله و آن را ریشهکنکرد .گاه
نیز که احساسشکستمی کند ،با رویکردی رمانتیک و نوستالوژیک به ایران باستان ،خود را احیامیکند و
در عین اینکه به گذشتۀ پرافتخار سردمداران ایران میبالد ،از مستبدّان زورگوی زمانهاش مینالد و درصدد
رسیدن به آیندهای نامعلوماست .عشقی در تالطم پرالتهاب زمانه خویش ،آنقدر دستوپامیزند تا سرانجام با
زبان سرخش ،سر سبزش را بربادمیدهد .و جوهر جان خویش را فدای اهداف وطن دوستانهاشمیسازد و
نامش را به عنوان یک میهنپرست تندرو که در رسیدن به وطن آرمانیش ناکاممانده ،بر جریدۀ عالم
ثبتمیکند .انقالبیگری عشقی با احساسات تند و آتشین او درهمآمیختهاست .عشقی که از تباهی وضع
موجود رنجمیبرد ،دیدگاه انقالبی و ایده آلیستی خود را به آیندهای معطوفمیکند که در آن زر و سیم
زوالیافته و دولت به دست رنجبردادهشدهاست .شاعر حاضر است برای آمدن چنین روزی و برای از
میانرفتن خودکامگان ،جان خود را نیز فداکند .این گرایش انقالبی که بهترین تبلور آن را در اشعاش
میبینیم ،در ایران آن روز ناشناختهنبودهاست؛ برای مثال ،سالها قبل یکی از آثار اقتصادی سیسموندی که
مبلّغ سوسیالیسم تخیّلی و رادیکالیسم اقتصادی است به فارسی ترجمهشدهاست .یک جنبۀ چشمگیر روحیۀ
انقالبی عشقی که در میان هم عصران او تقریباً بینظیراست ،خصلت آنارشیستی و اوتوپیایی 9این
انقالبیگری است .عشقی در مقالۀ مشهور «عید خون» که در روزنامۀ شفق سرخ آن را بهچاپرسانید،
مبانی نظری و تئوریک این دیدگاه آنارشیستی را به روشنیعرضهکردهاست .عشقی در بخش دوم این مقاله
نفرت خود را از خائنان و فاسدانی آشکارمیکند که بیاعتنا به ارزشهای کیفی و اخالقی ،به دنبال منافع
کمّی و پراگماتیستی خود هستند .عشقی همچون مبارزی عاشق ،با شور انقالبیای که در وجودش
.6اصل واژه «اتوپیا» ) utopia) ،یونانی است،یعنی جایی که وجوندارد،ناکجاآبادوآرمانشهر؛ نخستین بار افالطون در
کتاب «جمهور»،یک اتوپیا یعنی مدینۀ فاضل ه را مطرح کرد؛ وی در اندیشۀ خود طرح یک جامعۀ آرمانی که در عصر
او وجود نداشت را ارائه نمود.
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میجوشید ،شعر را چون سالحی برای مبارزه دردستمیگیرد و در راه میهن ،جانش را فدامیسازد .از یک
سو به فرهنگ و تاریخ ادب گذشتۀ ایران و عوامل مرتبط با آن ،یعنی ایرانی که هنوز اسالم در آن فراگیر
نشده ،دلبستگینشانمیدهد و تا حدودی عرب ستیزی خود را نمایانمیسازد و از سویی دیگر ،احساسات
رمانتیک و عاشقانۀ بیحدّ و مرزش را که ریشه در سرشتشدارد ،به نمایشمیگذارد .گاه با «جمهوری» و
مظاهر وابسته به آن به شدّت برخوردکرده و با دیدگاه آنارشیستی خود ،در آثار منظوم و منثور به تفصیل از
آن سخنرانده و به انتقاد از عوامل داخلی ،یعنی عوام و خواص ،پرداخته و گاه بیگانگان بهویژه انگلستان را
عامل بدبختی ایران دانستهاست .زمانی با بینشی سوسیالیستی ،دیدگاه انقالبی و ایده ئالیستی خود را به
آینده معطوفمی کند .درعینحال به دلیل آشنایی با زبان فرانسه و آثار نویسندگان فرانسوی زبان تا حدودی
تحت تأثیر انقالب فرانسه است.

بینش رئالیستی فرّخی:

-2-5

فرّخی یزدی با به خدمتگرفتن شعر خود در جهت پیشبرد اهداف چپگرایانه و
انقالبیاش آنرا در ردۀ اشعار متعهّد قرارمیدهد .اشعار وی را میتوان نمونه بارز نمایش رئالیست متاثّر از
گرایشهای کارگری دانست .وی با گرایشهای کارگری وحمایت از مستضعفان ،واقعگرایی خاصی را در
آثارش متبلورمیسازد ،وی از شاعران برجستۀ این دوره است؛ هرچند فرّخی ،شاعر واقعگرای عصر
مشروطه میباشد واصول رئالیسم کامالً در اشعارش مشهوداست ،ولی از جنبههای دیگر رئالیسم او
قابلنقداست و در ادامه توضیح آن خواهدآمد.
فرّخی نستوه و مبارز ،در راه آزادی و عدالت و احقاق حقوق دهقانان و کارگران ستمدیده مبارزههامیکند و
طبیعی است که ایستادن در برابر زورمداران و خودکامگان زمان ،جز درد و رنج و زندان حاصلی
بهبارنمیآورد .ولی او مردی نیست که از این بابت افسردهخاطرگردد .بلکه وی درد و رنجها را با جان و دل
پذیرامیگردد و نهتنها غمیبهدلراهنمیدهد ،بلکه از این مبارزه شادمان هم هست:
با سینه گرم و ناله سرد خوشم
با دیده سرخ و چهره زرد خوشم
تنها منم آنکه با غم و درد خوشم(فرّخی)321 :9262،
یاران همه شادی از دوا میطلبند
با سرعتگرفتن دخالت بیگانگان در کشورهای اسالمی کفۀ ترازو به نفع آنها در حالتغییربود و کوشش
آزادیخواهان جهان اسالم ،کمتر بهبارمینشست .وزارت و صدرات و کارهای حسّاس دولتی به دست افراد
بیاطّالع و نادان یا مغرض و سودجو میافتاد؛ معاهدات و قراردادهای شرمآوری از طرف دولت ایران با
دول خارجی بستهمیشد؛ ]بنابراین[ نهضتهای مذهبی و فکری چه در ایران و چه در خارج ایران برپاشد
و فریاد فکر و وحدت اسالمی او ]جمال الدّین اسدآبادی[ در مقابل استعمار کشورهای اروپایی همهجا
میپیچید( .زرین کوب )99-90 : 9239،از اینرو ،آزادی و قانونخواهی حتّی آنجا که از تجلّیات مدنی و
اجتماعی آزادی یعنی بیان ،قلم ،احزاب و ...سخنمیگوید ،بیشتر متوجّه مفهوم بنیادی آن ،یعنی استقالل
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ایران است( .عظیمی )296 :9237 ،فرّخی در قصیدهای دیگر به ناعدالتیهای موجود در جهان اشارهنموده
و تنها راه برطرفساختن آنرا برپا نمودن انقالبی سخت در جهانمیداند ،البته شرط این انقالب نیز
فداکردن جان در همان قدم اول است:
انقالبی سخت در دنیا بهپا بایدنمود
تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود
زآن که در اول قدم جان را فدا باید نمود (فرّخی،
فرّخی بی ترک جان گفتن در این ره پا منه
)97 :9262
او در قصیدهای دیگر انقالب را به نینوایی تشبیهمیکند که جهان را غرقخونساخته و با این تشبیه
بیانمیدارد که برای رسیدن به آزادی باید ازجانگذشت:
باز خون سازد جهان را نینوای انقالب
نای آزادی کند چون نی ،نوای انقالب
نیستی در پیش یاران پیشوای انقالب
تا تو را در راه آزادی ،تن صدچاک نیست
دل چه میخواهم نباشد در حدیث عشق دوست جان چهکارآید نگرددگرفدای انقالب (همان)33 :
هر چند فرّخی را شاعر رئالیستی عصر مشروطه میدانیم امّا از جنبههای دیگر میتوان رئالیسم وی را
نقدکرد .فرّخی چه در اشعارش و چه در نوشتههای سیاسیاش ،اندیشهای نو و روحی اندیشمند را
بکارگرفت و هنر خود را در خدمت اجتماعقرارداد و در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی از زبردستی و مهارت
برخورداربود .صراحت بیان ،نکوهش و نقد وضعیت استبداد جامعهای که در آن میزیست ،نشان از رئالیسم
تند فرّخی داشت .هر چند رئالیسم خشونتآمیز او سبب آگاهی و بیداری مردم میشد ولی همواره برایش
مشکلساز بود .وی از اشعار برندهتر از تیغ خود با هدف ریشهکنکردن ظلم سودمیجست .رئالیسم تند و
زبان برنده فرّخی هرچند نتیجه زودهنگام بهدنبالداشت ولی به همان اندازه ،دوام آن را میکاست و
نتیجهای بادوام به دنبالنداشت .عکسالعمل سریع و نامتعادل فرّخی نسبت به وقایع و اتّفاقات روزگارش،
همواره برایش مشکلساز نیز بودهاست .از بُعد هنری ،شعر فرّخی بیشتر به مکتب تطبیقی اروپای شرقی
نزدیکاست و مانند پیروان این مکتب که فرم و شکل اثر ادبی را در مرتبهدوم قرارمیدادند ،و معنا و طرح
مقولههای اجتماعی و سیاسی را با محوریّت کارگران ،وظیفه هنر و ادبیاتمیدانستند ،اشعار فرّخی نیز از
بعد هنری چندان قوی نیست و بیان مسائل و مصایب جامعه در آن الویت دارد .هر چند هدف هر دو
شاعریکی است ولی میرزاده ،با الهام از مکتب رمانتیسم برای پیشبرد مقاصد انقالبی و اجتماعی خویش
بهرهمیگیرد .و فرّخی با پیروی از اسلوب رئالیستی به طرح دیدگاهها و نظریّات خود میپردازد .عشقی و
فرّخی روش رامنشدنی و تندخویانه پیشگرفتند و هر دو حتّی پیش از شکوفایی و بالندگی هنر خود ،به
ورطه نابودی کشاندهشدند و زبان فارسی را از زایندگیهای فطری خویش محرومساختند .عشقی همچنان
که در عرصۀ سیاسی و اجتماعی با نیروهای کهن و اشرافی درگیرشدهاست ،در عرصه ادبی و فرهنگی نیز
به ناچار با ادبای نامدار زمان رویارویمی شود .در این جا نیز ،پیوند میان نوگرایی ادبی و گرایش انقالبی و

رویکرد رومانتیسم و رئالیسم انقالبی در عصر مشروطه

67

اجتماعی به روشنی دیدهمیشود .وضعیت عشقی یادآور نقش اجتماعی و انقالبی رمانتیسم در کشورهای
کمترتوسعهیافتۀ شرق اروپا و پارهای از کشورهای جهانسوم است و عمدتاً رمانتیسم برای پیشبرد مقاصد
انقالبیشان بکارگرفتهمیشود.
بهنظرمیرسد شاعر پیرو مکتب رمانتیسم با زمینهسازی مناسب و آمادهسازی جانها باید به طرح دیدگاههای
خود بپردازد ولی اوضاع و شرایط خفقان عصر مشروطه مجالی برای شاعر رمانتیک ما فراهمنکرده و
عشقی با زبانتند و تیز خود بهانتقادمیپردازد .خصوصاً نسبت به دولتمردان ناالیق و قضات و وکال و  ....به
نظرمیرسد زبان و بیانش نسبت به مردم مالیمتر از شیوه بیان فرّخی باشد .فرّخی هنگامی که سکوت
مردم را میبیند با خشونت و تند و صریح با مردم سخنمیگوید ،زیرا اوضاع جامعه امانشرابریده،
زودمیخواهد بهنتیجهبرسد .شاعر رئالیست به صراحت واردعرصهتحوّل و تغییرمیشود ،در بسیاری از مواقع
زبانش تند و خشنمیشود و نتیجهای که جامعه باید بهموقع بهدستبیاورد ،زودهنگام بهدستمیآورد و این
مسئله ،شاید تأثیر زودهنگام در ماندگاری رئالیسم ایجادکند ،در این میان ما میتوانیم تشخیصدهیم که
خواستههای فرّخی و میرزاده عبارتنداز :تغییر در جامعه ،قانونگرایی و  ...هر دو به دنبال تغییر و انقالب
هستند ولی تفاوتهایی در زبانشان وجوددارد .فرّخی با بهرهگیری از مکتب رئالیسم با زبان خشونت و تند
که رئالیسم تا اندازهای برجستههست ،ممکناست بههدفبرسد ولی ماندگاری آن کمتر است ،چنانکه در
بسیاری از کشورهای رئالیستی دنیا همانند کشورهای آمریکای جنوبی ،شیلی و  ...نیز چنینبودهاست.

نتیجه گیری
رمانتیسم میرزادۀ عشقی جلوۀ کامل یک رمانتیسم اجتماعی ،انقالبی است وهمچون رمانتیسم انقالبی-
اوتوپیایی رمانتیکهای اروپایی ،چشمانداز جامعهای آرمانی وافق روشن آینده را ترسیممیکند؛ اگر هم
حدیث نفسی در منظومههای او میانآمدهاست ،مقدّمهای برای طرح مسئلهای اجتماعی است .میرزاده در
اشعار غیر رمانتیک خود شاعری متوسّط وحتّی پایینتر از آن است و میتوانگفت نبوغ شعری او در پرتو
تاثیرات رمانتیسم درخششیافتهاست .نیز در گرایش فرّخی یزدی به شیوۀ رئالیسم ؛ تردیدینیست اما او با
بهرهگیری نوعی خاص از اصول رئالیسم از جمله :کشف و بیان واقعیّتها ،توجّه به محیط اجتماعی و
تحلیل اجتماعی ،پرهیز از تخیّل ،مشاهدۀ دقیق و تشریح جزییات ،آرمانگرایی و توجّه به تاریخ بهعنوان
زمینهای برای آگاهی بخشی و بیداری مردم بهرهمیگیرد .فرّخی چه در اشعارش و چه در نوشتههای
سیاسیاش ،اندیشهای نو و روحی اندیشمند را بکارگرفت و هنر خود را در خدمت اجتماع قرارداد و در بیان
مسائل سیاسی و اجتماعی از زبردستی و مهارت برخورداربود .صراحت بیان ،نکوهش و نقد وضعیت استبداد
جامعهای که در آن میزیست ،نشان از رئالیسم تند فرّخی داشت .هر چند رئالیسم خشونت آمیز او سبب
آگاهی و بیداری مردم میشد ولی همواره برایش مشکلساز بود .وی از اشعار برندهتر از تیغ خود با هدف
ریشهکن کردن ظلم ،سودمیجست .رئالیسم تند و زبان برنده فرّخی هرچند نتیجه زودهنگام بهدنبالداشت
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ولی به هماناندازه ،دوام آن را میکاست و نتیجهای بادوام بهدنبالنداشت .عکسالعمل سریع و نامتعادل
فرّخی نسبت به وقایع و اتّفاقات روزگارش ،همواره برایش مشکلساز نیز بودهاست.
هرچند فرّخی ز شیوۀ رئالیسم چپگرایانه پیرویمیکند و با بهرهگیری از این اسلوب نیز به حمایت
رنجدیدگان میپردازد و به شیوههای گوناگون در بیداری و آگاهی آنان نیز میکوشد و از این منظر نیز
بسیار موفق است و خوب میدرخشد .اما با توجّه به بررسی بهعملآمده درآثار و اندیشه فرّخی وعشقی
نقدهایی نیز برآنها وارداست؛ رئالیسم خشونتآمیزفرّخی هرچند سبب آگاهی وبینش مردم میشد ولی
سزاوار یک حرکت فرهنگی ماندگارنیست .ازسوی دیگر فرّخی و عشقی روشی رامنشدنی وتندخویانه
پیشگرفتندو هر دو حتّی پیشاز شکوفایی وبالندگی هنر خود ،به ورطهنابودیکشاندهشدند وزبان پارسی را
از زایندگیهای فطری خویش محرومساختند .برایناساس ،به نظرمیرسد همۀ تالش این شاعران ،در
جهت تقویت انقالب مشروطه در اندکزمانی بهخاموشیگرایید .این شاعران درگیر حرکات انقالبی توام با
خشونت بیرونی جامعه شدندو به آمادهسازی فرهنگی این تحوّل توجّهنکردهاند .واضحاست که خشونت
بیهنگام وبدون بستر الزم ،نه تنها به جامعه خدمتینمیکند ،بلکه احتمال اینکه به خشونتی دیگر
منتهیگردد بعیدبهنظرنمی رسد .بنابراین چنین جوامعی بیش از آنکه به شاعران انقالبی نیازمندباشند ،به
شاعران فرهنگساز محتاجمیباشند.
منابع:
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-1اسپوزیتو،جان .ال .)9233(.انقالب ایران وبازتاب جهانی آن.ترجمۀ محسن شانه چی .چاپ اول.
تهران :انتشارات باز.
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-90اسکاچپول،تدا.)9272(.حکومت تحصیلدار واسالم شیعه در انقالب ایران(.در :جزوه درسی
بازتاب انقالب اسالمی ایران)،ترجمۀ هادی سمتی .تهران:انتشارات دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه
تهران.
-99ازغندی ،علیرضا .)9271(.نخبگان سیاسی ایران بین دو انقالب .چاپ دوم .تهران :قومس.
-93انوشه  ،حسن .)9230(.دانشنامه ادب فارسی .ج  ،9تهران :وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.
 -92ایرج میرزا  .)9260(.دیوان .به کوشش محمد جعفر محجوب .تهران :سخن.
-92پاینده،حسین .)9212(.داستان کوتاه در ایران.چاپ سوم .تهران :نیلوفر.
-99ثروت،منصور.)9210(.آشنایی با مکتب های ادبی .چاپ سوم .تهران  :سخن.
 -96ثعالبی ،ابومنصور  .)9233(.در شرح احوال تاریخ سالطین ایران .ترجمه محمود هدایت
.تهران :مجلس.
-97جعفری ،مسعود .)9236( .سیر رمانتیسم در ایران ،تهران :مرکز.
 .)9232( . ________-93میرزادۀ عشقی و رمانتیسم انقالبی .مجلۀ زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تربیت معلم تهران .شماره  ،90ص .39
-91حائری ،عبدالهادی .)9262(.تشیّع ومشروطیت در ایران ،چاپ دوم .تهران :امیرکبیر.
-30خارابی ،فاروق .)9230( .سیاست واجتماع در شعرعصرمشروطه .تهران :موسسه انتشارات
دانشگاه تهران.
-39دوتوکویل،آلکسی .)9261( .انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن .ترجمۀ محسن ثالثی .تهران:
نشرقطره.
-33دورانت ،ویل وآریل.)9270(.تاریخ تمدن.ترجمۀ ضیاء الدین عالیی طباطبایی.جلد دهم.چاپ
سوم،تهران :انتشارات وآموزش انقالب اسالمی.
-32راسل ،برتراند(.؟) .تئوری وعمل بلشویسم .ترجمۀ احمدصبا.تهران :بی.تی.
-32رستگارفسایی ،منصور .)9230(.انواع شعر فارسی .چاپ دوم ،شیراز:انتشارات نوید.
-39رضایی،ابوالفضل و فقیهی،عبدالحسین .)9231(.فرهنگ جامع مثل ها وحکمت ها.چاپ
اول.تهران:انتشارات دانشگاه تهران
 -36رنجبر ،احمد .)9277( .ده مقاله .اجتماعیات در اشعار فرخی .چاپ اول .تهران :اساطیر.
-37زرقانی ،سید مهدی .)9237( .چشم انداز شعر معاصر ایران .تهران :ثالث.
 -33زرین کوب ،حمید .)9239( .چشم انداز شعر نو فارسی .تهران :انتشارات توس.
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-31سالمی ،فرزانه .)9236( .دموکراسی مسموم.هفته نامه تحلیلی ،خبریشهروند امروز،شماره ،31
ص.23
 -20سپانلو ،محمدعلی .)9261(.چهار شاعر آزادی .چاپ اول .تهران :شقایق.
 .)9279( ........................... -29شهر شعر فرخی .چاپ اول .تهران :انتشارات علمی.
-23سعدی ،مصلح الدین.)9267(.کلیات سعدی .به اهتمام محمدعلی فروغی .چاپ هفتم.تهران:
امیرکبیر.
-22سلیم  ،غالمرضا .)9277( .جامعه شناسی ادبیات  .تهران  :توس.
-22سمیعی اصفهانی،علیرضا.)9237(.مناسبات جامعه ودولت در عصرقاجار.مجلۀ دانشکده حقوق
وعلوم سیاسی؛دوره سی وهشتم،ش.2
-29سیدحسینی  ،رضا .)9239(.مکتب های ادبی .چاپ سیزدهم .تهران :کتاب زمان.
-26شریعتی ،علی( .بی تا) .امت وامامت .تهران :چاپخش.
 -27شفیعی کدکنی ،محمدرضا  .)9230(.ادوار شعر فارسی  .چاپ چهارم  .تهران :سخن.
 .)9210( ._________-23با چراغ و آینه .تهران :سخن.
 .)9222(.__________-21نخستین گام ها در راه تحول شعر معاصر .تهران :هیرمند.
-20صدر ،سیدمحمدباقر(؟ ) .سنت های تاریخ در قرآن .ترجمۀ سید جمال موسوی.قم:دفتر انتشارات
اسالمی،بی.ت.
 -29ضیف ،شوقی (؟) .در اسارت فی الشعر العربی المعاصر .چاپ پنجم .قاهره :داره المعارف
بمصر .مکتبه الدرسات االدبیه .بی تا.
-23عشقی ،میرزاده .)9290( .کلیات مصوّر میرزاده عشقی .به کوشش علی اکبر مشیرسلیمی .تهران:
امیرکبیر.
 -22عظیمی ،میالد .)9237( .من زبان وطن خویشتنم .چاپ اول .تهران :سخن.
 -22علی بابایی ،یحیی  .)9232( .عوامل مژثر بر وحدت نخبگان  .چاپ اول .تهران :پژوهشکده
امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی.
 -29فتوحی ،محمود  .)9279( .شکل گیری رئالیسم ایرانی .در ]کنفرانس بین المللی جایگاه زبان و
ادبیات فارسی در بنگالدش[  7-6خرداد  3006 . 7-36 .9279دانشگاه داکا بنگالدش.
 -26فرخی یزدی ،محمد  .)9262( .دیوان فرخی یزدی .به اهتمام حسین مکی .چاپ هفتم .تهران:
امیرکبیر.
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 .)9273( .___________ -27دیوان فرخی یزدی  .به کوشش .حسین مسرت  .چاپ اول .یزد:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد.
-23فورست ،لیلیان.)9239( .رمانتیسم .ترجمۀ مسعود جعفری .چاپ چهارم .تهران :مرکز.
-21قائد ،محمد .)9277( .میرزاده عشقی .تهران :طرح نو.
-90کاتوزیان،محمد علی همایون.)9271(.اقتصاد سیاسی ایران.ترجۀ محمد رضا نفیسی وکامبیز
عزیزی .چاپ هفتم ،تهران :نشر مرکز.
 -99کسروی ،احمد .)9291( .تاریخ مشروطه ایران  .تهران :تابان.
-93گلدمن ،لوسین .)9233( .نقد تکوینی .ترجمۀ محمد تقی غیاثی .تهران :نگاه.
 -92محمدی ،حسنعلی  . )9279( .شعر معاصر ایران از بهار تا شهریار .جلد  ،9چاپ  . 2تهران:
ارغنون.
 -90محمدی ،غالمرضا و حسین مسرت  .)9273( .شاعر لب دوخته  .چاپ اول  .یزد :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی استان یزد.
 -92مسرت ،حسین  . )9232( .پیشوای آزادی  .چاپ اول  .تهران :رهنما.
-99مشکور،محمدجواد)9273( .تاریخ ایران زمین(از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه) .چاپ
چهارم.تهران :انتشارات اشراقی.
-96مطهری.مرتضی .)9233( .پیرامون انقالب اسالمی .چاپ بیست وچهارم ،تهران :صدرا.
-97معین ،محمد .)9279(.فرهنگ فارسی .چاپ هشتم ،ج اول،تهران :امیرکبیر.
-93ملکوتیان،مصطفی .)9276(.سیری درنظریه های انقالب.چاپ دوم .تهران:نشر قومس.
 -91مالئی توانی ،علیرضا  . )9239( .مشروطه و جمهوری  .چاپ اول  .تهران :گستره.
 -60میراحمدی ،مریم  .)9279( .پژوهشی در تاریخ معاصر ایران  .چاپ سوم .مشهد :انتشارات
آستان قدس رضوی.
-69میرانصاری ،علی .)9236(.نمایش نامه های میرزاده عشقی .تهران :طهوری.
-63ولک ،رنه .)9271( .تاریخ نقد جدید .ترجمۀ سعیدارباب شیرانی .جلد .3چاپ  .3تهران :نیلوفر.
-62یاحقّی ،محمّد جعفر.)9272( .چون سبویی تشنه .تهران :جامی.
-62هانتینگتون ،ساموئل ( .)9270سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی .ترجمۀ محسن
ثالثی .تهران :نشرعلم.
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-69هادیان ،ناصر(.)9279نظریه تدا اسکاچپول وانقالب اسالمی ایران .فصلنامه راهبرد.شماره
،1ص .9 -92

