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Abstract
Mirzadeh Eshghi is one of the poets of the Constitutional period whose
views and opinions are very important in the political and social
developments of the Constitutional period. With the aim of identifying the
concepts and components of love modernism, the present study intends to
answer this main question: What is the pattern of modernism in Mirzadeh
Eshghi's poetry collection? His openness, courage, precision, and precise
analysis of the political situation of the community are very significant in
awakening and stimulating national emotions. The important point is that the
lack of attention to the details of modernism, the expression of the diverse
themes of modernism and paradoxical thinking, and the inner conflicts of
love have caused his thoughts to not be adequately and comprehensively
identified; therefore, in this research, using the "Grounded Theory" strategy,
without any presumptions and biased judgment, the concepts of
modernization in love poems were extracted and categorized. At the end of
this process, by comparing and measuring the data and concepts, the
components of modernization including 61 concepts were designed and
arranged in the form of 11 components. The category of "domestic policy
affairs" and Social developments with 12 repetitions have the highest
frequency compared to other categories.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

مؤلفههای تجددگرایي در دیوان اشعار میرزاده عشقي بر
مبنای نظریة داده بنیاد
یحیی حسینائی

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
ميرزادۀ عشقي یکي از نمایندگان برجسته و از پيشگامان جریان تجدد ادبي در دورۀ مشروطيت است کمه بمه
ضرورت ایجاد تحوالت اساسي در این عصر پي برده بود .صراحت لهجه ،نکتهبيني ،جزئمينگمري و تحليمل
دقيق او دربارۀ دگرگونيهاي سياسمي و اجتمماعي بمهخموبي مشمهود اسمت؛ امما نگمرش ميمرزادۀ عشمقي بمه
مفاهي شعري ،تناقضاندیشي و تعارضات دروني شاعر سمبب شمده کمه اندیشمههمایش بمه شمکل منسمج و
جامعي شناسایي نشود؛ ازاینرو الزم است تا دیدگاهها و مضامين شعري وي بر مبناي روشي علمي و بهطمور
کامل استخراج و تقسي بندي شود .پژوهش حاضر باهدف شناسایي مفاهي تجمددگرایي در اشمعار ميمرزادۀ
عشقي ،ميکوشد به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفههاي تجددگرایي در دیوان اشعار ميرزاده عشمقي کمدام
است؟ این تحقيق ازجمله پژوهشهاي کيفي است که با روش «راهبرد داده بنياد» انجام شمده اسمت .در ایمن
و سنجش دادهها ،مفاهي و مقولههاي تجمددگرایي شمامل  12مفهموم در قالمب  66مقولمه طراحمي و تنظمي
گردید .مقولهها عبارتاند از :تحوالت اجتماعي ،امور سياست داخلي ،امور سياست خارجي ،مسمائل اداري
و دولتي ،مسائل اقتصادي ،مسائل علممي و آموزشمي ،مسمائل نظمامي و امنيتمي ،مسمائل اعتقمادي و ممذهبي،
تحوالت زباني و تحوالت واژگاني که مقوله «امور سياست داخلي» و «تحوالت اجتماعي» ،با  62بمار تکمرار

کلیدواژهها :تجددگرایی ،شعر مشروطیت ،مفاهیم هویت ملی و دین ی ،می رزاده عش ی ،نظری ة
داده بنیاد.
 نویسنده مسئولhosseinaiyahya@yahoo.com :

eISSN: 5786-6316

بيشترین بسامد را نسبت به سایر مقولهها به خود اختصاص داد.

ISSN: 5523-8311

روش پس از گردآوري دادههاي کيفي ،مفاهي مرتبط شناسایي و دستهبندي شده است .در پایان ،با مقایسمه

تاریخ پذیرش3133/13/33 :

پدیدههاي پيرامونش یکسان و منسج نيست .بيان مضمامين متنموع دربمارۀ تجمدد ،ناهمماهنگي در سماختار و

تاریخ دریافت3131/31/31 :

بهمن نزهت
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مقدمه
موضوع «تجدّد» ازجمله مباحث اصلي تاریخ و فرهنگ معاصر است ،بهگونهاي که از
رهگذر زبان و ادبيات بر تمامي جنبههاي ذهن و زبان ایراني سيطره انداخت .امروزه
نگریستن به ادبيات تنها از منظر زیباشناختي ،نگرشِ سطحي و سادهانگارانه تلقي ميشود؛
چراکه بررسي تحوالت و رویکردهاي شعر و ادب فارسي و راهيابي آن به زندگي مردم،
بستر مناسبي را براي آزاداندیشي و رشد آگاهيهاي جمعي در دورههاي مختلف فراه
کرده است« .ادبيات فارسي از دورۀ مشروطه بهکلي متحوّل شد و در آغاز راه جدیدي قرار
گرفت که پویایي و تحرّک خاصي به آن بخشيد( ».غالمحسينزاده)6838 ،
«تجدد (نوگرایي) سلسلة به ه پيوستهاي از تحوالت اقتصادي ،فرهنگي ،مذهبي،
زیباشناختي ،معماري ،اخالقي و سياسي است( ».ميالني )6838 ،شاعران این دوره بيشتر به
جهت ناآگاهي از پيشينة شعر فارسي ،همچنين براي سرعت در انتقال پيام ،درصدد
جایگزیني زبان گفتار عاميانه بهجاي زبان فاخر ادبي بودند؛ از طرفي «تجدّد تأثير عميقي بر
هنر و ادبيات نهاد و هنر و ادبيات از جنبههاي گوناگوني به زندگي مردم عادي راه یافت».
(محمدي« )6831 ،کشاکش ما با تجدّد حدود  698سالي است که آغازشده و گویا به امر
پایانناپذیري بدل شده است» (علينژاد« )6861 ،در طول این سالها ،بارها کوشيدهای در
مسير «نوگرایي» قرار بگيری  ،ولي هر بار «سنّت» از درون ،آنچنان باقدرت سر برآورده
که رسيدن به هدف را دشوار کرده است» (همان)؛ شاید به این دليل که بهجاي مشخص
کردن مفاهي و اهداف تجددگرایي و تفکيک آنها از اهداف جزئيتر ،در هر مرحله از
تاریخ ،مسائل را به نحوي تيرهوتار در ه آميختهای .
نوآوري در دیوان اشعار ميرزاده عشقي به شکلهاي گوناگوني بيان شده است« .شاید
اصليترین بخش نوآوري عشقي مربوط باشد به دید تازۀ وي و شيوۀ تفکر شاعرانهاش  ...تا
آنچه را خود تجربه ميکند به شعر درآورد( ».آجوداني )6832 ،از سوي دیگر ،اندیشه و
نگاه عشقي به تمام پدیدهها چندان یکدست و منسج نيست؛ درجایي به افتخارات ایران
باستان تفاخر ميکند؛ درجایي این تفاخر و یادآوري بيشازحد را مایة عقبماندگي و
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پسروي ميداند؛ درجایي تحریک احساسات ملي را ميستاید و درجایي از انفعال مردم
انتقاد ميکند« .ایراد اساسي عشقي ،فقدان عقيدۀ منسج و همچنين سرگرداني در گرداب
تضاداندیشي و تناقضگویي است( ».شمعي و همکاران)6862 ،
در منظومة جهانبيني ميرزادۀ عشقي بهسختي ميتوان به یک شاخص یکسان دست
یافت و تمام جنبههاي تجدّد را بررسي نمود؛ لذا باید از شيوهاي خاص استفاده کرد .هرچند
تفکيک مفاهي از ه کار چندان آساني نيست ،اما ناهماهنگي و تعارضات موجود این را
ميطلبد که مضامين و اندیشههاي شعري وي به شکلي کامل و منسج استخراج و
تقسي بندي شود.
این تحقيق باهدف انسجام بخشيدن به دیدگاهها و اندیشههاي یکي از شاعران عصر
مشروطه و شناسایي مفاهي تجددگرایي در شعر وي تهيه شده است؛ بنابراین پرسش اصلي
پژوهش بهصورت زیر مطرح ميشود :الگوي تجددگرایي در اشعار ميرزاده عشقي کدام
است؟ در راستاي این بررسي ميکوشي به پرسشهاي فرعي زیر نيز پاسخ دهي :
الف .مفاهي و مقولههاي موجود در اشعار ميرزاده عشقي کدماند؟
ب.گزارههاي حاصل از ارتباط مفاهي شعري ميرزاده عشقي کدماند؟

 .1پیشینه پژوهش
پژوهشهاي متعددي در زمينة اندیشهها و دیدگاهها؛ تحليل مفاهي ؛ توانمندي یا ضعفهاي
شعري؛ بن مایهها و عناصر بهکاررفته در دیوان اشعار ميرزاده عشقي صورت گرفته است.
هرکدام از پژوهشگران به بررسي یک موضوع یا ارتباط ميان چند شاخص در شعر او
پرداختهاند؛ اما تاکنون تحقيقي با این رویکرد و به روش گراندد تئوري (Grounded

) Theoryدربارۀ ميرزادۀ عشقي انجام نشده است .امتياز روش پژوهشي حاضر در مقایسه با
پژوهشهاي مطرحشده در این است که الگوي این تحقيق ،الگویي جامع است که ه زمان
ميکوشد به بيشتر شاخصهاي مؤثر دربارۀ موضوع تحقيق توجه کند .در ادامه به برخي از
آثاري که در این زمينه نگاشته شده اشاره ميشود:
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 .6قيصر امينپور ( )6831در کتاب «سنت و نوآوري در شعر معاصر» تاریخ حقيقي
شعر فارسي را از زمان قدی تا حدود سال  6828بررسي کرده است .نکته اساسي اینکه وي
سنت و نوآوري را به شکل دو عرصه الزم و ملزوم و مکمل یکدیگر معرفي کرده است.
این کتاب برگرفته از رسالة دکتري زندهیاد قيصر امينپور است؛ و در نوع خود اولين
پژوهش دانشگاهي است که به مسئله سنّت و تجدّد پرداخته است.
 .2علي محمدي ( )6831در مقالهاي با عنوان «ميرزاده عشقي و مسئله تجدد» مفهوم
تجدد و مصادیق مسئله تعار

در جهانبيني و اندیشه را در شعر عشقي بررسي ميکند.

نویسنده معتقد است که رویکرد ميرزاده عشقي به انسان ایراني ،انباشته از تناقض و تضاد
است .وي ارتباط ميان تناقض با تجدد و روند شکلگيري آن در ایران را بررسي و برخي از
انسانگرایي ،فردگرایي ،تعار
مفاهي بنيادین تجدد در غرب ( 

زبان و واقعيت) را با

رویکردهاي نوگرایانه در شعر عشقي مقایسه ميکند.
 .8ماشاءاهلل آجوداني ( )6832در کتاب «یا مرگ یا تجدد» تالش کرد تا دور از
هرگونه جانبداري و داوريهاي مغرضانه ،برخي از دغدغههاي مردم را در خصوص
مليگرایي ،وطنپرستي ،آزادي ،مدرنيته و  ،...از زبان ادیبان و روشنفکران عصر مشروطه
بيان کند .این کتاب مجموعه مقاالتي دربارۀ شعر و ادب دورۀ مشروطه است.
 .5ميالد شمعي و مينو بيطرفاني ( )6868در مقالهاي با عنوان «تحليل مفهوم وطن در
شعر و اندیشة ميرزاده عشقي» دیدگاههاي متعدد و متنوع عشقي را دربارۀ مسائل اجتماعي و
سياسي کشور تبيين ميکنند و کليد راهیابي به مباني وطنخواهي عشقي را در پيوند با
عواطف فردي ،روحية عربستيزي ،اتحاد همگاني و ضدیت با جمهوري قالبي ميدانند.
عشقي بهخوبي ميداند که رضاخان با تکيه بر نفوذ انگليس در پي بازگرداندن جامعه به
دوران دیکتاتوري است و عنوان «جمهوري» تنها دستاویز و بهانهاي براي او و بيگانگان
است تا اهداف خود را پيش ببرد؛ به همين علت آن را «جمهوري قالبي» ناميد( .شمعي،
)6868
 .9سيروس علينژاد ( )6861در کتاب «چند گفتگو دربارۀ تجدد» با تعدادي از
اندیشمندان ایراني ،مانند جمشيد بهنام ،داریوش آشوري ،عليرضا علويتبار و  ...مصاحبه
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کرده است .او عالوه بر ارائه پرسشهایي در خصوص موضوع تجدد در ایران ،به تحوالت
جدید در افغانستان و تاجيکستان نيز اشاره کرده است؛ چراکه سرنوشت این کشورهاي
فارسيزبان را در پيوند با یکدیگر ميداند.

 .6مباني نظری پژوهش
الف) تجددگرایي
«نخستين بحثهاي نظري دربارۀ ضرورت تغيير هنجارهاي کهن ادبي در آثار روشنفکران
مشروطهخواهي ،همچون آخوندزاده ،آقاخان کرماني و ملک خان مطرح ميشود .این
روشنفکران ضمن هواداري از تجدد سياسي و تجدد اجتماعي بر تحول ادبيات بهمثابة
پدیدهاي تأکيد ميکردند که ميتواند در تثبيت یا تغيير وضعيت موجود اثرگذار باشد».
(کریميحکاک6865 ،؛ به نقل از زماني و همکاران« )6863 ،آنان معتقدند که خالق اثر
ادبي باید مخاطبان عام را در نظر بگيرد و زباني ساده و متناسب با فه آنان به کار ببندد؛ و
بهجز این ،بهجاي موضوعاتي چون مدح شاهان مستبد ،توصيف طبيعت ،وصف معشوق و
موضوعات مشابه اینها به موضوعاتي مرتبط با مشکالت اجتماعي و سياسي موجود
بپردازد( ».زماني و همکاران )6863 ،دلبستگي تودۀ مردم به سنتهاي کهن ازیکطرف و
جاذبهاي که در تمدن غربي براي روشنفکران وجود داشت ،آرامآرام جامعة ایراني را بين
دو قطب مخالف تقسي کرد :سنتگرایان و نوگرایان.
در کشاکش جدال نوگرایان و سنتگرایان ،شعر فارسي سالحي کارآمد در دست
ادیبان و روشنفکران گردید و شاعران و نویسندگاني همچون ملکالشعراي بهار ،علياکبر
دهخدا ،نسي شمال ،عارف قزویني ،ابوالقاس الهوتي ،فرخي یزدي ،ميرزاده عشقي و  ...به
بهترین نحو ممکن از این ابزار براي بيان اندیشههاي خود استفاده کردند .آنان که آوازۀ
دگرگونيها و تحوالت اجتماعي را در جوامع غربي شنيده یا مشاهده کرده بودند ،با
بصيرتي کامل ،به تبليغ و ترویج این پدیدههاي نوظهور پرداختند .طرفداران نوگرایي با
بهرهگيري از عناصر و مفاهي اساسي مانند آزادي و آزاداندیشي ،تفکر و عقلگرایي،
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عدالت و برابري ،انسانيت و انسانمداري و  ...درصدد ایجاد اصالحات اساسي در بدنة
جامعه بودند.
ب) تجددگرایي در شعر ميرزادۀ عشقي
ميرزادۀ عشقي از شاعران پر جنبوجوشي بود که باوجود عمر کوتاهش توانست ،جنبههاي
گوناگون و متنوعي از پدیده تجدد را در اشعارش منعکس کند .سيد محمدرضا ميرزادۀ
عشقي ( 6278 -6888ه.ش) در همدان به دنيا آمد .دوران تحصيلش را در تهران گذراند.
در مدارس فرانسوي ،زبان فرانسه آموخت .مدتي نيز در ترکيه ساکن بود و از طریق فضاي
فرهنگي و علمي آن کشور با ادبيات جدید اروپا آشنا شد« .وي ازجمله شاعران و
نویسندگاني است که ه به سبب حضور نسبتاً طوالني در ترکيه و ه به سبب آشنایي با
زبان فرانسه با مفاهي تجدّد آشنا شد( ».مدرسي و صمدي)6866 ،
بااینکه جنبههاي تناقضاندیشي و نقيضهگویي در اشعار عشقي زیاد است ،اما این
موضوع با تناقضاندیشي در روانشناسي جمعي ایرانيان و تنشهاي موجود در آن دورۀ
حسّاس بيارتباط نيست؛ یعني در زمانه و فضاي زندگي شاعر ،بسيار طبيعي به نظر ميرسد
که هر شاعر و نویسندهاي با این تناقضات دستوپنجه نرم کند .به قول دکتر
شفيعيکدکني« :دورۀ بحراني زندگي عشقي نيز یکي از دالیلي است که باعث شده وي
تمرکز و آرامش الزم را نداشته باشد( ».شفيعيکدکني )6838 ،یکي از پيشگامان جریان
تجددگرایي ،ميرزاده عشقي بود که با زبان تند و آتشين در مسير آگاهسازي مردم گام
برداشت .هرچند ميرزاده عشقي در پي تجدد و نوگرایي بود ،اما در سطحي گسترده از
واژگان کهن استفاده کرده است؛ این ویژگي موجب بروز خطاهاي صرفي و نحوي و
نابهنجاريهاي دستوري بيشماري در شعر او شده است؛ چراکه بهرهگيري او از عناصر و
مفاهي باستانگرایي ،ناشي از عدم تسلط او به شگردها و دقایق زباني بود؛ ازاینرو به
ناگزیر ،واژگان کهن و نو را در کنار ه مينشاند تا مقصود خود را ادا کند؛ اما آنچه
بيشازپيش در ساختار اندیشه و رویکرد عشقي به چش ميخورد ،رویکرد متناقض و
ناهمسان او به ابعاد تجدّد است« .عشقي نماد تمام تعارضات روحي جوانان روشنفکر و
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درعينحال طبقه پایين جامعه بود که البته این تعارضات دروني بهصورت اشعار بيدارگرانه
در بيرون نمود ميیابد( ».آرینپور)6872 ،

 .9روش

1

باهدف انسجام بخشيدن به اندیشههاي شاعر و نشان دادن تمام جزئيات و مفاهي
تجددگرایي در شعر ميرزاده عشقي ،از روش گراندد تئوري یا «نظریة داده بنياد» استفاده
شده است.
«راهبرد پژوهشي روشي نظاممند و کيفي براي خلقِ نظریهاي است که در سطحي
گسترده به تبيين فرآیند کنش یا کنشِ متقابل موضوعي با هویت مشخص ميپردازد».
( .)Creswell, 2002نظریة داده بنياد یکي از راهبردهاي اجراي پژوهشهاي کيفي است
که در سال  6671توسط گالسر و استراوس مطرح شده است .در این روش ،نظریهها بهطور
مستقي از دلِ دادهها استخراج ميشود« .ویژگي اصلي نظریة داده بنياد ،تأکيد بر بررسي
دقيقِ دادههاي جمعآوريشده بدون هيچگونه تعصّب و جانبداري است( ».استراوس و
همکاران« )6663 ،در این روش ،براي گردآوري دادههاي اطالعاتي در مورد یک پدیده،
از شيوههاي کيفي استفاده ميشود و بهجاي تعریف مسئله بر مبناي ادبيات تحقيق و در
قالب متغيرهاي مستقل و وابسته ،تنها سؤال اصلي تحقيق مطرح ميگردد( ».دانایيفرد،
)6836
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردي است؛ زیرا ميتوان از برخي از نتایج آن بهعنوان
شاخصهاي تجددگرایي در دوران کنوني بهره جُست .در انجام یک پژوهش به روشِ
دادهبنياد ،ميتوان از طرحهاي نظاممند ،ساختارگرا و ظهوریابنده استفاده کرد .در این
پژوهش ،از طرح «ظهوریابندۀ گليزر» استفاده شد؛ زیرا مبناي کار این بود که از دلِ
دادههاي کيفي ،مفاهي و مؤلفههایي استخراج شود .اینگونه پژوهشها از نوع اکتشافي
است و به فرضيه نيازي ندارد ،بلکه باید نظریهاي در پایان ساخته شود؛ و چون پایة اصلي
نظریهسازي داشتن مفاهي است ،باید سازوکاري فراه شود تا بتوان مفاهي را شناسایي
1. Method
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کرد .براي این کار در مرحلة اول تجزیهوتحليل دادهها صورت گرفته است.
نوآوري در اشعار عشقي در باب مسائل گوناگون و متنوّعي مطرح شده است؛ از
طرفي جهانبيني او در مجموعه آثارش چندان یکپارچه نيست؛ بنابراین راهبرد «نظریة داده
بنياد» انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاري داشته باشد .در مرحلة اول ،دادههاي کيفي
مرتبط استخراج شد؛ در مرحلة دوم ،ابيات مرتبط کُدگذاري شد .با مقایسة کدها ،چند کد
که اشاره به یک جنبة مشترک داشت ،عنوان یک مفهوم به خود گرفت؛ آنگاه براي موارد
مشابه در هر زمينهاي ،مؤلفههاي مشترکي تعریف شد .در پایان بر مبناي ارتباط ميان مفاهي
موردنظر ،مقولههایي استخراج گردید .نکته :در ذیل عنوان کلي روش عناوین فرعي آورده
نميشود.

 .0یافتهها
.1-0کدگذاری باز
همانطور که در بخش قبلي شرح داده شد ،نظریه داده بنياد شامل مفاهي و مقولهها است؛
یعني ابتدا با کدگذاري متن (در اینجا اشعار) ،تعدادي از اشعار ذیل «یک مفهوم» طبقهبندي
شد و سپس مفاهي مشابه ،ذیل مقولهها طبقهبندي گردید.
مقایسهها و

«استخراج مفاهي و ارتباط دهي آنها به مقولههاي مشابه از طریق
ميگيرد( ».دانایي فرد و همکاران )6863 ،لذا در ابتدا
فرآیندهاي رفت و برگشتي صورت 
کدهاي مناسبي براي دادههاي مختلف اختصاص دادی و این کدها را در قالب مفاهي
مقولههایي

دستهبندي کردی ؛ سپس با مقایسة مفاهي و یافتن پيوندِ مشترک ميان آنها،
تعيين و بدین ترتيب کدگذاري محوري انجام شد« .براي تحليل دادههاي گردآوري شده
الزم است تا مراحلي سپري شود تا درنهایت پارادایمي منطقي یا تصویري عيني از نظریه
داده بنياد خلق و ارائه گردد)Strauss & Corbin, 1998( ».
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جدول  .1کدگذاری بازدادههای کیفي مربوط
مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)

فریبکاري جوانان جواب داد بدو من از این عروسيها /هزار گونه ده وعده ،کي کن اجرا؟ (ص )636
شهري

بر آن جوانک ناپاک روح لعنت باد  /خداي داند هر گه نمای از او یاد (ص )638
چو طفلکان دادند جان در آن وادي  /به طيب خاطر گفت  :فداي آزادي (ص )637
تو سزد بر دگران بدهي درس /سخن آزاد بگو هيچ مترس (ص )263

آزاديخواهي

ترقي اندر این کشور محال است  /که در این مملکت قحطالرجال است
خرابي از جنوب و از شمال است  /بر این مخلوق آزادي وبال است (ص )231
باري آراي حکيمانة خود را همه گاه /فاش ميگوی و یک ذره نباشد باک (ص
)816
ببين که عاقبت آن کهنه مردهشوي لعين /همينکه دید شه از تخت گشته افکنده

عدم فرصتطلبي
اجتماعي

هزار مرتبه مشروطهتر شد از بنده /ز بس که گفت آن مشروطه باد پاینده (ص )636
چه ما که زور نداری و قادرند آنها  /هر آنچه ميل کنند آورند بر سر ما (ص )632
دگر در آنکه وجدان کشي هنر نبود /شرف به اشرفي و سکههاي زر نبود
شرف به دزدي کف رنج رنجبر نبود /شرف به داشتن قصر معتبر نبود (ص )662

تحوالت
اجتماعي محاکمه مسئوالن
ناالیق

وزیر عدليهها بر فراز دار روند /رئيس نظميهها سوي آن دیار روند
کفيل ماليهها زنده بر مزار روند /وزیر خارجهها از جهان کنار روند (ص )662
مر مرا هيچ گنه نيست بهجز آنکه زن  /زین گناه است که تا زندهام اندر کفن
من سيه پوش و تا این سيه از تن نکن  /تو سيه بختي و بدبخت چو بخت تو من (ص
)265

مسئله حجاب

در حجاب است سخن گرچه بود ضد حجاب /بس خرابي ز حجاب است که ناید
بهحساب (ص )263
آن زن که نجيبه و عفيف است /در خانه نشسته باد بهتر
بر خود در خلوت و ره غير  /بگشوده و بسته باد بهتر (ص )583
شرم چه؟ مرد یکي ،بنده و زن یک بنده /زن چه کردست که از مرد شود شرمنده؟

تساوي حقوق زن

(ص )263

و مرد

خالصه تا نبرد کس ز اهل شمران بو  /بر این قضية بيعصمتي دختر او
نهان ز خلق مر او را نهد به خاک اندر (ص )632
 ...چهل تن اندر این هنگامه مردند  /براي حفظ قانون جان سپردند

(تحوالت حمایت از قانون
اجتماعي)

اساسي

که قانون اساسي چون شده خوار /دگر کس ملک را باشد پرستار؟ (ص )265
به قانون اساسي پشت پا زد /براي خودنمایي نزد یارو
به گفتا من نخواه خورد سوگند /که بر هوچيگري بگرفتهام خو (ص )588
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مقولهها

مفاهیم
وجود بيعدالتي
در محاک قضایي

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
یافته اجحاف و ست خاتمه /نيست کسي را ز کسي واهمه
:هست مجازات براي همه  /حاک مطلق چو بود محکمه
محکمه را مسخره دیگر مکن /بشنو و باور مکن (ص )269
یا رب این مخلوق را از چوب بتراشيدهاند؟ /بر سر این خلق خاک مردگان پاشيدهاند؟
(ص )868

انتقاد از انفعال

ملتي را که چنان جرات و طاقت نبود /که به خس گوید کذب تو صداقت نبود!

مردم جامعه

()828
اهالي همه خواب و غفلت زده /خمار زرین باده در ميکده (ص )833
ليکن همه کناره نموده ز کارها /وز دم همه گرفته و مأیوس و قرقري (ص )896

اجرایي کردن

ز اظهار درد درد مداوا نميشود /شيرین دهان به گفتن حلوا نميشود

شعارها و وعدهها درمان نما ،نه درد که با پا زمين زدن /این بستري ز بستر خود پا نميشود (ص )886
زینها چو بگذري همه آنان نمودهاند /بهر زر این مهاجرت و این مسافري! (ص )896
مهاجرت مسئوالن امروز اگر غروب کني از وطن چه غ ؟ /فردا کني طلوع و به چنگش در آوري ...
به خارج

من خامش تو خویش بيندیش ،این نکوست /اینگونه مردمي بگذاري و بگذري؟ (ص
)816
مادر بيچاره ،فتاده عليل  /دخترک اندر پي هر کج سبيل
پرستارانش ز وزیر و وکيل /جمله فتادند به فکر آجيل (ص )525

نابسامانيهاي
اجتماعي

کز زغال کنده دائ دم زدي ،وز چوب بيد /از ميان دکه کيسه کيسه زر بيرون کشيد
مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید /احتياج آميخت با موي سيه ،ریش سفيد
(ص )885
ملتي کالودۀ تریاک باشد صبح و شام /دائ آگنده دماغ ،از گند افيون ميکند! (ص
)889

مشروطهخواهي

بشد دو ميوۀ عمرم فداي مشروطه /عریضه دادم بر اولياي مشروطه (ص )633
تمام مردم ،دلشاد مرگ استبداد  /من از دو مسئله خوشحال و خرم و دلشاد

امور

یکي ز زادن مری  ،دگر ز وضع نوین (ص )631

سياست
داخلي

مني که کنده بدم ،جان به پاي مشروطه /ز پا فتاده بدم ،از براي مشروطه

استبداد ستيزي

رأي من اینست کاندید از براي انتخاب /اندرین دوره مناسبتر کس از شداد نيست
...
اي خدا این مهد استبداد را ویران نما /گرچه در سرتاسرش یک گوشهاي آباد
نيست (ص )815
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مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
ز من اگر شنوي ،خویش را خراب مکن /ز انقالب تقاضاي نان و آب مکن (ص
)633

عدم

چه گویمت من از این انقالب بدبنياد! /که شد وسيلهاي از بهر دستهاي شياد! (ص

منفعتطلبي

)636

سياسي

دادند هر یک از دگري بهتر امتحان /در اجنبيپرستي و بيگانه پروري!
صندوقهاي ليره جلو ،دوش استران /واندر عقب مهاجر و انصار چرچري (ص
)893
کدام دوره تو دیدي که این رجال خراب /پي محاکمه دعوت شوند پاي حساب؟

محاکمه

(ص )668

سياستمداران

حوالة همه این رجال ،بر دار است /براي خائن ،چوب و طناب در کار است ...

ناالیق

به خائنين زمين ،آسمان عدو گردد /زمان کشتن افواج مردهشو گردد (ص )662
همي نگردد آباد این محيط خراب /اگر نگردد از خون خائنين سيراب (ص )662
عيد خون گير پنج روز از سال /سيصد و شصت روز راحت باش (ص )623

تحریک
احساسات ملي
و تهيج مردم

ملتي را که چنان جرئت و طاقت نبود /که به خس گوید کذب تو صداقت نبود!
پي حفظ وطن خویش ،لياقت نبود! /عيد بگرفتن این قوم ،حماقت نبود؟! (ص
)828
اجدادتان به حال شما گریه ميکنند /کز چه ميانة ملل اسباب خندهاید؟
ایراني از قدی مهين بود و سربلند /آیا چه گشته است شما سرفکندهاید؟ (ص )281

مخالفت با
جمهوري
اجباري

دریغ از راه دور و رنج بسيار  /حقيقت بارکاهلل چش بد دور
مبارک باد این جمهوري زور /ازین پس گوشها کر ،چش ها کور (ص )231
با من آر یک دو سه گوینده ه آواز شود /ک ک این زمزمه ،در جامعه آغاز شود
(ص )266

روحيه

اعالم زوال سي و زر خواه داد /دولت همه را به رنجبر خواه داد

انقالبيگري

یا افسر شاه را نگون خواه کرد /یا در سر این عقيده سر خواه داد (ص )586
این ملک یک انقالب ميخواهد و بس /خونریزي بيحساب ميخواهد و بس
امروز دگر درخت آزادي ما /از خون من و تو آب ميخواهد و بس (ص )562
نماید گه سليمان را حمایت  /شود گاهي تدین را مددکار

(سياست

تشریح وضعيت

که سازد این دو را با یکدگر یار /دریغ از راه دور و رنج بسيار (ص )237

داخلي)

مجلس

تدین گفته مجلس هست با من /نمای اکثریت را معين
شود این کار قبل از عيد روشن /به جمهوري بگيرم رأي قطعاً (ص )236
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مقولهها

مفاهیم

گزارههای منتخب (دیوان مصور میرزادة عشقي)
از این افکار ماليخوليایي /به مجلس اکثریت شد هوایي
تدین کرد خيلي بيحيایي /به یکدم بين افرادش جدایي (ص )266

یادآوري نقش

نمودم من جراید را اداره /شفق ،کوشش ،وطن ،گلشن ،ستاره

روزنامهها

قيامت ميشود با یک اشاره /دگر معني ندارد استخاره (ص )236
اي وثوقالدوله! ایران ملک بابایت نبود؟ /اجرتالمثل متاع بچگيهایت نبود ()868
که مستوفي است شخصي الابالي /مشيرالدوله مرعوب و خيالي

انتقاد از مقامات
سياسي

وثوقالدوله جایش هست خالي /بود فيروز ه در فارسي والي (ص )236
آن خيانتها که با ایران وزیران ميکنند! /بارها بدتر به من ،این سفلهگردون
ميکند! (ص )881
این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود /دیدي چه خبر بود؟
هر کار که کردند ،ضرر روي ضرر بود /دیدي چه خبر بود؟ (ص )556
 ...هست دگر موقع صلح و صفا /نيست ز ه دولت و ملت جدا

اتحاد دولت و

تکيه دولت همه بر ملت است /ملت از آن حامي این دولت است (ص )261

ملت

زین صداي نازیبا ،در وطن طنين افتاد /بين ملت و دولت ،اختالف و کين افتاد
طفل پاک آزادي ،از رح جنين افتاد /رفتمان ز یاد :نام اتحاد( :ص )266
ببين «عشقي» که هر کابينه را نفرین نمود اینک /چسان در مدح این کابينة قدرت

تمجيد از کابينه

مصم شد (ص )888

دولت

:اي یار لطيفگوي مرشد /با آن همه منطق چرندي
«کابينة ني بند» خواندي /این دولت آبروي مندي (ص )587
ببين امروز مردم را به خون یکدگر تشنه /که دیري نگذرد کائن عادت دیرین

برقراري صلح

نميماند

و دوستي

به باید روزگار صافي و صلح و صفا روزي /به جان دوستان آنروز دیگر کين
نميماند (ص )819
در اروپا ،آسيا را لقمهاي پنداشتند /هر یک اندر خوردنش ،چنگالها برداشتند
بيخبر کاخر نگنجد کوه در حلقوم کاه /گر که این لقمه فرو بردند ،روي من سياه

استثمار
کشورهاي
آسيایي

(ص )258
نازم به گوي بازي مردان انگليس /خ گشته پشت دهر ز چوگان انگليس
ایران و هند و تازي و سودان و ترک و چين /افتاده همچو گوي ،به ميدان انگليس
(ص )568
تا نخوابد شرق ،کي مغرب برآید آفتاب /غرب را بيداري آنگه شد که شرقي شد
بخواب (ص )258
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دارم اميد آنکه گر شرقي بيابد اقتدار /از پي آسایش خلق اقتدار آید بکار
ني چو غربي آدمي را رانده از هر جا کنند /آدمي و آدميت را چنين رسوا کنند
(ص )258

خودباوري و

زیردستي و زبر دستي تو در کف تست /دست بسته نشد آن مرد که دست از جان

اقتدار ملي

شست
هرگز از دست نرفت آنکه زبردستي خواست (ص )825
ایراني آر بسان اروپائيان نشد /ایران زمين بسان اروپا نميشود
زحمت براي خود کش که خودبهخود /اسباب راحت تو مهيا نميشود (ص )886
فرق جمعي شيره مالي ميکن  /خمره را از شيره خالي ميکن
ظاهراً جمهوري پر زرق و برق /وز تجدد ه کله آن را به فرق
باطناً یاسي ایران ،انگليس /خر شود بدنام و یاسي شيره ليس (ص )238

مخالفت با
دخالت انگليس

تا تهيه در لندن شد اساس جمهوري /خود سري تدارک شد ،بر قياس جمهوري
ارتجاع و استبداد در لباس جمهوري /آمد و نمود ،حيله با رنود (ص )263
هيچ ميداني حریف ما چه دارد در نظر؟ /این همه خرج گزافي را که اکنون
ميکند!
انگليس آخر دلش بهر من و تو سوخته؟ /آنکه بهر یک وجب خاک اینقدر خون
ميکند! (ص )885
دزد رهزن دزد نادانست راحت پشت ميز /دزد دانا دزدي از مجراي قانون ميکند
گوش آوخ ندهد این ملت بدینها ور دهد/:گوش از این گوش ،از آن گوش

مخالفت با

بيرون ميکند! (ص )889

قرارداد 6666

تنها من که گر نشود حک قتل من /:حاشا ،چنين معاهده امضا نميشود
گر سيل سيل خون ز در و دشت ملک ه  /جاري شود معاهده اجرا نميشود (ص
)886
به رس نبرد فتنه بر پا کنند /مر این سو زمين را اروپا کنند
سپس تير و توپ و خدنگ و تفنگ /بپاشند هر سو بر آیين جنگ

فتنه انگيزي
بيگانگان

بسي قتل و غارت نمایند بر /مرآن مردمي را که دارند زر (ص )833
 ...سپس خویشتن هيچ ني باختند  /شهيدان شهوت بسي ساختند
فقط پس هوس ،دوني و گمرهي  /بماند بر ایرانيان تهي! (ص )833
امان از خویش را بيخانه دیدن /خود اندر خانة بيگانه دیدن
سپس بيگانة بيخانمان را  /بجاي خویش صاحبخانه دیدن! (ص )589
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اتحاد

اي گروه پاک مشرق ،هند و ایران ،ترک و چين /بر سر مشرق زمين شد جنگ در

کشورهاي

مغرب زمين (ص )258

منطقه از طریق

ميان این دو قوم الفت مقام معنوي دارد /دليل منطق من را کتاب مثنوي دارد

مناسبات

چه خوش بادي هنوز ایران ز شاه غزنوي دارد /بهویژه هان که الفتمان ز نو طرح

فرهنگي

نوي دارد (ص )276
پس از دو ماهي ،روزي به شوخي و خنده  /بگفت :خانمکي خواه از تو زیبنده!
(ص )635
به آن سياه دل از بس که خلق رو دادند /پس از دو ماه مقام مرا بدو دادند (ص

وجود فساد
مسائل

اداري

اداري و

)639
عمو! تمام ادارات مردهشو خانه است /و زین ره است که این کهنهملک ویرانه
است (ص )668
تو صدراعظ آیندهاي ز بس دادي« /قوامالسلطنه» نصف تو داد والي شد

دولتي

«نظام سلطان» سوسيال انقالبي بود /به یک حکومت از اشراف اعتدالي شد (ص
)528
وجود
بوروکراسي

سپس برفت هر روز هيئت وزرا  /جواب نامة خود را نمودم استدعا (ص )633

اداري

مسائل
اقتصادي

اهميت دادن به

گه اعتدال و گه رادیکال ،گاه سوسيال /بدتر از آن که نيست که هفتاد شو گرفت

وضعيت خزانه

خلق گویند در خزانه نماندست یک فلوس /ما را هزار خنده از این گفتگو گرفت

کشور

(ص )563

تأکيد به
دریافت ماليات

تو از «ادارۀ ماليه» ماليات مخواه /که صرف ساختن پارکهاي عالي شد
خزانه رفت همة «فهي الملک» /بدل به پارک و دکاکين و مبل و قالي شد (ص
 528و )526
اوایل گل سرخ است و انتهاي بهار /نشستهام سرسنگي کنار یک دیوار

مسائل

جزئينگري در

جوار درۀ دربند و دامن کهسار /فضاي شمران اندک ز قرب مغرب تار (ص )675

توصيف

پول و سور و عيش و نوش از دیگران /تو براي خویشتن ،الرحمن بخوان
روز و شب له له بزن از تشنگي /کنج غربت جان بده از گشنگي! (ص )863

ادبي و
هنري

به روي دشت و دمن ماهتاب تابيده /به هرکجا نگري نقره گرد پاشيده
نوآوري در

به روي سبزه چمن آن دو یار خوابيده /مرا ز دیدنشان لذتيست در دیده (ص )673

صحنهپردازي

نشسته بر لب آن گور ،پيرمردي زار /فشاند اشک همي روي خاکهاي مزار
ولي عيان بود از آن دو دیدۀ خونبار /که با زمانه گرفتست کشتي بسيار (ص )638
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خالصه آنچه که آن پيرزن بيان بنمود /که نام این زن ناکام مرده ،مری بود
چنان بسوخت دل  ،کز سرم برآمد دود /دهان سپس پي و دنبالة سخن بگشود (ص

استفاده از
تکنيکهاي
نمایشنامه

)638
با یکي کوزه همان زن به لب آب آمد /من در اندیشه که این منظره در خواب آمد
دیدم آن زن که بپندار تو نایاب آمد /ز ره دیگر با کاسه و بشقاب آمد (ص )267
صف به صف دختر کسري همه جاسان دیدم  /خویشتن را پس از این قصه هراسان
دیدم
همه این قصه به نظ آوردم /فه آن بر تو حوالت کردم (ص )263

نوآوري در

به حک آنکه جسمي فربه ،اندامي رسا داشت /سپس بر روي ماهش

توصيف

دهاني خرد ،گونه سرخ و چشمي قهوه سا داشت /چه شهال بُد نگاهش

معشوق

فراز چهره ،خرما رنگ گيسوش /چه زیبا ميفتادي مو به هر دوش (ص )887
منکرم من که جهاني بهجز این باز آید /چه کن درک نموده است چنين ادراک

یادآوري

قصة آدم و حواي ،دروغ است ،دروغ /نسل ميمون و افسانه بود از خاک (ص

نظریههاي

)816

علمي

به پندار داناي مغرب زمين /پدید آور پند نو «داروین»
زمانه ز ميمون ،دمي ک نمود /سپس ناسزا نامش آدم نمود (ص )869

مسائل

یادآوري

در قرن بيست بشود آدمي سوار /بر آهني پرنده ،دل آکنده از بخار

علمي

اختراعات

و آنگه رهي که ما به دو سالش کني طي  /او در هوا دو روزه از آنرا کند گذار!

جدید

(ص )589

یادآوري
پيشرفت

نکبت و ذلت و بدبختي و آثار زوال /از سر و پيکر ما مردم دون ميریزد

کشورهاي

برج ایفل ز صنا دید «گل و گلوا» گل  /بر سر مقبرۀ ناپلئون ميریزد (ص )288

غربي

مسائل
نظامي و

آموزش قشون

به تعلي قشون اندر والیات /مهيا تلگرافات و شکایات

نظامي

ز ظل شاه و دربارش روایات /ز جمهوري اشارات و کنایات (ص )268

ناامني در کشور

امنيتي

مملکت ما شده امن و امان  /از همدان تا طبس و سيستان
مشهد و تبریز و ري و اصفهان /ششتر و کرمانشه و مازندران (ص )269
گر از من بپرسد کسي بيدرنگ  /نگر گوی آر گویمش :چاره جنگ

جنگ با دشمن

کنون چارۀ ما ،بهجز جنگ نيست  /چه روي سياهي دگر رنگ نيست (ص )833
ایا بنده گيران خود زر خرید /قل برکشيدم ،عل در کشيد ...
من آن رزمخواه جبلي من  /همان عشقي جنگ ملي من (ص )836
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مفاهیم

بس بمب و توپ جاي بجا کرده کوه و دشت /ترس دگر فتد کره از این مدوري
(ص )895
نسخ شد آیين ست گستري /هيچ دخالت نکند لشکري
عدم دخالت

در عمل مذهبي و کشوري /نيست به قانون شکني کس جري (ص )269

نظاميان در

کاله خویش نما قاضي :اینهمه قاضي /:چه الزم است که اندر خزانه غازي نيست!

سياست

(ص )817
«وزیر جنگ» خيال مقام باالتر /فتاد و غوطه در افکار «ایده آلي» شد (ص )528

یادآوري
دخالت

مکن مداخله در کار مملکت اي شيخ /که این مباحثة غسل بينمازي نيست (ص

مذهبيون در

)817

سياست
جز خرافات بر این مملکت افزوده چه؟ هيچ! /جز خرابي مه آباد تو بنمود چه؟
هيچ! (ص )283
مخالفت با

ملتي کو باز قرن بيست بر درد خود /چاره با خت و دعا و ذکر و افسون ميکند!

خرافات

(ص )889
اي خدا جاي تشکر چش زخم ميزنند /چش من ه چشمي آر با رود جيحون
ميکند ()881
همه دانند خوب ،این روضه خوان است /که مزد روضة او یک قران است

مسائل

:اگر اوالدهاي شمر ملعون /دهند از مزد روضه پول افزون

اعتقادي
و دیني

مخالفت با
دینورزي
مصلحتاندیش

براي شمر او خواند ثناها /براي آن لعين ،گوید دعاها!
غر

این است بر این آدم لوس /دهند آر پول خواند روضه معکوس (ص )866
گر اینچنين نبودي ،داني کنون چه بودي؟ /ميبودي آنکه قرآن در مقبري
!بخواني

یاد از نجف کن اندک ،خاطر به یار یک یک /آن هيکل چو «اردک» وآن رنگ
زعفراني (ص )589
هر دو فرسخ یک کليسایي بپا به رنام او /گشت تاریخ همه تاریخها ایام او
احترام به سایر

وقف شد یکشنبهها از بهر نام نيک او /روز و شب ناقوسها گویندۀ تبریک او (ص

ادیان

)868
زرتشت دل نبود که آنرا توان ربود! /حاشا قياس دل ،ز چه با انبيا کنيد؟ (ص )875

مخالفت با

 ...من آن نيَ که یکسره تدبير مملکت /تسلي هرزه گرد قضا و قدر کن

تقدیرگرایي

من آن ني به مرگ طبيعي شوم هالک /وین کاسه خون به بستر راحت هدر کن
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(ص )871
نان همه از قبل نيروي بازو خواهند /نان تو از رشته و بوق و دگنک ميخواهي!
کلک است این همه در بيستمين قرن برو! /تازه کارا ،تو چه زین کهنه کلک
ميخواهي
(ص  873و )876
آن که گفتي محو قرآن را هميباید نمود /عن قریب این گفته با سرنيزه مقرون

حمایت از

ميکند!

قرآن

واي از این مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز /پاي صاحبخانه را از خانه بيرون
ميکند (ص )885
ز باران بيگانه آغشتهاند /همه پيرو اجنبي گشتهاند

یادآوري
تهاج فرهنگي

یکي بنده بند روسان شده /دگر پاي بند پروسان شده! (ص )833
(عشقي) تفو بروي جوانان شهري ننگين!  /ندان آنکه خود اینگونه مردم بيدین!
(ص )636
وليک اول امسال از او بخورد فریب /چه چاره داشت که او را بُد این بليه نصيب؟

کاربرد زبان

(ص )636

گفتاري

خالصه تا نبرد کس ز اهل شمران بو  /بر این قضية بيعصمتي دختر او (ص )632
درست روزي کان شهریار اعالن داد /یگانه دختر ناکام من ز مادر زاد (ص )631
ولي عيان بود از آن دو دیدۀ خونبار /که با زمانه گرفتست کشتي بسيار (ص )638
مگر به گوش شما ه رسيده قصة ما /شنيدهام گل عمر تو چيدهاند ،خدا( :ص

تحوالت
زباني

استفاده از

)638

کنایههاي

چو دید آب ز من گرم مينشاید کرد  /ميانهاش پس از آن روز گشت با من سرد

جدید

(ص )635
تو در این خلق عامي عارفي گر زانکه اینان را /تميزي شد حنایت نزد کس رنگين
نميماند (ص )819
ز من مپرس که کبک خروس ميخواند /چو من ز حُسن طبيعت که قدر ميداند

استفاده از
ضربالمثلهاي
جدید

(ص )679
گفت اگر ارث جدم است و فالن است /گو بنما فکر نان که خربزه آب است (ص
)866
مگو یاسين بود در گوش این خلق خر ،آوازم /که گر آدم شوند ،از اصل این
یاسين نميماند (ص )819
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پس از سه چار دقيقه ،ز روي شنگولي  /شروع شد به سخنهاي عشق معمولي (ص
)677
ز من شنو که چسان سخت شد به من دنيا /زن ز گرسنگي داد عمر خود به شما

کاربرد

(ص )639

تعبيرهاي

خلق بازیچه و خلقت بچهبازي دیدم /بيش از این فلسفه ه  ،روده درازي دیدم

عاميانه

(ص )286
نيست بر این ملت یک ال قبا  /فکر اجانب پس از این رهنما (ص )261
مان که تا بگردد همرنگ من محيط /آنگه ببين چسان همه را رنگ ميکن (ص
)836
فتاد غلغلهاي در شهر و حومة تهران /که عنقریب به شه ميشود چنين و چنان (ص

استفاده از
ترکيبات رایج
عربي

)637
کلبههایش همه فرتوت و همه خ خورده /الغر

هيئتي از هر جهتي افسرده (ص

)286
الجرم اطراف خ را کرد سير /دید پاي خمره جاي پاي غير
پس همهجا ،جاي پاها را بدید /تا به درب خانة «یاسي» رسيد (ص )273
آن خراب ابنيه کز پنجره پيداست کجاست؟ /خيره بر پنجره شد و پير به زانو

کاربرد

برخاست (ص )288

تحوالت

صورتهاي

جوانيمان تبه گردد به ناکامي و بدنامي/حذر کن زین سوانح ،دیده چون برعشق من

واژگاني

جمع عربي

دوزي (ص )219
از آن سيلي والیت پر صدا شد /دکاکين بسته و غوغا به پا شد (ص )262

کاربرد
واژههاي عاميانه
جدید

پي نکوهش این انقالب اکبيري  /شنو حکایت آن مردهشوي دلچرکين (ص )636
مرد دزدي ناقال «یاسي» به نام /اهل ده در زحمت از او صبح و شام ( ...ص )273
در هفت آسمان اال یک ستاره نيست /نامي ز من به پرسنل این اداره نيست

کاربرد

بي اعتنا به هيئت کابينه فلک /گردیدهام که پارتي یک ستاره نيست (ص )811

واژههاي بيگانه

تمام برگ درختان گر اسکناس شود /تمام ریگ بيابان اگر که ليره کنند (ص
)562
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 .6-0کدگذاری محوری
ه زمان با گردآوري دادهها ،کدگذاري آنها انجام گرفت .بر اساس تحليل دادههاي
کيفي ،مرحلة کدگذاري محوري نيز تدوین گردید که طبق آن ،خط ارتباطي ميان مفاهي
و مقولههاي پژوهش مشخص شد .مفاهي و مقولهها بهدستآمده از فرایند مزبور در قالب
جدول  2ارائه شده است:
جدول  .6کدگذاری محوری (خط ارتباطي میان مفاهیم با مقولهها)
مفاهیم

مقوله

تعداد مفاهیم درصد فراواني

فریبکاري جوانان شهري ،آزاديخواهي ،عدم
فرصتطلبي ،محاکمه مسئوالن ناالیق ،مسئله حجاب،
تحوالت اجتماعي

تساوي حقوق زن و مرد ،حمایت از قانون اساسي،
بي عدالتي در مجامع قضایي ،انتقاد از انفعال مردم ،عملي

62

 66.17درصد

کردن وعدهها ،مهاجرت مسئوالن به خارج ،انتقاد از
نابسامانيهاي اجتماعي
استبدادستيزي ،عدم منفعتطلبي سياسي ،محاکمه
سياستمداران ناالیق ،تحریک احساسات ملي ،مخالفت با
امور سياست داخلي

جمهوري اجباري ،داشتن روحية انقالبيگري ،انتقاد از
وضعيت مجلس ،بيان نقش روزنامهها ،انتقاد از مقامات

62

 66.17درصد

سياسي ،اتحاد دولت و ملت ،تمجيد از کابينه دولت،
برقراري صلح و دوستي ميان مردم
انتقاد از غارت اموال ملي ،استثمار کشورهاي آسيایي،
خودباوري و اقتدار ملي ،مخالفت با دخالت انگليس،
امور سياست خارجي مخالفت با قرارداد  ،6666فتنهانگيزي بيگانگان در

7

 66.26درصد

کشور ،اتحاد و همبستگي با کشورهاي منطقه از طریق
مناسبات قومي و فرهنگي
مسائل اداري و دولتي فساد اداري ،بوروکراسي شدید اداري
مسائل اقتصادي

وضعيت نامناسب خزانه کشور ،دریافت ماليات

2

 8.23درصد

2

 8.23درصد

جزئينگري در توصيفات ،نوآوري در صحنهپردازي،
مسائل ادبي و هنري

استفاده از تکنيک نمایشنامه ،نوآوري در توصيف
معشوق

5

 1.91درصد
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مقوله
مسائل علمي
مسائل نظامي و امنيتي

مفاهیم
یادآوري نظریههاي علمي ،یادآوري اختراعات جدید،
پيشرفت کشورهاي غربي
آموزش قشون نظامي ،وجود ناامني در کشور ،جنگ با
دشمنان ،عدم دخالت نظاميان در امور سياسي

تعداد مفاهیم درصد فراواني
8

 5.62درصد

5

 1.91درصد

عدم دخالت مذهبيون در سياست ،مخالفت با خرافات،
مسائل اعتقادي و دیني

مخالفت با دینورزي مصلحتاندیشانه ،اعتقادات سایر
ادیان الهي ،مخالفت با تقدیرگرایي ،حمایت از قرآن،

7

 66.53درصد

یادآوري تهاج فرهنگي دشمنان
تحوالت زباني

کاربرد زبان گفتاري ،استفاده از کنایههاي جدید،
کاربرد ضربالمثلهاي جدید ،بيان تعبيرهاي عاميانه

5

 1.91درصد

کاربرد ترکيبات رایج عربي ،کاربرد صورتهاي جمع
تحوالت واژگاني

عربي ،استفاده از واژههاي عاميانه جدید ،کاربرد واژگان

9

 3.28درصد

بيگانه فرنگي
جمع کل

12

 688درصد

 .5یافتههای پژوهش
برخي از اندیشمندان معتقدند که ميرزادۀ عشقي به برخي از اصول و مفاهي تجددگرایي
نپرداخته است ،اما نتایجِ تحقيق نشان ميدهد که وي با توجه به سن کوتاهش ،درک
درست و دقيقي از مشکالت و دغدغههاي مردم جامعه خویش دارد و در دیوانش به
مسائلي پرداخته است که برخي از شاعران و اندیشمندان عصر مشروطه و معاصر به آنها
توجهي نکردهاند.
در پژوهش حاضر ،مفاهي تجددگرایي در دیوان اشعار ميرزادۀ عشقي بررسي شد و
نظریة «تجددگرایي در شعر عشقي» با شناسایي مفاهي و پيوند مقولهها شکل گرفت.
بهطورکلي تجددگرایي در اشعار ميرزادۀ عشقي ،مجموعهاي است شامل :تحوالت
اجتماعي ،امور سياست داخلي ،امور سياست خارجي ،مسائل اداري و دولتي ،مسائل
اقتصادي ،مسائل علمي و آموزشي ،مسائل نظامي و امنيتي ،مسائل اعتقادي و مذهبي،
تحوالت زباني و تحوالت واژگاني؛ در این ميان« ،تحوالت اجتماعي» و «امور سياست
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داخلي» با  62بار تکرار بيشترین بسامد را نسبت به سایر مقولهها دارند .شایان ذکر است که
برخي از جلوههاي تحوالت زباني و واژگاني به دليل عدم تسلط او بر شگردهاي ادبي و
ناآگاهي او از دقایق زباني و درنتيجه آميختن واژههاي کهنه و نو براي بيان مقصود است.
در بخش پایاني ،بر پایة مفاهي و مقولههاي گردآوريشده ،گزارههاي زیر به دست
آمد .این گزارهها از تلفيق چند مفهوم یا بيان روابط چند متغير ساخته شده است:
 .6ميرزاده عشقي با پيوند دادن عناصري همچون اومانيس  ،عقلگرایي ،آزادي،
برابري و  ...با زباني تند ،صداي اعترا

مردم کشور خود را منتقل کرده و احساسات ملي

و انقالبي آنان را تحریک و تهييج ميکند.
 .2ميرزاده عشقي معتقد است که تمامي مسئوالن دولتي و نمایندگان مجلس باید با
محور قرار دادن عقل و منطق در چارچوب قانون اساسي حرکت کنند.
 .8ميرزاده عشقي با درکي که از زمانة خود دارد و با نگاهي نقادانه مردم را از
خرافات و خشکاندیشي نهي ميکند و به انسانگرایي و عقالنيت فرا ميخواند.
 .5آزادي قل  ،آزادي آرا و عقاید ،آزادي اندیشه و آزادي بيان ازجمله مفاهي
موردنظر ميرزادۀ عشقي در مقولة آزاديخواهي است.
 .9ميرزاده عشقي با اشاره به انفعال و سستي مردم جامعه ،ضمن تحریک احساسات
مردم به انتقاد از بيجسارتي و بيتحرّکي مردم ميپردازد؛ او ملتي را که جرئت و جسارت
به زورگویان و حاکمان خيانتکار را ندارند ،محکوم ميکند.

اعترا

 .1ميرزادۀ عشقي ،زدوبندهاي اداري ،فساد اخالقي ادارات ،دریافت رشوه ،انتصابات
ناعادالنه و وجود بوروکراسي شدید اداري را ازجمله مشکالت موجود در ادارات دولتي
ميداند.
 .7ميرزادۀ عشقي از گروهها و سياستمداراني که براي رسيدن به منافعشان سوءاستفاده
ميکنند و از انقالب و دستاوردهاي انقالب براي خود کيسه دوختهاند بهشدت انتقاد
ميکند .او معتقد است که این اقدامات رشد و توسعه کشور را در مسير پيشرفت متوقف
ميسازد.
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 .3ميرزادۀ عشقي ضمن تشریح بيکفایتي و خيانتهاي مسئوالن دولتي ،با تحریک
احساسات ملي ،آباداني و پيشرفت جامعه را در گروي مبارزۀ قاطع با خيانتکاران،
ثروتاندوزان و سياستمداران ناالیق ميداند.
 .6کاربرد شيوۀ روایتگري ،استفاده از تکنيک تداعي اندیشه ،استفاده از تکنيک
برداشت آزاد و نوآوري در شيوۀ صحنهپردازي ازجمله شگردهاي عشقي در اجراي
نمایشنامههاي منظوم است.
 .68ميرزادۀ عشقي با اشاره به پيشرفت کشورهاي غربي« ،ناتواني و جهل مردم» را
عامل اصلي عقبماندگي کشور ميداند و معتقد است که نباید به ذکر خاطرات دوران
باشکوه تمدن کهن ایران باستان اکتفا کرد و بدان دلخوش بود.
 .66ميرزادۀ عشقي با بيان بدخواهي کشورهاي بيگانه در خصوص استثمار و
تفرقهافکني ميان کشورهاي منطقه ،به ایجاد همبستگي کشورهاي همسایه از طریق
مناسبتهاي فرهنگي تأکيد ميکند.
 .62ميرزادۀ عشقي با بيان سوءاستفاده کشورهاي غربي از غفلت ناآگاهي کشورهاي
آسيایي ،ایرانيان را به داشتن حميت و غيرت ملي برميانگيزد و معتقد است که نباید زیر بار
زورگویي کشورهاي غربي رفت.
 .68ميرزادۀ عشقي با اشاره به سياست زیرکانه و فریبکارانة انگليس و روسيه ،با
حضور و دخالت بيگانگان در امور داخلي کشور بهشدت مخالفت ميکند.
 .65ميرزادۀ عشقي با انتقاد از نااميدي و کوتاهي مسئوالن در خصوص بهبود شرایط
اقتصادي و اوضاع کشور ،کسب رفاه و آسایش را در گروي تالش ،خوداتکایي و
خودباوري مردم جامعه ،دریافت بهموقع ماليات و اجراي اصالحات سياسي ميداند.
 .69ميرزادۀ عشقي در دو ميدانِ مخالفت با دولتهاي غربي و مخالفت با مزدوران
گماشته از جانب انگليس به مبارزه ميپرداخت .او همچنين ایجاد جنگ و آشوب،
تفرقهافکني ،درگير کردن نسل جوان به اعتياد و هوسراني را ازجمله فتنهانگيزيهاي
کشورهاي بيگانه ميداند.
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 .61استفاده از واژههاي فرانسوي ،انگليسي ،روسي و ترکي ازجمله موارد
تجددگرایي در اشعار عشقي است که در این ميان کاربرد واژههاي فرانسوي بسامد بيشتري
دارد.
 .67کاربرد نام محلهها و خيابانهاي شهر (شمران ،تجریش ،اللهزار و)...؛ کاربرد نام
مشاغل و اصناف جدید؛ استفاده از القاب زشت و فحشهاي عاميانه؛ اشاره به اختراعات
جدید و اشاره به مراسمات دیني مسيحيان و زرتشتيان از دیگر مفاهي تجددگرایي در
دیوان عشقي است که براي پرهيز از طوالني شدن بحث و به دليل رعایت اختصار بيان نشد.

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از روش گراندد تئوري (راهبرد نظریة داده بنياد) ،دادههاي مربوط به
جامعة آماري بررسي و با روشِ کدگذاري ،مفاهي مرتبط استخراج و طبقهبندي گردید .در
پایان تعداد  12مفهوم در قالب  66مقوله گردآوري شد .براي پي بردن به پایایي و اعتبار
شيوۀ تحقيق ،مفاهي شناسایيشده به شکل پرسشنامه در ميان تعدادي از صاحبنظران
توزیع گردید .نتایج بيانگر آن بود که دیدگاههاي صاحبنظران در خصوص موضوع ،با
نتایج بهدست آمده مرتبط است .در پایان پس از طبقهبندي مفاهي تجددگرایي ،بسامد و
درصد فراواني مقولهها در نمودار ذیل تنظي گردید:
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