
 

 

 آن در بیان مضامینی عشقی و نقش های میرزادهدر سروده« عشق»معناشناسی مضمون 

 اجتماعی -سیاسی 

 *علی محمّدی

 **فاطمه کولیوند 

 چکیده

ی ایران به وجود آورد. انقالب مشروطه و وقایعی که به دنبال داشت، تحولی وسیع در سطح جامعه     

ت تأثیر این تحوالت فعالیت داشتند و برخی نیز آثاری در نتیجه اشخاص بزرگی در سطوح مختلف، تح

ای همگام با دیگر اقشار جامعه در های برجستهی ادبیات، شخصیتاز خود به جای گذاشتند. در عرصه

 9221ی عشقی نیز یکی از کسانی است که پس از کودتای کردند. میرزادهجهت آن تحول نوین حرکت 

 «قرن بیستم»ی ستبداد بیرونی و درونی پرداخت. او با انتشار روزنامهبه مخالفت با خاندان قاجار و ا

توان یکی از  مبارزاتش را گسترش داد و سرانجام جانش را بر سر این راه گذاشت. عشقی را می

رد. در اشعار عشقی مضامین نوینی چون پیشگامان تجدد در دو سطح سیاست و ادبیات به شمار آو

ی اشاره به تجدد و ... وجود دارد؛ اما یکی از مضامینی که شاید به اندازه خواهی، بیدادستیزی،وطن

است. هر چند حجم این اشعار « عشق»اجتماعی در شعر او، برجسته نباشد، مضمون  -مضامین سیاسی

در عشق، تأثیرپذیری از نگاه  نستالژیدر مقابل اشعار سیاسی او، کمتر است؛ اما از جهاتی همچون: 

حافظ، نگاه به زن، نوآوری در طرح مضامین عاشقانه و ... برجسته است. از سوی دیگر ی  عاشقانه

رسد نخستین نواهایی  شود که به نظر میاجتماعی عشقی دیده می -در اشعار سیاسی« عشق»ردپایی از 

اجتماعی خود را  -زند. عشقی تعدادی از اشعار سیاسی باشد که عشق و سیاست را به یکدیگر پیوند می

در پیوند با عشق و یا در طرحی عاشقانه و رمانتیک ارائه کرده است. این پیوند میان عشق و سیاست که 

اجتماعی او شده، بر تأثیر کالم نیز افزوده است و شعر او را از  -مانع از ماللت و دلزدگی اشعار سیاسی

ماعی است، ممتاز کرده اجت –ی سیاسینامههای شاعرانی که شعرشان بیشتر شبیه به یک مرامسروده

را به « وطن»های دیگر اوست تا جایی که  تر از سرودهاست. این پیوند، در اشعار وطنی شاعر برجسته

 گذارد. عنوان معشوقِ اول عشقی به نمایش می
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 نگاهی اجمالی به مضمون عشق از ابتدا تا کنون

در آثار ادبی انعکاس  آن بعاره مورد توجه انسان بوده و به تهمو ،امروزاز ابتدا تا  که یکی از مضامینی

عشق موهبتی الهی است که از طرف خدا در دل انسان، به ودیعه نهاده شده است و  ؛است «عشق»، یافته

از نظر »تعاریف متعددی آمده است؛  «عشق»ی برای واژه ادت را حتی فرشتگان نیز نیافتند.این سع

همچنین  (.86: 9711)مختاری، «ت است از اشتیاق به داراشدن خوبی برای همیشهافالطون عشق عبار

 یادبا عنوان زیادت در دوستی از عشق و نسفی  (085: 9781)داندقشیری عشق را افراط در محبت می

ممتاز ساخته و او را مسجود ها هاست که آدمی را از دیگر آفرید ق. همین عش(985: 9761)کندمی

ورزی، معشوق است؛ با توجه به فرشتگان قرار داده است. یکی از ارکان اساسی در عشق و عشق

 قمعشو ،خداو  عشق از جانب بنده به خداست -9 کرد: بررسیدیدگاه  دوتوان عشق را در معشوق، می

ی همت شود و انسان همهابطه تعظیم و تکریمی نسبت به خدا در دل انسان ایجاد میکه در این ر ستا

رار ان برقمیان دو انس ی عاشقانهرابطه -2، (711: 9710 کند)هجویری،خود را صرف رضای خدا می

 و ... القضاتنعیعارفان بزرگ همچون موالنا، ؛ این عشق در نگاه شود که به آن عشق مجازی گویندمی

ی شاهد مجازی پرستنده» کند کهجانش را فدای کسی می القضاتمثال عین ی دارد؛اجایگاه ویژه

 ،ن به اودچرا که دل بستن به معشوق مجازی و تالش در راه رسی ؛(211 :9715القضات،عین)«باشد

 ای برای رسیدن به معشوق حقیقی است.زمینه

و مضامینی چون  شوددیده میی معاصر، کم یا زیاد تا شاعران دوره در شعر اولین شاعران مضمون عشق

اول »است.  این اشعاریر عشق و ... از مشترکات های راه عشق، جفای معشوق، ناتوانی عقل در مسسختی

لیلی عشق انسانی است؛  شود،ها میی شعر فارسی و مخصوصا غزل و این منظومهمایهعشق درون بار که

ی حب الهی در قرآن است، و و شیرین و ویس و رامین. بعد با توجه به این که ریشهو مجنون، خسر

پردازد که در آثار دهد و خیلی به آن میمضمون عشق را بسط می کمین کمی آغازعرفان پارسایانه

بزرگانی چون سنایی و عطار و مولوی عشق مجازی خیلی کم مطرح است، یعنی عشق 

؛ مثال موالنا نیل به شودو بیشتر گرایش به عشق عرفانی دیده می (211 -265 :9762)خرمشاهی، «یانسان

این عشق الهی است که انسان را از تمام قید و  داند و اعتقاد دارد کهکمال را در گرو همین عشق می

 ،بعد از موالنا که ذکر این نکته الزم است (.71: 9762کوب، زرینکند)بندهای حسی و دنیایی جدا می



 

 

ی در قرن نهم از حرکت بالنده» سیروس شمیسا یگفتهو به  ای مطرح نشدفانی برجستهعر شعرارف و ع

  (. 258 :9711«)شوددیده نمی ،ثار موالناآعشق خبری نیست و تا کنون نیز آن جذبه و کمال عرفان در 

اجتماعی  -سیاسیتن به مضامین شود و پرداختا حد زیادی کاسته میی مشروطه دوره درتوجه به عشق 

، بلکه از عشق شوددیده نمینه تنها اثری از عشق عرفانی  ؛ در واقع در این دورهگیردجای آن را می

اش دوران انقالب مشروطیت با عشق و معشوق، میانه»خورد؛ های بارزی به چشم نمیمجازی نیز نشانه

در  (.17: 9761باباچاهی، «)ندارد ها راگونه فکر و خیالچندان خوب نیست؛ به بیانی دیگر وقت این

ی دوران انقالب و جنگ تحمیلی گرایش به عشق با وضعیتی ی معاصر نیز، به خصوص در بحبوحهدوره

ای عشق  گاهی آن قدر شدید بود که عده به عشق طردآمیز این نگاه مشروطه مواجه شد؛ یمشابه دوره

ی شرمساری  نستند و گاهی آن را مایهدا دردی می ی فراغت از مبارزه و بی فردی را نشانه

ر دیگر جایگاه عشق با ،صلحمیت حاکو  تحمیلی اما پس از جنگ (؛06: 9716)مختاری، شمردند می

  .به دست آورددر دیوان شاعران  خود را

 آشنایی با عشقی و رویکرد او در تحلیل عشق

ش در همدان متولد شد. نامش ه.  9212، مطابق با ه. ق 9792اآلخر جمادی 92 ی عشقی درمیرزاده

ای متولد شد که از لحاظ مالی نیازی به کار محمدرضا نداشتند؛ به محمدرضا )رضا( بود. در خانواده

ا هفده سالگی بیشتر طول همین دلیل او فرصت یافت تا به تحصیل بپردازد. هر چند تحصیالت او ت

مشیرسلیمی، «)اش بوده استح شاعرانهسبب واقعی آن همان طبع بلند، فکر تند و رو شاید»نکشید؛ 

های اجتماعی و نمایشنامه -. مقاالت سیاسی9توان به سه دسته تقسیم کرد: (. آثار عشقی را می1: 9705

. اشعاری که به حیث 2ی او(،  ترین طرح چهرهفروغ)کم منثوری مثل جمشید ناکام، گدا و دکتر نیکوکار

تر باشند )طرح پررنگ میهای مضامین نو مایهمشتمل بر درون فرم بیرونی، بیشتر کالسیک هستند؛ اما

ترین طرح پررنگ»ری و به تعبی نوگرا هستند . اشعاری که هم در فرم و هم در محتوا7، ی عشقی(چهره

 .(920 -928: 9761هاست)زرقانی،  در همین سروده« ی عشقیچهره

ظر خود او وطه به شمار آورد. چیزی که از نی مشرتوان از پیشگامان تجدد ادبی در دورهعشقی را می

)با اندکی تصرف، دانستگذار ادبیات نوین ایران میعشقی خود را بنیانهم پوشیده نبوده است: 

ز ای برای درهم شکستن قید و بندها و رهایی ا (. برخی عشقی را کوشنده911: 9715لنگرودی، 

ید او را دلیل این ( و برخی دیگر، زبان جد711: 9761حکاک، اند)کریمی تنگناهای بیان ادبی دانسته



 

 

او را پیشگام ادبیات نوین ایران « آل عشقیایده»(؛ اما اکثریت با نگاه به 971: 9711)قائد، دانندتجدد می

 اند. به شمار آورده

ی حیات خود شاهد وقایع بزرگی همچون: جنگ جهانی اول، صدور فرمان مشروطیت، عشقی در دوره

و ... بود؛ به همین دلیل او نیز مانند بسیاری از معاصرانش از  9211مجلس، کودتای  به توپ بستن

مهری به وطن، حقوق زن، مفاخره به  هایی چون: شکایت از استبداد، بی مسایل روز غافل نبود و دغدغه

 «عشق»این مضامین، مضمون در اشعار عشقی، در کنار  خورد. ایران باستان و ... در آثارش به چشم می

و عشقی زیاد به آن  اجتماعی او را نداشته -یاسیخورد که شاید برجستگی مضامین سبه چشم می

به کلی از پرداختن به عشق غافل  . در واقع عشقینپرداخته باشد؛ اما از جهاتی قابل بررسی و تأمل است

استعمار از تالش برای ار و در زیر فشار ستم و استبداد و استثم»های دیگر نمانده است و مانند انسان

 (.921: 9711)مختاری، «شدن نیز باز نایستاده استعاشق که از ایستد، همچنانماندن خود باز نمیانسان

جز یک تماماً از نوع مجازی و زمینی است و  او عشق در اشعار :باید گفت به عشقعشقی  مورد نگاهدر 

 کندوچی این جهان در مقابل عالم علوی اشاره میکه آن هم فقط به پ «کفن سیاه»ی در نمایشنامه مورد،

چ اثری از عشق هی، (251کلیات مصور: قانه میان بنده و خدا وجود ندارد)ی عاشو نشانی از رابطه

آن جدیت مضامین  عشقی، سوی دیگر همین عشق مجازی نیز در شعر ؛ ازشوددیده نمیعرفانی 

داند ورزی میتر از عشقاجتماعی را مهم -یل سیاسیمسا ،عشقی اجتماعی را ندارد و همین که -سیاسی

شود،  دلیلی بر این مدعاست. از آنجا که عشق و عشق او به وطن مانع از پرداختن به معشوق زمینی می

برای ، در نتیجه اثری از سوز و گداز خالصانه است های زودگذر بروز کردهی معشوقهاو در نتیجه

در زندگی » ،ترین معشوق عشقی()جدی« عاطفه»ی گفتهبه د گفتوجود ندارد. درواقع بای معشوق

عشقی زنان بسیاری درخشیدند؛ اما او به خاطر غروری که داشت، همه را ترک کرده و به دیگری پناه 

ل از عاطفه، ، نق9705)مشیرسلیمی،«اخته بودندی او را نشن زده آورده بود. هیچ کدام حقیقت روح توفان

و او را  اما سرانجام عاطفه توانست برای مدت زیادی قلب عشقی تسخیر بکند (؛10دختر طالئی چشم: 

امعه و شاید عشق حقیقی ی مسایل جاین بار هم دغدغه اما ی باز دارد؛از مقاصد سیاسی و مبارزات وطن

یل خواست، به دور از مسامانع از این شد که با عاطفه ازدواج بکند و همانطور که عاطفه می ،او به وطن

 آلایده»رای عشق ارزش قایل است و در ب عشقی (. هرچند10 -11وطنی زندگی کند)همان،  -ملی

اما  (،967کند)کلیات مصور: ، شکایت میعشق پاک مریم را ارج ننهاد ،از اینکه جوان شهری «عشقی

اوقات  گوید و حتی گاهیهیچ گاه مثل عاشقان حقیقی از فداکردن جان در راه معشوق زمینی سخن نمی



 

 

ی بر بودن معشوق ندارد )هرچند در ادامه باز زیاد و اصرار پردازددر نبود معشوق هم به عیش می

 :خواهان معشوق است(

 تو گر آیی و گر نائی، روم من خود به کار خود      به حکم نوروزی و مرسوم دیار خود -

 (215)کلیات مصور: 

اک نیست، اما وطن معشوق نجدی و سوز ،زنان عشقی به همانطور که گفته شد اگرچه عشق و محبت

 زن یکخطاب به  عشقی در اشعاری که جانبازی و شهادت در راه معشوق، اگر همچنین واقعی اوست.

درواقع خورد. در اشعاری که برای وطن سروده است، بسیار به چشم می اماشود، دیده نمی است، سروده

عشقی  اصلی و اولِ وطن، معشوقِ و ز و گداز استعشقی جدی و پرسو ،باید گفت عشق او به وطن

. فدا کند و جانش را برای آناز همه چیز بگذرد  به خاطر آن است؛ معشوقی که عشقی حاضر است

مثل عشق به  ،کند که عشق او به وطنمیرد و ثابت میسرانجام نیز در راه عشق به وطن می همانطور که

مضمون . (711)کلیات مصور: عجین شده است شلکه با جانها و زنان، عشقی سرسری نیست، بمعشوقه

ای جهات چون: نستالژی، نوآوری در طرح مضامین عاشقانه، تأثیرپذیری از عشق در اشعار عشقی از پاره

... قابل بررسی است؛ همچنین عشق در و واژگان کلیدی ،اصطالحات و امثال عامیانهحافظ و سعدی، 

شود؛ به طوری که شاید بتوان گفت، عشقی در اجتماعی مطرح نمی -اشعار او جدا از اهداف سیاسی

طرح مضامین عاشقانه و سیاسی در کنار هم و ایجاد پیوند میان عشق و سیاست جزو شاعران پیشگام 

 و سطحدر د ،های عشق و تبیین ارتباط عشق و سیاست در اشعار عشقیاست. این مقاله به بررسی مؤلفه

 زد. پردامیزبان و  اندیشه

 اندیشه -1

ای است که نویسنده یا شاعر در آن، دیدگاه خود را نسبت به فکر و اندیشه یندههر اثر ادبی دربردار

از توجه به جهان » گذارد.نیز بر این نگرش تأثیر می فو محیط اطرا دهدموضوعات مختلف ارائه می

در فرد، و ما آن فکر را با سوابق ست از تأثیر محیط یاشود و آن نمونهفکری در ما تولید می ،بیرون

بهار، «)کنیمفکری خویش برای شنوندگان تعبیر می ۀو با همان جنب سازیمذهنی خود منطبق و موافق می

از  -که از محیط بیرون تأثیر زیادی پذیرفته است -. نگاه عشقی به مضمون عشقه( ، ج اول:9781

 پردازیم.های معنایی میبه بررسی این ویژگیارد که ما در ادامه دهایی ویژگیدیدگاه اندیشه، 

 



 

 

-ی عشقی به چشم مییکی از مواردی که در اشعار عاشقانه :نوآوری در طرح مضمون عشق -1 -1

سرا، از معشوق، خورد، نوآوری او در طرح این مضمون است. عشقی نیز مانند دیگر شاعران عاشقانه

ای از این مضامین، گوید؛ اما در طرح پارهن میهای راه عشق و ... سخسختی او،جفای  و زیبایی

نوآوری در ضمون شعری عشق شده است. شدن مای و تکراریهایی دارد که مانع از کلیشهنوآوری

بودن عشق در اشعار اوست؛ به طور مثال در بیشتر ی عشقی از وجوه تازگی و متفاوتمضامین عاشقانه

فقط از طرف عاشق و یک طرفه است؛  ،ت و محبت و عشقوفاسی کالسیک، معشوق بیاشعار عاشقانه

کند که هم عاشق و هم معشوق، هر ای دو سویه حکایت میی عاشقانهاما عشقی در شعر زیر از رابطه

 سوزند:دو در آتش فراق می

 مرا هم از تو عشقی در دل و فکری به سر باشد    نه تنها زآتش عشق من اندر تو شرر باشد   -

 (280ور: )کلیات مص

هایی است که به  های عشقی در طرح مضمون عشق، تردید یا تغییر در برخی از سنتاز دیگر نوآوری

های  در سروده« فرهاد و شیرین»ای اسطوره به عنوان مثال، عشقنوان سنت ادبی شناخته شده هستند؛ ع

ی یی برای رابطهادبی، الگوهای  شود. فرهاد در بسیاری از اشعار عشقی، مانند دیگر سرودهاو دیده می

ای از وجود ندارد؛ در پاره عشقیی اشعار (؛ اما این نگاه در همه217)کلیات مصور: ناب عاشقانه است

در شعر زیر عشقی مقام خود را از فرهاد  کند؛ مثالًه عنوان الگو نگاه نمیاشعار، عشقی دیگر به فرهاد ب

 اماهای مسیر عشق رفته است؛ و به جنگ سختی وه را کندهتیشه ک داند؛ چراکه فرهاد باهم باالتر می

 صد هزار فرق موی با پوالد دارد: ،رود و به تعبیر خودشها میعشقی با مژگان به جنگ سختی

 از زمین تا آسمان فرق من و فرهاد باد        بیستون فرهاد را هرگز به من نسبت مده     -

 ه کرد           صدهزاران فرق ریزه موی با پوالد بادکنم آن کار کو با تیشمن به مژگان می

 (217)کلیات مصور: 

داند و استدالل او این است تر از او میقایسه با مجنون، خود را مجنونجایی دیگر عشقی در مدر  

-، دلیلی بر عاقلسوختر آتش عشق یک زن میو همین که د ی او را داشتعشق لیلی و طره ،مجنون

)وطن(  سنگسوزد که زن نیست و آب و خاک و اما عشقی در آتش عشق معشوقی می بودن او بود؛

باالتر از  ،در عشق و جنون او ستمجنون واقعی ،درنتیجه عشقی وانگی اوست.یدو این دلیلی بر  است

 مجنون است:



 

 

 کنممجنون منم که عشق وطن دارم و فغان         از عشق آب و خاک و گل و سنگ می -

 (769صور: )کلیات م

دختران »هایی دارد؛ مثالً معشوق عشقی که آن را با ترکیب عشقی در توصیف معشوق خود نیز نوآوری

ها را غارت کند و دل آنها را اسیر عشق خودش میهایش، انسانکند، نه تنها با دلبریخطاب می« ترک

و عشقی از این  یز هستدرصدد تصرف زرتشت پیامبر ن اش،بلکه او با توانایی غارتگری کند؛می

 ترسد که معشوق اگر به این روند ادامه بدهد، درصدد تسخیر خود خداوند نیز برآید: می

 زرتشت دل نبود کآن را توان ربود          حاشا قیاس دل ز چه با انبیا کنید -

 فردا بعید نیست که قصد خدا کنید   امروز قصد بردن پیغمبران کنید              

 (711مصور:  )کلیات

؛ عشقی شوددیده می شدن برای اوو نقش اجتماعی قایل های عشقی، در نگاه به معشوقاز دیگر نوآوری

داند؛ بلکه تغییر فکر و رویه برای ی اجتماع دور نمینه تنها مانند بسیاری شاعران، معشوق را از عرصه

تجدد در شعر عشقی است و در کند که از دیگر وجوه اصالح جامعه را از معشوق خودش شروع می

 به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.« نگاه به زن»مبحث 

ها به معنای حسرت گذشته، ی فرانسوی است که در فرهنگنستالژی واژه :ستالژی در عشقون -2-2

(. در نتیجه، نستالژی مواردی چون: فراق، 012: 9765)باطنی، اس غربت، غم غربت و ... آمده استاحس

پور، )آریانگیردته و آرزوی گذشته را دربرمیدوری، درد جدایی، احساس غربت، حسرت گذشدرد 

(. نستالژی احساس شکایت از روزگار و محیطی است که شخص در آن قرار دارد؛ به 7071: 1، ج9765

 یافتد. در عالم عشق هم یادآوری رابطههمین دلیل به یاد لحظات خوشی که در گذشته داشته است، می

های مهربان از نمودهای نستالژی به عاشقانه، در کنار معشوق بودن و همچنین حسرت برای معشوقه

خورد؛ به طور مثال او در ی عشقی هم به چشم میرود. حسرت و درد دوری در اشعار عاشقانهشمار می

ده؛ اما اکنون مرده خورد که زیبا، هنرمند، باادب و ...بو، برای معشوقی )مریم( حسرت می«آل عشقیایده»

 است و از آن زیبایی و هنرمندی خبری نیست:

 کشدار و زحمتقشنگ و باادب و خانه به تازه بود جوان مرده، هیجده سال            -

 های پرهنرنصیب خاک شد آن پنجه                          

 مت چگونه بد رعنا؟  ندانی آن که به قا     ندانی آن که به صورت چقدر بد زیبا؟      



 

 

 خالصه امسال از یک جوان خودآرا  ست عمر خود به شما    کنون که مرده و داده

 مرگ گشت و خاک به سرفریب خورد و جوان                  

 (965 -969)کلیات مصور: 

 از دیگر نمودهای نستالژی در اشعار عشقی حسرت برای معشوقِ دوران جوانی و لحظات شیرینی است

 آورد:که در کنار معشوق بوده و اکنون آن دوران را به یاد می

 دختی که زیبا ماهیاد آید زمانی                مرا از دیدن آن حال -

 برانگیزاند در من عادت عشق و جوانی            بدین گونه به سختی...

 دگانی     برای خاطر او زنز جهانی                        گفتم ز هر چیکه می

 ز یزدان خواستارم

 (758)کلیات مصور: 

خورد. از اسطوره پرداختن به اسطوره از دیگر نمودهای نستالژی است که در اشعار عشقی به چشم می

اسطوره بخشی از حیات دوران کودکی بشریت »های گوناگون شده است؛ اما این تعریف که  تعریف

( 998: 9711آبراهام، «)های دوران کودکی نوع بشر استاست که به سر آمده و به شکلی حاوی ارزش

-جا مورد نظر ماست. در شعر عشقی، اشاره به عشق که در ناخودآگاه جمعی یک ملت وجود دارد، این

خورد؛ به طور مثال اگر چه ای همچون: فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین به چشم میهای اسطوره

-ایت خود را باالتر از او میکند و در نهرهاد مقایسه میای فعشقی، عشق خود را با عشق اسطوره

آمیز فرهاد آمیز عشق خود را با عشق جنوناما در جایی دیگر درد جنون (،217داند)کلیات مصور: 

 کند: مقایسه می

 پیشه نمودوآن جنونی که ز فرهاد طلب تیشه نمود         سر پرشور مرا نیز جنون -

 (250)کلیات مصور: 

کند و با دیدن ای چون خسرو و شیرین اظهار ناراحتی میهای اسطورهن عشقی از نابودی عشقهمچنی

 خورد:جایگاه ویرانی که زمانی آباد و کامگه خسرو و شیرین بوده، حسرت می

 ست که ویران شده و باز به پاستدیرگاهی ی آبادی ماست         ه مخروبهگفت آن قلعه ک -

 آیین بوده                      حجله و کامگه خسرو و شیرین بودهقصر قشالقی شاهان مه

 (257 -251)کلیات مصور: 

 کند:عشقی در جای دیگر نیز از این که قصر خسرو و شیرین ویران شده، اظهار ناراحتی می



 

 

 آباد تو این بود؟ ببین            قصر شیرین تو این جغدنشین بود؟ ببینخسروا کاخ مه -

 (256مصور: )کلیات 

های عشقی، تأثیرپذیری او از اشعار های عاشقانهاز دیگر ویژگیحافظ و سعدی:  تأثیرپذیری از -3-2

 یبه طوری که تعدادی از مضامینی که در اشعار عاشقانه ران بزرگی همچون حافظ و سعدی است؛شاع

عشقی نیز مانند دیگر  خورد؛ به طور مثالشود، در اشعار عشقی به چشم می حافظ و سعدی دیده می

 کند:شاعران و به خصوص حافظ، معشوق را با لفظ ترک خطاب می

 که نیز این عید نوروزی بود عیدی هم آنان را د ترکی و دانی رسم ترکان را     نگارینا تو خو -

 (281)کلیات مصور: 

 داند:و مانند حافظ که معشوق را از نژاد ترکان می

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را ست آرد دل ما را       ازی به داگر آن ترک شیر -

 (26: 9711)حافظ، 

  :کندخطاب می «دختران ترک»عشقی نیز معشوق را 

 ای دختران ترک خدا را حیا کنید         باری در این معامله شرم از خدا کنید -

 (711)کلیات مصور: 

چنان که در حافظ احتماالً  ،«ترک»خطاب معشوق به  ی ذکر این نکته الزم است که ممکن است تجربه

ی عینی است، در عشقی هم عینی باشد؛ چرا که او در مدتی که در ترکیه زندگی کرده، احتماال در  تجربه

 استانبول برخوردهایی با زیبارویان ترک داشته است.

 همچنین عشقی در بیان ناپایداری دنیا به این بیت حافظ:

 یام غم نخواهد ماند      چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماندرسید مژده که ا -

 (901: 9711، )حافظ

 گوید:نظر داشته و می

 ماندماند     اگر چندی چنین ماندست، بیش از این نمیاین رسم و این آیین نمی جهان را دائماً -

 (780)کلیات مصور: 

 گیرد:ی، الهام محافظ در جای دیگر عشقی از مصرع اول این بیت

 ی عشق نتوان زد به چوگان هوسگوورنه    ی کار بازی نیست ای دل سر بباز    بازعشق -



 

 

 (271: 9711)حافظ، 

 گوید: و می 

 بازی نیستمگیر، زانکه دگر عشق، بچه«:         عشقی»تو چون سیاست، بازیچه، کار دل  -

 (781)کلیات مصور: 

 :است طنزهای لطیف حافظیادآور ار برده است، در بیت زیر به کعشقی طنزی که  به عالوه

 دعای تو کند ،بین ای بت شیرین گفتار       شیخ در موقع تسبیحبقدرت عشق  -

 (719)کلیات مصور: 

 در بیت زیر: و

 نه گمان دار پس از مردنم از من برهی          باد هر روزه فشاند به قدومت خاکم -

 (715)کلیات مصور: 

 الهام گرفته است:  از این بیت حافظ

 ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم    چو بر خاکم گذار آری، بگیرد دامنت گردم -

 (795: 9711، )حافظ

 گوید:نیز بیت حافظ را تضمین کرده است؛ آنجا که می« ماه دندان طال»عشقی در شعر 

 گو چه فرمان شماست؟« عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده    بازگرد یا برآید» -

 (765)کلیات مصور: 

 و در شعر زیر هم ابیات حافظ را تضمین کرده است:

 ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنموطن، ای عشق پاک              معشوق عشقی ای -

 «مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم«      »عشقت نه سرسری است که از سر به در شود»

 «با شیر اندرون شد و با جان به در کنم«                 »مهر تو در دلمعشق تو در وجودم و »

 (711)کلیات مصور: 

شود که یادآور مناظرات حافظ  هایی میان عاشق و معشوق دیده میهمچنین در شعر عشقی مناظره

 است:

 .گفت تن ده به بال چون که خدای تو کند..ن هستی من، آتش بگرفت           گفتمش خرم -

 گفت لیکن سخن عشق دعای تو کند  ی عاشق نکند هیچ اثر                 گفتمش گریه

 (719)کلیات مصور: 



 

 

خورد؛ به طور مثال همانطور که گفته شد، تأثیر از سعدی و مضامین او نیز در اشعار عشقی به چشم می

 گیرد:ت سعدی الهام میاز این بی ،ی معشوقی چهرهبیان وسوسه در عشقی در مصرع اول بیت زیر و

 مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی         که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم -

 (029: 9715)سعدی، 

 گوید:آنجا که می

 یا رخ نهان کنید که دل نابرید یا         با عاشقان دلشده کمتر جفا کنید -

 (711)کلیات مصور: 

ودن معشوق خود، از مضمون تفاوت ماه معشوق با ماه آسمان در این بهمچنین عشقی در بیان متعالی

 گیرد:بیت سعدی الهام می

 میان ماه من تا ماه گردون         تفاوت از زمین تا آسمان است -

 دهد:دهد و تفاوت را شرح میو عالوه بر الهام از مضمون سعدی، به آن شاخ و برگ می

 ماه ما از هر چه پنداری به از ماه شماستچیست؟              من، ماه تو آسمان در پیشگاه ماه -

 هاستاش تا بینی استارهماه ما اندر صف خوبان صاحب منصب است           ماه تو در رتبه

 های ماه ماستهایش شانهی استارهست                      چارهایی استارهماه تو اندر پناه جذبه

 دست و ماه ما ز خویش       نسبت ماه من و تو، نسبت خلق و خداستماه تو رخشان ز خورشی

 (711)کلیات مصور: 

 ،ی عشقیدر اشعار عاشقانه؛ مثال کندهای متعددی ایفا مینقش ،عشقی رزن در اشعا: نگاه به زن -4-2

را کند؛ معشوقی که مانند دیگر معشوقان، عاشق آرزوی دیدار او یک زمان نقش معشوق را بازی می

 دارد:

 نگارا اولین گامی که بردارم، به هر راهم:        ترا گویم، ترا پویم، ترا جویم، ترا خواهم -

 (215)کلیات مصور: 

( و عاشق را گرفتار 211و مانند دیگر معشوقان، سنگدل و به دنبال صید دل عاشق است)کلیات مصور: 

 کند:سختی و بال می

 گفت تن ده به بال چون که خدای تو کند      گفتمش خرمن هستی من آتش بگرفت   -

 (215)کلیات مصور: 



 

 

شود. زنی که ای اشعار عشقی، زن با تصویری ضعیف و ناتوان ظاهر میدر پاره، بودنعالوه بر معشوق

مریم به عنوان یک زن، تنها قربانی « آل عشقیایده»سامان جامعه است؛ مثالً در اولین قربانی شرایط نابه

هم که در دفاع از « کفن سیاه»(. در شعر 965رود)کلیات مصور: ی جوان شهری به شمار میفریبکار

مظلومیت زن سروده است، از خسرودخت )دختر خسرو و شیرین( که نازپرورده بود و اکنون اسیر 

 گوید:ویرانی است، سخن می

 دختر خسرو شاهنشه دیرین بودم           نازپرورده در دامن شیرین بودم -

 حالم این مقبره مسکن شده آوخ آوخ                    

 ی اجداد من این خانه نبودی ویرانه نبود           چه حرمخانهی اول من گوشهخانه

 (298)کلیات مصور: 

انی فقر و تنگدستی است، اظهار از مظلومیت دختری که تنها قرب« احتیاج»عشقی همچنین در شعر 

ه جز آنکه مرمرا نیست گن»بودن است: (. زنی که تنها گناه او زن751کند)کلیات مصور: ناراحتی می

کند؛ به طوری که شاید بتوان از عدم تساوی زن و مرد گله می در جای دیگر(. 291کلیات مصور: «)زنم

 مار آورد:ی فمنیست در ایران به شاو را از پیشگامان نظریه

 شرم چه؟ مرد یکی بنده و زن یک بنده        زن چه کردست که از مرد شود شرمنده -

 (296)کلیات مصور: 

شود که یکی اجتماعی هم مطرح می -ی سیاسیزن در نگاه عشقی در عرصه عالوه بر موارد ذکر شده،

های آشنایی با فرهنگ ز ارمغانیکی ا». در واقع رفتی مشروطه به شمار میهای تجدد در دورهاز نشانه

ی نوین آن بود که ی زنان به شیوهی مشروطیت ... طرح مسئلهو تمدن اروپایی در عصر بیداری و آستانه

ی زندگی و زمانی داشت. بنابراین حضور زنان در عرصههم ،با لزوم تعلیم و تربیت نوین برای زن و مرد

ی جدید آن مطرح شد و زنان با امکانات بیشتری توانسته هم ابه تبع آن در میدان آثار ادبی به گونه

 (.211: 9710یاحقی، «)موضوع آثار ادبی مردان قرار گیرند و هم خود به آفرینش آثار ادبی دست زنند

رفت، از مبلغان نگاه جدید به زن به شمار ی عشقی نیز که از پیشگامان تجدد ادبی به شمار میمیرزاده

ی رهایی زن از حجاب است، که درباره« کفن سیاه»ی نامهال این نگاه به زن در نمایشرود؛ به طور مثمی

 -های خانوادگیی تشویق زنان با طرح موضوعی محمد قائد، عشقی از فایدهبرجسته است. به گفته

ی خودشان غافل نبوده فرازی و سخن گفتن از جانب خودشان و دربارهاخالقی، به گردن -احساسی

  (.971: 9711است)



 

 

اجتماعی است.  -او در مسایل سیاسی عشقی به زن، سهیم دانستن یاز نمودهای بارز نگاه متجددانه

عشقی خواستار پیشرفت زن است؛ به همین دلیل است که تغییر نگاه مردم نسبت به مسائل سیاسی را از 

الهوتی به زن به عنوان نند داند؛ عشقی همای اجتماع نمیکند و او را دور از عرصهمعشوق شروع می

ساز و ی دگرگونقوهند؛ شهروندی که خودش به یک نیروی بالکی جدید نگاه مییک شهروند جامعه

در شعر زیر ایجاد اتحاد میان ایران و ؛ مثال (717: 9761، حکاکشود)کریمیدیل میآفرین تبتحول

 کند:وصال، معشوق را تشویق میکند و با زبان عشق و طرح عثمانی را از معشوق خود شروع می

 دانیهمان مهری که مابین و من و تو هست می که با توفیق یزدانی         نگارینا من آن خواهم -

 بینم تبه این شام ظلمانی...همان روز است میرانی و عثمانی                هر ایما شود تولید بین 

 سزد اکنون تو شمع مرده را از نو بیفروزی

 (219ات مصور: )کلی

داند و آن را مثل کفنی زن میاما عشقی که خواستار پیشرفت زن است، حجاب را مانعی برای پیشرفت 

 کند:بگور میشود و او را زندهی زن میکند که مانع حیات حقیقی و آزادانهر میتصو

 ده؟ی نازیبنده؟      گر کفن نیست بگو چیست پس این روبنچیست این چادر و روبنده -

 مرده باد آن که زنان زنده به گور افکنده                      

 (296)کلیات مصور: 

شاعر »ستیزی که بارها اسالم دانست؛ عشقی ستیزیمتأثر از اسالم ا شاید بتواننگاه به حجاب ر این

نکته . ذکر این (08: 9787آژند، «)جوانمرگ را وادار کرد که در شعرش از مذهب زردشت تجلیل کند

( و حجاب 717داند)کلیات مصور: بختی زنان میچند عشقی این کفن را موجب سیاه الزم است که هر

-داند؛ اما با بی بندوباری مخالف است و عفت و پاکدامنی را برای زن واجب میرا مانع پیشرفت زن می

کند ظ خودش تالش می(؛ درنتیجه اعتقاد دارد که زنی که پاکدامن باشد، در حف156داند)کلیات مصور: 

 جا داشت:نسبت به او نباید تعصب بی و

 در خانه نشسته کم خروشدن نجیبه باید                 گفتی که ز -

 نجوشدکس             از خانه برون همیآن زن که نجیبه است با 

 هر جا که رود تو مطمئن باش            در حفظ خود او نکو بکوشد

 (156)کلیات مصور: 



 

 

هایی از تحقیر زن هم در اشعارش دیده در پایان باید گفت با وجود نگاه نویی که عشقی به زن دارد، رگه

 گوید از جنس مؤنث، انتظار مذکری )نبرد و جنگاوری( نداشته باشید:شود؛ آنجا که میمی

 نخواه          هرگز مجو ز جنس مؤنث، مذکریزین قوم پولکی هنر جنگ می -

 ( 706ر: )کلیات مصو

ی مشروطه بسیار مورد توجه قرار یکی از مضامینی که در دوره :یوطن، معشوق اول عشق -5-2

های مختلف ادبی کم و بیش مورد های ناسیونالیستی بود؛ البته این مفهوم در دورهگرفت، وطن و اندیشه

داخته به آن پرسرو و ... خصر، آثار خاقانی، مسعود سعد، نافردوسی یهدر شاهنام ه قرار داشت؛ مثالتوج

گرایش به این  ،ی قوم تاتاری اعراب و پس از حملههایی همچون پس از حملهشده است و در دوره

ای تر از هر دورهی مشروطه جدی. این مضمون در دورهه استمضمون بسیار مورد توجه قرار گرفت

ملت و وطن است.  ،ران در این دورهگرایی ایملی یپشت اندیشه ؛ درواقع معنای خفته در پسِمطرح شد

کشد تا بندد و هنر شعر را در پی میساز است که در مشروطیت چهره میملت و وطن یک گرایش نظام

ی مشروطه دو نگرش به وطن و در دوره (.11و  11: 9761واقعیت وجودی را به صحه بگذارد)آژند، 

الممالک و ر ادیبو حتی شیعی مانند اشعا وطن ایرانی در شکل اسالمی .9شود: پرستی دیده میوطن

اند و وطن را مجرد از رنگ گروهی که بیشتر از نگرش اروپاییان به وطن مایه گرفته. 2 الدین،سید اشرف

. ذکر این نکته (15: 9761، کدکنی)شفیعیاند؛ همچون: عارف قزوینی و عشقیاسالمی آن ستایش کرده

مفهومی متفاوت از وطن قومی و اسالمی دارد و منظور از  ،عارفانه در اشعار «وطن»ی الزم است که واژه

-که انسان در آرزوی رسیدن به آن تالش می علوی و رسیدن به پروردگار استعالم آن در این اشعار، 

ی وطن برایش اهمیت عشقی نیز یکی از شاعرانی است که مسئله همانطور که ذکر شد(. 21 همان:کند)

جا که گرایش به این مضمون در اشعار شاعرانی که گرفتار غربت و دوری از وطن از آن. ردبسزایی دا

و عشقی نیز مدتی را دور از وطن و  تر استهمچون خاقانی، مسعود سعد، الهوتی و ... برجسته ،بودند

 در عثمانی گذرانده است، شاید این غربت را بتوان یکی از دالیل گرایش او به وطن دانست. گرایش

کند و به بیان ه وطن، یک گرایش ساده نبود؛ چرا که عشقی به وطن با دید یک عاشق نگاه میب عشقی

چشمان کشمیری و ترکان ی عشقی در اشعارش بیشتر وطن، مردم و عدالت است تا سیهمعشوقه»دیگر 

 ای اشعارش، اگر نام وطن(. عشق او به وطن تا حدی است که در پاره928: 9761زرقانی، «)سمرقندی



 

 

کند این شعر خطاب به یک زن سروده شده است؛ مثالً عشقی همانند عاشقی نیاید، مخاطب احساس می

 کند:که از یار خود دور است، از هجر وطن شکایت می

 من و آن برگ، هان یک حال داریم -

 که هر دو دور از یار و دیاریم

 گر او دور از چمن شد

 مرا رخت از وطن شد

 (756 :کلیات مصور)

 داند:همین دلیل درد وطن را از درد عشق باالتر وآن را مانع پرداختن به معشوق و دلدار میبه 

 گاه وطن بادی وزان شد ،ز شورش در چمن -

 ز روی شوربختی

 مرا کان درد میهن باالی این دلداردل بد

 چه برگی بر درختی...

 (751)کلیات مصور: 

کند که درد آن باعث شده، شاعر دلدار را رها اه میدر بیتی دیگر به وطن به عنوان معشوقی نگ عشقی

 کند:

 ی دل کرده است       دل دگر پیرامن دلدار را ول کرده استغسل بر نعش وطن، خونابه -

 (751کلیات مصور: )

با تمام وجود  داند که سرسری نیست وعشقی پاک می ،به عالوه عشقی، عشق خود را نسبت به وطن

حاضر است جانش را فدای معشوق همانطور که عاشق و  (711یات مصور: )کلشاعر عجین شده است

کند که حاظر است جانش را در راه وطن که معشوق د، عشقی هم بارها در اشعارش اعالم میبکن

 : اوست، فدا کند

 شراب مرگ خورم بر سالمتی وطن       به جاست گر بدین مستی افتخار کنم -

 (765)کلیات مصور: 

شق رمانتیکی که به وطن داشت، علت اصلی تغییر عقایدش بود و همین مسئله باالخره به ع»در واقع 

 (.12: 9717حائری، «)جانش تمام شد قیمت



 

 

خودش را باالتر  ، عشقی در جاییآمد« نوآوری در طرح مضمون عشق»همانطور که در مبحث  به عالوه

عشق به وطن و آب و  ،اشت؛ اما عشقیی او را دداند؛ چراکه مجنون عشق لیلی و طرهاز مجنون می

عشقی همچنین عشق به وطن را  .(769)کلیات مصور: مجنون است جنونِاو باالتر از  جنون خاک دارد و

دی هستند که ادعای رف گفتن، دلیل عاشقی نیست و کسان زیاداند و اعتقاد دارد، صِکاری سرسری نمی

 غیر وطن هستند: اما درواقع عاشق چیزهای دیگری،عشق وطن دارند، 

 از عشق وطن سرشت آب و گل من            گفت: خدایعشقی به خدا همان که می -

 چون کالبدش ز پای تا سر دیدم                        عشق همه چیز داشت جز عشق وطن

 (195)کلیات مصور: 

 تأملعشقی قابل  ییکی دیگر از مواردی که در بررسی اشعار عاشقانه :تپیوند عشق و سیاس -6-2

که در - این پیوندی بارز شود؛ نمونهاست، پیوندی است که میان عشق و سیاست در اشعار او دیده می

اجتماعی را از  -ها در جهت رسیدن به اهداف سیاسیاین بود که او تغییر نگاه -آمد «نگاه به زن»مبحث 

بیند. عشقی یاست و اجتماع دور نمیی سکند و برخالف دیگران، معشوق را از عرصهمعشوق شروع می

دهد؛ از طرفی، همین که او به وطن به اجتماعی را در بافتی عاشقانه ارائه می -ای از مسایل سیاسیپاره

سامان هو در شرایط ناب کندکند و عالقه به وطن را در بافتی عاشقانه مطرح میعنوان یک معشوق نگاه می

از دیگر مصادیق پیوند عشق و سیاست  ،(751)کلیات مصور: نددانمی شخصی وطن، مجالی برای عشق

که  رفتی مشروطه به شمار میهای تجدد در دورهاز نشانه این گونه نگرش به عشق .در اشعار اوست

های  های غنایی به جانب بیان عواطف مشترک انسانی و دغدغه ها و کشش انگیزش آنی درنتیجه

های بعد در دوره . پیوند میان عشق و سیاست،(966: 9761 کاک،ح)کریمیشدداده میاجتماعی سوق 

در  اها ربسیاری از شاعران پرداختن به عاشقانه 72مرداد  26شود؛ مثال بعد از کودتای نیز دیده می

ی انقالبی میان انسان و هدفش، رابطه»در آن شرایط دانستند و ان جامعه، ممنوع میسامهشرایط ناب

(؛ به طور مثال سایه یکی از 920: 9711مختاری، «)شده استعاشقانه میان دو تن می یجایگزین رابطه

داند و ی کودتا و خفقان پس از آن، عشق را مانع فعالیت سیاسی میشاعرانی است که در بحبوحه

 (.917 -910: 9766کند)کولیوند، پرداختن به عشق را به زمانی که مشکالت جامعه حل شود، موکول می

پیوند میان سیاست و عشق که شاید بتوان عشقی را از پیشگامان آن به شمار آورد، عالوه بر اینکه با این 

کند و ، ارتباط بهتری با مخاطب برقرار میعاشقانه لطیف بافتو خشک سیاسی در  خشنمسایل  طرح



 

 

-ی سیاسی جدا میهانامهاجتماعی عشقی را از بسیاری مرام -گذارد، شعر سیاسیمیبر او تأثیر بیشتری 

ترین آثار توان گفت یکی از برجستهدارد. میکند و با این ابزار گامی در جهت جاودانگی این آثار برمی

ی عاشقانه و در نهایت خیانت به معشوق برای به است که عشقی از رابطه« آل عشقیایده» در این زمینه

راحتی خود برای مریمی که فریب خورده، کند و با طرح ناتصویر کشیدن خیانت به وطن استفاده می

 کند. همچنین در جای دیگر، عشقی از ابزار عشق و شیرینیِمی اظهاررا از پریشانی وطن  ناراحتی خود

کند؛ در این شعر ابتدا وصال برای انتقال پیام مورد نظر خود، یعنی پیوند ایران و عثمانی استفاده می

گوید و در ادامه پیوند میان ایران و عثمانی را مانند وصال میان می های وصالعشقی با زیرکی، از شیرینی

 .(215)کلیات مصور: کندمی داند و با این ترفند معشوق را بر این اتحاد ترغیبخود و معشوق می

زند؛ اما در ادامه گریزی به نابسامانی جامعه می با معشوق است، عشقی ر ابتدا روی سخندر جایی دیگ

داند؛ چراکه در نظام ناز و عشوه عشقی ابتدا کار نظام را در مقام مقایسه، برتر از عشق میدر این شعر 

 آید:بازی به کار میجایی ندارد و آنجا جان

 سازی نیست         که این معامله سربازی است، بازی نیستبتا نظام دگر عشوه -

 (781)کلیات مصور: 

 ،کشور روزِ مثل سیاست و اوضاع آنِ ،گوید که کار دلامعه میسامانی جهاما در پایان با توجه به ناب

 بازیچه نیست:

 بازی نیستمگیر، زانکه دگر عشق، بچه«:         عشقی»تو چون سیاست، بازیچه، کار دل  -

 )همان( 

ها، هجر یار و به تعبیر خود، بخت بد خود را از خرابی روزگار نیز ناکامی« شب وصال»عشقی در شعر 

 داند:عه میو جام

 روز خراب من از خرابی بختم         نیست که از اصل روزگار خراب است -

 (786)کلیات مصور: 

 

 زبان -2

از نگاه دکتر  کند؛زبان و صورت نوشتاری کالم، در بررسی سبک شاعر یا نویسنده نقش مهمی را ایفا می

ان، شعر قابل تصور نیست؛ هر چه دهد و بدون زبست که در زبان روی مییاحادثه کدکنی، شعرشفیعی

 یاز این منظر در اشعار عاشقانه (. 771 -719: 9765دهد)هست در تغییراتی است که در زبان روی می



 

 

برجسته است که در ادامه به  ، واژگان کلیدی و تصاویر تازه عشقی توجه به اصطالحات و امثال عامیانه

 آن خواهیم پرداخت.

ی عشقی، استفاده های سبکی اشعار عاشقانهویژگی از یکی :الحات عامیانهکاربرد امثال و اصط -1-2

-از امثال و اصطالحات زبان عامیانه است که تا حد زیادی به سادگی زبان و انتقال مؤثر پیام کمک می

الناس است کالً زبان عشقی همچون سایر شاعران این دوره، زبان شفاهی عوام»کند. به تعبیر رضا براهنی 

 و به صمیمیت زبان او کمک کرده است؛( 9061 -9015: 9711«)به صورت مکتوب درآمده است که

مطرح « از رو بردن»سماجت جوان در خوراندن شراب به مریم را با اصطالح « آلایده»در عشقی  مثالً

 کند:می

 ارو رخالصه کرد به اصرار، نرم یارو را              به زور روی، ز رو برد نازنین -

 (911)کلیات مصور: 

-بیان می« دود از کله بلندشدن»شاعر ناراحتی خود را از مرگ مریم با اصطالح « آل عشقیایده»و باز در 

 کند:

 ی سخن بگشودچنان بسوخت دلم، کز سرم برآمد دود          دهان سپس پی و دنباله -

 (965)کلیات مصور: 

ها ها روی سیل موجه در کنار معشوق بود و کشتی آنای کعشقی در نوروزی نامه هم در توصیف لحظه

خدا دیگر »بودن دریا را با اصطالح خورد، وخامت اوضاع و اصطالحاً طوفانیهای شدیدی میتکان

هم عشقی « ی پریجایزه»(. در 287کند)کلیات مصور: مطرح می« چنین شب را نیارد بر کسی روزی

 کند:استفاده می« شما از سر ما یسایهکم نشود »خطاب به خانم پری از اصطالح 

 ی تو از سر منی تو ندیدم لیکن        باز هم کم نشود سایهگرچه من سایه -

 (710)کلیات مصور: 

پردازد، برای شمعی هم که به وصف گل روی معشوق و کوچکی دهان او می«  افطار عشق»عشقی در 

 کند:استفاده می« شدنلت آباز خجا»آورد، از اصطالح که رازش را بر زبان می

 شمع را گفتم ترا عیب اینکه رازت بر زبان است    از خجالت آب شد او تا من این اظهار کردم -

 (762)کلیات مصور: 

 



 

 

ی عشقی که شاید بتوان آن را  یکی های اشعار عاشقانهیکی از ویژگی: زبانیتصاویر  نوآوری در -2-2

طور که های او در سطح زبان و تصاویر زبانی است؛ همانوآوریدیگر از وجوه تجدد عشقی دانست، ن

گوید: صور خیال داند و میحکاک، صور خیال را یکی از مصادیق نوآوری در اشعار عشقی میکریمی

ی بازگشت ادبی در شعر عشقی به واقعی که در تقابل با صور خیال تصنعی مرسوم در اشعار غنایی دوره

ی کالسیک ادبیات فارسی، کامالً نوآیین جلوه ا در قیاس با شعر غنایی دورهخورد، شعر او ر چشم می

هایی که استعمال واژگان زندگی امروز یکی از ابزار آن است؛ مثال عشقی (. نوآوری718: 9761دهد)می

ست ها در آن ای زیباییداند، که همهگیرد و زیبایی معشوق را مانند کبسولی میاز زندگی امروز مایه می

 دهد:و مانند کبسول، عاشق را تسکین می

 تصدقت بروم چقدر مقبولی     تو از تمام دواهای حسن کبسولی -

 (911)کلیات مصور: 

تر از تر از شهد و شکر بداند، او را شیرینو در ادامه به جای اینکه مانند قدما، معشوق را شیرین

 داند:ساخارین می

 رینتری ز ساخاقسم به عشق، تو شیرین

 (911)کلیات مصور: 

کلیات «)آساچشمی قهوه»ی تازه ای چشم معشوق، از ترکیب نسبتاهمچنین او برای وصف رنگ قهوه

« میکروب»، از «درد»ی کند. در شعر زیر نیز شاعر به جای استفاده از واژه( استفاده می751: مصور

 گیرد:میکند و بار دیگر از زندگی امروز مایه استفاده می

 چو گفتی دور شو از من، همانا من دوائی را -

 که جستم بهر دفع میکروب آشنایی را 

 جدایی بوده است ای دل غنیمت دان جدائی را 

 ( 288)کلیات مصور: 

کند و تپش قلب عاشق را به اضطراب زرتشتی در در جایی دیگر عشقی از تشبیهی جدید استفاده می

 کند:حال پرستیدن آتش تشبیه می

 هول عشق قلبم در طپش مانند زرتشتیز  -

 گه آتش پرستیدن به روز عید نوروزی



 

 

 (287: کلیات مصور)

بودن دهان معشوق است؛ هر ی او به هیچهای عشقی، نگاه تازههای نوآوری تصویرسازیاز دیگر مؤلفه 

 گوید: بودن دهان معشوق در اشعار قدما بسیار آمده است؛ مثال حافظ میچند هیچ

 است آن دهان و نبینم از آن نشان        موی است آن میان و ندانم که آن چه موست؟هیچ  -

 (81: 9765)حافظ، 

-نگرد و عاشق را به روزهبودن دهان معشوق میاما عشقی در شعر زیر با نگاهی تازه به کوچکی و هیچ

عاشق با دهان کوچک  کند؛ همین افطارکند که با دهان معشوق که هیچ است، افطار میداری تشبیه می

 رود:های او در نگاه به کوچکی دهان معشوق به شمار میی هیچ است، از نوآوریمعشوق که به منزله

 دار عشق بودم، من به هیچ افطار کردمدیده معطوف دهان غنچه دلدار کردم        روزه -

 (762)کلیات مصور: 

تعابیر دارد که در شعرش بسامد باالیی و گان یک دسته واژی هر شاعر واژگان و تعابیر کلیدی: -3-2

اشعار در شوند. این دسته واژگان و ترکیبات عنوان واژگان کلیدی، ویژگی سبکی او میه ند و بردا

عشقی معشوق را با آن  ، الفاظی است کهاز جمله این الفاظ هم بسامد باالیی دارند؛ عشقیی عاشقانه

 ( و:286، 219: کلیات مصور(، نگارینا)281، 215لیات مصور: د؛ الفاظی همچون: نگارا)ککنخطاب می

 د عیدی هم آنان را ان را       که نیز این عید نوروزی بونگارینا تو خود ترکی دانی رسم ترک -

 (281)کلیات مصور: 

: کلیات مصور(، دلدار)710و  715: کلیات مصور(، دلبرا)781 و 287 ،219: مصورکلیات )و همچنین بتا 

یز یکی از واژگان ن «ماه» ی(و ... . واژه711 ،281 :کلیات مصوردختران ترک)(، 288 و 286 ،751 ،762

شود فراوان دیده می از معشوق، ی عشقی است که به صورت تشبیه و استعارهار عاشقانهپرکاربرد در اشع

ده است؛ ترکیباتی ش شدن آنای، مانع از کلیشهسازدمی ات متنوعی که عشقی از این واژهو ترکیب

(، 287: کلیات مصورباال)ماه سرو (،911 :کلیات مصورجبین)ماه(، 918: کلیات مصورپاره)مه همچون:

هم بارها در اشعار  «سرو»ی واژه... ( و751: کلیات مصورروی ماه) (،758: کلیات مصوردختی)ماه

. از (751، 286، 287: یات مصورکل)قامت، به کار رفته است دناره از معشوق بلعشقی، به عنوان استع

 ،است که عشقی «شهد و شکر»ترکیب  ،خوردعشقی به چشم می یرکیباتی که در اشعار عاشقانهدیگر ت

 :( و916: کلیات مصورکند)ق و معشوق را به آن تشبیه میعاش



 

 

 ، چون شهد و شکر با هم     قرین یکدگر روز خوش و گاه خطر با همچرا زین رو نیامیزیم - 

 (212: کلیات مصور)

 و خسرو و (217 و 250، 969کلیات مصور: )و شیرین  می چون فرهادابسامد اس ،همانطور که ذکر شد

 در اشعار ،ها اشاره شدهم که در بخش نستالژی به آن (256و  257 -251کلیات مصور: )شیرین

 .عشقی برجسته است یعاشقانه

  

 

 

 

 گیرینتیجه

ی دوران مشروطیت است که مانند دیگر شاعران مشروطه، ان برجستهی عشقی یکی از شاعرمیرزاده

.. در اشعارش زن و .حقوق اجتماعی چون وطن، شکایت از استبداد،  -گرایش به مضامین سیاسی

آید و دالیلی چون زبان جدید، رهایی از از پیشگامان تجدد ادبی به شمار می برجسته است. عشقی

شود. یکی از مضامینی که در اشعار عشقی زیاد ق این تجدد محسوب میمصادی از.. تنگناهای ادبی و .

است که به « عشق»اجتماعی آن را ندارد، مضمون  -خورد و برجستگی مضامین سیاسیبه چشم نمی

توان نگاه نوین او به عشق را هایی دارد و میعشقی در نگاه به این مضمون نیز نوآوری ،ی نگارندهعقیده

 هایهای بارز مضمون عشق در اشعار عشقی، نوآوریتجدد او به شمار آورد. از ویژگیاز دیگر دالیل 

ای دانستن، مؤثر دانستن نقش معشوق در امور اوست که خود را باالتر از عاشقان اسطوره معنایی

شدن عشق در اشعار او شده ایکلیشهاجتماعی و ... از مصادیق این نوآوری است که مانع از  -سیاسی

 ت.اس

هاست که در این میان حسرت به و حسرت به گذشته نستالژیهای عشقی، های عاشقانهاز دیگر مؤلفه

اش ای چون خسرو و شیرین برجسته است. همچنین عشقی در اشعار عاشقانههای اسطورهنابودی عشق

نابسامان  شرایطموجودی ضعیف که تنها قربانی  .2 . معشوق،9گیرد: رای زن در نظر میقش را بسه ن

تواند در تغییر شرایط جامعه نقش داشته باشد و مثل دیگر معشوقان از معشوقی که می .7جامعه است، 

های تجدد عشقی در طرح مضمون عشق به ی اجتماع برکنار نیست؛ این مورد سوم از دیگر مؤلفهعرصه



 

 

در  نگاه به زن است. در عشقی فمنیست از دیگر وجوه نوآوری یرود؛ همچنین طرح نظریهشمار می

 که ؛ وطنیدوم قرار دارد جایگاهاول عشقی در اشعارش، وطن است و زن در  ادامه باید گفت معشوقِ

. شاید بتوان عشقی را از پیشگامان فدا کند آن کند که حاظر است جانش را برایعشقی بارها اعالم می

اجتماعی خود را در  -شعار سیاسیدانست؛ چراکه عشقی بسیاری از ا نیز پیوند میان عشق و سیاست

در  «وطن» به عنوان یک فعال سیاسی و طرح  ،به معشوق او کند؛ از طرفی نگاهشقانه مطرح میقالبی عا

از  ر عشقی است که گذشته از رهایی اشعاراز دیگر نمودهای این پیوند در اشعا ،قالب یک معشوق

های عشق در اشعار ز شده است. از دیگر ویژگیاو نی اجتماعی -سیاسیاشعار ابتذال، موجب جاودانگی 

به عالوه  هایی نیز دارد.ای موارد نوآوریعشقی، تأثیرپذیری او از حافظ و سعدی است که در پاره

گیرد که به سادگیِ زبان و برقراری هایش از زبان و اصطالحات عامیانه کمک میعشقی در عاشقانه

ن کلیدی چون: ماه، ی عشقی واژگامچنین در اشعار عاشقانه. هارتباط مؤثر با مخاطب کمک کرده است

خورد. در کنار این واژگان کلیدی در سطح زبان نیز تصاویر برا، بتا و ... به چشم میسرو، نگارا، دل

و از دیگر وجوه تجدد عشقی به  دگیرها از اصطالحات زندگی امروز مایه میجدیدی دارد که در آن

 .رودشمار می
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