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  اساس  بر. شدند بررسی ترنر و فوکونیه و النگاکر  نظرات تلفیق اساس بر هاآن  مفهومی 

  آن »   عشقی،  یمیرزاده   شعر  در   مشروطه  کنشگران  که  گفت  توانمی   آمده دستبه  نتایج

 تابلوي سه  در  پسرانش  و  مریم  پدر)  «ما»  و  «من »  ،«مشروطه»   خود  و  «مشروطه  ز  فتنه

 خود   ،(مستتر)  معشوق  قزوینی،   عارف  شعر  در  اما  هستند؛   «خواهمشروطه   مردم»  و(  مریم

  مفهومی،   يآمیزه   در.  کنشگرند  دوستانوطن   و(  ضمیر   در)  شاهمحمدعلی   ، «مشروطه»

  موجود   فرزند،  معشوق،  خدا،  فرمان،  قانون،  عشقی  ي میرزاده   شعرهاي  در   مشروطه  مفهوم

 یا   مجرم  با  را  مشروطه  مفهوم  قزوینی  عارف  اما  هستند؛  هدف  و  آرمان  و  زمان  زنده،

  و   خواست  باغبان،  یا  بهار  معشوق،  حکومت،   و  فرمانروایی   کار،  زنده،  موجود  متهم،

  مفهومی   هايدامنه   از  عشقی  يمیرزاده .  است  آمیخته  عشق  قدرت  و  یوسف  آرزو،

  عارف   اما  مربوطند؛  بیشتر  مشروطه  خود   مفهومی   فضاهاي  به   که   کرده   استفاده  تري واقعی

 از  ترکیبی  که  مختلفی  مفهومی  هايدامنه  از  جدید،  بعضاً  و   ترسنتی  نگاهی  با   قزوینی

  ي اراده   از  بیرون  عاملی  و  تقدیر  به  اعتقاد  همچنین  و  سیاست  و  عشق  و  طبیعت  عناصر

است،   مفهومی   هايدامنه   از  استفاده  وجود  با  عشقی  يمیرزاده   و  گرفته  بهره  انسان 

 . بیندمی  ترملموس و ترواقعی  را مشروطه  محدودتر،

  سازي، مفهوم  النگاکر،  ،فوکونیه  قزوینی،   عارف  ،مشروطه  شعر  نحوي،  بافت :  کليدی  هایواژه 

 . عشقی يمیرزاده

 

 مقدمه .  1

 دین،  نهادهاي.  بود  ایرانی  يجامعه  نهادهاي  در  عمومی  تغییري  حاصل  مشروطه  انقالب

  شعر   و  ادب.  کردند  پیدا  گیري چشم  هايدگرگونی  اقتصاد  و  سیاست  حکومت،  فرهنگ،

  هم   با  هایی جنبه  در   فقط  که   فارسی  زبان  ادبی  هاي دوره   دیگر  برخالف  نیز  مشروطیت 

(  37-۲7:  1390  کدکنی،شفیعی.  رک)  است  بنیادي  ايدگرگونی  حاصل  داشتند،  تفاوت

دانشجو اروپا  انی اعزام    در   اروپایی  آموزگاران  کارگیريبه  و  جدید   مدارس  سی تأس  ،به 

  گیريشکل  تمدن،  اخذ  یعنوان کلبا با اروپا  ش یازپبیش ارتباط  یطورکلبه و کشور  داخل

  شورا  مجلس  تشکیل  لزوم  آن  پی در  و  قانون   و  دموکراسی   مشروطه،  مثل   جدیدي   مفاهیم 
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  و  متمدن  يجامعه  به  آن  پیوستن   میل  و  کشور  شدنصنعتی  ضرورت  و  داشت  پی  در  را

 . کرد  بدل  ایران کشور در جدید و قدیم جهان عطف ي نطقه به را دوره این مدرن،

 و   است  آن  سیاست  و  اجتماعت  شناخ  براي  دوره  هر  مهم  هايزمینه  از  یکی  شعر

  متضاد  بعضاً   و  شاعران  متعدد  هايگرایش  با   مشروطه  شعرن  زبا  نحو  و  زبان   در  که  تغییراتی

  آثار  این  نحوي  بافت  در  که  طلبد می  را  دقیقی  بررسی  گرفت،  صورت  یکدیگر  از

  ی شناخت  يهاپژوهش  .به آن نشده است  یچندان  هتوج  نی از ا  شی مشاهده است و پلقاب

  ی به جهان ذهن  دنی رس  يهاروش  نیترمهم  از  یکی  ي بافت نحو  ی نشان داده که بررس  ریاخ

گفتمان    به  مختلفی  رویکردهاي  با  مشروطه  يدوره  شاعران.  است  ادبی  متون  يها و 

در   گاه  و  سوهم  یکدیگر  با  گاه  که  اندکرده  نگاه  دوره  آن  سیاسی  و  اجتماعی  موضوعات

 تقابل بوده است.  ای تضاد 

  شعر   به  پژوهش  این  در  مشروطه،  يهدورتفاوت نگاه شاعران    بخشی از  درک  يبرا

  هاي ایراد  با   هاآن  شعر   معمواًل  که   شاعري   دو  پردازیم؛می  عشقی  ي میرزاده  و  قزوینی  عارف 

، سنجیدن این دو شاعر با  ها یکی از دالیل این توصیف  و  نحوي توصیف و معرفی شده

ولی حتی اگر ایرادهاي دستوري را براي بعضی    ؛معیارهاي سنتی دستور و ادبیات است

شعرهاي این دو شاعر وارد بدانیم، اقبال مخاطبان و همچنین نیت و رفتار شاعران براي  

  هایی رادیا  یبعد از بعضکدکنی  شفیعی  کهبیان مسائل نو را نیز باید در نظر داشت، چنان

: »البته  دی افزایم  ،کندیي عشقی مطرح ممیرزاده يتور زبان شعرها زبان و دس يکه درباره

  ت ی رعا  يهلئ مس  و  نداشته اعتباري چندان  قدما نیمواز  یچون عشق   يا یشاعر انقالب يبرا

)شف  تواندینم  ياریوجه معچی هبه  يسنن شعر  تی رعاو عدم :  1390  ،یکدکنیعیباشد.« 

  ی اسیس -اجتماعی موانع  بعضی  به  اشاره از  پس  قزوینی  عارف يدرباره  همچنین  و(  419

همچن »گویدمی  او  شعر  یزبان   نیو  از    ،است  نهفته   عارف   کلمات  پشت   که  هیجانی: 

 ادبی  یخکه تمام قواعد تار  کند یم  تی حکا  يآورشگفت  یروح او و صدق عاطف   يهعصار

 به  سنتی   هاينگاه  خالف  درهرحال (  393:  همان...« )کندمی  جاروب  را  نقد  هاي نظریه  و

بلکه    ؛نیست  نوشتار  چگونگی  براي  پیچیدننسخه  جدید  دستور  و  شناسیزبان  کار  دستور،
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اي  بیشتر توصیف زبان و موارد کاربرد آن است. بررسی بافت نحوي شعر این دو شاعر، زمینه 

 .  کند ها از مفاهیم مشروطه فراهم می سازي آن را براي درک بهتر ذهنیت و روش مفهوم 

ي  یکی اینکه میرزاده  : داشتیم  براي انتخاب این دو شاعر در این پژوهش چند دلیل

 و  بوده  نیز  نگارروزنامه  داشته،  انتقادي  و  فکري  ازمنظر  پیشرو  و  روشنگرانه  روشیعشقی  

اما عارف قزوینی از اقبال و محبوبیتی میان مردم    ؛نوشتهانتقادي اجتماعی می  هاي مقاله

بوده میرزاده  ؛برخوردار  شعرهایش  هرچند  از  بسیاري  در  نیز  عشقی    همان  در  حتیي 

  را   مخاطبان  از  وسیعی  ي گستره  اندیشه،  و  زبان  ازنظر   مریم  تابلوي   سه   ي منظومه

ا  ؛گیرددربرمی امروز  نگاه  با  اگر  که  بوده  قزوینی شخصیتی  عارف  باید اما  ببینیم،  را  و 

حال با دو شخصیت متفاوت چه ازنظر  اش به کار بگیریم. درهراصطالح سلبریتی را درباره

و چه ازنظر خاستگاه و طرز زندگی و رفتارهاي شاعري مواجهیم.   هابینی و خواستجهان

  بعضی  در  پژوهش  براي  را  مشروطه   يدوره  از   دیگري  شاعران  توانمی  که  است  درست

نسیم شمال را در مقابل میرزاده عشقی یا  ؛ براي نمونه  کرد  بررسی  هم  مقابل  هاویژگی

الشعرا بهار را در مقابل ادیب پیشاوري )چه ازمنظر زبان و نحو و چه ازمنظر  حتی ملک

ناچار باید دو شاعر را انتخاب  اما براي تحدید موضوع پژوهش به  ؛عقاید اجتماعی سیاسی(

  شان وان این دو شاعر حجمی نزدیک به هم دارند و بررسی تمام دیواندیگر دیکرد. ازسوي

هرچند جاي پژوهش براي شاعران   ؛رسدتر به نظر مییک مفهوم منطقی  يمقایسه  براي

هاي این دو شاعر در  ها نیز وجود دارد. در این پژوهش کل دیواني آندیگر و مقایسه

کلمه استخراج  با  و  شده  گرفته  ونظر  مشروطه  جمل  ي  همچنین  و  آن  و   هاهترکیبات 

  مفهومی   هايآمیزه  و  نحوي  بافت  ازنظرهایی که شامل آن هستند، مفهوم مشروطه  بیت

 .ه استشد بررسی

 

 پژوهش  ی مسئله. 1.1

  چه   از  مشروطه،  يدرباره  خود   هايدیدگاه  بیان  براي  یعشق  ییرزادهو م   عارف قزوینی

  مفهوم   به  شاعر  دو  نگرش  و  شهیاند  ؟اندکرده  استفاده  دستوري  چینش  و  نحوي  بافت
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  هاي دامنه  اند؟کرده  سازيمفهوم  مفهومی  و  دستوري  ازنظر  را  آن  چگونه  و چیست   مشروطه

 دارد؟  هم با هاییتفاوت چه هاآن گفتمان و مفهومی

 

 پژوهش  ی پيشينه. ۲.1

  فارسی   ادبیات  و  زبان  هايحوزه  در  شناختی  رویکردهاي  با  یاريبس  يها پژوهشتاکنون  

 کتاب   (،139۶)  نژادفیفرخ لط:  شودمی  اشاره  نمونه   چند  به   مثال  براي  که   است  شده  انجام

  اساس   بر  را  (باباچاهی  و  سپهري   نیما،)  معاصر  اشعار  در  متن  دریافت  و  لی تشک  ينحوه

است  ول استاک  و  درسلرـبوگراند  شناختی  رویکردهاي و   یاضی ف  ساداتمیمر.  نوشته 

  هاي جهت  نظام  به  شناختی  رویکردي  عنوان  با  یکتاب  (، نیز139۸)  رلوجهیپ   یصاف  نیحس

  اختیاري   و  اجباري   متمم  بنیاد  پیکره  بررسی»  يه. مقال اندنوشته  گیلکی   گویش  در  دستوري

و   زارعی  مریم  ينوشته  (، 139۸)  «النگاکر  شناختی  دستور  اساس  بر  فارسی  زبان  در

  (،13۸9)  «شناختی  شعرشناسی  رویکرد  با  کودک  داستانی  متون   تحلیل»   يمقاله  وهمکاران  

  شناختی   هايپژوهش  هاينمونه  دیگر  از  حشکوایی  نعیمی  فاطمه  و  افراشی  آزیتا  يهنوشت

  ي نوشته  شناختی  شعرشناسی  بر  درآمدي  کتاب  يترجمه  بر  عالوه  صادقی   لیال.  هستند

 خوانش»   ي ه ازجمله مقال   است،   نوشته   زمینه  ن یدر ا نیز    مقاله   چندین   (، 1393ول ) استاک   پیتر 

 بررسی  در   (، اما1391)   «شناختی  شعرشناسی  رویکرد  با   شاملو  احمد  اثر  «حکایت»   شعر

. نشد   یافت   پژوهشی   شناختی  رویکردهاي  اساس  بر  مشروطه   شعر   ژهی و به   شعر  نحوي   بافت

 از  و   ندارندبا روش این مقاله    یچندان   ارتباط  ای   شدهگفته   موارد   که  شود  ذکر   است   الزم 

 دستور  از   که   ي موارد  در   ای  اند برده   بهره   ی شناخت   ي کردها ی رو   ي ره ی دا   در   ها روش   گر ی د 

 و  حی توض  از   ن یبنابرا   ؛اند نپرداخته   مشروطه  شعر   ژهی و به   و  شعر  به   ،اند برده   بهره   النگاکر

 . نرود   رون یب   متعارف  حد   از  ز ین  مقاله  حجم   تا   شد نظر صرف  ها آن   مشروح  ی معرف 

  شعر   يهاي دیگري که دربارههایی با رویکرد شناختی، در پژوهشاما فارغ از نظریه

تواند تا حدي به پژوهش ما مربوط  کلی یا جزئی میطور  به  و  است  شده  انجام  مشروطه

  آزادي )  دوم  جلد  ،از صبا تا نیماکتاب    ، ازجملهتوان چندین پژوهش را ذکر کردباشد، می
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 شاعران  شعر  سبک  و  یزندگ  حیتوض  به  آن  در  که  پورتألیف یحیی آرین  (،13۸7)  (تجدد  ـ

  شتریب  و  شده  آورده  شاعر  هر  يشعرها  از  ییهانمونه  و  شده  پرداخته  مشروطه  يدوره 

مشروطکتاب    .دارد  یاتیادب  خی تار  يوهیش از  فارسی  شعر    سلطنت   سقوط  تا  یتادوار 

شفیعی  (،13۸7) محمدرضا    ي برا  مؤلف  يگفتارهادرس  حاصل  که  کدکنیتألیف 

 مشروطه،  شعر  يصداها   و  هاچهرهبه    آن  از  یبخش  در   و  است  ات یادب  انی دانشجو

  ي هانمونه  ذکر  با  شاعران  یفن  يهای ژگیو  و  يآزاد  و  وطن   ازجمله  آن  يهاهیمادرون 

یا مرگ یا تجدد، دفتري  کتاب  .  شده  پرداخته  یاسیس  و  یاجتماع  عوامل  نیهمچن  و  يشعر

  ات یادب  حیتوض  و  نییتب  به  که   آجودانی  ماشاءاهلل  يه، نوشت(1393)  در شعر و ادب مشروطه

  ي هانهیزم  مثل  یمباحث  و  مشروطه  شعر  آن  يها بخش  یبعض  در  و  پرداخته  مشروطه

  در   اجتماعی  و  سیاسی  مفاهیم  کتاب  و  است  کرده  یبررس  را  آن  يها هیمادرون  و  یخی تار

 میمفاه  و  هاهیمادرون   به  یطورکلبه  که  اهلل اصیلتألیف حجت  (،1390)  مشروطیت  شعر

  ي درباره  را  شاعران  دگاهید  از  ییهانمونه  و  پرداخته  قانون  و  وطن  ،يآزاد  ازجمله  مشروطه

این  .است  داده  دست  به  میمفاه پژوهشی  ارزش  و  پژوهشضرورت   در  شتریب  هاگونه 

  همچنین   و  ادبیات   تحوالت  و  تغییر   زوایاي  تبیین   یا  مشروطه  شعر   از   بهتر   شناخت   ي زمینه

  شاعران   شعرهاي   در  نکاتی   به   گاهی  که   است   بوده  شاعر  هر  شعري  هاي ویژگی  معرفی

  نظري  مبانی  حدي  تا  که  ها پژوهش  دیگر  از.  اندپرداخته  خاص   شعرهایی  به  یا  دوره  این

  شعر   در  تجدد  يطلیعه  توان به این موارد اشاره کرد: کتابمی  ،دارند  تريمشخص  نتایج  و

  بخشی  در که  جعفري مسعود يترجمه با  حکاک کریمی احمد   ينوشته (،13۸9) فارسی 

  باختین   نظرات  اساس  بر  و   شناسی نشانه  چهارچوب   در  مشروطه  شعر  از  هایی نمونه  آن  از

 زمان  طول   در  نو  شعر  و  مشروطه   يدوره  شعر  تحول   يدرباره   و  شده  یبررس  لوتمان  و

  که  اکبر امینیعلی  (،1390)  گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقالبکتاب    .است

  بخش   در  و  کرده  یبررس  را   شعر  فقط  نه  ،مشروطه  اتیادب  یاسیس  گفتمان  آن  از  یبخش  در

  ذکر   با  ی نیقزو  عارف   و  رزایمرجی ا  مثل   شاعران  یبعض  به  خالصه  ار یبس  زی ن  شعر  یبررس

تري در بافت نحوي  وسیع پژوهش  از بخشی  که  حاضر  ياما مقاله.  شده  اشاره  نمونه  چند
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این عین  در  متفاوت،  با روشی  گفتمانی شاعران مشروطه است،  و  ذهنی    که و فضاهاي 

مستندتر  هاينظر  با  مشترکاتی  گاهی نتایجی  به  دارد،  پژوهشگران  بافت    قبلی  روي  از 

 هاي کلی نیز رسیده است.برداشتفقط نحوي و نه 

 

 نظری   مبانی.  ۲

  محتواي   به  بیشتر  شده،  انجام  مشروطه   يدوره  شاعران  تفاوت  ي درباره  که  هاییپژوهش

دستوري بعضی از   هايایرادبه    هابیشتر آن  نیز  زبان  دستور يزمینه  در  و  داشته  توجه  شعر

بوده ناظر  شیو  ؛این شاعران  بررسی  ما  پژوهش قصد  این  در    چگونگی  و  زبانی  يهاما 

 به  ناچار هاي فراوان بررسی نحوي،  از میان روش  .است  مقصود   بیان  براي  نحوي   چینش

اي دوري  هاي سلیقهها و برداشتاز پراکندگی بحث  ،اول   تا  هستیم  روش  یک  انتخاب

براي    که  دهیم  نشان  تردقیق  و  تربرجسته  را  شاعران  زبانی  ي هیی از شیوبعدها  دوم،کنیم و  

امر   برهمبه  النگاکر  «شناختی  دستور»این  و  لفظ  به  هم  و  معنا  به  آنکه هم    کنشیدلیل 

  کلیدي  اصطالحات  از   یکی  «سازيمفهوم».  گشاستراه  بسیار   پردازد،می  زبان  اجتماعی 

  با  همراه  جمله  دستور  به  آن،  اساس  بر  و  کندمی  بررسی  را  نحوي  بافت  که  است  النگاکر

برخالف    ؛شودمی  توجه   زبان  اجتماعی  تعامل  کنار   در  آن  مفهومی  محتواي یعنی 

هاي معنایی که فقط به محتوا توجه دارند،  پردازند یا تحلیلدستورهایی که فقط به لفظ می

  سازي مفهوم  در  را  مشروطه  کنشگران  آنکه  براي  همچنین.  گیرددربرمی  را  جنبه  چندین

ول با توجه به مباحث  کنش که استاک  يزنجیره  بنديطبقه  از  دهیم،  نشان  شعرها  نحوي

از نظرات فوکونیه و    ،براي تکمیل این مباحث  و  گیریمبهره می  ،ارائه کرده است  النگاکر

 .کرد خواهیم استفاده مفهومی  يآمیزه يترنر در زمینه

 

 گفتمان . 1.۲

جا گفتمان  است  معتقد    هم   گرد  زبان  فراگیري  و  کاربرد  ساختار،  که  است  ییالنگاکر 

 ؛ شودمی(  فهمیده  و)  دانسته  اجتماعی،  يزمینه  در  تعاملی  کاربرد  راه  از  زبان.  آیندمی
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  شناسانه زبان  ساختار  شرح  براي  کلیدي  اجتماعی  تعامل  و  کاربرد   از  زبان  خروجی  نیبنابرا

  کاربرد   قراردادي  الگوهاي  در   زبان  یک  یگر،دبارتعکاربرد زبان است. به  ،گفتمان.  است

  دانسته   گفتمان  يزمینه  در  شماربی  کاربرد  موارد  از  که  الگوها  این.  شودمی  مستقر  خود

  قدیمی  داستان همان  که شوندمی  گرفته کار به  گفتمان بیشتر فهم  و تولید  براي  شوند،می

به  تخم  و  مرغ   آشناي   و را    در   فقط   زبان   کاربردي  و  تعاملی   ي جنبه.  آوردمی  اد یمرغ 

طرف صحبت    ییگو  ،یمبا خودمان مونولوگ دار   یبلکه وقت؛  گیردنمی  شکل  هادیالوگ

  همواره   رای ز  ؛ستا   یاندر م  یتعامل  ،نویسیممی  چیزي   وقتی  حتی  و  دارد  هم  را  یندهنقش گو

 یالوگیکه با او د  ییگو  و  کنیم می  تصور  را  او  العملعکس  که  داریم  ذهن  در  را  ايخواننده

  مفهومی   هايدامنه  النگاکر  ازنظر  .(Langacker, 2008: 457-459)  ایمکرده  برقرار 

  در  شکل  کیصورت  به  مفهومی  هر.  هستند  معنایی  واحد  یک  توصیف  براي  هاییبافت

  و   بدن  مفهومی   ي دامنه  ينهیمفهوم دست در زم  براي نمونه   ؛شودمی  تعریف   زمینه  برابر

گاه  ؛شودمی  فهمیده  آن  اعضاي جزئکوچک  هادامنه  این  یاما  و    مثالبراي    ؛ترندیتر 

کل در  نه  دامن  ،بدن  تی انگشت  در    النگاکر .  شودمی  فهمیده  دست   مفهومی  ي هبلکه 

  ؛ داندمی  هادامنه  ترینبنیادي  از  را  رنگ  و  درد  فشار،  ذائقه،  دما،  دید،  فضا،  مثل  هاییدامنه

  تعریف   مذکور  هايدامنه  با  را  هاآن  تواننمی  که  دارند  وجود  ايیشناخت  ياما واحدها 

نمونه   ؛کرد دا  براي    ي چرخه   تولد،  جنسیت،  شخص،  مفهومی  هايدامنه  با  ییمفهوم 

  ورگ یاونگرر و رک. ) است فی تعرقابل شیرهم يرابطه و  والد و فرزند يرابطه زندگی،

  ي دامنه   چندین  شناخت  زبانی،  عبارت   یک  فهم  ي برا  یگاه  .(۲55-۲54:  1397  اشمیت،

ساله بود.« شنونده  سه  135۲  سال   در  او  همسر»  يهدر جمل    براي مثال   ؛است  الزم  مفهومی

 این همچنین و را ازدواج مفهومی  يدامنه هم و بشناسد را زمان مفهومی يدامنه دیهم با

  و   نبوده است  یهمسر کس  ،ساله بودهسه  مذکور  شخص  وقتی   که  باشد  داشته  را  شناخت

  جمله   این  شنونده  درنهایت   شود می  موجب  که  ستمفهومی  هاي دامنه  این  شناخت   جمع

 . بفهمد کاملطوربه را
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 ی سازمفهوم. ۲.۲

  یت فعال شامل  است و   فیزیکی  واقعیت   بر   ی مبتن   است؛ اما  ی ذهن   اي پدیده  آنکه   با   سازي مفهوم 

عنوان بخش  به   نیز   آن   هاي کنش   و   بدن   یر ناپذ یی بخش جدا عنوان  به   هایش کنش   که   شود می   مغز 

ست که بر اساس  ا   نیز   اجتماعی   تعامل   بر   مبتنی   شناسی زبان   معناهاي .  است   جهان   یر ناپذ یی جدا 

.  گیرد می  قرار  موردبحث  ها آن   قصدهاي  و   تفکرات  و   تعامل  طرف   دو   دانش   مشترک   یابی ارز 

صورت  به اما    است؛   تعریف   از   گریزان   و   برانگیز چالش   سازي مفهوم   تحلیلی، هدف    ک ی عنوان  به 

  ازنظر   رویداد   هر   ( Langacker, 2008: 4) .  نیست   علمی   تحقیقات   دیدرس   از   دور   یا   راز رمزو 

  آن   تشکیل   براي   که   کنندگانی شرکت   سازي مفهوم   بدون   تواند نمی   و   است   وابسته   مفهومی 

  اي، رابطه   ي ها عبارت   در   . ( 177- 17۶:  1397  النگاکر، شود )   ي ساز مفهوم   ، کنند می   کنش برهم 

  کند، می   تعبیر   مختلف   سطوح   در   را   کنندگان شرکت   شود، می   برداري نیمرخ   که   اي رابطه   هر 

  کانونی   ي کننده شرکت   و   است   متحرک   شود، می   گرفته   نظر   در   عمده   کانون   که   اي کننده شرکت 

 . ( 19۲:  همان )   است   زمینه   دیگر 

ا   عناصر   و  ابزار  میان  این  در  که  شودمی  ختم  پذیرکنش  به  کنشی  هر  روابط  نیدر 

  و   نهاد  ارتباط   حد   در   رابطه  و  گیرد نمی  صورت  کنشی   گاهی  دارند،  شرکت   نیز   دیگري

صورت  به آن نمادین معناي در زبانی، عبارت  یک در کنش  يزنجیره. ماندمی باقی گزاره

 . گذاردیم  اثر مراحلی طی  در پذیرکنش به کنشگر از  که شودمی  یفتوص يانرژ 

 

 کنش  ی رهيزنج. ۳.۲

  النگاکر   نظرات   ژهیوبه  و  ی براساس دستور شناخت  ،یشناخت  يقا یبوط در کتاب    ولاستاک

  اسمی   هايگروه  که  را  ییهازبان، نقشانگلیسی  مهم  شاعران  از  شعر  چند  بررسی  ضمن

 :  کندیدر پنج مورد خالصه م ،باشند داشته توانندمی

 م،یتعمقابل  هايموقعیت  از  گسترده   بستري  در  که   شودمی  باعث   شخصی   ياراده  با :  کنشگر

 ؛ بیایند در حرکت به چیزها

 ؛کندمی دریافت  را گزاره یک انرژي و توان که است  اي کنندهشرکت: پذیرکنش
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 ؛ شودمی گرفته کار به کنشگر توسط: ابزار

  گفتن   حتی  و  مشاهده  احساسات،  تفکر،  مثل  ذهنی  دریافت  محمل(:  گرتجربه)  کنندهتجربه

 ؛ است

 ول، استاکرک.  )  رودمی  دیگر   مکان  به  مکانی  از  یزیکیف  طوربه(:  دهنده)  کنندهحرکت

139۶  :115). 

 

 ی مفهوم یزهيآم . ۴.۲

  معنی  این  به  داریم،  نیز  مفهومی  يها نیگزجاي  درک  به  نیاز  نحوي،  بافت   بهتر   درک  براي

  یا  مجاز  یا  استعاره  هاآن   نهی برهم  و  تلفیق  سپس  و  مفهومی  يدامنه  چند  از  گاهی  که

 . گیردیشکل م ی مفهوم یآمیزه تر،یطورکلبه

  از   تعریف  یک  شوند،  مرتبط  هم  به(  ج)  کاربردي  نقشی  با(  ب  و  الف)  چیز  دو  اگر

»ج«    نمونه  براي  شود؛  استفاده  ب  یعنی  متقابلش  عنصر  شناسایی  براي  است  ممکن  الف

  ي جمله  از   ما   و  دهدمی  ارتباط (  ب)  است  نوشته  او  که  هاییکتاب  به   را(  الف)  مؤلف 

  در   افالطون  هاي کتاب»  که  کنیممی  دریافت  را  معنا  این.«  است  باالیی  يقفسه  در   افالطون»

 .(Fauconnier & Turner,2002: 3-4)  .«است  باالیی يقفسه

  معنا   ساختن  به  مفهومی   ياستعاره  دید   با  ترنر  و  ذهنی  فضاهاي  دیدگاه  با  فوکونیه

  ها نظریه  نیکدام از اهیچ  موارد   بعضی  در  که  داد  نشان  هاآن  ياما همکار  ؛نگریستندمی

ن در جملبه  نمونه  يبرا   ؛ستیکارساز    توضیح .«  است  قصاب  یک  جراح  آن»  يهفرض 

  اساس   بر  مقصد  معنایی  يحوزه  هايویژگی  آن  در  که  مفهومی  ياستعاره  ينظریه  با  مفهوم

  این   مشکل  رایز  ؛ندارد  دقیق  مصداق  شوند،می  فهمیده  مبدأ  معنایی  يحوزه  هايویژگی

 خود  کاري  يحوزه   در  یکه قصاب درحالی  دارد،  منفی  دیدي  جراح  به  جمله  این  که  است

  معناي   دینبا  ،باشد  مفهومی  يهپس اگر تنها نگاشت دو حوز  ؛نیست  ناشی  و  انگارسهل

  ي درباره  اينکته  مثال   این.  باشد  داشته  وجود  منفی   دید  جمله   در  و  شود  اضافه  ايتازه

  شناختی  ي حوزه دو نهیبرهم حاصل لزوماً استعاره  یعنی  ؛دارد خود در  را شناختی قواي 
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  یک   مفهومی،  ي آمیزه  اساس   بر.  نیست  ر یپذ بخشطورکامل  به  معنا  دیگر،عبارتبه  یا   نیست

ساختار  ؛نیست  آن  ي سازنده  معناهاي  جمع  حاصل   جمله   ی عنی  ؛دارد  یدایشی پ  يبلکه 

  هم   و  است  حوزه  دو  در  درونداد   هايویژگی  بعضی  داراي  هم  جمله  این  مفهومی  فضاي

 .(10۸- 10۶:   139۲  مهند،راسخرک. ) نیست حوزه دو آن در که دارد هاییویژگی

 

 عشقی  یميرزاده و  قزوینی عارف شعر  در مشروطه سازی مفهوم.  ۳

 . مفهوم مشروطه  1.۳

  ي کلمه   از  برگرفته  که  است(  constitutionnel)  فرانسوي  يکلمه  از   برگردانی   مشروطه 

(constitution  ) اولی  به است،  اساسی  قانون  قانون  بهمعناي  دومی  و  مشروطه  معناي 

  الملک ذکاء  خانمحمدعلی  رزایم  .«به بیان دیگر مشروطه یعنی »طبق قانون اساسی   .اساسی

  قوانینی   از   است   عبارت(  constitution)نویسد: »اساس دولت  می  ی اساس  حقوق  کتاب  در

هر دولت    .شودموجب آن قوانین میبه  ملت   حقوق  تعیین  و  دولت  اختیارات   ترتیب  که

( gouvernement constitutionel)آن را دولت با اساس  ،که داراي قوانین مذکور باشد

زاده معتقد است که این کلمه از عثمانی  تقی  .(13:  13۲5،  خانمحمدعلی  میرزا...« )گویند

اند که  جانب مجهول است و گفتهگوید: »اصل و اشتقاق این لغت بر اینآمده است و می

  اساسی   قانون  حکم  که(  کارت  التینی   اصل  از)  انگلیسی   چارتا  و  فرانسوي  شارت  يهاز کلم

شاه که ایستادگی  گرفته شده است.... سعدالدوله... به طرفداري از مدعاي محمدعلی  ،دارد

بهالعاده در عدمفوق لفظ مشروعه  پیشنهاد  لفظ مشروطه و حتی  آن میقبول   ،کردجاي 

اصالًمی که  فرانسه  گفت  اشتباه  از  و  است  غلط  مشروطه  لغت  دانلفظ  بین  ها 

(constitutionnelle  )يکلمه  و  باشد   اساسی  قانون  با   حکومت  که(conditionnlle)  (به 

  که (  شده  ضبط   اشتباه  کتاب  در  که   باشد (  conditionnelle)  نویسنده  منظور   رسد می  نظر 

ناشی شده است و خود غافل از آن بود و جاهل که    ،معنی مشروطه استبه  فرانسه  در

  تأسیس   از  قبل  سال   سی  از  بیش  و  اندنکرده  اختراع  ایرانی هايدانفرانسه  را  مشروطه  لفظ

- ۲45: 1379 زاده،تقی.« )است شدهمی  استعمال  عثمانی مملکت  در ایران، در اساس این
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که فرخی  گاهی مشروطه با همان لفظ کنستیتوسیون در متون استفاده شده، چنان  .(۲4۶

گوید: »وزیري که باید مقام وطن را/ رساند به اعلی، رهاند ز دونی// یزدي در شعري می

اما    ؛(۲۲۲:  1391  یزدي،  فرخی )  «کنستیتوسیونی   مملکت  بود  /نداند  و  کار  مستبدانه  کند

  ن یمع  یفارس  فرهنگ  تعریف  بر  بنا  باشد،  که  هم  هااین  از  هرکدام  مشروطه  يکلمه  يریشه
داده شده  دهخدا  ينامهلغتکه در   ارجاع  آن    مشروطه   دولت  یا  مشروطه  حکومت  ،به 

  کنند می  وضع  را  قوانین  سنا  مجلس  یا  شورا  مجلس  آن  در  که  است  حکمرانی  از  ايشیوه

ذیل حکومت :  سیزدهم  جلد  دهخدا،  يهناملغت   رک.. )است  قوانین  آن  مجري  دولت  و

کرده  هایی در اختیارات سلطنت ایجاد میبا توجه به اینکه مشروطه محدودیت  .(مشروطه

  ازمنظر  نند،کدیگر، مجلس شامل نمایندگانی از مردم است که قانون وضع میسويو از

  سلطنت،   یا  حکومت  مفهوم  سه  کنشیبرهم  يرابطه  در  مشروطه  النگاکر،  سازيمفهوم

  قانون  يوسیلهبه  اختیاراتش  که  یعنی حکومت یا سلطنتی  ؛شودمی  فهمیده  مردم  و  قانون

  ؛ است  شده  تصویب  مردم  نمایندگان  يوسیلهبه(  قوانین  یا)  قانون  این  و  است  شده  محدود

  و   سلطنت  یا  حکومتهاي مفهومی مردم،  بنابراین براي فهم مشروطه، ذهن باید با دامنه

 .باشد آشنا قانون

مربوط به آن در شعر دو   هايتعبارو    هاهجمل  و  مشروطه  مفهوم  بررسی  به  ادامه  در

ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به درنظرگرفتن تمام    .پردازیممی  نظرشاعر مورد

دیوان     بسامد (  هاتصنیف  بخش   در   حتی)  قزوینی   عارف   و  عشقی  ي میرزادهشعرهاي 

  قزوینی   عارف  دیوان  در  بار  11  و  عشقی  يمیرزاده  دیوان  در  بار  13  مشروطه  از  استفاده

 مشاهده است:تر در جدول زیر قابلدقیق که است بوده

 ی عشق  رزادهيم وانی د ی نی قزو عارف وانی د کلمه

 بار  10 بار  11 مشروطه 

 بار  1 ______ ترمشروطه

 بار  ۲ ______ خواه مشروطه

 ______ بار  1 خواهان مشروطه
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 ی عشق یرزادهي م شعر   در مشروطه  یسازمفهوم. ۲.۳

  که   شعرهایی  تا   برد می  صحنه  به  که   یی از اپراها  ؛است  متنوع  عشقی   يمیرزاده  یآثار ادب

  تابلو   سه»   دیگرش  نام  که  «هگانیمرد د  ل ئا اید»  سرود،می  ی اسی اتفاقات مختلف س  بارةدر

  شعرهاي   ن یتراست که از مهمبند  ترجیع  قالب  و  متعارف   وزن  در   بلند  شعري  است،   «مریم

  اینکه   بر   مبنی  شده،  سروده  وقت  اعظم  دبیر  يخواسته  به   پاسخ  در  شعر  این.  اوست

  بنویسند  سپه  سردار  يدوره   در  مرکزي  حکومت  استقرار  ي خود را برا   ل ئااید  نویسندگان

  زندگی   شرح  «مریم  تابلو  سه . » یسدنویصورت منظوم مبه  را  پاسخ  این  عشقی  يمیرزاده  و

  مافوق  يخواسته  از  وقتی  و  داشته  دیوانی  شغل  کرمان  در  که  است  خواهانمشروطه  از  یکی

  شو مرده  یک  و  شودمی  برکنار  شغلش  از   کند،می  سرپیچی  او  هاي جوییکام  براي   خود

  تا  شودیتهران م  یبا خانواده راه  ،است  میخواه که پدر مرمشروطه  .گیردمی  را   او  جاي

در    یشو را بعد از مدتاما در کمال تعجب همان مرده  ؛بپیوندد  دیگر  خواهانمشروطه  به

  نیز  پسرانش و بردنمی نصیبی  مشروطه  از خود و بیندمی متظاهر   خواهانمشروطه  يهزمر

فرمان مشروطه  صدور  زمان با  هم  و  دارد  نام  میدختر او که مر  .شوندمی  کشته  راه  این  در

.  کندمی  خودکشی  درنهایت  و  شودمی  اغفال   تهرانی  جوان  یک  دست  به  شود،یمتولد م

  مشروطه   يدوره  سیاسی  اجتماعی   ابعاد  از  بسیاري  بلند،  روایت   این  در  عشقی   ي میرزاده

  شکست  سرود»  را  منظومه  این.  است  کشیده  تصویر  به  واقعی  گاه  و  یلیتمثصورت   به  را

  ي میرزاده  «ادبیـسیاسی  ي بیانیه  آخرین»  و(  ۲55:  1393  آجودانی،)  «مشروطه  انقالب

 .  اندکرده توصیف  نیز(   1۸1: 1377قائد، ) یعشق

 : است رفته کار به مشروطه   مفهوم  بلند، شعر این  از بندهایی در

 پا  و سربی شوي مرده آن پس  بخواست مرا

 خدا  حکم چه  زمینایران در شاه حکم چه

 اجرا؟   شود  کی  مشروطه  که  بگفت  من  به  

 هوا   به  پا  هايحرف  این  بر  گوش  تو  مده  

 نــدی یــ ول دینکم لکم هــک بگفتمش

 ( 1۸5:  1357  ،یعشق  يمیرزاده)
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  یک شکل و نما ازعنوان  به  دارد،  قرار  نهاد  دستوري  نقش  در  مشروطه  بند،  این  در

 جمله  خود  حتی  و  ستندیاما کنشگران معلوم ن  ؛کندمی  حرکت  «اجرا؟  شود  کی»  يینهزم

  ست یوقت قرار نهیچ  مشروطه:  که  معنی  این  به  شودیگفته م  يشکل استفهام انکار به  نیز

ا  ،اجرا شود   درنهایت   مفهومی  ازنظر  بنابراین  و  باشد  داشته  کنشگرانی   کهنیچه رسد به 

. دیدیمپذیر میمشروطه را کنش  ،که اگر جمله خبري بوددرحالی  ،گیردنمی  صورت  کنشی

  ببخشد   تحقق  را  مشروطه  تا   کندمی  هاییتالش  شعر،  قبلی  بند  در  مریم  پدر  اینکه  از  پس

  اکنون   را  او   دولتی  شغل  که   شو مرده  شوند،می  جمع  او  دور  مشروطه   به  معتقد  مردم   و

  با   و  دهدمی  قرار  موردخطاب  بند،  این  اول   مصرع  چهار  در   را  مریم  پدر  کرده،  تصاحب

  ادامه   در  و  شد  نخواهد  اجرا  که  کند می  معرفی  قانونی  را  مشروطه  انکاري  استفهام   يجمله

  اشاره   است،  یکی  زمین ایران  در  خدا   حکم  و  شاه  حکم  که  داند یم  ن یاجرا را اعدم  دلیل

  نه   گویی  که  خواندفرامی  مخاطب  براي  نیز  را  تاریخی  مفهومی  يدامنه  ،«زمینایران»  به

 استبداد،   و   سلطنت یخیتار يهسابقدلیل به  زمین ایران  در  همیشه بلکه  ایران، کشور اکنون

  ، است  استبداد با  متضاد  مفهومی  که  مشروطه  و   است  بوده خدا  خود  یا   خدا   ي نماینده  شاه

  مریم پدر و آوردمی میان به نیز را دین یمفهوم  يهمحقق نخواهد شد. اشاره به خدا دامن

  که   معنی  این  در  دهدمی  قرآن  از ايآیه  با  دین،  مفهومی  يدامنه  همان  در  را  شومرده  پاسخ

  .(۶ /کافرون.« )خودم براي من دین و خودتان، براي شما دین»

 بشنفتند  رـ شه  اهل مرا،  ماجراي چو

       دــپذیرفتن  راـم  عزیزي  میهمان چو

 آشفتند   واهـ خمشروطه  ردمـــ م ام ــتم 

 گفتند می  راست روزه آن مردم  که راچ

  نــدیبی و بددل  امروزه مردم  مثل نه 

 ( 1۸۶- 1۸5: 1357 عشقی، میرزاده) 

 روشن یــآشنای و هــسابق دونــب

 دگرمسکن وآن داد من  به اعانهیکی

 من هستم خواهمشروطه کهدلیل این به 

 زن مــگرفت  مردمان آن از آخر خالصه

  مظفردین شه  مشروطه سرخط داد چو 

 ( 1۸۶: همان) 
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  مریم   پدر  اندازيفتنه  جرم  به  شومرده  اند،آمده  شعر  در  هم  يادامه  در  که  بند  دو  این  در

  از   مشقت  و  سختی  با  پسرانش  همراه  به  مریم  پدر.  کندمی  بیرون  شهر   از  را  او  کرمان،  در

  خواه مشروطه  مردم  میان  این   در.  برسند  تهران  به  تا  کنندمی  حرکت   نائین  به  کرمان

  ین از ا  آنان  .کنندمی  حرکت  بعدي  جمالت  ينما از زمینهعنوان  به  که  هستند  کنشگرانی

 «روزه  آن  مردم»  تفاوت.  پذیرندمی  عزیزي  مهمان  مثل  را  مریم  پدر  و  شوندمی  آشفته  ماجرا

  که   مردمی  یعنی   «امروزه  مردم»   با  استبداد،  با   مبارزه  و  خواهیمشروطه  يدوره  مردم  یعنی

  کار   روي  و  مشروطه  اتفاقات   از   پس  و  عشقی  ي میرزاده  با  یمپدر مر يگووگفت  زمان  در

  و   دین  اند،بوده  مشروطه  طلب در  وقتی  مردم که  است   این هستند،  استبداد  يدوباره  آمدن

 بند  در.  کندمی  استفاده  عشق  و  دین  مفهومی  هايدامنه  از  نجایشاعر در ا  .اندداشته  دلی

  و   مشروطه  فرمان  متن  به  اشاره   یا  یسینوخوش  یقتعل  يمعنا به)  سرخطی  مشروطه  دوم،

  یا   خطخوش  ينوشته  یک  حد  در  مشروطه  یعنی  ؛است  شده   ارائه  که  است(  آن  امضاي 

  اجرانشدنی   اما   نمادین،  یا   زیبا   ظاهر   یادآورست که باز  خط و امضایک فرمان و دست  فقط

.  کندمی  امضا  را  آن  که  است  فرمانی  و  قانون  و  سلطنت  مفهومی  يدامنه  نجایدر ا  .است  آن

 و   خواستنی  امري  مشروطه  شده،  ذکر  بار  دو  که  «خواهمشروطه»  ترکیب  در  گریدازسوي

  به   رسیدن  خواهان  همه  و  ندارد  خارجی  واقعیت  ییگو  و  شکل آرزو تصور شده استبه

  کنشی   و  ماند می  گرتجربه  حد  در  خواهمشروطه  مورد  نیدر ا   .است  نرسیده  هنوز   و  آنند

 .است آرزو  و خواست آن، مفهومی ي دامنه  و گیردنمی صورت ترکیب در

 دیدیم   چنیناین چو  پسرانم و من سپس

 مــ گردیدی هــ روان شبانه رشت  سوي به

 مــ پرستیدیمی هــ مشروط که لحاظ بدان 

 خوابیدیم  راه نــ بی  یــ شب پنج ارـــچه

  جایگزین  شدیم گیالن يخطه به تا که 

 ( 1۸7: همان) 

کننده  کم دو شرکتدستکه    ی فعل  ؛است  «پرستیدن»  براي  پذیر کنش  و  مفعول  ،مشروطه

  بتی   یا  خدا  مفهومی  يآمیزه  ازمنظرمشروطه    .آنند  کنشگران  پسرانش  و  میپدر مر  و  دارد

 .است دنی پرستقابل که  است
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 اوالدي مهر و حس  يهمه با ولیک

 آزادي فداي گفتم رــخاط  طیب به

 وادي آن در جان دادند طفلکانم چو 

 فرهادي  عشق  مشروطه پی  از بد مرا

  ن شیری  نی بود تلخ آن که حیف ولیک 

 ( 1۸7: همان) 

  پذیرد، می   خاطر   طیب   با   آزادي   راه   در   را   پسرانش   فداشدن   مریم   پدر   اینکه   دلیل   بند   این   در 

است؛ هرچند در معناي    مشروطه   عاشق   است،   بوده   شیرین   عاشق   که   فرهاد   مثل   او   که   است این 

  در   اینجا   در   مریم   پدر .  داند می   تلخ   بلکه   شیرین   نه   را   مشروطه   دلیلش   ي دیگر شیرین، در ادامه 

  شود. ازمنظر کند؛ زیرا کنشی در قبال مشروطه ذکر نمی می  پیدا   مفهوم  مشروطه   گر تجربه  حد 

 دیگر معشوق است. است و ازسوي   )تلخ یا شیرین(   مشروطه مزه سو  ازیک   مفهومی،   ي آمیزه 

   مشروطه  پاي به جان بدم، کنده  که منی

 ه ــمشروط  دايـف  عمرم يمیوه دو بشد

ـ ب از دمــب ادهــفت پا ز   مشروطه  رايـ

 مشروطه   ايــ اولی رــب دادم  هــ عریض

  این  حالم ستشده اکنون و بودم که من که 

 ( 1۸۸: همان) 

 حد در او پسران یعنی «عمرم يمیوه دو » و است( مریم پدر) من کنشگر، بند، این در

  پا  که   است   موجودي  ترتیببه  مشروطه   مفهومی،  يآمیزه  ازمنظر .  مانندمی  باقی  گرتجربه

  است  فرزندي  چهارم  مصرع  در  و  شوندمی  فدا  برایش  که است آرمانی  است،  هدف  دارد،

  اشاره   که   گرفت   هم  را  نتیجه  این   توانمی  اخیر   مفهوم   در.  دارد(  مادر  و  پدر)  سرپرست  که

  دهد می  نشان  چهارم  مصرع  در  «مشروطه  اولیاي»  و  سوم  مصرع   در  «عمرم  يمیوه   دو»  به

یعنی مشروطه    ؛دارد  خواهمشروطه  پسران   با  همراه  مفهومی  شاعر   ذهن  در  مشروطه  که

آن هم  به احتمااًل  که  تلقی شده  فرزندي   آن   ي هخوردهاي شکستفداي سیاستنوعی 

 :  گویدمی  شعر همین از  دیگري جاي در .است شده روزگار

 افکنده  گشت تخت  از شه  دید کههمین

ـ پاین  باد مشروطه که  گفت که بس ز        دهـ

 بنده از شد رــ ت مشروطه  هــمرتب  هزار 

 کنده آبرو ز دل  آن شد هــدول النــف

  مهین  نامدار  اشراف ز  ستشده کنون 

 ( 1۸9: همان) 
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  «مشروطه»  .کندمی  حرکت  دوم  مصرع  يینهدر زم  نماعنوان  به  «ترمشروطه  مرتبه  هزار»

اما    ؛ماندمی  باقی  گرتجربه  حد  در  شومرده   و  گیردنمی  صورت  کنشی  است،  صفت

  ؛ زندمی  شومرده  که  ستحرفی  «پاینده  باد  مشروطه»  يجمله  در  سوم،  مصرع  در  «مشروطه»

  در   «مشروطه»  یگردازسوي  و  است  نما  «پاینده  باد  مشروطه»  يجمله  خود  سوازیک  عنیی

  مفهومی،   يآمیزه  ازمنظر  و  گیردنمی  صورت   کنشی  نیز   اینجا  در.  است  نما  ،جمله  همان

  در   و  است  شخص  صفت  جایگاه  در  که  دارد  را  خودش  معناي  اول   مورد  در  مشروطه

  مخاطب   یعنی  ؛است  شده  نگاشت   وطن  یا  پادشاه  به  مشروطه  گفت  بتوان  شاید  دوم،  مورد

دیگر    .شودمی  متوجه  وطن  و  شاه  مفهومی  هايدامنه  در  معمواًل  را  پایندگی عبارت  به 

 .  شودعباراتی مثل »زنده باد« و »پاینده باد« معمواًل براي شاه و وطن استفاده می

بیتی    ،است  سروده  چهارم  مجلس   نقد  در  که   دیگر  شعري  در  عشقی  ي میرزاده در 

 گوید: می

 داشت؟  ضرري کم  مسجدیان يواقعه آن

 ودــب کمر دهــ شکانن مشروطه ز فتنه آن

 داشت؟   خطري  کم   یا 

 بود؟ خبر چه ديـــدی

 ( 44۲- 441: همان) 

 .دهدمی  شکل  را  مفهوم  و  کندمی  حرکت  جمله  يهنما از زمینعنوان  به  فتنه  اینجا   در

مییکاز از سو  و  دانست  زمان  را  مشروطه  به  سويتوان  متعلق  چیزي  فتنه«  »آن  دیگر 

دانست   پذیران کنش  و  است  جمله  کنشگر  «فتنه  آن»  صورت،  دو  هر  در  که  »مشروطه« 

خواهان و کوشندگان  توان حدس زد که مشروطهاما می  ؛اندنشده  ذکر  آشکارطوربه  اگرچه

 . باشند ایران مردم  يهمه یامشروطه 

  در   که  نامهجمهوري  نام   با  شده  منتشر  عشقی  يمیرزاده  دیوان  در  نیز  بنديترجیع

 دوم  جلد  در  گریدازسوي  و  شده  اشاره  بهار  با  آن  شی بودن سرامشترک  به  شعر،  توضیح

توض  ؛است  آمده  شعر  همین(  5۲7:  1394)  بهار  دیوان در   سروده   بندهاي  شعر،  حیاما 

  که   است  شعرهایی   به  مربوط  مشروطه  يکلمه  مورد  دو  و شده ذکر  عشقی میرزاده  ي شده

 . نشد اياشاره مورد دو آن به پژوهش  این  در براینبنا ؛است گفته بهار
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  مفعول،   الیهمضاف  نهاد،  دستوري  هاينقش  در  مشروطه  عشقی  يمیرزاده شعرهاي  در

  کنشی   هیچ  گاهی  که  است  گرفته  قرار  متمم  یهالمضاف  و  مسند  الیهمضاف  متمم،  مفعول،

  فتنه   آن»  دارد،  وجود  کنشی  که   ي اما در موارد  ؛گیردنمی  صورت   مفهومی  ازنظر   هاآن  در

(  دارد  ارجاع  مریم  پدر  به  که  ضمیري)  «من»  مورد  سه  در  و  «مشروطه»  خود  و  «مشروطه  ز

  کنندهتجربه  حد  در  ،«دین  مظفر   شه»   بار  یک   و(  پسرانش  و  مریم   پدر)  «ما»  بار کی  :کنشگرند

 . مانندمی  باقی( کنشگر نه و)

 ، (شودنمی  اجرا  که   قانونی. )است  قانون   مشروطه  مورد  یک  در   مفهومی،  يآمیزه  ازمنظر

  موجود   ،(والیت  تحت)  فرزند   ،(شیرین)  معشوق  خدا،  فرمان،  مشروطه  دیگر  موارد  در

 . است هدف و آرمان مورد  سه در و زمان زنده،

  زمان،   دین،  تاریخ،  مطلق،  سلطنت  مفهومی  هايدامنه  از  مشروطه  سازي مفهوم  براي

  براي   میوه  ياستعاره  آرمان،  براي  فداشدن  فرهاد،  و  شیرین  داستان  عشق،  آیین،  و  دین

 شکست  و  غم  بیان  براي  «کمرشکن»  ياستعاره  و  جاودانگی  مسئولیت،  دادگاه،  فرزند،

 . است  شده استفاده

خواه« به کار رفته  مشروطه»   ترکیب  بار   دو  مشروطه،  هايمشابه  و   هاترکیب  بخش   در

صفت درآمده است. صورت  بهتر«  بار در »مشروطهیک  و  دارد   را  مفعول   نقش  مشروطه  که

.  کنشگرند  «خواهمشروطه  مردم »   که  مورد  کیجز  به  گیردنمی  صورت  جمالت  در  یکنش

 ازدواج،  معیشت،  دین،  راستگویی،  مهمانی،  م،شهر، مرد  :ند ازا عبارت  مفهومی  هايدامنه

 .  یتاشراف و شاه  سرنگونی سیاست،

 

 سازی مشروطه در شعر عارف قزوینی . مفهوم۳.۳

  را   مشروطه  سنتی و مفاهیم نو و اعتراضی  يعاشقانه  فضاي  از  تلفیقی  قزوینی  عارف  شعر

 . گذاردمی  مخاطب چشم پیش

  مثل  خواهانیمشروطه  شدنخفه   به  دوم  بیت  در  عاشقانه،  غزلی  در  قزوینی  عارف

 : کندمی اشاره اسرافیل  صور   جهانگیر و المتکلمینملک
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 انداخت   طناب ايمشروطه تو  گفت و گرفت استبداد به خود زلف از دل  نکرد رها

 (۲57:  13۸1  قزوینی، عارف )     

  توصیف   قبلی  هايبیت  در  که  دارد  ارجاع  معشوقی  به  «نکرد  رها»  در  او  مستتر  ضمیر

  رها »  ابتدا  يدر بافت نحو   . دهدمی  انجام  معشوق  که  ستکنشی  «نکردن»رها  .است  شده

  سه   گاهی  و)  دارد  کنندهشرکت  دو  حداقل  متعدي  فعل  ینا  .شودمی  بردارينیمرخ  «نکرد

  سومین   گاهی   و(  دل )  رهاشونده  دیگري   و(  معشوق)  رهاکننده  یکی  ،(کنندهشرکت

چیزي    کنندهشرکت یعنی    رها »(.  زلف)  است   شده  رها   او  از   رهاشونده   که هم هست؛ 

  جمله،   پایان  در.  کندمی  گذر  اول   مصرع  ينهینما از زمصورت  به  جمله،  ابتداي  در  «نکرد

  ي دامنه  در  ابتدا  اول،  مصرع  به  توجه  با  «استبداد»  .آمده  مؤخر  که  است  نهادي  «استبداد»

  سیاست   مفهومی  يدامنه  در  دوم،  مصرع  به  توجه  با  ادامه  در  و  عاشقانه  مفهومی

  از   دل   رهانکردندلیل  به  که  است  معشوق  این  بیت  ابتداي  عنیی  ؛شودمی  بردارينیمرخ

  تاریخی   اتفاقی  به  اشاره  با  دوم  مصرع  در  ادامه  در  و  داده  انجام  استبدادي  کنشی  خود،  زلف

  استبداد   ي کلمه  با  اول   مصرع  يعاشقانه  مفهوم  طناب،  با  خواهانمشروطه  شدنخفه  یعنی

  عبارت   سپس   و  «ايمشروطه  تو»  يجمله.  شودمی  وصل  دوم  مصرع  سیاسی  مفهوم  به

  نتیجه انداختن« و درطناب»   باعث  «تو»  بودنمشروطه  که  دهد می  نشان  ،«انداخت  طناب»

  خواه مشروطه  هم  و  عاشق  هم  که  ستجرمی  بنابراین گویی مشروطه  ؛شودکردن میخفه

  و   بیفتد  گردنشان  به(  بوده  زلف  اول   مصرع   در  که )  طناب   شود می  باعث  و   اندداده  انجام 

  در   که  نما  کی صورت  به  اول  مصرع   يجمله  يمیانه  در  زلف   دیگر،  ازمنظر.  شوند  خفه

 طنابی  به  بیت   انتهاي  در  و  کرده  حرکت  تصویري  ازنظر  کند،می  عبور  زمینه  روي  از  بیت

فدا   زمانهم  که  شده  تبدیل   دیگر   عبارت  هب  .است  خواهمشروطه  و  معشوق  شدنباعث 

است، هم به عاشق    بودنمتهمو    بودنمجرم  گویی  مفهومی  ي آمیزه  ازمنظر  که  بودنمشروطه

  ین بنابرا  ؛دارد  اشاره  واقعی  جهان  در  شده  فدا  خواهانمشروطه  به  هم  و  شعر  يگوینده  یعنی

  عارف   که(  عاشق)   شاعر  ،( سیاسی  دیگري   و  عاشقانه   یکی)  بیت   این  مفهوم   دو  جمع  در

 .گیردمی قرار خواهمشروطه جایگاه در است قزوینی
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  با   و  شده  سروده  مشروطیت  نسبی   استقرار  و  تهران  فتح   از  پس  که  دیگر  غزلی  در

 : شودیشروع م ،یابدمی  اتصال  آن جدید مفهوم به ملت به که  سنتی مفاهیم  با مطلعی

 آمد هوش به  ملتی یک که باده  بنوش  د ــآم فروشمی  رــپی  از دوشم امـپی

 ( ۲59: همان)     

 : گویدمی دوم بیت در

 آمد  پوشپرده  مشروطه  که  شکر  هزار  داد ــاستب دـ دری ایران  ز ردهــپ  هزار

 (همان)     

  یک   معنا  و  شناسیزبان  ازمنظر  است،  جمله  مفعول   دستوري  ازنظر  که  «پرده  هزار»  ابتدا

پا  ؛کندمی  حرکت  «درید  ایران  ز: »جمله  يزمینه  روي  از  که  نماست در    مصرع   یاناما 

  دریده  پرده  هزار  ابتدا  تاریخی  ازنظر  گویی  است؛  «استبداد»   کنشگر  که  شویممی  متوجه

  سپس.  است  داده  انجام  «استبداد»  را  ویرانگر  کنش  این  که  شدیم  متوجه  سپس  ما  و  شد

  از   بعد  و  بردمی  نیایش  و  دین  مفهومی  ي دامنه  به  را  مفهوم  «شکر  هزار»  عبارت  با  شاعر

  در  «مشروطه. » است  کرده  پوشی پرده  و  آمده  که  شودمی  تصور  شخصی   «مشروطه»  آن

  است  آمده که است شخصی فقط نحوي، بافت به توجه با که  است  کنشگري دوم مصرع

پوش« هم بود. مشروطه و اما »هزار شکر« که »پرده  ؛باشد  پوش پرده  که  نبوده  قرار  لزوماً  و

  جبران درصدد دومی و است کرده  ویران اولی که  هستند  کنشگرانی  متقابلطور بهاستبداد 

  شخصی  بیت  این  در  مشروطه  مفهومی،  يآمیزه  ازمنظر.  است  شده  تصویر  ویرانی  آن

 مطلع  با  دیگر غزلی در .است پوشپرده

 هامون نکندبه که  به همان روي  گل فصل نکند  گلگونيباده از رخ که کسآن سرخ

 (3۲4: همان)    

  تصاویري   و  کهن  زبانی  با  طبیعت  توصیف  شکل  همین  به  که  بیت  چندین  از  بعد

  حقوق   مشروطه،   مجلس،  مثل   کلماتی   به   انتهایی  هاي بیت  در  ست،ادبی  سنت   از  برگرفته

 :رسیممی غیره و
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 قدرت  دیگر که  روستاین از  بلبل ينعره

 بیش زین  را ما  بدبختی و خود حقوق که

 نکند  تریبون پشت گل، مجلس در خار،  

 نکند  افزون  مستدعیم مرتبه این  سـمجل  

 (3۲5: همان)    

 :آیدمی بیت این  سپس و

 نکند  گردون بدگردي  ز شکوه سانچه کس     گردید بدینسان چو ایران در مشروطه کار

 (همان)     

  برداري نیمرخ  اول   مصرع  يینهنما در زمعنوان  به  است،  جمله  نهاد  که  «مشروطه  کار»

  سان بدین»  يدرباره  یمضمون  فقط  و  است  نگرفته  صورت  جمله  در  یکنش  .شودمی

  نوعی   ازسویی  بتوان  یدشا  .بود  شده  اشاره  قبل  بیت  دو   در  که   شده  گفته  «مشروطه  یدنگرد

  مشروطه   و  مجهولند  کنشگرانش  که  گرفت   نظر   در  بیت  این  در  مشروطه   براي  پذیريکنش

  شکایت   يحوزه  به  و  یابدمی  تغییر   مفهومی   ي دامنه  دوم  مصرع  در.  اندکشانده  روز  این  به  را

  با   نه را  «مشروطه»  شاعر .  رسد می دانست،  خرافات  يحوزه  در   توانمی را  آن  که تقدیر  از

روست که نه  ازاین  و  داندمی  تقدیر  ي زاییده  بلکه  سیاسی،  و  اجتماعی  ايبرنامه  و  تالش

  مفهومی،   يآمیزه  ازمنظر .  دارد  شکایت  «گردون  ياز کنشگران و عامالن بلکه از »بدگرد

  گر یدازسوي  و  است   کشیده  اینجا   به   کارش  که  باشد  شخصی  تواندمی  ازسویی  مشروطه 

 .است  داشته چنیناین  سرانجامی  که  باشد کاري مشروطه، خود

پس از    ،است  شاه  محمدعلی  به  خطاب  اولش   هاي بیت  که  کوتاه  مثنوي  یک   در  عارف 

  جهانگیر   و  االمتکلمینملک  مثل  خواهانی مشروطه  کشتن  و  روسیه  به  شاه  یاشاره به وابستگ

 : گویدمی  صوراسرافیل

 برانداختی تا  را هـــ مشروط  وـــت 

ـ پی  اگر ريــنگی  رارـــ ف راه شــ

 یــ ساخت ودـخ کار  و کردي خطا 

 کارزار این در شک بی کشته شوي

 ( 344: همان)   

  اول،   يجمله  يزمینه  در  که  است   جمله  کنشگر  همچنین  و  فاعل (  شاهمحمدعلی)  تو

  حرف   یحت   ؛است  جمله  پذیرکنش  نیمفعول و همچن  ،مشروطه   .شودمی  بردارينیمرخ
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  که )  شودیجا مهبه بعد از فاعل و مفعول جاب  ،بیاید  پیرو  يجمله  ابتداي  در  باید  که  «تا»

اما در بررسی بافت    ؛ دجایی شده باشهجاب  باعث  وزن  ضرورت  فقط  است   ممکن  اگرچه

دیگر  سوياز  .کنیم  بررسی  باید  را  همان  ناچار  و  مواجهیمنحوي، ما با آنچه شاعر گفته  

گفت تا با تأخر یا  شاعر جمله را به همین شکل می  ،شاید اگر ضرورت وزنی هم نبود

  که   است  کنشی  «برانداختی»   فعل  و(  تقدم تأکیدش را بر »برانداختی« بیشتر نشان دهد.

نمتعديدلیل  به  و  است   شده  انجام  (.  مفعول   و  فاعل)  دارد  کنندهشرکت  دو  به  ازی بودن 

  قابل  که  است  شده  تصور  حکمرانی   و  سلطنت  نوعی  مشروطه  مفهومی،  يآمیزه  ازمنظر

 .است  سرنگونی و برانداختن

  انگلیس   سفارت  به  اشخاص  از  بعضی  شدنپناهنده  از  انتقاد  در  که  دیگري  مثنوي  در

 :گویدمی بیتی در شده، سروده

 ساختند  فدا  را جان  مشروطه به  دــافراختن  تــقام دوستانوطن 

 ( 349: همان)            

  در   و  کنندمی  حرکت  اول   مصرع  يزمینه  در  که   هستند  یینمادوستانوطن  ابتدا   در

  معشوقی  گویی مفهومی يآمیزه منظر ازمشروطه   .رسندمی مشروطه  به دوم مصرع ابتداي

 .هستند فداشدن این کنشگران دوستانوطن. شوندمی آن فداي که  است

  هیچ   به   و   خاطر   مده   یار   هیچ   به )   سعدي   معروف   ي قصیده   سیاق   به   که   قصیده   یک   در 

  گفتم   او   به   و   بود   تندخو   و   آمد   در   از  معشوق  اینکه  توصیف  از  بعد   عارف  شده،  سروده ( دیار 

 : است   این   ها بیت   از   یکی   که   کند می   انتقادهایی   عارف   از   پاسخ   در   معشوق   تندخویی،   چرا 

 گلزار   جهان  شد   مشروطه  ز   که  ینبب  بیا   استبداد  به ايبوده خوش تو  خویش عمر به

 ( 37۲: همان)     

 :  است این  یکی که گویدمی هاییبیت پاسخ در عارف و

 کار  صاحب به کارها این  کن واگذار تو استبداد به یا مشروطه  به کار چه  را وت 

 ( 373: همان) 
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  مفهومی   ازنظر  آمده،  اضافه   حرف  از  بعد  و  است  متمم  اینکه  با  مشروطه  اولی،  در

  بهار   را  مشروطه  توانمی  مفهومی  يآمیزه  ازمنظر  که  کرده  گلزار   را  جهان  که  ستکنشگري

  و  کند می  حرکت   جمله  ينهینما در زمصورت   به  «تو»  دوم،  مصرع  در.  دانست  باغبان  یا

مشروط  اصالً  چرا  اینکه   يدرباره . گیردمی  قرار  سؤال   مورد  ، دارد  کاري  استبداد  و  هبه 

.  باشد  داشته  کاري  آن  به  نباید  معشوق  که  است  پذیريکنش  مفهومی  ازنظر  مشروطه

 . است شده دانسته  کار مفهومی،  يآمیزه ازمنظر  مشروطه

  بند   کیفتح تهران سروده شده، شاعر در    يدرباره  که  عارف  هايتصنیف  از  یکی  در

 : گویدمی

 آمــــد جانــــان کــــه دل  اي مــــژده 

ــف ــه از یوسـ ــه چـ ــان بـ ــد کنعـ  آمـ

 آمـــــــد خواهانمشـــــــروطه دور

 (3۸۸: همان)                          

 

  خواهانمشروطه  که  دارد  را   مفهوم  این  خواهانمشروطه  ترکیب   در  مشروطه  سوازیک

  با   گریدازسوي  و  خواهندمی  را  آن  که  اندمشروطه  گرتجربه  حد  در  فقط  بلکه  کنشگر  نه

که در  چنان.  است  آمده  «کنعان  به  چه   از»   که  است  یوسف   مشروطه   قبلش،  سطر  به   توجه

 :است  شده اشاره  مشروطه بودن یوسف به نیز  دیگر يشعر

 کشیدیم بر چه  ز مشروطه  یوسف

 مــدیدی وبــیعق بر در یــ پیرهن

 دریدیم را او خود گرگ چون که آه 

 ندارد  حاشا کسی وانـــاخ ز چــهی

 ( 394: همان)     

 به   شاه  که  شده  سروده  وقتی  است،  عارف  دیگر  تصنیف  از  بخشی  که  بیت  دو  این

  است   پذیريکنش  «مشروطه  یوسف»  ینجادر ا  .بود  شده  تپه  گموش  وارد  روسها  تحریک

   .«دریدیم را او گرگ  چون» خودمان سپس و «برکشیدیم چه از» را آن «ما» که

  گفته   السلطنهقدرت  براي  روسیه  به  میرزا   محمدعلی  فرار  از  بعد  که  دیگر  تصنیفی   در

 : کندمی اشاره گونهاین  مشروطه به بیت دو در شده،
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 گرفته  پا  عجب   ق ــعش  درتـــق

 هــ گرفت اــ دنی هــمشروط همچو

 گرفته  صحرا و کهسار و دشت 

 گرفته  دنیا هـــمشروط وــهمچ

 ( 395: همان) 

  عبور   اول   بیت  ينهینما از زمصورت   به  جمله،  کنشگر  همچنین  و  فاعل  «عشق  قدرت»

  و  «گرفتن  پا»  دیگر  عبارت  به.  شودمی  دانسته  «مشروطه»   شبیه   دوم،  بیت  در  و  کند می

  دانسته   مشروطه  با   «گرفتن  را   دنیا »  معادل  عشق،  قدرت  با  «گرفتن   صحرا   و  کهسار   و  دشت»

 . است  شده دانسته «عشق  قدرت» مشروطه  مفهومی، يآمیزه ازمنظر. است شده

هاي مختلف  ي عشقی، مشروطه در نقش میرزاده   شعر   همچون   نیز   قزوینی   عارف   شعر   در 

  ، ( مستتر )   معشوق   مورد   یک   در   کنشگر   ي کنش، زنجیره   دستوري ظاهر شده است؛ اما ازنظر 

  وطن »   بار   یک   دارد،   ارجاع   شاه محمدعلی   به   که   ضمیري   بار   یک   است،   «مشروطه »   خود   بار   سه 

 . است   پذیر کنش   «مشروطه »   نیز   بار   دو   و   پذیر کنش   هم   و   کنشگرند   هم   «دوستان 

  و   فرمانروایی  کار،  زنده،  موجود  متهم،  یا  مجرم  مفهومی،  ي آمیزه  ازمنظر  مشروطه

 . است عشق  قدرت و یوسف آرزو، و خواست باغبان، یا بهار معشوق، حکومت،

  استبداد،   زلف،  مثل   مفهومی  هایی دامنه  از  مشروطه   سازيمفهوم  براي  قزوینی  عارف 

 گل،  فصل  گلگون،  باده  دري،پرده  پوشی،پرده  ملت،  نوشی،باده  فروش،می  پیر  طناب،

شدن، سلطنت و یوسف و  کشته  و  فداشدن  گردون،  بدگردي  حقوق،  گل،  مجلس تریبون،

  اعتقاد   همچنین  و  سیاست  و  عشق  و  طبیعت  عناصر  از  ترکیبی  که  عشق بهره گرفته است

 .است( گردون بدگردي) انسان ياراده از بیرون عاملی و تقدیر به

 

 گيری نتيجه. ۴

  در   را  مشروطه   قزوینی،  عارف   و  عشقی  يمیرزاده  ببینیم  آنکه  براي  پژوهش   این  در

 و  جمالت  و  مشروطه  و  بررسی  را  اننش دیوا  تمام  اند،کرده  سازيمفهوم  چگونه  شعرشان

  مفهومی   هايآمیزه  و  نحوي  بافت  تحلیل  به  و  کردیم  استخراج  را  آن  به  مربوط  هايبیت

براي این منظور از نظرات النگاکر و همچنین نظرات    .پرداختیم  آنان  شعر  در  مشروطه
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  کنشگران   و  کنش  يزنجیره  بخش  در  هم  شاعر،  دو  نگاه  تفاوت  فوکونیه و ترنر بهره بردیم.

همچنین   .آشکار است  مفهومی  هايآمیزه  و  مفهومی  هايدامنه  يزمینه  در  هم  و  مشروطه

. سازي را با تفضیل نشان دادیمچگونگی مفهوم  ،زمینه  و  نما   بررسی   بادر بسیاري موارد  

  بود،   زبان(  cognitive)  شناختی   يحوزه  از  برگرفته  که   پژوهش  این  نظري  مبانی

هاي  تري را ارائه داد و بدون این چارچوبتازه ،موارد از بسیاري  در و تردقیق هاينتیجه

 . کرد بررسی را مشروطه به شاعران این  نگاه دقیق، و  مصداقیطور به شدنمی نظري

  در  اما در موارد دیگر  ؛ گیردنمی  صورت  کنشی  موارد  بعضی   در  ،کنش  يزنجیره  ازنظر

 «من»  مورد  سه  در  و  «مشروطه»  خود  و  «مشروطه  ز  فتنه  آن»  ی،عشق  یمیرزاده  شعر

 و(  پسرانش  و  مریم  پدر)  «ما»  باریک  و  کنشگرند(  دارد  ارجاع  مریم  پدر  به  که  ضمیري)

  مورد   یک   در   و  دارند  حضور(  کنشگر  نه   و)  کنندهتجربه  حد   در  «دین  مظفر   شه »  بار  یک

  معشوقی   مورد   یک   در   کنشگر  قزوینی،  عارف اما در شعر    ؛ کنشگرند  «خواهمشروطه  مردم »

  یک   است،  کنشگر  «مشروطه»  خود  بار  سه  است،  آمده  عبارات  در  مستترطور به  که  است

  پذیر کنش  هم  و  کنشگرند  هم  که  «دوستان  وطن»  بار  یک  ، «تو»  ضمیر  با  شاهمحمدعلی  بار

 .است پذیرکنش «مشروطه » نیز بار دو و

  خدا،   فرمان،   قانون،   مشروطه،   عشقی   ي میرزاده   شعرهاي   در   مفهومی،   ي آمیزه   ازمنظر 

  شده   تصور   هدف   و   آرمان   و   زمان   زنده،   موجود   ، ( والیت   تحت )   فرزند   ، ( شیرین )   معشوق 

  و   فرمانروایی   کار،   زنده،   موجود   متهم،   یا   مجرم   مشروطه،   قزوینی،   عارف   شعر   در   اما   است؛ 

 . است   شده   تصور   عشق   قدرت   و   یوسف   آرزو،   و   خواست   باغبان،   یا   بهار   معشوق،   حکومت، 

  مفهومی   فضاهاي  به  که  کرده  استفاده  تريواقعی  مفهومی  هايدامنه  از  عشقی  يمیرزاده

  البته  آیین،  و  دین  زمان،  تاریخ،  مطلق،  سلطنت  براي نمونه  ؛مربوطند  بیشتر  مشروطه  خود

  اتفاقاتی  به هم باز که است کرده استفاده ازدواج و عشق ازجمله   هم دیگري هايدامنه از

  عناصر   از  استفاده  با  و  تر سنتی  نگاهی   با  قزوینی  عارف  اما  ؛ دارد  اشاره  تخیلی  نه   و  ملموس 

  مثل   مفهومی  هاییدامنه  از  ها،آن   میان  در  نو  کلمات  آوردن  همچنین  و  کهن  شعر  تصویري

گلگون،    ي باده  دري،پرده  پوشی، پرده  ملت،  نوشی،باده  فروش،می  پیر  طناب،  استبداد،  زلف،
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شدن، سلطنت  کشته  و  فداشدن  گردون،  بدگردي  حقوق،  گل،  مجلس  یبون،فصل گل، تر

 و  سیاست   و  عشق  و  طبیعت  عناصر  از  ترکیبی  که  است  گرفته  بهره  عشق  و  یوسفو  

. است(  گردون  بدگردي)  انسان  ياراده  از   بیرون  عاملی   و  تقدیر  به  اعتقاد  همچنین

دامنهبه  قزوینی  عارف  دیگرعبارتبه از  مفهومهاي وسیعنوعی  براي  استفاده تري  سازي 

  توصیف  قزوینی  عارف  از  ترملموس  و  ترواقعی  را  مشروطه  عشقی  يمیرزاده  اما  ؛کرده

  برخالف   عشقی   ي میرزاده   اینکه   کرد: یکی   ذکر   آن   براي   توان می   دلیل   دو   کم دست   که   کرده 

  اگرچه   که   نوشته   خود   روزگار   اجتماعی   و   سیاسی   اوضاع   از   انتقاد   هایی در مقاله   قزوینی،   عارف 

  نوشتن   دارند؛ اما براي   نیافتنی دست   بعضًا  هاي آرمان   و   تخیل   از   هایی هایش رگه مقاله   بعضی 

داشته و همین در فضاي  کرده و منطقی را در نظر می هاي استناد می به واقعیت ها باید  مقاله 

  عارف   از   بیشتر   عشقی   ي میرزاده   شاعري   ذهنیت   اینکه   دوم   است،   گذاشته   شاعربودنش نیز تأثیر 

  همین   شاید   و   پرداخته   سنتی   عناصر   و   تشبیهات   به   قزوینی   عارف   از   کمتر   و   بوده   نوگرا   قزوینی 

  اتفاقات   ي درباره   نو   کامالً   تمثیلی   «مریم   تابلوي   سه »   ي منظومه   براي نمونه در   که   شده   باعث   امر 

 . کند   بیان   شعر   خالل   در   را   هایی واقعیت   ارائه دهد و   مشروطه 

 

 منابع 

  انتشارات   و  چاپ  سازمان:  تهران  ،فوالدوند  مهدي  محمد   يه(. ترجم1390)  .میکر  قرآن

 .قرآن  نشر و طبع مرکز

:   تهران  .مشروطه  ادب  و  شعر  در  يدفتر   تجدد،  با  مرگ  با(.  1393. )ماشاءاهلل  آجودانی،

 .   اختران

 . زوار: تهران،  ۲ج(. تجدد  ـ يآزاد) امین تا صبا از(. 13۸7. )ییحی پور،نیآر

:  تهران  ،صادقی  لیال  يترجمه  .شناختی  شعرشناسی   بر  درآمدي(.  1393. )پیتر  ول،استاک

 .مروارید  انتشارات

 .علمی: تهران گلشنی، محمدرضا ي ترجمه .یشناخت يقا یبوط(. 139۶)  ـــــــــــــ

 . ریکو: تهران  .تیمشروط  شعر  در یاجتماع و ی اسیس میمفاه (. 1390. )اهللحجت ل،یاص
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 کردیرو  با  کودک  یداستان   متون  لیتحل» (.  13۸9. )فاطمه  ،یی حشکوا  یمینع.  تایآز  ،یافراش

 .۲5-1 صص ،  ۲ يشماره ،1 سال  ،شناختزبان . ی«شناخت  یشعرشناس

)اکبریعل  ،ینیام : تهران.  انقالب  دو  آستانه  در  رانی ا  یاسیس  اتیادب  گفتمان(.  1390. 

 .  اطالعات

)ها  اشمیت،  یورگ.  فریدریش  اونگرر،   . یشناخت  یشناسزبان   بر  ي ا مقدمه(.  1397نس. 

 .آگاه: تهران ،یرزابیگیجهانشاه م يترجمه

 .توس: تهران ،۲ج .اشعار وانید(. 1394. )الشعراملک بهار،

  ، کوشش عزیزاهلل علیزادهبه  .رانیا  ت یمشروط  انقالب  خیتار(.  1379. )سیدحسن  زاده،تقی

 . فردوس: تهران

:  تهران  .میمفاه  و  هاهینظر  ؛ یشناخت  یشناسزبان  بر  ي درآمد(.  139۲. )محمد  مهند،   راسخ 

 .سمت

 زبان   در  يار یاخت  و  ياجبار  متمم  ادیبن  کرهی پ  یبررس»(  139۸)  و همکاران  میمر  ،یزارع

  5  يشماره  ،10  يدوره   ،یزبان  ي جستارها.  «النگاکر  یشناخت   دستور  اساس  بر  ی فارس

 . ۲۸7-۲57 صص ،(53  یاپیپ)

 .سلطنت  سقوط  تا  تیمشروط  از  ی فارس  شعر  ادوار(.  13۸7. )محمدرضا  ،یکدکنیعیشف

 . سخن: تهران

  شعر   تحوّل   يها شهیر  يجستجو  در  نه،یآ  و  چراغ  با(.  1390)  ـــــــــــــــــــــــ

 . سخن: تهران .رانیا معاصر 

  ی شعرشناس   کردیرو  با  شاملو  احمد  اثر  ت«ی حکا»  شعر  خوانش»(.  1391. )الیل  ،یصادق

 . 149-1۶7صص  ،(1۲ یاپ ی پ) 4 ي شماره ،3 يدوره، یزبان يجستارها. ی«شناخت

 . سنایی :تهران ،کوشش مهدي نورمحمديبه. وانید(. 13۸1عارف قزوینی، ابوالقاسم. )
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