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مفهومی آنها بر اساس تلفیق نظرات النگاکر و فوکونیه و ترنر بررسی شدند .بر اساس
نتایج بهدستآمده میتوان گفت که کنشگران مشروطه در شعر میرزادهی عشقی« ،آن
فتنه ز مشروطه» و خود «مشروطه»« ،من» و «ما» (پدر مریم و پسرانش در سهتابلوي
مریم) و «مردم مشروطهخواه» هستند؛ اما در شعر عارف قزوینی ،معشوق (مستتر) ،خود
«مشروطه» ،محمدعلیشاه (در ضمیر) و وطندوستان کنشگرند .در آمیزهي مفهومی،
مفهوم مشروطه در شعرهاي میرزادهي عشقی قانون ،فرمان ،خدا ،معشوق ،فرزند ،موجود
زنده ،زمان و آرمان و هدف هستند؛ اما عارف قزوینی مفهوم مشروطه را با مجرم یا
متهم ،موجود زنده ،کار ،فرمانروایی و حکومت ،معشوق ،بهار یا باغبان ،خواست و
آرزو ،یوسف و قدرت عشق آمیخته است .میرزادهي عشقی از دامنههاي مفهومی
واقعیتري استفاده کرده که به فضاهاي مفهومی خود مشروطه بیشتر مربوطند؛ اما عارف
قزوینی با نگاهی سنتیتر و بعضاً جدید ،از دامنههاي مفهومی مختلفی که ترکیبی از
عناصر طبیعت و عشق و سیاست و همچنین اعتقاد به تقدیر و عاملی بیرون از ارادهي
انسان است ،بهره گرفته و میرزادهي عشقی با وجود استفاده از دامنههاي مفهومی
محدودتر ،مشروطه را واقعیتر و ملموستر میبیند.

واژههای کليدی :بافت نحوي ،شعر مشروطه ،عارف قزوینی ،فوکونیه ،النگاکر ،مفهومسازي،
میرزادهي عشقی.

 .1مقدمه
انقالب مشروطه حاصل تغییري عمومی در نهادهاي جامعهي ایرانی بود .نهادهاي دین،
فرهنگ ،حکومت ،سیاست و اقتصاد دگرگونیهاي چشمگیري پیدا کردند .ادب و شعر
مشروطیت نیز برخالف دیگر دورههاي ادبی زبان فارسی که فقط در جنبههایی با هم
تفاوت داشتند ،حاصل دگرگونیاي بنیادي است (رک .شفیعیکدکنی)37-۲7 :1390 ،
اعزام دانشجویان به اروپا ،تأسیس مدارس جدید و بهکارگیري آموزگاران اروپایی در
داخل کشور و بهطورکلی ارتباط بیشازپیش با اروپا باعنوان کلی اخذ تمدن ،شکلگیري
مفاهیم جدیدي مثل مشروطه ،دموکراسی و قانون و در پی آن لزوم تشکیل مجلس شورا
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را در پی داشت و ضرورت صنعتیشدن کشور و میل پیوستن آن به جامعهي متمدن و
مدرن ،این دوره را به نطقهي عطف جهان قدیم و جدید در کشور ایران بدل کرد.
شعر یکی از زمینههاي مهم هر دوره براي شناخت اجتماع و سیاست آن است و
تغییراتی که در زبان و نحو زبان شعر مشروطه با گرایشهاي متعدد شاعران و بعضاً متضاد
از یکدیگر صورت گرفت ،بررسی دقیقی را میطلبد که در بافت نحوي این آثار
قابلمشاهده است و پیش از این توجه چندانی به آن نشده است .پژوهشهاي شناختی
اخیر نشان داده که بررسی بافت نحوي یکی از مهمترین روشهاي رسیدن به جهان ذهنی
و گفتمانهاي متون ادبی است .شاعران دورهي مشروطه با رویکردهاي مختلفی به
موضوعات اجتماعی و سیاسی آن دوره نگاه کردهاند که گاه با یکدیگر همسو و گاه در
تضاد یا تقابل بوده است.
براي درک بخشی از تفاوت نگاه شاعران دورهي مشروطه ،در این پژوهش به شعر
عارف قزوینی و میرزادهي عشقی میپردازیم؛ دو شاعري که معمو ًال شعر آنها با ایرادهاي
نحوي توصیف و معرفی شده و یکی از دالیل این توصیفها ،سنجیدن این دو شاعر با
معیارهاي سنتی دستور و ادبیات است؛ ولی حتی اگر ایرادهاي دستوري را براي بعضی
شعرهاي این دو شاعر وارد بدانیم ،اقبال مخاطبان و همچنین نیت و رفتار شاعران براي
بیان مسائل نو را نیز باید در نظر داشت ،چنانکه شفیعیکدکنی بعد از بعضی ایرادهایی
که دربارهي زبان و دستور زبان شعرهاي میرزادهي عشقی مطرح میکند ،میافزاید« :البته
براي شاعر انقالبیاي چون عشقی موازین قدما چندان اعتباري نداشته و مسئلهي رعایت
و عدمرعایت سنن شعري بههیچوجه معیاري نمیتواند باشد( ».شفیعیکدکنی:1390 ،
 )419و همچنین دربارهي عارف قزوینی پس از اشاره به بعضی موانع اجتماعی -سیاسی
و همچنین زبانی شعر او میگوید« :هیجانی که پشت کلمات عارف نهفته است ،از
عصارهي روح او و صدق عاطفی شگفتآوري حکایت میکند که تمام قواعد تاریخ ادبی
و نظریههاي نقد را جاروب میکند( »...همان )393 :درهرحال خالف نگاههاي سنتی به
دستور ،کار زبانشناسی و دستور جدید نسخهپیچیدن براي چگونگی نوشتار نیست؛ بلکه
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بیشتر توصیف زبان و موارد کاربرد آن است .بررسی بافت نحوي شعر این دو شاعر ،زمینهاي
را براي درک بهتر ذهنیت و روش مفهومسازي آنها از مفاهیم مشروطه فراهم میکند.
براي انتخاب این دو شاعر در این پژوهش چند دلیل داشتیم :یکی اینکه میرزادهي
عشقی روشی روشنگرانه و پیشرو ازمنظر فکري و انتقادي داشته ،روزنامهنگار نیز بوده و
مقالههاي انتقادي اجتماعی مینوشته؛ اما عارف قزوینی از اقبال و محبوبیتی میان مردم
برخوردار بوده؛ هرچند میرزادهي عشقی نیز در بسیاري از شعرهایش حتی در همان
منظومهي سه تابلوي مریم ازنظر زبان و اندیشه ،گسترهي وسیعی از مخاطبان را
دربرمیگیرد؛ اما عارف قزوینی شخصیتی بوده که اگر با نگاه امروز او را ببینیم ،باید
اصطالح سلبریتی را دربارهاش به کار بگیریم .درهرحال با دو شخصیت متفاوت چه ازنظر
جهانبینی و خواستها و چه ازنظر خاستگاه و طرز زندگی و رفتارهاي شاعري مواجهیم.
درست است که میتوان شاعران دیگري از دورهي مشروطه را براي پژوهش در بعضی
ویژگیها مقابل هم بررسی کرد؛ براي نمونه نسیم شمال را در مقابل میرزاده عشقی یا
حتی ملک الشعرا بهار را در مقابل ادیب پیشاوري (چه ازمنظر زبان و نحو و چه ازمنظر
عقاید اجتماعی سیاسی)؛ اما براي تحدید موضوع پژوهش بهناچار باید دو شاعر را انتخاب
کرد .ازسويدیگر دیوان این دو شاعر حجمی نزدیک به هم دارند و بررسی تمام دیوانشان
براي مقایسهي یک مفهوم منطقیتر به نظر میرسد؛ هرچند جاي پژوهش براي شاعران
دیگر و مقایسهي آنها نیز وجود دارد .در این پژوهش کل دیوانهاي این دو شاعر در
نظر گرفته شده و با استخراج کلمهي مشروطه و ترکیبات آن و همچنین جملهها و
بیتهایی که شامل آن هستند ،مفهوم مشروطه ازنظر بافت نحوي و آمیزههاي مفهومی
بررسی شده است.
 .1.1مسئلهی پژوهش
عارف قزوینی و میرزادهی عشقی براي بیان دیدگاههاي خود دربارهي مشروطه ،از چه
بافت نحوي و چینش دستوري استفاده کردهاند؟ اندیشه و نگرش دو شاعر به مفهوم
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مشروطه چیست و چگونه آن را ازنظر دستوري و مفهومی مفهومسازي کردهاند؟ دامنههاي
مفهومی و گفتمان آنها چه تفاوتهایی با هم دارد؟
 .۲.1پيشينهی پژوهش
تاکنون پژوهشهاي بسیاري با رویکردهاي شناختی در حوزههاي زبان و ادبیات فارسی
انجام شده است که براي مثال به چند نمونه اشاره میشود :فرخ لطیفنژاد ( ،)139۶کتاب
نحوهي تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر (نیما ،سپهري و باباچاهی) را بر اساس
رویکردهاي شناختی بوگراندـدرسلر و استاکول نوشته است .مریمسادات فیاضی و

حسین صافی پیرلوجه ( ،)139۸نیز کتابی با عنوان رویکردي شناختی به نظام جهتهاي
دستوري در گویش گیلکی نوشتهاند .مقالهي «بررسی پیکره بنیاد متمم اجباري و اختیاري
در زبان فارسی بر اساس دستور شناختی النگاکر» ( ،)139۸نوشتهي مریم زارعی و
همکاران و مقالهي «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی» (،)13۸9
نوشتهي آزیتا افراشی و فاطمه نعیمی حشکوایی از دیگر نمونههاي پژوهشهاي شناختی
هستند .لیال صادقی عالوه بر ترجمهي کتاب درآمدي بر شعرشناسی شناختی نوشتهي
پیتر استاکول ( ،)1393چندین مقاله نیز در این زمینه نوشته است ،ازجمله مقالهي «خوانش
شعر «حکایت» اثر احمد شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی» ( ،)1391اما در بررسی
بافت نحوي شعر بهویژه شعر مشروطه بر اساس رویکردهاي شناختی پژوهشی یافت نشد.
الزم است ذکر شود که موارد گفتهشده یا ارتباط چندانی با روش این مقاله ندارند و از
دیگر روشها در دایرهي رویکردهاي شناختی بهره بردهاند یا در مواردي که از دستور
النگاکر بهره بردهاند ،به شعر و بهویژه شعر مشروطه نپرداختهاند؛ بنابراین از توضیح و
معرفی مشروح آنها صرفنظر شد تا حجم مقاله نیز از حد متعارف بیرون نرود.
اما فارغ از نظریههایی با رویکرد شناختی ،در پژوهشهاي دیگري که دربارهي شعر
مشروطه انجام شده است و بهطور کلی یا جزئی میتواند تا حدي به پژوهش ما مربوط

باشد ،میتوان چندین پژوهش را ذکر کرد ،ازجمله کتاب از صبا تا نیما ،جلد دوم (آزادي
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ـ تجدد) ( ،)13۸7تألیف یحیی آرینپور که در آن به توضیح زندگی و سبک شعر شاعران
دورهي مشروطه پرداخته شده و نمونههایی از شعرهاي هر شاعر آورده شده و بیشتر

شیوهي تاریخ ادبیاتی دارد .کتاب ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
( ،)13۸7تألیف محمدرضا شفیعیکدکنی که حاصل درسگفتارهاي مؤلف براي
دانشجویان ادبیات است و در بخشی از آن به چهرهها و صداهاي شعر مشروطه،
درونمایههاي آن ازجمله وطن و آزادي و ویژگیهاي فنی شاعران با ذکر نمونههاي

شعري و همچنین عوامل اجتماعی و سیاسی پرداخته شده .کتاب یا مرگ یا تجدد ،دفتري
در شعر و ادب مشروطه ( ،)1393نوشتهي ماشاءاهلل آجودانی که به تبیین و توضیح ادبیات
مشروطه پرداخته و در بعضی بخشهاي آن شعر مشروطه و مباحثی مثل زمینههاي

تاریخی و درونمایههاي آن را بررسی کرده است و کتاب مفاهیم سیاسی و اجتماعی در
شعر مشروطیت ( ،)1390تألیف حجتاهلل اصیل که بهطورکلی به درونمایهها و مفاهیم
مشروطه ازجمله آزادي ،وطن و قانون پرداخته و نمونههایی از دیدگاه شاعران را دربارهي
مفاهیم به دست داده است .ضرورت و ارزش پژوهشی اینگونه پژوهشها بیشتر در
زمینهي شناخت بهتر از شعر مشروطه یا تبیین زوایاي تغییر و تحوالت ادبیات و همچنین
معرفی ویژگیهاي شعري هر شاعر بوده است که گاهی به نکاتی در شعرهاي شاعران
این دوره یا به شعرهایی خاص پرداختهاند .از دیگر پژوهشها که تا حدي مبانی نظري

و نتایج مشخصتري دارند ،میتوان به این موارد اشاره کرد :کتاب طلیعهي تجدد در شعر
فارسی ( ،)13۸9نوشتهي احمد کریمی حکاک با ترجمهي مسعود جعفري که در بخشی
از آن نمونههایی از شعر مشروطه در چهارچوب نشانهشناسی و بر اساس نظرات باختین
و لوتمان بررسی شده و دربارهي تحول شعر دورهي مشروطه و شعر نو در طول زمان
است .کتاب گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقالب ( ،)1390علیاکبر امینی که
در بخشی از آن گفتمان سیاسی ادبیات مشروطه ،نه فقط شعر را بررسی کرده و در بخش
بررسی شعر نیز بسیار خالصه به بعضی شاعران مثل ایرجمیرزا و عارف قزوینی با ذکر
چند نمونه اشاره شده .اما مقالهي حاضر که بخشی از پژوهش وسیعتري در بافت نحوي
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و فضاهاي ذهنی و گفتمانی شاعران مشروطه است ،با روشی متفاوت ،در عین اینکه
گاهی مشترکاتی با نظرهاي قبلی پژوهشگران دارد ،به نتایجی مستندتر از روي بافت
نحوي و نه فقط برداشتهاي کلی نیز رسیده است.
 .۲مبانی نظری
پژوهشهایی که دربارهي تفاوت شاعران دورهي مشروطه انجام شده ،بیشتر به محتواي
شعر توجه داشته و در زمینهي دستور زبان نیز بیشتر آنها به ایرادهاي دستوري بعضی از
این شاعران ناظر بوده؛ اما در این پژوهش قصد ما بررسی شیوهي زبانی و چگونگی
چینش نحوي براي بیان مقصود است .از میان روشهاي فراوان بررسی نحوي ،ناچار به
انتخاب یک روش هستیم تا اول ،از پراکندگی بحثها و برداشتهاي سلیقهاي دوري
کنیم و دوم ،بعدهایی از شیوهي زبانی شاعران را برجستهتر و دقیقتر نشان دهیم که براي
این امر «دستور شناختی» النگاکر بهدلیل آنکه هم به معنا و هم به لفظ و برهمکنشی
اجتماعی زبان میپردازد ،بسیار راهگشاست« .مفهومسازي» یکی از اصطالحات کلیدي
النگاکر است که بافت نحوي را بررسی میکند و بر اساس آن ،به دستور جمله همراه با
محتواي مفهومی آن در کنار تعامل اجتماعی زبان توجه میشود؛ یعنی برخالف
دستورهایی که فقط به لفظ میپردازند یا تحلیلهاي معنایی که فقط به محتوا توجه دارند،
چندین جنبه را دربرمیگیرد .همچنین براي آنکه کنشگران مشروطه را در مفهومسازي
نحوي شعرها نشان دهیم ،از طبقهبندي زنجیرهي کنش که استاکول با توجه به مباحث
النگاکر ارائه کرده است ،بهره میگیریم و براي تکمیل این مباحث ،از نظرات فوکونیه و
ترنر در زمینهي آمیزهي مفهومی استفاده خواهیم کرد.
 .1.۲گفتمان
النگاکر معتقد است گفتمان جایی است که ساختار ،کاربرد و فراگیري زبان گرد هم
میآیند .زبان از راه کاربرد تعاملی در زمینهي اجتماعی ،دانسته (و فهمیده) میشود؛
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بنابراین خروجی زبان از کاربرد و تعامل اجتماعی کلیدي براي شرح ساختار زبانشناسانه
است .گفتمان ،کاربرد زبان است .بهعبارتدیگر ،یک زبان در الگوهاي قراردادي کاربرد
خود مستقر میشود .این الگوها که از موارد کاربرد بیشمار در زمینهي گفتمان دانسته
میشوند ،براي تولید و فهم بیشتر گفتمان به کار گرفته میشوند که همان داستان قدیمی
و آشناي مرغ و تخممرغ را به یاد میآورد .جنبهي تعاملی و کاربردي زبان فقط در
دیالوگها شکل نمیگیرد؛ بلکه وقتی با خودمان مونولوگ داریم ،گویی طرف صحبت
نقش گوینده را هم دارد و حتی وقتی چیزي مینویسیم ،تعاملی در میان است؛ زیرا همواره
خوانندهاي را در ذهن داریم که عکسالعمل او را تصور میکنیم و گویی که با او دیالوگی
برقرار کردهایم ( .)Langacker, 2008: 457-459ازنظر النگاکر دامنههاي مفهومی
بافتهایی براي توصیف یک واحد معنایی هستند .هر مفهومی بهصورت یک شکل در
برابر زمینه تعریف میشود؛ براي نمونه مفهوم دست در زمینهي دامنهي مفهومی بدن و
اعضاي آن فهمیده میشود؛ اما گاهی این دامنهها کوچکتر و جزئیترند؛ براي مثال
انگشت نه در کلیت بدن ،بلکه در دامنهي مفهومی دست فهمیده میشود .النگاکر
دامنههایی مثل فضا ،دید ،دما ،ذائقه ،فشار ،درد و رنگ را از بنیاديترین دامنهها میداند؛
اما واحدهاي شناختیاي وجود دارند که نمیتوان آنها را با دامنههاي مذکور تعریف
کرد؛ براي نمونه مفهوم دایی با دامنههاي مفهومی شخص ،جنسیت ،تولد ،چرخهي
زندگی ،رابطهي فرزند و والد و رابطهي همشیر قابلتعریف است (رک .اونگرر و یورگ
اشمیت .)۲55-۲54 :1397 ،گاهی براي فهم یک عبارت زبانی ،شناخت چندین دامنهي
مفهومی الزم است؛ براي مثال در جملهي «همسر او در سال  135۲سهساله بود ».شنونده
هم باید دامنهي مفهومی زمان را بشناسد و هم دامنهي مفهومی ازدواج را و همچنین این
شناخت را داشته باشد که وقتی شخص مذکور سهساله بوده ،همسر کسی نبوده است و
جمع شناخت این دامنههاي مفهومیست که موجب میشود درنهایت شنونده این جمله
را بهطورکامل بفهمد.
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 .۲.۲مفهومسازی
مفهومسازي با آنکه پدیدهاي ذهنی است؛ اما مبتنی بر واقعیت فیزیکی است و شامل فعالیت
مغز میشود که کنشهایش بهعنوان بخش جداییناپذیر بدن و کنشهاي آن نیز بهعنوان بخش
جداییناپذیر جهان است .معناهاي زبانشناسی مبتنی بر تعامل اجتماعی نیز است که بر اساس
ارزیابی مشترک دانش دو طرف تعامل و تفکرات و قصدهاي آنها موردبحث قرار میگیرد.
بهعنوان یک هدف تحلیلی ،مفهومسازي چالشبرانگیز و گریزان از تعریف است؛ اما بهصورت
رمزوراز یا دور از دیدرس تحقیقات علمی نیست )Langacker, 2008: 4( .هر رویداد ازنظر
مفهومی وابسته است و نمیتواند بدون مفهومسازي شرکتکنندگانی که براي تشکیل آن
برهمکنش میکنند ،مفهومسازي شود (النگاکر .)177-17۶ :1397 ،در عبارتهاي رابطهاي،
هر رابطهاي که نیمرخبرداري میشود ،شرکتکنندگان را در سطوح مختلف تعبیر میکند،
شرکتکنندهاي که کانون عمده در نظر گرفته میشود ،متحرک است و شرکتکنندهي کانونی
دیگر زمینه است (همان.)19۲ :
در این روابط هر کنشی به کنشپذیر ختم میشود که در این میان ابزار و عناصر
دیگري نیز شرکت دارند ،گاهی کنشی صورت نمیگیرد و رابطه در حد ارتباط نهاد و
گزاره باقی میماند .زنجیرهي کنش در یک عبارت زبانی ،در معناي نمادین آن بهصورت
انرژي توصیف میشود که از کنشگر به کنشپذیر در طی مراحلی اثر میگذارد.
 .۳.۲زنجيرهی کنش
استاکول در کتاب بوطیقاي شناختی ،براساس دستور شناختی و بهویژه نظرات النگاکر
ضمن بررسی چند شعر از شاعران مهم انگلیسیزبان ،نقشهایی را که گروههاي اسمی
میتوانند داشته باشند ،در پنج مورد خالصه میکند:
کنشگر :با ارادهي شخصی باعث میشود که در بستري گسترده از موقعیتهاي قابلتعمیم،
چیزها به حرکت در بیایند؛
کنشپذیر :شرکتکنندهاي است که توان و انرژي یک گزاره را دریافت میکند؛
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ابزار :توسط کنشگر به کار گرفته میشود؛
تجربهکننده (تجربهگر) :محمل دریافت ذهنی مثل تفکر ،احساسات ،مشاهده و حتی گفتن
است؛
حرکتکننده (دهنده) :بهطور فیزیکی از مکانی به مکان دیگر میرود (رک .استاکول،
.)115 :139۶
 .۴.۲آميزهی مفهومی
براي درک بهتر بافت نحوي ،نیاز به درک جايگزینهاي مفهومی نیز داریم ،به این معنی
که گاهی از چند دامنهي مفهومی و سپس تلفیق و برهمنهی آنها استعاره یا مجاز یا
بهطورکلیتر ،آمیزهی مفهومی شکل میگیرد.
اگر دو چیز (الف و ب) با نقشی کاربردي (ج) به هم مرتبط شوند ،یک تعریف از
الف ممکن است براي شناسایی عنصر متقابلش یعنی ب استفاده شود؛ براي نمونه «ج»
مؤلف (الف) را به کتابهایی که او نوشته است (ب) ارتباط میدهد و ما از جملهي
«افالطون در قفسهي باالیی است ».این معنا را دریافت میکنیم که «کتابهاي افالطون در
قفسهي باالیی است.)Fauconnier & Turner,2002: 3-4( ».

فوکونیه با دیدگاه فضاهاي ذهنی و ترنر با دید استعارهي مفهومی به ساختن معنا
مینگریستند؛ اما همکاري آنها نشان داد که در بعضی موارد هیچکدام از این نظریهها
کارساز نیست؛ براي نمونه بهفرض در جملهي «آن جراح یک قصاب است ».توضیح
مفهوم با نظریهي استعارهي مفهومی که در آن ویژگیهاي حوزهي معنایی مقصد بر اساس
ویژگیهاي حوزهي معنایی مبدأ فهمیده میشوند ،مصداق دقیق ندارد؛ زیرا مشکل این
است که این جمله به جراح دیدي منفی دارد ،درحالیکه قصابی در حوزهي کاري خود
سهلانگار و ناشی نیست؛ پس اگر تنها نگاشت دو حوزهي مفهومی باشد ،نباید معناي
تازهاي اضافه شود و در جمله دید منفی وجود داشته باشد .این مثال نکتهاي دربارهي
قواي شناختی را در خود دارد؛ یعنی استعاره لزوماً حاصل برهمنهی دو حوزهي شناختی
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نیست یا بهعبارتدیگر ،معنا بهطورکامل بخشپذیر نیست .بر اساس آمیزهي مفهومی ،یک
جمله حاصل جمع معناهاي سازندهي آن نیست؛ بلکه ساختاري پیدایشی دارد؛ یعنی
فضاي مفهومی این جمله هم داراي بعضی ویژگیهاي درونداد در دو حوزه است و هم
ویژگیهایی دارد که در آن دو حوزه نیست (رک .راسخمهند.)10۸-10۶ :139۲ ،
 .۳مفهومسازی مشروطه در شعر عارف قزوینی و ميرزادهی عشقی
 .1.۳مفهوم مشروطه
مشروطه برگردانی از کلمهي فرانسوي ( )constitutionnelاست که برگرفته از کلمهي
( )constitutionبهمعناي قانون اساسی است ،اولی بهمعناي مشروطه و دومی قانون
اساسی .به بیان دیگر مشروطه یعنی «طبق قانون اساسی» .میرزا محمدعلیخان ذکاءالملک
در کتاب حقوق اساسی مینویسد« :اساس دولت ( )constitutionعبارت است از قوانینی
که ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت بهموجب آن قوانین میشود .هر دولت
که داراي قوانین مذکور باشد ،آن را دولت با اساس()gouvernement constitutionel
گویند( »...میرزا محمدعلیخان .)13 :13۲5 ،تقیزاده معتقد است که این کلمه از عثمانی
آمده است و میگوید« :اصل و اشتقاق این لغت بر اینجانب مجهول است و گفتهاند که
از کلمهي شارت فرانسوي و چارتا انگلیسی (از اصل التینی کارت) که حکم قانون اساسی
دارد ،گرفته شده است ....سعدالدوله ...به طرفداري از مدعاي محمدعلیشاه که ایستادگی
فوقالعاده در عدمقبول لفظ مشروطه و حتی پیشنهاد لفظ مشروعه بهجاي آن میکرد،
میگفت که اصالً لفظ مشروطه غلط است و از اشتباه فرانسهدانها بین لغت
( )constitutionnelleکه حکومت با قانون اساسی باشد و کلمهي(( )conditionnlleبه
نظر میرسد منظور نویسنده ( )conditionnelleباشد که در کتاب اشتباه ضبط شده) که
در فرانسه بهمعنی مشروطه است ،ناشی شده است و خود غافل از آن بود و جاهل که
لفظ مشروطه را فرانسهدانهاي ایرانی اختراع نکردهاند و بیش از سی سال قبل از تأسیس
این اساس در ایران ،در مملکت عثمانی استعمال میشده است( ».تقیزاده-۲45 :1379 ،
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 .)۲4۶گاهی مشروطه با همان لفظ کنستیتوسیون در متون استفاده شده ،چنانکه فرخی
یزدي در شعري میگوید« :وزیري که باید مقام وطن را /رساند به اعلی ،رهاند ز دونی//
کند مستبدانه کار و نداند /بود مملکت کنستیتوسیونی» (فرخی یزدي)۲۲۲ :1391 ،؛ اما

ریشهي کلمهي مشروطه هرکدام از اینها هم که باشد ،بنا بر تعریف فرهنگ فارسی معین
که در لغتنامهي دهخدا به آن ارجاع داده شده ،حکومت مشروطه یا دولت مشروطه
شیوهاي از حکمرانی است که در آن مجلس شورا یا مجلس سنا قوانین را وضع میکنند
و دولت مجري آن قوانین است( .رک .لغتنامهي دهخدا ،جلد سیزدهم :ذیل حکومت
مشروطه) .با توجه به اینکه مشروطه محدودیتهایی در اختیارات سلطنت ایجاد میکرده
و ازسوي دیگر ،مجلس شامل نمایندگانی از مردم است که قانون وضع میکنند ،ازمنظر
مفهومسازي النگاکر ،مشروطه در رابطهي برهمکنشی سه مفهوم حکومت یا سلطنت،
قانون و مردم فهمیده میشود؛ یعنی حکومت یا سلطنتی که اختیاراتش بهوسیلهي قانون
محدود شده است و این قانون (یا قوانین) بهوسیلهي نمایندگان مردم تصویب شده است؛
بنابراین براي فهم مشروطه ،ذهن باید با دامنههاي مفهومی مردم ،حکومت یا سلطنت و
قانون آشنا باشد.
در ادامه به بررسی مفهوم مشروطه و جملهها و عبارتهاي مربوط به آن در شعر دو
شاعر موردنظر میپردازیم .ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به درنظرگرفتن تمام
شعرهاي دیوان میرزادهي عشقی و عارف قزوینی (حتی در بخش تصنیفها) بسامد
استفاده از مشروطه  13بار در دیوان میرزادهي عشقی و  11بار در دیوان عارف قزوینی
بوده است که دقیقتر در جدول زیر قابلمشاهده است:
کلمه

دیوان عارف قزوینی

دیوان ميرزاده عشقی

مشروطه

 11بار

 10بار

مشروطهتر

______

 1بار

مشروطهخواه

______

 ۲بار

مشروطهخواهان

 1بار

______
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 .۲.۳مفهومسازی مشروطه در شعر ميرزادهی عشقی
آثار ادبی میرزادهي عشقی متنوع است؛ از اپراهایی که به صحنه میبرد تا شعرهایی که
دربارة اتفاقات مختلف سیاسی میسرود« ،ایدئال مرد دهگانی» که نام دیگرش «سه تابلو
مریم» است ،شعري بلند در وزن متعارف و قالب ترجیعبند است که از مهمترین شعرهاي
اوست .این شعر در پاسخ به خواستهي دبیر اعظم وقت سروده شده ،مبنی بر اینکه
نویسندگان ایدئال خود را براي استقرار حکومت مرکزي در دورهي سردار سپه بنویسند
و میرزادهي عشقی این پاسخ را بهصورت منظوم مینویسد« .سه تابلو مریم» شرح زندگی
یکی از مشروطهخواهان است که در کرمان شغل دیوانی داشته و وقتی از خواستهي مافوق
خود براي کامجوییهاي او سرپیچی میکند ،از شغلش برکنار میشود و یک مردهشو
جاي او را میگیرد .مشروطهخواه که پدر مریم است ،با خانواده راهی تهران میشود تا
به مشروطهخواهان دیگر بپیوندد؛ اما در کمال تعجب همان مردهشو را بعد از مدتی در
زمرهي مشروطهخواهان متظاهر میبیند و خود از مشروطه نصیبی نمیبرد و پسرانش نیز
در این راه کشته میشوند .دختر او که مریم نام دارد و همزمان با صدور فرمان مشروطه
متولد میشود ،به دست یک جوان تهرانی اغفال میشود و درنهایت خودکشی میکند.
میرزادهي عشقی در این روایت بلند ،بسیاري از ابعاد اجتماعی سیاسی دورهي مشروطه
را بهصورت تمثیلی و گاه واقعی به تصویر کشیده است .این منظومه را «سرود شکست
انقالب مشروطه» (آجودانی )۲55 :1393 ،و «آخرین بیانیهي سیاسیـادبی» میرزادهي
عشقی (قائد )1۸1 :1377 ،نیز توصیف کردهاند.
در بندهایی از این شعر بلند ،مفهوم مشروطه به کار رفته است:
مرا بخواست پس آن مردهشوي بیسر و پا

به من بگفت که مشروطه کی شود اجرا؟

چه حکم شاه در ایرانزمین چه حکم خدا

مده تو گوش بر این حرفهاي پا به هوا

بگفتمش کــه لکم دینکم ولــی دیــن
(میرزادهي عشقی)1۸5 :1357 ،
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در این بند ،مشروطه در نقش دستوري نهاد قرار دارد ،بهعنوان یک شکل و نما از
زمینهي «کی شود اجرا؟» حرکت میکند؛ اما کنشگران معلوم نیستند و حتی خود جمله
نیز بهشکل استفهام انکاري گفته میشود به این معنی که :مشروطه هیچوقت قرار نیست
اجرا شود ،چه رسد به اینکه کنشگرانی داشته باشد و بنابراین ازنظر مفهومی درنهایت
کنشی صورت نمیگیرد ،درحالیکه اگر جمله خبري بود ،مشروطه را کنشپذیر میدیدیم.
پس از اینکه پدر مریم در بند قبلی شعر ،تالشهایی میکند تا مشروطه را تحقق ببخشد
و مردم معتقد به مشروطه دور او جمع میشوند ،مردهشو که شغل دولتی او را اکنون
تصاحب کرده ،پدر مریم را در چهار مصرع اول این بند ،موردخطاب قرار میدهد و با
جملهي استفهام انکاري مشروطه را قانونی معرفی میکند که اجرا نخواهد شد و در ادامه
دلیل عدماجرا را این میداند که حکم شاه و حکم خدا در ایرانزمین یکی است ،اشاره
به «ایرانزمین» ،دامنهي مفهومی تاریخی را نیز براي مخاطب فرامیخواند که گویی نه
اکنون کشور ایران ،بلکه همیشه در ایرانزمین بهدلیل سابقهي تاریخی سلطنت و استبداد،
شاه نمایندهي خدا یا خود خدا بوده است و مشروطه که مفهومی متضاد با استبداد است،
محقق نخواهد شد .اشاره به خدا دامنهي مفهومی دین را نیز به میان میآورد و پدر مریم
پاسخ مردهشو را در همان دامنهي مفهومی دین ،با آیهاي از قرآن میدهد در این معنی که
«دین شما براي خودتان ،و دین من براي خودم( ».کافرون.)۶ /
چو ماجراي مرا ،اهل شهـر بشنفتند

تمــام مـــردم مشروطهخـواه آشفتند

چو میهمان عزیزي مـرا پذیرفتنــد

چرا که مردم آن روزه راست میگفتند

نه مثل مردم امروزه بددل و بیدیــن
(میرزاده عشقی)1۸۶-1۸5 :1357 ،
بــدون سابقــه و آشنایــی روشن

به این دلیلکه مشروطهخواه هستم من

یکیاعانه به من داد وآن دگرمسکن

خالصه آخر از آن مردمان گرفتــم زن

چو داد سرخط مشروطه شه مظفردین
(همان)1۸۶ :
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در این دو بند که در ادامهي هم در شعر آمدهاند ،مردهشو به جرم فتنهاندازي پدر مریم
در کرمان ،او را از شهر بیرون میکند .پدر مریم به همراه پسرانش با سختی و مشقت از
کرمان به نائین حرکت میکنند تا به تهران برسند .در این میان مردم مشروطهخواه
کنشگرانی هستند که بهعنوان نما از زمینهي جمالت بعدي حرکت میکنند .آنان از این
ماجرا آشفته میشوند و پدر مریم را مثل مهمان عزیزي میپذیرند .تفاوت «مردم آن روزه»
یعنی مردم دورهي مشروطهخواهی و مبارزه با استبداد ،با «مردم امروزه» یعنی مردمی که
در زمان گفتوگوي پدر مریم با میرزادهي عشقی و پس از اتفاقات مشروطه و روي کار
آمدن دوبارهي استبداد هستند ،این است که مردم وقتی در طلب مشروطه بودهاند ،دین و
دلی داشتهاند .شاعر در اینجا از دامنههاي مفهومی دین و عشق استفاده میکند .در بند
دوم ،مشروطه سرخطی (بهمعناي تعلیق خوشنویسی یا اشاره به متن فرمان مشروطه و
امضاي آن) است که ارائه شده است؛ یعنی مشروطه در حد یک نوشتهي خوشخط یا
فقط یک فرمان و دستخط و امضاست که باز یادآور ظاهر زیبا یا نمادین ،اما اجرانشدنی
آن است .در اینجا دامنهي مفهومی سلطنت و قانون و فرمانی است که آن را امضا میکند.
ازسويدیگر در ترکیب «مشروطهخواه» که دو بار ذکر شده ،مشروطه امري خواستنی و
بهشکل آرزو تصور شده است و گویی واقعیت خارجی ندارد و همه خواهان رسیدن به
آنند و هنوز نرسیده است .در این مورد مشروطهخواه در حد تجربهگر میماند و کنشی
در ترکیب صورت نمیگیرد و دامنهي مفهومی آن ،خواست و آرزو است.
سپس من و پسرانم چو اینچنین دیدیم

بدان لحاظ که مشروطــه میپرستیدیــم

به سوي رشت شبانه روانــه گردیدیــم

چهـــار پنج شبــی بیــن راه خوابیدیم

که تا به خطهي گیالن شدیم جایگزین
(همان)1۸7 :
مشروطه ،مفعول و کنشپذیر براي «پرستیدن» است؛ فعلی که دستکم دو شرکتکننده
دارد و پدر مریم و پسرانش کنشگران آنند .مشروطه ازمنظر آمیزهي مفهومی خدا یا بتی
است که قابلپرستیدن است.
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ولیک با همهي حس و مهر اوالدي

چو طفلکانم دادند جان در آن وادي

به طیب خاطــر گفتم فداي آزادي

مرا بد از پی مشروطه عشق فرهادي

ولیک حیف که آن تلخ بود نی شیرین
(همان)1۸7 :
در این بند دلیل اینکه پدر مریم فداشدن پسرانش را در راه آزادي با طیب خاطر میپذیرد،
ایناست که او مثل فرهاد که عاشق شیرین بوده است ،عاشق مشروطه است؛ هرچند در معناي
دیگر شیرین ،در ادامهي دلیلش مشروطه را نه شیرین بلکه تلخ میداند .پدر مریم در اینجا در
حد تجربهگر مشروطه مفهوم پیدا میکند؛ زیرا کنشی در قبال مشروطه ذکر نمیشود .ازمنظر
آمیزهي مفهومی ،ازیکسو مشروطه مزه (تلخ یا شیرین) است و ازسويدیگر معشوق است.
منی که کنده بدم ،جان به پاي مشروطه

ز پا فتــاده بــدم از بــراي مشروطه

بشد دو میوهي عمرم فـداي مشروطــه

عریضــه دادم بــر اولیــاي مشروطه

که من که بودم و اکنون شدهست حالم این
(همان)1۸۸ :
در این بند ،کنشگر ،من (پدر مریم) است و «دو میوهي عمرم» یعنی پسران او در حد
تجربهگر باقی میمانند .ازمنظر آمیزهي مفهومی ،مشروطه بهترتیب موجودي است که پا
دارد ،هدف است ،آرمانی است که برایش فدا میشوند و در مصرع چهارم فرزندي است
که سرپرست (پدر و مادر) دارد .در مفهوم اخیر میتوان این نتیجه را هم گرفت که اشاره
به «دو میوهي عمرم» در مصرع سوم و «اولیاي مشروطه» در مصرع چهارم نشان میدهد
که مشروطه در ذهن شاعر مفهومی همراه با پسران مشروطهخواه دارد؛ یعنی مشروطه
بهنوعی فرزندي تلقی شده که احتما ًال آن هم فداي سیاستهاي شکستخوردهي آن
روزگار شده است .در جاي دیگري از همین شعر میگوید:
همینکه دید شه از تخت گشت افکنده

هزار مرتبــه مشروطهتــر شد از بنده

ز بس که گفت که مشروطه باد پاینــده

فــالن دولــه شد آن دل ز آبرو کنده

کنون شدهست ز اشراف نامدار مهین
(همان)1۸9 :
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«هزار مرتبه مشروطهتر» بهعنوان نما در زمینهي مصرع دوم حرکت میکند« .مشروطه»
صفت است ،کنشی صورت نمیگیرد و مردهشو در حد تجربهگر باقی میماند؛ اما
«مشروطه» در مصرع سوم ،در جملهي «مشروطه باد پاینده» حرفیست که مردهشو میزند؛
یعنی ازیکسو خود جملهي «مشروطه باد پاینده» نما است و ازسويدیگر «مشروطه» در
همان جمله ،نما است .در اینجا نیز کنشی صورت نمیگیرد و ازمنظر آمیزهي مفهومی،
مشروطه در مورد اول معناي خودش را دارد که در جایگاه صفت شخص است و در
مورد دوم ،شاید بتوان گفت مشروطه به پادشاه یا وطن نگاشت شده است؛ یعنی مخاطب
پایندگی را معمو ًال در دامنههاي مفهومی شاه و وطن متوجه میشود .به عبارت دیگر
عباراتی مثل «زنده باد» و «پاینده باد» معمو ًال براي شاه و وطن استفاده میشود.
میرزادهي عشقی در شعري دیگر که در نقد مجلس چهارم سروده است ،در بیتی
میگوید:
آن واقعهي مسجدیان کم ضرري داشت؟

یا کم خطري داشت؟

آن فتنه ز مشروطه شکاننــده کمر بــود

دیـــدي چه خبر بود؟
(همان)44۲-441 :

در اینجا فتنه بهعنوان نما از زمینهي جمله حرکت میکند و مفهوم را شکل میدهد.
ازیکسو میتوان مشروطه را زمان دانست و ازسويدیگر «آن فتنه» چیزي متعلق به
«مشروطه» دانست که در هر دو صورت« ،آن فتنه» کنشگر جمله است و کنشپذیران
اگرچه بهطورآشکار ذکر نشدهاند؛ اما میتوان حدس زد که مشروطهخواهان و کوشندگان
مشروطه یا همهي مردم ایران باشند.
ترجیعبندي نیز در دیوان میرزادهي عشقی منتشر شده با نام جمهورينامه که در
توضیح شعر ،به مشترکبودن سرایش آن با بهار اشاره شده و ازسويدیگر در جلد دوم
دیوان بهار ( )5۲7 :1394همین شعر آمده است؛ اما در توضیح شعر ،بندهاي سروده
شدهي میرزاده عشقی ذکر شده و دو مورد کلمهي مشروطه مربوط به شعرهایی است که
بهار گفته است؛ بنابراین در این پژوهش به آن دو مورد اشارهاي نشد.
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در شعرهاي میرزادهي عشقی مشروطه در نقشهاي دستوري نهاد ،مضافالیه مفعول،
مفعول ،متمم ،مضافالیه مسند و مضافالیه متمم قرار گرفته است که گاهی هیچ کنشی
در آنها ازنظر مفهومی صورت نمیگیرد؛ اما در مواردي که کنشی وجود دارد« ،آن فتنه
ز مشروطه» و خود «مشروطه» و در سه مورد «من» (ضمیري که به پدر مریم ارجاع دارد)
کنشگرند :یکبار «ما» (پدر مریم و پسرانش) و یک بار «شه مظفر دین» ،در حد تجربهکننده
(و نه کنشگر) باقی میمانند.
ازمنظر آمیزهي مفهومی ،در یک مورد مشروطه قانون است( .قانونی که اجرا نمیشود)،
در موارد دیگر مشروطه فرمان ،خدا ،معشوق (شیرین) ،فرزند (تحت والیت) ،موجود
زنده ،زمان و در سه مورد آرمان و هدف است.
براي مفهومسازي مشروطه از دامنههاي مفهومی سلطنت مطلق ،تاریخ ،دین ،زمان،
دین و آیین ،عشق ،داستان شیرین و فرهاد ،فداشدن براي آرمان ،استعارهي میوه براي
فرزند ،دادگاه ،مسئولیت ،جاودانگی و استعارهي «کمرشکن» براي بیان غم و شکست
استفاده شده است.
در بخش ترکیبها و مشابههاي مشروطه ،دو بار ترکیب «مشروطهخواه» به کار رفته
که مشروطه نقش مفعول را دارد و یکبار در «مشروطهتر» بهصورت صفت درآمده است.
کنشی در جمالت صورت نمیگیرد بهجز یک مورد که «مردم مشروطهخواه» کنشگرند.
دامنههاي مفهومی عبارتاند از :شهر ،مردم ،مهمانی ،راستگویی ،دین ،معیشت ،ازدواج،
سیاست ،سرنگونی شاه و اشرافیت.
 .۳.۳مفهومسازی مشروطه در شعر عارف قزوینی
شعر عارف قزوینی تلفیقی از فضاي عاشقانهي سنتی و مفاهیم نو و اعتراضی مشروطه را
پیش چشم مخاطب میگذارد.
عارف قزوینی در غزلی عاشقانه ،در بیت دوم به خفهشدن مشروطهخواهانی مثل
ملکالمتکلمین و جهانگیر صور اسرافیل اشاره میکند:
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رها نکرد دل از زلف خود به استبداد

گرفت و گفت تو مشروطهاي طناب انداخت
(عارف قزوینی)۲57 :13۸1 ،

ضمیر مستتر او در «رها نکرد» به معشوقی ارجاع دارد که در بیتهاي قبلی توصیف
شده است« .رهانکردن» کنشیست که معشوق انجام میدهد .در بافت نحوي ابتدا «رها
نکرد» نیمرخبرداري میشود .این فعل متعدي حداقل دو شرکتکننده دارد (و گاهی سه
شرکتکننده) ،یکی رهاکننده (معشوق) و دیگري رهاشونده (دل) و گاهی سومین
شرکتکننده هم هست؛ یعنی چیزي که رهاشونده از او رها شده است (زلف)« .رها
نکرد» در ابتداي جمله ،بهصورت نما از زمینهي مصرع اول گذر میکند .در پایان جمله،
«استبداد» نهادي است که مؤخر آمده« .استبداد» با توجه به مصرع اول ،ابتدا در دامنهي
مفهومی عاشقانه و در ادامه با توجه به مصرع دوم ،در دامنهي مفهومی سیاست
نیمرخبرداري میشود؛ یعنی ابتداي بیت این معشوق است که بهدلیل رهانکردن دل از
زلف خود ،کنشی استبدادي انجام داده و در ادامه در مصرع دوم با اشاره به اتفاقی تاریخی
یعنی خفهشدن مشروطهخواهان با طناب ،مفهوم عاشقانهي مصرع اول با کلمهي استبداد
به مفهوم سیاسی مصرع دوم وصل میشود .جملهي «تو مشروطهاي» و سپس عبارت
«طناب انداخت» ،نشان میدهد که مشروطهبودن «تو» باعث «طنابانداختن» و درنتیجه
خفهکردن میشود؛ بنابراین گویی مشروطه جرمیست که هم عاشق و هم مشروطهخواه
انجام دادهاند و باعث میشود طناب (که در مصرع اول زلف بوده) به گردنشان بیفتد و
خفه شوند .ازمنظر دیگر ،زلف در میانهي جملهي مصرع اول بهصورت یک نما که در
بیت از روي زمینه عبور میکند ،ازنظر تصویري حرکت کرده و در انتهاي بیت به طنابی
تبدیل شده که همزمان باعث فداشدن معشوق و مشروطهخواه است .به عبارت دیگر
مشروطهبودن که ازمنظر آمیزهي مفهومی گویی مجرمبودن و متهمبودن است ،هم به عاشق
یعنی گویندهي شعر و هم به مشروطهخواهان فدا شده در جهان واقعی اشاره دارد؛ بنابراین
در جمع دو مفهوم این بیت (یکی عاشقانه و دیگري سیاسی) ،شاعر (عاشق) که عارف
قزوینی است در جایگاه مشروطهخواه قرار میگیرد.
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در غزلی دیگر که پس از فتح تهران و استقرار نسبی مشروطیت سروده شده و با
مطلعی با مفاهیم سنتی که به ملت به مفهوم جدید آن اتصال مییابد ،شروع میشود:
پیـام دوشم از پیــر میفروش آمــد

بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
(همان)۲59 :

در بیت دوم میگوید:
هزار پــرده ز ایران دریـد استبــداد

هزار شکر که مشروطه پردهپوش آمد
(همان)

ابتدا «هزار پرده» که ازنظر دستوري مفعول جمله است ،ازمنظر زبانشناسی و معنا یک
نماست که از روي زمینهي جمله« :ز ایران درید» حرکت میکند؛ اما در پایان مصرع
متوجه میشویم که کنشگر «استبداد» است؛ گویی ازنظر تاریخی ابتدا هزار پرده دریده
شد و ما سپس متوجه شدیم که این کنش ویرانگر را «استبداد» انجام داده است .سپس
شاعر با عبارت «هزار شکر» مفهوم را به دامنهي مفهومی دین و نیایش میبرد و بعد از
آن «مشروطه» شخصی تصور میشود که آمده و پردهپوشی کرده است« .مشروطه» در
مصرع دوم کنشگري است که با توجه به بافت نحوي ،فقط شخصی است که آمده است
و لزوماً قرار نبوده که پردهپوش باشد؛ اما «هزار شکر» که «پردهپوش» هم بود .مشروطه و
استبداد بهطورمتقابل کنشگرانی هستند که اولی ویران کرده است و دومی درصدد جبران
آن ویرانی تصویر شده است .ازمنظر آمیزهي مفهومی ،مشروطه در این بیت شخصی
پردهپوش است .در غزلی دیگر با مطلع
سرخ آنکس که رخ از بادهيگلگون نکند

فصل گل روي همان به که بههامون نکند

(همان)3۲4 :
بعد از چندین بیت که به همین شکل توصیف طبیعت با زبانی کهن و تصاویري
برگرفته از سنت ادبیست ،در بیتهاي انتهایی به کلماتی مثل مجلس ،مشروطه ،حقوق
و غیره میرسیم:
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نعرهي بلبل از اینروست که دیگر قدرت

خار ،در مجلس گل ،پشت تریبون نکند

که حقوق خود و بدبختی ما را زین بیش

مجلـس این مرتبه مستدعیم افزون نکند
(همان)3۲5 :

و سپس این بیت میآید:
کار مشروطه در ایران چو بدینسان گردید

کس چهسان شکوه ز بدگردي گردون نکند
(همان)

«کار مشروطه» که نهاد جمله است ،بهعنوان نما در زمینهي مصرع اول نیمرخبرداري
میشود .کنشی در جمله صورت نگرفته است و فقط مضمونی دربارهي «بدینسان
گردیدن مشروطه» گفته شده که در دو بیت قبل اشاره شده بود .شاید بتوان ازسویی نوعی
کنشپذیري براي مشروطه در این بیت در نظر گرفت که کنشگرانش مجهولند و مشروطه
را به این روز کشاندهاند .در مصرع دوم دامنهي مفهومی تغییر مییابد و به حوزهي شکایت
از تقدیر که آن را میتوان در حوزهي خرافات دانست ،میرسد .شاعر «مشروطه» را نه با
تالش و برنامهاي اجتماعی و سیاسی ،بلکه زاییدهي تقدیر میداند و ازاینروست که نه
از کنشگران و عامالن بلکه از «بدگردي گردون» شکایت دارد .ازمنظر آمیزهي مفهومی،
مشروطه ازسویی میتواند شخصی باشد که کارش به اینجا کشیده است و ازسويدیگر
خود مشروطه ،کاري باشد که سرانجامی اینچنین داشته است.
عارف در یک مثنوي کوتاه که بیتهاي اولش خطاب به محمدعلی شاه است ،پس از
اشاره به وابستگی شاه به روسیه و کشتن مشروطهخواهانی مثل ملکاالمتکلمین و جهانگیر
صوراسرافیل میگوید:
تـــو مشروطـــه را تا برانداختی

خطا کردي و کار خـود ساختــی

نگیــري اگر پیـــش راه فـــرار

شوي کشته بیشک در این کارزار
(همان)344 :

تو (محمدعلیشاه) فاعل و همچنین کنشگر جمله است که در زمینهي جملهي اول،
نیمرخبرداري میشود .مشروطه ،مفعول و همچنین کنشپذیر جمله است؛ حتی حرف
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«تا» که باید در ابتداي جملهي پیرو بیاید ،به بعد از فاعل و مفعول جابهجا میشود (که
اگرچه ممکن است فقط ضرورت وزن باعث جابهجایی شده باشد؛ اما در بررسی بافت
نحوي ،ما با آنچه شاعر گفته مواجهیم و ناچار همان را باید بررسی کنیم .ازسويدیگر
شاید اگر ضرورت وزنی هم نبود ،شاعر جمله را به همین شکل میگفت تا با تأخر یا
تقدم تأکیدش را بر «برانداختی» بیشتر نشان دهد ).و فعل «برانداختی» کنشی است که
انجام شده است و بهدلیل متعديبودن نیاز به دو شرکتکننده دارد (فاعل و مفعول).
ازمنظر آمیزهي مفهومی ،مشروطه نوعی سلطنت و حکمرانی تصور شده است که قابل
برانداختن و سرنگونی است.
در مثنوي دیگري که در انتقاد از پناهندهشدن بعضی از اشخاص به سفارت انگلیس
سروده شده ،در بیتی میگوید:
وطندوستان قامــت افراختنــد

به مشروطه جان را فدا ساختند
(همان)349 :

در ابتدا وطندوستاننمایی هستند که در زمینهي مصرع اول حرکت میکنند و در
ابتداي مصرع دوم به مشروطه میرسند .مشروطه از منظر آمیزهي مفهومیگویی معشوقی
است که فداي آن میشوند .وطندوستان کنشگران این فداشدن هستند.
در یک قصیده که به سیاق قصیدهي معروف سعدي (به هیچ یار مده خاطر و به هیچ
دیار) سروده شده ،عارف بعد از توصیف اینکه معشوق از در آمد و تندخو بود و به او گفتم
چرا تندخویی ،معشوق در پاسخ از عارف انتقادهایی میکند که یکی از بیتها این است:
به عمر خویش تو خوش بودهاي به استبداد

بیا ببین که ز مشروطه شد جهان گلزار
(همان)37۲ :

و عارف در پاسخ بیتهایی میگوید که یکی این است:
تو را چه کار به مشروطه یا به استبداد

تو واگذار کن این کارها به صاحب کار
(همان)373 :
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در اولی ،مشروطه با اینکه متمم است و بعد از حرف اضافه آمده ،ازنظر مفهومی
کنشگريست که جهان را گلزار کرده که ازمنظر آمیزهي مفهومی میتوان مشروطه را بهار
یا باغبان دانست .در مصرع دوم« ،تو» بهصورت نما در زمینهي جمله حرکت میکند و
دربارهي اینکه چرا اصالً به مشروطه و استبداد کاري دارد ،مورد سؤال قرار میگیرد.
مشروطه ازنظر مفهومی کنشپذیري است که معشوق نباید به آن کاري داشته باشد.
مشروطه ازمنظر آمیزهي مفهومی ،کار دانسته شده است.
در یکی از تصنیفهاي عارف که دربارهي فتح تهران سروده شده ،شاعر در یک بند
میگوید:
مــــژده اي دل کــــه جانــــان آمــــد
یوســـف از چـــه بـــه کنعـــان آمـــد
دور مشـــــــروطهخواهان آمـــــــد
(همان)3۸۸ :
ازیکسو مشروطه در ترکیب مشروطهخواهان این مفهوم را دارد که مشروطهخواهان
نه کنشگر بلکه فقط در حد تجربهگر مشروطهاند که آن را میخواهند و ازسويدیگر با
توجه به سطر قبلش ،مشروطه یوسف است که «از چه به کنعان» آمده است .چنانکه در
شعري دیگر نیز به یوسفبودن مشروطه اشاره شده است:
یوسف مشروطه ز چه بر کشیدیم

آه که چون گرگ خود او را دریدیم

پیرهنــی در بر یعقــوب دیدیــم

هیــچ ز اخـــوان کسی حاشا ندارد
(همان)394 :

این دو بیت که بخشی از تصنیف دیگر عارف است ،وقتی سروده شده که شاه به
تحریک روسها وارد گموش تپه شده بود .در اینجا «یوسف مشروطه» کنشپذیري است
که «ما» آن را «از چه برکشیدیم» و سپس خودمان «چون گرگ او را دریدیم».
در تصنیفی دیگر که بعد از فرار محمدعلی میرزا به روسیه براي قدرتالسلطنه گفته
شده ،در دو بیت به مشروطه اینگونه اشاره میکند:
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قـــدرت عشــق عجب پا گرفته

دشت و کهسار و صحرا گرفته

همچو مشروطــه دنیــا گرفتــه

همچــو مشروطـــه دنیا گرفته
(همان)395 :

«قدرت عشق» فاعل و همچنین کنشگر جمله ،بهصورت نما از زمینهي بیت اول عبور
میکند و در بیت دوم ،شبیه «مشروطه» دانسته میشود .به عبارت دیگر «پا گرفتن» و
«دشت و کهسار و صحرا گرفتن» با قدرت عشق ،معادل «دنیا را گرفتن» با مشروطه دانسته
شده است .ازمنظر آمیزهي مفهومی ،مشروطه «قدرت عشق» دانسته شده است.
در شعر عارف قزوینی نیز همچون شعر میرزادهي عشقی ،مشروطه در نقشهاي مختلف
دستوري ظاهر شده است؛ اما ازنظر زنجیرهي کنش ،کنشگر در یک مورد معشوق (مستتر)،
سه بار خود «مشروطه» است ،یک بار ضمیري که به محمدعلیشاه ارجاع دارد ،یک بار «وطن
دوستان» هم کنشگرند و هم کنشپذیر و دو بار نیز «مشروطه» کنشپذیر است.
مشروطه ازمنظر آمیزهي مفهومی ،مجرم یا متهم ،موجود زنده ،کار ،فرمانروایی و
حکومت ،معشوق ،بهار یا باغبان ،خواست و آرزو ،یوسف و قدرت عشق است.
عارف قزوینی براي مفهومسازي مشروطه از دامنههایی مفهومی مثل زلف ،استبداد،
طناب ،پیر میفروش ،بادهنوشی ،ملت ،پردهپوشی ،پردهدري ،باده گلگون ،فصل گل،
تریبون ،مجلس گل ،حقوق ،بدگردي گردون ،فداشدن و کشتهشدن ،سلطنت و یوسف و
عشق بهره گرفته است که ترکیبی از عناصر طبیعت و عشق و سیاست و همچنین اعتقاد
به تقدیر و عاملی بیرون از ارادهي انسان (بدگردي گردون) است.
 .۴نتيجهگيری
در این پژوهش براي آنکه ببینیم میرزادهي عشقی و عارف قزوینی ،مشروطه را در
شعرشان چگونه مفهومسازي کردهاند ،تمام دیوانشان را بررسی و مشروطه و جمالت و
بیتهاي مربوط به آن را استخراج کردیم و به تحلیل بافت نحوي و آمیزههاي مفهومی
مشروطه در شعر آنان پرداختیم .براي این منظور از نظرات النگاکر و همچنین نظرات
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فوکونیه و ترنر بهره بردیم .تفاوت نگاه دو شاعر ،هم در بخش زنجیرهي کنش و کنشگران
مشروطه و هم در زمینهي دامنههاي مفهومی و آمیزههاي مفهومی آشکار است .همچنین
در بسیاري موارد با بررسی نما و زمینه ،چگونگی مفهومسازي را با تفضیل نشان دادیم.
مبانی نظري این پژوهش که برگرفته از حوزهي شناختی ( )cognitiveزبان بود،
نتیجههاي دقیقتر و در بسیاري از موارد ،تازهتري را ارائه داد و بدون این چارچوبهاي
نظري نمیشد بهطورمصداقی و دقیق ،نگاه این شاعران به مشروطه را بررسی کرد.
ازنظر زنجیرهي کنش ،در بعضی موارد کنشی صورت نمیگیرد؛ اما در موارد دیگر در
شعر میرزادهی عشقی« ،آن فتنه ز مشروطه» و خود «مشروطه» و در سه مورد «من»
(ضمیري که به پدر مریم ارجاع دارد) کنشگرند و یکبار «ما» (پدر مریم و پسرانش) و
یک بار «شه مظفر دین» در حد تجربهکننده (و نه کنشگر) حضور دارند و در یک مورد
«مردم مشروطهخواه» کنشگرند؛ اما در شعر عارف قزوینی ،کنشگر در یک مورد معشوقی
است که بهطورمستتر در عبارات آمده است ،سه بار خود «مشروطه» کنشگر است ،یک
بار محمدعلیشاه با ضمیر «تو» ،یک بار «وطن دوستان» که هم کنشگرند و هم کنشپذیر
و دو بار نیز «مشروطه» کنشپذیر است.
ازمنظر آمیزهي مفهومی ،در شعرهاي میرزادهي عشقی مشروطه ،قانون ،فرمان ،خدا،
معشوق (شیرین) ،فرزند (تحت والیت) ،موجود زنده ،زمان و آرمان و هدف تصور شده
است؛ اما در شعر عارف قزوینی ،مشروطه ،مجرم یا متهم ،موجود زنده ،کار ،فرمانروایی و
حکومت ،معشوق ،بهار یا باغبان ،خواست و آرزو ،یوسف و قدرت عشق تصور شده است.
میرزادهي عشقی از دامنههاي مفهومی واقعیتري استفاده کرده که به فضاهاي مفهومی
خود مشروطه بیشتر مربوطند؛ براي نمونه سلطنت مطلق ،تاریخ ،زمان ،دین و آیین ،البته
از دامنههاي دیگري هم ازجمله عشق و ازدواج استفاده کرده است که باز هم به اتفاقاتی
ملموس و نه تخیلی اشاره دارد؛ اما عارف قزوینی با نگاهی سنتیتر و با استفاده از عناصر
تصویري شعر کهن و همچنین آوردن کلمات نو در میان آنها ،از دامنههایی مفهومی مثل
زلف ،استبداد ،طناب ،پیر میفروش ،بادهنوشی ،ملت ،پردهپوشی ،پردهدري ،بادهي گلگون،
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فصل گل ،تریبون ،مجلس گل ،حقوق ،بدگردي گردون ،فداشدن و کشتهشدن ،سلطنت
و یوسف و عشق بهره گرفته است که ترکیبی از عناصر طبیعت و عشق و سیاست و
همچنین اعتقاد به تقدیر و عاملی بیرون از ارادهي انسان (بدگردي گردون) است.
بهعبارتدیگر عارف قزوینی بهنوعی از دامنههاي وسیعتري براي مفهومسازي استفاده
کرده؛ اما میرزادهي عشقی مشروطه را واقعیتر و ملموستر از عارف قزوینی توصیف
کرده که دستکم دو دلیل میتوان براي آن ذکر کرد :یکی اینکه میرزادهي عشقی برخالف
عارف قزوینی ،مقالههایی در انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار خود نوشته که اگرچه
بعضی مقالههایش رگههایی از تخیل و آرمانهاي بعض ًا دستنیافتنی دارند؛ اما براي نوشتن
مقالهها باید به واقعیتهاي استناد میکرده و منطقی را در نظر میداشته و همین در فضاي
شاعربودنش نیز تأثیر گذاشته است ،دوم اینکه ذهنیت شاعري میرزادهي عشقی بیشتر از عارف
قزوینی نوگرا بوده و کمتر از عارف قزوینی به تشبیهات و عناصر سنتی پرداخته و شاید همین
ال نو دربارهي اتفاقات
امر باعث شده که براي نمونه در منظومهي «سه تابلوي مریم» تمثیلی کام ً
مشروطه ارائه دهد و واقعیتهایی را در خالل شعر بیان کند.
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