
 
 
 
 
 

 *ميرزادة عشقي و رمانتيسم انقالبي
 مسعود جعفري

 
 چكيده

سيد محمدرضا ميرزادة عشقي از شاعران عصرر مشرريتيد در اارران ي از 

شود. مفهوم تجردد ادبري ارتطراتي د ير  ي دد ادبي محسوب ميجمان تاگپيش

ي تنگاتنگ با رمانتيسم ي گسترش آن در ادبيات مشريته بره بدرد دارد ي عشرق

 تران نمااندة شدر رمانتيك عصر خود اسد. رمانتيسم يي ضمن اانكرهبرجسته

. اارن خالي از عناصر تغزّلي نيسد، بيشتر رنگ ي بوي اجتماعي ي انقالبي دارد

هاي رمانتيرك مقاله ضمن اشاره به زندگي پرفراز ي نشيب اي با تأكيد برر جنطره

پرداختره « و مررامابلسه تر»ياژه آثار شاعر، به تحليل ي بررسي بخشي از آن، به

هاي رمانتيرك آثرار اي را ازلحراو صرورت ي محتروا نشران داده اسد ي ياژگي

 اسد.

 .يتهميرزادة عشقي، رمانتيسم، ادبيات مشريته، شدر مشر ها:كليد واژه

 

ق. در همدان متولرد شرد. از 1312سيد محمدرضا ميرزادة عشقي در سال 

زبان عصرر، زبران س فرانسرويديرة كودكي در تهران ا امرد داشرد ي در مردار

                                                           

، بهار ي تابستان 1383زمستان ، 49-47، شمارة 13ي  12مجلة دانشكدة ادبيات ي علوم انساني، س * 

.108تا  81صص ، 1384   
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فرانسه را فرا گرفد. يي مدتي نيز در تركيه ساكن بود ي ازترا  فضاي فرهنگري 

ي علمي آن كشور با ادبيات جداد تركيه ي اريپا آشرنا شرد. عمرر كوتراه عشرقي 

ها ي ماجراهراي سياسري ي اجتمراعي ي نگاري، كشرمكشعمدتاً صرف ريزنامره

ق. بره ضررب گلولرة عوامرل 1303/1342ر سرال مطارزه در راه آزادي شد. يي د

چند سالي از سالهاي آخر عمر عشرقي در ديرة بدرد از  (1)حكومد به  تل رسيد.

ش در ديرة گذار از مشريته به عصر رضاشاه سپري شده اسد، يلي بهترر 1300

هاي شدر اسد كه به شيوة مرسوم در كتابهاي تاراخ ادبيات مداصر، اي را از چهره

 شمار آيرام.مشريته به

از لحاو ادبي ي هنري، مطالدات عشقي در ادبيات كالسيك فارسي چندان 

 (2) عمي  نطوده ي از عارف  زياني هم كمتر با شدراي كالسيك آشنا بروده اسرد.

اي به تاراخ ي فرهنرگ عصرر اسرالمي اارران نردارد ي سو دلطستگيعشقي از اك

ااران اسد؛ ي از سوي داگر به شيفتة ااران باستان ي شكوه ي عظمد اعصار كهن 

سطب آشنااي با زبان فرانسه ي تاحديدي فرهنگ ي ادبيات غرب، هوادار نوگرااي 

خرورام، فرايانري برمي« كالسريك»ي تجدد ادبي اسد. در داوان عشقي به اشدار 

شوند. اان اشدار با يلي در كنار اان اشدار، شدرهاي نوگرااانة عشقي نيز داده مي

خ سريدن آنهرا، از نقرش ي اهميرد تراراخي خاصري برخوردارنرد. توجه به تارا

هاي زباني ي دستوري عشقي، در باب جنطرة شفيدي كدكني ضمن اشاره به ضدف

با تمام احترامي كه براي عشقي  االم، مدتقدم »گواد: نوگرااانة اشدار اي چنين مي

داشرد  شركني كرهكررد، بره دليرل اسرتدداد سنّدكه اگر اي مطالدرة بيشرتري مي

توانسد خيلي از كارهاي نيما را  طل از نيما انجام دهد؛ يلري افسروس كره در مي
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عشرقي خرود  (3) «كرد ي عا طد عمرش هم يفا نكررد.اي زندگي ميديرة بحراني

 گواد:مي

 امسان سريدهمن تازه شاعرم سخن اان  

 (4)كار شوم در سخنوريياي ار كه كهنه  

خواستند سنتزي بين زبران رف ي عشقي مياز نظر شفيدي كدكني، چون عا

 بنابراان، عشقي (5)هاي دستوري اسد.ادب ي عامه ااجاد كنند، زبانشان پر از غلط

نگاري يارد عرصة هاي ريزنامهاز لحاو فرهنگي، با برخورداري اندكي از پشتوانه

شود. از لحاو اجتماعي ي فكري، ساختار اجتمراعي كهرن در اارن عصرر شدر مي

راج درحال دگرگوني اسرد ي نيريهرا ي  شررهاي اجتمراعي جداردي يارد تدبه

شوند. اان  شررهاي جدارد اجتمراعي كره نخطگراني چرون عشرقي را صحنه مي

اي از آنها دانسد، درصددند تا  يرد ي توان، به اك اعتطار، نمااندة بخش عمدهمي

ر خرود اختيرا بندهاي كهن را از ميان بطرند ي عرصة فداليد اجتماعي را بيشتر در

دسرد كهرن سردي  گيرند. در مقابل اان  شرها ي نيريهاي جداد، نيريهراي فررا

ها، ادبيرات، فرهنرگ ي هاي  درت ي كمك گرفتن از سنّددارند تا با اتكا به اهرم

چنان سلطة خرود را كره در مدرر  هاي  طل، همآداب ي رسوم بازمانده از ديره

ي اان ي داگر شاعران اجتماعي ي انقالب تهداد  رار گرفته اسد حفظ كنند. عشقي

 كنند.ديره در چنين ايضاع ي احوالي فداليد مي

شود. اصوالً همچنان رمانتيسم عشقي، عمدتاً در اشدار نوگرااانة اي داده مي

صرطغة اصرلي شردر متجردد در اارن ديره »كه شفيدي كدكني اشاره كرده اسرد: 

هاي پااراني زنردگاني شراعر سرريده ن شدرها در سالاغالب ا« (6) رمانتيسم اسد.

بندي، تصوار دردنرا  ي تلخري از زنردگاني خرود انذ. عشقي در تي ترجيعشده
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را ذكر كررده اسرد. از « اشهاي ديرة زندگانيتمام اديار بدبختي»ترسيم كرده ي 

جز بند چهارم آن چيزي با ي ق. سريده شده اسد، به 1337اان شدر كه در سال 

مانرده، حرد درمانردگي، فقرر، تنهرااي، همرين چنرد بيرد با ي (7) نمانده اسد.

دهد. خوبي نشان مينشين بودن شاعر در جامدة آن ريز را بهتردشدگي ي حاشيه

هنگام نور مهتراب آن اي در بيرين تهران منزل دارد، جااي كه شبشاعر در خرابه

نرين شرود. در چها صداي جغرد در اترراف آن شرنيده ميكند، شبرا ريشن مي

 فضااي:

 اك بيسد ساله شاعري، آياره ي فراد  

 فزايبا هيكل نحيف ي خياالت غم  

ر ي حسرت دسد بره گراطران اسرد ي از گرسرنگي ي تنهرااي قبا درد ي رنج ي ف

 چنان به تنگ آمده اسد كه:

 ناگه سكوت پردة شب را ز غم دراد  

 از دسد حزن خواش، چو بگراسد هاي هاي  

كنرد. مة اان مصائب را به خاتر عش  يتن تحمل ميالطته شاعر جوان ه 

هاي شرطانه فرزا ي گرارهتصواري كه از شاعر جوان الغر ي نحيف، با خياالت غم

شود، تصواري كامالً رمانتيك اسد. منتها خصلد شاعر از نوع رمانتيسم ارائه مي

ريحية  اي كامالً اجتماعي ي انقالبي دارد.احساساتي ي عاشقانه نيسد، بلكه صطغه

انقالبرري شرراعر كرره در بسررياري از اشرردار اي بازترراب اافترره اسررد، در زنرردگي 

پركشمكش ي توفاني اي نيز  ابل مشاهده اسد. عشرقي در زنردگي اجتمراعي ي 

سياسي خود همواره در پي سرتيز برا مسرتطدان ي دشرمنان يترن ي ازادي برود ي 

رحمانه سرانجام بي عمري را با تنگدستي ي بدبختي ي انديه ي اضطراب گذراند ي
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حوصله، سديد نفيسي عشقي را زيدرنج، بدبين ي كم (8) در ايج جواني كشته شد.

گوارد كره ي در شدر ي شاعري حساس ي پرشور توصريف كررده اسرد. يي مي

خواي توأم كررده برود ي بره همرين عشقي در زندگي نيز مناعد تطع را با درشد

شرد در ته باشد، هرچه عااردش ميجهد هرگز نتوانسد زندگي آرام ي مرفه داش

كرد ي هرچه كوشيدام تا سر ي ساماني به كار اي بدهيم خود چند ساعد تمام مي

 (9) اي نگذاشد.

درحقيقد، عشقي در سالهاي پد از انقرالب مشرريته، از ناكرامي اارن  

برد ي خواهان تدايم ي كامل شدن اان انقالب ي برآيرده نشدن اهداف آن رنج مي

جاي عناصر د. عشقي خواستار جااگزان شدن افراد جوان ي انقالبي بهانقالب اس

گري پرشور تحد تأثير شاعر جوان در اان انقالبي (10) فاسد شده ي  دامي اسد.

كند. انقالب فرانسه اسد ي ايضاع زمان خود را با فرانسة عصر انقالب مقااسه مي

ي كاميابي انقالب مشريته، اي ضمن اظهار ناراحتي از عدم تدايم عشقي در مقاله

هرچه  درشناسي در اان جامدره نطاشرد، هرچره »گواد: با اميد به آانده چنين مي

پرستانه از اان داار مدديم شود، باز يضع  رن هيجدهم فرانسه احساسات حقيقد

كند ي عمر اان بناي مهيب كهن باالتر از  لة اافرل ي باسرتيل نخواهرد را پيدا نمي

ها ي خرراب كرردن دانيد كه فشار، عامه را حاضر براي دادن  ربانيبود. باالخره ب

عشرقي همچرون انقالبيرون سرسرخد « (11) هاي بربرارد خواهرد كررد.اان النه

شمارام؛ ما ميل دارارم ترسيم؛ ما مرگ را حقير ميما نمي»زند: فرانسوي فرااد مي

ال مرا خواهرد كه در راه يظيفه كشته شوام؛ به شهادت برسريم. اارن منتهراي آمر

عشرقي بره خراتر همرين ريحيرة انقالبري، همچرون بسرياري از داگرر « (12).بود

كره در آغراز شردارهااي برر ضرد  ءسيد ضيا 1299ريشنفكران عصر، به كودتاي 



 110 37/   يندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و آ

داد، دل بسرد ي آن را درمرانگر ي اندركاران نظرام كهرن سرر مرياشراف ي دسد

 شمار آيرد:هاي دارانه بهگر دردها ي رنجاصالح

 ين عشقي كه هر كابينه را نفران نمود اانكطب  

 (13)سان در مدح اان كابينة  درت مصمم شدچه  
  

بدرردتر بررا يارل اصررلي ااررن كودتررا مخالفررد كرررد ي در مرراجراي الطترره عشررقي 

خواهي رضاخان، برخالف عارف، در مقابل اي ااستاد ي جان خود را برر جمهوري

خرواهي رضراخان را د عشقي با جمهوريفلسر اان كار نهاد. عموم منتقدان، مخا

اند ي مدتقدند كه عشقي هرچند خرود هواخرواه ناشي از درااد سياسي اي دانسته

خرواهي جمهوري بود، يلي چون به سردار سپه اعتماد نداشد با شردار جمهوري

نماارد، اارن اي جهات درسد ميدر كنار اان دادگاه كه از پاره (14) مخالفد كرد.

آاد كه با توجه به دلطستگي شداد عشقي به ااران باسرتان ي ذهن مي ترداد نيز به

شرركوه رمانتيررك آن آاررا ممكررن نيسررد كرره بخشرري از مخالفررد عشررقي بررا 

خواهي، ناشي از تدل  ر يلو ناخودآگاه ي نادانستة ر اي به رسوم باستاني جمهوري

رن بيسرتم اي كه در شمارة آخر ريزنامة  ي آاين شهرااري باشد؟ عشقي در مقاله

را « جمهروري»هرا ي اجرزاي سرازندة آرم به چرا  رسريده، پرد از آنكره نقش

هراي ها ي نقشچنرين در مقابرل نشراندهد، آن را ااناي تنزآميز شرح ميگونهبه

در اك گوشة اارن آرم ي براالي سرر آنهرا »دهد: بازمانده از ااران باستان  رار مي

طوسي اخم ي تخم به اان منظرة يايارال شود كه با كمال عخورشيد ااران داده مي

اي در زار لطان اي پيداسد كه در عين تكدر باز نگاه كرده، ضمناً اك نقش مسخره

به خداي ااران ي به عالمد فريهر كه اادگار عظمد ي موحدي اارانيران باسرتان 
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ا مسررخره راسررد اعتمرراد نمرروده ي ااررن آرم يحشرريانه )بطخشرريد متجدّدانرره( 

 (15)«نمااد.مي

گري عشقي با احساسات تند ي آتشرين اي درهرم آميختره اسرد. انقالبي

آليستي خود را برد، دادگاه انقالبي ي اادهعشقي كه از تطاهي يضع موجود رنج مي

كند كه در آن زر ي سريم زيال اافتره ي ديلرد بره دسرد اي مدطوف ميبه آانده

ي ي براي از ميان رنجطر داده شده اسد. شاعر حاضر اسد براي آمدن چنين ريز

د اسر اان گرااش انقالبي كه بهتر (16) رفتن خودكامگان جان خود را نيز فدا كند.

بينيم، در ااران آن ريز ناشناخته نطوده اسد؛ براي ن را در اشدار عشقي ميآ تطلور

مثال، سالها  طل اكي از آثار ا تصادي سيسموندي كه مطلّغ سوسياليسرم تخيّلري ي 

اك جنطرة چشرمگير  (17) ادي اسد به فارسي ترجمه شده اسد.راداكاليسم ا تص

نظيرر اسرد، خصرلد عصرران اي تقراطراً بيريحية انقالبي عشقي كه در ميان هم

« عيد خون»گري اسد. عشقي در مقالة مشهور آنارشيستي ي ايتوپيااي اان انقالبي

نظرري  در ريزنامة شف  سرخ آن را به چا  رسانيد. مطاني .ش 1301كه در سال 

ريشني عرضه كرده اسد. عشرقي در اارن ي تئوراك اان دادگاه آنارشيستي را به

گذاري شود ي نام« عيد خون»كند كه همه ساله پنج ريز به عنوان مقاله پيشنهاد مي

عشقي در  (18) در اان پنج ريز خائنان ي حاكمان فاسد به دسد مردم كشته شوند.

اعتنا كند كه بيخائنان ي فاسداني آشكار ميبخش ديم اان مقاله نفرت خود را از 

هاي كيفي ي اخال ي به دنطال منافع كمّي ي پراگماتيستي خرود هسرتند ي به ارزش

هاي ضد اخال ي استفاده كنند. يي نخطگران حاضرند براي رسيدن به آنها از شيوه

 «هاي پليردفيلسروف»ي « هاي پا ي افراد برجستة جامده را به دي دستة فيلسوف

هاي پا  كساني هستند كه عواتف زاطاي بشرري از طيرل كند. فيلسوفتقسيم مي
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شررمارند ي هرراي مقدسرري ميديسررتي ي درسررتي را حقيقدفقد، نوعشرررحررم، 

تمام عواتف بشر را موهوم ي  يودات  ابرل »هاي پليد كساني هستند كه فيلسوف

د. رحرم را شرمارنانگارند. رحم را عطارت از ضردف  لرب ي ريح ميپا زدن مي

ديسرتي ي ديسرتي را هرارك برا داننرد. شرفقد، نوعنتيجة نقصي در خلقرد مي

دادگاه عشرقي د يقراً برا رمانتيسرم  (19) «كنند.تدطيري، اك غرازة موهوم تلقي مي

شود. عشقي انقالبي ي ايتوپيااي همخواني دارد ي گاه به  لمري آنارشيسم يارد مي

 پرشور خود را بيان كرده اسد.در اشدار خود نيز راز اان احساسات 

 اان كه بيني آاد از گفتار عشقي بوي خون 

 (20)اد برينآاز دل خونينش اان گفتار مي 

 ... زبان عشقي شاگرد انقالب اسد اان  

 (21)نيسد بيرق خون اسدن زبان سرخ، زبا  

 ... من تفل انقالبم ي جز دردهاي من  

 پستان خون دااه اان گاهواره نيسد  

 چا ن عاشقم گواه من اان  لب چا م  

 (22)پاره نيسددر دسد من جز اان سند پاره  

تطيدي اسد كه چنين دادگاهي با مخالفد ي خصومد نيريهراي حراكم ي 

شود ي سرانجام به مرگ خونين شاعر ديستداران تدايم يضع موجود ريااريي مي

يرز همچرون اريپرا بره انجامد. تطيدتاً اان جدال ي رياارياي در اارران نجوان مي

هراي ادبري هاي ادبي نيز كشيده شده اسد. ازجمله كساني كه از چهرهبنديصف

شوند ي عشقي مجطور به رياارياي  لمري برا آنهرا شرده اسرد، نيز محسوب مي

، يحيد دستگردي ي علي دشتي نرام برردي عشرقي در (23)توان از رشيد ااسميمي
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دي ي دفاع از خود ي عارف  زياني تي اك  صيدة توالني به هجو يحيد دستگر

 (24) پرداخته اسد.

ا عشقي در اشدار متدددي به بدگواي از دشرتي پرداختره ي اي را همنروا بر

ا در جااي نيز دشرتي ر (26) ي يكيل منتخب انگليد شناخته اسد. (25)سياسد ريز

د كه اكنون به بركد همراهي با  درت نوظهور سردار سپه به ثريت ي مكند دس

 (27) كند كه انسراني شرراف ي تنگدسرد اسرد.ه با كوهي كرماني مقااسه مياافت

بنابراان، عشقي همچنان كه در عرصة سياسري ي اجتمراعي برا نيريهراي كهرن ي 

ناچار برا ادبراي نامردار اشرافي درگير شده اسد، در عرصة ادبي ي فرهنگي نيز به

ي  ي ادبي ي گرااش انقالبييز، پيوند ميان نوگراانشود. در اانجا زمان ريااريي مي

هراي شود. يضديد عشرقي ي برخري از داگرر چهرهريشني داده مياجتماعي به

 ه باشرد،رمانتيك ديرة ايل، بيش از آن كه با رمانتيسم اريپاي غربي همساني داشت

اافتة شررق اادآير نقش اجتماعي ي انقالبي رمانتيسم در كشورهاي كمترر توسرده

گونره ، در اان(28)دانيمي جهان سوم اسد. چنران كره مرياي كشورهااريپا ي پاره

عي ي كشورها رمانتيسم عمدتاً به نيرياي براي پيشرطرد مقاصرد انقالبري ي اجتمرا

 نوآيري هنري تطدال شده اسد.

اي از اشدار خود ارائه كرده، هااي كه عمالً در پارهعشقي، عاليه بر نوآيري

يسم منحط عصر  رار داده ي به انتقاد از به لحاو نظري نيز خود را ريااريي كالس

، جمشيدخان، شخصيد نوگرا الفقراحلواءآن پرداخته اسد. ازجمله در نمااشنامه 

شدراي اان  رن مثل ي مانند ندارند ي اگرر مغلطره »گواد: تر نمااش ميي امريزي

 باشري،يلري ندام« خروانم.اي از گفترار بدضري از آنهرا را امن ميكنيد، من نمونه

اي كالسريك مااش، همچنان در بند اصول ي  واعد كليشهانداش نشخصيد كهنه



 114 37/   يندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و آ

فهمنرد؟ اغلرب اصرالً  افيره شردراي اارن ديره چره مي»اسد ي مدتقد اسد كه 

ام. آخرر گفد مرن نصراب نخوانردهدانند. اكي از شدراي اان ديره به من مينمي

صوالً عشقي سالها  طل ا (29) «تواند شدر بگواد.كسي نصاب نخوانده باشد مگر مي

انداشيده اسرد ي شردرهاي مي« انقالب ادبي»از نيما، تحد تأثير ايضاع زمانه به 

متدددي براي تحق  بخشيدن به اان انقالب سريده اسد. نكتة مهم اان اسد كه 

 اي رمانتيك هستند.تمامي اان شدرهاي نوگرااانة عشقي داراي صطغه

، «، برگ بادبرده«عيد نورير»، «نامهوريزين»مهمتران اان شدرها عطارتند از: 

 «.آل اا سه تابلوي مرامااده»، «كفن سياه»، «رستاخيز شهرااران ااران»

كنيم؛ را از اان لحاو بررسي مي« آل اا سه تابلوي مرامااده»در اانجا شدر 

ناليسرم يلي  طل از آن الزم اسد به دي جنطة اشدار عشقي نيز اشراره كنريم: ناسيو

سم ي ي همدلي اي با محريمان. شفيدي كدكني، ضمن اشاره به پيوند رمانتيعشقي 

انرد؛ بره همرين ناسيوناليسم ي رمانتيسرم خرواهران توأمان»گواد: ناسيوناليسم مي

وناليسرم ناسي (30) «خرورد.مناسطد ايج ناسيوناليسم در عشقي بيشتر به چشرم مي

پاكي  استان، سرزمين نيكي يرمانتيك عشقي بر اان تصور استوار اسد كه ااران ب

آلود ي نوسرتالژاك رفتة ااران براي شراعر حسررتاسد. شكوه ي عظمد ازدسد

ا گري پرشور خود نيز جهان آرماني ي ايتوپيااي آانده را باسد ي حتي در انقالبي

آيرد. عشقي در شدرهاي متدددي عش  پرشرور الهام از ااران كهن به تصور درمي

يرزي ي آن را تنهرا مدشروق شااسرتة عشر  (31) كرده اسد. خود به يتن را ابراز

 دانسته اسد.

 مدشوق عشقي اي يتن، اي عش  پا  ]من[  

 (32) اي آن كه ذكر عش  تو شام ي سحر كنم ...
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حردي اسرد كره بررخالف برخري از يترن ترا بره  دلطستگي عشقي به 

ف پيرريي ريشنفكران عصر خود، حتي در تجددخواهي ي نوآيري ادبي نيز مخال

ي « اصالد»هرحال، بااد چون ي چرا از ادبيات غرب اسد ي مدتقد اسد كه بهبي

اي  در شدرهاي نوگرااانة (33) ااراني ادبيات فارسي حفظ شود.« حرمد ي حيثيد»

ياژه دي شردر نيز گرااش ناسيوناليستي عشقي كراراً براز نمروده شرده اسرد؛ بره

ساسراً اشدر رستاخيز شرهرااران اارران «. كفن سياه»ي « رستاخيز شهرااران ااران»

 تصواري اسد از تقابل شكوه ي عظمد ااران كهن برا ذلّرد ي درمانردگي اارران

دهد كند ي اميد ميعصر شاعر. عشقي در پااان اان شدر از زبان زردشد ارزي مي

ي اسد بداه (34) كه در آانده فرزندان ااران اان عظمد ازدسد رفته را احيا كنند.

اي كامالً تازه ي تحد تأثير فرهنگ غررب ي سيوناليسم عصر مشريته، پدادهكه نا

انرد. عشرقي ن صرطغة اارانري دادهآ پردازان ااراني بهانقالب فرانسه اسد ي نظراه

 گواد:خود در همين شدر مي

 گل« گل ي گلوا»... برج اافل ز صناداد   

 رازدبر سر مقطرة ناپلئون مي  

 ما بر سر جم حسيتخد جمشيد ز بي  

 (35)رازدخشد با سرزنش از سقف ي ستون مي  

نيز همين جنطة ناسيوناليستي را با تكيه بر مقااسة يضرع « كفن سياه»شدر  

كند. تلقي عشقي در باب زن در جامدة باستاني ااران ي جامدة عصر شاعر ارائه مي

رد. شرفيدي آيجاي اان كه به غرب توجه كند به ااران باستان ريي مريحجاب به

گرا ي غيررمانتيررك نسرريم شررمال كرردكني ضررمن مقااسررة ناسيوناليسررم اسررالم
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الدان گيالني( با دادگاه عشقي، بر جنطة رمانتيك ناسيوناليسم عشقي تأكيد )شرف

 (36) كند.مي

گناه شمردن ، همدلي با محريمان ي رنجهااشان ي بي(37)دانيمچنان كه مي 

هاي اجتمراعي هسرتند، اكري از عردالتيي بي خطاكاراني كه خرود  ربانيران فقرر

شرود. اارن ياژگري در خرالل شردرها ي هاي رمانتيسم اريپرااي شرمرده ميجنطه

اپررت »خورد. بهترران بيران اارن مسرئله را در هاي عشقي نيز به چشم مينوشته

توان داد. الطته هرنروع توصريف ي بيران فقرر ي رنرج مي« گدا ي دكتر نيكوكاربچه

كند كه انتيك نيسد، يلي عشقي نيز در بيان اان مسئله چنان عمل ميمحريمان رم

مدتقد اسد كه بدي ذاتي نيسد، امكران رشرد ي  بينوااانگواي همچون نواسندة 

هاي ذاتراً خروب را بره عدالتي انسراناصالح براي همگان يجود دارد ي فقر ي بي

د، آنهرا نيرز دارد ي اگر شرااط مديشرتي ي اجتمراعي اصرالح شروخطاكاري يامي

شوند. در اان نمااشنامه، دكتري نيكوكار اكطر را كره در نرزد  ربراندلي اصالح مي

كند ي سرانجام آن دي عاشر  بري مشغول اسد، اجير ميكاشي به گدااي ي جيب

شود كه اكطر دريا ع دختري شوند. سپد در پي ماجراهااي، مدلوم مياكداگر مي

آاد اند. پدر غزال نيز به نزد دكتر ميااي دزدادهاسد به نام غزال ي اي را براي گد

عشرقي در اارن نمااشرنامه كره  (38) كنند.ي در پااان دكتر ي غزال باهم ازدياج مي

شرود، صورت منظوم ي همرراه برا آياز ادا مي هبرخي از گفتگوهاي  هرمانان آن ب

ند، يلي پيرنرگ كگرااانه بيان ميخوبي ي با نگاهي يا عفقر ي جهل مردم را نيز به

اسرتوار « بدي ذاتي انسان نيسرد»بندي آن بر همان آموزة رمانتيك داستان ي پااان

هاي شرح رنج ي درد محريمان در اشدار عشرقي، شردر شده اسد. از داگر نمونه

بنردي اسد. اارن شردر نيرز كره ازلحراو  الرب ي نظرام  افيه« مرگ دختر ناكام»
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كنرد كره برا اي را در بستر مررگ توصريف ميسالههااي دارد، دختر هيجدهتازگي

 اي پرانديه ي چشماني فري رفته: انگيز ي با چهرهيضديد ر د

 پژمرده اي اندر اتا ي زار يفتاده گوشه

 (39) ار پيشاني ...كسي بنهاده بر داوز فرط بي

هااي از رنج ي پراشاني درمانردگان ي نيز نمونه« احتياج»در شدر مدريف  

ي ازند. در اان شدر، بينش رمانتيك عشقي ي تلقي ايتوپيااي ا مثال ميشدگان رتطاه

توان داد. در خوبي ميهاي مادي ي كمّي را بهدر ضداد با جامدة متكي بر ارزش

گيررد كره پااان اان شدر، همچون بسياري داگر از اشدار خود سرانجام نتيجه مي

 .(40)«آن كسي كه سكه را رياج داده مرده بادا»

هااي از گررااش رمانتيرك عشرقي را در برخري از ان كه گفتيم، نشانهچن 

 در ميران اارن اشردار« سه تابلو مرام»توان داد، اما شدر داگر شدرهاي اي نيز مي

 جااگاهي خاص دارد.
 

 تابلو مريمآل يا سهايده

كه آخران اثر عمردة « سه تابلو مرام»اا « آل پيرمرد دهگانيااده»منظومة  

تران ي در سال اخر زندگي اي سريده شده اسد، مشهورتران ي مهمعشقي اسد 

آاد. اان شدر در  الب مسمط مخمد سريده شرده ي اثر اان شاعر به حساب مي

مصراعهاي پنجم در تابلو  افيه اسد ي  افية تكهر بند آن شامل چهار مصراع هم

«. ترر»صرداي  شوند ي در تابلو ديم بهختم مي« اان»ايل ي سوم همگي به صداي 

هاي ياژه در توصريفيزن نجواگونة مفاعلن فدالتن نيز با كرل فضراي شردر، بره

مصراعهاي پنجم در آهنگي دارد. اكسان بودن  افية تكانگيز آن، تناسب ي همغم

تابلو ايل ي سوم به شدر يحدت ي انسجام بيشتري بخشيده ي تنرين آيااري اارن 
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چنران اسرد كره پذارنرد، آنقطع پااران ميي به شكلي م« ن»ها كه با صداي  افيه

شود؛ همين نكته، فرم ي ساخد شردر را گواي بر كلمة  افيه تأكيدي مضاعف مي

هاي زباني ي دستوري ي عريضي اي از ضدفهمه، پارهاستوارتر كرده اسد. با اان

 شود.در اان شدر هم داده مي

دانيم، به اان صورت اسد كره در كه ميراي سريدن اان شدر، چنانماج 

نظران شود تا صاحبق. در اكي از نشراات، ا تراحي مطرح مي1302/1342سال 

هاي داگرري كره بره اارن آل خود را در باب ايضاع كشور بيان كننرد. پاسرخااده

ر لرزيم ااجراد دهد كه منظور اصلي از ترح آن، تأكيد با تراح داده شده نشان مي

ثطات ي امنيد ازترا  ا تدار حكومد مركزي اسد. امرا عشرقي بررخالف داگرر 

هااشان در اان حول ي حوش ي به نثر نوشته شده اسد، كنندگان كه پاسخشركد

دهرد. مضرمون ي اي داگرر ارائره ميونهگپاسخ را در  الب اان منظومة بلند ي به 

اي از داگر آثار منثرور د كه در پارهاصلي اان شدر عشقي همان سخني اس« پيام»

ر دي منظوم اي هم بيان شده اسد. انقالب مشريته انقالبي اسد ناتمام ي شكس

دستان شده اسرد ي باارد برا جنرطش ي  كه بازاچة دسد خودكامان ي فرا خورده

 (41) كرد.انقالبي خونين، انقالب را با شور ي حرارتي بيشتر از نو زنده

عنوان شاهكار ادبي عشقي در ادامة داگر اشدار نوگرااانرة  به« آلااده»شدر 

اي سريده شده اسد ي شاعر خود به نوگرااي ي ترازگي آن توجره داشرته اسرد. 

انقالب شدري »هاي مداصران براي عشقي در مقدمة اان شدر، با اشاره به كوشش

د: گواردسرد نيامرده اسرد، ميي اان كه تاكنون نتيجة مطلروبي به« زبان فارسي

كنم كه در تابلو ايل ي ديم اان منطومه، سراانده موفر  بره ااجراد ارك خيال مي»

د د ترز نو ي مرغوبي در اشدار زبان فارسي شده اسد؛ چه اگر خواننردگان بره
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كار انداختن  راحره مطالده فرمااند تصدا  خواهند فرمود كه ترز فكر كردن ي به

كرر كرردن سراار شردراي متقردم ي ارا كلي با ترز فدر پريرش افكار شاعرانه، به

 (42) «مداصر زبان فارسي تفايت كلي دارد.

داند ي مدتقد اسد كه اان الطته عشقي صرف تازگي ي نو بودن را كافي نمي

ليقة سشدر، در عين تازگي ي نو بودن، برخالف اشدار برخي از مداصران باذيق ي 

ه يجرد مطالدة اان تابلوهرا براز  زبانيهر فارسي» زبانان هم تناسب دارد يفارسي

الطتره عشرقي خرود را مرداون تجرارب  (43)«پسرندد.آاد ي اان ترز انشا را ميمي

اان سه تابلو بهتران نمونرة انقرالب شردري اارن »داند. از نظر عشقي داگران مي

مرن شرريع »كند كه مجدداً تكرار مي عشقي در سرآغاز شدر نيز (44) «عصر اسد.

نظم درآيرم ي پريش خرود خيرال افكرار شراعرانه را بره كردم به شكل نوظهوري

ام كه انقالب ادبيات زبان فارسي با اان ا ردام انجرام خواهرد گرفرد... اگرر كرده

اهلل شدراي شاءنوا صي در آن داداد، چون در آغاز كار اسد مرا مدذير بداراد، ان

  (45) «آانده دنطالة اان ترز گفتار را گرفته، تكميل خواهند كرد.

از ترز نوان نيمرا »نظران مدتقدند كه عشقي در اان شدر برخي از صاحب

ي  (46) «آل تططي  نموده اسد.تقليد كرده ي اسلوب افسانة نيما را در تابلوهاي ااده

در سطك خود مستقل ي مطتكر اسد ي اسرلوبي كره »برخي داگر برآنند كه عشقي 

تر اي نيز در بدضي از اشدار  دامآل انتخاب كرده همان اسد كه در تابلوهاي ااده

ريشرن اسرد كره عشرقي در شردرهاي  (47) «كار رفته اسد.مثالً در كفن سياه به

دسد آيرده بود، يلري هاي  ابل توجهي بهنوگرااانة پيشين خود در اان راه تجربه

هااي ياژه كه بخشاان امر با تأثيرپذاري خالق اي از افسانة نيما منافاتي ندارد؛ به

اب بره اي بار در ريزنامة  رن بيستم عشقي ي با اادداشتي خطافسانه براي ايلين از



 120 37/   يندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و آ

چا  شده اسد. شفيدي كدكني تخيّل تازه عشقي را خصوصاً در اان شدر، اكري 

ي  (48)هاي تحوّل ي نو شدن تخيّل در شدر اان ديره دانسته اسداز بارزتران جلوه

ان اصالح شدر ي نوآيري در اان مدتقد اسد كه عشقي به هرحال اكي از پيشگام

 (49) ديره اسد.

جواي جروان عشقي در تابلو ايل اان منظومه، صحنة رياارياي مرام ي كام

كند. در تابلو ديم، خودكشي مرام ي گراه ي زاري پردر اي بيران شهري را بيان مي

و سروم، شراعر شرود. در ترابلداده آگاه ميشود ي رايي از ماجراي دختر ستممي

اي كه در ح  اي شرده ي دهد ي از ظلم اجتماعيشد پدر مرام را شرح ميسرگذ

 گواد. چنان كه  رطالً نيرز اشرارهنيز از اميد اي به انقالب خونين داگري سخن مي

كردام، كل شدر تمثيلي از شكسد انقالب مشريته اسد ي مضموني اجتماعي ي 

اعران داگرر عصرر در گر، ترز بيان عشقي ي شكند. از سوي داسياسي را بيان مي

خاتر رهااي از  واعد ي زبان ادبري ي فرهنرگ كالسريك، تررز گونه اشدار، بهاان

فهم اسد. خرود عشرقي نيرز در جاهراي داگرر از شردر سرادة بياني ساده ي همه

 آالاشي آن سخن گفته اسد.ي بي (50)خود

 نكردم پر ز آالاش چو اسالف اان سخن اما  

 (51)آالاشي دارمبسي آسااش اندر آن ز بي  

ها، ادني جنطة اجتمراعي شردر ي سرادگي بيران آن، در كنرار همين ياژگي

نگري ي نگاه د ي  رايي به جهان پيرامون خرود، موجرب شرده اسرد كره جزئي

گرااي عشرقي در اارن شردر سررخن يا ررع رئاليسرم ي نظران ازبرخري از صراحب

يلي بره اارن مدنري  اان سخن، از برخي جهات، سخن درستي اسد؛ (52)بگواند.

هاي بارز رمانتيك نيسد. اان پدارده را بره نيسد كه اان شدر عشقي داراي جنطه
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اهده كررد؛ مرثالً نظرارة ادبري توان مشراي داگر در رمانتيسم اريپااي هم ميگونه

عشقي در شردر  (53) يردزيرل ي اشدار اي به زبان سادة مردم عادي گرااش دارد.

ر پي بيان سخنان اجتماعي ي سياسي خود بروده اسرد. درعين حال كه د« آلااده»

هاي رمانتيك عصر كه خرود اي نيرز در داگرر شردرهااش در ها ي جنطهاز گرااش

دهندة كند. اان ياژگي هم نشرانپيدااش ي رشد آن نقش داشته اسد، استفاده مي

هاي اجتمراعي در ديرة ايل )عصرر پيوند استوار ميان رمانتيسم فارسي ي دغدغره

دهد كه اكي از دالال مانردگاري شردر اجتمراعي شريته( اسد ي هم نشان ميم

عشقي در مقااسه با شدر اجتماعي امثال نسيم شمال، همين ياژگي رمانتيك شدر 

 ايسد.

همچون تمرامي اشردار نوگرااانره ي داراي صرطغة رمانتيرك « آلااده»شدر 

گري اشردار، از ياژ عشقي، حالتي ريااي ي داستاني دارد ي همچون برخي از اارن

م دي نمااشي نيز برخوردار اسد ي مثالً گفتگوهاي رايي ي پدر مرام با ذكرر اسر

يك ترف در آغاز مصراع مشخص شده اسد. در همة اان اشدار نوگرااانه ي رمانت

گواد. اارن عشقي، رايي )شاعر( به صورت ايل شخص حضور دارد ي سخن مي

ريح ديرة بازگشد، از نروعي اشدار بيياژگي باعث شده تا اان اشدار، برخالف 

 احساس فردي برخوردار شود ي نوعي صطغة حداث نفد ي از خود گفتن در آنها

 داده شود.

كنرد، اسرتفاده از كلمرة اي كه در اان شردر توجره را جلرب ميايلين نكته

گذاري سه بخش اصلي شدر اسد. ريشن اسد كه عشقي اان كلمه در نام« تابلو»

كار نطرده اسد. اان كلمه، چنان مدناي رااج در زبان ريزمره عصر ما بهرا د يقاً به 

ي « صرحنه»، «ديرنمرا»، «اندازچشرم»دانيم، در زبران فرانسروي بره مدنراي كه مي
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گرااي در رمانتيسرم پردازي ي تطيدرداسد ي بدين شك با ميرال منظره« منظره»

تفايت تطيدد توصريف ي انداز ماريپااي پيوند دارد. شدر عشقي نيز در سه چشم

شود. الطته اان ياژگي در تابلوهاي ايل ي ديم آشكارتر اسد. نكترة مهرم بيان مي

اان اسد كه خود عشقي در داطاچة شدر، ضمن بيان تازگي ي تفايت اساسي اان 

 (54)كند،اان منظومه اشاره مي« تابلو ايل ي ديم»شدر با اشدار مرسوم كالسيك، به 

بنابراان، با توجره  (55) شود.ا يصف رمانتيك تطيدد آغاز ميادني دي  سمتي كه ب

اي از نوآيري ي تازگي مرورد نظرر به اان نكته كامالً ريشن اسد كه بخش عمده

 شود.هاي رمانتيك مربوط ميعشقي به همين جنطه

انداز تطيدد در ارك نام دارد، با توصيف چشم« شب مهتاب»تابلو ايل كه 

، بيان جزئيات، نگراه فرردي شراعر در يصرف تطيدرد شود.شب بهاري آغاز مي

ي همانندي ميان حاالت ريحي شراعر  يبازتاب احساس شاعر در تطيدد، همسان

هاي تازه ي رمانتيك اارن ي عناصر تطيدد، رنگ محلي، تازگي تخيّل ي ... ياژگي

 هاي جغرافيااي خاص ي ترسريم مو ديردپردازي اسد. اسم بردن از مكانمنظره

اي ااجاد كرده اسد ي موجرب پدارد آمردن آن چيرزي سابقهرنگ محلي بيآنها، 

ان اشراره بره« دارد مسرتقل»نظران برا اصرطالح شده اسد كه برخري از صراحب

 (56)اند.كرده

 اياال گل سرخ اسد ي انتهاي بهار  

 ام سر سنگي كنار اك داوارنشسته  

 جوار درة دربند ي دامن كهسار  

 رب مغرب تارفضاي شمران اند  ز غ  

 (57) هنوز بد اثر ريز، بر فراز ايان ...    
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اي ي ترازه در سرتاسرر اارن اي غير كليشهگونهتوصيف جزئيات تطيدد به

 شود:تابلو داده مي

 چو آفتاب پد كوهسار پنهان شد  

 ز شرق از پد اشجار مه نمااان شد  

 هنوز شب نشده آسمان چراغان شد  

 اران شدجهان ز پرتو مهتاب نورب  

 (58)چو نوعريس سفيداب كرد ريي زمين    

 

د ي تطيدد زاطاي بهار در شطي مهتابي با حالد ريحي شاعر نيز تناسب دار

 آميزد:احساسات ي عواتف دريني شاعر ي عناصر تطيدي درهم مي

 جهان سپيدتر از فكرهاي عرفاني اسد  

 هاي پنهاني اسدرفي  ريح من آن عش   

 ار خوش چراغاني اسددرين مغزم از افك

 چرا كه در شب مه، فكر نيز نوراني اسد

 (59)چنان كه در شب تاراك، تيره اسد ي حزان 

  
كنرد كره كراش برال پررياز شاعر در شور ي حال اان يجد سرخوشرانه، آرزي مي

ر در دل تأمل شاع (60) گشد.داشد ي كاش از نو به سالهاي آغازان جواني باز مي

كنرد يلري بره هاي تلخ ي شيران گذشته را در اي زنده ميتطيدد، خاترات ي ااد

دهرد. تناسب فصل بهار ي ريحية سرخوش شاعر، احساس يجد به اي دسرد مي

دالنه ي رمانتيك با تطيدرد كرامالً جالب اان اسد كه شاعر خود به اان پيوند هم

 آيرد:شمار ميبين خود بهتوجه دارد ي آن را ناشي از تطع ي احساس ناز 
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 خواندز من مپرس كه كطكم خريس مي  

 داند؟چو من ز حد تطيدد كه  در مي  

 (61)بينمگر كسان چو من موشكاف ي ناز     

  
اندازد ي حضور اي تنهااي ي خلوت در تطيدد همچون شاعر را به ااد محطوب مي

 تران بخرش اارن ترابلواان چند بند آغازان تابلو ايل رمانتيك (62) كند.را تمنا مي

جاي اان كره همچرون همتااران شود. اما شاعر در ادامة تابلو ايل، بهمحسوب مي

اريپااي خود به ترأمالت پنهراني خرود ادامره دهرد ي بره آن عمر  بطخشرد، بره 

پرردازد كره كند ي به بيران داسرتان داگرري ميهاي اجتماعي خود ريي ميانگيزه

ود خنان اجتماعي اي تمثيلي، سخگونهبتواند در پااان شدر، با استفاده از كل آن، به

را در باب تطاهي انقالب مشريته عرضره كنرد. در اارن  سرمد، عشرقي دخترر 

كنرد ي د د ي با ذكر جزئيرات توصريف ميشود، بهدهقاني را كه يارد صحنه مي

بازي اي برا دخترر ي نوشراندن شرراب بره اي ي سپد به جوانك شرهري ي عشر 

شود، گذشرته از د كامل ميرا كه در تابلوهاي بدپردازد. اان ماجكامجواي آنها مي

، بدد تمثيلي ي اجتمراعي آن، بره لحراو عناصرر داسرتان ي انرواع ادبري داسرتاني

هاي اخال ي، احساساتي اسد كه در ادبيات داستاني اي از داستاندرحقيقد نمونه

 شرود. داسرتانصورت منثور به فرايانري نوشرته مياياخر اان ديره ي ديرة بدد به

هاي اان نوع منظوم عشقي، خارج از بافد تمثيلي ي كلي شدر، بسياري از ياژگي

ر تر بيشرتادبي را داراسد. تقابلي هم كه ميان دي  هرمان داستان يجود دارد ي بدد

اي دهقاني ي ساكن منات  بيرين شود  ابل توجه اسد. دختر از خانوادهآشكار مي

 شهر اسد:
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 انيبه رسم پوشش ديشيزگان شمر

 ز حيث جامه نه شهري بد ي نه دهقاني  

 به اخالق ي خدا توجه دارد:

 اش سوي باالسدنگاه مردمك داده  

 عيان از اان حركد گو توجهش به خداسد  

 گواد:كند ي ميي در آغاز از خوردن شراب امتناع مي

 شراب خوب اسد اما براي مردم شهر  

 كه هسد خوردن نان از تنور ي آب از نهر  

 (63)نشيننشاط ي عشرت ما مردمان كوه    

انجام دختر پد از مدتي بحث ي جدل ي با اصرار ي سوگندهاي مكررر سر

نوشرد. آن دي دربرارة عريسري ي عقرد ي نكراح ي زنردگي جوانك شرراب را مي

« ريستااي»دختر سادة « شهري»گواند ي سپد جوانك مشتر  آانده نيز سخن مي

بينيم، نوعي تقابل رمانتيرك ميران شرهر ي ريسرتا ي ميكند. چنان كه را اغفال مي

باز شهري در اان پيرنگ داستاني يجود هاي سادة ريستااي ي مردمان نيرنگانسان

اان مضرمون ادنري اغفرال دخترر مدصروم ي سراده ي از تطقرة فقيرر ي  (64) دارد.

 دسد كه غالطاً به يسيلة جوانان عياش شرهري ارا افرراد ثريتمنرد ي اشررافتهي

هاي اخال ي ر احساساتي ديرة بدد اسد ي گيرد. مضمون رااج داستانصورت مي

در ادبيات رمانتيك  (65) شود.تقراطاً در ادبيات رمانتيك تمامي كشورها نيز داده مي

شرود. برراي نمونره، عربي نيز اان مضمون با همين حال ي هروا مكررراً دارده مي

ذشد دختري بره نرام مرترا از اهرالي جطران خليل جطران در داستاني منثور، سرگ

گوارد. مرترا باز مي« مرتا الطانيه»ريستاي زاطاي بان در شمال لطنان را تحد عنوان 
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اي اسد كه در دل تطيدد بره كشرايرزي دختر اتيم ي زاطا ي پراحساس ي عاتفه

مشغول اسد، يلي اك ريز كه مشغول تماشاي گلهراي يحشري بيابراني اسرد، 

بررد. سرالها بدرد دهد ي با خود ميشود ي اي را فراب ميميسواري به اي نزداك 

رايي كه پد از سالها ا امد در همان ناحية ريستااي، به بيريت بازگشته اسرد، 

مرتا را در حال بيماري ناشي از فحشا در اكي از محرالت فقيرنشرين شرهر پيردا 

 (66) د.كنكند ي پد از مرگ اي را دفن ميكند ي بر مظلوميد اي گراه ميمي

نررام دارد. مثررل تررابلو ايل بررا توصرريف « ريز مرررگ مرررام»تررابلو ديم كرره 

شود. در اان بخش نيرز تطيدرد ي مراجراي داسرتان اندازي تطيدي آغاز ميچشم

آهنگي دارند. چنان كه دادام، در بخش ايل، تطيدد در ارك شرب بهراري ي هم

 هرمانران  ز ريحية پريجرد ي سرريري داشرد يشد ي شاعر نيدلپذار يصف مي

جواي مشغول بودند. اان بخش با توصريف پراايز يرزي ي كامداستان نيز به عش 

در اارن توصريف نيرز  (67)پرردازدام ميشود ي سپد به يصف مرگ مررآغاز مي

 خوبي  ابل مشاهده اسد:اي كه در تابلو ايل دادام بههاي تازهياژگي

 ها همه زرددي ماه رفته ز پاايز ي برگ  

 شمران از باد مهرگان پرگردفضاي   

 هواي دربند از  رب ماه اذر سرد  

 پد از جواني پيري بود، چه بااد كرد  

 بهار سطز به پاايز زرد شد منجر    
 

زده دچرار غرم ي انرديه آهنگ با تطيدد سرد ي خرزانريحية شاعر نيز هم

 اسد:
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 ها ز باد ااازريان به ريي زمين برگ  

 فراز سنگي بازام بر به جاي آن شطي  

 ام من ي از يضع ريزگار پكرنشسته    
 

زدة شرود كره ريحيرة انرديهدالنه با تطيدد موجرب ميپيوند عاتفي ي هم

 شاعر در عناصر تطيدد نيز مجسم شود:

 اثر آفتاب افسردهشداع كم  

 ها همگي خشك ي زرد ي پژمردهگياه  

 ها بردهتمام مرغان سر زار بال  

 هم خوردهد همه بهبساط حسن تطيد  

 بسان بيرق غم سري آادم به نظر    
 

 هاي نورستهنحيف ي خشك شده سطزه

 كالغ ريي درختان خشك بنشسته

 ز هر درخد بسي شاخه باد بشكسته

 صفا ز خطة ايالق رخد بربسته

 (68)ز كوهپااه همي خرمي نموده سفر  

 

بررد ي نيرا پري مييفرااي دپاايز به ناپااداري ي بي شاعر با تأمل در تطيدد

هراي در اانجرا نيرز شراعر، بررخالف رمانتيك (69) شود.دچار نوعي درماندگي مي

گيرد ي به دنطالة داسرتان ي توصريف د ير  ي هاي خود را پي نمياريپااي، انداشه

ها الطتره پرردازد. اارن توصريفشكستة اي ميپيچ مرام ي پدر دلتأثرآير پيگر كفن
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هاي احساساتي اشرك ي انديه اسد ي همچون داستانآكنده از احساسات ي رنج 

 آيرد. به چشم خواننده مي

نرام دارد. بردين يصرف « آل ايسرگذشد پدر مرام ي ااده»تابلو سوم كه 

هااي كه در ديرة استطداد تطيدد، مستقيماً به بازگواي سرگذشد پدر مرام ي رنج

هرا ي دردسررهااش را يها ي آيارگيپردازد ي فرداكاري پد از آن داده اسد، مي

دهد كه سررانجام چگونره پرد از انقرالب نيرز اشرراف دهد ي نشان ميشرح مي

آل خرود اند. در پااان شردر، پيرمررد از ااردهديباره زمام كارها را در دسد گرفته

كند كه انقالبي خونين همه چيرز را زارر ي ري كنرد ترا گواد ي آرزي ميسخن مي

 .(70)«زمين، بهشد برانشود دگر اارانهمي»سرانجام 

بخش پاااني شدر جلوة كامل رمانتيسم انقالبري عشرقي اسرد ي همچرون 

ي آرمراني ي اانداز جامدههاي اريپااي، چشمرمانتيسم انقالبي ر ايتوپيااي رمانتيك

هراي كمّري اي كه در آن بره جراي ارزشكند، آاندهانده را ترسيم ميآاف  ريشن 

 ي حاكم اسد.هاي كيفارزش داري،سرمااه

 كشي هنر نطوددگر در آنگه يجدان  

 هاي زر نطودشرف به اشرفي ي سكه  

 رنج رنجطر نطودشرف به دزدي كف  

 شرف به داشتن  صر مدتطر نطود  

 (71)هاي زرانشرف نه هسد درشكه، نه چرخ   
 

عصرران خرود ي عشقي بزرگتران ي پرشورتران چهرة رمانتيك در ميان هم

تران موفر »درسرتي اي را آاد ي شفيدي كردكني بهه به حساب ميشاعران مشريت

عصرر اكري از شراعران گمنرام هم (72) دانسرته اسرد.« شاعر رمانتيك عصر خود
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را در « شاعر جروان حسراس ملري»عشقي، سيد مهدي ملك حجازي  لزم، تدطير 

ت كره كار برده ي اي را با لرمانتوف مقااسه كرده اسد، با اان تفرايباب عشقي به

 (73) عشقي نه در ديئل، بلكه با ترير دشمنان كشته شد.
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