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در عصر مشروطه ،راهيافتن موضوعات حقوقي به حوزة شعر زمينة تﻼقي دو گونه سخن ،يا
بهتعبيري ،دو ساحت گفتماني حقوقي و ادبي را فراهم كرد .گفتمان حقوق عمومي محتواي
غالب شعر مشروطه را سامان داد و حضور بسيار كمرنگ عنصر تخيل به مشخصة ساخت و
صورت آن تبديل شد .مسئلة اصلي پژوهش حاضر تبيين نقش گفتمان حقوقي در رابطة صورت
و محتواي شعر مشروطه است .جستار حاضر ،بهروش تحليليـتوصيفي و با استناد به شواهد
شعري متعدد ،اين مهم را از رهگذر فرآيندي واميكاود كه بهواسطة ويژگي ذاتي مقال حقوقي و
ناسازگاري آن با صورخيال پديد آمده و ميتوان از آن به »گذر از خيال به عاطفه« در شعر اين
دوره تعبير كرد؛ فرآيندي كه صورت غالب شعر مشروطه بر اساس آن و با تمركز بر عواطف
اجتماعي و انقﻼبي در غياب صورخيال سامان يافته است .در جستار حاضر ،سازواري اين روايت
با نظرگاه تجدد ادبي نيز سنجيده شده و آثار مترتب بر مدعاي پژوهش در ساحتها و
ساختارهاي مشهور شعر مشروطه بازخواني شده است.
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Abstract
The entry of the legal terms and subjects of the Constitutional era
into poetry’s domain caused the confluence of two types of speech,
i.e. two areas of legal and literary discourse in that era’s
poetry.Public law discourse organized the dominant content of the
Constitutional poetry and the particularly weak presence of the
element of imagination turned into its characteristic of structure
and form.The main question raisedin this research is the
explanation of public law discourse’s role in the relationship
between form and content in Constitutional poetry.Using a
descriptive-analytical method, and based on numerous poetic
evidence, this study investigates the issue from the standpoint of a
procedure which has emerged through the innate characteristic of
legal discourse and its incompatibility with imagery and can be
interpreted as “The transition from imagination to emotion” in this
era’s poetry. The process based on which the dominant form of
Constitutional poetry was organized with a focus on social and
revolutionary sentiments in the absence of imagery.In the present
article, the compatibility of this narrative with the point of view of
literary modernity was investigated and the effects of the research
claim on the famous areas and structures of Constitutional poetry
were revisited.
Keywords: Constitutional Poetry, Form, Content, Public Law
Discourse,Imagination, Emotion, Literary Modernity.
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حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

 .١مقدمه
 .١ .١طرح مسئله

 .٢ .١پيشينة تحقيق

دربارة حضور بسيار كمرنگ عنصر خيال در شعر مشروطه و چرايي و چگونگي و آثار آن
پژوهش اختصاصي و مستقلي صورت نگرفته است ،اما در خﻼل نوشتههاي پژوهندگان اين
حوزه ميتوان اشاراتي ،هرچند غيرمستقيم ،به اين بحث مﻼحظه كرد.
شفيعيكدكني ميگويد» :شعر مشروطه آن مايه پرشور و توفنده و پرجوش و خروش
است كه براي صورخيال هيچ جايي باقي نميگذارد« )شفيعيكدكني .(٧٦ :١٣٩٣ ،شفيعي
جايي ديگر در بيان اولويت عاطفه نسبت به تخيل در شعر مشروطه توضيحي داده است كه
١٤٩
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انقﻼب مشروطه را ميتوان مبدأ تأسيس دو بنياد مهم حقوقي و ادبي بهشمار آورد .حقوق
عمومي ،با دو زيرمجموعة حقوق اساسي و اداري ،از شاخههاي جديد دانش حقوق در
ايران است كه پايه هاي آن در انقﻼب مشروطه گذاشته شد .مباحثات و مناقشات مجلس
مشروطه بر سر اصول قانون اساسي و مباني مشروطيت بهيكمعنا مراحل تكوين مفاهيم
و نهادهاي حقوق عمومي در ايران را نيز نشان ميدهد .ازديگرسو ،شعر مشروطه با
احتواي همين مفاهيم و موضوعات و گفتمان شكلگرفته براساس آنها پا به عرصه نهاد و
بهعبارتي در بازنشر همين گفتمان تجلي يافت؛ مفاهيمي مانند حق ،قانون ،قانون اساسي،
ملت ،مليت ،وطن ،عدالت و برابري )مساوات( ،آزادي )حرّيت( و موضوعاتي نظير حاكميت
قانون ،حق حاكميت ملت ،حاكميت ملي )استقﻼل( ،قانونيبودن جرم و مجازات ،و
نهادهايي چون دولت ،مجلس )پارلمان( و عدليه ،كه ميتوان آنها را موضوع و مدعاي
مشترك حقوق عمومي و شعر مشروطه بهشمار آورد.
در جستار حاضر ،مؤلفهها و مفاهيم اصلي گفتمان حقوق عمومي بهمثابة محتواي
اساسي شعر اين دوره كاويده شده و با تأكيد بر ويژگي ذاتي مقال حقوقي ،يعني تمايل به
»وضوح و صراحت« و تنافر با »بيان استعاري و صورخيال« ،فرآيند تأثير محتوا بر اسلوب
سخن شعر مشروطه بررسي شده است؛ فرآيندي كه از »ناسازگاري خيال با مقال حقوقي«
آغاز شده و با »گذر از خيال به عاطفه« صورت غالب شعر مشروطه را پرداخته و »زبان
شورانگيز در غياب بيان خيالانگيز« را مشخصة اسلوب سخن آن ساخته است.
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نشان ميدهد از نظر ايشان توجه به زبان ادبي و بيان استعاري ،اساساً ،دغدغة شاعران
مشروطه نبوده است» :چون شعر مشروطه جنبة ابزاري دارد ،عواطف مهمترين عنصر آن را
تشكيل ميدهند و شاعران مشروطيت به ديگر عناصر شعر از قبيل تخيل و زبان كمتر توجه
دارند« )شفيعيكدكني .(١٠٥ :١٣٩٠ ،بايستة يادآوري است كه تعبير »گذر از خيال به
عاطفه« در مقالة حاضر را ميتوان بيان موجزي از همين رهيافت بهشمار آورد.
شفيعي صريحبودن را هم ويژگي كلي شعر مشروطه ميداند و دراينباره ميگويد:
»شعر مشروطه شعري است صريح و صريحبودن آن زادة اجتماعيبودن آن است«
)شفيعيكدكني .(١٠٠ :١٣٩٤ ،اين سخن ،كه با مدعاي جستار حاضر هم قرابت دارد،
قدري تأملبرانگيز است .شعر پس از نيما نيز شعري عمدتاً اجتماعي است ،حالآنكه از صور
نوآيين خيال بهره ميبرد .اساساً ،تعبير »سمبوليسم اجتماعي« ،كه شفيعي دربارة شعرهايي
از نوع »زمستان« اخوان ثالث« بهكار برده است )شفيعيكدكني ،(٦٠ :١٣٩٠ ،مبين
امكانپذيربودن پيوند خيال با شعر اجتماعي است .بهايناعتبار ،ميتوان گفت جستار حاضر،
با تقليل مفهوم اجتماعيبودن به حقوقيبودن محتوا در شعر مشروطه ،كوشيده است بيان
دقيقتري از گزارة يادشده ارائه كند ،و ازآنجاكه حقوق مقولهاي اجتماعي است ،البته
معارضهاي هم با آن ندارد.
آجوداني طبع رسانهاي شعر مشروطه را عامل پديداري اين ويژگي دانسته است:
»بههمينجهت ،اساسيترين عنصر شعر ،يعني تخيل ،در اكثر شعرهاي ايندوره ،بهسبب
آنكه هدف شعر به گزارش وقايع محدود شده است ،بسيار كمرنگ است« )آجوداني،
 .(١٥٨ :١٣٨٢او به ماهيت حقوقي وقايع يادشده و نقش احتمالي آن در پديداري ويژگي
مورد بحث اشارهاي نكرده است.
امينپور هم نوبودن محتوا و هجوم مفاهيم جديد و ناكارآمدي شاعران مشروطه را در
هضم و جذب اين مفاهيم عامل عدول شعر اين روزگار از معيارهاي فصاحت و بﻼغت
قلمداد كرده است ،مفاهيم و موضوعات جديدي كه »بيامان وارد شعر شد ،بيآنكه شعر
آمادگي پذيرش آنها را داشته باشد .آنگاه ،نچشيده و نجويده ،آن را بلعيد و پيش از آنكه
فرصت جذب و هضم داشته باشد ،آنها را بهكار گرفت« )امينپور .(٣٠٨ :١٣٨٦ ،اما ،اين
نظر هم ترديدپذير است؛ چه ،سيل مفاهيم نو در شعر دورة صفوي هم وارد شد و اتفاقاً
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 .٣ .١روش تحقيق و قلمرو آن

روش تحقيق جستار حاضر ،كه نقش محتواي جديد و عمدتاً حقوقي شعر مشروطه را در
كمرنگشدن خيال و مآﻻً تكوين زبان و بيان آن تبيين ميكند ،تحليليـتوصيفي است.
گفتني است »زبان كه ابزار كار شعر بذاته است ،دستخوش جريانها و وقايع تاريخي
ميشود و مانند ديگر مسائل عرفي ،خود عرفي است مبتني بر توافق ،و طبعاً ،هرگاه اين
عرف تغيير كند ،در معاني نيز تحول راه مييابد« )ديچز .(٤٧٦ :١٣٦٦ ،گاه ،اين تحوﻻت
مانند انقﻼب مشروطه چندان بزرگ و مشهودند كه دگرگوني شگرف و شگفتي در زبان
بهوجود ميآورند .همچنين ،بايد يادآور شد كه »روش تحليلي صرفاً روشي انتقادي
نيست ،بلكه پيش از آنكه روشي خاص باشد ،نوعي تلقي است« )همان .(٤٧٨ ،در اين
جستار ،نشان دادهايم كه شعر مشروطه چگونه از گفتمان غالب زمانة خود و از انديشهها و
مفاهيم جديد ،بهويژه مفاهيم حقوق مدرن ،سود جسته و به ساخت و صورت خود سامان
بخشيده است .يادآوري اين نكته هم ضروري است كه در اين جستار ،مقصود از شعر
مشروطه )و شعر دورة مشروطه( شعري است كه با مطبوعات نوپاي آن روزگار خاستگاه
مشترك دارد و همگام با آن در هنگامة مجلس مشروطه و مناقشات سنگين بر سر مفاهيم
١٥١

Downloaded from jpll.khu.ac.ir at 13:38 +0330 on Sunday November 14th 2021

باعث تقويت خيال خﻼق و سبب غناي صورخيال شعر آن دوره بود» .شعراي صفوي نُرم را
در چند وجه شكستهاند :در تصوير ،زبان ،و موضوعات« )شفيعيكدكني.(٩٠/١ :١٣٩٧ ،
امينپور به ناكارآمدي شاعران مشروطه در بيان هنري مفاهيم و موضوعات جديد هم
اشاره كرده و بهتعريض از »بيگناهبودن واژهها« سخن گفته است )امينپور،(٣٠٨ :١٣٨٦ ،
اما چگونه ميتوان تصور كرد سخنوراني چون بهار و اديب بهاندازة شاعران درجهچندم
سبك هندي از توانايي ﻻزم براي تصرف مضموني در موضوعات جديد برخوردار نباشند؟
بهنظر ميرسد ،آنچه در اين ميان از نگاه پژوهندگان شعر مشروطه دور مانده ،نقش
ماهيت و نوع مفاهيم و موضوعات پربسامد شعر اين دوره ،منصرف از نو بودن آنهاست.
جستار حاضر علت پديداري ويژگي مورد بحث را در اقتضاي ذاتي سخن حقوقي ،در
ناسازگاري گفتمان حقوقي با صورخيال جستوجو ميكند و ميكوشد آن را بهمثابة نكتهاي
كليدي در شكلگيري هنجار شعر مشروطه و عاملي مؤثر در فرآيند تأثير محتوا بر ساخت و
صورت شعر اين دوره تحليل و تبيين كند.
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و مباني مشروطيت پا به عرصه نهاده است تا با انتقال مفاهيم مورد بحث به ذهن و زبان
مردم و جامعه ،در جهت فراگيرشدن گفتمان انقﻼب و مشروطهخواهي ايفاي نقش كند.
 .٢بحث

انقﻼب مشروطه را ميتوان مبدأ تأسيس حقوق عمومي در ايران نيز بهشمار آورد .حقوق
عمومي با دو زيرمجموعة حقوق اساسي و اداري از شاخههاي جديد دانش حقوق است كه
»به تدبير امور در روابط دولت و ملت و تنظيم ساختار دولت با رويكرد تأمين حقوق ملت
ميپردازد« )مرادخاني .(٣١ :١٣٩٦ ،سير مباحث مجلس مشروطه و كشمكشهاي نظري
بر سر مباني مشروطيت ،بهنوعي ،مراحل تكوين مفاهيم حقوق عمومي در ايران را نيز
نشان ميدهد؛ چراكه مفاهيم بنيادي مشروطيت مفاهيم كليدي حقوق عمومي نيز
محسوب ميشوند و مهمتر اينكه »تحديد قدرت حكومت و تضمين حقوق ملت آرمان
مشتركي است كه اينهردو را بههم پيوند ميزند« )همان .(٥٥٣ ،ازسويديگر ،چنانكه
پيشتر اشاره شد ،شعر مشروطه نيز با احتواي همين مفاهيم و موضوعات و با هدف بازنشر
آنها در سطح جامعه و مآﻻً فراگيركردن گفتمان انقﻼب و مشروطهخواهي موجوديت يافته
است .ازاينرو ،پيوندي تنگاتنگ ميان ايندو پديدة حقوقي و ادبي تصور ميشود،
بهگونهاي كه ميتوان شعر مشروطه و دانش حقوق عمومي را فرزندان توأمان انقﻼب
مشروطه بهشمار آورد .شايد در ميان صداهايي كه از شعر اين روزگار به گوش ميرسد،
پژواك بلند و غالب از آنِ گفتماني باشد كه از حل و درج مفاهيم بنيادين حقوق عمومي
ـو مشترك با مؤلفههاي نظرية مشروطيتـ سامان يافته است .بهدشواري ميتوان
صفحهاي از شعر مشروطه را يافت كه نشاني از اينگونه مفاهيم در آن نباشد:
مشروطه درختي است پر از ميوه و اثمار

عدليه و انصـاف و مسـاوات ورا بــار

قـانون اساسـي است در او ناظر هر كار

فـرقي به ميان غنـي و شاه و گدا نيست

)سيد اشرف(٣١٣ :١٣٩٢ ،

پيشتر ،تعدادي از مفاهيم ،موضوعات و نهادهاي حقوق عمومي را بهمثابة مؤلفههاي گفتمان
حقوقي شعر مشروطه نام برديم .البته ،شمار آنها بسيار است ،اما اگر مناقشات مجلس
مشروطه را در هنگامة تدوين قانون اساسي و بهويژه متمم آن معيار اولويت و انتخاب قرار
١٥٢
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 .١ .٢گفتمان حقوق عمومي ،محتواي اساسي شعر مشروطه
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دهيم ،شايد بتوان گفت مفاهيم سهگانة ذيل از اهميت بيشتري برخوردارند ،به اين نشان
كه در شعر مشروطه نيز بسامد افزونتري دارند:

قانون تجلي حق حاكميت ملت و تضمين حق آزادي و برابري است؛ ازاين رو ،ميتوان
آن را گرانيگاه مفاهيم و موضوعات حقوق عمومي و مركز ثقل مناقشات مشروطه
به شمار آورد .بي سبب نيست كه قانون خواهي گاه معادل و به جاي مشروطه خواهي به كار
مي رود .از پرسش هاي بنيادين و آغازين مجلس مشروطه ،جايگاه قانون و نسبت آن با
شريعت بود .پرسشي كه ابعاد مختلف فلسفي ،فقهي و حقوقي داشت .قانون و حق
قانون گذاري نماد خودساماني بشري و گسست از شرايع آسماني هم بود؛ بنابراين ،پيش
از ورود به مباحث مشروطيت ،بايد تكليف اين مسئله روشن مي شد كه اساساً با وجود
شريعت آيا قانون مشروعيت دارد؟ سرانجام ،پس از مناقشات سنگين ،با تصويب اصل
دوم متمم قانون اساسي ،كه هيئتي از مجتهدان را براي نظارت بر مطابقت قوانين با
شرع پيشبيني ميكرد ،اين سد سديد به ظاهر شكسته شد )تركمان (٣٠ :١٣٦٨ ،و راه
براي ورود به مباحث عموماً دشوار مشروطيت از جمله بحث قانون از حيث حقوقي آن
گشوده شد .شعر دهخدا زبان هوشيار زمان است:
تو منتظري رشوه در ايران رود از ياد

آخوند ز قانون و ز عدليه شود شاد

اسـﻼم ز رمال و ز مـرشد شود آزاد

يكدفعه بگو مرده شود زنده آكبﻼي

ج

هستي تو چه يكپهلو و يكدنده آكبﻼي

)دهخدا(٣ :١٣٦٢ ،

در مرحلة مباحث فني و حقوقي قانون ،شعر فرخي پژواك اميد مردم و زبان حال »جمعيت
١
هواداران قانون« است:
چون موجد آزادي ما قانون است
محكـوم زوال كـي شود آن

ما محو نميشويم تا قـانون است
در مملكتي كه حكم با قانون است

ملت

)فرخي يزدي(٧٢ :١٣٩١ ،

اما ،در مراحل بعد ،درك دشواريهاي كار و دلسردي از تحقق حاكميت قانون در اين
صداي حسرتبار بهار تبلور مييابد:
از چرخ برين گذشت افغانم

عمري به هواي وصلت قانون

١٥٣
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الف( قانونخواهي

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

گفتم كه مگر به نيروي قانون

آزادي را به تخت بنشانـم

امروز چنان شدم كه بر كاغذ

آزاد نهـاد خـامه نتـوانـم

)بهار(٣٢٧/١ :١٣٩٤ ،

ب( ملتگرايي

سند بهدست فريدون قباله دست قباد

هميشه مالك اين ملك ملت است كه داد

)عارف قزويني(٤٠٤ :١٣٤٧ ،

تاجگير و تاجبخش سلطنت ملت بود

مالك اين آب و خاك و مملكت ملت بود

)سيد اشرف(١٥١:١٣٩٢ ،

آخر اي ملت به كف كي اختيار آيد تو را

دولت هر مملكت در اختيار ملت است

)فرخي يزدي(٧٩ :١٣٩١ ،

بيا كه ملت ايران حقوق خويش گرفت

شبان دادگر از چنگ گرگ ميش گرفت

)اديب(١٠٧ :١٣٤٥ ،

١٥٤
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نكتة كانوني بحث ملت در حقوق عمومي و در نظرية مشروطيت ،موضوع »حق حاكميت
ملت« است كه از طريق نمايندگان ملت اعمال و اجرا ميشود؛ هم بهگونة تدوين قانون
اساسي و تعيين مبنايي براي رابطة دولت و ملت ،و هم بهصورت وضع قوانين عادي براي
ادارة امور جاري كشور .اصل  ٣٥قانون اساسي مشروطه ،سلطنت را وديعهاي ميداند كه
از جانب ملت به پادشاه تفويض شده و اصل  ،٢٦ملت را منشأ قواي مملكتي بيان ميكند.
اصل  ٦١بر مسئوليت وزرا دربرابر نمايندگان مردم تصريح دارد .مفاد هرسهاصل ،حاكي از
پذيرش اين حق بنيادين ملت است و اينهمه را بايد از دستاوردهاي انقﻼب مشروطه
بهشمار آورد ،اما استبداد حكومت يگانهمانع احقاق حقوق ملت نبود .مروري بر مكتوبات و
رساﻻت اين دوره نشان ميدهد كه »تا دورة مشروطه ،ملت در فرهنگ عمومي كشور در
معناي شريعت و آيين و متوليان آن بوده و دولت بهمعني حكومت و عوامل آن« )آجوداني،
 .(١٦٥ :١٣٨٧بدينلحاظ ،حق حاكميت ملت دستكم در سدههاي اخير از دو سو نقض و
نفي ميشده است :نخست ،از جانب ماهيت استبدادي حكومت ،و ديگر ،بهواسطة تلقي
مذهبي از مفهوم ملت .اين امر ،گذشته از تأثير شگرفش بر تحوﻻت و رخدادهاي تاريخ
معاصر ايران ،دشواري مباحثات مجلس مشروطه را دراينباره فراياد ميآورد .بااينوصف،
شعر مشروطه در پاسداشت حقوق ملت يكدل و يكصداست .بهتعبيري» :تماميت شعر
مشروطه منادي حق حاكميت ملت است« )آجوداني.(١٨ :١٣٨٢ ،

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

با وجودي كه در او نيست اثر ميگويم

وطنياتي با ديـدة تــر ميگويم

)بهار(٢٢٥/١ :١٣٩٤ ،

مسلك مرغ گرفتار قفس همچو من است

نالة مرغ اسير اينهمه بهر وطن است

)عارف قزويني(٢٠٢ :١٣٤٧ ،

خاك وطن كه رفت چه خاكي به سر كنم

خاكم به سر ز غصه به سر خاك اگر كنم

)ميرزادة عشقي(٣٧٧ :١٣٥٠ ،

نكتة درخور توجه نوعي ناسازگاري ميان اقتضائات حاكميت ملي با الزامات حق حاكميت
ملت است .مسئلة حاكميت ملي ،بهدليل سوية غالباً فرامرزي و استقﻼلخواهانة آن،
تمركز قدرت و اقتدار حكومت را ميطلبد؛ ٢حالآنكه ،حق حاكميت ملت با محدودكردن
قدرت حكومت مﻼزمت دارد .ديدگـاه متفـاوت شـاعران مشروطه از حيث اولـويتدادن
به هريك از طرفـين اين معـادله درخور تأمل است و از اين چشمانداز ميتوان به برتري
استقﻼلخواهي )استعمارستيزي( يا آزاديخواهي )استبدادستيزي( در شعر ايشان پي برد.
مروري بر شعر ملكالشعراء بهار و مقاﻻت او نشان ميدهد كه »او در وهلة نخست براي
وطن خود استقﻼل ميخواهد ،آنگاه حكومتي قانونمند و قدرتمند كه آزادي را نيز پاس
بدارد« )پروين.(١١٧ :١٣٩٦ ،
دفـع اجانب را جدي شـويم

ﻻزم اگر شد متـعدي شويم

قصد تعدي و تجاوز به خصم

شرط بود گاه تبارز به خصم

)بهار(١٧٩/١ :١٣٩٤ ،

فرخي يزدي بر تفاوت ديدگاه خود با چنين انديشهاي اشاره ميكند:
ما دايرة كـثرت و قلت هستيم

ما آينة عزت و ذلت هستيم

تو در طلب »حكومت مقتدري«

ما طالب »اقتدار ملت« هستيم

)فرخي يزدي(٣٨٣ :١٣٩١ ،

١٥٥
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ذيل مفهوم ملت ،بحث مليت و حاكميت ملي نيز از دغدغههاي شعر و شاعران مشروطه و از
موضوعات مطرح در گفتمان انقﻼب مشروطه بوده كه غالباً با نماد وطن در شعر اين دوره
نمودار شده است .رويكرد شاعران مشروطه دراينباره از محدودة مباحث حقوقي فراتر رفته
و گاه بهواسطة نوعي ايرانگرايي بيپروا صبغة تند ناسيوناليستي )و گاه شونيستي( يافته
است ،اما اين امر ماهيت حقوقي مفاهيم يادشده و موضوعيت آن در انقﻼب مشروطه را
تغيير نميدهد .ازاينرو» ،وطنيات« شاعران مشروطه را ميتوان پژواكي پرطنين از گفتمان
حقوقي شعر اين دوره تلقيكرد:
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ج( برابري و آزاديخواهي

ملت نمودند كسب شرافت

آزاد گشتند خلق از اسـارت

ﻻمع مساوات طالع عدالت

طفﻼن به فكر علم و صناعت

)سيد اشرف(٣٣٤ :١٣٩٢ ،

اصل دهم »منع بازداشت غيرقانوني« و اصل دوازدهم »اصل قانونيبودن جرم و
مجازات ها« است:
اول به خطا

كـنيد

قانع چو نشد خطايش اثبات كنيد

پيشه مماشات

بر كـيفر آن خطا مجـازات كنيد

اثبات چو شد خطا به حكم قانون

)فرخي يزدي(٣٦٥ :١٣٩١ ،

١٥٦
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روشنفكران قاجاري ،سالها پيش از فرمان مشروطه ،بحثهايي دربارة ايندو اصل بنيادين
مطرح كرده بودند ،اما ميدان اصلي جدال بر سر آزادي و برابري در زمان تدوين متمم قانون
اساسي شكل گرفت .مخالفان مشروطه معتقد بودند كه »بناي اسﻼم بر عبوديت و تكليف
است نه آزادي« )زرگرينژاد (٢٨٦/١ :١٣٩٠ ،و از همين چشمانداز مساوات را نيز معارض
موازين شريعت قلمداد ميكردند .بهزعم ايشان »محال است با اسﻼم حكم مساوات«؛ زيرا
كه در اسﻼم »كافر و مسلم ،بنده و آزاد ،زن و مرد برابر نيستند« )همان .(٢٦٥/١ ،تدبير
علماي موافق مشروطه در مواجهه با اين چالش ،بهتعبيري ،تقليل حدود مفاهيم يادشده
بود؛ بهگونهاي كه »برابري در حقوق و قانون« را به »برابري دربرابر قانون« ٣و حق آزادي را
به »حريت« و »رهايي نوع ملت از بندگي سلطان و اعوان آن« فروكاستند )فيرحي:١٣٩١ ،
 (٢٧٦تا راه را براي حضور اين مفاهيم در قانون اساسي باز كنند .بااينوصف ،فضاي انقﻼبي
و پايگاه اجتماعي مشروطهخواهي ،كه شعر مشروطه خود در ايجاد آن سهم داشت ،اين
فرصت را براي انقﻼبيون مجلس فراهم آورد كه گامي فراتر بروند و اصولي را در تضمين
برخي آزاديهاي اساسي و لوازم آن تصويب كنند .ذيل فصل موسوم به حقوق ملت ،اصول
هشتم تا بيستوسوم متمم قانون اساسي ،صريحاً از برابري دربرابر قانون و آزادي مطبوعات
)قلم( و آزادي اجتماعات )بيان( سخن رفته است .نكتة درخور توجه اينكه شعر مشروطه نيز
گفتمان برابري و آزاديخواهي را غالباً در محدودة روايت قانون اساسي دنبال كرده و بهويژه
مفهوم آزادي را بهگونهاي نمادين و در پيوند با رويكرد ضداستبدادي و ملتگراي اين روايت
بهكار گرفته است» .مساوات دربرابر قانون« موضوع اصل هشتم متمم قانون اساسي است:

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

آزادي مطبوعات )قلم( و نيز آزادي اجتماعات )بيان( موضوع اصل بيستم و بيستويكم
متمم قانون اساسي است .شعر مشروطه روايتگر بيم و اميد مردم از سايهروشن استبداد و
آزادي است؛ اميد به تحقق آزادي:

)بهار(٦٢/٢ :١٣٩٤ ،

نام

آزادي

بلندآوازه

شد

ملك را آزادي فكر و قلم قوتفزاي

حمد يزدان جان ملت تازه شد

)بهار(١٧٣/١ :١٣٩٤ ،

خامة آزاد نافذتر ز نوك خنجر است

)بهار(٧١٨/١ :١٣٩٤ ،

و بيم از گرانجاني استبداد:
روز

بيمحاكمه

توقيف

ميكنند

آزادي است و مجلس و هر روزنامه را

هر

تا قلم نگردد آزاد از قلم نميكنم ياد

گر قلم شود ز بيداد همچو خامه هردو دستم

)فرخي يزدي(١٠٥ :١٣٩١ ،
)همان(١٤٥ ،

گاه ،آزادي در مفهوم استقﻼل و بهجاي آن بهكار ميرود :زماني كه آزادي در پيوند با مسئلة
حاكميت ملي مطرح شود؛ مانند اين غزل پرشور كه عارف قزويني در ماجراي اولتيماتوم
روسيه و ايستادگي مجلس دربرابر آن سروده و پيداست كه مقصود شاعر ،استقﻼل و رهايي
كشور از يوغ استعمار بوده است:
نعرة يا مرگ يا آزادي ملت بخاست

اين جواب زورگوييهاي روس ژاژخاست

)عارف قزويني(٣٦٢ :١٣٨٤ ،

همچنانكه شاعر در بيت آخر غزل ،خود ،تصريح كرده است:
تا كه استقﻼل ما عارف نگردد پايمال

پافشاري اينچنين از مردم ايران بجاست

)همان(

در شعر ﻻهوتي و برخي شعرهاي فرخي يزدي ،مقصود از آزادي ،رهايي طبقة كارگر از
سلطة نظام سرمايهداري است:
آزادي آن منبسـط و كـافي نيسـت

در مملكتي كه جنگ اصنافي نيست

اين مجلس اگر مجلس اشرافي نيست

در جشن به كـارگر چرا ره ندهنـد

)فرخي يزدي(٣٢٥ :١٣٩١ ،

١٥٧
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گشت

آزاد

فكر

و

انديشه

قلم و نطق و حرفت و پيشه
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اديبالممالك ،به ادعاي خود ،نخستين شاعري بوده كه از آزادي در مفهوم جديد و حقوقي
آن سخن گفته است:
خود تو ميداني نخستين كس منم كاين خلق را

سـوي آزادي شدستـم رهنمــا و راهـبر

اين روايتي مختصر از گفتماني است كه شعر مشروطه در عمر بيستـسيسالة خود آن را
بهگونهاي پيگير و فراگير بازخواني و بازنمايي كرده است ،گفتماني كه واكاوي فرآيند تأثير
آن بر شكلگيري زبان و بيان شعر ايندوره محور اصلي بحث در ادامة مقاله خواهد بود.

 .٢ .٢تنافر خيال با مقال حقوقي و نقش آن در هنجار شعر مشروطه

مفاهيم حقوقي ويژگي ذاتي متفاوتي با مصطلحات علوم و فنون ديگر دارد .ازآنجاكه
گزارههاي حقوقي با حقوق و تكاليف مردم سروكار دارد» ،صراحت« ويژگي ضروري
الفاظ و عبارات آن است.
حوزههاي اصلي سخن حقوقي ،يعني مفاد عقود و قراردادها ،انشاي احكام قضايي و
بهويژه متن قانون بهمثابة منبع انتظام امور و مأخذ حقوق و حدود ،مستلزم شفافيت و
مقتضي صراحت است .اين امر مختص حوزة حقوق خصوصي نيست ،بلكه پيشگامان و
نظريهپردازان حقوق عمومي نيز در آثار خود بر آن تأكيد كردهاند» :انشا و مضامين قانون
بايد صريح و ساده باشد ،بهطوريكه همه از آن يك مطلب را بفهمند ...قانون نبايد متضمن
ابهام يا ايهام باشد ...و نبايد لطيف نوشته شود« )مونتسكيو .(٨٧٢-٧٨٧ :١٣٤٩ ،ولتر نيز در
فرهنگنامة فلسفي خود »وضوح و صراحت« را ويژگي سخن حقوقي ذكر كرده است )ولتر،
 .(٢٠٨ :١٣٣٧گفته ميشود» :كـﻼم حقوقي ناب از جنس المـاس است .صريح و قـاطع
بدون جـاي خط و خراشي« )كاتوزيان .(٢٥ :١٣٨٤ ،بهعبارت ديگر ،گزارة مطلوب حقوقي
دﻻلت مستقيم معنايي با كمترين واسطة ممكن را ميطلبد ،درست برخﻼف سخن ادبي ،كه
»به لفظ اندك و معناي بسيار« امتياز مييابد و هرچه از صراحت فاصله بگيرد و حائز
ساحتهاي معنايي متعدد گردد ،مطلوبتر و ادبيتر انگاشته ميشود.
بهاينترتيب ،زماني كه مفاهيم و موضوعات حقوقي وارد حوزة شعر ميشوند ،دوگونه
سخن و دو ساحت گفتماني متفاوت ادبي و حقوقي با هم تﻼقي ميكنند :يكي متمايل به
چندﻻيگي در معنا و ديگري متمايل به صراحت .اينكه چرا اين معارضه غالباً به عدول از
فصاحت و بﻼغت ميانجامد ،محل تأمل است .شايد به قاعدة منطقي قدر مشترك و اتخاذ
١٥٨
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)اديب(٢٤٤ :١٣٤٥ ،
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عاشقي را شرط تنها ناله و فرياد نيست

تا كسي از جان شيرين نگذرد فرهاد نيست

تا نشد رسواي عالم كس نشد استاد عشق

نيمرسوا عاشق اندر فن خود استاد نيست

اي دل از حال من و بلبل چه ميپرسي برو

ما دو تن شوريده را كاري بهجز فرياد نيست

)ميرزادة عشقي(٣٦٤ :١٣٥٠ ،

در بيت بعد ،با ورود مفـاهيمي چون »مجلس«» ،كـانديد« و »رأي« به اين غزل دلنشين ،با
زبان و بياني بهآيين ،از ارتفاع بﻼغي اين غزل كاسته ميشود:
بهبه از اين مجلس ملي و آزادي فكر

من چه بنويسم قلم در دست كس آزاد نيست

رأي من اين است كانديد از براي انتخاب

اندرين دوره مناسبتر كس از شداد نيست!

)همان(

يا غزلي با حسن مطلعي چنين از عارف قزويني:

به

خانوادة

صياد

ميكنم

هر وقت ز آشيانة خود ياد ميكنم

نفرين

شاد از فغان من دل صياد و من بدان

دلخوش كه يك دلي به جهان شاد ميكنم...

)عارف قزويني(٢١٣ :١٣٤٧ ،

كه با ورود مفاهيم مورد بحث در آن ،به زبان و بياني از اين دست مبتﻼ ميشود:
جمعيت عضو و كار ستبداد ميكنم

گه اعتدال و گاه دموكرات من به
هر

)همان(

باز در غزلي ديگر از او با آغازِ:

ز خواب غفلت هر ديدهاي كه بيدار است

بدين گناه اگر كور شد سزاوار است

بگو به عقل منه پا به آستانة عشق

كه عشق در صف ديوانگان سپهدار است

)عارف قزويني(٢٢٠ :١٣٤٧ ،

با شاهد مثالي از اين دست روبهرو ميشويم:
پليس مخفي ما مست و محتسب به قمار

به خواب شحنه عسس مست و دزد در كار است

يا در غزلي از فرخي يزدي كه هم حسن مطلع دارد:
١٥٩

)همان(
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آن ميان دوگونه سخن ،و شايد به اين دليل كه طبيعت زبان به صراحت ميل دارد و
بﻼغت امري ثانوي است كه معموﻻً با وساطت صورخيال و هنرسازههاي نشئتگرفته از
خيال بر زبان عارض ميشود .مﻼحظة نمونههايي در شعر شاعران مشروطه شايد تصوير
روشنتري از چندوچون اين معارضه و ماحصل آن ارائه كند و نشان دهد كه حضور
مفاهيم حقوقي چگونه ساحت مضموني و بﻼغي شعر را متزلزل ميكند .شعري از ميرزادة
عشقي با اين ابيات آغاز ميشود:

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠
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به روز خويش بنشاندي من و ابر بهاري را

ز بس اي ديده سر كردي شب غم اشكباري را

)فرخي يزدي(١٤ :١٣٩١ ،

و هم حسن مقطع:

ز من آموخت اختر شيوة شبزندهداري را

ز بس بيآفتاب عارضت شب را سحر كردم

بيت زير در ميانة غزل شاهدمثال مطلب است:

چه زود آموختند اين قوم رسم خرسواري را

وكالت چون وزارت شد رديف نام اشرافي

)همان(

باز نمونهاي ديگر از او:

مرا بارد از ديدگان اشك خوني

بر احوال ايران و فال كنوني

غريقم سراپاي در آتش و خون

ز آه دروني ز اشك بـروني

)فرخي يزدي(٢٢١ :١٣٩١ ،

با ابيات شاهدمثالش:

رسـاند به اعلي رهاند ز دوني

وزيري كه بايد مقـام وطـن را

بـود مملكت كنستي توسيوني

كـند مستبدانـه كـار و نداند

)همان(

در ميراث ادب فارسي ،غزل را ميتوان ساحت سنتي مضامين شاعرانه بهشمار آورد .شواهد
فراوان از اين دست نشان ميدهد كه مقال حقوقي چگونه با حضور خود و بهواسطة تنافر با
صورخيال ،نظام بﻼغي معهود و مفروض غزل را چنين نامتعادل ميسازد.
نمونة زير ،وجه ديگري از مسئله را نمايان ميكند ،شعري كه ميتوان آن را آزمون
تصرفات مضموني در مفاهيم و موضوعات حقوق عمومي قلمداد كرد ،يا تﻼشي براي
آشتيدادن صورخيال با مقاﻻت حقوقي .شعري از ملكالشعراء بهار كه بهقولي »مشحون از
اشارات و كنايات سياسي« است )براون:(٣٠٢/١ :١٣٣٥ ،
دلفريبان كه به روسية جان جا دارند

مستبدانه چرا قصد دل ما دارند

اين چه صلحي است كه در داخلة كشور دل

خيل قزاق اشارات تو مأوا دارند

عاشقان را سر آزادي و استقﻼل است

كي ز پلتيك سر زلف تو پروا دارند

)بهار(٤٠٧/٢ :١٣٩٤ ،

بهنظر ميرسد ،اصرار بر بيان استعاري و مضمونتﻼشي در شعرهايي كه موضوع و محتواي
حقوقي دارند ،خواسته يا ناخواسته ،بهگونهاي از طنز راه ميبرد كه البته نقش آن در تشديد
١٦٠
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)همان(
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و گاه تخفيف تبعات تعارض درخور تأمل است .اتفاقاً ،نمونههاي موفق عبور از هنجار بﻼغي
در شعر اين دوره را هم ميان اينگونه شعرها ميتوان سراغ گرفت:
در هفت آسمانم الّا يك ستاره نيست
فلك

گرديدهام كه پارتيام يك ستاره نيست

من عاشقم گواه من اين قلب چاكچاك

در دست من جز اين سند پارهپاره نيست

)ميرزادة عشقي(٣٦٦ :١٣٥٠ ،

فراواني شواهد ناسازگاري در غزلهاي ايندوره موجبشده كه برخي پژوهندگان آن را
مختص غزل يا نوع تغزلي انگاشته و از آن به »ناهمگوني زبان تغزل با واقعيت پديدههاي
سياسي و اجتماعي عصر نوين تاريخي« تعبير كنند )آجوداني .(١٦٨ :١٣٨٢ ،اما ،فارغ از
تعابير كلي ،واقعيت درونمتني شعر مشروطه ،هژموني موضوعات و وقايع حقوقي ازيكسو و
غيبت صورخيال ازسويديگر است .ازاينرو ،فروكاستن بحث تعارض در شعر ايندوره به
قلمرو غزل يا زبان تغزل جاي تأمل دارد .ميتوان گفت در همة گونهها و قالبهاي شعري
مشروطه چنين موقعيتي تجربهشده است ،ليكن در غزل ،كه ساحت مفروض مضامين
شاعرانه است ،اين تعارض با ورود مقال حقوقي رخ مينمايد و برعكس در قالبها و
گونههاي غيرتغزلي ،كه در ايندوره غالباً حاوي مفاهيم و مقال حقوقياند ،با گراييدن به
صورخيال و بيان استعاري خود را نشان ميدهد ،مانند ترجيعبند زير با رديف و موضوع
پارلمان ،كه تا وقتي پايبند صراحت است ،زباني رسا و روان دارد:
كيست كز من رساند اين پيغام
كه

كمربسته

اي

هوادار

آشكارا

به

سمع

پارلمان

ارتجاعيون

از پي قلع و قمع پارلمان

ملي

خيز و درشو به جمع پارلمان

مجلس

)اديب(٥٥٧ :١٣٤٥ ،

اما ،بهمحض گراييدن به صورخيال و بيان استعاري ،ناسازگاري مورد بحث در تعابيري چون
»شمع پارلمان« و »دمع پارلمان« نمودار ميشود:
دل چو پروانه خويشتن را كرد

به فدا پيش »شمـع پارلمان«

بهر مشروطه همچو مرواريد

در لگن ريخت »دمع پارلمان«

)همان(

تأويل تعارض به ناهمگوني واژگاني جديد و كهن نيز در نمونههايي از اين دست در خور
ترديد است .حتي با تبديل »دمع« به »اشك« هم مشكل بيت حل نميشود؛ چراكه زمينة
١٦١
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بياعتنا

به

هيئت

كابينة

نامي ز من به پرسنل اين اداره نيست
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اصلي ناسازگاري جاي ديگري است .همچنانكه ترجمه و تبديل »خورشيد كنستي
توسيون« به »نير مشروطه« در شعر دخو كاري از پيش نبرده است:
طلوع كرد چو »خورشيد كنستي توسيون«

هميشه صحبت او بود بر زبان دخو

چو گشت »نير مشروطه« طالع از ايران

بگشت روشن از اشراق او روان دخو

٤

و نمونهاي ديگر در نوع غيرتغزلي:

پس از سه سال كه بودم به سختي و ذلت

شنيدم اينكه به تهران گروهي از ملت

دولت

چو در مذلت من نيز ظلم بود علت

بخواستند

عدالتسرايي

از

بدم نيامد از اين »نغمة عدالتگين«

)ميرزادة عشقي(١٨٥ :١٣٥٠ ،

چنانكه مﻼحظه ميشود ،شعر مشحون از مفاهيم حقوق عمومي و ملتزم به مباني
مشروطهخواهي است .دو بيت نخست فـاقد زبان و بيان ادبي و استعاري است ،اما
نـاسازبـودن صورخيـال بـا مجموعة همساز مفاهيم و مقال حقوقي باعث شده كه از مصراع
آخر »نغمة عدالتگين« شنيده شود.
نظاير اين نمونهها ،كه در شعر اغلب شاعران ايندوره كموبيش و بهتناسب گونهها و
قالبهاي شعري مشاهده ميشود ،بيانگر ناسازگاري گفتمان حقوقي با صورخيال و
نشاندهندة »زوال خيال در مصاف مقال حقوقي« است و ناكامي شاعران مشروطه را در
گذار از ناسازگاري يادشده نيز يادآور ميشود .اين ناكامي ،به شرحي كه گذشت ،نسبتي با
ناكارآمدي شاعران ايندوره ندارد ،بلكه از مقتضيات سخن حقوقي و ميل ذاتي آن به
صراحت نشئت ميگيرد .تكرار تجربههايي از نوع نمونهها و شواهد يادشده ،ناسازگاري مورد
بحث را بهمثابة قاعدهاي نانوشته در شعر مشروطه ناگزير كرده و در نهايت غيبت صورخيال
و شگردهاي بياني را به مشخصهاي برجسته در ساخت و صورت آن تبديل كرده است،
مشخصهاي كه در شكلگيري هنجار شعر ايندوره نقش محوري دارد و ميتوان بسياري از
ويژگيها و نيز ساحتها و ساختارهاي مشهور شعر مشروطه را از آثار و تبعات آن بهشمار
آورد .بهنظر ميرسد ،لحن پرشور و شعار شعر ايندوره نيز نمود صراحت و صداقت انقﻼبي و
عاطفي باشد كه در غياب مضامين خيالانگيز و خﻸ ناشي از آن ،به گرانيگاه شعريت در فن
شعر مشروطه تبديل شده است:
آزاد و رها ز قيد هستي است

اين سر كه نشان سرپرستي است

١٦٢
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)براون ١٤١ :١٣٣٥ ،به نقل از نسيم شمال شمارة (١٤

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق
با

ديدة

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

عبرتش

اين عاقبت وطنپرستي است

ببينيد

)عارف قزويني(٢٢٩ :١٣٨٤ ،

 .٣مسئلة پژوهش از منظر مباحث تجدد ادبي

كنون اي مرا ملت ارجمند

چراييد

مگر تا شناسيد از خير و شر

ببايست

كه تا خود بدانيد از آيين و راه

بد و نيك گيتي نباشد ز شاه

بيچارگي

يكبارگي...

همه

نيكبختي

و

بهدست

در

چاه

خواندن
شما

غفلت

نژند

حقوق

بشر

هست

)ناظماﻻسﻼم كرماني(٢٢٣ :١٣٥٧ ،

چنانكه مﻼحظه ميشود ،ميرزاآقاخان كرماني شعري را بهمنزلة سرمشق و الگو به
شاعران عرضه كرده كه در آن به طور مشخص از ملتگرايي ،حق حاكميت ملت ،حقوق
بشر و محدودبودن قدرت و اختيار پادشاه سخن گفته و در واقع از محتواي بايستة شعر
١٦٣
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مسئلة پژوهش را از منظر مباحث تجدد ادبي نيز ميتوان ديد و سنجيد .شعر مشروطه هم در
حيطة محتوا )چهگفتن( و هم در زبان و بيان )چگونهگفتن( همسويي آشكاري با توصيههاي
روشنفكران قاجاري دارد؛ بهگونهاي كه آراي ايشان را ميتوان پشتوانهاي نظري براي شعر
ايندوره تلقي كرد و نيز براي تغييراتي كه »در ايندوره از محتواي شعر آغاز شده و به
دگرگوني در زبان و بيان رسيده است« )امينپور .(٣٠٠ :١٣٨٦ ،مرور نظر پيشگامان تجدد
ادبي نشان ميدهد كه رويكرد به مسائل عيني و اجتماعي يا بهتعبيري »امر عمومي« و
اجتناب از امور شخصي و انتزاعي در محتواي شعر و نيز توصيه به سادگي و صراحت و پرهيز
از زبان ادبي و بيان استعاري در اسلوب سخن شعر ،اسوة آمال ايشان بوده است ٥.گفته شده
كه ساختار كلي شعر مشروطه بياغراق »ساختاري است كه برمبناي نظر همان نظريهپردازان
ادب مشروطه پرداخته شده است« )آجوداني .(٣٨ :١٣٨٢ ،از اين چشمانداز ،مسئلة پژوهش
حاضر را ميتوان گزارش چگونگي تحقق اين اصول و آراء در شعر مشروطه نيز ارزيابي كرد .در
توضيح اين مطلب ميتوان به دو اثر مشهور استناد جست كه نامي در فهرست نخستينها نيز
دارند :ميرزاآقاخان كرماني از نظريهپردازان تجدد ادبي ،در انتهاي نقد تند و معروف خود بر
محتواي شعر گذشتة فارسي ،سرودهاي از خود آورده تا »ارباب فصاحت و بﻼغت را براي اقتفا
به شعراي فرنگستان نمونه و اسطوره بهدست دهد« )ناظماﻻسﻼم كرماني.(٢٢٢ :١٣٥٧ ،
برخي پژوهندگان آن را نخستين نمونة شعر مشروطه قلمداد كردهاند )آجوداني.(٧٩ :١٣٨٢ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

 ...فن شعر بدون يك نقطه تغيير در همان مجراي اولية خود سير ميكرد و سبكي تازه يا
خيالي آزاد بههيچنوع روي كار نميآمد تا چند روز قبل كه ...تحفهاي به اداره رسيد و وصول
مقدمهالجيش نهضت منتظره را به اعضاي اداره مژده داد:
يا رب چه بود مجلس شورا را

كز غم فسرد خاطر شيدا را

چون شد كه تيره كرد به اين زودي

اين پهن عرصه ملكت دارا را

از چيست تا به خطة ايران در

افروخته است آتش غوغا را...

٦

با توجه به اينكه شعر موضوع بيانيه صرفاً از باب محتواي متفاوتش طليعة شعر متحول و
متجدد زمانه خوانده شده و با لحاظ آنكه اين محتوا چيزي جز مفاهيم و موضوعات حقوق
عمومي و مباني نظرية مشروطيت نبوده است ،ميتوان آن را سندي درخور تأمل در بحث
حـاضر بهشمار آورد ،سنـدي كـه بر اهميت گفتمـان حقوقي و ممتـازشدن شعر بهواسطة
محتواي حقوقي آن ،در نقد ادبي عصر مشروطـه دﻻلت دارد.
ميتوان گفت آراء تجددخواهان ادبي در تﻼقي با مقتضيات انقﻼب مشروطه ،بهمثابة
خاستگاه ميداني شعر مشروطه ،ابتدا از باب التزام به امر عمومي در هيئت گفتمان حقوقي
در محتواي شعر مشروطه به بار نشسته و سپس بهواسطة ويژگي ذاتي )حقوقي( همين
محتوا ،يعني تمايل به صراحت و تنافر با صورخيال ،تغييرات موردنظر در اسلوب سخن شعر
را نيز رقم زده است .اين روايت سازواري مسئلة پژوهش با نظرگاه تجدد ادبي را نيز يادآور
ميشود و نشان ميدهد كه مدعاي پژوهش حاضر نهتنها مغايرتي با آن ندارد ،بلكه
١٦٤
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در نظرگاه خود رونمايي كرده است ،محتوايي كه كامﻼً به مباحث و موضوعات حقوق
عمومي اختصاص يافته است.
مستند ديگر اين مدعا ،مقالهاي است كه در صوراسرافيل )شمارة  (٢٧و احتماﻻً بهقلم
عﻼمه دهخدا نوشته شده و بهمنزلة يكي از نخستين بيانيههاي شعر مشروطه در كانون
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .برخي آن را بهجهت وقوف بر بيروح و ايستابودن شعر
آندوره در قياس با پويايي شعر فرنگي واجد اهميت دانستهاند )شفيعيكدكني:١٣٩٤ ،
 (١١٠و برخي ديگر از نظر نوعي تابوشكني و نقض هنجاري كه در شعر موضوع بيانيه
بهلحاظ نقد و نهي ممدوح )شاه( مﻼحظه ميشود )كريميحكاك .(١٣١ :١٣٩٤ ،اما شايد
بتوان آن را همانند شعر حقوق بشر ميرزاآقاخان كرماني نوعي اجماع اهل نظر بر اصلبودن
گفتمان حقوقي در محتواي شعر مشروطه هم ارزيابي كرد:

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

بهتعبيري پيرنگ اين روايت را توضيح داده و سازوكار تحقق اصول و آراء تجدد ادبي در
صورت و محتواي شعر مشروطه را تبيين ميكند.
 .٤آثار بحث

در سنت شعر فارسي ،مفاهيم و موضوعات مختلف پس از ورود و وقوع در محتواي شعر
بهواسطة شگردهاي بﻼغي و غالباً از رهگذر خيال خﻼق پردازش هنري ميشوند و به سطح
مضامين شعري بركشيده ميشوند .در شعر مشروطه اين سنت غالباً شكسته ميشود؛ زيرا
كارگاه خيال فعال نيست و »شعر مشروطه ،بهلحاظ تخيل ،شعري است بسيار ضعيف«
)شفيعيكدكني .(١٠٦ :١٣٩٠ ،ازاينرو ،موضوعات محتوايي آن مسير ديگري را براي
تبديلشدن به مضامين شعري ميپيمايند و بهجاي امتزاج با صورخيال ،در كورة عواطف و
احساسات ناشي از تب و تاب دورة انقﻼب پرورده ميشوند و كيفيت مضموني مييابند ،اتفاقي
كه ميتوان از آن به »انتقال محوريت بﻼغي از خيال به عاطفه« در شعر مشروطه تعبير كرد:
كه شد وسيلهاي از بهر دستهاي شياد

چه گويمت من از اين انقﻼب بدبنياد

گر انقﻼب بد اين ،زندهباد استبداد

چه مردمان خرابي از آن شدند آباد

كه هرچه بود از اين انقﻼب بود بهين

)ميرزادة عشقي(١٩٠ :١٣٥٠ ،

شعرهاي بسياري حتي بيرون از حوزة گفتمان حقوقي در شعر مشروطه مشاهده ميشود كه
از توجه خاص شاعران مشروطه به عواطف اجتماعي و انساني حكايت ميكند .شعرهايي كه در
آنها حس همدردي صميمانه با زحمتكشان و محرومان و ستمديدگان جامعه موج ميزند:
تو را چهكار كه يك ربع شهر بيكارند

دو ربع خفته و يك ربع تازه بيدارند

ولي بههرنفسي از حيات بيزارند

برفت عزت و ناموس و راستي بر باد

زبان سرخ سر سبز ميدهد بر باد

)سيداشرف(٢٨٩ :١٣٩٢ ،

به اينترتيب ،هنجار شعر مشروطه با دو مشخصه تمايز و برجستگي مي يابد :نخست ،با
غيبت صورخيال از ساخت و صورت آن و ديگر با اتخاذ لحني عاطفي و زباني شورانگيز
در غياب بيان خيال انگيز .صورت غالب شعر مشروطه واجد چنين خصوصيتي است كه
در ساختار صوري اين شعر حضوري آشكار دارد .نهتنها در مستزادها و مسمط هايي كه
١٦٥
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 .١ .٤زبان شورانگيز در غياب بيان خيالانگيز

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

عدليه

كه خراب است كار عدليه

كس نپندارم از وضيع و شريف

كه

عدليه

مگذر

از

كنار

پارتي جو ز عدل كمتر گو

عدل

هم خود بر رواج تمبر گمار

نيست جز اين شعار عدليه

نباشد
نايد

دچار
به

كار

عدليه

)اديب(٤٦٧ :١٣٤٥ ،

در هيچيك از ابيات اين قصيده نشاني از كاربست صورخيال ،حتي بهگونة يك تشبيه ساده،
ديده نميشود .تمام شعر گزارشي عتابآلود دربارة اوضاع خراب عدليه ،خطاب به جامعه،
مردم يا مسئوﻻن و متوليان اين نهاد تأثيرگذار حقوق عمومي است .لحن تند و اعتراضي آن
را هم ميتوان نمودي از صداقت انقﻼبي و عاطفي شعر مشروطه بهشمار آورد كه در غياب
عنصر تخيل ،بار مضموني و بﻼغي شعر را نيز برعهده گرفته است .از اين چشمانداز ،شعر
مشروطه را ميتوان مصداقي در مقياس كﻼن براي »بﻼغت صدق« نيز قلمداد كرد؛ تعبيري
كه برخي پژوهندگان آن را در مقابل »بﻼغت تصوير« بهكار بردهاند )فتوحي:(٤٢٣ :١٣٩٨ ،
هر كو در اضطراب وطن نيست

آشفته و نژند چو من نيست

فرتوت گشت كشور و او را

بايستهتر ز گور و كفن نيست

يا مرگ يا تجدد و اصﻼح

راهي جز اين دو پيش وطن نيست

بر من مجال شبهه و ظن نيست

امروز حال ملك خراب است

)بهار(٢٩١/١ :١٣٩٤ ،

وقتي اين ويژگي با كاربرد قالبهاي شعري ساده و خاص اين دوره نظير مستزاد و انواع
مسمط همراه ميشود ،صورت غالب شعر مشروطه رقم ميخورد .فراغت نسبي اينگونه
قالبها از اقتضائات سنت ادبي ،در قياس با غزليات و قصايد ،زمينة مناسبتري براي
سازگاري با خﻸ خيالين آن فراهم ميكند و تا اندازهاي از غرابت آن ميكاهد .تعبير شعر
مطبوعاتي دربارة كليت شعر مشروطه نيز بهكار ميرود ،ولي بهطور خاص تداعيكنندة
اين قسم از شعرهاي دورة مشروطه است:
اي رفقا اين زمامدار خراب است

وضع اداري در اين ديار خراب است

گرچه به پندار ميرزادة عشقي

هر كه به كالسكه شد سوار خراب است

١٦٦
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از شناسه هاي شكلي شعر اين دوره شمرده مي شوند ،بلكه در قطعه و قصيده و بهويژه
غزل كه ساحت سنتي مضمونپردازي و نقشبازي صورخيال در شعر فارسي اند ،و
نهفقط در سروده هاي عارف قزويني و عشقي و سيداشرف ،كه حتي در شعر سخنوراني
چون ملكالشعراء بهار و اديبالممالك فراهاني:

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق
از همه اينها خرابتر ،بود اين مرد

ملتي از بين برد كار خراب است
ج

فكر چهكاريد اي كﻼنمديها
دست درآريد اي كﻼنمديها

)ميرزادة عشقي(٣١٨ :١٣٥٠ ،

صوراسرافيل زد صبح سعادت بردميد

مﻼ

نصرالدين

مجلس و حبلالمتين سوي عدالت رهنماست

درد

ايران

با وجود اين جرايد خفتهاي بيدار نيست

يك

اين جرايد همچو شيپور و نفير و كرّناست

درد

رگي

رسيد

بيدواست

هشيار

ايران

نيست

بيدواست

)سيد اشرف(٢٧٤ :١٣٩٢ ،

در ميان شعرهاي مطبوعاتي مشروطه شعرهايي نيز مشاهده ميشود كه نهتنها از خيال و
زبان و بيان ادبي و استعاري عارياند ،بلكه از شور و شعار و لحن عاطفي نيز بهرهاي
نبردهاند .بهنظر ميرسد اشارة برخي پژوهشگران در تعابيري نظير »نثر روزنامهاي منظوم«
)امينپور (٣١٣ :١٣٨٦ ،و »سخن منظوم« )آجوداني (١٦٧ :١٣٨٢ ،به اين بخش از
شعرهاي مشروطه باشد .شعرهايي كه تنها با وزن و قافيه از نثر متمايز ميشوند:
گشت عينالدوله از كار وزارت بركنار

از پس او شد مشيرالدوله را آغاز كار

يافت قانون اساسي در وﻻيت انتشار

انجمنها گشت برپا در همه شهر و ديار

)بهار(١٤٤/١ :١٣٩٤ ،

اين شكل زندگي نبود قابل دوام
قانون عادﻻنهتر از اين كنيم وضع

خوب است اين طريقة بد را به هم زنيم
آنگاه بر تمام قوانين قلم زنيم

)فرخي يزدي(١٦٥ :١٣٩١ ،

اما ،چنانكه پيشتر گفته شد ،صورت غالب شعر مشروطه با وانهادن صورخيال در قبال
احتواي مقال حقوقي و همچنين با جوش و خروش انقﻼبي و عاطفي و كاركرد بﻼغي آن در
غياب خيال خﻼق تمايز و برجستگي يافته است .رويكرد شاعران مشروطه به ترانه و طنز را
نيز در همين ساحت ميتوان ارزيابي كرد:
١٦٧
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برخي چنين موقعيتي را با شأن دوگانة گويندگان ايندوره ،يعني »شاعرـروزنامهنگار«بودن
اغلب ايشان ،مرتبط شمردهاند كه البته سخن بيوجهي نيست و روزنامههايي مانند نسيم
شمال )سيد اشرف( ،صوراسرافيل )دهخدا( ،طوفان )فرخي يزدي( ،روزنامههاي مجلس و
ادب )اديبالممالك( و نوبهار و دانشكده )ملكالشعراء بهار( را ميتوان گواه اين مدعا بهشمار
آورد )امينپور.(٢٩٧ :١٣٨٦ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠
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مجلس فـاتحه برپـا سـازيد

قـاري خـوب مهيـا سـازيـد

از عسل شربت و حلوا سازيد

اين سخن را همه افشا سازيد

رحمتالـله عـلي مشروطـه

)سيد اشرف(٣٦٣ :١٣٩٢ ،

مشروطهخواهي و مفاهيم شكلگرفته در آن ،كه بسامد اين مفاهيم گفتماني در شعر
مشروطه فراوان است ،همگي ،به حوزة حقوق عمومي متعلقاند و محتواي اساسي شعر
ايندوره مشروطهخواهي تلقي ميشود .برخي از اين مفاهيم نظير پارلمان ،مشروطيت،
قانون اساسي در فرهنگ عمومي ايرانيان بهكلي بيسابقه بوده و برخي ديگر همانند آزادي،
وطن ،عدليه ،دولت و ملت پيشتر نيز متداول بوده است ،اما نه در معناي حقوق مدرن.
همچون مفهوم ملت كه كاربرد آن بهمعناي مذهب و پيروان و متوليان آن سدهها در
فرهنگ گفتاري و نوشتاري ايرانيان سابقه داشته است.
وضوح و صراحت ويژگي اصلي سخن حقوقي است .ازاينرو ،گفتمان حقوقي ،كه حول
مفاهيم يادشده در شعر مشروطه شكل گرفته ،با صورخيال و بيان استعاري ناسازگاري
دروني دارد .نمودها و نمونههاي اين ناسازگاري را در همة گونهها و قالبهاي شعر مشروطه
ميتوان مﻼحظه كرد .اما در غزل و بهطوركلي در نوع تغزلي ،كه ساحت مفروض صورخيال
و هنرسازههاي برگرفته از آن است ،ناسازگاري يادشده با احتواي مقال حقوقي در گونهها و
قالبهاي خاص شعر نظير مستزاد ،انواع مسمط ،تركيببند ،و ترجيعبند پديدار ميشود كه
در اين دوره غالباً حاوي گفتمان حقوق عمومياند .اين موقعيتي است كه تكرار و تداوم آن
به وانهادن زبان و بيان ادبي و استعاري در كليت شعر انجاميده است .پديدهاي كه جستار
حاضر آن را »زوال خيال در مصاف مقال حقوقي« ارزيابي كرده است.
بهواسطة اين پديده ،صورت غالب شعر مشروطه با تمركز بر وجه عاطفي سخن بهويژه
عواطف اجتماعي و انقﻼبي در غياب صورخيال و بهتعبيري با »گذر از خيال به عاطفه« در
ساحتها و ساختارهاي مشهور شعر مشروطه نظير زبان رسانهاي و مطبوعاتي ،قالبهاي
شعري خاص ،طنز ،ترانه و اقتراح سامان يافته است.
شكل زير را ميتوان برآيند كليت مباحث جستار حاضر و نشاندهندة فرآيند تأثير
محتوا بر ساخت و صورت شعر مشروطه ارزيابي كرد:
١٦٨
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 .٥نتيجهگيري

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

١٦٩
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اگر انقﻼب مشروطه را خاستگاه ميداني شعر مشروطه بدانيم ،مباحث تجدد ادبي را نيز
ميتوان پشتوانة نظري آن قلمداد كرد .مرور نظريات پيشگامان تجدد ادبي نشان ميدهد
كه رويكرد به مسائل عيني و اجتماعي يا بهتعبيري »امر عمومي« و اجتناب از امور شخصي
و انتزاعي در محتواي شعر ،و همزمان ،توصيه به سادگي و صراحت و پرهيز از زبان ادبي و
بيان استعاري در اسلوب سخن شعر ،اسوة آمال ايشان بوده است.
مي توان گفت فرآيند رابطة صورت و محتوا به روايت جستار حاضر ،نهتنها با
نظرگاه تجدد ادبي سازگاري كامل دارد ،بلكه بهيك معنا سازوكار تحقق آن در شعر
اين دوره را نيز توضيح مي دهد.
بهاينترتيب و با درنظرگرفتن عوامل نظري و ميداني يادشده ،شكل زير را ميتوان
نمودار كليت شعر مشروطه در پيوند با مباحث پژوهش حاضر بهشمار آورد .با اين توضيح
كه خط افقي نمودار ،همان شكل شمارة  ١است و خط عمودي نقش انقﻼب مشروطه و نيز
گفتمان تجدد ادبي را در شكلگيري شعر مشروطه نشان ميدهد .مركز نمودار »تنافر خيال
با مقال حقوقي« و فرآيندي است كه بدينسبب ايجاد شده و ميتوان از آن به »گذر از
خيال به عاطفه« تعبير كرد و صورت غالب شعر مشروطه بر اساس آن سامان يافته است.
كل نمودار نشاندهندة نقش راهبردي فرآيند يادشده در تغييراتي است كه بهواسطة ماهيت
حقوقي محتوا در ساخت و صورت شعر مشروطه پديد آمده است:
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پينوشت
 .١مقارن اين ايام )حوالي سال  ١٢٩٠شمسي( فرخي يزدي در گروهي سياسي با همين نام )جمعيت هواداران
قانون( در يزد عضويت داشته است.
 .٢مليتگرايي )ناسيوناليسم( بيپروا ،گاه سوية درونمرزي هم مييابد و با فروكاستن مؤلفههاي هويت ملي به
زبان و نژاد ،مفهوم بيگانه را به قوميتهاي داخل كشور هم تسرّي ميدهد ،نمودهايي از اين گرايش شونيستي
متأسفانه در شعر مشروطه به چشم ميخورد:
زبان ترك از براي ازقفاكشيدن است

صﻼح پاي اين زبان ز مملكت بريدن است...

)عارف قزويني(٣٨٤ :١٣٤٧ ،
 .٣ميان »تساوي در حقوق و قانون« با »تساوي دربرابر قانون« تفاوت بسيار است .ميشود قانون نابرابر نوشت
و آن را به تساوي دربارة همه اجرا كرد.
» .٤اين شعر معالتأسف در مجموعة دهخدا كه به اهتمام محمد معين منتشر شده نيامده است« )براون،

 .(١٤٢ :١٣٣٥شايد از آن جهت كه بهجاي صوراسرافيل در نسيم شمال چاپ شده و اتفاقاً در بيت آخر شعر
به اين موضوع اشاره شده است:
اگر كه درج شود شعر خونفشان دخو

يكي ز حلقهبهگوشان اشرفالدينم

 .٥ديدگاه روشنفكران دورة قاجار دربارة صورت و محتواي شعر را ميتوان در عبارات زير مﻼحظه كرد» :و در
مضمون امري بيان نگردد كه وجود خارجي نداشته باشد ...هر شعري كه مضمونش مخالف اينشرط است ،يعني
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همچنين ،قلمرو اصلي و فرعي هريك از شاعران مشروطه با مﻼحظة چهارسوي اين نمودار
قابل ارزيابي خواهد بود .هرچند تعيين سهم شاعران از مناطق فرعي ،ميتواند برحسب
سليقهها متفاوت باشد .بر اين اساس ،ميتوان براي مثال ،قلمرو اصلي شعر بهار و اديب-
الممالك را در منطقة  Aو پهنة اصلي شعر ايرجميرزا را در منطقة  Dنشان داد و سه
منطقة ديگر را حوزههاي فرعي شعر ايشان بهحساب آورد .از اين ديدگاه ،ميتوان شعر
عارف ،عشقي ،فرخي و سيد اشرف را كموبيش با شكل كامل اين نمودار منطبق شمرد.

زوال خيال در مصاف مقال حقوقي...

حبيباللـه عباسي و عبدالرضا محقق

 .٦به نقل از سرمقالة روزنامة صوراسرافيل شمارة  ٢٧صفحة ١و) ٢اشارهاي به نام سرايندة قصيده و حتي
نويسندة مقاله نشده است(.
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