بازتاب وقايع مشروطه بر شعر ايرج ميرزا

چكيده

دكتر حميدرضا جديدي

1

ادبيات مش��روطه داراي مش��خصاتي اس��ت كه آن را از آثار دوره هاي ديگر ادب
فارس��ي متمايز مي سازد .ش��عر اين روزگار نيز از جنبه هاي صورت ،محتوا و كاركرد
واجد ويژگي هايي است كه از ساير سروده هاي ما باز شناخته مي شود .انعكاس وقايع
بر س��روده هاي ش��اعران مشروطه كم و بيش ديده مي ش��ود .ايرج ميرزا این دوره را
كه از پيش از امضاي فرمان مش��روطه در  1285شمسي تا اسفند  1304یعنی انقراض
قاجاريه و ش��روع سلسله ي پهلوي اس��ت ،درك كرده در اشعارش به بازتاب بعضي
وقايع مهم اجتماع اقدام كرده اس��ت .اين بازتاب در مقايس��ه با شاعراني چون عارف
فرخي و سيداشرف الدّ ين در سطحي نازلتر است .ايرج شاعري
قزوینی ،عشقي ،بهارّ ،

سياس��ي -اجتماعي نبوده كه آثارش بر اساس احساس رسالت اجتماعي آفريده شود،
بلكه از هنر خود بيش��تر براي تفنن و س��رگرمي ،انتقام و جلب منفعت مادي بهره برده
اس��ت .در اين نوشتار س��عي شده است پس از بر شمردن مهم ترين ويژگي هاي شعر
مش��روطه و بيان مختصري از زندگي ايرج ميرزا ،بازتاب وقايع مهم روزگار بر سروده
هاي او بررس��ي شده ،ضمن سود جس��تن از كتب تاريخي ،نحوه ي انعكاس اتفاقات
بر اش��عار اين شاعر شيرين سخن و اثر گذاري اين س��روده ها بر مردم جامعه آشكار
گردد .بديهي اس��ت دليل بسياري از شكس��ت ها و پيروزي هاي ايرانيان در اين دوره
با دقت در آثار ادبي ش��اعرانش نمايان مي گردد چرا كه ش��عر مشروطه آيينه ي وقايع
مهم آن است.
 -1مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت jadidi.hamidreza@gmail.com
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واژگان كليدي :مشروطيت ،اجتماع ،ايرج ميرزا ،بازتاب وقايع.

مقدمه
در ش��كل گيري نهضت مشروطيت ايران عوامل داخلي و خارجي بسياري دخالت
داش��ته اس��ت .ايرانيان با هدايت روحانيون ،روش��نفكران و بعضي رجال سياس��ي و
اقتص��ادي در س��ايه ي اين جنبش بر آن ش��دند تا در نح��وه ي اداره ي ميهن خويش
كه لبريز از مش��كالت بود دخالت كنند و با بهره جويي از قانون و مجلس به عدالت،
آزادي و پيشرفتي در خور دست يابند و قدرت شاه را محدود و مقيد سازند .واقعهی
تحري��م توت��ون و تنباكو ،رژي ،در  1270ش ،عم ً
ال آغازگر حركتي ش��د كه در 1285
ش1324/ق ،با امضاي فرمان مشروطه به دست مظفرالدين شاه به ثمر نشست.
دستاوردهاي اين انقالب پس از فراز و فرودهايي چون اختالفات داخلي ،دخالت
و فش��ار دول خارجي ،جنگ جهاني اول ،قحطي ،عدم كفايت ش��اه جوان ،كايينه هاي
زودگذر در بهار  1305ش ،با ش��روع رس��مي پادشاهي پهلوي اول و آغاز ديكتاتوري
او به فراموش��ي سپرده شد .اين خيزش بر تمام اركان جامعه به ويژه حوزه ي فرهنگ
و هنر اثر گذاشت .لذا ادبيات و شعر نيز از جهت مخاطب ،قالب ،مضمون ،درونمايه،
زبان و انديش��ه تغييراتي اساسي كرد .شاعران متأثر از وقايع اجتماع از سروده هايشان
ب��راي آگاهي بخش��ي جامعه ،تبليغ منافع نهضت ،حركت زايي و بيگانه س��تيزي بهره
بردند و مردم را به حمايت از دستاوردهاي آن فرا خواندند .از اين رو سروده هايشان
بازتاب رويدادهايي شد كه سرنوشت اجتماع را رقممي زد و قادر بود بر روند تحوالت
اثرگذار باشد.
طبيعي است كه شاعران اين روزگار از نظر توان هنري ،كثرت اشعار ،انديشه هاي نو
و ديدگاههاي سياس��ي و نحوه ي اثر پذيري از ارادهي جامعهي انقالبي و اثرگذاري و
هدايت مردم و رويدادها در يك سطح نبودند؛ لذا اشعارشان که آیینهی حقیقی اتفاقات
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آنست باید از جهت رویکرد اجتماعی آن تحلیل و تبیین گردد .بدون ترديد نگاه شاعر
به یک واقعه هميش��ه با نگرش مو ّرخ متفاوت اس��ت ،در شعر به دليل آميختگي آن با

احس��اس و تخيل ،بهره بردن از آرايه هاي سخن ،ماهيت آن و شكل هاي خيال ،دقت
حب و بغض ها در نحوه ي روايت تأثير مي گذارد؛ لذا براي
چنداني وجود نداش��تهّ ،

آگاهي درس��ت از آن اتفاق نيازمند مراجعه به متون تاريخي هستيم تا بتوانيم تحليلي
نزديك به واقعيت ارائه كنيم.

ويژگي هاي مهم شعر مشروطه
ويكتور هوگو معتقد اس��ت" :قاطع ترين نتيجه ي مس��تقيم يك انقالب سياس��ي،
انقالبي ادبي اس��ت( ".محمدي .)35/1 :1373 ،انقالب مش��روطيت تسلط خود را بر
تعليم و تربيت ،فرهنگ و ش��يوه ي نوش��تاري بسط داد و شكل و محتواي ادبيات هم
تحولي را در پهنه ي فنون و موضوعات ادبي آغاز كرد( .كاتوزيان .)62 :1371 ،به طور
كلي منظور از ادبيات مش��روطه همان آثار منظوم و منثوري اس��ت كه ضمن تمايزهاي
ظاهري از حيث محتوا نيز در بردارنده ي مفاهيمي اس��ت كه پيشتر در ادب فارسي به
اين شكل و بسامد سابقه نداشته است؛ يعني بخشي از ادب فارسي كه مقارن با تكوين
مباني فكري جنبش مش��روطه خواهي آغاز شد و تا  1305ش استمرار يافت (شفيعي
كدكني .)69 :1382 ،اين شعر از نظر درون ساخت و اهداف سرودن به بيداري مردم و
بر انگيختن احساسات ملي و ميهني آن ها ،ترويج آزادي هاي فردي و اجتماعي ،طرد
خرافات ،بيگانه س��تيزي ،انتقاد از نابساماني ها و آش��نا كردن مردم با حدود و حقوق
خود تأكيد دارد( .نك به ذاكر حسين 48/1 :1377 ،و  ،)49لذا توجه به درونمايه هايي
چ��ون وطن ،آزادي ،دموكراس��ي و تجليل از عظمت ايران پيش از اس�لام ،انزجار از
بيگانگان و توجه به مدنيت غربي و دس��تاوردهاي آن كام ً
ال در اشعار محسوس است،
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از جهت وزن نيز اش��عار هنوز از نظ��ام عروضي كهن تبعيت مي كند (منيب الرحمان،
 )94 :1378و بعضي ش��اعران مثل الهوتي و دولت آبادي به سرودن اشعار هجايي كه
براساس برابري تعداد هجاها در مصراع ها بدون توجه به نوع آن ها بوده ،اقدام كردند
كه البته مورد توجه واقع نشد (نك به محمدي.)66 /1 :1373 ،
قالب اش��عار نيز شكل س��نتي خود را حفظ كرد و از مستزاد ،مسمط ترجيح بند و
تركيب بند بيشتر استفاده شد و برخي قالب ها و اشكال شعري متأثر از اشعار اروپايي
هم مورد توجه ش��اعران قرار گرفت( .نك به شفيعي كدكني77 :1382 ،؛ زرين كوب،
)30 :1358
همچنين قالب هاي تازه يي با دخل و تصرف در اشكال سنتي مرسوم شد (شميسا
 ،)341 :1375بحر طويل كه بيش��تر در بعضي اش��عار عاميانه س��ابقه داشت هم مورد
اس��تقبال واقع گرديد (طغياني .)168/1 :1378 ،تمايل به ابيات كوتاه و اوزان سبك تر
ديده شد و ش��عر متأثر از سروده هاي عاميانه گرديد (سرودي .)166 :1382 ،تصنيف
كه از اشكال تغ ّزلي و گاه اجتماعي پيشينيان بود در اين دوره به قالبي كارآمد براي بيان
افكار و آرمان هاي مشروطه خواهي در آمد (منيب الرحمان.)126 :1378 ،
زبان ش��عر اين روزگار به دليل تغيير مخاطبان ب��ه زبان مردم كوي و برزن نزديك
ش��د و بعضي واژگان و اصطالحات فرنگي نيز بدان راه يافت (نك به شفيعي كدكني،
76 ،75 :1382؛ شميس��ا .)341 :1375 ،نزديكي به زبان مردم در دو حوزه ي صرف و
نحو اتفاق افتاد (محمدي.)97/1 :1373 ،
ش��عر مش��روطه به سبك روزنامه نويسي نزديك ش��د و گاهي عهده دار وظيفه ي
گزارش واقعيت ها گرديد (آجوداني .)167 :1387 ،در اين دوره شاعري از «شغل» به
«رس��الت» و «من شخصي شاعر» به «من اجتماعي» تبديل شد.مخاطبان عام جايگزين
مخاطبان خاص و اشراف شده ،ويژگي هاي بومي و اقليمي شاعر به فضاي سروده ها
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راه يافت (نك به امين 70 :1384 ،تا .)73
روي هم رفته ش��عر مش��روطه ش��عري پرجوش و خروش ،متأثر از زندگي ،پويا،
شتابزده ،بازباني ساده و همه فهم اما مؤثر همراه با چاشني طنز و انتقاد و بياني شجاعانه
بود كه بسياري از اين ويژگي ها در شعر ايرج ميرزا مشاهده مي شود.

زندگي و شعر ايرج
جالل الممالك ،ايرج ميرزا ،فرزند غالمحسين ميرزا كه از شاهزادگان قاجار بود در
رمضان  1290يا  1291در تبريز زاده ش��د (آرين پور384/2 :1372 ،؛ حقوقي:1378 ،
 .)499پس از تحصيالت ابتدايي و مقدماتي و آموزش زبان فرانس��ه در شانزده سالگي
ازدواج كرد ولي پس از سه سال با مرگ همسر و پدرش اداره ي امور خانواده به وي
واگذار شد (محمد اسحاق.)189/1 :1371 ،
پدر و پدربزرگش ش��اعراني متوس��ط بودند و لقب «صدرالشعرايي» ظاهرا ً پس از
مرگ پدر مدتي به ايرج اطالق ش��د ،شايد هم وليعهد مظفرالدين ميرزا اين لقب را به
ايرج بخشيد .امير نظام گروسي نيز به وي لقب «فخرالشعرايي» داد اما اين القاب شاعر
جوان را ش��ادمان نكرد چرا كه او عالقه نداشت شاعري ستايشگر و قصيده سرا باشد.
(منيب الرحمان60 :1378 ،؛ محجوب :1355 ،بيس��ت و هفت��م) .امير نظام ،كه مردي
فاض��ل و صاحب هنر بود ،اي��رج را چون فرزندش تحت حمايت گرفت و تش��ويق
هاي او بس��يار كارگر افتاد .بخش اعظم عمر ايرج به مشاغل دولتي گذشت ،وي حتي
قوام الس��لطنه را در س��فر اروپايي همراهي كرد و پس از اين مسافرت مناصب مهمي
چون رياس��ت اطاق تجارت آذربايجان ،مترجمی مستش��اران بلژيكي در اداره گمرك،
رياست صندوق پست و گمرك كردستان ،رياست دبيرخانه ي وزارت معارف ،رياست
دفتر ايالتي آذربايجان ،معاونت حكومت اصفهان ،حكومت آباده ،مأموريت در گمرك
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بندر انزلي ،رياست دفتر محاكمات وزارت ماليه ،معاونت ماليه ي خراسان ،كفالت ماليهی
خراسان و بازرسي كل ماليهی خراسان به وي محول شد( .حاج سيدجوادي.)345 :1382 ،
ايرج هنگام امضاي فرمان مش��روطه حدودا ً  34سال داشت و پس از آن هم قريب
بيست سال زيست و از اين جريان اجتماعي متأثر شد (محجوب :1355 ،بيستم).
در كتاب تاريخ انقالب مش��روطيت ايران ،دو بار از حضور ايرج در فرآيند انقالب
ياد ش��ده ،يكي شركت وي در جلسه ي مخفي روش��نفكران و آزادي خواهان در باغ
ميرزا س��ليمان خان ميكده در  12ربيع االول  1322و ديگري شركت در تحصن مردم
و علما در حرم ش��اه عبدالعظيم در صفر سال بعد (ملك زاده 239/2 :1383 ،و .)293
وي همچنين در انجمن هاي فراماسوني به همراه گروهي از مشروطه خواهان شركت
مي كرده است (رائين.)178/2 :1378 ،
با اين كه بعضي منكر دخالت مستقيم ايرج در امور سياسي و مبارزاتي هستند (نك
به آرين پور)386/2 :1372 ،؛ وي در مثنوي «انقالب ادبي» خود در جايي از داس��تان
مهاجرت در محرم  1334به قم س��خن گفته اس��ت( .نک به ایرج میرزا،)125:1355 ،

اگر ایرج همراه مهاجران به قم رفته احتماالً پس از مدتي به تهران بازگشته است .در
روزش��مار زندگي او مقارن همين ايام شاهد خودكشي پسر محبوبش جعفر قلي ميرزا
در تهران هس��تيم كه اين دو پيش��آمد مي تواند به هم مربوط باش��د( .محمدي:1373 ،
182/1؛ آرين پور.)387/2 :1372 ،
به هر روي ايرج از جريان انقالب و قضاياي پس از آن بركنار نبوده به ويژه كه در
مس��افرت اروپا ش��اهد ترقي ممالك ديگر بوده و در جمع دوستانش با بزرگاني چون
دهخدا ،عارف و بهار مراوداتي داشته است.
او در اواخر عمر يعني خرداد  1303در ميان اس��تقبال گرم مردم ،شاعران ،اديبان
و به ويژه زنان روشنفكر به تهران باز مي گردد .منزل او محل اجتماع شاعران جوان
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مي شود و حتي خاورش��ناس روسي يو.ن.ما ّر به نمايندگي از آكادمي علوم شوروي

دوب��ارب��اويمالقاتم��يكن��د (آري��نپ��ور.)110/2:1372،

آخرين نكته ي جالبي كه در زندگاني اين شاهزاده ي شاعر قابل تأمل است حضور
او به عنوان يكي از اعضاي مجلس مؤسسان در  21آذر  1304و رأي دادن به رضاخان

و حكومت پهلوي و انقراض قاجاريه اس��ت (ن��ك به ّ
مكي .)646/3 :1374 ،روزهاي
پاياني حيات ش��اعر در فقر و ناخوش��ي و انتظار خدمت س��پري مي شود تا آن كه در
غروب يكش��نبه  22اسفند  1304در اثر س��كته ي قلبي از دنيا مي رود و در گورستان
ظهيرالدوله آرام مي گيرد (حاج سيدجوادي345 :1382 ،؛ سپانلو.)392 :1376 ،
ديوان حدودا ً چهار هزار بيتي او بارها چاپ ش��ده ،رواني بيان و ش��يوه ي سهل و
ممتنع او در سخن پردازي مشهور است .از مهم ترين مضامين و معاني سروده هاي او
به اين موارد مي توان اشاره كرد:
 -1انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي كشور
 -2تشويق جوانان به دانش اندوزي
 -3توجه فراوان به تعليم و تربيت كودكان
 -4انتقاد از زاهدان ريايي و فقيهان دروغين و بدكار
 -5خرده گيري از حجاب ،قمه زني و...
 -6تشويق مردم به وطن دوستي و تقدير از وطن پرستان
 -7اظه��ار عالقه به مادر و حق شناس��ي از او (محجوب :1355 ،س��ي و يكم تا
س��ي و س��وم).
با توجه به آشنايي ايرج با ادبيات اروپا و ذوق فراوانش ،او به زبان شعري محكم و
رواني دست يافته بود .سليس ترين و روان ترين زبان شعري فارسي را از زمان سعدي
متعلق به وی مي دانند (شفيعي كدكني.)79 :1382 ،
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ای��رج كه خط خوبي داش��ت و به زبان هاي فرانس��ه ،عربي ،روس��ي و تركي هم
آش��نا بود ،پندهاي اخالقي را زيبا و س��اده بيان مي كرد .بزرگ ترين نقطه ضعف وي
ركاكت و صراحت ناخوش��ايندي اس��ت كه در ش��رح صحنه هاي منافي عفت داشته
است (محمدي .)184/1 :1373 ،توانايي او در ادبيات انتقادي غيرقابل انكار است؛ وي
كه ش��اهد نابساماني هاي فراوان فردي و اجتماعي بود با نوميدي زندگي و جنبه هاي
گوناگونش را به استهزاء مي گيرد .هزل و هجو و مطابيه هاي ايرج نيرومند ،ويرانگر و
ش��نيع است و در شوخي و طيبتش نيز الفاظ مستهجن به فراواني ديده مي شود( .نك
به بهزادي 681 :1383 ،تا .)710
روي هم رفته اش��عار او در كنار بعضي س��روده هاي دهخدا ،بهار و اشرف الدين
نخس��تين تالش هاي بهره جويي از طنز اجتماعي در ش��عر فارسي به حساب مي آيد.
(منيب الرحمان.)137 :1378 ،
«عارفنامه» ي او در  515بيت از مشهورترين منظومه هاي روايي عهد مشروطيت
اس��ت و «زهره و منوچهر» اش كه ترجمه ي آزادي از «ونوس و آدونيس» شكس��پير
است از آخرين اشعار ايرج محسوب مي شود كه در كنار قطعه هاي مادر ،قلب مادر
و ش��عر س��نگ مزارش از جذابيت فراواني برخوردارند (نك به ايرج ميرزا:1355 ،
 75تا  .)152 ،191 ،167 ،119شعر ايرج در ميان شاعران همروزگارش هم از حيث
زبان و هم از حيث پاره يي نوآوري ها در مضمون به ش��عر ش��اعران خاص دوره ي
مش��روطه شبيه اس��ت .با اين تفاوت كه شعر او فاقد غلطهاي فاحش دستوري است.
(آجودان��ي.)166 :1387 ،

وقايع مشروطه و شعر ايرج

با عنايت به طبع روان و سادگي بيان ،از ایرج اشعار زيادي باقي نمانده ،وي از اين

كه شاعري را به عنوان شغل و وظيفه دنبال كند كراهت داشت و عموم ًا به مناسبت هايي
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كه پيش آمده شعري سروده است (نك به سپانلو .)8 :1376 ،روي هم رفته ايرج به دليل
دلزدگي در آغاز كار ش��اعري ،ارزش هنري خويش را نش��ناخت و از نفوذ سحرآساي
كالمش در توده ي مردم براي تعالي آن ها اس��تفاده نكرد (محجوب .)272 :1355 ،با
وجود بعضي رفتارهاي سياس��ي -اجتماعي كه ذكر ش��د و همنشيني و مراوده با اكثر
رجال متنفذ و سياسي روزگار او فاقد تفكري سياسي بود و همچنين عقايد و آراء ايرج

اص ً
ال به چارچوب مرامي و فلس��في مش��خصي متكي نيست ...و شعرش شايد به يك
نياز اجتماعي و رواني پاس��خ مي داد كه از آن جمله دست انداختن مقامات عالي جاه
و معنون بوده كه توده ي مردم به طور س��نتي مجبور بودند آن هارا محترم بدارند و يا

از آن ها بترس��ند (س��پانلو ،)16 :1376 ،اين است كه عموم ًا اشاره به وقايع روزگار در
شعر ايرج همراه هجو و طنز است كه به مهم ترين آن ها به اختصار اشاره مي شود:
شيخ فضل اهلل نوري كه «در آغاز نهضت در ايجاد فكر و رهبري تأسيس عدالتخانه
و جنبش روحانيت و س��پس تدوين قانون اساس��ي نقش عمده يي داشت» (انصاري،
 )47 :1376بعد از مدتي در تيرماه  1286به صف مخالفان پيوس��ت و به همراه بخشي
از علم��اي ناراضي ب��ه عبدالعظيم مهاجرت ك��رد و هدفش را تكميل قانون اساس��ي
و مش��روطيت اع�لام نمود (نك به هم��ان 276 ،تا  278؛ آف��اري .)525 :1379 ،اكثر
روشنفكران و شاعران عصر مشروطه و نمايندگان مجلس مخالفتهاي شيخ فضل اهلل
را برنميتابيدند؛ ايرج نيز در هجوي بيست بيتي سروده است:
حجـه االسالم كتـك مي زند

بر سـر و مغزت دگـنگ ميزند

...حـاال در ،حضرت عبـدالعظيم

شيخ در دوز و كلك مـيزند

مجلس شوراست كه با دسـت حق

سي ِم بدان را به محك ميزند

						

(ايرج ميرزا 12 :1355 ،و )13

هنگامي كه قرارداد  1907بين روس و انگليس منعقد ش��د ( 8ش��هريور  )1286و
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ايران عم ً
ال بين دو قدرت روس و انگليس تقسيم گرديد (نك به شيخ االسالمي)56/1 ،
اي��رج مي��رزا پس از آگاهي از مفاد قرارداد با لحني طنزآميز مقامات مملكتي را به دليل
اين همه غفلت به باد تمس��خر گرفته از دس��ت رفتن ايران را با تمثيل غارت بقالي به
دست گربه و موش به وصف مي نشيند:
گويند كه انگـليس با روس

عهـدي كردست تازه امسال

كاندر پلتيك هـم در ايـران

زين پــس نكنند هيچ اهمال

افسوس كه كافيان اين ُملك

بنشسته و فارغند از اين حال

كز صلح ميان گربه و موش

بــر بــاد رود دكـان بقــال

						

(ايرج ميرزا)192 :1355 ،

در مثنوي انقالب ادبي ،ايرج به جنگ اول جهاني و جدال متحدين و متفقين اشاره
دارد و خود را از كس��اني مي شمرد كه در مهاجرت شركت نموده است ولي ظاهرا ً تا
قم بيش��تر نرفته است )1(.هدف ايرج از سرودن اين مثنوي بيان خاطره يي از آن سفر
است كه در آن به انحراف اخالقي شایع درآن زمان اشاره مي كند:
اندر آن سال كه از جانب غرب

شد روان سيل صفت آتش حرب

انگليس از دل دريا برخاست

آتشـي از سـر دنـيا برخــاست

پاي بگـذاشـت بــه ميــدا ِن َوغا

حـافظ صـلح جهان امريكا

						

(ايرج ميرزا)125 :1355 ،

و آلمان��ي ه��ا از ايران حمايت مالي مي كنند ،اتفاقي كه ميرزاده ي عش��قي نيز در
سروده اي بدان اشاره كرده است (نك به ميرزا عشقي.)355 :1344 ،
گـاري ليـره ز آلمـان آمــد

بـه تـن مــردم ري جـان آمـد

						

(ايرج ميرزا)125 :1355 ،

و ايراني ها اكثرا ً با عثماني و آلمان كه يكي همكيش و همسايه و ديگري هم نژاد
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آنها بود همراه شدند:
		
همه گفتند كه از وحدت دين

كرد بايـد كمـك متـحدين

		
اهل ري عرض شهامت كردند

چه بگويم چه قيامت كردند

و از ترس محاصرهي دشمن (متفقين) مهاجرت نمودند:
ليك از ترس كه محصور شوند

بود الزم كه ز ري دور شوند

الجـرم روي نهـادنـد به قــم

يك يك و ده ده و صد صد مردم...

		
من هم از جمله ي ايشان بودم

جـزو آن جمع پريشـان بـودم

							

(هم او ،هم آنجا)

مس��ير اين مهاجرت از تهران به قم و س��پس كاش��ان ،اصفهان ،قصر ش��يرين و
كرمانش��اه بود .گروه مهاجرين همان طور كه ذكر شد در دي ماه  1294دولتي تشكيل
دادند (نك به بهار22/1 :1371 ،؛ كاتوزيان.)394 :1379 ،

در مجموعهی اشعار ايرج شعر ديگريست كه احتماالً در  1295شمسي كه به سال

قحطي معروف ش��د س��روده شده )2(.در اين قطعه به تأس��يس پليس جنوب  s.p.rدر
فارس ،اوضاع نابس��امان آذربايجان كه حاكم مقتدري ندارد و همچنين پيشنهاد رئيس
الوزرايي مخبرالس��لطنه هدايت اش��اره شده است.این هدايت در  1299خورشيدي به
حكومت آذربايجان رس��يد كه مهم ترين كارش سركوبي قيام شيخ محمد خياباني بود.
چند سال بعد هم در زمان پهلوي اول ( 6خرداد  )1306نخست وزير گرديد و حدودا ً
شش سال در اين منصب باقي ماند (ذاكر حسين 36 :1377 ،و 60؛ سيف پور فاطمي،
:)617 :1378
خسرو اگرچه فراموشي در طبع تو نيست

اين سخنهاي دالويز فراموش مكن

نصب يك حاكم عادل را با سرعت تام

به نگهداري تبـريز فراموش مكن

حالت فارس كه گرديده ز تأسيس پليس

آتش فتنه در آن تيز فراموش مكن
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كارتان را كه بود فرض و سزد الزمتر

از همه كار و همه چيز فراموش مكن

گر رئيس الوزرا خواهي و آسايش ُملك

مـخبرالسـلطنه را نيز فـراموش مكـن

						

(ايرج ميرزا)196 :1355 ،

پس از اس��تعفاي مس��توفي الممالك در ارديبهش��ت  1297كه احمدشاه ،صمصام
السلطنه ي بختياري را به عنوان رئيس الوزرا معرفي مي كند ايرج به اين گزينش مي خندد.
جالب اين اس��ت كه صمصام پس از مدتي در كابينه ي خود تغييراتي مي دهد و نفوذ
بختياريها دردولت ،شاه جوان را هراسناك مي كند احمدشاه تلفني به او اطالع مي دهد
كه ”:ش��ما ديگر وزير نيستيد و استقامت ش��ما در برابر شاه عواقب وخيم دارد ”.ولي
او به كارش ادامه مي دهد ،اين كابينه به كابينه ي لُري ،ش��هرت مي يابد و پس از آن

حسن وثوق الدوله به تشكيل دولت مي پردازد (ذاكر حسين )454/1 :1377 ،ايرج در
شعر خود صمصام راهالو خطاب مي كند:
اين شنيدم كه چو كابينهي مستوفي رفت فرصت افتاد به كف ،مردم فرصت جورا...
شاه فرمود من اقــدام به كاري نكـنم تا نسنجم همه خوب و بد و زيرو رو را...
پس از انديشه مرا رأي به صمصام افتاد ازهمـه خــلق پســـنديدم ايـن هـالـو را !
						

(ايرج ميرزا)196 :1355 ،

ايرج غزلي زيبا با مطلع
آزرده ام از آن بـــت بسـيار ناز كـن

پـا از گـليم خـود فـزونتر دراز كــن

كه آن را به اس��تقبال غزلي از حس��ن وثوق الدوله س��روده ،در كابينه ي وثوق كه
بعد ها به كابينه ي قرارداد ،معروف ش��د ،س��ركوب و دس��تگيري افراد گروه كميته ي
مجازات ،ياغيان اصفهان ،ياغيان كاش��ان (ماشاءاهلل خان و پدرش نايب حسين كاشي)
در  1298خورشيدي واقع شده است .ايرج در پايان اين شعر به اين وقايع اشاره دارد:
فرخ وثوق دولت كز عدل او نماند

دسـت طمع به مـال رعيت دراز كـن
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دشمن به دار كرد ببين چون كند به دوست آن دشمنان خويش چنين سرفراز كن
(ايرج ميرزا)71 :1355 ،

						

البته او بعدها غزل ناتمام ديگري به همين وزن و قافيه سروده كه وثوق را به خاطر
انتخاب همكارانش مورد تمسخر قرار مي دهد:
طبـعم نشـاط كرد به انـشاء اين غـزل

در اقتفا به خـواجه ي كابـينه سـاز كن

ديدي كفيل خارجه را چـون وزير كرد

آن موي ريسمان كن و گنجشك بازكن

يا خود مدير خارجه را چون كفيل ساخت آن گربه را به قوهي شخصـي گراز كـن
						

(ايرج ميرزا)225 :1355 ،

تاري��ك ترين عملك��رد وثوق الدوله امضاي ق��رار داد  1919بود كه مخالفت هاي
زي��ادي را برانگيخت .ايرج كه با توجه به س��ابقه ي دوس��تي با وث��وق پس از رئيس

الوزرايي او انتظار مس��اعدتهاي بيشتري داش��ته كه ظاهرا ً اين توقعات برآورده نشده
اس��ت لذا به اين كار وثوق در دو نامه خرده مي گيرد( ،نك به س��پانلو 69 :1376 ،تا
 .)374و در شعري وثوق را از جرگه ي آدميان خارج دانسته ،مي گويد:
آنكو به روز مهتري ،از دوستان گردد بري

نا آدمي گر بشـمري ،اندر شـمارآدمـش

دارد وطن فرياد ازاو،كام اجانب شاد ازاو اينسان رود برباد ازو،گربسپري ملك جمش
						

(ايرج ميرزا)24 :1355 ،

وقت��ی مجلس چهارم در مرداد 1301اس��تخدام مستش��اران امریکایی را تصویب
نمود دولت امریکا ش��خصی به نام دکتر میلس��پو را معرفی کرد .او بار اول دو سال در
ای��ران مان��د و توفیق یافت نظم و ترتیبی به امور مالی دولت ایران ببخش��د؛ مالیاتهای
جدید وضع کرد و حتی از افرادی مثل سپهس��االر تنکابنی و ش��یخ خزعل نیز مالیات
گرفت و فس��اد مالی را در دولت تا حد زی��ادی از بین برد ،او دخل و خرج دولت را
هماهنگ کرد و حقوق سپاهیان و کارمندان را در وقت مقرر پرداخت کرد و دولت را
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از ورشکس��تگی نجات بخشید ( )3جدیت وی به مذاق شاعرانی چون فرخی و ایرج
خوش نیامد ،فرخی او را نوکری خواند که آقایی میکند:
آن را که برای نوکری آوردیم

دیری نگذشته زود آقا شده است
(فرخی)271: 1378،

ای��رج نیز در س��رودهیی  9بیتی وی را هجو کرد .حس��ین مکی دلیل این کار را
نرس��یدن ایرج ب��ه رتبهی باالتر اداری به خاطر عدم اس��تحقاقش ذکر نموده اس��ت
(مک��ی .)312/4:1378 ،ای��رج در این هجویه میلس��پو را خر ب��اال بلندی چموش و
بدلگام می ش��مارد .البته روی س��خن ایرج به عالیی است که در آوردن این مستشار
نقش ایفا نموده اس��ت .مطلع ش��عر این گونه اس��ت:
نبیـنی خـیر از دنـیا علـایی

رسد از آسمان بر تو بالیی
(ایرج میرزا)155:1355،

هنگام س��كونت ايرج در مشهد ،واقعه ي قيام كلنل محمد تقي خان پسيان و در ادامه
س��ركوبي و قتل اين مرد وطن پرس��ت ،واقع شد .كلنل بعد از رئيس الوزرايي احمد قوام،
برادر وثوق در مرداد  1300قيام كرد و در نهم مهرماه همين سال در جعفرآباد خراسان در
جنگ با كرد هاي قوچان كشته شد و سر از تنش جدا كردند )4(.ايرج در اين هنگام سرود:
به احترام به اين سر نظر كنيد اي خلق

كه بي حيات ولي در حيات جاويد است

بدل به اين س ِر بي تن شود دو روز دگر

نشان بيرق ايران كه شيروخورشيد است

						

(ايرج ميرزا)168 :1355 ،

در قطعهي هفده بيتي ديگري با مطلع:
دلم به حال تو اي دوستدار ايران سوخت

كه چون تو شير نري را در اين كنام كنند

نيروهاي تحت امر كلنل در ژاندارمري را به قيام و خونخواهي دعوت ميكند:
رسيد نوبت آن كز براي خون خواهي

تمـام عـدهي ژانـدارمري قيام كنند

						

(ايرج ميرزا)183 :1355 ،
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احمدش��اه سه بار به فرنگ مس��افرت كرد .سفر سوم او كه در يازدهم آبان1302
آغاز ش��د سفري بدون بازگش��ت بود .در نبود شاه نايب السلطنه محمد حسن ميرزاي
قاج��ار عه��ده دار امور دربار بود و در همين س��الها نفوذ و دخالت س��ردار س��په به
شدت رو به فزوني گذاشت؛بسياري از رجال سياسي همچون مرحوم مدرس خواهان
بازگش��ت احمدش��اه به ايران بودند اما او راحتي در فرنگ را به مشكالت پادشاهي بر
ايران ترجيح داد تا اين كه در  9آبان  1304مجلس پنجم به رأي قاطع انقراض قاجار و
تشكيل حكومت موقت به رياست واال حضرت اقدسي ،رضاخان را اعالم نمود .ايرج
ميرزا در همين ايام از شاه قاجار دل بريده و به فكرانتخاب شاه با هوشي است)5(.
فــكر شـاه فطـني بايـد كـرد

شاه ما گنده و گول و خرف است

تخت و تاج و همه را ول كرده

در هتلهاي اورپ معتكف است

نشود منصـرف از ســير فرنگ

اين همان احمد الينصرف است
(ايرج ميرزا)168 :1355 ،

						

واقعه ي ديگري كه ايرج بدان اش��اره كرده مرگ پادش��اه معزول محمدعلي ميرزا
در پاري��س اس��ت .او در  16فروردين  1303به مرض ديابت ف��وت مي كند و جنازه
اش به عتبات حمل مي شود و احمدشاه هم در مراسم تشييع او شركت مي كند .خبر
مرگش  20يا  21فروردين به ايران ميرسد .از طرف دولت مجلس ترحيمي در مسجد
ش��اه منعقد مي گردد و محمد حسن ميرزاي وليعهد در آن شركت مي جويد .مردم به
دليل كينه نس��بت به سردار سپه به طرزي با شكوه در مسجد شاه وبازار و خيابان هاي

اطراف اجتماع مي كنند و در اين مراسم هم ،به سردار سپه بي توجهي مي شود ّ
(مكي،
.)32/3 :1374
اگر شاه معزول رفت از جهان

وليعهد منصوب پاينده باد

محمدعلي ميـرزا گـر بمــرد

محمد حسن ميرزا زنده باد

						

(ايرج ميرزا)173 :1355 ،
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البته ايرج شعر ديگري در اين مورد سروده با مطلع:
مخور غصه ي بيش و كم در جهان

كه تابنگري بيش و كم فوت شد

							

(همان)176 ،

پس از تصميم مجلس پنجم در خلع احمد شاه ايرج سروده است:
خوب داند حساب خويش جهان

اين محاسب بسي ذكي باشد

		
احمد از تخت چون فرود آيد

پهـلوي جـاش متــكي باشد

		
به حساب جمل هم اَرشمر

يا حمد و پهلوي يكي باشد

							

(همان)175 ،

كه هر دو اين اسامي  53مي شوند و با هم برابرند.
پايان بخش سخن شعر رندانه يي از ايرج است كه در آن اوضاع آشفته ي جامعه
گزارش مي ش��ود و احمد ش��اه معزول و رضاخان منصوب با درج يك مثل عاميانه به
دزدي از بيت المال متهم مي شوند:
هركس ز خزانه برد چيزي گفتند

مبـر كه اين گــاه است

تعقيــب نمــوده و گرفـــتنــد

دزد نگرفته پادشاه است

							

(همان)169 ،

نتيجه
مانند اكثر شعراي عهد مشروطيت در سروده هاي ايرج ميرزا نيز رايحه ي اجتماعي
ش��دن به مشام مي رسد .انعكاس وقايع در س��روده هاي ايرج ميرزا مبين اين حقيقت
اس��ت كه وي از س��ر احساس مسئوليت و درك رس��الت اجتماعي يا شور يك مبارز
انقالبي به اين اتفاقات نظر نداش��ته اس��ت .شعر براي جالل الممالك وسيله ي تفريح،
انتقام و جلب منفعت ش��خصي اس��ت .او به هر واقعه يي نگاه��ي طنز آميز دارد و از
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نيش كالمش هيچ چيز و هيچ كس در امان نيس��ت .اكثر اش��عار ايرج بنابر مقتضيات
جلسه هاي شادخواري دوستانه سروده شده و نگاه ايرج به وقايع ،محصول فلسفه ي
شخصي وي نيست؛ او اغلب از اين پيشآمدها ياد مي كند تا در ساختن طنز يا پرداختن
هزل و ارائه ي هجوي بهره ببرد .اگر به اتفاقي اش��اره مي كند به اين دليل نيس��ت كه
نظر خاصی دارد ياقصد دارد مردم را به جنبش و حركتي وادار سازد يا وظيفه يي م ّلي
و ديني را به جا آورد ،بلكه از اين روست كه آن را دستمايه ي نفعي ساخته يا بر پايه
اش هجوي بپردازد .ش��عر او هيچ گاه در روش��ن كردن مسير يك جامعه ي انقالبي و
ترقي خواه مورد توجه نبوده و نيس��ت؛ لحني دوس��تانه ،طبعي روان ،طنزي شيرين و
گزنده ،هزلي دلخواه و هجوي ويرانگر ،داليل اصلي توجه فارسي زبانان بهسروده هاي
اين شاعر شاهزاده بوده است.
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 -4براي اطالعات بيشتر در مورد كلنل و سرانجام وي نك به بهار 156/1 :1371؛
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مبين تفكرات شاه به فرنگ پناه برده است و ّ
مكي463/3 :1374 ،؛ شميم645 :1375 ،؛
هدايت370 :1375 ،؛ دولت آبادي 386/4 :1371 ،تا 388
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