
 کلیات و دیوان میرزاده عشقی

  

  درباره ی کتاب

  

میرزاده عشقی شاعری نیک نام و جوان ناکام ، در عنفوان جوانی روزگاری پر   کتاب کلیات و دیوان میرزاده عشقی:

سال نداشت که تیری جانسوز و ظالمانه پیکر هنرمندش را از پای  31نمود ، بیش از  اضطراب و اندوهگینی را سپری

درآورد و به خاک هالکت انداخت. در آغاز زمزمه جمهوریت عشقی دوباره روزنامه ی ) قرن بیستم ( را منتشر کرد که 

 شد و خود شاعر نیز به دست دو نفریک شماره بیشتر انتشار نیافت و بر اثر مخالفت روزنامه اش با حکومت وقت بازداشت 

 .خورشیدی در خانه مسکونی اش هدف گلوله جانگدازی قرار گرفت 1303در بامداد دوازدهم تیرماه 

جنازه شاعر با احترامات از آنجا منتقل شد و در معرض تأثرات عمومی که جمع کثیری جنازه اش را تشییع می کردند ؛ به 

 .مسجد سپهساالر منتقل گردید

  

 شاعری بی پروا و انقالبی

 

میرزاده عشقی: نامش سید محمدرضا فرزند حاج سید ابو القاسم کردستانی بود. او در تاریخ دوازدهم جمادی اآلخر سال 

میالدی در شهر همدان متولد شد . سال های کودکی را در  1۸۹3خورشیدی و سال  1۲۷۲هجری قمری مطابق با  131۲

هفت سالگی به بعد در آموزشگاه های الفت و آلیانس تحصیل فارسی و فرانسه انجام می داد. مکاتب محلی گذراند . از سن 

پیش از آنکه گواهینامه از مدرسه اخیر الذکر دریافت کند در تجارتخانه یک نفر بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی پرداخت 

 .ادگی تکلم می نمود. در اندک زمانی زبان فرانسه را به خوبی فراگرفت. او به شیرینی و س

 

دوره تحصیلی این شاعر جوان تا سن هفده سالگی بیشتر طول نکشید، شاید سبب واقعی آن همان طبع بلند، فکر تند و روح 

سالگی به اصفهان رفت، سپس برای اتمام تحصیالت به تهران آمد، بیش از سه ماه  1۵شاعرانه اش بوده است. در آغاز سن 

شت و چهار ماه بعدش به اصرار پدر خود برای تحصیل عازم پایتخت شد، ولی عشقی از تهران به نگذشت که به همدان بازگ

 .رشت و بندرپهلوی رهسپار و به مرکز باز آمد

 

میالدی( و به عبارت دیگر دوره کشمکش  1۹1۸-1۹1۴هنگامی که در همدان به سر می برد اوائل جنگ بین المللی اول )

ود. عشقی به هواخواهی از عثمانی ها پرداخت و زمانی که چند هزار تن مهاجر ایرانی در سیاست متفقین و دول متحده ب

 .عبور از غرب ایران به سوی استانبول می رفتند او هم به آنها پیوست و همراه مهاجرین بدانجا رفت

  

 مزایای خرید از فروشگاه آثار برات

  



 کتابفروشی آثار برات *تخفیف ویژه ی* .1

 ارسال مطمئن .۲

  

 

  

 :فهرست کتاب کلیات و دیوان میرزاده عشقی

  

 زندگینامه میرزاده  

 مراسم تشییع  

 شاعر نو رفت شاعر نو بمرد 

 درد عشق وطن 

 دستانسرای ملک سخن 

 کشته عشق 

 عشقی که کشته شد 

 رویداد های با اهمیت  

 چکامه ی جنگ 

 در صفحه ی غرب 

 منظوم 

 زندانی شدن شاعر 

 قرار داد وثوق الدوله  

  1۲۹۹کودتای سوم اسفند 

 حکومت نود روزه ی سید ضیاء الدین 

 هیجان روح  

 کودتای سید ضیاء 

 رویدادهای با اهمیت 

 کابینه ی نیم بند ! 

 محشر خر 

 عشق میرزاده ی عشقی 

 عاطفه ، دختر طالیی چشم 

 نمایشنامه ایده آل پیرمرد دهگانی ، در سه تابلو 

 عشقی ایده آل یا سه تابلو 

 تابلوی اول 

 تابلوی دوم 

 روزمرگ مریم 

 تابلوی سوم 

 سرگذشت پدر مریم و ایدآل او  

 مطرح کننده ی ایده آل 

 نمایشنامه حلواء الفقرا 

 قسمت فکاهی  

 رستاخیز شهر یاران ایران 



 در ویرانه های مداین  

 اپرت بچه گدا و دکتر نیکوکار 

 نوروزنامه 

 و.... ادامه دارد  

  

 تابلو دوم

 روز مرگ مریم

 ها همه زرددو ماه رفته ز پاییز و برگ

 فضای شمران از باد مهرگان، پرگرد

 هوای دربند از قرب ماه آذر سرد

 پس از جوانی پیری بَُود چه باید کرد؟

 بهار سبز به پاییز زرد شد منجر

  

 به تازه اول روز است و آفتاب به ناز

 فکنده در بن اشجار سایه های دراز

 ها ز باد ایازروی زمین برگ روان به

 به جای آن شبی ام بر فراز سنگی باز

 نشسته ام من و از وضع روزگار پکر

  

 شعاع کم اثر آفتاب افسرده

 ها همگی خشک و زرد و پژمردهگیاه

 ها بردهتمام مرغان ، سر زیر بال

 بساط حسن طبیعت همه بهم خورده

 بسان بیرق غم ، سرو آیدم به نظر

  

 های قشنگکه نشینند مرغبه جای آن

 اند بر سر سنگی گل خفتهبه روی شاخه 

 تمام دره ی دربند ، زعفرانی رنگ

 های زشت آهنگز قال و قیل بسی زاغ

 ست بیشه پر از بانگ غلغل منکرشده

  

 نحیف و خشک شده سبزه های نورسته

 کالغ روی درختان خشک بنشسته

 ز هر درخت بسی شاخه باد بشکسته



 ی ییالق ، رخت بربسته صفا ز خطه

 ز کوهپایه همی خرمی نموده سفر

  

 این کتاب و دیوان زیبا از میزاده ی عشقی شاعر بی پروای انقالبی

 .ی گروه فرهنگی انتشارات آثار برات خریداری کنید تخفیف ویژه کتاب کتاب کلیات و دیوان میرزاده عشقی را به همراه

 


