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 -1مقدّمه
از آن هنگام که «کشور خوابآلود ایران از خواب دیرین سر برآورد» (آرینپور ،ج،2
 )4932:9ادبيّات ،به معنای خاص آن ،به عنوان مؤثرترین ابزار بيان ،مورد استفادة مشروطه
خواهان قرار گرفت و از آنجا که «محرک اصلی و به اصطالح «موتور» تغيير و تحوّل
سبک ،تغيير و تحوّالت اجتماعی است» (شميسا )432:4932،تغييرات سياسی  -اجتماعی
دوران مشروطه بر شعر و ادب آن عصر کارگر افتاد« .ادبيّات مشروطه ،شامل بخشی از
ادبيّات کهن فارسی است که از یک سو ریشه در دهۀ سوم سلطنت ناصرالدینشاه و
ویژگیهای عمومی آن دارد و از دیگر سو در ادبيّات نوینی متجلّی میشود که تا سالهای
قریب به کودتای سال  4233و حتّی چند سال بعد از آن ادامه مییابد»(آژند.)999 :4969،
ذهن و زبان شعر مشروطه ،در ادبيّات کهن فارسی ریشه دارد .تحوّالت سياسی و
اجتماعی آن عصر مفاهيم و ارزشهای جدیدی را به موضوعات گذشتۀ ادبيّات فارسی
افزود؛ امّا زبان ،بيان و نحوة ادای این مفاهيم ،با همان اصول ادبیِ خوی گرفتۀ شعری ،طی
قرون متمادی ،صورت میگرفت.
درونمایه و موضوعات شعر مشروطه به طور عام ،وطن ،آزادی ،برابری ،مدنيّت غرب
و انتقادات اجتماعی و سياسی است (آجودانی .)622 :4912،این مفاهيم ،در ادب کالسيک
فارسی بیسابقه بودند .پس نياز بود که با گذشت زمان ،بر تبحّر عرضهکنندگان این مفاهيم
افزوده شود .به همين دليل ،با مفاهيم جدید ،در عصر مشروطه به صورت «تقليل» یعنی
تنزّل دادن مفاهيم از معنای اصلی« ،تبدیل» یعنی یک یا چند مفهوم را به مفهوم دیگر مبدّل
کردن به گونهای که از محتوای اصلی خارج شود« ،تلفيق» یعنی در آميختن مفهومهای
رایج در یک فرهنگ با مفهومهای رایج در فرهنگ دیگر و یا در مواردی اندک مطابق بر
مفهوم برخورد میشد (محمودی .)43 :4936،این امر نشانگر این مسئله است که «عوامل
فرهنگی يو سياسی هيچ وقت تأثير سریع روی ادبيّات نمیگذارند» (شفيعیکدکنی:4935،
.)233
 -1-1بیان مسئله
ادبيّات مشروطه ،یکی از شاخههای پربار ادب فارسی است .دوران مشروطه ،دوران تغيير و
تحوّالت بیسابقۀ سياسی ه اجتماعی است .این تحوّالت بر ادبيّات ایران تأثيرات فراوان
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گذاشت .همانگونه که الیههای مختلفی از اجتماع سعی داشتند خود را با این تحوّالت
همسو کنند ،ادبا و شعرا نيز میکوشيدند خود را با این تغييرات هماهنگ نمایند .در این
راه ،رفته رفته محتوا و قالب شعر فارسی دگرگون شد؛ به این شکل که هر چه از ابتدای
روند تغييرات دورتر میشویم ،تغييرات گستردهتری را شاهد هستيم و طبيعی است که نباید
دگرگونیهای گستردهای را در حوزة ادب مشروطه نسبت به گذشتۀ ادبی ایران انتظار
داشت.
در یک دورنمای کلّی ،شاعران این دوره از لحاظ قالب و زبان شعری وامدار شاعران
متقدم هستند؛ امّا با ظهور جنبش مشروطه و دميده شدن هوایی تازه در فضای شعر این عصر
بسياری از مضمونها چون آزادی ،برابری ،حاکميت قانون و  ...نگرش شاعران مشروطه را
از فضای مألوف و سنّتی دور کرد .از ميان این شاعران ،فرّخی یزدی که پشتگرم به سنّت
غزل و آگاه به چند و چون ادب کالسيک بود ،سعی داشت مفاهيم تثبيت شدة ادب
کالسيک را با مفاهيم نوظهور ادب مشروطه پيوند دهد .وی با ذهنی خلّاق مفهوم آزادی
را جایگزین معشوق ،با تمام ویژگیهایش در ادب سنّتی کرد .با توجّه به این تحوّل بنيادین
در شعر فرّخی ،لزوم شکلگيری پژوهشی مستقل در این زمينه احساس میشود.
 -2-4پیشینة تحقیق
فرّخی یزدی ،به عنوان یکی از شعرای برجستۀ مشروطه ،همواره مورد توجّه صاحبنظران
بوده است .در مورد فرّخی و شعر او پژوهشهای فراوانی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه
با توجّه به تالشهای فراوان و قابل ستایش پژوهندگان ،بسياری از جنبههای شعر او ناگفته
مانده است .آنچه در مورد فعاليّتهای ادبی او برجسته شده است ،بيشتر جنبههای سياسی
کار اوست .شعر فرّخی ،همراه با جریان عمومی عصر مشروطه و با تأثير از جریانهای
اجتماعی ه سياسی عصر دچار تغيير مضمون شده بود.
پژوهشهای مختلفی در مورد تغيير مضمون در شعر مشروطه انجام پذیرفته است؛ امّا به
صورت دقيق و موشکافانه خصوصيّات زبانی و سبکی شعر مشروطه مورد مطالعه و مداقه
قرار نگرفته است .در این پژوهش ،نگارندگان با تأکيد بر واژگان «شاهد» و «آزادی» ،سعی
کردهاند یکی از مهمترین خصوصيّات سبکی شعر فرّخی را بررسی نمایند.
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 -9-4ضرورت و اهمیّت تحقیق
موج گستردة مدرنيته ،در زمان مشروطه ،تأثيراتی فراوان بر الیههای مختلف اجتماع به
جای گذاشت .شاعران سوار بر این موج ،مفاهيم تازهای را به شعر وارد کردند .مفاهيمی
نوظهور که ثمرة ارتباط با دنيای غرب بود .فرّخی نيز چون بسياری از شعرای آن روز ،شعر
را ابزاری در جهت نيل به مقاصد اجتماعی  -سياسی خود قرارداد .او با آشنایی عميق با
ادب گذشته و نگاهی خلّاق و نوگرا نسبت به مفاهيم نوظهور ،شعر را عرصۀ تلفيق مفاهيم
سنّتی و نو نمود .وی برای برجستهتر نمودن مفهوم جدید آزادی در معنای امروزی آن ،این
مفهوم را جایگزین معشوق ،با تمام ویژگیهای آن که گاه در ادب عرفانی در معنی
خداوند به نهایت قداست خود میرسد ،کرده است .درک زاویۀ نگاه یک شاعر همواره
میتواند کليد ورود به دنيای او باشد .با توجّه به این مقدّمات ،ضروری است در جهت
درک بهتر شعر فرّخی به بررسی دگرگونیهای متأثّر از تحوّالت اجتماعی  -سياسی
پرداخته شود.
 -2بحث
 -1-2فرّخی یزدی
ميرزا محمّد فرّخی یزدی ،فرزند محمّد ابراهيم در سال  4916ق در شهر یزد در خانوادهای
فقير به دنيا آمد .مقدّمات زبان فارسی و عربی را در مکتبخانههای زادگاهش فرا گرفت.
سپس در مدرسۀ مرسلين یزد ،که مسيونرهای انگليسی تأسيس کرده بودند ،تحصيالت خود
را ادامه داد .انتقاد از سياستهای مذهبی مسيونرها باعث شد او امکان ادامۀ تحصيل در این
مدرسه را از دست بد هد .پس از اخراج از مدرسه ،به کارهایی از قبيل پارچه بافی و نانوایی
مشغول شد .با وجود این  ،از سرودن شعر دست برنداشت .این ایّام با اتّفاقات مشروطه
همزمان بود  .فرّخی ،تحت تأثير فضای آن روزگار ،آزادی را موضوع شعر خود قرار داده،
پس از صدور فرمان مشروطه ،اشعاری در وصف آزادی سرود .این موضوع تا پایان عمر
وی ادامه داشت .دوختن لبان او به وسيلۀ ضيغم الدّوله قشقایی به سال  4233ه.ش  ،تحمّل
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زندانهای گاه و بیگاه و حتّی تبعيد در تضعيف ارادة او تأثيری نداشت (آرینپور،ج ،9
.)519 :4932
انقالب اکتبر روسيه ،تأثير عميقی بر شعر و منش سياسی فرّخی گذاشت .روزنامۀ
«طوفان» ،که توسط فرّخی منتشر میشد و اوّلين شمارة آن ،روز جمعه ،دوم شهریور ماه
سال  4911منتشر گردید ،به خوبی نمایانگر رویکردی است که از انقالب روسيه وام گرفته
شده بود .روزنامۀ فرّخی ،که یکی از جراید خوب آن زمان بود ،محل گردآمدن گفتار
بسياری از نویسندگان آن روزگار بود (آرینپور ،ج  .)515 :4932 ، 9توقيفها پاداشی بود
به لحن تند و بیپروای طوفان:
ما را چو فرّخی همه خوانند تندرو

روزی گر از حقایق ناگفته دمزنيم
(فرّخی)462 :4963،

قدردانی مردم از او به گونها ی دیگر بود .فرّخی ،که به تازگی از جشن دهمين سال
انقالب اکتبر بازگشته بود ،در دورة هفتم قانونگذاری (سالهای  )4913 – 4911از یزد ،به
نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد .در این دوره ،تنها او و نمایندة رشت در اقليّت
بودند (آرینپور،ج .)516 :4932 ، 9
دیری نپایيد که او مجبور به ترک ایران شد و تا سال  4942در آلمان بود .پس از
بازگشت به ایران ،باز این کار روزنامه بود که او را راهی زندان کرد .البته این بار نه به جرم
مقالهنویسی یا سرودن شعر ،بلکه به علّت بدهی کاغذ .سرانجام فرّخی با تزریق آمپول هوا
در زندان قصر ،در مهرماه سال  4943کشته شد« .فرّخی ،صرفنظر از اینکه چه مرامی
داشته ،روزنامهنویس و شاعر توانای ملّی و سياسی است  ...مجموعۀ اشعار فرّخی ،ترانۀ
آزادی و برادری ،پيکار با بيگانهپرستی و نادرستی و اعتراض بر ضدّ تمام سازمانهای
سياسی و اجتماعی است که سياستهای استعمار امپریاليسم را بر دوش ملّتها تحميل
کردهاند» (آرینپور،ج .)511 :4932 ،9
یکی از نکات قابل ذکر در مورد فرّخی ،که باعث تفاوت وی با دیگر شاعران این عصر
شده ،این است که او «از یک جهانبينی ثابت و نزدیک به مبانی ایدئولوژیک برخوردار
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است» (شفيعی کدکنی .)13 :4931 ،به بيانی دیگر اشعار فرّخی ،به شکلی منسجم ،نمایانگر
اعتقاد به آرمانی است که شاعر حاضر است به خاطر آن ،خود را قربانی سازد.
قالب اصلی شعر فرّخی ،غزل است « .فرّخی یزدی ،در این عصر ،غزل سياسی را در
عالیترین طرز سروده و در این کار توانسته جان سياسی و سيمای انقالبی تازهای به غزل
فارسی بدهد» (شفيعیکدکنی« .)411 :4931،گو اینکه این اشعار نشانگر نوآوریهای
چشمگيری در سبک نيست» (آژند.)411 :4969 ،
وی ،جان غزل را درک کرده بود و با پيوند آن به مضمونهای معاصر عصر خویش،
نوعی غزل خاص را به مخاطبان ارائه میداد که از سویی پيوندی زبانی با سنّت غزل داشت
و از سوی دیگر آمال انسان آرمانی عصر خویش را تصویر میکرد .عاشق برانگيختۀ غزل،
این بار برای معشوقی به نام «آزادی» میکوشد .نگارندگان ،با پذیرش این نکته ،ابتدا به
بررسی سابقۀ کلمات «شاهد» و «آزادی» میپردازند .سپس تغيير کارکرد و مفهوم واژة
شاهد و منطبق کردن خصوصيّات شاهد زیباروی ادب کالسيک بر «آزادی» در شعر فرّخی
را توضيح خواهند داد.
-2-2شاهد
واژگههان زبههان مههنعکسکننههدة دگرگههونیهههایی اسههت کههه در طههول زمههان در فرهنههگ
جامعههه بههروز مههیکنههد (بههاطنی .)62 :4936،آنچههه مس هلّم اسههت ،آن اسههت کههه واژگههان،
ابههزار و مصههالح کههار نویسههندهانههد و نویسههندة توانهها بهها بههه کههارگيری درسههت و بههه موقههع
آنها ،با توجّه به مقتضيّات زمانی و مکانی ،رسالتی خاص بر دوش واژگان مینهد.
بههرای واژة «شههاهد» در فرهنههگ لغههات و متههون گذشههته معههانی مختلفههی از قبيههل
گههواه ،مههرد و زن زیبههارو ،مطلههق زیبههایی و  ...ذکههر شههده اسههت .ایههن واژه ،در کههالم عرفهها
کههاربرد گسههتردهای دارد .شههاهد ،در کههالم ایشههان جنبههۀ روحههانی و جمههالپرسههتانه بههه
خههود گرفتههه اسههت .تهها جههایی کههه مههیتههوان گفههت« :شههاهد از واژگههان نمههادین عرفههانی
اسههت» (برومنههد سههعيد .)364 :4914،اسههتاد فروزانفههر ،در مههورد ایههن واژه مههیگویههد:
« شاهد از اصهطالحات ویهژة صهوفيان اسهت کهه بهر مهردم زیبهاروی اطهالق مهینمهودهانهد.
بههدان مناسههبت کههه گههواه قههدرت و لطههف صههنع آفریههدگار جهاننههد و بههه معنههی مطلههق زیبهها
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اعههم از ذی روح نيههز اسههتعمال کههردهانهههد» (فروزانفههر .)269 :4955،عرفهها «حههق را بهههه
اعتبار ظهور ،شاهد گویند» (سجّادی.)136 :4936،
فخرالدّین عراقی در تعریف شاهد میگوید« :تجلّی را گویند» (عراقی،بیتا.)191 :
ابوالحسن دیلمی در معنی شاهد گفته است« :شاهد به حسن کلّی و صانعی واحد شهادت
میدهد و گواهی صادق است» (نزهت .)52 :4933،بر این اساس ،شاهد ،در کالم عرفا
دارای بار معنایی است فراتر از معشوقگی:
با این عطای ایزدی ،با این جمال و شاهدی

فرمانپرستان را نگر مستغرق فرمان شده
(مولوی)4421 :4933،

«شاهدی» ،مقامی است که عرفا در آن ظهور تجلّی خداوند را منظور داشتهاند .شاهد ،به
عنوان محل عشقورزی عرفا ،در حکم پلی به عالم باال است .میتوان گفت که شاهد،
معشوقی خاص و ویژه است .معشوقی که به خودی خود ،ویژه و خاص نيست؛ بلکه این
نگاه خاص عاشق است که معشوق را به این مقام میرساند.
بر این اساس ،واژة شاهد ،دارای بار معنایی خاصی است که فرّخی با درک آن ،در شعر
سياسی  -اجتماعی خود از آن بهره برده است .شاعر عصر مشروطه ،در شعر خود انسانی را
توصيف میکرد که آرمانهایی متفاوت با گذشته داشت .امّا برای این تغيير مضمون ،شيوة
بيان تغيير نکرد:
دلم بسوخت که بر صورت تو خال سياه

به سههان ملّت محکوم جاهههل افتاد
(عارف قزوینی)221 :4951،

چها گذشت ز زلفت به دل چه میدانی

به کههارگههر ز سرمایهدار میگذرد
(همان)293 :

کاربرد اصطالحات و نيز فضای دو بيت فوق ،که مشتی است نمونۀ خروار ،مضامين
عاشقانه ای را در بر دارد که در ادب کالسيک به کرّات به کار رفته؛ امّا در هر دو بيت
شاهد پيوند این مسائل با مضامينی جدید هستيم .در دو بيت باال ،روشنگر مسائل عقلی،
امری محسوس ،برگرفته از دغدغههای عصر معاصر شاعر است .هدف از مطرح کردن
مسئله در مصراع اوّل ،توضيح مسئلۀ مصراع دوم است؛ گویی مسائل عقلی مطرح شده در
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مصراع اوّل دو بيت ،بر خالف سنّت ادبی ،برای مخاطب آشناتر از مسائل مصراعهای دوم
است و این مسئلۀ عقلی است که بایستی خواننده را به درک مسئلۀ محسوس راهنما باشد.
فرّخی یزدی ،از آشنایی خود با ادب کالسيک و به خصوص سنّت غزل ،به نحو احسن
سود برده .وی مفاهيم عصر مشروطه را مضمون غزل خود قرار داده و پيوندی هنرمندانه را
به نمایش گذاشته که باعث گيرایی و روایی غزل او شده است.
در شعر فرّخی« ،شاهد» در معانی متداول ،جز مضامين عرفانی ،به کار رفته است .در
مثالهای زیر «شاهد» در معنای گواه ،مطلق زیبایی و زیبارو به کار رفته است:
خرّم آن شب کههه ز پيمانه چو پيمان بستی
شهههههاهد مههها و تو جهههز شهاهد پيمانه نبود
(فرّخی)495 :4963،
چون ز شههههر آن شاهد شيرین شمایل میرود
در قفهایش ،کاروان در کاروان دل می رود
(فرّخی)421 :4963،
گذشته از این کاربردها ،در ادامه خواهيم دید که فرّخی ترکيبی ویژه از واژههای
«شاهد» و «آزادی» ارائه نموده است .در این جا یادآوری این نکته الزم است که فرّخی،
همچون گذشتگان« ،شاهد» را به عنوان معشوق نيز به کاربرده است؛ امّا معشوق او انسان
نيست .معشوق او «آزادی» است .برای روشن شدن موضوع بایستی به معنا و مفهوم آزادی
نيز پرداخت.
 -3-2آزادی
«آزادی» از واژگان کليدی ادبيّات مشروطه است .مقصود از آزادی ،در ادب مشروطه ،با
مفهوم سنّتی این واژه متفاوت است« .اگر بخواهيم دربارة مفهوم سنّتی آزادی قدری تأمل
کنيم ،می توان آزادی را در تقابل با بندگی و بردگی بدانيم .هر کسی بنده نباشد و در قيد
رقيّت و عبودیّت نباشد «آزاد» است .در این رباعی که از قدیمیترین رباعیهای زبان
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فارسی است و ابوسعيد ( )111-951آن را میخوانده است ،تقابل آزادی و بندگی را
میتوان دید:
آزادی و عهشهههق چههون به ههم نامد راست
بنههههده شدم و نهادم از یک سو خواست
زین پس چونان که خواهد دوست رواست
گفتههار و خصهههومت از ميانه بر خواست
و از عجایب اینکه تفسير عرفانی قدمای ما از کلمۀ آزادی ،تفسيری پارادوکسگونه
است .آنها «اوج آزادی» را در «کمال عبودیّت» حق تعالی میدیدند .این نکته با معيارهایی
که در جهانبينی ایشان وجود داشته ،تفسيری بسيار ژرف و پذیرفتنی دارد» (شفيعی-
کدکنی . )19 :4931،پس در گذشته ،به جانبی متعلّق شدن و از هزار رَستن را کمال آزادی
میدانستهاند:
غهههالم همّت آنهم که زیر چرخ کبود

ز ههر چهه رنهگ تهعهلّق پذیهرد آزاد است

مگههر تعلهّهههههق خههاطر ماه رخهساری

که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است
(حافظ)29 :4931،

از واژة آزادی معانيی چون حریّت ،اختيار عمل ،وارستگی ،نجابت و ...نيز خواسته شده
است .فرّخی یزدی نيز از این کارکردهای معنایی واژه غافل نبوده است:
زآن پيش که آزاد شود سرو تهی دست

ما پرچهههههههم آزادگی افراشتهههه بودیم
(فرّخی)451 :4963،

خاک پای سهرو آزادم که با دست تهی

سههر فهههرازی با درختهان توانگر میکند
(همان)426 :

کارکرد این واژه ،در ادوار بعد ادب فارسی گستردهتر میشود« .کلمۀ آزادی به کرّات
در شعر کهن فارسی آمده  ...مفهوم آزادی که حکومت قانون و نوعی نظم اجتماعی متّکی
بر برابری است ،چيزی بود که در نتيجۀ آشنایی شعرا و ادبای ایران با غرب در اندیشهها و
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احساسات آنهها رسوب کرد» (آژند .)999 :4969،آشنایی ایرانيان با مفهوم غربی آزادی از
طریق هند ،روسيه و امپراتوری عثمانی بود (همان .)991 :این گونه نبود که همگان بر سر
مفهوم آزادی توافق داشته باشند؛ به عنوان مثال از نگاه برخی «آزادی یک دشنام بزرک
است و از کلمۀ قبيحۀ آزادی سخن گفتهاند» (محمودی .)43 :4936،با وجود این
مخالفتها یکی از دستاوردهای مشروطيّت و رکن رکين آن همين آزادی میباشد.
به طور کلّی ،شعر دوران مشروطه ،ستایشگر بزرک آزادی است .با دگرگونی
ارزشهای زندگی نوع عواطف و برداشت از زندگی نيز دگرگون میشود« .در اینجا بود
که شعر مشروطيّت ،با زمينۀ تند عاطفی خویش ،شکل گرفت و باليد و شکفته شد و مسائل
عاطفی انسان عصر ،در شعر ایرج ،بهار ،دهخدا ،عشقی ،عارف ،الهوتی ،فرّخی و دیگران
مورد نظر قرار گرفت» (شفيعیکدکنی .)411 :4931،انسان توصيف شده در شعر مشروطه،
انسانی آزادی خواه است .آرمان او دستیابی به آزادی است .این واژه ،در ذهن شاعران،
صورخيال را برمیانگيزد.
-4-2غزل سیاسی و اجتماعی

مضامين اجتماعی در قلم شعرای متقدم همانند ناصرخسرو ،سنایی ،حافظ ،سيف فرغانی و
 ...مطرح شده است .در دورة معاصر ،نخستين نمونۀ غزل اجتماعی در شعرهای فتحاهللخان
شيبانی (4913ه )4214مشاهده میشود .گفتنی است که شعر وی و شعرای قبل از او دارای
مشخّصه های هماهنگ با درک امروزی از سياست و اجتماع نيست (شفيعیکدکنی:4931،
 .)33نطفۀ شعر سياسی –اجتماعی با نفوذ عقاید غربی در ادبيّات مشروطه بسته شد .خامهبه-
دستان عصر مشروطه ،از طریق ترجمه ،رفت و آمدها ،تحصيل و تعامل با دنيای غرب با
مفاهيمی جدید ،چون دمکراسی و آزادی آشنا شدند .این مضامين به زودی وارد ادبيّات
شد و موجب تغيير مضامين غزل گردید« .در عصر مشروطيّت غزل سياسی رواج گرفت و
اغلب شاعران این عصر که غزل سرودهاند هر کدام یکی دو غزل از نوع غزل سياسی
دارند؛ امّا فرد شاخص این شيوه که در انتهای این دوره قرار دارد فرّخی یزدی است»
(همان.)33 :
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بعد از تغيير و تحوّالت سياسی -اجتماعی در عصر مشروطه و با تغيير کارکرد شعر و
ادبيّات گروهی از کلمات ،معنایی نو یافتند .نویسندگان و شعرای عصر مشروطه با دانش
ادبی آموخته از متون کالسيک ادب فارسی ،مضمونهای نوین وارد شده از غرب را به
مخاطب ارائه میدادند .البته بودند کسانی که دست به نوآوریهایی میزدند یا کسانی که
در سرودن شعر به نحو صحيح ناتوان بودند .جریان عمومی ،همان بود که گفتيم .فرّخی
یزدی یکی از شاعران این جریان بود .وی با درک گرهخوردگی شعر با مسائل سياسی و
اجتماعی در عصر مشروطه از ميان قالبهای مختلف شعری ،غزل را برای بيان این مسائل
انتخاب میکند.
قالب غزل با مفاهيم عاشقانه پيوندی دیرین و سخت دارد و «در لغت به معنی عشقبازی و
سخن گفتن با زنان» است (ميرصادقی )221 :4935،غزل ،دارای زبان و بيان خاصی است
که در هر صورت گریزی از به کاربردن آن نيست .در عصر مشروطه ،فرّخی ،با وجود
گنجاندن مفاهيم جدید همچنان زبانی کهن دارد .وی حتّی گوشۀ چشمی به کاربرد کهن
غزل دارد.
چون نافه خون به دل ز غزاالن مشکموست

هر کس چو فرّخی غزل عاشقانه داشت
(فرّخی)36 :4963،

بس در مقام جانان ،چون بنده جان فشاندیهم

در عشهههههههق شد مسلّم ،پروردگاری ما
(همان)13 :

فرّخی که خود را «پروردگار عشق» میداند غزلهای عاشقانۀ ماندگاری را به ادب
فارسی تقدیم کرده است .با وجود این ،قسمت عمدة کار فرّخی پرداختِ مضامين و مفاهيم
جدید با زبانی سنجيده و ورزیده است .فرّخی در غزل زیر «به خاطر اینکه در این شعر
سبک جدیدی از غزل را عرضه کرده و از نظر محتوا با غزلهای سابق فرق دارد ،مباهات
کرده است» (آژند.)411 :4969،
ای که پرسی تا به کی در بند دربندیهم ما

تا که آزادی بهود در بنههد ،در بنهدیهم مها

خهوار و زار و بیکس و بیخانمان و دربهدر

با وجود این همه غم ،شاد و خرسندیم ما
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جای ما در گوشه ی صحرا بود مانند کوه

گوشهههگير و سربلند و سخت پيوندیم ما

در گلستان جهان چون غنچههای صبحدم

با درون پر ز خون در حال لبخنههدیهم مها

مادر ایهههههران نشهد از مهرد زایيهدن عقيم

زان زن فرخنهههده را فرزانهههه فرزندیم ما

ارتقهههاء ما ميسّههههر میشود بها سههوختهن

بهر فراز مجمهههر گيتهههی چو اسفندیهم ما

گر نمیآمد چنين روزی کجا دانند خلق

در ميههان همگنهههان بیمثل و مانندیهم ما

کشتههی ما را خدایا ناخدا از ههم شکست

با وجهههود آنکه کشتههی را خداوندیم ما

در جههههههان کهنهه مانهد نام ما و فرّخههی

چون ز ایجهههاد غزل طرح نو افکندیم ما
(فرّخی)31 :4963،

و در جای دیگر میگوید:
غزل نامههههۀ طوفهههان به مضههامين جدید

در بر خسرو شيریندهنان چون شکر است
(همان)412 :

انقالب کشورهای چون روسيه و تحوّالت مصر ،تقابل سرمایهدارای و نظام کارگری،
افکار عموم ،عفو عمومی ،شورا ،ملّت و وطن (در مفهوم جدید) ،انتقاد از سنّتها،
خمودگی و بی حسی مردمان (زندگان مرده) ،وضعيت زنان و بسياری دیگر از مفاهيم
جدید در شعر او بازتاب داشته است .در این دوره ،ظهور شعر سياسی -اجتماعی با نگرش
عينی ،عواطف سرشار ناسيوناليستی ،لحن بيان شعارگونۀ روزنامهای ،گرایش نسبی به تجدّد
در فرمهای شعری ،تالش برای آفریدن تصاویر جدید متأثّر از ادبيّات فرنگ و تُرک و
ظهور ادبيّات چپگرا و نفوذ مفاهيم جدید در قالبهای کهن و  ...مهمترین ویژگیهای
ادبيّات آن محسوب میشود .چگونگی بيان مفاهيم تازه ،اهميّت فراوانی دارد و میتواند
نشان از خلّاقيّت و توانایی یک شاعر داشته باشد .اینکه شاعر بتواند از امکانات زبان و
گذشتهای که هر واژه داشته باشد دقيق و بهجا استفاده کند میتواند در توفيق او در القای
مفاهيم نوین اثر بسزایی داشته باشد.
خوانندة ادب آشنا و حتّی عموم مردم ،به زبان و بيان صيقل خورده به وسيلۀ ادبا و
شعرای گذشته تکلّم کرده و با دیگران ارتباط برقرار میکنند« .ادبيّات بر زبان دورة خود بنا
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میشود؛ امّا نسبت به نُرم عصر تغييراتی دارد ،سپس این تغييرات در دورة بعد جزو زبان
میشود .بدین ترتيب هم زبان بر ادبيّات و هم ادبيّات بر زبان تأثير مینهد» (شميسا:4939،
 .)934اختالف از نُرم در ادبيّات عصر مشروطه به کار بردن مفاهيم جدید ،به زبانی است
که مخاطب با آن آشناست .این امر میتواند به طرق مختلف بروز یابد .استفاده از کلماتی
که بار معنایی خاصی را به دوش میکشند ،استفاده از اصطالحات و ترکيبات خاص،
بهرهگيری از معانی و مضمونهای عمومی در متون ادبی و حتّی ادب عامه و  ...از مواردی
است که شاعر و نویسنده از سنّت ادبی بهرهمیگيرد .فرّخی ،که به تعبير خود «شاگردی
اهل سخن» کرده است ،دانش ادبی خود را برای عرضۀ مفاهيم نوین به کار گرفته است:
ساغههر تقدیر مها را مست آزادی نمهود

زین سبب نشئۀ آن مادة مدهوشيم ما
(فرّخی)36 :4963،

شحنهوشيخ وشه و شاهدوشيدا همه مست

در همههه دیهرمغههان آدم هشيههار نبود

بود اگر جامعه بيدار در این دیر خراب

جهههای سهردار سپه جز به سردار نبود
(همان)415 :

گر که شورای خط و خال تو امداد کند
یک جههههان جان و دل از بندگی آزاد کند
(همان)43 :

جز سنّت غزل ،از اسطوره های ایرانی نيز در جهت ابراز ناسيوناليسم ،که از مفاهيم
جدید بود ،بهره برده:
ز آزادی جهههان آباد و جرج کشور دارا

پس ازمشروطه با افزار استبداد میگردد
(فرّخی)421 :4963،

لطمۀ ضحهاک استبهداد ما را خسته است

با درفش کاویهان روزی فریدون میشویم
(همان)461 :

میبينيم که غالب مضمونپردازیها پيرامون مفاهيم نو ،در چهارچوب سنّت شعری
گذشتۀ ادب فارسی عرضه میشود .در همين راستا ،فرّخی ،آزادی را جایگزین معشوق
شعر کهن فارسی میکند .با همان خصوصيّات معشوق شعر کهن« .در حوزة شعرهای
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عاشقانه ،معشوق این شعرا معشوقی کلّی است .این کليّت به حدی است که معشوق شعر
غنایی این دوره ،همان معشوق شعر غنایی دورة سعدی است؛ چنان که معشوق شعر غنایی
سعدی نيز همان معشوق شعر غنایی فرّخی سيستانی است .به هر حال ،معشوق ،موجودی
است قدسی و دست نيافتنی و ظالم و جابر و خونخوار» (شفيعیکدکنی .)29 :4931،اصوالً
آزادیخواهی در شعر فرّخی با آنچه از سنّت عشقورزی میدانيم گرهخورده است« .شعر
دورة مشروطه چنان پرشور ،کوبنده و تندرو است که جایی برای کاربرد صورخيال باقی
نگذاشته است؛ یعنی باید گفت اساس هنر شاعری در این دوره ،متّکی بر نوآوری در زمينۀ
تخيّل نيست» (آژند .)923 :4965،هدف اصلی ابراز مفاهيم جدید است؛ نه نوآوری در
حوزة بيان و تخيل.
تا در ره آزادی شهد عشهههههق مرا هادی

گمگشته در آن وادی بس قافلههها داریم
(فرّخی)464 :4963،

در این بیانتها وادی چوپا ازعشقبنهادی

به گههرد شمع آزادی تو را پروانگی باید
(همان)34 :

دانههی کههه بود رهههههرو آزادی گيتهههی

آنهههههان که در این بادیهه آغشتهۀ خونند
(همان)419 :

در اندیشۀ ایرانی ،برای رسيدن به کمال مطلوب ،راهنمایی بهتر از عشق نمیتوان
داشت؛ به همين دليل ،شعرا و نویسندگان ،عاشقانه کوشيدن را راه دستیابی به هر ناممکن
می دانند .این شيوة اندیشيدن در شعر فرّخی نيز حاکم است .تالشگر عرصۀ سياست ،در
شعر فرّخی ،بایستی عاشقانه ،همچون پروانه به گرد شمع ،باشد .در این راه از آغشته به
خون بودن ابایی نداشته باشد؛ بلکه شرط صدق او همين امر است .اینها همگی یادآور سنّت
غزل است .انسان آرمانی غزل فرّخی در راه رسيدن به معشوق خود ،که آزادی است،
بایستی همانگونه تالش کند که عاشق در غزل سعدی و حافظ .مثالهای فراوانی میتواند
شاهد این مسئله باشد .نکتۀ قابل ذکر این است که معشوق شعر فرّخی (آزادی) ،در
شعرهایی که محتوایی سياسی دارد ،درست مانند غزل گذشته ،با ابهام عرضه شده است.
معشوق غزل فرّخی ،همچون گذشته کلّی است؛ یعنی همانگونه که نمیتوان به درستی در
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مورد چگونگی سيمای معشوق در گذشتۀ ادب فارسی اظهار نظر کرد ،در مورد خواست
فرّخی از آزادی نيز دست ما خالی است .او آزادی ایران و ملّتاش را از استبداد ،استعمار و
استحمار میخواهد:
اههههریمن اسهههتبداد آزادی مههها را کشهههت

نه صبر و سکون جایز نه حوصله باید کرد
(فرّخی)443 :4963،

گههر بههه نقّههادی کابينههه نمههیرانههد سههخن

خههامۀ فرّخهههی این قدر گههههرپاش نبود
(همان)495 :

بهها عوامههل تکفيههر صههنف ارتجههاعی بههاز

حملههه مهیکنههد دایههم بهر بنهههای آزادی
(همان)411 :

با وجود این گاهی منظور خود را بيان میکند:
تا قلهههم نگههردد آزاد ،از قلههم نمیکنهم یاد
گر قلم شود ز بيداد همچو خامه هر دو دستم
(همان)461 :
در کنار کليّت معشوق ،مشخّص نبودن تعریف و حدود و منظور از آزادی دليلی دیگر
است بر روشن نبودن خواست فرّخی از مطرح کردن این مفهوم .این خصوصيّت ،تنها
مختص شعر فرّخی نيست؛ بلکه به طور کلّی در عصر مشروطه «آزادی وقانون دارای حد و
مرز و پذیرش مشخّصی نبود .در این زمينه اتوپيای پيش ساختهای وجود نداشت تا شاعر
بتواند با الگو قرار دادن آن ،آزادی و قانون را در اشعار این دوره پيدا کند» (آژند:4965،
 .) 991به عبارت دیگر ،موضوع و مفهوم جدید آزادی ،که در گذشتۀ ایران بیسابقه بوده،
باعث آن شده که در شعر این دوره ،به ویژه شعر فرّخی ،مفهوم آزادی ،مبهم باشد.
خواننده به درستی درنمییابد که خواست شاعر دقيقاً از آزادی چيست؟ کوشندة راه
آزادی چگونه میخواهد آزاد باشد؟ مصداقهای آزادی چيست؟ چه چيزی آزادی وی را
محدود کرده یا مانع آن شده است؟ پاسخ به این سواالت و سواالتی دیگر از این دست ،از
شعر این دوره بيرون نمیآید؛ زیرا فرّخی و دیگر شعرا در شعر همانگونه با مسائل برخورد
میکردند که از گذشتۀ ادبيّات فارسی آموخته بودند.
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 -5-2شاهد آزادی
پيوند واژة «شاهد» و «آزادی» در شعر فرّخی به خوبی نشانگر حضور پر رنگ سنّتهای
ادبی است .فرّخی با بهره گيری از پيشينۀ معنایی شاهد در مقام معشوق ،آن را قابل انطباق بر
آزادی دانسته است .کوشندة راه آزادی ،برای به دست آوردن آن ،همان راهی را میپيماید
که عاشق برای وصال معشوق قدم در آن نهاده است .واژة «شاهد» در گذشته به دليل حمل
معنای معشوقگی ،گاه آنقدر متعالی میشود که اشارتگر به معشوق حقيقی ،یعنی حضرت
حق می گردد .ترکيب آن با آزادی به یک باره ،تمام بار معنایی مقدسی را که داشت به
آزادی منتقل کرد.
همانطور که توضيح دادیم ،شاعر برای درک کردن و قبول عام یافتن مفهوم آزادی ،از
سنّت ادبی واژة «شاهد» بهرهمیبرد .این واژه ،نوک پيکان این هدف است .دیدیم که
فرّخی ،خصوصيّات معشوق را بر آزادی منطبق کرده بود .با این کار ،آزادی ،بهیکباره
وارج تمام فرهنگی می شود که برای معشوقگی تعریف شده بود .فرّخی ،دشمنان آزادی و
موانع دستیابی به آن را جایگزین سنّتی میکند که عاشق ناکام را تصویر میکرد .آزادی
را آنگونه میستاید که معشوق و عشق را ستایش میکردند .عشق ،دستگير و یاریگر
آزادیخواه و عاشق در راه رسيدن به هدف است .عاشق و آزادیخواه هر دو در راه
رسيدن به هدف نقد جان را میبازند .در نهایت به آنجا میرسد که «شاهد» را با «آزادی»
ترکيب میکند .این ترکيب اتفاقی نيست؛ بلکه حاصل تالشی است که میخواهد مفاهيم
جدید را در جامهای هر چه مقبولتر عرضه شود.
شهههاهد زیبای آزادی خدایا پس کجاست

مقدم او را به جههانبازی اگر پذرفتهایم
(فرّخی)461 :4963،

شرط شاهد بودن ،زیبایی است؛ امّا باید گفت که زیبایی برای آزادی آن نيست که از
شاهد می شناسيم .فرّخی سابقۀ ذهنی مخاطب شعر آشنا را با این ترکيب هوشمندانه به مدد
گرفته است تا به او یادآور شود همانگونه که عاشق برای وصال شاهد زیبارو حاضر به
جانبازی است و برای به دست آوردن آزادی ،بایستی به جان کوشيد .چون شاهد آزادی،
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«جانانۀ» فرّخی است .جالب اینجاست که چگونگی مرک او ،گواهی صادق بر این موضوع
است:
هست جهههههانانۀ ما شاهد آزادی و بس

جهان ما در همه جا برخی جانانه ماست
(همان)413 :

فرّخی ،برای نشان دادن غایت کوشش در مسير کسب آزادی از تالش عاشق تا فنا بهره
برده است:
عمرههها در طلب شاهد آزادی و عدل

سهههرقدم سهههههاخته تا ملکفنا تاختهایم
(همان)453 :

عاشق ،پس از طی مرحلۀ فنا به بقا میرسد این نکته نيز دست مایۀ مضمون پردازی
پيرامون شاهدِ آزادی در شعر فرّخی است.
کسی چو من در طلب شاهد آزادی نيست

زآنههکه بها نيستههی از پرتو آن هست شدم
(همان)466 :

 -3نتیجهگیری
پایان سخن اینکه ترکيب «شاهد آزادی» تصویرگر فضای اجتماع و ادبيّات عصر
مشروطه است  .اجتماعی که در پی پيوند سنّت خود با مفاهيم جدید است .این تصویر نشان
میدهد که فرّخی ،همچون بسياری از معاصرینش ،در پی آن است که مفاهيم و ارزشهای
جدید را با فرهنگ و هویّت ملّی ایران سازگار سازد .پيشروترین شاعران و نویسندگان
مشروطه زبان ،بيان و ذهنی سنّتی دارند؛ حتّی بهرهبردن از فرهنگ عامه به این معنی نيست
که آنها از سنّت پيروی نکردهاند؛ زیرا شيوة برخورد با مسائل به همان صورت سنّتی باقی
مانده و با این انحراف از نُرم ادبيّات کالسيک تغييری نکرده است.
فرّخی ،فرهنگ و مفاهيم عميقی که واژة «شاهد» در طی قرون متمادی شعر فارسی
پذیرفته بود را بر شانۀ «آزادی» مینهد .انسان آرمانی هر عصر ،همان عاشق برانگيخته در
شعر آن دوره است .عاشق تصویر شده در شعر سنّتی ،در پی وصال معشوقی است که
عاشقانه زیستن را برای او هميشگی کند .در شعر سنّتی فارسی ،برای معشوق به معنای عام و
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شاهد به معنای معشوق خاص ،خصوصيّاتی تعریف شده است .فرّخی در غزلهای سياسی
 اجتماعی خود با بهرهبردن از این خصوصيّات و سنّت شعری پيرامون واژة «شاهد» ،انسانآرمانی عصر خود را تصویر میکند .عاشق شعر او معشوقی ویژه به نام «آزادی» دارد که
مضمونپردازی پيرامون آن ،آنگونه است که شعرای گذشته کار و بار عاشقی را تصویر
میکردند.
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