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 مقدّمه  -1

، 2پور، ج)آرین« آلود ایران از خواب دیرین سر برآوردکشور خواب»از آن هنگام که 
مشروطه  ة، به معنای خاص آن، به عنوان مؤثرترین ابزار بيان، مورد استفادادبيّات (4932:9

 تحوّلتغيير و « موتور»محرک اصلی و به اصطالح  »خواهان قرار گرفت و از آنجا که 
اجتماعی  -( تغييرات سياسی 432:4932شميسا،)« ت اجتماعی استتحوّال، تغيير و سبک

مشروطه، شامل بخشی از  ادبيّات»دوران مشروطه بر شعر و ادب آن عصر کارگر افتاد. 
شاه و سوم سلطنت ناصرالدین که از یک سو ریشه در دهۀ کهن فارسی است ادبيّات
های شود که تا سالنوینی متجلّی می ادبيّاتهای عمومی آن دارد و از دیگر سو در ویژگی

 (. 999: 4969آژند،«)یابدچند سال بعد از آن ادامه می حتّی و 4233قریب به کودتای  سال 
ت سياسی و تحوّالرسی ریشه دارد. کهن فا ادبيّاتذهن و زبان شعر مشروطه، در 
فارسی  ادبيّاتهای جدیدی را به موضوعات گذشتۀ اجتماعی آن عصر مفاهيم و ارزش

ی، طی زبان، بيان و نحوة ادای این مفاهيم، با همان اصول ادبیِ خوی گرفتۀ شعرامّا  افزود؛
 گرفت. قرون متمادی، صورت می

عام، وطن، آزادی، برابری، مدنيّت غرب مایه و موضوعات شعر مشروطه به طور درون
(. این مفاهيم، در ادب کالسيک 622: 4912و انتقادات اجتماعی و سياسی است )آجودانی،

کنندگان این مفاهيم ر عرضهسابقه بودند. پس نياز بود که با گذشت زمان، بر تبحّفارسی بی
یعنی « تقليل»صورت   افزوده شود. به همين دليل، با مفاهيم جدید، در عصر مشروطه به

یعنی یک یا چند مفهوم را به مفهوم دیگر مبدّل « تبدیل»تنزّل دادن مفاهيم از معنای اصلی، 
های یعنی در آميختن مفهوم« تلفيق»ای که از محتوای اصلی خارج شود، کردن به گونه

بر  های رایج در فرهنگ دیگر و یا در مواردی اندک مطابقرایج در یک فرهنگ با مفهوم
عوامل »له است که (. این امر نشانگر این مسئ43: 4936شد )محمودی،مفهوم برخورد می
: 4935کدکنی،)شفيعی« گذارندنمی ادبيّات  هيچ وقت تأثير سریع روی فرهنگی يو سياسی

233.) 
 

 بیان مسئله -1-1

و  های پربار ادب فارسی است. دوران مشروطه، دوران تغييرمشروطه، یکی از شاخه ادبيّات
ایران تأثيرات فراوان  ادبيّاتت بر تحوّالسابقۀ سياسی ه اجتماعی است. این ت بیتحوّال
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ت تحوّالهای مختلفی از اجتماع سعی داشتند خود را با این گونه که الیهگذاشت. همان
. در این نمایند کوشيدند خود را با این تغييرات هماهنگسو کنند، ادبا و شعرا نيز میهم
به این شکل که هر چه از ابتدای  ؛شعر فارسی دگرگون شد ه رفته محتوا و قالبرفت ،راه

تری را شاهد هستيم و طبيعی است که نباید تغييرات گسترده ،شویمروند تغييرات دورتر می
ای را در حوزة ادب مشروطه نسبت به گذشتۀ ادبی ایران انتظار های گستردهدگرگونی
 داشت. 
دار شاعران شاعران این دوره از لحاظ قالب و زبان شعری وام ،یدر یک دورنمای کلّ 
با ظهور جنبش مشروطه و دميده شدن هوایی تازه در فضای شعر این عصر امّا  ؛هستندمتقدم 

... نگرش شاعران مشروطه را  ها چون آزادی، برابری، حاکميت قانون وبسياری از مضمون
گرم به سنّت ن این شاعران، فرّخی یزدی که پشتدور کرد. از ميا سنّتیاز فضای مألوف و 

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 

بنيادین  تحوّلبه این  توجّهکرد. با  سنّتیهایش در ادب را جایگزین معشوق، با تمام ویژگی
 شود.گيری پژوهشی مستقل در این زمينه احساس میدر شعر فرّخی، لزوم شکل

 
 پیشینة تحقیق -4-2

نظران فرّخی یزدی، به عنوان یکی از شعرای برجستۀ مشروطه، همواره مورد توجّه صاحب
حال آنکه های فراوانی صورت پذیرفته است؛ بوده است. در مورد فرّخی و شعر او پژوهش

های شعر او ناگفته های فراوان و قابل ستایش پژوهندگان، بسياری از جنبهبا توجّه به تالش
های سياسی های ادبی او برجسته شده است، بيشتر جنبهمانده است. آنچه در مورد فعاليّت

های کار اوست. شعر فرّخی، همراه با جریان عمومی عصر مشروطه و با تأثير از جریان
 اعی ه سياسی عصر دچار تغيير مضمون شده بود.اجتم

به امّا  های مختلفی در مورد تغيير مضمون در شعر مشروطه انجام پذیرفته است؛پژوهش
صورت دقيق و موشکافانه خصوصيّات زبانی و سبکی شعر مشروطه مورد مطالعه و مداقه 

، سعی «آزادی»و « شاهد»قرار نگرفته است. در این پژوهش، نگارندگان با تأکيد بر واژگان 
 ترین خصوصيّات سبکی شعر فرّخی را بررسی نمایند.اند یکی از مهمکرده
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 تحقیق اهمیّتضرورت و  -4-9

های مختلف اجتماع به موج گستردة مدرنيته، در زمان مشروطه، تأثيراتی فراوان بر الیه
ارد کردند. مفاهيمی ای را به شعر وجای گذاشت. شاعران سوار بر این موج، مفاهيم تازه

نوظهور که ثمرة ارتباط با دنيای غرب بود. فرّخی نيز چون بسياری از شعرای آن روز، شعر 
سياسی خود قرارداد. او با آشنایی عميق با  -را ابزاری در جهت نيل به مقاصد اجتماعی 

اهيم ادب گذشته و نگاهی خلّاق و نوگرا نسبت به مفاهيم نوظهور، شعر را عرصۀ تلفيق مف
تر نمودن مفهوم جدید آزادی در معنای امروزی آن، این و نو نمود. وی برای برجسته سنّتی

های آن که گاه در ادب عرفانی در معنی مفهوم را جایگزین معشوق، با تمام ویژگی
رسد، کرده است. درک زاویۀ نگاه یک شاعر همواره خداوند به نهایت قداست خود می

ضروری است در جهت  ،ماتبه این مقدّ توجّهدنيای او باشد. با  تواند کليد ورود بهمی
سياسی  -ت اجتماعی تحوّالاز  تأثّرهای مدرک بهتر شعر فرّخی به بررسی دگرگونی

 پرداخته شود.
  

 بحث -2
 فرّخی یزدی -2-1

 ایهق در شهر یزد در خانواد 4916ميرزا محمّد فرّخی یزدی، فرزند محمّد ابراهيم در سال 

های زادگاهش فرا گرفت. خانهبه دنيا آمد. مقدّمات زبان فارسی و عربی را در مکتبفقير 

سپس در مدرسۀ مرسلين یزد، که مسيونرهای انگليسی تأسيس کرده بودند، تحصيالت خود 

های مذهبی مسيونرها باعث شد او امکان ادامۀ تحصيل در این را ادامه داد. انتقاد از سياست

هد. پس از اخراج از مدرسه، به کارهایی از قبيل پارچه بافی و نانوایی مدرسه را از دست بد

 مشغول شد. با وجود این ، از سرودن شعر دست برنداشت. این ایّام با اتّفاقات مشروطه

. فرّخی، تحت تأثير فضای آن روزگار، آزادی را موضوع شعر خود قرار داده، همزمان بود

در وصف آزادی سرود. این موضوع تا پایان عمر پس از صدور فرمان مشروطه، اشعاری 

ه.ش ، تحمّل  4233ضيغم الدّوله قشقایی به سال  به وسيلۀوی ادامه داشت. دوختن لبان او 
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، 9پور،ج آرینة او تأثيری نداشت )ارادتضعيف در  تبعيد حتّی گاه وهای گاه و بیزندان

4932 :519). 

و منش سياسی فرّخی گذاشت. روزنامۀ  انقالب اکتبر روسيه، تأثير عميقی بر شعر

روز جمعه، دوم شهریور ماه  ،شد و اوّلين شمارة آن، که توسط فرّخی منتشر می«طوفان»

منتشر گردید، به خوبی نمایانگر رویکردی است که از انقالب روسيه وام گرفته  4911سال 

دآمدن گفتار شده بود. روزنامۀ فرّخی، که یکی از جراید خوب آن زمان بود، محل گر

ها پاداشی بود . توقيف(515 :4932،  9پور، ج بسياری از نویسندگان آن روزگار بود )آرین

 پروای طوفان:به لحن تند و بی

 ما را چو فرّخی همه خوانند تندرو

 

 زنيمروزی گر از حقایق ناگفته دم 

 (462: 4963)فرّخی،                  

ی دیگر بود. فرّخی، که به تازگی از جشن دهمين سال اقدردانی مردم از او به گونه 

از یزد، به  (4913 – 4911های گذاری )سالانقالب اکتبر بازگشته بود، در دورة هفتم قانون

نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد. در این دوره، تنها او و نمایندة رشت در اقليّت 

 (.516: 4932،  9پور،ج بودند )آرین

در آلمان بود. پس از  4942يد که او مجبور به ترک ایران شد و تا سال دیری نپای

بازگشت به ایران، باز این کار روزنامه بود که او را راهی زندان کرد. البته این بار نه به جرم 

آمپول هوا  بدهی کاغذ. سرانجام فرّخی با تزریقعلّت  نویسی یا سرودن شعر، بلکه بهمقاله

نظر از اینکه چه مرامی ، صرففرّخی»کشته شد.  4943ماه سال هردر زندان قصر، در م

... مجموعۀ اشعار فرّخی، ترانۀ  ی و سياسی استنویس و شاعر توانای ملّداشته، روزنامه

های پرستی و نادرستی و اعتراض بر ضدّ تمام سازمانآزادی و برادری، پيکار با بيگانه

ها تحميل ملّتمار امپریاليسم را بر دوش های استعسياسی و اجتماعی است که سياست

 (.511: 4932، 9پور،ج )آرین« اندکرده

یکی از نکات قابل ذکر در مورد فرّخی، که باعث تفاوت وی با دیگر شاعران این عصر 

بينی ثابت و نزدیک به مبانی ایدئولوژیک برخوردار از یک جهان»شده، این است که او 
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. به بيانی دیگر اشعار فرّخی، به شکلی منسجم، نمایانگر (13 :4931 ،شفيعی کدکنی)« است

 اعتقاد به آرمانی است که شاعر حاضر است به خاطر آن، خود را قربانی سازد. 

فرّخی یزدی، در این عصر، غزل سياسی را در » قالب اصلی شعر فرّخی، غزل است. 
ای به غزل انقالبی تازه ترین طرز سروده و در این کار توانسته جان سياسی و سيمایعالی

های گو اینکه این اشعار نشانگر نوآوری. »(411 :4931کدکنی،شفيعی)« فارسی بدهد
 . (411 :4969آژند، )« چشمگيری در سبک نيست

های معاصر عصر خویش، وی، جان غزل را درک کرده بود و با پيوند آن به مضمون
سویی پيوندی زبانی با سنّت غزل داشت  داد که ازنوعی غزل خاص را به مخاطبان ارائه می

کرد. عاشق برانگيختۀ غزل، ل انسان آرمانی عصر خویش را تصویر میآماو از سوی دیگر 
کوشد. نگارندگان، با پذیرش این نکته، ابتدا به می« آزادی»این بار برای معشوقی به نام 

رکرد و مفهوم واژة پردازند. سپس تغيير کامی« آزادی»و  «شاهد»کلمات  بررسی سابقۀ
در شعر فرّخی « آزادی»ات شاهد زیباروی ادب کالسيک بر شاهد و منطبق کردن خصوصيّ

 را توضيح خواهند داد.

 شاهد -2-2

هههایی اسههت کههه در طههول زمههان در فرهنههگ    کننههدة دگرگههونی واژگههان زبههان مههنعکس 
ن، اسههت کههه واژگهها  آن(. آنچههه مسههلّم اسههت،  62 :4936بههاطنی،)کنههد جامعههه بههروز مههی 

انههد و نویسههندة توانهها بهها بههه کههارگيری درسههت و بههه موقههع   ابههزار و مصههالح کههار نویسههنده 
 نهد.به مقتضيّات زمانی و مکانی، رسالتی خاص بر دوش واژگان می توجّهآنها، با 

لغههات و متههون گذشههته  معههانی مختلفههی از قبيههل      در فرهنههگ« شههاهد»بههرای واژة         
... ذکههر شههده اسههت. ایههن واژه، در کههالم عرفهها  زیبههایی وگههواه، مههرد و زن زیبههارو، مطلههق 

پرسههتانه بههه  ای دارد. شههاهد، در کههالم ایشههان جنبههۀ روحههانی و جمههال    کههاربرد گسههترده 
شههاهد از واژگههان نمههادین عرفههانی  »تههوان گفههت: خههود گرفتههه اسههت. تهها جههایی کههه مههی  

گویههد: . اسههتاد فروزانفههر، در مههورد ایههن واژه مههی    (364 :4914برومنههد سههعيد، )« اسههت
انهد.  نمهوده شاهد از اصهطالحات ویهژة صهوفيان اسهت کهه بهر مهردم زیبهاروی اطهالق مهی          »

بههدان مناسههبت کههه گههواه قههدرت و لطههف صههنع آفریههدگار جهاننههد و بههه معنههی مطلههق زیبهها 
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حههق را بهههه  ». عرفهها  (269 :4955فروزانفههر، )« انهههداعههم از ذی روح نيههز اسههتعمال کههرده    
 .(136 :4936،سجّادی)« اعتبار ظهور، شاهد گویند

(.  191تا: بی،)عراقی« تجلّی را گویند»گوید: فخرالدّین عراقی در تعریف شاهد می
شاهد به حسن کلّی و صانعی واحد شهادت »ابوالحسن دیلمی در معنی شاهد گفته است: 

(. بر این اساس، شاهد، در کالم عرفا 52 :4933،)نزهت« دهد و گواهی صادق استمی
 است فراتر از معشوقگی:دارای بار معنایی 

شده رمانپرستان را نگر مستغرق فبا این عطای ایزدی، با این جمال و شاهدی       فرمان  
 (4421 :4933،)مولوی                                                                              

اند. شاهد، به شتهمنظور دا، مقامی است که عرفا در آن ظهور تجلّی خداوند را «شاهدی»
شاهد،  که توان گفت. میاست ورزی عرفا، در حکم پلی به عالم باالعنوان محل عشق

ویژه و خاص نيست؛ بلکه این  ،معشوقی خاص و ویژه است. معشوقی که به خودی خود
 رساند.نگاه خاص عاشق است که معشوق را به این مقام می

ار معنایی خاصی است که فرّخی با درک آن، در شعر بر این اساس، واژة شاهد، دارای ب

اجتماعی خود از آن بهره برده است. شاعر عصر مشروطه، در شعر خود انسانی را  -سياسی 

برای این تغيير مضمون، شيوة امّا  هایی متفاوت با گذشته داشت.کرد که آرمانتوصيف می

 بيان تغيير نکرد: 

 محکوم جاهههل افتاد ملّتسههان ه ب          بسوخت که بر صورت تو خال سياهدلم 

 (221 :4951،)عارف قزوینی                                                                                    

 گذرددار میبه کههارگههر ز سرمایه  دانی          گذشت ز زلفت به دل چه می چها

 (293 :)همان                                                                                                   

کاربرد اصطالحات و نيز فضای دو بيت فوق، که مشتی است نمونۀ خروار، مضامين     

در هر دو بيت امّا  ای را در بر دارد که در ادب کالسيک به کرّات به کار رفته؛عاشقانه

مسائل عقلی،  د هستيم. در دو بيت باال، روشنگرمسائل با مضامينی جدیشاهد پيوند این 

های عصر معاصر شاعر است. هدف از مطرح کردن امری محسوس، برگرفته از دغدغه

مسئله در مصراع اوّل، توضيح مسئلۀ مصراع دوم است؛ گویی مسائل عقلی مطرح شده در 
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های دوم طب آشناتر از مسائل مصراعدو بيت، بر خالف سنّت ادبی، برای مخااوّل  مصراع

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 

انه را سود برده. وی مفاهيم عصر مشروطه را مضمون غزل خود قرار داده و پيوندی هنرمند

 به نمایش گذاشته که باعث گيرایی و روایی غزل او شده است.

جز مضامين عرفانی، به کار رفته است. در  ،در معانی متداول «شاهد» ،در شعر فرّخی 

 در معنای گواه، مطلق زیبایی و زیبارو به کار رفته است: « شاهد»های زیر مثال
  خرّم آن شب کههه ز پيمانه چو پيمان بستی

هههههاهد مههها و تو جهههز شهاهد پيمانه نبود                             ش 
 (495 :4963،فرّخی)

  رودز شههههر آن شاهد شيرین شمایل میچون 

 ، کاروان در کاروان دل می رود در قفهایش 
 (421 :4963،فرّخی)

های از واژهگذشته از این کاربردها، در ادامه خواهيم دید که فرّخی ترکيبی ویژه 

ارائه نموده است. در این جا یادآوری این نکته الزم است که فرّخی، « آزادی»و « شاهد»

معشوق او انسان امّا  را به عنوان معشوق نيز به کاربرده است؛« شاهد»همچون گذشتگان، 

است. برای روشن شدن موضوع بایستی به معنا و مفهوم آزادی « آزادی»نيست. معشوق او 

 اخت.نيز پرد

 

 آزادی  -2-3

مشروطه است. مقصود از آزادی، در ادب مشروطه، با  ادبيّات کليدیاز واژگان « آزادی»

آزادی قدری تأمل  سنّتیاگر بخواهيم دربارة مفهوم »این واژه متفاوت است.  سنّتیمفهوم 

قيد  توان آزادی را در تقابل با بندگی و بردگی بدانيم. هر کسی بنده نباشد و درکنيم، می

های زبان ترین رباعیاست. در این رباعی که از قدیمی« آزاد»رقيّت و عبودیّت نباشد 
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خوانده است، تقابل آزادی و بندگی را ( آن را می111-951)فارسی است و ابوسعيد 

 توان دید: می

  آزادی و عهشهههق چههون به ههم نامد راست

 بنههههده شدم و نهادم از یک سو خواست 

  س چونان که خواهد دوست رواستزین پ

 گفتههار و خصهههومت از ميانه بر خواست 

گونه آزادی، تفسيری پارادوکس و از عجایب اینکه تفسير عرفانی قدمای ما از کلمۀ

دیدند. این نکته با معيارهایی حق تعالی می« کمال عبودیّت»را در « اوج آزادی»است. آنها 

-)شفيعی« يار ژرف و پذیرفتنی داردتفسيری بس ،اشتهبينی ایشان وجود دکه در جهان

. پس در گذشته، به جانبی متعلّق شدن و از هزار رَستن را کمال آزادی (19 :4931،کدکنی

 اند: دانستهمی

 ز ههر چهه رنهگ تهعهلّق پذیهرد آزاد است  غهههالم همّت آنهم که زیر چرخ کبود 

 ها به مهر او شاد استکه خاطر از همه غم مگههر تعلهّهههههق خههاطر ماه رخهساری 

 (29 :4931،حافظ)

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:

 آزادگی افراشتهههه بودیمزآن پيش که آزاد شود سرو تهی دست         ما پرچهههههههم 

 (451 :4963،)فرّخی                                                                                 

 کندخاک پای سهرو آزادم که با دست تهی          سههر فهههرازی با درختهان توانگر می

 (426)همان:                                                                                    

کلمۀ آزادی به کرّات »شود. تر میادب فارسی گسترده کارکرد این واژه، در ادوار بعد

... مفهوم آزادی که حکومت قانون و نوعی نظم اجتماعی متّکی  در شعر کهن فارسی آمده

ها و ایران با غرب در اندیشه بر برابری است، چيزی بود که در نتيجۀ آشنایی شعرا و ادبای
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. آشنایی ایرانيان با مفهوم غربی آزادی از (999 :4969،آژند)« احساسات آنهها رسوب کرد

گونه نبود که همگان بر سر  . این(991 :همان)طریق هند، روسيه و امپراتوری عثمانی بود 

یک دشنام بزرک آزادی »به عنوان مثال از نگاه برخی ؛ مفهوم آزادی توافق داشته باشند

. با وجود این (43 :4936،محمودی)« انداست و از کلمۀ  قبيحۀ آزادی سخن گفته

 باشد. ها یکی از دستاوردهای مشروطيّت و رکن رکين آن همين آزادی میمخالفت

به طور کلّی، شعر دوران مشروطه، ستایشگر بزرک آزادی است. با دگرگونی 

در اینجا بود »شود. ت از زندگی نيز دگرگون میهای زندگی نوع عواطف و برداشارزش

که شعر مشروطيّت، با زمينۀ تند عاطفی خویش، شکل گرفت و باليد و شکفته شد و مسائل 

گران عاطفی انسان عصر، در شعر ایرج، بهار، دهخدا، عشقی، عارف، الهوتی، فرّخی و دی

شده در شعر مشروطه،  . انسان توصيف(411 :4931،کدکنی)شفيعی« مورد نظر قرار گرفت

یابی به آزادی است. این واژه، در ذهن شاعران، . آرمان او دستاست انسانی آزادی خواه

 انگيزد.صورخيال را برمی

 

 غزل سیاسی و اجتماعی-2-4

 مضامين اجتماعی در قلم شعرای متقدم همانند ناصرخسرو، سنایی، حافظ، سيف فرغانی و

خان اهللهای فتحنخستين نمونۀ غزل اجتماعی در شعر ،ر... مطرح شده است. در دورة معاص

دارای  اوشود. گفتنی است که شعر وی و شعرای قبل از مشاهده می (4214ه4913)شيبانی 

 :4931،کدکنیهای هماهنگ با درک امروزی از سياست و اجتماع نيست )شفيعیهمشخّص

-بهمشروطه بسته شد. خامه بيّاتاداجتماعی با نفوذ عقاید غربی در –. نطفۀ شعر سياسی (33

دستان عصر مشروطه، از طریق ترجمه، رفت و آمدها، تحصيل و تعامل با دنيای غرب با 

 ادبيّاتمفاهيمی جدید، چون دمکراسی و آزادی آشنا شدند. این مضامين به زودی وارد 

در عصر مشروطيّت غزل سياسی رواج گرفت و »شد و موجب تغيير مضامين غزل گردید. 

اند هر کدام یکی دو غزل از نوع غزل سياسی اغلب شاعران این عصر که غزل سروده

« فرد شاخص این شيوه که در انتهای این دوره قرار دارد فرّخی یزدی استامّا  دارند؛

 .(33 :همان)



159 /در شعر فرّخی شاهد آزادی تصویر   

 
 

اجتماعی در عصر مشروطه و با تغيير کارکرد شعر و  -ت سياسیتحوّالبعد از تغيير و 

معنایی نو یافتند. نویسندگان و شعرای عصر مشروطه با دانش  ،کلماتگروهی از  ادبيّات

های نوین وارد شده از غرب را به ادبی آموخته از متون کالسيک ادب فارسی، مضمون

زدند یا کسانی که هایی میدادند. البته بودند کسانی که دست به نوآوریمخاطب ارائه می

همان بود که گفتيم. فرّخی  ،. جریان عمومیدر سرودن شعر به نحو صحيح ناتوان بودند

خوردگی شعر با مسائل سياسی و یزدی یکی از شاعران این جریان بود. وی با درک گره

های مختلف شعری، غزل را برای بيان این مسائل اجتماعی در عصر مشروطه از ميان قالب

 کند.انتخاب می

بازی و در لغت به معنی عشق»دارد و قالب غزل با مفاهيم عاشقانه پيوندی دیرین و سخت  

( غزل، دارای زبان و بيان خاصی است 221: 4935،است )ميرصادقی« سخن گفتن با زنان

که در هر صورت گریزی از به کاربردن آن نيست. در عصر مشروطه، فرّخی، با وجود 

 گوشۀ چشمی به کاربرد کهن حتّی گنجاندن مفاهيم جدید همچنان زبانی کهن دارد. وی

 غزل دارد. 

 چو فرّخی غزل عاشقانه داشت هر کس موستچون نافه خون به دل ز غزاالن مشک

 (36 :4963،)فرّخی                     

 در عشهههههههق شد مسلّم، پروردگاری ما  بس در مقام جانان، چون بنده جان فشاندیهم 

 (13)همان:                               

های عاشقانۀ ماندگاری را به ادب داند غزلمی« پروردگار عشق»خود را  فرّخی که       

مضامين و مفاهيم  قسمت عمدة کار فرّخی پرداختِ ،فارسی تقدیم کرده است. با وجود این

به خاطر اینکه در این شعر »جدید با زبانی سنجيده و ورزیده است. فرّخی در غزل زیر 

فرق دارد، مباهات  های سابقز نظر محتوا با غزلسبک جدیدی از غزل را عرضه کرده و ا

 (.411: 4969،)آژند« کرده است

 تا که آزادی بهود در بنههد، در بنهدیهم مها   ای که پرسی تا به کی در بند دربندیهم ما
 درخانمان و دربهکس و بیخهوار و زار و بی

 
 با وجود این همه غم، شاد و خرسندیم ما  
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 گير و سربلند و سخت پيوندیم ماگوشههه  صحرا بود مانند کوه  جای ما در گوشه ی

 با درون پر ز خون در حال لبخنههدیهم مها   های صبحدم در گلستان جهان چون غنچه

 زان زن فرخنهههده را فرزانهههه فرزندیم ما   مادر ایهههههران نشهد از مهرد زایيهدن عقيم 

 بهر فراز مجمهههر گيتهههی چو اسفندیهم ما   ا سههوختهن شود بهارتقهههاء ما ميسّههههر می

 مثل و مانندیهم ما در ميههان همگنهههان بی  آمد چنين روزی کجا دانند خلقگر نمی

 با وجهههود آنکه کشتههی را خداوندیم ما   کشتههی ما را خدایا ناخدا از ههم شکست 

 چون ز ایجهههاد غزل طرح نو افکندیم ما  در جههههههان کهنهه مانهد نام ما و فرّخههی 

 (31: 4963،)فرّخی

 گوید: و در جای دیگر می

 دهنان چون شکر استدر بر خسرو شيرین      غزل نامههههۀ طوفهههان به مضههامين جدید

 (412 :)همان

دارای و نظام کارگری، ت مصر، تقابل سرمایهتحوّالانقالب کشورهای چون روسيه و 

ها، و وطن )در مفهوم جدید(، انتقاد از سنّت ملّت، عفو عمومی، شورا، افکار عموم

حسی مردمان  )زندگان مرده(، وضعيت زنان و بسياری دیگر از مفاهيم خمودگی و بی

اجتماعی با نگرش  -، ظهور شعر سياسیجدید در شعر او بازتاب داشته است. در این دوره

ای، گرایش نسبی به تجدّد ان شعارگونۀ روزنامهعينی، عواطف سرشار ناسيوناليستی، لحن بي

فرنگ و تُرک و  ادبيّاتاز  تأثّرهای شعری، تالش برای آفریدن تصاویر جدید مدر فرم

های ترین ویژگی... مهم های کهن وگرا و نفوذ مفاهيم جدید در قالبچپ ادبيّاتظهور 

تواند فراوانی دارد و می تاهميّشود. چگونگی بيان مفاهيم تازه، آن محسوب می ادبيّات

نشان از خلّاقيّت و توانایی یک شاعر داشته باشد. اینکه شاعر بتواند از امکانات زبان و 

او در القای  تواند در توفيقجا استفاده کند میای که هر واژه داشته باشد دقيق و بهگذشته

 سزایی داشته باشد. مفاهيم نوین اثر ب

ادبا و  به وسيلۀعموم مردم، به زبان و بيان صيقل خورده  حتّی خوانندة ادب آشنا و

بر زبان دورة خود بنا  ادبيّات. »کنندبرقرار میشعرای گذشته تکلّم کرده و با دیگران ارتباط 
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نسبت به نُرم عصر تغييراتی دارد، سپس این تغييرات در دورة بعد جزو زبان امّا  ؛شودمی

 :4939،سايمش)« نهدبر زبان تأثير می ادبيّاتو هم  يّاتادبشود. بدین ترتيب هم زبان بر می

عصر مشروطه به کار بردن مفاهيم جدید، به زبانی است  ادبيّات. اختالف از نُرم در (934

تواند به طرق مختلف بروز یابد. استفاده از کلماتی که مخاطب با آن آشناست. این امر می

تفاده از اصطالحات و ترکيبات خاص، کشند، اسکه بار معنایی خاصی را به دوش می

... از مواردی  ه وادب عام حتّی های عمومی در متون ادبی وگيری از معانی و مضمونبهره

شاگردی »گيرد. فرّخی، که به تعبير خود میادبی بهره است که شاعر و نویسنده از سنّت

 کار گرفته است: مفاهيم نوین به  ۀعرض برایکرده است، دانش ادبی خود را « اهل سخن
 ساغههر تقدیر مها را مست آزادی نمهود 

 

 زین سبب نشئۀ آن مادة  مدهوشيم ما 

 (36 :4963،فرّخی)                        

 در همههه دیهرمغههان آدم هشيههار نبود  همه مست  وشيداشاهد و وشه وشيخشحنه

 بود اگر جامعه بيدار در این دیر خراب 

 

 ردار سپه جز به سردار نبودجهههای سه 

 (415)همان:                                    

  گر که شورای خط و خال تو امداد کند 

 یک جههههان جان و دل از بندگی آزاد کند 

 (43)همان: 

های ایرانی نيز در جهت ابراز ناسيوناليسم، که از مفاهيم جز سنّت غزل، از اسطوره 

 رده:  جدید بود، بهره ب

 ز آزادی جهههان آباد و جرج کشور دارا 

 

 گرددپس ازمشروطه با افزار استبداد می 

 (421: 4963)فرّخی،                                  

 لطمۀ ضحهاک استبهداد ما را خسته است

 

 شویمبا درفش کاویهان روزی فریدون می 

 (461ان: )هم                                            

ها پيرامون مفاهيم نو، در چهارچوب سنّت شعری پردازیبينيم که غالب مضمونمی

شود. در همين راستا، فرّخی، آزادی را جایگزین معشوق گذشتۀ ادب فارسی عرضه می

در حوزة شعرهای »کند. با همان خصوصيّات معشوق شعر کهن. شعر کهن فارسی می
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است. این کليّت به حدی است که معشوق شعر کلّی ی عاشقانه، معشوق این شعرا معشوق

چنان که معشوق شعر غنایی ؛ غنایی این دوره، همان معشوق شعر غنایی دورة سعدی است

سعدی نيز همان معشوق شعر غنایی فرّخی سيستانی است. به هر حال، معشوق، موجودی 

(. اصوالً 29: 4931،یکدکن)شفيعی« خواراست قدسی و دست نيافتنی و ظالم و جابر و خون

شعر »خورده است. دانيم گرهورزی میخواهی در شعر فرّخی با آنچه از سنّت عشقآزادی

دورة مشروطه چنان پرشور، کوبنده و تندرو است که جایی برای کاربرد صورخيال باقی 

نوآوری در زمينۀ  یعنی باید گفت اساس هنر شاعری در این دوره، متّکی بر ؛نگذاشته است

(. هدف اصلی ابراز مفاهيم جدید است؛ نه نوآوری در 923: 4965،)آژند« خيّل نيستت

 حوزة بيان و تخيل.

 تا در ره آزادی شهد عشهههههق مرا هادی

  

 ها داریمگمگشته در آن وادی بس قافلهه 

 (  464: 4963)فرّخی،

 بنهادیعشقانتها وادی چوپا ازدر این بی

  

 ا پروانگی بایدبه گههرد شمع آزادی تو ر  

 (  34)همان: 

 دانههی کههه بود رهههههرو آزادی  گيتهههی

  

 آنهههههان که در این بادیهه آغشتهۀ خونند    

 (419)همان: 

توان در اندیشۀ ایرانی، برای رسيدن به کمال مطلوب، راهنمایی بهتر از عشق نمی

یابی به هر ناممکن ا راه دستبه همين دليل، شعرا و نویسندگان، عاشقانه کوشيدن ر ؛داشت

دانند. این شيوة اندیشيدن در شعر فرّخی نيز حاکم است. تالشگر عرصۀ سياست، در می

از آغشته به  نه به گرد شمع، باشد. در این راهشعر فرّخی، بایستی عاشقانه، همچون پروا

ادآور سنّت خون بودن ابایی نداشته باشد؛ بلکه شرط صدق او همين امر است. اینها همگی ی

غزل است. انسان آرمانی غزل فرّخی در راه رسيدن به معشوق خود، که آزادی است، 

تواند های فراوانی میبایستی همانگونه تالش کند که عاشق در غزل سعدی و حافظ. مثال

شاهد این مسئله باشد. نکتۀ قابل ذکر این است که معشوق شعر فرّخی )آزادی(، در 

سياسی دارد، درست مانند غزل گذشته، با ابهام عرضه شده است. شعرهایی که محتوایی 

توان به درستی در گونه که نمییعنی همان ؛معشوق غزل فرّخی، همچون گذشته کلّی است
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مورد چگونگی سيمای معشوق در گذشتۀ ادب فارسی اظهار نظر کرد، در مورد خواست 

اش را از استبداد، استعمار و ملّتن و او آزادی ایرا .فرّخی از آزادی نيز دست ما خالی است

 خواهد: استحمار می

 اههههریمن اسهههتبداد آزادی مههها را کشهههت  

 

 نه صبر و سکون جایز نه حوصله باید کرد 

 (443: 4963،)فرّخی                              

 رانههد سههخن  گههر بههه نقّههادی کابينههه نمههی  

 

 پاش نبودفرّخهههی این قدر گههههر ۀخههام 

 (495)همان:                                               

 بهها عوامههل تکفيههر صههنف ارتجههاعی بههاز    

 

 کنههد دایههم بهر بنهههای آزادی حملههه مهی 

 (411)همان:                                                  

 کند: با وجود این گاهی منظور خود را بيان می

    کنهم یادنمی تا قلهههم نگههردد آزاد، از قلههم

  

 

 گر قلم شود ز بيداد همچو خامه هر دو دستم

  (461)همان:                                                 
نبودن تعریف و حدود و منظور از آزادی دليلی دیگر  مشخّصدر کنار کليّت معشوق، 

صوصيّت، تنها است بر روشن نبودن خواست فرّخی از مطرح کردن این مفهوم. این خ
آزادی وقانون دارای حد و »مختص شعر فرّخی نيست؛ بلکه به طور کلّی در عصر مشروطه 

ای وجود نداشت تا شاعر ی نبود. در این زمينه اتوپيای پيش ساختهمشخّصمرز و پذیرش 
: 4965،)آژند« بتواند با الگو قرار دادن آن، آزادی و قانون را در اشعار این دوره پيدا کند

سابقه بوده، (. به عبارت دیگر، موضوع و مفهوم جدید آزادی، که در گذشتۀ ایران بی991
باعث آن شده که در شعر این دوره، به ویژه شعر فرّخی، مفهوم آزادی، مبهم باشد. 

ة راه یابد که خواست شاعر دقيقاً از آزادی چيست؟ کوشندخواننده به درستی درنمی
های آزادی چيست؟ چه چيزی آزادی وی را شد؟ مصداقخواهد آزاد باآزادی چگونه می

محدود کرده یا مانع آن شده است؟ پاسخ به این سواالت و سواالتی دیگر از این دست، از 
گونه با مسائل برخورد فرّخی و دیگر شعرا در شعر همانآید؛ زیرا شعر این دوره بيرون نمی

 د.فارسی آموخته بودن ادبيّاتکردند که از گذشتۀ می
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 شاهد آزادی -2-5

های در شعر فرّخی به خوبی نشانگر حضور پر رنگ سنّت« آزادی»و « شاهد»پيوند واژة 

گيری از پيشينۀ معنایی شاهد در مقام معشوق، آن را قابل انطباق بر ادبی است. فرّخی با بهره

پيماید میدست آوردن آن، همان راهی را  آزادی دانسته است. کوشندة راه آزادی، برای به

در گذشته به دليل حمل « شاهد»که عاشق برای وصال معشوق قدم در آن نهاده است. واژة 

شود که اشارتگر به معشوق حقيقی، یعنی حضرت معنای معشوقگی، گاه آنقدر متعالی می

گردد. ترکيب آن با آزادی به یک باره، تمام بار معنایی مقدسی را که داشت به حق می

 د. آزادی منتقل کر

همانطور که توضيح دادیم، شاعر برای درک کردن و قبول عام یافتن مفهوم آزادی، از 

برد. این واژه، نوک پيکان این هدف است. دیدیم که میبهره« شاهد» سنّت ادبی واژة

باره یکه بود. با این کار، آزادی، بهفرّخی، خصوصيّات معشوق را بر آزادی منطبق کرد

شود که برای معشوقگی تعریف شده بود. فرّخی، دشمنان آزادی و وارج تمام فرهنگی می

کرد. آزادی کند که عاشق ناکام را تصویر میمی سنّتییابی به آن را جایگزین موانع دست

کردند. عشق، دستگير و یاریگر ستاید که معشوق و عشق را ستایش میگونه میرا آن

خواه هر دو در راه عاشق و آزادی رسيدن به هدف است. خواه و عاشق در راهآزادی

« آزادی»را با « شاهد»رسد که بازند. در نهایت به آنجا میرسيدن به هدف نقد جان را می

خواهد مفاهيم کند. این ترکيب اتفاقی نيست؛ بلکه حاصل تالشی است که میترکيب می

 تر عرضه شود.ای هر چه مقبولجدید را در جامه

 ایا پس کجاست شهههاهد زیبای آزادی خد

 

 ایممقدم او را به جههانبازی اگر پذرفته 

( 461: 4963،)فرّخی  

زیبایی برای آزادی آن نيست که از  که باید گفتامّا  ؛شرط شاهد بودن، زیبایی است

شناسيم. فرّخی سابقۀ ذهنی مخاطب شعر آشنا را با این ترکيب هوشمندانه به مدد شاهد می

ای وصال شاهد زیبارو حاضر به گونه که عاشق برر شود همانگرفته است تا به او یادآو

برای به دست آوردن آزادی، بایستی به جان کوشيد. چون شاهد آزادی،  و بازی استجان
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فرّخی است. جالب اینجاست که چگونگی مرک او، گواهی صادق بر این موضوع « جانانۀ»

 است: 

 هست جهههههانانۀ ما شاهد آزادی و بس 

 

 در همه جا برخی جانانه ماست جهان ما 

( 413 :)همان  

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 

 

 ایمفنا تاختهقدم سهههههاخته تا ملکسهههر 

 ( 453)همان: 

این نکته نيز دست مایۀ مضمون پردازی رسد عاشق، پس از طی مرحلۀ فنا به بقا می

 پيرامون شاهدِ آزادی در شعر فرّخی است. 

 کسی چو من در طلب شاهد آزادی نيست 

 

 زآنههکه بها نيستههی از پرتو آن هست شدم 

 ( 466)همان: 

 گیرینتیجه -3

عصر  ادبيّاتتصویرگر فضای اجتماع و « شاهد آزادی»ترکيب  سخن اینکهپایان 

. اجتماعی که در پی پيوند سنّت خود با مفاهيم جدید است. این تصویر نشان مشروطه است

های ، در پی آن است که مفاهيم و ارزش، همچون بسياری از معاصرینشدهد که فرّخیمی

ملّی ایران سازگار سازد. پيشروترین شاعران و نویسندگان  هویّتجدید را با فرهنگ و 

رهنگ عامه به این معنی نيست بردن از فبهره حتّی ؛ارندد سنّتیمشروطه زبان، بيان و ذهنی 

باقی  سنّتیزیرا شيوة برخورد با مسائل به همان صورت  ؛اندها از سنّت پيروی نکردهکه آن

 کالسيک تغييری نکرده است. ادبيّاتمانده و با این انحراف از نُرم 

دی شعر فارسی در طی قرون متما« شاهد»فرّخی، فرهنگ و مفاهيم عميقی که واژة 

همان عاشق برانگيخته در  ،نهد. انسان آرمانی هر عصرمی« آزادی»پذیرفته بود را بر شانۀ 

، در پی وصال معشوقی است که سنّتیشعر آن دوره است. عاشق تصویر شده در شعر 

فارسی، برای معشوق به معنای عام و  سنّتیعاشقانه زیستن را برای او هميشگی کند. در شعر 
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های سياسی ه معنای معشوق خاص، خصوصيّاتی تعریف شده است. فرّخی در غزلشاهد ب

انسان  ،«شاهد»بردن از این خصوصيّات و سنّت شعری پيرامون واژة اجتماعی خود با بهره -

دارد که « آزادی»کند. عاشق شعر او معشوقی ویژه به نام آرمانی عصر خود را تصویر می

گونه است که شعرای گذشته کار و بار عاشقی را تصویر پردازی پيرامون آن، آنمضمون
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