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1. Introduction   

Poetry has always had a very important status in the past culture of Iran. 

Social, political, cultural, religious and historical issues of Iran are 

reflected in the mirror of Persian poetry. In many historical periods, in 

addition to its artistic role, poetry has also played an important role in 

communication. One of the most important periods in which poetry 

played this role was the Constitutional Period. Poets of this period 

played the most important role in social awakening, and poetry was the 

most important tool for this purpose  . Among the poets of this period, 

Farrokhi Yazdi should be mentioned as the most important poet of 

ghazal in the Constitutional Era, who used this form of poetry to express 

his ideas of resistance. That is why he has been called 'the poet of 

freedom'. In addition to poetry, he published articles in praise of 

freedom and the struggle against dictatorship in the Toofan newspaper. 

Sometimes the existence of epic themes in the poetry of some important 

poets of this period (for example Bahar) has led researchers to think that 

the main background of resistance poetry is epic. But if we consider 

Farrokhi's poem as a whole, we will see that he often has a lyrical 

mentality in expressing the theme of resistance, even when referring to 

an epic story. 
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2. Methodology 

Considering that in the poem of resistance, issues such as obligation, 

commitment, and expressing social issues of a historical period 

expressed in explicit language are important, and on the other hand, in 

lyrical poetry, the expression of the poet's personal emotions is 

important, The main question of the article is how Farrokhi Yazdi was 

able to Express resistance themes through lyrical poetry. Therefore, this 

article critiques the concepts of resistance in the language of his poetry 

by paying attention to the text of Farrokhi Yazdi's poetry and structural 

analysis of his poetic propositions. 

 

3. Discussion 

Choosing the format of ghazal by preserving its linguistic and content 

conventions to express the concepts of resistance, using different 

components of lyrical language and emotional functions of language 

and combining concepts of resistance with the domain of personal 

feelings are some of the most important components that Farrokhi has 

used for expressing concepts of resistance in poetry. In Farrokhi's 

political-lyrical poetry, the poet's political activities and actions are 

influenced by his sensual interactions and are combined with his 

emotional experience. In this type of poetry, often the personal 'I' of the 

poet is the main axis of the syntactic structure of the poem. The lack of 

freedom is the cause of the poet's pain and sorrow. Farrokhi can be 

considered the pioneer in combining the traditional spirit of lyrical 

poetry and explicit social and political concepts in the new era of 

Iranian poetry. Farrokhi Yazdi not only in his purely lyrical ghazal but 

also in other types of ghazals in general follows the tradition of Persian 

ghazals. In Farrokhi Yazdi's poetry, traditional contents of Persian 

lyrical poetry are always seen along with new themes and terminology 

of resistance. In general, he has been successful in combining these two 

components. The peak of lyrical mentality in creating visual 

compositions in Farrokhi Yazdi's poetry can be seen in the composition 

of The Beloved of Freedom. These resistance concepts for him are like 

the sacred and the beloved, which are constantly in front of his eyes and 

thoughts. 

One of the most important components of lyrical poetry in Farrokhi's 

poems is that he considers the concepts of resistance as a personal 

feeling. He considers the issues of people's resistance as a 'value'. His 

strong faith in these values and the manifestation of this faith in his 
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 emotional and intimate poetry makes him seem like a lover who has 

only the desire for freedom in Iran and is ready to sacrifice his life for 

'freedom', 'homeland', and 'justice'. The most important feeling that 

connects Farokhi's lyrical mentality with his idea of resistance is the 

feeling of 'loving'. This feeling is also the most important feeling in 

Persian lyrical poetry. Love and affection are the product of the feeling 

of love that has created lyrical and mystical poems in ancient Persian 

poetry, and in Farrokhi's ghazal shows the poet's connection with 

resistance components such as freedom and homeland. 

 

4. Conclusion 

Considering Farrokhi's poetry as a whole, we will see that he often has 

a lyrical mentality in expressing resistance issues. The manifestation of 

this attitude in his poetry can be measured according to two 

characteristics: Farrokhi's first step in expressing the concepts of 

resistance is the use of lyrical language; the second component that 

makes his poetry lyrical is that he considers the concepts of resistance 

as a personal feeling. In Farrokhi's political-lyrical poetry, the poet's 

political activities and actions are influenced by his sensual interactions 

and combine with his emotional experience. One of the most important 

manifestations of this feature is the use of the emotional function of 

language. The lack of freedom is the cause of the poet's pain and sorrow. 

This is as sad as the distance of the beloved from the lover in ancient 

lyrical poetry. On the other hand, the concepts of resistance, especially 

'freedom', are the main purpose of the poet's sense of 'love'. The poet 

offers his most intimate personal feelings for freedom. Freedom is the 

beloved in his poetry. 
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 پایداری ادبیات یۀنشر

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1399 زمستان و پایيز سوم، و بيست شمارة دوازدهم، سال
 یزدی از منظر نظریۀ شعر غناییفرّخی  تحلیل شعر پایداری

پژوهشی(-)علمی  

 1امید ذاکری کیش

  چکیده    

را در  ترین شاعر غزل سرای عصر مشروطه ناميد که این قالب شعریمهم فرخی یزدی را باید
مسائلی مانند  ،با توجه به این که در شعر پایداریهای پایداری خود قرار داد. خدمت بيان اندیشه

سوی دیگر  زاتعهد و التزام و بيان مسائل اجتماعی یک دورة تاریخی با زبانی صریح مطرح است و 
صلی ا .ها در خدمت بيان عواطف شخصی شاعر قرار دارد پرسشدر شعر غنایی مفاهيم و اندیشه

ين پایداری است از طریق شعر غنایی به بيان مضام یزدی چطور توانستهفرّخی  مقاله این است که
اربرد مفاهيم یزدی به نقد کفرّخی  بپردازد. این مقاله از طریق تحليل ساختاری گزاره های شعری

بانی و محتوایی پردازد.  انتخاب قالب غزل با حفظ قراردادهای زپایداری در زبان شعر این شاعر می
ردهای عاطفی های مختلف زبان غنایی و کارکگيری از مؤلفهرهآن برای بيان مفاهيم پایداری، به

فرّخی  هایی است کهترین مؤلفهزبان و آميختن مفاهيم پایداری با قلمرو احساسات شخصی از مهم
ها و فعاليتخی  فرّغناییِ -برای بيان مفاهيم پایداری در زبان شعر بهره برده است. در شعر سياسی 

آميزد. سی او میعاطفی و احسا ربۀشود و با تجانفعاالت نفسانی او متأثر می های سياسی شاعر ازکنش
زادی مایۀ درد شخصی شاعر محور اصلی ساختار نحوی شعر است. نبود آ در این نوع اشعار غالباً منِ
 و رنج و اندوه شاعر است.

سات احسایزدی، شعر پایداری، شعر غنایی، غزل، زبان غنایی، فرّخی  :های کلیدیواژه
 شخصی
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 مقدمه -1

ترین راهيم سمساری یزدی، مهم( فرزند اب1268 -1318)فرّخی  ميرزا محمد متخلص به

ترین شاعران این دوره است او همچنين از مهم. دوران مشروطه و اوایل پهلوی است سرایغزل

لقب یافته « شاعر آزادی»باالست؛ از همين روی او  که بسامد مفاهيم پایداری در شعرش

 روزنامۀاست. وی عالوه بر شعر مقاالت آتشينی در ستایش آزادی و مبارزه با استبداد در 

بصيری ضمن بحث طوالنی در بارة شعر و ادبيات به طور کلی و رساند. طوفان به چاپ می

پردازان مختلف و رجوع استناد به نظریهادبيات متعهد و ملتزم و باالخص ادبيات مقاومت و 

( در نهایت ادبيات پایداری را این 13-26: 1388به پيشينۀ ادبيات فارسی  )رک. بصيری، 

ادبيات مقاومت، نوعی از ادبيات متعهد و ملتزم است که از طرف »گونه تعریف می کند: 

کند به ا را تهدید میمردم و پيشروان فکری جامعه در برابر آنچه حيات مادی و معنوی آنه

آید و هدفش جلوگيری از انحراف در ادبيات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن وجود می

ترین اشعار پایداری توان از مهمرا میفرّخی  ( با توجه به این تعریف شعر26)همان: « .است

ندة مردم چرا که او پيشرو فکری جامعه بوده  و همواره خود را نمای ؛این دوره به شمار آورد

برده و از طریق بيان افکار نوین در شعر و قيام عليه و شعر خود را صدای مردم به شمار می

از سوی دیگر با توجه  رکود شعر بازگشتی به تکامل شعر و شکوفایی آن یاری رسانده است.

کند و وی با عشق و به اینکه مفاهيم پایداری قلمرو احساسی شاعر را نيز اغلب تسخير می

توان یک شاعر غنایی کند او را همچنين میساس این مفاهيم را در شعر خود سرازیر میاح

 خصی است، به شرط اینکه از دو کلمۀسخن گفتن از احساس ش» سرا نيز لقب داد. شعر غنایی

ترین مفاهيم آنها را در نظر بگيریم؛ یعنی تمام انواع احساسات: يعوس« شخصی»و « احساس»

ترین آنها با همه واقعياتی که وجود دارد. احساس شخصی سات تا درشتترین احسااز نرم

بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار اینکه شاعر 

فردی است از اجتماع، روح او نيز در برابر بسياری از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع 

حال با توجه به اینکه در شعر پایداری مسائلی مانند  (.112: 1352)شفيعی کدکنی، « دارد

تاریخی با زبانی صریح و توجه به تحوالت اجتماعی دورة تعهد و التزام و بيان مقتضيات یک 
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« ها در خدمت بيان عواطف بشرمعانی و اندیشه»در شعر غنایی  سوی دیگر ازمطرح است و  

آیا در بيان مفاهيم پایداری از منظر فرّخی  ید دید( قرار دارد با30: 1380)پورنامداریان، 

 غنایی موفق بوده است یا خير.

 بیان مسئله -1-1

در شعر نيز همچون مقاالت صرفاً فرّخی  بنيادین این مقاله آن است که آیا ۀبنابراین مس:ل

گوید یا مسائل و مفاهيم پایداری را یک مبارز اجتماعی است که از روی اندیشه شعر می

این مفاهيم به  کند و شور و هيجان عاطفی خود را در سرودنرد قلمرو احساسات خود میوا

 گيرد.کار می

 تحقیق پیشینۀ -2-1
سير تحليلی شعر مقاومت در »دربارة ادبيات مقاومت در شعر مشروطه، بصيری  در کتاب 

عشقی و به طور مفصل بحث کرده است. وی گيرایی شعر فرخی یزدی را از « ادبيات فارسی

عارف و حتی نسيم شمال کمتر دانسته و اشاره کرده که از لحاظ اجتماعی پر ارزش است. 

محتوای غزل او نه عشق و نه عواطف شخصی بلکه سياست و »وی همچنين اشاره کرده که 

(. عالوه بر این چند مقاله نيز دربارة شعر 126: 1388)بصيری،« .مسائل حاد اجتماعی است

های جلوه»با عنوان  خود ۀ( در مقال1393: مدرسی و رستمی )شته شده استپایداری فرخی نو

های پایداری را به صورت برخی از مؤلفه« یزدیفرّخی  هایادبيات پایداری در سروده

کارکردهای  دربارةاند. ایشان در این مقاله های اندک بر شمردهتوصيفی با ذکر شواهد و مثال

طی « ادبيات پایداری گسترة» مقالۀ( در 1393) اند. صرفیهنوعی این مضمون بحثی نکرد

به قول  –این مضمون را  جلوة ،های آنبحثی ممتد در تعریف ادبيات پایداری و ویژگی

ایشان با وجود این که به اند. در منابع و انواع ادبی مختلف بيان کرده -«اشاره وار»خودشان 

است در متن مقاله « پایداری همچون خون در تمام انواع ادبی جاری»اند کيد کردهدرستی تأ

ای با (در مقاله1394فضيلت و همکاران ) اند.این مضمون را در شعر غنایی نشان نداده جلوة

شاهد و آزادی در ادبيات فارسی بحث  پيشينۀ کلمۀدر باب « تصویر شاهد آزادی»عنوان 

بر اساس آن فرّخی  و در نهایت اصطالح شاهد آزادی را در شعر اندکردهارائه مبسوطی 

 اند.تفسير کرده
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 اهمیت و ضرورت تحقیق-3-1

با توجه به اینکه ادبيات پایداری اغلب به مثابه یک شعر حماسی دیده شده است )رک. 

:  1389و تسليم جهرمی و طالبيان، 28:  1389؛ صنعتی،1: 1396اميری خراسانی و اکرمی نيا،

ای منجر شود. تواند به نتایج تازه( بررسی این نوع ادبی از منظر نظریۀ شعر غنایی می108

 شود. ای شاعر در آیينۀ شعر غنایی او تحليل میبنابراین در این مقاله انعکاس مفاهيم اندیشه

 

 بحث اصلی -2

ایران شعر همواره جایگاه بسيار مهمی داشته است. مسائل اجتماعی،  گذشتۀدر فرهنگ 

شعر فارسی منعکس شده است. گاهی این  آیينۀسياسی، فرهنگی، دینی و تاریخی ایران در 

مسائل اساساً عامل اصلی به وجود آمدن شعر بوده است و گاهی به صورت ضمنی مسائل 

ادبی  نظریۀمود یافته است. از آنجا که در مذکور همگام با قلمرو احساسی شاعر در شعر ن

است )رک. حق « نظم» مقولۀمتفاوت از « شعر» مقولۀهای زبانی سازیامروز از منظر برجسته

توان در نقد ادبی دو رویکرد فوق را از هم دیگر متمایز کرد. ( به راحتی می1383شناس، 

 شود: دیده می زیر توجه کنيم این تمایز دوگانه آشکارا نمونۀاگر به دو 

 اگر خدای به من فرصجججتی دهد یک روز      

 

به دسجججت آرم دامن وصجججالش را      تا مگر 

 

 کشججججم ز مججرتجججججعججيججن انججتججقججام آزادی    

 (181: 1369)فجججرخجججی،                          

قفججای آزادی   می   دوم بججه پججای سججججر در 

 (177)همان:                                           

های مختلف قاعده افزایی در زبان )ردیف، قافيه و وزن( استفاده از شيوه شاعر در بيت اول

در آورده است. اما در بيت دوم عالوه بر قاعده افزایی « نظم»کرده و مضمونی پایداری را به 

هایی مضمون پایداری را با قلمرو عاطفی خود آميخته است و از این طریق با آوردن ترکيب

هنجار زبان را به هم ریخته و شعر غنایی توليد کرده « ه پای سر دویدنب»و « دامن وصال»مانند 

است و حاصل آن را  اندیشیده« آزادی»پایداریِ  مقولۀاست. بنابراین شاعر در بيت اول به 

اما در بيت دوم این مقوله را نخست تصور کرده  ؛آورده است« خبری»در این بيت به صورت 

. شعر دورة مشروطه با گزارة شعری خلق کرده استو و سپس با عواطف خود در آميخته 
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بيشتر به حالت اول سروده  ،توجه به اینکه مخاطب شاعران این دوره اغلب مردم عام بودند 

های قبل گستردگی بيشتری در جامعه شده است و از این جهت است که نسبت به شعر دوره

اعران مهم و شاهنامه شناس شعر برخی ش های حماسی دروجود بن مایهگاهی  داشته است.

 زمينۀتصور کنند که  -چنان که ذکر شد–بهار( باعث شده است محققان  ۀاین دوره )از جمل

 یزدی هم غزلياتی با زبان حماسی دارد:فرّخی  اصلی شعر پایداری حماسی است.

 باید گرفتدر کف مردانگی شججمشججير می 

 

 باید گرفتحق خود را از دهان شججير می 

 (93)همان:                                       

اما اگر کليت شعر او را در نظر بياوریم خواهيم دید که وی در بيان مضمون پایداری، 

-مهم حتی زمانی هم که به یک داستان حماسی تلميح زده است، اغلب ذهنيتی غنایی دارد.

داری، انتخاب قالب غزل است. ترین نمود فرمی گرایش غنایی شاعر در بيان مفاهيم پای

های سياسی فرخی از استحکام و جزالت بيشتری ( اشاره می کند که غزل98: 1388بصيری )

های مقاومت دانسته نسبت به دیگران برخوردار است. وی در ادامه او را صاحب بهترین غزل

خی فرّ شفيعی کدکنی معتقد است بعد از حافظ هيچ کس غزل سياسی را به خوبی است.

مفاهيم سياسی حوزة دمکراسی فرّخی  (.431: ، الف1390یزدی نگفته است )شفيعی کدکنی،

و سوسياليسم را در شرایط عصر خویش بهتر از هر کسی به زبان غزل عرضه کرده است 

( شفيعی کدکنی در جای دیگری برای ارزیابی کلی شعر هر شاعری نموداری 435)همان: 

های هنری کند: وجه زیباییر وجه برای آن نمودار ترسيم میدهد و چهاپيشنهادی ارائه می

و فنی، وجه پشتوانۀ فرهنگی، وجه گستردگی در جامعه و وجه زمينۀ انسانی و بشری عواطف. 

دهد و در باب شعر آنها قضاوت وی در آنجا شاعران مختلفی را در این نمودار جای می

در بارة شعر دورة مشروطه به طور (، 133-161ب:  1390کند )رک. شفيعی کدکنی، می

اما مهم  ؛کلی می گوید از منظر وجه زیبایی هنری شعر این دوره تغيير مهمی نداشته است

 های مختلف مردم است.ترین توسعۀ شعر این دوره، از منظر گسترش یافتن شعر در بين گروه

رهنگی سهم چندانی چيزی که شعر دورة قبل به کلی از آن بی بهره بود. از منظر پشتوانۀ ف

اما در قياس با دورة قبل بسيار قابل مالحظه می داند. از منظر  ؛برای شعر این دوره قائل نيست

وجه عاطفی و انسانی نيز با توجه به اینکه شعر این دوره از ادبيات درباری فاصله گرفته و به 
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دورة قبل بسيار مسائل زندگی مردم و عواطف انسانی و اجتماعی روی آورده است نسبت به 

کند. هر چند عمق این عواطف را در قياس با مولوی و حافظ بسيار کمتر خوب ارزیابی می

(. این دیدگاه را اگر به طور خاص دربارة فرخی یزدی و 140-141داند )رک همان: می

قياس آن با شاعران هم دورة خود به کار ببریم نتایج جالب توجهی خواهد داشت که در 

آن اشاره خواهيم کرد. در ابتدا باید متذکر شد که وجه بارز شعر دورة مشروطه، ادامه به 

همان طور که شفيعی کدکنی معتقد بود، گستردگی آن در جامعه است. اساساً مخاطب شعر 

انگيزی نسبت به ادوار قبل تغيير کرد. محور اصلی خطاب در در این دوره به طور شگفت

گونه و اشعاری که بدون توجه به ه است. دليل اشعار شعارعادی جامعشعر این دوره، مردم 

حاکی از توجه شاعران  ؛شدندشناختی و صرفاً برای اطالع رسانی سروده میهای زیباییجنبه

این دوره به مخاطب عام است. فرخی هم از این قاعده بر کنار نيست هر چند او نسبت به 

 کند.ی شعر خود بيشتر توجه میشاعران هم مسلک خود در آن دوره، به جنبه هنر

توان سردمدار تلفيق روح سنتی غزل و مفاهيم صریح اجتماعی و سياسی در را می فرخی

ذهنيت انعکاس  ،(. عالوه بر این مورد52: 1379عصر جدید شعر ایران دانست )رک روزبه، 

 رد: توان بررسی کمهم می شاخصۀ دواین شاعر با توجه به پایداری را در شعر  غنایی

 یزدیفرّخی  زبان غنایی در شعر پایداری -1-2

هایش از منظر های صرفاً غنایی خود بلکه در انواع دیگر غزلفرخی یزدی نه تنها در غزل

 گوید: زبانی به طور کلی پيرو سنت غزل فارسی است. او خود در غزلی می

سخن    شاگردی اهل   کرده از بس فرّخی 

 

سی مانند او    ست   در غزل گفتن ک ستاد ني ا  

(99)همان:                                      

گاهی در ساختاری  1شود.گاهی آشکارا در زبان غزليات او دیده می ،این شاگردی

گيرد و تر الگوهای معنایی و زبانی خود را از الگوهای کهن شعر غنایی به عاریت میپنهان

فرّخی  در شعر« راه آزادی»رکيب اضافی کند. به طور مثال تدر زبان شعر خود منعکس می

 در غزليات عرفانی را دارا است:« راه عشق»همان مختصات معنایی ترکيب 

 رسججم و ره آزادی یا پيشججه نباید کرد 

 

شه نباید کرد    یا آنکه ز جان بازی اندی

( 141)همان:                  
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 آورد:را فرا یاد میبازی در راه عشق در راه آزادی همان الگوی کهن جانجان بازی  

 راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست   

 

 آن جا جز آنکه جان بسججپارند چاره نيسججت 

( 162: 1362)حافظ،                     

، از زبان عارف فرّخی کند که زبان غزل( تأکيد می431: الف1390شفيعی کدکنی )

بنابراین از منظر پشتوانۀ فرهنگی  ؛تر استعشقی و حتی الهوتی به اسلوب غزل سنتی نزدیک

توان دید. به نظر می رسد فقط بهار نيز در قياس با شاعران مذکور عمق بيشتری در شعر او می

 فرخی . تری در شعر او نسبت به فرخی می توان مالحظه کرداست که پشتوانۀ فرهنگی غنی

در نشاندن کلمات سياسی، اجتماعی و پایداری نوظهور در زبان غزل کهن موفق بوده است. 

 کلمات سياسی در تنهایی خود متعلق به عالم شعر نبودند، اما در اقليم کالم»نویسد: سپانلو می

فرّخی  (. این حکم البته در تمامی اشعار430: 1369)سپانلو، « هرگز غریبگی نکردندفرّخی 

آورد که صرفاً یک شعار سياسی یا نطباق نيست؛ شاعر گاهی ابياتی به نظم در میقابل ا

 پایداری است:

قانون اسججججت     ما  جد آزادی   گر مو

 

 شجججویم تججا قججانون اسججججت    مججا محو نمی     

 (213: 1369)فرخی،                                   

دهد که شاعر ای بسا به نشان می« ما»و « تا»شاعر است. قافيه کردن  ۀمنشأ شعر تنها اندیش

 کشانده است. اما در بيت« نظم»سختی این اندیشه را به عالم 

 روزی که دل غمزده را شجججادی بود 

 

 دل شججججادیججم از پججرتججو آزادی بججود   

)هججججمججججان:                                              

232) 

جهت گيری پيام را به سمت خود قرار داده و لحنی عاطفی « م» شناسۀ گوینده با آوردن

 کلمۀو ارتباط آنها با « بود»و ردیف « شادی»، «غمزده»، «دل»به کالم داده است. کلمات 

دهد که گوینده در یک پيام شاعرانه در این رباعی به آزادی در محور افقی شعر نشان می

ضمن « پرتو آزادی»تصویر موجود درترکيب  خود را داده است. عاطفۀعنصر پایداری رنگ 

ای صرف بيرون آورده است. عبادیان ایجاد شاعرانگی در زبان شعر، کالم را از حالت اندیشه

 تجربۀشاعر از یک مطلب و تأثر او از ۀ ای ميان اندیشتصویر در شعر غنایی واسطه»گوید: می
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هایی که شاعر از نيک و بد و وقتی اندیشه ،به عبارت دیگر ؛موضوع است دربارة عاطفی

خصلت احساسی و فردیت  ،زشت و زیبا حاصل کرده است رنگ عاطفی به خود گيرند

 (.130: 1372)عبادیان،« .آیندصرف بيرون می اندیشۀیابند و از حالت انتزاعی یا می

 تلفیق واژگان شعر غنایی سنتی با واژگان حاوی مفاهیم پایداری -1-1-2

یزدی همواره فضاهای سنتی شعر غنایی فارسی در کنار مضامين و فرّخی  در شعر

شود. به طور کلی وی در پيوند این دو مؤلفه موفق بوده اصطالحات پایداری نوین دیده می

 است:

 سجججاغر تقدیر ما را مسجججت آزادی نمود

 بر گوش تهی دسجججتججان بود گر حلقججه

 فجججججججججججججججججججججرّخجججججججججججججججججججججی

 

 آن باده مدهوشججيم ما ۀزین سججبب از نشجج: 

عه  ما        نوشجر طاپوشجججيم  ندان خ  جام ر

 (86: 1369)فرخی،                                    

نوش، رند  جرعه مدهوش، ، باده،هساغر، تقدیر، مست، نش:»در این ابيات شاعر واژه های 

های نوظهور را از شعر سنتی فارسی به عاریت گرفته و به خوبی در کنار واژه« و خطاپوش

های سنتی بيت اول باعث شده است که فضای است. واژهآورده « آزادی و تهيدست»

 مضمونی بيت، یادآور بيت حافظ باشد هر چند ژرفای عرفانی آن را ندارد:

 سجججت ما را سجججاقی لعل لبت   در ازل داده

 

جامم هنوز          مدهوش آن  که من  جامی  عۀ   جر

(534: 1362)حافظ،                                    

در ترکيبات  یزدی در تلفيق مفاهيم پایداری و مضامين غناییفرّخی  با این همه هنر اصلی

است که تلفيق فرّخی  ترین عنصر زبانی شعراضافی او نهفته است. ترکيبات اضافی فشرده

ها عبارتند از: ترین این ترکيبکند. مهماندیشه و احساس شاعر را در شعر او آیينگی می

(، خدای 158(، شاهد آزادی و عدل )همان: 109،164،166: 1369شاهد آزادی )فرخی،

(، راه )ره( آزادی 125(، شمع آزادی )همان: 87(، نهال آزادی )همان: 177آزادی )همان: 

(، پای آزادی 175(، مسلک آزادی )همان: 136(، رهرو آزادی )همان: 92،161،221)همان: 

ها تنها از بين این ترکيب (.85و  80(، مادر ایران )همان: 193(، مام وطن )همان: 93)همان:

 معنایی حماسی به کار رفته است: زمينۀاست که در « پای آزادی»
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سر در پای آزادی نهد    ستبداد   تا که ا

 

 ید گرفتباقبضۀ شمشير می   دست خود بر   

)هجججمجججان:                                                        

93) 

اما اگر  ؛رسدپایداری( به نظر نمی-غنایی) در نگاه اول تلفيقی« مسلک آزادی»ترکيب 

یادآور ترکيب کهن « رهرو آزادی»و « راه آزادی»هایدر بيت دیده شود همانند ترکيب

 است:« راه عشق»عرفانی -غنایی

هادی       ما را نبود  لک آزادی   در مسججج

 

تاده     جز آنکه در این وادی خونين کفن اف

 (175)همان:                                         

 حاصل تلفيق اندیشه و احساس شاعر است. به طور مثال در بيت زیر هاترکيب مابقی

 در این بی انتها وادی چو پا از عشجججق بنهادی

 

 به گرد شجججمع آزادی تو را پروانگی باید 

 (125)همان:                                     

ذهنيت غنایی خود را در محور افقی شعر  ،کلمه پایداریِ آزادی شاعر با معشوق پنداشتنِ

به خوبی « عشق»و « بی انتها وادی»، «شمع»، «پروانگی»هایی مانند ها و ترکيببا آوردن کلمه

کند های هنری و فنی شعر خود را تقویت میشاعر بدین ترتيب وجه زیبایی نشان داده است.

ذهنيت غنایی در خلق  منظر در بين شاعران هم مسلک خود بسيار متمایز است. اوجو از این 

 توان دید:می« شاهد آزادی»یزدی را در ترکيب فرّخی  های تصویری در شعرترکيب

 شاهد زیبای آزادی خدایا پس کجاست

 

 ایممقدم او را به جان بازی اگر پذرفته       

                                             

 (164)همان:

 برآزادی انطباق قابل را معشوق،آن درمقام شاهد معناییپيشينۀ  از گيری بهره با فرّخی»

 عاشق پيمایدکهمی را راهی همان آن، آوردن دست به برای آزادی، راهة است.کوشند دانسته

 معنای حمل دليل به درگذشته« شاهد» واژة است. نهاده درآن قدم معشوق وصال برای

 حق حضرت یعنی حقيقی، معشوق به اشارتگر که شودمی متعالی قدر آن معشوقگی،گاه

 آزادی به داشت که را مقدسی معنایی بار تمام یکباره، به آزادی با آن ترکيب .گرددمی
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-پر جاذبه»(. بنابراین می توان نتيجه گرفت که 264: 1394)فضيلت و همکاران، « کرد منتقل

که ذهن و زبان گویندگان آن عهد را به خود مشغول  مقاومت مشروطهن مفهوم در ادبيات تری

( با وجود این باید توجه داشت که مفهوم 57: 1388)بصيری،« کرده مفهوم آزادی است

 (57-66آزادی در این عصر با ادبيات کهن فارسی متفاوت است )رک. همان: 

 فرّخی کارکرد ادبی مضامین پایداری در شعر -2-1-2

اکوبسن اگر جهت گيری پيام به سمت خود پيام باشد کالم کارکرد شعری یا از نظر ی

(. شعر غنایی به دليل ماهيت 77: 1381( پيدا خواهد کرد )یاکوبسن،poetic functionادبی )

موسيقایی و عاطفی خود شاعرانه تر از سایر انواع ادبی است. سؤال مهمی که این مقاله در 

 عرصۀیزدی چگونه مضامين پایداری را به فرّخی  کهپی پاسخ به آن است این است 

 شاعرانگی کشانده است.

 افزاییقاعده -1-2-1-2

توان به این نکته پی برد که وی کلماتی را که یزدی میفرّخی  با خواندن چند شعر از

قابل توجه این است  نکتۀبرد. های پایداری دارند با بسامد باال در دیوان خود به کار میداللت

که وی در ساختن موسيقی کناری شعر خود بارها از این نوع کلمات بهره برده است. به کار 

(، انقالب 149(، کارگر )همان: 181و  177: 1369هایی مانند آزادی )فرخی،بردن ردیف

دهدکه این ( نشان می173( و خون )همان: 152(، دهقان است و بس )همان: 93و  92)همان: 

مند است مفاهيم پایداری انی در نظام فکری و عاطفی شاعر دارد و عالقهها اهميت فراوواژه

 عرصه غزل بکشاند.  را به

که در شعر غنایی سنتی اغلب شب، شاهد، شمع، شراب و شيرینی « ش»واج آرایی حرف 

 ها را کنار هم قرار داده است:این واژهفرّخی  پایداری-داد در شعر غناییرا کنار هم قرار می

که شججه و شججحنه و شججيخش همه    شججهری 

 مسجججججججججججججججججتجججججججججججججججنجججججججججججججججد 

 

 شاهد شکند شيشه که بيم عسسی نيست        

)هجججمجججان:                                                    

97) 

 یا در بيت:
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باشجججد در حدیث عشجججق      دل چه می  خواهم ن

 دوسججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججت

 

 جان چه کار آید نگردد گر فدای انقالب      

 (92)همان:                                        

موازنۀ ذهنيت غنایی شاعر در بيان مفاهيم پایداری باعث شده است که شاعر در یک 

مفهوم فدا شدن دل در حدیث عشق دوست را مساوی با فدا  و در زبانی غنایی، موسيقایی

 شدن جان در مسير انقالب به شمار آورد.

انواع جناس است. دیگری که شاعر برای برجسته کردن مفاهيم پایداری دارد استفاده از  شيوة

( آورده است. در دوبيت 132( و رضا را با نارضا )همان: 145وی سرِ دار را با سردار )همان: 

 زیر همچنين از جناس تام استفاده کرده است:

 این بنای داد یا رب چيسجججت کز بيداد آن    

 

 تا نسازی دست و دامن را نگار از خون دل  

 

نه را           گا به گردون محرم و بي باشججججد  ها   داد

 (79)هججججمججججان:                                         

 کی به کف بی خون دل دست نگار آید تو را 

 (80)همان:                                               

 هنجارگریزی -2-2-1-2

ها ها و تبعيدها و رنج و در به دریگيریسخت ۀفرخی هر چند شاعر شجاعی است و با هم

های شاعرانگی اما گاهی گویی نگران جنبه کندصریح مسائل سياسی را مطرح میبه طور 

 اشوی مفاهيم پایداری که از منشأ اندیشه، دریافت و تجربه ،زبان شعرش نيز است. از این رو

آميزد و در زبانی هنجارگریزانه می اشحاصل کرده است با احساسات و عواطف شاعرانه

کردن موضوع و به تصویر در آوردن اندیشه، راهی است که شاعر ای اندیشه»کند. بيان می

 (90: 1372)عبادیان،« .غنایی برای تجسم مطلب باید بپيماید

 چين را یک انقالب گشود عقدةهزار 

 

 ما شانۀ ولی به چين دو زلفت شکست    

 (87: 1369)فرخی،                              

و تناسب آن با انقالب چين از یک طرف و با « چين» ةشاعر با ایجاد ایهام هنری در واژ

 ؛زلف و شانه از طرف دیگراندیشۀ پایداری خود با زبان غنایی به مخاطب عرضه کرده است
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کند. او صرفا به دنبال بيان بنابراین آشکار است که شاعر به وجوه مختلف شعر خود توجه می

به جنبه هنری و فنی شعر خود نيز توجه مفاهيم پایداری با زبان صریح نيست بلکه همزمان 

 در بيت. کندمی

استبداد پژمرده شد  سایۀدر 

 آزادی

 

 داین گلبن نورس را بی ریشه نباید کر 

 (141)همان:                         

« پژمرده شدن»های او را درگير کرده است استعاره اندیشۀکه « آزادی»شاعر برای مفهوم 

ضمن ایجاد تناسب « ریشه»و « سایه»های خلق کرده است و از طریق کلمهرا « نوگل نورس»و 

اندیشۀ و تصویر، در محور افقی شعر خود انسجام ایجاد کرده و در نهایت از طریق زبان غنایی 

 شيوةبه تصویر درآوردن اندیشه و بيان آن به زبان شاعرانه و غنایی  خود را بازتاب داده است.

های زیر هم مانند بيت باال تالش شاعر را برای بيان مفهوم نمونهیزدی است. فرّخی  خاص

 دهد:ذهنی خود به زبان غنایی نشان می

 آزادی ایران که درختی سجججت کهنسجججال    

 

 گل یک رنگ در این باغ نگردد سججرسججبز 

 

 مججا شججججاخججۀ نو رسجججتججۀ آن کهنججه درختيم  

 (155)هجججمجججان:                                        

سمت  ست اینجا گل خرمی ق  های دو رنگ ا

 (90)همان:                                            

 اندیشۀبرای ترکيب عاطفه، تصویر و فرّخی  ها در شعرهنجارگریزی ترینیکی از مهم

( و به 177داند )همان:پایداری استفاده از تشخيص است. وی اغلب آزادی را خداوند می

( و 177نهد )همان:(؛ سر به پای آزادی می181کند )همان: عزت و منزلت او قسم یاد می

(. وی تصاویر مشابه تصاویر فوق برای انقالب 181نامد )همان:خود را غالم آزادی می

خدای »( را در برابر 92)همان: « ناخدای ارتجاعی»( و 177)همان: « دادناخدای استب»سازد: می

کند دهد. وی همچنين بيان می( قرار می92)همان: « خدای انقالب»( و 177آزادی )همان: 

دهد که ها نشان می(. این92که حاضر است با فداکاری سر به پای انقالب بگذارد )همان: 

نظام ذهنی او همسان به شمار گذرد و این دو در نقالب میراه آزادی از مسير ا ،برای شاعر
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رود. از سوی دیگر، این مفاهيم پایداری برای او همچون مقدسات و معشوق است که می 

 گوید:پيوسته پيش چشم و اندیشۀ اوست. وی در بيتی دیگر دربارة انقالب می

 انقالب ما چو شد از دست ناپاکان شهيد   

 

 بهای انقالبن خوننيسججت غير از خون پاکا 

 (92)همان:                                         

پایداریِ فارسی،  –در ادبيات غنایی « شهيد»گيری از بار عاطفی مفهوم شاعر با بهره

بدین  ؛شکست و مرگ انقالب مشروطه را از طریق تشخيص با زبانی غنایی سروده است

گونه شاعر به طور همزمان وجه عاطفه و پشتوانه فرهنگی شعر خود را تقویت کرده است و 

 این ویژگی دليل مهم گستردگی شعر او در بين مردم است..

شکند و عالوه بر این که وی گاهی هم از طریق طنز و گوشه و کنایه هنجار زبان را می

 دارد:د کالم خود را تأثيرگذارتر بيان میکنشعر  را از صراحت شعارهای سياسی خارج می

 کارخسرو کشور ما تا بود این شيرین   

 فرخی از کرم شججاه شججده قصججر نشججين

 

 مردم همه گلکون باشججد دیدةالله سججان  

باشجججد     به تو این منزل نو فرخ و ميمون 

 (118-119)همان:                                   

های خسرو، شيرین و گلگون داستان بينامتنيت موجود در بيت که از طریق واژه رابطۀ

کند باعث نشده است مفهوم پایداری ذهن شاعر که از خسرو و شيرین و فرهاد را تداعی می

 شود پنهان بماند. طریق طنز بيان می

 فرّخی لحن غنایی در شعر پایداری -3-1-2

به زبان فارسی در عصر مشروطه و در پی آن  تاریخی غرب هایرمانترجمۀ بازتاب 

 دربارةگرایش روشنفکران آن زمان به بازیابی هویت تاریخی خویش باعث شد پژوهش 

ای و حماسی در بين اهل علم و هنر رایج های اسطورهشخصيت تاریخ ایران پيش از اسالم و

 -یزدیفرّخی  از جمله شعر-هها در شعر این دورها و شخصيتشود. تلميح به این روایت

بسامد باالیی دارد. این امر باعث شده است بسياری از محققان قائل به این شوند که این اشعار 

( با آوردن ابيات زیر از 131: 1389پورآالشتی و عباسی )رنگ و بوی حماسه دارد. حسن

 جمله این محققانند:
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 کشور جم سر به سر پامال شد از دست رفت

 

بل به مرگ    تهمتن از جور زال چرخ در زا

 

 کندپور سجججيروس ای خدا تا کی تحمل می 

 (129: 1369)فججرخججی،                              

 ریزدچو رود هيرمند اشک از رخ رودابه می

 (135)همان:                                          

ابيات را حماسی دانست. توجه توان این ای و حماسی نمیصرف وجود چند نام اسطوره

ای »و ندای « کندتحمل می»، «از دست رفت»، «پامال شد»هایی مانند ها و فعلبه نحو جمله

ای با شکوه در نهایت لحنی غنایی بر شعر حاکم رویکرد حسرت بار شاعر به گذشته« خدا

رگ او را در بلکه م ؛کندکرده است. در بيت دوم نيز شاعر از کنش حماسی تهمتن یاد نمی

بار معنایی شعر، اشک ریختن رودابه است برای مرگ رستم و تصویر هم  ،نظر دارد. بنابراین

 در خدمت بيان این اندیشه است. پس شعر در نهایت لحنی غنایی دارد.

ماجراهای حماسی ایران کهن را فرایاد  ،فرخی در یک مسمط وطنی بارها با تلميح

 آورد:می
م         یران کججه  همججان ا ین  بود          ا يکججاوس  ک لگججاه   نز

 جججای زال و رسجججتم و گودرز و گيو و توس بود        

 

 خججوابججگججاه داریججوش و مججأمججن سجججججيججروس بججود     

 نججی چججنججيججن پججامججال جججور انججگججلججيججس و روس بججود 

(186)همان:                                        

های تاریخی و حماسی تنها کاربرد فعل با وجود بهره گرفتن از تعداد زیادی از شخصيت

باشکوه ایران بر شعر  گذشتۀکافی است تا لحن غنایی و حسرت آميز شاعر نسبت به « بود»

های اردشير بابکان رنج»هایی مانند این مسمّط با عبارت ادامۀمستولی شود. این لحن غنایی در 

 تقویت شده است.« ای خوش آن روزی که ایران بود چون خلد برین»و  «بر باد رفت

زمانی است که شاعر با خطاب قرار دادن عناصر فرّخی  اوج هنری لحن غنایی در شعر

کند. بدل می« حدیث نفس عاطفی»و « تک گویی درونی»غير جاندار شعر خود را به یک 

 دو رباعی زیر از اینگونه است:

 تر گردی  سجججيججه ای روز سجججيججاه من   

 ای چرخ ز گردش تو من پسججت شججدم

 

ير شججججدم           هنگججام جوانی بججه خججدا پ

 وی دیججده بججه خججون دل شججججنججاور گججردی   

گردی                 بر بود  ين  ن چ ین  گردشججججت ا  گر 

 (258)همان:                                                 

 از گججردش آسججججمججان زمججيججنججگججيججر شججججدم   
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ما را      ته کردی  که خسججج  ای عمر برو 

 

بيججا ز      مرگ  ير شججججدم     وی  گی سجججج  زنججد

 (249)همان:                                            

در این ساختار نحوی مسعود سعد سلمان باشد. لحن غنایی فرّخی  رسد الگویبه نظر می

عوامل بيرونی ایجاد  مطالعۀشعر حاصل احساس یأس، تنهایی و خستگی شاعر است )برای 

عاطفی  الیۀ( بر آن است که 74: 1381) یاکوبسن،. (256: 1384رباعی اخير رک. مسرت،

گاه »: گویدیجاناتان کالر م شود.زبان در حروف ندا یا عبارت تعجبی زبان متجلی می

خود بازیچۀ یا آن را  شودیو از مدار ارتباط خارج م تابدیوقتی شعر غنایی م گویندیم

در واقع  –باد، ببر، یا دل  -نيست اش تا چيزی را مخاطب قرار دهد که واقعاً شنونده کندیم

 ؛کشاندیبه سخن گفتن م احساسی قوی است که گوینده را، از خود بيخود،دهندة این نشان 

ت خواستن مصداق مورد خود عمل خطاب یا همّدر  ،امّا این شدت هيجانات بيش از همه

و برای به وجود آوردن این وضعيت، غالباً  شودیکه در آن برقراری وضعيتی اراده م یابدیم

لر، )کا« .سر در برابر گوینده فرود آورند و مطاع او شوند شودیجان خواسته ماز اشياءِ بی

1382 :104) 

 فرّخی احساس شخصی در شعر ۀمضمون پایداری به مثاب -2-2

هيم پایداری را این است که وی مفافرّخی  های شعر غنایی در اشعارترین مؤلفهیکی از مهم

سيسم و وقتی که وردزورث شعر . پس از رمانتيآوردبه مثابه احساس شخصی به شمار می

( تعریف کرد جایگاه 48: 1373)پاینده،« اختيار احساسات نيرومندفيضان بی»غنایی را 

احساس و عاطفه در نقد شعر غنایی اهميت زیادی پيدا کرد. محققان ایرانی در تعریف این 

نوع شعر اغلب تحت تأثير رویکرد رمانتيکی قرار گرفتند و شعر غنایی را بيان احساسات 

(. زرین کوب 16: 1386و پورنامداریان،  112: 1352شخصی دانستند )رک. شفيعی کدکنی،

احوال و ادراکات نفسانی را تصویر و تلقين »داند که ( شعر غنایی را شعری می144: 1373)

انواع این احوال و احساسات است که اغراض شعر را بيان »و معتقد است که « کندمی

 «. داردمی



 

 

 

 

 1399زمستان و ز پایي، 23 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّۀنشر                                    106

سی شاعر از انفعاالت نفسانی او های سياها و کنشفعاليتفرّخی  غنایی –در شعر سياسی 

 آميزد:عاطفی و احساسی او می تجربۀشود و با متأثر می

 هر سججر به هوای سججر و سججامانی و ما را 

 

 در دل به جز آزادی ایران هوسججی نيسججت  

 (98: 1369)فرخی،                                 

ها و فرخی یزدی فرزند روزگاری پر آشوب است. صبوری، پایداری در برابر دشواری

شاعر اغلب به این موضوعات  عاطفۀدرگيری با نامالیمات موضوع بسياری از اشعار اوست. 

« ارزش»دهد. وارستگی او به این دليل است که او مسائل پایداری مردم را یک جهت می

ها و تجلی این ایمان در شعر عاطفی و صميمی او، او را ن ارزشبيند. ایمان قوی او به ایمی

دهد که تنها و تنها هوس آزادی ایران را دارد و حاضر است جان مانند یک عاشق جلوه می

 فدا کند:« عدالت»و « وطن»، «آزادی»خود را برای 

 عمرهججا در طلججب شججججاهججد آزادی و عججدل 

شمن من و دل    ست که با این همه د  عجبی ني

 

 ایمقدم سجججاخته تا ملک فنا تاخته        سجججر  

 ایم جز بججه دیججدار رخ دوسججججت نپرداختججه      

 (158)همان:                                             

 کارکرد عاطفی زبان -1-2-2

 ترین نمود احساس شخصی شاعر در بيان مفاهيم پایداری، استفاده از کارکرد عاطفیمهم

(emotive function) ( معتقد است اگر جهت گيری زبان 77: 1381زبان است. یاکوبسن )

 غنایی –یابد. این ویژگی در شعر سياسی به سمت گوینده باشد زبان کارکردی عاطفی می

شودکه مسائل اجتماعی در شعر او نه به مثابه یک خبر یا اطالعيه و شعار بلکه باعث میفرّخی 

 ر محور اصلی ساختار نحوی شعر است:شخصی شاع ای بيان شود که منِبه گونه

 مرا بججارد از دیججدگججان اشججججک خونی 

 غججریججقججم سججججراپججای در آب و آتججش 

 

 بجججر احجججوال ایجججرن و حجججال کجججنجججونجججی 

 ز آه درونجججی ز اشججججججک بجججرونجججی  

 (194: 1369)فرخی،                              

شاعر در بسياری از اشعار خود که رویکرد اطالع رسان دارد و سياسی و اجتماعی است 

عاطفی به شعر  زمينۀنهد و از این طریق پيش مطلع شعر را با کارکرد عاطفی زبان بنا می

 دهد:می
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 هرگز دلم برای کم و بيش غم نداشجججت 

 در دفججتججر زمججانججه فججتججد نججامججش از قججلججم 

هل خرد نيسججججت محترم     گاه ا  در پيشججج

 باآنکه جيب و جام من از مال و می تهيسججت

 انصججاف و عدل داشججت موافق بسججی ولی

 

 آری نداشججت غم که غم بيش و کم نداشججت  

نداشججججت       حب قلم  که مردم صججججا  هر ملتی 

 هر کس کجه فکر ججامعججه محترم نجداشججججت   

 ما را فراغتی اسججت که جمشججيد جم نداشججت  

فق ثججابججت قججدم نججداشججججت           موا خی  فّر  چو 

 (96)همان:                                              

زاویه دید عاطفی شاعر در بيت اول در تفسير عاطفی سایر ابيات از سوی مخاطب اثر 

در یک مربع ترکيب کامالً سياسی و خبری با بيت  را دیگر این ویژگی نمونۀگذار است. 

که با این  توان دیدمی« لرد کرزن عصبانی شده است// داخل مرثيه خوانی شده است»ترجيع 

 شود:بيت عاطفی آغاز می

تن         نمججایججه بججه  گرا بود جججان   تججا 

 

 سجججججر مججا و قججدم خججاک وطججن     

 (196)همان:                                            

به حلول رمانتيکی فرّخی  بيان مضامين پایداری با رویکرد احساس شخصی گاهی در شعر

آميزد و سپس احساس درون خود میشود. شاعر طبيعت و اشياء اطراف خود را با منجر می

پردازد. در واقع گویی عواطف شخصی خود را به طبيعت اطراف تسرّی به وصف آن می

 دهد:می
تار خود در جنگ بود         گار  با روز که دل   شججججب 

نگججدل                   ت تی  گي گلزار  غنچججه در  نهججا  ت  نيسججججت 

 گجججر ز آزادی بجججود آبجججادی روی زمجججيجججن 

 نوشججججدارو شججججد برای نججامججداران مرگ سجججرخ      

 

مرا      می       گر  گی بججه دل  ن بود     چ چنججگ  نوای   زد 

 هر کججه را در این چمن دیججدم چو من دلتنججگ بود

 پس چرا بی بهره از آن کشجججور هوشجججنججگ بود          

 بس کجه در این شجججهر ننگين زنجدگجانی تنجگ بود    

 (147)همان:                                                 

برای سرزمين خود  را «این چمن»شاعر در شب تنهایی خود با حلول رمانتيکی، استعاره 

و زندگانی  یابدکند و سپس چون خود دلتنگ است همه را همچون غنچه دلتنگ میخلق می

 بيند.همه را تنگ می

 فرّخی های عواطف غنایی در شعرگونه -2-2-2
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بلکه  ،اعتراض شاعر است مایۀیزدی وجود استبداد و نبود آزادی نه تنها فرّخی  در شعر

گيرد و در نهایت به درد و رنج و اندوه او بدل او را نيز در بر میقلمرو احساسات و عواطف 

این ویژگی شود. به همين جهت شاعر در بيان مضامين پایداری اغلب ذهنيتی غنایی دارد. می

شود شاعر مضامين پایداری را در قلمرو شعر احساسی به خوبی گسترش دهد و باعث می

 ژرفای عاطفی شعر خود را تقویت کند:

 دم دل ما غم زدگان شجججاد نشجججد    یک 

 دادنججد بسجججججی بججه راه آزادی جججان 

 

 ویججرانججۀ مججا از سجججججتججم آزاد نشجججججد    

 امججا چججه نججتججيجججججه مججلججت آزاد نشججججد    

 (240)همان:                                      

ستایش یار، وصف زیبایی، بيان غم فراق، دوستی، وفای به عهد، پایداری در عشق و »

( این معيارها در شعر 96: 1372)عبادیان، « .شعر غنایی استهای مرکزی دوستی، موضوع

یزدی هم وجود دارد اما عشق و معشوق شاعر، خاص و ویژه است. شاعر بر فرّخی  پایداری

را استبداد و نبود آزادی « خودش زدةشاد نشدن دل غم »معمول شعر غنایی  رویۀخالف 

چنان که گفته –شاعرانۀ فرّخیذهنيت  دانسته است. وطن، آزادی و پایداری در راه آنها در

ها به این مطلب»اغلب مصداق مضامين غنایی کهن عشق، زیبایی و وفای به عهد است.  -شد

آميزند بخشند و آن را به رنگ تجربه و احساس غنایی زمان و مکان میموضوع مناسبت می

دین ترتيب شاعر با بيان ب (97)همان:« .دهندو به آنها نبض غنایی متناسب با مسائل اجتماع می

ای خود و آميختن آن با عواطف عام غنایی رویکرد اعتراضی خود جنبه های تأملی و اندیشه

 اش گره زده است.را با عواطف شخصی

فرخی مضمون پایداریِ آزادی را در تصاویر شعری خود به مثابه یک حس عام آورده 

 لوه داده است:است و از این طریق آن را برای هر مخاطبی ملموس ج

 طعم آزادی ز بس شجججيرین بود در کام جان  

 

 شویم بهر آن از خون خود فرهاد گلگون می 

 (161: 1369)فرخی،                                

و پس از آن با توجه به ایهام شيرین در ادبيات فارسی داستان شيرین و فرهاد را تداعی 

 عاشقانۀکرده و عشق خود به آزادی و جان سپردن در راه آن را به طور ضمنی به جان سپاری 

 فرهاد تشبيه کرده است.
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معنایی شعر پایداری باعث شده است که گاهی هم حس خشم گوینده در  زمينۀالبته  

 شعرش دیده شود:

 از ره داد ز بيججدادگران بججایججد کشججججت   

 

 اهل بيداد گر این اسججت و گر آن باید کشججت 

 (111)همان:                                              

پایداری نگاه کرده است از  شاعر نازک دل که اغلب با زاویه دید عشق ورزی به مسائل

 کند:خواهی می گاه گاهی خود عذرخشم و خشونتِ

شن      ست خ سروده   فرخی کاین ابيات 

 

ناء وطن         عذر خواه اسجججت صجججميمانه ز اب

 (205)همان:                                           

دهد حس پایداری او پيوند می ۀرا با اندیشفرّخی  ترین حسی که ذهنيت غناییمهم

ترین حسی است که در شعر غنایی فارسی همچنين مهم ،است. این حس« دوست داشتن»

وجود دارد. عشق و محبت محصول حس دوست داشتن است که در شعر کهن فارسی اشعار 

های در خدمت ارتباط شاعر با مقولهفرّخی  عاشقانه و عارفانه را ایجاد کرده است و در غزل

های در غزل»گوید: می (200: 1379پایداری از جمله آزادی و وطن است. نجف دری )

گيرد و ملموس و دوست یزدی عشق به وطن و آزادی آن چنان قوت میفرّخی  پرشور

های دیگر را به ها و عشقیابد و معشوقشود که معشوق عينيت خاصی میداشتنی می

حت آزادی را معشوق خود دانسته و ادعا کرده که بارها با صرافرّخی  .«سپاردفراموشی می

 گوید:( در جای دیگر می98: 1369فرخی،) «.در دل به جز آزادی ایران هوسی ندارد»

 هسججت جانانۀ ما شججاهد آزادی و بس 

 

 جان ما در همه جا برخی جانانۀ ماسجججت          

 (109)همان:                                    

 شود:به صورت استعاری و ضمنی در غزل او دیده می اما اغلب حضور این معشوق

 گججر بججرخججی جججانججان مججن دلججداده نججبججودم    

 

 عجبی نيسججت که با این همه دشججمن من و دل 

طلججب شججججاهججد آزادی و عججدل       عمرهججا در 

 

بودم        ن همججه آمججاده  ین   در دادن جججان ا

 (163)هججججمججججان:                                 

ته     یدار رخ دوسججججت نپرداخ به د  ایمجز 

 ایمسجججر قدم سجججاخته تا ملک فنا تاخته         

 (158)همان:                                  



 

 

 

 

 1399زمستان و ز پایي، 23 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّۀنشر                                    110

-  آزادی را فرّخی کلمۀ رسدها به نظر میجاست که در برخی غزل این حضور تا بدان

رک. ) همچون تخلص شعری در بيت پایانی به کار برده است -چنان که شمس برای موالنا

فرّخی  (. اوج معشوق انگاری آزادی در غزل معروف121،122،125 شمارة هایهمان: غزل

 آوریم:ن را در زیر میآشود که برخی از ابيات با ردیف آزادی دیده می

پای آزادی          به  هادم سجججر  که بن مان   آن ز

به دسجججت آرم دامن وصجججالش را      تا مگر 

 دامن محبججت را گر کنی ز خون رنگين           

جان و دل می   کند در این محفل  فرخی ز 

 

 دسججت خود ز جان شججسججتم از برای آزادی    

قفججای آزادی...  می   دوم بججه پججای سججججر در 

پيشججججوای آزادی            می  تن  ف گ تو را   توان 

 دل نججثججار اسججججتججقججالل جججان فججدای آزادی  

 (177)همان:                                      

خود دست »، «سر به پای آزادی نهادن»های زبانی و ترکيب« دامن وصال آزادی»تصویر 

بيانگر معشوق انگاری آزادی « جان فدای آزادی کردن»و « به پای سر دویدن»، «ز جان شستن

خود را در خدمت آزادی قرار داده « دوست داشتن»از سوی شاعر است و بدین گونه عاطفه 

ترین وجه شعر او عمق عاطفی توان گفت پس از گستردگی در جامعه، مهماست. بنابراین می

عصر او هيچ شاعری به این اندازه با مفاهيم پایداری ارتباط عاطفی برقرار شعر اوست. در 

 .کندنمی

 

 گیرینتیجه -3

مسائل اجتماعی، سياسی، تاریخی، فرهنگی و دینی ایران همواره در شعر فارسی منعکس 

در بيان این مسائل جانب مضمون  فرخی یزدیشده است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا 

و شاعرانگی را رها کرده و یا این مفاهيم را با عواطف خود در آميخته و با زبان  را گرفته

بينيم که شعر در خدمت مشروطه اشعار فراوانی می دورةشاعرانه مطرح ساخته است. در شعر 

های خبری و شعارهای سياسی اجتماعی مواجه بيان مضمون است. در این حالت ما با گزاره

-نمونهفرّخی  اند. در دیوانکمک وزن و قافيه و ردیف به نظم در آمدهشویم که صرفاً به می

های این نوع وجود دارد. اما اگر کليت شعر او را در نظر بياوریم خواهيم دید که او در بيان 

 دومسائل پایداری اغلب ذهنيتی غنایی دارد. نمود این نگرش را در دیوان او با توجه به 
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در بيان مفاهيم پایداری استفاده از زبان غنایی فرّخی  نخستين اقدام توان سنجيد:شاخصه می 

های مختلف اجازه نداده است شعر او به شعار ها و هنجار گریزیافزاییاست. وی با قاعده

اش از طریق ایجاد تصویر ها و اشعار تلفيقیهای هنری غزلو نظم تبدیل شود. او در نمونه

آورد. وی ای صرف بيرون میکالم را از حالت اندیشهضمن ایجاد شاعرانگی در زبان 

کند که به خوبی تلفيق اندیشه و احساس شاعر های اضافی زیبایی خلق میهمچنين ترکيب

وی «. مام وطن»و « شمع آزادی»و « شاهد آزادی»هایی مانند ن نمایان است. ترکيبآدر 

ه ظاهر حماسی بينش حسرت بار خود همچنين با استفاده از افعال غير کنشی حتی در اشعار ب

 دهد.وطن در اشعارش نشان می رفتۀرا به شکوه از دست 

دهد این است که شاعر مفاهيم را غنایی جلوه میفرّخی  ای که شعر پایداریمؤلفه دومين

ها و فعاليتفرّخی  غنایی -نگرد. در شعر سياسی پایداری را به مثابه احساس شخصی می

عاطفی و احساسی او  ۀشود و با تجرباعر از انفعاالت نفسانی او متأثر میهای سياسی شکنش

ان است. در ترین نمودهای این ویژگی استفاده از کارکرد عاطفی زبآميزد. یکی از مهممی

 ۀشخصی شاعر محور اصلی ساختار نحوی شعر است. نبود آزادی مای این نوع اشعار غالباً منِ

ت. این مس:له مانند هجران یار در شعر غنایی کهن اندوهناک درد و رنج و اندوه شاعر اس

« دوست داشتن»هدف اصلی حس « آزادی»است. از سوی دیگر مفاهيم پایداری به ویژه 

کند. آزادی در شعر می ترین عواطف شخصی خود را نثار آزادیشاعر است. شاعر صميمی

 او خود معشوق است.

  

 یادداشت    
 پيشين به ویژه سعدی و حافظ متأثر است. برای نمونه در بيت زیر:از شاعران فرّخی  -1

يداد گل می   ندامی   تو از ب  نالی و من از گل ا

 

بل اگر داری دلی من هم دلی دارم    تو ای بل

 (163: 1369)فرخی،                              

 از بيت سعدی

 ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم   

 

 من عشجججق گل اندامیتو عشجججق گلی داری  

 (869: 1374)سعدی،                          



 

 

 

 

 1399زمستان و ز پایي، 23 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّۀنشر                                    112

 یا در بيت 

 با هزاران رنج بردن گنج عالم هيچ نيست

 

 دولت آن باشجججد ز در بی انتظار آید تو را     

 (79: 1369)فرخی،                           

 از بيت حافظ

ست که بی خون دل افتد به کنار   دولت آن ا

 

ست   ور نه با   سعی عمل باغ جنان این همه ني  

(166: 1362)حافظ،                    

 

 منابعفهرست 

جایگاه رجز در شعر دفاع (. »1396نيا، عصمت. )اميری خراسانی، احمد و اکرمی .1

 .21-40، صص 16چاپ شده در نشریۀ ادبيات پایداری. شمارة «. مقدس

. 1. ج مقاومت در ادبیات فارسیسیر تحلیلی شعر (. 1388بصيری، محمد صادق. ) .2

 کرمان: انتشارات دانشگاه شهيد باهنر.

یی از مقدّمه ویلیام وردزورث بر ترانه هابخشترجمۀ (. »1373پاینده، حسين. ) .3

 .2چاپ شده در ارغنون، سال اول، شماره «. های غنایی

چاپ شده در مجلۀ «. نواع ادبی در شعر فارسیا(. »1386پورنامداریان، تقی. ) .4

 .7-22دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه قم. سال اول، شمارة سوم، صص 

 . تهران: سخن.در سایۀ آفتاب(. 1380پورنامداریان، تقی. ) .5

مضامین و بن مایه های ادبیات (. »1389تسليم جهرمی، فاطمه و طالبيان، یحيی. ) .6

بيات پایداری. چاپ شده در نشریۀ اد«. الممالک فراهانیپایداری در اشعار ادیب

 .91-112 ، صص4 و 3شمارة 

تصحيح و توضيح  دیوان غزلیات.(. 1362الدین محمد. )حافظ شيرازی، خواجه شمس .7

 هران: خوارزمی.ت پرویز ناتل خانلری. چاپ دوم.

تحلیل زبانی اشعار فرّخی یزدی (. »1389حسن پور آالشتی، حسين و عباسی، رضا. ) .8

های زبان و چاپ شده در نشریۀ پژوهش«. قادیبر اساس نظریۀ زیبایی شناسی انت

 .113-149 ، صص17ادبيات فارسی. شمارة 
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«. سه چهرۀ یک هنر: نظم، نثر و شعر در ادبیات(. »1383. )دحق شناس، علی محم .9 

 1شمارة  انشگاه تربيت معلم. سال اول،د چاپ شده در نشریۀ مطالعات و تحقيقات ادبی.

 .47-70، صص 2و 

 تهران: روزنه. سیر تحول غزل فارسی.(. 1379. )روزبه، محمد رضا .10

چاپ هشتم. تهران:  نقاب.شعر بی دروغ شعر بی(. 1373زرّین کوب عبدالحسين. ) .11

 علمی.

 .تهران: علم شهر شعر فرخی. .(1375سپانلو، محمدعلی. ) .12

 .تهران: نگاه چهار شاعر آزادی.(. 1369سپانلو، محمدعلی. ) .13

به کوشش دکتر خليل خطيب رهبر.  دیوان غزلیات.(. 1374سعدی، مصلح الدین. ) .14

 تهران: مهتاب.

چاپ شده در «. انواع ادبی و شعر فارسی(. »1352شفيعی کدکنی، محمد رضا. ) .15

 .96-119نشریۀ خرد و کوشش. دورة چهارم، دفتر دوم و سوم، صص 

های با چراغ و آینه، در جستجوی ریشهالف(.  1390شفيعی کدکنی، محمد رضا. ) .16

 . تهران: سخن.ل شعر معاصر ایرانتحوّ

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط ب(. 1390شفيعی کدکنی، محمد رضا. ) .17

 . چاپ هفتم. تهران: سخن.سلطنت

 چاپ چهارم. تهران: فردوس. سیر غزل در شعر فارسی.(. 1372شميسا، سيروس. ) .18

شریۀ ادبيات چاپ شده در ن«. گسترۀ ادبیات پایداری(. »1393صرفی، محمد رضا. ) .19

 .207-238 ، صص10پایداری. شمارة 

تهران: بنياد حفظ آثار  آشنایی با ادبیات دفاع مقدس.(. 1389صنعتی محمد حسين. ) .20

 های دفاع مقدس.و ارزش

 تهران: هوش و ابتکار. تکوین غزل و نقش سعدی.(. 1372عبادیان، محمود. ) .21

اهتمام حسين مکی. تهران: امير  . چاپ نهم. بهدیوان(. 1369فرخی یزدی، ميرزا محمد. ) .22

 کبير.

تصویر شاهد آزادی در شعر (. »1394فضيلت محمود، شکری، همایون و همکاران. ) .23

 .249-263 ، صص13 چاپ شده در نشریۀ ادبيات پایداری. شمارة«. فرّخی
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 طاهری. تهران: مرکز. ترجمۀ فرزانه نظریۀ ادبی.(. 1382. )کالر، جاناتان .24

چاپ «. میزان دهقان: بحثی در غزل فرّخی یزدی(. »1384)کریم زاده، علی.  .25

 .133-142 ، صص1شده در نامۀ پارسی. سال دهم، شمارة 

-های ادبیات پایداری در سرودهجلوه(. »1393مدرسی فاطمه و رستمی، فرشتۀ. ) .26

 .253-272، صص 10چاپ شده در نشریۀ ادبيات پایداری. شمارة «. های فرّخی یزدی

. تهران: پیشوای آزادی: زندگی و شعرفرخی یزدی(. 1384مسرت، حسين. ) .27

 .ثالث

های غزل در عصر فرخی یزدی و توانمندی(. »1379نجف دری، حسين. ) .28

 .192-202 ، صص27 چاپ شده در شناخت. شمارة«. مشروطه

«. غزل و تحوّل اصطالحی آن در قدیم و جدید» (.1339الدین. )جالل، همایی .29

 .77-83ماره دوم،  صص ش سيزدهم، جلۀ یغما. سالمچاپ شده در

در زبانشناسی و نقد ادبی. ترجمۀ «. زبانشناسی و شعر شناسی(. »1381یاکوبسن، رومن. ) .30

  ی.نشر ن :هرانت اپ دوم.چ حسين پاینده.

 

 

 


