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محمدرضا تقيه

دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اقليد ،اقليد ،ایران
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پروین مرتضایي

استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،مرکز آموزش عالي اقليد ،اقليد ،ایران
(تاریز دریافت 6861/85/86 :تاریز پذیرش)6867/85/51 :

چکیده
فرخيیزدي یکي از نویسندگان و شاعران مبتکر در بيان مشکالت اجتماعي است .او بنا درهنمآميخنتن
شعر ،روزنامه و سياست سبب شد با روشي نو ،شيوۀ روبنهرو شندن بنا مسنائل اجتمناعي را بنه دیگنران
بياموزد .این شاعر انقالبي با انتشار روزنامه «طوفان» ،روش خنود را کنه برخاسنته از بناورش بنود بنراي
مبارزه با ظلم و سنتم بنه منردم معرفني کنرد .او بنراي اینن ننوع روش مبنارزه ،در روزنامنه متناسنب بنا
رویدادهاي اجتماعي و سياسي در ابتداي هر شماره ،یکي از رباعينات را عننوان کنار خنود قنرار داد و
بدین طریق موضع روزنامه را مشخص ميکرد .براساس آن ،مطالب دیگر روزنامنه را مطنرح کنرده بنه
مسائل سياسي -اجتماعي و انتقادي ميپرداخت .انتخاب قالبي کوتاه براي بيان انتقنادات در ننوع خنود
قابل توجه است .در این مقاله به بررسي این نوع رباعيات با عنوان :آزادي ،برابري و عدالت اجتمناعي،
انقالب ،انتقاد از انتخابات و نادرستي آن و دفاع از تودههاي مردم فقير و ...پرداخته شده و نتيجه اینکه
شيوۀ مبارزۀ فرخي یک شيوۀ کامالً ابتکاري است .سرودن شعر و قرار دادن آن بهعنوان مبحنث اصنلي
و تيتر روزنامه از نوآوريهاي فرخي است .این اشعار ،دستهبندي موضوعي شده تا روش کار شود.

واژگان کلیدی :آزادی ،انقالب ،رباعی ،فرخی ،طوفان.

− E.mail: taghiehmr1345@gmail.com
(نویسندۀ مسئول) ** E.mail: parvin.mortazaie@yahoo.com
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مقدمه
ميرزا محمند فرخنيینزدي در سنال  6517در ینزد متولند شند ،وي در اواینل نوجنواني بنا
بهرهگيري از استعداد شعري خود با سرودن اشنعاري بنه مبنارزه بنا ظلنم و سنتم پرداخنت.
نخستين سروده او درآغاز نوجنواني بنه اخنراجش از مدرسنه انجاميند .چنند سنال پنس از
اجراي مشروطيت وي به تهران آمد و در صف مبارزان ظلم و ستم قرار گرفنت« .در سنال
 6888به انتشار روزنامه «طوفان» پرداخت و با لحنن تنند و بنيپنرواي خنود ،طوفناني بنهپنا
ميکرد بارها تعطيل شد؛ در هشت سال مدت انتشار خنود ،پنانزده بنار توقينف و صناحب
امتياز آن به دادگناه کشنيدهشند» (آرینن پنور .)989 :6835 ،او در دورۀ هفنتم مجلنس بنه
عنوان نمایندۀ مردم یزد انتخاب شد .در پایان این دوره به علت انتقادهاي تند و کوبنندۀ از
دولت به مسکو و از آنجا به آلمان گریخت .وي در سال  6865شمسي به وطن بازگشنت
و بننا قننرارداد  6666وثو.الدولننه بننه شنندت بننه مخالفننت برخاسننت .او بارهننا بننه سننبب
آزاديخواهي خود و مبارزه با ظلم و ستم حاکمان ،زننداني شند و سنرانجام جنان شنيرین
خود را در راه وطن دوستي و آزادگني خنود در زنندان شناه در سنال  6863از دسنتداد»
(حسيني کازروني.)9-65 :6873 ،
«او درگيرترین شاعر عصر مشروطه بود ،در تمام عمر خنود ،پيناپي مشنغول مبنارزه بنا
حاکمان عصر خود بود و هر رخداد اجتماعي او را به واکننش وامنيداشنت» (همنان.)56 :
فرخي در راه مبارزۀ انقالبي خود از روشني خنا

اسنتفاده کنرده اسنت؛ از جملنه انتشنار

روزنامة طوفان که با چنين هدفي ایجاد شده بود« .روزنامة طوفان به صاحب امتيازي وي با
آرم سرخ رن

انقالبي ،شامل مطالب تند انتقادي و سياسي بود» (همان« .)55 :در روزنامة

طوفان به غير از خبرها و مقالههاي سياسي -اجتماعي ،مطالب ارزشمند تاریخي و ادبي هنم
منتشر ميشد که رباعيات و غزليات بارزترین نمونه آنها است» (مسرت.)598:6835 ،
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در روزنامه طوفان از قالبهاي شعري گوناگون ،بهره برده است؛ یکي از این قالبهنا،
رباعي است .دربارۀ رباعي باید گفت که در ميان قالنبهناي شنعر فارسني ،داراي انسنجام
بيشتري است و هماهنگي منسجمي ميان مصراعهاي آن وجود دارد .اخنوان ثالنث دربنارۀ
رباعي بر این باور است« :شعر خوب امروز مثل ساختمان یک رباعي استادانه است که هنر
مصرع وظيفهاي خا

در مجموع هماهن

شعر دارد براي رساندن معنني و ضنرب آخنر

که در مصراع آخر ميآید» (اخوان.)575 :6816 ،

 .1پیشینۀ پژوهش
در معرفي و بيان ویژگيهاي رباعيات فرخي بایند گفنت کنه وي از جملنه شناعران مبنارز
است که به شيوهاي ابتکاري هربار با انتشار یک رباعي در راستاي بيان اهداف در حقيقنت
آن را سننرلوحة کننار مبننارزاتي و دیباچننة کننالم خننود را قننرار داده اسننت؛ او ربنناعي را در
روزنامه براي تقابل با ظلم و ستم زمانة خود بهکار گرفته است .بننابراین ،در ننوع خنود در
خور توجه است و هيچ مقالهاي که به مبارزه با سرودن شنعر در قالنب ربناعي در روزنامنه
پرداخته باشد ،دربارۀ فرخيیزدي نوشته نشده است.
محمننود صنناد.زاده ( )6837در مقالننه «بررسنني اصننالحطلبي و نننوگرایي از دینندگاه
فرخي» ،حسين مسرت ( )6837در مقالة «نام فرخيیزدي از صنفحة تناریز زدوده نخواهند
شد» ،فاطمه مدرسي و فرشنته رسنتمي ( )6868در مقالنة «جلنوههناي ادبيّنات پاینداري در
سرودههاي فرخيیزدي» ،محمدعلي صادقيان ( )6876در مقالة «بنمایههاي درد و رنن در
شننعر فرخننيیننزدي» ،مهنندي ملکثابننت ( )6838در مقالننة «اندیشننههنناي دیننني در اشننعار
فرخيیزدي» و قاسم صافي( )6836در مقالة «فرخيیزدي ،شناعر سنرافراز فرهنن

و ادب

ایران» ،محققاني هستند که دربارۀ فرخي مقاالتي نوشتهاند ،امنا مسنالة سنرلوحه قنرار دادن
رباعي در روزنامه را -که در نوع خود روشي کمنظير آن هم از شاعري کنه در سنه ضنلع
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مثلث مبارزه ،شاعري و سياست قرار داشته و هریک از اضنالع اینن مثلنث را بنهخنوبي بنه
درجة مطلوب و ارزشمند رسانيده است -مورد توجه قرار ندادهاند .بنابراین ،در اینن مقالنه
کوشش شده تا با جستوجو در رباعيات فرخي که سنرلوحة روزنامنه قنرار گرفتنه ،شنيوۀ
مبارزۀ وي را به مخاطب بشناسانند و ویژگيهاي رباعيات وي ازاین منظر تبيين شود.

 .2روش پژوهش
شمارههاي روزنامة طوفان از شمارۀ  63سال اول تا شمارۀ  75سال دوم مورد مطالعنه قنرار
گرفت و به روش تحليل ،محتواي روزنامه و رباعيات آمده درآن سنعيشنده تنا توجنه بنه
نگرش فرخي در مطالب آمده مورد بررسي و وکاوي قرارگيرد و شگرد فرخي در کاربرد
رباعي در این نوع کارکرد با چنين روشي تبيين شود.

 .3بحث و تحلیل
اینکه فرخي ،رباعي را براي بيان اندیشههاي مبارزه برگزینده ،شناید دلينل عالقنه بنه کوتناه
بودن ساختار آن است؛ بنابراین ،وي با ابتکاري زیبا ،سرآغاز تمامي روزنامههاي طوفنان را بنا
یک رباعي مزینکرده است .گویي رباعي در ابتدا به صورت اجمالي موضوع روزنامنه را در
هر شماره معرفي ميکند .قالب مختصنر و تنراکمپنذیر ربناعي آن اسنتعداد را دارد تنا قنالبي
مناسب براي تراوش اندیشههاي سياسني قنرار گينرد و از نکنات تأمنلبرانگيز در اینن بناره،
تناسب و وحدت مضمون رباعي با موضوع روزنامه است.
«براي الفاظ آزاديخواهي ،ميهندوستي ،استبدادشکني ،سربازي و سرانجام جانبنازي
که از دیرباز در کشور ما معني و مفهوم حقيقي نداشت ،مصدا .حقيقي بنهشنمارمنيرود»
(توکليمحمدي .)17 :6868 ،بنابراین ،درونمایة آزادي ،انقنالب ،ظلنمسنتيزي ،پيکنار بنا
بيگانهپرستي ،انتقاد از حاکمان زر و زور ،ارتجاع ،فترت ،استبداد ،مجلس و دفاع از منردم
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رن دیده به ویژه دهقان و کشاورز از مهمترین مضامين رباعيات هستند؛ با وارد شندن اینن
مضمونها به رباعيات ،ناچار زبان نيز تغيير کرده و همسو با محتوا حرکت کرده است.

 .1-3درونمایۀ رباعیات در روزنامه طوفان
شعر فرخي بيشتر بيانگر مسائل سياسي و اجتماعي است .سرودههایش صنداي ملتني اسنت
که از نبودن ،آزادي و عدالت رن ميبرند و شعروشاعري را بهعنوان بهترین حربنه مبنارزۀ
خننود انتخننابکننرده و بننا هنندف انتقادهنناي سياسنني و اجتمنناعي از ایننن هنننر ارزشننمند
بهرهبرداري ميکند؛ در راه رسيدن به اهداف خود و تحقنق عندالت و آزادي در وطنن از
قالب رباعي نيز استفادهکرده و در شمارههاي متعدد روزنامة طوفنان ،رباعينات خنود را در
صدر مطالب قرار داده است ،با توجه به مضمونهاي بهکاررفته در این رباعيات ،منيتنوان
آنها را دستهبندي کرده و به بررسي محتواي آنها پرداخت.

 .1-1-3آزادی
یکي از مضمونهاي مورد عالقه ،آزادي است که وي بارها در اشنعار خنود و بنهوینژه در
رباعياتش به این مهم پرداخته و با زبان قلم از آزادي دفاع کردهاست.
گنننر درد و غنننم قننندیم تجدیننند شنننود

ینننننا دوره ارتجننننناع تمدیننننند شنننننود

بهتننننر کننننه ز آراي لواسننننان خننننراب

آزادي منننننا یکسنننننره تهدیننننند شنننننود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )33

در ایننن ربنناعي ،حاضننر اسننت بننه هننر قيمتنني آزادي را حفننظ کننند؛ تحمننل درد و غننم،
گوشهنشيني و انزوا یا هر راهکاري که از قرباني شدن آزادي جلوگيري کنند ،خواسنته او
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است و تالشميکند تا به آزادي دست پيدا کند و بنا تأکيند بنر حفنظ آن ،اهمينت آن را
یادآور ميشود .در یکي از نوشتههاي خود در همين شماره ميگویند« :پروردگنار مطلنق،
نعمت وجود را براي زیست و تنعم به عامه ارزاني داشته است ،مقدسترین فریضه زندگي
آزادي و حریت است» (فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ .)15
فرخي در نوشتهاي دیگر آزادي را گرانبهاترین گوهر حيات انسان معرفي ميکند« :منا
در سایه حس بيم و اميد که قوانين طبيعت از نخستين روز خلقت آراینش ذات بشنر کنرده
بود قيام نموده ،براي تحصيل گنوهر حينات؛ یعنني آزادي قندم بنه ميندان مبنارزه ارتجناع
نهادهایم( »...فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ .)67

 .2-1-3برابری و عدالت اجتماعي
از دیگر خواستهها ،برقراري عدالت اجتمناعي و برابنري و مسناوات مينان اقشنار مختلنف
جامعه است ،او بر این باور است که عدالت و برابري همراه با خلقت انسان وجود داشنته و
هيچ انساني حق برتري اجتماعي بر دیگران را ندارد؛ بنابراین همه افراد جامعة انسناني بایند
از حقو .یکسان برخوردار باشند و در تأکيد بر خواسته خود ایننگوننه سنخن منيگویند:
«علي بن ابي طالب(ع) که ذات حق و حق محض بود به اتکاي کلمنه اسنالم بنا روحانينت
کاملي که در وجود مقدس او احاطه داشت ،ميان عرب و غير عرب تفاوتي قاینل نبنود»...
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ .)55
عنننالم همنننه عابدنننند و معبنننود یکيسنننت

دنيننا همننه سنناجدند و مسننجود یکيسننت

بنننا دینننده انصننناف چنننو نيکنننو نگنننري

روحنناني و مننا را همننه مقصننود یکيسننت
(همان)
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در جهان ،اگر با دیدۀ انصاف و از روي عدالت داوري کننيم ،همنه انسنانهنا مسناوي
خلق شدهاند و هدف کمال و رستگاري و قبلة مقصود واحد و یگانه است؛ در اینن ربناعي
اندیشههاي دیني و مذهبي نوعي تراوش کرده و یگانهپرستي و خداشناسني را منيتنوان از
وراي اشعارش مشاهده کرد.
دنيننا چننو یکنني خانننه و جنناي همننه اسننت

ویننن خانننه غننم سننرا ،سننراي همننه اس نت

این است که عيش و ننوش اینن دنينا هنم

از بهننر یکنني نيسننت بننراي همننه اسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )17

فرخي با تأکيد بر اینکه دنيا سراي غم و اندوه است ،یادآوري ميکند که عيش و نوش و
غم و اندوه این جهان نيز باید برابر تقسيم شود و به شيوه غيرمستقيم بنه انتقناد از حاکمناني
ميپردازد که غم و اندوه را سهم مردم فرودست جامعه ميدانند و عيش و ننوش ،راحتني،
آسایش و کامروایي را حق مسلم خود ميدانند.
دنينننا کنننه سنننعادتش بنننود منننال همنننه

از چيسننت کننه نيسننت شننامل حننال همننه

شننهري کننه شننرافتش بننراي همننه نيسننت

اي واي و دو صنند واي بننر احننوال همننه
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )15

در باور او ،عدم تساوي و برابنري در امکاننات جامعنه ،ناشني از بنيعندالتي حاکمنان
است .با بيان دیگر ،غيرمستقيم و تأکيد بر تساوي حقو .همة مردم ،نيش انتقاد خامنه خنود
را متوجه مقصران واقعي این فاجعه ميداند و از مردم نيز به گونهاي انتقاد ميکند که چنرا
حقو .ضایع شده خود را مطالبه نميکنند.

924
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در مسننلک مننا کننه عننزت و ذلننت نيسننت

سننلطان و فقيننر و کثننرت و قلننت نيسننت

هر کس که به دست خویشتن کنار نکنرد

صنننال بنننه نماینننندگي ملنننت نيسنننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )96

مسلک و شيوۀ مبارزۀ خود را براساس برابري و عدالت بنا نهاده و اعتراف ميکند کنه
فقير و غني در جهاننگري او با هنم برابرنند و بایند بنه ینک انندازه از نعمنتهناي جامعنه
بهرهمند شوند و کسي را شایسته حاکميت جامعه ميداند که براي رفاه ،آسایش و سعادت
همه افراد جامعه تالش کند.
جمعننني ز غننننا صننناحب افسنننر باشنننند

یننک دسننته ز فقننر خ ناک بننر سننر باشننند

باید که بر این فزود و از آن ینک کاسنت

تننننا هننننر دو بننننرادر و برابننننر باشننننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )57

همة افراد جامعه باید با هم برادر و برابر باشند ،اینن شنعار هميشنگي او بنود و اگنر در
جامعه گروۀ در عسرت و سختي به سر ميبرنند و تضناد طبقناتي منردم را رنن منيدهند،
دليلش نابرابري اجتماعي و عدم تقسيم یکسان منابع جامعه است.

 .3-1-3انقالب
«هوادار روشهاي خونين و قهرآميز بود و حل ناهنجاريهاي درون جامعه را تنها از طریق
روي دادن انقالبي خونين امکانپذیر ميدانست و آن را کارآمندترین شنيوه بنراي نجنات
جامعه از چنگال استبداد حاکمان زمانه خود برميشمرد» (صدرينيا .)67 :6873 ،بارهنا در
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اشعار خود بر لزوم انقالب و تحنول در جامعنه تأکيندمنيکنند و بنه اننواع گونناگون اینن
ضرورت را یادآورميشود .انقالب ،قيام و خيزش از آرزوهاي هميشگي فرخي بودهاست.
روزي سنننت کنننه اقننندام غيوراننننه کننننيم

از پينننر و جنننوان جننننبش مرداننننه کننننيم

وان کنننناخ کننننه آشننننيانه فتنننننه بننننود

بنننننا آلنننننت انتقنننننام ویراننننننه کننننننيم
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )56

انقالب یک اقدام غيورانه است که پير و جنوان نمنيشناسند و همنه در برابنر جامعنه و
یکدیگر مسؤل هستند؛ بنابراین بهترین راه مبارزه با اهنل فتننه و سنتم ،انقنالب اسنت و راه
انگيزش آن و وسيلة ایجاد انقالب ،انتقام است؛ بایند جنوهر و انگينزه انقنالب را از طرینق
انتقام به وجود آورد.
در مملکنننت انقنننالب منننيبایننند و بنننس

و ز خننون عنندو خضنناب مننيباینند و بننس

خنننواهي تنننو اگنننر شنننوي موفنننق فنننردا

امنننروز دگنننر شنننتاب منننيبایننند و بنننس
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )75

راه رسيدن به پيروزي از بطن انقالب ميگذرد جز انقالب و قيام ،هيچ راهکاري پاسنزگنوي
مشکالت اجتماعي نخواهد بود؛ بنابراین باید براي رسيدن به فنرداي بهتنر قينام کنرد .انگينزۀ
جنبش را با این بيان مستقيم و آتشين در ميان منردم ایجناد کنرده ،فرصنت را نبایند از دسنت
داد .بارها اغتنام فرصت و بهرهگيري از زمان را به مردم همعصر خود ینادآور منيشنود و بنر
این باور است که آن قدرت و توانایي که بتواند مردم را از تينره روزي نجنات دهند بایند در
خود مردم جستوجو کرد و باید سرنوشت خویش را تغيير دهند.
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دل زمزمنننننننههننننننناي انقالبننننننني دارد

در عنننين جننننون حنننرف حسنننابي دارد

گویننند کنننه ز چيسنننت مستشنننار بلننندي

ایننننن طننننور سننننر خانننننه خرابنننني دارد
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )66

فرخيیزدي خود را یک انقالبي مبارز معرفي منيکنند و بنا اینن تحکنيم در بينان ،تنالش
ميکند ،انگيزه جنبش انقالبي را در ميان اقشار گوناگون جامعه زمان خود به وجنود آورد
و آنها را با خود همراه کند .او تنها راه درست و حرف حسنابي را انقنالب کنردن عننوان
ميکند و خراب بودن مملکت ،بهترین دليل براي قيام است.

 .4-1-3انتقاد از انتخابات و نادرستي آن
یکي از پربسامدترین مضمونهاي بهکار رفته در رباعيات ،انتقاد صری و بيپنرده از نحنوۀ
برگزاري انتخابات در جامعة زمنان خنود و نادرسنتي آن اسنت .وي منشنا همنه مشنکالت
جامعه را این رفراندومهاي بياساس برميشمرد.
افسنننوس کنننه از رأي خنننراب منننن وتنننو

یننک مرتبننه شنند پنناک حسنناب مننن و تننو

آراء لواسنننان چنننو بنننه خنننوبي خواننننند

حنناکي سننت ز سننوء انتخنناب مننن و تننو
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )68

صننندوقچه کننه جنناي آراء شنندهاسننت

هننم روح گننداز و هننم دل آرا شنندهاسننت

دیو و دد و دام و وحش و طينر اسنت در آن

ایننن جعبننه مگننر جنگننل مننوال شنندهاسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )36
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آن جعبننه کننه رأي خلننق گنجينننه اوسننت

بنننيمهنننري روزگنننار از کيننننه اوسنننت

فرمننننننان سننننننعادت و شننننننقاوت دارد

اینننن راز نهفتنننه کنننه در سنننينه اوسنننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )77

در این اشعار با صراحت در گفتار و با بياني کوبنده و قاطع ،انتخابنات را بنه بناد انتقناد مني-
گيرد و بر نادرستي آن اصرار ميورزد و نيکبختي و سنعادت منردم جامعنه را در گنرو انتخناب
نماینده صال ميداند که از دل صندوقچههاي آرا بيرون نميآید و بنا حسنرت و انندوه از اینن
انتخابات ناشایست و نادرست سخن ميگوید و مردم را از این مسأله آگاه ميکند.

 .5-1-3دفاع از تودههای فقیر جامعه
بارها در اشعار خود به دفاع از محرومان ميپنردازد و در منشنور مبنارزۀ او ،دهقنان ،فقينر،
مستأجر ،غني و متمول ،از حقو .یکسان برخوردار هستند.
گننر مشننکل فقننر و ثننروت آسننان گننردد

آسنننوده ز غنننم تنننوده انسنننان گننننردد

گرگي ست که گشته حنارس منيش ز جنور

مالنننک چنننو نمایننننده دهقنننان گنننردد
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )96

بارها به شيوه مستقيم و غيرمستقيم از طبقنه دهقنان و فقينر جامعنه دفناع منيکنند و بنر
احقا .حقو .آنان اصرار ميورزد؛ دهقانان ،در شرایط نابساماني به سر ميبردند و مالکنان
حقو .آنها را دستمایة خواستههاي نابجاي خود قرار ميدادنند .بننابراین ،وي اربابنان را
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افرادي گر صفت ميداند که بر دهقانان ستم روا ميدارند .بنا انتخناب اینن لقنب بنراي
مالکان از نهایت قساوت ،سنگدلي و ستم آنها پرده برميدارد.
ابنننننناء بشنننننر کنننننه زاده بوالبشنننننرند

آن تنننننوده اصنننننل زارع و کارگرنننننند

صنننننف دگننننري معاونننننند آنهننننا را

بنناقي همننه جمننع فرعنني و مفننت خورننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )98

در مسننلک مالننک ملکنني سننالک شنند

از عشننق بننه ملننک آن ملننک هالننک شنند

آورد فشننار چننون بننه مسننتأجر خننویش

نننامش بننه زبنننان دوزخنني مالننک شننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )67

با بياني تند و آتشين از مالکان همعصر خود انتقاد ميکند و با دادن لقنبهناي از قبينل
مالک دوزخ و مفتخور ،درستي عملکرد آنها را زیرسؤال ميبرد و به دفاع از فرودستان
جامعة خود ميپردازد.
ایننن پننول کننه صنناحبان القنناب خورننند

خنون دل ماسننت چنون منني نناب خورننند

تنننا کننني عنننر .جبنننين ینننک ملنننت را

بگرفته و قطره و قطنره چنون آب خورنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )18

عر .جبين ملت ،رفاه و آسایش حاکمان ظالم را فراهم کرده و شنراب عنيش و ننوش
افراد ظالم جامعه از خون دل مردم است .با شجاعت و صری  ،شخصيت واقعي سنرمداران
نابخرد زمان خود را براي همگان آشکار ميکند.

رباعي سرلوحه و دیباچۀ کار فرخي یزدی در روزنامه «طوفان» /محمدرضا تقيه و پروين مرتضايي

921

 .6-1-3انتقاد صریح از کارگزاران
در ابياتي متعدد نمایندگان و کارگزاران داخلي و خارجي ایران زمان خود را معرفي کرده
و از آنان انتقاد ميکند.
آننننان کنننه پرینننر قلنننب منننا را خسنننتند

دیننننروز قننننرار بننننا اجانننننب بسننننتند

دوشنننينه یگاننننه عضنننو دولنننت بودنننند

امننننننروز نماینننننننده ملننننننت هسننننننتند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )67

در این ابيات ،سياست خارجي ایران زمان خود را زینرسنؤال بنرده و از بيگاننهدوسنتي
آنان و سرسچردگيشان به دولتهاي غربي انتقاد ميکند و پيکار با بيگانهپرستي را تنروی
ميکند و بذر تنفر و انزجار از بيگانگنان و سرسنچردگان آننان را در دل منردم منيکنارد و
پرده از اسرار شوم حکومت بر ميدارد.
گنننر هنننادي منننا ز جهنننل گمنننراه نبنننود

گمراهننننني او در همنننننه افنننننواه نبنننننود

کابينننننه نمننننيشنننند متزلننننزل هرگننننز

گننر (لينندر) خودپسننند خودخننواه نبننود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )13

این غنچه نوشنکفته خنوش وا شندهاسنت

و ایننن غننوره نارسننيده حلننوا شنندهاسننت

آن را کننننه بننننراي نننننوکري آوردیننننم

دیننننري نگذشننننته آقننننا شنننندهاسننننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )65
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فرخيیزدي شگفتزده است که چرا افنراد نناالیق امنور جامعنه را بنه دسنت گرفتنهانند و
انتصاب افراد در امور حکومتي بر اساس کارداني و شایسنتگي آننان نيسنت .بنه صنراحت
خيانتکاران جامعة خود را از کژرويها برحذرميدارد و بنه آننان هشندار منيدهند و در
طوفان و مقالهها و گفتار آتشين آنان را خيانتکنندگان به مردم معرفي ميکند.

 .7-1-3انتقاد از خودپرستي و سادهدلي حاکمان
سننر دسننته حننزب هننر چننه هسننتند همننه

سننر تننا بننه قنندم خننویش پرسننتند همننه

افننرادي اگننر در آن ميننان یافننت شننوند

از سنننناده دلنننني آلننننت دسننننتند همننننه
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )63

افراد مسئول جامعه یا خودپرست و خودخواه هستند و یا ساده دل و زودبناور و از اینن
دو گروه هيچ کار شایسته و خدمت ارزندهاي برنميآید.

 .8-1-3دورة فترت
فرخيیزدي بارها در اشعار خود از دوره فتنرت یناد منيکنند؛ دورهاي کنه در آن نهضنت
مشروطيت شکست ميخورد و مبارزان به گوشهنشيني و انزوا پناه ميبرند.
در اول عشنننننق بننننناده نوشننننني اولننننني

در آخننننر عمننننر منننني فروشنننني اولنننني

تننا دوره فتننرت اسننت همچننون خننم منني

بنننا خنننوردن خنننون دل خموشننني اولننني
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )61
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دورۀ فترت ،دورۀ سکوت ،خاموشي و خون دل خوردن است؛ زیرا مبنارزه در اینن دوران
نتيجهاي به دنبال ندارد ،بنابراین باید همچون خم مي ،مهر بر لب ،خاموش بود.
جان چند گهني گوشنهنشنين خواهند شند

دل مشننننعل آه آتشننننين خواهنننند شنننند

گنننر طنننول کشننند دوره فتنننرت چنننندي

حننال مننن و تننو بهتننر از ایننن خواهنند شنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )69

بهترین شيوۀ مبارزه در دورۀ فترت ،گوشهنشيني و انزوا است و اگر اینن دورۀ طنوالني
شود با تدبير و درایت ميتوان به نتای مطلوبي دست یافت؛ وي در انتظار به دسنت آمندن
فرصتي بود.
 .9-1-3فرصت را غنیمت شمردن
مکننن

از دسننت بننه دسننت وقننت را تن ن

مکننن

در طنني طریننق پنناي خننود لننن

بنننا حربنننه روزگنننار پيشنننين زینننن پنننس

اي فننارس فرسننوده دگننر جننن

مکننن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )98
فرخيیزدي ،انقالبيون را به مسل شدن به ابزارهاي نوین مبنارزه دعنوتمنيکنند و بنا
بهروز شندن جامعنه و ایجناد فرآینندهاي جدیند در جامعنه و تغيينر در ارکنان آن ،دیگنر
شيوههاي کهن مبارزه پاسزگو نخواهد بود؛ بنابراین ،باید فرصت را غنيمت شمرد و بدون
از دست رفتن زمان به دست آمده از شيوههاي کارآمد و نوین استفاده کرد.
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بر سرعت عمل و اغتنام فرصت تأکيد ميکند و با ایجاد انگيزه در ميان منردم ،آننان را
به جان فشاني براي آزادي و عدالت فرا ميخواند.

 .11-1-3دعوت به وحدت و همبستگي
در موقننع سننخت مننينباینند شنند سسننت

ک نز عننزم شکسننته را تننوان کننرد درسننت

خورشننننننيد موفقيننننننت رخشننننننان را

در سننننایه اتفننننا .مننننيباینننند جسننننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )91

اتحاد ،همدلي و همراهي راز موفقيت هر ملت است؛ بنابراین ،وي با تکينه بنر دیندگاه
جامعهشناسي خود ،همه افراد جامعة عصر خود را به وحدت و همدلي فرا ميخواند و تنهنا
راه دست یافتن به پيروزي را اتحاد ميداند.

 .11-1-3تبریک سال نو (تبریک ویژه)
امننروز کننه گشننته هننر غنينني دل خننوش

و ز مقنننندم نننننوروز جهننننان مينننننووش

تبریننننک صننننميمانه خننننود را طوفننننان

تقننندیم کنننند بنننه تنننوده زحمنننت کنننش
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )99

تنها به مردمان زحمتکنش و رنن دیندۀ زمنان خنود ،فنرارسنيدن سنال ننو را تبرینک
ميگوید و از حاکمان فرعونصفت زمانه خود ابنراز انزجنار منيکنند .روزنامنه طوفنان را
حامي مردم ميداند؛ بنابراین ،تمامي مطالب آن حتي تبریک سال نو نيز از آن مردم اسنت.
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در پيام تبریک خود جسورانه اینگونه سخن ميگویند« :کارکننان طوفنان ،مقندم مسنعود
نوروز فيروز را با قلبي مشعوف و اندوهگين تبریک ميگویند نه به آن دسته که شوکت و
طنننين جنناللشننان ارکننان گيتنني را تکننان داده و در بارگنناه فرعننوني خننویش اسننتراحت
نمودهاند...ما تبریک ميگویيم به جامعه زحمتکنش و رنجبنران دنينا .»...در اینن پينام بنا
شهامت از تنپروري حاکمان عصر خود انتقاد ميکند.

 .12-1-3ویژگيهای نماینده و حاکم خوب
اول ره کننننننار را نشنننننننان بایننننننند داد

در موقنننننع کنننننار امتحنننننان بایننننند داد

چنننون کنننار بنننه عنننالم جنننوان نسنننچاري

پنننس کنننار بنننه پينننر کننناردان بایننند داد
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )51

افرادي باید براي ادارۀ امور جامعنه انتخناب شنوند کنه از بوتنة آزمنایش گذشنته و از
آزمون خود سربلند بيرون آمده باشند؛ بنابراین ،باید مسؤليتهاي اجتماعي و سياسي را بنه
افراد کاردان ،دانا ،آگاه و باتجربه سچرد .در همين شماره از روزنامه که بنا موضنوع «بنراي
کار ،متخصص شرط است» منتشر شده ،ميگوید« :برویم فکر چاره بکنيم کنه بنراي کنار،
مرد کار و اهل کار باید جست( »...فرخيیزدي ،6885 ،شمارۀ .)51
در مسننلک مننا کننه عننزت و ذلننت نيسننت

سننلطان و فقيننر و کثننرت و قلننت نيسننت

هر کس که به دست خویشتن کنار نکنرد

صنننال بنننه نماینننندگي ملنننت نيسنننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )96

متنپژوهي ادبي؛ سال  ،42شمارة  ،42تابستان 9911

914

افرادي شایستگي نمایندگي جامعه را دارند که زحمتکش و پرتالش باشند و در نظنر
آنان تمامي اقشار جامعه از حقو .مساوي برخوردار باشند.
گنننر هنننادي منننا ز جهنننل گمنننراه نبنننود

گمراهننننني او در همنننننه افنننننواه نبنننننود

کابينننننه نمننننيشنننند متزلننننزل هرگننننز

گنننر ليننندر خودپسنننند خودخنننواه نبنننود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )13

خودخواهي ،جهل و گمراهي حاکم ،از مهمترین عوامل سنقوط ینک جامعنه اسنت و
حاکمان همعصر خود را به این دليل رد صالحيت ميکند که افرادي خودپسند ،مغنرور و
نادان هستند و شکست کابينه را حاصل گمراهي آنان ميداند.
بننننا پنننناک دالن پنننناک نهننننادي باینننند

از مختلسنننننين قطنننننع اینننننادي بایننننند

ینننا آن کنننه ز ورشکسنننتگي بایننند منننرد

ینننننا چننننناره فقنننننر اقتصنننننادي بایننننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )55

براي حل نهایي مشکالت اقتصادي جامعه ،پيشنهادميکند که باید از طرینق درسنتي و
پاکي وارد شد و دست ظالمان حکنومتي را قطنع کنرد .،در بناور او منردم جامعنه افنرادي
پاکنهاد هستند و شایستگي آن را دارند که حاکمانشان نينز افنرادي پناک و مبنرا از هنر
آلودگي باشند؛ حاکمان و مردم را به نهضت اقتصادي فراميخواند.
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 .13-1-3تعریض به حق
دنياي ضعيف کش که از حنق دور اسنت

حق را بنه قنوي منيدهند و معنذور اسنت

بيهننوده سننخن ز حننق و باطننل چننه کننني

رو زور به دست آر که حنق بنا زور اسنت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )87

با بياني کنایي و رندانه ،دنيا را مورد سرزنش قرارميدهد که حق و راستي را بنه دسنت
ظالمان سچرده است .بر این باور است که براي رسيدن به حق خود باید به زور متوسل شد؛
راهي که سرپرستان امور حکومتي جامعة زمان او در پيشگرفته بودند.

 .14-1-3احترام به قانون و قانونمندی
مظلنننومکشننني طریقنننة محتشنننم اسنننت

قنننانونشنننکني پيشنننه اهنننل سنننتم اسنننت

هننر سننر کننه بننه احتننرام قننانون خننم شنند

در مسنننلک اربننناب قلنننم محتنننرم اسنننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )67

احترام به قانون بر همه واجب است؛ کساني که به قنانون احتنرام منيگذارنند  -از هنر
طبقهاي که باشنند -افنرادي درسنت کنردار و قابنل احتنرام هسنتند؛ قنانونشنکني جرمني
نابخشودني است و اهل قلم پایبند بودن به قانون را از اصول مسلم خود ميدانند.
تحکننيم اسنناس بننر مؤسننس فننرض اسننت

این اصل به هر منعم و مفلس فرض اسنت

بننر فننرض وکيننل هننم خطننا پيشننه بننود

بننر جامعننه احتننرام مجلننس فننرض اسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )16
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احترام به مجلس را به عنوان یکي از ارکان قانونگذاري در جامعه ،بنر همنه واجنب و
ضروري ميداند ،حتي اگر نمایندگان افرادي شایسته نباشند ،قنانون شنکني ،جرمني اسنت
که قابل چشم پوشي نيست ،با این گفتار نهایت تعصنب و توجنه نسنبت بنه قنانون و قنانون
مندي آشکار ميشود.
 .15-1-3معرفي مرامنامه و مسلک خود
در رباعيات خود ،اصولي را معرفي منيکنند کنه خنود بنه شندت بندان پنايبنند اسنت و
همفکران خود را نيز به رعایت این اصنول و فنرامين فنرا منيخوانند؛ اینن بياننات در واقنع
شيوهنامة مبارزه است که در این ابيات خوانده شده است.
 .16-1-3دوری از تهمت زدن
چنننون نامنننه منننا بنننراي کالشننني نيسنننت

چننون خامننه مننا مرتشنني از راشنني نيسننت

پنننس پيشنننه منننا هنننرزه درایننني نبنننود

پننس حربننه مننا تهمننت و فحاشنني نيسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )68

از شيوه مبارزۀ خود در تقابل بنا جنور و سنتم سنخنمنيگویند| و خنود را از هرگوننه
تهمت زدن ،ناسزا گفتن ،سست شدن و هراسيدن مبرا ميدانند و بنر درسنتي و کارآمندي
روش خود صحه ميگذارد و به طور غيرمستقيم انتقاد از عمنلکنرد حاکمنان حکنومتي و
نادرستي رفتار آنان را گوشزد ميکند.
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 .17-1-3عدم تسلیم در برابر ظلم و ستم
شنننادم کنننه دل خنننراب تسنننليم نشننند

در پنننيش اوميننند و بنننيم تسنننليم نشننند

یننک صنننب رهنننين ننننور اميننند نگشنننت

یننک شننام غمننين ظلمننت و بننيم نشنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )78

مبارز نستوه و شکستناپذیراسنت و در مسنلک وي ،بنيم جنایي نندارد ،بنا شنهامت و
بيباکي از عدالت و آزادي دفاع ميکند و نه از دشمنان خود هراسي بهدلراهميدهند و ننه
از دوستان اميدي برميگيرد؛ بلکه تسليم ناپذیر و مقاوم بر شيوۀ خود پافشاريميکند.
 .18-1-3برابری همۀ افراد جامعه در جامعهنگری
در نگرش اجتماعي و در شيوۀ مبارزه وي تمامي افراد جامعه از حقنو .یکسنان برخنوردار
هستند ،بنابراین براساس این اصول ،به مبارزۀ خود ادامهميدهد.
در مسننلک مننا کننه عننزت و ذلننت نيسننت

سننلطان و فقيننر و کثننرت و قلننت نيسننت

هر کس که به دست خویشتن کنار نکنرد

صنننال بنننه نماینننندگي ملنننت نيسنننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )96

پس عزت و ذلت ،سلطنت و فقر در شيوه نامة مبارزه ،جایي ندارد و خواسنتار بنرادري
و برابري در جامعه است.
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منننا تکينننه بنننه قائننندین ناشننني نکننننيم

از مسنننلک خویشنننتن تحاشننني نکننننيم

چننون بننت شننکني مننرام دیرینننه ماسننت

اینسننت کننه تننازه بننت تراشنني نکنننيم
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )97

عدم اعتماد به افراد ناشایسنت و سرپرسنتان جامعنه ،سنببمنيشنود تنا در راه خنود بنه
هيچکس تکيه نکند و بتشکني مرام دیرپاي او است و آمده تا بتهاي ظلنم و سنتم را از
جامعه زمان خود براندازد.

 .19-1-3قدرشناسي و قدرداني از کار شایسته
در جامعهنگري خود بر این باور است که عملکرد شایسته که براساس عدالت و برابري در
جامعه صورت بگيرد ،قابل ستایش و تمجيد است.
مننا طالننب آن کننه کننار مطلننوب کننند

خود را بنر خنوب و زشنت محبنوب کنند

مننننا دوسننننت نننننداریم نمننننایيم انکننننار

گننر دشننمن مننا هننم عمننل خننوب کننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )53

کار نيکي که براساس منافع عمومي منردم جامعنه صنورتگرفتنه حتني اگنر از طنرف
دشمن باشد نيز قابل پذیرش و تحسين اسنت .اینن ننوع نگنرش بنه مسنائل جامعنه و امنور
اجرایي ،انعطافپذیري فرخي را نشانمنيدهند و در عنين سرسنختي و تسنليمناپنذیري در
برابر کردار نيک و خدمت شایستة به مردم ،سر تسليم فرود ميآورد.
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 .21-1-3وفا داری ،صفا و صمیمیت و مبارزه با جور وستم
طوفننان کننه طرفنندار صننفا خواهنند بننود

معنندوم کننن جننور و جفننا خواهنند بننود

کننند بننراي حيثيننت خننویش

نسننبت بننه عقيننده بننا وفننا خواهنند بننود

گننر جن ن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )55
مرکز و کانون مبارزات پایانناپذیر و اندیشههاي مبارزاتي و اجتماعي خنود را در اینن
نشريّ طوفان زا به تماشا گذاشته است و از صفا ،صميميت و پاکي سخن ميگوید و اعالم
ميکند که در راه نابودي ظلم و ستم و نابرابري اجتماعي وفادار خواهد ماند؛ وفناداري بنه
اندیشههاي انقالبي خود در این ابيات به صراحت و بنا قاطعينت بينان شنده و پافشناري بنر
ادامه راه را نشان ميدهد.

 .21-1-3احساس همدردی و همراهي با رنج و غم مردم
درد و رن  ،درد و رنجي اجتماعي اسنت و از نبنودن آزادي ،برابنري و عندالت اسنت ،از
درد و رن مردم ستم دیده و مظلنوم ،انندوهگين اسنت و تنالش منيکنند از طرینق فریناد
طوفان از مردم حمایت کند.
طوفنننان بشننننو چنننو نننني ننننواي تبرینننز

وز دیننننده ببننننار خننننون بننننراي تبریننننز

چننو ننني

کنننننن نالنننننه بنننننراي نيننننننواي تبرینننننز

بننا جبهننه قننار و قامننت چننن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )63
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همنندردي بننا مننردم را از اصننول مبننارزاتي طوفننان مننيداننند و در ایننن ابيننات بننه طننور
غيرمستقيم با منردم تبرینز همندردي منيکنند و از رنن و سنتم وارد شنده بنر آننان فریناد
برميآورد .ناله طوفان باید چون نواي ني ،اندوه حاصل از نينواي تبریز را بنه گنوش منردم
جامعه برساند.
 .22-1-3تأکید بر سکوت و خاموشي معنادار «مهر بر لب»
گننننر شننننيز ریننننا قنننندح نننننوش نبننننود

گننر شننحنه شننهر مسننت و منندهوش نبننود

ینننک شنننمه ز بنننيمهنننري او منننيگفنننتم

گننر مهننر مننرا بننر لننب خنناموش نبننود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )65

شاعر با بياني سرشار از تعریض و کنایه ،مسئوالن جامعه عصر خنود را منورد نکنوهش
قرار داده است و عبارت کنایي مهر بنر لنب ،اشناره بنه دوختنه شندن دهنان فرخني دارد و
خاموشي پيشه کرده و شاعر اگرچه با رندي ویژه خود فساد و خفقان حناکم بنر جامعنه را
برمال ميکند ،اما به دوخته شدن دهان خود نيز اشارهاي ميکند.

 .23-1-3زیبایيهای شعری در رباعیات
به دليل مشغلههاي اجتماعي -سياسي و درگيريهاي مبارزاتي خنود ،فرصنت پنرداختن بنه
هنرنمایيهاي شاعرانه را نداشته ،اما به دلينل تسنلطي کنه بنر شنعر فارسني داشنتهاسنت بنه
بازتاب آرایههاي بدیعي ،بياني و بالغي ،در اشعار خنود پرداختنه و مهنمتنرین آن ،تشنبيه،
جناس ،واجآرایي ،ایهام ،تلمي و رن

آميزي نيز استفاده کردهاست (مسرت.)8 :6835 ،
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تمام رباعيات منتشرشده در روزنامه ،بنمایة سياسني دارنند و مضنامين بنهکناررفتنه در
آنها همه سياسي و اجتماعي است ،اما در بينان اینن اصنول از تصناویر زیبناي شنعري نينز
غافل نبوده است و جابهجا از زیبایيهاي شعري بهرهبرده و بدینوسيله بر ميزان تأثير کنالم
خود بر مخاطب افزودهاست.
طوفنننان بشننننو چنننو نننني ننننواي تبرینننز

وز دیننننده ببننننار خننننون بننننراي تبریننننز

چننو ننني

کنننننن نالنننننه بنننننراي نيننننننواي تبرینننننز

بننا جبهننة قننار و قامننت چننن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )63
تکرار واژه «ني» و «تبریز» و واج آراي در صامت «ن» ،بار موسيقي آن را افنزون کنرده
است و شاعر با مخاطب قرار دادن طوفنان ،ایهنامي در بينت ایجناد کنرده کنه هنم طوفنان
واقعي را یادآور ميشود و هم روزنامّ طوفان را به خاطرميآورد و با جانبخشي بنه آن بنر
بار تخيل رباعي افزودهاست.
در اول عشنننننق بننننناده نوشننننني اولننننني

در آخنننننر عمنننننر ميفروشننننني اولننننني

تننا دوره فتننرت اسننت همچننون خننم منني

بنننا خنننوردن خنننون دل خموشننني اولننني
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )61

تکرار واژۀ «مي» و ایجاد تناسب بين واژههناي «مني»« ،بناده»« ،مني فروشني» و «خنم»،
همگي زیبایي ابيات را افزون کرده است؛ تصویر زیباي خوردن خون دل همچون خم مني
و خاموش بود از دیگر رنديهایي است که در این رباعي قابل مشاهدهاست و تعبير کنایي
خون دل خوردن نيز در تناسب با مي ،زیبایي ویژهاي به شعر بخشيده است.

911
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جان چند گهي گوشنه نشنين خواهند شند

دل مشننننعل آه آتشننننين خواهنننند شنننند

گنننر طنننول کشننند دوره فتنننرت چنننندي

حننال تننو و مننن بهتننر از ایننن خواهنند شنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )69

دل مشعلي خواهد شد که آه آتشين از آن زباننه خواهندکشنيد؛ محتنواي سياسني اینن
بيت به همراه اميدي که در مصرع آخر موجم يزند و گوشنهنشنين شندن جنان و آهنناک
بودن دل ،تأثير رباعي را دو چندان کرده است.
گننر شننيز ریننا رننند قنندح نننوش نبننود

گننر شننحنه شننهر مسننت و منندهوش نبننود

یننک شننمه ز بنني مهننري او مننيگفننتم

گننر مهننر مننرا بننر لننب خنناموش نبننود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )65

تعبير کنایي گنجينة راز بودن و راز نهفتهة جعبه آرا و آن را مسبب نامهربناني روزگنار
دانستن ،بار عاطفي در شعر ایجاد کرده است.
در موقننع سننخت مننينباینند شنند سسننت

کننز عننزم ،شکسننته را تننوان کننرد درسننت

خورشننننننيد موفقيننننننت رخشننننننان را

در سننننایه اتفننننا .مننننيباینننند جسننننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )91

کاربرد متضاد واژههاي «سست»« ،سخت»« ،شکسته» و «درست» ،تقابل زیبنایي در اینن
بيت ایجاد کرده است ،در بيت دوم ،موفقيت به خورشيد رخشاني ماننند شنده کنه تنهنا در
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سایة همدلي و همراهي به دست ميآید و گرمابخش جامعه ميشود و همراهني واژههناي
«خورشيد» و «سایه» خود از دیگر زیبایيهاي شعر او است که قابل تأمل است.
مکننن

از دسننت بننه دسننت وقننت را تن ن

مکننن

در طنني طریننق پنناي خننود لننن

بنننا حربنننه روزگنننار پيشنننين زینننن پنننس

اي فننارس آسننوده دگننر جننن

مکننن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )98
عبارت کنایي پاي خود را لن

کردن در کنار دستبهدست کردن کنه خنود تعبينري

کنایي اسنت ،ابهنام زیبنایي بنهوجنود آورده اسنت و تقابنل «پنيش» و «پنس» نينز در کننار
واجآرایي و تکرار ،بار موسيقي ابيات را افزون کرده است.
آن عهد که بسته شند مينان منن و دوسنت

بشکسننته شنند از فتنننه اهننریمن و دوسننت

دانسنننتم از اول کنننه در اینننن کنننار آخنننر

انگشننت نمننا شنندم بننر دشننمن و دوسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )95

تضاد کلمههاي بسته و شکسته ،اول و آخنر ،دشنمن و دوسنت و هنمنشنيني واژههناي
اهریمن و دوست با عبارت کنایي انگشتنما شدن و تکرار «دوست» بر تنأثير کنالم شناعر
افزوده است.
ایننن پننول کننه صنناحبان القنناب خورننند

خنون دل ماسنت چننون مني نناب خورننند

تنننا کننني عنننر .جبنننين ینننک ملنننت را

بگرفتننه و قطننره قطننره چننون آب خورننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )18
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تصویر زیباي خوندل همچون مي ناب و خالص ،تعریض کالم را بيشنتر کنرده اسنت
که قطرهقطره خوردن عر .جبين ملت ،همچون آبي گوارا ،نهاینت صنراحتگنویي را در
عين زیبایي بيان کرده است.
هننر جننا سننخن از سننيم و زر ننناب و رود

کننني لنننرد طالپرسنننت در خنننواب رود

اي کنناش کننه ایننن جزیننره آتننش خيننز

خننننناکش ز ننننننزول بننننناد در آب رود
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )66

شاعر با استفاده از واژههاي خاک ،آب ،باد و آتش ،بازي زیبنایي بنا کلمنات کنرده و
با تعبير کنایي «لرد طال پرست»  ،لحني حماسي و تند به خود گرفتنه اسنت .تعبينر «جزینره
آتشخيز» که در معناي منفي بهکاررفته نيز از دیگر هنرمنديهاي شاعر است.
عنننالم همنننه عابدنننند و معبنننود یکيسنننت

دنيننا همننه سنناجدند و مسننجود یکيسننت

بنننا دینننده انصننناف چنننو نيکنننو نگنننري

روحنناني و مننا را همننه مقصننود یکيسننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )55

آرایه تلمي  ،لطف و صفاي وینژهاي ایجناد کنرده و تفکنرات دینني را آشنکار کنرده
است و به صراحت آیات قرآن مجيد ،آنچه در آسمان و زمين اسنت ،خداونند را سنتایش
ميکنند« :یسب هلل ما في السموات و ما في االرض» (جمعه)6/؛ بهکاربردن واژههاي عبند و
معبود و ساجد و مسجود در کنار یکدیگر ،عالوه برآنکه ظرافنت زیبنایي در شنعر ایجناد
کرده ،اندیشههاي دیني او را نيز معرفي کرده است.
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 .24-1-3طنز در گفتار
«طنز شيوۀ بيان طرح مسائلي است که لحن جدي در طرح آنها بياثنر اسنت کنه در دوره
مشروطه از بيان طنزآلود در طرح مسائل سياسي -اجتماعي به طنور گسنتردهاسنتفاده شنده
است و طنز در شعر کمرن

و پنهان است ،اما طنز فرخي ،تمام مسائل سياسي و اجتمناعي

را دربر ميگيرد» (مشتا .مهر.)57 :6873 ،
صندو .دهنان بسنته درش شند چنون بناز

افکننننند ميننننان ایننننن و آن غلغلننننه بنننناز

آراسننننت فقننننط طننننایر اقبننننال همننننه

گوینننند بنننه فنننر .منننا نشنننيند اینننن بننناز
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )75

درونمایة طنزآميز و سياسي و تصویر شعري طایر اقبال در کنار واژۀ باز ،کالم را زیبنا
کردهاست ،براي بيشتر کردن تأثير گفتار خود ،گاه زبان به طنز ميگشاید و با سخناني کنه
سرشار از طنز تلز است ،نابسامانيها اجتماعي را به باد انتقاد ميگيرد ،انتخابات مجلنس را
مورد انتقاد قرار گرفتهاست.
در رباعيات خود که سرشار از درونمایههاي سياسي و اجتماعي اسنت از زیبنایيهناي
شعري نيز بهره برده تا مخاطب را با کالم خود همراه و بر اندیشه او رهبري کند.

 .25-1-3لحن و زبان در رباعیات طوفان
لحن در واقع آهن

بيان نویسنده یا شاعر است و کلماتي کنه نویسننده ینا شناعر انتخناب

ميکند به همان اندازه که بينانگر جنبنههناي اسنتداللي و تصنویري هسنتند ،ممکنن اسنت
بازگوکننده حال و هواي ویژهاي باشند؛ در حقيقت لحن ،نگرشني اسنت کنه نویسننده ینا
شاعر به مخاطب ميدهد.
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در تبيين اندیشهها نميتوان از عنصر لحن و فضاي شعر او به سادگي گذشنت .شنعر از
نظر فضا و رن

 ،حالتي ویژه دارد که در ابتداي ورود به شعر او ،بيش از همه غم و اندوه،

توجه مخاطب را به خود جلب ميکند و فراواني واژگاني از قبيل فقر ،بنيم ،ظلمنت ،نالنه،
اشک ،این انندوه را دو چنندان منيکنند .خنانلري دربناره فضناي اشنعار آن عصنر چننين
ميگوید« :در دوران سياه او ،اظهار خشنودي و رضایت اجباري ،از وظنایف افنراد ایرانني
شمرده ميشد و به اصنطالح روزنامنههناي زمنان ،همنه وظيفنه دارنند کنه نسنبت بنه قایند
بزرگوار خود ابراز احساسات کنند ،حتي عاشق از معشو .حق ناخرسندي و گله ندارد. ...
بنابراین فضاي غم بار شعر ،بيانگر مبارزه ویژه او با مستبدان زمانهاش است کنه بنا بيننش و
فضاي زمانه او تناسنب کامنل دارد و فضناي شنعر او داراي ارزش و اعتبناري اجتمناعي و
سياسي است که نباید آن را نادیده گرفت» (صرفي.)93 -96 :6873 ،
طوفنننان بشننننو چنننو نننني ننننواي تبرینننز

و ز دینننده ببنننار خنننون بنننراي تبرینننز

چننو ننني

کننننن نالننننه بننننراي نينننننواي تبریننننز

بننا جبهننه قننار و قامننت چننن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )63
واژههاي «ني»« ،ناله»« ،خون»« ،نوا»« ،نيننوا» ،حنال و هنوایي سرشنار از غنم و انندوه در
شعر ایجاد کرده است که در کنار این اندوه جان گداز ،واژههناي «جبهنه» و «طوفنان» ،بنر
تفاخر لحن و بيان شاعر افزوده و روح مقاومت و ایستادگي را در مخاطب تقویت ميکند.
جان چند گهي گوشه نشنين خواهند شند

دل مشننننعل آه آتشننننين خواهنننند شنننند

گنننر طنننول کشننند دوره فتنننرت چنننندي

حننال تننو و مننن بهتننر از ایننن خواهنند شنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )69
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حزن و اندوه بر این شعر سایه افکنده است ،اما شاعر اميد به آینده بهتنر را بنه مخاطنب
یادآورميشود و او را از یأس و نااميدي برحذر ميدارد.
این غنچنه نوشنکفته خنوش وا شندهاسنت

و ایننن غننوره نارسننيده حلننوا شنندهاسننت

آن را کننننه بننننراي نننننوکري آوردیننننم

دیننننري نگذشننننته آقننننا شنننندهاسننننت
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )65

این دو بيت ،لحني کامالً کنایي دارد ،اما حماسه کالم او و اسنتحکام در بينانش ،قابنل
ستایش است .در این دو بيت واژههاي «نوکر»« ،آقا» و «غوره نارسيده» ،لحن شاعر را سنرد
و منتقدانه کرده است.
شنننادم کنننه دل خنننراب تنننرميم نشننند

در پنننيش اوميننند و بنننيم تسنننليم نشننند

یننک صننب رهننين نننور اومينند نگشننت

یننک شننام غمننين ظلمننت و بننيم نشنند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )78

لحن در این دو بيت ،کامالً حماسي و انقالبني اسنت و از تسنليمناپنذیري خنود اظهنار
رضایت ميکند .واژههاي «اوميد»« ،بيم»« ،دل خراب» در کنار فعل تسليم نشد ،لحني فاخر
و محکم به شعر داده است.
امننروز کننه گشننته هننر غنينني دل خننوش

وز مقنننندم نننننوروز جهننننان مينننننو وش

تبریننننک صننننميمانه خننننود را طوفننننان

تقننندیم کنننند بنننه تنننوده زحمنننت کنننش
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )99
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شاعر با تناسب فضاي جامعه و فرا رسيدن عيد نوروز و با در مرکز قنرار دادن مخاطنب
خود کنه عامنه منردم هسنتند ،لحنني کنامالً ننرم و سرشنار از مالیمنت و مالطفنت دارد و
واژههاي «نوروز»« ،تبریک»« ،دل خوش» ،بنار عناطفي در زبنان ایجناد کنرده و لحنن او را
مالیم و نرم کرده است.
بارها در بيان رباعينات سياسني -اجتمناعي خنود ،تغيينر لحنن منيدهند و از بينانهناي
گوناگون استفاده ميکند ،گاه به تناسب فضا و مخاطب خود ،لحني کامالً فاخر ،محکنم و
حماسي انتخاب ميکند و گاه لحن او با نرمي و مالیمتي ویژه همراه ميشود ،گاه سکوت
و خاموشي در لحن او فریاد ميکنند و گناه لحنني سرشنار از تنرحم و دلسنوزي بنه خنود
ميگيرد .در بيشتر ابيات ،آنگاه که روي سخن او با حاکمان ظالم و ستمکار است ،لحنني
سرشار از حماسه و اقتدار دارد و آنگاه که به درد دل با منردم منيپنردازد ،گناه زبنان بنه
مالیمت ميگشاید و گاه همچون حماسهسرا با رجزخواني ،مردم عصر خود را بنه جننبش
و انقالب دعوت ميکند.

 .26-1-3پربسامدترین واژهها در رباعیات طوفان
در عصر او ،زبان آثار ادبي به دليل آشنایي جامعه بنا دسنتاوردهاي جدیند و تغيينر نگنرش
شاعران به جهان و قرار دادن ادبيات در خدمت اهداف سياسي -اجتمناعي وارد مرحلنهاي
تازه شد .از آنجایيکه «نوع واژگان ،ترکيبات و حتي صنرف و نحنو جملنههنا بنه ننوعي
انعکاسدهندۀ نظام اجتماعي و تحوالت فرهنگي است فضاي جامعه ایجناب منيکنرد کنه
شاعران براي بيان مضامين سياسي ،اجتماعي ،زباني مناسب با این مضنامين انتخناب کننند»
(عباسي.)658:6836 ،
«چون شاعران همعصر خود با بهرهگيري از عناصر زبان و لحن مناسب به تبينين بيننش
انتقادي خود پرداخته است و زبان و واژگنان شنعري بنه پينروي از محتنواي وارد شنده در
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رباعيات انتخاب شدهاست که زبان شعر وي ،سنجيده و ورزیدهاست و بيشتر کلمات ادبني
و آرکائيک بهکارميبرد» (شفيعيکدکني )97 :6896 ،و با بررسي واژههناي پرکناربرد در
اشعار و به ویژه رباعيات ،ميتوان به ذو .و سليقه و ویژگنيهناي روحني و روانني وي تنا
حدود زیادي پيبرد.
واژههاي نماینده ،وکيل ،مجلس ،کابيننه ،آرا ،انتخابنات ،قنانون و احتنرام بنه قنانون از
پرکاربردترین واژهها است که با مضمون و موضوع اشعار تناسب کامل دارد و بنا اسنتفاده
از این واژهها ،ترکيبات و تعبيراتي ،ساخته و در چنارچوب آن ،اندیشنههناي خنود را بينان
کرده است که ترکيبنات ،کاندیند جدیند ،صنندو .دهنان بسنته ،جعبنه سرنوشنت ،جعبنه
شومکن ،وکيل خطاپيشه ،صاحبان القاب ،شيز ریا ،شنحنه مسنت ،مجلنس اشنرافي زبنان
دوزخي ،تعابيري هسنتند کنه در رباعينات خنود بنهکنار بنرده و بنهوسنيله آنهنا بنه تبينين
اندیشههاي خود پرداخته است؛ این ترکيبات ،زبان رباعيات فرخي را ویژه کرده است.
واژههاي فقر ،انقالب ،آزادي ،مسلک ،عزت ،ذلت ،شرافت ،سعادت ،دنيا ،بيم ،اميند،
ظلمت ،نور ،وفاداري ،فترت و طوفان از دیگر واژههاي پرکاربرد در این رباعينات هسنتند
که در ترکيبهاي زمزمههاي انقالبي ،فقر اقتصادي ،عر .جبين ملت ،اقندام غيوراننه ،پينر
کاردان ،سایه اتفا ،.توده زحمت کش ،فت باب ،مشکل فقر ،نور اميد و مهر بر لب بهکار
رفته و در بيان اندیشهها مؤثر واقع شدهاند؛ با وارد کردن این واژهها در رباعينات خنود بنر
بار سياسي آنها افزوده و کالم خود را کامالً انتقادي کرده است.
گاه ترکيبات عاميانه بنهکنار رفتنه کنه بنر سنادگي زبنان شنعري او داللنت منيکنند و
ترکيباتي از قبيل خاک بر سر بودن ،سر خرابي داشتن ،آلت دست بودن ،خنون بنر گنردن
کسي بودن ،جنگل موال و انگشنتنمنا شندن از جملنه تعبيراتني اسنت کنه زبنان شناعر را
مردمي و ساده کرده است.
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با وارد کردن ترکيبات و واژگان سياسي ،اجتماعي ،ميکوشد زباني تازه بنه رباعينات خنود
ببخشد تا واقعيتهاي جامعه عصر خود را با زباني ساده ،اما متفاوت براي مردم بيان کند.

 .27-1-3تناسب محتوای رباعیات با موضوع طوفان
هر کدام از شمارههاي طوفان با موضوع معيني منتشنر شنده اسنت و بنا توجنه بنه موضنوع
انتخاب شده ،فرخي ،ینک ربناعي را کنه داراي وحندت موضنوع و مضنمون بنا موضنوع
روزنامه است در شمارههاي متعدد روزنامه طوفان وارد ميکرد .به عننوان نموننه ،موضنوع
یکي از شمارههاي طوفان «انعکاس صداي ما» ،متناسب با این موضوع سروده است:
طوفنننان بشننننو چنننو نننني ننننواي تبرینننز

و ز دیننننده ببننننار خننننون بننننراي تبریننننز

چننون ننني

کنننننن نالنننننه بنننننراي نيننننننواي تبرینننننز

بننا جبهننه قننار و قامننت چن ن

(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )63
واژههاي انتخاب شده و مضمون وارد شده در وحدت کامل با موضنوع روزنامنه قنرار
دارند .شاعر از روزنامه خود انتظار دارد تا صداي درد و غم مردم جامعنهاش را بنه گنوش
جهان برساند ،این ناله ،ناله بيداري و آگاهي است.

 .1-27-1-3موضوع روزنامه« :یا مرگ یا زندگي»
در مملکنننت انقنننالب منننيبایننند و بنننس

و ز خننون عنندو خضنناب مننيباینند و بننس

خنننواهي تنننو اگنننر شنننوي موفنننق فنننردا

امنننروز دگنننر شنننتاب منننيبایننند و بنننس
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )75
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ینا

آزادي سر ميدهد و با زبان شعر نيز این اندیشه را تبليغ ميکند.

 .2-27-1-3موضوع« :طوفان بت شکن»
منننا تکينننه بنننه قائننندین ناشننني نکننننيم

از مسنننلک خویشنننتن تحاشننني نکننننيم

چننون بننت شننکني مننرام دیرینننه ماسننت

ایننن سننت کننه تننازه بننت تراشنني نکنننيم
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )97

طوفان ،بتشکني معرفي شده که ميخواهد ریشه ظلم و اسنتبداد را بخشنکاند و آن را
نابود کند؛ شاعر بالفاصله با سرایش این رباعي بر درسنتي شنيوه خنود ،پافشناري کنرده و
بتشکني را تبليغ ميکند .وي در ادامه در قسنمتي از مقالنه منتشنر شنده در همنين شنماره
ميگوید« :بتها را بشکنيد تا کعبه آمال ملنت قبلنهگناه حقيقني نيازمنندان و سنتایشگناه
بيحریم دردمندان گردد ،این موجهاي عزیز که بر اورن

محبوبيت مصنوعي با طمطرا.

فرعوني آرميدهاند نابود نموده ،آنگاه به طرف کعبه بيپاسبان اصالحات بنا قنوت قلنب و
اميدواري بچردازید( »...فرخيیزدي ،6885 ،شمارۀ .)97

 .3-27-1-3موضوع« :نهضت اقتصادی»
جمعننني زغننننا صننناحب افسنننر باشنننند

یننک دسننته ز فقننر خنناک بننر سننر باشننند

باید که بر این فزود و از آن ینک کاسنت

تننننا هننننر دو بننننرادر و برابننننر باشننننند
(فرخيیزدي :6885 ،شمارۀ )57
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این بيت نيز در تروی قيام اقتصادي سروده شده و شناعر از ننابرابري اقتصنادي کنه در
این شماره بدان پرداخته شده ،پرده برميدارد و راه رسيدن به اقتصنادي سنالم و جامعنهاي
برابر را در توزیع عادالنه ثروتهاي جامعه ميداند .با انتخاب موضوع «نهضت اقتصنادي»،
سير کلي این شماره را بيان کرده و با همراه کردن آن ،خواسته خود را تشری ميکند.

نتیجهگیری
برجستهترین دستاورد این مقالنه کناربرد خنا

ربناعي در زميننة اهنداف سياسني و روش

مبارزه با صدا و قلم از طریق روزنامه اسنت .فرخني از نسنتوهترین شناعران مبنارز در دورۀ
مشروطه است که با کالم آتشين خود ،حاکمان ستمگر عصر خود را به مبارزه فنراخواننده
و بر سر مسلک خود ،وفادار مانده و جنان داد؛ یکني از حربنهها در برخنورد بنا حکومنت
مردمگداز زمانة خود ،انتشار روزنامه طوفان و رباعيات بهکار رفتنه در اینن روزنامنه ،همنه
داراي مضامين سياسي -اجتماعي و کامالً انتقادي هستند که در تناسب و هماهنگي کامنل
با موضوع روزنامه سروده شدهاند.
قالب مختصر و تراکمپذیر رباعي ،وسيله بيان اندیشنههناي مبنارزه قنرار گرفتنه اسنت،
بارهنا در اینن اشنعار از درونماینههناي آزادي ،وطنن دوسنتي ،وفناداري ،درسنتکنناري،
منردمدوسنتي و ظلنمسنتيزي سنخن گفتنه اسنت و در بينان محتنواي اینن اشنعار ،شناعر از
زیبایيهاي شعري و تصاویر ادبي نيز استفادهکرده و بر تأثير کالم خنود افنزوده اسنت کنه
درنوع خود کمنظير است.
لحننن در سننرایش رباعيننات انتقننادي ،متغيننر اسننت؛ وي گنناه لحننني کننامالً حماسنني و
مبارزاتي دارد و گاه مالیم و ترحمآميز منيشنود و واژههناي بنهکناررفتنه در اینن اشنعار،
متناسب با فضاي ذهن شاعر انتخاب شنده و واژگناني حماسني ،سياسني ،مبنارزاتي و گناه
ادبي و عاطفي هستند.
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بهطورکلي فرخي قالب کوتاه رباعي را در خدمت بيان اندیشههاي سياسني خنود قنرار
داده و از زبان ویژهاي نيز استفاده کرده و بهخوبي از عهده بيان مضامين سياسني و انتقنادي
برآمده است.
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