
Multiple files are bound together in this PDF Package.

Adobe recommends using Adobe Reader or Adobe Acrobat version 8 or later to work with 
documents contained within a PDF Package. By updating to the latest version, you’ll enjoy 
the following benefits:  

•  Efficient, integrated PDF viewing 

•  Easy printing 

•  Quick searches 

Don’t have the latest version of Adobe Reader?  

Click here to download the latest version of Adobe Reader

If you already have Adobe Reader 8, 
click a file in this PDF Package to view it.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html




 


  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادبيات پارسي معاصر
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  تحليل مقايسة مضامين برجستة شعر فرخي يزدي و عارف قزويني


  *مطلق داهللا بهمنيي


  **طريفي پورعلي 


  چكيده
انـد كـه    هـاي شـعري دورة مشـروطه    زدي دو تن از چهـره يعارف قزويني و فرخي 


با سـالح       ها آن. با حوادث و رخدادهاي عصر خويش پيوند خورده است     شان زندگي
از همـان  . خيزنـد   هاي روزگار به مبارزه برمي ها و ظلم و ستم شعرشان عليه بيدادگري


هايشـان    حمايت خود را از نهضت مشـروطه اعـالم و در سـروده    ي ودار طرفآغاز، 
خـود بـا عوامـل اسـتبداد     بـه مبـارزة    نيز، بعد از استقرار مشروطيت. كنند  منعكس مي
هـاي فراوانـي    ها و رنـج  در اين راه سختي و دهند عمار خارجي ادامه ميتداخلي و اس
دسـت     كـي بـه  يجام نيـز  سـران . دارنـد   ولي دست از مبـارزه برنمـي   ،شوند  متحمل مي


  .سپارد  تنهايي و انزوا جان مي و شود و ديگري در تبعيد  دژخيمان در زندان كشته مي
     هـا  آنبينـي    جهـان . استمردم    ةفرخي و عارف بيداري تود اشعارخطير    ةوظيف


مضـمون اغلـب اشعارشـان بـر     . گيرد  حوادث و مقتضيات زمان شكل مي اساس  بر
انتقادهـاي   و رنجبر، مبارزه با جهـل و خرافـات،     ةن، دفاع از طبقمحور آزادي، وط


كـه   ،دهد  نشان مي     ها آناجتماعي  ـ هاي سياسي  انديشه   ةمقايس. چرخد  اجتماعي مي
در ايـن مقالـه تـالش    . نيـز كـم نيسـت    شان، نقاط اشتراك    بسيار اتبا وجود اختالف


عصر مشـروطه     ةهاي اين دو شاعر برجست  شود نقاط اختالف و اشتراك انديشه  مي
و  ،هـاي دولتـي، عشـق    در موضوعاتي چون آزادي، وطن، انتقاد از عملكرد دستگاه


 .نشان داده شود     ها آنبا شواهد شعري    اسطوره


 .فرخي يزدي، عارف قزويني، انديشه :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
انـد   دو تن از شـاعراني ) ش  1312 -  1260(و عارف قزويني ) ش  1318 -  1267(فرخي يزدي 
مصادف      ها بخشي از دوران زندگي آن. كردند  تاريخي بسيار حساسي زندگي مي  كه در دوران


هـاي سـنگين از     است با واگذاري امتيـازات اقتصـادي و سياسـي بـه بيگانگـان، اسـتقراض      
جنـبش تنبـاكو، كـه     مسافرت شاه و درباريان، بروز   ه و انگلستان براي هزينةيهاي روس  دولت


 چنـين  هـم ، )30: 1382ارشـاطر،  ي(شـد    نظام محسوب مي در برابرنخستين شورش عمومي 
هاي مختلف، كه در بيدارگري ملـت ايـران بسـيار مـؤثر بودنـد، و درنهايـت         انتشار روزنامه


پايـاني حكومـت      رضا كرماني كه درواقع آغاز مرحلـة   ميرزادست   شاه به  ناصرالدينشدن  كشته
 بخش ديگري از زندگي فرخي و عارف،). 96: 1383آبراهاميان، (پادشاهان قاجاريه نيز بود 


شود، مقارن است با بروز جنبش مشروطيت   نيز محسوب مي     ها كه از دوران زندگي سياسي آن
  .رسد  پايان مي  ش با پيروزي آنان به  1285شود و در   خواهان آغاز مي  آزادي   كه با مبارزة


استبداد صـغير و   بروزشاه،   محمدعلي   فرمان  بستن مجلس به  توپ  از مشروطه نيز به بعد
قاجـار     ةو درنهايت اعالم انقراض سلسل ،ش  1299كودتاي  چنين همدوم و    ةبرپايي مشروط


قسمت ديگري از حوادث سياسـي و اجتمـاعي    ش  1304سلطنت پهلوي در  گذاري  و بنيان
  .گيرد  زندگاني اين دو شاعر را دربر مي


كـدام از   زمان با اين رويدادها در داخل، وقايعي در خارج از كشور نيز رخ داد كه هر هم
حوادثي مانند آغاز انقالب  ؛گذار بوده استاع سياسي و فرهنگي كشور ما تأثيراوض در     ها آن


 ،رژيم سلطنتي، شكست روسيه از ژاپن در منچوري، آغاز جنگ جهاني اول مردم چين عليه
  . 1917و باالخره پيروزي انقالب روسيه در اكتبر 


گيـري انديشـه و     اي در شـكل   گونه از اين حوادث و وقايع تاريخي و سياسي بههركدام 
ارج از ها در داخل و خـ  اين تحوالت و دگرگوني. اند  شخصيت فرخي و عارف نقش داشته


شـعر و ادبيـات    و بـه  تأثير بسيار شگرفي گذاشته است انادبيات و شعر اين دور دركشور، 
در ادبيـات   آن كـه قبـل از   جايي ؛ تابخشيده استكامالً رنگ سياسي و اجتماعي  اناين دور


  .)16: 1374حاكمي، (ايران سابقه نداشته است 
مردم بوده است، كامالً    خطير شعر زمان خود را، كه بيداري تودة   شاعران اين دوران وظيفة


مردم را براي برآوردن نيازهاي اجتمـاعي و سياسـي      زبان سادة علت  همين  بهدرك كرده بودند؛ 
 اهميـت نداشـت       هـا  انتخاب كردند و ديگر هنرنمايي و استفاده از الفاظ پرطمطـراق بـراي آن  


كه اگر قرار باشد شعر تجسم دسـتگاه سياسـي و اجتمـاعي     ؛ چرا)75: 1378، كدكني  شفيعي(
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خودشـان و در حـد فهـم      يك كشور باشد و زندگي مردم عامه را بيان كند، بايد با زبان سـادة  
  ).77: 1385آژند، (صحبت كند     ها  آن


نيـز   انو محتواي شعر ايـن دور ها   مايه اساسي در درون يتغيير در زبان، تغييرات بر عالوه
حوادث و مقتضيات زمـان شـكل    بر اساسمشروطه    دورةشناسي شاعران در  جهان. رخ داد


رفـت    پاي حوادث و رخدادهاي زمان پـيش مـي   پابه شانمحتوا و مضمون شعرو  گرفت  مي
  ).19: 1375ياحقي، (


 ،توانستند     ها آن. كردند  زندگي مي يفرخي يزدي و عارف قزويني در زمان تاريخي مشابه
خود، مسائل و مشـكالت سياسـي و اجتمـاعي آن       با درك مقتضيات زمان و نيازهاي جامعة


عارف شاعري است . در شعر خود منعكس كنند تر بيشزمان را با صراحت و صداقت هرچه 
پيونـدد و در    اهان مـي خو  خواهي در ايران، به مشروطه  از همان آغاز جنبش آزادي ،انقالبي كه


عشق به وطن و آزادي گرفتار  براياو ). 148: 1372پور،  آرين(آيد   خدمت اين نهضت درمي
هاي واپسين عمر خود را  برد و سال سر مي شود و در تبعيد به  شود؛ محكوم مي  جور زمانه مي
گويـد    مـي ش زنـدگي را وداع    1312كنـد و سـرانجام در    مـي  ي سپري دست تنگدر تنهايي و 


  ).103: 1369سپانلو، (
هـاي   اعتراض بـه سياسـت   علت   بهفرخي يزدي شاعري است كه از همان آغاز نوجواني، 


: 1384مسـرت،  (شود   ، از مدرسه اخراج مي»مرسلين»   ضد مذهبي كارگزاران انگليسي مدرسة
سرانجام . شود  ته ميافتد و دهانش دوخ  بر اثر انتقاد از ظلم و ستم حاكم يزد، به زندان مي). 49


فرسـا، در غـروب     هـا و مشـكالت طاقـت     بعد از عمري مبارزه در راه آزادي و تحمل سختي
  ).18: 1375سپانلو، (شود  دست دژخيمان، كشته مي  ش در زندان، با تزريق آمپول هوا به  1318
  


  و عارف يفرخ يشعر نيمضام يبرخ   سةيمقا. 2
 بـر اسـاس  به بررسي برخي از مضامين شعري عـارف قزوينـي و فرخـي يـزدي      ،در اين بخش


ترين مضامين شعري عارف و فرخي  مهم. پردازيم ها مي  مايه  شان و مقايسة بين اين درونهاي ديوان
  .استعماري  استبدادي و ضد  ، وطن، عشق، انتقادهاي اجتماعي، و مبارزات ضد  اند از آزادي عبارت


  
  آزادي 1.2


شـود و قبـل از آن، مفهـوم      سخن از آزادي در مفهوم غربي آن با ظهور مشروطيت آغـاز مـي  
  ).35: 1378شفيعي كدكني، (وجه وجود نداشت  هيچ  اخير بهمعناي  بهآزادي 
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   گرچـه حـدود مفـاهيم ايـن واژه در انديشـة     . اند  گر آزادي دانسته شعر مشروطه را ستايش
جز در اندك مواردي اخـتالف، آزادي متـرادف اسـت بـا      بهشاعران اين دوران همانند نيست، 


هاي سياسي فرانسه و انگلستان، به ايران عهد   دنبال فعاليت دموكراسي غربي قرن نوزدهم كه به
ايـران شـد   ازجملـه  راه يافت و اين فكر با انعكاس شيپور انقالب فرانسه، وارد شرق » خاقان«
  ).623 /2 :1369كوب،  زرين(


كار برده و معاني گوناگون اين واژه را بيان كرده  آزادي را به   سر ديوانش واژةفرخي در سرا
غزل به اشكال مختلف از آن استفاده كرده و در برخي موارد آن را رديـف قـرار    33در (است 


داند كـه    داري مي  كشان جامعه از دست سرمايه رهايي زحمتمعناي  بهاو آزادي را ). داده است
  :كند  در افكار سوسياليستي خود دنبال مياين مفهوم را 


ــا كــه اســتبداد ســر در پــاي آزادي نهــد  بايد گرفتشمشير مي   دست خود بر قبضة  ت
 بايـد گرفـت    آفـت تـأخير مـي   از كَفَش بي  حق دهـقان را اگر مالك، مالك گشته است


  )93: 1389، يزدي فرخي(


كه هم از آزادي مردم سـخن   بوده است؛ چرافرخي از مفهوم سياسي آزادي نيز كامالً آگاه 
  :گفته است و هم از آزادي قلم و انديشه


ــم نمــي ــم نگــردد آزاد از قل ــا قل ــادت ــنم ي  چو خامه هر دو دستم گر قلم شود ز بيداد هم  ك
  )167: همان(


شناسـد و سـربلندي و آبـادي      احتـرام مـي   درخـور او حق حاكميت ملت را حقي مسلم و 
  :داند  بودن ملتش مي گرو آزادمملكتي را در 


 آه اگـر مملكتي ملـت آزاد نداشـت    جــز بــه آزادي ملــت نبــود آبــادي
  )100: همان(


» صحراي جنون«داند براي يافتن اين معشوق بايد خود را به   فرخي عاشق آزادي است و مي
  :آيد  دست نمي به» شاهد«طلبي اين  داند كه بدون ايثار و فداكاري و شهادت  خوبي مي زد و به


 خواهـد   صحراي جنون ميكردةگمراه  طلـب شـاهد آزادي نيسـتعاقل كام
  )140: همان(


 خار و خسي نيسـت  كاين گلبن نوخاسته بي  طلبـي غرقـه بـه خـون بـاشآزادي اگر مي
  )97: همان(
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. تصـنيف چهار غزل و  ازدهيدر  ؛آزادي استفاده كرده   ةشعر خود از واژ پانزدهعارف در 
هرچنـد آزادي در اشـعار او   . كار رفته اسـت  در شعر او، آزادي غالباً به مفهوم دموكراسي به


هاي كلـي      اشاره بر اساستوان   صراحت بيان نشده است، مي روشني تعريف و معاني آن به  به
  :كند  او آزادي را در مفهوم كلي آن ستايش مي. كردبه اين مفهوم، حدود آن را مشخص 


 كشــيدن را در هــواي آزادينفــسكيــ  كنـي نـدهمكـشپـيشجنتقبالة گرا
  )54: 1389، قزويني عارف(


 كس نكند مثـل مـن اسـت    بنماييد كه هر  وطنان در ره آزادي خويشفكري اي هم
  )50: همان(


خاك پـاك شـهيدان   «بردن استبداد داخلي را مديون  ، ازبين»پيام آزادي«عارف در غزل 
  : داند  مي» راه آزادي


 سان به جوش آمد چهببين كه خون سياوش   ز خـــــاك پـــــاك شـــــهيدان راه آزادي
  )37: همان(


و آن را    بـرد   كـار مـي   استبداد و ظلم پادشاهان قاجـاري بـه   در مقابل تر بيشاو آزادي را 
» بـرادران خطاكـار  «دسـت     اين فرزند خلف بـه كه  هنگاميداند و   فرزند مشروع مشروطه مي


  :دهد  گونه داد سخن مي  دادن آن، اين دست شود، در حسرت از  خود گرفتار گرگ مي
ــرادران خطاكــار بــي  كردنـديچهآنبدان به يوسف آزادي  پــدر كردنــد ب


  )137: همان(
 آه كه چون گرگ خود او را دريديم  بركشـيديموسف مشروطه ز چـهي


  )264: همان(
فرخـي را   علـت  همين به ؛از عارف است تر بيشآزادي در شعر فرخي بسيار    ةبسامد واژ


  .اند  آزادي گفته گر ستايش
هايي دارد؛ فرخي دربـارة مفـاهيم     تلقي فرخي از آزادي با تلقي عارف از اين واژه تفاوت


تر   داري آگاه  حاكميت ملت و آزادي انديشه و رهايي رنجبران از قيد سرمايهسياسي مانند حق 
  :از عارف است و در مواردي در مفهوم نزديك به سوسياليسم از آزادي سخن گفته است


ــافي نيســت  در مملكتي كه جنگ اصنافي نيست  آزادي آن منبســط و ك
  )220: 1389، يزدي فرخي(
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 كشمكش را بر سر فقر و غنا بايد نمـود   يـد نمـودتوده را با جنگ صـنفي آشـنا با
  )139: همان(


  
  وطن 2.2
فرخي خرسند . دهد  ي خود را نشان ميگير چشم نحو   بهدو شاعر ما    ةدوستي در انديش وطن


  :داند  پرست مي  است كه ملت نجيب ايران او را وطن
 پرستم سائس وطنشناسم،   شاعر سخن  ملت نجيب ايران خوانده با يقين و ايمان


  )167: همان(


خود را تحت تأثير ايـن عشـق   ديگر هاي   چنان عاشق وطن است كه عشق  عارف نيز آن
  :دهد  قرار مي


 وطـن اسـت     ز عشق هر كه شـوم كشـته، زادة  مرا ز عشق وطن دل به اين خوش است كه گر
  )335: 1389، قزويني عارف(


 ،دارنـد ) پرسـتي  وطـن (ناسيوناليسـتي   گرچه هـر دو شـاعر در اشـعار خـود گرايشـي     
 ؛عارف نگرشي كامالً ايراني به وطـن دارد . وجود دارد     ها آنهايي نيز در نوع نگرش  تفاوت


» شوونيستي«رسد او نگرشي   نظر مي به. استستودني پرافتخار آن    ةايران و گذشت ،در نظر او
كـه   هنگامي. هبي آن، به وطن داردق اسالمي و مذل، فارغ از هرگونه تع)پرستي افراطي وطن(


گويـد، نظـري از روي     قاجار سخن مي دورةايران در    ةاز خرابي اوضاع دربار و احوال آشفت
پيش از اسالم شوكت و اقتداري داشته  زعم او، ايرانِ به. ايران دارد   ةدريغ و تأسف به گذشت


  :ردكه موجب افتخار هر ايراني است و اكنون بايد حسرت آن را خو
 عهد و روزگاري بـود  به يادگار چه خوش  بيار باده كه از عيد جم همين مـانده است
 مزيت و شـرف و فخـر و اعتبـاري بـود      به اقتـدار چـه نـازي كـه روزي ايـران را


  )69: همان(


اي   هـاي اسـطوره    كنـد و شخصـيت    ايران با افتخار يـاد مـي     ةفرخي نيز هميشه از گذشت
تركيبي از ايـران  در شعر او . گيرد  كار مي نماد در اشعار وطني خود به منزلة ايران را به   ةگذشت


  :است  و اسالم در حد اعتدال نشان داده شده 
 ن مسـلماني كجاسـت  ييـ شد وطن از دسـت آ   شور مـردم عـرق ايرانـي كجاسـت  آخر اي بي
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 منصـور سـاماني كجاسـت   سنجر سلجوق كـو    حشمت هرمز چه شد شاپور ساساني كجاست
  )187: 1389، يزدي فرخي(


جا فرهنگ دينـي و ملـي را    اسالم نام دارد و در آن ـ فرخي مربعي تركيبي دارد كه ايران
  :تلفيق كرده ديگر همكامالً با 


ــن ــالم  اي وطـ ــي اسـ ــرور ايرانـ ــتپـ  ...كه وطن رفت چو اسالم ز دست همتي ز آن  پرسـ
 شــان ز چــه آمــد مقهــور   يايــرج ايــران ز   دشمن چون توراگر خائن و نيست چون سلم


  )192 -  191: همان(


دژ پـوالديني   منزلـة  توان گفت هر دو شاعر از حس ناسيوناليسـتي ملـت بـه     واقع مي در
  .اند  استفاده كرده     ها آنهاي داخلي   نشانده استعمار و دست برابر  در


دادن  دسـت  عارف در غم از. وار است  ستايش از وطن ستايشي مرثيه ان،در شعر اين دور
دادن دو  دسـت  نشيند و فرخي در سـوگ از   پرافتخار ايران باستان در سوگ مي   ةفرزند گذشت


  :يعني اسالم و ايران باستان ،فرزند
 نكنم گريه پس از گريه نخنـدم چـه كـنم     صاحب جممن به اوضاع تو اي كشور بي


  )51: 1389، قزويني عارف(
 كه وطن رفت چو اسالم ز دستآنهمتي ز  پرســتاســالمايرانــيپــروروطــناي 


ــتم    بيرق ايران از خصـم جفـاجو شـده پسـت ــم س ــر را ظل ــت   دل پيغمب ــاران خس  ك
  )191: 1389، يزدي فرخي(


شعر خـود از     قطعه 41او درمجموع در . ي يافته استتر بيشوطن در شعر عارف نمود 
فرخـي   كـه   حالي در؛ )تصنيفازده يو  ،قصيده كيمثنوي،  پنجغزل،  24در (وطن ياد كرده 


  .اد كرده استيغزل از وطن  شانزدهدر 
  
  يدولت يها دستگاه عملكرد از انتقاد 3.2


ديوانش، هرجا  همةاو در . قاجاريه است   ةاول متوجه سلسل   ةانتقاد عارف در درج   ةتيغ برند
بـدبختي و   را يكـي از عوامـل مهـم        هـا  آن و دادهتوانسته، اين سلسله را مورد حملـه قـرار   


  :روزي ايران شمرده است  سيه
 ...ابقا به اعقاب قجـر كـردي نكـردي      رحم اي خداي دادگر كـردي نكـردي
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 با تيشه قطع اين شجر كـردي نكـردي    اين شاخه هرگـز گـل نرويـدساية در
  )307: 1389، قزويني عارف(


قدر از عملكرد پادشاهان قاجار ناخرسند است كـه تنهـا راه نجـات كشـور را       عارف آن
اين نويـد را بـه   » جمهوري«و در غزل . داند  سپه مي   دست سردار   نظام جمهوري به برقراري
  :دهد  مردم مي


 آن زندگي مبـارك بـاد     به زير ساية  رسد از دور رايت جمهوركنون كه مي
 قين بدان بود امروز بهتـرين اعيـاد  ي  عيـد جمهـوريپس از مصيبت قاجار،


  )122: همان(
 ده ، وقصـيده  يـك  مثنـوي،  نـه غـزل،   43(شـعر خـود      قطعـه  63درمجموع عارف در 


شاه،   احمد     ها آنهاي دولتي انتقاد كرده كه در بين  از رجال بزرگ سياسي و دستگاه ،)تصنيف
و وزرا تشـخص و   ،السـلطنه، وكـالي مجلـس    قـوام الدولـه،   قاجار، وثوق   ةشاه، سلسل  رضا


  .دني دارتر بيشبرجستگي 
هاي دولتي انتقاد شـده   از رجال و دستگاه ،غزل 68غزل او، در  188از  ،فرخي وانيددر 


شـدت   بـه  ،فرخي ديواندر اين،  باوجود .شود شامل ميسوم غزليات او را      كيكه نزديك به 
اسم از  تر كمكلي دارند و    ةاين انتقادها غالباً جنب .نشده استاهان قاجار انتقاد از پادش ،عارف


هاي مورد انتقاد شاه، ليدر، وكيل، كابينه، مجلس، شيخ،   در بين واژه. است شدهخاصي انتقاد 
السـلطنه و   مانند قـوام  ،    ها آناز عمال  چنين هم. خورد  چشم مي   استبداد بهو دار،  زاهد، سرمايه


  : كند  با لحني تند مانند خائن و نظاير آن ياد مي ،الدوله وثوق
 السـلطنه  محو بادا در جهان نام قوام  السـلطنهمحو شد ايران ز اقدام قوام


  )204: 1389، يزدي فرخي(
  :اي


 كنـد بهر محو مرز ايران استقامت مي  السلطنهمقوا،خائنالدولةچون وثوق
  )134: همان(


كه  زمانيخورد و حتي   سپه را نمي هاي سردار  سازي برخالف عارف، فريب ظاهر ،فرخي
ي هشـيار خواند، بـا آگـاهي و     شاه مي  احمدهاي كشور را   ب اصلي نابسامانيمطبوعات مسب


دانـد كـه مسـئول اصـلي و       او مـي  چنـين  هم. قاجار رو به انقراض است   ةكه سلسل داند  مي
  .پردازد  لذا به اصل ماجرا ميمدار واقعي كيست،   قدرت
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 كشان زنده است جنگ ما همواره با گردن  با سپرافكندگان مرده مـا را كـار نيسـت
  )95: همان(


گيرد و ضمن انتقاد از   سپه موضعي انقالبي و شجاعانه مي ظلم و ستم سردار در مقابلاو 
  :تازد  هاي كشور مي  اهمال مردم جامعه، به مسبب اصلي جنايت


 دار نبـود  جاي سردار سپه جز بـه سـر    اگر جامعه بيدار در اين دار خراب بود
  )145: همان(


اي دارنـد؛ يكـي از     هاي دولتي انتقادهـاي تنـد و گزنـده    هر دو شاعر از عملكرد دستگاه
عـارف در چنـدين جـاي ديـوانش     . اهداف تير انتقاد دو شاعر مجلس و عملكرد آن اسـت 


خوانـد كـه سرنوشـت ملـي مملكـت را فـداي منـافع          دزد ميي مجلس را خائن و »وكال«
  : اند  كردهشخصي خود 


 خاكش وكيل خائن و دزد انتخاب كـن   باد رفته باد هر آن مجلسي كه هست بر
  )83: 1389، قزويني عارف(


 پـرده و ايـن پـرده تماشـا دارد    كار بي  دزد در خانه و سرتاسر مجلس خـائن
  )138: همان(


 اسـت  بر آناو . كند ميمجلس و نمايندگان آن انتقاد از خود  ديوان سراسرفرخي نيز در 
  :دهند  بيگانه هيچ كار سودمندي انجام نمي   ةكردن كيس وكالي مجلس جز پر كه
 حـالي بگيـرد  اجرت خميازه خواهد، حق بـي  كسالتوكالت، آن كه زد حرف از يكرس يرو


ــي ــة از ته ــد كيس ــزي نماي ــرمغ ــه را پ  خـالي بگيـرد  به كـف بهـر گـدايي كاسـةتا  بيگان
  )140: 1389، يزدي فرخي(


كند كه چرا حسن انتخاب ندارند و مجلس را از   در جايي ديگر نيز مردم را سرزنش مي
  :اند  كفايت پر كرده هاي بي  نماينده


 ملت جـم، حسـن انتخـاب نـدارد      كه ديد به دل گفتمجلس ما را هر آن
  )147: همان(


  
  عشق 4.2


   ها، معشـوق غالبـاً جنبـة    در اين غزل. عارف ديد   هاي عاشقانة توان در غزل  مضمون عشق را مي
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او اين تصوير را با همان اصطالحات . فردي دارد، اما با تصويري نسبتاً كلي توصيف شده است
معشـوق شـعر عـارف زمينـي و     . كنـد   كهن شعر فارسي مانند زلف و قد و قامت وصـف مـي  


مـثالً در  . كند  او نام و نشان معشوقش را معرفي مي   هاي عاشقانة اني است كه عنوان غزلجه اين
  :است السلطنه سروده كند كه اين غزل را براي خانم تاج  خود بيان مي» ةطرشكنج «غزل 


 دلم شكنجه در آن زلف پرشكن شده است  شكن شـده اسـتزلـفت شكنشكنج طرة
  )32: 1389، قزويني عارف(


  :است موشّح به اسم خانمي است، گفته بر آناي ديگر، كه خود   و نيز در وصف معشوقه
ــرة ــم دو ط ــارخ ــرار ي ــط ــينكي ــه ب  به پاي دل ز خمـش صـدهزار سلسـله بـين      دل


 دلي اين صبر و تاب و حوصله بـين دلم ز بي  از آن كمند خم اندر خمش نخواهـد رسـت
  )22: همان(


بـراي معشـوق زمينـي    هركـدام  كـه  » راز دل«و  ،»وصل   انديشة« ،»زلف   هالة«هاي  ا غزلي
  .را در عنوان غزل آورده است     ها اند و خود عارف نام آن  سروده شده


اي در   العـاده   زند صميميت فـوق   شخصي و عميق عاطفي حرف مي   عارف هرگاه از تجربة
را در غـزلش  » تجـدد «مـاعي و  خواهـد مسـائل اجت    كـه مـي   شود، ولي زماني  شعرش ديده مي


درواقع نوعي ناهماهنگي بـين اجـزا و   . كند  تصنعي و ساختگي پيدا مي   بگنجاند، شعرش جنبة
  :خورد  چشم مي او به   هاي عاشقانة تصويرهاي شعري در غزل


 چه كشمكش كه ميان مـن و دل افتـاده    دل افتـادهز بس به زلف تو دل بر سـر
 گذار شـانه بـر آن طـره مشـكل افتـاده       در آن سر زلـفبازي احزاب دلز فرقه


  )67: همان(


مسائل سياسي و اجتماعي را نيز ازطرفي دارد و   چون عارف از معشوق زميني دست برنمي
شود؛ يعنـي غـزل سياسـي      خواهد در غزلش بگنجاند، نوعي دوگانگي در غزلش ايجاد مي  مي


برد كه هيچ مناسبتي بـا    كار مي به» كابينة زلف«و » پارتي زلف«اي مانند   خود را با تعابير عاشقانه
  :فضاي سياسي غزل ندارد


 سببي عربده با مـا دارد  روز و شب بي  ها داردپارتي زلف تو از بس كه ز دل
ــا دارد    زلفت شود از شانه پريشكاش كابينة ــه مهي ــا جمل ــاني م ــه پريش  ك


  )44 -  43: همان(
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هايش نيز حامل   برخي تصنيف ؛شود  هاي او محدود نمي فقط به غزلالبته مضمون عشق 
سروده نيز حكايت از  ،شاه  ناصرالديندختر  ،السلطنه تصنيفي كه براي افتخار. ندا  اين مضمون


  :عشق زميني و عيني شاعر دارد
 شمع جمع همه عشاق به هر انجمني  افتخــار همــه آفــاقي و منظــور منــي


  )259: همان(
السـلطنه و   يعنـي تـاج   ،شـاه   ناصـرالدين هـايي هـم كـه بـراي دو دختـر ديگـر         تصنيف


  .سروده حاكي از همين مضمون است ،السلطنه قدرت
به موضوع عشق پرداخته  ،)تصنيف نه و غزل 31(شعر   قطعه 44در  ،عارف ،درمجموع


 از ولـي صـراحت بيـان شـده،     رنگ شخصي و حسي دارند و نام معشوق به     ها آنكه اغلب 
هاي سبك عراقي يا مفاهيم  گيرد معشوق او نيز رنگ كلي غزل  روزگار جواني كه فاصله مي


  .كند  سياسي روزگار خود را پيدا مي
او غـزل را بـراي بيـان     .بـه موضـوع عشـق پرداختـه اسـت      ،زلغ 33در  ،فرخي يزدي


از عشـق را  وبـيش ردپـايي    كـم      ها آندر  وليهاي سياسي و اجتماعي خود برگزيده،  ديدگاه
خـورد،    چشـم مـي   معشوق در غزل فرخي نيز با تعابير كهن فارسي به. توان سراغ گرفت  مي


  :مانند زلف و شانه، شمع و پروانه ،شوند  غزل غنايي محسوب مي   ةتعابيري كه نمايند
 ...ها شانه را مو به مو بـگذاشت زير بار دل  دوش يـارم زد چـو بـر زلـف پريشـان شـانه را


ــادار  حشرخود چون شمع سوزد تا بهعشق   يعزادر  ــه رايخــوب معشــوق وف ــود پروان  ب
  )79: 1389، يزدي فرخي(


فرخي بوي عشق زميني را  ةهاي عاشقان  داند، در بيت  او وادي عشق را بسيار پرخطر مي
 همـة او . فرخي همانا شـاهد آزادي اسـت  معشوق . توان حس كرد  از اشعار عارف مي تر كم


  :به آزادي فدا كرده استود را در راه عشق هستي خ
 ايـم   مقدم او را به جانبازي اگر پذرفتـه   شاهد زيباي آزادي خدايا پس كجاست


  )164: همان(
 ايـم   سر قدم ساخته تا ملك فنا تاختـه   عمرها در طلب شاهد آزادي و عـدل


  )158: همان(


 در مـورد عـارف بيـان شـد       ةعاشـقان هـاي    ها و تصـنيف  غزل در مورداي كه   دوگانگي
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فرخي نيز فضاي غـزل خـود را در برخـي مـوارد از ايـن      . هاي فرخي نيز صادق است غزل
وجـود آورده   در فضاي غزل بـه ناهماهنگي دوگانگي مضمون و عاطفه رها نساخته و نوعي 


ين كـارگيري مضـام   اين دوگانگي و ناهماهنگي تازگي بـه    ةرود علت عمد  احتمال مي. است
  : سياسي در قالب غزل باشد


 خورد  گاهي رود به حلقه و گه تاب مي  دل در شكنج زلف تو چون طفل بندباز
 خـورد دار جـاي مـي نـاب مـيسرمايه  ز پيشـاني فقيـرچـهآنريزد عرق هــر


  )138: همان(


مي ناب از واژگان  و هاي دل، شكنج زلف، حلقه، تاب، عرق،  كه مشهود است واژه  چنان
اي با   تناسب و رابطه چاول و دوم هي هاي بيت ،از نظر محتوا و مضمون اند، ولي خاص غزل


 بيـت دوم  كـه   حـالي  در ،گويـد   عشق زميني سخن مي   ةاز مطلبي دربار هم ندارند؛ بيت اول
  .مضموني اجتماعي و انتقادي دارد


توان نتيجه گرفت كـه معشـوق     از مطلبي كه دربارة عشق عارف و فرخي بيان شد، مي
تلقـي   )archetype(» الگـو  كهـن «صورت يك   توان او را به  چنان كلي است كه مي  فرخي آن


شود و در غـزل    تعبير مي» آنيموس«مردانه، كه از آن به    عبارت ديگر، آن روح زنانة به. كرد
صورت معشوق آرمـاني   صورت معشوق جفاكار، و يا در غزل عرفاني به  بهفارسي    عاشقانة
عـارف بـدون هـيچ     كـه   حـالي  در. نمايد  فرخي رخ مي   كند، در شعرهاي عاشقانة  جلوه مي


هـا    عشق   كند و صريحاً دربارة  هاي خود را در ديوانش بيان مي  مالحظه و باكي نام معشوقه
هاي او نوعي حس  ييجو كامها و   در اين لذتاگرچه . ندز  هاي خود حرف مي ييجو كامو 


  ).159: 1386جعفري، (شود   درماندگي و ناسازگاري با جهان خارج يافته مي
  
  عارف و يفرخ شعر در اسطوره 5.2


. هاي اساطيري در شعر عارف و فرخي نسـبتاً فـراوان اسـت     استفاده از اسطوره و شخصيت
  .اند  اي در شعرشان بهره برده  مختلف از اين نمادهاي اسطورههاي   به مناسبت     ها آن


هـاي    تـن از شخصـيت   22، از )تصـنيف  پـنج غزل و  شانزده(شعر   قطعه 21عارف در 
بسـامد بـاالتري   ) 4(و ضحاك  ،، كاوه)7(، رستم )8(جم      ها آناساطيري نام برده كه در بين 


  .و يعقوب نيز غافل نمانده استدر اين بين از اساطير ديني چون يوسف . دارند
جمشيد،      ها آنشخصيت اساطيري نام برده كه در بين  23از  ،غزل خود 21فرخي نيز در 
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نـام       چنـين  هـم بار تكرار باالترين بسـامد را دارنـد و    پنجو فرهاد هركدام با  ،ضحاك، كاوه
 هـاي غيـر   نام شخصـيت . خورد چشم مي اساطير ديني به منزلة و سليمان به ،يوسف ،يعقوب


بايد گفـت هـر دو    وليتوجه است،  درخورو سيروس نيز  ،رش  آ  كي ،معروفي چون كشواد
هاي نسبتاً معـروف و مشـابه بـراي بيـان اغـراض نسـبتاً مشـترك،          شاعر غالباً از شخصيت
  .اند  بهره برده ،تاحدودي نزديك به هم


 ةتوان عامـ   ه با استفاده از اسطوره مياند ك  فرخي و عارف از اين موضوع كامالً آگاه بوده
مردم با اسطوره و    ةعام«مردم را عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي تحريك كرد، چراكه 


ت حاكمه براي ايشان بـه  ئهمكاري با هي جاكه از آناند و   ي داشتهتر بيش بستگي دلها   افسانه
مصـداقي داشـته، مفهـوم نيافتـه، ايشـان      فكر و اهل فضل  روشن   ةطبق در موردآن معني كه 


  .)240: 1380شفيعي كدكني، (» اند  پاسدار حقيقي اساطير بوده
كـاوه   دسـت  كند كه بايد بـه   فرخي در شعر خود ضحاك را نماد ظلم و ستم قلمداد مي


  .هاي انقالبي و كارگري جامعه است كاوه نماد انسان. نابود شود
ــد    ضحاك عدو را به چكش مغز توان كوفت ــداد بگيري ــاوه و ح ــر از ك  سرمشــق گ


  )121: 1389، يزدي فرخي(


  :اي
 كو كـاوه كـه چرمـي بـه سـر چـوب نمايـد         اين ملك فزون گشتضحاك در ريزي خون


  )132: همان(


  :عارف نيز در شعر خود اين دو شخصيت اساطيري را در تضاد با هم آورده است
 حداد زنده بـاد    هست كاوةتا بود و  نابود باد ظلم چو ضحاك ماردوش


  )38: 1389، قزويني عارف(


بيگانگان  در برابرآنان    ةاستفاده از اسطوره در شعر هر دو شاعر ارتباط تنگاتنگي با مبارز
ستعمارگران موضع بگيرنـد از  ا در برابرخواهند   ميهرگاه      ها آنواقع در. و دفاع از وطن دارد


  :كنند  مي ادي هاي اساطيري  شخصيت
 كجاست سام و چه شد گيو نيو و رستم ايران؟  ديـــار كـــاوه لگـــدكوب اجنبـــي بـــود، آوخ


  )71: همان(
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 كنـد   پور سيروس اي خدا تا كي تحمل مي  سر پامال شد ازدست رفتكشور جم سربه
  )129: 1389، يزدي فرخي(


 كـار  خيانتدو شخصيت    ةكنند را تداعي هيو روس تانهاي استعماري انگلس  فرخي دولت
 پي  دراند و   خود قرار داده   ةرا در محاصر» ايرج ايران«داند كه   مي ،يعني سلم و تور ،اساطيري
  : ندينابودي او


 بسـت  و پـاي  گيـر  دسـت ايرج ايران سـراپا    حاليا كز سلم و تور انگليس و روس هست
  )193: همان(


  
  كش زحمت و فيضع طبقة از تيحما 6.2


فرخـي در   كه  حالي دررنجبر و كارگر ياد كرده،    عارف فقط در چهار غزل خود از طبقة
ازده غـزل از  يـ او در چهـارده غـزل از كـارگر،    . غزل به اين موضوع پرداخته اسـت  24


ك غزل از رنجبر حمايـت كـرده   ي، و كش زحمتك غزل از يدهقان، پنج غزل از فقير، 
زاده است و مدتي از عمـرش را بـه     خي چون دهقاندهد كه فر  اين نكته نشان مي. است


جامعـه   كـش  زحمتو  ،دهقان ،كارگر  كارگري سپري كرده، در شعرش حمايت از طبقة 
. نمـود يافتـه اسـت    تـر  كـم اين موضوع در شعر عارف  كه  حالي درشود؛   بسيار ديده مي


چراكـه او از نوجـواني    ؛رود اين امر ناشي از زندگي نسبتاً مرفه عارف باشـد  احتمال مي
مناعـت طبـع از    علـت   بـه اگرچـه  شـود و    صداي خوش پايش به دربار باز مي   واسطة  به


پوشد، در مقايسه با زندگي فرخـي، از نـاز و نعمـت      ها چشم مي  ها و انعام  بسياري صله
  .مند بوده است  ي بهرهتر بيش


  كاربرد موضوعات در شعر عارف ميزان
  درصد تعداد عنوان
  %8 15 آزادي
  %22 41 وطن


  %34 63 ها و رجالدستگاهانتقاد از
  %11 21 اساطير


  %2 4 حمايت از ضعيف
  %22 40 عشق
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  كاربرد موضوعات در شعر فرخي ميزان


  درصد تعداد عنوان
  %15 33 آزادي
  %41 16 وطن


  %63 68 ها و رجالدستگاهانتقاد از
  %21 21 اساطير
  %4 24 ضعيفحمايت از
  %40 68 عشق
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 عارف شعر در موضوعات كاربرد ميزان. 3


  :و قصايد ،ها ها، مثنوي در غزليات، تصنيف
  .بار چهاردر تصانيف  و بارازده يدر غزل  ؛بار پانزدهكل كاربرد  :يآزاد. 1
در  و بار،ك يبار، در قصايد پنج بار، در مثنوي  24در غزل  ؛بار 41كل كاربرد  :وطن. 2


  .ازده باريتصانيف 
در  و بـار  31در غـزل   ؛بـار  40كـل كـاربرد   ): اسـت يمجازي و آميخته بـه س ( عشق. 3


  .بار نهتصانيف 
بـار، در   43در غزل  بار؛ 63كل كاربرد  :ها و رجال دولتي دستگاه انتقاد از عملكرد. 4


شـاه،    احمـد ا، انتقاد از در بين انتقاده. بار دهدر تصانيف و بار،  كيبار، در قصايد  هنُمثنوي 
 .اي دارد  الدوله تشـخص ويـژه   وثوقو السلطنه،  قاجار، قوام ةشاه، سلسل  علي محمدشاه،   رضا


گفتني اسـت كـه بسـامدهاي    . آمده است بارهاو مجلس نيز  ،وزيران ،الوك انتقاد از عملكرد
  .ها  قالب شعر است نه تعداد كاربرد واژه بر اساسمذكور 


در بـين  . بـار  پـنج بـار و در تصـانيف    شـانزده در غـزل   ؛بار 21كاربرد كل  :اساطير .5
بـار،   چهـار بـار، كـاوه و ضـحاك     هفتبار، رستم  هشتجمشيد  ،هاي اساطيري شخصيت


 و يعقوب و و يوسف ،بار دواسفنديار و گيو  و كيخسرو و بار، سام سهو داريوش  شسياو
بسـامد  . انـد  كار رفته بار به كيسياب و افرا سهراب و فريدون و كيقباد و سيروس و سليمان


  .ها تك مصداق موارد مربوط به قالب شعر است نه تك ةاوليه در هم
  .بار در غزل چهاركل كاربرد : كش زحمتضعيف و    ةحمايت از طبق. 6
  


  يفرخ يها  غزل در موضوعات كاربرد ميزان. 4
  .رفته استكار  رديف بهدر جاي      ها آندر برخي از  ؛بار 33: آزادي.1
 وطن پرداخته شده، در بعضي ةصراحت به واژ در برخي از غزليات به بار؛ 16: وطن .2
  . مده استآمفهوم آن  ها از آن اي و در پاره ،از ايران ياد شده ها از آن
ها از عشق با مفهوم كلي  در اغلب غزل ؛بار 32): استيمجازي و آميخته به س( عشق .3


تـر رنـگ و بـوي وطـن و      غالباً معشوق مبهم است و بيش سبك عراقي سخن گفته شده و
  .گيرد اجتماعي به خود مي ـ آزادي و ديگر مفاهيم سياسي


؛ اسم خـاص بسـيار   بار 68: هاي دولتي و رجال سياسي انتقاد از عملكرد دستگاه. 4
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داران،  انـد از وكالـت، وزارت، ليـدرها، سـرمايه     هاي مورد انتقـاد عبـارت   اندك است، واژه
الن، وزيران، پادشاه، مرتجعان، استبداد، مالك، كابينـه، شـحنه، مجلـس، غنـي، حـاكم،      وكي


  . ...و  ،السلطنه شاه، سردار سپه، كارفرما، اشراف، زاهد، قوام  رضاالدوله، فقر،  وثوق
 و ضحاك و كاوه پنج بار، اهـريمن  و فرهاد و جمشيد: ها ؛ شخصيتبار 21 :اساطير. 5
 و طهمـورث  و آرش  كـي   و پور سيروس و شيرين و زال دو بار، سليمان و تهمتن و رستم


 كشـواد  و قارون و كيكاووس و هوشنگ و سودابه و سياوش و رودابه و يعقوب و يوسف
  .ك باريفريدون و سيروس  و


ازده يـ ؛ كارگر دوازده غزل، دهقـان  بار 24 :كش زحمتضعيف و    حمايت از طبقة. 6
  .ك غزليك غزل، و رنجبر يكش  غزل، فقير پنج غزل، زحمت


او در هشت غزل از . انقالب نيز در شعر فرخي بسامد بااليي دارد  گفتني است كه واژة 
  .رديف قرار گرفته است    ها  واژة انقالب استفاده كرده كه در برخي از آن


  
  گيري جهينت. 5


دوست غالباً انديشه، تفكر، همـت، و    خواه و وطن  كه اين دو شاعر آزادي  حاصل سخن آن
هـاي    انديشـه . اند  زندگي خود را وقف استقالل وطن و آزادي مردم از جور استبداد كرده


به مسـائل روز در برخـي        ها تفاوت ديد آن. مشترك و متقارن در اشعار آنان فراوان است
 علـت  بـه در شعر فرخي، . گردد  برمي     ها خانوادگي و شخصيت دروني آن موارد به زندگي


شـود،    جامعه فـراوان ديـده مـي    كش زحمتكارگر و    بودنش، حمايت از طبقة زاده  دهقان
برخـورداري از زنـدگي نسـبتاً مرفـه نمـود       علـت  بهاين نكته در شعر عارف  كه  حالي در
  .ي يافته استتر كم


زنـدگي سياسـي عـارف نشـان     . ق و استوارتر از عارف اسـت ديد سياسي فرخي عمي
هــاي سياســي گرفتــار احساســات شــده و فريــب   دهــد كــه در بســياري از جريــان  مــي
شـود و غالبـاً     كه فرخي دچار اين احساسات نمي   ها را خورده است، درحالي سازي  ظاهر


اي پرتـو    گونـه   فرخي مرامي سوسياليستي دارد و به. كند  موضعي پايدار و استوار اتخاذ مي
پرداز و شاعري اسـت    عارف تصنيف. او سايه افكنده است وانيدها بر سراسر   اين انديشه


حتـي   ؛شـود   ي عاشقانه سـپري مـي  ها ييجو كامطلبي و   كه بخشي از زندگي او به عشرت
يي جـو  كامكند باز هم   گيرد و عنوان شاعر ملي دريافت مي  كه شعر او رنگ ملي مي زماني


  .نهد  سو نمي كيكلي  و هوس را به
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فرخـي  . بـزرگ مـام وطـن    گـر  سـتايش بزرگ آزادي است و عـارف   گر ستايشفرخي 
  .دوست وطناي   پيشه انقالبي است و عارف عاشق مĤبِ  سوسياليست
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