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این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مکتب امریکایی ادبیات تطبیقیی رویکیردهیای
مشترک معروف رصافی و فرخی یزدی را درباره آزادی سیاسی و اجتماعی ماننی آزادی بییان
آزادی ان یشه آزادی مطبوعات آزادی کیارگران و دهقانیان میورد بررسیی یرار مییدهی از
مهمترین نتایج این نوشتار این است که هر دو شاعر شعر خود را و ف آزادی و رهیایی میرد
از جور استب اد کرده و در این زمینه مسائل اخال ی را رعایت کردهان ؛گرچیه اافشیاری فرخیی
یزدی بر آزادی بیش از معروف رصافی است
کلیدواژهها :شعر فرخی یزدی شعر معروف رصافی آزادی در شعر فرخی یزدی و معروف
رصافی شعر معاصر ایران و عرب

*

نویسن ه مسئولmpishvaiialavi@yahoo.com :

** کارشناسی ارش زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
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چکیده

 .1مقدمه
یکی از مفاهیمی که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته و به عنوان آرمانی
بشری ربانی غلبهحکومتهای غیرصالح در گوشه و کنار جهان ش ه آزادی است
موضوع آزادی در ادبیات ملتها و از جمله ادبیات عربی و فارسی بازتاب گستردهای
داشته و بازتاب این خواسته مهم انسانی در این متون سابقهای دیرینه دارد این موضوع
در مفهو امروزین آن با اعال انون اساسی در اواخر دوره امپراتوری عثمانی ()1908
و ظهور مق مات نهضت مشروطیت ( )1285در شعر عربی و فارسی مطرح ش ه و
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سیاسی اجتماعی کشورهای عربی و ایران در آن زمان دانست
معروف رصافی و فرخی یزدی که در یک دوره میزیستن در جامعه عیرا و اییران
با وضعیتی مشابه چون وجود دولتهای زورگو و دخالتهای استعمارگران غربی در کشور

روبه رو بودن و این امر در بی اری عربها و ایرانیان و تالش آنهیا بیرای جبیران عقیب-
مان گیها و رفع کمبودها تأثیر بسزایی داشت ایین مو عییت ادیبیان و شیاعران عربیی و
ایرانی را در آن زمان ترغیب کرد تا از صر حاکمان بیرون آین و با مرد همیراه گردنی
و اشعار خود را و ف موضوعات اجتماعی و بی اری و ایشرفت ملت خودکنن رصافی
و فرخی یزدی در زمره این شاعران جای دارن و آزادی و لواز و مسائل میرتب بیا آن
یکی از موضوعات محوری اشعار آنهاسیت بیهگونیهای کیه در راه تحقیآ آن رناهیا و
سختیهای زیادی را متحمل ش ن
در این اژوهش تالش می شود که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بر اسیاس
مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی که به اصل تشابه و همانن ی میان دو ان یشیه بیه دور از
رابطة تاریخی و تأثیر و تأثر از یک یگر توجه میکن (خضیری  )350 :1392مقولیه آزادی
در اشعار این دو شاعر مقایسه شود و تشابه و تفاوت دی گاه آنیان میورد بررسیی یرار
گیرد
 1-1سؤاالت پژوهش

اژوهش در ص د ااسخگویی به این سؤاالت است:
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بیشتر جنبهی سیاسی اجتماعی داشته است چنین رویکردی را میتوان به دلیل اوضاع

بررسی تطبیقی مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

 1مهمترین مص ا های آزادی در ان یشه سیاسی -اجتماعی معروف رصافی و
فرخی یزدی ک ا است؟
 2دو شاعر در بیان مقوله آزادی و معوامل آن چه شباهتها و تفاوتهایی باهم
دارن ؟
 2-1روش پژوهش

این اژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و براساس مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی به
بررسی مقوله آزادی در اشعار معروف رصافی و فرخی یزدی میاردازد جامعه آماری
موردبررسی دیوان دو شاعر و روش جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و با ابزار
فیشبرداری است
 3-1پیشینه پژوهش

گرفتهاست که در ایناا به برخی از آنها که بیشتر جنبه تطبیقی دارد اشاره میشود
ناصر محسنی نیا و فاطمه داشن ( )1388در مقاله «بررسی تطبیقیی مفهیو وطین در
اشعار بهار و رصافی» دی گاه دو شاعر را در مورد وطن مورد بررسی رار داده و نگرش
بهار را به این موضوع گستردهتر از دیی رصیافی دانسیته اسیت محمیود رضیا تیوکلی
محم ی ( )1390در مقاله «بررسی تطبیقی تالّی عشآ به میهن در اشعار فرخی ییزدی
و معروف الرصافی» مضامین مشترک سیاسی و اجتمیاعی میرتب بیا وطیندوسیتی دو
شاعر را بررسی کرده و از دعوت به آزادی به عنوان یکی از درونمایههای مشترک آنیان
نا برده است عنایتاهلل شریفایور و محم حسین بیا ری ( )1390در مقالیه «مقایسیه
ادبیات کارگری در اشعار فرخی یزدی و جمیلص ی زهاوی» با بررسی زن گی و آثیار
ادبیات کارگری نشان دادهانی فضیلاهلل میر یادری و حسیین کییانی ( )1391در مقالیه
«بررسی تطبیقی رویارویی با ا ی ه استعمار در شعر سی اشرفال ین حسینی و معروف
رصافی» استعمار و عملکرد آن را بررسی و راهکارهای آنیان در مقابلیه بیا اسیتعمار را
بیان کرده ان محمودرضا توکلی محم ی و مه ی ناصری ( )1391در مقاله «مکانة فئیة
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العمّال و المزارعین الکادحة فی أشعار فرخی یزدی» بیا بررسیی وضیعیت کشیاورزان و
کارگران در زمان فرخی یزدی نگاه این شاعر را درباره ایین دو شیر و مییزان توجیه و
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 .2بحث و بررسی
 1-2معروف رصافی

معروفبنعب الغنی الرصافی در سال 1292ه

 1875 /از خانوادهای متوس در بغ اد

به دنیا آم او زبان و ادبیات عربی و علو مربوط به آن را نزد محمود شکری آلوسی از
علمای برجسته بغ اد فراگرفت و در م ارس ابت ایی و م رسه نظامی به آموزش
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اایبن ی او به وطن را بررسی کردهان
عب الرضییا م ی رسزاده و همکییاران ( )1392در مقالییهی «واکییاوی آزادی در اشییعار
فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی» جلوه های آزادی را تحت عنیاوین مبیارزه بیا اسیتب اد
استعمارستیزی آزادی سیاسیی عی الت اجتمیاعی آزادی یانون و آزادی وطین میورد
بررسی رار دادهان مریم خلیلی جهانتیغ و رضا رضایی ( )1392در مقاله «بررسی تعه
اجتماعی در شعر محم مه ی جواهری و محم فرخی یزدی» به وا عیتهیای نیاگوار
مطرح ش ه از سوی دو شاعر اشاره کرده و رویکرد وا عگرایانه آنان را در طرح مسیائل
سیاسی و اجتماعی مورد بحث رار داده انی عبیاس گناعلیی و همکیاران ( )1393در
مقاله »بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرصافی و فرخی یزدی» به بررسی تطبیقیی
موسیقی درونی و بیرونیی اشیعار دو شیاعر ارداختیهانی سیمیه نیادری در ااییان نامیه
کارشناسی ارش خود تحت عنوان «بررسی تطبیقی مضامین و درونماییه شیعر معیروف
الرصافی و فرخی یزدی» که در دانشگاه ایا نور کرمانشاه و به راهنمایی دکتر علییاکبیر
احم ی از آن دفاع کرده به بررسی مضیامین مشیترک شیعر دو شیاعر ارداختیه اسیت
صحبتاهلل حسنون ( )1394در مقاله »بررسی تطبیقی جلوههای اای اری در شعر فرخیی
یزدی و عب الرحمن یوسف» جلوه های اای اری را در شعر این دو شاعر روزنامیهنگیار
بررسی کرده است
با توجه به آنچه گذشت معلو میشود که اگرچه درباره معروف رصافی و فرخی
یزدی اژوهشهایی صورت گرفته در مورد مقوله آزادی در شعر دو شاعر تا کنون
اژوهش مستقلی اناا نش ه است

بررسی تطبیقی مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

ارداخت و م تی نیز به عنوان معلم زبان عربی در م رسه شاهانه ت ریس کرد با ماله
«اإلرشاد» همکاری کرد و به عنوان نماین ه مرد به مالس مبعوثان عثمانی راه یافت در
سال  1928از کارهای دولتی انصراف داد وی در انج دوره به م ت هشت سال عضو
مالس عثمانی بود (الفاخوری بیتا )487 -486 :سراناا در سال  1945بر اثر بیماری
ذاتالریه درگذشت (الحاوی  :1978ج )87 1

از رصافی آثار مختلفی به صورت نثر و شعر بر جای مان ه است؛ از جمله -1 :نفیح
الطیّب فی الخطابة والخطیب ( -2 )1915األناشی الوطنییة ( -3 )1920تمیائم التربییة و
التعلیم شعر( -4 )1924دروس فی آداب اللغة العربییة ( -5 )1928رسیائل التعلیقیات
( )1944در نق کتاب «النثر الفنی» و «التصوف اإلسالمی» زکیی مبیارک  -6علیی بیاب
سان أبی العالء ( -7 )1946دییوان الرصیافی کیه مشیتمل اسیت بیر کونییات اشیعار
سیاسی اشعار جنگی و مقطّعات (الفاخوری بیتا)488 -487 :

بیشترین شهرت رصافی به اشعار سیاسی و اجتماعی او بر میگردد؛ اگر چیه اشیعار
حکمی و وصفی جایگاهی ویژه در دیوان او دارد (عزالی ین  )77 :1969اگرچیه شیاعران
رن نوزدهم عرا به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه عرا توجه چن انی نکردن ؛ امیا
رصافی توجه خود را به مشکالت سیاسی و اجتماعی عرا معطوف داشیت از ایین رو
او مورخ و اصالحگری اجتماعی بهشمار میآیی کیه شیعرش در برگیرنی ه بسییاری از
حوادث عرا در اوایل رن بیستم است او همراه با جمییل صی ی زهیاوی در تحیول
شعر عربی و تالش مؤثر در راه تا د و عبور از بحرانهای موجیود سیهم مهمیی داشیته
است (الخییاط  )64 :1987در مامیوع رصیافی دو رویکیرد داشیت :ملیی و فراملیی در
رویکرد ملی به رش آگاهی عمومی و ایااد روحیه خودباوری در جامعیه عیرا توجیه
از مظاهر عقبمان گی رهایی یاب و هم جامعه عرب ما و عظمت گذشته را بازسازی
کن
رفائیل بطی او را بهخاطر صراحت لهایه در بییان افکیار و ان یشیههیایش «الشیاعر
العبقری» می نام و بیشترین شهرت او را در اشیعار حیزین اشیعار اجتمیاعی و اشیعار
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صصی او میدان (بطی )68 -67 :1923؛ اغلب از اسلوب خطابی برای تحکیم معنیا و بیه
هیاان آوردن احساسات مرد و آگاه کردن آنها از اوضاع و احیوال جامعیه بهیره بیرده
است (ابوحا ه )217 :1979

 2-2فرخی یزدی

میرزا محم متخلص به فرخی در سال 1306ه

از خانوادهای دهقان و در یزد به دنیا

آم م تی در مکتبخانهها و سپس در م رسه مرسلین که انگلیسیها آن را در شهر
یزد براا کرده بودن به تحصیل ارداخت (گلبن و شریعتی  )159 -158 :1363در سال
66
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ش و اس از بازگشت یادداشتهای این سفر را در روزنامه طوفان منتشر کرد که بهدنبال
آن طوفان تو یف ش و شاعر چون تأمین جانی ن اشت مخفیانه از تهران به شوروی و
سپس به آلمان رفت (خسروی )15 -14 :1370

و ی در خارج از کشور نیز به فعالیت سیاسی و مخالفت با حکومت سیاه حاکم بر
ایران ادامه داد و دی گاههای خود را در ماله «ایکار» چاپ برلین چاپ و چهره وا عی
حکومت رضاخان را آشکار کرد سراناا به علت فشار دولت ایران دولت آلمان به او
اخطار کرد که آن کشور را ترک کن

در نتیاه در سال 1312ش با وع ههای فریبن ه

تیمور تاش که در سفر ارواا او را مال ات کرده بود بار دیگر فرخی به ایران بازگشت
و تحت نظر مأموران شهربانی رار گرفت (همان)15 :؛ چن بار به زن ان افتاد و در شب
 14فروردین  1316ش در زن ان و در مو عیت سخت بحران روحی به خودکشی دست
زد که با اطالع بهمو ع نگهبان زن ان وی را از مرگ ناات دادن (فرخی یزدی :1363

 )59 63 -62سراناا در  23مهر  1318ش با طرزی دردناک و فایع در زن ان جان
سپرد (گلبن و شریعتی  )181 :1363زن گی او چنان با سیر حوادث و جریان تاریخ
همزمان او آمیخته است که میتوان گفت آنچه در زمان او بر ملت ما گذشته در
سرگذشت وی خالصه ش ه است (همان)157 :

از جمله آثار فرخی یزدی روزنامهی طوفیان و دییوان اوسیت کیه دییوانش شیامل
غزلیات صائ و طعات و رباعیات و فتحنامه اوست این دیوان با تصحیح و مق میه و
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1307ه ش ب ه مناسبت جشن دهمین سالگرد انقالب سوسیالیستی به شوروی دعوت

بررسی تطبیقی مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

شرح احوال شاعر به لم حسین مکی چاپ و منتشیر شی ه اسیت ایین آثیار از لحیا
ارزش ادبی مورد توجه فرهنگیان و ادیبان فارسزبیان و اسیتادان دانشیگاههیای بیزرگ
هن وستان رار گرفته است و در نظر خاورشناسان یکی از مفیاخر ادبیی یرن اخییر بیه
شمار میرود (فرخی یزدی )56 :1363

لمرو الب شعر فرخی غزلی نیمه سیاسی است که رسالتش سیاده کیردن مباحیث
دشوار عقی تی و تلطیف شعارهای خشک و بیروح است فرخی از لحا سبک شعری
و جایگاه جایگاه ویژهای در ادبیات مشروطه دارد و برخی برآنن که شعر او صالبت و
رت ادبی شاعران کهن و حتی بعضی از همعصران خود را ن ارد؛ اما عمی ه هنیر وی
این بود که روح سنتی غزل را با مفاهیم صریح اجتماعی سیاسی تلفیآ کرد و با این کار
سرمشآ غزلسرایان جامعهگرای بع از خود ش (روزبه )130 :1381

وارد حیطه تغزّل ش ه و مضامین عشقی را هماننی گذشیتگان و گهگیاه بیا ابی اعات و
مضامینی تازه آورده و تما جنبههای بالغی کال را رعایت کرده است؛ ولی ناگهیان بیه
طرح مضامین سیاسی اجتماعی ارداخته که این امر از ویژگیهای غیزل اوسیت در مییان
اشعارش مضامین تازه خوب و ظریف زیاد اسیت و از حییث کیاربرد زبیان عامیانیه و
تعبیرات سیاسی روز شعر او درخور توجیه اسیت (فشیارکی  )71 -69 :1381مشیکالت
سیاسی و اجتماعی آن زمان در شعر فرخی انعکاس ویژهای ای ا کرده است
 3-2مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

همانطورکه بیان ش مقوله آزادی با اعال انون اساسی در امپراتوری عثمانی و ظهور
مق مات نهضت مشروطه ایران با مفهو تازهای وارد شعر عربی و فارسی ش و بیشتر
جنبه سیاسی و اجتماعی ای ا کرد و در وا ع «لفظ آزادی در شعر مشروطه عم تا
است» (آجودانی )239 :1393

در این دوره مضامینی همچون آزادی و مبارزه با استعمار و استب اد بازتاب بیشتری
در شعر عربی در عرا ای ا کرد در ایران هم افکاری که در اثر نهضت مشروطه ای ا
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ش ادبیاتی نو و سبکی تازه ا ی آورد که ه ف و آرمان آن با ادبیات ایش از مشروطه
تف اوت داشت ه ف اشعار دوره مشروطه بیشتر بی اری مرد و تحریک احساسات ملی
و میهنی و ترویج آزادیهای فردی و اجتماعی بود (ذاکر حسین  1377ج)48 :1

آزادی سیاسی از ارکان مهم جامعه است و وجود آن نشان از اختیار و آزادی افراد
جامعه در سیاست و استیفای حقو ایشان دارد؛ ب ین معنی که فرد بتوان از راه انتخاب
زمام اران و مقامات سیاسی کشور در زن گی سیاسی اجتماعی شرکت کن و به تص ّی
مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور دست یاب و یا در ماامع آزادانه عقای و
68


68

فرد در صحنه سیاست و نبود فشار سیاسی است
منظور از آزادی اجتماعی حآ تصیمیمگییری انتخیاب و فعالیتهیایی اسیت کیه بیه
شخص مربوط میی شیود و در نسیبت مییان فیرد و اجتمیاع بیه آزادی دیگیران آسییب
نمیرسان این نوع آزادی ب ین معناست که هیی

ی رت دیگیری نمییتوانی میزاحم

فعالیتهای انونی و غیر مخل به آزادی دیگران در زمینیه مسیائل اجتمیاعی و ا تصیادی
باش (همان 16 :و )15

آزادی سیاسی و اجتماعی انواعی دارد که در این مقالیه بیه جنبیههیا و مصی ا های
مشترک آن در شعر دو شاعر ارداخته میشود
 1-3-2آزادی بیان

آزادی بیان از جمله حقو

فطری انسانها و یکی از جناال برانگیزترین انواع

آزادیهاست که در سایه آن آزادیها به وجود میآی و ب ین معنی است که هر کس بتوان
به دور از هر تحمیل و فشاری و ب ون ترس سخن خود را بیان کن البته اعمال این
حآ بای با توجه به اوضاع جامعه اسالمی لحا

ش ه باش

با تضمین این آزادی

مسائل و مشکالت جامعه حل و زمینه اصالح شکوه و بالن گی ایریزی میشود
(محم ی )51 :1388

معروف رصافی در جامعهای میزیست که آماج تیر بیگانگان از جمله انگلیس رار
گرفته بود و مرد از آزادی بیان محرو بودن او شعرش را منبری بیان افکار و نظریاتی
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افکار خود را به گونه مقتضی ابراز کن (طباطبائی مؤتمنی  )96 :1370این آزادی آزادی
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رار داد که به اصالح جامعه مربوط بود(شیروی جوزانی  )71 :1390وی در صی ه «فی
المعه العلمی» در مورد این نوع آزادی چنین میگوی :
لَعَمْرُکَ إنَّ الحُرَّ ال يَتقيَّــدُ

أَال فَليَقُلْ ما شاءَ فيَّ المُفَنِّدُ

تعوّدتُ تصريحي بکلّ حقيقة

وللمرءِ من دنياه ما يتعوّدُ

و ال تَقبَلوا قَيْداً بِقَولٍ مُجرَّدٍ

فَما قَيّدَ األَحرارَ قَولٌ مُجَرَّدُ
(الرصافی )121 -120 :2000

گفتهان که حآ گرفتنی است نه عطا کردنی شاعر نیز مرد را به گرفتن حآ خود
در آزادی بیان تشویآ میکن و
میگوی  :آزادگان با اظهار نظر خود اسیر ی و بن دستورهای غیرمنطقی سران
حکومتی نمیشون

در صی ه «ماوراء القبر» به سختگیریهایی که در مورد این آزادی

میشود و اگر چنین کاری از کسی سر زن به او نسبت کفر میدهن :
حقيقةٍ

عُزينا ،معاذَ اهللِ ،فيهـا إلي الکفرِ

أرانا

إذا

رُمنا

بيانَ

فإن کان ذا حقاً فإنَّ حياتَنا

کما قيلَ سِترٌ و الرّدی کاشفُ السِترِ
(همان)258 :

رآن کریم یکی از راههای اصلی رسی ن به کرامت را کسب عزت نفیس مییدانی و
عزت و بزرگی را از آن خ اون میدان

«مَن کانَ یری ُ العزةَ فَللّیه العیزةج جَمیعیا» (فیاطر:

 :)10هر کس که عزت میخواه همه عزت خاص خ است
رصافی در سروده «الحریة فی سیاسة المسیتعمرین» بیه نقیش آزادی بییان در حفیظ
کرامت انسانی و گرفتن این حآ از بیگانگان میاردازد و میرد عیرا را از سیکوت در
برابر سیاست انگلیس و اشغال کشورشان برحذر میدارد زبان طنز آنها را به واکینش در
ادامه اشغال آنان را بگیرن و چشم و گوش و زبان خود را در مقابل حیوادثی بیاز کننی
که در کشور رخ میده :
يــا

قومُ

ال

تَتکـلَّموا

إنّ

الکالمَ

مُحَرَّمُ
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مَن شــاءَ مِنکُـم أن يَعـــ

ـيشَ اليومَ وهـو مُکَـرَّمُ

ال

بَصَـرٌ لديـهِ و ال فَـمُ

کـرامةً

األَبکَـمُ

سَمعٌ

فَلْيُمسِ

ال

ال

يَستَحِقُّ

و

إلّا

األَصَمُّ

(الرصافی )584 :2000

مرد در زمان مظفرال ین شاه در اناه هر و استب اد شاه و وزیران و در زییر فشیار
مأموران مینالی ن (آریناور  )1 :1372و از ح أ ل آزادی بیان محرو بودن که با صی ور
فرمان مشروطیت آزادی بیان در چارچوب مورد بول اکثریت مطرح ش فرخی ییزدی
70
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شکایت کرده است؛ از جمله:
فرخی با همه شیرین سخنی از دهنت

د نزد هی ز بس افیه تنگ است ایناا
(فرخی یزدی )90 :1363

فرخی در جستاوی حقیقت بود؛ چنانکه بییان حقیایآ تلیخ کشیور بیه فراوانیی در
دیوانش دی ه میشود و بارها به دلیل همین خلآ و خوی مورد مایازات یرار گرفیت
این ویژگی در دیوان فرخی تاریخ بیهقی را به ذهن متبادر میکن که جوهره اصیلی آن
را حقیقت دوستی و گزارش حقیقت تشکیل میده و عشیآ و عال یه نویسین ه آن بیه
حقیقت خوانن ه را همراه خود میکن و در کلمات بیاان جانی مییدمی طیوری کیه
تما مطالب آن را با هم سازگار و هماهنگ میکن (اس ی و نیورایی  )2 :1392از دیی گاه
فرخی دل او «جهاننمای درستی» است و زبان بستهاش «کلیی فیل حقیقیت» راسیتی
درستی و ص ا ت تنها از دل او منعکس و از زبان او به گیوش مییرسی (فرخیی ییزدی
)143 :1363

فرخی در نوروز  1327ه

مسمطی سرود و در جمع آزادیخواهیان و دموکراتهیای

یزد خوان و همین امر به خشم «ضیغمال وله شقایی» بر وی و دوختهش ن دهیانش بیا
نخ و سوزن به فرمان حاکم و زن انیش ن وی منار ش (همیان 16 :و  )14شیاعر در ایین
باره به آزادی بیان خویش و بیتوجهی به حاکمان و چاالوس نبودن و اابوسیی نکیردن
در برابر آنان اشاره میکن و واکنش او این بود کیه ایشیه مین چاالوسیی اایبوسیی و
دریوزگی نیست

(همان)16 :
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از موافقان و طرف اران سرسخت آزادی بیان بود و در چن صی ه از نبود آن در جامعیه
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او از منع آزادی بیان به عنوان کاری نادرست و غیرانسانی نا برده و خواهان آشکار
کردن اوضاع برای همگان است؛ زیرا بییان حقیایآ را بیرای گسیترش آزادی سیاسیی و
اجتماعی مؤثر میدان در دی گاه او اظهارنظر و بیان آزاد سیالح بیرای محکیو کیردن
مستب ان و رفتار ناشایست آنان است؛ لذا با مشاه ه اوضاع ر یتبیار بیا تعیابیر گزنی ه
چون «ارتااعیونِ عالم را زبون بای نمود» (همان )121 :مرد را به اظهار نظیر آزاد تشیویآ
میکن و از آنها میخواه که هنگا رأی دادن «خودفروشی» نکنن (همان)225 :

بارها از بسته ش ن دهانش بهفریاد آم ه و آرزو کرده است که ای کاش دهانش باز
بود تا حکومت و ت و ب یهای آن را رسوا کن و دل خود را از تنگنای خفقان ناات
ده و حقایآ نهفته را برای مرد بیان کن تا همه از دروغ و فریب حکومت و حاکمان
آگاه شون :
تا این دل سودا زده ایردهنشیین

بیارده میان خلیآ رسوا میشی
(همان)236 :

با مقایسه مضمون آزادی بیان در اشعار معروف رصافی و فرخی یزدی و با بررسیی
دیوان دو شاعر مشخص می شود که اشعار فرخیی دربیارة آزادی بییان بیشیتر از اشیعار
رصافی است؛ ولی از لحا محتوا اشعار هر دو تقریباً به یک ان ازه اربار و غنی اسیت
هر دو بر لزو وجود این نوع آزادی تأکی ورزی ه و به دفاع از آن برخاستهان و از نبود
آن شکوه و انتقاد کرده ان ؛ ولی از آنایا کیه فرخیی آزادی بییان را میادر تمیا آزادیهیا
می دانست و به سبب دوخته ش ن دهانش از سخن گفتن محرو بود این نوع از آزادی
نزد وی اهمیت بیشتری داشته و بیش از رصافی به دنبال تحقآ آن بوده است
آزاد ی ان یشه دارای جایگاهی واالست و در بالن گی هر کشوری تأثیر بسزایی دارد این
نوع آزادی از اصول آفرینش بهشمار میآی و در آیات رآنکریم و روایات زیاد مورد
تأکی

رار گرفته است در سخن برخی از شاعران آزادی ان یشه در کنار آزادی بیان

دی ه میشود و این از وجود ایون و رابطه میان این دو بع از آزادی سیاسی -اجتماعی
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حکایت میکن
از نظر معروف رصافی آزادی در فکرکردن بهترین صفت انسان بهشیمار مییرود و
در ایشبرد اه اف دوردست جامعه نقش مؤثری دارد و نبودن آن با اسارت برابیر اسیت
صی ه مشهور او با عنوان «فی سبیل حریّة الفکر» که در سال  1926بیه مناسیبت جشین
سالگرد تشکیل انامن «تهذیب» در بغ اد سروده مؤی ایین مطلیب اسیت رصیافی در
بخشی از این صی ه عشآ و عال ه خود را نسیبت بیه کسیی کیه از اسیتقالل ان یشیه
برخوردار است ابراز می کنی و از کسیی کیه ایین نیوع آزادی را نی ارد و زود تسیلیم
72
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معتق است که بین فکر و آزادی وطن ایون ی ناگسستنی بر رار اسیت طیوریکیه اگیر
آزادی ان یشه نباش آزادی کشور هم محقآ نمیشیود وی کشیور را بیه بیاغی تشیبیه
میکن که افکار به وسیله آن از ساکنانش شکوفههاییی مییرویانی و منظیور او از ایین
شکوفهها رش و ایشرفت جامعه در ابعاد مختلف است وی عشآ به وطن را بیهدلییل
وجود روحیه آزادیخواهی در میان مرد میدان و حاصل آن را دستیابی به سربلن یها:
أَحبُّ الفتَي أَنْ يَستقلَّ بِنَفسهِ

فَيُصبحَ في أَفـکـارهِ مُطلقـاً حُرّا

وأَکرَهُ منه أَنْ يکونَ مُقلّداً

فَيُحشَرَ في الدنيا أسيراً مع األسرَی

و ما هذه األوطانُ إلّا حدائقٌ

بِها تُنبتُ األفکـارُ مِن أهلِـها زَهـرَا

وما حبُّها إلّا لِأجـلِ تحـرُّرٍ

يکونُ إلي العَلياءِ بِالنـاسِ مُنجَرّا
(الرصافی )91 :2000

رصافی آزادی فکر و ان یشه را مادر آزادیهیا و بزرگتیرین هی ف انسیان در جامعیه
میدان که در صورت نبود آن نه کشور اسیتقالل سیاسیی ایی ا مییکنی و نیه میرد از
استقالل فکری برخوردار میشون ؛ چرا که آزادی ان یشه بیشتر از هیر آزادی دیگیر راه
آزادیهای دیگر را از جمله آزادی سیاسی فراهم میکن در نتیاه مبارزه با شمشیر بیرای
آزادی کشور ب ون آزادی ان یشه بیفای ه است:
إذا کانَ في األوطانِ للناسِ غايةٌ

فَحريّةُ األفکارِغايتُها الکُبرَی

فأوطانُکُم لـنْ تَستقلَّ سياســـةً

إذا أنتم لَم تَستَقلّوا بِها فِکرَا
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خواستههای نادرست دیگران میشود بیزاری میجوی او با اشاره به آزادی ان یشههیا
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إذَا السَّيفُ لم يَعضُدْهُ رأیٌ مُحرَّرٌ

فال تأمَلَنْ مِن حَدِّهِ ضَربةً بِکرَا
(همان)91 :

صی ه «ماوراء القبر» که از اشعار تأملی وی بهشمار میآی و دربردارنی ه حییرت و
شگفتی او نسبت به بسیاری از مسائل مربوط به زن گی و مرگ است با آزادی ان یشه و
نبود آن در جامعه شروع میشود؛ همان اصل مهمی که شاعر از نبود آن به درد میآی و
برای آزادش ن عقل از زنایر اسارت لحظهشماری میکن :
مَتي تَطلقُ األيامُ حُريةَ الفکرِ

فَينشِطَ فيها العَقلُ مِن عُقْلَةِ األَسرِ

ناطقاً

و يَترُکَ ما لم يدرِ مِنها لِمَن يَدرِی

ويَصدعَ

کلٌّ

بالحقيقةِ

(همان)258 :

فرخی یزدی آزادی ان یشه را برای جامعه و مرد الز و یکیی از حقیو اساسیی
احترا (فرخی یزدی )96 :1363

او در بیان مح ودش ن افکار مرد کشورش توس مستب ان به کنایه روی میآورد و
میگوی کسی که ان یشه ما را در بن کرده و مانع از رش آن گردی ه در وا ع آفتیاب را
به گل ان وده است؛ یعنی درخشش ارتو افکارمان را که همان آگاهیبخشی به دیگیران
است حبس کرده است تا بر جهان و جهانیان نتاب و آنها از رفتار ناشایست اینیان آگیاه
نشون ؛ با این حال عمل آنان در مقابل افکار ما چیزی نیست:
آنکه در زنایر کرد افکار ما را فرخی

در حقیقت آفتابی را به گل ان وده بود
(همان)131 :

فرخی معتق است دوا و ثبات حکومت ب ون عناییت بیه افکیار میرد امکیانذییر
نیست؛ لذا او حاکمان را فرا میخوان تا در اداره کشور به مرد اهمیت دهن ؛ چیرا کیه
دولت چو بهفکر خویش تشکیل شود

ناچار نفیوذ غییر تقلییل شیود

با فکر خودی اگیر نگییردد تشکییل

بر آن نظر خارجه تحمیل شود
(همان)223 :
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آنان می دان و از نظر او هر کس ب ان اایبن نباش نه از خرد برخیوردار اسیت و نیه از
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چنانکه روشن است هر دو به این نوع آزادی اهمیت داده و آن را در ایشبرد اهی اف
مثبت و بزرگ جامعه مؤثر دانسته ان و این نشان از مو عیت سیاسی و اجتماعی مشیابه
جامعه عرا و ایران در زمان آنها دارد؛ ولی با توجه به اینکیه آزادی در فکیر و ان یشیه
نزد معروف رصافی مادر تما آزادیها است و اشعار وی در این زمینیه از فرخیی ییزدی
بیشتر است میتوان این نوع آزادی را در نظر وی مهمتر و باارزشتر دانست
 3-3-2آزادی مطبوعات

آزادی مطبوعات یکی از اصول بنیادین و حآ غیر ابل سلبی است که وانین اساسی
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رصافی در صی ه «ایقا الر ود» ضمن توصیف وضعیت ب عرا و مح ودیتهای
اعمال ش ه در اطالعرسانی به مرد روزنامهنگاران و لمزنان را مورد خطاب رار داده
و خواهان بازگشت آزادی روزنامه نگاری به جامعه و میان مرد است و با تعریض و
کنایه دولتمردان را به منع آزادی رسانهها متهم کرده است (الرصافی )176 :2000

اس از اعال انون اساسی در امپراتوری عثمانی بین روزنامههای دو گیروه سیاسیی
اصالحطلب یکی حزب اتحاد و دیگری گروه ائتالف در ترکیه درگییری و کشیمکش
ش ی ی صورت گرفت که هرک ا با نشر اکاذیب م عی اصالح جامعه بودن در حیالی
که نه اصالحطلب بودن و نه ایروان راه حقیقت رصافی کیه در ایین هنگیا در ترکییه
بود صی ه «الارائ و ما کانت علیها فی اآلستانة» را سرود و در آن ضمن بیان وضعیت
مطبوعات بویژه روزنامهها میگوی مطبوعات بای بر محور حآ بچرخن و هر کایا آن
را دی ن در خود گیرن و برای مرد بگوین ؛ زیرا مطبوعات آیینیه تمیا نمیای هوییت
مرد و خرد و ایشوای آنها به سوی رستگاری هستن و خرد نمیاذیرد که ایشیوا دروغ
بگوی :
ومَا الصُّحْفُ إلّا أنْ تَدورَ بِنَهجِها

مَعَ الحقِّ أنَّي دارَ بينَ المَعاهدِ

أال إنَّ صُحْفَ القومِ رائدُ نُجْحِهِم

وما جازَ في حُکمِ النُّهَي کِذْبُ رائدِ

لَعَمْرِیَ إنَّ الصُحْفَ مِرآةُ أهلِها

لِلمَشاهدِ

بِها

تتَجلَّي

رُوحُهُم

(همان)309 :
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کشورها بهطور ج ی آن را مورد تأکی رار دادهان

بررسی تطبیقی مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

با توجه به اینکه در زمان رصیافی روزنامیههیا و مطبوعیات غربیی در بییان مسیائل
اجتماعی تا ح ودی آزاد بودن او با تأثیراذیری از این وضعیت به اصحاب رسانههیا و
مطبوعات کشورهای مشر زمین و کشورهای عربی از جمله عرا سفارش میکن کیه
در این زمینه از غرب الگو بگیرن و در انعکاس خبرها حقایآ را بگوین تا هیم آرمیان
ملت در رسی ن به آزادی برآورده شود و هم خود رو به جلو ایشرفت کنن وی رسانه-
های غربی را ه ایتکنن ه خوانن گان بیه راه درسیت مییدانی و بیه عقیی ه وی دلییل
ب بختی و عقبمانی گی کشیورهیای مشیر زمیین اییروی نکیردن آنهیا از غیرب در
روزنامه نگاری است:
بِها يَهتَدِی القُرّاءُ لِلحقِّ واضحــاً

کَما يَهتَــدِی السـارِی بِضَـوءِ الفَراقـدِ

وَلکنْ أبَي الشرقُ التَعيسُ تَقدُّماً

مَـعَ الغَربِ حَتّـي في شُـؤون الجَـرائدِ
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(همان)309 :
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از آغاز مشروطه که روزنامهنویسی در ایران رواج یافت نویسن گان سبکهای یم
و البها ی رایج را برای بیان احساسات نوین نارسا یافتن و انتقاد از اوضاع اجتمیاعی و
بی ارکردن مرد را در ضمن عبارات ساده یا هاویههای منظو از طریآ روزنامیههیا بیه
گوش مرد میرسانی ن (آریناور  )78 :1372فرخی مطبوعات را بستر افشاگری خیانتهیا
و بیان بیارده حقایآ میدان و خود در روزنامه طوفان به اینکار ا ا میکیرد و و تیی
این روزنامه یا روزنامه دیگری تو یف میش با شااعت تما موضعگیری و از نبیودن
آزادی روزنامه شکوه میکرد (فرخی یزدی  )23 :1363چنانکیه و تیی از روزنامیه او رفیع
تو یف میش با نشر ابیاتی رفع تو یف را دمی ن دوباره جان در ب ن مینامی و بیا ایین
تعبیر خائنان مملکت را از صراحتگویی روزنامه مییترسیان تیا از تو ییف دوبیارة آن
دست بردارن (همیان )24 :او حقیقتگویی روزنامه طوفان را نیشهای تیزی میدان که بر
لب خائنان کشور فرود میآی :
خوب و ب را صفحه طوفان نمای منعکس

زانکه این لوح درخشان کمتر از آیینه نیست
(همان)112 :

نیشیهیای نامیه طوفان بیه لب خائینیین

راست ان اری که کار زخیم کیاری میکنی
(همان)139 :
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أَال تَنظُرونَ الغربَ کيفَ تَسابَقَتْ

بِه الصُّحْفُ في طُرْقِ العُلَي و المحامدِ

فرخی با سرزنش چاالوسان از آزادی مطبوعات دفاع کیرده و تو ییف مسیتمر آنهیا
ب ون هی محاکمهای را خیانت دانسته اسیت (همیان )148 :او روزنامیه طوفیان را ماییه
آرامش وطن و خواری دشمن خوان ه و مبارزه با مستب ان و بیگانگان را سیرلوحه ایین
روزنامه شمرده است؛ ب یندلیل کلمه طوفان را به رنگ سرخ چاپ میکرد تا نشان ده
که مبارزه با ستم خونین است (همان )158 -157 :و اگر مردمی افراد صاحب لیم ن اشیته
باشن که از حقو آنها دفاع کنن نا آنها از صفحه روزگار حذف میشود (همان )96 :و
این روزنامه طوفان است که مبارزه با سیتم و ثبیات در موضیعگیری علییه سیتمگران و
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آزادیخواهان شعار او و حفظ هویت مرد و جامعه ویژگی جوهری آن است:
محبوب از آن بود که حآ یا باطل

است

در مسلک خود همیشه ثابت
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(همان)213 :

بود

طوفان که طرف ار صفا خیواه بیود

مع و کنِ جور و جفا خواه

گر جنگ کن برای حیثیت خویش

نسبت بهعقیی ه باوفییا خیواهیی بیود
(همان)228 :

با توجه به اشعار دو شاعر در زمینة آزادی مطبوعات مشخص میشیود کیه هیر دو
شاعر دی گاههای خود را در این باره بیاروا و صاد انه بیانکرده و مخالفان آن را افشیا
و رسوا کردهان ؛ اگر چه رصافی کمتیر داد سیخن داده اسیت فرخیی بیه عنیوان می یر
روزنامه «طوفیان» بییش از رصیافی بیر آزادی مطبوعیات تأکیی ورزیی ه و در ایین راه
سختیهای بیشتری مانن تو یف ش ن روزنامه زن انیش ن و تبعی متحمل ش ه اسیت
معروف رصافی عالوه بر عرا

خواستار آزادی مطبوعات در کشیورهیای مشیر بیود؛

ولی فرخی بیشتر بر آزادی مطبوعات ایران از جمله طوفان تمرکز کرده است؛ زییرا ایین
روزنامه در وضعیت آن روز نقش محوری داشته است
 4-3-2آزادی کارگران

در زمان والیان و ترکان عثمانی عرا توس نیروهای بریتانیا اشغال ش و فقر
تنگ ستی و مح ودیت و فشار بر مرد عرا بویژه کارگران حاکم ش رصافی در
صی ه «إلی العمّال» که آن را به مناسبت جشن ساالنهای که کارگران در سال 1933
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طوفان که ز راستی به عالم علم است

وییرانه کین بنیای جیور و ستیم اسیت
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برگزار کرده بودن سرود و به اهمیت کار و ارزش کارگران برای جامعه اشاره کرد و با
توجه به اینکه دارایی ثروتمن ان از وت بازوی کارگران بهدست میآی انواع ثروت
کشور را نتیاه تولی ات کارگران میدان (الرصافی  )249 :2000وی میگوی کارگران با
وجود ب بختی و بینوایی خود اسباب رفاه آسایش و خوشبختی را برای دیگران فراهم
میکنن بهنظر وی آنان به بردههایی میمانن که تحت فرمان اربابان خود زن گی
میکنن و برای راحتی آنان تالش می کنن در حالی که ثروتمن ان ب ون توجه به وضع
این شر در کاخهای خود به خوشگذرانی مشغول هستن :
حَيثُ يَسعَي الفقيرُ سَعيَ أَجيرٍ

لِغنيٍّ

مُستَأثرٍ

بِالغاللِ

وتَرَی المُعسِرينَ في کُلِّ أرضٍ

کَعَبيدٍ

والمُوسِرينَ

مَوالِي
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(همان)249 :
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أکثرُ

الناسِ

يَکدحُونَ

لِقَومٍ

قَعَدوا في قُصورِهِم والعَاللِـي

شاعر در ادامه بر وضعیت موجود شوری ه و برای تحقآ آزادی کیارگران و رعاییت
ع الت در حآ آنان و بقیهافراد جامعه روش «سوسیالیستی» را ایشنهاد کیرده و همیه را
نسبت به رعایت آن توصیه کرده و از ابوذر غفاری به عنوان اولین کسی نا برده کیه بیا
این شعار علیه ظلم اجتماعی شوری ه است(همان)؛ ولی روشی که رصافی ایشینهاد میی-
کن با آموزههای اسال سازگار نیست در اسال ثروت محتر است و ثروتمن به انفیا
و دستگیری از دیگران سفارش ش ه است و در عین حیال مالکییت فیردی وی نییز بیه
رسمیت شناخته ش هاست وی در اایان صی ه کارگران را به اتحاد هوشیاری تیالش
و یاری یک یگر فرامیخوان و وجود چنین ویژگیهایی را در آزادشی ن از سییطره کیار-
فرمایان و رسی ن به رفاه در زن گی مؤثر دانسته است:
أيُّها

العامِلونَ

إنَّ

اتحاداً

بَينَکُم مُرخِصٌ لَکُم کُلَّ غالِ

فَلْيَکُنْ بعضُکُم لِبعضٍ نَصيراً

ومُعيناً لَـه عَلـي کُــلّ حالِ

فَاعْمَلوا دائبينَ غيرَ کُسالَي

وارْقبوا ما بِه سَتأتي الليالِي

ثُمَّ قُولوا مَعي مَقاالً رَفيعَ الصوـ

ـت فَـلْتَـحْيَ زُمرةُ العُمّالِ
(همان)250 :

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

فَترَی المُکثِرينَ في طيبِ عَيشٍ

أرغَدَته

لَهُم

يَدُ

اإلِقاللِ

یکی از ویژگیهای موضوعی شعر دوره مشروطه در اییران ظهیور ادبییات کیارگری
است که در وا ع از نخستین سالهای ظهور فکر مشروطه خیواهی ادبییات کیارگری در
لمرو شعر ایران تول یافت (شفیعی ک کنی  )37 :1390فرخی یزدی یکی از شاعران دوره
مشروطه است که همانن رصافی تحت تأثیر ادبیات کارگری روسیه بوده است در زمان
وی حکو مت ارباب و رعیتی حاکم بود و کارگران از ح أ ل حقو خود محرو بودن
این امر شاعر مبارز را بر آن داشت تا برای احقا حآ این گروه و رهیایی آنا از سیتم
اربابان زورگو دست بهکار شود او همه مرد را نیازمن دسترنج کارگر مییدانی (فرخیی
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سرمایهدار از سر خوان ران ش ز جییور

با آنکه هست ریزهخور خوان کارگر

در خز خزی ه خواجه کاا آی ش بهیاد

اای برهنیییه ایکر عریییان کییارگر

کی آن غنی که جمع بود خاطرش م ا

رحم آورد به حال اریشیییان کارگر
(همان)149 :

شاعر رفتار کارفرمایان نسبت به کارگران را به رفتار باز شکاری با کبوتر تشبیه می-
کن (همان )82 :و کسانی که در حآ کارگر ستم روا میداشتن از عا بت کار میترسان و
از ادامه این رفتار زشت نهی میکن (همان)149 -138 :

فرخی با دی ن حال و روز کارگران و ع

تعرییف جایگیاه خاصیی بیرای آنیان در

جامعه به حمایت از آنان برخاسته و ستمکاران را از ستم به این شر بیرحیذر داشیته و
خواهان تغییر اوضاع و آزادش ن آنان از چنگ کارفرماییان و سیرمایهداران و اسیتفاده از
دسترنج خویش و انتقا گرفتن از مستب ان است (همان )129 :وی رضاخان را به عییش و
نوش و خوشگذرانی و بیتوجهی به کارگر متهم میکن و تنها راه رفع ایین مشیکل را
یا کارگران میدان (توکلی محم ی  )51 :1390و از ظلم نظا سرمایهداری در حآ کارگر
شکوه میکن :
میزد کار کارگر را دولت ما میکن

صرف جیب هرزهها ولگردهیا بیکارها

سرارست ما که مینوش سبک رطل گران را

میکن اامال شهوت دسترنج دیگیران را

انتقا کارگییر ای کییاش آتیش بیرفییروزد

تا بسوزد سربهسر این توده تناروران را
(فرخی یزدی )84 :1363
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یزدی  )209 -149 :1363در مورد بیتوجهی کارفرما به کارگر و ظلم او چنین میگوی :
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توجه فرخی به آزادی کارگران به منظور بهبود اوضاع سیاسی کشیور و برخیورداری
افراد از دسترنج خویش است به ول وی جامعهای کیه در آن کیارگر را بیه جشین راه
ن هن و برای او ارزش و اعتباری ائل نشون جامعهای اشرافی است که برای تغییر آن
بای مبارزه کرد (همان)220 :

کارگران در زمان رصافی و فرخی سختیهای زیادی متحمل ش هان
داخلی توس

تولی ات

آنان اناا میگرفت؛ با اینحال بیاعتبار بودن و حآ انتخاب ن اشتن

این امر موجب توجه آنها به این شر زحمتکش و دفاع از آنان ش فرخی یزدی بیش
از معروف رصافی به توصیف اوضاع ر تبار کارگران و دفاع از حقو آنان ارداخته
است جالب توجه اینکه چالش کارگر و سرمایهدار زمینهساز بروز خال یت شعری
فرخی و دغ غه بزرگ و همیشگی وی ش که به حآ او را سلسلهجنبان ادبیات
و بهتر توانسته است آن را یکی از انواع آزادی مطرح کن
 5-3-2آزادی دهقانان

معروف رصافی از شاعرانی است که به دهقانان و آزادی آنیان اهمییت داده و در مقابیل
بیمهری حاکمان و طبقات مرفه نسبت به آنان سکوت نکرده و به ص اصیالح و رفیع
این مشکل از خود واکنش نشان داده است
شاعر در صی ه« یو سنغافورة» که درگیری بین ژاان و انگلیس و ایروزی ژااین را
به تصویر میکش به کشاورزان مصر عرا و هن بشارت میده کیه آنهیا از سییطره
انگلیس و زورگویان رها و صاحب زمینهای مزروعی میشون و مرد همگی بیهعنیوان
نانخور از دسترنج آنها روزی میخورن :
مُشاعاً

مُتَوَطِّنِينَا

وَيُصبحُ

کُلُّ

مُحْتَرَثٍ

وما أهلُ البالدِ سِوَی عَيالٍ

لِمَن

في ه

ثَوَوْا

عَلَي العَملِ الّذی هُم يُحسِنونَا
(همان)616 :
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فرخییی دهقییانزاده یییزدی نیییز در مییورد آزادی و اسییتقالل کشییاورزان از سییلطه
سرمایهداران و از زحمت و کوشش دهقانان برای کشور سخن میگوی و آنهیا را می ح
میکن و دست خونآلود بذرافشان دهقان را بع از خ اون تنهیا راز میرد مییدانی
(فرخی یزدی  )152 :1363او زمان استراحت کشاورزان را بع از مرگ آنها میدان و دنیا
را محل زحمت و جانکن ن آنها (همان )98 :فرخی از استب اد مالکان در حآ کشیاورزان
سخن گفته و وضعیتی را بیان کرده است که در زمان وی با آن دستواناه نر کردهان
و مالکان رتمن را به گرگهایی تشبیه میکن که به آهوان(کشاورزان) حمله میکنن :
80


80

(همان)124 :

وی با خ اون درددل و برای آزاد ش ن آنان روزشماری میکن (همان )138 :بیا ایین
وضع امی ش را به آزادی دهقانان از سیطره اربابان ظالم و بیرحم از دست نمیدهی و
می گوی روزی این گروه حآ خود را از مستب ان خواهن گرفت و با داس خود آنهیا را
درو خواهن کرد و ایروزی بر اربابان سراناا کار آنهاست:
با داس و چکش کن محو ایین خسیروی اییوان را

چون کوهکنیی هیر روز با تیشیه نبایی کییرد

دست دهقان را به داس خونچکان خیواهی رسیان

کارفیرمییا را اسییر کارگیر خیواهیی نمییود

آخر ای سرمایهدار این سودها را ااییه نیسیت

با زبردستی در این سودا ضرر خواهی نمیود
(همان)142 -141 :

آنگونه که از اشعار دو شاعر بر میآی کشاورزان در زمان معیروف رصیافی بیشیتر
تحت سلطه بیگانگان بودن و از آنان ضربه میدی ن ؛ ولی در زمان فرخی یزدی بیشیتر
وجود مالکان زورگوی داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ میکیرد و میانع کیار آزاد و
آزادزیستن این شر میش وضع کشاورزان در عرا بهتیر از اییران بیوده و بیه همیین
دلیل معروف رصافی کمتر با این ضیه درگیر بوده اسیت؛ ولیی دهقیانزاده ییزدی بیه
ا تضای جامعه این گروه را بیشیتر حماییت کیرده و خواسیتار آزادی و اسیتقالل آنیان
ش هاست
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گر ن ی ی حمله مالک به دهقان ضعیف

گرگ را بنگر چسان خود را به آهو میزنی
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 .3نتیجهگیری
با توجه به آنچه گذشت این نتایج به دست میآی :
معروف رصافی و فرخی یزدی با مرد و خواستههای به حیآ آنهیا ایونی محکمیی
داشتهان و آزادی سیاسی اجتماعی مرد از ی و بن های ساختگی سرلوحه ان یشه این
دو بوده است هر دو بی اری مرد را از وظایف خود دانسته و ارتباط محکمی با جامعه
بر رار کرده و در این راستا به بییان مسیائل سیاسیی اجتمیاعی از جملیه آزادی همیت
گماشتهان آزادی رکن اصلی ان یشه مشترک این دو شاعر بوده است و به همین دلییل
هردو به «شاعر آزادی» مشهور ش هان
در آزادی بیان هر دو خواهان آزادی بیان با رعایت شئون اخال ی و معیارهای جامعه
بوده طوری که حام ابل توجهی از شعر خود را به آن اختصاص دادهان با این تفیاوت
ان یشه را در ایشبرد اه اف بزرگ جامعه مؤثر می دان و در نظیر وی ایین نیوع آزادی
مادر آزادیهاست؛ لذا بیش از همتای خود بر آن تأکی کرده است
در دفاع از آزادی مطبوعات رصافی دغ غه مطبوعات عرا و کشیورهای عربیی را
داشته؛ اما فرخی اغلب نگران روزنامه خود یعنی طوفان بوده اسیت در آزادی کیارگران
و دهقانان از سلطه سرمایهداران و ارزش نهادن به نیروی کار فرخی بیش از رصافی داد
سخن داده است انتقاد از عملکرد دستگاههای دولتی و ایستادگی در برابر دولیت و یت
و تسل یم نش ن و تحمل سختی و آوارگی در زن گی هر دو مشهود اسیت البتیه مبیارزه
رصافی بیشتر از طریآ شعر ولیی مبیارزه فرخیی در یول و عمیل بیوده اسیت آزادی
موردنظر رصافی آزادی عرا و کشورهای عربی از سلطه اسیتعمار خیارجی و اسیتب اد
داخلی است؛ ولی فرخی اغلب بر آزادی ایران از وضیع نابسیامان تمرکیز کیرده اسیت

منابع
 آجودانی ماشاءاهلل؛ یا مرگ یا تجدد دفتری در شعر و ادب مشروطه؛ چ انام ،تهران :نشراختران 1393
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 توکلی محم ی محمودرضا؛ «بررسی تطبیقی تجلی عشق به میهن در اشعار فرخی یزدیو معروف رصافی»؛ نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهی باهنر کرمان دوره ج ی

س

سو ش  1390 5ص .72 -45
 الحاوی ایلیا؛ الشعر العربی المعاصر؛ بیروت :دارالکتب اللبنانی 1978 -حسنون

صحبتاهلل؛ «بررسی تطبیقی جلوههای پایداری در شعر فرخی یزدی و

عبدالرحمن یوسف»؛ کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه س انام ش18
 1394ص.97-71
 خسروی رکن ال ین؛ «سرود آزادی از لبان دوخته»؛ نشریه چیستا ش  1370 81ص -6.19
 خضری حی ر؛ األدب المقارن فی ایران و العالم العربی؛ تهران :انتشارات سمت 1392 خلیلی جهانتیغ مریم و رضا رضایی؛ «بررسی تعهد اجتماعی در شعر محمدمهدیجواهری و محمد فرخییزدی»؛ کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه س
سو ش 1392 9ص.56 -29
 الخیاط جالل؛ الشعر العراقی الحدیث مرحلة و تطور؛ الطبعة الثانیة؛ بیروت :دارالرائالعربی 1987
 ذاکر حسین عب الرحیم؛ ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت؛ تهران :نشر علم 1377 الرصافی معروف؛ األعمال الشعریة الکاملة؛ بیروت :دارالعودة 2000 -روزبه محم رضا؛ ادبیات معاصر ایران(شعر)؛ تهران :نشر روزگار 1381

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره ،3بهار و تابستان 1396
82

.79

بررسی تطبیقی مقوله آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی

 شریف اور عنایتاهلل و محم حسن با ری؛ «مقایسه ادبیات کارگری در اشعار فرخییزدی و جمیل صدقی زهاوی» ؛ فصلنامه لسان مبین س دو دوره ج ی

ش چهار

 1390ص.83 -60
 شفیعی ک کنی محم رضا؛ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت؛ چ ششم؛تهران :انتشارات سخن 1390
 شیروی جوزانی مصطفی؛ «دراسة مالمح من حبّ الوطن فی شعر معروف عبدالغنیالرصافی»؛ مالة اللغة العربیة و آدابها اردیس م التابعة لاامعة طهران السنة الثامنة الع د
الرابع عشر  1390ص . 89 -67
 طباطبائی مؤتمنی منوچهر؛ آزادیهای عمومی و حقوق بشر؛ تهران :انتشارات دانشگاهتهران 1370
 عزال ین یوسف؛ شعراء العراق فی القرن العشرین؛ بغ اد :مطبعة أسع 1969 فرخی یزدی محم ؛ دیوان فرخی یزدی؛ به اهتما حسین مکی؛ چ هفتم ،تهران :انتشاراتامیر کبیر 1363
 فشارکی محم ؛ «نگاهی به شعر فرخی یزدی از دیدگاه بالغت»؛ کاوشنامه زبان و ادبیاتفارسی دانشگاه یزد س سو ش  1381 4ص . 81 -67
 گلبن محم و یوسف شریعتی؛ محاکمه محاکمهگران :عامالن کشتار سیدحسن مدرس،فرخی یزدی ،تقی ارانی ،سردار اسعد بختیاری؛ تهران :نشر نقره 1363
 گناعلی عباس و همکاران؛ «بررسی تطبیقی موسیقی شعر معروف الرصافی و فرخییزدی»؛ کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه س چهار ش 14ص،95 -75
.1393
 محسنی نیا ناصر و فاطمه داشن؛ «بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»؛ محم ی برات؛ «جستاری در مفاهیم آزادی در شعر عصر بیداری»؛ فصلنامه ان یشههایادبی س اول از دوره ج ی ش  1388 3ص . 68 -39
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 م رسزاده عب الرضا و همکاران؛ «واکاوی آزادی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسمشابی»؛ فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنن ج س انام ش1392 15
ص.130 -111
 میر ادری سی فضل اهلل و حسین کیانی؛ «بررسی تطبیقی رویارویی با پدیده استعمار درشعر سید اشرفالدین حسینی و معروف رصافی»؛ ماله بوستان ادب دانشگاه شیراز س
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