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 چکیده
 خنتن يآماست. او بنا درهنم   يمشکالت اجتماع انيو شاعران مبتکر در ب سندگانیاز نو يکی يزدیيفرخ

 گنران یرا بنه د  اجتمناعي  مسنائل  بنا  شندن رو روبنه  ۀوينو، ش روشي با شد سبب استيشعر، روزنامه و س
 يبنود بنرا   بناورش ، روش خنود را کنه برخاسنته از    «طوفان»با انتشار روزنامه  يشاعر انقالب نی. ااموزديب

ننوع روش مبنارزه، در روزنامنه متناسنب بنا       نین ا ي. او بنرا کنرد  يمبارزه با ظلم و سنتم بنه منردم معرفن    
را عننوان کنار خنود قنرار داد و      اتين از رباع يکیهر شماره،  ابتدايدر  ياسيو س ياجتماع يدادهایرو
کنرده بنه   را مطنرح   زنامنه رو گری. براساس آن، مطالب دکردمي موضع روزنامه را مشخص قیطر نیبد

 خنود انتقنادات در ننوع    انيب يکوتاه برا ي. انتخاب قالبپرداختيم يو انتقاد ياجتماع -ياسيمسائل س
 ،يو عدالت اجتمناع  يبرابر ،آزاديبا عنوان:  اتينوع رباع نیا يمقاله به بررس نای در. است توجه قابل

 کهنیا جهنتي و شده و... پرداخته ريفق مردم هايآن و دفاع از توده يانقالب، انتقاد از انتخابات و نادرست
 اصنلي  مبحنث  عنواناست. سرودن شعر و قرار دادن آن به يکامالً ابتکار ۀويش کی يفرخ ۀمبارز ۀويش
 .شده تا روش کار شود يموضوع بندياشعار، دسته نیاست. ا يفرخ هاييروزنامه از نوآور تريو ت

 .طوفان ،یفرخ ،یانقالب، رباع ،یآزادواژگان کلیدی: 

                                                           

 E.mail: taghiehmr1345@gmail.com 

** E.mail: parvin.mortazaie@yahoo.com  )نویسندۀ مسئول( 

https://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.20884.1829
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 مقدمه

بهنره  بنا  نوجنواني  اواینل  در وي شد، متولد یزد در 1267 سال در یزديفرخي محمد ميرزا

 نخسنتين  پرداخنت.  ستم و ظلم با مبارزه به اشعاري سرودن با خود شعري استعداد از گيري

 اجنراي  از پنس  سنال  چنند  انجاميند.  مدرسنه  از اخنراجش  بنه  نوجنواني  درآغناز  او سروده

 به 1300 سال در» گرفت. قرار ستم و ظلم مبارزان صف در و آمد تهران هب وي مشروطيت

 بارهنا  کنرد مي پابه طوفاني خود، پروايبي و تند لحن با و پرداخت «طوفان» روزنامه انتشار

 بنه  آن امتيناز  صناحب  و توقينف  بنار  پنانزده  خنود،  انتشار مدت سال هشت در شد؛ تعطيل

 نماینندۀ  عننوان  بنه  مجلنس  هفنتم  دورۀ در او (.505 :1382 پور، )آرین «شدکشيده دادگاه

 بنه  دولنت  از کوبنندۀ  و تنند  انتقادهناي  علنت  بنه  دوره اینن  پایان در شد. انتخاب یزد مردم

 بنا  و بازگشنت  وطنن  بنه  شمسني  1312 سنال  در وي گریخنت.  آلمان به جاآن از و مسکو

 خنواهي آزادي سنبب  بنه  بارها او برخاست. مخالفت به شدت به الدولهوثو. 1919 قرارداد

 راه در را خنود  شنيرین  جنان  سنرانجام  و شند  زنداني حاکمان، ستم و ظلم با مبارزه و خود

 کازروني، )حسيني «داددست از 1318 سال در شاه زندان در خود آزادگي و دوستي وطن

1378: 12-5.) 

 بنا  زهمبنار  مشنغول  پيناپي  خنود،  عمر تمام در بود، مشروطه عصر شاعر تریندرگير او»

 (.21 همنان: ) «داشنت مني وا واکننش  به را او اجتماعي دادرخ هر و بود خود عصر حاکمان

 انتشنار  جملنه  از اسنت؛  کنرده  اسنتفاده  خنا   روشني  از خود انقالبي مبارزۀ راه در فرخي

 با وي امتيازي صاحب به طوفان روزنامة» بود. شده ایجاد هدفي چنين با که طوفان روزنامة

 روزنامة در» (.22 همان:) «بود سياسي و انتقادي تند مطالب شامل انقالبي، رن  سرخ آرم

 هنم  ادبي و تاریخي ارزشمند مطالب اجتماعي، -سياسي هايمقاله و خبرها از غير به طوفان

 (.250:1384 )مسرت، «است هاآن نمونه ترینبارز غزليات و رباعيات که شدمي منتشر
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 هنا، قالب این از یکي است؛ برده بهره گوناگون، شعري هايقالب از طوفان روزنامه در

 انسنجام  داراي فارسني،  شنعر  هناي قالنب  ميان در که گفت باید رباعي دربارۀ است. رباعي

 دربنارۀ  ثالنث  اخنوان  دارد. وجود آن هايمصراع ميان منسجمي هماهنگي و است بيشتري

 هنر  که است استادانه رباعي یک ساختمان مثل امروز خوب شعر» است: باور این بر رباعي

 آخنر  ضنرب  و معنني  رساندن براي دارد شعر هماهن  مجموع در خا  ايوظيفه مصرع

  (.272 :1369 )اخوان، «آیدمي آخر مصراع در که

 

 پژوهش ۀپیشین .1

 مبنارز  شناعران  جملنه  از وي کنه  گفنت  بایند  فرخي رباعيات هايویژگي بيان و معرفي در

 حقيقنت  در اهداف بيان راستاي در رباعي یک انتشار با هربار ريابتکا ايشيوه به که است

 در را ربنناعي او اسننت؛ داده قننرار را خننود کننالم دیباچننة و مبننارزاتي کننار سننرلوحة را آن

 در خنود  ننوع  در بننابراین،  است. گرفته کاربه خود زمانة ستم و ظلم با تقابل براي روزنامه

 روزنامنه  در ربناعي  قالنب  در شنعر  سرودن با مبارزه به که ايمقاله هيچ و است توجه خور

 . است نشده نوشته یزديفرخي دربارۀ باشد، پرداخته

 دینندگاه از نننوگرایي و طلبننياصننالح بررسنني» مقالننه در (1387) زادهصنناد. محمننود

 نخواهند  زدوده تناریز  صنفحة  از یزديفرخي نام» مقالة در (1387) مسرت حسين ،«فرخي

 در پاینداري  ادبيّنات  هناي جلنوه » مقالنة  در (1393) رسنتمي  فرشنته  و مدرسي هفاطم ،«شد

 در رنن   و درد هايمایهبن» مقالة در (1379) صادقيان محمدعلي ،«یزديفرخي هايسروده

فرخني  اشنعار  در دینني  هاياندیشه» مقالة در (1383) ثابتملک مهدي ،«یزديفرخي شعر

 ،«اینران  ادب و فرهن  سرافراز شاعر یزدي،فرخي» مقالة در (1381صافي) قاسم و «یزدي

 در ربناعي  دادن قرار سرلوحه مسالة اما اند،نوشته مقاالتي فرخي دربارۀ که هستند محققاني

 مثلنث  ضنلع  سنه  در کنه  شناعري  از هنم  آن نظينر کنم  روشني  خود نوع در که- را روزنامه
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 درجنة  بنه  خنوبي بنه  را ثلنث م این اضالع از هریک و داشته قرار سياست و شاعري مبارزه،

 مقالنه  اینن  در بننابراین،  .انند ننداده  قنرار  توجنه  منورد  -اسنت  رسنانيده  ارزشمند و مطلوب

 شنيوۀ  ،گرفتنه  قنرار  روزنامنه  سنرلوحة  که فرخي رباعيات در جووجست با تا شده کوشش

 شود. تبيين منظر ازاین وي رباعيات هايویژگي و بشناسانند مخاطب به را وي مبارزۀ

 

 پژوهش روش .2

 قنرار  مطالعنه  مورد دوم سال 72 شمارۀ تا اول سال 18 شمارۀ از طوفان روزنامة هايشماره 

 بنه  توجنه  تنا  شنده سنعي  درآن آمده رباعيات و روزنامه محتواي تحليل، روش به و گرفت

 کاربرد در فرخي شگرد و گيردقرار وکاوي و بررسي مورد آمده مطالب در فرخي نگرش

   شود. تبيين روشي چنين با کارکرد نوع این در رباعي

 
 بحث و تحلیل .3

 کوتناه  بنه  عالقنه  دلينل  شناید  برگزینده،  مبارزه هاياندیشه بيان براي را رباعي فرخي، کهاین

 بنا  را طوفنان  هايروزنامه تمامي سرآغاز زیبا، ابتکاري با وي بنابراین، است؛ آن ساختار بودن

 در را روزنامنه  موضوع اجمالي صورت به ابتدا در رباعي گویي است. کردهمزین رباعي یک

 قنالبي  تنا  دارد را اسنتعداد  آن ربناعي  پنذیر تنراکم  و مختصنر  قالب کند.مي معرفي شماره هر

 بناره،  اینن   در برانگينز تأمنل  نکنات  از و گينرد  قنرار  سياسي هاياندیشه تراوش براي مناسب

   است. روزنامه موضوع با رباعي مضمون وحدت و تناسب

 بنازي جان سرانجام و سربازي استبدادشکني، دوستي،ميهن خواهي،آزادي الفاظ براي»

 «رودمني شنمار بنه  حقيقي مصدا. نداشت، حقيقي مفهوم و معني ما کشور در دیرباز از که

 بنا  پيکنار  سنتيزي، ظلنم  انقنالب،  آزادي، مایةدرون بنابراین، (.67 :1390 محمدي،)توکلي

 منردم  از دفاع و مجلس استبداد، فترت، ارتجاع، زور، و زر حاکمان از تقادان پرستي،بيگانه
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 اینن  شندن  وارد با هستند؛ رباعيات مضامين ترینمهم از کشاورز و دهقان ویژه به دیدهرن 

  است. کرده حرکت محتوا با همسو و کرده تغيير نيز زبان ناچار رباعيات، به هامضمون

 

 طوفان روزنامه مایۀ رباعیات در. درون3-1

 اسنت  ملتني  صنداي  هایشسروده است. اجتماعي و سياسي مسائل بيانگر بيشتر فرخي شعر

 مبنارزۀ  حربنه  بهترین عنوانبه را شعروشاعري و برندمي رن  عدالت و آزادي نبودن، از که

بهنره  ارزشنمند  هننر  اینن  از اجتمناعي  و سياسني  انتقادهناي  هندف  بنا  و کردهانتخاب خود

 قالنب  از وطنن  در آزادي و عدالت تحقق و خود اهداف به رسيدن راه در کند؛مي برداري

 صندر  در را خنود  رباعينات  طوفان، روزنامة متعدد هايشماره در و کردهاستفاده نيز رباعي

 هنا آن تنوان مني  رباعيات، این در کاررفتهبه هايمضمون به توجه با است، داده قرار مطالب

 پرداخت. هاآن محتواي بررسي هب کرده و بنديدسته را

 

 . آزادی3-1-1

 در وینژه بنه  و خنود  اشنعار  در بارها وي که است آزادي ،عالقه مورد هايمضمون از یکي

 است.کرده دفاع آزادي از قلم زبان با و پرداخته مهم این به رباعياتش

 

 شنننود تجدیننند قننندیم غنننم و درد گنننر

 خننننراب لواسننننان آراي ز کننننه بهتننننر
 

  شنننننود تمدیننننند اعارتجننننن دوره ینننننا 

 شنننننود تهدیننننند یکسنننننره منننننا آزادي
 

 (88 ۀشمار :1302 یزدي،فرخي)

 

گوشنه  غنم،  و درد تحمنل  ؛کنند  حفنظ  را آزادي قيمتني  هر به است حاضر رباعي، این در

 و است او خواسته کند، جلوگيري آزادي شدن قرباني از که کاريراه  هر یا انزوا و نشيني
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 ینادآور  را آن اهمينت  آن، حفنظ  بنر  تأکيند  بنا  و کند يداپ دست آزادي به تا کندميتالش

 نعمنت  مطلنق،  پروردگنار » گویند: مي شماره همين در خود هاينوشته از یکي در .شودمي

 زنندگي  فریضنه  تنرین مقندس  اسنت،  داشنته  ارزانني  عامنه  به تنعم و زیست براي را وجود

  (.64 ۀشمار :1302 یزدي،)فرخي «است حریت و آزادي

 منا » کند:مي معرفي انسان حيات گوهر گرانبهاترین را آزادي دیگر اينوشته درفرخي 

 کنرده  بشنر  ذات آراینش  خلقت روز نخستين از طبيعت قوانين که اميد و بيم حس سایه در

 ارتجناع  مبنارزه  ميندان  بنه  قندم  آزادي یعنني  ؛حينات  گنوهر  تحصيل براي نموده، قيام بود

 (.17 ۀرشما :1302 ،یزديفرخي) «ایم...نهاده

 

 . برابری و عدالت اجتماعي3-1-2

 مختلنف  اقشنار  مينان  مسناوات  و برابنري  و اجتمناعي  عدالت برقراري ها،خواسته دیگر از 

 و داشنته  وجود انسان خلقت با همراه برابري و عدالت که است باور این بر او است، جامعه

 بایند  انسناني  جامعة افراد همه بنابراین ندارد؛ را دیگران بر اجتماعي برتري حق انساني هيچ

 :گویند مني  سنخن  گوننه اینن  خود خواسته بر تأکيد در و باشند برخوردار یکسان حقو. از

 روحانينت  بنا  اسنالم  کلمنه  اتکاي به بود محض حق و حق ذات که طالب)ع( ابي بن علي»

 «نبنود...  قاینل  تفاوتي عرب غير و عرب ميان داشت، احاطه او مقدس وجود در که کاملي

 (.22 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 یکيسنننت معبنننود و عابدنننند همنننه عنننالم

  نگنننري نيکنننو چنننو انصننناف دینننده بنننا
 

 

 

 یکيسننت مسننجود و سنناجدند همننه دنيننا

 یکيسننت مقصننود همننه را مننا و روحنناني
  

 (همان)
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 مسناوي  هنا انسنان  همنه  کننيم،  داوري عدالت روي از و انصاف دیدۀ با اگر جهان، در

 ربناعي  اینن  در ؛است یگانه و واحد مقصود قبلة و رستگاري و الکم هدف و اندشده خلق

 از تنوان مني  را خداشناسني  و پرستيیگانه و کرده تراوش نوعي مذهبي و دیني هاياندیشه

  کرد. مشاهده اشعارش وراي

 

 اسننت همننه جنناي و خانننه یکنني چننو دنيننا

 هنم  دنينا  اینن  ننوش  و عيش که است این
 

 تاسنن همننه سننراي سننرا، غننم خانننه ویننن 

 اسننت همننه بننراي نيسننت یکنني بهننر از
  

 (67 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و نوش و عيش که کندمي یادآوري است، اندوه و غم سراي دنيا کهاین بر تأکيد بافرخي 

 حاکمناني  از انتقناد  بنه  غيرمستقيم شيوه به و شود تقسيم برابر باید نيز جهان این اندوه و غم

 راحتني،  ننوش،  و عيشو  دانندمي جامعه فرودست مردم سهم را اندوه و غم که پردازدمي

 دانند.مي خود مسلم حق را کامروایي و آسایش

 

 همنننه منننال بنننود سنننعادتش کنننه دنينننا

 نيسننت همننه بننراي شننرافتش کننه شننهري
 

 همننه حننال شننامل نيسننت کننه چيسننت از 

 همننه احننوال بننر واي صنند دو و واي اي
  

 (64 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 حاکمنان  عندالتي بني  از ناشني  جامعنه،  امکاننات  در برابنري  و تساوي عدم ،او باور در

 خنود  خامنه  انتقاد نيش مردم، همة حقو. تساوي بر تأکيد و غيرمستقيم بيان دیگر، با .است

 چنرا  که کندمي انتقاد ايگونه به نيز مردم از و داندمي فاجعه این واقعي مقصران متوجه را

   کنند.نمي البهمط را خود شده ضایع حقو.
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 نيسننت ذلننت و عننزت کننه مننا مسننلک در

 نکنرد  کنار  خویشتن دست به که کس هر
 

تنيسنن قلننت و کثننرت و فقيننر و سننلطان   

نيسنننت ملنننت نماینننندگي بنننه صنننال   
  

 (59 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 کنه  کندمي اعتراف و نهاده بنا عدالت و برابري براساس را خود مبارزۀ شيوۀ و مسلک

بهنره  جامعنه  هناي نعمت از اندازه یک به باید و برابرند هم با او نگريجهان در غني و فقير

 سنعادت  و آسنایش  رفناه،  بنراي  کنه  داندمي جامعه حاکميت شایسته را کسي و شوند مند

 کند. تالش جامعه افراد همه

 

 باشنننند افسنننر صننناحب غننننا ز جمعننني

 کاسنت  ینک  آن از و فزود این بر که باید
 

 باشننند سننر بننر اکخنن فقننر ز دسننته یننک 

 باشننننند برابننننر و بننننرادر دو هننننر تننننا
  

 (47 : شمارۀ1302 یزدي،)فرخي

 

 در اگنر  و بنود  او هميشنگي  شنعار  اینن  باشند، برابر و برادر هم با باید جامعه افراد همة

 دهند، مني  رنن   را منردم  طبقناتي  تضناد  و برنند مي سر به سختي و عسرت در گروۀ جامعه

   است. جامعه منابع یکسان تقسيم دمع و اجتماعي نابرابري دليلش

 

 . انقالب 3-1-3

 طریق از تنها را جامعه درون هايناهنجاري حل و بود قهرآميز و خونين هايروش هوادار»

 نجنات  بنراي  شنيوه  کارآمندترین  را آن و دانستمي پذیرامکان خونين انقالبي دادن روي

 در بارهنا . (17: 1378 نيا،)صدري «مردشبرمي خود زمانه حاکمان استبداد چنگال از جامعه
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 اینن  گونناگون  اننواع  بنه  و کنند مني تأکيند  جامعنه  در تحنول  و انقالب لزوم بر خود اشعار

 است.بوده فرخي هميشگي آرزوهاي از خيزش و قيام انقالب، .شودميیادآور را ضرورت

 

 کننننيم غيوراننننه اقننندام کنننه سنننت روزي

 بننننود فتنننننه آشننننيانه کننننه کنننناخ وان
 

 کننننيم مرداننننه جننننبش جنننوان و پينننر از 

 کننننننيم ویراننننننه انتقنننننام آلنننننت بنننننا
  

 (29 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و جامعنه  برابنر  در همنه  و شناسند نمني  جنوان  و پير که است غيورانه اقدام یک انقالب

 راه و اسنت  انقنالب  سنتم،  و فتننه  اهنل  با مبارزه راه بهترین بنابراین هستند؛ مسؤل یکدیگر

 طرینق  از را انقنالب  انگينزه  و جنوهر  بایند  است؛ انتقام انقالب، ایجاد ةوسيل و آن انگيزش

 آورد. وجود به انتقام

 

 بنننس و بایننندمننني انقنننالب مملکنننت در

 فنننردا موفنننق شنننوي اگنننر تنننو خنننواهي
 

 بننس و باینندمنني خضنناب عنندو خننون ز و 

 بنننس و بایننندمننني شنننتاب دگنننر امنننروز
  

 (72 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 گنوي پاسنز  کاريراه هيچ قيام، و انقالب جز گذردمي انقالب بطن از پيروزي به رسيدن راه

 انگينزۀ  .کنرد  قينام  بهتنر  فنرداي  به رسيدن براي باید بنابراین بود؛ نخواهد اجتماعي مشکالت

 دسنت  از نبایند  را فرصنت  کنرده،  ایجناد  منردم  ميان در آتشين و مستقيم بيان این با را جنبش

 بنر  و شنود مني  ینادآور  خود عصرهم مردم به را زمان از گيريبهره و فرصت اغتنام بارها. داد

 در بایند  دهند  نجنات  روزي تينره  از را مردم بتواند که توانایي و قدرت آن که است باور این

   دهند. تغيير را خویش سرنوشت باید و کرد جووجست مردم خود
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 دارد انقالبننننننني هنننننننايزمزمنننننننه دل

 بلننندي مستشنننار چيسنننت ز کنننه گویننند
 

 دارد حسنننابي حنننرف ونجنننن عنننين در 

 دارد خرابنننني خانننننه سننننر طننننور ایننننن
  

 (99 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

مني  تنالش  بيان، در تحکيم این با و کندمي معرفي مبارز انقالبي یک را خود یزديفرخي 

 و آورد وجنود  بنه  خنود  زمان جامعه گوناگون اقشار ميان در را انقالبي جنبش انگيزه کند،

-مي عنوان کردن انقالب را حسابي حرف و درست راه تنها . اوکند مراهه خود با را هاآن

 است. قيام براي دليل بهترین ،مملکت بودن خراب کند و

 

 . انتقاد از انتخابات و نادرستي آن3-1-4

 نحنوۀ  از پنرده بي و صری  انتقاد رباعيات، در رفته کاربه هايمضمون ترینپربسامد از یکي

 مشنکالت  همنه  منشنا  وي .اسنت  آن نادرسنتي  و خنود  زمنان  جامعة در انتخابات برگزاري

 شمرد.ميبر اساسبي هايرفراندوم این را جامعه

 

 وتنننو منننن خنننراب رأي از کنننه افسنننوس

 خواننننند خنننوبي بنننه چنننو لواسنننان آراء
 

 تننو و مننن حسنناب پنناک شنند مرتبننه یننک 

 تننو و مننن انتخنناب سننوء ز سننت حنناکي
  

 (90 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اسننت شننده  آراء جنناي  کننه  وقچهصننند 

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

 اسننتشننده آرا دل هننم و گننداز روح هننم 

 اسننتشننده مننوال جنگننل مگننر جعبننه ایننن
  

 (81 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 اوسننت گنجينننه خلننق رأي کننه جعبننه آن

 دارد شننننننقاوت و سننننننعادت فرمننننننان
 

 اوسنننت کيننننه از روزگنننار مهنننريبننني 

 اوسنننت سنننينه در کنننه تنننهنهف راز اینننن
 

 (77 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

-مني  انتقناد  بناد  بنه  را انتخابنات  قاطع، و کوبنده بياني با و گفتار در صراحت با اشعار این در

 انتخناب  گنرو  در را جامعنه  منردم  سنعادت  و نيکبختي و ورزدمي اصرار آن نادرستي بر و گيرد

 اینن  از انندوه  و حسنرت  بنا  و آیدنمي بيرون آرا هايصندوقچه دل از که داندمي صال  نماینده

 کند.مي آگاه مسأله این از را مردم و گویدمي سخن نادرست و ناشایست انتخابات

 

 های فقیر جامعه. دفاع از توده3-1-5

 فقينر،  دهقنان،  او، مبنارزۀ  منشنور  در و پنردازد مي محرومان از دفاع به خود اشعار در بارها

 هستند. برخوردار یکسان حقو. از متمول، و غني مستأجر،

 

 گننردد آسننان ثننروت و فقننر مشننکل گننر

 جنور  ز منيش  حنارس  گشته که ست گرگي
 

 گننننردد انسنننان  تنننوده  غنننم  ز آسنننوده  

 گنننردد دهقنننان نمایننننده چنننو مالنننک
  

 (59 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي) 

 

 بنر  و کنند مني  دفناع  جامعنه  فقينر  و دهقنان  طبقنه  از غيرمستقيم و مستقيم شيوه به بارها

 مالکنان  و بردندمي سر به نابساماني شرایط در دهقانان، ؛ورزدمي اصرار آنان حقو. احقا.

 را اربابنان  وي ،بننابراین  .دادنند مي قرار خود نابجاي هايخواسته مایةدست را هاآن حقو.
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 بنراي  لقنب  اینن  انتخناب  بنا  دارند.مي روا ستم دهقانان بر که داندمي صفتگر  افرادي

  دارد.ميبر پرده هاآن ستم و سنگدلي قساوت، نهایت از مالکان

 

 بوالبشنننننرند زاده کنننننه بشنننننر ابنننننناء

 را هنننناآن معاونننننند دگننننري صنننننف
 

 کارگرنننننند و زارع اصنننننل تنننننوده آن 

 خورننند مفننت و فرعنني جمننع همننه بنناقي
 

 (50 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 شنند سننالک ملکنني مالننک مسننلک در

 ویشخنن مسننتأجر بننه چننون فشننار آورد
 

 شنند هالننک ملننک آن ملننک بننه عشننق از 

 شننند مالننک  دوزخنني  زبنننان بننه  نننامش 
  

 (97 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 قبينل  از هناي لقنب  دادن با و کندمي انتقاد خود عصرهم مالکان از آتشين و تند بياني با

 نفرودستا از دفاع به و بردمي زیرسؤال را هاآن عملکرد درستي خور،مفت و دوزخ مالک

  پردازد.مي خود جامعة

 

 خورننند القنناب صنناحبان کننه پننول ایننن

 را ملنننت ینننک جبنننين عنننر. کننني تنننا
 

 خورننند نناب  منني چنون  ماسننت دل خنون  

 خورنند  آب چنون  قطنره  و قطره و بگرفته
  

 (63 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي) 

 

 ننوش  و عنيش  شنراب  و کرده فراهم را ظالم حاکمان آسایش و رفاه ملت، جبين عر.

 سنرمداران  واقعي شخصيت صری ، و شجاعت با .است مردم دل خون از جامعه لمظا افراد

 کند.مي آشکار همگان براي را خود زمان نابخرد
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 . انتقاد صریح از کارگزاران3-1-6

 کرده معرفي را خود زمان ایران خارجي و داخلي کارگزاران و نمایندگان متعدد ابياتي در

   کند.مي انتقاد آنان از و

 

 خسنننتند را منننا قلنننب پرینننر کنننه ننننانآ

 بودنننند دولنننت عضنننو یگاننننه دوشنننينه
 

 بسننننتند اجانننننب بننننا قننننرار دیننننروز 

 هسننننننتند ملننننننت نماینننننننده امننننننروز
 

 (17 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 دوسنتي بيگاننه  از و بنرده  سنؤال زینر  را خود زمان ایران خارجي سياست ابيات، این در

 تنروی   را پرستيبيگانه با پيکار و کندمي قادانت غربي هايدولت به شانسرسچردگي و آنان

 و کنارد مني  منردم  دل در را آننان  سرسنچردگان  و بيگانگنان  از انزجار و تنفر بذر و کندمي

 .داردمي بر حکومت شوم اسرار از پرده

 

 نبنننود گمنننراه جهنننل ز منننا هنننادي گنننر

 هرگننننز متزلننننزل شنننندنمنننني کابينننننه
 

 نبنننننود افنننننواه همنننننه در او گمراهننننني 

 نبننود خودخننواه خودپسننند )لينندر( گننر
  

 (68 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اسنت شنده  وا خنوش  نوشنکفته  غنچه این

 آوردیننننم نننننوکري بننننراي کننننه را آن
 

 اسننتشننده حلننوا نارسننيده غننوره ایننن و 

 اسننننتشننننده آقننننا نگذشننننته دیننننري
  

 (94 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 و انند گرفتنه  دسنت  بنه  را هجامعن  امنور  نناالیق  افنراد  چرا کهاست  زدهشگفتیزدي فرخي

 صنراحت  بنه  نيسنت.  آننان  شایسنتگي  و کارداني اساس بر حکومتي امور در افراد انتصاب

 در و دهند مني  هشندار  آننان  بنه  و داردميحذربر هاکژروي از را خود جامعة کارانخيانت

 کند.مي معرفي مردم به کنندگانخيانت را آنان آتشين گفتار و هامقاله و طوفان

 

 دلي حاکمان. انتقاد از خودپرستي و ساده3-1-7
 

 همننه هسننتند چننه هننر حننزب دسننته سننر

 شننوند یافننت ميننان آن در اگننر افننرادي
 

 همننه پرسننتند خننویش قنندم بننه تننا سننر 

 همننننه دسننننتند آلننننت دلنننني سنننناده از
  

 (98 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اینن  از و ودبناور ز و دل ساده یا و هستند خودخواه و خودپرست یا جامعه مسئول افراد

  آید.نميبر ايارزنده خدمت و شایسته کار هيچ گروه دو

 

 . دورة فترت 3-1-8

 نهضنت  آن در کنه  ايدوره؛ کنند مني  یناد  فتنرت  دوره از خود اشعار در بارهایزدي فرخي

 برند.مي پناه انزوا و نشينيگوشه به مبارزان و خوردمي شکست مشروطيت

 

 اولننننني نوشننننني بننننناده عشنننننق اول در

 منني خننم همچننون اسننت فتننرت دوره تننا
 

 اولنننني فروشنننني منننني عمننننر آخننننر در 

 اولننني خموشننني دل خنننون خنننوردن بنننا
  

 (96 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 دوران اینن  در مبنارزه  زیرا است؛ خوردن دل خون و خاموشي سکوت، ۀدور فترت، ۀدور

  بود. خاموش ،لب بر مهر مي، خم همچون باید بنابراین ندارد، دنبال به اينتيجه

 

 شند  خواهند  نشنين گوشنه  گهني  چند جان

 چنننندي فتنننرت دوره کشننند طنننول گنننر
 

 شنننند خواهنننند آتشننننين آه مشننننعل دل 

 شنند خواهنند ایننن از بهتننر تننو و مننن حننال
 

 (95 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 طنوالني  ۀدور اینن  اگر و است انزوا و نشينيگوشه فترت، دورۀ در مبارزه شيوۀ بهترین

 آمندن  دسنت  به انتظار در وي ؛یافت دست مطلوبي نتای  به توانمي درایت و تدبير با شود

 بود. فرصتي

 

 . فرصت را غنیمت شمردن3-1-9
 

 مکننن لننن  خننود پنناي طریننق طنني در

 پنننس زینننن پيشنننين روزگنننار حربنننه بنننا
 

 مکننن تننن  را وقننت دسننت بننه دسننت از 

 مکننن جننن  دگننر فرسننوده فننارس اي
 

 (53 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي) 

 

بنه  بنا  و کندميدعوت مبارزه نوین ابزارهاي به شدن مسل  به را انقالبيونیزدي، يفرخ

شنيوه  دیگنر  آن، ارکنان  در تغيينر  و جامعنه  در جدید فرآیندهاي ایجاد و جامعه شدن روز

 از بندون  و شنمرد  غنيمنت  را فرصت باید ،بنابراین بود؛ نخواهد گوپاسز مبارزه کهن هاي

 کرد. استفاده نوین و کارآمد هايشيوه از دهآم دست به زمان رفتن دست
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 را آننان  منردم،  ميان در انگيزه ایجاد با و کندمي تأکيد فرصت اغتنام و عمل سرعت بر

 خواند.مي فرا عدالت و آزادي براي فشاني جان به

 

 . دعوت به وحدت و همبستگي3-1-10
 

 سسننت شنند نباینندمنني سننخت موقننع در

 را رخشننننننان موفقيننننننت خورشننننننيد
 

 درسننت کننرد تننوان را شکسننته عننزم زکنن 

 جسننننت باینننندمنننني اتفننننا. سننننایه در
  

 (56 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 دیندگاه  بنر  تکينه  با وي ،بنابراین است؛ ملت هر موفقيت راز همراهي و همدلي اتحاد،

 تنهنا  و خواندمي فرا همدلي و وحدت به را خود عصر جامعة افراد همه خود، شناسيجامعه

  داند.مي اتحاد را پيروزي به نیافت دست راه

 

 . تبریک سال نو )تبریک ویژه(3-1-11
 

 خننوش دل غنينني هننر گشننته کننه امننروز

 طوفننننان را خننننود صننننميمانه تبریننننک
 

 مينننننووش جهننننان نننننوروز مقنننندم ز و 

 کنننش زحمنننت تنننوده بنننه کنننند تقننندیم
  

 (55 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

مني  تبرینک  را ننو  سنال  رسنيدن فرا خود، زمان دیدۀرن  و کشزحمت مردمان به تنها

 حنامي  را طوفنان  روزنامه .کندمي انزجار ابراز خود زمانه صفتفرعون حاکمان از و گوید

 در .اسنت  منردم  آن از نينز  ننو  سنال  تبریک حتي آن مطالب تمامي ،بنابراین داند؛مي مردم
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 ننوروز  مسعود مقدم طوفان، کارکنان» گوید:مي سخن گونهاین جسورانه خود تبریک پيام

 طننين  و شنوکت  که دسته آن به نه گویندمي تبریک اندوهگين و مشعوف قلبي با را فيروز

 انند...ما نمنوده  اسنتراحت  خویش فرعوني بارگاه در و داده تکان را گيتي ارکان شانجالل

تنن  از شنهامت  بنا  پينام  اینن  در «.دنيا... رنجبران و کشزحمت جامعه به گویيممي تبریک

   کند.مي انتقاد خود عصر حاکمان پروري
 

 های نماینده و حاکم خوب. ویژگي3-1-12
 

 داد بایننننننند نشنننننننان را کننننننار  ره اول

 نسنننچاري جنننوان عنننالم بنننه کنننار چنننون
 

 
 داد بایننننند امتحنننننان کنننننار موقنننننع در

 داد بایننند کننناردان پينننر بنننه کنننار پنننس
  

 (46 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
 

 از و گذشنته  آزمنایش  ةبوتن  از کنه  شنوند  نتخناب ا جامعنه  امور ۀادار براي باید افرادي

 بنه  را سياسي و اجتماعي هايمسؤليت باید ،بنابراین باشند؛ آمده بيرون سربلند خود آزمون

 بنراي » موضنوع  بنا  که روزنامه از شماره همين در .سچرد باتجربه و آگاه دانا، کاردان، افراد

 کنار،  بنراي  کنه  بکنيم چاره کرف برویم» گوید:مي شده، منتشر «است شرط متخصص کار،

 (.46 ۀشمار ،1302 ،یزديفرخي) «جست... باید کار اهل و کار مرد
 

 نيسننت ذلننت و عننزت کننه مننا مسننلک در

 نکنرد  کنار  خویشتن دست به که کس هر
 

 نيسننت قلننت و کثننرت و فقيننر و سننلطان 

 نيسنننت ملنننت نماینننندگي بنننه صنننال 
  

 (59 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 نظنر  در و باشند پرتالش و کشزحمت که دارند را جامعه مایندگين شایستگي افرادي

 باشند. برخوردار مساوي حقو. از جامعه اقشار تمامي آنان

 

 نبنننود گمنننراه جهنننل ز منننا هنننادي گنننر

 هرگننننز متزلننننزل شنننندنمنننني کابينننننه
 

 نبنننننود افنننننواه همنننننه در او گمراهننننني 

 نبنننود خودخنننواه خودپسنننند ليننندر گنننر
  

 (68 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و اسنت  جامعنه  ینک  سنقوط  عوامل ترینمهم از حاکم، گمراهي و جهل خودخواهي،

 و مغنرور  خودپسند، افرادي که کندمي صالحيت رد دليل این به را خود عصرهم حاکمان

 داند.مي آنان گمراهي حاصل را کابينه شکست و هستند نادان

 

 باینننند نهننننادي پنننناک دالن پنننناک بننننا

 منننرد بایننند ورشکسنننتگي ز کنننه آن ینننا
 

 بایننننند اینننننادي قطنننننع مختلسنننننين از 

 بایننننند اقتصنننننادي فقنننننر چننننناره ینننننا
  

 (42 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و درسنتي  طرینق  از باید که کندميپيشنهاد جامعه، اقتصادي مشکالت نهایي حل براي

 افنرادي  جامعنه  منردم  او بناور  در .کنرد،  قطنع  را حکنومتي  ظالمان دست و شد وارد پاکي

 هنر  از مبنرا  و پناک  افنرادي  نينز  شانحاکمان که دارند را آن ستگيشای و هستند نهادپاک

 خواند.فرامي اقتصادي نهضت به را مردم و حاکمان ؛باشند آلودگي
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 . تعریض به حق3-1-13

 اسنت  دور حنق  از که کش ضعيف دنياي

 کننني چننه باطننل و حننق ز سننخن بيهننوده
 

 اسنت  معنذور  و دهند مني  قنوي  بنه  را حق 

 اسنت  زور بنا  حنق  که آر دست به زور رو
  

 (37 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 دسنت  بنه  را راستي و حق که دهدميقرار سرزنش مورد را دنيا رندانه، و کنایي بياني با

 ؛شد متوسل زور به باید خود حق به رسيدن براي که است باور این بر .است سچرده ظالمان

 بودند. گرفتهپيش در او زمان جامعة حکومتي امور سرپرستان که راهي

 

 . احترام به قانون و قانونمندی 3-1-14
 

 اسنننت محتشنننم طریقنننة کشنننيمظلنننوم

 شنند خننم قننانون احتننرام بننه کننه سننر هننر
 

 اسنننت سنننتم اهنننل پيشنننه شنننکنيقنننانون 

 اسنننت محتنننرم قلنننم اربننناب مسنننلک در
  

 (17 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
 

 هنر  از - گذارنند مني  احتنرام  نقنانو  به که کساني ؛است واجب همه بر قانون به احترام

 جرمني  شنکني قنانون  ؛هسنتند  احتنرام  قابنل  و کنردار  درسنت  افنرادي  -باشنند  که ايطبقه

   دانند.مي خود مسلم اصول از را قانون به بودن پایبند قلم اهل و است نابخشودني
 

 اسننت فننرض مؤسننس بننر اسنناس تحکننيم

 بننود پيشننه خطننا هننم وکيننل فننرض بننر
 

 اسنت  فرض فلسم و منعم هر به اصل این 

 اسننت فننرض مجلننس احتننرام جامعننه بننر
  

 (69 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 و واجنب  همنه  بنر  جامعه، در گذاريقانون ارکان از یکي عنوان به را مجلس به احترام

 اسنت  جرمني  شنکني،  قنانون  نباشند، شایسته افرادي نمایندگان اگر حتي داند،مي ضروري

 قنانون  و قنانون  بنه  نسنبت  توجنه  و تعصنب  نهایت تارگف این با نيست، پوشي چشم قابل که

 شود.مي آشکار مندي

 

 . معرفي مرامنامه و مسلک خود3-1-15

هنم  و اسنت  بنند پناي  بندان  شندت  به خود که کندمي معرفي را اصولي خود، رباعيات در 

 نامةهشيو واقع در بيانات این؛ خواندمي فرا فرامين و اصول این رعایت به نيز را خود فکران

 است. شده خوانده ابيات این در که است مبارزه

 

 . دوری از تهمت زدن3-1-16
 

 نيسنننت کالشننني بنننراي منننا نامنننه چنننون

 نبنننود درایننني هنننرزه منننا پيشنننه پنننس
 

 نيسننت راشنني از مرتشنني مننا خامننه چننون 

 نيسننت فحاشنني و تهمننت مننا حربننه پننس
  

 (10 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 هرگوننه  از را خنود  و |گویند مني سنخن  سنتم  و جنور  بنا  لتقاب در خود مبارزۀ شيوه از

 کارآمندي  و درسنتي  بنر  و دانند مي مبرا هراسيدن و شدن سست گفتن، ناسزا زدن، تهمت

 و حکنومتي  حاکمنان  کنرد عمنل  از انتقاد غيرمستقيم طور به و گذاردمي صحه خود روش

 کند.مي گوشزد را آنان رفتار نادرستي
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 در برابر ظلم و ستم. عدم تسلیم 3-1-17
 

 نشننند تسنننليم خنننراب دل کنننه شنننادم

 نگشنننت اميننند ننننور رهنننين صنننب  یننک 
 

 نشننند تسنننليم بنننيم و اوميننند پنننيش در 

 نشنند  بننيم  و ظلمننت غمننين  شننام  یننک
  

 (73 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و شنهامت  بنا  نندارد،  جنایي  بنيم  وي، مسنلک  در و اسنت ناپذیرشکست و نستوه مبارز

 ننه  و دهند ميراهدلبه هراسي خود دشمنان از نه و کندمي دفاع آزادي و عدالت از بيباکي

 کند.ميپافشاري خود شيوۀ بر مقاوم و ناپذیر تسليم بلکه گيرد؛برمي اميدي دوستان از

 

 نگری. برابری همۀ افراد جامعه در جامعه3-1-18

 برخنوردار  یکسنان  حقنو.  از جامعه افراد تمامي وي مبارزه شيوۀ در و اجتماعي نگرش در

 دهد.ميادامه خود مبارزۀ به اصول، این براساس بنابراین هستند،

 

 نيسننت ذلننت و عننزت کننه مننا مسننلک در

 نکنرد  کنار  خویشتن دست به که کس هر
 

 نيسننت قلننت و کثننرت و فقيننر و سننلطان 

 نيسنننت ملنننت نماینننندگي بنننه صنننال 
 

 (59 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 بنرادري  خواسنتار  و ندارد جایي مبارزه، نامة شيوه در فقر و سلطنت ذلت، و عزت پس

 است. جامعه در برابري و
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 نکننننيم ناشننني قائننندین بنننه تکينننه منننا

 ماسننت دیرینننه مننرام شننکني بننت چننون
 

 نکننننيم تحاشننني خویشنننتن مسنننلک از 

 نکنننيم تراشنني بننت تننازه کننه اینسننت
  

 (57 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

هنيچ  بنه  خنود  راه در تا شودميسبب معه،جا سرپرستان و ناشایست افراد به اعتماد عدم

 از را سنتم  و ظلنم  هناي بنت  تنا  آمنده  و اسنت  او دیرپاي مرام شکنيبت و نکند تکيه کس

 براندازد. خود زمان جامعه

 

 . قدرشناسي و قدرداني از کار شایسته3-1-19

 در ريبراب و عدالت براساس که شایسته عملکرد که است باور این بر خود نگريجامعه در

 است. تمجيد و ستایش قابل بگيرد، صورت جامعه

 

 کننند مطلننوب کننار کننه آن طالننب مننا

 انکننننار نمننننایيم نننننداریم دوسننننت مننننا
 

 کنند  محبنوب  زشنت  و خنوب  بنر  را خود 

 کننند خننوب عمننل هننم مننا دشننمن گننر
  

 (48 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 طنرف  از اگنر  حتني  گرفتنه صنورت  جامعنه  منردم  عمومي منافع براساس که نيکي کار

 امنور  و جامعنه  مسنائل  بنه  نگنرش  ننوع  اینن  اسنت.  تحسين و پذیرش قابل نيز باشد دشمن

 در ناپنذیري تسنليم  و سرسنختي  عنين  در دهند و مني نشان را فرخي پذیريانعطاف اجرایي،

 آورد.مي فرود تسليم سر مردم، به شایستة خدمت و نيک کردار برابر
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 بارزه با جور وستم. وفا داری، صفا و صمیمیت و م3-1-20
 

 بننود خواهنند صننفا طرفنندار کننه طوفننان

 خننویش حيثيننت بننراي کننند جننن  گننر
 

 بننود خواهنند جفننا و جننور کننن معنندوم 

 بننود خواهنند وفننا بننا عقيننده بننه نسننبت
  

 (44 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اینن  در را خنود  اجتماعي و مبارزاتي هاياندیشه و ناپذیرپایان مبارزات کانون و مرکز

 اعالم و گویدمي سخن پاکي و صميميت صفا، از و است گذاشته تماشا به زا طوفان نشريّ

 بنه  وفناداري  ؛ماند خواهد وفادار اجتماعي نابرابري و ستم و ظلم نابودي راه در که کندمي

 بنر  پافشناري  و شنده  بينان  قاطعينت  بنا  و صراحت به ابيات این در خود انقالبي هاياندیشه

 دهد.مي نشان را راه ادامه

 

 . احساس همدردی و همراهي با رنج و غم مردم3-1-21

 از ،اسنت  عندالت  و برابنري  آزادي، نبنودن  از و اسنت  اجتماعي رنجي و درد ، رن  و درد

 فریناد  طرینق  از کنند مني  تنالش  و اسنت  انندوهگين  مظلنوم،  و دیده ستم مردم رن  و درد

 کند. حمایت مردم از نطوفا

 

 تبرینننز ننننواي نننني چنننو بشننننو طوفنننان

 ننني چننو چننن  قامننت و قننار جبهننه بننا
 

 تبریننننز بننننراي خننننون ببننننار دیننننده وز 

 تبرینننننز نيننننننواي بنننننراي نالنننننه کنننننن
  

 (18 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي) 
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 طننور بننه ابيننات ایننن در و داننندمنني طوفننان مبننارزاتي اصننول از را مننردم بننا همنندردي

برمني  فریناد  آننان  بنر  هشد وارد ستم و رن  از و کندمي همدردي تبریز مردم با غيرمستقيم

 جامعنه  مردم گوش به را تبریز نينواي از حاصل اندوه ني، نواي چون باید طوفان ناله آورد.

 برساند.

 

 «بر لب رمه»أکید بر سکوت و خاموشي معنادار . ت3-1-22
 

 نبننننود نننننوش قنننندح ریننننا شننننيز گننننر

 گفنننتممننني او مهنننريبننني ز شنننمه ینننک
 

 نبننود منندهوش و مسننت شننهر شننحنه گننر 

 نبننود خنناموش لننب بننر مننرا مهننر گننر
 

 (92 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 نکنوهش  منورد  را خنود  عصر جامعه مسئوالن کنایه، و تعریض از سرشار بياني با شاعر

 و دارد فرخني  دهنان  شندن  دوختنه  بنه  اشناره  لنب،  بنر  مهر کنایي عبارت و است داده قرار

 را جامعنه  بنر  حناکم  خفقان و فساد خود ویژه رندي با اگرچه شاعر و کرده پيشه خاموشي

 کند.مي اياشاره نيز خود دهان شدن دوخته به اما ،کندمي برمال

 

 های شعری در رباعیات. زیبایي3-1-23

 بنه  پنرداختن  فرصنت  خنود،  مبارزاتي هايدرگيري و سياسي -اجتماعي هايمشغله دليل به

 بنه  اسنت داشنته  فارسني  شنعر  بنر  کنه  تسنلطي  دلينل  به اما نداشته، را شاعرانه هايهنرنمایي

 تشنبيه،  آن، تنرین مهنم  و پرداختنه  خنود  اشعار در بالغي، و بياني بدیعي، هايآرایه بازتاب

  (.3: 1384 )مسرت، استکرده استفاده نيز آميزيرن  و تلمي  ایهام، آرایي،واج جناس،
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آن در رفتنه ارکن به مضامين و دارند سياسي مایةبن روزنامه، در شدهمنتشر رباعيات تمام

 غافنل  نينز  شنعري  زیبناي  تصاویر از اصول این بيان در اما است، اجتماعي و سياسي همه ها

 خنود  کالم تأثير ميزان بر وسيلهبدین و بردهبهره شعري هايزیبایي از جاجابه و است نبوده

 است.افزوده مخاطب بر

 

 تبرینننز ننننواي نننني چنننو بشننننو طوفنننان

 ننني چننو چننن  قامننت و قننار جبهننة بننا
 

 تبریننننز بننننراي خننننون ببننننار دیننننده وز 

 تبرینننننز نيننننننواي بنننننراي نالنننننه کنننننن
  

 (18 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 کنرده  افنزون  را آن موسيقي بار ،«ن» صامت در آراي واج و «تبریز» و «ني» واژه تکرار

 طوفنان  هنم  کنه  کنرده  ایجناد  بينت  در ایهنامي  طوفنان،  دادن قرار مخاطب با شاعر و است

 بنر  آن بنه  بخشيجان با و آوردميخاطر به را طوفان روزنامّ هم و شودمي آوریاد را واقعي

  است.افزوده رباعي تخيل بار

 

 اولننننني نوشننننني بننننناده عشنننننق اول در

 منني خننم همچننون اسننت فتننرت دوره تننا
 

 اولننننني ميفروشننننني عمنننننر آخنننننر در 

 اولننني خموشننني دل خنننون خنننوردن بنننا
  

 (96 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 ،«خنم » و «فروشني  مني » ،«بناده » ،«مني » هناي واژه بين تناسب ایجاد و «يم» واژۀ تکرار

 مني  خم همچون دل خون خوردن زیباي تصویر ؛است کرده افزون را ابيات زیبایي همگي

 کنایي تعبير و استمشاهده قابل رباعي این در که است هایيرندي دیگر از بود خاموش و

 است. بخشيده شعر به ايویژه یيزیبا مي، با تناسب در نيز خوردن دل خون



 1399 تابستان، 84شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 360

 شند  خواهند  نشنين  گوشنه  گهي چند جان

 چنننندي فتنننرت دوره کشننند طنننول گنننر
 

 شنننند خواهنننند آتشننننين آه مشننننعل دل 

 شنند خواهنند ایننن از بهتننر مننن و تننو حننال
  

 (95 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اینن  سياسني  محتنواي  ؛کشنيد خواهند  زباننه  آن از آتشين آه که شد خواهد مشعلي دل

 نناک آه و جنان  شندن  نشنين گوشنه  و زندي مموج آخر مصرع در که اميدي همراه به تبي

 است. کرده چندان دو را رباعي تأثير دل، بودن

 

 نبننود نننوش قنندح رننند ریننا شننيز گننر

 گفننتممنني او مهننري بنني ز شننمه یننک
 

 نبننود منندهوش و مسننت شننهر شننحنه گننر 

 نبننود خنناموش لننب بننر مننرا مهننر گننر
 

 (92 ارۀ: شم1302 ،یزديفرخي)

 

 روزگنار  نامهربناني  مسبب را آن و آرا جعبه ةنهفته راز و بودن راز ةگنجين کنایي تعبير

  است. کرده ایجاد شعر در عاطفي بار دانستن،

 

 سسننت شنند نباینندمنني سننخت موقننع در

 را رخشننننننان موفقيننننننت خورشننننننيد
 

 درسننت کننرد تننوان را شکسننته عننزم، کننز 

 جسننننت باینننندمنننني اتفننننا. سننننایه در
  

 (56 : شمارۀ1302 ،ديیزفرخي)

 

 اینن  در زیبنایي  تقابل ،«درست» و «شکسته» ،«سخت» ،«سست» هايواژه متضاد کاربرد

 در تنهنا  کنه  شنده  ماننند  رخشاني خورشيد به موفقيت دوم، بيت در است، کرده ایجاد بيت
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 هناي واژه همراهني  و شودمي جامعه گرمابخش و آیدمي دست به همراهي و همدلي سایة

 .است تأمل قابل که است او شعر هايزیبایي دیگر از خود «سایه» و «خورشيد»

  

 مکننن لننن  خننود پنناي طریننق طنني در

 پنننس زینننن پيشنننين روزگنننار حربنننه بنننا
 

 مکننن تننن  را وقننت دسننت بننه دسننت از 

 مکننن  جننن   دگننر آسننوده  فننارس اي
  

 (53 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 تعبينري  خنود  کنه  کردن دستبهدست کنار در کردن لن  را خود پاي کنایي عبارت

واج کننار  در نينز  «پنس » و «پنيش » تقابنل  و است آورده وجودبه زیبایي ابهام است، کنایي

 است. کرده افزون را ابيات موسيقي بار تکرار، و آرایي

 

 دوسنت  و منن  مينان  شند  بسته که عهد آن

 آخنننر کنننار اینننن در کنننه اول از دانسنننتم
 

 دوسننت و اهننریمن فتنننه از شنند بشکسننته 

 دوسننت و دشننمن بننر شنندم نمننا انگشننت
  

 (52 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 هناي واژه نشنيني هنم  و دوسنت  و دشنمن  آخنر،  و اول شکسته، و بسته هايکلمه تضاد

 شناعر  کنالم  تنأثير  بر «دوست» تکرار و شدن نماانگشت کنایي عبارت با دوست و اهریمن

  است. افزوده

 

 خورننند القنناب صنناحبان کننه پننول ایننن

 را ملنننت ینننک جبنننين عنننر. کننني تنننا
 

 خورننند نناب  مني  چننون ماسنت  دل خنون  

 خورننند آب چننون قطننره قطننره و بگرفتننه
  

 (63 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 اسنت  کنرده  بيشنتر  را کالم تعریض خالص، و ناب مي همچون دلخون زیباي تصویر

 در ار گنویي صنراحت  نهاینت  گوارا، آبي چونهم ملت، جبين عر. خوردن قطرهقطره که

  است. کرده بيان زیبایي عين

 

 رود و ننناب زر و سننيم از سننخن جننا هننر

 خيننز آتننش جزیننره ایننن کننه کنناش اي
 

 رود خنننواب در طالپرسنننت لنننرد کننني 

 رود آب در بننننناد ننننننزول ز خننننناکش
  

 (91 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 و کنرده  کلمنات  بنا  زیبنایي  بازي آتش، و باد آب، خاک، هايواژه از استفاده با شاعر

 جزینره » تعبينر  اسنت.  گرفتنه  خود به تند و حماسي لحني ، «پرست طال لرد» کنایي تعبير با

   است. شاعر هايهنرمندي دیگر از نيز رفتهکاربه منفي معناي در که «خيزآتش

 

 یکيسنننت معبنننود و عابدنننند همنننه عنننالم

 نگنننري نيکنننو چنننو انصننناف دینننده بنننا
 

 یکيسننت مسننجود و سنناجدند همننه دنيننا 

 یکيسننت مقصننود همننه را امنن و روحنناني
 

 (22 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 کنرده  آشنکار  را دینني  تفکنرات  و کنرده  ایجناد  ايوینژه  صفاي و لطف تلمي ، آرایه

 سنتایش  را خداونند  اسنت،  زمين و آسمان در آنچه مجيد، قرآن آیات صراحت به و است

 و عبند  هايواژه بردنکاربه ؛(1)جمعه/ «االرض في ما و السموات في ما هلل یسب » کنند:مي

 ایجناد  شنعر  در زیبنایي  ظرافنت  کهبرآن عالوه یکدیگر، کنار در مسجود و ساجد و معبود

 است. کرده معرفي نيز را او دیني هاياندیشه کرده،
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 . طنز در گفتار3-1-24

 دوره در کنه  اسنت  اثنر بي هاآن طرح در جدي لحن که است مسائلي طرح بيان شيوۀ طنز»

 شنده  اسنتفاده گسنترده  طنور  به اجتماعي -سياسي مسائل طرح در طنزآلود بيان از وطهمشر

 اجتمناعي  و سياسي مسائل تمام فرخي، طنز اما است، پنهان و کمرن  شعر در طنز و است

 (.47: 1378 مهر، )مشتا. «گيردمي دربر را

 

 بناز  چنون  شند  درش بسنته  دهنان  صندو.

 همننننه اقبننننال طننننایر فقننننط آراسننننت
 

 بنننناز غلغلننننه آن و ایننننن ميننننان افکننننند 

 بننناز اینننن نشنننيند منننا فنننر. بنننه گوینننند
  

 (74 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 زیبنا  را کالم باز، واژۀ کنار در اقبال طایر شعري تصویر و سياسي و طنزآميز مایةدرون 

 کنه  سخناني با و گشایدمي طنز به زبان گاه خود، گفتار تأثير کردن بيشتر براي است،کرده

 را مجلنس  انتخابات گيرد،مي انتقاد باد به را اجتماعي هانابساماني است، تلز طنز از سرشار

 است.گرفته قرار انتقاد مورد

 هناي زیبنایي  از اسنت  اجتماعي و سياسي هايمایهدرون از سرشار که خود رباعيات در

   کند. رهبري او اندیشه بر و همراه خود کالم با را مخاطب تا برده بهره نيز شعري

 

 . لحن و زبان در رباعیات طوفان3-1-25

 انتخناب  شناعر  ینا  نویسننده  کنه  کلماتي و است شاعر یا نویسنده بيان آهن  واقع در لحن

 اسنت  ممکنن  هسنتند،  تصنویري  و اسنتداللي  هناي جنبنه  بينانگر  که اندازه همان به کندمي

 ینا  نویسننده  کنه  سنت ا نگرشني  لحن، حقيقت در ؛باشند ايویژه هواي و حال بازگوکننده

   دهد.مي مخاطب به شاعر
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 از شنعر  گذشنت.  سادگي به او شعر فضاي و لحن عنصر از تواننمي هااندیشه تبيين در

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

 نالنه،  ظلمنت،  بنيم،  فقر، قبيل از واژگاني فراواني و کندمي جلب خود به را مخاطب توجه

مني  چننين  عصنر  آن اشنعار  فضناي  دربناره  خانلري .کندمي چندان دو را اندوه این اشک،

 ایرانني  افنراد  وظنایف  از اجبناري،  رضنایت  و خشننودي  اظهنار  او، سياه دوران در» گوید:

 قایند  بنه  نسنبت  کنه  دارنند  وظيفنه  همنه  زمنان،  هناي روزنامنه  اصنطالح  به و شدمي شمرده

.  ...ندارد گله و ناخرسندي حق معشو. از عاشق حتي کنند، احساسات ابراز خود بزرگوار

 و بيننش  بنا  کنه  است اشزمانه مستبدان با او ویژه مبارزه بيانگر شعر، بار غم فضاي بنابراین

 و اجتمناعي  اعتبناري  و ارزش داراي او شنعر  فضناي  و دارد کامنل  تناسنب  او زمانه فضاي

  (.58 -59 :1378 )صرفي، «گرفت نادیده را آن نباید که است سياسي

 

 تبرینننز ننننواي نننني چنننو بشننننو طوفنننان

 ننني چننو چننن  قامننت و قننار جبهننه بننا
 

 تبرینننز بنننراي خنننون ببنننار دینننده ز و 

 تبریننننز نينننننواي بننننراي نالننننه کننننن
 

 (18 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 در انندوه  و غنم  از سرشنار  هنوایي  و حنال  ،«نيننوا » ،«نوا» ،«خون» ،«ناله» ،«ني» هايواژه

 بنر  ،«طوفنان » و «جبهنه » هناي واژه گداز، جان اندوه این کنار در که است کرده ایجاد شعر

 کند.مي تقویت مخاطب در را ایستادگي و مقاومت روح و افزوده شاعر بيان و لحن تفاخر

 

 شند  خواهند  نشنين  گوشه گهي چند جان

 چنننندي فتنننرت دوره کشننند طنننول گنننر
 

 شنننند خواهنننند آتشننننين آه مشننننعل دل 

 شنند خواهنند ایننن از بهتننر مننن و تننو حننال
  

 (95 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 مخاطنب  بنه  را بهتنر  آینده به اميد شاعر اما ،است افکنده سایه شعر این بر اندوه و حزن

 دارد.مي حذربر نااميدي و یأس از را او و شودميیادآور

 

 اسنت شنده  وا خنوش  نوشنکفته  غنچنه  این

 آوردیننننم نننننوکري بننننراي کننننه را آن
 

 اسننتشننده حلننوا نارسننيده غننوره ایننن و 

 اسننننتشننننده آقننننا نگذشننننته دیننننري
  

 (94 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 قابنل  بينانش،  در اسنتحکام  و او کالم حماسه اما دارد، کنایي کامالً لحني ،بيت دو این

 ردسن  را شاعر لحن ،«نارسيده غوره» و «آقا» ،«نوکر» هايواژه بيت دو این در است. ستایش

 است. کرده منتقدانه و

 

 نشننند تنننرميم خنننراب دل کنننه شنننادم

 نگشننت اومينند نننور رهننين صننب  یننک
 

 نشننند تسنننليم بنننيم و اوميننند پنننيش در 

 نشنند بننيم و ظلمننت غمننين شننام یننک
  

 (73 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 اظهنار  خنود  ناپنذیري تسنليم  از و اسنت  انقالبني  و حماسي کامالً بيت، دو این در لحن

 فاخر لحني نشد، تسليم فعل کنار در «خراب دل» ،«بيم» ،«اوميد» هايواژه .دکنمي رضایت

  است. داده شعر به محکم و

 

 خننوش دل غنينني هننر گشننته کننه امننروز

 طوفننننان را خننننود صننننميمانه تبریننننک
 

 وش مينننننو جهننننان نننننوروز مقنننندم وز 

 کنننش زحمنننت تنننوده بنننه کنننند تقننندیم
  

 (55 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 مخاطنب  دادن قنرار  مرکز در با و نوروز عيد رسيدن فرا و جامعه ايفض تناسب با شاعر

واژه و دارد مالطفنت  و مالیمنت  از سرشنار  و ننرم  کامالً لحني هستند، مردم عامه که خود

 و مالینم  را او لحن و کرده ایجاد زبان در عاطفي بار ،«خوش دل» ،«تبریک» ،«نوروز» هاي

 است. کرده نرم

 هناي بينان  از و دهند مني  لحنن  تغيينر  خنود،  اجتمناعي  -سياسني  ترباعينا  بيان در بارها

 و محکنم  فاخر، کامالً لحني خود، مخاطب و فضا تناسب به گاه کند،مي استفاده گوناگون

 سکوت گاه شود،مي همراه ویژه مالیمتي و نرمي با او لحن گاه و کندمي انتخاب حماسي

مني  خنود  بنه  دلسنوزي  و ترحم از شارسر لحني گاه و کندمي فریاد او لحن در خاموشي و

 لحنني  اسنت،  سنتمکار  و ظنالم  حاکمنان  با او سخن روي که گاهآن ابيات، بيشتر در .گيرد

 بنه  زبنان  گناه  پنردازد، مني  منردم  با دل درد به که گاهآن و دارد اقتدار و حماسه از سرشار

 جننبش  بنه  ار خود عصر مردم رجزخواني، با سراحماسه چونهم گاه و گشایدمي مالیمت

   کند.مي دعوت انقالب و

 

 ها در رباعیات طوفانواژه نتری. پربسامد3-1-26

 نگنرش  تغيينر  و جدیند  دسنتاوردهاي  بنا  جامعه آشنایي دليل به ادبي آثار زبان او، عصر در

 ايمرحلنه  وارد اجتمناعي  -سياسي اهداف خدمت در ادبيات دادن قرار و جهان به شاعران

 ننوعي  بنه  هنا جملنه  نحنو  و صنرف  حتي و ترکيبات واژگان، نوع» کهیيجاآن از شد. تازه

 کنه  کنرد مني  ایجناب  جامعه فضاي است فرهنگي تحوالت و اجتماعي نظام دهندۀانعکاس

 «کننند  انتخناب  مضنامين  این با مناسب زباني اجتماعي، سياسي، مضامين بيان براي شاعران

 (.120:1389 )عباسي،

 بيننش  تبينين  به مناسب لحن و زبان عناصر از گيريبهره با خود عصرهم شاعران چون»

 در شنده  وارد محتنواي  از پينروي  بنه  شنعري  واژگنان  و زبان و است پرداخته خود انتقادي
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 ادبني  کلمات بيشتر و استورزیده و سنجيده وي، شعر زبان که استشده انتخاب رباعيات

 در پرکناربرد  هناي واژه بررسي با و (57: 1359 کدکني،)شفيعي «بردميکاربه آرکائيک و

 تنا  وي روانني  و روحني  هناي ویژگني  و سليقه و ذو. به توانمي رباعيات، ویژه به و اشعار

 برد.پي زیادي حدود

 از قنانون  بنه  احتنرام  و قنانون  انتخابنات،  آرا، کابيننه،  مجلس، وکيل، نماینده، هايواژه

 اسنتفاده  بنا  و دارد کامل تناسب شعارا موضوع و مضمون با که است هاواژه ترینپرکاربرد

 بينان  را خنود  هناي اندیشنه  آن، چنارچوب  در و ساخته تعبيراتي، و ترکيبات ها،واژه این از

شنوم  جعبنه  سرنوشنت،  جعبه بسته، دهان صندو. جدید، کاندید ترکيبات، که است کرده

 انزبن   اشنرافي  مجلنس  مسنت،  شنحنه  رینا،  شنيز  القناب،  صناحبان  خطاپيشنه،  وکينل  کن،

اندیشنه  تبينين  بنه  هاآن وسيلهبه و برده کاربه خود رباعيات در که هستند تعابيري دوزخي،

 است. کرده ویژه را فرخي رباعيات زبان ترکيبات، این ؛است پرداخته خود هاي

 اميند،  بيم، دنيا، سعادت، شرافت، ذلت، عزت، مسلک، آزادي، انقالب، فقر، هايواژه

 هسنتند  رباعينات  این در پرکاربرد هايواژه دیگر از طوفان و فترت وفاداري، نور، ظلمت،

 پينر  غيوراننه،  اقندام  ملت، جبين عر. اقتصادي، فقر انقالبي، هايزمزمه هايترکيب در که

 کاربه لب بر مهر و اميد نور فقر، مشکل باب، فت  کش، زحمت توده اتفا.، سایه کاردان،

 بنر  خنود  رباعينات  در هاواژه این کردن وارد با ؛اندشده قعوا مؤثر هااندیشه بيان در و رفته

 است. کرده انتقادي کامالً را خود کالم و افزوده هاآن سياسي بار

 و کنند مني  داللنت  او شنعري  زبنان  سنادگي  بنر  کنه  رفتنه  کنار بنه  عاميانه ترکيبات گاه

 گنردن  بنر  نخنو  بودن، دست آلت داشتن، خرابي سر بودن، سر بر خاک قبيل از ترکيباتي

 را شناعر  زبنان  کنه  اسنت  تعبيراتني  جملنه  از شندن  نمنا انگشنت  و موال جنگل بودن، کسي

   است. کرده ساده و مردمي



 1399 تابستان، 84شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 368

 خنود  رباعينات  بنه  تازه زباني کوشدمي اجتماعي، سياسي، واژگان و ترکيبات کردن وارد با

 کند. بيان مردم براي متفاوت اما ساده، زباني با را خود عصر جامعه هايواقعيت تا ببخشد

 

 . تناسب محتوای رباعیات با موضوع طوفان3-1-27

 موضنوع  بنه  توجنه  بنا  و اسنت  شنده  منتشنر  معيني موضوع با طوفان هايشماره از کدام هر

 موضنوع  بنا  مضنمون  و موضنوع  وحندت  داراي کنه  را ربناعي  ینک  فرخي، شده، انتخاب

 موضنوع  نموننه،  عننوان  به. کردمي وارد طوفان روزنامه متعدد هايشماره در است روزنامه

 است: سروده موضوع این با متناسب ،«ما صداي انعکاس» طوفان هايشماره از یکي

 

 تبرینننز ننننواي نننني چنننو بشننننو طوفنننان

 ننني چننون چننن  قامننت و قننار جبهننه بننا
 

 تبریننننز بننننراي خننننون ببننننار دیننننده ز و 

 تبرینننننز نيننننننواي بنننننراي نالنننننه کنننننن
  

 (18 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 قنرار  روزنامنه  موضنوع  با کامل وحدت در شده وارد مضمون و شده انتخاب هايهواژ

 گنوش  بنه  را اشجامعنه  مردم غم و درد صداي تا دارد انتظار خود روزنامه از شاعر دارند.

 است. آگاهي و بيداري ناله ناله، این برساند، جهان

 

 «زندگي یا مرگ یا» روزنامه: موضوع .3-1-27-1
 

 بنننس و بایننندمننني بانقنننال مملکنننت در

 فنننردا موفنننق شنننوي اگنننر تنننو خنننواهي
 

 بننس و باینندمنني خضنناب عنندو خننون ز و 

 بنننس و بایننندمننني شنننتاب دگنننر امنننروز
  

 (72 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 ینا  منر   ینا  فریناد  شناعر  و است شده سروده روزنامه موضوع معرفي در نيز شعر این 

   کند.مي تبليغ را اندیشه این نيز شعر زبان با و دهدمي سر آزادي

 

 «شکن بت طوفان» موضوع: .3-1-27-2
 

 نکننننيم ناشننني قائننندین بنننه تکينننه منننا

 ماسننت دیرینننه مننرام شننکني بننت چننون
 

 نکننننيم تحاشننني خویشنننتن مسنننلک از 

 نکنننيم تراشنني بننت تننازه کننه سننت ایننن
 

 (57 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)

 

 را آن و بخشنکاند  را اسنتبداد  و ظلم ریشه خواهدمي که شده معرفي شکنيبت طوفان،

بنت  و کرده پافشاري خود، شيوه درستي بر رباعي این سرایش با بالفاصله شاعر کند؛ نابود

-مني  شنماره  همنين  در شنده  منتشر مقاله از قسمتي در ادامه در وي کند.مي تبليغ را شکني

 حریمبي اهگستایش و نيازمندان حقيقي گاهقبله ملت آمال کعبه تا بشکنيد را هابت» گوید:

 فرعنوني  طمطرا. با مصنوعي محبوبيت اورن  بر که عزیز هايموج این گردد، دردمندان

 اميدواري و قلب قوت با اصالحات پاسبانبي کعبه طرف به گاهآن نموده، نابود اندآرميده

 (.57رۀ شما ،1302 ،یزديفرخي) «بچردازید...

 

 «اقتصادی نهضت» :موضوع .3-1-27-3
 

 باشنننند افسنننر صننناحب ننننازغ جمعننني

 کاسنت  ینک  آن از و فزود این بر که باید
 

 باشننند سننر بننر خنناک فقننر ز دسننته یننک 

 باشننننند برابننننر و بننننرادر دو هننننر تننننا
  

 (47 : شمارۀ1302 ،یزديفرخي)
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 در کنه  اقتصنادي  ننابرابري  از شناعر  و شده سروده اقتصادي قيام تروی  در بيت نيز این

 ايجامعنه  و سنالم  اقتصنادي  به رسيدن راه و داردبرمي پرده شده، پرداخته بدان شماره این

 ،«اقتصنادي  نهضت» موضوع انتخاب با .داندمي جامعه هايثروت عادالنه توزیع در را برابر

   کند.مي تشری  را خود خواسته آن، کردن همراه با و کرده بيان را شماره این کلي سير

 

 گیرینتیجه
 روش و سياسني  اهنداف  زميننة  در ربناعي  خنا   اربردکن  مقالنه  این دستاورد ترینبرجسته

 دورۀ در مبنارز  شناعران  تنرین نسنتوه  از فرخني  است. روزنامه طریق از قلم و صدا با مبارزه

 خواننده فنرا  مبارزه به را خود عصر ستمگر حاکمان خود، آتشين کالم با که است مشروطه

 حکومنت  بنا  برخنورد  در هنا حربنه  از یکني  ؛داد جان و مانده وفادار خود، مسلک سر بر و

 همنه  روزنامنه،  اینن  در رفتنه  کاربه رباعيات و طوفان روزنامه انتشار خود، زمانة گدازمردم

 کامنل  هماهنگي و تناسب در که هستند انتقادي کامالً و اجتماعي -سياسي مضامين داراي

 اند.شده سروده روزنامه موضوع با

 اسنت،  گرفتنه  قنرار  مبنارزه  هناي اندیشنه  بيان وسيله رباعي، پذیرتراکم و مختصر قالب

منردم  کناري، درسنت  وفاداري، دوستي، وطن آزادي، هايمایهدرون از اشعار این در بارها

 هناي زیبنایي  از شناعر  اشعار، این محتواي بيان در و است گفته سخن ستيزيظلم و دوستي

 خنود  درننوع  کنه  است افزوده دخو کالم تأثير بر و کردهاستفاده نيز ادبي تصاویر و شعري

   است. نظيرکم

 و حماسنني کننامالً لحننني گنناه وي ؛اسننت متغيننر انتقننادي، رباعيننات سننرایش در لحننن

 اشنعار،  اینن  در رفتنه کنار بنه  هناي واژه و شنود مني  آميزترحم و مالیم گاه و دارد مبارزاتي

 گناه  و اتيمبنارز  سياسني،  حماسني،  واژگناني  و شنده  انتخاب شاعر ذهن فضاي با متناسب

 هستند. عاطفي و ادبي
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 قنرار  خنود  سياسني  هاياندیشه بيان خدمت در را رباعي کوتاه قالب فرخي کليطوربه

 انتقنادي  و سياسني  مضامين بيان عهده از خوبيبه و کرده استفاده نيز ايویژه زبان از و داده

 است. برآمده

 

 منابع 
 کریم قرآن
 زوار. تهران: .5چ  .1ج  .ما روزگار تا نیما از (.1382) یحيي. ،پور آرین

 .2چ  .یوشـی   نیمـا  لقای و عطا و هابدعت و بدایع (.1369) مهندي.  ،ثالث اخوان

 بزرگمهر. تهران:

 اشنعار  در منيهن  بنه  عشنق  تجلني  تطبيقني  بررسني  (.1390) محمودرضنا.  ،محمدي توکلي

 علـوم  و ادبیـات  دانشکده تطبیقي ادبیات نشریه .الرصنافي  معروف و یزديفرخي

 . 45-72صص  .5ش  .کرمان باهنر شهید دانشگاه انساني

 ارمغان. تهران: .2چ  .یزدیفرخي دیوان (.1387) احمد. ،کازروني حسيني

 سـقوط  تـا  مشـروطیت  )از فارسي شعر ادوار (.1359) محمدرضا. ،کدکنيشفيعي

 طوس. تهران: .سلطنت(

 و ادبیـات  دانشکده نشریه ي.یزدفرخي شعر شناسيجامعه (.1378) محمدرضا. صرفي،

  50-71. صص5 و 4ش  .کرمان باهنر شهید دانشگاه انساني علوم

 مـاه  کتاب ینزدي. فرخي ميهني تلقي هايویژگي و نظري مباني (.1378) باقر. نيا،صدري

 .4-8. صص 28ش  .فلسفه و ادبیات

 شناسني  يزیبنای  نظرینه  براسناس  ینزدي فرخني  اشنعار  زبناني  تحليل (.1389) رضا. عباسي،

. صص 17ش  .فارسي ادبیات و زبان پژوهشي پژوهش-علمي نامهفصل انتقادي.

149-113. 



 1399 تابستان، 84شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 372
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 .10ش  اول. سال .روزنامة طوفان کجاست. از موفقيت عدم (.1302) نننننننننننننننننننننن .

 .53ش  .2س  .روزنامة طوفان .پریشاني فریاد (.1302)  .نننننننننننننننننننننن 

 .25ش  .2س  .فانروزنامة طو .شوم کابينه (.1302) .نننننننننننننننننننننن 

 .97ش  .2س  .روزنامة طوفان .مستأجر-مالک (.1302) .نننننننننننننننننننننن 

 .17ش  .2س  .روزنامة طوفان است.. محترم قانون به متواضع (.1302)  نننننننننننننننننننننن .

 .48ش  .2س  .روزنامة طوفان .پروکرام مطالعه (.1302) .نننننننننننننننننننننن 

 .74ش  .2س  .روزنامة طوفان .مستخرجه آراء نتيجه (.1302)  .ننننننننننننننننن ننننن

 .47ش  .2س  .روزنامة طوفان .اقتصادي نهضت (.1302)  .نننننننننننننننننننننن 

  .72ش  .2س  .روزنامة طوفان .زندگي یا مر  یا (.1302)  .نننننننننننننننننننننن 

 .92ش  .2س  .روزنامة طوفان .انتخابات (.1302) .نننننننننننننننننننننن 

 .هنـر  و فرهنـ   نشریه یزدي.فرخي هنر و شعر به نگاهي (.1378) رحمان. مهر،مشتا.

 .43-49. صص42ش 

 .فلسفه و ادبیات ماه کتاب یزدي.فرخي درباره تازه کتاب دو (.1384) حسين. مسرت،

 .84-89. صص96ش 

 ثالث. نشر تهران: .آزادی پیشوای (.1384) .ننننننننننننننننن 

 سخن. تهران: .داستان عناصر (.1388) جمال. ،ميرصادقي

  


