مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  12ـ شمارة  22ـ پاییز 1011
صفحات ( 727 - 742علمی ـ پژوهشی)

بازتاب خشونت کالمی در شعر فرّخی یزدی؛ تحلیلی براساس
رویکرد مالکین
عارفه طاهریان /حسین رضویان /علیمحمّد شاهسنی /عصمت

اسماعیلی

چکیده
در ادوار ادب فارسی ،شعر دورۀ مشروطه ،بیش از هر دورهای با مضامین سیاسی آمیخته است و این مضامین
میتواند بستر مناسبی برای بروز هر نوع خشونت ،ازجمله خشونت زبـانی باشـدف فرّخـی یـ دی ،یزـی از شـاعران
مطرح این دوره است که برای بررسی خشونت زبانی ،نمونـ مناسـبی اسـتف از میـان اندیشـمندانی کـه بـه مسـ ل
چگونگی بروز خشونت در زبان پرداختهاند ،مالزین استف او برای نشان دادن چگونگی بروز خشـونت در زبـان،
شش الگو معرفی میکند که زبان طبق این الگوها بسـتری بـرای یوینـده فـراه میسـازد تـا بـه اعمـاو خشـونت
بپردازدف در این مقاله ،بـه چگـونگی بـروز خشـونت در ده شـعر فرّخـی یـ دی ،طبـق رویزـرد یفتمـانی مـالزین
پرداختهای ف مـک

انتخـاب ایـن اشـعار ایـن بـوده کـه فرّخـی در آنها  ،بـیش از دیگـر اشـعار خـود ،از وا یـان

خشونتآمی و لحن خشونتبار استفاده کرده استف مطابق نتایج بهدستآمده در ایـن پـژوهش ،فرّخـی یـ دی از
الگوی زبانی شمارۀ  7بیش از الگوهای دیگر برای اعماو خشونت بهره برده استف مطابق این الگو ،زبان میتوانـد
سکح مستبدّانهای برای تسلّط و ویرانی باشدف اسـتفادۀ فـراوان فرّخـی از کلمـات خشـونتبار موجـ شـده اسـت
بسامد استفاده از الگوی شمارۀ  7بیش از الگوهای دیگر باشـدف فرّخـی از الگـوی شـمارۀ  5کمتـر از بقیـ الگوهـا
استفاده کرده استف مطابق الگوی شمارۀ  5زبان میتواند قـدرت را دربـر یرفتـه ،کنتـرو کنـدف ایـن الگـو کـه بـه
بررسی بازتاب ایدئولو ی در زبان میپردازد ،در اشعار منتخ  ،کمتر استفاده شده استف
کلیدواژه :خشونت زبانی ،شعر مشروطه ،مالزین ،فرّخی ی دیف
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
 استادیار زبانشناسی همگانی دانشگاه سمنان (نویسندۀ مس وو)
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
تاریخ وصوو 6311/61/61 :ـ پذیرش نهایی6311/61/71 :
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مقدّمه
ریشـ مفهــو یفتمــان ( )Discourseرا میتــوان در فعـ یونــانی ،discurrere
بهمعنی حرکت سریع در جهـات مختلـ

( disیعنـی در جهـات مختلـ

و currere

یعنی دویدن یا سریع حرکت کردن) یافتف این مفهو بهمعنی تجلّی زبـان در یفتـار یـا
نوشتار به کار میرودف همان طور که از ریش این وا ه پیداست ،در عل بیان ککسیک،
بر زبان بهعنوان حرکت و عم تأکید میشده استف به عبارت دیگر ،کلمات و مفـاهی
که اج ای تشزی دهندۀ ساختار زبان هستند ،ثابت و پایدار نیستند و بـهدلی دیریـونی
در شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وففف در زمانها و مزـانهـای متفـاوت،
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

ارتبـاط آنهـا متحـوّو شـده ،معـانی متفـاوتی را القـا مـیکننـد (عضـدانلو)61 :6336 ،ف
بنابراین زبان ،اب ار تزوین ،انسجا و ادام حیات یفتمانهاست و ایـن فراینـد از طریـق
یفتویو صورت میییردف این نوع نگرش به زبان بهعنوان سـازندۀ یفتمـان ،موجـ
برجستهسازی نقش اجتماعی زبان شده و از این طریـق بـرای تحلیلگـران یفتمـان ،ایـن
امزان فراه یردیده است تا بـا تأکیـد و تمرکـ بـر نقـش اجتمـاعی زبـان ،بـه تحلیـ
پدیدههای اجتماعی بپردازندف
فرککف ،6یزی از نظریهپردازان حوزۀ یفتمـان ،رویزـرد خـود را مطالعـ انتقـادی
زبان مینامدف او اوّلین هدف را در رویزرد خود که بیشتر جنب نظری دارد« ،کمـک بـه
تصحیح ک توجّهی یسترده به اهمیت زبان در تولیـد ،حفـ و تغییـر روابـط اجتمـاعی
قدرت» و دومـین هـدف را کـه عملـیتـر اسـت« ،کمـک بـه افـ ایش آیـاهی در ایـن
خصوص کـه چگونـه زبـان در سـلط بعضـی بـر بعضـی دیگـر نقـش دارد» ،مـیدانـدف
فرککف در هدف دو خود ،به اف ایش آیاهی افـراد توجّـه ویـژه کـرده اسـت زیـرا
معتقد است «در یفتمان ،مرد میتوانند روابط قدرت خاصّی را مشـروعیت بخشـند یـا

1. Fairclough
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آن را به رسمیت نشناسند ،بدون اینزـه از کـاری کـه انجـا مـیدهنـد ،آیـاهی داشـته
باشند» (فرککف)46 :6131 ،ف
برخی از تحلیلگران حوزۀ یفتمان ،بهصورت اختصاصی متون ادبی را بـرای تحلیـ

انتخاب کردهاندف مالزین ،6یزی از این افراد اسـت کـه در کتـاب خشـونت ککمـی در
درا معاصر ( ،)7664به بررسی رابط زبان با خشونت و قدرت میپردازدف او تعدادی از
نمایشنامههای مدرن را برای این منظور بری یده اسـتف ایـن نمایشـنامهها عبارتانـد از:
کاسپار ،نوشت پیتـر هاندکـه ،7درس ،نوشـت او ن یونسـزو ،3جشـن تولّـد و کوتولـهها،

نوشت هارولد پینتر ،4جشن باغچهای و خاطرات ،نوشت واتسکف هاوو ،5عروسـی پـا
و نجاتیافته ،نوشت ادوارد باند ،1یلنیـری یلـن راس و بوفـالوی آمریزـایی ،نوشـت

دیوید ممت ،2چه کسی از ویرجینیـا وولـ

میترسـد ،،نوشـت ادوارد آلبـی 3و دنـدان

جنایت ،نوشت سا شپارد1ف مالزین در این آثار به ما نشان میدهد که چگونه زبان بـرای
اعماو خشونت و زور و نی اعطای قدرت ،در خدمت یوینده قرار میییردف قـدرت در
نظر مالزین ،همراه بـا زور و پرخاشـگری اسـت و میتوانـد بهواسـط زبـان بـر شـنونده
اعماو شود و وجه شخص را مورد تعرّض قرار دهد یا شخصیت او را تخری کنـد یـا
حتّی موج

قت طرف مقابـ شـودف سـازمانهای سیاسـی و ایـدئولو یک از ایـن نـوع

تهدید زبانی استفاده میکنند و همین امر ،تحلی خشونت ککمی را وارد حوزۀ تحلیـ
یفتمان انتقادی میکندف در مقال حاضر ،رویزرد یفتمانی مـالزین بـرای بررسـی شـعر
فرّخی ی دی ،یزـی از شـاعران مطـرح در دورۀ مشـروطه ،انتخـاب شـده اسـتف بـدون
تردید ،ماهیت نمایشنامه و شعر متفـاوت اسـتف متـون نمایشـی اغلـ

یفـتویومحور

1. Malkin
2. Peter Handke
3. Eugène Ionesco
4. Harold Pinter
5. Václav Havel
6. Edward Bond
7. David Alan Mamet
8. Edward Albee
9. Samuel Shepard Rogers
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هستند ولی شعر عموماً برپایـ تـکیویی اسـتوار اسـتف بـا وجـود ایـن ،مـالزین چنـد
الگوی زبانی برمیشمارد که با استفاده از آن ،یوینده میتواند بر مخاطبان یـا مخالفـان
خود اعماو خشونت کندف این الگوها در بررسی زبان یویندۀ شعر (شاعر) ه کارآمـد
است به همین دلی  ،ما از الگوهای زبانی مالزین برای بررسـی خشـونت در زبـان شـعر
فرّخی ی دی استفاده کردهای ف
شعر دورۀ مشروطه بیش از هر زمان دیگر در طـوو دورۀ ادب فارسـی ،بـا مضـامین
سیاسی آمیخته استف زبان سیاسی میتواند بستری برای خشونت ککمی باشد بهطوری
که میتوان یفت «تقدیس و ستایش خشونت و انقکب و خونری ی ،بخشی از میـرا
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

ادبیات این دوره و بخشی از میرا تفزّـر سیاسـی آن زمانـه اسـت» (آجـودانی:6313 ،
)36ف ما برای نمونه و بهمنظور بررسی خشونت ککمی در شعر ایـن دوره ،ده غـ و را از
اشعار فرّخی ی دی انتخاب کردهای ف مک

انتخاب این ده غ و این بود کـه فرّخـی در

آنها بیش از دیگر اشعار خـود ،از وا یـان خشـونتآمی و لحـن خشـونتبار اسـتفاده
کرده استف در این پژوهش ،درپی پاسخ به این سؤاالت هستی  :خشونت ککمی از چـه
طریقی بر اشخاص اعماو میشود ،افراد چگونه از امزانات زبان برای اعمـاو خشـونت
بر مخالفان یا مخاطبـان خـود اسـتفاده میکننـد ،افـراد چگونـه بـه پشـتیبانی سیاسـت و
ایــدئولو ی ،خشــونت ککمــی دارنــد ،آیــا سیاســت و ایــدئولو ی میتوانــد موج ـ
مشروعیتبخشی به خشونت شود ،آیا مناسبات قدرت میتوانـد تحـت تـأثیر خشـونت
ککمی ،دچار تحوّو یا تغییر شود،
پژوهشهایی کـه پـیش از ایـن بـه بررسـی خشـونت ککمـی در آثـار ادب فارسـی
پرداختهانــد ،اغلـ

در حــوزۀ ادب ) (Brown & Levinson, 1987و بیادبــی

) (Culpeper, 1996 & 2005بودهاند و تنها پژوهشی که با رویزـرد یفتمـانی بـه
بررسی خشونت ککمی ازنظر مالزین پرداخته ،مقالهای است با عنوان «خشونت ککمی
در نمایشنام هاملت با ساالد فص » نوشت محمودی بختیاری و معنوی ()6315ف در ایـن
مقاله ،نویسـندیان ،خشـونت ککمـی را در یزـی از نمایشـنامههای اکبـر رادی بررسـی
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کرده و کوشیدهاند به چگونگی خلق ،تغییـر و دیریـونی شخصـیتها تحـت اسـتیکی
زبان و قوانین حاک بر آن بپردازندف در بررسی خشونت ککمی ازنظـر مـالزین در شـعر
فارسی ،تاکنون پژوهشی انجا نشده و میتوان یفت مقال حاضر ،نخستین پـژوهش در
این زمینه استف
در همین زمینه ،ابوالحسنی چیمه و بختیاری ( )6311در مقالهای با عنـوان «سـزوت
اب اری ککمی ،جنسیتی در تحمی خشونت» به موضوع کک و خشونت پرداختهاند بـا
این تفاوت که در این مقاله ،بهکار نبردن کک  ،اب اری برای اعماو خشـونت شـناخته و
تحلی میشودف طبق نتایجی که از این مقاله بهدست آمده ،زنان بیش از مردان ،سـزوت
را آزاردهنده میدانند که از جان

مردان بر آنها تحمی میشودف

راسخ مهند و همزـاران ( )6312بـه بررسـی اسـتعارههای خشـ در زبـان فارسـی و
صفات بهکاررفته براسـاس ایـن احسـاس در پیزـرهای متشـزّ از روزنامـههای فارسـی
پرداختهاندف چـارچوب نظـری ایـن پـژوهش ،براسـاس نظریـ اسـتعارۀ مفهـومی اسـتف
درمجموع ،صد سـرمقاله یـا تیتـر اصـلی خبـر از روزنامـههای مهـ و پرتیـرا کیهـان و
اطکعات که دارای آرشیو حداق پنجاهساله هسـتند ( 56مـورد از هـر روزنامـه و یـک
مورد از هر ساو) ،بهصورت اتفاقی برای ایـن تحقیـق انتخـاب و در مجمـوع  63حـوزۀ
مبدأ برای استعارهها شناسایی شده استف نتایج این پـژوهش نشـان میدهـد کـه عوامـ
سیاسی و اجتماعی ،بر الگوی تغییر روند خشونت زبان فارسی در مطبوعـات تأثیریـذار
بودهاندف
در زمین خشونت در ادبیات ککسیک ایران ،میتـوان بـه مقالـ «خشـونت در ادب
کهن» اشاره کرد که نویسنده در آن میکوشد ردّپای خشونت را در آثار مختلـ

ادب

کهن جستوجو کندف پایور ( )6321در این مقاله به بازتاب ابعاد پریشانیها ،ترسهـا و
خشونتهای ناشی از قرنها تهاجمات داخلی و خارجی در آثار ادبی ایـران پرداختـه و
در این میان ،بیشتر بـر بازتـاب ایـن خشـونتها بـر جسـ و روح کودکـان و نوجوانـان
تمرک کرده استف او به این منظور ،ادبیات عامه ،ادبیات اخکقـی و آموزشـی ،ادبیـات
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شفاهی ،افسانه ،حزایت و روایات کهن را واکاوی کرده استف ازنظـر ایـن پژوهشـگر،
برخی از نویسندیان برای تبلیغ مرا سیاسی خود و آموزش کود
سیاسیشان ،خشونت و کینهورزی را در بخشی از ادبیات کود

در جهـت اهـداف
پایهیذاری کردهاندف

محمّدی ( )6334نی در مقالهای بـا عنـوان «بررسـی جنبـههایی از خشـونت در شـعر
حاف » ،کوشیده است شعر حاف را ازلحـا خشـونت زبـانی بررسـی کنـدف او در ایـن
مقاله ،خشونت ککمی را به مفهو پریشانی عاطفه و درشتی در کک بـهکـار بـرده و بـه
ذکر شواهدی از ابیات حاف پرداخته استف ازنظر نویسنده ،عـد تناسـ های لفظـی و
معنوی در کک و به عبارتی ،هنجارشزنی عاطفی ،یزی از مظـاهر خشـونت ککمـی در
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

شعر حاف استف استفاده از وا ههـای منفـی در شـعر حـاف نیـ نمـود دیگـر خشـونت
ککمی است که میتوان یفت این ناهنجاری ،بازتاب حواد سیاسی -اجتماعی زمـان
شاعر استف

 .1مبانی نظری پژوهش
خشونت در لغت بهمعنای درشتی و زبـری ،مقابـ نرمـی (دهخـدا )1337 :6322 ،و
خشونتورزی بهمعنای درشتی کردن و تندخویی کردن استف مگار ی 6و هاکانسـون

7

معتقدند خشونت آنیونه که در افزار عمومی تصوّر میشود ،فقط محدود به خشونت
و تعرّضــات فی یزــی و بــدنی نیســتف بیشــتر مــرد کتــک زدن و زخمــی کــردن و
درییریهایی فی یزـی را بـهعنوان مظهـر خشـونت معنـا میکننـد در حـالی کـه دامنـ
تعری

و وجـوه عینـی خشـونت ،الیـههای یسـتردهتری از رفتارهـای انسـانی را دربـر

میییرد که ازجمله الیههای زیرین خشونت ،خشونت ککمـی اسـت (عبـداللهینژاد و
مجلسی)6312 ،ف در ریشهیابی بروز خشونت میتوان به دو علّت عمـده اشـاره کـرد6 :ف

1. Megargee
2. Hokanson
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ویژییهای فی یولو یک ،روانی و رفتاری فرد 7ف وضعیت سیاسی و اقتصـادی حـاک
بر جامعهف
برخی اندیشمندان برای خشونت ،علتهای دیگری برمیشمارندف دریـدا ،6یزـی از
اندیشمندانی است که ریش خشونت را در زبان میداند و معتقد است که زبان با ایجـاد
تمای های سلسلهمراتبی ،موج

روابط نامتقارن قدرت میشودف توجّه دریدا به خشونت

بنیادی ،چگونگی استثمار شدن اقشار به حاشیه راندهشده را آشزار میسازدف ازنظـر او،
این افراد بهعلّت تفاوتشان با صـاحبان قـدرت ،حـقّ ورود بـه قلمـروی زبـان را نداشـته،
درنتیجه ،نقشی در تولید معنا و بازنمایی ندارند (شهبازی مقدّ و وظیفهشـناس)6315 ،ف
ازنظر مالزین ،خشونت ککمی به روشهای مختل

در مـتن اعمـاو میشـودف او شـش

الگو برای خشونت ککمی برمیشـمارد6 :ف زبـان میتوانـد بـهطور خصـمانهای بـه فـرد
هجو بیاورد 7ف زبان میتواند سکح مستبدّانهای برای تسـلّط و ویرانـی باشـد 3ف زبـان
میتواند فرد را به بند کشـیده ،آزار و اذیـت کنـد 4ف زبـان میتوانـد آلـت شـزنجهای
وحشـتزا باشـد 5ف زبــان میتوانـد قــدرت را دربـر یرفتـه ،کنتــرو کنـد 1ف خشــونت
ککمــی ،روابــط انســانی را تعری ـ

میکنــد (مــالزین)5-7 :7664 ،ف در مقال ـ حاضــر،

چگونگی استفاده از این الگوها و بسامد آن را در اشعار فرّخی ی دی بررسی میکنی ف

 .2خشونت کالمی در شعر فرّخی یزدی
فرّخی ی دی ،شاعر و از هواداران نهضت مشروطه است که در اشعارش مرد را بـه
اعتراض علیه وضعیت موجود فرامیخوانـد و بـا تعـابیر مختلـ  ،مخالفـانش را خطـاب
میکندف او برای دعوت مرد به همراهی با نهضت مشـروطه ،از خشـونت ککمـی بهـره
میبرد و بهاصطکح یفتمانی ،با این روش درپی جذب سو ه به یفتمان خـودی اسـتف
به این منظور ،فرّخی دینداران ،مستمرّیبگیران و عمو مرد را خطاب قـرار میدهـدف
یفتمان غالـ

در اشـعار فرّخـی ،یفتمـان روشـنفزران مشـروطهخـواه اسـت و فرّخـی
1. Jacques Derrida
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بهعنوان عام این یفتمان ،از زبان برای مقاصد خود بهره میبردف مخالفان این یفتمان،
عکوه بر عوام حزومت و بیگانگان ،تما کسانی هسـتند کـه حاضـر بـه مشـارکت در
جنبش مشروطه نیستندف در میان این افراد میتوان سیمای شیخ ،مفتی و محتسـبی را هـ
دید که ایرچه در میان مرد زندیی میکنند ،یـوش بـه فرمـان حزومـت هسـتند و از
حزومت شهریه میییرندف در ادامه ،برای اینزه به این پرسش پاسـخ دهـی کـه فرّخـی
چگونه از شگردهای مختل

برای اعمـاو خشـونت در ککمـش بهـره بـرده اسـت ،بـه

بررسی ده غ و او میپردازی ف چنانکـه یفتـی  ،روش مـا در بررسـی اشـعار ،الگوهـای
زبانیای است که مالزین آن را مطرح کرده استف مطلع غ وهای منتخـ

در بخـش 5

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

همین مقاله آمده استف
 .1-2زبان میتواند بهطور خصمانهای به فرد هجوم بیاورد
یوینــده میکوشــد الگوهــای کلیشــهای خاصــی را بــهعنوان مــک
درست به مخاط

رفتــار و عمـ

تحمی کند و به این ترتی  ،سـو ه را در چـارچوب یفتمـان غالـ

زندانی کندف در ابیات زیر ،فرّخی با مطرح کردن کلیشهای با عنوان «تضاد طبقـاتی شـاه
و یدا» ،ضمن اینزه جان

طبقـ فرودسـت را میییـرد ،از سـو ه میخواهـد راهـی را

بری یند که در آن ،قاعدۀ برتری یروهی بر یروه دیگر مطرح نباشد:
در شـرع ما کـه قاعدۀ اختصاص نیست حــقّ عــــوا نیــ قبـــوو خـــواص نیسـت
دیـگر د از تفـاوت شــاه و یــدا م ن

بگ ین طریقهای که در آن اختصاص نیست
(فرّخی)13 :6321 ،

شاعر با معرّفی شاخصهای زندیی طبقات فرودست بهعنوان الگوی برتر زنـدیی،
شیوههای دیگر زندیی اجتماعی را به حاشیه میرانـدف زنـدیی همـراه بـا سـختی ،کـار
فراوان ،فقر و آزادیطلبی (حتّی به قیمت از دست دادن جان) الگویی است کـه فرّخـی
به مخاط

خود ارائه میدهد و بهطور ضمنی ،شیوههای دیگر زندیی را نادیده یرفتـه،

آنها را بیاعتبار میکند:
عاقـ کا طل

رهرو آزادی نیست

راهی کردۀ صحرای جنون میخواهد
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فقـر را بـاز ز هرچیـ ف ون میخواهد

فرّخی یر همه ناچی ز بیچی ی شد

(همان)646 :
آنزه خوش پوشد و خوش نوشد و بیزار بود
چون خورد حاص رنج دیران باید کشت
(همان)666 :
دارها چون شد به پا ،با دست کین باال کشید

بـر سـر آن دارها ،ساالرهـا ،سردارهـا
(همان)34 :

شاعر همچنین به مخاط

خود وعده میدهد ،در صورت انتخاب این نوع زنـدیی،

نامش برای همیشـه جاویـد میمانـدف او بـا ایـن روش بـرای مخاطـ

خـود ،خواسـته و

آرزویی کلیشهای ایجاد میکند و وعدۀ تحقّق آن را به او میدهد:
آنزه بگذارد به دوش خود لوای انقکب

با خط برجسته در عال عَلَ یردد به نا

(همان)17 :
یاهی زبان ،اب اری میشود در دست افراد تا با استفاده از آن ،از طریق بهکار بـردن
وا یانی خاص در وص

مخالفان ،آنها را تخری

میتواند هویـت شخصـی مخالفـان را در نظـر مخاطـ

و تحقیر کنندف این تهـاج ککمـی
بـیارزش کنـدف در ابیـاتی کـه

بهعنوان نمونه آوردهای  ،این نوع اسـتفاده از زبـان مشـهود اسـتف فرّخـی بـا اسـتفاده از
کلماتی همچون مرتجع ،جفاکار ،بیرح  ،مظلو کش ،اه بیداد ،خائن ،یاو ،خـر وففف
سعی میکند آنها را بیاعتبار کندف شاعر با این روش ،سو ه را شزنج روانی میدهـد
و افزارش را تحت کنترو خود درمیآوردف در زیر ،نمونههایی دیگـر از ایـن آزارهـای
زبانی دیده میشود:
آنزه خوش پوشد و خوش نوشد و بیزار بود
چون خورد حاص م د دیران باید کشت
از ره داد ز بیــــــدادیـران بایــــد کشــت
اه بیداد یر این است و یر آن باید کشت
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هرچــه یفتیـــ و نوشتیـــ چـو آد نشدند
زین سپس اوّو از این یاو و خران باید کشت
(همان)666 :
باز یوی این سخن را یرچه یفت بارها

مینهند این خائنین بر دوش ملّت بارها

کی یردد ز لو خائنین

از در و دیوارها،

کشور ما پا

تا نـری د خون ناپا

(همان)34 :
آزمودی و ز ابناء بشر ج شر نیست

خیرخواهانه از این جانوران باید کشت
(همان)666 :
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خی دیوان را به دیوانخانه دعوت میکن

مییذار نــا دیوانخانه را دیوان خون
(همان)623 :

در علّتیابی اینزه چرا فرّخی از لف «دیو» بـرای اشـاره بـه مخالفـان خـود اسـتفاده
کرده است ،میتوان یفـت «دیـو در افسـانههای ایرانـی ،مظهـر خشـونت اسـتف هیبتـی
ترسنا

داردف برای رسیدن به اهداف خود ،به زور متوسّ میشودف اهـ یفـتویو و

بهاصطکح امروزیها دیالوگ نیست» (یاقوتی)31 :6336 ،ف
 .2-2زبان میتواند سالح مستبدّانهای برای تسلّط و ویرانی باشد
یاه شاعر چنان در سیطرۀ ایدئولو ی قرار میییـرد کـه از هـر فرصـتی بـرای نقـ
زدن به آن استفاده میکند و به این ترتی  ،ذهن سو ه را مورد هجو ایـدئولو ی خـود
قرار میدهدف او یاه بی مقدّمه و نایهان ،موضوع بحث را تغییـر میدهـد و مخاطـ

را

بهسمتی که میخواهد ،میکشاندف در ابیات زیر ،این نوع تغییـر موضـوع کـک مشـهود
است:
با ه اران رنج بردن ینج عال هیچ نیست دولت آن باشد ز در بی انتظار آیـــد تو را
دولت هـر مملزت در اختیار ملّت است آخر ای ملت به ک

کی اختیار آید تو را،
(فرّخی)21 :6321 ،
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چنانکه دیدی  ،شاعر به مناسبت استفاده از کلم «دولت» بـهمعنی سـعادت در بیـت
نخست ،در بیت دو همین کلمه را در معنای دستگاه حزومتی آورده و سـپس بـه بیـان
ایدئولو ی خود پرداخته استف
یاستون بوتوو 6معتقد است «انتظـار جنـ

» از ویژییهـای روانـی جوامـع انسـانی

است امّا به این مفهو نیست که انسـانها جن

طل انـد ،بلزـه نگرانـی از حملـ یـک

یروه انسانی به آنها ،جوّی ناآرا و نگرانکننده ایجاد میکند تا حالت آمـادیی نبـرد
و دفـاع از خـود را بــه فراموشـی نســپارند (بوتـوو)23 :6313 ،ف ایــن فضـای نــاآرا در
دورهای که فرّخی ی دی در آن میزیسته ،درنتیج اوضاع آشفتهای بـهوجود آمـده کـه
بــر کشــور حــاک بــوده اســتف دخالــت مــداو بیگانگــان در کشــور ،قحطیهــا و
خشکسالیهای پیدرپی ،وضعیت اقتصادی نامطلوب عمو مرد  ،بیکفایتی درباریان
و یذشته از هم اینهـا ،نـاامنیای کـه بـر شـاعر (بـهدلی افزـار انتقـادیاش) در طـوو
زندییاش تحمی شده بود ،ازجمله عواملی اسـت کـه ایـن اوضـاع آشـفته را در دورۀ
مشروطه و ذهن شاعر ایجاد کرده استف مقارن انقکب مشروطه ،متوسّط سطح زنـدیی
مرد  ،رو به کاهش بودف ناظران اوای قرن  ،64بهاتفاق ،زنـدیی روسـتاییان و عشـایر را
که جمعاً  36درصد از جمعیت کشور را تشزی میدادند ،سـخت فککتبـار و بـهطرز
هولناکی ناامن وص

میکنند (آبراهامیان)16 :6317 ،ف در این دوره ،قـدرت و ثـروت

بهطور نابرابر بین طبقات تقسی شده بود و بسیاری از افراد از یهواره تـا یـور بـه طبقـ
واحدی محدود میشدند (همان)36 :ف
شاعر با توجّه به این فضای ذهنی ،مخاطبان خود را مجبور بـه موضـعییری در نبـرد
استبداد و آزادی میکند و آنها را زیر فشار قرار میدهـدف فرّخـی مخاطبـانش را مـدا
بهخاطر «جان کندن» (زندیی) در «شهر مردیان» نزوهش میکند و این نوع زیسـت را
موج

نن

و عار میشماردف 7او با ایـن روش ،بـه سـو ه حملـه میکنـد و او را تحـت

1. Gaston Bouthoul
7ف نا جان کندن به شهر مردیان چون زندیی است /همچو من زین زندیانی نن

و عار آید تو راف
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کنترو خود میییردف در اشعار فرّخی ،بسامد باالی کلمـاتی کـه حامـ مفهـو جنـ
هستند ،نشاندهندۀ حاکمیت فضای رع آور و محیط طوفانزا در ذهن او بوده که این
نوع استفاده از کلمات ،در فشار هرچه بیشـتر بـر مخاطـ

مـؤثّر اسـتف ایـن کلمـات و

ترکی ها عبارتاند از :خون (در ترکی ها و عبارتهایی چـون لجّـ خـون ،غوطـه در
خون) ،قربانی ،قربانگه ،حمله ،جن
با عوامـ تزفیـــر ،صنـ

 ،مجازات ،غال  ،دار وففف ف

ارتجــــاعی باز

در محیط طوفانزای ،ماهرانه در جنگ است

حمله میکنـد دائ بر بنــای آزادی
ناخـــدای استبـداد با خــدای آزادی

سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

(فرّخی)622 :6321 ،
اندرین طوفان خدا داند که کی غالب شود

ناخـدای ارتجاعی یا خــدای انقکب،
(همان)17 :

باز طوفـــان بک لجّة خون میخواهـــد
آنچه زین پیش نمیخواست کنون میخواهد
(همان)646 :
چنانکه دیدی  ،فرّخی در ابیـات متعـدّد ،فضـایی رعـ آور را ترسـی میکنـد کـه
استبداد و یار دیرین آن ،ارتجاع ،همواره با آزادی در نبرد است و یویی رسالت شاعر،
بیدار کردن مرد است تا در میـان ایـن دو ،آزادی را بری یننـد و جـان خـود را در راه
رسیدن به آن فدا کنندف ازنظر فرّخی ،رسیدن به آزادی ممزن نیست ،مگر بـا قیـا علیـه
استبداد و ارتجاع ،مجازات مخالفان و البته جانبازیف این تنها خواست فرّخی از مـرد و
تما حرف اوست:
نوشداروی مجازات که درمان دو است

مفتی و محتس

و عالی و دون میخواهد
(همان)646 :

او این راه را راه عشق میخواند که در آن فقط باید خون ریخت و در خون شـناور
شد:
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ای خوش آن روزی که در خون غوطهور یرد چو صید
همچـو قربـانی بــه قربانگه شــو قربـان خــون
(همان)623 :
در این ابیات ،زبان شاعر ،سکح مستبدّانهای میشـود کـه بـر شـقیق مخاطـ
میییرد و از او جانش را طل
خشونت و جن

میکندف شاعر میکوشد با الفـاظی چـون «خـط عشـق»،

طلبی درخواستش را ک رن

و بلزه بیرن

جلوه دهـد امّـا بـر هـر

طلبی و جن

عشـق اسـت

عق سلیمی پیداست که جان دادن ،مستل جن
زیرا جن

موج

قـرار

 ،مخال

ویرانی میشود ،حاو آنزه عشـق ،نیرویـی حیـاتبخش اسـتف ایـن

دیریونی مفاهی  ،با هیچ اب اری ممزن نیست ،ج زبان که در خدمت ایدئولو ی قرار
میییرد و سو ه را بهسمت خود میکشاندف تزـرار ایـن مضـمون در شـعر ،مخاطـ را
دچار اضطراب میکند و فرصت و توان فزـر کـردن را از او سـل

مینمایـدف اسـتفادۀ

فراوان از وا ههای «خون» و «کشتن» ،فضـایی رعـ آور بـه شـعر میبخشـدف فرّخـی در
یزی از غ لیات خود ،از ردی

«بایـد کشـت» 6و در غ لـی دیگـر ،از ردیـ

«خـون»

7

استفاده کرده استف بهج این دو غـ و ،در اشـعار دیگـر هـ ایـن وا ههـا تزـرار شـده
استف 3تزرار این کلمات ،جدا از اینزه حرمت کشتن انسان را در نظر مخاطـ

از بـین

میبرد ،حسّ انتقا را در او بیدار میکند و در این وضعیت ،مخاطـ تحـت تصـرّف و
کنترو یوینده قرار میییردف چنانکه یفتی  ،این کلمات همچنـین فضـای رعـ آوری
بر مخاط

تحمی میکندف

 .2-2زبان میتواند فرد را به بند کشیده ،آزار و اذیت کند

6ف با مطلع :از ره داد ز بیدادیران باید کشت /اه بیداد یر این است و یر آن باید کشتف
7ف با مطلع :یر خدا خواهد بجوشد بحر بیپایان خون /میشوند این ناخدایان غرق در طوفان خونف
3ف کشور ما پا

کی یردد ز لو

خائنین /تا نری د خون ناپا

میخواهد /آنچه زین پیش نمیخواست کنون میخواهدف

ج خون
از در و دیوارها ،باز طوفان بک ل ّ
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فرّخی ،از یک طرف با استفاده از سکح زبان به توهین و تحقیر مخالفان میپـردازد
و از طرف دیگر ،میکوشد با خطاب قرار دادن کسانی که حاضر نیستند بـرای رسـیدن
به آزادی از جان خود بگذرند ،آنها را مورد هجو قـرار داده ،تحقیـر کنـدف در ابیـاتی
که بررسی کردی  ،یاه مرد را صیدی یرفتار در بند دد و دا میداند ،یـاه کسـانی را
که دست از جان نمیشویند ،بیسروپا میخواند و یاه زنـده بـودن و زنـدیی آنهـا را
توأ با نن

و عار میداند:
از دا برون آمده ،صیاد بگیرید

تا چند چو صیدید یرفتار دد و دا

(همان)676 :
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

مـردِ از دایـرۀ عق برون میخواهــد

دست هر بیسروپایی نرسد بر خط عشق

(همان)646 :
نا جان کندن به شهر مردیان چون زندیی است
همچو من زین زندیانی نن

و عار آید تو را
(همان)21 :

شاعر ،کسانی را که از دولت عایدی میییرند ،پست و حقیـر میشـمارد و شـهرت
آنان را پوچ میداند زیرا بهواسط ارتباط با مستبدان به این اعتبار پوشالی رسیدهاند:
تأثیر شو ففف

یوشه ییـری ایر از اثـر اندازد بـه

کـه من از راه خطا صاح

شهرۀ شهر و شهریه نگیر چون شیخ

که بر شحنه و شه کوچک و تحقیر شو
(همان)613 :

همان طور که یفته شد ،فرّخی آرمان خود را کـه آزادی اسـت ،بهصـورت کـاخی
سربهفلککشیده تصویر میکند که برای رسیدن به آن ،باید خون ریخت و جان سپردف
شاعر با این نگرش ،به ارزشیذاری مرد میپردازد ،خود را «شیرییر انقکبی» میداند
و از مرد میخواهد به ص

مبارزان انقکبی بپیوندند:
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فرّخی را شیـرییر انقکبـی خواندهاند زان که خورد از شیرخواری شیر از پستان خون
(همان)623 :
میتـوان تـو را یفتن پیشوای آزادی

دامن محبّت را یر کنی ز خون رنگین

(همان)622 :
تا تو را در راه آزادی تن صد چا

نیستی در پیش یـاران پیشوای انقکب

نیست

(همان)17 :
 .0-2زبان میتواند آلت شکنجهای وحشتزا باشد
استفاده از پرسشهای پیدرپی ،شگرد دیگری است که یوینده میتواند با اسـتفاده
از آن ،ضربآهن

تندی در ککمش ایجاد کند و به این روش مخاط

را تحت فشار

قرار دهد:
کشور ما پا

کی یردد ز لو خائنین تـــا نری د خــون ناپـا

دولت هر مملزت در اختیـار ملّت است آخر ای ملّت ،به ک

از در و دیــوارها،
کی اختیار آید تو را،
(همان)21 :

یزی از اب ارها برای زیر فشار قرار دادن مخاط  ،استفاده از جمکت تهدیدکننده و
سرکوبگر استف این کار موجـ

تـداعی فضـای شـزنجه در شـعر میشـودف فرّخـی در

ابیات زیر ،فضایی خشونتبار را ترسی میکند که در آن ،قـدرت در دسـت کـاریران
افتاده است و آنها در حاو انتقا یرفتن از کارفرمایان خود هسـتندف کارفرمایـان بـدون
بازجویی و محاکمه به کا مرگ فرومیروند:
با سرافـرازی نه پـا در طریـــق انقـــکب
انقکبی چون شو  ،دست من و دامان خون
خی دیوان را به دیوانخانه دعوت میکن
مییـــذار نـا دیوانخانه را دیـوان خون
کاریـر را بهر دفع کارفرمایان چو تیـــپ
با سر شمشیـر خونیـن میده فرمان خون
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کلب بیسقــ

دهقـان را چو آر در نظر
کـاخهای سر به کیوان را کن ایوان خون
(همان)623 :

برای ریشهیابی این می ان خشونت در عم که در ابیات بـاال بـه آن اشـاره کـردی ،
میتوان علّتهای مختلفی برشمردف طبـق پژوهشهـایی کـه در ایـن زمینـه انجـا شـده
است ،آزادی و خشونت ،رابط متقاب دارند به این صـورت کـه خشـونت رفتـاری در
میان جوامعی که دارای ر ی مکی و دموکراتیک هستند ،بـه حـداق میرسـدف میـ ان
خشونت ،با اف ایش فشارهای دولت بر مرد اف ایش مییابد امّا در ر ی هایی که فشار
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

زیادی بر مرد وارد میکنند ،خشونت کاهش پیدا میکند (ولـ

ینـ

)61 :6352 ،ف

در دورهای که فرّخی این اشعار را سروده اسـت (پـیش از پیـروزی انقـکب مشـروطه)،
مرد بهواسط رفتوآمد تحصی کردیان به غرب ،با حقوق خـود آشـنا شـده بودنـد و
تا حدودی به آزادی بیان ،عقیده ه داشتندف
قاجار با وجود شزوه و تجمّ درباری نتوانسته بود حرمت الهـی کسـ کنـد زیـرا
بسیاری از مجتهدان علناً اظهار میکردند که اما غای  ،مس ولیت ارشاد عامـه را نـه بـه
فرمانروایان زمان ،بلزه به خادمان مذه
بودند که حیط قدرتشـان اغلـ

سـپرده اسـتف پادشـاهان قاجـار ،ظ اهللهـایی

از پایتخـت فراتـر نمیرفـت پادشـاهانی کـه خـود را

نمایندیان خدا در زمین میدانستند امّا به دیدۀ رهبران مـذهبی ،غاصـبان قـدرت الهـی
بودند (آبراهامیان )32 :6317 ،و این یعنـی چنددسـتگی در قـدرت و زیـر سـؤاو رفـتن
قدرت مطلق حاک ف این عوام موج

بروز خشونت در رفتار مرد این دوره شده بـود

و همین طور که در ابیات بـاال مـیبینی  ،فرّخـی خواهـان وضـعیتی اسـت کـه بتوانـد بـا
خشونت ،حاکمان و کارفرمایان و سرمایهداران را به س ای اعماو خود برساندف
در کتاب چهار شاعر آزادی میخـوانی « :فرّخـی یـ دی عوامـ اسـتثمار محـیط را
می کوبد کارفرما در برابر کاریر ،سرمایه در برابر کار ،مالک در برابر دهقان ،غنی در
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برابر فقیر ،صلح عمومی در برابر جن

افروزان ،ریا و خرافات در برابـر دورۀ طکیـی و

قرون روشنایی» (سپانلو )51 :6336ف
یزـی از راهزارهــای جــذب سـو ه بــه یفتمــانی خـاص ایــن اســت کـه عوامـ یــا
سو ههای یفتمان غیر ،نهتنها بیفرهن
عقیدۀ ایبسفلت ،6انسان در جن
امر است کـه در جن

 ،بلزـه غیرانسـان یـا حیـوان معرّفـی شـوندف بـه

 ،دشمنان را ک بهاتر از انسان در نظر میییرد و همین

هـا مسـائ حقـوق انسـانها نادیـده انگاشـته شـده ،خشـونت بـه

بیشترین درج خود نشان داده میشود (ادیبی سده)26 :6316 ،ف
فرّخی مخالفان خود را شایست لق

بشر نمیدانـد ،7صـراحتاً آنهـا را مـار و کفتـار

مینامد و معتقد است با یفتویو نمیتوان با این «خیـ خوابآلـود» مصـالحه کـرد و
تنها راهح ّ موجود ،ازبین بردن آنهاست:
مارهای مجلسی دارای زهـری مهلکاند

الحذر باری از آن مجلس که دارد مارها

دفـع ایـن کفتـارها یفــتار نتـــواند نمود

از ره کـردار بایـــد دفـع این کـــفتـارها

مـــ د کـار کاریر را دولــت مـا میکند

هرزهها ،ولگردها ،بیزارها

صـرف جی

(همان)34 :
 .2-2زبان میتواند قدرت را دربر گرفته ،کنترل کند
زبان میتواند بستری باشد برای اعماو قدرت بر دیگـرانف یوینـده میتوانـد از ایـن
اب ار برای بیان عقایـد ایـدئولو یک خـود بهـره ببـرد ،ایـن عقایـد را بـهعنوان حقـایقی
تردیدناپذیر معرّفی کند و از این طریق ،سو ه را بهسمت یفتمان خود جذب کندف
سخن از آزادی در مفهو غربی آن ،با ظهور مقدّمات مشـروطیت شـروع میشـودف
پیش از آن ،مفهو آزادی بهمعنای اخیر ،به هیچ وجـه وجـود نداشـتف شـعر مشـروطه،
ستایشگر ب رگ آزادی استف آزادی در این دوره بیشتر متـرادف بـا مفهـو حاکمیـت
قانون در معنای غربی آن است (آجودانی)733 :6313 ،ف
1. Eibesfeldt
6ف آزمودی و ز ابناء بشر ج شر نیست /خیرخواهانه از این جـانوران بایـد کشـت خیـ دیـوان را بـه دیوانخانـه
دعوت میکن  /مییذار نا دیوانخانه را دیوان خونف
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شاعران ایـن دوره بارهـا شـعار آزادی را مطـرح کـرده و تحقّـق آن را در صـورت
پیروزی بر مخالفان وعده دادهاند بهطوری که میتوان یفت ایـن شـعار در ایـن دوره،
به مفهومی کلیشـهای تبـدی شـده اسـتف در ابیـات زیـر ،فرّخـی بـا اسـتفاده از ردیـ
«آزادی» به ستایش آن میپردازد:
آن زمان که بنـــهاد سر به پای آزادی

دست خود ز جان شست از برای آزادی

تا مگر به دست آر دامن وصــالش را

میدو بــه پـای سـر در قفـای آزادیففف

دامن محبّت را یر کنی ز خون رنگین

میتــــوان تـو را یفتـن پیشـوای آزادی
(همان)622 :
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آزادی موردنظر فرّخی در بنیاد خود ،هیچ ربطی به آزادی در معنایی نـدارد کـه در
نظا دموکراسی غربی فهمیده میشدف همچنین راه دستیابی به این آزادی ،بـه بـدترین و
خشنترین شیوهها ،خشونت و خـونری ی معرّفـی شـده اسـت (آجـودانی)76 :6313 ،ف
درواقع فرّخی بـه آزادی ،از موضـع طبقـاتی مینگریسـت و معتقـد بـود آزادی تنهـا بـا
حذف طبقات فرادست محقّق میشود( 6اصی )36 :6316 ،ف
در نگاه فرّخی ،زبان اب اری است در انحصار روشنفزران و مخالفـان حزومـت کـه
در صورت صکحدید میتوان از آن استفاده کرد و بهره نگرفتن از این اب ار ،راهزاری
قهرآمی است که کنشگران این یفتمان از آن برای سرکوب مخالفان استفاده میکننـدف
ازنظر او حاکمان مستبد و دینـداران مرتجـع بـهدلی فقـر فرهنگـی ،شایسـتگی مـذاکره
ندارند و تنها با مجازات میتوان از شرّ آنها خکصی یافت:
دفع این کفتـــارها یفتــــار نتوانــــد نمـود از ره کــردار بایــد دفـــع این کفتـارها
فرّخی این خی خوابآلود ،مست غفلتاند این سخـــنها را ببایــد یفت بـا بیدارها
(فرّخی)34 :6321 ،

6ف در مملزتی که جنـ

اصـنافی نیسـت /آزادی آن منبسـط و کـافی نیسـت (فرخـی )776 :6321 ،آزادی ایـر

میطلبی غرقه به خون باش /کاین یلبن نوخاسته بی خار و خسی نیست (همان)13 :ف
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چنانکه پیشتر یفتی  ،دریدا یزی از اندیشمندانی اسـت کـه ریشـ خشـونت را در
زبان جستوجو میکندف ازنظـر او ،افـراد بهحاشـیهرانده بـهعلّت تفاوتشـان بـا صـاحبان
قدرت ،حقّ ورود به قلمروی زبان را نداشته ،درنتیجه ،نقشی در تولیـد معنـا و بازنمـایی
ندارند (شهبازی مقدّ و وظیفهشناس)6315 ،ف در این ابیات نی فرّخی بـا خـار کـردن
مخالفان خود از قلمرو زبان ،آنها را به حاشیه میراند و در آنها ایجاد خشـ میکنـد
خشمی که منجر به خشونت علیه خـود شـاعر میشـودف فرّخـی بـهعلّت سـرودن اشـعار
انتقادی ،بارها مورد غض

دستگاه حاک قرار یرفـتف او یـک بـار مجبـور بـه فـرار از

کشور شد ،یرفتار حبس یردید و سرانجا جانش را در این راه فدا کردف
فرّخی ارزشها و هنجارهـای یفتمـان ایـدئولو یک خـود را در قالـ

کلمـات بـه

مخاطبان خود معرّفی میکندف او برای این منظور ،از کلمـات داس و چزّـش کـه نمـاد
ایدئولو ی کمونیس است ،بهره میییرد:
مسزنت را ز د داس درو باید کرد

فقر را با چزش کاریران باید کشت
(فرّخی)666: 6321 ،

 .2-2خشونت کالمی ،روابط انسانی را تعریف میکند
کک پرخشونت و رع آور ،شخصیت متخاص و مهاج را پیری ی میکند و در
مقاب  ،سبک زبانی ناتوان و نامنسج نی فرد عاج و فرمانبردار را شز میدهدف
سبک کک فرّخی ،خشن و تهاجمی است و این نوع کک  ،از او شخصـیتی مهـاج
و متخاص میسازد و از طرف دیگر ،وی مخالفان خود را بهصورت افرادی سبکمغ ،
غاف  ،جیرهخوار مستبدان وففف تصویرسازی میکند کـه در ابیـات پیشـین نمونـههایی از
این نوع نگاه را آوردی ف به این ترتی  ،این افراد را عاج و فرمانبردار و پسـت تصـویر
میکندف صفاتی که در ابیات زیر آمده است ،تصویر فرّخی را در ذهن مخاطـ

شـز

میدهدف این صفات عبارتاند از :آزادیخواه ،انقکبی ،فرمانده وففف ف
آن زمان که بنهاد سر به پای آزادی

دست خود ز جان شست از برای آزادی
(همان)622 :
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با سرافرازی نهـــ پا در طریــق انقکب

انقکبی چون شو  ،دست من و دامان خون

کاریر را بهر دفع کارفرمایان چو تیپ

بـا سر شمشیـر خونیـن میده فرمـان خون

فرّخی را شیرییـر انقکبـی خواندهانــد /زان که خورد از شیرخواری شیر از پستان خون
(همان)623 :
فرّخی بارها در ابیات مختل  ،توان زبانی مخالفان خـود را زیـر سـؤاو میبـرد و بـه
این طریق به هویت و شخصیت آنها حمله میکند:
فرّخی این خی خوابآلود ،مست غفلتاند این سخنها را ببایـــد یفت با بیـــدارها
(همان)34 :
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 .2آمار و دادهها
چنانکه یفتی مک

ما برای انتخاب ده غ و از دیوان فرّخی ی دی ایـن بـوده کـه

فرّخی در این غ لیات ،بیش از غ وهای دیگـر خـود ،از وا یـان خشـونتآمی و لحـن
خشونتبار استفاده کرده استف مطلع غ وها به این ترتی

است:

غ و  6با مطلع :آن زمان که بنهاد سر به پای آزادی /دست خـود ز جـان شسـت از
برای آزادی
غ و  7با مطلع :نای آزادی کند چون نی نـوای انقـکب /بـاز خـون سـازد جهـان را
نینوای انقکب
غ و  3با مطلع :باز طوفان بک لجّ خون میخواهـد /آنچـه زیـن پـیش نمیخواسـت
کنون میخواهد
غ و  4با مطلع :خی ید ز بیدادیران داد بگیرید /وز دادستانان جهان یاد بگیرید
غ و  5با مطلع :از ره داد ز بیدادیران باید کشت /اه بیداد یر این است و یـر آن
باید کشت
غ و  1با مطلع :یر خدا خواهد بجوشد بحر بیپایان خون /میشـوند ایـن ناخـدایان
غرق در طوفان خون
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غ و  2با مطلع :باز یوی این سخنها را یرچه یفت بارها /مینهند ایـن خـائنین بـر
دوش ملّت بارها
غ و  3با مطلع :در شرع ما که قاعدۀ اختصاص نیست /حقّ عوا نیـ قبـوو خـواص
نیست
غ و  1با مطلع :بیسروپایی ایر در چش خوار آید تـو را /دو بـه دسـت آرش کـه
یک روزی بهکار آید تو را
غ و  66با مطلع :ترس ای مرگ نیایی تو و من پیر شو  /وین قدر زنده بمان کـه ز
جان سیر شو
الگوهای زبانی

غ و شمارۀ 6

غ و شمارۀ 7

غ و شمارۀ 3
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 .0تحلیل دادهها
با جمعبندی تعداد دفعاتی که شاعر از الگوهای زبانی برای خشونتورزی در کک
استفاده میکند ،میتوان دریافت که فرّخی در  63بیت مختل

از الگوی زبانی شـمارۀ

 6برای اعماو خشونت ککمی استفاده کرده استف بیشترین ابیـات استفادهشـده در ایـن
الگو ،مربوط به غ و شمارۀ  5است ،با مطلع «از ره داد ز بیـدادیران بایـد کشـت /اهـ
بیداد یر این است و یر آن ،باید کشت»ف شاعر به معرّفی الگـوی زنـدیی مـورد تأییـد
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ایدئولو ی خـود میپـردازد و انـواع دیگـر زنـدیی را بـه حاشـیه میرانـدف او همچنـین
کسانی را که پذیرای دعوتش نشدند ،با الفا تحقیرآمی طرد میکنـدف ایـن افـراد ،هـ
مخالفان او هستند همان کسانی که حاضر به پذیرفتن دعـوت و ایـدئولو ی او نیسـتندف
شاعر به این روش زبانی ،به هویت مخالفان خود حمله میکندف
فرّخی از الگوی زبانی شمارۀ  7بیشتر از الگوهای دیگر بهره بـرده اسـتف طبـق نظـر
مالزین ،یوینده به کمک این الگو میتواند از زبان بـهعنوان سـکح مسـتبدّانهای بـرای
تسلّط بر مخالفان خود اسـتفاده کنـدف چنانکـه دیـدی فرّخـی در ایـن الگـو از کلمـات
خشــونتآمی بــرای تسـلّط بــر ذهــن و روان مخاطـ
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

مختل  ،فضایی رع آور را برای مخاط

بهــره بــرده و همچنــین در ابیــات

ترسی کرده است و بـه ایـن طریـق ،آزادیِ

فزر کردن بهصورت مستق  ،در فضایی آرا و در حاکمیت منطـق ،از مخاطـ

سـل

شده است از این رو ابیات غ وهای شمارۀ  5و  1با ردی های «خون» و «باید کشـت»
بیش از غ وهای دیگر ،در این الگوی زبانی استفاده شده استف
شاعر در  65بیت مختل

از الگوی زبانی شـمارۀ  3بـرای اعمـاو خشـونت ککمـی

استفاده کرده استف او آرمانشهر خود را در این ابیات بـه رخ مخاطبـانش میکشـاند و
سپس به تحقیر مخالفان خود میپردازد و مرد را بهخاطر زندیی همراه بـا خفّـت زیـر
سلط مستبدان نزوهش میکندف او به این طریـق مخـاطبش را در بنـد ایـدئولو ی خـود
قرار میدهد و زنـدیی خـار از حـدود ایـن ایـدئولو ی را بـه رسـمیت نمیشناسـد و
تحقیر میکندف
فرّخی در  67بیت از الگوی زبانی شـمارۀ  4بهـره بـرده اسـتف اسـتفاده از سـؤاالت
پیدرپی و جمـکت تهدیدکننـده کمـک میکنـد تـا مخاطـ

در فشـار قـرار بگیـرد و

شزنجه شودف همچنین زبان ،این امزان را فراه میکند که یوینده با استفاده از آن ،بـا
ترسی فضای شزنجه ،مخاط
مخالفت مخاط
استفاده میکندف

را تحت فشار قـرار دهـد و بـهطور ضـمنی ،در صـورت

با یوینده ،او را تهدید به شزنجه کندف فرّخی نی از این امزـان زبـانی
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مطابق الگوی زبـانی شـماره  ،5یوینـده میتوانـد عقایـد ایـدئولو یک خـود را بـه
مخاط

تحمی کندف فرّخی در غ لی با ردی

«آزادی» ،این شعار را بـهعنوان یزـی از

مطالبات یفتمان روشنفزری معرّفی میکندف یفتمـان روشـنفزری ،یفتمـان غالـ

بـر

اشعار فرّخی استف او مخالفان خود را مرتجع مینامـد و در ابیـاتی ،بـه تحقیـر مخالفـان
مرتجع خود میپردازدف فرّخی از نمادهای کمونیس در اشـعارش اسـتفاده میکنـد و در
پی انتقا فرودستان از حاکمان مستبد استف فرّخی برای بیان ایـدئولو ی خـود از ابـ ار
زبان بهـره میبـرد و بـه ایـن روش ،قصـد دارد قـدرتی را کـه ایـدئولو ی در اختیـار او
یذاشته ،از طریق مرد حف کند و تحت کنتـرو خـود درآوردف کـارو ریمونـد پـوپر

6

( )6333علّت بروز خشونت در جوامع ایدئولو یک را وجـود آرمانشـهری خیـالی در
ذهنشان میداندف از آنجـا کـه فاصـل واقعیـت ،از آن تصـویر ذهنـی زیـاد اسـت ،افـراد
بهسمت اعماو خشونت پیش میروندف
تصویری که فرّخی در اشعارش از مخالفان خود ترسی میکند ،نشاندهندۀ هویـت
زبون و پست آنان در نظر اوستف او برای این منظور ،از صـفاتی چـون مرتجـع ،خـائن،
کا طل  ،بیزار بیـدادیر ،جـانور و دیـو اسـتفاده کـرده ،درمقابـ  ،خـود را باصـکبت،
انقکبی ،مصمّ و آزادیخواه نشان میدهدف فرّخی برای نمایاندن این تصاویر ذهنـی ،از
الگوی زبانی شمارۀ  1استفاده میکندف

نتیجهگیری
با بررسی شعر فرّخی ی دی و راهزارهای او برای اعمـاو خشـونت در زبـان ،نتـایج
زیر بهدست آمده است:
 می ان استفاده از کلمات و تصاویر خشونتآمی در شـعر فرّخـی ،زیـاد اسـت و ایـن
موج

میشود خواننده در همان نگاه اوّو ،متوجّه خشونت ککمی در شـعر ایـن شـاعر

شودف او با این روش ،خوانندۀ اشعارش را در فضـایی رعـ آور قـرار میدهـد و ضـمن
1. Karl Raimund Popper
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اینزه عاقبت مخالفان یفتمان خود را بـه تصـویر میکشـد ،عاقبـت خواننـده را هـ در
صورت مخالفت با شاعر ترسی میکنـدف در چنـین وضـعیت فشـاری ،خواننـده مجبـور
میشود دست به انتخاب زندف
 می ان زیادی از خشونت در افزار فرّخی به علت خشونتی است که دستگاه حاک بر
او اعماو کرده استف حاک ی د بهدلی شعر انتقادی فرّخی در هنگـا نوجـوانیِ شـاعر،
دستور داده بود دهان او را بدوزند و ردّپـای ایـن عمـ خشـونتآمی حـاک  ،در شـعر
فرّخی باقی مانده استف
 در ریشهیابی خشونت در زبان فرّخی میتوان به وضعیت اقتصادی و سیاسـی حـاک
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

بر کشور نی اشاره کردف در این زمان اغل

مرد در وضـعیت اقتصـادی مطلـوبی بهسـر

نمیبردند و از طرفی ،ورود صنعت چا به کشور موج

شـده بـود مـرد بـرای بیـان

عقاید خود آزادی بیشتری داشته باشندف ایـن عوامـ دسـت بـه دسـت هـ داده بـود تـا
خشونت در جامعه بیش از دورههای پیش اعماو شودف بروز این خشونت ه بهصـورت
رفتاری بود و ه در زبانف
 یزی از نمودهای مه خشونت در کـک  ،محـرو کـردن مخالفـان از بیـان عقیـده و
دوری از منطق یفتویوستف با توجّـه بـه اینزـه شـاعر از عـامکن یفتمـان روشـنفزر
مشروطهخواه است ،مخالفان خود را غافکنی میداند که لیاقت یفتویو ندارند و ایـن
مضمون نی در اشعار فرّخی بسامد باالیی داردف

منابع
 آبراهامیان ،یرواند ( ،)6317ایران بین دو انقالب (از مشروطه تا انقالب اسالمی) ،ترجم
کاظ فیروزمند ،حسین شمسآوری و محسن مدیرشانهچی ،چ  ،62تهران :نشر مرک ف
 آجودانی ،ماشاءاهلل ( ،)6313یا مرگ یا تجدّد (دفتری در شعر و ادب مشروطه) ،چ ،5
تهران :نشر اخترانف
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 ابوالحسنیچیمه ،زهرا و بهروز محمودی بختیاری ( ،)6311سکوت :ابزاری کالمی جنسیتی
در تحمیل خشونت ،مجموعه مقاالت نخستین همایش ملّی ادب ککمی و اجتماع ،تهران :نویسه
پارسیف
 ادیبی سده ،مهدی ( ،)6316جامعهشناسی جنگ و نیروهای نظامی ،چ  ،66تهران :سمتف
 اصی  ،حجتاهلل ( ،)6316مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطه ،چ  ،6تهران :کویرف
 پایور ،جعفر ( ،)6321خشونت در ادب کهن ،پژوهشنام ادبیات کود

و نوجوان ،شمارۀ

 ،77صص 66-3ف
 دهخدا ،علیاکبر ( ،)6322لغتنامة دهخدا ،زیر نظر محمّد معین و سید جعفر شهیدی ،جلد
هفت  ،چ  ،7تهران :روزنهف
 راسخ مهند ،محمد و همزاران ( ،)6312خشونت گفتاری در مطبوعات؛ مطالعة موردی
روزنامههای فارسی ،فصلنام مطالعات زبانی و بکغی ،شمارۀ  ،63صص 614-635ف
 ریموند پوپر ،کارو ( ،)6333ناکجاآباد و خشونت ،ترجم خسرو ناقد و رحمان افشاری ،چ ،6
تهران :جهان کتابف
 سپانلو ،محمّدعلی ( ،)6336چهار شاعر آزادی ،تهران :نگاهف
 شهبازی مقدّ ناهید و سارا وظیفهشناس ( ،)6315ساختار بنیادی خشونت در زبان و تأثیر
آن بر خشونت و تجاوز علیه زنان ،مجل پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی ،ساو هفت ،
شمارۀ اوو ،صص 12-45ف
 عبداللهینژاد ،علیرضا و نوشین مجلسی ( ،)6312خشونت کالمی در فضای مجازی،
فصلنام مطالعات رسانههای نوین ،ساو چهار  ،شمارۀ  ،63صص 17-6ف
 فراپا ،هلن ( ،)6316خشونت در اندیشة فلسفی ،ترجم عباس باقری ،چ  ،6تهران :فرزان روزف
 فرّخی ی دی ،محمّد ( ،)6321دیوان فرّخی یزدی ،به کوشش حسین مزّی ،تهران :امیرکبیرف
 یاستون بوتوو ( ،)6313جامعهشناسی جنگ ،ترجم هوشن

فرخجسته ،چ  ،6تهران :سازمان

انتشارات و آموزش انقکب اسکمیف
 محمّدی ،علی ( ،)6334بررسی جنبههایی از خشونت در شعر حافظ ،سالنام حاف پژوهی،
دفتر هشت  ،صص 743-736ف
 ول ین

 ،ماروین ( ،)6352آزادی و خشونت ،ترجم علیاکبر سی  ،مجل نگین ،شمارۀ

 ،616صص 61-62ف
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و

 پژوهشنام ادبیات کود، دیو مظهر خشونت در ادب کهن،)6336(  منصور، یاقوتی
ف32-34  صص،72  شمارۀ،نوجوان
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