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  چكيده
يكي از شاعران معاصر است كـه  ) ش شيراز. هـ 1364ش شيراز ـ . ه  1298(ريدون توللي ف

در قالب قصيده، هفده قطعه شعر با رويكردي نو در مضامين مختلف اعم از سنتي و نـو و بـا   
  . زباني نزديك به عصر خود و آميخته به زبان كهن، پرداخته است

د كه شاعراني چـون فريـدون تـوللي و ديگـر     در تحليل به عمل آمده اين نكته روشن ميگرد
اند و از توفيق هم بي بهـره  روز كردن قالب قصيده گامهايي برداشتههمعصرانش در جهت به

اند، ليكن به دليل تغيير ذائقة مخاطبان و يا عدم توانايي شـاعر جـز در انـدك مـوارد،     نبوده
: اً در دو محور صورت گرفتـه اسـت  تالش آنان عموم. اند با اقبال عمومي روبرو شوندنتوانسته

هـاي  هـاي فرنگـي در كنـار واژه   ها و اصطالحات عصر و زمان خود حتـي واژه استفاده از واژه
كهن و استفاده از جمالتي با ساختار نحوي مستقيم؛ طرح مسائل سياسي اجتمـاعي روز در  

ذشته بـويژه  برخي از قصايد در كنار موضاعات معمول و مرسوم خاص قصيده در روزگاران گ
  .سبك خراساني

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
در شـيراز   1364خرداد  9و در . در شيراز به دنيا آمد. ش. هـ 1298فريدون تولّلي در سال 

بطـور   1320عري را از سـال  شـا  )446-444صـص  : مقاله فريدون توللي، دانشنامة زبان و ادب فارسـي (. در گذشت
با چاپ اولين اثـرش   1324در سال . پراكنده در مجالت ادبي بويژه مجلة سخن شروع كرد 

اي از نظم و نثر طنز آميز بود، نامش بر سر زبانها افتـاد و بعـد از آن    كه آميخته» التفاصيل«
پـرداز بـه   ظريـه هايش او را به عنوان يـك شـاعر و ن  انتشار دفترهاي شعريش همراه با نظريه

  : دفترهاي شعر تولّلي به ترتيب تاريخ نشر عبارتند از. جامعه معرفي كرد
 1345پويـه،  -3شـيراز   1341نافـه،   -2انتشارات كانون و تربيت شـيراز   1329رها،  -1

 1369بازگشـت،   -5انتشـارات جاويـدان    1353شـگرف،   -4انتشارات كانون وتربيت شيراز 
  .انتشارات نويد شيراز

سـنتي شـناخته شـده    لي كه در عرصة شعر معاصر به عنوان يك شاعر رمانتيك نيمهتولّ
هايش فـراز و فرودهـايي را   به روايت دفترهـاي شـعرش و ديـدگاه    است، در سلوك شعريش

تولّلي اول شاعري كـه بـه   «. پشت سر گذاشته كه ميتوان براي آن سه مرحله در نظر گرفت
اين اثر تركيبـي اسـت از   . حاصل اين مرحله است »التفاصيل«. سبك كالسيك شعر ميگويد

. شعر و نثر در قالب سنتي كه مضامين سياسي و اجتماعي را در بافتي طنزآميز ارائه ميكنـد 
تصاويرش تركيبي است از آنچـه در  . زبانش بسته به موضوع سخن گاه كهنه و گاه نو ميشود

  .عرديوانهاي قدما بوده به همراه تصاويري از محيط زندگي شا
رهـا بـا   . ادامـه پيـدا ميكنـد   » نافـه «آغاز شده و تـا پايـان   » رها«تولّلي دوم از مجموعة 

وجـه غالـب ايـن    . سنتي پيش ميرودشعرهاي سنتي شروع ميشود و به طرف شعرهاي نيمه
چهرة اصلي شـاعر بـه عنـوان    . هاي نيمه سنتي و مضامين ليريك است دفتر رويكرد به قالب

  .سنتي در همين دفتر آشكار ميشوده قالبهاي نيمهشاعر رمانتيك متمايل ب
. تر و هموارتر هم ادامة منطقي رها است در سطحي هنريتر و زباني پخته» نافه«مجموعة 

وجه شاخص نافه . وار پيدا ميكنند نگاه شاعر به هستي فرديت مييابد و تصويرها صبغة تولّلي
شاعري تولّلي است و او هـر چـه در   اين مرحله اوج . در سطح انديشگي، مرگ انديشي است

  .توان داشته در شعرهاي اين دوره ارائه كرده است
ادامـه پيـدا   » بازگشـت «و » شگرف«آغاز شده و در دفترهاي » پويه«تولّلي سوم از دفتر 

رويكرد جدي او . در اين مرحله شاعر به تكرار خود پرداخته و شعرش مالل آور است. ميكند
شدن تدريجي از خالقيت شـاعرانه، بازگشـت بـه قالبهـاي سـنتي،       به مضامين اروتيك، دور

دورشدن از محيط نوگرايي و تكرار مضامين گذشتگان با غلظت اروتيكي از عمده اشـكاالتي  
  )272-268صص : چشم انداز شعر معاصر ايران، زرقاني(» .اند است كه بر تولّلي سوم گرفته
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  نگاهي به ساختار و محتواي قصايد توللي
و هشت مـورد در  » شگرف«ي در مجموع هفده قصيده دارد كه نُه مورد آن در مجموعة تولل

تـرين   سيزده بيت و طوالني» خزان«كوتاهترين آنها قصيدة . آمده است» بازگشت«مجموعة 
: ها عبارت است از عنوان قصايد هر يك از مجموعه. پنجاه بيت دارد» تراشانبت«آنها قصيدة 

تراشـان،  ، كرشمةبهار، باغ صنوبر، زخم نهـان، شـكوفة نـارنج، بـت    غم پاييز: مجموعة شگرف
مسيح، فرزنـد،    اندرز سوختگان، شكنج : مجموعة بازگشت.رنگين بهار، غبار كهكشان و خزان

  . گير و شوربهارانخاكبوس، گل و عشق، حيرت، گوشه
  

  : از ويژگيهاي شاخص اين قصايد به موارد زير ميتوان اشاره كرد
هـاي دخيـل    اي و واژه اي است از زبان كهن، زبـان عاميانـه و محـاوره    ايد آميختهزبان قص. 1

اي و  هـاي محـاوره   هزار، خواليگر، هودج و كژاغند، واژه: هاي كهني مثل اروپايي در كنار واژه
هاي دخيل  قرتي، ولنگاري، مقوايي، در لواليي، وزكرده و كفشك سرپايي و واژه: امروزي مثل
  .رن و ارز دالري ديده ميشودت: اروپايي مثل

معموالً قصايد توصيفي از توصيف طبيعت شروع و به ابياتي در وصف معشوق يا گفتگو با . 2
هاي كرشمة بهار، شكوفة نارنج، رنگين  او و يا ديگر مسائل عاشقانه ختم ميشود؛ مثل قصيده

  . بهار، گل و عشق
ليل آنها بر مبناي ديدگاه و تجـارب  توجه شاعر به اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه و تح. 3

  .هاست شخصي خود به عنوان يك فعال سياسي، يكي از مضمونهاي اصلي قصيده
زنجيـر عـدل   «و » عشـق وطـن  «او . انتقاد از ناسيوناليسم افراطي و تقديس ايران باستان. 4

  . را ترفندي از طرف استعمارگران براي فريب مردم ميداند» انوشيروان
  )9اندرز سوختگان، (درستي خرت كنند اند تا بة نوشيروان و خر آوردهصزنجير عدل و ق

  .اين ديدگاه توللي از آن جهت بيشتر قابل توجه است كه تحصيالت باستان شناسي دارد
  

  محتواي قصايد توللي
با وجود اندك بودن تعداد قصايد توللي، موضـوعات متنـوعي چـون وصـف طبيعـت، مـدح،       

از ايـن  . ال، اخالق و مسائل سياسي و اجتماعي را شامل ميشـود مفاخره، شكوائيه، حسب ح
ميان توصيف با بيشترين كاربرد،هفت قصيده را در بر ميگيرد اما مفاخره و مسائل فلسفي با 

  .1اند كمترين كاربرد، هر كدام يك قصيده را به خود اختصاص داده
                                                 

 .نگاهي به قصيده پردازي علي موسوي گرمارودي، حجت اهللا بهمني مطلقمقالة : براي ديدن تغييرات برخي مضامين در شعر معاصر رك.  1
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او در هـر كـدام   . تدر هفت قصيده تولّلي به وصف طبيعت پرداختـه اسـ  : وصف طبيعت. 1
هايي از طبيعت را به تصوير ميكشد و پس از آن با طرح مسائل عاشقانه و دعـوت بـه    صحنه
  : قصايد وصفي عبارتند از. باشي قصيده را به پايان ميرساندورزي و خوشعشق

برآمـدن غريـو و شـيون    : هايي از طبيعت پاييزي مانند در اين قصيده ابتدا صحنه: غم پاييز
اي نغمة بلبل، برگ چناران آتش گرفته، وزش تندباد هرزه و خروش آن بر برگهاي زاغ به ج

ها توصيف ميشود و تصويرهايي از باغها و جنگلها در پاييز ارائه ميشود ودر  لرزنده و برف قله
ابيات پاياني شاعر از ديدن خزان به ياد ياران رفته ميافتد و بر اينكه آنهـا را از دسـت داده و   

  . ندارد، افسوس ميخوردغمگساري 
برگهاي رخشـان  : هاي بهاري مانند در اين قصيده تصويرهاي زيبايي از صحنه: كرشمة بهار

نارنج باران ديده، چاي بن در ميان كبوديهاي نازآلود مه، رودي كه در دشـت مخمـل پـوش    
روي  مانند اژدري پيچنده راه ميپيمايد، جلوة رنگين كمان بر ستيغ كوه، نشستن مرغكان بر

گـري خورشـيد در آيينـة دريـا، خـروش      ها، گيسوافشاني آبشاران بر سينة خارا، جلوهشاخه
هاي پر از اللـه   ها و تپه ساران و درهمستانة كبك و طوق گردن درنا، ماهيان درخشان چشمه

و گل ارائه ميشود و در پايان هم شاعر از معشوق ميخواهد تا در اين ايـام بـه عاشـق شـيدا     
  .ند و فرصت عيش را غنيمت شماردتوجهي ك

انگيـز بهـاري،    بـاد دل : هـاي طبيعـت بهـاري ماننـد     در اين قصـيده صـحنه  : شكوفة نارنج
كـش بـر    هاي نارنج، برف كوهسار، نواي هدهد، تيهو، بلبل و قمـري، وزش نسـيم دل   شكوفه

زار، رنگـين كمـان، رود خروشـان در دامنـة كـوه، چكيـدن آب از بـن سـنگهاي          آغوش الله
انگيزي و مشكباري هوا، آذرخش پرشرار، ابر تيـرة درفشـان، غارغـار    وهسار، عطر گلها، دلك

حق شباويز بـر بـاالي سـرو توصـيف ميشـود و بـا        هاي دامن كوه و آواي حق مرغابيان، بركه
  .ورزي شاعر از معشوق به پايان ميرسد تقاضايدلجويي و عشق

ا و گياهان و پرندگان در وزني شاد و رقصان در اين قصيده تصويري زيبا از گله: رنگين بهار
هـا كنـار جويهـا، فـروريختن گلبرگهـاي بـادام        سربرزدن پونـه : تصاويري مانند. ارائه ميشود

عطرافشان بر غنچة سرخ هلوها، برخاستن بوي خيار نوبر، رقص بيد در باد نوروزي وافشاندن 
گردان بادام فروش، شستشوي موهايش بر چشمه، سرزدن ريواس از ميان برفها، غوغاي دوره

خواني دراج با جفت خود، و غلتيدن نارنج از پارينه مانـده بـر روي   ها، نغمه مرغابيان در بركه
  .و در پايان هم شاعر از معشوقش ميخواهد كه بيايد و آرزويش را برآورده كند. هاسبزه
ا، خروش كالغها، رقص برگه: هايي از طبيعت پاييزي توصيف شده است؛ مانند صحنه :خزان

هاي الماس برف، سرخ و زرد و نيلي شدن برگها، كوچ  درخشش قنديل سرخ نار، باريدن دانه
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مردم چادر نشين و صداي زنگ االغهايشان، هيزم شـكني كـه دسـت و سـر درختـان را در      
جنگل قطع ميكند، درخشش شاخ بلوط سوخته شب در ميان اجاقها، گردو افكندن باد براي 

در ابيات پاياني هـم شـاعر ميگويـد    . ها و چين موجها بر روي استخر نقره فام اخهزاغها از ش
خوشا به حال كسي كه در اين فصل دلپذير از گيرودار بيهوده بپرهيزد و در آستان پيـري از  

  .دوستان دورة جواني ياد كند
گلها، شكفتن : هايي مانندشاعر ابتدا صحنه. اين قصيده هم در وصف بهار است: گل و عشق
ها در باد، نغمة بلبالن، گنج درم برگهاي زرد و سفيد نرگس، عطر گلها و فرار و  رقصيدن الله

گريز آهوان را به تصوير ميكشد ودر بخش دوم قصيده هم با توصيه به غافل نمانـدن از ايـام   
جويي؛عشق و دلدادگي خود را توصيف زارها و معشوقه بهاري و نوروز و گشت وگذار در سبزه

  .يكندم
چريدن بزكوهي در : هايي از طبيعت بهاري مانند اين قصيده هم با توصيف صحنه: شور بهار

ها، شور و نواي قمريها، تـابش   كمركوه، آب شدن برفها، غرش پلنگها، وزش باد نافه بو از دره
خورشيد از پشت ابرها بر دريا و آذرخش گهربيز كه دشت و دمن را پرگهـر ميكنـد، شـروع    

با حسرت بر اينكه بهار با همة زيباييش هيچ اثري در دل افسردة شاعر پير نـدارد،   ميشود و
  . به پايان ميرسد

  : تولّلي در چهار قصيده به شكوه و شكايت پرداخته است :شكوائيه. 2
شـاعر از اينكـه   . نشناسـان اسـت  شكوة شاعر در اين قصيده از حاسـدان و نمـك  : گيرگوشه

هاي خوشي به نغمه  اي براي آيندگان فراهم آورده و نكته توشه خدمتها كرده و با شعرش ره
هاي آرزويش در زمانه پرپر شده و نخلي كه بسته، بـيخ حنظـل    پرورده است، اما همة غنچه

عنـان بسـته و حاسـدان و    شده و گويي رنج از پي گنجِ بي نشان برده، يا زين بـر اسـب بـي   
را سـگ و قلتبـان ميخوانـد، او را قـدح      نشناسِ تشنة شهرت كـه شـاعر آنهـا   مخالفان نمك

اند، سخت شكوه ميكند و پشيمان است كه با صد خردمندي در سنگر دشـمن آشـيان    كرده
 .كرده و گرگ را به نگهباني گله گماشته و گويي نردباني براي دزد سراچه آماده كرده اسـت 

موشـي گزينـد وحتـي    گيري اختيار كند و خابنابراين بايد دل از مهر اين و آن بركند، گوشه
  .نامة هيچ آشنايي را نگشايد

هرچند لحن اين قصيده خطابي است و ظاهراً به نظر ميرسـد كـه شـاعر قصـد      :زخم نهان
اندرز و نصيحت دارد، اما شاعر در وراي اين ظاهر، از درد و رنج درون و غـم و انـدوه دلـش    

وست بدارد؛ بـا كسـاني   شكوه ميكند كه مجبور است ناماليمات را تحمل كند؛ دشمنش را د
كه دودمانش را آتش ميزنند بخشنده و عاشق و مفتون باشد؛ هم سر زيرتيغ ستمگر بنهد و 
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هم پايمال كوري قانون شود؛ بخت بلند و طالع ميمـونِ خودكامگـانِ رفيـق آزار باشـد؛ آب     
كردار باشد؛ پشت ضعيف و مشت ستمگر، يار شريف و ياور زالل و صابون شوخ جامگان سيه

  . ملعون شود و بخشنده خو چو حاتم و گنجينه جو مانند قارون باشد
شكايت شاعر در اين قصيده از فرزندي است كه او را رنجانيده و خون به جگر كـرده  : فرزند
بنـابراين بـين آن دو تفـاهمي    . فرزندي كه با دنياي پدر و افكار و عقايدش فاصله دارد. است

نصـيحت پـدر را   . و فرزنـد تـرك سـمرقندي اسـت    پدر هندوي كشـميري  . صورت نميگيرد
گستاخ است و با پرخاشگري با . نميپذيرد و صد خرمن تجربه پدر را به جوي ترفند نميگيرد

پدرش رفتار ميكند با اين همه پدر از ناراحتي و رنجش او بند از بندش ميگسلد و نميتوانـد  
  . مهرش را از دل بيرون كند

به نـيم نـان   : ت طبع و بي نيازي خود را ميستايد و ميگويدشاعر ابتدا مناع :غبار كهكشان
ام قناعت ميكنم و براي مشتي گوهر دهان به مدح افراد ستمگر و قلتبان نميگشـايم و   سفره

دوستاني كه شاعر ماننـد يوسـف بـه    . در ادامه از دوستان دو رو و پيمان شكن شكوه ميكند
  .اند آنها دل سپرده و آنها با او گرگي كرده

  : قصايد مدحي عبارتند از:  مدح. 3
توللي در اين قصيده همسرش را نـه بـه   . اين قصيده در مدح همسر شاعر است: باغ صنوبر

بلكه به عنوان يك كدبانو و همسر و مادرِ دخترانش و يـاور و پرسـتارش    هعنوان يك معشوق
ي او اشاره ميكند در زندگي ميستايد، بنابراين هر چند در موارد معدود به زيباييهاي جسمان

و چشم سياهش را ديوانه كننده و پيكرش را شرابي در ساغر بلورين درخشان و او را زيبـاتر  
از ونوس ميخواند، اما بيشتر ابيات در ستايش خلق وخوي و مهربانيهاي اوسـت و وصـفهايي   

: دكه برايش به كار ميبرد برخاسته از يك عشق پاك و به دور از هوس نسبت به اوست؛ مانن
گستر، خورشيد روشني بخش خانه، گنج مـراد، شـاخ گـل و كـان     آرامبخش جان، بيد سايه

  .گوهر
سروده شده است، خيلي با عقايـد  ) ع(اين قصيده كه در مدح و منقبت امام رضا : خاكبوس

پيشـه و هوسـباز از   اي عاشق و افكار توللي همخواني ندارد، چرا كه او در بيشتر قصايد چهره
اما با توجه به اين كه اين قصيده در آخرين مجموعـة شـعري وي، يعنـي    . يدهدخود ارائه م

آمده و آخرين قصيدة او به شمار ميĤيد، احتمال ميرود در پايان زندگي نگرش و » بازگشت«
  . دستخوش تغيير شده باشد اشعقيده

 )ع(در اين قصيده با شور و شوق خالصانه و بي هيچ روي و ريـايي بـه مـدح امـام رضـا      
ميپردازد و معتقد اسـت، اقامـت در كـويش گـره از دل ميگشـايد و موميـاي رحمـتش دل        



  45/ تحليل ساختار و محتواي قصايد فريدون توللي
 

 

شكسته را التيام ميبخشد؛ دل سپردن به او باعث بقا ميشـود؛ خـاك درش را بايـد توتيـاي     
ديده كرد و با اشاره به مسموم شدن امام از طرف مأمون،ضمن فراخواندن مخاطب به مبارزه 

فتان از اوميخواهد كه نبايد ظالمان را مدح و ثنا گفت و به ارباب عليه بيدادگران و مأمون ص
  .جور و فساد و مأمونهاي زمان خدمت كرد

در دو قصـيدة زيـر تـولّلي بـه طـرح مسـائل سياسـي و         :مسائل سياسي و اجتمـاعي . 4
  : اجتماعي عصر خود و مشكالت و گرفتاريهاي جامعة ايران ميپردازد

عر به استعمارگران خارجي اشاره ميكند كه ظـاهراً قصـد   در اين قصيده شا :شكنج مسيح
ميĤينـد و درمانـدگان شـهرها را    » سازمان خدمت نيكو نهادهـا «خدمت دارند و تحت عنوان 

غارت ميكنند و نيز انتقاد ميكند از مـديران و حاكمـان فاسـدي كـه در حقيقـت مشـاورين       
و خطاب به كساني كـه بـا   . داخلي و اجراكنندگان نقشة همان استعمارگران خارجي هستند

گرايشهاي افراطي به آيين و فرهنگ ايران باستان به گمان خود بيگانه ستيزي ميكنند و آن 
  . آيينها را احيا ميكنند، ميگويد نوشيروان مزدكيان را نكشت تا تو دوباره آن را احيا كني

ي براي فريـب مـردم   ا در اين قصيده تولّلي از ناسيوناليسم كه آن را نقشه :اندرز سوختگان
ميداند و نابساماني جامعه و ظلم وجوري كه از طرف حاكمان در حق مردم ميشـود و دزدان  

اند؛ و تملق و چاپلوسي ابزار رستگاري شده و مـردم را  در رأس امور قرار گرفته... و عياران و 
  .با واژة عدالت ميفريبند و وطن به دست بيگانگان افتاده، انتقاد ميكند

شاعر اين قصيده را در . به اين موضوع اخثصاص دارد» بت تراشان«تنها قصيدة : اخرهمف .5
پاسخ به شخصي سروده كه وجود توللي را در تحوالت ادبي از شهريور بيست به ايـن طـرف   

تمـام، شـيفتگان شـعر و هنـر راسـتين را از       ةبه مثابة پاره ابري دانسته كه به مدت دو دهـ 
  .  بهره گذاشته است ادب يعني نيما بيبركات طلوع خورشيد عالم 

تولّلي در اين قصيده به تواناييهاي هنري و شعري خود افتخار ميكند و خـود را شـالودة   
شعرنو، كسي كه پشت سر سعدي و حافظ در راهي نو ميرود، و در حقيقت شعر نـو حاصـل   

هـن اسـت و   تالش اوست، كهن پرداز نو و ذوفنون، كسي كه شعرش طعامي تازه بر خواني ك
سازي با او پهلو نميزند، ميداند و در مقابل به شـعر نيمـا ميتـازد و آن را جنينـي     هيچ نغمه

بند، شيري بي يال و دم و اشكم و خود نيما را بيمار يـوش ميخوانـد كـه بـدون شـالوده      نيم
  .سازان مينامدخشتي بر نهاده است و طرفداران شعر نيما را مانند سامري گوساله

به نصيحت مخاطب ميپـردازد و او را از  » حيرت«تولّلي تنها در قصيدة  :اخالقيمسائل . 6
بعضي اموري كه به نظرش بيهوده است، باز ميـدارد و بعضـي مسـائل را هـم بـه او گوشـزد       

   مـرغ اسـت يـا    آوري ماننـد ايـن كـه مـرغ از تخـم     توصيه ميكند گرد مجهوالت بهت. ميكند
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همه چيز نابود شدني است، پس نقش فرعوني به زر نكشد؛ مرغ از مرغ، نگردد؛ در عالم تخم
طلبي را از سر بيرون كند؛ تـرك حيـرت و آنچـه باعـث حيـرت      گيري و سلطهسوداي جهان

ميشود، كند؛ در پيش مغناطيس خدا تسليم باشد؛همچنين متذكر ميشود كه ما در دريـاي  
ا بـه مـا جـان داده و هـر     اي هستيم؛ نيك و بد امور نسبي و از ديد ماست؛ خـد  هستي قطره

  .وقت بخواهد ميگيرد؛ بود ما هيچ است؛ خدا برتر از پندار ماست
  

  ساختار قصايد توللي
بخشي و كامل كهن كـه از تغـزّل، تخلّـص، تنـة اصـلي و شـريطه       در مقايسه با قصايد چهار

ه، تشكيل ميشدند؛ هيچيك از قصايد تولّلي از اين مزيت برخوردار نيست، اما در پنج قصـيد 
بخـش اول  . از هم جدا كرده است(*) ي ستاره  شاعر به دو موضوع پرداخته و آنها را با نشانه

اين قصايد كه بيشتر ابيات را در بر ميگيرد، در وصف طبيعت اسـت وحكـم همـان تغـزّل را     
از نظر شـريطه،  . دارد و بخش دوم كه كوتاهتر است، موضوعش معموالً مسائل عاشقانه است

در مدح همسر شاعر كهبا آرزوي شكفتگي و شادابي بـراي او پايـان   »اغ صنوبرب«تنها قصيدة
  : ايدعاي تأبيد پايان قصايد كهن راتداعي ميكندمييابد، به گونه

  كز هرچه دلپذير بود در جهان سري  اي بوستان عشق فريدون شكفته باش
در » خـزان  گير واندرز سوختگان، گوشه«نكتة ديگر اينكه در همة قصايد جز سه قصيدة
  . ، را ميĤورد»فريدون«بيت پاياني يا قبل از آن تخلّص شعري خود، يعني 

  
  ويژگيهاي زباني قصايد توللي

زبان قصايد تولّلي ساده و فصيح است، در آن صالبت و فخامت زبان قصـايد خراسـاني ديـده    
بان كهن كه كه قالب قصيده، زباني كهن و پرصالبت ميطلبد، از ويژگيهاي زنميشود و با اين

وفور ديده ميشود، در قصـايد او كمتـر ميتـوان نشـاني     پرداز بدر قصايد ديگر شاعران قصيده
يافت؛ مثالً استفاده از حروف اضافه دوتايي يا ساخت فعل به شيوة كهـن يـا آوردن پيشـوند    

كـه  اند، در قصايد توللي  بر سر فعل ماضي كه شاعران ديگر از آنها فراوان استفاده كرده» بـ«
هاي زبان كهـن   از نشانه. ميشود هاي بسيار معدودي يافت بيت دارند، نمونه 462در مجموع 

  . هاي كهن، بسامد باالتري دارند يكي كاربرد فعلهاي پيشوندي و ديگر واژه
تـرن، بخـاري و ارز دالري را ماننـد    : هـاي امـروزي ماننـد    نكته ديگر اين كه تـولّلي واژه 

هاي كهن به كار ميبرد و از جمالتـي بـا سـاختار     ميرزاده عشقي و فرخي يزدي در كنار واژه
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. نحوي مستقيم فراوان بهره ميبرد كه اين امر به امروزينگي و سادگي زبان او كمـك ميكنـد  
  :اي برجستة زباني توللي عبارتند ازدر مجموع ويژگيه

  
  هاي كهن  واژه. 1

كهسـار،  : كرشـمة بهـار  . هزار، خرامنده، خراج، فگار، باده گسار، هـودج، بسـانِ  : غم پاييز
 :بـت تراشـان  . شـوخ جامـه  : زخم نهان .پاال، ستيغ، گيسوفشان، چامهگردون، اژدر، خون

كنكـاش،  : شـكنج مسـيح   .گـوژ اوفتـاده،  : اندرز سـوختگان .جوشن، خواييدن، خواليگر
:  خـاكبوس  .آگنـد ، غـم )صـاحب (ارغند، كژاغنـد، خداونـد    :فرزند .، اورنگ، آوخ)تاج(افسر

  ).ضربه(زخم  :شور بهار سندان، گرز :حيرت.دخمه، افشرده: گل وعشق .نيوشيدن، لگام
  استفاده از فعلهاي پيشوندي. 2

بـت  (بازآمـدن  ،)14غم پاييز،(تن برنشس ،)9غم پاييز،(درافتادن  ،)2غم پاييز، (برآمدن 
-بـت (برافـزودن  ،)19تراشـان، بـت (فرومانـدن   ،)14تراشـان، بـت (برنهادن  ،)18تراشان،

 ،)15فرزنـد، (درشكسـتن  ، )14فرزنـد، (برآوردن  ،)13فرزند، (درگسليدن  ،)50تراشان،
ــتن  ــتن و درنگريس ــد،( درگذش ــداختن  ،)22فرزن ــاكبوس،(بران ــدن  ،)19خ بركن

  ).18حيرت، ( فرو بردن ،)23گل وعشق،(وختن برافر ،)20خاكبوس،(
  تصغير» َك-«استفاده از  . 3

  )گل وعشق(، مرغك و دلبرك )باغ صنوبر(، دختركان )غم پاييز(هدهدك 
  : كاربردهاي نادر و معدود. 4

  استفاده از حرف اضافة دوتايي يا دو حرف اضافه براي يك متمم
 ).13اندرز، (و ) 24بت تراشان،( اندر... به

  ساخت فعل به شيوة كهن  
  )31بت تراشان،( ماضي ساده+ همي : ماضي استمراري
گوشه گيـر،  (بنهادم  ،)2گل و عشق،(بشكفت : بر سر فعل ماضي» ـ «بآوردن پيشوند 

33(  
  :ايها و تركيبات زبان امروزي و محاوره استفاده از واژه. 5

، خركـردن، خـاك بـر    )راشـان بـت ت (، تـرن  )بـاغ صـنوبر  (، واكردن )غم پاييز(بودن ... هالك
، بخـاري، ارز دالري،  )شـكنج مسـيح  (، حـزب، سـازمان   )اندرز سوختگان(مالي ... سركردن، 

  )گل وعشق(گذاري نگاري، سرمايهاداري، آهنگ نواري، لرزه
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  استفاده از جمالتي با ساختار نحوي مستقيم. 6
 گرچه درگوهرفشاني داويكتـاييم نيسـت

  
 راين درمكوبب حلقه گر بهوشي كوشاهرزه

  
ــردم    ــان ك ــد زب ــم ب ــون در دل خص  خ
 نازنينا خيز و در فيروزه گـون دريـا نگـر   

  
 بين پرغنچه نرگس دست به سوسن را دست

  

 شكيباييم نيست گستاخان الف بيش از اين بر 
  )1بت تراشان،(

 آهنگـر مكـوب   پتـك  چون غم سندان براين سر
  )1حيرت،(

ــدگمان بســتم  ــر رخ خلــق ب ــر،(در ب  )6گوشــه گي
 نگـر  پـا  خشم آلود سيمين دست چابكموج 

  )  1كرشمة بهار،(

ــر   ــا نگ ــق بوي ــه دوش زنب ــنبل را ب ــف س  زل
  )11كرشمة بهار،(

  »آسا«استفادة فراوان از پسوند  -7
  ).حيرت(آسا ، آذرخش)تراشانبت(آسا آسا، روبه، عنكبوت)كرشمه بهار(ديوآسا، چنبرآسا 

  
  ويژگيهاي بالغي

  صنايع بديعي
گـرا  شـاعري صـنعت  او لف بديعي را در قصايد تولّلي ميتـوان يافـت، امـا    هرچند صنايع مخت

ادبي در اشـعارش بسـيار معـدود اسـت و شاعرقصـد وعمـدي در        صنايعهاي  نيست و نمونه
  . فقط يكي دو مورد مثل موازنه و تنسيق صفات بسامد بيشتري دارد. استفاده از آنها ندارد

  
  جناس

بـت  (خـار و خـارا  ، )12زخم نهان، ( پشت و مشت، )4غم پاييز،(كاج و تاج، تاج و تاك
، ترسا و رسـا، رسـا و   )16فرزند، (، تب و تاب )10اندرز سوختگان،(، كس و خس )5تراشان،

شـور  (، بـاغ و راغ  )21گوشـه گيـر،  (، قدح و مدح  )29و  25خاكبوس،(رسان، خامه و جامه 
  ).14بهار، 

  
  واج آرايي

    ).3گل وعشق،(و ) 11شكوفة نارنج،(، )4غم پاييز،( تكرار صامت ج، خ و چ
  )45بت تراشان،(:تكرار صامت ش
  )2غم پاييز،( :ق/تكرار صامت غ
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  موازنه 
  .2، فرزند،22، فرزند،21، فرزند،6، باغ صنوبر،18، فرزند،17، فرزند،15زخم نهان،

  تنسيق صفات 
  .22، 14، 3، 1كرشمة بهار،
  حساميزي

  )17گل وعشق،(زخمة شيرين، )10،خزان( غم شيرين، )2غم پاييز،( نغمة شيرين
  تضاد

فنـا و  ، )5خـاكبوس، (بوريا و سـرير ، )12زخم نهان،(ضعيف و ستمگر، شريف و ملعون
  )21گوشه گير،(قدح و مدح، )8خاكبوس،(بقا

  )2شكوفة نارنج،(:حسن تعليل
  )3و  2فرزند، : (تفريق
  )10باغ صنوبر،(: اغراق
  تلميح

بيـت   462لّلي محدود و نسبتاً كم است و در ميان اي و تاريخي در قصايد تو اشارات اسطوره
ها  بخش عمدة اين اشارات مربوط به اسطوره. مورد به كار رفته است 21مجموع قصايداو،كالً 

هاي سامي و داستان پيامبران است و يكي دو مورد هـم بـه    وتاريخ ايران و همچنين اسطوره
  . قصه يا مثلي اشاره شده است

شناسي است، هرگز از روي اعتقاد و تعصب تحصيلي تولّلي باستانبا وجود اين كه رشتة 
ها استفاده نميكند؛ بلكـه   يا مانند اخوان به قصد ترويج الگوي زندگي عملي امروز، از اسطوره

گيران شعرش را به سامري و طبع هدفش عموماً يا مقايسه و تشبيه است، چنانكه گاه خرده
تشبيه ميكند، يـا نقـد تاريخاسـت چنانكـه ميگويـد      موزون خود را به اعجاز حضرت موسي 

اند تا تو را فريب دهنـد، يـا هـدفش يـادآوري،      را آورده»زنجير عدل و قصة نوشيروان و خر«
تو ديگر از نژاد دارا نيستي، پس بيهوده گردن كشي : آگاهي و نصيحت است، چنانكه ميگويد

گاهي هم هدفش مدح است . ه شدمكن چرا كه او دخترش را به اسكندر داد و نژادها آميخت
  .دارد) ع(مانند اشاراتي كه به بعضي وقايع زندگي امام رضا

هـا تصـرف    نكته قابل توجه اينكه گاهي تولّلي آگاهانه يا از روي بي اطالعـي در اسـطوره  
كرده است؛ مثالً در همة منابع آمده است كه جادوگران فرعون در برابـر موسـي مارهـايي را    

اي از زر ساخت و بني اسرائيل را فريب داد؛ امـا تـولّلي در دو    امري گوسالهعرضه كردند و س
  .23و  بت تراشان، 26خاكبوس،: بيت مارها را به سامري نسبت داده است
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  :بطوركلي ميتوان اشارات و تلميحات قصايد تولّلي را به سه دسته تقسيم كرد
  اسطوره و تاريخ ايران

  )ذيل اسكندر: فرهنگ تلميحات،شميسا. ك.ر( 7و 6شكنج مسيح، :دردختر دارا با اسكنازدواج روشنك،

   )ذيل اردشير: 1375ك همان، .ر( 31گوشه گير، ):اردشير(پورساسان 
  )ذيل آينة سكندري: ك، لغتنامه،دهخدا.ر( 28حيرت، : جام جم و آيينة اسكندر

  12گير،گوشه: رويين تني اسفنديار
  )47-44صص : نامهك، سياست.ر( 9درز سوختگان،ان: زنجير عدل انوشيروان و شكايت خر

فرهنـگ تلميحـات شـعر معاصـر،     (و ) ذيـل سـيمرغ  : 1فرهنگ نامهاي شاهنامه،رستگار فسايي، ج. ك.ر( 14گير،گوشه: سيمرغ

    )ذيل سيمرغ: محمدي
  )ذيل كاوه: 2فرهنگ نامهاي شاهنامه،رستگار فسايي، ج. ك.ر() 6اندرزسوختگان،( كاوه و ضحاك

  )ذيل كورش و اردشير اول: لغتنامه، دهخدا. ك.ر( 12اندرز سوختگان،  :اردشير كورش و
  )ذيل مزدك: فرهنگ تلميحات شعر معاصر، محمدي. ك. ر( 15شكنج مسيح،: مزدك كشي انوشيروان

  داستان پيامبران و تاريخ اسالم .2
  ) ذيل سامري: شميسا فرهنگ تلميحات،. ك.ر( 26؛ خاكبوس،23تراشان،بت: اعجاز موسي و فتنة سامري

  )ذيل مأمون: لغتنامه،دهخدا. ك.ر( 19خاكبوس،: و انگور زهرآلود) ع(امام رضا 
  17خاكبوس، :و ضمانت آهو) ع(امام رضا 

تَـرَ    اَلَـم «ذات العماد اشاره دارد به آية . )، ذيل شـداد 2ج: 1381ك مصاحب، .ر( 12شكنج مسيح،  :شداد
بعاد كبلَ ركَيف فَع . مرماداالع 7و6/الفجر(» ذات(  

  3شكنج مسيح،: عيسي و جان بخشي به مردگان
بخشي دانسته شده و اشاره دارد به يكـي از معجـزات او كـه    دراين بيت مسيح نماد جان

  )49/ آل عمران(. »و أُبري االَكمه و االَبرص و اُحيِ الموتي«. مردگان را زنده ميكرد
  14شه گير،گو: )ع(يهودا و خيانتش به عيسي

لغتنامـه،  . ك. ر(. يهوداي اسخريوطي يكي از حواريان كه نهانگاه عيسي را بر كَهنه آشكار كرد

  )ذيل يهودا: دهخدا

  قصه و داستان .3
  36بت تراشان، :شغال در خم رنگ

اشاره دارد به داستاني از دفتر سوم مثنوي كه شـغالي بـه درون خـم رنـگ ميـرود پـس از       
هـاي ديگـر    پيش شـغال . گي ميشود و در مقابل آفتاب ميدرخشدساعتي درنگ، پوستش رن
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، 1د: مثنوي معنـوي (. ميرود و از آنها ميخواهد كه ديگر او را شغال نخوانند بلكه طاووس نر بخوانند

  )364ص 

  مثل .4
به نظر ميرسد بيت زير به مثلي اشاره داشته باشد اما در هيچيك از منابع مربوط به امثـال،  

  . ضمون ديده نشدمثلي با اين م
  كفش اگر شد كهنه پا از ران چرا بايد بريد  درد كفشي تازه دارم درد بي پاييم نيست

  )44بت تراشان،(    

  تشبيهات
  )مرسل مفصل(تشبيهات گسترده يا چهار ركني . 1

و اكثراً حسي هستند، مشبه يك پديدة طبيعـي    در اين تشبيهات كه در قصايد وصفي آمده
بيشتر اينها از نـوع  . طبيعت است كه به يك امر حسي ديگر تشبيه شده استاي از  يا صحنه

بـه   )8؛ غم پـاييز، 7؛ غم پاييز،18كرشمه بهار،(بيت اي است و شاعر نيز جز در سه تشبيهات رايج و كليشه
 .نيروي تخيل و خالقيت خودزحمت چنداني نداده است

  )بليغ(تشبيهات فشرده يا دو ركني . 2
. شبيهات تعدادشان زياد است و بيشتر هم از نوع معقول به محسوس هسـتند اين دسته از ت

  : مانند. هاي بديع و زيبا در ميانشان زياد ديده ميشود نمونه
، چشـمه  )8بـاغ صـنوبر،  (، چتر ناز)2خاكبوس،(، چتر عنايت، )16زخم نهان،(پلنگ قافيه

، ديـوار  )30يـرت، ح(، دشـت حيـرت  )5بـت تراشـان،  (، خـار دشـنام   )20باغ صنوبر،(سار ياد
  ...و ) 9گوشه گير،(، ديوشكنجه)3حيرت،(حيرت

  
  تشخيص

تشخيص در قصايد تولّلي بسامد بااليي ندارد و همان موارد محـدود هـم بيشـتر در قصـايد     
هـاي طبيعـت مثـل بـاد، نوبهـار،       شاعر در اين قصايد گاهي بـه پديـده  . وصفي ديده ميشود

بخشد و صفت يا  ن مثل دل و جان شخصيت ميها يا يكي از اعضاي بدن انسا درختان و گل
هايي كـه  نه در انتخاب پديدهتولّلي . عمل و رفتار يا عضوي از انسان را به آنها نسبت ميدهد

بلكه با همان . اي كرده است و نه در شيوة شخصيت بخشي ها شخصيت ميدهد كار تازهبه آن
. صـورت فعـل اسـناد شـده اسـت     هاي رايج ويژگي انسان به مشبه يا اضافه شده يا به  شيوه
 دل، )49بـت تراشـان،  (جان، )3غم پاييز،(تندباد،)4رنگين بهار،(بيد، )9خزان،( باد:هانمونه
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، )11كرشمة بهـار، (سوسن، نرگس، سنبل و زنبق، )12گوشه گير،(رشك، )1باغ صنوبر،(
  ).25كرشمة بهار،(نوبهاران، )4غم پاييز،(كاج

  
  كنايات

اي كـه سـاختة   نمونـه . رايج در ادب فارسي و يا زبان عامه استكنايات تولّلي همان كنايات 
  : هاي كنايات نمونه. تخيل بديع وابداع شاعر باشد، ديده نميشود

پـاي  ، )14بت تراشـان، (، شالوده خشتي برنهادن بي، )18زخم نهان،(آب از سر برشدن
 مـدن پيشـاني بـه سـنگ آ   ، )16زخم نهـان، ( ...پهلو زدن با، )16زخم نهان،( لغزيدن

 دست كسي به دست كسـي بـودن  ، )2اندرزسوختگان،( خاك برسر كردن ،)3حيرت،(
بـاغ  ( سـرفرود آوردن ، )9بـت تراشـان،  (، سايه بـر چيـزي افكنـدن   ، )13باغ صـنوبر، (

، )16اندرزسـوختگان، ( ششـدركردن ، )20اندرزسـوختگان، (سياه اختر كردن، )26صنوبر،
هنـدوي كشـمير و   ، )15پاييز، غم(هالك چيزي بودن، )18اندرزسوختگان، (گوي زدن

  )10فرزند،(ترك سمرقند
  موسيقي شعر

  وزن. 1
همة اين بحرهـا از  . تولّلي در مجموع هفده قصيده از هشت بحر عروضي استفاده كرده است

بعضي از آنها فقط يك بار و بعضـي  . آهنگ عروضي هستندبحرهاي پركاربرد و رايج و خوش
  :عبارتند از  ها به ترتيب فراوانياين بحر. اند مكرر به كار گرفته شده

از اين بحر در پنج قصيده استفاده شده است : بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف
باغ صنوبر، خزان، اندرز سوختگان، شكنج مسيح و قصيدة زخم نهـان كـه در   : كه عبارتند از

  .بحر مضارع مسدس اخرب مكفوف محذوف سروده شده است
قصيدة كرشمة بهار، بت تراشان و حيرت در اين بحـر آمـده   سه  :بحر رمل مثمن محذوف

سه قصيدة غم پاييز، شكوفة نارنج و خـاكبوس   :بحر مجتث مثمن مخبون محذوف. است
  قصـيدة فرزنـد و گـل   : بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محـذوف . در اين بحر آمده اسـت 

در اين وزن آمـده  قصيدة رنگين بهار  :بحر رجز مثمن مرفّل. وعشق در اين بحر آمده است
بحر هـزج  .قصيدة غبار كهكشان تنها قصيدة اين بحر است: بحر رمل مثمن مشكول.است

بحر منسرح مثمن مطـوي  . قصيدة گوشه گير در اين بحر است: مسدس اخرب مقبوض
  .قصيدة شور بهار در اين بحر است: منحور
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  قافيه. 2
. ر گـروه ميتـوان تقسـيم كـرد    قصايد توللي را از نظر حروف مشـترك قافيـه بـه چهـا     ةقافي

هـاي يـك و دو حرفـي     قافيـه . بيشترين حروف مشترك چهار و كمترين آن يك حرف است
اند تا در مقايسه با  معموالً مصوت بلندي در ساختمان آنها به كار رفته يا همراه با رديف آمده

  :  ها عبارتند از اين گروه. هايي كه حروف بيشتر دارند، از نظر موسيقيايي ضعيفتر نباشد قافيه
  : شش قصيده، قافية چهارحرفي دارند: هاي چهار حرفي قافيه  .1

خـزان بـا   ) 3» ايـيم «بت تراشان با حروف قافيـة  ) 2» اران«غم پاييز با حروف قافية ) 1
انـدرز سـوختگان بـا حـروف     ) 5» َ رهـا -«شور بهار با حروف قافية ) 4» اغ ها«حروف قافية 

  »ادها«مسيح با حروف قافية  شكنج) 6، »َ رت-«قافية 
  : اين گروه شامل پنج قصيده ميشود: هاي سه حرفي قافيه. 2

غبـار  ) 3» وهـا «رنگين بهار بـا حـروف قافيـة    ) 2» َ ري-«باغ صنوبر با حروف قافية ) 1
گـل و عشـق بـا حـروف     ) 5» َ ند-«فرزند با حروف قافية ) 4» اني«كهكشان با حروف قافية 

  »اري«قافية 
  : اين گروه چهار قصيده را در برميگيرد :هاي دو حرفي قافيه. 3

حيـرت بـا   ) 3» ار«شكوفة نارنج با حروف قافيـة  ) 2» ون«زخم نهان با حروف قافية ) 1
  »ان«گير با حروف قافية گوشه) 4» َ ر-«حروف قافية 

فقط دو قصيده قافية يك حرفي دارند، يكي قصيدة كرشة بهار و : هاي يك حرفي قافيه. 4
  .است» آ«گر قصيدة خاكبوس كه حرف قافيه در هر دو تنها مصوت دي

تكرار قافيه كه در قصايد ديگر نوپردازان فراوان ديده ميشود، در قصايد تولّلي بـا فاصـلة   
بيـت   9اي تكرار شـده كمتـرين فاصـلة آنهـا      و مواردي هم كه قافيه. كم اصالً ديده نميشود

در » گـوهري «قصيدة غم پاييز،  12و  1در بيت » ارانب«: هاي تكراري عبارتند از قافيه. است
در » پرخـون «كرشمهة بهار،   قصيدة 14و  1در بيت » دريا«قصيدة باغ صنوبر،  15و  1بيت 
» باغهـا «قصـيدة شـكوفة نـارنج،     25و 1در بيـت  » نوبهـار «قصيدة زخم نهان،  14و  1بيت 

در » لبخنـد «درز سـوختگان،  ان  قصيدة 9و  1در بيت » خرت«قصيدة خزان، . 9و  1دربيت 
  .شور بهار  قصيده 19و  1در بيت » شررها«قصيدة فرزند و  22و  1بيت 
  

  رديف. 3
هفت مورد آن رديـف فعلـي و يـك مـورد     . هشت قصيده از هفده قصيدة تولّلي مردف است

رديفها با حروف قافيه نسـبت عكـس   . حرفي و همگي از نوع رديفهاي آسان و پركاربرد است
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يعني در قصايدي كه حروف مشترك قافية آنها بيشتر است، كمتر رديف ديده ميشود . دارند
. و در قصايدي كه حروف مشترك قافية آنها كمتر است، بيشتر از رديف استفاده شده اسـت 

  . اند هاي يك يا دو حرفي همگي با رديف آمده اي كه قافيه به گونه
  

  تولّلي و شاعران پيشين 
استقبال شاعران گذشـته نرفتـه اسـت و بيـت يـا مصـراعي از آنهـا را        تولّلي در قصايدش به 

پردازان معروف هايي از قصيده اش بر وزن و قافية قصيده اما چهار قصيده. تضمين نكرده است
اي از اميـر معـزي همـوزن و قافيـه      با مطلع زير كه با قصيده» باغ صنوبر«يكي قصيدة. است
  : است

 رياي جفت آزمـوده كـه چـون گـنج گـوه     
  : مطلع قصيدة اميرمعزي

ــتري    ــاده مش ــدح ب ــاقي و ق ــت س ــاه اس  م
  

ــر از هرچــه دلبــري   در چشــم دل عزيزت
  

 وين هر دو را منم به دل و ديده مشتري
  )626ص :  ديوان اميرمعزي(

با مطلع زير كه با قصايدي از اميرمعزي، خاقاني و ملك الشعراي » فرزند«و ديگر قصيدة 
  :بهار هموزن و قافيه است

 رخون جگري چند كشـم پـرده ز لبخنـدب
  : مطلع قصيدة اميرمعزي

 كــــه بــــه اقبــــال خداونــــد المنــــة هللا
  

 العـرش بـه مـن سـايه برافكنـد     لطف ملك
  

  : مطلع قصيدة بهار
ــفند    ــن و اس ــپس بهم ــد س ــروردين آم  ف

  

 فرزنـد ز مـن رنجـه و مـن رنجـه ز فرزنــد      
  

 پيونـد  خـويش و چـه   چـه  و بيگانه چه شادند
  )166ص : همان(

ــ ــا ب ــد ت ــرد خداون ــرا ك ــوده م ر دل گــم ب
  )759ص : ديوان خاقاني(

  
 اي مــاه بــدين مــژده بــر آذر فكــن اســپند

  )572ص : 1ديوان اشعار، بهار، ج (

  :اي از مسعودسعد را بياد ميĤوردبا مطلع زير كه وزن،قافيه و لحن قصيده»گيرگوشه«قصيدة و
ــتم ــان بســ ــه قلتبــ ــر رخ هرچــ  در بــ

  :مطلع قصيدة مسعود سعد
 ا كـــي دل خســـته در گمـــان بنـــدمتـــ
  

ــتم    ــان بســ ــو دهــ ــت گفتگــ  وز نعمــ
  

ــدم     ــن و آن بن ــر اي ــنم ب ــه ك ــي ك  جرم
  )126ص : گزيده اشعار مسعود سعد(



  55/ تحليل ساختار و محتواي قصايد فريدون توللي
 

 

  نتيجه
  با توجه به تحليل انجام شده در بـاب قصـايد تـوللي ميتـوان گفـت، تـوللي اگـر چـه جـزء          

ة نسـبتاً انـدك تـالش    پردازان مشهور زبان فارسي نيست، ليكن در همين چند قصيدقصيده
كرده در زبان و محتواي قصيده تغييـر مختصـر ايجـاد كنـد و آن را تـا حـدودي بـا ذائقـة         
مخاطبان نزديك سازد، هر چند به طور كامل نتوانسته است خودش را از سـنتهاي معمـول   

در محور انديشه همچنان توصيف طبيعت و عشق و تغـزل در  . زبان و ادب گذشته رها سازد
در محـور  . ل و بيان مسائل سياسي اجتماعي و اعتقادي در مرتبـة نـازلتر قـرار دارد   مرتبة او

ادبي زبان نيز جز در موارد اندك مثالً جز چند تشبيه بديع و چند تلميح كـه بـراي اغـراض    
موسيقي شعرش نيـز  . بالغي خاصي آورده، تازگي و نوآوري خاصي در اشعاش ديده نميشود

ه معمول بوده است؛ لذا نميتوان انتظـار داشـت قصـايد او از    همان است كه در قصايد گذشت
  .اقبال عام برخوردار گردد
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