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مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

 1389 به��ار    - ش1  س1- 

هویت اجتماعی شعر نیما

تاریخ دریافت مقاله: 88/8/1
تاریخ پذیرش مقاله: 89/3/18

چكیده

از مشروطه به بعد مضامين اجتماعی وارد آثار ادبی شد و رفته رفته پيشرفت کرد که 
نقطه ی اوج آن را مي توان در شعر نيما يوشيج ديد . در بررسي شعر نيما از نظر ويژگي هاي 
اجتماعي مي توان سه مرحله را نشان داد که عبارت است از : دوره ي نخست از سال 1299 
ش. تا شهريور 1320 ش. که با استبداد رضاخاني مقارن بوده و به تبع آن، کالم نيما نيز 
پيچيده مي شود؛ مرحله ی دوم که از شهريور 1320 ش. آغاز مي شود و در آن سبک شعری 
نيما مورد پذيرش نسبي اديبان قرار مي گيرد و سال های پايانی اين دوره مصادف است با 
 اميد و بيم و نيز نخست وزيري دکتر مصدق که نيما به ويژه در قطعه ي » مرغ آمين « به آن 
مي پردازد و در اين دوره نيما در عرصه ي شعر و شاعري پر کار است و سرانجام  دوره ی 
س��وم ک��ه از س��ال 1332ش. تا پايان عمر نيما بوده و ش��اعر پس از کودت��ا ، در يک 
فضای کامالً نا اميدانه به س��ر می برد . به طور کلی دوره هاي س��ه گانه ي شعر نيما با 
سمبوليسمی)symbolism(  که رگه هايی از رمانتيسم )romantisism( در آن ديده 
می شود، همراه است. سمبول های نيما اکثراً ترسيم گر اجتماع و اوضاع جامعه ی بيداد 
زده ی اوست که رنج  واقعي شاعر در ژرفاي اين سمبول ها نمايان است. در اين تحقيق 

سعي کرديم تا با استفاده از روش توصيفي – تحليلي به تبيين بهتر مطلب بپردازيم .  

واژگان كليدي: نیما، جامعه، استبداد، سمبول، اجتماع.
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1- مقّدمه

ادبيات فارسی، با وجود شخصيت های بی نظيری چون فردوسي، ناصر خسرو،  سنايي، نظامي، 
مولوي، سعدي، حافظ و ... تقريباً به علوم مختلف و بسياری از مسايل اجتماعی،  سياسی،  فرهنگی 
و اقتصادی توجه کرده است. ادبيات، همواره با مسايل گوناگون در تأثير و تأثر بوده که از مهم ترين 
آن ها می توان به تأثير و تأثر متقابل ادبيات و جامعه اشاره نمود . البته اين نکته خاّص ادبيات و 
 جامعه ايرانی نيست، بلکه چيزی است که در بين جوامع ديگر نيز مشترک است، ولي به نظر 
مي رس��د که اين مس��أله در ادبيات فارس��ي نمود بارزتري داش��ته باش��د؛ اگرچه بس��ياری 
از ش��اعران و نويس��ندگان ب��زرگ درخ��الل آث��ار گران س��نگ خود ب��ه رخداده��ا و امور 
اجتماع��ی ني��ز توجه داش��ته اند و به عبارت��ی: » در ادبيات کالس��يک ايران، هميش��ه در 
کن��ار ش��عر اش��رافی و درباری، ش��عر ش��کوفان و مترّقی ويژه ی م��ردم نيز وجود داش��ته 
 اس��ت، منته��ا نس��بت اي��ن دو مي��ل مخال��ف در ادوار مختل��ف يکس��ان نبوده اس��ت. « 
)آري��ن پور، 578 : 1376( بايد به اين نکته نيز اش��اره کرد که بس��ياري از آن ها صراحتاً به 
اجتماع نپرداخته اند و دردهای جامعه را مانند ش��اعري چون نيما، آشکارا موضوع شعر خود 
قرار نداده اند. حال با ذکر اين مقدمه ي کوتاه مي خواهيم بدانيم که از چه زماني نگاه جامعه 
شناسانه در ادبيات فارسي به صورت نظام مند راه يافته و اين امر در شعر نيما چگونه بازتاب 

داشته و ميزان تأثير تحوالت اجتماعي بر اشعار نيما چگونه بوده است؟ 
هم چنانک��ه مي داني��م از دوره ی قاج��ار تالش بس��ياری در جهت آش��نايی با فرهنگ و 
زندگی غربی در ايران ش��کل گرفت که انقالب مش��روطه آش��کارترين نمونه اش بود. حوادث 
اي��ن دوران بر بس��ياری از مظاه��ر زندگی مردم مؤثر افت��اد که از جمل��ه ي آن می توان به 
جنب��ه ي ادب��ی و دگرگونی هايی که در عرصه ي نظم و نثر پديد آمد، اش��اره داش��ت. رواج 
س��اده نويس��ی، انواع جديد داس��تانی، پديد آمدن ش��اعران مردم گرايي چون نسيم شمال، 
ع��ارف قزوينی، فرخی يزدی و ... که ش��عر خ��ود را در خدمت به جامع��ه و آزادی مردم به 
کار می گرفتن��د از عاليم اين تغييرات اس��ت. ادبي��ات جامعه گرايانه به مفه��وم امروزی آن 
 ابت��دا در غ��رب پديد آمد و نقط��ه ي عطف آن را اي��ن گفته ی » دوبونال « دانس��ته اند که: 
» ادبيات بيان حال جامعه اس��ت .« ) ولک ،1373:100(. لذا قبل از هرچيز ضرورت دارد تا 
براي تبيين بهتر مس��أله ي جامعه و ادبيات ، س��خنان چند تن از دانشمندان غربي را در اين 

باره ذکر کنيم.

این مقاله از طرح پژوهش��ي با عنوان » بررس��ي میزان تأثیر جامعه بر سروده هاي نیما یوشیج « برگرفته شد كه آقایان دكتر حسین منصوریان و 
حسین علي  پاشا از اعضاي هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر در دانشگاه مذكور به انجام رسانیدند.
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  تامس وارتن، اولين مورخ شعر انگليسی، معتقد بود که » حسن ادبيات در اين است که 
 ويژگی های هر عصری را به دقت ثبت می کند و نمودار بليغ ترين و گوياترين راه و رسم هاست .« 
) همان ،110( به نظر گلدمن: » هيچ کس از روزگار باستان ، ارجاع اثر ادبي به عناصري از واقعيت 
 اجتماعي يا آگاهي مشترک ملت يا گروه اجتماعي خاصي را منکر نيست.«  )گلدمن و ديگران ،

 83 : 1377( به اعتقاد آلبر کامو: » دوران هنرمند آرميده به سر رسيده است. « ) سارتر و ديگران ، 
67 : 2536 ( خ��ودش ني��ز در اين باره مي گويد که :» از نخس��تين مقاله ها تا آخرين کتابم 
ک��ه ش��ايد زيادتر از حد معمول باش��د، قلم برنداش��ته ام مگر از آن رو ک��ه نمی توانم خود را 
 از حوادث روزانه و از کنار کس��انی که تحقير می ش��وند و ذليل می ش��وند، کنار بکش��م .« 
) همان ، 66 ( سارتر در اين باره اعتقاد دارد که » نويسنده نبايد از واقعيت و مسايل اساسی 
زمان خود غافل باش��د؛ مسأله ی گرس��نگی جهانی، تهديد بمب های اتمی، بيگانگی بشر از 
خود. اين ها مس��ايلی اس��ت که اگر سرتاس��ر ادبيات ما را در بر نگيرد، جای تعجب اس��ت. « 
)همان، 56 ( والديمير ژدانف در س��ال 1956در خص��وص ارتباط ادبيات و زندگی اجتماعی 
بيان می دارد که: » ادبيات را بايد در پيوند جدايی ناپذير با زندگی اجتماعی بر پايه ی زير بنای 
عوامل تاريخی و اجتماعی که بر نويس��نده تأثير گذاشته اند، در نظر گرفت .« ) اسکارپيت ، 
1374:13( بنابراين ديدگاه ها تغيير اساسي در روند شکل گيري آثار ادبي را در مغرب زمين 

مي توان ديد که در ادبيات ديگر ملل به ويژه ايران مؤثر افتاد .
 در کش��ور ما شاعران و نويسندگانی نظير نسيم شمال، عارف قزوينی، ملک الشعرا بهار، 
 دهخدا و ... آثارشان را به دليل شرايط خاص زمان- به ويژه انقالب مشروطه و وقايع قبل و پس از 
 آن- محتوای اجتماعی دادند که از بين آنان نيما يک استثناس��ت، لذا ما نيز در اين تحقيق 
» از نيما يوشيج آغاز  می کنيم که اگر نقطه ای بشناسيم يا بخواهيم بشناسيم برای تحول شعر 
جديد فارسی  اوست. « ) اخوان ، 1376:23( البته در اين جا ما فقط به بعد تحول محتوا آن 

هم در چهارچوب اجتماعي مي پردازيم و از پرداختن به ابعاد ديگر آن صرف نظر مي کنيم .
نيم��ا ب��ا آگاهی کامل س��عي کرد تا به ش��عر محت��وای اجتماعی بدهد و در بس��ياری 
م��وارد صراحت��اً از ش��يوه ی خود دفاع ک��رده و می گوي��د :» در هيچ جای دني��ا آثار هنری 
و احساس��ات نهفت��ه و تضمي��ن ش��ده ی  آن ع��وض نش��ده اند، مگ��ر در دنبال��ه ی عوض 
ش��دن زندگ��ی اجتماع��ی .« ) نيم��ا، 2535:36( در انديش��ه نيم��ا » ش��عر از زندگان��ی 
 ناش��ی ش��ده و مي��وه ی زندگ��ی اس��ت. «  )هم��ان ، 109( ب��ه همي��ن دليل اس��ت که 
مي گويد: » ش��اعر کس��ی است که فرزند زمان خود باشد و بتواند ارزش ها و مالک های زمان 
را در شعر خود منعکس سازد و به اصطالح  فرزند زمان خويشتن باشد. روی اين اصل نيما 

برای شعر زمانه ی خود، نوعی محتوای اجتماعی پيشنهاد می کرد. « )ياحقي،53: 1383(
بنابراي��ن در می يابيم که: » نيما، هنرمندی اس��ت که برای خود مس��ؤوليت و رس��الت 
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اجتماع��ی قايل اس��ت. « )پرس��تش، 1381:156( اگر بخواهيم از يک دي��د جامعه مدارانه 
ب��ه اش��عار نيما بنگريم باي��د قبل از هر چي��ز از جه��ت رويدادهای تاريخی، عص��ر نيما را 
بشناس��يم که در اين جا به اختصار مطابق هر دوره ی ش��عری او به مهم ترين اين رخدادها 
اش��اره می کني��م؛ اما در جريان شناس��ی ش��عر معاصر که برخ��ي آن را تا س��ال 1370 به 
 هف��ت دهه تقس��يم کرده اند ، ن��ام نيما در چهار دهه ی نخس��تين آن به چش��م می خورد 
)ن.ک . حقوقي، ج1 : 1377( برخی ديگر آن را به چهار دوره تقسيم می کنند که بدين قرار 
اس��ت: دوره  ی اول از 1304 تا شهريور1320 ش. ) روی کار آمدن پهلوی دوم ( دوره ی دوم 
از 1320تا 1332 ش. ) کودتای 28 مرداد (؛ دوره ی سوم از 1332 تا 1342 ش. و دوره ی 

چهارم از 1342 تا 1357 ش. ) انقالب اسالمی ( ) ن.ک. ياحقي، همان ، 35(
در تقس��يم بندی دوره های ادبی معاصر اختالفاتی وجود دارد. ما با توجه به اين که نيما 
را اساس اين  تقسيم بندی قرار داده ايم، جدا از ديگر تقسيم بندی ها، با توجه به عمر شعری 

نيما و تا سال مرگ وی به سه دوره تقسيم بندی قايل شده ايم که بدين ترتيب می باشد:
1- دوره ی اول شعر نيما از شهريور1320 تا کودتای سوم اسفند 1299 2- دوره ی دوم 
شعر نيما از شهريور1320 تا کودتای 28 مرداد 1332  3- دوره ی سوم شعر نيما از کودتای 

28 مرداد 1332 تا 15 خرداد 1342.
با توجه به اين بخش بندی به بررسی شعرهای نيما در هر يک از اين دوره ها می پردازيم.

2- بحث و بررسی

 2-1 دوره ی اول شعر نیمایی از سال 1299 ش تا شهریور 1320 
به طورکلی دوره ی اول مصادف است با کودتای 1299 شمسی به رهبری رضاخان قزاق 
و حمايت انگليس��ی ها و جا به جايی چندين نخس��ت وزير نظير س��يد ضيا )کابينه ی سياه (  
قوام، مش��يرالدوله، مستوفی الممالک و ... . در يک دوره ی کوتاه، وزير جنگی رضاخان، رفتن 
احمد ش��اه از کش��ور و باالخره مهم ترين رويداد، حکومت رضا ش��اه بود که عمدتاً با استبداد 
سياس��ی، ضديت با معتقدات مذهبی جامعه، غربی کردن ايران، تبليغ روحيه ی فردپرس��تی  
القای تقّدس مفهوم س��لطنت و ايران پرس��تی افراطی) شوونيس��م ( و تحول در آموزش و 
پرورش، اقتصاد و ديگر ش��ؤون اجتماعی همراه ب��ود. ) ن.ک. گروه تاريخ، دفتر تأليف کتب 
درس��ي ، صص155- 108: 1369( با توجه به اين اوصاف، طبيعی اس��ت که هيچ هنرمند 
و ش��اعری نتواند آزادانه به خلق اثر هنری بپردازد. در چنين فضايی اس��ت که نيما ش��روع 
به س��رودن می کند و با نود و دو قطعه ای که می س��رايد وقايع جامعه ی آن زمان را با بيان 
رم��ز آل��ود خويش بازگو می نمايد . به طور کلی نيما به جز نخس��تين ش��عر خود که همان 
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 مثنوی » قصه ی رنگ پريده، خون س��رد « است و تا حدود زيادی منظور خود را با صراحت 
می گوي��د، در بقيه ی س��روده هايش از نماد و س��مبول س��ود می جويد و عم��ده دليل اين 
امر س��ايه ی ش��وم اس��تبداد بود که آسمان اين سرزمين را تيره می س��اخت.  نيما با هوش 
سرش��ار خود اين موض��وع را دريافته بود، به همين دليل س��عی کرد همه چي��ز را به نماد 
و اس��طوره تبديل س��ازد: ش��ب، چش��مه گل، محبس، خارک��ن، گرگ، روب��اه و خروس، بز 
مال حس��ن، ق��و، آتش جهنم، گ��رگ، عق��اب و ... . ش��اعر از همه ی عناصر به��ره می گيرد 
ت��ا فض��ای زر و زور و تزوير را ترس��يم س��ازد. درقطعه ی» ای ش��ب « که در س��ال 1301 
می س��رايد، می توانيم درد درونی او را از اوضاع وحش��ت انگيز زمانه  و عجز بش��ر را در برابر 
 اي��ن حوادث دريابيم: » هان ای ش��ب ش��وم وحش��ت انگيز /  تا چند زنی ب��ه جانم آتش « 

) نيما، 35 :1371( در فرازی از شعر مذکور می گويد : 
» در س��ايه ی آن درخت ها چيس��ت؟ کز ديده ی عالمی نهان است / عجز بشر است اين 
 فجاي��ع / ي��ا اين که حقيقت جهان اس��ت؟ « )هم��ان( در اين قطعه نيم��ا را کاماًل دردمند 
می يابيم؛ کسی که نمی تواند در برابر رنج ها و غم ها سکوت کند. آن چه شاعر را بر می انگيزد 
تا چنين قطعه ای بس��رايد، بی ش��ک از وقايع آن زمان ناشی می ش��ود. » کودتای 1299 به 
رهبری رضاخان « ، » برکار آمدن کابينه ی سياه سيدضيا « که با واژه ی شب کاماًل در تناسب 
است و » تغييرات ناگهانی در کابينه ها « همگی از اوضاع نا به سامان آن دوران حکايت دارد. 
دور نيس��ت آن چه نيما را بر آن داشته تا به دنبال آزادی و رهايی از قوالب سنتی باشد، 
روح آزاد انديش او بوده که خواس��ته با اين کار اندوه خويش را آزادانه تر بازگو س��ازد؛ چرا که 
خود او در دفاع از س��اختار » افس��انه « اين گونه اعتراف می کند که » اين ساختمان اين قدر 
گنجايش دارد که هر چه بيش تر مطالب خود را در آن جا بدهی از تو می پذيرد: وصف، رمان  

تعزيه، مضحکه ... هرچه بخواهی« )همان ،37(
در آذر ماه 1304، نيما يک مثنوی کوتاه با عنوان » جامه ی نو « سرودکه محتوای آن تا 
حدود زيادی با قدرت يافتن تدريجی رضاخان در دربار قاجاريه و نهايتاً سرنگونی اين سلسله 

توسط او کاماًل تناسب دارد : 
يک��ی جام��ه آن م��رد خي��اط دوخ��ت                      قض���ا را ت��ن صاح�ب جامه س��وخت
چ��و ش���د اوس��ت�ا جان��ب مس��ک�نش                      بپ�وش���اند آن دوخ�ت���ه ب�رت�ن���ش
بن�الي���د ت���ن س���وخ�ت�ه از نه����اد                      ک��ه ج�ام��ه چ�ه بد دوختی اوس��ت�اد
دم��ی چن��د ب��ر وی م�الم��ت گرف���ت                     ب��دو گف��ت اُس��تا » نه جای ش��گف�ت

ش���ود م�اي��ه ی عي���ب بس��ي�ار م���ن                     ز عي���ب ت���و ب�اش���د اگ���ر ک�ار من 
                                                           )همان ،86 - 85(   
البته منظور از » استاد « را در اين منظومه می توان استعمار پير انگليس تصور نمود که 
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ب��ا توجه به اي��ن نکته که رضاخان به حمايت انگليس در نهم آبان 1304 به قدرت رس��يد، 
تصورمان به واقعيت نزديک تر مي ش��ود، ضمن اين که در آن زمان روسيه بيشترکانون توجه 

روشنفکران ايراني بوده است .
 نيما در منظومه های بسياری فقر و بدبختی حاکم بر حامعه را ترسيم می کند ،  اما در قطعه ی                    
 » خانواده ي سرباز« )1304( آشکارا به اين فقر اشاره می کند ؛ فقر زنی که شوهرش سرباز است : 
 » در هم��ه قري��ه می شناس��ندش/ بس فقير اس��ت او ، فق��ر نامندش / با وج��ود اين کس 
نم��ی خواه��د / ذّره ای از فقر، وز غمش کاه��د « ) همان ، 92( اگرچه نيما به قول خود اين 
قطعه را برای » سربازهای گرسنه ی قفقاز « سروده، ولی مي توان پذيرفت که اين در حقيقت 
بيان حال جامعه ی اس��تبداد زده ی نيماس��ت. نيما همواره از اس��تبداد می نالد، چه استبداد 
قجری، چه استبداد رضاخانی، زيرا » نيما هيچ گاه چراغ سبزی به استبداد نشان نداد و چون 
غزال تيز تک از کمند سياس��ت و وکالت گريخت. « )بينايي، 1381:123( در اشعاری که او 
در اين دوره سروده اين نکته خود را نشان می دهد که به عنوان نمونه مي توان به چند مورد 
اش��اره کرد: » همه جا چنگ س��تبداد دراز/ همه جا راه بر اهريمن باز/ از برای قجری نصف 

ملت مقهور« )همان ، 108(                                
 » جايی که نه گياه در آن جاست ،  نه دمی/ ترکيده آفتاب سمج روی سنگ هاش / نه اين زمين 
 و زندگی اش چيز دلکش است / حس می کند که آرزوی مرغ ها چو او / تيره ست هم چو دود «

)همان ، 223 - 222(
» نزديک ش��د رسيدن مرغ شکس��ته پر / هی پهن می کند پَر و هی می زند به در / زين 
حب��س گاه / آواز می ده��د به همه خفتگان ما ...  بر بام اين س��رای که کردش س��تم نگون / 
استاده است هم چو يکی گوی واژگون /  می کاودش دو چشم/ تا چهره های مرگ نما را کند 

جدا« ) همان ، 286(
نيما هم چنين در قطعه ی»گرگ«، تازيانه ی کالم را بر پيکر نظام ارباب و رعيتی می زند 
و ارباب را به گرگی مانند می س��ازد. نظام طبقاتی زمانه، ش��اعر را می رنجاند و گويی در تمام 
اش��عارش گروه های حاکم، رعيت، ش��اه و مردم، سياه و س��فيد، صبح و شب، زيرک و ساده 
لوح و ... رو به روي هم قرار دارند. ش��خصيت هايي مانند: انگاس��ی ، س��ريويلی و دهقان، نماد 
مردم فريب خورده و ساده لوح در شعر نيما می باشند. ابهام و رمزگرايی در اين دوره از شعر 
نيما کاربرد بيش��تري دارد. به بيان ديگر وي » به رمزگرايی و س��مبول پردازی روی می آورد 
و س��عی می کند تا با زبانی مجازی و کنايی و تأويلی به نقد و نکوهش اوضاع نا به س��امان 
سياسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ی خويش بپردازد.« )حسين پور، 1381:204 ( اما بعد 
از سرنگونی رضاخان می توان يک چرخش محسوس در شيوه ی بيان نيما ديد. هر چند او تا 
پايان عمر نتوانست  از زبان سمبوليک خود فاصله بگيرد، ولي به هر روي رمزگرايي در دوره ي 
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اول شعر او مشهودتر است که مجال بحث بيشتر نيست و با بسنده کردن به همين اندک به 
سراغ عصر دوم شعري نيما مي رويم . 

2-2- دوره ی دوم شعر نیمایی از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 
در اي��ن دوره حوادث اجتماعی مهمی واقع گردي��د که اهم آن ها عبارتند از: نفوذ روس 
و انگليس به ايران و رانده ش��دن عّمال آلمانی از کش��ور و برکناری رضا شاه و روی کارآمدن 
محمدرضا پهلوی، ورود مستش��اران آمريکايی، تأسيس حزب توده، نبودن حکومت مرکزی 
نيرومند، غير قانونی اعالم ش��دن حزب توده در 15بهمن 1327، آش��وب کومله دموکرات ها 
درکردس��تان و محدوديت مجدد آزادی، تشکيل جبهه ی ملی به رهبری دکتر مصدق و ملی 
ش��دن صنعت نفت، اوضاع آشفته ی سياسی و اقتصادی،  شکس��ت جبهه ی ملی درکودتای 
28 مرداد و تش��کيل جمعيت فداييان اسالم با رهبری نواب صفوی و… )ر.ک. سليم ، 255 
-222 : 1379و آوري ،182 -149 : 1376( همه ی وقايع ياد ش��ده در اين دوره، نش��ان از 
آش��فتگی بيش از حد اوضاع کش��ور دارد. طبيعی اس��ت که چنين وضعی به دنبال خود بر 
س��اير شؤون از جمله ش��عر و ادب نيز تأثير می نهد؛ لذا می بينيم که پس از شهريور1320 و 
رفع محدوديت های عصر رضاخانی، در زمينه ی جريان های ادبی نيز تحّوالت چشمگيری به 
وقوع می پيوندد. آغاز به کار چندين نش��ريه ی ادبی که برخی از آن ها در مس��ير شعر و ادب 
اي��ن عصر مؤثر بوده و زمينه را برای ش��کوفايی ش��عر نيمايی هم��وار کردند که  از جمله ي 
 آن ها  به روزگار نو که در انگليس چاپ می ش��د؛ پیام نو ، س�خن زير نظر پرويز ناتل خانلری 
جام جم و خروس جنگی می توان اشاره نمود. جرّقه نخستين مجموعه ي شعر نيمايی بود 
که در اواخر س��ال 1324ش. در138 صفحه منتشر ش��د و در آن سی و پنج قطعه از اشعار 
ش��اعر جوان آن س��ال ها  به چاپ رس��يد. مجموعه ی آهنگ های فراموش شده از احمد 
ش��املو با مقداری اشعار کهنه و نو اما بس��يار ابتدايی در سال 1326 ش. و نيز کتاب اشعار 
جدید س��روده ی حبيب س��اهر از شاگردان تقی رفعت در س��ال 1327ش. منتشر شد که 
گويا نخس��تين شعر نيمايی اش دختر سپید است که در سال1321 ش. در تبريز سرود. اما 
مهم ترين حادثه ی ادبی اين س��ال ها تش��کيل اولين کنگره ی نويسندگان و شاعران ايران در 

تيرماه 1325ش. بود .
 اين کنگره به همت» انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی« برگزار شد. حدود شصت تن 
از شاعران و ادبا و محققان در اين کنگره شرکت کردند که از آن ميان تنها چهار تن نوپرداز 
 و معتقد به شيوه ی نيما بودند: نيما، تولّلی، شيبانی و شاعری کم اسم و رسم به نام رواهيج 
)محمد علی جواهری(. رييس کنگره، ش��اعر به نام و پر آوازه و وزير فرهنگ آن زمان، ملک 
الّشعرا بهار بود و درهيأت رييسه کسانی مانند صادق هدايت، علی اصغر حکمت و بديع الّزمان 
فروزانفر ش��رکت داش��تند. کنگره در پايان، قطعنامه ای صادرکرد که طی بندهای آن ضمن 
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اظهار نظر درباره ی ادبيات ايران، وظايف شاعران و نويسندگان و آينده ی ادب فارسی معّين 
و از صلح جهانی افکار بشردوس��تی، دموکراسی حقيقی و روی آوردن به خلق که اغلب مورد 

عالقه ی ميزبان يعنی» انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی« بود، حمايت شده بود.  
 نيما در اين کنگره جمعاً س��ه ش��عر»  آی آدم ها «، » مادری و پس��ری« و» شب قورق«

را خوان��د ک��ه مورد توّجه و نقد و نظ��ر قرار گرفت و پس از آن ش��يوه ی نيما به رغم پاره ای 
از مخالفت ها از جانب اديبان س��نت گرا، جايش را در کنار ش��يوه ی س��نتی ش��عر فارس��ی 
بازک��رد. )ن.ک. ياحق��ي ، هم��ان ، 58 – 55 ( نگاهی ب��ه عناوين و محتوای اش��عار نيما در 
اي��ن دوره ه��م چ��ون » مردگان موت «، » کينه ی ش��ب«، » جوی می گري��د«، » هنوز از 
ش��ب « و... باعث ش��د تا آل احمد درب��اره اش بگويد: » نيما، اصوالً ش��اعری اس��ت بدبين، 
گذش��ته از اش��عار دوره ي اخير او که مايه ی پيچيده و فّراری از اميد و خوش بينی در آن ها 
نهاده ش��ده، خوش بينی و اميدی که باز هم دل گزاست، گذش��ته از اين اشعار، چه دردوران 
خفق��ان  و چ��ه پيش از آن » افس��انه « و » قصه ی رن��گ پريده« و» ای ش��ب « و غيره ... 
سرش��ار از بدبينی اس��ت. « ) آل احمد ، 57 : 1382( اما بايد توجه داش��ت که اين بدبينی 
ناش��ی از س��رخوردگی نيس��ت، بلکه برخاس��ته از جامعه ی بی ثبات و ظلم آلودی است که 
 ش��اعر در آن می زيد. در واقع انتخاب عناوينی چون » حباب «، » س��وی ش��هرخاموش«، 
» خون ريزی«  و. . .  نشان می دهد که شاعر از اوضاع نامساعد روزگارش دردمند و دلگير است.  ناگفته 
 نماند که در بعضی از اين عناوين می توان اميدهای شاعر را  ديد؛ مثل » تابناک من«، » ناقوس « 
» خ��روس می خوان��د «، » پادش��اه فت��ح « و ... . به دليل اين قطعات اميد بخش اس��ت که 
درباره ی نيما گفته شد: »کم تر اتفاق می افتد که پير مرد]نيما[ ، آيه ی يأس بخواند. حتی در 
دل سنگين ترين سکوت ايس��تايی و استبداد ... نيما در گسترده ترين سايه ی سياه کاری نيز 
 در جستجوی کم ترين بارقه ی اميد و باريک ترين شعاع نوری است که می تواند جرم تيرگی را 

هم بدرد. « )حميديان،1381:240(
ح��ال با توجه به اين که بس��ياری از اتفاق��ات مهم تاريخ معاصر دوره ی دوم ش��عر نيما 
به ويژه در س��ال1320 روی داد، می توان با تأمل در اش��عار نيما فهميد که او به هيچ وجه 
نس��بت به اين حوادث، بی اعتنا نبوده اس��ت. در دی ماه 1319 در ش��عر » شکس��ته پر« با 
فع��ل ماضی محقق الوقوع » دميد« از فرا رس��يدن » س��حر « و آمدن » مرغ شکس��ته پر« 
از درون » حبس گاه « خبر می دهد: » يعنی دميد از پس ش��ام س��يه س��حر/  نزديک ش��د 
رس��يدن مرغ شکس��ته پر« )نيما، همان ، 287( بعد » خروس« او، مژده ي » صبح « را به 
رغم نيرنگ ها و کارش��کنی های » س��وداگر شب « می دهد. آن گاه در سال1320 در قطعه ی 
» وقت اس��ت« می گويد:» وقت است نعره ای به لب آخر زمان کشد/ نيلی در اين صحيفه، بر 
اين دودمان کش��د/ س��يلی که ريخت خانه ی مردم ز هم چنين/  اکنون سوی فرازگهی سر 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

هویت اجتماعی شعر نیما / 149  

چنان کش��د .« )همان، 295( کلمه »  س��يل« و تعبير» نيل بر دودمان کش��يدن« حکايت 
 از زوال دارد و ش��اعر ب��ا حس آينده نگ��ری خويش آن را دريافته و ش��عر را چنين به پايان 
 می برد: » بس دس��ت های خس��ته در آغوش هم شوند/ شور و نشاط ديگر بر پا کند جهان « 
) همان ، 295 ( در شعر» جغدی پير « که احتماال در اواخر شهريور1320 و پس از برکناری 
رضا شاه سروده اين گونه می آورد: » هيس! مبادا سخنی، جوی آرام /  از بَِر دّره بغلتيد و برفت/

آفتاب از نگهش سرد به خاک/ پرشی کرد و برنجيد و برفت. « ) همان ، 301( 
در بيس��ت و هفت آذر همان س��ال ش��عر معروف » آی آدم ها « را می سازد که حکايت 
غرقگی و تالش مذبوحانه و دردمندانه اس��ت. با برکناری رضاشاه بار ديگر آزادی به کشور باز 
گش��ته، به همين دليل ش��اعر در اين شعر آزادانه تر س��خن می گويد و ديگر از آن نمادها و 
سمبول های دشوار خبری نيست: » آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد / يک نفر 
در آب دارد می سپارد جان / يک نفر دارد که دست و پای دايم می زند / روی اين دريای تند و 
تيزه و سنگين که می دانيد.« ) همان ، 301( در واقع اين شعر ، پيوند عميق نيما را با مکتب 
رمانتيس��م آشکار می س��ازد . اين منظومه را می توان حکايت رنج نوع انسان نيز دانست که با 
نگاهی تازه همراه اس��ت، چرا که » نيما، تبلور نو انديش��ی درباب انسان در شعر معاصر است. 
حضور انس��ان در شعر او ابعاد، گستره، ش��کل و عمقی دارد که هم نشان گزينشی تجربی و 
آگاهانه اس��ت و هم نمونه ای از رويکردی مس��ؤوالنه. « )مختاري ، 1371:171( در اين شعر 
 می توانيم به ش��کاف ژرف طبقاتی در عصر نيما پی ببريم توانگران و ساحل نشينان مست و 
بی خيال و سير، در  مقابل مستضعفان دردمند و گرسنه و عريان که در » دريای تند و تيره و 
سنگين « جامعه ی خويش در حال غرق شدن و نابودی اند. نيما، همواره از بی عدالتی حاکم 
و فقر مردم در رنج اس��ت. در آغاز قطعه ی » مادری و پس��ری « می آورد: » در دل کومه ی 
 خاموش فقير/ خبری نيس��ت ولی هس��ت خبر/ دور از هرکسی آن جا شب او/ می کند قصه 
ز ش��ب های دگر « ) نيما، همان ، 326( که کلمات و عبارات کلبه ی خاموش، فقير، خبری 
نيس��ت، ش��ب و قّصه، فضای حرمان و درد و بی کس��ی را کاماًل نشان می دهد و » شب های 
دگر« نش��ان از طوالنی بودن اين اوضاع در نزد شاعر است. به همين دليل در ادامه می آورد: 
»کس ندارد خبر از هيچ کسی/ شب دراز است و بيابان تاريک. « ) همان، 328( درحقيقت 
 در بسياری از قطعات، نظير همين قطعه ی مذکور و برخی ديگر چون » مادری و پسری «، 
 » ناروايی به راه «، » کينه ی شب «، » ناقوس «، » مانلی « و ... می توان فهميد که » حس 

هم دردی با عناصر فقير و ضعيف جامعه، يکی از ويژگی های اصلی ش��عر نيما يوشيج است.  
در واقع چنين احساساتی در اشعارنوين فارسی کم هم نيست، ولی آن چه که نيما را از بقيه ی 
 معاصرانش متمايز می س��ازد، صداقت اوس��ت که با مش��اهده ی عميق ش��خصی دو چندان 

می شود. « )آژند، 1363:188(
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پيش تر گفتيم که پس از رضاخان، حزب توده پديد آمد که روش��نفکران آن روز جذب 
اف��کار به ظاهر مترقّيانه و عدالت خواهانه ی آن ش��ده بودند و نيما نيز اگرچه تا حدودی در 
خالل اش��عارش از آزادی، درد مردم و عدالت سخن می گويد و اين امر خود نشان از گرايش 
او به اين حزب دارد و حتی درفس��تيوال» بخارس��ت« نيز ش��رکت نموده ب��ود، اما با وجود 
اي��ن، آگاهی وس��يع نيما از مکات��ب مختلف جهان و فرهنگ و معتقدات اس��المی و ايرانی، 
او را از قرارگرفتن درحصار تنگ حزبی و انديش��ه های مفرط دور می داش��ت، چرا که ذات او 
ب��ا آزادی مأن��وس بود؛ لذا هرگز عضو حزب توده نگردي��د و بنا به قول اخوان ثالث » آن چه 
مس��لم است نيما گرايش به چپ داشت، مجامع چپ نه به خاطر شعرهايش،  بلکه به خاطر 
بهره گرفتن از نامش می کوش��يدند تا او را هرچه بيش تر و وس��يع تر معرفی کنند. طرفداران 
حزب توده و نيروی س��وم که خليل ملکی و آل احمد و اين ها بودند، س��رجلب و جذب نيما 
دعوا داش��تند، اما خود نيما عضو هيچ حزب و س��ازمانی نبود، تنها همين را می توان گفت 
ک��ه گرايش به چپ داش��ت آن هم برای دل س��وزی برای مردم و ب��س. « )بينايي ،همان ، 
129( نيم��ا هم بي��ان می دارد که: » من بزرگ تر و منّزه تر از  آن هس��تم که توده ای باش��م؛ 
يعن��ی يک فرد متفکر محال اس��ت که تحت حکم فالن جوانک ک��ه دالل و کار قاچاق کن 
دش��من ش��مالی اس��ت برود و فکرش را محدود او بکند. اين تهمت دارد مرا می کش��د، من 
 دارم دق می کنم از دست مردم. « ) همان،130 – 129( بنابراين می بينيم که نيما در شعر 
» مردگان موت « صراحتاً فرياد مي زند که اين ش��عر را » به مناس��بت اين سگ های ناقابل 
که در صدمين س��ال م��ردن »کريلوف « در تهران مجلس کردند، گفت��ه ام. « )نيما، همان، 
 335( » م��ردگان م��وت با هم ش��اد می خندند / با حصير غارت خ��ود / در جهان زندگانی / 
می کنن��د آيا ج��دا از زندگی زندگان، يک زندگانی نهانی؟ « )همان، 336( و همين نکته نيز 
 دليلی بر انزجار نيما از عّمال و مزدوران دولت اس��تعمارگر ش��وروی می باش��د. نيما در شعر 
 » بخوان ای هم سفر با من « چنان استادانه به ترسيم وقايع می پردازد که اعجاب انسان را بر 

می انگيزد . 
حضور پر رنگ اس��تعمارگران انگليس، آمريکا و روس در ايران پس از رضا ش��اه و نابودی 
بس��يار سريع و آس��ان آن مجسمه ي وحش��ت و قدرت، در روحيه ی مردم آن زمان سستی 
را تزريق کرده بود و مردم به اين باور رس��يدند که قادر به تغيير سرنوش��ت خود نيس��تند 
و نيم��ا از اي��ن حقيقت آگاه��ي دارد، پس می خواهد به هم ميهنان خ��ود روحيه ی مقاومت 
و تصميم بدهد؛ به همين دليل مي س��رايد: » نباش��د هيچ کار س��خت کان را در نيابد فکر 
آسان ساز / شب از نيمه گذشته است، خروس دهکده برداشته است آواز / چرا دارم ره خود 
 را ره��ا م��ن / بخوان ای هم س��فر با من « ) همان ، 403( و در ادام��ه ی اين قطعه می آورد: 
» به رو در روی صبح اين کاروان خسته می خواند / کدامين بار کاال سوی منزلگه رسد آخر/ 
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 که هش��يار اس��ت، کی بيدار، کی بيمار؟ / کس��ی در اين ش��ب تاريک پيما اين نمی داند. « 
) همان ، 403 (  کاروان خسته ی جامعه و اوضاع نا به سامان کشور، شاعر را بيش از هرکسی 
متأثر س��اخته است؛ آذربايجان آش��وب زده است، کومله های کردس��تان خواستار حکومت 
خودگردان هس��تند خوزستان نا  آرام است و از طرفی مدام نخست وزيرها عوض می شوند و 
اين گونه است که شاعر با حسرت می نگرد و می پرسد: » کدامين بار کاال سوی منزلگه رسد 
آخر « )همان، 403( درس��ال 1328 شمس��ی تا حدود زيادی، زمينه برای بروز انديشه های 
اصالح طلبی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی فراهم آمد. زمزمه هايی در جهت 
طرح مس��ايل مربوط به حقوق ملت ايران بر منابع نفتی و آزادی های سياس��ی شکل گرفت. 
وج��ود رجال ترّقی خ��واه و خوش نامی چون دکتر محمد مصدق در براب��ر اذناب دربار نيز نور 
اميدی به دل ها تاباند، ليکن دستگاه سلطنت، سّد سکندری را در مقابل هرگونه موج دگرگون 
طلبی پديد آورد. به همين دليل می بينيم که در اشعاري که نيما در اين سال سرود، رگه هايی 
از خوش بينی، البته به همراه ترديد ديده می ش��ود؛ ليکن به موازات س��ير اين رويدادها در 

جهت مثبت، اين رگه ها قوی تر و روشن تر می گردد.
درمنظومه ی » ماخ اوال « مي گويد: » پيکره ی رود بلند /  می رود نا معلوم / می خروش��د 
 هر دم / می جهاند تن از س��نگ به س��نگ / چون فراری شده ای / ) که نمی جويد راه هموار ( 
/ می تند س��وی نش��يب / می ش��تابد به ف��راز / می رود بی س��امان « )هم��ان، 457(  ماخ 
اوال، س��مبول اي��ران و مردمان��ش اس��ت ک��ه دچار س��ر درگمی ش��ده اند و نم��ی دانند 
چگونه مس��ير تعال��ی را طی کنند. هيچ کس به فکر نجات کش��ور نيس��ت و نمی خواهد به 
اي��ن رود ج��اری نظر بيفگند و آن را از چنگال بيگانگان نجات بخش��د: » نيس��ت – ديری 
اس��ت – ب��ر او ک��س نگران / و اوس��ت در کار س��راييدن گنگ/ و اوفتاده اس��ت ز چش��م 
 دگ��ران / ب��ر س��ر دام��ن اين ويران��ه « ) هم��ان، 457( پس از اي��ن قطعه ، نيما در ش��عر 
» بر فراز دش��ت «، نمادهای خير و ش��ر را به درگيری دراماتيک با يکديگر وا می دارد. باراِن 
عجيب می خواهد به همه بهره دهد، اما باد مرگبار و ستيهنده و خشک و سرکش و شرزه ی 
اس��تبداد و اجنبی » اين نمی خواهد«  : » گرم در ميدان دويده، بر زمين می افکند پيکر / با 
دمش خش��ک و عبوس و مرگ بار آور « ) همان ، 458(  ولي در س��ال1329 با ملی ش��دن 
 صنعت نفت و کوتاهی دس��ت انگليس از ايران، کش��ور وارد مرحله ی تازه ای شد. در سالهای

29 - 1328، اوض��اع اقتصادی کش��ور وخيم بود. افزايش ب��ی کاران و واردات کاال و کاهش 
صادرات، سياست اصالحات ارضی شاه که باعث درگيری سختی بين حکومت و اربابان شد و 
رقابت روس و انگليس و آمريکا بر سر منافع خود در ايران، همگی از اين وضعيت حکايت دارد.

اين سال با همه ی فراز و نشيب هايی که داشت، صحنه را برای به قدرت رسيدن مصّدق فراهم 
کرد که البّته با حمايت آيت اهلل کاشانی نيز همراه بود. انعکاس اين آشفتگی اوضاع را نيما در 
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منظومه ی » هاد « که در خرداد 1329 سروده بود، چنين می آورد: » طوفان زده است هيبت 
دريا / و انگيخته نهضت صدايی / در گوشه ها نهان / دريای بی کران« ) همان، 470(  وی در 
اين شعر با تکرار  عبارت » او خواهد آمد « گويا از موعودی حرف می زند که خيلی زود بر سر 
قرار حاضر می شود، با وجود موانع و خطراتی که بر سر راهش نهاده اند: » با آن که بسته اند / 
 هر راهی و دری /  او خواهد آمد با اين خبر درست ... / انديشه ای است او را / تا بر نشانه راست 
نش��اند. « ) همان، 471( گويا زمزمه های نخس��ت وزيری مصدق، مدتی قبل از سال1330 
بر س��ر زبان ها افتاده بود و نيما نيز از اين موضوع آگاه؛ » مالکان، تندروان سياسی و طبقات 
مذهبی، همگی در پشت سر او ] مصدق [ ايستادند. « ) آوري، 1376:339(  و او را که مردی 
انديشمند بود، حمايت می کردند. بنابراين نيما آمدنش را همراه می داند با: » و آن نگاه ها که 
بمردند / در يأس حبس خانه ی تاريک چشم ها / خواهند زنده از دم او خواست / و شانه های 
برهنه )با زخم پوشش( / اينک پذيرش قدمش را / از جای خاست خواهند / آن رهسپار دير 
س��فر را / ناديده پيکرش آرايش / آراس��ت خواهند. « )نيما، همان ، 472( اين در حالی است 
که نيما در قطعه ی » يک نامه به زندانی «  اوضاع حاکم را رعب آور ترسيم می کند و سانسور 
شديد رژيم را اين گونه مطرح می سازد: » و به مقصد نرسد هيچ کسی / هم چو يک نامه به 
يک زندانی « ) همان، 476(  اگرچه از سقوط رضا شاه تا سال 1325 اندک آزادی در کشور 
به وجود آمد، ولی محمدرضا، مانند س��اير مستبدان پس از ختم غائله ي آذربايجان در سال 
1325، رويه ی ظلم و زور را پيش گرفت و اين امر را پس کودتای ساختگی سال 1327 که 

عليه خود ترتيب داده بود، شدت بخشيد.
درس��ال1330 نيما منظومه  ي بلند» مرغ آمين « را می سرايد که در واقع طبق عقيده ی 
او مرغ آمين، کس��ی اس��ت که » وجودش، يک سره دردمندی و آوارگی و در عين حال، فهم 
درد خلق اس��ت. درغروب گاه دل س��رد و دل گير می آيد تا به مردم دل گرمی بدهد و بگويد 
دوران زجر و ش��کنجه و نوميدی به راس��تی به پايان آمده و جهان خواره روی در زوال دارد. 
« )حميديان ، 1381:258( به گواهی تاريخ، پس از فروپاش��ی حزب توده، مصدق جبهه ی 
ملی ايران را تشکيل می دهد و دوباره با حمايت همه ی اقشار به ويژه مذهبيون بزرگ، بارقه ی 
اميد را در دل افراد، علی الخصوص روش��نفکران پديد می آورد و برای قطع ايادی بيگانگان از 
کشور و رفع بيداد از هيچ کوششی فروگذار نمی کند. در آن سال ها همه شيفته ی او بودند. 

فض��ای ش��عر، با توجه به س��ال پدي��د آمدنش، اذهان را به س��مت مصدق می کش��اند 
 و اين که ش��ايد ش��ما هم با توجه به تاريخ ش��عر از خود پرس��يده باش��يد: » آيا مرغ آمين 
می خواه��د چه��ره ی يکی از بزرگ مردان تاري��خ ما و رهبر فرزانه ی عص��ر خويش، مرحوم 
دکت��ر محمد مص��دق را با نقش عظيم بيدارگری و تحرک بخش��ی اش تجّس��م بخش��د؟« 
) حميدي��ان ، هم��ان ،280( آری نيما، او را » نش��ان از روز بيدار ظفرمن��دی« می داند که: 
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» ب��ا نه��ان تنگنای زندگان��ی دس��ت دارد /  از عروق زخم��دار اين غبار آل��وده ره، تصوير 
 بگرفته /  از درون  اس��تغاثه های رنجوران / در ش��بانگاهی چني��ن دلتنگ می آيد نمايان « 
)همان، 491( اما در سال1331 که توطئه ها عليه مصدق باعث برکناری موّقت او می شود و 
اوضاع را عليه او سوق می دهد، نيما نيز متأثر می شود و  محزون وار می گويد: » من چهره ام 
گرفته / من قايقم نشس��ته به خشکی / با قايقم نشس��ته به خشکی / فرياد می زنم / وامانده 
در عذابم، انداخته اس��ت / در راه پر مخافت اين س��احل خراب / و فاصله است آب /  امدادی 
ای رفيقان با من « )همان ، 499 ( در ادامه ی اين شعر، با گفتن اين سخن: » مقصود من ز 
حرفم معلوم بر شماست / يک دست بی صداست / من،  دست من کمک ز دست شما می کند 
 طلب « )همان ، 500 ( انديش��ه ی مارکس را به ذهن متبادر می س��ازد ؛ مارکس می گويد :

» مس��ايل زندگ��ی نوين را می توان در خاس��تگاه های واقعی و ماّدی هم چون س��اختارهای 
سرمايه داری جستجوکرد و راه حل های آن را نيز تنها در بر انداختن اين ساختارها به وسيله ی 
عمل دسته جمعی گروه های وس��يع مردم می توان يافت. « ) ريترز، 1382:27( در حقيقت، 
نيما به اين باور رسيده که شاعر بايد به خاطر مردم فرياد برآورد، زيرا از نظر او » شاعر بودن 
يعنی همه کس بودن، به جای همه کس��ان فکر کردن و رنج آوردن در دل همه کس و همه 

چيز بودن. « ) نيما، 634 : 1373(   
 پس دوره ي دوم ش��عر نيما را نيز مثل اش��عار دور اول بس��يار متأثر از اوضاع روزگارش 

مي يابيم که اين امر با توجه به هر سطر آن مشخص مي باشد .   
2-3- دوره ی سوم شعر نیمایی1332 شمسی تا سال 1338 

ب��ا ش��روع اين دوره، ش��مار ش��عرهای نيم��ا نيز کم می ش��ود و اي��ن ناش��ی از اوضاع 
س��خت زمان، پيری ش��اعر و بيم��اری او می توان��د بوده باش��د. درس��ال 1332 نيما فقط 
قطعه ی مهمي به نام » دل فوالدم « را س��روده اس��ت. در اين س��ال اوضاع کش��ور نا آرام 
اس��ت و دول��ت ملّ��ی مصدق ب��ه نابودی می رود ؛ لذا ش��اعر وضع مناس��ب روح��ی ندارد و 
حوصل��ه اش ب��ه س��ررفته، طوری که می گويد: » ول کنيد اس��ب مرا / راه توش��ه ی س��فرم 
 را و نم��د زين��م را / و مرا هرزه درا / که خيالی س��رکش/ به در خانه کش��انده اس��ت مرا « 
 )نيما ، 508 : 1371( در اين منظومه ديگر شاعر شاد نيست و اميد سابق در شعرش ديده نمی شود : 
» رس��م از خّطه ی دوری، نه دلی ش��اد در آن/ سرزمين هايی دور / جای آشوبگران/ کارشان 
کش��تن و کش��تار که از هر طرف و گوشه ی آن /  می نش��انيد بهارش گل با زخم جسدهای 
کسان. « )همان، 508(  نيما در» مرغ آمين«، از اميد و کاميابی سخن می گفت، اما در اين 
جا اش��اره می کند که فکرش بيهوده بود و آن همه اميد به آينده ی بهتر و پيش��رفت کش��ور 
بيهوده بود: » فکر می کردم در ره چه عبث / که از اين جای بيابان هالک / می تواند گذرش 
باشد هر راهگذر/ باشد او را دل پوالد اگر/ و بر سهل نظر / در بد و خوب که هست / و بگيرد 
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مش��کل ها آس��ان/ و جهان را داند / جای کين و کشتار / و خراب و خذالن. « )همان ، 508(  
لذا در می يابد که بعد از آن همه تالش و تکاپو و آرزو، دوباره کشور سر جای اولش برگشته: 
» ولی اکنون به همان جای بيابان هالک / بازگش��ت من می بايد، با زيرکی من که به کار« 
)همان ، 509 ( تقريباً جای ترديد نيس��ت که ش��اعر، کاماًل متأثر از حوادث س��ال 1332، 
 اين ش��عر را س��روده است. سرشکس��تگی عناصر ترقی خواه او را سخت متأثر ساخته است: 
 » وين زمان فکرم اين است که در خون برادرهايم / ناروا در خون پيچان / بی گنه غلتان در خون 

/ دل فوالدم را زنگ کند ديگرگون. « )همان(
لحن کالم نيما پس از اين سال صريح تر و سوزناک تر می شود: » وه ! چه سنگين است با 
آدم کشی )با هر دمی رؤيای جنگ( اين زندگانی / بّچه ها، زن ها / مردها، آن ها که در خانه 
بودند / دوست با من، آشنا با من  سراسر کشته گشتند. « ) همان ،510( اما پس از مدتی نيما 
دوباره به سمبول روی می آورد؛ گويا تحّير و تأثر شاعر فروکش کرده است، ليکن سمبول های 
او مقاصد اجتماعی و متعهدانه ی وی است و اين وجه متمايزی به شعر او در قياس با شيوه ي 
سمبوليس��م اروپايی می بخش��د. به بيان ديگر» ش��عرهاي ماالرمه و نيما هر قدر هم از نظر 
استفاده از سمبول با يکديگر اشتراک داشته باشند، هرگز از نظر هدف سمبول ها اشتراکي پيدا 
نمي کنند. شعر ماالرمه، شعري است در خود و براي خود، شعر نيما شعري است باالتر از خود 
و براي ديگران و يا براي قوم و قبيله ي نيما. « ) براهني،1380:224( در قطعه ی بسيار زيبا 
و پرمحتوای » هست شب « که در سال 1334 سروده شده است، تازگی عبارات سمبوليک 
اجتماعی را شاهديم؛ شب دم کرده است و خاک که مجاز از انسان است رنگ رخ باخته است 
که حاکی از ترس ش��ديد مردم از ظلم رژيم اس��ت. تاخته شدن ابر به وسيله ی باد به سمت 
شاعر، بيانگر فرا رسيدن غمی سخت است که بر او چيره می شود.  هوايی که مثل تن گرم و 
ورم کرده ايستاده و ساکن شده است، از مرگ و نابودی و سکوت خبر می دهد و در پايان نيز 
با تکرار » هست شب، آری، شب « نشان می دهد که هيچ روزنه ی اميدی را نمی بيند: » هست 
ش��ب، يک ش��ب دم کرده و خاک / رنگ رخ باخته است / باد نوباوه ی ابر از بر کوه / سوی من 
تاخته است. « )نيما ،  همان ،510( به طور کلی اشعاری که نيما پس از سال سی و دو سروده، 
 بيش تر ناراحت و نا اميدکننده است و اين را در قطعات » سيوليشه « ، » در پيش کومه ام « 
» کک کی «، » بر سر قايقش« و ... به وضوح می توان ديد. او زندانی لحظات تنهايی و غربت 

خويش است که بی هم دل و بی  هم زبان شده است: 
» مانده زندانی به لب هايش / بس فراوان حرف ها  اما / با نوای نای خود در اين شب تاريک 
پيوسته / چون سراغ از هيچ زندانی نمی گيرند / ميزبان در خانه اش تنها نشسته. « ) همان ، 516( 
 چيزی که عجيب به نظر می آيد آن است که به ناگاه در زمستان 1336 انتظار نيما دوباره قّوت 
می گيرد و ش��اعر انتظار مخاطبش را در شب می کشد نه در صبح روشن، چون که به فضای 
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حاکم آگاه اس��ت. عناصر رژيم و جاسوسانش همه جا پراکنده هستند. کاماًل خفقان و تهديد 
حکم فرماست و لذا می گويد: 

» ت��و را من چش��م در راهم / ش��باهنگام، در آن دم که بر جا دّره ه��ا چون مرده ماران 
خفتگانند / در آن نوبت که بندد دس��ت نيلوفر به پای س��رو کوهی دام / گرم ياد آوری يا نه، 
من از يادت نمی کاهم/ تو را من چشم در راهم. « )همان ، 517( آخرين شعری که از نيما 
در قالب » نو « در کتابش وجود دارد، قطعه ی » شب همه شب « می باشد؛ که در آبان سال 
1337 س��رود و در آن نيز وی در انتظار کس��ی در شب می باشد البته کسی که ديگر هرگز 
نمی آيد. چون از ديّار و ديار خبری نيس��ت؛ همه چيز ويران و نابود شده است و ديگر آزادی 

و آزادگان وجود ندارند: 
» ش��ب همه شب، شکسته خواب به چش��مم / گوش بر زنگ کاروان استم / با صداهای 
نيم زنده ز دور / هم عنان گشته، هم زبان هستم / جاده اما، از همه کس خالی است / ريخته 
بر س��ر آوار/ آوار/  اين منم مانده به زندان ش��ب تيره که باز / شب همه شب / گوش بر زنگ 
کاروان استم. « )همان ، 517 ( البته شايد اين کاروان، کاروان مرگ شاعر باشد که می خواهد 
بدين وس��يله به دوستان سفرکرده ی خويش نظير عش��قی و ديگران بپيوندد و اين گونه بود 
که کوهستان زاده ي دليری که همّتش به بزرگی کوه های سر به فلک  کشيده ی البرز بود، 
همواره در نهان خانه ي اش��عارش به حال ملت و مملکت گريس��ت و مويه کرد و س��رانجام 

سيمرغ روحش را به آسمان سپرد.

3- نتیجه گیری

با توجه به آن گفته شد می توان دريافت که نيما اگر چه تنها شاعری نبوده است که درد 
جامعه داش��ته اس��ت، ولی بی شک يکی از برجسته ترين ش��اعرانی بوده که محتوای بيش تر 
اش��عارش، اجتماعی است و توصيف گر درد مردم مظلومی است که گرفتار استبداد شده اند. 
کاربرد وسيع نمادهايی که با ترفندی خاص بار منفی به آن ها بخشيده نظير: شب، سيل، باد، 
توفان، دريا، گرگ، جغد و ... همگی نش��ان از مس��ؤوليتی است که شاعر در برابر جامعه اش 
احس��اس می کند و خود را ملتزم به آن می داند و گاهی چنين  بر می آيد که او به تنهايی بار 
همه ي دردها و رنج های مردمش را به دوش می کش��د و مدام به حس��رت می نشيند. عالوه 
بر اين ها، آن چه از ميان اش��عار نيما برداشت می ش��ود، اين است که او در برابر تمام حوادث 
زمانه و رويدادهايی که اس��تبداد وقت بر تاريخ اين س��رزمين تحميل می کند، حتی کلمات را 

نيز ناکافی می بيند. 
او با توجه به هر اتفاق مهمی شعر  سروده است و کم تر شاعری مثل نيما وجود دارد که به 
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جزئيات زندگی مردمش بپردازد، از کومه ای در دشت گرفته تا حال و روز يک چوپان، از ساده 
لوحی انگاس��ی گرفته تا زيرکی گرگ ها، از دير يازی ش��ب گرفته تا خواندن خروس و آمدن 
پادش��اه فتح؛ لذا نيما عالوه بر اين که س��اختار ظاهری شعر سنتی فارسی را در هم ريخت، 
درون مايه ي آن را نيز کاماًل اجتماعی کرد و شايد به جرأت بتوان گفت که او طاليه دار شعر 

کاماًل اجتماعی فارسی است که در دل خويش، چيزی جز اندوه مردم زمانه اش نداشت.
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Social Identity in Nima`s Poetry

Abstract

Great well-known persian poets and writers have never been 
neglegctful of the circumestances of their societies.But contents 
with sheer focus on society, whose turning point should be sought in 
nima youshij`s poetry, started a gradual rise since the constitutional 
revolution. There are three phases observed in nima`s poetry. The 
first phase was from 1920 to september 1941. In this phase, which 
mainly overlapped reza khan`s dictatorship, his works were highly 
symbolic. september 1941 is the beginnig of the second phase which 
appears to have many fluctuations. Nima`s style of poetry receives 
approval in this period. The final years of  this phase coincided the 
fears of and hops for Mosaddeq`s stepping to power which Nima 
specifically has referred to in his poem “Bird of Amen” . Nima was 
particularly prolific in this period. The last phase stretches from 1953 
to the end of his life. Past  the coup  d`etat, he experienced a gloomy 
atmosphere in this period. Nima`s tipple periods are accompanied by 
a kind of symbolism with traces of romanticism. His symbols mainly 
depict the oppressed social conditions that he constantly suffered 
from. In fact, the dominate air in Nima`s poetry is based on national 
identity from a modern perspective, of course, and with a compeletly 
social approach. That is the reason we come to know him as a pioneer 
in terms of form and content, and remember him as a social poet.

Key words: Nima, Society, Dictatorship, Symbol.
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