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 بررسي تأثير اجتماع بر شعر معاصر در مكتب ناتوراليسم
0Fعليرضا مظفّري

1  

1Fرقيه پيري 

2 

 چكيده          
هاي بارز مكتب ناتوراليسم كه ايجـاد پيونـد    له، به ميزان تأثير يكي از ويژگيدر اين مقا          

ه اسـت؛  تـه شـد  واقعي بين ادبيات و اجتماع است، در شـعر دورة مشـروطيت و معاصـر پرداخ   
منظور در وهلة اول تعريف مختصري از ناتوراليسم ارائه گرديده و سپس منشأ ايجاد ايـن   بدين

ه اسـت. از آنجـا كـه محـيط ادبـي      ويژگي در مكتب ناتوراليسم غرب، مورد بررسي قرار گرفتـ 
 تواند از تأثير محيط اجتماعي بركنار بماند، شعر دورة مشروطه كه كامالً تحت تأثير محـيط  نمي

داده شد كـه  اجتماعي و سياسي زمان خودش قرار گرفته بود، مورد بررسي قرار گرفت و نشان 
هاي ادبـي ايـران اسـت. آن گـاه بـه طـور        ترين دوره گراترين و اجتماعي شعر اين دوره از واقع

مفصل به بررسي پيوند ادبيات با اجتماع در شعر دورة معاصر اشاره شد و نشـان داده شـد كـه    
تـوان   شاعران معاصر تحت تأثير اين مكتب قرار گرفتند طوري كه به طور صريح مـي  بعضي از

هاي ناتوراليسم اجتماعي را مشاهده كـرد. در هـر صـورت شـعر      برخي از اشعارشان ويژگيدر 
معاصر در هر شرايطي گاه به صورت صريح و مستقيم و گاه سـمبوليك، پيونـد خـودش را بـا     

 اجتماع نگسست.
 

 :  كليد واژه ها

 ناتوراليسم، شعر مشروطيت، شعر معاصر، اجتماع                        

 

 

                                      
            13/10/1389/  تاريخ وصول :       استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه -1

 21/06/1390تاريخ پذيرش: 

2 ñ ات فارسي دانشگاه اروميهدانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبي 
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 مقدمه
بر اثر ارتباط با غرب و توسعة روابـط فرهنگـي و انتشـار سـريع      20و19ايران در قرن           

عقايد و آراي فلسفي و اجتمـاعي، توانسـت بـا دانـش هـا و علـوم آن سـرزمين آشـنا گـردد.          
توانستند با مكتب هاي ادبي غرب آشنايي پيدا كنند. از اين رو بعضي  نويسندگان و شاعران نيز

از اديبان جامعه نيز تحت تأثير اين مكاتب ادبي آثاري را خلق كردند. يكي از اين جنبش هـاي  
اي از  زيرا پاره ؛ها پيشگاماني ناخواسته در شعر بودند ادبي، مكتب ناتوراليسم است. ناتوراليست

است. همچنين آنـان بـا افشـاي     هاي آنان آمده رمانشعر و زندگي شهري در هاي  نهنخستين نمو
هاي اجتماعي، طاليه ات رياكارانه و بيدادگرياخالقي هاي  ويژگي ات قرن بيستم بودند.داران ادبي

ـ   بارز اين مكتب عبارت است از وارد كردن روش ات، انتقـاد از مبـاني   هاي علوم طبيعي بـه ادبي
انسان در زنجير جبر تاريخي، آوردن زبان محـاوره در آثارشـان، ثبـت دقيـق      جامعه، اسير بودن

ها و ... تأثير اين مكتب را به طور آشكار در آثـار بعضـي از نويسـندگان     جزئيات و توصيف آن
توان مشاهده كرد كه تا حـدودي مـورد    معروف كشورمان از جمله هدايت و چوبك و غيره مي

 است.  ر گرفتهگران قرا كاوش و بررسي تحليل
هـاي ادبـي از جملـه     هايي كه صرفاً بـه توضـيح مكتـب    در دورة حاضر از جمله كتاب 

هـاي ادبـي    دحسيني و آشنايي با مكتبهاي ادبي از رضا سي ناتوراليسم اشاره شده، كتاب مكتب
باشد، كه در آنجا نيز به توضيح ناتوراليسم بيشتر در زمينـة رمـان پرداختـه     از منصور ثروت مي

ه بايد اذعان داشت از آنجاكه بانيان مكتب در زمينة رمان و داستان به بررسي اين است. البتّ  شده
تا آنجاكه نگارنده  سببمكتب پرداختند و در شعر چندان بهايي به اين مكتب داده نشد، به اين 

ـ اطالع دارد در شعر معاصر ما نيز جستجو كردن و يافتن آراي ناتوراليستي چندان مـورد ت  ه وج
منتقدان ادبي كشور قرار نگرفته است تا جايي كه هيچ كتاب و نوشـتة مسـتقلي در ايـن زمينـه     
يافت نشد. بدين لحاظ اين نوشته در صدد است تا با بررسي يكي از ويژگي هاي ايـن مكتـب   

ات با اجتماع) نشان دهد كه آيا شعر معاصر از مكتب ناتوراليسم اثر پذيرفته يا نـه و (پيوند ادبي 
بوده است و وجوه مشترك بين اين دو چيست؟ بـراي تبيـين ايـن     اگر تأثير پذيرفته تا چه حد

كنيم و بعد به شعر دورة مشروطه و معاصـر   م شروع ميبحث را اول با توضيح ناتوراليس مسأله
 پردازيم. مي
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 ناتوراليسم

ه در رمان جنبش ادبـي بـه   در اواخر قرن نوزدهم در كشور فرانسه، در ادبيات و به ويژ          

ط     Naturalism)نام ناتوراليسم( اميـل زوال «يا طبيعـت گرايـي توسـ)«Emile Zola  بـه ،(

ايـن  «وجود آمد. ناتوراليست در اصل اصطالحي است كه از فلسفه به ادبيات راه يافته اسـت و  

ي، تمـام  مكتب بر اساس ناتوراليسم فلسفي پايه گذاري شده است. به موجب ناتوراليسم فلسـف 

پديده هاي هستي در طبيعت و در محدودة دانش عملي و تجربي جاي دارنـد و هـيچ چيـز در    

) اما از نظر ادبي، ناتوراليسـم تـاكنون دو معنـي    504: 1378 ،(مقدادي» وراي ماده وجود ندارد.

آن تر و در معني واژگاني خود كاربرد يافته كـه مـراد از    دا كرده است: نخست در مفهوم سادهپي

دوست داشتن طبيعت و اظهار عشق به انواع مظاهر آن از قبيل گل و گياه و كـوه و دشـت و...   

) در دومين مفهوم به معني مكتب ادبي مشهوري است كه عبارت 122: 1395بوده است.(ثروت،

بنابراين در ادبيات، ناتوراليسـم بـه   « از به كار بستن روش تجربي و علمي در ادبيات مي باشد. 

ناي توضيح و تشريح اوضاع كلّي انسان در بستر شرايط جبري زمان و مكان(محيط) و برپاية مع

 همان )» ( وراثت است.

حـاكم بـود، اغلـب آنهـا بـه       19منشأ اجتماعي نظريات مكتب ناتوراليسم كه در قـرن            
عي بـه وجـود   احساس هنرمند از نابساماني اجتماعي مربوط مي شود. بدين ترتيب، زمينة اجتما

آمدن مكتب ناتوراليسم تحوالت و تغييرات بزرگي بود كه در عالم سياست كشورهاي اروپـاي  
م در اروپا، اتّحاد آلمان و ايتاليـا،   1841و  1830هاي انقالب( غربي و آمريكاي شمالي پيش آمد

جنگ فرانسه و پروس، جنگ هاي داخلي آمريكا) و باعـث شـد چهـرة ايـن كشـورها از نظـر       
اسي و اقتصادي تغيير كلّي كند. از طرف ديگر، در اين دوره پيشرفتي سـريع در زمينـه هـاي    سي

بـه   ) در ايـن دوران م1855-1755مختلف علمي و فرهنگـي رخ داد، نتـايج انقـالب صـنعتي (    
هاي عظيم و شهرهاي بزرگ صنعتي بـه وجـود آمدنـد، كشـف      خوبي آشكار شده بود. كارخانه
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رق) و منابع معدني و ايجاد وسايل ارتبـاط سـريع، چهـرة زنـدگي را در     منابع نيرو (بخار،گاز، ب
 كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي تغيير داد.  

انقالب صنعتي دو جنبة كامالً متضاد داشت: از سويي پيشرفت سـريع علـوم و فنـون،     
طبقـة  ديدگاهي تازه و اميد بخش در برابر چشم بشر آن روز گشود و ذوق و عالقة جوانـان و  

تحصيل كرده را نسبت به خود جلب كرد و در آنان افكار و احساساتي تـازه بـر ضـد ارتجـاع،     
كليسا، مذهب و عقايد كهنه به وجود آورد، از سـوي ديگـر ايـن پيشـرفت هـا، در عمـل مايـة        

گيري بيشتر انسان از انسان و پديد آمـدن دو طبقـة كـامالً متمـايز سـرمايه دار و       استثمار و بهره
اسـتثمار شـده را   ر و تضاد بين آنها شد كه در نهايت، اعتصاب ها و قيام هاي مكرّر طبقـة  كارگ

)  بايد توجه داشت كه نتيجة سـيطرة بـورژوازي و طـرز    264: 1373ميرصادقي،به دنبال آورد. (
عمل حكومت هرگز به نفع اكثريت مردم نبود. بخصوص شكوفايي صنعت در تضـاد بـا منـافع    

بنابراين تعادل زندگي در نگاه كارگران نيز كه اميدوار به بهرمنـدي   ؛گرفت ير مكارگران نيز قرا
به هم مي خورد. بـدين لحـاظ ناتوراليسـم بـه      ،بيشتر از نظام صنعتي و توليد انبوه جديد بودند

نوعي دنبال اين تعادل بود. هدف زوال نيز پيدا كردن تعادل در زندگي بـود كـه بـر اثـر علـم و      
رده بود. بدين ترتيب ناتوراليسم ناچار شد در رسيدن به اين تعادل هر چه در صنعت به هم خو

قدرت دارد صرف تصوير پليدي، پريشاني، بي عدالتي، چرك و كثافـت و خـون و فحشـا و ...    
 كند و آن را به طور وسيع نمايش دهد.  

  ن   هـا، عاليـق و   ها، چـالش آثار زوال پر از مواد و عناصري بود كه نمايشگر تضـادتمـد
عصر او بود. نمادهاي شهر، ماشين، الكل، فحشا، فروشگاه هـاي بـزرگ، بـورس سـهام و جـز      

ة منافع مـادي و  هايش حيات آدمي را اغلب از جنب ) زوال در نوشته147-145: 1385آن.(ثروت،
كرد و طبيعت پست و زشت آدمي را معلـوم مـي سـاخت. ناتوراليسـت هـا       شهوات وصف مي

تري در زندگي را در  ه بندي كرده اساساً اليه هاي خشنسيستماتيك را طبقفرمول هاي منظّم و 
از جهان بود بدان گونـه  گذاشتند، روش و آيين آنان عمدتاً پرده برگرفتن  آثارشان به نمايش مي

)زوال عقيده 57: 1373(رابرتس ولچ، آنكه خود دخالتي در اين نمايش داشته باشند. كه هست بي
نشان دادن انسان در محيط اجتماعي، مي تواند بر محـيط اجتمـاعي خـود    داشت رمان نويس با 
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سـت مـداران و سـردمداران    اثر بگذارد و با كشف قوانين اجتماعي و با نشان دادن آنهـا بـه سيا  
 به آنان در اصالح جامعه كمك نمايد. دتوان جامعه، مي

د عبـارت از حـوادث روزمـرة    نويسندگان ناتوراليست ادعا كردند كه محتواي رمان باي          
عادي و پيش پا افتادة زندگي باشد، بايد از همين چيزهايي باشد كه نه آغاز دارنـد و نـه پايـان،    

م اضـافه كردنـد كـه    حوادثي كه هميشه و در همه جا و براي همه كس اتّفاق مي افتد. اين را ه
ـ       هـا و دورويـي   رمان بايد پسـتي  ر اسـاس معايـب و   هـاي مزورانـة زنـدگي اجتمـاعي را كـه ب

خودخواهي بنا شده است، نشان دهد. در نظـر چنـين رمـان نويسـاني، زنـدگي حقيقـي همـان        
زيرا اين زندگي چيزي جز دروغ و  ؛زندگي چند تن راحت طلب تن آساي اشراف منش نيست

تصنّع ندارد؛ بلكه زندگي اكثريت مردم، زندگي افراد بيشمار و ساده دل در خور توجه و دقـت  
 )423-421: 1384د حسيني،(سي و هنر يعني تصوير زندگي همين مردم ساده و عامي.اوست، 

) اسـت  Guy de Maupassantاز نويسندگان ديگر ناتوراليست،گي دوموپاسان(  
ترين آثارش، به نحو احسن پستي هاي جامعة بورژوايي زمـان خـودش را    كه او نيز در معروف

مستقيم از خود زندگي استخراج شده، حقيقت ناب آشكار ساخت. نوشته هاي او چون به طور 
 )81: 1376(فورست،» ناتوراليسم كوشيد بين زندگي و هنر پلي بزند.« است، زيرا

ها به اجتمـاع و مسـائل مربـوط بـه آن      ر شد همچنان كه ناتوراليستدر اينجا بايد متذكّ          
اهماي را بـه خـود اختصـاص     جايگاه ويژه دادند، در مكتب رئاليست نيز اجتماع اي مي ه ت ويژي
ت بودند و در واقع آنان بودند كه سـد  لين بنيانگذاران پرداختن به واقعيها او است. رئاليست داده

قوي تخيل رمانتيسم را شكستند و واژة واقعيهـا هـم    ل نمودند. ناتوراليستت را جايگزين تخي
ـ  براي حـس اي  به دنبال پيروي از مكتب رئاليسم بهاي ويژه ت دادنـد. زوال، بـاني مكتـب    واقعي

ناتوراليست، خود معتقد بود كه حس ت فقط زماني مطلقاً ضرورت دارد كه انسان بخواهد واقعي
كتـب رئاليسـم و ناتوراليسـم    مبه تصوير زندگي بپردازد. براي به تصوير كشيدن زندگي هر دو 

ـ    ع بـه يـافتن اليـه   ه اجتماع و مسائل مربوط به آن بودند. آنان شـرو متوج ت هـاي زيـرين واقعي
شـان بـود، بـرمال     اجتماع كردند و عفونت و فسادي را كه در جسم بـه ظـاهر پيشـرفتة جامعـه    

ا در ايـن تأكيـد بـر حضـور     ساختند و انواع فساد اخالقي، فقر و گرسنگي را آشكار نمودند. ام
ز شد.  هايي ني توان متوجه تفاوت ت و اجتماع در هر دو مكتب، ميواقعي 
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رئاليسم تصوير زندگي است آنچنان كه آن را مي بينيم و درواقع نويسندة رئاليسـت را   
ا ناتوراليست عالوه بر به تصـوير كشـيدن اجتمـاع،    اس اجتماع دانست. امتوان به عنوان عكّ مي

هـا فقـر، گرسـنگي، فسـاد،      يك نگرش افراطـي بـه جامعـه و مشـكالت آن دارد. ناتوراليسـت     
آميـز بـه نمـايش     تـرين و بـدترين شـكل خـود و بـه صـورت اغـراق        در پررنـگ  تباهكاري را

طـوري كـه شـايد     ؛كشيدند تري را در زندگي به تصوير مي هاي خشن گذاشتند و اساساً اليه مي
بـه عنـوان مثـال در     ؛كردنـد  ت را در اين نگرش افراطي گم ميها واقعي بتوان گفت، گاهي وقت

كـه  » لـوطي «اشعار نصرت رحماني اشاره كرد از جملـه شـعر   توان به بعضي از  شعر معاصر مي
كامالً اين ديدگاه ناتوراليستي را در خود دارد كه در صـفحات بعـد همـين مقالـه بـه آن اشـاره       

 است. شده
ه آنـان بـه اجتمـاع وجـود     توج مسألةتفاوت ديگري كه ميان رئاليسم و ناتوراليسم در  

ـ      توان به نوعي جبرگرايي علمي  دارد، مي ه و سلب اختيار از انسـان اشـاره كـرد كـه مـورد توج
ها بود. آنان اعتقاد به تأثير وراثت و محيط در سرنوشت بشر داشتند و معتقد بودنـد   ناتوراليست

رسـد و باعـث    اجدادي كه نقص و اختالل جسمي دارند اين نقص از نسلي به نسل ديگـر مـي  
چنـين بـاور داشـتند محـيط نيـز در رونـد       هاي بعدي الكلي يا بدكاره شوند و هم گردد نسل مي

كند خواه ناخواه زيـر سـلطة    سرنوشت بشر تأثيرگذار است و چون انسان در اجتماع زندگي مي
هـا معتقـد اسـت     كه ماننـد ناتوراليسـت  است به عنوان مثال شاملو جزو شاعراني  ؛جامعه است

هـاي   صول اجباري محـيط كند و افراد را مح سرنوشت انسان را وراثت، محيط و زمان تعيين مي
داند كه اختياري از خود ندارند. به عقيدة او هرآنچه وجود و ماهيت آدمـي را تشـكيل    خود مي

 ها گرفته تا مرگ. ها و شادي از رنج ؛دهد اعتباري و تحميلي است مي
ام كه از آن من نيست/ به مرگي  ام كه از آن من نيست/ بر خاكي نشسته از رنجي خسته 

 رم كه از آن من نيست.سپا جان مي
 ـ ام ت و بيـان آن و مبـارزه بـا شـرايط     ا برعكس، نويسندة رئاليست ضمن رؤيت واقعي

رحمانـة جبـر تـاريخي، وراثـت جسـماني و اجتمـاعي        حاضر، زندگي انسان را در زنجيـر بـي  
 داند. نمي

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 1391  بهار و تابستان   /  19شماره   /    سال هشتم    )پژوهشي  ادبيات فارسي –علمي  فصلنامه(  بهارستان سخن

 شعر دورة مشروطه
          بررسي ادبيات دورة مشروطه از جهات بسياري اهمدارد. چون هم از نظر اجتماعي ت ي

الت اجتمـاعي و  تاريخي و نقطة عطف بسياري از تحـو  هاي مهم از نظر ادبي يكي از پيچ و هم
 هـاي  زيرا بسياري از پديده ؛ناميد »دورة آغازها«ادبي امروز است. در واقع اين دوره را مي توان 

. از شـود  قطـه آغـاز مـي   ز همـين ن يابد ا گيرد و يا كمال مي اجتماعي و ادبي كه بعدها شكل مي
هـاي نمايشـي، شـعر     قالب شكني و خروج از سنّت، منظومههاي  جمله در شعر كه اولين نشانه

ادي، دگرگوني در عناصر شعر ماننـد زبـان، موضـوع و    ي، شعر عاميانه و طنز آميز و انتقكارگر
 )  294: 1386محتوا، صور خيال، موسيقي و ... ديده مي شود.(امين پور،

الت اش، نقطـة عطفـي در تـاريخ تحـو     ايران، با تمام خامي و ناتواني انقالب مشروطة« 
ت، گويندگان و نويسندگان، دربارة حكومت، قـانون و  اجتماعي ايران گرديد. در دورة مشروطي

ضرورت حكومت آن، آزادي، عدالت اجتماعي، ضرورت حياتي مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـي و     
و نه در محتـواي   -ارت سخن گفتند. با اينكه شعر مشروطه در مضمون استعمار خارجي با حر

ر گونـه  با مشروطيت همگامي داشت، در هر حال، اعتراضي قاطع و رسا بود عليه ه -ژرف آن 
العمل به موقعي بود در مقابل اوضاع نابسامان اجتماعي و سياسي و  استبداد و استعمار، و عكس

 ) 221: 1376 (ترابي، »فرهنگي كشور.
شعر شاعران مشروطيت با مسايل انقالب و اجتماع، عجين شده است و همـين علّـت     

باعث پيدايش نوعي شعر اجتماعي در اين كشور گرديده اسـت. ايـن شـعر اجتمـاعي درواقـع      
كشد و به نوبة خود بر روند مسـائل و   محيط و زندگي اجتماعي را به نحو احسن به تصوير مي

تـوان از   گـذارد. شـعر دورة مشـروطه را مـي     و انسـاني نيـز تـأثير مـي     هـاي اجتمـاعي   تواقعي
چراكه مسـائل سياسـي و اجتمـاعي     ؛هاي ادبي ايران دانست گراترين دوره ترين و واقع اجتماعي

كه وقتي   است. همچنان كم و كاست و به شكل صريح و مستقيم در خود جاي داده جامعه را بي
ـ  ه نسيم شمال، عارف، عشقي، بهار و ... نگاه ميبه اشعار شاعران اين دوره از جمل ه كنيم، متوج

شويم. به عنوان مثال در ديوان نسيم شـمال اشـعاري كـه مربـوط بـه جامعـه،        همين مطلب مي
سياست و انتقاد از آنهاست، به طور صريح و آشكار بيان شده و مانند اشعار شاعران دورة بعـد  

 باشد. د، نميكه به اشعار سمبوليكي گرايش پيدا كردن
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 قند و شكر گران شده قيمت زعفران شـده « 

ـ ران حال به نرخ نـان  ـارده قـد چهـقن  دهش

                      

 قامت اسكناس هم باز ز غم كمـان شـده   

 »باز همان حكايت شنگولي است ومنگولي

                 226ات نسيم شمال: ( كلي( 
 كند اشاره كرده است. راني كه در جامعه بيداد ميدر اينجا به طور واضح و مستقيم به گ

          در شعر مشروطه نفـوذ   يكي از عواملي كه موجب گرديد تا مسائل اجتماعي تا اين حد
تـوان بـه نقـش منفـي شـعر دورة       داشته باشد، عالوه بر اقتضاي دورة انقـالب و بيـداري، مـي   

جامعه كه از استبداد، جنگ، فسـاد، فقـر و    بازگشت در اين زمينه اشاره كرد. در دورة بازگشت،
شـد،   كرد و بيشترين نياز به بيان مسائل اجتمـاعي در شـعر احسـاس مـي     بيماري و ... بيداد مي

برعكس اين نياز، شاعران از نظر فكري سعي در بيان همان افكـار مرسـوم در عهـد غزنـوي و     
المقـدور   يكوشيدند حتّ و مي حافظ و سعدي در غزل داشتند سلجوقي در قصيده و افكار دوران

از مسائل روز استفاده نكنند تا هر چه بيشتر شعر به اسلوب قدما شبيه باشد. از اين رو آنـان در  
زبان شعري و فكر شعري محدودة خاصو ناهماهنگي بين شعر و جامعه و  ي داشتند. اين تضاد

مشروطه را برآن داشت تا  قهر بودن شعر فارسي از زندگي در طي قرون متمادي، شاعران دوره
ن دو ايجاد كنند، شعري كه مشحون از خـون و  آدر شعر دست به نوآوري بزنند و صلحي بين 

 ها شد. فرياد، گرمي زندگي و آرمان
صداي اصلي مشروطيت، بيشتر يا ميهن پرستي است يا « بنا به نظر دكتر شفيعي كدكني          

ين گيالني(نسـيم شـمال)،   ) بهار،رفعت، اشـرف الـد  34 :1380شفيعي كدكني،»(انتقاد اجتماعي.
اديب الممالك فراهاني، عارف، الهوتي، فرّخي، عشقي، از نخستين سربازاني بودند كه قـدم در  
سنگرهاي شعر اجتماعي(پيشاهنگ شعر نو) منتها در قالب شعر سنّتي گذاشتند و افق ادبيات را 

 -سـاختند و بـا وارد كـردن مضـامين اجتمـاعي      با بهره جويي از سياست و اجتماع گسترده تر
سياسـي جامعـة    -رسـيدند. مباحـث اجتمـاعي   » شعر وطني«سياسي در شعر، سرانجام، به نوعي

ت و يك ربع قرن بعد از آن، از سادهسنّتي ايران دورة مشروطي تترين فعالي   هاي سياسي خـاص
المللي، كم يا بـيش، در هـر حـال    يا روابط بين » جنگ« هاي اجتماعي مانند ترين موضوع تا عام

) در 227: 1376بيشتر از اغلب شاعران ديگر، در ديوان اشعار بهار انعكاس يافتـه اسـت.(ترابي،  
 -زمينة شعر فارسي،كمتر شاعر و سخن پردازي به اندازة بهـار در شـعرش بـه امـور اجتمـاعي     
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اش مانند  ادبي و سياسي او زندگي سياسي به ويژه سياست و جريانات روز پرداخته، و به اندازة
دهـد كـه او شـاعر آزادي و حـافظ      ه است. ديوان اشعار بهار نشان ميتار و پود به هم بافته شد

ـ     د سنن و ارزش هاي ارج دار انساني است. وي با باال گرفتن و خشن تـر شـدن اسـتبداد محم
 :شمسي مي گويد 1285گيرد و به سال ميعلي شاه قاجار، جانب مشروطه خواهان را 

 خسروي اندر خور هر مست و هر ديوانه نيسـت 

 زتو در اين خانه نيست        ـدايي جـاينك اينك كدخ

 آري ازپروانه نيست مجلس افروزي زشمع است 

 اي چون خانة تـو خسـروا ويرانـه نيسـت     خانه

 

بهار تا پايان عمر ستايشگر صلح و آزادي و ارزش هاي اخالقي، در عرصة سياسـت و   
وي گذشته از مفاهيمي مانند آزادي، وطن، عدالت، ترقي و توسعه، بـه هشـياري   اجتماع است. 

 كنـد.  تأكيد مـي  تمام مردم در برابر تهديدهاي جهان خواران در تمام برهه هاي حساس تاريخي
 )225و222: 1376(ترابي،

 ظلمي كه انگليس در اين آب و خاك كرد« 

 از جور و ظلـم تـازي و تاتـار درگذشـت    

                                       

 نه بيورسـب كـرد و نـه افراسـياب كـرد      

    »كرد ظلمي كه انگليس در اين آب و خاك
 )642:  1/ ج1380(بهار،                               

مـا بـا   ، از آنجا كه اكثر آثار ناتوراليستي به نوعي نقـد اجتمـاعي ضـد حكـومتي اسـت               
از  ها مملو ستار متوجه اين نكته مي شويم كه ديوان او نيز مانند ناتوراليبررسي ديوان اشعار به

اشعار ضد حكومتي مي باشد. بهار در همة ديوانش از اوضـاع جامعـه و حكومـت خـود كامـة      
 قاجار و پهلوي انتقاد مي كند و مردم را دعوت به مبارزه مي نمايد.

 شرط ما بود كه با هم همه همدست شـويم « 

 ملك و سر و تن در خطر استخانه وكه مرا 

                               

 به وفاق و به وفـا يكسـره پابسـت شـويم     

 »خطر استخواهان زنهار وطن در اي وطن

 )42(همان:                                   
ميرزادة عشقي نيز جزو شـاعران جـواني بـود كـه شـعر خـود را در خـدمت انقـالب                   

ـ   روطه قرار داده بود و هدفش طرح مسائل روز بـود نـه توصـيف   مش رات و خيـاالت  هـا و تفكّ
شاعرانه و عارفانه. عشقي نيز جزو شاعراني بود كه از زمامـداري و سـلطنت احمدشـاه قاجـار     
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ـ  زبـان   ؛ي پرداخـت ناراضي بود، از اين رو با افكار تندي كه داشت به سرودن اشعار وطني و ملّ
 پرستي است. خ و صريح و آكنده از صداقت و وطنشعر او، تند و تل

 ايران يك انقالب مـي خواهـد و بـس   « 

 گـــر درخـــت آزادي ملـــك امـــروز د

                                                              

 خونريزي بي حساب مـي خواهـد و بـس    

 »از خون من و تو آب مي خواهـد و بـس  

 )172:  1321(سليمي،                     
اي كـه بـراي كارهـاي سياسـي و      سرانجام طبع تند عصياني عشـقي و عطـش سـوزنده   «        

 )  145: 1380(سلحشور،» اجتماعي داشت  او را در خاك و خونش غلتانيد.
 

 شعر دورة معاصر
ا بـاز بـه بيـان     قاجار مي شاعران مشروطيت با اينكه در محيط استبداد دورة           زيستند، امـ 

نمادين و پوشيده روي نياوردند بلكه به عكس، با بيان صـريح و كوبنـدة خـود از شـعر در راه     
مبارزات خويش استفاده كردند. نثر و نقد شعر مانند حوادث انقالب مشروطه كه تند و كوبنـده  

ا فضاي استبدادي دورة رضاخان كه قريب به بيسـت  بود، لحني صريح، تند و كوبنده داشت، ام
داد و چنان بر جامعه  ) طول كشيد، به هيچ ساز مخالفي اجازة نواختن نمي1300-1320سال از(

شـد و تنهـا   سلطه داشت كه روزنامه ها، مجلّات و كتاب ها مستقيماً زير نظر پلـيس اداره مـي   
ت اسـتبدادي،  رفت كه كامالً مطـابق ميـل حكومـت بـود. ايـن وضـعي       مطالبي به چاپ خانه مي

كه شمشـير را از  به طرف اين ايده رهنمون كرد كه اكنون وقت آن نيست  بسياري از شاعران را
ل براي خود نيافتند و اگر هم انتقادي بود به تعبير دكتر اي جز سكوت و تحم رو ببندند و چاره

بود و در قالب هـزار مجـاز و اسـتعاره، بـه      »ه چيزهاي سطحي و روبناييمتوج« شفيعي كدكني
)حكومت استبدادي رضا خان باعـث  155: 1383(زرقاني، خورد. يس هيچ كس برنمگوشه و لبا

سـاله فـرو رود. بـه ايـن دليـل       بيسـت شد كه شعر انتقادي و انقالبي عصر مشروطه به خواب 
شاعران مجبور شدند رو به شعر ستايشي بياورند و در كالبد نيمه جان آن، روحي تـازه بدمنـد،   

 واي ستايشي دارد.طوري كه حجم زيادي از اشعار اين دوره، محت
 ؛ولي انتقادها سـطحي اسـت   ،همانطور كه گفته شد، در شعر دورة رضاشاهي انتقاد هست       

دهد كه به مسائل عمقـي بيانديشـد و مسـائل عمقـي را در      را رژيم اين اجازه را به كسي نميزي
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آثار خود منعكس كند، جز در ادبيبه حسـاب آورد؛   ات زيرزمينياتي كه آن را بايد در مقولة ادبي
هرچنـد نيمـا    ات زير زميني اسـت. ي نيما كه نوعي از ادبيمثل شعر فرخي يزدي، الهوتي و حتّ

1380(شـفيعي كـدكني،   ا شعرش پر از انتقـاد بـود.  ستيز مستقيم با رژيم رضاشاهي نداشت، ام :
47  ( 

 تادبيه خورد. با هايي كه رضا شاه تحميل كرده بود، لطم ات اين دوره از نتايج محدودي
يك نظام نظارت شديد بر مطبوعات، تمام انتقادات قانوني اجتماعي در نطفه كور شد و سمبول 

ادي اجتماعي در كسوت عبارات ظريف و دو پهلو ادامه يافت. شـاعر  سازي معمول گرديد و نقّ
خود را در پس نوعي حجاب ارتباطي پنهان سـاخت كـه در تقـارن مسـتقيم بـا شـعر سياسـي        

 )  186: 1363قبل قرار داشت.( آژند، هاي الس
بـه  » ققنـوس  « نيما با تغيير مدار شاعري از رمانتيسم به سمبوليسم اجتماعي كـه شـعر             

نمونة بارز آن است، مسير جديدي را در پيش گرفت. وي از بديهي ترين و بنيادين  1316سال 
روي كه خـود را از نظـر پيونـد     ترين اصل هنر بهره جست: تصوير به جاي تصريح. نيما از آن

ت مـي دانسـت بـه هـيچ روي از آرمـان هـاي       با مسائل جامعة خويش وارث شاعران مشروطي
مردمي ودغدغه هاي دائمي خاطر،نسبت به حال و روز اقشار فرو دست و نيـز مسـائل جامعـة    
 روشن فكري فاصله نگرفت و به همين دليل هنگامي كه در مسير اصالح شعر عصر خـويش از 

ـ      ت جهات هنري به نماد پردازي روي آورد، بيشتر از نمادهايي بهـره گرفـت كـه تـوان و ظرفي
 )149: 1383(حميديان،  كامل براي طرح زمينة اجتماعي دارند.

آي آدم ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد!/ يك نفر در آب دارد مي سپارد جـان/  «          
 »زند/ روي اين درياي تند و تيره و سنيگن كه مي دانيديك نفر دارد كه دست و پاي دائم مي 

 )301: 1371يوشيج، (
از آنجا كه ناتوراليست ها با انتشار آثارشان، خوانندگان بـورژوازي خـويش را نـاگزير              

را هم كه ساختند تا با زندگي آشفته و نكبت بار طبقة كارگر آشنا شوند، كارگران هوشمندي  مي
نمودند. همـين   بودند، با وضع رقّت بار طبقة خويش بيشتر آشنا ميارشان پرداخته به خواندن آث

         امر عواقب اصالح طلبانه به دنبال داشت كـه مـي توانسـت در اصـالح جامعـه كمـك نمايـد.       
هـا در طـول سـال هـاي      نيـز ماننـد ناتوراليسـت    هاي نيما اي از شعر پاره )148: 1385ثروت، (
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ه بيان دردها و زندگي مذلّت بار مردم فقيـر و زحمـت كـش در شـرايط     شاعري او اختصاص ب
خـانوادة  « ،  1303در سـال  » خـاركن « و » محـبس « دشوار و پر از ظلم و استثمار دارد. شـعر  

در » مـادري و پسـري  « ،  1305در سال » جامة مقتول«و » شمع كرجي«،  1304در سال » سرباز
و ...  از  1325در سـال  » كار شب پا« ،  1324در سال » ليمان« و » ناروايي به راه« ، 1323سال 

جمله شعرهايي هستند كه مستقيم يا غير مستقيم، مضمون شان حكايت از رنـج هـا و زحمـت    
طاقت فرساي مردمي دارد كه در دست هيچ ندارنـد. تـأثّر نيمـا از بيچـارگي و دردهـاي مـردم       

اني نيز خشم او را برمي انگيزد و در نتيجـه  گاهي به تصوير و تعبير اين دردها مي انجامد و زم
ل اين شرايط ظالمانه مي كند. (پورنامداريان، مردم را تشويق به عمل و مبارزه براي تغيير و تحو

قهرمـان داسـتان كـه بـه خـاطر احتيـاج وگرسـنگي خـود و         » محبس«در شعر ) مثال97ً: 1381
ام دزدي بـه زنـدان افتـاده اسـت، دسـت از      اش، گندم از انبارهاي ارباب برداشته و به اتّه عايله

خشم و مبارزه خود از مباني جامعه و سردمداران آن برنداشته و از نظام قضايي و قاضيان نيز به 
 شيوه اي تمسخر آميز انتقاد كرده است.

 من و يـك گـاو، يـك دريـده نمـد     « 

ــن مفــت خوارگــان ز ســتم  ــيش اي  پ

ــاز    ــاهر س ــك ظ ــد ولي ــه دزدي  هم

                                      

ــرد!     ــه ب ــت خواج ــن رواس ــدا اي  اي خ

ــم   ــود را خـ ــت خـ ــرد پشـ ــد مـ  نكنـ

ــرداز  ــه داوري پـــ ــاهراً جملـــ  »ظـــ

        )78:  1371(يوشينج ،                          
» كارشب پـا «، »مادري و پسري« ، »خانوادة سرباز« گراي نيما مانند: هاي واقع در منظومه          

هـاي   تي شخصـي دهد. قالب كلّ و مرگبارترين شكل خود را نشان ميترين  مو ... فقر در بي رح
اي نان كه عواطفشان  از دست دادن قرصه ها با هم در گرسنگي كشيدن دائم و دلهرة اين منظومه

نيز نسبت به همديگر حول محور همين دلهره هاست، اشتراك دارند. در تمام داستان ها يا پـدر  
كنـد و   نها به مـرگ پـدر و مـادر بسـنده نمـي     يا مرض ناشي از فقر، ت يا مادر مرده است و فقر

   )91: 1383قربانيان ديگري نيز از اعضاي خانواده مي گيرد. (حميديان،
، فقر، تنهايي، تاريكي، بيماري، ترس، سرما، گرسنگي، و باالخره مرگ كه فضاي در كلّ          

ترين شكل خود را نشـان   ترين و افراطي ترين، خشن رحم تان ها را احاطه كرده است، در بيداس
گرداننـد.   را به فضاي ناتوراليسـتي نزديـك مـي   رسد گويي داستان ها خود  دهد و به نظر مي مي
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كشـد   ، شاعر زندگي فالكت بار نگهبان شاليزار را به تصـوير مـي  «  كار شب پا« مثالً در منظومة 
ونه كودكانش گرسنه و بيمار در تنهايي كومه به دور از پدر، جان مي سپارند و پـدر نيـز   كه چگ

دل نگران فرزندان مشغول نگهباني است كه مبادا حيوانات به شـاليزار حملـه كننـد و او مـورد     
بازخواست ارباب قرار گيرد، اما نيما در شعر عالوه بر ذكر دغدغه ها و دردهـاي شـب پـا، در    

به منشأ پيدايش اين دردها و عامل تشديد كنندة روابط ظالمانة اجتمـاعي و شـكاف    يك جا نيز
ها آگـاهي مـردم و اصـالح     دفش از اين كار مانند ناتوراليستعظيم طبقاتي پرداخته است كه ه

 اش است. جامعه
كند بار دگر دورش از موضع كار/ فكرت زادة مهر پدري؛/ او كه تا صبح به چشم  مي«     

 )416: 1371(يوشينج ،        »بايد پايد تا حاصل آن/ بخورد در دل راحت دگري» بينج« بيدار/

اي شب پا و امثال او، چيزي مثـل  مفت خوار و بلعندة حاصل اين رنج ه» دگري « آن  
در نظام ارباب و رعيتي است. به هر حال در همين جا كه سـخن از اسـتثمار شـدگي    » ارباب «

 گيرد. ستم نيز سراپاي شب پا را فرا مي به عصيان عليه اين منشأ اي ميل گفته شد، لحظه
پس از تبعيد رضاشاه و پايان يافتن جنگ و شكست فاشيسم، نـوعي آزادي سياسـي و             

آيـد. در چنـين فضـايي بـار ديگـر مطبوعـات و        ديد ميدموكراسي نسبي در اوايل دهة بيست پ
طه سر بر مي آورند. نفوذ آمريكا، انگليس و روس ي و چپ گرا، همچون دورة مشرواحزاب ملّ

شود. بدين ترتيب انتقاد از اوضاع و شيوه هـاي طنزآميـز كـه     نيز در اين مرحله آشكارا ديده مي
ـ    ه بـه  در زمان رضا شاه از شعر و نثر رخت بر بسته بود، دوباره به آثار ادبي راه مـي يابـد. توج

هاي سوسياليستي، مبارزه با اسـتعمار و   رواج انديشه طبقة كارگر و اقشار محروم جامعه، رشد و
 امپرياليسم، نكوهش جنگ و ستايش صلح در آثار اين مرحله فزوني مي گيرد. 

ــد      ــاني مانن ــأثير كس ــت ت ــتر تح ــه بيش ــي ك ــار ادب ــو« آث )، Victor Hugo»(هوگ
ــارتين« ــه« )، Lamartine»(الم ــم       )و . Musset»(موس ــي و رمانتيس ــاس گراي ــه احس        .. ب

پرداختند، از رواج آثار و شيوه هاي رئاليسم سوسياليستي نيز تأثير مي پذيرنـد و بـه نـوعي    مي 
شـاعران سمبوليسـت فرانسـه، بـه     واقع گرايي اجتماعي متمايل مي شوند و نيز گاه تحت تأثير 

قابـل ذكـر اسـت     ) 420و419: 1386 آورند. (امـين پـور،   وي مياي نمادگرايي اجتماعي ر گونه
اجتماع در اكثر شعر شاعران خود را نشان مي داد بـه همـين خـاطر     مسألةها  ن در اين سالچو
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حتّي شاعران رمانتيك جامعه نيز از تأثير ايـن مقولـه بركنـار نماندنـد. بـه همـين دليـل نـوعي         
هـاي اجتمـاعي، مبـارزه،     پيدا شد كـه بـه فعاليـت    1320هاي بعد از  رمانتيسم اجتماعي در سال

داد. كيفيت اصلي اين نوع شعر را بايد در دو چيز  به آزادي و انقالب اصالت ميعشق  سياست،
نابراين طرفـداران ايـن نـوع شـعر     جستجو كرد؛ نخست غنايي بودن آن و ديگر جامعه گرايي. ب

خواستند هم در فضاي شاعران رمانتيك غور و تعمق كنند و هـم بـه جامعـه و موضـوعات      مي
   )342: 1383اني،اجتماعي پشت ننمايند. (زرق

تـوان بـه ايـن     مي به نظر دكتر زرقاني با بررسي شعر شاعران دهة بيست و بعد از آن،  
انـد. در   شده عشق و جامعه، جدايي قايل مي نتيجه رسيد كه شاعران طبق يك قانون ننوشته ميان

يد كـامالً از  نظر آنان، انسان يا بايد دم از گل و بلبل و عشق و معشوق و... بزند و يا برعكس با
اين جغرافياي خيالي فاصله بگيرد و قدم در ميدان مبارزة اجتماعي بگذارد و از خون و جنگ و 

شت. او در آنجـا  نو» سراب«اي كه هوشنگ ابتهاج بر  مثل مقدمه قيام و حقوق كارگران دم بزند
تمـاعي بـرود.   نگويد و به سراغ دردهـاي اج » قول و غزل« بندد كه بعد از اين، با مردم پيمان مي

، و تغيير هويت شعريش از شعر غنـايي  » پادشاه فتح « و » ققنوس « كوچ نيما از شعر افسانه به
) از همـين جاسـت كـه بعضـي از     351: همانبه شعر اجتماعي نيز بيانگر همين ذهنيت است. (

نحطـاط هـاي   االنه وارد جامعه شدند و مانند آنان به تصوير اشاعران ما مانند ناتوراليست ها فع
، پريشاني ها ، زشتي ها و چـالش هـاي اجتمـاع ،    اقتصادي و سياسي جامعه، و بيان آشوب ها 

همت گماردند تا به اين طريق به اصالح جامعه دست بيازند. همانطور كه گفته شد، فضاي بـاز  
سياسي و آزادي بيان در دهة بيست باعث شد شاعران به سـرودن اشـعار انقالبـي و اجتمـاعي     

در ايـن دوره   بت نشان دهند و ديگر ترسي از اعدام و ترور نداشته باشند. بـه ايـن ترتيـب،   رغ
راني پيدا شدند كه فقـط  تعداد زيادي شاعر اجتماعي و شعر انتقادي و اجتماعي توليد شد. شاع

كردند و هر چيز ديگر در نظرشان تفنّن و بازي بـود   ميهاي سياسي و اقتصادي فكر  به پيشرفت
كننـد و سـوگند    اه اشـعار گذشـتة خـود طلـب مغفـرت مـي      اين باور بودند كه از گنـ  و در پي

خوردند كه بعد از اين اشـعار عاشـقانه و تغزّلـي نگوينـد و تمـام نيرويشـان را در خـدمت         مي
تهـاج،  پيروزي ايدة مورد نظر به كار بگيرند. از اين جمله بودند شاعران جواني چون هوشنگ اب
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همچنان كه گفته شد هوشنگ ابتهاج كه خود تحـت تـأثير افكـار    ...  احمد شاملو، شاهرودي و
    آورد: مي» سراب «  رايج زمانة خود، به خصوص حزب توده قرار گرفته بود، در مقدمة

ميهنان من به اشك و خون آغشته مي شـود،   به هنگامي كه چهره هاي زرد و شكستة هم        
شعر سروده ام، به هنگامي كه گرگان خـون آشـام   من به گل هاي ياس و براي روياهاي خودم 

گروه گروه مردان و زنان و كودكان را به كشتارگاه هاي جنگ و ستيز مي كشانند، من بـر فـراز   
عشق هاي خـويش گريسـته ام، و حـال مـن ديگـر نمـي خـواهم كـه چنـين باشـد. (شـمس            

ـ     او نتيجة اين پيام و پيمـان » شبگير « ) دفتر شعر 478: 1370لنگرودي، ي اوسـت كـه زمينـة كلّ
ها به پيشرفت اجتماعي معتقدند  ناتوراليست« اعي است. همچنان كه اجتم -مضامين آن سياسي

) ابتهاج نيـز ماننـد آنـان در    411: 1384،دحسينيسي» ( هاي آن را هموار كنند  خواهند راه و مي
ردهـاي  مطـرح كـردن مشـكالت و د   بعضي از اشعارش كه صرفاً اجتماعي و سياسي اسـت بـا   

 اش است. و پيشرفت اجتماعي و سياسي ميهني اش در پي اصالح جامعه
             با چرك و خون زخـم سـر انگشـت هايشـان/ جـان       /اما هزار دختر بافنده، اين زمان«          

 )95:(شبگير»  كنند در قفس تنگ كارگاه مي
ن كشد در خويشتن/ انسـا  / ميآه، هنگامي كه يك انسان/ مي كشد انسان ديگر را،«          

رسد آخر/ روز كين خواهي/ روز بار آوردن اين شـوره زاران   بودن را./ بشنو اي جلّاد!/ مي

  )73(همان: » خون
كشد: وقتي كه هـزاران   ل مشكالت جامعه را به تصوير ميها او در اينجا شاعر مانند ناتوراليست

هستند، وقتي كه در جامعه جنـگ و كشـتار   دختر بافنده، در شرايط سخت مجبور به كار كردن 
كند  كنند. بعد، نيز مانند آنان، از اين تصاوير و انتقاداتي كه مي ها به هم رحم نمي هست و انسان

كند: كه سرانجام روز انتقام فـرا   گيرد و مردم را اميدوارانه به اصالح جامعه تشويق مي نتيجه مي
 ي خواهند كرد.خواهد رسيد و مردم در برابر ظلم ايستادگ

چنين به نظر مي آيد كه در ميان شاعران معاصر، عميق ترين جهان بينـي سياسـي از آن             
شاملو است. شعر او نه تبديل شده است به بيانية سياسي اين حـزب و آن گـروه و نـه آن قـدر     

و، سياست زده شده كه التذاذ هنري بـراي خواننـده نداشـته باشـد. همچنـين نگـرش سياسـي ا       
نگرشي انقالبي و سطحي نيست بلكه برعكس، مبتنـي بـر شـعوري اسـت كـه در زمـان هـا و        
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مكانهاي زيادي مخاطب خودش را مي يابد و قدرت تعمـيم در روزگـاران ديگـر را هـم دارد.     
 )451: 1383(زرقاني،
شاملو شاعر سياسي و اجتماعي است. او يك شاعر فيلسوف است و دربـارة زنـدگي،              

گ، آزادي، عشق، درد، وطن و... انديشيده و سخنان نابي بر زبان رانده است. حوادث عصـر  مر
او از قبيل اعدام ها، مسائل سياسي، درگذشت بزرگان و روشـنفكران همـه و همـه در شـعر او     
انعكاس يافته و او را شاعر ملّي ايران كرده است. شاملو تا آخرين لحظات عمرش نيز شـاعري  

شـعر از   باقي ماند. او با قدرت سياسي وقت، سر سازگاري نداشت و با زبـان  مردمي و سياسي
كرد. شعر او فقط شعر اندوه و احساس و منظره و تأثيرات زودگذر  مبارزان سياسي، حمايت مي

و تأييـد و   نيست. شعري است كه با ذهن خواننده ماجراها دارد. سؤال و ترديـد و رد و انكـار  
ـ  626: 1383ميسا،شكند.( تصديق ايجاد مي اق مـي افتـد، در   ) حوادثي كه در پيرامون شـاملو اتفّ

هاي همـه گيـر،    هاي زندگي، كشف خوش خيالي يهودگيشعرهايش گسترش مي يابد. افشاي ب
ها، الشـخورها، تكـه تكـه     خون و دروغ پنهان است، گوشت فروشفقر، فقري كه در پشت آن 

عر براي برهنگـان  ار آفريدة شاملو است. شاكردن تن مرده و در همه جا فروش عشق، اساس آث
كند، آنان را از خوابي گران  اند و سعي مي سد، براي آنان كه محكوم واقع شدهنوي و مسلوالن مي

 بيدار كند.
من براي روسپيان و برهنه گان مي نويسم/ براي مسلولين و / خاكسـتر نشـينان،/ و             

ارند/ بگذار خون من بريزد و خأل ميان انسان ها را پر براي آنان كه ديگر به آسمان/ اميد ند

كند/ استادان خشم من اي استادان دردكشيدة خشم!/ من از برج تاريك اشعار شبانه بيرون 

 مي آيم/ و در كوچه هاي پر نفس قيام/ فرياد مي زنم.
شعر شاملو درد مشترك انسان است.در بسياري از شـعرهاي او، نفـوذ انديشـه اي بـي      

عشـق بـه انسـان،    » ققنـوس در بـاران   « يت انساني آشكار است. به طوري كه در مجموعـة  نها
درست از ميان زشتي ها مي رويد و ميل به از بين بردن پستي ها اسـت كـه قهرمـان تغزّلـي در     

 ) 132و131: 1380،( كليا شتورينا يابد. مبارزة ضعف و قدرت، اميد و نااميدي، حضور مي
است كه شايد چنين نگرش افراطي به جامعه در برخي از زمان هـا ضـروري   قابل ذكر           

باشد. نگاه ناتوراليستي نويسندگان و برخي از اشعار شـاعران از جملـه شـاملو، در برهـه اي از     
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تاريخ ايران جزو لوازم تنفّس جامعه است تا بدين طريق جامعه را در آينة اشعار آنان بـازبيني و  
 اطراف پليد و كثيف خود شد. بازرسي كرد و متوجه

-فروغ فرخّزاد نيز از جمله شاعراني است كه اشعارش از مايـه هـاي انتقـادي سياسـي              
اجتماعي خالي نيست. برخي از شـعرهاي او بيشـتر بـراي نشـان دادن زمينـه هـاي تـاريخي و        

اي نشـان دادن  هاي آن عصر مي باشد، طوري كه بـر  و نماياندن واقعيتهايش  انديشهاجتماعي 
آيـه  « پردازد. تباهي دنياي پيرامون خويش به بيان انحطاط برخي گروه ها و اليه هاي جامعه مي

از جمله شعرهايي اسـت كـه   » به علي گفت مادرش روزي « و «    اي مرز پرگهر«، »هاي زميني 
ـ   هاي تلخ و سياه  امعه واقعيتفروغ در آن جا براي اصالح ج ه تصـوير  و پر تشـنّج جامعـه را ب

چشـم انـدازهاي گونـاگوني بـراي شـناخت آن دوره و برخـي       » هاي زمينـي   آيه»   در كشد. مي
ويژگي هاي جامعه فراهم مي آيد. مغلوب شدن نيـروي شـگفت رسـالت بـر اثـر نيـاز و نـان،        

ت و مخدوش شدن مرز ميان صدق و كـذب و  انحطاط و ركود روشن فكران، مسخ شدن واقعي
 ها بخشي از همان ويژگي ها هستند.   گريختن ايمان از قلب

چه روزگار تلخ و سياهي/ نان، نيروي شـگفت رسـالت را/ مغلـوب كـرده بـود/                

مرداب هاي الكل/ با آن بخارهاي گس مسموم/ انبوه بـي تحـرّك روشـن فكـران را/ بـه      

 ژرفناي خويش كشيدند.
ـ  » ني هاي زمي آيه« نيز مانند » اي مرز پرگهر  «شعر            هـاي   تفقط براي نشـان دادن واقعي

زد. خود فروغ در مورد ايـن شـعر   پردا زوال و ابتذال غالب بر جامعه مي دنياي پيرامون شاعر و
يك اجتماع است. يك اجتماعي كه اگر نمـي توانـد حـرف    » خود « گويد: در اين شعر اين  مي

هنوز  مـي توانـد بگويـد. در     هاي جدي اش را با فرياد بگويد، الاقل با شوخي و مسخرگي كه
اين شعر من با يك مشت مسائل خشن، گنديده و احمقانه طرف بودم. تمام شـعرها كـه نبايـد    
بوي عطر بدهند. من نمي توانم وقتي مي خواهم از كوچه اي حرف بزنم كـه پـر از بـوي ادرار    

اين بـو، ايـن   ، ليست عطرها را جلويم بگذارم و معطّرينشان را انتخاب كنم براي توصيف است
) زمانه و مسائل عصر و زندگي مردم زمانـه در شـعر   65-61: 1373حقّه بازي است.( نيكبخت،

فروغ وجود خود را در همه جا اعالم مي دارد. او در همة زمينـه هـا صـداقت دارد بخصـوص     
 وقتي كه به دردهاي مردم پرداخته و مثالً گفته است:
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كنـد/ و   آيد/ و نان را قسمت مـي  ب آتش بازي ميآسمان توپخانه در شكسي از «           

او با صداقت تمـام   » .كند چه را كه باد كرده باشد قسمت مي كند/ و هر پپسي را قسمت مي
بر سر سفرة جذاميان نشست و دربارة آنان نوشت كه از او مي خواهند كـه بـه وزيـر بهـداري     

شعر اعتراض است. اعتراض بـه سـنّت    زنند، حمام ندارند. شعر فروغ آنها ميبگويد كه از برنج 
ها و قوانين و رسوم يك سويه، اعتراض به جامعة ظالم (مخصوصاً نسبت به زني بي پناه و تنها 

خواست  به ظلمـي كـه بـه نيمـي از      رفت بود، او مي ستمي كه بر زنان مي ). او زني معترض به
دام مي پزنـد و  مـي روبنـد و    افراد جامعه مي شد اعتراض كند. او نسبت به زندگي زناني كه م

-257: 1383،مي زايند، بي باك است و معموالً در بيان احساس صـراحت كـالم دارد.(شميسـا   
) براي همين است كه وي به يك سنّت شكن بزرگ فرهنگي تبديل شـد كـه مـي خواهـد     267

يك تنه، در برابر سنّت مرد ساالر هزار ساله قد علم كنـد. همـان طـور كـه گفتـه شـد مكتـب        
ناتوراليسم ، به دنبال نوعي تعادل در زندگي بود كه بر اثر علم و صنعت به  هم خـورده بـود و   
خواستار بناي اجتماعي بود كه اجتماع عدالت و برادري باشد، از اين رو براي رسـيدن بـه ايـن    

 تعادل هر چه در قدرت داشت صرف تصوير پليدي، بي عدالتي، خيانت و ... كرد.
آرزوي مـن  «  گويـد:  اش مـي  ير اين مكتب در همان اوايـل شـاعري  أثفروغ نيز تحت ت  

در ايـن   هـايي كـه خـواهرانم    وق آنها با مردان است. من به رنجآزادي زنان ايران و تساوي حق
بـراي  را هاي مردان مي برند، كامالً واقـف هسـتم و نيمـي از هنـرم      مملكت، در اثر بي عدالتي

ـ      تجسم دردها و آالم آنها به كار مي ت هـاي  برم... آرزوي من يـك محـيط مسـاعد بـراي فعالي
) فـروغ نيـز بـراي رسـيدن بـه ايـن       415: 1383،(زرقاني» علمي و هنري اجتماعي بانوان است.

ها تصويري زشت از مرد ارائه مـي دهـد؛ موجـودي خشـن،      تعادل در زندگي مانند ناتوراليست
ين سـنّت مـرد سـاالري، از بعضـي از خـطّ      منافق، بي وفا، هوسباز و مغرور. او براي مبارزه با ا

 قرمزها و قيدهاي اخالقي مي گذرد و مضامين غريزه اي را در شعرش مطرح مي كند.
قلّه هاي شعر، و پيش كسوتان شعر نو، بلندي مقام و منزلت خود و غناي شعر خويش           

ي همچنان كه جامعه، حتّرا، عمدتاً به جامعه و دستاوردهاي اجتماع و ميراث فرهنگي مديونند. 
در انزواي شاعر، او را دمي به حال خود رها نمي كند، شاعر هنرمند نيز بـا كـار خلّـاق هنـري     
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ــي      ــع م ــؤثّر واق ــاعي م ــه محــيط اجتم ــوني بخشــيدن ب ــگ و در دگرگ ــاي فرهن خــود در غن
   )29: 1370شود.(ترابي،

روي ناتوراليسـم دارد و   از شاعران ديگر معاصر كه يك شيشة عينك شاعرانة او، رنـگ و       
ت     يسم، نصرت رحماني است. به نظر ميشيشة ديگرش رئال رسد رحماني، هم بـه حيـث كيفيـ

حيات و هم از نظر انديشة شعري، بيشتر با صـادق چوبـك و صـادق هـدايت، پيونـد دارد تـا       
يكـي از   و اين شعر، تداعي كنندة» لوطي« شاعران هم قطارش. به خصوص شعري دارد به نام 

ة خيامي فكر هم كه آن تير». عنتري كه لوطيش مرده بود«هاي صادق چوبك است به نام  داستان
ها هدايت را در خود مستغرق كرده بود، در آثار رحماني بـه طـرز آشـكاري جريـان دارد.      سال

نام دارد كه به حيـث انديشـة شـعري، نوسـان دارد بـين      » كوچ«لين مجموعة شعري رحماني او
يستي، گاهي با چاشني خشونت، و مضامين اجتماعي با پيرنگي فلسـفي؛ آن هـم از   تغزّالت رئال

نوع تيره و تارش كه شكل واضح ترش را مي توان در آثار هدايت سراغ جست. به نظـر دكتـر   
زرقاني رگه هايي از آن نوع ناتوراليستي كه صادق چوبك در آثارش مطرح كرده، در مجموعـة  

مينة عاطفي اشعار رحماني تركيبـي از ناتوراليسـم و رئاليسـم    به چشم مي خورد چون ز» كوچ«
: 1383است و واقعيتي است خشن ناشي از محروميت كه به خواننـده القـا مـي گردد.(زرقـاني،    

 )288و287
 مــردي آمــد بــه كوچــه پــاي كشــان

 عنتـــرم مـــرد، واي! اي مـــردم   -

 راســتي، لــوطي« كــس نگفــتش كــه 

 گزمــه نــادان  -تــا بگويــد كــه:   

ــ ــد روز ديگـ ــاب دميـ ــه آفتـ  ر كـ

 عنتـــري بـــود و صـــاحبش آنگـــاه 

                                                                      

 عنتــري مــرده روي دســتش بــود    

 رفــت ســرمايه ام دگــر از دســت   

ــرد؟   ــد، م ــيش آم ــه پ ــرت را چ  عنت

ــورد   ــر خ ــرد و عنت ــد ك ــر در قن  زه

 دو جســــد در كنــــار او ديدنــــد

ــهر خن   ــل ش ــر اه ــن خب ــدزي  ديدن

 )289-287همان: (                       
و شكست نهضت ملّي، در دهة سي و اوايل دهة چهل،  1332مرداد  28كودتاي                  

ـ    ات باعث پيدايش نوعي سرخوردگي و دل مردگي در ميان شاعران و نيز گسـترش نـوعي ادبي
شاعران كه بيشـتر جنبـة سياسـي و    اجتماعي و حماسي گرديد. اين يأس و دل مردگي در ميان 
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ترين  اجتماعي داشت، سبب شد شاعران به چند دسته تقسيم شوند. برخي مانند اخوان كه عمده
قبل از كودتا حال و هواي مبـارزه جويانـه و    كهاش مضامين سياسي و اجتماعي  شعري انديشة

سراي اين شكست  پرشور و نشاط داشت، ولي بعد از كودتا سرايندة حماسة شكست شد، مرثيه
بر آن شدند كـه  » آرش كمانگيرها « بزرگ شدند. اما در اين ميان تعداد معدودي هم با سرودن 

روح اميد و زندگي را به پيكرة مرگ آلود فرهنگ تزريق كنند. آنـان از ايـن طريـق، در انديشـة     
 )  370نجات اين كشتي به گل نشسته بودند. (همان: 

جمله شاعراني است كه به رغم تبليغـات مسـموم و متـأثّر از دورة    سياوش كسرايي از           
كرد و دعوت به پايداري مي نمود. او با تكيه به ملموس هـا و   شكست، در شعرش مقاومت مي

» به سرخي آتش به طمـع دود  « و » خانگي « طرح هاي واقعي بخصوص در دو مجموعة خود 
ين وسيله مردم را از اوضاع و مسايل جامعه آگـاه  ت هاي اجتماعي مي پردازد و بدبه بيان واقعي

نمايد. كسرايي از جمله شاعراني است كه در ابتدا تغزّل  مي كند و آنان را به پايداري دعوت مي
ا بعـد سـر در دنيـاي شـعر اجتمـاعي        و طبيعت گرايي را به عنوان هستة شعرش قـرار داد، امـ- 

بـه  « و » خـانگي  « هـل بخصـوص در   سياسي گذاشت. زمينة اصلي شـعر كسـرايي در دهـة چ   
اجتماعي با گرايشات -نه مضامين تغزّلي كه درون مايه هاي سياسي» سرخي آتش به طمع دود 

             توده اي مي شود و هر چـه از ايـن زمـان مـي گـذرد عمـر و گسـترة شـعر سياسـي او بيشـتر          
 )492و488مي شود.(همان: 

ت/ هوا بد است/ تنفّس شديد/ جنبش كم/ و بوي كنيم در تابو به قعر شب سفري مي«      

سوختگي، بوي آتشي خاموش/ نشسته شهر زبان بسـته در تـب سـرد/ هجـوم از چـپ و      

راست،دام در هر راه/ عبور وحشت ماهي در آب هاي سياه/ بگو به دوست كـه دارد اگـر   

رفيـق  اي/  سر ياري/ خشونتي برساند به گردش تبري/ هوا كم است، هوايي، شكاف روزنه

 : 1384كسرايي، ( »نفس! اينك نفس، كه بي دم تو/ نشايد از بن اين سينه بر شود نفسي. هم

362( 
من به جرمي كه چرا كبريتي گيراندم/ يا به يك ليوان آب/ تشنه كامـان را مهمـان كـردم/    «      

ولـي  صورتم نقش پذيرندة سيلي گشته است/ من به اندازة اين جثّه و جان/ مي توانم جنگيـد/  
اين يك تنه جنگيدن ها كافي نيست/ من رفيقانم را كم دارم/ كه سر رهگذري ديگر با اوباشاني 
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ديگر/ دست در كار زد و خوردي خونين هستند/ و دم چاقوشان/ مي برد سينه و تاريكي را بـا  
 )346همان: »( يك ضرب

» هـم بازسـازي    در عـين حـال هـم انكـار بـود و     « همان طور كه مكتب ناتوراليسـت            
) اشعار كسرايي نيز، در عين حال كه نشان دهنـدة فضـاي آلـودة اجتمـاع و     147: 1385،(ثروت

سياه روزي هاي جامعه اش است، با آگاه سازي مـردم و دعـوت آنـان بـه پايـداري، در صـدد       
اصالح و بازسازي وضعيت حاكم بر اوضاع مي باشد. همانند ناتوراليست ها هدف كسرايي نيز 

انفعال كشاندن جامعه نيست بلكه تحول و تحرّكي است كه مي خواهد در اوضاع  وخـيم و  به 
 پست جامعه ايجاد نمايد.

با اين وجود درمي يابيم كه اغلب شاعران معاصر ما از پرداختن به مقولة اجتماع غافـل            
نگـاه ناتوراليسـتي   نبوده اند و در اين ميان بعضي از آنان تحـت تـأثير مكتـب ناتوراليسـت بـا      

پرداختند. حتّي شاعري مثل نادر نادرپور كه بيشتر در دنيـاي عـاطفي    اجتماعي به اين مسئله مي
خود سير مي كند و اغلب اشعارش در تاريكي، يأس، بدبيني و مرگ انديشي غوطه مي خـورد،  

 كرد. در البالي اشعارش، مي توان به نمونه هايي كه حاوي اعتراض اجتماعي است، برخورد
 به جز پهنه هايي پـر از دود و آتـش  « 

ــان    ــما اي بزرگ ــران، ش ــما اي امي  ش

 چه نازيـد بـر داسـتان هـاي تـاريخ؟     

                                                            

 به جز سيل كشـتار و بيمـاري و خـون    

ــينان واال  ــما اي سرنشـــــ  شـــــ

 »چــه باليــد بــر زورمنــدان فــردا    

 )137: 1382(نادرپور ،                   
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 گيري نتيجه
توان دقيقاً و به همـان صـورت در آثـار ادب     هاي ادبي غرب را نمي هاي مكتب ويژگي          

ت هـاي        ه به تفاوت هـاي فـردي اي كـه دارنـد، در موقعيـفارسي يافت؛ زيرا هنرمندان با توج
بروز مي دهند. از اين رو مكتـب ناتوراليسـم نيـز كـه      مختلف واكنش هاي متفاوتي هم از خود

خود بيشتر در دنياي رمان نويسي و داستان پـردازي جايگـاه يافتـه اسـت تـا در عـالم شـعر و        
توان عيناً و به همان شكل و دست نخورده ويژگي هـاي ايـن مكتـب را در شـعر      شاعري، نمي

هـا   ن در البالي اشعار شـاعران ايـن دوره  معاصر ايران جستجو كرد، اما با اين وجود باز مي توا
 هايي از نفوذ اين مكتب را مشاهده كرد.   كم و بيش رگه

با توجه به اين كه مسألة اجتماع در آثار هنرمندان ناتوراليستي جايگاه ويـژه اي دارد و   
آنان به اين مورد توجه خاص دارند، مالحظه مي شود كـه در دورة مشـروطيت و معاصـر نيـز،     

ار ادبي همواره محصول و مولود حيات و محيط اجتماعي است و وجه مشخّصـة شـعر ايـن    آث
دوره، عميقاً اجتماعي بودن آن است كه از ژرفاي جامعه نشأت مي گيرد و به تصوير زنـدگي و  

پردازد. شاعران چـه در دورة آزادي سياسـي و چـه در دورة خفقـان، دسـت از       مناسبات آن مي
رنداشتند و در زمان اختناق رضا شاهي و حتّي در دوره اي از حكومـت  مسائل جامعه و مردم ب

ه بـه    درضا شاه با سمبول سازي وفاداري خود را نسبت به اجتماع اعالم داشتند. اين توجـمحم
اجتماع در بعضي از شاعران پررنگ تر و در برخي كم رنگ است؛ طوري كه در شعر برخـي از  

اليستي آنان به جامعـه شـد؛ ماننـد بعضـي از اشـعار نصـرت       توان متوجه نگاه ناتور شاعران مي
ها خشن تـر، افراطـي    رحماني و فرّخزاد، كسرايي و ... كه نگاهشان به مسائل مانند ناتوراليست

كشـند و ماننـد    تر و تيره تر است. آنان پستي هاي جامعه را پر رنگ تر از ديگران به تصوير مي
هاي جامعه قصد عقـب نشـيني و    ي شان با تصوير پلشتيناتوراليست ها بر اساس تعهد اجتماع

انزوا و تزريق نا اميدي بر جامعه را ندارنـد بلكـه در صـدد اصـالح و بازسـازي اجتمـاع شـان        
 هستند.  

توان گفت كه شاعران ما اكثر ويژگي هاي ناتوراليسم را با توجه بـه شـرايط    در كلّ مي 
به آن شدت و خالصـي اي كـه در آثـار نويسـندگان     جامعة خود، در شعرشان آورده اند، اما نه 

ناتوراليستي غرب، مانند زوال ديده مي شود. شاعران ما برخالف نويسـندگان مـان، خيلـي كـم     
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رنگ تحت تأثير اين مكتب ادبي قرار گرفته اند. از اين رو آنان شعر كامالً ناتوراليسـتي مطـابق   
هـاي نـاب ناتوراليسـتي را در     ه گاه گاهي بارقهنظرات ناتوراليست ها را به وجود نياوردند، بلك

 آثارشان به نمايش گذاشتند.
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