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چکیده
از میان رویکردهای مختلف برای نقد و خوانش آثار ادبی ،یکی نیز ،روش تحلیل محتوایی است .تحلیل محتوایی ،روشی است
برای کشف و شناخت مضامین ،بن مایه ها ،و دنیای حاکم بر یک یا چند اثر ادبیی .تحلییل محتیوایی آثیار ،بیه خیودی خیود
دورنمایی از آن آثار ارائه می دهد .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر محتوا ،درونمایه های سیاسی و اجتمیایی در شیعر
نیمایوشیج و شاملو ،بررسی گردد .و نیز ،اشتراکات محتوایی شعر نیما و شاملو که ارتقا دهنیده و اثبیات کننیده ی اسیتقل و
تمایز شعر آن ها از سطح محتوایی شعر کلسیک است ،ارزیابی شود .هدف اصلی هیر دو شیایر ،انتقیاد از شیرای نابسیامان
جامعه و اصلح آن است .در کنار مضمون های متفاوت در شعر آن ها ،مضامین مشترکی چون فقر ،گسترش فساد و نابسامانی
اجتمایی ،نیز ،قابل بررسی است .هدف از تحلیل این اشعار ،نشان دادن سهم بیدارگری شعر نیو در اجتمیا و نییز یرصیه ی
سیاسی کشور است.
واژه های کلیدی :تحلیل محتوا ،احساس ،اندیشه ،سیاسی ،اجتمایی

مقدمه :
بدیهی است که تحو درساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتمایی ،برای نهادینه شدن ،نیاز به پشیتوانه هیای فکیری
تازه دارد بنابراین ،تغییر و تحو در ساختارهای بیرونی جامعه ،بنیادهای سنتی فکری و فرهنگیی را هیم در معیر
تردید و تزلز قرار می دهد؛ ناچار ،سنت های ادبی نیز دستخوش شکست و گسست های شدید می شوند.
به فراخور این دگرگونی و دگردیسی ،ماده و ماهیت شعر نیز در بوته ی نقد و باز نگری قرار می گییرد تیا بیه
تعریف و تفسیری مناسب با شرای اجتمایی ،آراسته گردد .شایر باید یواطف و اندیشه های سیاسیی– اجتمیایی را
در کارگاه ذهنیت خلق و بینش برتر شایرانه  ،مورد پاالیش و استحاله قرار دهد تا به آفرینش اصییل هنیری دسیت
یابد وگرنه حاصل کار او چیزی جز مشتی خطابه و شعار شبه شایرانه نخواهد بود  .شعرسیاسی _اجتمایی  ،نیاز بیه
بیانی کوبنده  ،پر تپش و هیجان آفرین دارد تا سستی و رخوت را از ذهن و جان خواننده بزداید و شور و شعور ناب
او را به اهتزاز در آورد.
بعد از دوران مشروطیت ،با پدیده ای نو مواجه می شویم که نیما ،سردمدار آن است و بر خیلف شییوه هیای
مألوف خیالبندی در شعر قدیم ،می کوشد تا با تکیه بر درک و دریافت های فردی از محی پیرامیون ،دیید یینیی را
جایگزین نگرش ذهنی نماید تا شعرش ،حاصل ضربان اندیشه و یاطفه ی خودش باشد ،نه زاییده ی تقلید و تفنن.
تحلیل شعرهای سیاسی -اجتماعی علی اسفندیاری (نیمایوشیج)
نیمایوشیج به ینوان بدیت گذار ی شجا و آگاه در شعر معاصر ،توانست در یک برهه ی تاریخی مسیر شعر فارسی
را با جریان زمان و نیازهای اجتمایی و یاطفی دنیای معاصر همراه سازد  .چرا کیه بیا طیرح پیشینهاداتی منطقیی در
زمینه ی لزوم تحو و تغییر در قالب و محتوای شعر  ،ستون های مستحکمی را پایه گذاری کرد .او مجبور بود برای
یملی کردن پیشنهادها و تئوری هایش نمونه هایی را ارائه دهد و از راه تجربه و تمرین این شیوه های نو را که از آن
سخن می گفت آزمایش کند که این نخستین نمونه ها هر چند در بیش ترموارد ناپخته و ضعیف و گاه پیچییده و پیر
ابهام بودند اما از آن جا که با نگاهی دیگرگونه به جهان و و زندگی پیوند می خوردند بیرای پوینیدگان راهیش میی
توانستند الگویی باشند که بتوانند آن ها را تکامل بخشند (.صاحب اختیار )803: 1831 ،

 1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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هرگونه خوانش شعر  ،حس کردن شعر است چون یک نوشتار که درآن خواننده از یک سو در زبان و فرم هیا و
ساختار آن باریک بینی می کند و از سوی دیگر با آن می تند  ،یعنی با آن ممزوج می شود  .به همیین سیبب  ،شیعر
برای او چیزی نیست که فق حو محور زبان ادبی آن  ،که شاید سرشار از استعارات  ،تشبیهات و مجازها و ماننید
این ها باشد  ،بگردد .حقیقت شعر همان است که در هر بار زیستن با آن میی ییابیم ییا میی بینییم( .پاشیایی 1833 ،
)883:
نخستین شعری که از نیما باقی مانده " قصه ی رنگ پریده  ،خون سرد " است .منظومه ای در قالب مثنیوی کیه
 533بیت دارد .منظومه با این بیت آغاز می شود :
قصه ی رنگ پریده  ،خون سرد ؟ (نیما )13:1838،
من ندانم با که گویم شرح درد
در سا  1801شمسی  ،منظومه ی بلند " افسانه " و قطعه ی " ای شب " را سرود .نیما در مقدمه ای کوتیاه کیه
بر منظومه افسانه  ،نوشته است ،درباره ی طرز کار خود و ساختمان افسانه  ،می گویید  :ایین سیاختمان  ،ایین قیدر
گنجایش دارد که هر چه بیشتر مطالب خود را در آن جا بدهی  ،از تو می پذیرد  :وصف  ،رمان  ،تعزیه  ،مضحکه و
هر چه بخواهی .
در پاییز سا  1818شمسی  ،سرودن قطعه های کوتاه تمثیلی را کنار گذارد و در سفری به یوش  ،منظومیه ی
بلند
" قلعه ی سقریم " را به نظم در آورد و بعد از آن تا زمان سرودن ققنوس  ،سکوت کرد.
الف) ققنوس :
آواره مانده از وزش باد های سردبر شاخ خیزران
ققنوس  ،مرغ خوشخوان  ،آوازه ی جهان
بنشسته است فرد...
واکنون به یک جهنم  ،تبدیل یافته
در آن مکان ز آتش تجلیل یافته
آن مرغ نغز خوان
چشمان تیزبین(....همان)555: 1838،
بسته است دم به دم نظر و می دهد تکان
سه سا و اندی سکوت (از قلعه ی سقریم تا این شعر) بی تردید به هرزه نگذشته است و شایر این ایام را بیا
مطالعه  ،تفکر  ،تجربه و تمرین به سر آورده است  ،وگرنه به هیچ روی نمی توان پذیرفت که او پیس از آن منظومیه
سراپا تقلید و تکرار گذشتگان در این زمان طوالنی  ،آن هم در هنگام شکوفایی شعرش  ،دست روی دست گذاشیته
و یکباره سر از گریبان ((ققنوس)) به در آورده باشد  .کار متکاملی از این دست مگر می توانید بیه ناگهیان و بیدون
پیشینه و پشتوانه کافی از ممارست در یرصه سمبولیسم و از غیب و خل زاده شده باشد؟ (حمیدیان )138: 1831 ،
نیما یوشیج از نخستین کسانی است که هنری ترین شکل انطباق های اسیطوره ای را در سیروده هیایی چیون
((مرغ آمین)) و ((ققنوس))  ،یرضه کرده است  .شایر در این انطباق ها  ،اسیطوره هیای گذشیته را آیینیه ای بیرای
بازتاب زمانه ی خویش می سازد و به تشریح و تفسیری غیر صریح دست می زند ،کاری که برخوردار از نماد سازی
ها و ابهام آفرینی های هنری قابل ستایش است .
لزوم پرداختن شعر به مسایل سیاسی و اجتمایی  ،شایران را به سوی سمبولیسم کشاند و شعر گاهی به صیورت
تمثیل در آمد ،یعنی داستانی ( مشبه بهی ) که هر چند به ظاهر معنای خود را دارد اما مراد معنی باطنی آن اسیت کیه
همانا مسایل سیاسی اجتمایی باشد .البته توجه به سمبل  ،همیشه به شعر تمثیلی منجر نمی شود ،یعنی ظاهر شعر بیه
صورت داستان و حکایت در نمی آید (.شمیسا )83: 1838 ،
شعر ققنوس ،نخستین شعر نیماست که هم از نظر صورت و هم از نظر معنی ،سبک نیما (سمبولیسم اجتمایی) را
نشان می دهد .درست است که نیما هم مانند بسیاری از شایران قدیم ،تمثیل پیرداز اسیت ،امیا ،تمثییلت او ،ماننید
تمثیلت پیشینیان ،منحصر به مسایل اخلقی و یرفانی نیست ،بلکه ،سیاسی و اجتمایی است و دیگر این کیه ،ماننید
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آنان  ،روایت را از منابع گذشته نمی گیرد ،بلکه معموال خود می سازد و یا از داستان های جدید و مردمیی ،اسیتفاده
می کند.
شک نیست که ماجرای ققنوس،افسانه است ،اما ،نیما در بازگویی و بازسازی این افسانه ،در حقیقت ،نگیاهی بیه
خویشتن خویش دوخته است .او خود را ققنوسی پنداشته که ناگزیر از تحمل بار سنگین تنهایی ،بی تابی و انزواست
و محکوم است که سرانجام در آتش وجود خویش بسوزد و خاکستر شود تا جوجه هایش ،بتواننداز د خاکسیترش
بر آیند و ببالند و هزاران سا بزیند .از همین روی ،بسیاری از شایران پارسی گوی یصر ما ،خودرا ،یکی از جوجیه
های این ققنوس خاکستر شده  ،می شمارند(.شهرستانی ) 131: 1838 ،
((ققنوس)) در مقطع خود نمونه ای بی نهایت مهم و گویا از پیشرفت و تکامل در چنید جهیت اسیت  :از نظیر
محتوا توانسته وضع و موقعیت شایر را در مورد شعر خود ( که همیشیه آن را معیاد کیل اندیشیه و حتیی حییات
خویش دانسته ) بیان دارد و چگونگی ارتباط وی را با مخاطبانش تبیین کند  .گویی می خواسیته پاسیخی ضیمنی و
تلویحی به مسئله انزوای شایر بدهد و نو درست و تعالی بخشنده آن را مطرح کند  ،همان نو کیه بعیدها نییز در
انزوای مرغ آمین و امثا آن تجلی کرده  .از لحاظ شکل و شیوه بییان  ،شیرو سمبولیسیم بیالو و واقعیی در اشیعار
نیماست( .حمیدیان)133: 1831،
ب) وای بر من :
گشت بی سود و ثمر
کشتگاهم خشک ماند و یکسره تدبیرها
وای بر من  ،می کند  ،آماده بهر سینه ی من تیرهایی
تنگنای خانه ام را یافت دشمن با نگاه حیله اندوزش
ایین شیب
روشنایی کی دهید آییا
 .یک ستاره از فساد خاک وارسته
که به زهر کینه آلوده ست...
تاریک د را ؟
دشمن من می رسد  ،می کوبدم بر
بگذرید از ر اه من بی هیچ گونه فکر
یابرین ! ای یابرین
وای بر من ! (نیما )583: 1838،
در خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر
سا  1813شمسی در ایران  ،سکوت و خفقان حکمفرما بود  .گروه معروف بیه پنجیاه و سیه نفیر دسیتگیر و
زندانی شده بودند و رهبر گروه  ،دکتر تقی ارانی  ،دو سا بعد  ،در زندان به قتل رسید.
انتشار این گونه اخبار  ،ریب و هراسی تلخ در د مردم  ،بخصوص روشنفکران مترقی ایجاد کرد و بدون شک ،
این اضطراب  ،بیش از همه  ،نیما را می آزرد که سا ها بود  ،برادرش  ،الدبن  ،متواری و دستگاه امنیتی رضا شیاه ،
در جستجوی او بود ؛ شعر ((وای بر من ))،دراین سا و تحت چنین شرایطی  ،متولد شده است.
هنگامی که شایر می گوید (( :کشتگاهم خشک ماند و یکسره تدبیرها  ،گشت بی سود و ثمر))  ،بیه سیرزمین
خود اشاره دارد و منظورش از کشتگاه خشک مانده جز ایران استبداد زده جای دیگری نیست .
نیما در این شعر به خوبی خفقان حاکم بر محی اجتمایی ایران را می نمایاند  .اگیر چیه امییدی کیم رنیگ و
انتظاری تلخ برای بهبود اوضا نیز به چشم می خورد  (( :یک ستاره از فساد خاک وارسته ،روشنایی کیی دهید آییا
،این شب تاریک د را؟ ))
ولی هراس و یاس دردناک بر سرتاسر این قطعه  ،مستولی اسیت (( :دشیمن مین میرسید  ،میی کوبیدم بیر در ،
خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر  ،وای بر من ! ))
انتظار می کشد و تقریبا مطمئن است که دژخیمان حکومت  ،به زودی سر می رسند و او را همچیون بسییاری
دیگر از مبارزان راه آزادی  ،سر به نیست می کنند ؛ هیچ تکیه گاهی و روزنه ی امیدی برای خود نمیی بینید و نمیی
شناسد  .با وحشت می نالد که  :نمی دانم قبای مندرس ام را به کجای این شب تارییک بییاویزم  ،تیا تیرهیای زهیر
آلودی را که استبداد بر سینه ام نشانده است  ،بیرون بکشم و لحظه ای آرام گیرم :
به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را
وای بر من !
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تا کشم از سینه ی پر درد خود بیرون

تیرهای زهر را دلخون ؟

پ) آی آدم ها :
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید...
(همان )801: 1838،
آثار نیما در موارد متعددی تمثیلی است  .اجزای آن یعنی سمبو های آن از طبیعت انتخاب شده است و شیعر
به ظاهر حادثه یی طبیعی را توصیف می کند اما در معنای کلی  ،یعنی تمثیلی ،یک حقیقیت اجتمیایی را شیرح میی
دهد و لذا به این شیوه سمبولیسم اجتمایی گفته اند .این شعر(آی آدم ها ) ،تمثیلی است از اجتما که مردم بی خبیر
به زندگی خود مشغولند و متوجه کسی (روشنفکر و مبارز) نیستند که به خاطر آنان در حا هیلک اسیت  .اجیزای
این تمثیل  ،یعنی دریا ،ساحل ،آدم ها و غریق  ،سمبل هستند( .شمیسا )11: 1838 ،
"آی آدم ها" پیام بیدار باش به انسان هاست ،هشداری است به همیشه ی بشر که در هر کجا هست ،انسیان و
انسانیت را دریابد؛ تیغی است بر گلوگاه خواب های یمیق آدمی در بسیتر بیی دردی و غفلیت و ییادات ؛ نیاقوس
بیداری انسان است در جهان خواب و خلسه  ،در جهانی که آدمی فریاد می زند و فریادرسی ندارد .
میشل فوکو در مقاله ی ((نویسنده چیست)) می نویسد  :اثر که زمانی وظیفه داشت تا فنا ناپذیری را به همیراه
آورد  ،امروز از این حق برخوردار است که بکشد و قاتل مولف خود باشد  ،اتفاقی که برای فلوبر  ،پروست و کافکا
افتاد .
((آی آدم ها)) نیز  ،هم آفریننده ی خود را کشته و هم به او حیات بخشیده اسیت  .ایین شیعر  ،شناسینامه ی
شعر و شعور نیماست اما هربار که طنین آن به گوش کسی رسیده  ،نیما از صفحه ی حیات شعر  ،یقب نشینی کرده
است ؛ دیگر نیما در کار نیست بلکه صدای ((آی آدم ها )) ست که رساتر از همیشه  ،به گیوش آدم هیا میی رسید.
(روزبه )133 :1838 ،
" تی  .اس  .الیوت " می گوید  :تجربه ی یک شعر  ،هم تجربه ی یک لحظه است و هم تجربه ی یک طیو
یمر و خیلی شبیه است به تجربه ی فشرده تر ما از دیگر بنی آدمیان( .میلر )33: 1833،
این شعر در آذرماه  1850و همزمان با یکی از تکانه های یظیم تاریخی جهان امروز  ،یعنی در اوج جنیگ دوم
جهانی و در بحبوحه ی اشغا ایران به دست نیروهای متفقین که ره آورد آن شیو بل و قحطیی و نابسیامانی هیای
اجتمایی و یاطفی بسیاری از مردم ما بود  ،سروده شده است  .همین اشاره  ،طنین انسان کیوب (( آی آدم هیا )) را
رساتر می سازد
ت) پادشاه فتح ( :نیما )353: 1838 ،
وز درون تیرگی های مزور
کاین سیاه سالخوردانبوه دندانهاش می ریزد
در تمام طو شب
و آن جهان افسا  ،نهفته در فسون خود
سایه های قبرهای مردگان و خانه های زندگان در هم آمیزد
می دهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو
از پی خواب درون تو
بس شب دوشین بر او سنگین و بزم آشوب بگذشته
پادشاه فتح بر تختش لمیده است
مست بر جا آرمیده است...
لحظه ای چند استراحت را
شعرنیما از حیث واکنش در برابر وضعیت های حاکم  ،از دو حا بیرون نیست  :یکی روح پویایی و امیید بیه
دگرگونی  ،و دیگر اندیشه ای سنگین ولی باز فارغ از نومیدی کامل و همراه با اندیشیدن به یلل و اسباب ایستایی و
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راههای خروج از آن  ،در هنگامه اوج استقرار بساط بیداد  .نیمیا در گسیترده تیرین سیایه هیای سییاهکاری نییز در
جستجوی حتی کمترین بارقه امید و باریکترین شعا نوری است که می تواند جرم تیرگی را از هم بدرد ( .حمیدیان
)530: 1831 ،
شایر،در آغاز شعر  ،فضاسازی کرده است (( :در تمام طو شب  ،کاین سیاه سالخورد انبوه دندان هیاش میی
ریزد  ))...؛ شب است و تیرگی بر همه جا سایه افکنده اما ستارگان در حا افولند و این  ،یعنیی صیبح فیرا خواهید
رسید و نیز می تواند گفت سرانجام همه ی دندان های دیو سیاه استبداد فرو می ریزد و لذا  ،شعر  ،بشیارت دهنیده
ی صبح پیروزی است .
((جهان افسا ))  ،نام مستبدی است که مردم را با سخنان خویش  ،افسیون و از راه گیوش خیواب میی کنید (
فریب می دهد ).
شعر در  1853شمسی سروده شده که سا های آمادگی مردم برای جنبش ملی کردن نفت است اما هنوز این امر
محقق نشده است  .لذا آوردن واژه ی ((شب دوشین))  ،می تواند ماجراهای تاریخ ایران بعد از مشیروطه باشید  .در
این شعر  ،آنچه نمایانده شده  ،یک ظلمت فراگیر است که کار آن اشایه ی جهل و بد فرهنگی است  .در مقابل ایین
ظلمت  ،مردمی ستمدیده  ،گریزان از شب و در انتظار روز و روشنی در تلش معاش اند .
((پادشاه فتح))  ،نماد قدرت بالقوه و نهفته ی خلق است  ،نماد نیرومندی و امییدواری ایشیان اسیت  ،دشیمن
ظلمت و دوست انسان هاست  ،نیروی آگاه و آگاهی بخش جامعه است  .شاید خود شایر باشد یا گروه همفکران او
؛ وقتی سخن می گوید  ،مخاطبان او  ،مردم ستمدیده ی گرفتار استبدادند ؛ ایشان را نصیحت میی کنید کیه میایوس
نباشند  ،صبور باشند و اسیر تخیل های آرمانی و احساسی نشوند .به آن ها می گویید ((:بیهیده خیواب پریشیان)) ،
فاصیله هیای
زیان آور است و به رهروان راه نور ایلم می کند  :من که در این داستان نقطه گذار نازک اندیشم
خطوط سر بهم آورده ی آن را
که کدامین خام را خسته است د در این شب تاریک
خوب از هم می دهم تشخیص  .می دانم
یا کدامین پای می لرزد به روی جاده ی باریک...
او به مخاطبان خود می گوید  :یزیزان من ! صبور باشید ! خبرهای یاس آور را از خود دور کنیید  .بیه ایشیان
نوید می دهد که (( :هوای گرم استاده) (( ،نشیان روز بیارانی اسیت))  .خویشیتن داری را در پنید آمیوزی خیویش
،پیوسته تاکید و تکرار می کند :
((باش در راه چنین خاطر نگهدار)).
ث) مهتاب  ( :نیما) 333: 1838،
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک
می درخشد شبتاب
می تراود مهتاب
غم این خفته ی چند خواب در چشم ترم می شکند...
موضو این شعر نیز مانند شعر ((آی آدم ها))  ،بیانگر نگرانی و تلش روشنفکران و مبارزانی است کیه بیرای
نجات خلق بی خبر می کوشند  ،مردمی که متوجه قضایای موجود نیستند
دکتر براهنی در تحلیل این شعر می نویسد  :مهتاب است و شبتاب می درخشد  .یده ای خوابیده انید  ،میردی
ایستاده است و نخوابیده  ،غمش که ناشی از خواب این یده است و خاموشی و سکوت و یدم تحرک آنان  ،خواب
و استراحت را از او ربوده است .از آن جا که (( من ))  ،نگران این یده ی بی خبر در خیواب میرغ غنیوده اسیت ،
تمام اشیا و موجوداتی که در اطراف او هستند  ،فکر واحساس نگرانی را از او به یاریه گرفته اند و سحر نیز با او بیر
درگاه روز ،نگران  ،ایستاده است (براهنی )801: 1831،
دراین جغرافیای سکون و سکوت  ،تنها مهتاب و شبتاب و شایر  ،بیدارند .سپس شیایر  ،نگیاه میارا بیه افیق
دورتری می برد تا از اهداف این سفر شبانه ی خود  ،پرده بردارد
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صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکیه

نگران با من استاده سحر
خبر
از ره این سفرم می شکند...
در جگر لیکن خاری
موقعیت زمانی این جغرافیا با وضعیت درونی و یاطفی شایر همسیانی دارد ؛ هیم او و هیم سیحر  ،نگیران و
دچار تردیدند و در سایه روشن بیم و امید به سر می برند  .شایر  ،با بهره گیری از اسیتعاره ی مکنییه (تشیخیص) ،
سحر را – مانند خود – به صورت ایستاده تصویر کرده است و این حالتی متناسب با فرد نگران است که بیی تیاب
است و طاقت نشستن ندارد .هم مرد و هم سحر  ،با حسی مشترک  ،در برزخ میان تاریکی و روشنی  ،یاس و امید ،
فرو مانده اند
(خار در جگر شکستن)  ،کنایه از نومیدی و آزردگی است و تلخی اندوه و شکست شیایر را بیا بیار ییاطفی
یمیقی القا می کند تعبیر (جان باخته)  ،نشانگر یمق خواب و بی خبری مرغ وار مردم است .گویی هم صبح و هیم
پیام آور او  ،بخوبی می دانند که یبور از الیه های روح و ذهن خوابزده ی این مردم  ،کاری دشوار و شاید نیاممکن
است .
شایر در بند بعدی  ،تصویر یینی و یاطفی از تلش خود را برای رهیابی به درون خانه های ذهین و د میردم ،
که به در کس آید
بر یبث می پایم
تا دری بگشایم
ارائه می دهد  :دست ها می سایم
بر سرم می شکند...
در و دیواربهم ریخته شان
اما این تلش  ،نافرجام می ماند ؛ او می کوشد روزنی به درون بیابد  ،اما کسی به اجابت و استقبا او  ،بر نمی
خیزد  .شب است و مردی نومید و خسته با پایی پر آبله از رنج و شکنج راه های دور  ،بر دروازه ی دهکده ایسیتاده
و پیش از رفتن  ،بر مردمی می گرید که گویی به خواب یمیق ابدی فرو رفته اند و هیچ نغمه ای نمی توانید آنیان را
از خواب تلخشان بیدار سازد  .در این میان  ،تنها بی خوابی و رنج سفر  ،حاصل مسافر سرزمین خوابهاست .
این شعر در سا  1853سروده شده است  .شعرهای سروده شده در این سا غالبا زمینه ای تلخ و انیدوهبار و
یاس آمیز دارند و این یاس  ،از آخرین شعر سا  1853به نام روی جدارهای شکسته  ،که در مهر ماه سروده شیده ،
آغاز می شود و در شعر سوی شهر خاموش  ،سروده ی بهمن  1853تقلیل می یابد( .پورنامداریان)888: 1831 ،
ج) مرغ آمین :
رفته تا آن سوی این بیداد خانه
مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده
در پی چاره بمانده
نوبت روز گشایش را
بازگشته ،رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
جور دیده مردمان را ( ...نیما) 311: 1838 ،
می شناسد آن نهان بین نهانان (گوش پنهان جهان دردمند ما)
در زمستان سا  1880شمسی ،دنیا شاهد مبارزات ضد بیگانیه ی میردم اییران بیود .مبیارزات نفیت .در آغیاز
زمستان ،دولت ملی برای تحمل فشار امپریالیسم مسل و دست های پنهان و آشکارش  ،به انتشیار اوراق قرضیه ی
ملی پرداخت  .مصدق که با دردهای مردم به خوبی آشنا بود  ،بدون چشمداشتی به یرصه ی پیکیار بازگشیته بیود .
نیما  ،شایر دردمند درد پرورده  ،نیز  ،افسانه ی مرغ آمین را شنیده بود و این حرکت های اجتمایی را میی دیید .در
همین زمستان  ،منظومه ی ((مرغ آمین)) متولد شد(( .مرغ آمین)) ،مردم ستمدیده را میی شیناخت  ،زبانشیان را میی
فهمید و با آمین گفتن پی در پی خود  ،آدم ها را به هم نزدیک می کرد و از یاس زیانبار آنان می کاست
این شعر را می توان از سیاسی ترین شعر های نیما بر شمرد (( .مرغ آمیین)) در تیاریخ مبیارزات سیاسیی (از
جنبش مشروطه به بعد) ،حضوری مداوم داشته و شنوای درد د مردم و الهام بخش آنان بوده اسیت  .او  ،وجیودی
میان سمبل و اسطوره است دکتر براهنی در مورد این شعر می گوید  :مثلث نیما در مرغ آمین ،مثلثی است اجتمایی ،
مشتمل بر سه یامل که دو تای آن ها انسان و دیگری سمبولی است که هدف و آرزویش  ،رهایی ضیلعی اسیت کیه
قایده قرار گرفته است .مرغ آمین  ،سمبولی است که قسمتی از مفهومش در همان سیطرهای او شیعر روشین میی
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شود  ،او جانب مردم را گرفته است و با آمین گفتنش  ،سمبو استجابت دیاها و مظهیر کاسیتن بیار گیران خلیق و
سمبو تسکین و امید و رستگاری و آزادی و سپیده دم است ؛ محرمی است که مردم  ،همه  ،حا و احوا خیود را
با او در میان می گذارند و از آنچه گذشته و آنچه هنوز نگذشته است  ،سخن می رانند و تمام سرگذشت های خیود
را با آن محرم هشیار  ،آن مظهر وقوف و معرفت  ،در میان می نهند( .براهنی)335: 1831،
چ) داروگ :
در جوار کشت همسایه
خشک آمد کشتگاه من
سوگواران در میان سوگواران ))
گر چه می گویند  (( :می گریند روی ساحل نزدیک
قاصد روزان ابری  ،داروغ !کی می رسد باران ؟(...نیما )303: 1838 ،
ینوان این شعر ،کلمه ای است طبری که در متن شیعر نییز آمیده اسیت  .نوشیته انید(( :داروغ)) قورباغیه ی
درختی است .گویند چون بخواند نشان روز بارانی است  .به همین سبب هم در این شعر شایر از او سوا میی کنید
که باران کی می آید .شعر داروغ از دو بخش تشکیل شده است که مصرا پایانی هر دو بخش یکسان است :قاصید
روزان ابری  ،داروغ! کی می رسد باران ؟ تکرار این مصرا در هر دو بخش  ،بیان کننده ی حالت طیوالنی انتظیار
شایر است برای تغییر وضع موجود که با وضع آمدن باران تضاد دارد ( .پورنامداریان)883: 1831 ،
در شعر ( داروغ )  ،سخن از زوا وخشکسالی است و امید و انتظار ؛ شایر ،این سخن را در قالب تصیویری
از کشتگاه خشک و کومه ی خالی و دلگیر خود  ،ارائه داده است  .وجود دو کشتزار همجیوار  ،یکیی برخیوردار از
آبسالی (کشتگاه همسایه) و دیگری  ،دچار خشکسالی (کشتگاه شایر) ،مصداق (( ییک بیام و دو هیوا )) اسیت کیه
محا می نماید
این اشاره ی نمادین ،کشتگاه نیما را از حیطه ی فردی فراتر می برد و خواننده را از چارچوب مفهوم ظیاهری
به یرصه ی رهیافتی گسترده تر می کشاند  .با توجه به نظام اندیشگی شایر و در پرتوی وقوف بر سمبولیسم خاص
او  ،می توان چنین استنباط کرد که (( :کشتگاه من))  ،مظهر انقیلب مشیروطیت اسیت کیه بنیابریللی تیاریخی بیه
حاکمیت استبدادی رضاخان منجر شد  .گویی مزریه ی آما و امید های ملتی به پا خاسته -کیه سیا هیا بیا خیون
آبیاری شده بود – در خشکسا شکست و گسست از ثمر دهی باز ماند  .در مقابل این مزریه ی خشک و بی ثمیر ،
مزریه ی همسایه قرار دارد که نمادی است برای انقلب کمونیستی  1113میلدی روسیه که بر خلف مشیروطیت ،
به پیروزی منجر شد و نه تنها بایث دگرگونی ساختار اجتمایی و فکری آن سیرزمین گردیید بلکیه بیه ینیوان ییک
جنبش فراگیر ایدئولوژیک  ،بخش هایی از جهان را در نوردید.
از برجسته ترین وجوه ساختاری این شعر  ،روح و رنگ اقلیمی حاکم بر آن است که توجه و تمرکز شایر بیر
تجارب یینی و حسی خود را  ،به بهترین وجهی به نمایش می گذارد  .همین طیف تصویری همگون  ،قدم بیه قیدم
به یکدستی ساختار و فضای شعر می انجامد  ،بویژه آن که شایر از بیانی سنگین و موقر در قالب آهنگی یکنواخت ،
بهره برده است.
ح) خانه ام ابری ست ( :نیما )303: 1838 ،
از فراز گردنه  ،خرد و خراب و مست
خانه ام ابری ست یکسره روی زمین ابری ست با آن
یکسره دنیا خراب از اوست
باد می پیچد.
آی نی زن که ترا آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟
و حواس من
خانه ی ابری ،کنایه است از فضای دلگیر و مه آلیود شیایر  ،چیه فضیای درونیی و چیه فضیای بیرونیی؛ وی
بلفاصله فضای درونی خود را به همه ی یالم می تاباند ؛گویی یالم بیرون  ،انعکاسی از یالم درون شیایر و جهیان
درونی شایر نیز بازتاب جهان بیرونی اوست؛ سپس به توصیف بادی تند و پیچان می پردازد که از اوج گردنه ها می
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وزد ؛ این تصویر هم یینی است و هم ذهنی  ،زیرا غوغای باد و باران به خودی خود  ،باییث اخیتل در حیواس و
رفتار آدمی می گردد و از آن جا که شایر با جهان بیرونی  ،هم تپشی ای یمیق دارد  ،هر تکانه ای در ییالم بییرون ،
موجب ارتعاش یالم درون او می گردد ؛ دیگر فاصله ای میان او و طبیعت  ،وجود ندارد  ،هردو به یگیانگی محی
رسیده اند و میان آن ها تعامل یمیق یاطفی حکمفرماست.
نیما خود می گوید  :دنیا خانه ی من است
نیما در این شعر به تصویر و توصیف حاالت بحرانی دردنیای امروز پرداخته است  .کانون ایین دنییای بحیران
زده  ،درون خود اوست که کنش و واکنشی پیوسته با جهان بیرون دارد  .جهانی که شیایر از آن سیخن میی گویید ،
جغرافیایی است پوشیده در مه و محاق ابرهای سیاه سلطه و سیطره ی قدرت های جهانی
می برم بر ساحت دریا نظاره...
من به روی آفتابم
در خیا روزهای روشنم کز دست رفتندم،
این فضای متلطم  ،شایر را در خلوت دلخواسته ای از نم نم باران خاطرات به سمت روزهای روشن دور می
برد  ،آن روزهای گرم و گیرا که چه دشوار به دست آمدند و چه آسان از دست رفتند ؛ آنگاه به آفاق تییره و کبیود ،
خیره می ماند تا شاید دوباره آفتاب از همان دور دست های طوفان زده طلو کند  .این دریا کیدام و کجاسیت و آن
آفتاب ،کدام آفتاب است ؟
آیا دریای توده هاست که آفتاب رهایی از دوردست پر تپش و متلطم آن می دمد ؟
خ) دل فوالدم :
که خیالی سرکش
و مرا هرزه درا
راه توشه ی سفرم را و نمد زینم را
و کنید اسب مرا
سیرزمین هیایی دور جیای
رسم از خطیه ی دوری  ،نیه دلیی شیاد در آن
به در خانه کشانده ست مرا
آشوبگران کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و گوشه ی آن
می نشانید بهارش گل با زخم جسد های کسان(...همان)303: 1838،
باتوجه به تاریخ سرایش این شعر ( 1885شمسیی)؛ سیا قتیل ییام و حیبس و شیکنجه ی وطین پرسیتان و
آزادیخواهان به دست یما بیگانه  ،سا شرارت های جاهلن مزدور درباری  ،سا اتحاد وطین فروشیان راسیت و
چپ یلیه دولت ملی و...
کر و فر و شکوه و ناله ی دردمندانه ی نهفته در این قطعه  ،معنا و مفهومی کامل اجتمایی  ،سیاسی و انسیانی
دارد
یأس خونین موجود در این شعر زیبا بیانگر آن است که قطعا پس از حوادث دردناک کودتا متولد شده اسیت  ،و
اگر تاریخ روز و ماه ندارد به احتما زیاد به سبب ملحظات سیاسی بوده است
او می اندیشد که اگر کشت و کشتار وخصومت و ظلم را را امری طبیعی بپنیداریم و جهیان را جایگیاه چنیین
رفتاری بدانیم و در یین حا  ،دلی از فوالد داشته باشیم  ،می تیوانیم ایین گونیه بیی ییدالتی هیا را تیاب بییاوریم.
(شهرستانی )833: 1838 ،
د )هست شب :
باد ،نوباوه ی ابر ،از بر کوه
هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است
هست شب  ،همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،
سوی من تاخته است.
با تنش گرم  ،بیابان دراز
هم از این روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را .
مرده را ماند در گورش تنگ به د سوخته ی من ماند
به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب ! هست شب .آری  ،شب (نیما)311: 1838 ،
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نیما این شعر را در اردیبهشت  1883شمسی سروده است و در فضای تلخ و تب آلود سا های بعد از کودتیا
توصیفی است موجز از فضای بیرونی که در نهایت با فضای درونی شایر  ،پیوند می یابد
شعر با توصیف شبی دم کرده و تبدار آغاز می شود ؛ در این هوای تب آلود ،خاک رنگ پریده اسیت و شیایر
احساس می کند که باد – این فرزند دامان ابر – چون هیوالیی هولناک بسوی او می تیازد  .در ایین فضیای خفیه و
خفقان آلود  ،بیابان دراز با تن تب آلودش چون مرده ای به نظر می رسد که در گور تنگش آرمییده باشید ...همیه ی
این ها تصویر و تجسمی از د سوخته ی شایر است( .روزبه )118: 1838،
در این شعر نیز  ،مانند شعرهای ((خانه ام ابری ست )) و (( داروغ )) با همان تعامل شایرانه ی دنیای بیرون
و درون و بازتاب یاطفی هر یک به سوی دیگری  ،با شیوه ای درونی و یمیق  ،مواجه می شویم .
مصرا " به د سوخته ی من ماند " در واقع مانند کلیدی است که قفل رمز و رازهای این شعر را می گشیاید
و نگاه خواننده را از آفاق بیرونی به افق درونی شایر می کشاند .؛ از منظری دیگیر میی تیوان بیاد را نمیاد هجمیه و
هجوم حکومت برای سرکوب متوالی مبارزان و یا غریو و غوغای تبلیغاتی حکومتیان دانست که از نظر شیایر تیرس
خورده و افسرده چون هیوالیی ریب آور ظاهر می شود و موی بر اندام او راست می کند.
تشبیه بیابان دراز و تب آلود به مرده ای در تنگنای گیور  ،هیم تجسیم و تجسید فضیای میرده ی سیاسیی –
اجتمایی را در بر دارد و هم خاموشی و فراموشی رهروان مسییر مبیارزه را؛ پیداسیت کیه در میرغ راه هیا  ،میرغ
رهروان نیز نهفته است  .بن بست راه ها  ،تمامیت روندگان را نیز در بر دارد و سرانجام  ،همه ی ایین هیا انعکاسیی
است از درون تلخ و تب دار شایر در یصر شبانه زیستن های مکرر و متوالی.
نیما در شب شانزدهم دیماه سا  1883بر اثر ذات الریه می میرد و تقریبا هییچ نشیریه ئیی هییچ چییز مهمیی
درباره او
نمی نویسد  .اما در این سا است که شعر نیمایی از ایران قدم بیرون می گذارد و برگزییده ئیی از شیعر معاصیر
ایران در هند منتشر می شود و مقدمه آن را سعید نفیسی نوشته است و شامل اشعار این شیایران اسیت :نیمایوشییج
،احمد شاملو  ،مهدی اخوان ثالث  ،فریدون مشیری  ،هوشنگ ابتهاج(...شمس لنگرودی )315: 1833،
تحلیل شعرهای سیاسی  -اجتماعی احمد شاملو ( ا  .بامداد )
((احمد شاملو))  ،که در سا های قبل از کودتا ی بیست و هشتم مرداد  1853نام مستعار ((الف  .صبح)) داشت ،
و بعدها
((ا  .بامداد)) شد ،در کتاب ((آهنگهای فراموش شده)) که مجمویه قطعه های ادبی دوره نوجوانی اوست ،هنیوز
نمونه استواری از شعر با وزنها و قالبهای کلسیک نداشت ،اما خیلی زود دریافت که باید در جنبشیی کیه بیرای نیو
کردن شعر در گرفته است و نیمایوشیج دارد به پیشگامی آن شهرت پیدا می کند  ،و کسانی ماننید هوشینگ ایرانیی ،
توللی  ،نادرپور  ،کسرایی ...در آشنایی با شعر جهانی  ،به آزمایشهای گونیاگون در نوسیازی شیکل و مضیمون میی
کوشند  ،به نوبت خود بکوشد و مخصوصا از شعر منثور دوری بجوید  ،وبا این هدف بود که به تجربه های شایران
نام یافته زمان خود نگاه می کرد و از نو آوریهاشان ،آنهایی را که به پسند خود می یافت  ،شیورمندانه میی آزمیود( .
کیانوش )13: 1831 ،
با خواندن مجمویه های شعر شاملو در می یابیم کیه زمینیه اصیلی شیعرهای اورا یواطیف ناشیی از تیاثرات
اجتمایی است که رقم می زند  .شعر او سرگذشت مهر و کین  ،یاس و امید ،یشیق و نفیرت ،غیم و شیادی ،درد و
دریو و حمله و گریز است  .اما محور اصلی تمام این یواطف اجتما اسیت و میردمش  .کمتیر شیعری از وی میی
خوانیم که اثری از دردهای مردم و فضای مسل بر جامعه را در آن نبینیم  .شاملو در قلب معرکه زندگی حضور دائم
دارد و به همین جهت نب شعرهای او با نب اجتما
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می زند و شعر او صدای ضربه های یک زندگی اجتمایی و یک درگیری وسیع بیا رویدادهاسیت  ( .پورنامیداریان ،
) 38: 1833
تنها در شعر شاملوست که انسان ،جسارت و دقت را در استفاده از امکانات زبان و استعما کلمیات احسیاس
می کند .زبان او در شعرش ،زبانی فاخر است ،نه یک زبان بی قید .او شیوا  ،زنده و یریان می نویسد و زبان شیعری
او از کلمات زندگی امروز انباشته شده است .شعر او یلوه بر جنبه های اجتمایی ،دارای بعدی سیاسیی و برجسیته
است.
این اشکا پر معنی و سنجیده ،نخستین بار در ((قطعنامه))  ،متجلی می شود  .سیپس در ییک قالیب زبیانی و
اندیشه ورانه تر در آثاری چون(( :دشنه در دیس)) ،و سپس در ((مدایح بی صله)) ،رخ می نماید
در شعر شاملو  ،شهر و کوچه  ،فضای خون آلیود تیرس و فرییاد اسیت  ،جوالنگیاه ییاس انگییز برهنگیان و
روسپیان است .
((باغ آینه)) شایر در مواردی  ،چیزی جز فضای د گرفته و یصیان برانگیز این شهر نیست  ،فق جیایی اسیت
برای آمد و شدهای یبث ،برای سرکوبی و نیز برای از خود بیگانگی ها ،بی تفاوتی ها و ناشنوایی ها ی تاسف بار و
هم کوچه های این شهر است که خاستگاه بزهکاری ها و دیگر کشی های مکرر می شود ،با سنگفرش هایی آغشیته
به خون و فضایی سرشار از بوی مرغ؛ در این جا یاران ناشناخته  ،مانند اختران سوخته بر خاک می افتند ،گرسنگان
و زندانیان  ،از جای بر نمی خیزند  ،زمین و زمان به شبی بی ستاره می ماند و خون  ،همچنان بر سینگفرش هیا میی
لغزد( .فرزادی مهر)33 :1833 ،
آنچه را که شاملو از یشق و انسان و آزادی و مانند این ها می گوید و به تصویر در می آورد  ،همان است کیه
در واژه ی (( یدالت )) خلصه می شود  .یدالتی که نفی بی چون و چرای ستمبری  ،تنگدستی و بد زیستی است ،
به این ایتبار  ،می توان گفت که بیش ترین بخش از سروده هیای شیاملو  ،قسیمت در خیور تیوجهی از فریادهیای
یدالت جویانه و یدالت خواهانه ی شایر را در خود گرفته است ؛ این فریادها  ،برخاسته از خود نمایی و روشینفکر
مآبی وی نیست  ،بلکه بیش از هر چیز  ،زاده ی تجربه ها ی ملموس و نیز تحقیق و مشاهده ی او در سطح اجتمیا
است  .جبر اندیشی و جبر باوری شایر همانند مرغ اندیشی او  ،دستاوردی است از شرای ایستایی که بر زیسیتگاه
انسانی – اجتمایی دوران شایر حکومت می کند  ،شرایطی که اثرات خود را به قلمروی هستی شناسانه ی وجود او
نیز می گستراند ودر نتیجه  ،در شکل گیری جبراندیشی وی  ،دخیل می گردد  .سروده ی (( همیشه همان )) شایر ،
شمه ای از تظاهرات این مورد است :
مرثیه ای سرودن
تسلی خاطر  ،همان :
تیری بر جگر نشسته تا سوفار
(( اندوه  ،همان :
دیگر( )).شاملو)333 : 1830 ،
نام صاحب مرثیه
واژه همان و غم همان
فضای زیستگاه فساد انگیز اجتما تا به آن اندازه زشت و دلسرد کننده است و روح شیکن و دور کننیده  ،کیه
شاملو را به گریز و پناه جویی بر می انگیزد  .حالت غریبی و احساس غربت  ،ریشه در شرای اجتمیایی – سیاسیی
زمان و مکان شایر دارد ؛ شرایطی که در ریخت گیری موقعیت روانی – وجودی و در نتیجه در کارکردهای ذهنییت
سخنورانه ی شایر  ،بیش ترین سهم ممکن را بر یهده داشته است  .یدم آزادی بیان و اندیشه  ،سرکوبی و خفقیان ،
بی یدالتی گسترده و ...از جمله یوامل انزوا گزینی شایر است .
شاملو با الهام گیری از افسانه های تورات ( یهد یتیق ) و گاه از سرگذشت های قرانی بیه موقعییت نابهنجیار
انسان امروزین  ،یک پیشینه ی کهن الگویی می بخشد  .مثل در سروده ی انگیزه های سکوت  ،در (( آیدا در آینه ))
 ،داستان هبوط آدم و سرگذشت سرنگونی او به خاک جای فساد و سیاهکاری را با وضیعیت انسیان امیروزین و بیا
موقعیت زیستگاه پریشان او ،پیوند می زند .از این نظر  ،او نگاه اسطوره گرای خود را از بهشت آسمانی به گستره ی
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محسوس و ملموس زمینی فرو می کاهد واین گونه  ،خواننده را از برزخ رمز و نماد ( سمبولیسم یرفانی – مذهبی )
یبور داده و سرانجام به قلمروی بود و نمود دریافت راه و رمز موقعیت کنونی می رساند .
در هر قطعه ی شعرش آهنگ زمانه را می شنوید  ،تفتیده و بی تاب  .درد ایام از جام شعرش لبرییز میی شیود
بی این که دارویی از فریب در آن باشد  .اندیشه ی کنجکاوش را در همه جا می بینید کیه شیما را بیه کنکیاش میی
خواند  .رسالت شعرش محبت است و زیبایی تا بلبل های بوسه بر شاخ ارغوان بسرایند  ،شوربختان نییک فرجیام و
بردگان آزاد شوند ،آنگاه که دوست می دارد نان شادی هایش را با دلدار بهر می کند و نه بار اندوه و تلخکامی هیای
گذشته را ( .پاشایی ) 331: 1833 ،
شعر شاملو  ،فق شعر اندوه و احساس و منظره و تاثیرات زودگذر نیست  ،شعری است که با ذهن خواننیده ،
ماجراها دارد  .سوا و تردید و رد و انکار و تایید و تصدیق  ،ایجاد می کند و دراین است که بسیاری از سطور شعر
او که به ظاهر کلمی است یادی ( بدون وزن و قافیه )  ،به ینوان کلمات قصار حکمت آمیز  ،ورد زبان هاست
الف ) از مرگ:
اگر چه دستان اش از ابتذا شکننده تر بود
هرگز از مرغ نهراسیده ام
که مزد گور کن
هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی است
از بهای آزادی آدمی افزون است  ( ...شاملو ) 330 : 1830،
این شعر هم مانند بسیاری از شعرهای شاملو  ،هم جنبه سیاسی دارد و هم فلسفی .سرزمینی کیه شیایر در آن
زندگی می کند  ،سرزمینی است فاقد آزادی  ،سرزمینی که مزد گور کن در آن بیش از بهیای آزادی اسیت و شیایر ،
خواستار آن آزادی حقیقی است که انسان بتواند در آن جست و جو کند  ،آنچیه را میی طلبید  ،بیابید و برگزینید و
زندگی و هستی خود را بسازد ؛ ولی اگر چنین نبود و آزادی  ،تنها واژه ای بود و بس  ،چه ارزشی واالتر از میرغ ؟
 ،مرگی با سر افرازی و نپذیرفتن ننگ  .در سرزمین فاقد آزادی  ،بهترین گزینه  ،مرغ است ؛ پس چه جای هراس ؟
ب) بچه های ایماق :
در شبکه ی مورگی پس کوچه و بن بست
در شهر بی خیابان می بالند
قاب رنگین در جیب و تیر کمان در دست
آغشته دود کوره و قاچاق و زرد زخم
بچه های ایماق ( شاملو) 303: 1830 ،
بچه های ایماق
انسان درموقعیت ویژه و جایگاه واالیی در ذهن و زبان شاملو حضور دارد  .جاودانگی اندیشه هیای شیاملو از
سه منبع سرچشمه می گیرد  :جوهره ی آزادگی و آزادی خواهی ؛ آرمان خواهی ؛ میردم گراییی و انسیان دوسیتی .
انسان آرمانی شاملو یعنی انسانی که می اندیشد و با روشنگری های خود  ،با ظلمت زمانه به رزم می پردازد  .انسیان
آرمانی شاملو  ،انسان معاصر واقع بین و حقیقت یاب و پوینده و زنده اندیش و غم خوار مردم است  .انسان آرمانی
در واقع به شکل انسان تلشگر ف مقاوم  ،مبارز و تسلیم ناپذیر تدایی و ظهور می یابد  ( .صیاحب اختییار 1831 ،
) 31:
از ویژگی های انسان برگزیده ی این دوره است که از همین ((بچه های ایماق)) است  ,آدمی اسیت معمیولی
که به چنین یظمتی دست می یابد  ،یظمت انسان از خردترین اجزای زندگی انسانی سر بر می آورد.
اسطوره ی یشق از ایماقی آشکار می شود که جایگاه دفن همه ی ارزش های انسانی شده است  .ایماق فقیر
و رنجی که گورستان فضیلت شده است  .زندگی پر مشقت حقیری که همه را گرفتار یذاب و وهین خیویش کیرده
است :
در شهر بی خیابان می بالند در شبکه ی مورگی پس کوچه و بن بست آغشیته ی دود کیوره و قاچیاق و زرد
زخم...
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باتلق تقدیر بی رحم  ،راه بر ایشان بسته است و خشم پدرانی بدرقه ی راه آنان اسیت کیه خیود از دشیواری
استخوان سوز این هستی روزمره خسته اند ؛ انسان هایی به دشنام آنان می پردازند که خود از خون و یاطفه به آنیان
متصلند  ،اما آنچه آنان را از همین یاطفه  ،باز می دارد  ،همان راه ناگزیری است که اینان برگزیده اند .
از همین خردی  ،می توان یظمت انسان را ایلن کرد و آن که در این منجلب مانده است  ،خود نمی داند که
سلله اش به پاس شرف خود او  ،در راهی حتی بی امید  ،گام نهاده است  ،راهی که اگر چه بی امید فردایی اسیت ،
بر درختان بی ریشه میوه می آرند...
شایسته ی آدمی است :بر جنگل بی بهار می شکفند
و سرانجام :با حنجره های خونین می خوانند و چون از پای در آمدند  ،درفشی بلند بر کف دارند
این بچه ها  ،قرارو قایده ی یظمت خواهی را بر هم زده اند  .آن هم در این شب قیرین هجرت و هجرانی .
( شاملو ) 331 : 1830،
پ ) مرثیه :
از میان مرثیه هایی که در سا های اخیر ،نوشته شده است (( ،مرثیه))ی شاملو در مرغ فروغ فرخزاد  ،بدون شک
یگانه و بی همتاست .چهره ای که از مرغ و جاودانگی در فضای پهناور شعر ترسییم شیده اسیت  ،شیوق انگییز و
زیباست  ،با ظاهری پاک و ساده که کمتر خواننده ای را اجازه می دهد تا به یمق شیعر و روابی نهیانی دقییق و در
نهایت به استخوان بندی استوار و متشکل نهایی آن توجه کند
در آستانه ی دریا و یلف...
به درگاه کوه می گریم
به جستجوی تو
چنان که می بینید  ،شاملو با استفاده از کلمات  :کوه ؛ دریا ؛ یلف (= دشت و صحرا)  ،شعر را آغاز می کند.
سه واژه ای که از گسترده ترین و شکوهمند ترین مظاهر طبیعت ،نشان دارند و بیه منزلیه ی سیه راس مثلثیی بیه
پهناوری زمین اند؛ انتخابی -چه بسا ناخود آگاه  -که :جز این که بایث می شود تا غیر مستقیم به یظمت و بزرگیی
و نامداری ضمیر تو
(=فروغ) اشاره گردد از تمامیت و کما جستجو نیز حکایت دارد .جستجویی در مکان و نیز بعد از آن ،در زمان
در چار راه فصو
در معبر بادها می گریم
به جستجوی تو
و مگر جستجو جز در مکان و زمان هم امکان پذیر است ؟ هر دو بند ( این بند و بند بعدی )  ،مبین این است که
شایر هیچگاه و هیچ جا از جستجو فرو گذار نکرده است ؛ اما این جستجو چیست و از کجاست ؟
قابی کهنه می گیرد...
که آسمان ابر آلود را
در چارچوب شکسته ی پنجره ای
با تصویری از موقعیت خود نشان می دهد که این جستجو جز جستجویی خیا پردازانه و ذهنی نیست ؛اما بیه
راستی  ،چرا به جستجو ((نمی رود)) ،بلکه به جستجو ((می گرید))؟ آخر مگر نه رفتن به قصد جستن چه بسا امید
یافتن را نیز در خود دارد اما در جستجو گریستن  ،دیگر کمترین امید یافتنی را به همراه نخواهد داشت؟
مگر نه این که مرثیه در مرغ یزیزی است که هرگز دیگر بار یافت نخواهد شد ؟ و جیز از گریسیتن بیرای او
چاره ای نیست ؟  ،گریستنی که در بطن آسمان ابر آلود نیز نهفته است  .آسمان ابر آلیود از دریچیه ی چشیم شیایر
گریان و در قاب کهنه ی پنجره و همچنان با منطقی که در بند سوم شعر در اوج شکوفایی خود  ،مشخص می شود :
ورق خواهد خورد؟
تا چند
تا چند
این دفتر خالی
به انتظار تصویر تو
طبیعی است که کلمه ی ((قاب))  ،کلمه ی ((تصویر)) را به ذهن  ،متبادر میی کنید و کلمیه ی ((دفتیر ))را و
کلمه ی دفتر  ،ورق خوردن را ؛ و از مجمو این ها  ،مفهوم روزهای بی ((او))  ،روزهای خیالی و پیور را در نظیر
می آورد  .این جاست که یکبار دیگر روشن می شود  ،حرکت های ذهن آن دسته از شایران کیه بیه نهاییت تربییت
ذهنی رسیده اند  ،چگونه بی هیچ تصنعی  ،راه منطقی خود را طی می کند .در بند :
که خواهر مرغ است
و یشق را
جریان باد را پذیرفتن
با تو در میان نهاد
و جاودانگی رازش را
گنجی از آن دست
پس به هیئت گنجی در آمدی بایسته و آز انگیز
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دلپذیر کرده است...
از این سان
که تملک خاک را و دیاران را
با اشاره به جدایی همیشگی او و تسلیم و پذیرش جریان باد و یشق و مرغ که انسیان را از آن گرییزی نیسیت ،
انسانی که چون به ابدیت پیوسیت  ،آنگیاه راز جیاودانگی را در خواهید یافیت  ،بخصیوص  ،انسیان کیاملی چیون
((فروغ)) که در د خاک نیز گنجی است  ،بایسته و آز انگیز  .در حقیقت  ،به باورداشت مرغ رشک انگیز او اشیاره
می کند  ،مرگی در خاک دلپذیر  ،آن هم چنان که گویی شعر تمام شده است و پس از آن هیچ سخن و تصیویری در
خور و مناسب نیست .اما نه ؛ باز هم بندی هست  ،بندی که خواندن آن ؛ خواننده را آنچنان از این توهم بیرون میی
آورد که نشانه ی آن را فق در ریشه و لرزش ناگهانی او باید نگریست و این را هیچ دلیلی نیست مگر همان تربیت
ذهن شایر که همچنان  ،ادامه ی منطقی شعر را بایث شده است  ،چرا که هرگز ((میرغ)) ،در نظیر او  ،پاییان کیار
نیست ذهن شایر هنوز متوقف نشده است و خطاب می کند که  (( :متبرک باد نام تو )) (( ،متبیرک )) ،بیا بیار غیم
انگیز و یمیقی که در واژه ای دیگر یافت نمی شود ،آن هم در این دیای زیبا و فراموش نشدنی!
و در ادامه ،شاهد یکی از مناسب ترین حسن ختام ها هستیم :
هنوز را.
شب را و روز را
دوره می کنیم
و ما همچنان
به راستی چه زیباست  ،رابطه ی (( دوره کردن )) با بند سوم شعر (( این دفتر خالی تا چنید  ،تیا چنید  ،ورق
خواهد خورد ))و با توجه به مفهومی بس سطحی که در اصطلح (( دوره کردن ))  ،معمو است ؛ دوره کردنی کیه
با ((مطالعه ی یمیق )) بسیار فاصله دارد و این است دیگر مناسبت دفتر خالی با تعبیری که در آخرین سطر شعر می
آید.
فروغی که به جاودانگی پیوسته و هر صبح  ،بر پیشانی آسمان می گذرد  .شایری که شعر در نظر او به پنجیره
ای می مانست که هر گاه به سویش می رفت  ،باز می شد  .پنجره ی شعر شایر که همانقدر زندگی را دوسیت میی
داشت که مرغ را ،و آیا این همان پنجره ای است که اینک شاملو  ،گریان در کنیار آن نشسیته اسیت و بیا تماشیای
آسمان ابرآلود ،به جستجوی او می گرید و به خود و همه ی شایرانی می اندیشد که شبانه روز خود را ( و همچنیان
تا هنوز )  ،به بطالت سر می کنند.
دو چیز در سرنوشت شعر سپید موثر واقع شد  :یکی  ،پیدایش زمینه ئی برای پذیرش نسبی شعر سیپید از طیرف
بسیاری از نوپردازان  ،از جمله یده ئی از شایران رمانتیک ،در نیمه دوم دهه سی  ،و دو دیگر  ،ایتماد به نفس یظیم
شاملو و پشتکار و
پافشاریش بر سرودن شعر سپید و ارائه نمونه های موثر ،تا تثبیت آن( .شمس لنگرودی )833: 1833،
نتیجه گیری:
تعهد اجتمایی و انسانی شعر و ادبیات ،از طریق ادبیات مشروطه به شعر معاصر رسیده است .تصویر انسان در شیعر
و ادبیات گذشته،کلّی بود ،ولی انسان شعر نیما از نو یینی و امروزی است .آثار او ستایشگر اراده ی انسان در تعیین
سرنوشت خویش است .نیما بر خلف شایران گذشته ،همواره در آثار خود حضور دارد .او شایری است که هم بیه
فردیت خود یشق می ورزد و
هم به جمعیت دیگران .تجلی سمبولیسم به ینوان یک مکتب ادبی ،در دوره های مختلف شیعری نیمیا آشکاراسیت.
چه در حد واژه های نمادین مستقل ،مانند ظلمت ،روشنایی ،زمستان و چیه در قالیب کیل شیعرها ،چیون شیعرهای
ققنوس ،مرغ آمین ،خانه ام ابری است و...
شاملو نیز شایری انسان گراست و مانند نیما ،به بیان آالم جامعه و درد و رنج ،فقر و فاصله ی طبقاتی می پیردازد
و به یک جامعه ی مبتنی بر یدالت تاکید می ورزد.آشنایی هر دو شایر با شعر اروپایی و شرای سیاسی و اجتمیایی
حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری هر دو ،از شایران سمبولیسم غربی ،بایث شکل گیری درون ماییه هیای مشیترکی در
شعرشان گردیده است.
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