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 چکيده
دست  جهینت نیکرده و به ا یبررس یلیتحل یفیرا با روش توصاین دو شاعر  نوشتار حاضر اشعار

ت قرار داشته و به علّ شیخو یهجامع یاجتماع طیشرا ریاست که هر دو شاعر تحت تأثافتهی

جهل و فساد در  ،یتضاد طبقات ،همچون فقر یبه موضوعات مشابه یاجتماع یشباهت در فضا

بر باد رفتن  ،یاجتماع ینبودن آزاد یلهأمسبه  و اخوان مایمطرح بود. ن .اندپرداخته جامعه

 ی«هاآدم یآ»شعر معروف  .پردازدیم یاستهیشا اریبه نحو بس یاجتماع قراجتماع و ف یهاثروت

ها در آن یمظهر و نماد شعر اجتماع ،کیدر قالب زبان سمبلاخوان « زمستان»و شعر معروف  ماین

 .استشعر نو 
 

 ثالث اخوان ما،ی، مسایل اجتماعی ، نادبیّاتشناسى، جامعه :يديکل واژگان

 

 مقدمه

-درك نموده ای و خأل وجود علوم جدیدی را که بدین هدف سمت و سو ببخشند،دنیای امروز، ضرورت انجام تحقیقات بین رشته

ت این رشته در این علوم است. اهمیّ یهادبیّات، از جملشناسی است. جامعههای علمیِ تلفیقی، به این نیاز پاسخ گفته است و با ایجاد شاخه

 ما ادبی –نماید. فقدان دانش کافی در این زمینه، نقد جامعه شناختی ناپذیر می، شناخت جامع آن را اجتنابادبیّاتدید و نقد  یهتغییر زاوی

ها و ه و شاخهرشت این کلّی نمای ترسیمِ با امر، این از پرهیز جهت ایممودهن سعی پژوهش این در. نمود خواهد کاربردی غیر و نگر سطحی را

 .شودهای کاربردی این علم برداشتهتصویری روشن از روش یهیهای مهم آن، گامی در جهت شناخت و اراهنظریّ

ی اندازهای تازهها، ما را به چشمارزش نیا یاست ،که بررسهای تازهای برای انسان بودهآور ارزشامیپ ش،یدایمعاصر از آغاز پ شعر

ه به مسائل ی امروز از شاعر و اثرش انتظار دارد توجّشعر، خواننده یِشناخت ییبایی زکند. آنچه که عالوه بر جنبهیتر مکیانسان امروزی نزد

 گریو د ر؟یخ ایاست  دهیرس«  یمن اجتماع» به « من فردی » شاعر از ایکه آ افتیتوان دریی شعر هر شاعر ماست. با مطالعه یانسان الیوا

-یژگیو نیاز مهمتر یکیکه  ییجاسپرده است؟ از آن یاست و درد مردم را به فراموش شیهای خویشاعر هنوز در بند شهرت طلب ایآ کهنیا

ای سهیو مقا یسنجش یو بررس لیپژوهش به تحل نیدر ا ل،یدل نیآن است؛ به هم یو محتوای اجتماع ییگرای معاصر، مردمهای شعر دوره

شعر انقالب و پس  یندهنمای –اخوان ثالث  یمهد -ی دوره ی مشروطه و پس از آنندهنمای – جیوشی مایدو شاعر معاصر ن یهای جهان امیپ

 است.شدهپرداخته -از آن

در  یخاطر اشعار مشابه نیاند و به هماشعاری سروده یو شخص یعاطف ،یاسیس ،یهای مختلف اجتماعنهیشاعران، در زم نیا

 یشناسمباحث جامعه یدو شاعر درباره نیا یفکر یهاشباهت انیاست به بشده یپژوهش سع نیدر ا ن،یشود. بنابرایم افتیها آن وانید
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 1 سميرا رجبلو

 ینخل تق ،یاقتصاد ژهیمنطقه و هیعسلو مدرس دانشگاه علمی کاربردی 1

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
 سميرا رجبلو 

Ainazsakhavi@Yahoo.Com 

 

بازتاب مسائل اجتماعی در شعر نيما یوشيج و مهدي 

 اخوان ثالث
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مخالف باشند. در  شهیبا آن اند گریشاعران دپردازند که ممکن است یم یبه مباحث شیو افکار خو شهیپرداخته شود هرچند شاعران در اند

 طلبد.  یرا م ییاجداگانه قیخود پژوهش و تحق نیو ا دیآیم انیدو شاعر به م شهیجاست که بحث افتراق اند نیا

 

 اخوان ثالثمهدي و  جيوشی ماياشعار ن یاجتماع ليتحل -2

د. اغلب اشعاری که در این نخوانو دیگران را نیز به داوری مید ننشینخویش را به داوری می یجامعه اندر اشعارشو اخوان  نیما

 ارداران در اغلب اشعستیز با وضع زمانه و اعتراض بر زمانه و زمانه د.باشمی این دو شاعربینش اجتماعی  یپژوهش ذکرگردیده، دربردارنده

، رمزی و تصویری های تمثیلیای از ابهامدر هاله شعار نیماسبب گردیده که بسیاری از ا ه به مسایل اجتماعیتوجّمجسم است.  این دو شاعر

 نیما یکی از زیباترین شعرهای اجتماعی اوست :« وای بر من » شعر  پوشیده شود.

 خشک ماند و یکسره تدبیرها  کشتگاهم

 گشت بی سود و ثمر 

 ام را یافت دشمن با نگاه حیله اندوزشخانه تنگنای

 کند آماده بهر سینه من تیرهایی بر من می وای

 به زهر کینه آلوده است که

 برمن  وای

 کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را به

 کشم از سینه پردرد خود بیرون  تا

 تیرهای زهر را دلخون 

 وای بر من 

 ( 472-472: 1731 ما،ی)ن

. شبی که نماد کندحاکم عصر خویش را نقد می یانهتصویر و فضایی زیبا ، جامعه و زم ینیما ضمن ارائه« کینه شب » شعر  در

 ظلم و ستم و خفقان حاکم بر زمان است :

 به ساحل چو نشیند پی کین  شب

 همه چیزست به غم بنشسته 

 از آن ره کوهان برخاست ابری

 بر سر هر چه حائل  شودمی

 گردد روی دریا می زرد

 قرمزی روز مکد  باقی

 مکدمی

 دیگر سر مویی به ره این افق گمشده نور  نیست

 دریده به دو چشم آن مطرود  شب

 سیاهی نگاهش همه غرق در

 ... آب دهانش از کین  مکدمی

 ( 773-773)همان: 

 

 یدستيفقر و ته -2-1

 نیا خانواده و شعر او هرگز با ا( ام171ّ: 1733احمد،ل آ«)فقر ساخته بود.  اا عمر داشت بت»خود کنار آمده بود.  یبا تنگدست ماین

را در  شیبود و او انزوابار آورده یا منزوامّ دهیرنج یتیّرا شخص مایآن روز، ن یاسیس طینظر از محعوامل، صرف نیا آمدند.یوضع کنار نم

-یم شیگردد و خودش را نیعقرب را که در اطرافش آتش بگذارند برم: »تیصادق هدا ی. به گفتهختیریقالب شعر م

 (723: 1731ان،یدیحم«.)زند

 چه مرا ـایاز رزق خدا یکفم خال با»

 آورد؟ ـایسـرکش در نیا یسـو

 (724: 1731ما،ی)ن
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 : ای و

 ـسـتیتـر از مـن  کـس نـ یروز تنـگ»

 ستیز دیکه به خون دلِ خود با یجهان در

 (122)همان،

را « ی سرباز خانواده» کلّ شعر  ماین (.142: 1731 ،یشانیشاعری نبود که غم مردم نداشته باشد و آنان را فراموش کند )ا ماین

-خانواده» یوی منظومه«. ی قفقاز روس و سربازهای گرسنه کالسیبه خواهر کوچکم ناکتا. در زمان امپراطوری ن» است نموده میتقد نیچن

داشتند و نه  یاسیبود. مردم نه آزادی س اکمدر اجتماع ح دیشد یها، خفقانهای سلطنت رضاخان سرود. در آن سالرا در سال« ی سرباز 

 نیکه در اهمه جا را فراگرفته بود. چنان یدستیوجود داشت. فقر و ته زین هیدر کشورهای همسا ران،یمسئله نه تنها در ا نی. ایزندگ شیآسا

 : میخوانیشعر م

 پوشد، یخوب م هیهمسا طفل

 نوشد. یگردد، خوب م یخوب م 

 ست؟یدو بچه چ نیا نیدر ب فرق

 ست؟یرا ن یکی نیآن را هست ا هرچه

 ژنده ست، نیچن نیبچه ی سرباز، کا 

 چرا زنده ست پس

 (123- 111: 1731 ما،ی)ن

کشورها  گریو د رانیدر ا ییهاخانواده نیسرباز قفقازی، نمودی از چن نیی اشناسد و چه بسا خانوادهیمرز نم ما،ین یِاجتماع منِ

شود، یهمراه م ؛یقرن دیاست و شا یزنِ تنها، سال نیهای فقر که برای اهیثان هیی شعر و ثانلحظه لحظه« ی سرباز خانواده» باشد. او در شعر

 :دیگویم نیافراد چن گریکند و در ادامه خطاب به دیبا او همدردی م ناز جا

 دولتمند، حکمران، عالم، خ،یش

 جهان دائم، نیدر کهیای کسان 

 ها بتیمص نیز دیابی یم سود

 ا؟یآ دیستین ،یباز هم راض 

 . زیچ یداشت فرزندی، مادری ب 

 . ...زیآن را ن داد

 (123 - 111)همان:  

جواب یباالست، شعرش را به صورت سؤال ب اریشعر او بس یِی اجتماعاست و جنبه یشاعری مردم مایکه ن ییجااز آن ن،یهمچن

 :دینمایسوال دعوت م نیرساند. در واقع، او تمام مردم را برای پاسخ دادن به ایم انیبه پا -ابدیب دیکه پاسخش را خواننده با -

 خواست. یاز او م ریندم، ش ی! ماما! اهه

 ماما جان همچنان بد راست. کیل 

 بود؟ الشیخ اینقش مادر بود  

 ز او ماللش بود هودهیبچه ب 

 رشیاو نخواهد داد، تا ابد ش 

  رش؟یتدب ستیچ 

 (123 - 111)همان: 

 فقر گوش بسپارد:  یهابه زمزمه دیکشد که بایرمیرا به تصو یزن یی، تنها«سرباز یخانواده»در  ماین

 زن تنها کیزن،  کیخدا!  یا»

 ها، تیحکا نیفقارت ها! ا نیا

 «تابم، جان ندارم من.-یمرد مثل تو، نان ندارم من، بس که ب 

 (174)همان: 

شان یبار زندگها در اشعار خود وضع اسفآن شتیی معها و نحوهخانواده یبا مشاهده تفاوت سطح زندگ چون نیمانیز هم اخوان

از  یکیعنوان «  یخان دشت» است. ، سروده شده« یفقر و عدالت اجتماع» شاعر با مضمون  نیاشعار ا یبرخ رواز اینکشد؛ یم ریرا به تصو
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 یآن ظلم و ب یهیاست و دور نماسروده شده 1743و در سال  یسالگ 42است که در  سن «   ونارغن» یهای اخوان، از مجموعهمثنوی

و  تیّجامعه است که در اذ هایواناز خ یکیزدان است. داستان مربوط به منطقه و آزادی ظالمان و د دستیو ته رینسبت به مردم فق یعدالت

 کند.یفروگذار نم یکوشش چیخود از ه تیآزار رع

کند که در سرمای ی، وی داستان مردی را مطرح م« اوستا  نیاز ا» ی از مجموعه«  ستاره نیناگه غروب کدام» از یبخش در

خود را رفع  یگرسنگ قیطر نیت مردم را جلب کند تا از ادارد محبّ یکار سع نیزند و با ایخود را به صرع م یسخت زمستان برای لقمه نان

 به او ندارند: یهتوجّ چیگذرد ه یاو م افا مردی که از اطرکند؛ امّ

 گذاشتند یبر او م یبا نگاه ای... 

 نهادند یم نیسکه ای بر زم ای

 میدیو با هم شن میدید

 رفت یو م« بازی اوست » گفت: یمردی را که م آن

 (122: 1734)اخوان ثالث،

غرق در  نیچن نیا دیکشورهای جهان است با نیتریاز غن یکی: چرا مردم کشوری که  دیخواهد بگویشعر م نیدر ا اخوان

 ت نرسد:به ملّ یکشور را به خارج صادر کنند و از آن حاصل نیهای انفت دیبه سر ببرند و چرا با یمنجالب فقر و تنگدست

 یبیجوی چون کفچه مار مه در

 روان بود یاهیو س ظیغل نفت

 برد یبرد و م یبرد و م یم

 پاره های جگر تکه های دلم را... از

 (122)همان: 

ی دارد به راه افتاده تا مقداری از آن نان تازه و خوشبو یکه به دنبال مردی که بغل مینیبیرا م یاز شعر، سگ گرییبخش د در

هنگام سگ به جای بوی نان، بوی  نیشود. در ایم دیراه مرد ناپد یانهیاندازد. در میای به طرف او مسگ لقمه دنی. مرد با دبشود بشینص

 کند:یکند و به طرف او )گربه( حمله میمدشمن را استشمام 

 نییمانده پا نی... اما نه، سگ خشمگ

 ،یکل باقالئ رهیبر درخت است آن گربه ت و

 (121)همان: 

 ریداند. او در تفسیم یرا فقر اقتصادی و اجتماع انیرانیا یو دشمن یدوست زیو ن یچارگیت بعلّ نیترمنظومه مهم نیدر ا شاعر»

 نیاز فرزندان ا یکیو  یرانیا کیجوان  نیکه اشود ... حال آنیها میدشمن نیجا فقر و نداشتن است که موجب ا نیا:» دیگویشعر م نیا

شده در  ادی(اخوان عالوه بر شعر 123: 1737ب،یدستغ«)ای نداشته باشد چرا؟...حرفه دینفت ... چرا با کرانیثروت ب کانلک و از جمله مالمُ

 باشد. یم 22و  72های ی دههجامعه یفقر و نابسامان رگریتصو« آواز چگور » و «ای از شب هقصّ» و « در آن لحظه » همچون  ییشعرها

 درون و خود درون به که حال عین در او – دارند تریخصوصی ی جنبه که –ثالث در شعرهای میراث ، مرداب، قصیده  اخوان

ای به اشارهنوی جامعه ما و مع و یمادّ فقر به ستا آلودیخشم اعتراض « میراث ». کندمی گفتگو قلب هزارن از گویی نگردمی اشزندگی

قلب . استای نرسیدهحاصلی است که برای ریشه کن کردن این بیماری از دیر باز آغاز شده و هر گز به نتیجههای فردی و اجتماعی بیتالش

 و گویی هر لحظه می خواهد که منفجر شود : لرزدمیای در گلوی کلمات اخوان در این شعر چون بغض کهنه

 زین پیش تر من نیز سالها

 کین پوستین را نو کنم بنیاد واستمخ

 هزارن آستین چرکین دیگر ، بر کشیدم از جگر فریاد با

 مباد ، آن باد ... این

 (73: 1737)اخوان ثالث،

های  زربفت و هکند، نه به دور انداختن آن و قبول جبّزده و پوسیده است. او نو کردن آن را طلب میتی فقرسمبل معنویّ پوستین

 دهد :دوستی جامعه را نشان میظاهرپرستی و زر رنگین را، که

 ، کدامین جبه ی زربفت رنگین می شناسی توکو

 مرقع پوستین کهنه ی من پاك تر باشد ؟ کز

 کدامین خلعتش آیا بدل سازم با
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 م نه در سودا ضرر باشد ؟ که

 (73)همان: 

دهد و شمرد و برق سکه فریبش نمیرا به هیچ میت نفس و بزرگواری روحیست که جالل و شکوه زندگی عزّشعر سرشار از  این

 سازد :با فقر خود می

 دختر جان آی

 پاك و دور از رقعه ی آلودگان میدار . همچنانش

 (73)همان: 

 را گرفته تنگ در آغوش آسمانش

 سرد نمناکش نیبا آن پوست ابر

 ،یبرگ یب باغ

 و شب تنهاست روز

 سکوت پاك غمناکش با

 ساز او باران، سرودش باد 

 ست. یانیعر یاش شوال جامه

 د،یبا یجامه ا نشیجز ا ور

 بس شعله زر تار پودش باد بافته

 هر چه در هر جا که خواهد د،ینرو ای د،یگو برو 

 خواهد ینم ای                         

 .ستین یو رهگذار باغبان

 دان،ینوم باغ

 . ستین یدر راه بهار چشم

 تابد، ینم یگر ز چشمش پرتو گرم 

 د،یرو ینم یبرگ لبخند شیبه رو ور

 ست؟ین بایکه ز دیگو یکه م یبرگ یب باغ

 .دیگو یخفته در تابوت پست خاك م نکیا یسر به گردونسا یها وهیاز م داستان

 یبرگ یباغ ب 

 . زیست اشک آم یاش خون خنده

 چمد در آن یافشان زردش م الیبر اسب  جاودان

 (124: 1734)اخوان ثالث، 

 یشکل که ب نیساخته است؛ به ا یهیتشب بیترک کیطرف به عنوان اسم  کیکند از  یم یدوگانه باز یواژه در شعر نقش نیا

را که  «یبرگیب» گریاست. از طرف دآن قرار داده فیاست که شاعر شعر و شعور خود را در خدمت توصکرده هیتشب ی)فقر( را به باغ یبرگ

 رهایتصو نیاست که بدون حضور آن، ازده  به خدمت گرفتهخزان یباغ ریو تصو فیبرده است و جهت توص راسم است به عنوان صفت به کا

ی مبهم آغاز شده است واژه یبند که به صورت نیسرد است. پس در ا و نسبتاً یشود نسبت داد. چون در بهار هم آسمان ابریرا به بهار هم م

 نیشاعر است که در بهار خود قرار ندارد. با ا دیدر معرض د یکه باغ میشویه مو ما متوجّ دکنیو بند را کامل م ریتصو یچهره «یبرگ یب»

 یشود که نشان دهندهیم یفاز باغ معرّ یگریبند دوم ابعاد د در شود.یم دهیآن کش یذهن ما به سو ستین زییاز پا یکه هنوز آشکارا اسم

و غفلت  یخفتگ یو دچار نوع یو فرهنگ یکشاند که گرفتار فقر مادّیم یاجامعه یباغ است و انسان را از باغ به سو یفقر همه جانبه

مقصود خود به  انیکه شاعر جهت ب دهدینشان م نیرموز شعر است. ا شیگشا دیکل «دانیباغ نوم»دردناك است. در بند چهارم مصرع 

-یرا نم یلتحوّ چیاست که به زعم شاعر ه یاجتماع یبارهسخن گفتن در یباغ ، بهانه یل شده و سخن گفتن دربارهمتوس سهیو مقا هیتشب

و به جاست. چرا که بند دوم در خدمت کامل کردن  دهیسنج اریشعر بس یحرکت ساختار اامّ (.112: 1732،یتوان از آن انتظار داشت)آشور

 شود:یم ریتصو ریزده و فقغم نیچن یباغ یبند سوم. وقت ریناگز جهیباغ است و بند چهارم نت ریتصو

 او باران، سرودش باد. ساز

 ست یانیعر یاش شوال جامه
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 ، دیبا یجامه ا نشیجز ا ور

 زر تار پودش باد یبس شعله  بافته

 (124)همان: 

 

 مردم يسواد یجهل و ب -2-2

 یاز جهالت زن دهات «یانگاس»بود. او در شعر  ی خویشجامعهه آن شده بود آن شئون و خصائل مردم متوجّ ماین کهیزیچ نیلاوّ

خود  یرا برداشته چهره و او!« کتاستی یکه گوهر حقاً»کرد و گفت: دایرا پ نهییپارچه آ کیکه آن زن به شهر آمد و  دیگویانتقاد نموده م

 :دینمایحادثه استنباط م نیبعد از ا« گوهر از شماست! نیواهرم! به خدا من ندانستم اخ دیببخش »و خود را نشناخت و گفت:  دیرا د

 درست میهمان روستا زن ما

 کم و کاست یساده فهم ب ن،یب ساده

 جهان بر ما نهییدر آ که

 همه ناشناستر خود ماست. از

 (31)همان: 

 :سدینویم ماین« خون سرد دهیرنگ پر»شعر  در

 زهانیبا من گفت: از جا خ عشق

 رهان یرا از درد بدبخت خلق

 خلق را میستم تا ره نما خوا

 رهانم خلق را  یز ناکا م تا

 (47)همان: 

کردن  داریب یخلق از غفلت و شناخت حق و حقوق بود. ول شرهای عشق –شود که منظور شاعر از عشق یسطور معلوم م نیا از

را از دست دادند.  خود زیعز یهااز مردم جان یاریراه بس نی. در استیاز دست هر کس ساخته ن قیمردم از خواب غفلت و شناساندن حقا

 :سدینو یبا افسوس و ندامت م زین ماین

 خلق کور کنیل داست،یحق پ نور

 چشم نور شیچه سود پ کوررا

 از دل پرسوز من! غایدر یا

 از من و از روز من! غایدر یا

 بگذاشتم یبه غفلت قسمت که

 پنداشتم. یم یرا حق جو خلق

 (42)همان: 

 است: شیخو ینسبت به جهل و غفلت مردم زمانه مایحس ن یایگو یبه خوب زیز شعر

 این خفتة چند غم

 در چشم تَرَم می شکند خواب

 با من استاده سحر نگران

 خواهد از منمی صبح

 دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر مبارك کز

 یجگر خار در

 ره این سفرم می شکند  از

 (337)همان: 

که از «  زمستان  »شعردر مقابل،  است.گوید که خواب جهل و بی خبری قوم، آرام و قرار را از من ربوده،به درستی می نیما

 طیآزرده است: محیو آنچه او را م 1774مرداد  43نمودار برخورد شاعر است با فضای کشور پس از »  نیز اخوان «زمستان » یمجموعه

 میها و سرانجام کوشش هر کس برای گلیشکنمانیها و پییوفا یها ... بنابودی آرمان ان،یتنگ و بسته و خاموش، نبودی آزادی قلم و ب

  .(372: 1733 ،یوسفی«) را دست حوادث سپردن گرانیاز موج به در بردن و د شیخو
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سرد و  یزمستان. شاعر در این شعر دانست 72ی دهه رانیا یو اجتماع یاسینمای اوضاع سی تمامنهییتوان آیشعر را م نیا

 گرییکس به د چیتا ه داندمیای سرمای سوزان بهانه نیو لغزان است و ا کیها تارفرو برده و راه شیخو بانیخاموش که همه سر در گر

 :نشود کینزد

 خواهند پاسخ گفت یرا نم سالمت

 .بانستیدر گر سرها

 را ارانی داریپاسخ گفتن و د اردیسر بر ن یکس

 نتواند ... د،یپا را د شیجز پ نگه

 (13:  1734)اخوان ثالث، 

 

  عدالتیبیفساد و  1-3

 یکه اکثر مردم که در محبس بند دیآیشعر بر م یگردد، از محتوایم انینما« محبس»در شعر  نیما یاجتماع یهادگاهید

 نینان مرتکب جرم شدند. باالخره ا یها در تکاپواست که آن یگناه نظام دولت ستیها ننهستند چون گناه آ یعدالتیب انیهستند قربان

 یکس چیکنند. و ه ایّه و شرافتمندانه مهمرفّ یزندگ کی یبرا یط کار و حقوق کافیهر فرد شهروند شرا یااست که بر یهر نظام دولت فهیوظ

 ند:ز یروو کج یکردن نان دست به دزد دایبه خاطر پ دینبا

 رفتن جان  میزب نیا گنه

 نان یتکاپو فتادن از پ در

 آن قدم نهادن کج  گنه

 دهان یگشادگ نیا گنه

 قیعدالت فا نشانیچن نیا

  قیمحکوم و مرگ را ال کرده

 (37: 1731ما،ی)ن

 :ستندیه الحال نمرفّ هاآدم کی چیشدند ه فیها که توقنیا و

 جامه ها پاره  دهیژول یمو

 کارهیب چارگانیب همه

 از زن و فرزند  کی نیخبر ا یب

 آواره. تیآن دگر از وال و

 دیرا گنه که کم جنگ یکی نیا

  دیآن دگر را گنه که بد خند و

 (37)همان،

تعداد  کید و اگر دار یزندگ حقّ یهر کس ایدن نیهستند. باالخره در ا کارهیو ب چارهیب یهاانسان نیقول شاعر همه محبوس به

نظام  نیچن کیشود یم ،کنندیم یزندگ یدر فقر و نادار ،کشتمام مردم زحمت یعنی نیریمردم تمام ثروت کشور را بدست گرفتند و سا

-به دست آورده یشانیو عرق پ یها را با دست رنجل تمام ثروتمردم متموّ نیپرسد که ایاز خود م ییگو مای!ن خواند؟ یرا عدالت یاجتماع

 :کشدبه تصویر می نیمردم را چن از فهیطا نیا «ریش»است که نه! و در شعر  یهیاست؟ بد

 گرند لهیمشت مخلوق ح یکی

 سرند رهیچاپلوسان خ همه

 اگر چند پنهان ضرر رسانند

 نر  زیو نه ن نانیاند ا نماده

 خفته اند همه

 زحمت کار و رنج یخفته ب همه

 گنج اریبس یبر رو دهیبغلت

 ره گذر نیکردن از ا ارندین

 خبر رانیاز حال ش ندارند
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 گروه   نیاند ا چه

 (37-32)همان: 

مردم  یمردم هم نفس باشد و مشکل اجتماع یهایبا غم و شاد ستیشاعر با شاعر واضح و مبرهن است. یریگشعر موضع نیا در

خود  گری. و از جانب دشندیندیمشکالت را ب نیحل ا یرا در اشعار خود انعکاس دهد تا سردمداران وقت از مشکل مردم واقف باشند و چاره

 مشکالت مبارزه کنند.  نیمشکالت را درك کنند و در راه رفع ا نیا شیدایببرند و علل پ ینه مشکالت خود پبه کُ زیت نملّ

ها، گویی محکومی هستند که به ست که در کوچها حاصل و مرگ در هشیاری است. درد دل مردمیتان بیی مرداب داسهقصّ

ها بر ، و چون دری که سالا در انبوهشان موج و حرکتی نیستخواهند ، امّك میروند، مردمی که جنبش و تحرّسوی قتلگاه خویش می

هایشان را ها و جوشش، مردمی که سکوت محیط زندگی شایستگیکشندانتظار وزشی را می الیای نچرخیده باشد با تنبلی و بی حپایه

ای رنگین را با چشمانی مبهوت می نگرند و در مرز ایستند و صعود و سقوط فوارهها میی میدانها در حاشیهمکیده است. مردمی که ساعت

های بیمار و آلوده پناه برده اند تتناك بیابانی که بر آن نام شهر نهاده اند ، به لذّن راه هایشان را گم کرده اند و در خأل وحشبرخورد دو تمدّ

: 

 را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری روزها

 سپارم زیر پای لحظه های پست می

 های مست یا هشیار لحظه

 دریغ و از دروغ انبوه از

 تهی سرشار از

 تیره شبانرا همچو مشتی سکه های از رواج افتاده و و

 کنم پرتاب می

 کوه مستی و اشک و فراموشی . پشت

 (117: 1737)اخوان،

 

 ضيو تبع يگريقشر  -2-3

 سازد: یمانند م یزند و ارباب را به گرگ یم یتینظام ارباب و رع کریکالم را بر پ یانهی، تاز«گرگ » یدر قطعه  ماین

 کسریچون تنِ کهسار  زمستان

 برف یاز لبادّه  دهیپوش شود

 گریموسم کزآن اطراف د درآن

 حرف. یاز کس دیایگوش کس ن به

 ست دیسف ییدر آن موسم که هر جا 

 ست دیدانه، مرغ صحرا نا ام زِ

 ست دیدر خوابگاهش ناپد رَمه

 ست. دیگرگان پل دِیک زمان

 قلّه ها گرگِ درنده یبه رو 

 بنشسته باشد نیرا درکم رَمه

 و گه خزنده انیع یگاه شود

 چشم ها را بسته باشد. لهیح به

 گردان لهیمُبرم ست آن ح ییبال 

 دنیّگشته از بهر در ایمه

 مردِ چوپان ایغفلت ز سگ  کی به

 .دنیکند با گله د د،یآ فرو

 ارباب وانشیسان بر سرِا نیبد

 سود باشد نیگرگان در کم چو

 خواب ارهایکند بس خورَد،غلتد،
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 جود باشد. یکفش ب ن،یپُر ک دلش

 شما را بنگرد از راهِ باال 

 و حاصل گشت بسته دیدیکوش چو

 ابله کشتارِ نا توانا یا

 گرگ نشسته. نیهم ا دیآ فرود

 (133-132)همان: 

صبح و شب،  د،یو سف اهیشاه و مردم، س ت،یّحاکم، رع یدر تمام اشعارش گروه ها ییرنجاند و گو یزمانه، شاعر را م یطبقات نظام

خورده و ساده لوح در  بیو دهقان، نماد مردم فر یلیویسر ،یت هایی مانند: انگاسو ساده لوح و ... رو به روی هم قرار دارند. شخصیّ ركیز

 .دباشن یم مایشعر ن

ز تیِ ایران، مردم را امراتبی و سنّی سلسلهو پرداختن به موضوع فقر و شکاف طبقاتی پرداخته است. جامعه« شب پا»در شعر نیما

ای مواجه شود تا انقالب ترین خدشهکه با کوچکبندی بدون اینکرد. این تقسیمی فقیر و غنی تقسیم میلحاظ ثروت و زمین به دو طبقه

را از سر « پاکارشب»زیر بار اجحاف نظام اجتماعی خم شده بود، نیما شعر  . در چنین فضایی که قامت طبقات پایینتادامه یاف مشروطه

پا توصیف زندگیِ کشاورزانی است که برای نگهداری مزارع اربابان در نسبت به مردم و در پاسخ به سفارش اجتماعی سرود. کارشبغمخواری 

هایی با کمترین امکانات و در فضای خوفناكِ شبِ شالیزارهای هایی از فصول بهار و تابستان را در کومهماه خود،های شمال ایران، با خانواده

 بردند. سر میبریدند، بهرا می که حشرات و حیوانات امان آدمیکنار جنگل 

ای است که در آمیز مسؤول خانوادهماندن است. حکایت اضطرابهای تهیدست برای زندهی دست و پا زدن خانوادهقصه پاکارشب

هایی است که باید کار کنند امّا در شت انساندوراهی انتخاب کار و رهایی اطفال خود از چنگال مرگ گرفتار آمده است. این منظومه، سرگذ

توانند اعتراض کنند و نه دست از کار بکشند. در که نه میکار، مرگ فرزندان و خویشاوندان را به چشم ببینند درحالی لکهای مهزیر تازیانه

پا شرح حال نواده و حرمت انسانی باشد. کارشبرفتن اعضای خاحتی اگر به بهای از دستچه باید ادامه یابد کار است این تردید کشنده، آن

های زندگی شود؛ وصف تضییع حقوق انسان برای رسیدن به حدّاقلقرن بیستم است که از هرسو مورد ستم واقع می رانسان تنها مانده د

لومیت مردمی است که ی مظی تولیدات اقتصادی بر دستاوردهای معنوی است؛ قصهرفتن شرافت انسانی و غلبهاست؛ داستان ازدست

کشی از ای است که هدف آن بهرهپا اعتراض و انتقاد نیما بر نظام اقتصادیاست. کارشب مامای فارغ از کار نیستند امّا کارشان ناتلحظه

یشان قربانیِ همین که خود و خانوادهکه تنها پناهشان کار است و کار، امّا غافل ازآن پناه است. کشاورزانیکارگران و رنجبران و کشاورزان بی

 اند.بخشظاهر نجاتکارِ به

تواند باشد که در منزل)کومه(، محل کار)شالیزار( و مناسبات و روابط اجتماعی با دیگران، ت انسان عصری میسرگذش پاکارشب

ی حضور انسان در عصری است که ظاهر آن امن و آرام و آرمانی است امّا چون پوست شب پا قصهآرامش خود را از دست داده است. کارشب

آزردگانی است که کار دردمندیِ دل پا شرحها حتّی انسان مغلوب آنند. کارشبی پدیدههمه شود کهمی دیدهرود، هولِ عصری کنار می

شان ای بگویند تا دلشان تسلّا و دردهای روحیکشی، جملهتوانند در اعتراض و انتقاد به نظام بهرهبیند، امّا حتی نمیکنند، ستم میمی

ای که اعضای آن است، خانواده ی فصلِ شرربار قرار گرفتهای است که در آستانهه در جامعهپا شرح از هم پاشیدن خانوادتسکین یابد. کارشب

پندارند. هایی که از فرط فقر و بدروزی، مرگ را رهایی میاند از زندگیِ خویش گریزانند؛ زندهاند و یا آنان که زندهیا از فقر یا از پای در آمده

 رمق شده است که با گور نسبت و خویشی دارد:حیات و بی ایپا گرفتار جامعهشب

 هرچه... هرچیزکه هست از بر او ـ

 آید در چشمگوری دنیاش می چنانهم

 آسمان سنگ لحد بر سر او و

 (213)همان: 

 ای که در این منظومه از آن سخناست. امّا طبقه ی فرادست)ارباب( و فرودست)بینجگر( پرداخته شدهپا به دو طبقهکارشب در

رساند. وقتی مِهر را میی فرادست فقدان مسائل معیشتی او ها و مشکالتش بیان شده فرودست است. نپرداختن به طبقهرفته و گرفتاری

 کند:سوی فرزندان گرسنه برگردد، راوی حال او را چنین بازگو میکه به داردپا را وا میپدری شب

 او که تا صبح به چشم بیدار ـ

 تا حاصل آنباید پاید  بینج

 در دل راحت دگری بخورد

 (213-212)همان:
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ی نابودی ی شکاف میان او با فرادستان است، در آستانهی اجتماعی که خواهان ادامهو استثمارگرایانه از مناسبات ظالمانه پاشب

دغدغه و رنج، دسترنج او کند، بیمیل میتح ی خود را بر جامعهکه دگری، ارباب و فرادست که قدرت را در دست دارد و ارادهاست؛ درحالی

 برد.را به یغما می

های پنهان بشری را رُخ مردم کشیده شد، نقب بزند تا کشمکش زا که بهناب در پی این است که به اعماق این آرامش رخوت هنر

تصویر ها را بهن جزءجزء جامعه و تضاد بین آنهای میاتصویر در آورد. شناخت نیما از اوضاع اجتماعی عصر، او را برآن داشت ناهماهنگی به

شود و ای کنار گذاشته میدر اثر ادبی لحظه ی حاکم بر جامعهگذرد، امّا چون ارادهآغاز، پرندگان در خوابند و رود آرام می اندرآورد. از هم

 شود:ها نمایان میرود، ستیزها و ناسازگاریکنار می ی شبپریدهپوست رنگ

 ی او ناهنجارر دیدههرچه د ـ

 اش در بر سخت و سنگین هرچه

 (217)همان: 

آشوبد و چون به خود و نگرد، نفرت از آن وجودش را برمیمی حتی در عواطف خود دچار تعارض است. وقتی به جامعه پاشب

 کشد:می نگرد رحم و رأفت در او شعلهفرزندانش می

 مرده در گور گرفته است تکان پنداری ـ

 ایدای از زندگی خود که شما ساختهیا زنده جسته

 و بیزاری نفرت

 این دم گریزدمی

 گوری بتپد به که

 در امیدی یا

 تا که دگربار بجوید هستی رودمی

 (212)همان: 

صورت  نیبه ا ماین امیسروده شده است. پ نینماد یمردم جهان به صورت ( خطاب به کلّ 223 - 222: 1731«)آی آدمها » شعر

 و: دیهست الیکه آسوده و با آرامش خ یای مردم :است که

 به سفره، جامه تان بر تن؛  نان

 «  خواندینفر درآب م کی 

 را شما

 ...آی آدمها!

 دیپا یکهنه جهان را باز م نیاو ز راه دور ا 

 کمک دارد  دیو ام ادیفر زندیم 

 ( 223 - 222)همان: 

خبری زده اند.به آنان گوشزد  یکه تمارض کرده، خود را به ب یدر واقع حکم هشداری را دارد برای کسان مایشعر ن نیا ن،یبنابرا

نام  باافسانه ای  یمرغ فیبه توص ماین«  نیمرغ آم» . در شعردیو او را تنها رها نساز دیبه کمک او بشتاب دیهستند که با یکند که کسان یم

را  ییمرغ، از هر جا که بگذرد و آرزو نیواال و ارزشمندی است. ا اریبس گاهیی مردم دارای جا انهیعامپردازد که در باور  یم«  نیمرغ آم» 

 انیو با عنصر گفتگو است، دردهای مردم را ب ییشعر که به صورت روا نیو آرزوی آن شخص برآورده خواهد شد. ا دیگو یم نیبشنود، آم

 گردد: یدارد که به مواردی از آن اشاره م نیرغ آمو آرزوی رفع آن مشکالت را از زبان م دینما یم

 ناله های ناله پردازان ره در گوش ردیآن که بگ ی...وز پ

 دیجو یکسان احوال م از

 گذشته ست و چه نگذشته ست چه

 دیگو یم اریهای خود را هر که با آن محرم هوش سرگذشته

 رانند مردم یاز درد م داستان

 :ندیگو یکه م ییباران نواها ری...ز

 «  انیباد رنج ناروای خلق را پا »

  ندیگو ی...خلق م
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 «  کسری/ جهان را خورد نیریرا دشمن د یآن جهانخواره )آدم اما

 :دیگویم مرغ

 « در دل او آرزوی او محالش باد »

 : ندیگو یم خلق

 مقصود  یدرپ شانیهای جنگ ا نهیاما ک»  

 «به طبلش کوبدیهر لحظه م همچنان

 :دیگو یم مرغ

 زوالش باد 

 (  321 - 321: 1731ما،ی)ن

 :دینما یم یتداع« شب  زیگر» و « آمدن صبح » همچون ییشاعر با نمادها و نشانه ها زین انیرا در اذهان و در پا روزییبه پ دیامّ

 گفتن مردم نیهر دم آم نیطن زیبه وار و

 )چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه ی مرداب آنگه گم(

 گوی نیمرغ آم 

 گرددیدورم

 فراز بام از

 خروس از دور خواندیخطهّ ی آرام، م طیبس در

 سحرگاهان. واریشکافد جرم د یم

 بر آن سرد دوداندود خاموش وز

  د،یافزا یم کریرنگ در پ ،یچه با رنگ تجلّ هر

 شب. زدیگر یم

 . دیآ یم صبح

 (  321 - 321)همان:

پهلوی را به باد سخره و تمسخر گرفت . وی «  دیانقالب سف» ،« اوستا  نیاز ا »از مجموعه ی «  مرد و مرکب » اخوان در شعر

شاعر   کیبه عنوان  تمکه در پشت آن بود، خواس یبیمطرح شد و آن چند ماده ی شاه و فر دیانقالب سف یوقت:» دیگو یشعر م نیدرباره ا

 ینیرهبر دروغ«  مرد و مرکب » در شعر« مرد  ». ( 424: 1733 ان،یپورنامدار«)سرودم « مرد و مرکب »  لیدل نیرا داوری کنم، به هم

از شعر، شاعر به  یکشور است . در بخش شرفتیبرنامه های شاه برای پ زین«  مرکب » است که از بطن و توده ی مردم برنخاسته است و 

 دهد که مرد جز: یپردازد و با طنزی هدفدار نشان م یم یبرای انجام اصالحات ارض«  مرد » ابزار فیتوص

 که پنداری یانبان پاره

 افتاد یچه در آن بوده بود افتاده بود و باز م هر

 کرد. یو فوخ و تق و توق فخ

 (43: 1734)اخوان ثالث،

( و آنان  ی)اصالحات ارض دیایب یپردازد که منتظرند تا سوار نجات بخش یقشرهای مختلف جامعه م فیشعر به توص نیدر ا اخوان

است و  دنیدر حال پوس شانیکه کاالها میاز شعر، ما شاهد گفتگوی دو موش هست یبرهاند . در بخش یرا از گرداب هالکت و بدبخت

نگه  یرا در فقر و بدبخت گریپردازند و افراد د یدار جامعه است که به احتکار کاال  م هیمرفه و سرما قشرهمان «  موش » ندارند. دارییخر

 یم گرییگروه د دیسود آنها عا تیشوند و در نها یپردازد که متحمل رنج فراوان م یقشر کارگر م فیبه توص گرییرند.در بخش ددا یم

 :دیگو یگروه م نیشود. وی از زبان ا

 همه آالت رنج است، آی، پس اسباب راحت کو؟ نیا

 (74)همان: 

با فقر  اریپردازد که با بچه های بس یکشاورزی م فیکه اخوان به آنها پرداخته است کشاورزان هستند . شاعر به توص گریید گروه

 یو به زنش م ستین شیب یبیفر نیفهمد که ا یم تیاست که اوضاع آنها را بهبود بخشد؛ اما در نها یاست و منتظر کس بانیدست به گر

 :دیگو

 .ستیباز نیزن! ا ؟یچه دان تو

http://www.rassjournal.ir/


 55-39، ص 5931 تابستان،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 شغال آخر نیسگ زرد، ا آن

 ست؟یای هر گرد گردو ن دهیمگر نشن تو

 (72)همان:  

ی  هیسا دنیرسند؛ اما با د یرسد و مردو مرکب با آن همه کرّ و فرّ فرا م یطنز و حماسه به اوج م زشیشعر آم یانیدر بخش پا و

 کند و: یخود رم م

 زانی... افتان و خ

 ا کرد،... در قفاشان دره ای ناگه دهان و

 راست چونان حمق ما مردم... یو به ژرف یفراخ به

 (73)همان: 

 

 گيرينتيجه -3
 

 چه –به همان اندازه که به آگاه کردن افراد مختلف جامعه  اندر اشعارشو اخوان  مایدو شاعر، ن نیاشعار ا لیو تحل یپس از بررس

به  یبا فقرا و آرزو یدردها و مشکالت مردم و همدرد انیب د،ندهیم تیّاهم -و چه افراد مرفّه و خوشگذران یچه مردم عاد دگان،ستمدی

و دل  تیانسان یبها ان،یخطاب به جهان زین یکه به صورت کلّ نیمهم است. ضمن ا هاآنیبرا زیو ظلم ستمگران ن هایسخت دنیاتمام رس

 .دننماییگوشزد م زیرا ن یفلسف یدیجهان با د نیو گذرا بودن ا یپوچ نیانسان و همچن

 یاریدعوت به »مورد  کیو  «یآزاد»سه مورد مضمون  ،«یصلح و دوست» امیچهار مورد پ ،اخواناشعار  انیدر م گر،ید یسو از

صلح و » امیاست، پ انقالب و بعد از آن یشاعر دوره ،اخوانکه  نیبا توجه به ا ن،یبنابرا .شودیمشاهده م« آن ییو رها ستمدیدهمردم 

 یامیکه حقّ هر انسان است، به عنوان پ «برقراری عدالت اجتماعی»است و پس از آن  افتهینمود  هاامیپ ریاز سا شیدر شعر او ب «یدوست

را در  یو اجتماع یانسان لیگفت هر دو شاعر توجه به مسا توانیم  ،یطور کلّ به. شودیم دهید شتریدر شعر او با بسامد ب انیخطاب به جهان

داشته است. لذا هر  ییبسزا ریو ابالغ آن تأث هاامیپ نیعصر در نوع ا یو اجتماع یاسیو اوضاع س طیکه شرا نای ضمن. انداندهشعر خود گنج

 ریو نه تنها درد مردم کشورشان که سا انددهیرس یبه من اجتماع وخود گذشته  یهستند که از من فرد یاجتماع یدو شاعر، شاعران

 .داشته است تیآنان اهم یبرا زین انیجهان
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