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Abstract  

      Complaint is one of the lyrical species.in which the poet expresses his 

annoyance about the painful events of life and miseries. The examination 

of complaints can acquaint the audience with the personal circumstances of 

the speakers and the socio-political situation of their time. In Nima yoshij,s  

poems, which is really a full-length mirror image of the life at his time, all 

kinds of complaints are expressed. This research is done through a 

descriptive-analytical method to examine social, political, personal and 

philosophical grievances. Undoubtedly, the mystical complaints in Nima’s 

poetry cannot be plotted, but, among the species of complaints, social and 

political grievances in his symbolic language and social commitment are 

dramatic. Nima's grievances in his early poems are more personal, but his 

grievances gradually take up a social color. The dictatorship and autocracy 

of his age make him criticize incapable and incompetent rulers. In addition, 

the ignorance of people brought him a lot of pain. In his lyrics, he strongly 

complains about the consequences of the World War and the poverty and 

illness of the people, the deviation of political movements, their abuse of 

the lower masses and the feudal system. 
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 چکيده
غنای  یست ک، در آن  شاعر هسبت ب، رویدیدهای دردآوِر  هدو  ک، سبب های یدب شککاییي،  یک  ی  واه،

تایهد مخاطب ری با یحایل شککخِکک ِ ها م مند یسککتب بررسکک  شکککاییي،د  وِل،هشککاب، تنگنا یفتادن آدم  م 

ک،  (8721 -8331) سياس  عِر آهان بيشتر آشنا سا دب در شتر هيعا یاشيج-سکخنارین و وعکتيت یمتعاع 

  هعاد یافت، یستب شکاییي،مختلف هعای  هدو  عِر یوست  یهایع آیينۀ تعام ب، حقيقت

  های یمتعاع ويرد  شکککاییي،یهجام م تاصککي    -تحليل  در یین پژوهش ک، ب، روش  هایسککندوان

ای یو هتردیدی هيست ک، در سروده بکنندسکياسک   شکخِک  و فلس   ری در یشتار فارس  هيعا بررس  م 

  با های یمتعاع  و سياسیششکای  شکاییي،های بثّت طرح هدیرد و در ميان سایر واه،شکاییيۀ عرفاه  قابليّ

  د یمتعاع  یو  چشعگيرتر یستبتامّ، ب،  بان هعادین هيعا و تتهّ

های یو رهگ ،بتدریج  ول یمّا های هخسککتين  بيشککتر منبۀ شککخِکک  دیرد های هيعا در سککرودهشکککاییي،

عان ی  حاک شاد تا شاعرت معلا ی  خ قان و یسکتبدید عِکر هيعا  سبب م ويردب وعکتيّیمتعاع  ب، خاد م 

دلِ مامتۀ خایش در رهج ک ایت  یهتقاد کند و ی  سککای دیگر  ی  غ لت و هاآواه  مردم سککادههاشایق و ب 

دست  و بيعاری مردم  ی  یهحریف ش ی  پيامدهای منگ مهاه  و تنگهایباشکدب یفوون بر یین  هيعا در سروده

 بمند یستت  سخت ول،رعيّ-یست ادۀ آهان ی  تادۀ فرودست و هيو ی  هظام یربابهای سياس  و ساءمریان

 بات متاصرشکاییي،  هيعا یاشيج  یمتعاع  یدبيّکليدی: های ویژه

                                                           
  01/19/0299تاریخ پذیرش نهایي:                              10/01/9029دریافت مقاله: تاریخ 

 yahoo.com@Izadyar.mohsen نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.49.7.9
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 م،مقدّ -8

كردن از رخدادهای ، درد دل و شکایتالشککویبثّشکاعرانه و یا  لزاریشککوایيه، لله

كه موجب اندوهگيني انسان و  هایيكه موضوعجااز آن آور و دردناک زندلي است.رنج

 وان لفتت، بنابراین ميهستندشمار و متنوع شوند، بيمندی او ميانگيزة شککایت و للله

و هر شککیری كه محتوای آن برآمدا از دردهای دروني و اسککرارل شککاعر  در مجموعكه 

 الشکویكردنل دیگران از حال شخص باشد، از نوع بثّلشایي و یا خبرهدف از آن عقدا

   (.031: 0201شود )رزمجو، محسوب مي

و ب ثََِِّّ  السککلام: شکککوایيه، اصککیلاحي بلاسي اسککت كه از قول ییقوب عليه ُْْ إِنََّمَا أَش

اقتباس شدا است. شیر شکوایي  (01)یوسف:  زُنِ  إِلَى اللََّهِ وَأَعُلَم  مِنَ اللََّهِ مَا لَا تَعُلَم بنَوَح 

یي هاماندا از شاعران متقدّم سبک خراساني، به رلهم آساز شدا و در آثار باقياز قرن سوّ

 خوریم. از شیر شکوایي برمي

هاسککتز زیرا هر ات سککرایندلان آنها بيشککتر در شککناسککاندن روحيّت شکککوایيهيّاهمّ

شککوایيه افزون بر آشککارسکاختن وضا نامیلوب زندلي شاعر، از جامیة آرماني او نيز 

الشکککوی(. ن ر به تنوّع : ذیل بث0211ّدهد )سککرّامي، تصککویر روشککني به دسککت مي

وان تهمه، از ن ر محتوایي ميها دشکوار است. با اینبندی آنها، طبقهموضکوعي شککوایيه

هرچند -ها را به پنج دسکتة فلسکفي، عرفاني، اجتماعي، سياسي و شخصي تقسيم كرد آن

 جا(.توان یافت )همانای واحد نيز ميای از این انواع را در شکوایيهاسلب آميزا

ها در هر دورا از فرهنگ عمومي و فلسفة زندلي آن عصر، از یک سو، نامهشککایت

در  ،ليرد. مثلا  عي آن، از سوی دیگر، رنگ ميهای سکياسکي و اجتماو حوادث و جریان

ها دورة سککاماني كه هنوز بقایای خردلرایي و فلسککفة زندلي ایراني سلبه دارد، شکککوایيه

ات خّيامي به عمق فلسفي و در كه در خيّام و ادبيّتوأم با خرد عملي رقيقي اسکت، همان

های كه شکککایتحاليدر  ،به دریافتي ژرف و رندانه از حيات بدل شککدا اسککت ،حافظ

زند. های فردی دور ميرنجيدليمحور انوری، فلسکککفه و عمقي ندارد و بيشکککتر حول 
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کوا های بسککياری از شککاعران، ازجمله عبدالواسککا جبلي و برخي از قصککاید خاقاني شککل

كه ناصرخسرو قبادیاني و به شکرواني بيشکتر انفیالي و از لردش روزلار اسکت. حال آن

خبری آنان شکایت دارند )یاحقي، ایي سزنوی بيشکتر از مردم و بيمقدار كمتری هم سکن

 الشکوی(.: ذیل بث0200ّ

 با همراا و ماشيني يزندل با آميخته یيهاانسان عصر در تردیدی نيست كه شکوایيه

دورة  است. شاعران متفاوت لذشته یهادورا در شکوایيه با و طبيیي ی انسانيهافاصکله

 به متفاوتي ، دیدشانشاعرانهنگاا  تيزبيني همچنين و ت اجتماعيموقیيّ سبببه میاصکر،

 متفاوت است. تیارضاتي نيز بيانشکان علّت به همين و دارند خود درون و اطراف دنيای

آنان  شکککوایية بيان سککبب ،ننديبيمواقا  دنيای و خویش شککهرآرمان ميان شککاعران كه

   .شوديم

 ختهيآم نو افکار با این دوران كلاسککيک حتّي و نيمایي شککیرهای ترشيب جاكهآن از

 . در حقيقت، درشودينم سرودا لذشته روش به شکوایيه شکیر میاصر اسکت، در شکدا

شيوة  در لتحوّ ایجاد توان شاهدمي است، به مدرنيته از سنّت لذار دورانل دوران كه این

در  لزاری(. لله22: 0293زادا، ری و طالبمردم بود )باباصککف روزمرة مسککا ل و زندلي

 سياسي خود را نمایان-های اجتماعيصکورت شککوایيهتر بهشکیر نيما و پيروان او بيشک

م، خفقان، استبداد و فضای بستة جامیه سکاخته اسکتز چرا كه در دورة پهلوی اوّل و دوّ

تا حدّی بود كه شاعران نخست زبان به للله و شکایت از ناكارآمدی ن ام فاسد، ناآلاهي 

خواران حکومت و اربابان محلّي لشکودندز سس  با وسکيلة جيراو اسکتثمار آنان بهمردم 

ه ليری از نمکادهکای تکازا، شکککیر آنان رنگ اعتراا و مقاومت به خود لرفت. البتّبهرا

های شککخصککي بيشککتر شککاعران این دورا نيز باز به فضککای ناسککالم آن دورا شکککوایيه

های شککخصککي از لونة هایي از شکککوایيهنمونهها توان در شککیر آنلرددز هرچند مييبرم

 های فلسفي مشاهدا كرد.هدوری از میشوق و یا شکوایي
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 پيشينۀ تحقيق -7

اندز ات كلاسيک، تحقيقات قابل توجّهي انجام داداپژوهشکگران در مورد شکوایيه در ادبيّ

 «خاقانيالشکککوی در شککیر بثّ»ازجمله در حوزة مقالات علمي، یحيي طالبيان در مقالة 

یلي است. قدم بازتاب آن در شیر خاقاني پرداخته شکوایيه و ة(، به بررسکي مقول0213)

 «الشکویبثّ» و اصغر دادبه نيز با همين عنوانل (0211) «الشکویبثّ»سکرّامي در مدخل 

در لغت و اصککیلاا این نوع ادبي را بررسککي كردا و به اجمال انواع و پيشککينة  (،0200)

 اند. ادب فارسي توضيح دادا شکوایيه را در

های يهینقد و بررسکککي شککککوا»اسکککدالله واحد و محمّدعلي نوری باهری در مقالة 

 كه بيشتر ناشي از این قرن راهای سياسي ، شکوایيه(0290) «سکياسي در شیر قرن ششم

های شاعران نامي آن لياقتي حاكمان وقت و ظلم و سکتم آنان بودا اسکت، در سکرودابي

منیقي -تبيين سکککاختاری»پور و همکاران در مقالة انکد. محمّکد مهکدیعصکککر كکاویکدا

شکوایيه در  كردن ایرادهایي بر تقسيمضمن وارد (،0293) «فارسيالشککوی در شیر بثّ

با تأكيد بر  هتری از آن بر پایة مباحث جدید و البتّ امااند تقسيم جمنابا پيشکين، كوشيدا

 د. میرا كنن -ییني شکوایية اخلاقي و شکوایية دیني و مذهبي-شدا دو نوع فراموش

 «سکرایي در دیوان ناصککرخسروشکناسکي شککوایيهسکبک»نرل  اسککویي در مقالة 

ویي وبرنگ سرایي در شیر ناصرخسرويهیشکواكوشکيدا است روشن نماید كه  (،0290)

قصککد او از این  و فرد و متمایز از شککاعران پيش و پ  از خود یافته اسککتزهمنحصککرب

الشکوی، بلکه انتقاد به قصد اصلاا و نه فقط حسب حال و بثّ ،های بسکيارلریشککوا

زهرا شککیاعي و علي  .اسککت بوداروشککنگری، تیليم، ارشککاد، اصککلاا فردی و اجتماعي 

 «ات شکککوایيه عرفاني ایراني در دوران صککفویهبررسککي ادبيّ»در مقالة  الاسککلامي نيزشککيخ

اند و خواسته های عارفان ایراني در عصکر صفویه را تحليل كرداعلل شککوایيه ،(0291)

كکه عملکرد و برخورد عرفای این دوران، نسکککبت به حوادث و رویدادهای  كننکدتبيين 

 بودا است. ميزان اجتماع و تبيين عرفان واقیي برای مردم تا چه
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الشکوی صورت نگرفته است و تنها امّا در ادب میاصر پژوهش چنداني پيرامون بثّ

قالة در م زادااصکغر باباصفری و نوشين طالبعلي توان به چند مقالة ذیل اشکارا كرد:مي

های اجتماعي را ، شکوایيه(0293) «بررسکي و تحليل شکوایية اجتماعي در شیر میاصر»

نزدا تن از شکاعران برجسکتة شکیر میاصککر بر اساس ترتيب تاریخي بررسي در شکیر پا

 «شککهریارالشکککوی در شککیر بثّ» اند. یدالله نصککراللهي و مهدی رمضککاني در مقالةكردا

ليری از شککيوة اسککتقرایي، همة ، ضککمن بازخواني دقيق اشککیار شککهریار و بهرا(0291)

 پور نيز در مقالةزادا و سکیيد حسامطالباند. نوشکين شککوایيات شکاعر را تحليل نمودا

، افزون بر بررسي پيوند (0290) «الشیرای بهاربررسکي و تحليل شککوایيه در شیر ملک»

های بهار، اشکیار شکوایي او را بر اساس ات با اوضکاع سکياسکي جامیه در شککوایيهادبيّ

وع بررسي ضککلانة شککوایيه، با در ن ر لرفتن بسکامد، فرم بيروني و موبندی پنجتقسکيم

 اند.كردا

های درخور توجّهي نوشککته شککدا اسککتز ازجمله: شککیر و هنر نيما كتابدر مورد 

هيچ قضکککاوتي  (، بدون0211) «اندیشکککه و هنر در شکککیر نيما» بهروز ثروتيان در كتاب

ز و ني ت ادبي شککاعربيني و شککخصککيّجهان بر آن بودا اسککت تا ،سککویه در حق نيمایک

اختاری اشککیار او را بررسککي كند. تقي پورنامداریان در كتاب های محتوایي و سککویژلي

( كوشيدا است تجددی كه نيما 0290) «ام ابری اسکت: شکیر نيما از سنّت تا تجددخانه»

در شکیر میاصکر در مقایسکه با شکیر كلاسکيک فارسي پدید آوردا )با تأكيد بر سه ركن 

 پور عمراننماید. احمدرضکککا بهرامداری یا تک مینایي(، تحليل قالب، زبان ادبي و میني

( ضمن بررسي آثار 0291« )در تمام طول شکب: بررسکي آران نيما یوشکيج»نيز در كتاب 

منثور نيما، به تلقي شاعر از ن ریة شیر و مباحثي چون عوامل مؤثر در نوآوری در تلقي 

اخته ارزیابي نيما از شککیر شککاعران زبان فارسککي، پرد و های خلاقيت اونيما، سککرچشککمه

 است. 
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هرچند در آثار یادشککدا، میالب مفيد و ارزشککمندی پيرامون تحليل اشککیار و البته 

های اجتماعي و سياسيل نيما شدا استز اّما در پژوهش پيشل رو، اشاراتي هم به شکوایيه

را در اشیار نيما  های مختلف شککوایيهصکورت هدفمند لونهكوشکند بهنویسکندلان مي

   یوشيج بررسي كنند.

 

 بررس  یهایع شکاییي، در شتر هيعا یاشيج -3

 یمتعاع  شکاییيۀ -3-8

 لرایي و رمانتيسککم به بيان روایينيما پ  از اشککیار اوّليه و خلق افسککانه، با آميزش واقا

خانوادة »( و 0212) «خاركن»و « محب »پردازد. میالیه شیرهایي چون مسا ل جامیه مي

تدریج فاصککله لرفته و به دهد كه نيما از رمانتيسککم افسککانه به( نشککان مي0210) «سککرباز

 آور آن عصر متمایل شدا است. آور و دلهراسمت شیر لوتيگ و بيان فضای دهشت

ت حاكم در سکير تکامل شکیر نيما تأثير بسزایي داشته است. تفّکر استبدادی وضکیيّ

پرسکککت اجتماعي و... هر یک از ام كهنهحکاكم بر جکامیه، برخورد مخالفان نوآوری، ن 

(ز به 093: 0209الدیني، نيا و ضککيانای اسککت كه نيما به آن توجّه دارد )فر عوامل عمدا

به  ليرد وفاصله مي« منل فردی»جانبه از طور جدّی و همهبيان دیگر، فضای شیر نيما به

خشککي از اشککیار نيما كه شککودز به همين دليل، بوارد مي« منل اجتماعي و انسککاني»قلمرو 

های اجتماعي و انساني است. من ور لوید، قابل تیميم به مندربارة منل فردی سخن مي

حال رمانتيسم اجتماعي و انساني نيز هست )محّمدی رمانتيسکم نيمایي است كه در عين

 (.90و91: 0200و پناهي، 

ليری اسکتبداد رضاخاني در ایران، لسترش نارضایتي روی دادن وقاییي چون اوج 

عمومي از حکومت، از ميان رفتن نهضت جنگل، افزایش فاصلة طبقاتي در ایران و سایة 

جانبة اسکککتبداد بر زندلي مردم، حوادث پيراموني جنگ جهاني دوم، اشکککغال ایران همه

فوذ ، تأسي  حزب تودا، نپسرشدرت رسيدن توسکط متفقين، اسکتیفای رضاشاا و به ق
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مرداد  30شکدن صکنیت نفت، كودتای تدریجي امریکا در ایران، شکروع مبارزا برای ملّي

شککته سککزایي داویژا نيما تأثير بهو دوران اختناق پ  از كودتا بر شککیر شککاعران به 0223

های بارز نيما ایيه(. در این عصرل پر از استبداد، شکو001: 0290پورنامداریان،  ←است )

 شود.ها پرداخته ميوبوی اجتماعي دارند كه در ادامه به آنرنگ

 

  دو  مردمو غ لت ت اوت شِکاه ی  ب  -3-8-8

كشککد كه مردمانش نسککبت به هم ای را به تصککویر مي، جامیه«هاآی آدم»نيما در شککیر 

زدا كه در فضای مملو ای خواباندیشند. جامیهتفاوت هستند و تنها به سود خود ميبي

تان كنند و لرفتارشدلان و تهيدساند و فقط به خود فکر مياز خفقان در ناآلاهي فرورفته

ر زند كه دنيما در این سکرودا با زباني سکمبوليک شکخصي را مثال مياند. را از یاد بردا

تنها به یاری او اند، نهحال سرق شکدن اسککت، امّا كسککاني كه در سکاحل آرامش نشککسککته

 نگرند و شاهد مرگ او هستند:به او ميتفاوت شتابند، بلکه بينمي

 سککساردمي دارد آب در نفر خندانيد!/ یک و شککاد نشککسککته سککاحل بر كه هاآدم آی»

 سککنگين و تيرا و تند دریای این زند/ رویدا م مي پای دارد كه دسککت و یک نفر جان./

 تن/ بر تانسفرا، جامه به نان بساط دلگشا دارید!/ سکاحل بر كه هاآدم آی دانيد.../مي كه

دارد كوبد./ بازميشکما را/ موج سکنگين را به دست خسته مي خواندآب مي در نفر یک

هاتان را ز راا دور، دیدا./ آب را بلیيدا در لود با چشکم از وحشکت دریدا./ سایه دهان

)نيما،  «ها بيرون/ لاا سکککر، له پاكنکد زین آباش افزون/ ميتکابيكبود و هر زمکان بي

 (.111و119: 0291

لری به خواند، یاریلران را به یاری ميزند و ن ارافرد لرفتارشکککدا هرچه داد مي

را  «همبسکککتگي»اندیش، مفهوم تفاوت و مصکککلحتيندز و این چنين مردمل بيبخود نمي

 كه پيروزشکککود. آنخوان و لرفتاران، نااميد ميآزادی« اميد»ليرند و در مقابل، نادیدا مي
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اسککت كه خسککتگانل جامیة مأیوس و بيمار را به موج نابودی « لزابادل دل»ميدان اسککت، 

 سسارد:مي

لزاتر./ در صدای ها...!/ و صدای باد، هر دم دلآید: آی آدمدور ميوین بانگ باز از »

هکای دور و نزدیکک/ باز در لوش، این نداها:/ آی بکاد، بکانکگ او رهکاتر./ از ميکان آب

 (.110و111)همان:  «ها...!آدم

ه دوستانتوجّه حداقلي مردم نسکبت به یکدیگر را انسان« افسکانه»سکرودة  شکاعر در

 طلبي افراد حتّي در برقراری ارتباط است:ة او از منفیتسبب للمين بيند، به هنمي

كکه تواند مرا دوسکککت دارد/ و اندر آن بهرة خود نجویدر/ هر ك  از بهر خود در »

 (.10)همان:  «تکاپوست./ كسي نچيند للي كه نبوید

 مایةامانل مادر و فرزندش، دستدسکتي و رنجوری بينيز تنگ« مادری و پسکری»در 

 شب،»كه دیگر شدا است. با اینلاعي مردم جامیه از حال و روز یکاطّکوة نيما از بيشکل 

 (.101)همان:  «كسيك  ندارد خبر از هيچ»، امّا «دراز است و بيابان، تاریک

داردز شککاعر در پي آن  هزدلي مردم للما از سفلت و خوابهم ني« مهتاب»در شککیر 

 را هشيار سازد:ناآلاا است راهي بيابد كه این قوم 

تاب./ نيست یک دم شکند خواب به چشم ك  درخشکد شبتراود مهتاب./ ميمي»

شکند.// نگران با من الستادا سحر./ و ليک/ سم این خفتة چند/ خواب در چشکم ترم مي

دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر./ در خواهکد از من/ كز مبکارکصکککبح مي

 (.010)همان:  «شکندا این سفرم ميجگر ليکن خاری/ از ر

خفتة »برد و خسته و كوفته از دست این جایي نمي كه پيداست، شاعر راا بهچنانامّا 

 ، زبانش مملو از شلکوا و نارضایتي است:«چند

بارش بر دوش/ دست ... ماندا پای آبله از راا دراز./ بر دم دهکدا مردی تنها/ كوله» 

)همان:  «شکککندود:/ سم این خفتة چند/ خواب در چشککم ترم ميلوید با خاو بر در، مي

019.) 
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« آلود/ چند تن ناهموار/ چند تن ناهشيارچند تن خواب»هم از « برف»نيما در شیر 

هم این « سککوی شککهر خاموش»(. در شککیر نمادین 921مند اسککت )همان: سککخت للله

 خبری نمود یافته است:بيزدلي و خواب

سکت به خواب./ و از او نيست كه نيست/ نفسي نيز آوا./ رفتهسکت كه شکهر دیری»

ماند/ كه در او نيسککت كه نيسککت/ نه جلایي با ماندا با مقصککد متروكش او./ مردا را مي

 (.021)همان:  «جان/ نه تکاني در تن

بيند اسککتبداد بيداد كه مي، پ  با آن«یک دسککت صککدا ندارد»نيما بر آن اسککت كه 

 آورد و همه را به اتحاد ود بر خشککي نشسته است، امّا باز فریاد برميكند و قایق اميمي

   خواند:فراميبا هم بودن 

ام لرفته./ من قایقم نشککسککته به خشکککي./ مقصککود من ز زنم./ من چهرافریاد مي»

./ من، دست من كمک ز دست شما صداستحرفم میلوم بر شکماسکت:/ یک دست، بي

الر در لاو، ولر/ فریاد من رسا/ من از برای راا خلاص كند طلب./ فریاد من شکسته مي

 (.911و911)همان:  «زنمزنم./ فریاد ميخود و شما/ فریاد مي

، خود را در ميان مردماني سافل و ناآلاا «نامه به یک زندانيیک »شککاعر در سککرودة 

 بينایي را در ميان كوران متصوّر باشيم: كه چنانبيندز همتنها مي

ان: )هم «این دهکدا، در بسته به روی/ همچو بينایي سرلشته به شهر كورانمن در »

010). 

 مند است:لوا للهچنين از مردمل ساداخویش هم این های روزانةنيما در یادداشت

هاست( من متأسفمز من سضبناک لوحي آندم )كه اسلب از روی سادااز اشتباهات مر»

من  ا بيجایاین تأسککف دلسککوزی هم نتيجة توقّ لویند،شکوم. وقتي كه از من بد مينمي

است وقدری احمقانه است. با وجود این، این یک عمر برخورد با حماقت خود )تأسف 

حوصککلگي نباید باشد و و رقت دربارة دیگران( و تحمل اشکتباهات مردم آیا اسکباب بي

 (.21: 0200)نيما یوشيج،  «آوردرلرفتگي خاطر فراهم نمي
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 خاری کاسبانِ خاماش پيشگ  یربابان و حق  ستمشِکاه ی -3-8-7

ای كه به خواب برود و مردمانش قصد بيدار شدن نداشته باشند، به لروهي از هر جامیه

لاا كه آلود ماهي خود را صيد كنند. آندهد كه از آبل للنالایقان و كاسکبان فرصکت مي

ر از ذهن نيست كه برخي بر آید، دوزدلان لران ميخواهان به لوش خوابفریادل آزادی

 ناپذیر خود، لقمه در خون مردم بزنند: سيریآن باشند برای رفا اشتهای 

چناني كه حقل سير خوری ... و طما، هرزا درآ، كردا همکه را چشکککمکان، كور/ هم»

لوش كسکان، كر./ و همه روی جهان كردا سکياا./ و تبهکارانل مقبول/ )پي سود خود با 

اندازان/ )به لواهي خاموش(/ از پي اند.../ و كجصکککف بياراسکککتهپيکر اشکککباع شکککدا(/ 

 «آور را لوشكشکککيّ خود و خواب دلران/ ماندا لالایي یک قد شکککدا الفا  فریبوقت

 (.001و 029: 0291)نيما، 

و نمایندة پيشککرو تودة مردم هسککتند، سکککوت را  امّا شککاعران كه روا بيدار جامیه

ات، هرچند شاعران و شکناسکي ادبيّاز ن ر جامیه»شکوند. پذیرند و یکسکرا فریاد مينمي

و  ریزندها و احساسات شخصي خود را در آثارشان ميعنوان فرد، دیدلاانویسندلان، به

ست، با این همه،... یين اآثار هر شکاعر یا نویسکندا، نتيجة نگرش و احسکاس یک فرد م

های منفرد، در ن ر نخواهيم آورد. هنرمندان عنوان افراد مسککتقل با دیدلااها را بههرلز آن

دهند. در حقيقت، عصارة اندیشه، احساس و فرهنگ جامیه را در  آثار خود انیکاس مي

ماعي و نيز جوهرة ترین آثار، ردّپای مسککا ل و رخدادهای اجتاز این رو، در شککخصککي

: 0291)پارسککانسککب،  «توان مشککاهدا كردفرهنگي و اجتماعي را مي-های فکریرشنگ

00.) 

رنج تودة مردم است، ن ام  ش انیکاس مصایب وانيما هم كه پيوسکته دسدسة اصلي

عدالتي و ستم در حق مردم رنجبر دانسته و هموارا در تي را مصکداق بارز بيرعيّ-ارباب

ر اربابان را به نمایش لذاشته است. برای نمونه، در اشیارش تنبلي و در عين حال استثما

ها و اش لرسنه هستند، كيسهكه خود و خانوادا، یکي از رنجبران در حالي«محب »شیر 
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د خواند تا شککاهد فسالونه مخاطب را فراميبيند و بدینهای ارباب را پر از لندم ميكيل

 رعيتي باشد: -این ن ام ارباب

 لرسکککنککه بککه خ مام كککه من و بچککه

 

 هککا بککود لککنککدمخککواجککه را كککيککل 

 (010)همان:                              

اند تا داند كه كمين كردانيز اربابان را چونان لرلاني مي« لرگ» شکککاعر در شکککیر

 بيچارا را به چنگ آورند:حاصل زحمت رعيت 

 سکککان بر سکککرل ایوانش اربککاببکدین

 خورد، سلتکد، كنکد بسکککيارها خواب

 را بککنککگککرد از راال بککالککا شککککمککا

 ای ابککلککه كشککککتکککککارل نککاتککوانککا!

 

 چو لرلکان در كمين سکککود باشکککد 

 جود بککاشکککددلش پر كين، كَفَش بي

 چو كوشکيدید و حاصککل لشت بسته

 فرودآیککد هم این لرگ نشکککسکککتککه

 (010)همان:                               

 

 شِکاه ی  فاصلۀ طبقات  -3-8-3

جای اشککیارش اختلاف نيما یوشککيج هموارا از فاصککلة طبقاتي در رنج بودا و در جای

کوة رنجبران  طبقکاتي ميان دارا و ندار را نکوهش كردا اسکککت. او لویي زبان پر از شکککل

 آورد:فریاد برميجامیه است كه 

نگرند/ و به طفلان بسککي خ رد كه فرسککودة مردمي كز بر دیوار به مردان و زنان مي»

به هم  –سککت دار رسککيداحق به حق»لذرند./ سککال،/ شککادمان مي خردیرند بدین كا

زحمت روز،/ كاود ییني بيدست مي«/ / هر كسکي راست هر آن چيز كه بود!-لویندمي

پرسد كه از بهر چيست/ آن همه زندا چنان مردا به در درون شکب سکود./... كسکي نمي

تركدشککان پي زیسککتر/ آن همه جام كه ميجار/ آن همه مردا چنان زندا به چشککم از 

 «ميرد از تشککنگي و نيسککت ز ك  پوشيدارمیدا، ز ب  نوشکيدر/ آن همه تشکنه كه مي

 (.000)همان: 
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بار مردم فقير و بسککياری از شککیرهای نيما اختصککاص به بيان دردها و زندلي مذلّت

خاركن در  زحمتکش در شکرایط دشوار و پر از ظلم و استثمار دارد. شیرهای محب  و

، شما كرجي و جامة مقتول 0210تا  بلند خانوادة سرباز در سال ، من ومة نسب0212سال 

، كار 0230، ناروایي به راا، مانلي در سال 0232، مادری و پسری در سال 0211در سال 

و در نخستين ساعت شب در سال  0231، او به رؤیایش در سال 0231شکب پا در سال 

ها ي هستند كه مستقيم یا سيرمستقيم، مضمونشان حکایت از رنج، ازجمله شیرهای0220

: 0290فرسکککای مردمي دارد كه در دسکککت هيچ ندارند )پورنامداریان، و زحمت طاقت

019.) 

فاصککلة طبقاتي تودة رنجبر و قشککر مرفه به « خانوادة سککرباز»برای نمونه، در شککیر 

م اسککت، برای لذراندن نوا كه مادر كودكي میصککوتصککویر كشککيدا شککدا اسککتز زن بي

 رنج است و در مقابل: لونه در اش بدینزندلي

بيند، مایة شککک ناز./ هر چه مياین چنين زندا اسککت یک زن سککرباز./ نيسککت بي»

ست./ ب ردا از ب  بار، پشت او َخم هست./ خواند، لحن بدبختيست./ هر چه ميسختي

َكند جان او./ پشم مردان او./ ميك ند این سکان كار نور چشکمانش حاليا كم هسکت./ مي

جوید./ شککرمتان ناید كه شککما لونه رزق ميشککوید./ یک زن، اینریسککد. رخت ميمي

 (.021)همان:  «كار/ شاد و خندانيد، یک زن سمخوار/ با همه این رنج، لرسنه ماندر...بي

ليش اهوسالسننواسکت كه مقایسة وضا او با دیگر همچنان بيآنفرزند سکرباز نيز 

 دردآور است:

نوشد./ فرق در بين این لردد، خوب ميپوشکد./ خوب ميطفل همسکایه خوب مي»

دو بچه چيسککتر/ هر چه آن را هسککت، این یکي را نيسککت./ بچة سککرباز كاین چنين 

 (.039)همان:  «سترست/ پ  چرا زنداژندا

( به دو طبقة فرادسککت )ارباب( و 113-111)همان:  «پا كار شککب»نيما در سککرودة 

ای كه در این من ومه از آن سککخن رفته و فرودسککت )بينجگر( پرداخته اسککتز امّا طبقه
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ها و مشککلاتش بيان شکدا، فرودسکت است. نسرداختن به طبقة فرادست فقدان لرفتاری

اعي ارلرایانه اجتماز مناسبات ظالمانه و استثم« شب پا»رساند. مسکا ل میيشکتي او را مي

كه خواهان ادامه شککاف ميان او با فرادستان است، در آستانة نابودی استز در حالي كه 

دلری، ارباب و فرادسککت كه قدرت را در دسککت دارد و ارادة خود را بر جامیه تحميل 

: 0201برد )عباسککي و محسککني، رنج او را به یغما ميدسدسه و رنج، دسککتكند، بيمي

 (.  011و019

هم فاصککلة طبقاتي و شکککاف اقتصککادی ميان دارا و ندار دیدا « محب »در شککیر 

كه برای لذران زندلي مجبور شککدا از خانة ارباب چند من لندم بدزدد « كرم»شککود. مي

ها و عدالتيشککود، به بيافتد و چون در محکمة قاضککيان فاسککد حاضککر ميبه زندان مي

 :كنداشارا ميها نابرابری

رم همکه مغرور/ بکازپرسکککيکد یکک تنش كز دور:/ به نهان، زیر لب چه نگران بر ك»

كنم ز سختي خود./ ناله از فقر و ها ميحکایت زور!/ شلکوا«: كرم»لویير/ داد پاسخ مي

بختي خود./ فقر را چون ميکانکه افکنکدیکد./ دسکککت مکا از چه رو همي بندیدر/ لر تيرا

./ مصلحت نيست، این نه دادلری./ پسکندیدا نيسکت لرسنگي/ حاليا بر خيال ما خندید

ه / كاشکارا بستسکریسکت، این چه خيرالری./ این چه كيدیاین دورویي بود، سکتيزا

ست./ لر سکتر/ ضرر كارلر به حب  و عذاب/ ضرر عالم است الر ضررینام دادلری

 (.002: 0291)نيما،  «ست/ این دورویي چرا خيانت نيسترخيانت، دورویي و دزدی

 

 شِکاه ی  خ قان و فضای هامطلاب یمتعاع  -3-8-0

های اصکلي نيما، نمایاندن فضای جامیه پيشل روی مخاطبان شیر خویش یکي از دسدسه

، فضایي سرد و پر از تشویش به تصویر كشيدا شدا «خواب زمستاني»اسکت. در سرودة 

ن ناكام در آ روزلاری چنان تيرا و سبارانگيز كه چه بسيار زندلان توانا بر كار كه»استز 

ها كه پنهان مانداز چه بسککيارها كه به شککهرت و نام اندز چه بسککيار هوش و لياقتماندا
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اند كه حقّ آنان نيسکت و چه بسکيار شکایستگان كه در اند و وجاهت كاذب یافتهرسکيدا

اند، چون آتشي فروزان و لرم كه با خاكسترش بسوشند ماندانام و نشان زمسکتان تيرا بي

 (:212: 0290)پورنامداریان،  «سترش بستر كنندو از خاك

در سبکارانگيزی از این لونه با ایّام/ چه بسکککا جاندار كو ناكام!/ چه بسکککا هوش و »

نشکان ماندا!/ آتشي را ها نهان ماندا!/ رفته با بسکيارها روی نشکان بسکيارها چه بيلياقت

ن روزان هيچ ك  پایان ایروی پوشيدا به خاكستر./ چه بسا خاكستر، او را لشته بستر!/ 

 (.111: 0291)نيما،  «بيندداند./ ب رد پروازل كدامين بال تا سوی كجا باشدر/ ك  نمينمي

ها، خفقان، اسککتبداد و فضککای بيان ناهنجاری شککایان ذكر اسککت كه نيما سالبا  برای

در شیرهای »سود جسته است. این دو واژا « زمستان»و « شکب»مسکموم جامیه از واژة 

ت ای اسنيما نمادها و رمزهای تاریکي، افسردلي، سکون و سکوتند كه از صفات جامیه

ن، همان: )پونامداریا «كه اسککتبداد و ظلم و تباهي و اختناق بر فضککای آن حاكم اسککت

شکب در شیر نيما، نماد استبداد و فضای نامیلوبي است كه مخالف »(. بخصکوص 001

خواهي است... شبي كه از بن سرشته به آرمان شکاعر و مانا هرلونه دموكراسي و آزادی

ي نشيني و شراب برخهای خوشزمينة اجتماعي و سياسي است و بسيار متفاوت از شب

 (.  011: 0200و پناهي،  )محمّدی «شاعران كلاسيک است

، با زباني پر از اندوا و شلکوا، جامیة «هسکت شکب»برای نمونه، شکاعر در سکرودة 

 كند:لونه میرفي ميعصر خویش را این

كردا و خاک/ رنگ ر  باخته است./ باد، نوباوة ابر از برل هسکت شب، یک شب دم»

ستادا هوا./ هم از كردا تني در اكوا/ سکوی من تاخته اسکت.// هسکت شکب همچو ورم

ای راهش را.// با تنش لرم، بيابانل دراز/ م ردا را ماند در بيند الر لمشداروسکت نمياین

سکوزد از هيبتل تب!/ هست لورش تنگ./ با دلل سکوختة من مانَد/ به تنم خسکته كه مي

 (.930)نيما، همان:  «شب. آری، شب

 و نيز:
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« داروگ»روی شککا  انجير كهن  شککب اسککت./ شککبي ب  تيرلي دمسککاز با آن./ به»

آورد توفان و باران را./ و من اندیشککناكم.// شککب اسککت./ خواند، به هر دم/ خبر ميمي

 (.090)همان:  «ای در لورجهان با آن، چنان چون مردا

 «كينة شککب»(، 20-20)همان:  «شککب ای»چون بسککياری هم هایشککاعر در سککرودا

(، 000)همان:  «جادا خاموش اسککت»(، 001)همان:  «در شککب تيرا»(، 122-120)همان: 

هنوز از »(، 001و001)همان:  «در شکب سرد زمستاني»(، 000-019)همان:  «امدر بسکته»

(، 900و901)همان:  «همه شککب»(، 091)همان:  «مرغ شککباویز»(، 009)همان:  «شککب...

ه را با نماد ( و... فضای تلخ، پر از استبداد و خفقان جامی929)همان:  «شکب همه شکب»

 شب توصيف كردا است.

ای اسکت كه چنان خفقان و سركوب ة نيما از جامیههم لل« وای بر من»در سکرودة 

خواهان و حتّي عابران از این تنگنا، نماندا رسکککيدا كه اميدی برای آزادیدر آن بکه اوج 

 است:

ذارد ته لها جنبان/ چه كسي آیا ندانسدر شکبي تاریک از این سکان/ بر سر این كلّه»

كاندر آن هر لح ه میرودی، فسون -ها آیا سککوت این شکب سنگين/ لّهپار/ از تکان ك

/ كي كه بشکافدر/ یک ستارا از فساد خاک وارسته/ روشنایي كي دهد آیا/ -بافدتازا مي

هيچ لونه فکر./  این شکککب تکاریک دل رار/ عابرین، ای عابرین!/ بگذرید از راا من بي

كوبدم بر در./ خواهدم پرسيد نام و هر نشان دیگر./ وای برمن!/ ميرسد، دشکمن من مي

به كجای این شکب تيرا بياویزم قبای ژندة خود را/ تا كشکم از سينة پر درد خود بيرون/ 

 (.019)همان: « تيرهای زهر را دلخونر وای بر من!

دمان چنان و مر« لرزدبيد مي»، «سککرد اسککتادا»در آن « رودام»كه « ناروایي به راا»در 

نمایند، پيداسککت كه فضککای جامیه تا چه حد بسککته اسککت و مي« مردلان زندا به رو»

 استبداد به چه ميزان پيش رفته است:ستمگری و 
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پاید.// مثل این اسککت/ كز شککب به تشککویش، در لشککادا./ در او ناروایي به راا مي»

ك  نيست بر را و ساید.// هيچنهانگه نشکان كينه كه هسکت/ سنگ، هر دم به سنگ مي

لرزد.// مرگ، آمادا، لوش او بر در/ وآن سککيهکار كينه سککرد اسککتادا./ بيد مي«/ امرود»

 -ست لردش آب./ مثل این است ورزد.../ باد، لنگ ایستادا است به پا/ ناله سر كردامي

اند به هم./ هرچه بشککسکته، هرچه پاشکيدا است/ / چند زن سکر نهادا-از وداع خموش

 «های زندانگااتری نشانة سم...// مردمان، مردلان زندا به رو/ رفته به خوابروی خاكسک

 (.131-132)همان: 

 

 شِکاه ی  شهرهشين  و مردم شهری -3-8-2

به دست از مردم یک شکهر  ة شکاعرانللهای بسکياری از توان نمونهدر ادب فارسکي مي

لونه كه او نحوة زندلي بدینداد، امّا این موضککوع در شککیر نيما اندكي متفاوت اسککتز 

های طبيیت را ه كردا اسککت كه زیبایيپسککندد و بارها از شککهرنشککينان للشککهری را نمي

زندلي « به یاد وطنم»اند. شکاعر در سرودة ه كمر به نابودی طبيیت بسکتهبينند و البتّنمي

 ای در قف  مانند كردا است:به ماندن پرندا خود در شهر را

 هککای اسککککيککرخککانککهمککن در ایککن 

 هککمککچککو پککرنککدا در مککيککان قککف 

 

 لککویککيککا دزدم از بسکککي تقصکککير  

 ام در خککور چنين محب ...شککککدا

 

 جاسکککتسکککهم من دور ماندن از آن

 وطنم را ببين كکه از چ  و راسکککت

 

 بخش اسککتنصککيبي ز هرچه جانبي  

 بخش اسکککتپرور و نهکانچکه نهککان

 (012-010)همان:                       

، به چوپاني خود و زندلاني در روسککتا و دامن طبيیت باليدا «افسککانه»ر شککینيما در 

كند كه او در دامن خوفناک جنگل و هم اعتراف مي« یادلار»اسکککت. در مخم  زیبای 

 چنان در اندیشةكشکيدا پرورش یافته اسکت. عاشکق چوپان، آنسکر به فلکهای قلّة كوا
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نیرة »انگيز دربارة ای بلند و شاد و دلهزندلي كوهستاني خود سرقه شدا است كه من وم

كند و این پروردة طبيیتل ای او را رها نميسککازد. زندلي چوپاني شککاعر، لح همي« لاو

خواسته -لوید، كوا و جنگل و دریا سخن ميسکرسبز مازندران در هر جا و در هر بابي 

(. نيما كه 032-000: 0211: ثروتيان، کرشود )در ميان سخن او ظاهر مي -و ناخواسکته

بيند، چندان سيرطبيیي همة سکککادلي و طراوت و مردم را در دیار خود و در طبيیت مي

از مردم شککهر و كردار و رفتار آنان للله داشککته باشککد و از « دیهقانا»نيسککت كه در شککیر 

 دهقان روستایي بخواهد هرلز دلا را ترک نکند:
 دیکهکقککانککا نککبری جککای بککه در از برل دا!

 بهرل فریککب تو فراوان لوینککدسکککخکن از 

 سکککت كسکککيتر از قف  شکککهر ندیداتنگ

 انککد بککه تنککگ آمککدا از تنگي جککایمردلککان

 انککداز پککي را زدن تککو سککککوی دا آمککدا

 چه سکخنشان نه دروغ است كه شاید شنوی

 شکککا  در موی و فروهشکککته د مي چند نگر

 های لزاف و به فسککوسآبشککان م ردا سککخن

 كه نکردمکانکدا سکککر كندا ز بدكاری خلقي 

 بردا در وقککت كککه بيننککد یکي را خواجککه

 بککا هکمککه این تبهي بهر تبککاال تو بککه كککار

 پاسکککخ آنچه شکککنيدسکککتي یک حرف بگو:

 

 از بکه یکک جکای بمکاندن، نشکککوی آزردا! 

 نککاتکوان مردمل از شکککهر بککه تو رو كردا

 چکه حدیث آن پسکککر از تنگ قف  آوردار

 انککد از پردااین بخيلککان كککه برون ریختککه

 لفتم این نکتککه بککه جککان فرسردامن بککه تو 

 پ  نفور آوری از خککانککه و جوشکککي بردا

 پشکککت و د مي سکککر كردابر سکککر مردمل بي

 هکا و ترید آورداخونشکککان خوردا خورش

 بکهکر لکوسککککالککة بکيمککار لککدایي چردا

 خواجککه هنگککام كککه یککابنککد یکي را بردا

 تا چه در لوش كنيشکککان به تو روی آوردا

 در دا صکککد به شکککهر ارزد، یک روزل بهاران

 (312و313: 0291)نيما،                        

رود كه او آرزومند اسککت آنچه نيما از شککهر و مردمش تا جایي پيش مي لزاریهلل

 شهر دارد، نابود شود:نماید و بوی كه آباد مي

داد از این شکهر و این صکناعت داد./ چند باید نشکست سست و خموشر/ بندلي »

 (.011و011)همان:  «زمين بركنيد آبادی/ تا به طرا نوی كنيم آباد چند با دل ناشادر/ از
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ه مردانگي خویش هم به نامردی شکککهریان و البتّ هکای روزانةنيمکا در یکادداشکککت

من در ميان قبایلي زندلي »دل زادلاا خود اشککارا كردا اسککت: روسککتایيان و مردم سککادا

شککهری زندلي كردم كه رفقای كردم كه كلمات مرد و مردانگي در لوشککم بود. بید در 

(. نباید از یاد برد كه للله 13: 0200)نيما یوشيج،  «من نه مرد بودند، نه مردانگي داشکتند

و شککایت نيما از مردم شکهری و شيوة زندلي در شیر، در آثار نخستين او نيز به چشم 

 :لویدبا لحني تند و صریح مي« خون سردپریدا، قصة رنگ»كه در آیدز چنانمي

 

 سياس  شکاییيۀ -3-7

 های مستبد و خودكامه، نسبت به سایرسبب حساسيّت حکومتبه های سياسيشککوایيه

 ای دارند. ها، اهميّت ویژاشکوایيه

 «های میمول سککياسککيشکککوا»توان به مایه ميها را از ن ر دروناین دسککته از شکککوایيه

)ازجمله شکککایت از اوضککاع سککياسککي، ظلم و سککتم حاكمان، فسککاد دسککتگاا حکومتي، 

حبسکککيه و »توجّهي حاكمان به هنرمندان و شکککیرا و...( و يتشککککيلات اداری، بسکککون

(. لازم به ذكر است كه حبسيه 001: 0290تقسيم كرد )واحد و نوری باهری، « نامهزندان

 اند از:های سياسي در اشیار او عبارتدر شیر نيما نمودی ندارد و بارزترین شکوایيه

 اممن از این دونککان شکککهرسکککتککان ني

 كککز بککدّی بککخککت در شکککهر شکککمککا

 زنککدلکي در شکککهکر فکرسککککایککد مرا

 خوب دیکدم شکککهر و كکارل اهکل شکککهر

 صکحبت شککهری پر از عيب و ضککرست

 شکککهکر بککاشککککد منبا ب  مفسککککدا

 تکا كکه این وضکککا اسکککت در پایندلي

 

 امخککاطککر پککر درد كککوهسککککتککانککي 

 روزلککاری رفککت و هسکککتککم مبتلککا...

 بککيککازارد مککراصککککحککبککت شککککهککری 

 هککا و روزلککار اهککل شککککهککرلککفککتککه

 پر ز تقليککد و پر از كيککد و شکککرسکککت

 هککا، ب  بيهککدا!ب  بککدی، ب  فتنککه

 نيسککککت هرلز شکککهر جککای زنککدلي

 (31-00)همان:                              
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 شِکاه ی  حاکعان هاشایق و فساد آهان -3-7-8

دارد و با زبان سمبوليک، دردها بارها از ظلم و ستم حاكمان و ن ام سلیه پردا برمي نيما

از زندانياني سککخن « محب »لذاردز در سککرودة نوا را به نمایش ميهای مردم بيو رنج

 اند:دليلي واهي روانة زندان شدالوید كه هر یک به مي

های موی ژوليدا، جامه /محب ...نالهان شککد لشککادا در ظلمات./ درل تاریکل كهنة »

خبر این یک از زن و فرزند./ وآن دلر از ولایت، آوارا./ پارا./ همه بيچارلان بيکارا./ بي

این یکي را ل نکه كکه كم جنگيکد./ وآن دلر را لنکه كه بد خندید./ لنهل این، ز بيم رفتنل 

این، لشککادليّ دهان/ این  جان./ در تکاپو فتادن از پي نان./ لنه آن، قدم نهادنل كج./ لنه

 (.99 و 90: 0291، نيما) «چنينشان عدالت فایق/ كردا محکوم و مرگ را لایق

 كه خودل آنان مایةكلشککانندز با اینرا به محکمه مي قاضککياني ریاكار و فاسککد، زندانيان

اند. تردیدی نيسکت چنين ن ام مسکتبد و فاسدی، از چشم تيزبين نيما دور فسکاد جامیه

 كند:شلکوا مي« كَرَم»نمادین از زبان زنداني رنجوری به نام صورت ند و بهمانمي

لفت با او به خشککم خود قاضککي:/ بلبریدش كه درخور حب  اسککت./ لفت او را »

منم راضککي./ بکشککيد احترامتان نکنم./ سککجدا بر یک كدامتان نکنم./ همه دزدید «: كرم»

ه نهان، جامه از لدا بکنيد.../ ای خدا انتقام ب پرداز./وليک ظاهرساز./ ظاهرا  جمله داوری

 (.000: )همان« ما تو بکش!/ پردا از هر كدام ما تو بکش!

افرادی نالایق و دَدمنش كه چون زالو بر پيکر سککرد جامیه  كار آمدن شککاعر از روی

چنين اندوا خود را مکند، سککخت رنجور اسککت و اینرنجبران را مياند و خون نشککسککته

 دهد:ميبروز 

 هسککککککتکککم مکککن در نکککهکککان

 خککککورم افسکککککککوس آنمککککي

 مسککککککککککنل خککککيکککلل خککککران

 

 بکککانایکککن هکککمکککه را دیکککدا 

 كز چککه شککککدا اسککککت این جهککانر!

 مککککأمککککن مشکککککککتککککي ددان

 (310)همان:                                 
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ه لوید كاز حاكمان نالایق و نيز از استبدادی سخن مي« شکهيد لمنام»نيما در شکیر 

 را فرالرفته است:فضای جامیه تمام 

اند همه بر سککقف تَنَند./ چه هراسککي اند/ عنکبوتاین سککيلاخورها لر خصککم من»

/ ما بميریم كه یک ابله شکاستر!/... ن ر افکند به راا از اسکت، چه ك  در پي ماسکتر

افزا./ همه جا چنگ سلتبداد دراز./ همه جا راا بر اهریمن جا/ دید هر چيز سکيه، سمهمه 

 (.009 :)همان «باز

كه اهل سککياسککت و مسککئولين امر با هم باز نيما از این« داروگ» در سککرودة زیبای

کوا كفایتي خود سککبب شککدابي اند كه ملّت او نسککبت به جواما دیگر عقب بماند، شککل

رای ببارد و ب« كشتگاا»پرسکد، باشد كه بر این را مي« باران»نشکان « داروگ»كند و از مي

 شود:ان، سروری ميسّر سولوار

لریند روی لویند: ميهمسایه./ لرچه مي شکک آمد كشتگاا من/ در جوار كشتخ»

رسد سکاحل نزدیک/ سولواران در ميان سولواران./ قاصد روزان ابری، داروگ!/ كي مي

ي ای با آن نشاطبارانر// بر بسکاطي كه بساطي نيست/ در درون كومة تاریک من كه ذّرا

اصککد روزان تركد./ قهای ني به دیوار اتاقم دارد از خشکککيش مينيسککت/ و جدار دندا

 .(902: )همان «رسد بارانر!ابری، داروگ!/ كي مي
لویدز زیرا الر كشت همسایة شخص خود سخن نمي« كشتگاا»پيداسکت كه نيما از 

او آباد است و باران بر آن باریدا است، دليلي ندارد كه كشت او در جوار كشت همسایه 

مرز و محدودة شخصي و فردی  نصيب ماندا باشد. بنابراین این همسایگي ازاز باران بي

دز لردمي« همسایة ما»، «همسایة من»شود و مي« كشتگاا ما»، «كشتگاا من»رود. فراتر مي

م. وضککا و شککرایط اجتماعي آن را تغيير 0901ییني اتحاد جماهير شککوروی كه انقلاب 

ریق ز طدادا است. نيما در این شیر در انت ار وقوع انقلابي در كشور ایران است تا مگر ا

ماندلي و استبداد و آن اوضکاع سياسي و اجتماعي كشورش عوا شود و جهل و عقب

 (.293: 0290استثمار از ميان برود )پورنامداریان، 
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کوة شکاعر در سکرودة  از پيشرفت ممالک دیگر و رنجوری و « اندوهناک شکب»شکل

ب آن فلاكت مردم خود اسککتز وضککیيتي برای ملّت ایران كه مسککئولين ناكارآمد سککب

 اند:شدا

های پای خلوتگهان دور/ ناجور مردمي/ دارد زیست./ و پوست لویند روی ساحل»

خيز/ آرام و خوش های سبکجا چو موجآزردا نيست./ آن«/ كراد»ها از زهرل خارهای آن

يل هر جانور/ باشد به م لذشته همه چيز./ مانند ما طبيیت/ نگرفته است راا كجي پيش./

 (.121و121: )همان «ورخود/ بهرا

 خصوص فضایاجتماعي حاكم بر دهة سي، ب-های سياسيتیّدمحدو نيما به سکبب

برای « های روزانهیادداشت»، بيشکتر از فرم ادبي 23مرداد  30آور پ  از كودتای خفقان

ور پ: بهرامکربيان انتقادهای خود از ن ام حاكم و مسککئولين نالایق سککود جسککته اسککت )

لونه از ددمنشکککي و ها بدیناو در این یادداشکککتبکه عنوان مثال، (ز 23: 0291عمران، 

زمام مردم را »دلي مردم، سککخن به ميان آوردا اسککت: لياقتي زمامداران و نيز از سککادابي

تر و خودشککان زمام لازم دارند، این ليرند كه از هر حيوان درنداكسککاني به دسککت مي

، بلکه ها متوّجه نيستي آنلياقتكه كسي بيكسکان اهل ادارات و تشکيلات فیلي هستند 

 (.001: 0200)نيما یوشيج،  «لذارندها احترام ميبه آن

 

 شِکاه ی  مِایب منگ -3-7-7

جنگ جهاني اوّل و اشکغال ایران توسط بيگانگان در اشیار نمادینل نيما نمود یافته استز 

 نمونه:برای 

ماند از ن ر، شککککلي مهيب در دور/ ميرفت و تر/ ميكه موج بر زلبَر آب تيراوقتي»

 (.011: )همان «دریددل شب، چشم مي

را جنگ جهاني اوّل و  «ترموج بر زلبَر آب تيرا»مختار ع يمي در تحليل این شکککیر، 

 يشکل»چنين را آثار ناشکي از جنگ دانسکته اسکتز هم« ماند از ن رمي رفت و دور/مي»
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های برخاسته از آن تیبير كردا و بدبختيرا همان سکایة وحشت از عواقب جنگ  «مهيب

 (.12: 0200: ع يمي، کراست )

هم مشکهود اسکت كه من ور نيما از دو لاشکخور، اشغالگران « لاشکخورها»در شکیر 

 اند و برای تقسيم سنایمروس و انگلي  در جنگ جهاني اسکت كه بر مردة ایران نشسته

مند اسکککت و با درین چنين لللهاند. نيما سکککخت از این آشکککفتگي ایران با هم سکککاخته

 :سرایدمي

و یک نم / ه اسککت فرو روی آفتابآنجا كه در مل/ در كارلاا كشککمکش آفتاب و ابر»

با آنچه  /ست دا میک زمزمه/ ا به اطراف جوی آبو در ميان درّ /روددر كوا مي /ملایم

از حرص  /انددو لاشککخور كه پير و نحيف /نالاا لاشککخورها /بالای یک كمر /رود،مي

ه بست /های سر با هم قرین و همدم و با چشم /بر مشکت استخوان نشسته /لاشکخواری

شککود این ا ن  با چه صککفت مي/ دیگر چه همدمي و چه راز دل اسککت این./ ن ر به هم

ليکن هر آن یکي  ./این را كسي نداند /اند در این وقت همنشينرها چرا شکداآن /قرینر

ها برای آن /د از آن م ردا لوشککت، پوسککتآن دیگری بدرّ /تكه بميرد از این دو دوسکک

 (.011و019: 0291)نيما،  «شوندنزدیک مي /این سان به هم/ های هملوشتة تغذی

ن است كه حاكمان در نهایت پ  از جنگ باز در رفاا هستند و تنها ة نيما از ایشکو

خانوادة »كه در شکککیر چنانشکککوندز همها ميطلبي آنمردم بيچکارا و رنجبر قرباني جاا

 سرودا است:« سرباز

سککت./ حرص دو داند این چه سوسایي« نيکلا»جنگ هر سککاله از برای چيسککتر/ »

را خانه ویران اسکککتر/ قصکککر آن ارباب باز جویکان اسکککت./ پ  فقيران اربکاب فتنکه

 (.011: )همان «پابرجاست!/ نيکلا آقاست

کوا« روی بندرلاا»در شککیر  شککدنل و اندوا حاصککل از جنگ كه به كشککته نيز شککل

 لر است:لناا انجاميدا، جلوابيهای انسان
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ها، لاني!/ بچهكشي، با هر دمي رؤیای جنگ، این زندوا، چه سکنگين اسکت با آدم»

ها كه در آن خانه بودند/ دوسکت با من، آشنا با من درین ساعت سراسر ها/ مردها، آنزن

 (.931و930: )همان «ك شته لشتند

 

 های سياس شِکاه ی  مریان -3-7-3

ظاهر افکار به بجذ روز آن فکراننروشککک وپ  از رضکککاخان، حزب تودا پدید آمد 

خلال اشیارش ر د حدودی تا الرچه نيز نيما و بودند داآن شک ةخواهانعدالتو  مترقيّانه

 نيز شركت« بخارست»لوید و حتّي در فستيوال از آزادی، درد مردم و عدالت سکخن مي

كردا بود، امّکا بکا وجود این، آلکاهي وسکککيا نيما از مکاتب مختلف جهان و فرهنگ و 

های شککهمیتقدات اسککلامي و ایراني، او را از قرار لرفتن در حصککار تنگ حزبي و اندی

داشککت، چراكه ذات او با آزادی مأنوس بود، بنابراین هرلز عضککو حزب مفرط دور مي

 (.  011: 0209تودا نگردید )منصوریان و پاشا پاسندی، 

باشمز  ایتر از آن هستم كه تودامن بزرلتر و منزا»خود نيما در این بارا لفته است: 

كن ال و كارچاقانک كه دلّییني یکک فرد متفکّر محکال اسکککت كه تحت حکم فلان جو

كشد، دشکمن شکمالي است برود و فکرش را محدود به او بکند. این تهمت دارد مرا مي

های یادداشت»(. در كتاب 021و039: 0200)بينایي،  «دست مردمكنم از من دارم دق مي

 نيز آمدا است: «روزانه نيما یوشيج

جمله نسبت به خود دیدمز منها را من در این كشور حرمتيهمه جور توهين و بي»

ای كه روی اسکم من لذاردا شدا است. فحشي از این بدتر من در این كشور اسکم تودا

 (.319: 0200)نيما یوشيج،  «ای بگویند، ییني نوكر روسندیدم كه به من تودا

خود را از طرفداران حکومت شوروی و به تبا  بيزاری« مردلان موت»نيما در شیر 

چگونه در « های ناقابلاین سککگ»مند اسککت كه كند و سککخت للهمي حزب تودا بيان

 خندند:اند و شاد ميدر تهران مجلسي به پا كردا« كریلوف»م ردن صدمين سال 
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ها استخوان./ زندا پندارند خودشان را./ خندندمردلان موت با هم بزم برپا كردا مي»

/ .سککت پيشککيدندا بگرفته هر بر دندا./ هادرخشککد هر كجا پهلو به پهلو روی دندانمي

جا خاسته یک مردا بر .//... هي ! از آنها خاليسر كردا جای چشمة چشکم رفته، كاسک

 ام را ببند ایست آوا.../ پنجرازای بر كرداست/ سرد و نفرتپا/ به سکرودی كه سکرودا

م وجوش موت را در پيش چشم من به هها را للل فروكش!/ من ر این جنبزن!/ شکيشه

خندند./ با خواهم كسککم بيند/ یا ببينم ك .../ مردلان موت با هم شککاد ميزن!/ من نمي

كنند آیا جدا، از زندليّ زندلان، یک زندلانيّ عصکککر سارت خود/ در جهان زندلي/ مي

/ .خشای خششکافد./ هست با هر مردانهانير/ در فتيله روسني نيست/ سقف دارد مي

 (.121-130: 0291)نيما،  «ام را به زیر لل فروكش!پنجراهي ! تکان از جا مبادا!/ 

 

 شخِ  شکاییيۀ -3-3

و  طبيی » دو قسککم  و به زندلي شککخصکک  هایها حاصککل دردها و رنجهاین نوع از لل

ت لرفته از أ، نشککو مادی طبيی  هایاند. شکککواتقسککيمقابل «روحي و مینوی» و «مادی

 هایکواو ش و پيری ، ناتوان از بيماری شکایت استز مثل طبيی و  مادی و آلام مصا ب

ه، از یک . نوع اخير للو روح  درون  یها، نکاشکککي از دردهکا و رنجو روح  مینوی

طرف با عشکق و از طرف دیگر با سمل از دسکت دادن كسکي در ارتباط است و به همين 

(. شکوایية 311: 0291لهي و رمضاني، )نصرال شکودخاطر به نوع فرعي مرثيه نزدیک مي

 ه از سریبي ووفایي میشوق، للاز هجران و بي شکخصکي در اشکیار نيما، بيشکتر در للله

 دوری از طبيیت روستا و در یک مورد، شلکوا از پيری نمود یافته است.

 

 ب شِکاه ی  هجرین متشاق3-3-8

بيند و هنگامي كه او دور چيز را با میشکککوق زیبا ميهمه ،اشنيما در اشکککیار عاشکککقانه

 بندد:دهد و اميد از دلش رخت برميميشود، شلکوا سر مي



 772 یاشيجیهایع شکاییي، در یشتار هيعا 

 

 

 

ها كه بود برم آن رشکککتهتابناک من بشکککد دوش از بر من!/ آا، دیگر در جهان/ مي»

 -ناکكه خنداچنان آن –بافيدا ز پهنای اميد ماندا روشکککن!/ دیگرم بر كسکککي نخواهد 

خندد/ روی مانندان للشن./ من به زیر این درخت خشک انجير/ كه به شاخي عنکبوت 

 «قدر روزان شککسکته/ كه بخشکککد بر تن من پوستنشکينم، آنمنزوی را تار بسکته/ مي

 (.103: )نيما، همان

كه شاعر به تصویر میشوق خيرا شدا، للة او از رفتن یار است  در سکرودة ذیل هم

 لذاشته است:و احساس سمباری كه برای او به یادلار 

دهد سکاز/ این دود سکرشت ابر بر پشت،/ هنگام كه نيلل چشم هنگامي كه لریه مي»

 زن و عشوازند مشکت،/ زان دیر سکفر كه رفت از من/ سمزادریا/ از خشکم به روی مي

های مأنوس/ تصویری از او به بر لشادا./ ليکن چه لریستنر چه دادا/ دارم به بهانهساز 

زند ني/ و آواش فسردا سکت. هرچه تنهاسکت./ مردی در راا ميتوفانر/ خاموش شکبي

 (.031: )همان «لشایدآید./ تنها دلر منم كه چشمم/ توفان سرشک ميبرمي

سکوز و لداز عاشقانه است، شاعر در ری رمانتيک همراا با هم كه شکی« افسکانه»در 

 آورد:برميهلجر میشوق ناله 

ای ناشکفت از لل من/ كه ز بارانل زَهری نشد تر./ من به بازار كالافروشان/ ... خندا»

ای را.// ای دریغا! دریغا، دریغا!/ كه همه لشتهام هر چه را، در برابر./ شادی روز لمدادا

یاد آورم من/ چشم بيند ولي خيرا خيرا/ پر ز حيراني ها هست تيرا! از لذشته چو فصل

قرارم./ ليکن از مستي و نالواری.// ناشکناسکي دلم برد و لم شکد./ من پي دل، كنون بي

 (.19و10)همان:  «ای بایدم تا رَهم منروم و سرلران و خمارم./ جرعهبادة دوش/ مي

نيما در هجران میشوق چندان دور از ذهن نيسکت كه این اشیار پر سوز و لداز كه 

سکرودا اسکت، از دو شککسکت عشقي او در دوران جواني نشأت لرفته باشدز عشق به 

ها خاطر نيما را پریشان ز بخصکوص طیم تلخ عشکق صکفورا تا مدّت«صکفورا»و « هلنا»
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سکاخت و حتّي او آساز شکاعری خود را ناشي از همين عشق پرشور دانسته است )نک: 

 (.310و311: 0291پور عمران، ز: بهرامز و ني313: 0201جیفری، 

های بسکککياری از شککککوا از فراق میشکککوق و جفای او قابل در رباعيات هم نمونه

 مشاهدا استز ازجمله:

 سرساز دیکدا روانکه اسکککت خونم كه م

 خواسکککتي از حککال درونم پرسکککيمي

 

 بنگر كککه بککه هجران تو چونم كککه مسرس  

 لونککه من از خویش برونم كککه مسرسآن

 (0131: 0291نيما، )                           

 شکککب نيسکککت كه از دیدا نراني خونم

 لکفکتکي بککه فکراق نککازنکينککان چونير
 

 سکککت كکه من بکا تو ز خود بيرونمدیری  

 وقککت اسککککت كککه آیي و ببيني چونم

 (0112: همان)                                    

 

 غربتی   اهکشِ -3-3-7

 ها مجبور به ترک وطنشکاعران به دليل مسکا ل سياسي، اجتماعي، اقتصادی و امثال این

پندارند )صککادقي و شککهر خویش ميشککوند و در چنين مواردی، وطن خود را آرمانمي

نيما مرد كوهسککتان اسککت و سککخت به طبيیت و سککادلي و (. 090: 0292همکاران، 

از رد، باا كه دور از دیار خود به سر ميلصکميميت روستا دلبسته استز برای همين، آن

 كند:ه ميدوری وطن و سم سربت، چنين لل

دهد و از دوری موطن و را مورد ندا قرار مي« فَراكش»در سرودة ذیل هم شاعر كوا 

کواهکای آن، دلزیبکایي های نيما همراا با نوسکککتالژی خود را نمایان تنگ اسکککتز شکککل

 سازند:مي

 خانة من، جنگل من، كو، كجاسکککتر

 

 ها از من جداسکککت حکاليا فرسکککنگ 

 (31: 0291)نيما،                        
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وطن، هرلز روی كه بي در نمونة پيشل رو نيز شکوة شاعر از سم سربت است و این

 آرامش به خود ندیدا است:

را  «اَمزَناسَر»ویژا و به« كام»، «یاسل» هایبرد، درّالاا كه در آسکتارا به سر مينيما آن

 خورد:ها حسرت ميلونه از دوری آنآورد و اینبه یاد مي

 لککذردای فککراكککش دو سککککال مککي

 نککيسککککت بککا مککن دلککم ز من بسرد
 

 ای هککمککه هککيککچ، ای فککراكککش من!

 ات كاسکککته اسکککت ز آتش من!دوری
 

 خواهککدای كککه ميبککاشککککد آن لونککه

 لکرچککه هر دم ز جککانل من كککاهککد

 

 دلکککشککککت پککيککرم كککه مککن از روی 

 كککه چککه سکککوی تکو بککاز مهجورم... 
 

 دور مکاندن ز روی تو سکککخت اسکککت

 چيسکت این بخت، مرگ یا بخت استر
 

 از صککککدای مکن و ز شککککککلککم دور

 لنهش نيسککککت، خود شککککدم مهجور

 (012-010)همان:                          

 دور شککککد آن لککل شکککککفککتککة من

 رازهککای هککمککه نککگککفککتککة مککن

 

 امتککا من از اصکککلل خود جککدا شکککدا

 امطککالککب رنککج و مککاجککرا شککککدا

 

 دور مککانککد از مککن آشککککيککانککة مککن 

 دیککدی ای قککلککب بککد بککهککانککة مککن!

 

 ام نککبککودا بککه دهککردمککي آرامککي

 ام از شکککککککفککتککن خککود قککهککركککردا

 (010و011)همان:                        

 تنکگ اسکککت و پر آب« یککاسکککل»درّة 

ر»  درّا، بيش از هر دوسکککت« اَمزنکاسکککَ

 بککر پککا كککرداآب آن زمککزمککه 

 ایکن درّا مهککد من اسککککت از طفلي

 لویککد: كومثککل این اسککککت كککه مي

 آنککککه از نسککککل و تکبککار مکن بککود

 آا! ای كککاش از آن درّة تککنککگ

 تککککرولککککي خککککرّم« كککککام»درّة  

 تکنککگ و پکنکهککان بککه ميککان دو كمر...

 مکثککل مککاری پکيکچککان بکر سکککبککزة تر

 آشکککککنککا بککودا مککرا و مککیککبککر...

 خککانککة خککود كککرد سکککفککررآنکککککه از 

 مککثککل یککک روا كککه در دو پککيکککککر

 لککذشککککتککم مککن یککک بککار دلککر!مککي
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 دست  آخر ععرو تنگ پيریی   اهکشِ -3-3-3

 فرق»آیدز تنها شککاعر در سرودة در اشکیار نيما، چندان شککوایيه از پيری به چشکم نمي

دارد كه لَرد پيری بر سکرش نشکسته و دوران جواني و عاشقي را از سر بيان مي« اسکت

ورزد. هرچند در این شیر، نيما شکوایيه ای دیگر عشق ميلونهلذراندا است و اكنون به

وتاب ملموسککي از پيری ندارد، امّا روشککن اسککت كه بر روزلار جواني و آن عهدل پر تب

 ورزد:ميعشق 

 و دلکش هایعشق لذشت/ در مرا جواني روزهای جواني./ دوران كارلاا به بودم»

 ورد لشت الجملهكام./ في نبود آنم كز تلخ هایعشق ها./ یاوعدا چو شکيرینز/ شکيرین

ام/ كشکککيدا سکککر بر پيری رنگ كه پيری./ اكنون به لذار مرا تمام.// آمد مرا جواني

 او./ فرق از من نه من، از داند نام نه وا تلخ./ ليک هایعشق از سکرم در باز سکتفکری

 (.939)همان:  «سلخ به یا سرّا در كه ميانه در است
دستي آخر عمر های روزانه هم از عمر از دست رفته و نيز از تنگنيما در یادداشکت

یک عمر علم و ذوق به مصرف رساندم، یک عمر با حرف »خویش، شلکوا نمودا است: 

واسککیة حوادثي به هدر رفته بود( به مصککرف این عمر بهاندوختة مختصککر پدری )كه 

 «خدمت و فراش را لرفتمرسککاندم. از كيسککه خود خرج كردم. ضککمنا  حقوق یک پيش

 (.  302: 0200)نيما یوشيج، 

آیيم، اشیار های ابتدایي دهة سي به این سو ميشکایان ذكر اسکت كه هر چه از سال

توان طیم تلخ این های روزانة او نيز ميیادداشککتشککود. در تر ميتر و نوميدانهنيما تلخ

ت نامناسکب اقتصادی نيما، شکست نهضت اندوا عميق را چشکيد. اندوهي كه از وضکیيّ

لرایان، اختلاف نيما با های سّنتاندازیهای اجتماعي و فرهنگي، سکنگملّي، نابسکاماني

 زدمککش از نککزدیکککمکن صککککدا مککي

 

 او بککه مککن بککانککگ هککمککي داد از بککر

 (310-311)همان:                           
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ای خوانندة این لونهلرفته اسکککتز بهنزدیکانش )مادر، خواهر و همسکککر( نشکککأت مي

شود های لونالون او مواجه ميهكشکيدن شیلة اميد نيما و للا تهتدریج ب، بههایادداشکت

 (.22: 0291پور عمران، : بهرامکر)

 

 فلس   شکاییيۀ -3-0

كه نيما شکاعری نواندیش است و بيشتر به مسا ل اجتماعي و سياسي پرداخته جایياز آن

چون شاعران كلاسيک از آسمان، بخت و روزلار للله و همتوان انت ار داشت است، نمي

 -ضمن آميختگي با مسا ل اجتماعي-نمودهایي از این لونه شککوایيه  شککایت كندز امّا

كه یکي از « شککب»خورد. در شککیر ذیل، شککاعر هم از های او به چشککم ميدر سککرودا

 ست:شلکوا كردا ا« زمانه و بخت»نمادهای كليدی اشیار اوست و هم از 

انگيز!/ تا چند زني به جانم آتشر/ یا چشم مرا ز جای هان ای شکب شوم وحشت»

بَركَن/ یکا پردا ز روی خود فروكش./ یکا بار لذار تا بميرم/ كز دیدن روزلار سکککيرم.// 

بارم./ عمری به كدورت و الم رفت./ سکت كه در زمانة دون/ از دیدا هميشه اشکدیری

بخت بد مراسککت سککامان/ و ای شککب، نه توراسککت هيچ تا باقي عمر چون سککسارم./ نه 

پایان!//... بگذار به خواب اندر آیم./ كز شککومي لردش زمانه./ یک دم كمتر به یاد آرم./ 

: )همان «ها ببندد./ كمتر به من این جهان بخنددو آزاد شوم ز هر فسانه./ بگذار كه چشم

20-20.) 

چنين از خداوند، ور و فرسککودا اینهم از زبان خاركني رنج« خاركن»نيما در شککیر 

 شکایت دارد:بخت و طالا خود 

پشتش از پشتة خاری شدا خم./ روی از رنج، كشيدا در هم./ خسته، واماندا به را »

ها داشکت به هر پنج قدم:/ ای خدا، بخت مرا پایان نيسکت!/ حرفة شوم خاركني/ شککوا

صيب چو مني منحني استر/ مرا سکامان نيسکت!/ پيرم و باز چه بخت دني اسککت/ كه ن

كني اسکت./ رشکتة جان من اسککت كار من خاربری، خاركني./ نيسکت این خاركني، جان



 04 ۀ  شعار8000تابستان   دومبيست و  سال  هام،کاوشفِلنامۀ علع   730

 

ای از طالا پست.../ ن م این است و را دادلری/ كه مرا كار اندر دسکت./ نه رسن، رشته

-031)همان:  «دردسککریجگری./ دیگری كم دَوَد و كم جنبد/ سککودها یابد بيبود خون

033.) 

آورد ميچون خيام ناله بره نيما در رباعي و سزل بيشتر بينشي كلاسيک دارد و همالبتّ

 كه:

 سککت زمانه، تيز شککاخش بر سککرلاوی

 كنککد لرش سکککگ نگزدرآزادا چککه مي
 

 سکککت عمر از سکککوی دلرپتيککارا سکککگي  

 شککککککافککد پيکرلککاوش بککه نکهکيککب مي

 (0131: همان)                                       

 ست فلک، ما چو در او ریختگانآسيایي

 

 یکاد ازین جور و جفکا را به چه آیين نکنمر  

 (0109: همان)                                  

های فلسفي و للله توان شاهد شکوایيههم مي« قصة رنگ پریدا، خون سرد»در شیر 

 از بخت بدل شاعر بود:

 

 ويریهتيج، -0

لاا به همين سبب، آن مدار داشته استزای حساس و سرشتي انسانهنيما یوشکيج، روحيّ

کوا حية لیيفش را آزردا، زبان به للای موردپسکککند او نبودا و یا روكه مسکککئله ه و شکککل

های نخستين نيما كه هنوز پایبندی او به ادب كلاسيک ملموس لشکودا است. در سرودا

اسکت، شاعر از دوری وطن و هجران میشوق شکایت داردز درواقا، بيشتر در این لونه 

تدریج، با انتخاب آلاهانة وزن های شخصي او بود. بهتوان شکاهد شکوایيهميها سکرودا

 كنککد!بخکت بککد را بين چککه بککا من مي

 زمکانم اندكي نگذاشکککت شکککادیکک 

 آخر ای من، تو چککه طککالا داشکککتير!

 

 كککنککددورم از دیککریککنککه مسکککککککن مککي 

 كک  لکرفکتککار چکنکيکن بکختي مبککاد!...

 یکک زمکانکت نيسکککت با بخت آشکککتير!

 (30و31)همان:                                



 738 یاشيجیهایع شکاییي، در یشتار هيعا 

 

 

 

های نيما رنگ همشککککلکات جکامیه و درد رنجبران، للنيمکایي و روی آوردن بکه بيکان 

خواهان سکککرا زبانل لویای دهقانان، رنجبران و آزادیليرد و او یکاجتماعي به خود مي

 شود. مي

های شود كه نيما به جنبهبداد عصکر او، سکبب ميت اسکفناک، خفقان و اسکتوضکیيّ

كفایت آن روز انتقاد كند و از لوتيکل رمانتيسکم روی آورد و از حاكمان فاسد و ن ام بي

خبری و ناآلاهي مردم در رنج باشکککد. او از مصکککایب جنگ جهاني كه دامنگير تودة بي

ل تي كه حاصرعيّ -بابعدالتي ن ام ارپروری و بيفرودسکتل جامیه شکدا و نيز از كيسکه

مند لهرفت، سخت لبسکتة دهقانان به جيب اربابان اسکتثمارلر آن عصککر ميدسکتانل پينه

نهد، با فرودستان است. نيما اوضاع نامیلوب جامیة عصر خویش را فراروی مخاطب مي

ه دارد. تفاوتي مردم للاز ناآلاهي و بينافرجام و « شبل»شکود و از این نوا ميجامیه هم

هایي از شکوایية فلسفي و للله از بخت و اقبال را به توان نمونهبرخي از اشیار او مي در

لاا كه آید. نيما، چه آنتماشککا نشککسککتز امّا شکککوایية عرفاني در شککیر او به چشککم نمي

برد و از جامیه كه از نماد و تمثيل بهرا مينالد و چه هنگاميشکخصي مي« من»عنوان به

پناا عصرل ة او نمودی اجتماعي دارد و دردل او، دردل مردم رنجبر و بيلوید، شکوسخن مي

 اوست.
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