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 1دلِ فولاد

 مرداد ۸۲پس از کودتای پیش و بحثی کوتاه در شعر ، غمگین کلاغ پیر یمقاله ای برحاشیه

 عظیم بیکفرزاد 

 

بندی کوتاه و گذرای ام تا ذیل صورتمرداد. در این متن کوشیده ۸۲درباره نسبت شعر و کودتای  ای منتشر شده در نشریه زنده رودجستاری است در پاسخ به مقاله، نسخه اصلی یش روپمتن 
ن موضوع کودتا و پس از آن بررسی کنم. در کنار ای وضعیت شعر و ادبیات نوگرا تا پیش از کودتا، نقش نیما یوشیج و چند شاعر نوپرداز دیگر را در تحول و گسترش شعر نو میان مردم، در زمان

اکنون متن کامل آن چاپ شده، و  رودنشریه زنده ۸۲مقاله در شماره پیاپی  ترصورت کوتاه ام. لازم به ذکر استای بسیار کوتاه نمودهشکل مبارزه پس از کودتا اشاره نیز به نقش احزاب مبارز و
 شود. منتشر می« حلقه تجریش»در سایت 

 مقدمه

مطلبی به قلم مدیرمسئول مجله، آقای  در این بخش، ای به مرور ادبیات دهه سی شمسی اختصاص یافته بود.(، بخش ویژه۷۹۳۶)پاییز  رودزندهفصلنامه  ۸۶در شماره 

ایشان درباره شعر پرداخت. می ۷۹۹۸مرداد  ۸۲آمده بود، که به مرور شعر و شاعری در آن دهه، به ویژه تحت تأثیر کودتای  غمگین کلاغ پیرعنوان نژاد تحتالدین نبویحسام

، تحت تأثیر های پس از کودتاو بحثی در این موضوع، در مطلب ذیل بیاورم. سال نو و شاعران نوگرا، پس از کودتا و فضای شعر مطالبی نوشتند که مرا بر آن داشت تا حاشیه

فضای ر دعوض شدن چهره و رویکرد شاه پهلوی )و به تبع آن، کلّیت حکومت(، لاجرم های مخالف دولت، و عنوان بزرگترین جناحبه جبهه ملیفضای مبارزاتی حزب توده و 

یر و محدود دستگکردند، پیش از کودتا، به هنر اجتماعی باور داشته و در این راستا کار می یدوره گروهی که ازبخش مهمی از شد.  ی مشاهدهادبی و هنری ایران نیز تغییرات

شان با تعطیلی و محدودیت مواجه شد و برخی از ایشان به ناچار به مبارزه مخفی و یا روی ها گشت. نشریاتیو زندانی شدند و یا کارشان دچار شدیدترین سانسورها و ممیز

گروه دیگری نیز که چندان کاری با مسائل سیاسی )در ظاهر( نداشتند و خود را در قیدوبند این چیزها یرو و تقویت خود برای موج بعدی مبارزه گرویدند. آوردن به تجمیع ن
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داگی بودیم که کارش پوشش دادن اخبار ، شاهد موج جدیدی از مطبوعات اجتماعی و خانودر کنار این دو دسته چنینهمدیدند، با شکل جدیدی به کار خود ادامه دادند و نمی

رباره انگارانه و یا کسب اخبار دها و اشعار ساده و سادهزرد و تغییر رویکرد نشریات ادبی، اجتماعی و سیاسی، از محلی برای ایراد آرا و عقاید، به جایی برای خواندن داستان

 ها بود.ها و کابارههای رستورانهای سینما و برنامهستاره

گرفته است، در قسمت اول شامل شرح حال و توصیفی شخصی از دوران کودکی خود اوست که مصادف با کودتا بوده است. در بخش بحثی که نویسنده در این مطلب پی    

ن و کتب شعر چاپ شده پس از سال کودتای سال رای آمار عددی از تعداد شاعلای متن، با ارائهپردازد. نویسنده در لابهدوم نیز به بحث درباره تحولات شعر پس از کودتا می

نکه ها بحث و صحبت بشود. از جمله ایی آن، تلاش دارد تا متنی دقیق را ارائه کند. در این میان اما بعضی از اظهارنظرها و یا گرایشات هست که لازم است بیشتر درباره۹۸

صل به آن بداند و البته، در کنار برخی از شاعران مستقل که ملهم از حزب توده و یا مت (ًتماما)رویکرد کلیِ متن به این سو است که شعرهای اجتماعی و شاعران اجتماعی را 

بی سیاسی های ضمنی خود، وسیله تبلیغ و کامیاهای حزب توده بداند. شعر را در لایههای انتقادی داشتند، فضای آلترناتیو شعر ایران را در اختیار گفتارها و دستورالعملسویه

چنین مطلب مهم دیگر از نظر این قلم، عقیده نویسنده درباره دوران پختگی و تسلط زبان نیمایی و شعر نیمایی در بین شاعران اورد. همها بداند و جز آن را، در شمار نیایتوده

ن ا را در پیش از ایتوان پختگی زبان شعری نیمداند. اما از برخی جهات دیگر و با بررسی از زوایایی دیگر، میو مردم است، که آن را مربوط به همان دهه سی شمسی می

خوان را گویی ی تاریخی، ادبیات/شعر مخالفآلترناتیوها و فضاهای جایگزین ادبی اجتماعی در آن دوره به شمار نیاوردننژاد در سطور پایانی مقاله، با آقای نبویتاریخ دید. 

های ل در جنبشهای ادبی دخییدگاه غلط نیست، اما اطلاق آن به بیشتر افراد و حرکتالبته که این دبیند. تنها در شکلی فرمایشی و صادر شونده از جانب احزاب سیاسی می

باید این موضوع را در نظر داشت که دیالکتیک ادبیات بر بسترهای زده، دریک مرور تاریخی هرچند شتابآید. نظر چندان دقیق و موشکافانه نمی، به۹۸اجتماعی پس از سال 

با قدرت  زاویهمقام مخالفت و  شود. زیرا تجربه تاریخی )لااقل( در ایران نشان داده با این که اُدبا و شعرا گاه درخوان کشیده میسوی صداهای مخالفناخواه به  اجتماعی، خواه

و یا  ببرند رکز سیاسی و اجتماعی کاری از پیشاند که بدون کار دیوانی، بدون سازماندهی و بدون ساختاربندی قدرتمند و متماند، اما نتوانستهی حاکم قرار گرفتهو شکل بدنه

ن آن به گیری زبان فارسی و تبدیل شداوج رسی، از دورهی شعر فامایهضد قدرت در جانبرگشتی میان قدرت و و. به دیگر سخن، فضای رفتبه توفیق چندانی دست یابند

قابل مشاهده است. شاعرانی در خدمت  -خصوص از دوره سلجوقی به بعدبه-در جهان اسلام  زبانو فارسی حاکمان ایرانی چنین به قدرت رسیدنزبان رسمی حاکمیت، و هم

فضای قطبیِ اجتماعی و سیاسی اند. از بطن مردم و برای ایشان ساختهملهم ها و اشعاری منظومهقطعات و  ی آثارشاندر مجموعه آن، که و مناصب دربار و برخوردار از حقوق

های صنفی و سیاسی و خواستتحقق گذاشت تا برای ی چندانی برای روشنفکران و فعالان نمیالخصوص زمان کودتا، شاید چارهی سی شمسی و علیههروزگار د

اشند. گرا نداشته بجریانات چپراهی جز نزدیک شدن و همگرایی )هرچند ظاهری( با توده و چنین برای نشان دادن زاویه و نظر خود نسبت به کودتا، هایشان، و همبندیجبهه

ها امکان ها وگرایانه و حزب توده یکی از بهترین راههای چپکرد، حرکتآن تجربه می پسِ  یعنی برای ابراز موضع و نظر درباره کودتا و وضعیت جدیدی که جامعه ایرانی از
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زحمتکشان  حزب، از و فاشیست و مرتجع های کودتاگرپوشی کرد. در آن دوره، در برابر احزاب و گروهچشمدهی توده نیز البته در این راه نباید از تبلیغات و سازمانبوده است. 

 بودند.  دستگاه پهلویهای شاه، حزب توده و جبهه ملی ایران تنها صداهای متحد و قوی مخالف خودکامگی به دست گرفته تا سومکا و عوامل چاقوکش و قداره

ی هآور و اثرگذار در تاریخ، از دیوان و بدنتوان دید که بسیاری از شاعران ناممی -شعر فارسی تاریخ-نگاهی کوتاه و گذرا نیز به تاریخ ادبیات فارسی با از دیگر سو،     

خص و اجتماعی با رویکرد و هدفی مش هایاند. و همیشه در نسبتی با سیاست، به معنای حضور و کنش در فعالیتحاکمیت، و یا نیروهای سیاسی حاکم و محکوم جدا نبوده

ی ایشان منجر شده نشیناند. نسبتی که گاه به ماندگاری این شاعران و نویسندگان در تاریخ و گاه نیز به فراموشی و حاشیهقرار داشته، ای خاصو یا نتیجه برای کسب قدرت

های سیاسی و اعتقادی مختلف، متفاوت بوده، و باید با دقت در این مورد سخن گفت. اما آنچه ها و فرقههای تاریخی مختلف و در میان گروهاین موضوع البته در دورهاست. 

فته تا شاعران معاصر مانند نیما یوشیج، سیاوش زبان از حافظ، مسعود سعد سلمان، مولوی و خاقانی گرسیاسی برخی از شاعران بزرگ فارسی-توان از عمل ادبیرا که می

ادامه دادن خط سیر ادب فارسی، درباره مواضع فکری و سیاسی خود و اند تا علاوه بر پیشبرد ادبیات و کسرایی، توللی و شاملو دید، این است که اینان همواره تلاش داشته

ی شعر کلاسیک، این بستگی و وابستگی شاعران به دیوان و دستگاه چه اینکه در دوره، سخن بگویند. له یا علیه حوادث و موضوعات عصر خویش نظرشانآمال اجتماعی و 

روز در آن  خود را با مسائل سیاسی کار، نسبت خود و همفکران سرودند و با اینشدیدتر و بیشتر بوده است. چنانکه در مذمت و یا مدح فلان امیر و یا شاه و بزرگی، شعر می

تنها پس از ظهور دولت مدرن در ایران بود که ادبیات و شعر راندند. کردند. و یا به طعنه و پوشیده از افکار و اهداف سیاسی و احوال روزگار خویش، سخن میار میوقت، آشک

ار مختلف اقشی نفوذ سیاسی اجتماعی خود را به طبقات و جدا شده و حوزه و دستگاه حاکم زیستی با دیوانرفته از همرفتهخصوص پس از انقلاب مشروطه به این سو( )به

شدند و ی خاص اجتماعی و یا یک طرز فکر مشخص تغذیه میشاعران از یک طبقه کهچنان یعنی در نسبتی مستقیم با ایشان قرار گرفته است. هم مردم گسترانیده است.

همچنان که پس از دوران مشروطه، و با روی کار  شد.ی برخاسته از آن منعکس میبقهارشان نیز در اول قدم، درمیان همین طدادند، آثی کار خویش قرار میمایهآن را جان

ت انتقاداها و انتظارات و ها، آرمانپرده از دغدغهدر آن بی آمدن رضا شاه، شاهد افزایش تعداد شاعران و شعرهای مستقل سیاسی و اجتماعی هستیم. شعرهایی که شاعران

از ورود  پس ایطور قابل ملاحظهاین روند بهکردند. مردم پخش می سایل ارتباطی دیگر، در میان افواهگفتند و آن را به توسط نشریات تازه جان گرفته و وخود سخن می

تازه و  شکلدر دوران محمدرضا پهلوی  گراهای چپروهب و گ، و شکل گرفتن احزااواخر قرن سیزدهم هجری شمسی از به ایران های سوسیالیستی و مارکسیستیاندیشه

های رباره آرمانددیگر فعالان ادبی و نویسندگان و شاعران، به شکل مستقیم و یا با توسل به زبانی استعاری، )دوران حکومت پهلوی( ها در این سالگیرد. تری به خود میوسیع

کار، محافظه یا سرا والبته همواره شاعرانی مدیحهرفتند. نوشتند و به رویارویی با وضع موجود میمیو مبارزه با دستگاه او،  طاغوتسیاسی خود و یا لزوم بیداری مردم درمقابل 

ی مهم و نکتهد. سنبه اوضاع سیاسی اجتماعی بنویو یا اصلاً بدون سایش و توجه  ،هایی در تأیید آن وضعیتاند که اشعار و نوشتهیا محو در صناعات و تفرجات زندگی بوده

و تاریخ ادبیات فارسی است. موضوع انتخاب تاریخ و یا انتخاب تاریخی که موجب شده یک  ،ی ماندگاری ادبیات غالب و روایت غالب از تاریخاما، شکل و نحوه کنکاشقابل 
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ای شود تا با شکافتن برخی موضوعات و محورهدر ادامه تلاش می صدا، یک شعر و یا یک دسته و گروه بر گروه رقیب و دیگر ادبا، غلبه بکنند و در تاریخ ماندگار بشوند.

زبان  ی سی شمسی و جایگاه نیما وشود، تصویری دیگر )شاید تصویری بزرگتر( از شعر دههای پیرامونی دیگر که به ضرورت به آن اضافه میهی یاد شده، و بحثمقاله

 نیمایی، و جایگاه شعر سیاسی اجتماعی در بین مردم به دست بیاید. 

 

 ( دلایل گرایش به شعر1

 لیک و کناییزبان استعاری، سمبو

جایی موجودیت خود را به داخل بدن کلمات و ساختارهای زبانی گیرد. شعر در آنها و مرزهای معانی و مفاهیم شکل میی پرتگاهزبان است که در لبه شعر آن موقعیتی از

های حاد زبان را )از رهگذر واژگان( تخواهد ببیند که تا چه حد کشش حمل مفاهیم و حالات و وضعیکند و میها را آزمایش میاندازد، آنها رعشه میکند که بر آنوارد می

برای مشخص  ، تلاشی بکنمالبته در این فرصت بر آن نیستم که درباره چیستی و معنا و تعریف شعر بحث کنم، اما این چند جمله را از این بابت آوردم تا به زعم خوددارند. 

هایی را که در بالا و صدالبته که چنین ویژگیهای ارتباط بشری. ترین گونهعنوان یک محصول زبانی و یکی از باستانیبه شعری کردن کلّیت بحث و مراد متن از آوردن واژه

 از چنین اًدر تاریخ ادبیات فارسی نیز، شعر اصول های سرآمد در شعر کلاسیک.نمونه همچنانکه در بعضیتوان بیشتر دید؛ های متأخرتر شعر میبرای شعر مطرح شد، در دوران

دیگر  که نسبت به بسیاریهای زبانی و اسلوب شعری، با آنهای حافظ اشاره نمود که در آن معانی واژگان و یا چیدمانتوان به غزلهایی جدا نیست. برای نمونه میویژگی

زبان نی/فارسیی هر ایرافرازبانی برخوردار شد. چنان که تنها نگاهی به خانهتر بود، اما از مقبولیتی عام و فراتاریخی و حتی تر و سختعصر و پیش از خود پیچیدهاز شعرای هم

شناسان نیز ای و شعراین موضوع، در مخاطبان حرفهانعکاس همچنانکه تواند گواهی بر این مقبولیت و عمومیت باشد. و یا بسیاری از عشاق شعر و شاعری در سراسر دنیا می

ی درباره) پدید آید ی مختلفیهاو کتاب ی متعددی صورت بگیردهاها و سایر موضوعات مربوط به آن تحقیقاشعارش و معانی و شکل آن ها درباره حافظ،موجب شده تا قرن

  .کنم(هایی گفت، اما برای پرهیز از اطاله کلام تنها به ذکر همین مورد بسنده میتوان از چنین مصداقزبان نیز میچندی دیگر از شعرای فارسی

شعر و  هایی است که در کارالوصول بودن در کاربرد و شناخت واژگان، یکی از زبانها در معنی و لفظ، در عین سهلبرخی پیچیدگی از بودن برخوردارعلت زبان فارسی به   

فت زبان ی زبان در هر دوره، توانستند درعین پیشرههای تازشناخت و کشف پتانسیلهای زبان فارسی و نماید. شاعران با توسل به قابلیتشاعری بسیار پیشرو و پویا می

موجب  که ،اردرببه زبان رسمی دیوان و  زبان فارسیتبدیل شدن  قرن سوم هجری و بااز به گسترده شدن مفهوم مطلق شعر در زمینِ ادبیات فارسی کمک بکنند. فارسی، 

شد،  ن زبان(ی جغرافیایِی ایزبان، به زبان فارسی و در محدودهپدید آمدن سیر تاریخِی ادبیات فارسی )به اعتبار پدید آمدن آثاری نوشتاری از نویسندگان و شعرایی فارسی
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های گذاری تفکر اسلامی فارسی را در میان ملل و فرهنگش حوزه اثرچنین افزایش نفوذ و گسترتوان مسیر تحول و تطور این زبان، پیچیده شدن و پُربار شدن آن را و هممی

داران سرایش شعر به زبان فارسی هستند، حرکت کاروان که به نوعی طلایهبسّام کُرد، شِبلی، رابعه کعب قزداری و رودکی  ی چونشاعراندیگر دید. از همان دوران و با ظهور 

های التا اواسط دوره قاجار و سشود. ر گذر تاریخ، بر تعداد شاعران )مسافران( و تنوع و پیچیدگی شعرشان )کالا و متاع( افزوده میکاروانی که دشود. ادبیات فارسی آغاز می

کاربردهای  های زبانی ورجا بود، نقشتغییر، یا با کمترین تغییری پابچه که تا آن زمان بیاوج و فترت مختلفی را تجربه کرده بود. اما آن هایمشروطه، شعر فارسی دوران

 انواع مختلف بیان در ساخت شعری بود. 

شعری  هایقالبموفق عمل بکند.  -دایره مفاهیم و مطلوب شاعر-خاطر بهره بردن از زبانی استعاری همواره توانسته بود در ایجاد ایجاز و یا حرکت اُبژه  شعر فارسی به   

از  های تاریخی خود، از سطح متفاوتیساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته، در نسبتی مستقیم با جریانات سیاسی و هژمونی قدرت در برههها گوناگون که در طی قرن

های نی در دوراقوالب مختلف شعرآزادی حرکت زبان در بستر تاریخِی ساختِ شعری، موجب شده تا سطح استعاره و یا گرایش به نمادپردازی و کنایه سود جسته است. 

در طور مثال توان گفت، دایره واژگانی که بهبدین اعتبار میهای زبانی را با خود حمل بکنند. هایی حتی به ظاهر یکسان از استعاره و تکنیکبار متفاوتی از شکل مختلف

کردی متفاوت از همان صنایع ادبی )و یا مشابه آن( در نظام شعری سنایی و یا ای مثل کنایه و استعاره، در زبان شعری مولانا به کار رفته، دارای سازمان و کارصنایع ادبی

ها و گرایشی تاریخی، مثلًا یک قرن، باز هم ی دیگر متفاوت شده و یا حتی در یک دورههای قدرت و اجتماع در هر دوره با دورهزیرا که چیدمان نظامسعدی است. 

ت به همین علی شعر شاعران نیز متفاوت باشد. دهندهعناصر شکل متنوع اجتماعی و ادبی و سیاسی، موجب شده تا مجموعههای سازماندهیهای متفاوت قدرت و خوانش

)با نظامی و سعدی و شمس و مولانا( تا قرن هجری قمری های پرکاربرد در شعر فارسی، از قرن ششم و هفتم برخی از واژهسیر تطور تاریخی معنای است که با نگاهی به 

ونه یک واژه و بینیم که چگو نیما یوشیج و شاعران نوپرداز(، می تا عصر حاضر )یعنی میرزاده عشقیدهم )سبک هندی با محتشم کاشانی و صائب تبریزی و بیدل دهلوی( 

این موضوع در شعر مشروطه به این سو بسیار پذیرد. آن، معناها و کاربردهای متفاوتی را نیز می کند و از پیِجا میمشتقات آن، جایگاه خود را در نظام صناعات ادبی جابه

 مشهود است.

و ی ادبا ز چندین علت است. یکی از این علل، آشنایی و مواجههی استعاره و کنایه در شعر اواسط دوره قاجار، ناشی اگرایش به تغییر کاربرد صنایع ادبی و جایگاه تازه   

ی و های آموزشنظامبرداری از سفرهای فرنگستان جهت تحصیل و آموزش ادب و هنر و همینطور کپی های اجنبی وبه واسطه یادگیری زبان است، شاعران با شعر اروپایی

و م ولیسجریانی که ایشان با آن آشنا شده و اخت گرفتند، مکاتب سمب و اثرگذارترین تریندر این میان تازه تسلط به زبان انگلیسی.عمدتاً فرانسه و روسیه و -فرهنگی اروپا 

پس از  جتماعیو تحولات ادر التهابات مشروطه  ایران )و حوزه فارسی زبان(رمانتیسم بر طبع ادبی  تفکر و آثار اثری کهبوده است. بالاخص گرایش فرانسوی آن  ،مانتیسیمر

ی سیاسیون، نور خود را تاباند و بسیاری از نویسندگان و روشنفکران و حتای بود که بر ادبیات فارسی ترین انواع ادبیکی از مهماین سبک یآن گذاشت، بر کسی پوشیده نیست. 
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ه اند و اتفاقاً توانست بهای بعد به قوت خود باقی مهای عمیق آن، از آن زمان تا دههگرایش به ادب رمانتیک، چه در حد سطح و چه در لایهدر راه خود از آن تأثیر پذیرفتند. 

ًا ها که عمدتها و قالبموردنظر خود درآمیختند. این مایههای های جوان شاعران و نویسندگان، اسلوب آن را با مایهخوبی با فضای جدید ادبی ایران آمیخته شود و نسل

 از جمله این تغییرات همین کاربردهای صنایع ادبی و تحول در آنت آن تأثیر گذاشت. ی تجددخواهی و نوگرایی در زبان و ادبیات فارسی بنا شده بود، بر تمام شئونابرپایه

دمیده شده در فضا را از شاعران تازه، مانند فرخی، میرزاده عشقی، عارف و دهخدا و نیمای جوان، هرکدام به سهم خود و به سعی خود تلاش داشتند تا روح رمانتیسم بود. 

ای از شعر برسند. قرائتی که موجبات ظهور شعر نو را به دست نیما یوشیج رقم های کلاسیک )سنتی( شعر عبور دهند تا به قرائت تازهچارچوبرهگذر شناخت و تسلط خود بر 

 زد. 

از دریافت و تقلید  سمبولیسم نیز مانند آن مکتب دیگر، پسجایگاه و کارکردهای سمبولیسم اروپایی در شعر جدید فارسی غافل شد. تأثیر، درکنار رمانتیسیسم، البته نباید از    

رفته درونی شده و با ساختارهای تاریخی و فرهنگی ایران و زبان فارسی آمیخته شده و درنهایت به صورت شکلی جدید از صنعت ادبی درمیان توسط ایرانیان در قدم اول، رفته

ر تازه، این مسیظهور نیما و جاافتادن زبان شعری او، رنگی تازه به خود گرفت و تا دهه سی و زمان کودتا ادامه یافت.  شاعران مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع نیز با

ات ایران، ن ادبیهای شعر نو در زمینشینی این دو، شاید به جرأت بتوان گفت که پایهگرایی سیاسی روشنفکری ایران و میل به نوگرایی ادبی که از همترکیبی بود از آرمان

مرداد اما، آنچه که بیشتر  ۸۲پس از کودتای کاروان ادبیات ایران در این ایستگاه دچار تحولاتی شگرف شد. تحولاتی در هر دو سطح روبنا و زیربنا. توسط نیما مستحکم شد. 

عرشان و سالی که شهای ادبی فارسی( بود در کار شاعران جوان و میانتبود بر سن ای نوای تازه گرفت، آزمون کاربردیِ این سمبولیسم جدید )که ادامهاهمیت یافت و جلوه

فت و گرط میواسطه ارتباای که ماحصل این کنکاش بود، با مردم به خوبی و به شکلی بیشدهنمادگرایی ساده شان در تبادل بود.فکرشان مشخصاً با اجتماع و محیط اطراف

ت لفظ و لغ م، نه فقط نمادگرایی درساخت. البته در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که منظور از سمبولیسد و یا کُند میزرا دور می همچنان دستگاه سانسور تازه

به  های اجتماعی گرایشسویه گیری زبان و تأثیری است که خود شعر بر نوع ظهورش بر شاعر و پس از آن، بر خواننده دارد.کاربهها و رفتار واژه یشیوهاست. بلکه مراد، 

دار جهت هایگرا و نمادپردازیمیان سمبولیسم ساده ی چندوجهی و پویا از سوی شاعران،حرکتتوصیف نمود:  شاید بتوان چنین در میان شاعران دهه سی، را سمبولیسم

خواهی را هدف قرار داده بود. گرایش به اجتماع و شعر اجتماعی در شاعران آزادی و بازی، جامعه و آرمانجای رخ یار و عشقسیاسی، در اختلاط با رمانتیسمی غیرپویا که به

د و های اولیه و سطحی را طی کرده بودنشده و یا باهوش، این لایهگری و پیشروی در مسیری ناهموار همراه بود. اما برخی از شاعران تثبیتتر این دوره البته با آزمایشجوان

گرا و سنتی، و هم درمیان شاعران نو، شاید از این رو، هم درمیان شاعران کهنهی خفقان اولیه پس از کودتا برسند. ی خاص خود از شعر در آن دورهتوانسته بودند به لهجه

 اجتماعی دید. تا پهلوی را در نگاه به شعر  -شانعنوان آبای شعریبه-گرایی شاعران مشروطه بتوان رسوب ترکیبی از آرمان
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 زبانآزادی 

ان در تومی تر،در سطحی وسیع کند. کار مهم نوگرایان در شعر فارسی رانظر دیگری نیز مهم جلوه می ازکار شاعران نوپرداز فارسی، از اواخر دوره قاجار به این سو، روند 

از اشتند. خوانی ندناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه جدید ایران همهایی که دیگر با مدید. ساختارها و قالب قدیمی سازوکارهایکوشش و میل ایشان برای آزادسازی زبان از 

ی مشروطیت را از یک دگرگونی نگاران و رجل نامدار در عرصه فرهنگ و ادب( تلاش کردند تا با ایجاد تحولات ادبی و هنری، ثمرهاین رو بود که شاعران )درکنار روزنامه

در آن روزگار چون شعر هنوز از اقبال عمومی برخوردار بود و شاعران تأثیر تر در سایر ابعاد جامعه تبدیل کنند. ای گستردههصرفاً سیاسی خارج کرده و آن را به تغییر چهر

تر جدید سیاسی بسین های شعری کلاسیک، به زبانی تازه برای ارتباط با مردم، از رهگذر اهای زبانی و معنایی و قالبمهمی بر مردم داشتند، تلاش کردند تا با تغییر در نظام

استفاده از استعاره و یا تغییر کاربرد معنایی برخی واژگان، قدم به قدم در شعر  شد. مثلاً آنکه زباناین تحول کشیده میشعر در این مرحله نیز، خود به سمت دست یابند. 

 ی برسد. فهم و ترکیب نگر و شعاری، به ساختمانی پیچیده اما قابلهای رمانتیک نسبتاً سادهها و کنایهشاعران به پختگی رسید و توانست در مجموع، از قالب اعتراض

اهمیت ند. ی زبان فارسی شرکت داشتی که در پی نوگرایی و نوپردازی بودند، فارغ از سبک و جایگاه ادبی و نظراتشان، همگی در روند توسعهبه عبارت دیگر، گروه شاعران   

ه در ایران زبان چن فارسیهای زبان دخیل بوده است. ادبا و نویسندگان و شاعرااین موضوع از آن روست که این مشارکت، خواسته و یا ناخواسته، در دموکراتیک کردن امکان

رچند هگری به سوی خوانشی تازه از زبان و جایگاه و نسبت ادبیات و جامعه بروند. و چه در کشورهای دیگر، با وارد کردن تغییرات جدیدی هرچند کوچک، توانستند با آزمایش

این امکان برای آزادی و رای نوپرداز را به مرور در تغییر ساختمان و کاربردهای زبان دید. توان ردِّ کار و افکار شعرویکردهای آنان مقبول واقع شده و یا رد و طرد شده، می

 گیرد. شمسی( نشأت می ۰۴های میانی دهه افزایش گستره و وجوه زبان، از پویایی شعر در عصر مشروطه تا دوره پهلوی دوم )سال

 

 چهل تا نویسندگان دهه پیشگاماننویسی از داستان

فتد. از زمان انویسی و داستان کوتاه در ایران میای است که میان دوران اول و دوم داستاناز دیگر دلایل گرایش مردم به شعر، در عین پخته شدن شعر مدرن فارسی، فاصله

تا انتشار اولین آثار داستانی غلامحسین ساعدی و  ت شمسی،های ده و بیسدر دهه نویسی مدرن ایرانعنوان پدران داستانصادق هدایت، بزرگ علوی و جمالزاده بهآثار اوج 

ای که گویای زمان برای تحول زبان نثر فارسی و شروع فاصله افتد.حدود یک دهه فاصله می، ۰۴محمد افغانی و سایر  نامداران ادبیات داستانی و نثر در دهه گلشیری و علی

های کوتاه احمد و نصرت رحمانی و یا تقی مدرسی به نوشتن و چاپ داستانته در این دوران نیز نویسندگان مهمی چون آلالب های جدید در ادبیات داستانی ایران است.شیوه

و ود( ب عمق و سطحی از حوادث تاریخی و یا بازنویسی ادبیات کلاسیک فارسیهایی کمروایت حاوی های کوتاه در مجلات )که عمدتاًپردازند. اما با پا گرفتن قصهو رمان می
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در هفت  ثالث،احمد شاملو و مهدی اخوان سیاوش کسرایی، خصوص شاعران سبک و زبان نیمایی مانندهای پس از کودتا، بهگیری شاعران جوان نوپرداز در سالچنین اوجهم

البته این موضوع م. و نوگرا هستیه ادبیات داستانی مستقل و یا گرایشی فزاینده از سوی خوانندگان نسبت ب و همگن، یا هشت سال پس از کودتا، کمتر شاهد حرکتی گسترده

توان ی چهل را میاجتماعی و همینطور نیرو گرفتن ادبیات داستانی در میان مخاطبان، دهه گرا وود نسل جدید نویسندگان آرمانشود و با وربعد جبران می در حدود یک دهه

 اه و رمان فارسی در ایران دانست.ان شکوه و شکفتن مجدد قصه، داستان کوتزم

 

 رشد شاگردان نیما

( شروع شدکه به تعدادشان افزوده مینفس )از اواسط دهه بیست شمسی با پا گرفتن شعر نو در میان جوانان شاعر و اقبال خوانندگان به سوی این گونه شعری، شاعران تازه

دان گروه دیگری نیز در همان زمان در مخالفت و یا به دور از گروه شاگربردند. ی او، دست به ساختن شعر میو شعر و اندیشه یوشیج ان غالباً تحت تأثیر نیمااین کار کردند.به 

زی، بهار مانند مهدی حمیدی شیرا پرستگرا و کهنهسنتطور عمده و شتابزده آن را به دو دسته تقسیم نمود: شاعران توان بهکردند، که میو طرفداران نیما با ایشان کار می

تندرکیا و پرویز  الدینشمسهوشنگ ایرانی،  و رهبری تحت تأثیر تواندوم را می یمایی. که دسته، و شاعران نوگرای غیر نو دیگر سرایندگان اَشکال شعر سنتی و نوقدمایی

 دوره و معاصر نیما محسوبحاضر شمسی به کار شعر و تدوین نظریات ادبی خود دست زدند و از نظر زمانی، هم ی ابتدایی قرنهر سه ایشان در دههناتل خانلری دانست. 

 و دادند. اما از آن جا که هر سه نفر به نوعی مخالفنگریستند و هنر را مورد کاوش و بررسی قرار میایشان البته از مواضعی متفاوت و گاه متضاد هم به شعر میاما شوند. می

توان وع را میاین موضاند. های او بودند و نیز شعرها و آثارشان از اواخر دهه بیست شمسی شروع به انتشار یافت، در یک گروه )به شکل موقت( آورده شدهنیما و اندیشه منتقد

ها و غهگرفتند، و دغدعی و سیاسی، در تصاد با یکدیگر قرار میدرمیان شاگردان و پیروان نیما نیز رویت کرد. افرادی که چه از نظر کار شعری و چه از نظر زیست اجتما

 شوند.هایی متفاوت نسبت به کار هنر داشتند، اما به خاطر آنکه در جمع هواداران نیما قرار دارند، عمدتاً ذیل یک گروه آورده میدیدگاه

عر نیما و این دو پس از آشنایی با شتوان از احمد شاملو و فریدون توللی نام برد. گیرند میرار میدر دهه بیست ق نیمایی از اولین شاعران جوانی که در گروه شاعران نوپرداز  

مشهورتری والب یعنی که هم از ق برخوردار بود.کلاسیک ویژه توللی( در ابتدای راه از ساختاری اشعار ایشان )بههمچنین آشنایی با شعر اروپایی، شروع به سرایش شعر کردند. 

ه بود. ها ساختبند که نیما پیش از آن برخی اشعار مهم خود را در آنهای مهجورتر مانند مسمط و ترکیببردند و هم از بعضی قالبغزل و قطعه برای شعر خود بهره میمانند 

نایه، و انتقادات هایی از طنز سیاه، نیش و کهوپایی است که در خود مایسیسمی عصیانگر و متأثر از سبک ارخصوص توللی، رمانتیویژگی اولیه و بیرونی کار این شاعران، به

تلاش برای ادامه دادن مسیر نیما از طرفی، و از طرف دیگر وارد کردن ردّ و اثر شخصی شاعران  بیند. اما وجه غالب شعر ایشان در این دوره،تند اجتماعی و سیاسی را نیز می
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از شعر  ای تازه، و یا برای کسرایی به تولد گونهکه برای شاملو درنهایت در دهه سی به ظهور شعر سپید انجامید است راهیاین دوره  ماحصلتازه است.  در این ساختمان

 چون کسرایی و هوشنگ ابتهاج از اولین شاعرانی بودند که راه نیما را پیمودند. اما تا آن زمان، توللی و شاملو، در کنار شاعرانی هم. سیاسی بود

شوند. ها چاپ میهای شعر و یا اشعاری که مرتباً در نشریات و روزنامهی سی شمسی، رشد شعر در دو زمینه قابل بررسی است. هم رشد آماری تعداد شاعران و کتابدر دهه  

و بر  بته نیما بیشتر به ساختن اشعار نیمایی و آزاد گرایش داشتها الدر این سالاند. شعر فارسی، که متأثر از شعر نو و نیمایی بوده های تازهو هم رشد کیفی و نظری سبک

د و ی خود برسنیک دهه پیش او، حالا امروز به بیان مخصوص و پختهو همراهان جوان تدوین نظریه شعری خود متمرکز بود. از این رهگذر نیز، تعجبی ندارد که شاگردان 

توان دید که تأثیر رمانتیسم و سمبولیسم اروپایی و همینطور نیمایی به تدریج در کار شاعران حل شده و به صورت اما در این میان میعنوان شاعرانی مستقل کار بکنند. به

های مردمی، به ی تودههای مترقی سیاسی و اجتماعی فرنگی و نگاه و اهتمام ورزیدن به انجام کار ادبی برارسد. صورتی که میانگینی است از اثرپذیری از اندیشهجدیدی می

ا با رشد تعداد م -در کنار عوامل دیگری نظیر اقبال عمومی و کوتاه آمدن موقت دستگاه سانسور پهلوی-شاید به همین دلیل است که سازی و یا مبارزه. مثابه شکلی از آگاه

و یا  دیدند. یعنی شعر،ارزه و ابراز افکار شخصی )و سازمانی و جناحی( خود میای برای مبهای سی شمسی مواجه هستیم. اینان به اعتباری، شعر را وسیلهشاعران در سال

یاسی است. این های سای برای تبلیغ افکار و یا ضامن کامیابی سیاسی احزاب و گرایشوسیلهنامند، می« شعر متعهد»صورتی از شعر که بعضی از منتقدان و مفسران آن را 

خصوص پس از کودتا دارای محتوای سیاسی است، شعری است که برای نیل ها و اقشار دیگر، شعری که در آن دوره و بهاشد و یا گروهها خواه از سوی حزب توده بگرایش

را « لادمفودل »و  «هست شب»، «مرغ آمین»از جمله که خود نیما نیز در همان دوران اشعار عصیانی و سنگینی مانند به اهدافی بیرون از قالب ادبیات ساخته شده است. 

الث ث، مهدی اخوان«آرش کمانگیر»و شعر بلند « آوا»، سیاوش کسرایی با مجموعه شعر «باغ آینه»و « هوای تازه»های چنین شاعرانی مانند شاملو با مجموعههمسراید. می

امشان به همراه دیگر شاعرانی که شاید امروز کمتر ن پور و بیژن جلالی،درکنار نادر نادر آخر شاهنامهو  ارغنونهایی مثل درکنار کتاب زمستانبا تک شعرهای مستحکمی مانند 

ای های احساسی بر اثر التهاب ایجاد شده در فضای از واکنشایشان در گذر از گونهچنین بارور ساختند. در بین علاقمندان به شعر آشنا باشد، فضای شعری دهه سی را این

 شکستن فضا بودند.نبال راهی برای بداجتماعی ایران، 

ان و ایرانیان زبانتوان از یک میل تاریخی برای شاعری درمیان فارسیدرباره تعداد فزاینده شاعران دهه سی که بیشترشان پس از این دوران دست از شاعری کشیدند می    

الشعاع حتکه البته این راه در همان زمان ت-به عرصه ادبی و حضور در اجتماع است  ها برای رسیدنترین و بهترین راهبینیم که شعر یکی از مهمبا نگاهی به تاریخ می یاد کرد.

وی ها و گفتارشان از شاعران و عالمان استفاده کرده و از سبر بحثبه این معنا که ایرانیان همواره برای تکیه بود.  ، در زمینه ادبیاتکوتاه فارسیقوت گرفتن رمان و داستان

داران و بسیاری از مردم عادی نیز، عموماً شاعران را افرادی درباریان، سپاهیان و دیواناند. ودند که در تاریخ مورد توجه مردم از همه طبقات و مناصب بودهدیگر، این شاعران ب

عنوان ده بهکه در راستای استفا موقعیت آن روز شعر نواستفاده از توان گفت با در نظر گرفتن این موضوع، بسیاری از شاعران دهه سی به خاطر میاند. مهم و اثرگذار برشمرده



Tajrishcircle.org 
 

11 
 

پس از  نمود، به کار شعر گرویدند وهای پیشین میتر از گونهای از شعر که به نظر از لحاظ ساختار و فرم، سادهچنین گونهجریانی برای اعتراض و بیان افکار سیاسی و هم

ن با هستیِ شعر به دای برای تبلیغ و تریبون سیاسی بود، و نه آن شکل راحتی از شعر بود که بتوان بدون درگیر بوسیلهچندی از آن دست شستند. زیرا شعر نو و نیمایی، نه و

ی جو آن زمان )یعن ی روشنفکریان برای ورود به صحنهشدیدند، که از طریق آن، میلی اثرگذاری عاطفی و مقطعی میشعر را نوعی وسیله ایشان گویی سراغ آن رفت.

 شود. و برآورده میگشوده لترناتیوی که بخشی از آن زیر چتر حمایت حزب توده بود( آ

 

 سازی فضا( کار نیما در آماده۲

 افسانه و شکوفایی شعر نو 

ای است که مابین شعر کهنه و نو ایستاده. سرآغاز نیمای شاعر است. منظومه افسانهشود. ی عطفی در تاریخ شعر فارسی محسوب مینقطه ۷۹۴۷در سال  افسانهسرایش 

ا، دست به شویم که کمی پیش از نیمهای معاصران و دیگرانی نمیتوان آن را آغازگر نوگرایی در شعر فارسی به معنی دقیق کلمه دانست. البته با این حرف منکر تلاشمی

 های قابل شمارش برای طرح ساختمانی تازه برای شعر است.که دارای بیشتر ویژگیتوان مرجع این آغاز دانست، را می افسانهن رو اما از آنوآوری در شعر فارسی زدند. 

توان را می نهافسادر  کار نیماکردند. ی آن روزهای ایران، ارتباطی انضمامی و حقیقی با محیط بیرون از خود برقرار میهایی که در گذار میان سنت و نوگرایی در جامعهویژگی

اریخ و های آن باید به تایران دانست؛ و نه فقط برای شعر و شاعران. این بحث البته موضوعی است که برای درک ابعاد و ضرورت به نوعی طرح پیشنهادی برای تمام جامعه

عران و اُدبای مشروطه و جویای نوسازی ادبی( دست به ساختن این منظومه تر افکند، تا بدانیم که نیما در چه شرایطی )در کنار سایر شاآن روز ایران نیز نظری دقیق جامعه

 سانهافای را که نیما در های تازهیژگیگفت که برای آزادسازی زبان ساخته شده است. واش میشعری که خود دربارهحال روان و راحت زد. تازه، اما درعینبلند و سنگین و 

 و گرایش به رمانتیسم محضاز رهگذر التقات میان  های این اندیشهمایهی نوسازی و نوگرایی در شعر دانست. دستدات و اقدامات براای از پیشنهاتوان مجموعهمیآورده، 

خواه مشروطه یان ترقهمراه با آشنایی با شعر شاعر ی فردگرایی را )با خوانش و ادراک خاص خود نیما( در او تقویت کرد،که شالوده ی روشنگری اروپاییو فلسفه ،سمبولیسم

ر شده ها در چهارمین شعر ثبت شده و منتشی اینو باید توجه داشت که همهو نتایج شعر مشروطه، و شاعران کلاسیک فارسی و تسلط به ساختار زبان فارسی به دست آمد. 

ر ای تثبیت شده و کار شده ددوگانه شرح ظاهر برد، و مضمون آن نیز دریقُدما بهره م از شاعر )براساس توالی زمان( متبلور شده است. شعری که هنوز از ساختمان و شکل

اما شود. عشق و فنا و حسرت گذشته و زندگی اکنونی، که در کلام دو شخصیت شعر بازتاب داده می شبحی ازهستی و نیستی/ زندگی و مرگ/ ی دوگانهنظم فارسی است. 

ساز نوآوری ببتواند سگونه میهای بالایی داشته است(، چانسیلداشته، در درون یک قالب سنتی شعر که نسبتًا مهجور بوده )و پتها که همواره در شعر وجود تمام این شاخصه
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ره و عقاید او درباها و نظرات لای خطوط نامهها و لابهو در شرح افسانهی شاعر بر شنهاداتی که در مقدمهتوان در همان پیپاسخ این سوال را میدر شعر فارسی شده است؟ 

 ها اشاره نموده است.وار به آناما آنچه را که نیما در مقدمه کوتاه افسانه آورده، حاوی پیشنهاداتی است که بسیار گزیده و نکتهاین شعر جستجو کرد. 

ی میان هی آزاد زبان است؛ آن گونه که فاصلاول تلاش برای رسیدن به طرز طبیعی مکالمه، و شیوه بندی است.کلی قابل تشخیص و دستهدر چند محور این پیشنهادات     

برد. هایی که در شکل ارائه و ایجاد فضا برای رشد شعر، زبان را به سوی قلمروهای تازه میهای تازه برای زبان است. قابلیتشعر و محاوره کاسته شود. دوم آزمودن قابلیت

در راستای آزادسازی زبان شعر فارسی از قیود گذشته برشمرد. سوم اما، بحثی است که بسیاری از منتقدان و مورخان  افسانههای ترین شاخصهتوان از مهممی د راهر دو مور

مایش چیزی است از گفتگو، که میان افراد یک ن لوگ، آنیعنی ایجاد بستر برای تازه شدن روند دیالوگ در شعر. اینجا مراد از دیااند؛ شعِر نمایش. ادبی نیز بدان اشاره داشته

 ها، که به«پاسخ داد و گفت»ها و به قول خود نیما «گفت و گفت»توان گفت که این شعر، اولین تلاش است برای گذر از فضای شود. میی تئاتر رد و بدل میروی صحنه

ر خود داشته تر، سینما( را دشعر قابلیت افزونه شدن انواع نمایش )و در معنایی تازهکلام بر شعر سوار بشود و ها و جای تعریف یک صحنه و یا گزارش گفتگوها، خود دیالوگ

أ شعری و کلام در آثار عنوان منشقرار دادن طبیعت بهشود. مورد پایانی و چهارم نیز گرایش نیما و شعر او به طبیعت است. طبیعتی که از طریق ناتورالیسم نیز متبلور میباشد. 

ای از ناتورالیسم است که بسیار بسیار شخصی شده و حتی در مواردی بسته و واپس زننده ای که شاعر با آن دارد، به اعتباری گونهی رفت و برگشتینیما یوشیج، و رابطه

محیط  هم طبیعت نوعی از ارتباطی توتمی و مادر و فرزندی است میان شاعر و طبیعت. آنرای ایشان است. انگاری بقرائتی شخصی از مظاهر طبیعی، که ورای جاناست. 

 زند. گوید و هم از زبان مادرش حرف میپسری که از دامان مادر طبیعت نضج گرفته و هم سخن خود را میزندگی خودش، و نه هر اقلیم و منطقه و منظری. 

سی شمسی که ما شاهد  ؛ نه در انتهای دهه بیست و تمام دههشودآغاز می افسانهو با سرایش  ۷۹۴۷ ای دانست که با آن شعر نیمایی از سالادله توان جزوها را میاین    

ی آغاز شعر نیمایی است، شاید بی آنکه خود نیما بر تمام ابعاد و چگونگی آن در آن زمان آگاه نقطه افسانههستیم. « شاعران نیمایی»و به تبع آن، « شعر نیمایی»ظهور 

 اولین نمونه از آن در پای آن آورده شده، ۷۹۷۸که تاریخ  این شعراست.  ققنوسظهور عملیِ شعر نیمایی است، شعر البته با این حساب نیز شعری که سرآغاز بوده باشد. می

تنها یک شعر را ساخت. و آن هم اولین شعری بود که حاوی در طی یک سال ، نیما افسانهپانزده سال پس از ساختن شناسیم. عنوان شعر نمیایی میکه ما به چیزی است

چند سال تلاش و آزمون و نقد و نظر نیما است برای پی افکندن نظمی جدید در شعر ها و پس از آن، تا پایان عمر نیما، سی و این سالتمام اش بوده است. نظریه شعری

صوص از خاین سه دهه را و بهبرای معانی تازه و هم برای معنای قدیمی. هم ها و سیستم شعر کلاسیک و رسیدن به طرز بیانی تازه، فارسی. ممارست او برای گذر از نظام

ست. های نیما، بارور شد و به بار نشها و حرفی ادبی و اجتماعی دانست، که خیلی زود و به مدد تدوین اندیشهباروری و باردهی این نهال تازهتوان دوران به بعد را می ققنوس

ر هستند که بیش از ده قرن است ب هاییراهیان این کاروان همانبهترینِ های تازه، با کاروانی تازه. این دوران، همراه است با میل شعر به کسب آزادی و رفتن به سوی افق

، و های جدید برای آزمودن شعرهای سفر برای این کاروان بود. ترسیم مناظر تازه و امکانالکه نیما و شعر نو کرد، تغییر مسیر و احتم ها سوار هستند، اما آنچهاین مرکب
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تلف برای کسب این مهم، از همان اولین سال قرن چهاردهم شمسی در شعر نیما قابل مشاهده های مخمیل به این آزادسازی و انجام آزمونآزادسازی زبان از این رهگذر. 

 ققنوسن به دید. طفولیتی که با رسید هافسانتوان از زمان سرایش نیمایی( می ی بالا، دوران کودکی شعر نیما را )و نه لزوماً شعری مقالهاست و به همین علت، برخلاف گفته

های ونهو بسیاری نم پادشاه فتحو  در فروبند، بخوان ای همسفر با من، ناقوس، هاآدم آی، خانه سریویلید رسد و پس از آن در دهه بیست با شعرهایی ماننبه نوجوانی می

 رسد. کند و به بلوغ میدیگر، دوران جوانی را طی می

 

 گیری زبان نیمایی، مرگ نیما در پایان دهه سیاوج

بسیاری از شاعران و مترجمان و نویسندگان جوان نژاد نیز اشاره شد، دهه سی شمسی آغاز دوران شکوفایی و اقبال ادبیات در ایران بود. ی آقای نبویطور که در مقالهنهما

مجلات و نشریات تخصصی ادبیات منتشر شدند و قدم به قدم، رو شد؛ چه در میان عموم خوانندگان و چه در میان اصحاب فن. پا به عرصه نهادند و آثارشان با استقبال روبه

نشان از نوعی از  ۷۹۹۰عنوان کتاب شعر در سال  ۹۴یافت. تنها انتشار ی ادبی )رمان ترجمه و تألیفی، شعر نو و نقد و آثار ژورنالیستی( خوانندگان خود را میهای تازهشکل

ن حداقلِی گذاشت. زیرا دربار پهلوی با باز گذاشتها و مجلات نیز اثر میدر آمار و ارقام، طبعاً بر کیفیت و محتوای کتاب این شکوفاییشکوفایی در حجم تولیدات ادبی داشت. 

خواست ای که میای متکثر، دموکراتیک و آزاد از فرهنگ و هنر ایران بدست دهند. چهرهخواستند تا چهرهفضا و حمایت از برخی از هنرمندان و شاعران و فعالان فرهنگی، می

وضعیت و  مخالفین چنان آثار و فعالیتاز این روست که همها، به ایران معاصر هویتی تازه ببخشد. تا مبنا قرار دادن تاریخ و دستاوردهای باستانی سرزمین تاریخی پارس

 را، با استفاده از موقعیت زبانی تازه، به کار خود ادامه دادند. و نوگ شد. اما به هر شکلی، شعرا و نویسندگان پیشتازحساسیت پیگیری می منتقدان نظام حاکم وقت، با

ا شاعران این موضوع موجب شد تی اشعار نیما در این قالب و دستگاه ساخته شد. بیشینهزبان نیما پخته و مستحکم شد و ی دهه بیست تا کودتا( در آن دوران )از میانه    

رفته رفته بر اثر کسرت استفاده و قوت گرفتن جریان شعر نو در ایران، تعداد شاعران های آزاد و نیمایی بکنند. جوان نیز به تأسی از نیما، شروع به ساختن آثارشان در وزن

عر نیما در ی شدر این میان اما حرکت درونی شدها مضامین نسبتاً تازه و به روز( سروده شد. های قدیمی )بهای نو و همینطور قالبافزایش یافت و شعرهای متنوعی در قالب

که  بستری«. ای باشد که از هر کجای آن لازم باشد، بتوان آب برداشترودخانه»ش مانند هایو حرف ی دهه سی، باعث شد تا همانطور که خود شاعر معتقد بود، شعرمیانه

مینی که ایشان در زهای سی و چهل بازتاب یافت. قط شعر، بلکه کلّیت زبان فارسی در ایران آماده ساخته بود، به نوعی در متبلور شدن شاعران دههنیما برای تحول نه ف

های جسته و گر، خود نیما نیز با نوشتهکردند. از طرف دیهای بنای نیمایی ساخته و پرداخته میای بر پایههای تازهکردند و طبقات و اتاقبرایشان ساخته شده بود، حرکت می

ی مورد نظرش در شعر و هنر پرداخت. آنچه که از او به صورت ها و آثار منثورش، به تئوریزه کردن و یا لااقل نشان دادن کلیّات قالب تازهها و یادداشتگریخته خود در نامه
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های گوید که نه تنها نیما دوران رشدش را در دهه سی طی نکرده است، بلکه گویی از همان سالبه ما می اش باقی ماندههای پراکنده و گاه منسجم، در کارهای مختلفنوشته

 کرده است. چینی میها و افکارش رفته و برای تحقق آنان زمینهاول شاعری نیز با دقت بدنبال خواسته

او که به باور همگان، پدر شعر نو فارسی شناخته شد، دیگر شعری نساخت و هرچه را  .ات ایران بودی شعر نیمایی با ادبیی انفصال سازندهنقطه، ۷۹۹۲مرگ نیما در سال     

ی کارها ، ثمرهپیری سالی و سپسمیانهای سالاز همان آن بود که  شاهدِاما  های بعدی برجا گذاشت.که از پیش از طریق افکار و عقاید و آثارش مهیا کرده بود، برای نسل

های گاهیافت و پایکم قوت میخواست با آن به جامعه متصل شود، کمو شکلی از ادبیات که او می استدر بین شاعران و نویسندگان جوان قابل ردیابی هایش و نوآوری

 کرد. های مردم پیدا میمستحکمی در بین توده

 

 رهروان نیما

 های مختلف شعر نو و شعر نوقدمایی فارسیهای حیات او و پس از مرگش، خود پرچمداران گونهی نیما قرار گرفتند، در آخرین سالهاشاعرانی که تحت تأثیر شعر و اندیشه

رفتن شعر نو ی قوت گهاخواستند که با نیما در تماس باشند و از او بیاموزند و حتی کارهایش را تکرار بکنند. اما شاید در قدم اول و در اولین سالشاعران بسیاری میشدند. 

کنار  به جز توللی، سه نفر دیگر در ثالث، سیاوش کسرایی و فریدون توللی.رهروان اصلی نیما یاد کرد: احمد شاملو، مهدی اخوانعنوان در دهه بیست، از چهار نام بتوان به

ها به کار و همفکری برای رشد و بنیان نهادند که تا مدت« ادبی شمع سوختهانجمن »نیما و افرادی چون مرتضی کیوان و محمدجعفر محجوب، در تهران گروهی را با نام 

هایی گاه ی کار با هم تفاوتسبک و شیوه باهرکدام از اینان،  نیرو و میلی متفاوت نسبت به شعر و نگاهی متفاوت وجود داشت.اما شان پرداخت. در هرکدامی شعر نو میارائه

و  توانههرکدام از این چهار شاعر، با پشبه بیانی دیگر، های نیما بود. ی تفکرات و خواستها در تأثیرپذیری تام و فهم عصارهی اشتراک آناساسی و بنیادین دارند، اما نقطه

  ند.پرداختای متفاوت اما با هدفی مشترک به کار شعر میپیشینه

م های معروف و مهجور شعری، به نوسازی شعر گذشته اقداهای کلاسیک مانند غزل و قصیده و سایر قالببا سرودن اشعار و قطعاتی در قالب توللی و ابتهاج )ه. الف. سایه(    

در استفاده از  تر و شیواتر، کهاُدبای دوره مشروطه بود، اما با زبانی پختهای بر کار ای ادامهکردند. توللی با ساختن قطعاتی که نثر و نظم را همراه خود داشت، بیشتر به گونه

نظر خود در ن وزن به بیان موردبا رها کرد پس از ساختن شعرهایی با ساختار شعر نیمایی، نیزاز سوی دیگر شاملو مفاهیم و کلیات نظریِ نیما خود را متبلور ساخته است. 

سیاوش کسرایی که شاید بیشترین اشعار را در قالب نیمایی درمیان این گروه داشته باشد، به شاعری سیاسی و اجتماعی بدل شد که  دست یافت. و همینطور« شعر سپید»
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یاری از ان بسها و شعرهای کلاسیک متنوعی که در میو قطعات و قصیده مُهره سرخ، آرش کمانگیرسروده است. منظومه های حاضر را ترین اشعار سالیادماندنیبرخی از به

 های مردم شهره شدند. توده

های اما از جهت دیگر، افرادی مانند کیوان و کسرایی، با حضور مستمر و فعالیت در حزب توده، از امکانات و فرصتتأثیر آشنایی با نیما و کار او، بر اینان انکارناپذیر است.   

اصطلاح شستشوی به تواند دلیلی برنمیباید توجه داشت که این مطلب به هیچ روی کردند. چنین نشر آثار و افکار خود  استفاده میهمآن برای تبلیغ علیه دیکتاتوری پهلوی و 

یت در حزب حضور و فعالاره شد، مغزی این افراد توسط حزب توده و خدمتگزاری خواسته یا ناخواسته ایشان به حزبی و یا مسلک خاصی باشد. زیرا همانطور که در بالا نیز اش

ت این پایگاه، توان گفمیهای کار هماهنگ و منسجم فکری و عملی بر ضد دیکتاتوری ایجاد شده پس از کودتا بود. توده )و یکی دو پایگاه سیاسی اجتماعی مشابه( تنها راه

وده کردند، حزب تمقدار کار میهای بیتازه تأسیس زرد آن روزگار و خوشباشیهای هایی اجتماعی داشتند و برای چیزی جز مجلهاغلب نویسندگان و شاعرانی را که دغدغه

 رسید. های ادبی و اجتماعی به نظر میها در قالب فعالیتها و آرمانای گروهی، تنها راه سرعت بخشیدن به تبلور آن دغدغهو یا کارهای متمرکز با رویه

 

 الف شاهترین جبهه مخ( گرایشات سیاسی؛ حزب توده قوی۳

 ایران سیاسی و اجتماعینقش توده در صحنه 

و منتقد دولت مصدق و چه پس از آن، در حمایت عنوان مخالف چه زمانی بهم در عرصه سیاسی ایران بازی کرد. تا سال کودتا نقشی مه ۷۹۸۴ درحزب توده از زمان تأسیس 

وذش، ی فعالیت و حوزه نفاش در تمام ایران، در تمام شهرها و روستاها پیچیده بود و گسترهای بود که آوازهحزب توده )شاید( تنها گروه غیرمذهبیاز نهضت ملی شدن نفت. 

ه جامعه بخشی ببه نوسازی و آگاهی و از این طریق،در ایران تلاش کرده های چپگرایانه توده همواره مدعی بوده که برای تحقق بخشیدن به آرمانبسیار بالا و وسیع بود. 

دبیات نویسندگان، شاعران و مترجمان و فعالان عرصه هنر و اتعجبی نیست اگر فهرست ایران برای ایجاد تغییر و ایستادگی درمقابل خودکامگی شاه پهلوی کمک کرده است. 

رقراری کرد تا از طریق بعلاوه بر آن که توده تلاش میفکر اینان بیابیم. زیرا های بیست و سی ببینیم، و تعداد زیادی از ایشان عضو حزب توده و یا معاشر و همرا در دهه

 خود از اولین نویسندگان و اُدبای نوگرای فارسی بودند.  حزب نیز بخشی از موسسان آنایگاه خود را تقویت کند، ارتباط فرهنگی و ادبی با مردم و نویسندگان، پ

ذی وسیع توان دارای قدرت و نفو، حزب توده را می۷۹۹۸های کودتای مرداد ها و افراد اثرگذار در فضای سیاسی ایران تا سالها و گروهاز این منظر، در قیاس با سایر جناح    

 ی نظامی این حزب محسوبسازمان افسرات حزب توده که شاخهدید که حتی در میان نیروهای ارتش شاه نیز برای خود تشکیلات و سازمان نظامی تشکیل داده بودند. 

ود ، به فعالیت مستمر نظامی و اطلاعاتی خشد، در میان ستون فقرات ارتش شاه رشد یافت و تا یک سال پس از کودتا که به شکلی اتفاقی کشف و منهدم گردیدندمی
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وذ در اقشار آویزهای ایدئولوژیک برای نفدست ها در بین نیروهای سکولار و غیرمذهبی، از بیشترین امکانات و ایتواند نشان از این موضوع باشد که تودهاین می پرداختند.می

 خوردار بودند.مختلف مردم، از نویسندگان و هنرمندان گرفته تا نظامیان، بر

 

 واصل میان روشنفکری و مردم حلقه

ها )که بررسی آن به موضوع متن ارتباط مستقیمی ندارد(، پیشتر گفته شد که این حزب با جدا از کارهای نظامی و موضوع ارتباط توده با سران شوروی و خط گرفتن از آن

گیری از امکانات چاپ و نشر و برگزاری جلسات و تبلیغات وسیع، رفته رفته توانست بسیاری از هنرمندان و بهرهی ادبی و هنری و یافتههای مستمر و سازمانانجام فعالیت

 مراهی و همفکری را در میان آناننویسندگان و شاعران را با خود همراه کند. اگر نه موفق شده باشد تا ایشان را کاملاً به خود جذب کند، بلکه توانسته بود تا موجی از ه

ات و هنر اجتماعی تر به فضای ادبیبا نگاهی دقیق ترین منتقدان و مخالفان شاه، به راه بیندازد.ترین صدای عدالتخواه در اجتماع و یکی از سرسختترین و قویعنوان مستقلبه

ی بر شکل دادن و حتی در بعضی اوقات، مسیر دادن به این نوع از ها حزب توده، اثر زیادگرا و در صدر آنهای چپیابیم که افکار و گروههای بیست تا چهل درمیدر دهه

 اند. هنر و ادب داشته

ند، و چه هایی تازه برای نشر آثارشان بودها و قوت گرفتن فضای نوگرای ادبیات، به دنبال پایگاهاز سوی دیگر، شاعران و نویسندگان نیز که با رشد ادبیات در آن سال    

این بخش به نوعی تنها نیروی منسجم ژورنالیستی بود که با مقاومت دربرابر سانسورهای شدید و ضعیف دستگاه حاکم، به  گرا.های چپت و تریبونر از نشریاجایی بهت

ار ادبی محور به نشر آث الیتو یا  ار کار اجتماعی در عرصه بودند، و با رویکردی اجتماعیالبته بودند نشریات دیگری که داعیه دداد. جوانان نیز فرصت ابراز آثار و کار می

حال این هدف را چه در جذب نیرو و کشاندن افکار عمومی به سوی خودشان بدانیم شدند معمولاً پربارتر و هدفمند بودند. ها منتشر میتوسط چپپرداختند. اما نشریاتی که می

شد تا بسیاری از جوانان فعال در هنر و ادبیات به سوی همین امر باعث میخوان و زخم خورده از سانسور پهلوی قلمداد بکنیم. شان را نشر ادبیات مخالفو چه اینکه هدف

ز این شد تا اینان اریزی توده نیز موجب میحرکت هماهنگ و با برنامههای آنان شرکت جویند. ها و کنشکشیده شوند و در فعالیتنشریات این حزب و سپس خود توده 

های کنگره نویسندگان امهنشاید از این رهگذر بتوان برتر و در قیاسی نسبتًا وسیع به خواننده برسد. شان هرچه سریعتریبون به مثابه کاتالیزور استفاده کنند، تا کلام و پیام

های نویسندگان و شاعران نوگرای ایران )از نیما یوشیج و صادق هدایت تا احمد شاملو و فاطمه ایران را در سفارت شوروی دید، که در آن خیل عظیمی از مردم پای صحبت

 دیده گرفت. اش را ناسازی فضا جهت برگزاریچینی و آمادهتوده را برای زمینه ای که شاید نتوان نقشبرنامهدر باغ سفارت شوروی نشستند. سیاح و پرویز ناتل خانلری( 
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کرد و فضای اجتماعی و سیاسی به سوی دوقطبی ای که شاه جوان آرام آرام قدرت خودکامه خویش را حس میتواند حاکی از این مطلب باشد که در دورهها همه میاین    

های چپ و حزب توده، گریزناپذیر و به اعتباری، تنها انتخاب برای طلب به اندیشهخواه و برابریآرمانش شاعران و نویسندگان جوان گرایشد، شاه و مخالفانش کشیده می

میل ایشان به نزدیکی به توده، نشان از وزن و اعتبار بالای آن زمان توده در میان اقشار مختلف مردم داشت. موضعی که نمود. انجام کار منسجم و متحد برای تغییر فضا می

از  ،توان توان و نیروی رو به رشد و بالای دهه سی را در ادبیاتاما به هر روی نمیهای بعد از کودتای بیست و هشت مرداد به نوعی رنگ باخت و شکل عوض کرد. در سال

عی و های سیاسی با زندگی اجتمای اتصالی شد میان شاعران و مردم، و میان اندیشهزیرا این اندیشه، حلقههای چپ نادیده گرفت. گرایی فکری با اندیشهرهگذر کار و هم

 ی مردم.روزمره

 

 پایان سخن

، خواهیگرایش به آزادیاین دوران از ابتدا با های بیست و سی شمسی ادامه یافت. دهه تا توان گفتمی ای را آغاز نمود کهشعر فارسی پس از ظهور مشروطه دوران تازه

موضوعاتی  و ، کنشگری اجتماعی و گرایش به تحول و نو کردن جامعهشان در اثرگذاری بر سرنوشت خویشسازی مردم از اختیارات و توانطلب برابری و عدالت اجتماعی، آگاه

نایی با پس از آشی قاجار بود که شاعران از اواسط دورهموضوعات ادب غنایی و  ،عاشقانه عاطفی و ای نسبت به مقولاتها در کنار نگاه تازهالبته ایناز این دست همراه بود. 

 د. کم به این سو گرویدنهای روز آن، کمی آثار ترجمه و یا تحصیل و سفر در فرنگستان و مواجهه با سبکادب اروپایی از راه مطالعه

این گرایش که اگرچه چندان تازه ی شاعرانی مانند ایرج میرزا، فرخی یزدی و عارف قزوینی از دورهو هست.  هدر این میان شعر اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود    

های در کنار این موضوع، شعر سیاسی نیز پا به عرصه نهاد و بر بستر نشریات و روزنامهشعر اجتماعی اوج گرفت. نمود، نبود، اما در لباسی جدید خود را به جامعه معرفی می

شعر سیاسی و شعر اجتماعی از این دوره، دیگر مشابهت های ادبی و سیاسی در دوره پهلوی، رشد کرد و قوت گرفت. نامهمشروطه و پس از آن، تا ظهور مجلات و هفته دوره

ها به جنگ وضع آن ترین تیغبرند تا با بُرندهگویند و یا گاه به زبان طنز و استعاره نیز پناه میپرده حرف خود را میصریح و بی گاهیاز خود ندارند. های پیش چندانی با نمونه

و پس از  ۹۸دند که در دوران سیاه کودتای سال گذاران شعری شدیدند، پایهاین شاعران و ادبا که خود را در قبال جامعه و در قبال آگاهی و عدالت متعهد میروزگار بروند. 

وزها هایی تازه که از واژگان و ادبیات سیاسی آن ری تشبیهات و استعارهداد. شعری هدفمند و بعضًا ایدئولوگ، که در لفافهآن، شعر رادیکال سیاسی فارسی را تشکیل می

ردن رویکرد کردند تا از طریق مشخص کزدند و تلاش میهای امنیتی و سانسور او ضربه میاکم و دستگاهگرفت، مستقیماً به قلب هدف می تاختند. یعنی به رژیم حنشأت می

ی سی شمسی شروع به های پایانی سلطنت قاجار آغاز شده بود در دههشعری که از سالو موضع سیاسی و اجتماعی خود، مخاطب و مردم را نیز با خویش همراه کنند. 
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البته که نباید از اهمیت و ضرورت نگاه به شعر مشروطه نیز غافل شد، اما موضوع چون در این مطلب مربوط چهل به اوج شیوایی و بلاغت خود رسید.  بالیدن کرد و در دهه

در گرو  ل تاریخی دید. نه فقطبایست شعر سیاسی آن دوره را در دل یک حرکت و تحوتنها یادآور شد که میبه شعر روزگار کودتاست، پس باید به این مقدار اکتفا کرد و 

 گرایش و پیوند شاعران با یک حزب و گروه سیاسی.

ه طور خاص بگرایی با زمان خود محتاج بود. به این ترتیب باید دید که شعر فارسی، از آغاز خود تا عصر نیما و شروع شعر نو، مسیری را طی نمود که ناچاراً به تحول و هم    

ییر باشد. ی شرایط حاکم بر جامعه و میل برای تغکرد تا بازگو کنندهواسطه ارتباط برقرار میبایست با مردم به شکل مستقیم و بیزمان نیما میشعر اجتماعی و سیاسی در 

« ولادمدل ف»او در شعر گذارد. جات خود، مکرراً این مطلب را به بحث میدر دهه سی و به بعد، و همینطور در سایر نوشتهآگاه بود و در اشعارش نیما خود نیز به این موضوع 

ه در آن تکند؛ که البعصیان و عصبیتی توأم با رنج و سرخوردگی را ابراز میدید، چه که او از اوضاع جامعه میبا بیان و شرح آننوشته شده است،  ۷۹۹۸که در همان سال 

بندد تا گذارد تا این سرخوردگی اجتماعی بر او مسلط شود و دل فولادش را تنگ مینیما اما نمیچند سال در بین شاعران نوپرداز و اجتماعی این سرخوردگی رواج یافته بود. 

به بیان افسردگی و  ۹۹و  ۹۸های در سال ثالث نیز دمی چند در زندانطور که رهروی راستین او یعنی اخواناز طریق کار شعر و ادبیات به جنگ وضعیت آن روز برود. همان

های نوگرا و اشعار نیمایی پس از آن تحولی فکری را در و غرل« زمستان»پردازد، اما بلافاصله با اشعاری چون غمی مرکب از اندوه عشق و شکستی اجتماعی در اشعارش می

نوگرا نیز مانند کسرایی و شاملو به همین ترتیب بودند، تا با شروع دهه چهل شمسی، شعر نوی فارسی در اَشکال مختلف خود کند. دیگر شاعران خود و در شعرش ایجاد می

 ای قابل اتکا رسانید.د، به نقطهمسیری را که از حدود نیم قرن قبل آغاز شده بوبه اوج بلوغ رسید و 

وضوعات را نه ی آن بتوانیم مسائل و مرسی، و بررسی شعر دهه سی، به نگاهی تاریخی مجهز باشیم تا به وسیلهبایست در بررسی تحولات شعر نوی فاچنین است که می    

های روز، که بر بستری تاریخی و در راستای تحول مبتنی بر دیالکتیک میان شعر و جامعه ببینیم. اثر شعر بر جامعه و بالعکس اثر بندیفقط در بستر گرایشات سیاسی و جبهه

ح سریع نوع نگاه در تشری امعه بر شاعران و محتوای شعر ایشان، چیزی نیست که فقط بتوان آن را با یک بُرش کوتاه زمانی )مانند یک دهه( بررسی کرد، هرچند که اینج

تن ید نتوان به قطعیتی در زمینه بررسی موضوع و یافرساند، اما بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی حاکم بر روابط میان ادبیات و جامعه، شاشرایط و حوادث به ما یاری می

ها و یا عدم دلبستگی ایشان به گروه و مشرب فکری و سیاسی خاصی، باید برای فهم هرچه بهتر شرایط شاعران در آن روزها و دلبستگیتر رسید. اندازی بزرگتر و دقیقچشم

ک دهه های پس از کودتای بیست و هشت مرداد تا یاریخی خود ببینیم. اینگونه است که شعر فارسی، در سالتر بازگردیم و مناسبات را در طی تکامل و تحول تکه به عقب

ت بر ای اسهای شاعران مشروطه به بعد است. و همینطور ثمرهکه مرهون تلاش ،ادبیات نوپای سیاسی و اجتماعینما برای ای است تمامآینهشود که بعد از آن، شعری می

لاشی که ت های تازه را با ابزاری تازه و در ساختمانی تازه و متناسب با زمان خود گفت.های نیما یوشیج برای ساختن زمینی تازه برای شعر فارسی، که در آن بتوان حرفتلاش

 ثمری که عمری کوتاه داشت، اما بسیار مهم و اثرگذار .رعت نیز رو به فرود و حضیض نهادی بلاغت و پختگی رسید و به سخیلی زود به قله از سوی شاگردان و رهروان نیما
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ا رویکردی گیرد اما بد وام میهای پیشین خوای از شکل ادبی است که اتفاقاً از مایهدستاورد نیما و اطرافیان او در شعر دهه سی، باز کردن فضا برای گونه تازه بود و هست.

د توانهای آن، به فهم موقعیت امروز شعر فارسی کمک بسیاری میای که شناخت و تدقیق در آن، و سرچشمهی ادبیخود دارد. گونه یامروزی و تازه، رو به سوی جامعه

 بکند. 

   

 

 


