
 
 
 
 
 
 

  بررسي مضامين اجتماعي در اشعار نازك المالئكه و نيمايوشيج
                        

  دكتر مهدي خرمي
 استاديار دانشگاه تربيت معلم سبزوار   

گندمكار                               مهين                                                                                               
  معلم سبزوار دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه تربيت

  چكيده
م) ـ شاعر مشهور عراقي ـ نخستين كسي است كه زنجيره ي عروض  2007ـ 1923( نازك صادق المالئكه

در مجله  »الكوليرا«وي به نام  آزاد كالسيك را در هم شكست و در عروض آزاد شعر سرود. نخستين شعر
  لبنان چاپ شد.  » ـةالعروب«

      توانا و بلند آوازه ايراني است كه  متخلص به نيما يوشيج، شاعرهـ ش) 1338ـ 1274( علي اسفندياري
و محتواي شعر  شكلديدگاه هاي تازه او درباره شعر باعث ايجاد تحولي اساسي در شعر فارسي شد. او در 

در شكل و بياني تازه،  »ققنوس«نو نام گرفت. نيما با سرودن  شعر كالسيك فارسي تحولي ايجاد كرد و پدر
  شعر نو در زبان فارسي متولد شد. ، ه اي نو آفريد و با اين آفرينششيو

ل مربوط به آن يكي از ويژگي هاي شعر نيما و نازك المالئكه است و اين دو شاعر ياز آنجا كه اجتماع و مسا
ه اين مقال و بسياري از مشكالت جامعه را در شعرشان منعكس نمودند، از درد زمان و جامعه خود آگاه بودند

آنها  اشعار ياجتماع . مهمترين مضامينپرداخته است ل اجتماعي در ديوان اين دو شاعريمسا به بررسي
غم و اندوه و ، پند و اندرز ، ظلم ستيزي، ربت، طبيعت، اميدغسان، نو تنگدستي، ا عبارتند از: عشق، زن، فقر

  سياست. 
  نو، مضامين اجتماعي، ادبيات تطبيقي.     نازك المالئكه، نيما يوشيج، شعر كليد واژه:
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  بازتاب مسايل اجتماعي در اشعار نازك المالئكه
  جايگاه زن  

  نازك المالئكه در اشعارش بيشتر به بيان دردها و بدبختي هاي زن مي پردازد.
مسموم جامعه وضعيت دختران جواني را بيان ميكند كه قرباني سوء ظنها و افكار » غسالً للعار«او در قطعه ي 

ي مردان مي شوند. زيرا آنها از ازدواج اجباري با كسي كه به او عالقه اي ندارند سرباز         مي زنند. برخي 
از اين دختران به داشتن روابط عاشقانه متّهم مي شوند كه مردان جامعه به خاطر آنچه كه لكه ننگش مي 

  )167-166م: 1970خوانند، آنها را به قتل مي رسانند. (الخياط،
ة، الفرحـة،ال لفتـة فالمديه« البسمـ              «  
  »  ترقبنا في قبضـة والدنا و أخينا«

   قـِفار و غداً من يدري أي  
  )                                                              2/250م:  2008(المالئكـة، »   ستوارينا غسـالً للعار؟«

ندي، نه نشاطي، نه توجهي، پس چاقو در قبضه قدرت پدر و برادرمان در انتظار ماست. و فردا چه (نه لبخ
  كسي مي داند چه برهوتي ما را خواهد پوشاند به خاطر شستن لكه ننگ.) 

  تجلي عشق        
ولي او با هـر چند نازك به دليل جو حاكم بر جامعه در ابراز عشق خود با محدوديت هايي روبرو بوده است 

جرأت تمام توانسته است يكي از موضوعات ديوانش را به عشق اختصاص دهد.                                                            
  عشق او پاك است، عشقي صادقانه كه همه وجودش را فراگرفته است. 

  هي النقي ظلمتَه                          و وفاء روحي الشاعري العابدحبي االل
  ) 1/400(همان:                                                                                                        

 ) (به عشق الهي و پاك من، و به وفاي روح شاعرانه و پرستشگرم ستم كردي.

  نازك از ترس اينكه عشقش به هوي و هوس آلوده گردد، سعي مي كرد آن را مخفي كند.
  ملء قلبي و قلبك الحب و الشّو                       قُ ولكـن نلوذ بالكتمانِ
  كلّما حدثتْـك عينـاي بالحـبِّ                          أعاقب عيني بالحرمـانِ

  )423(همان:                                                                                                          
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(قلب من و تو سرشار از عشق و اشتياق است ولي آن را پنهان مي كنيم. هرگاه چشمان من از عشق با تو 

 سخن گفتند با فراق آنها را مجازات مي كنم.)

  رسيدن به محبوب را دارد. او در اشعارش پيوسته آرزوي
  و إذا وسوست بصدرك أشالء                األمانـي و زمجـرت في جنـونِ
  و مضَت توقظ الشكوك و تُغري               بليــاليـك عاصفــات الظنـونِ
  و تخيـّّلت أنّني بعـت ذكــرا                ك و أمعنت في الجمود المهيـنِ

  ني، البد أنْ نلتـقـي يـو               ماًً و ألــوي بـشـكّـك المجنـونفانتظرْ
  )       2/209(همان:                                                                                                      

غوغا برآوردند. شكها بيدار شدند و در  (و زماني كه سينه ات را بقاياي آرزوها وسوسه كردند و ديوانه وار
شبهايت طوفان هاي ترديد برانگيخته شد. و گمان كردي كه من ياد تو را فروخته ام و در سكوتي پست و 
حقير فرو رفته ام، منتظرم بمان. روزي همديگر را مالقات خواهيم كرد و شك جنون وار تو را در هم مي 

  پيچم.)
مي شود بر او خشم مي گيرد و به گمان اينكه از معشوق انتقام بگيرد راه فراق را  او زمانيكه از معشوق نااميد

  )165م:  1970در پيش مي گيرد. اما در حقيقت تنها قرباني اين ما جرا خود اوست. (الخياط، 
» ويملنلتق: بايد ديداركنيم / لنفترق: بايد جدا ش«به طور كلي عشق نازك را مي توان در دو كلمه خالصه كرد: 

  )292ش:  1384(عباس، » تعال: بيا / التجئ: نيا «يا 
  فقر و تنگدستي  

  از جمله مسايلي كه نازك المالئكه از آن رنج مي برد، وجود پديده فقر در جامعه است. 
دخترك يازده ساله اي را به تصويرمي كشد كه تك و تنها در خيابانها بدون » النائمـة في الشارع«او در قطعه ي

  ه سرگردان است:سرپنا
هدالسهيكَلها و يد ي تلهبوالحم                التغفو، التغفـلُ عن اعوالِ الرّعد  
  ظمأي، ظمأي للنوم، و لكن النوما              ماذاتنسي؟البرد؟الجوع؟أم الحمي؟

  )192/ 2م:  2008(المالئكـة،                                                                                           
(نمي خوابد، از غرّش رعد غافل نمي شود، تب و دست بيداري، جسمش را آتش زده است. تشنه است، 

  تشنه خواب ولي خواب ندارد. چه چيز را فراموش كند؟ سرما؟ گرسنگي؟ ياتب شديد را ؟)
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حاصل دسترنج قشر ضعيف جامعه   مي سازند و  او معتقد است كه ثروتمندان جامعه، نردبان ترقّي خود را از
  روز به روز ثروتمندتر مي شوند.

  انسان  
نازك معتقد است كه انسان پيوندي عميق با شرّ و بدي دارد و هيچ دارويي نمي تواند انسان را از بديها و 

  گناهانش نجات دهد. زيرا اين درد در روح او نهفته است .
  سِ دواء، فالـداء في االرواحِ                        ليس يشفيهم من الحزن و اليأ

  )                     72/ 1(همان:                                                                                                            
  در روح آنهاست.)(دارويي آن ها را از اندوه و نا اميدي شفا نمي دهد زيرا درد 

  او منبع تمام بديهاي انسان را به اولين گناه آدم و حوا نسبت مي دهد. 
  ليت الحواء لم تذقْ ثمرَالدو                          حـة ليـت الشيطـانَ لم يتجنّا
  علمتْنا ثمارها فكرة الشـرّ                              فكانَ الحزنُ العميقُ العاصرْ

  ) 158(همان:                                                                                      
(كاش حواء ميوه درخت را نمي خورد. كاش شيطان آن را نمي چيد. ميوه هاي آن، فكر شر و بدي را به ما 

  آموختند. پس اندوهي بسيارعميق بود.)
  نازك انسان را اسير سرنوشت مي داند.

  نحن أسري يقودنا القدر األع                           مي الي ليـل عالمٍ مجهول
  ليس منا من يستطيع  فكاكاً                            ليس منا غير األسيرِ الذليلِ

)                          49(همان:                                                                                       
(ما اسيراني هستيم كه سرنوشت كور ما را به ظلمت دنياي ناشناخته مي كشاند. كسي از ما نمي تواند خود را 

 رها سازد. ما اسيراني خوار و ذليـل هستيم.)

به طور كلي انسان در شعر نازك المالئكه انساني محدود و داراي بعـد مادي نيست. بلكه انساني اسـت كه 
  ) 213م: 1994شاعر آن را در نفس خويش احساس مي كند.  (هداره، 

  غربت 
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مطالعه زياد نازك المالئكه از دوران كودكي و فاصله گرفتن او از همساالنش، وقوع جنگ جهاني دوم و 

ت استعمارگران در منطقه كه در نگرش نازك به زندگي و محيطش مؤثربوده است، سبب شد كه او از جناي
  اجتماع فاصله بگيرد و سر در گريبان غم فرو برد و شب را محرم اسرارش قرار دهد.  

                           )                                                        281م:1985(نخبـة من اساتذة الجامعات، 
ب الوريـقِ و الحـ شـرقٌ بالضـوءإن أكنْ عاشقـة الليلِ فكأسي                 م  
  و جمالُ الليلِ قد طهرَ نفسي                بالدجي و الهمس و الصمت العميقِ

ـرِ ي                  بمعانـي الـرّوحِ و الشعـالرقيـقِ أبدا يمأل  أوهامي و حس 

  فدعوا لي ليلَ أحالمي و يأسي              و لــكـم أنتم تبـاشـيـرُ الشُــروقِ
  ) 374ـ 373/ 1م: 2008(المالئكـة،                                                                                          

ار است. و زيبايي شب وجودم را با سياهي و نجوا و (من اگر عاشق شبم، جامم ماالمال از نور و عشق پرب
سكوتي عميق تطهير كرده است. همواره خـياالت و احساس مرا از معاني معنوي و اشعار لطيف    پر مي 

 كند. پس برايم واگذار شب رؤياها و نااميد ي ام را. بشارت باد بر شما طلوع خورشيد.)

كاني است. او زماني كه براي تحصيل به آمريكا سفر مي كند، از از ديگر اشكال غربت در شعر نازك، غربت م
  غربت و عزلت بيشتري رنج مي برد: 

  نخاف أالصيلْ  /   ونرحل ال رغبـة في الرحيلْ     
  ) 214/ 2و لكن لنهرب من ذاتنا، من صراع طويل /  و من أننا لم نزلْ غرباء          (همان: 

يم ولي عالقه اي به سفر نداريم. از خودمان مي گريزيم، از جدالي طوالني از (از عصر مي ترسيم و سفرمي كن
  اينكه همواره غريبيم.)

غربت مكاني و اجتماعي، قطعاً غربت روحي را نيز به دنبال دارد كه سبب مي شود نازك در زندگي راه زهد 
  را در پيش گيرد و در پي يافتن ارزشها و نمونه هاي عالي زندگي باشد.

  ت األكف التي تعصرُ  /  وخلف حرارة رعشاتها  /  جمود كـذلّ الحياة ... كره
  )88ـ  87و عفت طموحي و بحثي الطويلْ  / عن الخيرِ، والحب و المثل العاليـة      (همان: 

(بيزارم از دستاني كه (با گرمي و حرارت) مي فشارند و در پس گرماي لرزششان، سرمايي چون ذلّت زندگي 
  است. سـر باز زده ام از بلند پروازي و جستجوي طوالني در پي خير و عشق و ارزشهاي واال.)
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  اميد 
  نازك، اميد و آرزو را به قايقي تشبيه مي كند و آن را مورد خطاب قرار مي دهد و از آن ياري    مي طلبد:

 نْ أسدلتر يا زورقَ االمل العذ                  بِ و ا ر بنا سـالظالمس ستـور  
ة المو                جِ و لن نرهب العباب الطامـي من ضجـ رْ بنا لن نخافس  
  نحنُ في المـوج دفـة طالما ال                    قـت رياح االقـدار و االيــام

  )490/ 1(همان:                                                                                                       
(اي قايق اميد و آرزوي گوارا! ما را به حركت درآور. با اينكه پرده هاي ظلمت و تاريكي افكنده شده است. 

آ ب هاي باال آمده آن نمي هراسيم. ما را پيش ببر. ما در درياي ما ديگر از فرياد موجهاي خروشان دريا و از 
  پهناور همچون سكان كشتي هستيم. هرچند بادهاي قضا و قدر و حوادث تلخ روزگار به حركت درآيد.)

  او اميدوار است كه روزي يأس و نااميدي جاي خود را به اميد و آرزوها بدهد:
             خُذني الي العالم البعيد             يـا زورقَ السحـر و الخـلـود  

تـوحـي الي القلبِ بالقـصيد                           رْ بقلبي الي ضفافو س  
كـالمـأمـلِ البـعـيـد جزيرةُ الوحي من بعيد،                           تـلـوح  

  ) 445(همان:                                                                                                         
عـواصف اليـأسِ و النكـود                        العمر واستنامت كقد ضَح  
  و انقلب اليأس بشرَيـات                         و أمنــيـات، فـأي عيــــد!

  )447(همان:                                                                                                            
(اي قايق جادو و جاودانگي! مرا به عالم دوردست ببر. دل مرا به كرانه هاي دور دست ببر كه به وسيله 

دسـت  قصيده اسراري به او الهام شود. آنجا جزيره وحي است كه از دور به عنوان جايگاه آرزوهاي دور
نمايان مي شود. عمر خنديد و طوفانهاي يأس و نااميدي و بي خبري و بي بهره گي به خواب رفته اند. يأس 

 و نا اميدي به نويد و مژده و آرزو و اميد تبديل شده است. پس چه عيد با صفايي است.)

  طبيعت  
يعـت مي باشد. او هنگامي كه از يكي از نشانه هاي رومانتيك در شعر نازك المالئكه، تمايل شديد او به طب

 روي پل عبور مي كند با رودخانه گفتگو مي كند:

  أحزانُ حبي كلها في شاطئيك نفضتها                اسرار روحي كلّـها تحت الظالمِ نثـرْتها
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  سيرْ؟لم أستطع يا نهرُ، كتمانَ العواطف و الشعور       منْ يمنع السيلَ القوي من التدفقِ و الم

  )482(همان:                                                                                                                    
(همه غم واندوه هاي عشقم را در كرانه هاي تو افشاندم. و همه رازهاي روحم را در زير تاريكي پراكنده 

و احساساتم را پنهان كنم. چه كسي مانع ريزش و جاري شدن سيل نيرومند كردم. اي رود نتوانستم عواطف 
 مي شود؟)

نازك لحظه غروب خورشيد را توصيف مي كند و اينكه با رفتن خورشيد دنيا از نور و روشنايي خالي مي 
  گردد:

من لون الضياء االفقِ                           و خال العالم وراء غرقَ الضوء  
  ال رمقٌ في الشَفقِ                           حائلٌ كاد يمـحـوه الفـنـاءليس ا

  ) 412(همان:                                                                                                        
ني اندك در شفق باقي نمانده (نور و روشنايي در پشت افق فرو رفت و جهان از رنگ نور خالي شد. جز جا

  است كه رنگ آن تغيير كرده و چيزي نمانده كه از بين برود.)
  گويي غروب خورشيد او را به ياد مرگ و فنا مي اندازد و مصيبت هايـش را به ياد مي آورد: 

الفنــاء ها أنا وحدي تناجيني غمومي                     و كاباتـي و اشبـاح  
  ثيرٌ للوجومِ                     مصـرع الشمس و احزانُ المساءكلّ ما حولي م

أو حفيـف تافأو ه من صبي                       اقفرَ العالم حولي ال نشيد  
احزانُ الخريف في الجو و مشت              و خال شاطئي الساجي المديد  

  )414ـ  413(همان:                                                                                                
(من تنهايم و غم و اندوه هايم و شبح هاي نابودي با من مناجات مي كنند. همه آنچه كه پيرامون من است ـ 

ه مرا بر مي انگيزد. جهـان پيرامون من خالي شده خشم و اندو -از غروب خورشيد و اندوه هاي شبانگاه
است. و سرود كودكانه، داد و فرياد و صداي بال پرندگان در آن نيست. و كرانه هاي آرام طوالني خالي 

  شدند. و اندوه هاي پاييز در فضا پراكنده شدند.)
  ظلم ستيزي 

  كوهش مي كند. او معتقد استنازك در اشعارش دائماً در حال سرزنش بدكاران بوده و آن ها را ن
  كه انسان هاي شرور و بدكاره از آتش درون خود هم در امان نيستند:



 643    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  كيف ينجو االشرار من شقوة الرو               حِ وصوت الضمير بالمرصاد ِ
 )73(همان:                                                                                                           

 (چگونه تبهكاران از بدبختي روح نجات مي يابند.در حالي كه صداي وجدان در كمينگاه است.) 

  درباره بدبختي اشرار سخن مي گويد:» مع االشرار«او در قصيده معروفش به نام 
  قد رقبت االشرار حينا فلم أ                      عثر لديهم علي سناك الحبيب

  البائسونَ تطحنُهم أيدي                          الليالي بما جنوا من ذنوب فهم
  )72(همان:                                                                                    

هستند كه به (مدتي در كمين تبهكاران نشستم. ولي تأللؤ دلرباي تو را در هيچ يك نيافتم. آنها نا اميداني 
 خاطر گناهاني كه مرتكب شده اند، دستان روزگار آنها را خرد مي كند.)

از چوپاناني سخن مي گويد كه زندگي بر آنها بسيار سخت گرفته است و » القصر و الكوخ«نازك در قصيده 
و رنج آنها در كنار آنها و خا نه هاي فقيرانه شان قصرهايي سر به فلك كشيده وجود دارد كه در اثر زحمت 

ساخته شده است. نازك ناله ي غم و اندوه سر مي دهد و احساس عميق خود را نسبت به ضعيفاني  كه منبع 
 ثروت أغنياء هستند چنين بيان مي دارد:

  كل  فجرٍ أري الرعاةَ يمرّو                            نَ فأبكي علي حياة الرّعاةِ
  سِ يريقون مبهجات الحياةِ                 في ثلوجِ الجبالِ أو لهب الشم      

  فكنوز الغنـي يجمعها الفـلّا                          ح في عمره الشقي الكسير
  )    127(همان:                                                                                                        

ني را مي بينم كه عبور مي كنند. پس بر زندگي چوپانان گريه مي كنم. در برف كوهـها يا (هر صبح چوپانا
گرماي خورشيد (در سرما و گرما)، خوشيهاي زندگي را مي ريزند. پس گنج هاي ثروتمند را كشاورز بدبخت 

    و بينوا در طول عمرش جمع مي كند.)
درمانده و بيچاره  جاري آنها سخن مي گويد. كودكان از كودكان و اشك هاي» مأساة األطفال«نازك در شعر 

  اي كه در برابر ظلم و ستم راهي جز گريه ندارند و كاري از دستشان بر نمي آيد:
فيا لَلشقاء لكن                              ليس منها بد االطفال تجرح و دموع  

                          هؤالء الذينَ قد منحوا الحسكـاءو ما يملكون غيرَالب  
  )  160(همان:                                                                              
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(و اشك هاي كودكان دل را آزرده مي كند ولي چاره اي از آن نيست. پس داد و فرياد از بدبختي. آنان  

  فقط گريه مي كنند.)كساني هستند كه به آنها احساس بخشيده شده است و 
  پند و اندرز   

بيـن «نازك در اشعارش بسياري از اعمال نكوهيده و نا شايست را نفي مي كند. او در سروده ي زيباي     
به صورت غيرمستقيم مخاطب خود را تشويق به زندگي همراه با پاكي و         بي آاليشي » قصور االغنياء

در ماديات نيست. در حالي كه جامعه او بيش از حـد به ماديات و مي كند. او معتقد است كه خوشبختي 
  ظواهر وابسته شده اند:

  سرت وحدي بين القصور طويالً                   أسألُ العابرينَ أين السعيد؟
  كم قلوبٍ تود أن تبدلَ القص                    ر بكوخٍ علي ضفاف الغديرِ...

  )317ـ316(همان:                                                                             
(به تنهايي بين قصرهاي بلند رفتم. از عابران سؤال مي كردم كه خوشبختي كجاست؟ چه بسيار قلب ها كه 

  دوست دارند قصر تبديل به كلبه اي در كنار بركه شود.)
نازك به انسان ها اندرز مي دهد كه در مقابل ظلم و ستم بايستند. وي معتقد است كه بايد تالش كنيم در 

   محيطي بهتر از آنچه هستيم زندگي كنيم: 
  يا نشيد الرياح خذنا مع اللحـنِ                            الي عالم ٍأرقَّ و أغلي

  )331(همان:                                                                                                          
  (اي آواز بادها! ما را با آواز خوش و موزون به جهاني بهتر و برتر ببر.) 

  غم واندوه
غم و اندوه يكي از موضوعاتي است كه حجم قابل توجهي از اشعار نازك المالئكه را در بر  مي گيرد و از 

               كودكي همراه اوست:                                                                                                             دوران
  هذه األسطر قدضمت بقايا سنواتي                 منذ أن ألقت بي األقدار في تيه الحيـاة

  لشاطئ عبري النظرات           و تري العالم بحراً مغرقاً في الظلمـاتطفلـةً ترنو الي ا
       )368(همان:                                                                                          
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دگي انداخت. (اين سطرها حاوي تجربيات و معلومات سال هايم است. از زماني كه تقدير مرا در بيابان زن
  كودكي كه در گذر نگاهش به ساحل دريا خيره مي شود. جهان را دريايي غرق شده در تاريكي ها مي بيند.)

يكي از داليل غم و اندوه نازك، ترس او از مرگ است. او مرگ را بزرگترين مصيبت زندگي انسان مي داند. 
سد. او غروب خورشيد را دوست ندارد چون نازك نه تنها از مرگ بلكه از هر چه يادآور مرگ است مي هرا

  شبيه به غروب زندگي است. 
  و تمشّــت في كياني الرعشــات     /   الكئيب حولي الليلُ و الصمت رف  
دي منه الحيــاة  سـفي ج ؟ /      أجفلت هاج في نـفسي الغروب معني أي  

  و رعب و شكــــاة                                     و سري في مسمعي همس غريب     /      كلـّه هـولٌ 
  )              413و اعتراني خاطرٌ مشجٍ رهيـب         /       و تجـلّـي لخيـاالتـي المـمـات    (همان: 

(شب و سكوت مرگبار مرا احاطه كرده اند. و رعشه هاي غم و اندوه در وجودم به حركت درآمده اند. و 
معني را غروب در وجودم برانگيخته است؟ زندگي به خاطرآن همچون اسب چموش از جسمم رم مي كدام 

كند. و نجواي نا آشنايي در گوش من مي خواند. سراسر آن ترس و وحشت و گله و شكايت است. خاطري 
  مشوش و ترسناك مرا در بر گرفته است. و مرگ در خياالت و اوهام من نمايان        مي شود.)

عالوه بر اين جنگ جهاني دوم، شكست اعراب از اسرائيل و مسأله فلسطين از عواملي بود كه سبب شد 
  نازك هر چه بيشتر سر در گريبان غم فرو برد. 

او بسياري ازمشكالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه آن روز عراق را مي بيند و در حد توان براي رفع 
تغيير و تحول كند است خود را شكست خورده مي پندارد و دچار اندوه  آن ها تالش مي كند اما چون سير

  )64م:  1995مي شود. (بقاعي، 
از ديگر عواملي كه سبب حزن و اندوه او شده، ناكامي او در كشف مجهوالت زندگي است. او براي كشف 

است. در نتيجه دچار اسرار هستي بسيار تالش مي كند اما تنها حاصلش شك و ترديد و در نهايت نا اميدي 
  )281م: 1985حيرت و سرگرداني مي شود: (نخبـة من اساتذة الجامعات،

  تائهــــة والحياةُ بحــرٌ                                شاطئــه مبعـد سحـيـقُ
  تائهـــة و الظالم داجٍ                           و الصمت تحت الدجي عميقُ

  ؟ ماذا                               أي غمـوضٍ؟ وأي ســرِّ؟ ماذا وراء الحياة
  وفيم جِئنا؟ و كيف نمضي ؟                       يا زورقي، بل، ألي بحــرِ؟
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  يدفعك الموج كلّ يومٍ                               أيـنَ تـري آخـرُ المقـرِّ؟

  و أغـرقَ الوهم جـو عمري.          يا زورقي طال بي ذهولي               
  )421/  1م: 2008(المالئكـة،                                                                  

(سرگردان است در حالي كه زندگي دريايي است بي كران و ناپيدا. سرگردان در شبي تاريك و سكوتي عميق 
بهامي و چه رازي است؟ براي چه آمده ايم؟ اي قايق من چگونه در دل شب. در پس زندگي چيست؟ چه ا

مي رويم؟ به سوي كدامين دريا؟ هر روز موج تو را مي راند. راستي پايان راه كجاست؟ اي قايق من! 
  سرگشتگي ام به طول انجاميد و توهم فضاي عمرم را در خود فروبرد.) 

  
  سياست  

در جريان جنگ جهاني دوم و سال هاي پس از آن سروده است. اولين اشعار سياسي نازك اشعاري است كه 
در اين جنگ عراق به اشغال نيروهاي متخاصم درآمد و نتيجه اي جز ويراني و كشته شدن بي گناهان در بر 
نداشت. نازك المالئكه كه از نزديك شاهد اين بالي خانمان سوز بود، بسياري از خرابيها و نتايج شوم آن را 

  شيد:   به تصوير ك
دفَن األمواتـلي وما عاد ي                       أسفاً ضاقت الميادينُ بالقت  
  في سفوحِ الجبالِ تحت ذري األشـ            ـجارِ خلف القصور و األكواخ
  ليس غيرُ الموتي عظاماً و أشال                    ء و غيــراكتـابــة و صراخِ

  )40(همان:                                                                                                         
(افسوس كه ميدان ها از كشتگان تنگ شده اند و مرده ها ديگر دفن نمي شوند. در دامنه كوه ها، زير سايه 

  اد چيزي نيست.)درختان، پشت قصرها و ويرانه ها جز استخوان و اعضاي مردگان و جز غم و فري
نازك به مسايل خاص كشور عراق توجه ويژه اي دارد. او از برقراري حكومت جمهوري در عراق با قطعه ي 

  استقبال مي كند. » تحيـة للجمهوريـة العراقيـة«
وي بسياري از مشكالت كشورهاي عربي را ناشي از عدم وحدت آنان مي داند و خواهان وحدت كشورهاي 

  عربي است:
  يا رمالَ الجزيرةِ يا لَحـْ                        ـنَ ملحـمـةِ العرَبِ األزليهوقل 
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  غداً ستعود إليـك ِالحيـاة ُ                         تعـود مع الوحدة ِالعربيـّـه
  )325/ 2(همان:                                                                               

و بگو اي شنهاي جزيره، اي نواي ازلي حماسه هاي عرب، فردا با وحدت عرب زندگي به تو باز خواهد (
  گشت.)              

او همراه مردم از طرح وحدت كشورهاي عربي استقبال مي كند و تالش هاي جمال عبدالناصر را در راه 
  تحقق آن مي ستايد: 

  » ...جمال « أطلعته في األفق كفاّ                     فجرُنا الح أبيضاً عربياً             
  ناصرِ الحقِّ و العروبِـة أحيي                       كــلّ حلْـمٍ مقـطّعِ األوصـالِ

  لم شملَ الرّمالِ في أرضنا السمـ                   راء بعـد التمـزيـق ِو اإلذالل 
  )363(همان:                                                                                          

آن را از افق پديدار ساخت). ياريگر حق و عربيت هر رؤياي » جمال«(صبح ما سپيد و عربي درخشيد، دستان 
در  گسسته و ناممكن را زنده كرد (هر خواب پريشان را تعبير كرد). پس از پراكندگي و ذلت، همه شنها را

  سرزمين گندمگون ما گرد آورد.)
  

  بازتاب مسايل اجتماعي در اشعار نيما يوشيج
  جايگاه زن 

نيما در اشعارش فداكاري و رنج زنان را به تصوير مي كشد و ديدگاهش نسبت به زن، ديدگاهي سنتي است. 
برده اند و زن توانايي او در شعر خانواده ي يك سرباز، وضعيت زني را بيان مي كند كه همسرش را به جنگ 

  سيركردن فرزندان گرسنه اش را ندارد:
  شمع مي سوزد  بر دم  پرد ه ،               تا كنون اين زن خواب ناكرده،
  تكيه داده ست او روي گهواره .                    آه! بيچــاره! آه! بيچـاره!

  ) 86ش:  1371(طاهباز،                                                                        
زن دراين شعر، يك مادر است و طبيعي است كه براي نجات فرزندانش از چنگال مرگ به هر گونه فداكاري 

 دست مي زند.

  تجلي عشق 
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نيما در آغاز جواني دوبار عاشق مي شود هر چند در عشقش شكست مي خورد ولي شروع شاعري خود را 

  )278ش:  1368پرشور مي داند. (طاهباز،  ناشي از همين عشق
او بعد ها در مي يابد كه عشق به زن و زيبايي حاصلي جز تلخي ندارد و به اين دليل  توجه او  به عشق به 
حقيقت و عدالت و خدمت به مردم معطوف مي شود. او به عنوان شاعر مي خواهد شعرش را در خدمت 

 راهنمايي و روشن كردن خلق بگذارد:

  با من گفت: از جا خيز، هان،           خلق را از درد بدبختي رهان! عشق
  خواسـتم تا ره نمايم خلق را ،                تا ز نـاكامي رهانم  خلـق  را،
  مي نمودم راهشان ، رفتارشان ،              منع مي كرد م من از پيكارشان

  )23هـ ش: 1371(طاهباز،                                                                    
  فقر و تنگدستي

  از خصوصيـات بارز شعر نيمايوشيج، حس هم دردي او با طبقه فقير جامعه است.  
نيما به مادري اشاره مي كند كه در كلبه ي فقيرانه خود با پسر گرسنه اش سخن » مادري و پسري«در قطعه 

رفته و هنوز باز نگشته است و مادر، پسر گرسنه اش را به اميد باز گشت  مي گويد. پدر مدتهاست كه از خانه
  پدر دلداري مي دهد كه پدرش به زودي برمي گردد و براي او غذا مي آورد.

  قصه مي گويد مادر ز پدر،  /     يعني  از شوي كه نيست،  
  تا بيارامد طفلك، معصوم    /      مي فريبد پسرش را مـادر     

  يد پدرش را در راه:  /    آي  آمد  پدرش،      مي نما
  )328ـ327نان او زير بغل                   /     از براي  پسرش ... (همان: 

البته در پايان اين شعر، پدر هرگز برنمي گردد و چشم انتظاري و گرسنگي پسر همچنان ادامه دارد. در اين 
  .شعر زن سبب همه اين مشكالت را فقر مي داند

  انسان  
نيما هرگاه به انسان مي رسد، از رنج هاي او سخن به ميان مي آورد و آن را به نوعي با طبيعت پيوند مي زند. 

  يي خسته اينگونه مي بيند:» شب پا«او دنيا را در چشم 
  چه شب موذي اي و طوالني!   /   نيست از هيچ كس آوايي.
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  مرده و افسرده همه چيز كه هست .. / .هر چه ...هر چيز كه هـست از بر او 
  ) 417ـ 414همچنان گوري دنياش مي آيد در چشم/  و آسمان سنگ لحد بر سر او  (همان: 

  نيما از بيگانگي انسان ها با يكديگر بسيارعذاب مي كشد: 
  . وز پس خفتن هر گل، نرگس    /   روي مي پوشد در نقشه ي خار

 ) 436در فروبند دگر هيچ كسي،  /    نيستش با كس راي ديدار.     (همان: 

نيما احسا س مي كند كه مردم با افكار او بيگانه اند. او از مردم مي گريزد، اما هميشه نگران آنهاست و به آنها 
  مي انديشد:

  )503(همان: من به تن دردم نيست  / تن من يا تن مردم، همه را با تن من ساخته اند. 
  غربت 

يكي از درونمايه هاي اساسي شعر نيما غربت است كه در اين شعر نيما آن را با تمام قدرت شاعرانه خود به 
تصوير كشيده است. آن اجاقي كه زماني آتش در آن روشن بود و گرسنگان را  خوراك  تازه مي داد و 

تنها نقشي پريشان از روزگار گذشته در آن گروهي را پيرامون خود گرد مي آورد، اكنون خاموش شده و 
  است.

  مانده از شبهاي دورا دور  /  بر مسير خامش جنگل  
  سنگچيني از اجاقي خرد، /  اندرو خاكستر سردي.    

  همچنان كاندر غبار اندوده ي انديشه هاي من مالل انگيز  
  طرح تصويري در آن هر چيز /   داستاني حاصلش دردي.   

  كه با من آشتي داشت؛   /  نقـش ناهمرنگ گرديده روز شيرينم 
  سرد گشته، سنگ گرديده؛ / با دم پاييز عمر من كنايت از بهار روي زردي  

  همچنانكه مانده از شب هاي دورا دور  /   بر مسير خامش جنگل  
  )453سنگچيني از اجاقي خرد /  اندرو خاكستر سردي. (همان: 

  اميد 
زماني ظهورمي كند كه شاعر احساس مي كند تحولي در حال وقوع است. نيما اولين  اميدواري در اشعار نيما

سرداده است. از نظر او زمان آن فرا رسيده است كه مردم » وقت است«زمزمه هاي اميد به تحول را در شعر 
  بنيـان ظلم و ستـم را كه سست شده است درهم كوبند:
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  وقت است نعره اي به لب آخر زمان كشـد  

  لي در اين صحيفه، بر اين دودمان كشد ني
  سيلي كه ريخت خانه ي مردم زهم، چنين  

  اكـنون سوي فرازگهي، سر چـنان كشـد 
  بركـنده دارد اين بنيان سسـت را 

  )295بردارد از زمين هـر نادرست را (همان : 
  وار پيش بيني مي كند:     اميد به طلوع صبح پيروزي آشكارتر است. شاعر خوش بينانه و اميد» ناقوس«در شعر 

  باريد خواهد از دم ابرش پر از كشش  /   باران روشني  /   ماننده ي تگـرگ. /   
  و قصه ها ي جانشكر غم  /   خواهد شدن بدل  /   با قصه هاي خشم./  

  و مي رسد زماني كاندر سراي هول /  آتش به پاي گردد و در گيرد،/ 
  يـن /     با لرزه ي محبت برگـيرد؛ / اين زخمدار معركه را دستي آهن

 )345و كشتيهاي سـوخته آن روز /  خواهد شد آنچنان  /  بيدار گـلستان؛  (همان: 

  طبيعت
نيما عاشق طبيعت و زندگي در روستا است. او از زندگي در شهر احساس دلتنگي مي كند و روستا را منبع 

 سادگي و صفا مي داند.

  تار،                در كنار گوسفند و كوهســار!به به از آن آتش شب هاي 
  به به از آن شورش و آن همهمه              كه بيفتـد گاهگاهــي در رمـه:
  بانگ چوپانان، صداي هاي هاي ،        بانگ زنگ گوسفندان، با نگ ناي!

  ) 26(همان:                                                                                                         
نيما طبيعت را زنده و داراي روح مي بيند. طبيعت با او سخن مي گويد و اسرار خود را با او در ميان مي نهد. 

  و همين امر آرام و قرار را از او مي گيرد. 

  هرچه در عالم نظرمي افكنم،             خويش را در شور و شر مي افكنم.
  نبش دريا ، خـروش آب ها،              پـرتـو مه ، طلعـت مهتـاب ها،ج

  ريزش باران ، سكوت دره ها،              پرش و حيــراني شب پــره ها،
  ناله ي جغدان و تاريكي كوه،                 هاي هاي آبـشـار با شكـــوه،
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  يشم از احوالشان:بانگ مرغان وصداي بالشان ،               چونكه مي اند
  گوئيا هستند با من در سخـن،               راز ها گويند پـر درد و محـن،
  گوئيا هر يك مرا زخمي زنند،               گوئيا هر يك مرا شيـدا كـنند.

  )29(همان:                                                                                    
  تيزي ظلم س

  نيما خود را دشمن اقوياء و حامي ضعفا مي داند:
  هست نيما اسم يك پروانه ي مهجور  /  مانده از فصل بهاران دور  

  در خـزان زرد غم جا مي گـزيند / بر فراز گلبنان دل بيفسرده نشيند.   
  دست سنگـينـي است    /    در درون تيرگيهاي عذاب انگيز

  ن و نابكاران و درو جانشان فرود آيدكه به روي سينه ي اهريمنا
 )309همچنين روي جـبين نازنينان و فرشتگان (همان: 

جلوه هايي از بي قانوني، ستمگري و بي عدالتي را نشان مي دهد كه در شيوه ي ارباب ـ » محبس«او در شعر 
 رعيتي در جامعه شكل مي گيرد و بار اين بر دوش مظلومان جامعه مي افتد:

  دخمـه اي چو قفس                 پنج كرّت چو كوفتند جـرسدر ته تنگ 
  ناگهـان شد گشاده در ظلمات                   در تاريك  كهنه ي محبــس
  در بر روشنايـي  شمعـــي                     سـر نهاده به زانـوان جـمعـي

  گــان  بيكـارهموي ژوليده، جامه ها پاره                          همه بيچـار
  بي خبر اين يك از زن و فرزند                   و آن دگر از واليت  آواره
  اين يكي را گنه كه كم جنگيد                 و آن دگر را گنه كه بد خنديد
  گنه اين ز بيم رفتن جان                           در  تكاپو فتادن از پي نان

  گنه اين گشادگي دهـان                            گنه آن قدم  نهادن كج    
  كرده محكوم و مرگ را اليق                     اين چنين شان عدالت فايق

  )74ـ 73(همان:                                                                               
 
 

  پند و اندرز
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  نيما در آخر قطعه هاي تمثيلي كه مي سرايد، بيتي به عنوان پند و اندرز مي آورد. 

  كه كچبي ابله به خاطر تنبيه عقاب، پل ده را خراب مي كند نيما نتيجه    مي گيرد:» كچبي«در پايان قطعه   
  راه دشمن همه نشناختـه ايم                     تيشه بر راه خود انداخته ايم.

  )                     148(همان:                                                                                                         
  هم نشيني با بدان را نكوهش مي كند: » خانه ي سريويلي«در منظومه ي 

  من نمي خواهم شوم با ناروا يي جفت     
  خوش و نيكو تا نكو گويندم از خويي

  )251يا مالمت نشنوم كز بهر چه روي از كسان بنهـفت. (همان: 
انسان را تشويق مي كند تا به خاطر هم نوعانش مشكالت و سختي ها را تحمل كند و » ناقوس«او در منظومه 

  به خاطر آنها از جان و مال خود ايثار كند. 
  اي كسان    دوران عمر زود گذر، ارزشيش نيست،  /  در خير از بر«

 )349(همان: » گر بارور نباشد، / سود هزار تن را  /  اندر زيان كار تني چند، /  خواهان اگر نباشد.

  غم و اندوه   
يكي از داليل غم و  اندوهش را غفلت » مهتاب«نيما شاعر غم هاست و غم او داليل متعددي دارد. او در شعر

  و بي خبري مردم مي داند: 
  /  مي درخشد شبتاب     مي تراود مهتاب 

  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك /  غم اين خفته ي چند   
  )444خواب در چشم ترم مي شكند. (همان:  

  فضاي بيروني جامعه در نيما تأثير گذاشته و او را دچاراندوه و انزوا مي كند.» غراب«در شعر 
رفته و ساحل و دريايي كه يك زماني محل شادي و در نگاه نيما فضاهاي طبيعي و شاد رنگ غم به خود گ 

تفريح بوده در نظر او تيره و تار شده است و حتي بلوطي كه از خزان زرد گشته، همگي فضاي اندوهناك را 
تقويت مي كنند. نيما نيز كه از انسانهاي پست و ناكسان گريزان است به تنهايي و انزوا پناه مي برد و در اين 

ويري از درون خود مي بيند. در آن هنگام است كه غيبت آفتاب و حاكميت غروب و خويش، تص انزواي
  )25ش:  1381غراب شروع مي شود. (عظيمي، 

  وقت غروب كز بر كهسار، آفتاب /   با رنگهاي زرد غمش هست در حجاب،
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  تنها نشسته بر سر ساحل يكي غراب، /   وز دور آبها       
  همرنگ آسمان شده اند و يكي بلوط /  زرد از خزان،     

  كرده ست روي پارچه سنگي به سر سقوط. /    زان نقطه هاي دور 
  پيداست نقطه ي سيهي. /   اين آدمي بود به رهي،    

  جوياي گوشه اي كه ز چشم كسان نهان، / با آن كند دمي غم پنهان دل بيان 
  )224ش: 1371(طاهباز،                                                           

  سياست 
  نيما مانند شاعران دوره ي مشروطه به وقايع سياسي به طور مستقيم اشاره نمي كند. 

هـ ش كه سال سرودن اولين شعر آزاد نيمايي است، به سبب نگـرش خاص به جهان و 1316شعر او از سال  
عاب، مبهم    مي شود. اين ابهام كه از خصوصيات اصلي شعر نيما مي گردد، ديدي تازه و نيز جو اختناق و ار

به او امكان     مي دهد تا در اواخر دوره ي اختناق رضاخاني و بعد از آن، بتواند به انتقادهاي سياسي و 
  )100ش: 1377اجتماعي خود ادامه دهد. (پورنامداريان، 

اهميت مي دهد. او كه از هرج و مرج ناشي از جنگ جهاني دوم به طور كلي نيما به مسايل سياسي كشورش 
و قتل و غارت استبداد به تنگ آمده است، مي خواهد كه آخر زمان فريادي برآورد و اين خانواده ي 

  ستمشاهي را نابود كند.
  وقت است نعره اي به لب، آخر زمان كشد         

  نيلي دراين صحيفه، بر اين دودمان كشد 
  كه ريخت خانه ي مردم ز هم، چنين    سيلي 

  اكنون سوي فرازگهي، سر چنان كشد.   
  بركنده دارد اين بنيا ن سست را                 

  )295ش: 1371بردارد از زمين هر نادرست را  (طاهباز، 
ه برده اند به مردم را كه از اوضاع جامعه خود غافل شده اند و به گوشه اي از خانه خود پنا» قايق«نيما در شعر

  ». يك دست صدا ندارد«همدستي و اتحاد، تشويق مي كند و فرياد ميزند كه 
  فرياد مي زنم.  /   من چهره ام گرفته   

  من قايقم نشسته به خشكي  /  مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست:   
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  يكدست بي صداست   /  من، دست من كمك ز دست شما مي كند طلب.

  ر در گلو، وگر /  فرياد من رسا   فرياد من شكسته اگ
  )500من از براي راه خالص خود و شما   /   فرياد مي زنم.  /  فرياد مي زنم. (همان: 

ياد      مي كند و » جهان خواره«او كه از حضور استعمارگران غربي در ايران ناراضي است، از آنان با لفظ 
  يشان دعا مي كند.آنان را دشمن ديرين انسان مي داند و براي نابود

  اما آن جهان خواره (آدمي را دشمن ديرين)   «خلق مي گويند: /  
  » / در دل او آرزوي او محالش باد.«مرغ مي گويد: »  /  جهان را خورد يكسر.

  اما كينه هاي جنگ ايشان در پي مقصود / «خلق مي گويند: /  
  )493(همان: !»   والش باد ز«مرغ مي گويد:  /  » / همچنان هر لحظه ميكوبد به طبلش

  
  خاتمه

نو انديشي         ـ  قهرمان ميدان نوآوري و  ـ دو شاعر مشهور ادبيات فارسي و عربي نيما و نازك المالئكه
فارسي و عربي را متحول نمودند. هر دو بنيان گذار بدعتي شدند  پذيري از ادبيات غرب، شعر اند كه با تأثير

  كه بحثهاي زيادي را برانگيخت و عده زيادي را موافق و پيرو و گروهي را مخالف و رويگردان ساخت. 
 قصرها خارج شد و از خدمت سالطين و واليان و حكومت رها عصر جديد ادبيات از  با توجه به اينكه در

بردن شأن و منزلت  م و خدمت به آنها گرايش يافت و شاعران و صاحب نظران براي باالو به سوي مردشد 
نيز از شرايط و  تي سالم و با فرهنگ به بررسي مشكالت جامعه پرداختند، اين دو شاعرمردم و پديد آوردن ملّ

   .تحوالت اجتماعي تأثير پذيرفتند و بسياري از مشكالت جامعه را در شعرشان منعكس كردند
عشق، فقر، اميد،  دو شاعر به نظر ميرسد در موضوعاتي چون: زن، با بررسي مضامين اجتماعي در ديوان هر

  طبيعت، ظلم ستيزي و سياست اشتراك نظر دارند.      
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