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 زبان و ادبیات فارسی نام گروه:

  چکیده:
تبیین مضامین مرتبط با پایداری و مقاومت در اشعار نیما  نامه حاضرهدف از پایان :هدف

 یوشیج است.
بوده و در آن اشعار روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی : شناسی پژوهشروش

 نیما مورد بررسی قرار گرفته و مؤلفه های پایداری در آن مشخص شده اند.
ساز معاصر است که همواره در اشعارش به مضامین نیما یوشیج از شاعران جریان: هایافته

اجتماعی توجه داشته و نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه حسّاس بوده است. او به 
ش، تنها راه مقابله با استعمار خارجی و استبـداد داخلی را پایداری و مقاومت گواه اشعار

دانسته و در اشعارش به این موضوع اشاره کرده است. پس از بررسی انواع مضامین پایداری 
سازی مردم و دوستی، نکوهش فقر، آگاههمچون استبدادستیزی، عدالتجویی، میهن

های حاصل شد که نیما یوشیج از پرداختن به مؤلفهمضامینی از این قبیل، این نتیجه 
تابد عدالتی را برنمیای لطیف است که هرگز بیاست. نیما دارای روحیهپایداری غافل نبوده

 شان است.و همواره خواستار آگاهی مردم از حقوق خویش جهت احقاق حق
دهـد کـه ا نشان میبررسی روش بیان و بسامد مضامین پایداری در اشعار نیم: گیرینتیجه

توان از شاعران درجه دوم پایداری قرار داد؛ زیرا اگرچه او بـه مضـامین پایـداری در او را می
ی خـود سـتیزانههـای للـ شعر خود اشاره کرده، اما صراحت الزم را جهـت بیـان اندیشـه

ن دیگـر است و عالوه بر این، بسامد مضامین پایداری نیز در اشعار او نسبت به مضامینداشته
چندان پررنگ نیست. نیما بیشتر به طبیعت و محیط خلوت روسـتا تعلّـق خـاطر داشـت و 
همین مسئله یکی از مهمترین دالیل عدم واکـنش سـریو و صـریی ایـن شـاعر بـه مسـا ل 
سیاسی و اجتماعی بوده است. در مجموع،  نیما هرگز از وقایو سیاسی و اجتماعی پیرامـون 

ی مسا ل و مشکالت اجتماعی واکـنش نشـان نـداده، در برابر همهخود غافل نبوده و اگرچه 
  اما با زبان شعر به برخی از مهمترین مضامین سیاسی و اجتماعی اشاراتی کرده است.

  
 .دوستیهنیم ،یزستیشعر معاصر، لل  ،یداریپا اتیادب ج،یوشی ماین های کلیدی: واژه
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 مقدمه-1-1

در آن مرسـوم و تفکـرات  باورهـا  ای اسـت کـهی رسانه، به مثابهشعر و ادبیات در هر جامعه     

زبـان ایسه بـا در مقزبان هنر با توجه به این که  در اختیار عموم قرار دهد.زبان هنری ا جامعه را ب

-اندیشهنشان دادن شاعران از این لرفیت برای فلذا ، داردای تأثیر فزایندهعموم  عادی، بر اذهان 

و تفکـرات مختلـف  هـاهبینی خود، بـه تـرویج عقیـدو به فراخور جهانعقاید خود بهره برده ها و 

آگاهی در توسعه لت احساسات در فضای شاعرانه، رساضمن ابراز متعهدی که عرای اند. شپرداخته

دانسـتند، در طـو  شعر می از جمله اهدافدوستی و مبارزه با دشمنان را نیز جامعه و حس وطن

در انـد. کـردهستفاده ها از خواب غفلت اتاریخ، از زبان شعر برای آگاهاندن مردم و بیدار کردن آن

مـردم در  رغیـ  عمـومتدوستی و ترویج وطندر راستای که متون ادبی و اشعاری به حا  حاضر 

در مـورد شـکل شـود. اطالق میپایداری شود، ادبیات با بیگانگان و دشمنان سروده مقابله جهت 

گیری ادبیات پایداری باید گفت که این نوع ادبیات زمانی در جامعه مجا  لهور پیدا می کند که 

هـای یـم ملـت بـه یهی آن اموا  و سرماکشور تحت اشغا  بیگانگان قرار می گیرد که در نتیجه

غارت می رود و به دلیل نبود آزادی و قانون در جامعه و به تبو آن خفقـان شـدید حـاک  بـرآن، 

ی مبارزه با متجاوزگران در آثار شاعران و نویسـندگان جلـوه ادب پایداری به منظور تهییج روحیه

 (121: 1387حسام پور، ر.ک. )گر شده است.

گیری و چـه در عرـر گسـترش و بالنـدگی خـویش، از کلی شـجوامو، چه در هنگامه غل ا 

گذرنـد. جنـگ و سـتیزها، هایی تلخ و شیرین، رویـدادهایی شـکننده و سـازنده میگذرگاه حادثه

ها را در کتاب سرگذشت هر جامعه و بر پیشانی هر تمـدنی، ها و پیروزی، شکستنبردهای خونین

 توان یافت.فراوان می

تر، به خود و ها، جوامو را آبدادهها و سوگها، سوزریزیها، خونویرانینبردهای ناگزیر، به رغ  

سازد. شکسـت توانایی خویش آشناتر و حتی فرهنگ و ادبیات آن جامعه را بارورتر و شکوفاتر می

ای را رقـ  زده هـا و حتـی گـاه باورهـای تـازهها، سرودهیا پیروزی همیشه همراه خویش، داستان
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 است.

تحریـم در جهت حماسی  اشعاریدر جنگ یا دفاع خود، در جوامو مختلف که  آشکار است  

ها و از دست دادن عزیـزان و اشـمغ  هایی در سوگ سروده همچنینو عمومی  و تقویت روحیه

 جنگ داشته است. مبارزه و ها بر ویرانه و اطال  و دمن بازمانده از افسوس

یکی از اقشار تأثیرگذار در جامعه، همواره مـردم  شاعران و نویسندگان به عنوان در این میان، 

از امنیـت و آرامـش و مبتنـی بـر مملـو ای را به دفاع در برابر دشمن دعوت کرده و تحقق جامعه

ی آثار ادبـی را کـه در کلیه (. امروزه 65:1381)کاکایی،   اند.های ملی و دینی را آرزو کردهآرمان

پایداری ابر دشمن خارجی یا داخلی نوشته شده باشد، ادبیات ی دفاع از وطن و عقیده در برزمینه

 (34:1386)محمدی روزبهانی،   اند.نامیده

از همان دورانی که ایرانیـان بـه نوشـتن  دارد.ای طوالنی ینهپایداری در کشور ما پیشادبیات  

ند در هایی حماسی در جهت تحریم احساسات ملی و مذهبی نوشتند. این روروی آوردند، نوشته

ی شعر برای تـرویج اند که از رسانهطو  سالیان ادامه داشته و همواره شاعران و نویسندگانی بوده

 اند. سود جستهپایداری ی مقاومت و روحیه

 و سـرزمین و کشـور هـر بلکـه نیسـت، واحـد ملّـت و کشور یم به مختصپایداری  ادبیات   

 از و دنـگیرمـی قـرار بیگانگـان هجوم و و تاز تاخت مورد آن مردمان که شودناحیتی را شامل می

 و آزار مستبد حاکمان سوی از یا و شوندمی استثمار و استعمار ،استکبار و زورگو کشورهای جان 

در سـا   سـارتر توسـطعنرر التزام و تعهد اسـت پایداری ی اصلی ادبیات . شناسهشوندمی اذیت

 . ح شدمطر م(  پس از جنگ جهانی دوم در فرانسه1946)

مشـروطه  یگیری این نوع ادبی را در ایران از زمـان جنـگ ایـران و روس و دورهبرخی شکل 

بـاز مـی روی شـاعران ای پیشی تازهمرحله اوّ  و درگیر شدن ایران جهانی جنگآغاز  دانند می

و  هـاروساسـارت از شـدن ، رهازننـدمـیحـرف آزادی در مـورد که مواقعی بار شاعران . اینکند

-شـروع بـه سـرودن مـیو ویرانی ایران ، بدبختی فقردر مورد که زمانی نظر دارند،  مدانگلیس را 

تـا بحث و این های درونی املرنگی از عدانند با تهمیبیگانگان خارجی و ایادی آن را دلیل ، کنند

عـد از آن در ی انقالب و ب(  در ادامه دوره99: 1363)آژند،  . یابدرضاخان ادامه میبه تاج رسیدن 

شـوی . رو مـیهتر این نوع ادبی روبجنگ تحمیلی از سوی عراق به ایران با نمود بیشتر و گسترده

-ستیزی و عدالتو سند غیرت، شجاعت و لل پایداری ی مبازره و دفاع و البته ادبیاتی که زا یده

که از طـرف سـارتر و م با ادبیات متعهد و ملتزدر تاریخ ملّت ایران ک  نیست. اگرچه  ،طلبی باشد
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امّـا بـا  ،تدریج در کشورهای دیگر از جملـه در ایـران پـا گرفـت؛ فاصـله داردو به شدکامو مطرح 

رسی  که این مفاهی  کـه از طـرف شـاعران و ادیبـان متعهـد و تر به این نتیجه میبررسی عمیق

 و مقاومت سازگاری دارند.پایداری با مفاهی   ،اندملتزم آفریده شده

 ی. مردمـدنیـا هسـتندمردم  یبا همهمراوده  یبرا یزباندر پی یافتن پایداری در شعر  انرشاع

از  ،حـوزهایـن اند. در واقو، شاعر در را تجربه کردهایستادگی  و مقاومت ودرک کرده که جنگ را 

را در جهان به عنـوان شـاخص معرفـی ها و آن یردگیرا م یو فلسف یانسان یهایامپپدیده جنگ 

  ی،طلبـحـق ی،و جانبـازفداکاری  ی،ستپروطن ی،خواهعدالت ی،همچون؛ آزاد ییهایام. پکندمی

گسـتره  بـالطّبو، باشـدنمـی یـاییجغراف یهـا مرزهـایامپ ینامحدوده و... از آنجا که  ینوع دوست

در چاه و چاله بحران مخاط  به هیچ وجه نوع شعر  ینو اتوسعه یافته ر، اشعاگونه  ینمخاطبان ا

 .گرددیم یرفراگ ، بنابراینکندیقوط نمس

 ی،فارسـ یّاتادب یخدر تار ی،و چه در حوزه خارج یچه در حوزه دشمنان داخلپایداری  ادبیّات

از حضور آن را در ادوار مختلـف  یمتعدّد یهاها و نمونهیوهها، شیاندارد و جر یطوالن یایشینهپ

آن  یـمتفک ی،شعر مقاومت معاصر فارسـ یهایبند یاز تقس یکی توان ارا ه داد. یم ی،شعر فارس

 یـا،نی)محسـن  .و روزگار پس از آن است یو دوره انقالب اسالم یعرر پهلو یتّ،به دوران مشروط

1388 :148). 

و  نمودنیـدارب یبرا ایمسئلهبه  ،و بیداری یّتمشروط اندوربعد از خروص العلی یشعر فارس

ر اشـعاو شعرا،  شودیل میبدت یشبه سرنوشت خواس بودن در مورد حسمردم عامه  ساختن آگاه

 یداخلـ یاقـتلیو عوامل باجان  از متنفرشدن و مقابل استبدادگران در مقاومت  یجتروبه را د خو

 خوانند.یراه، مردم را به مقاومت در برابر آنان فرا م اینو از  کنندمختص میآنان 

  . تعریف و تحدید موضوع1-2

ترسـی  نشـده پایـداری ها و مبانی نظری ادبیـات در دوران نیما یوشیج هنوز مؤلفه از آنجا که    

بـه پایداری های ادب توان چنین ادعا کرد که این شاعر به صورت آگاهانه، مؤلفهبود، بنابراین نمی

مفهوم امروزین آن را در اشعار خود به کار برده است؛ بلکه این شاعر نوانـدیش، بـدون توجـه بـه 

هـای ایـن ای که میهن خویش داشته، مؤلفـهو تنها به دلیل عالقهپایداری ف و تفاسیر ادب تعاری

نوع ادبی را در شعر خود به کار برده است. نیما بـرای بیـان مضـامین مربـوط بـه پایـداری، روش 

پایداری خاصی مدّ نظر نداشته و گاه با استفاده از عناصر طبیعی و نمادهای دیگر، به بیان اهمیّت 
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 و مقاومت و توجه به مسا ل سیاسی و اجتماعی میهنش اقدام کرده است.

در اشـعار نیمـا، نگارنـده تنهـا بـه ذکـر هـر پایداری های ادب بنابراین در بحث از وجود مؤلفه

هایی هرچند کوچم از آن در اشعار نیما قابل بررسی بـوده اسـت؛ زیـرا مطلبی پرداخته که نشانه

تـوان ننوشته و در خال  اشعارش میپایداری ی ادب ا صرفا در زمینهشاعر هیچکدام از اشعارش ر

 جویی، توجه به هویت ملی و غیره را یافت.ستیزی، عدالتدوستی، لل هایی همچون وطنمؤلفه

 . بیان مسئله1-3

 بـا ایـران معاصـر شـعر گـذرد،می اسالمی ایران انقالب وقوع از که دهه چهار طو  در

 فرهنگـی، و اجتمـاعی ی مسـا ل سیاسـی،در زمینـه سـریو و اگونگونـ تحوالت به توجه

 فـرم، محتـوا، یحیطـه در هـاییدگرگونی اسـت؛ بـوده بسیاری هایدگرگونی دستخوش

 نبض که روشنفکری نهادهای و هاانجمن انقالب از بعد. همچنین زبان و ساختار موسیقی،

 جنگـی، ویـژ  شـرایط وجـود ابـ او  سـا  چند و شد پاشیده ه  از تپید،می آنها در شعر

 تـاب از شعر قبل، دور  تأثیرگذار و شاخص شاعران سکوت و مهاجرت و اقترادی تنگنای

 .کنند آغاز نو از را خود حرکت گذشته و نوآیین هایجریان تا گذشت مدتی و افتاد توان و

سـبی رسد بعد از پایان جنگ تحمیلی که سلطه استبـداد برچیده شد و آزادی نبه نظر می

فرما شد، شاعران و نویسندگان جوان که فضا را برای نشر آثار خود مناسـ  بر جامعه حک 

های نقـد ادبـی غربـی، بـا اصـو  و می دیدند به پا خاستند. آنان با مطالعه و ترجمه کتاب

ی ادبیـات کارگیری آن اصو  آثار تـازه ای در حـوزهمبانی آن آشنا شدند و توانستند با به

 (.87:1357پور، آرینر.ک. ) ق کنند.پایداری خل

. شکن شعر در ایران، تحت تأثیر ادبیات غـرب بـودتحوالت ساختاری و سنّت بنابراین، 

-شکنیسنت ، روزگاریرفت که البتهبه شمار می پرچمدار این تغییر نیما یوشیج به عنوان

-همـه آن اقسام ههم در نو شعر که نکشید طو  زمانی اما بود؛ اقبا بی و بدعت نیما های

 شـعر سـنتی هـایقال  سمت به هرکس و بود خویش زمان فرزند نو شعر. کرد فتی را جا

 اقبـا بـی سنتی شعر. نمودمی تاریخی ایقافله از بازمانده پرستیکهن داد،می نشان اقبا 

  .بـود گذشـتگان سـیاق و سبم همان به ،سرودمی سنتی شعر هنوز کسی اگر و بود شده
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 (.67:1390)فتوحی، 

هـا بـوده که کشور ما در معرض انـواع تهدیـدها و هجمـهدر دوران معاصر به دلیل این

تر از گذشته مورد توجـه قـرار گرفتـه و شـاعران معاصـر پررنگپایداری است، شعر و ادب 

اند. یکی از شاعران نـوگرا و نوجـو مخاطبان خود را به مقاومت در برابر دشمن دعوت کرده

توجـه داشـته و پایـداری های ادب صر که در اشعار خود به برخی مؤلفهسبم معاو صاح 

و استبـداد دوستی پرداخته و از طریق زبان و بیان شعری خود با به ستایش آزادی و وطن

درک  مـا،یدوره و متقدم نشاعران ه  . استاستعمار به مبارزه پرداخته است، نیما یوشیج 

و  مید ولوژیـا یهجنبـ شتریب زین شانییسرایاسیس یوهینداشتند و ش استیاز س یقیعم

برتـر و بـا  یاز افقـ یاسـیـ سیاجتماع یعنوان شاعر به مایاما ن؛ داشت یو شعار یسطح

  (.25:1384) اکبری بیرق،   .نگردیموضوع م نیتر به اژرف یدید

به سـرودن او بود.  یافکار انقالب ریوافر داشت و سخت تحت تأث یاعالقه الدبنبه  ماین 

کـه بـر جامعـه در  یو اختنـاق یکتـاتوریچنان از دپرداخت و آنیشعر و نوشتن مطل  م

 یکارهـا ریبار عالقمند شـد تحـت تـأث میکه  ناراحت بود ،شده بود جادیزمان رضا شاه ا

 نیشدن ا یبا توجه به متالش یول ؛برود یبه شورو یو حت ونددیبه نهضت جنگل بپ الدبن

 نیمانگاه . (44:1336)دستغی ،   کار باز ماند. نیاز ا زین ماین ،یبه شورو الدبن و فرار امیق

که جنـگ  ییبلکه در هرجا ست،ین شیو مقاومت فقط محدود به کشور خوپایداری از نظر 

 .کندیم یهمدرد یو ،و قتل و کشتار باشد

کـه  شدبامی ییهانوشتهمشتمل بر اشعار و  ،یداریپا اتیادب ، توان گفتمی در مجموع

بـا  اتیـادبنوع  نی. امستبدان است در برابرمقاومت به عامه مردم ها دعوت آن یاصلهدف 

 نیتـرمهـ دارد.  یطـوالن یامـا سـابقه اتیـدر ادب ران،یا خیتارهای نشی توجه به فراز و 

است: دعـوت بـه مبـارزه و زیر  مواردشامل باشد مطرح میپایداری  اتیادبسا لی  که در م

بـه  ضایت داشـتنستمگران، رمقابل در  یستادگیو مشکالت آن، ا هایسخت نمودنتحمل 

-حق ،یو آزادگ یآزاد شیستا دادگران،یچهره ب ریها و ترویدادگریب انیخداوند، ب یرضا

و  وحـدت آورد تـالش وکـه ره یروزیـنشان دادن افق روشـن پ از دشمنان، انزجار ،یطلب
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بزرگداشـت مـردم ارج نهـادن و مردم،  تیلوممظنشان دادن است، داوم و مبارزه م یهمدل

 از و دفـاع یسـتپروطـن  ،انـدجان خود را از دست داده یراه آزادکه در  ییمبارز و شهدا

در حفالت از مرز  در عرر حاضر یرانیجوانان اشجاعانه  اتو تحرکپایداری و بازتاب  وطن

استوار  دیو عقا یاسالم یبا باورها راستا نیاست که در ا شیخوآبا و اجداد  نیو بوم سرزم

 .(390: 1380)سنگری،   است. ردیدهآنان همراه گ یعیش

در شعر نیما بررسی و به ذکـر شـاهد مثـا  از پایداری های ادب اکنون برخی از مؤلفه

 :شودوی پرداخته میاشعار 

 اشاره به حاکمیت فضای خفقان در جامعه -

پایـداری های شـاعران ادبیـات التترین رستبیین فضای خفقان در جامعه یکی از مه 

ها با نشان دادن خفقان و افشاگری للـ  لالمـان، باعـث بیـداری و آگـاهی است؛ زیرا آن

نیمـا  پردازنـد.و مقاومت در میان مـردم مـیپایداری ی و به تقویت روحیه شوندمیمردم 

بـه تبیـین فضـای هـا، گیری از نمادها و اسـتعارهو با بهره یوشیج نیز همواره با زبانی ادبی

 مـاینپردازد. به عنـوان نمونـه، ی نامبارک لل  و ست  در جامعه میخفقان و افشای چهره

کـه قابـل تحمـل  کنـدیپر از لل  و ست  اشاره مـ یاخفقان جامعه یبه فضا شعر زیر در

فشـار آورده اسـت. او در  (مبـارزان ا)یـ شـاعر به سمت هایو تمام مشکالت و سخت ستین

 نیاسـت و همـاستبــداد هرج و مرج و  قدر پر از که چه کندیم انیب نیچنوصف جامعه 

 :خود ادامه دهد تیراحت و همراه با امن ینتواند به زندگ کسچیکه ه شده امر باعث

ابـر، از  یهشـ  دم کـرده و خاکنرنـگ را باختـه اسـت.نباد، نوبـاو میـهست ش   

گرم در اسـتاده هـوا،ن هـ  ی تنمن تاخته است.نهست ش ، ه  چو ورم کرده  یبرکوهنسو

 (521: 1392 نیما ،)  .اش راهش رااگر گمشده ندیبیروست نم نیاز

 بیان عمق ناامیدی و یأس در میان مردم -

کنـد، همـواره در آرزوی آزادی از ای کـه در آن زنـدگی مـینیما همانند مردم جامعـه

ای بـرای ی رسـانهبه مثابـهو استعمار و دستیابی به پیروزی است و شعر خود را استبـداد 

داند که حسرت روزهای خوش و همراه با توسعه و رفاه را بیان آما  و آرزوهای مردمی می
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گونـه بیـان در د  دارند. او انتظار خود و مردم برای دستیابی بـه آزادی و پیـروزی را ایـن

 کند:می

قـوم بـه  نیوردم ااز منن کز مبارک دم او آ خواهدیصبی م نگران با من استاده سحرن 

 (479 )همان: . جان باخته را بلکه خبر

 دوستیوطن -

چـرا کـه تمایـل بـه  ؛اسـتپایـداری هـای اصـلی ادب عشق و عالقه به میهن از مؤلفه

دوستی دارد. نیما در اشعار خود در برابر لل ، ریشه در گرایش به میهنپایداری مقاومت و 

-را در سـر مـیاستبــداد اش از لل  و ی میهنو آرزوی آزاد ردبه وطن دا یی وافرعالقه

اوسـت  یو وطن مادر نیسرزم ما،ین دگاهیخاک از دپروراند. به عنوان نمونه، در شعر زیر، 

  بر من! یوا   . او در سرودای مبد  ساختندهرانیبه وآن را لال  و مردم ناآگاه حاکمان که 

 :دیگویم نیچن

آلـوده  نـهیکـه بـه زهـر ک نییرهـایمـن ت یهنیکند آماده بهـر سـیم نمن... وای بر   

کهنـه انـدودهن از پـس  یقبرهامردگان ران به غبار  یهاکله نیخون یهاست.نپس به جاده

هـا کلـه نیـسانن بر سر ا نیاز ا میتار یبر من!ن در شب ی...نوانندیچیمن بر خاک م وارید

- ننیشـ  سـنگ نیـسـکوت ا ایـها آگذارد پا؟ن از تکان کله ندانسته ایآ یکس چه جنبانن

از فسـاد  سـتاره میـکه بشـکافد؟ن  یک ن-بافدیفسون تازه م یکاندر آن هر لحظه مطرود

 (516:  همان)  .خاک وارسته

-حرف می یاجامعهاز و سخن به میان می آورد  1318سا  وقایو از  ماین شعر باال در

بـه  رانیـاز ا یی هـابخـشو  کنـدیمـ دادیلل  و ست  در آن بهمچنین و  یکه قحط زند

سخن به میان مـی  ییاند. او از سرهاکشته شده یادیز یهادرآمده و انسان دشمن تررف

-مـی ینـابوداش رو به اند و جامعهاز بدن جدا شدهدر راه دفاع از کشور و وطن که  آورد 

که حاکمان لل  و زور خـون دارد و اشاره  دیگویاش سخن م. او از اوج لل  در زمانهباشد

-از انسـان یطیشـرا نی. او در چنکنندیم ما یپاد را اندهیرا که به شهادت رس ییهانسانا

 .دهندیرا نجات م رانیو ا ندیآیکه م کندیصحبت م یمبارز یها
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 تفاوتی مردم به ظلم و ستمانتقاد از بی -

تفـاوت هسـتند، خـواهی مظلومـان بـینیما همواره از  کسانی که نسبت به فریاد تظل 

 دانـد. او در شـعر مشـهور ها را محکوم به گرفتاری در چنگا  لل  مـیکند و آنتقاد میان

دیـدگان را فریـاد با بیانی صریی و تهدیدآمیز، ضرورت توجه به مظلومان و ست   هاآی آدم

کشد و ضرورت اتحاد و همبستگی در برابر لل  و ست  را بـه مخاطبـان خـود گوشـزد می

 کند:می

 جـان.ن سـپاردینفر در آب دارد م می!ن دیبر ساحل نشسته شاد و خندانآدمها که آی  

-یکـه مـ نیو سنگ رهیتند و ت یایدر نیا یرو نزندیدا   م ینفر دارد که دست و پا می

جــان  هــودهیب کنــدینفــر در آب دارد مــ میــمــن؟ ن  یبگــو ی.ن ...ن در چــه هنگــامدیــدان

-یدر گود کبود و هـر زمـان بـ دهی..نآب را بلعشما را.ن. خواندیم نفر در آب میقربان!ن....ن

باز  ن میو نزد دور یآبها انیگاه سر، گه پا.ن ...ن از منرونیآبها ب نیز کندیافزونن م شایتاب

 (18 - 17: همان )  .آدمها یآ ننداها نیدر گوش ا

ا امـ ؛در شعر نیما آورده شـدپایداری های ادب هایی از مؤلفهموارد فوق به عنوان نمونه

نیز در اشعار نیما ممکـن اسـت پایداری های ادب عالوه بر موارد فوق، برخی دیگر از مؤلفه

نامه بـه بررسـی ی بیشتر اشعار او دارد و در متن پایانوجود داشته باشد که نیاز به مطالعه

 ها خواهی  پرداخت.و تحلیل آن

ر نیمـا و نظـر بـه در شـعپایـداری های ادب در مجموع، با توجه به وجود برخی مؤلفه

هـای سیاسـی و جایگاه نیما یوشیج در شعر معاصر و همچنین با عنایت به اینکـه اندیشـه

جسـتار ، بنـابراین اسـتنشـدهاجتماعی این شاعر آنگونه که باید و شاید تحقیق و بررسی 

را در اشعار نیما یوشـیج تحلیـل و بررسـی پایداری های ادبیات تا مؤلفه حاضر بر آن است

و مقاومـت در برابـر دشـمنان پایـداری ا مشخص شود که این شاعر تا چه میزان به ت کند

در شـعر پایداری داخلی و خارجی تأکید داشته و از چه طریقی به بیان مضامین مرتبط با 

 خود پرداخته است.



 9مقدمه و هدف                                                                                               

 

 

 . سؤاالت پژوهش1-4

 ؟اندکه در اشعار نیما نمود یافته است، کدامپایداری های ترین مؤلفهمه  -1

در اشـعار خـود همـت پایـداری ای به بیان مضامین مرتبط با نیما با چه هدف و انگیزه -2

 گماشته است؟

 یه شمار آورد؟پایداری ی شاعران توان نیما را در جرگهآیا می -3

مسا ل سیاسی و اجتماعی دوران زندگی نیما چـه تـأثیری بـر زبـان شـعری او داشـته  -4

 است.

 های پژوهش. فرضیه1-5

شـود کـه بـا توجـه بـه شـرایط ی اشعار نیما این فرضیه مطـرح مـیپس از مطالعه .1

کـه در پایـداری های ترین مؤلفهسیاسی و اجتماعی دوران زندگی شاعر، ممکن است مه 

 دوستی باشد.اشعار نیما نمود یافته، استبدادستیزی و میهن

ب دارد و از خوانـدن سـتیزی نیمـا کـه در اشـعارش بازتـای ست با توجه به روحیه .2

ی آزادی رسد این شـاعر بـا هـدف و انگیـزهاشعارش قابل تعبیر و تفسیر است، به نظر می

در پایـداری داخلی و استعمار خارجی به بیان مضامین مرتبط بـا استبـداد ایران از چنگا  

 اشعار خود پرداخته باشد.

ی در شعر نیما که از مطالعـهپایداری های ترین مؤلفهبا توجه به وجود برخی از مه  .3

پایـداری ی شاعران اشعارش قابل تأویل است، شاید بتوان نیما را با کمی اغماض در جرگه

و مقاومت در برابر دشمن را نه به صـورت صـریی، پایداری محسوب کرد که تمایل خود به 

 که با استفاده از استعاره و نماد در خال  برخی از اشعار خود بیان کرده است.

 . اهداف پژوهش1-6

 در اشعار نیما یوشیج.پایداری های تبیین مؤلفه .1

 در اشعار نیما.پایداری های مرتبط با آشنایی با افکار و اندیشه .2

 ر اشعار نیما.ببررسی تأثیر مسا ل سیاسی و اجتماعی  .3
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 . ضرورت انجام پژوهش1-7

دی داشـته و آثـار و همچنـین در دوران معاصر اهمیت زیاپایداری جا که ادبیات از آن

ایـن کـه نیمـا دلیـل هتحقیقات ارزشمندی در این زمینه نوشته شده است و همچنـین بـ

سازی در شعر معاصر، از شاعرانی اسـت کـه کـ  و بـیش بـه بیـان یوشیج عالوه بر جریان

در اشعار خود پرداختـه اسـت، بنـابراین ضـرورت پـرداختن بـه پایداری های برخی مؤلفه

 شود.در اشعار این شاعر معاصر احساس میپایداری ی ادبیات هامؤلفه

 ی تحقیق. پیشینه1-8

مندی هیچ پژوهش مستقل و روش بحا دهد که تاهای  پژوهشی نشان میجستجو در پایگاه

در اشعار نیما نوشته نشده است. البته در خال  برخی پایداری های ی بررسی مؤلفهدر زمینه

هایی گذرا به اند، اشارهب مسا ل سیاسی و اجتماعی در اشعار نیما پرداختهها که به بازتاپژوهش

ای تحلیلی و تفریلی اما این اشارات کوتاه، منتج به نتیجه ؛شده استپایداری های برخی مؤلفه

 پردازی :های همسو مینشده است. در اینجا به معرفی برخی پژوهش

شعر  یلیتحل ریس کتری خود با موضوع ی د( در رساله1378) بایشک یفاطمه محمد -

در شعر دست یافته که به این نتیجه   1357بهمن  - 1332از مرداد  یفارس اتیمقاومت در ادب

با استفاده از صنعت ابهام در شعر از  ماینولیکن  شروع گردید، مایشعر مقاومت با نسرایش نو، 

با ابهام و توام عر مقاومت ش 1357تا  1332بین سالهای . گزید یآن دورسخت  یمدهاایپ

همت به سرودن آن عرای چندی پرداخت و ش یاسیساجتماعی و  یصراحت به مقابله با نابسامان

که   یاپرداخته نآنا تحلیل اشعارو به  نمودههشت تن را انتخاب نامه در این پایانکه  گماردند

نعمت  ث، احمد شاملو،ثالاخوانی مهد ،یکدکنیعیمحمدرضا شف ج،یوشی ماینعبارتند از: 

و  یمذهباتفاقات . توجه به یو خسرو گلسرخ ییخو لیاسماع  ،ییکسرا اوشیس رزازاده،یم

 رزازادهینعمت مو  ییکسرا اوشیس جز شعرا به نیر ااشعادر  اسالمبخش  اتیاز نقش ح استفاده 

رت است از: اند عباآن شعر سروده یبارهدرآنان  اکثرکه  یاندک است. موضوعات مشترک اریبس

شعرا و  یتفاوتیاعتراض به ب مرداد، 28 یاعتراض به عملکرد دربار و شاه، مخالفت با کودتا

عبارت است  اتیبا توجه به فرض یبررس جیاعتراض به کشتار و اعدام مبارزان. نتاو  آنها یتعهدیب

توجه به با  شعر مقاومتفراز و نشی   لیشعر مقاومت از زمان مشروطه است. دال یاز: لهور جد



 11مقدمه و هدف                                                                                               

 

 

دارد.   یشاعر ارتباط مستق یدیو نوم دیو ام یمردممسلحانه حاک  بر جامعه، مبارزات وضعیت 

دوباره  1337از سا   گردید ورکود نوعی مرداد شعر مقاومت دچار  28 یدتااز کو بعدچنانچه 

عر شتوسط رژی  شاه؛ سرکوب مخالفان وجود با  1350تا  1340 یهاسا بین اوج گرفت و در 

مبارزات همچنین ( و ه)ر ینیفشار و سرکوب و مبارزات امام خمباالرفتن   لیمقاومت به دل

شاه و   یبا رژ مبارزه شعر مقاومت، یاصلمون . مضدیحد رشد خود رس نیترمسلحانه به باال

اند و مردم بوده یروشنفکران و قشر دانشگاهاکثراً شعرا این عملکرد دربار بوده است. مخاطبان 

 وندیآن مانو پدر سرودن شعر نو و ابهام روش اند. گونه اشعار نشان نداده نیبه ا یان توجهچند

شعر نو  یهاوهیبه ش شیگرا شتریشعرا ب نیاست. سبم ا شدهیشاعر با توده مردم م یعاطف

نعمت و   ییکسرا اوشیس اشعاردر  اسالم بخشاتیاسالم و نقش ح دین داشته است. توجه به

در عمل  یاند ولشعر مقاومت سروده نکهیاوجود شاعران با  نیاز ا ی. برخشودیم دهید رزازادهیم

 .اندنبوده با مردم همراه

 یاتادب یهالفهؤم  ی کارشناسی ارشد خود با عنواننامه( در پایان1396) یفاطمه اشرف -

 و یکدکن یعیشف محمدرضا ید بر اشعارتأک قبل از انقالب )با یدر شعر شاعران نمادگراپایداری 

از  بعد یران،در شعر معاصر اها مهمترین جریاناز  یکیه این نکته پرداخته که ب  (یوشیج یمان

 یاجتماع یینمادگرا یانجر ی،قرن قبل از انقالب اسالم ی در حدود ن ه ویژه شکست مشروطه و ب

نقش  یزنقالب نپس از اپایداری  یاتادبدر راستای  ینهزمایجاد و  یریگکه در شکل باشدمی

 نمودن عموم در آگاه ییسزاسه  به یزاز انقالب ن بلق یداشته است و شاعران نمادگرامهمی 

 ینشاخص ا یهااز چهره ، نیما رااندپس از انقالب داشته یاتادب یلهور انقالب و حت یمردم برا

 ینهه  با زم در شعر معاصر، آن یس عرصه سمبول ینکه بنابر نظر محققان امعرفی کرده  یانجر

نویسنده با سرودن شعر ققنوس آغاز شد.  یعنی، 1316از حدود سا   ی،و یلهبه وس ی،اجتماع

 یاست که در بافت یانجر یناز شاعران مه  ا یزن کدکنییعیمحمدرضا شفمعتقد است که 

خفقان جامعه  یفبه معضالت و توص یو اجتماع یریاساط ییدر قال  نمادها یعیشاعرانه و طب

 یبافت رها دآن یدو در اشعار هرپایداری شعر  ینتوان گفت که مضامیمنظر م ینو از ا ردازدپیم

و  یکدکن یعیچون شف یانیبا پرداختن به اشعار نمادگرا نویسنده است. یافتو پنهان قابل در یداپ

 یدگراکند که چرا شاعران نما یتا بررس بوده است آنان در انقالب برآن بخشییرو تأث یوشیج یمان

در شعر شاعران قبل از پایداری  یهاو مؤلفه کردندیقبل از انقالب در اشعارشان از نماد استفاده م

پژوهش این  یکدام است؟ جامعه آمار یوشیج یماو ن یکدکن یعیبر اشعار شف یدانقالب با تأک
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از یکوه یوصداها و هزاره دوم آه یبرا اییینهاز دو کتاب آ یو اشعار یمایوشیجاشعار منتخ  ن

که  دهدیپژوهش نشان م یجهاست. نت یقبل از انقالب اسالم یهامربوط به سا  یکدکنیعی شف

آور روزگار خفقان یو فضا یاز معضالت اجتماع یاریبس یل،تمث شاعران با استفاده از نماد و ینا

 اتیادب ینمضام یریگمردم و شکل یسازدر آگاه وسیلهینو بد یدهکش یررا به ترو یشخو

 .اندداشته یرگذاریقبل از انقالب نقش تأثپایداری 

 . روش تحقیق1-9

 -ای و مبتنی بر سندپژوهی بود و نوع آن، تحلیلی روش پژوهش به صورت کتابخانه

برداری به دست آمده است، ابیات مرتبط با های پژوهش از طریق فیشتوصیفی است. داده

سیر ترتیبی پژوهش به این صورت است که  در مجموعه اشعار نیما یوشیج است.پایداری 

های ها و جنبهادبیات پایداری، با مؤلفه یبارهابتدا با مراجعه به کت  و منابو معتبر در

ای  و سپس با خوانش اشعار نیما یوشیج، از اشعار مرتبط با آشنا شدهپایداری مختلف ادب 

ها، با و تنظی  موضوعی فیش ای  و سپس با تجمیوبرداری کردهفیشپایداری های مؤلفه

های مبانی و مؤلفه یبارهی دقیق منابو دست او  دری مطالعاتی و مطالعهاتّکا به پیشینه

 ای .کرده ادب پایداری، به تجزیه و تحلیل مطال  اقدام



 

 

 

 

 

 و پیشینه تحقیق  مبانی -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسی ادبیات پایداریمفهوم -2-1

 تعریف ادبیات پایداری -2-1-1

: دگوییادبیــات مقاو مت م لیذدر  یسینوهنر داستان ینامهواژه در یصادقریم    

که  شودیماطالق  هاییفیرنتو سرودها  ها،شنامهیها و نماادبیــات به شعرها، داستان»

به وجود آوردن هدف آن  وتها یا اقوام  پدیدار می شود مل خیاز تار یخاصهای زماندر 

 دوران ، در ر به طور معمو نوع آثا نی. املتها می باشدمبارزه و پایداری در  یهیروح

بیــات ادبسته  یطهیح هنرمندانه پرداخت شوند، از در صورتیکهو  آمده خاص به وجود 

خود را نشان  ها واز جان گذشتن ها و جدا  رشادتهاو برورت آمده  رونیب یو مل یقوم

متجاوز است از خود  ایکه اشغالگر  یقوم ای ملتدر مقابل  یقوم ای یکه ملت می دهد

 .(112: 1377،یرصادقی)م« دهد.ینشان م

و  هایزشتدر آن ه کگفته می شود  یمقاوت به آثار ادبیــات»در تعریفی دیگر،      

 یاقتراد ،یاسیس ،یفرهنگ هایحوزهکلیه  در یرونیب انتا تجاوزگر یداخل استکبار ویفجا

به وجود آمدن از  شیآثار پ نیاز اعضی بگفته سخن شعر و ادبی زبان  هب یو اجتماع

-یآن م یچگونگ ارشاز گذشت زمان به نگبعد از  ایدر زمان جنگ ، تعدادی فاجعه

 .(10:1366،یشکر یال)غ« .پردازد

 دهدیاز شعر مقاو مت ارا ه م فیدرکتاب ادبیــات مقاو مت، تعر زین «هارلو باربارا»      
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ی م جیبسستمگران  یرا در برابر سلطه یهمگان یشعر مقاو مت واکنش»: است او معتقد

به  هدیستمد هایحرف انیب یبرا یکانال تواندیبوده که م ای. شعر مقاو مت شعر پونماید

تنگ دایره و از  باشدمیغرب  یمرسوم ادبهای اعدهستمگر باشد. شعر مقاو مت برخالف ق

 .(26:1389 ،یروزبهان یمحمد)«.ابدییم یجهان یامیو پ آمده رونیب یشخر

ودفاع  انیمظلومان به جهان یرساندن صدا»ادبیــات مقاو مت،  یفهیول نیتربزرگ     

آتش  یکه قربان هاییسو، ملت گریاز د آنهاست و یمعنو و یماد یشده ما یاز حقوق پا

« .ابدییادبیــات بازتاب م نیدر هم شانیصداها شوند،یم شانهایدولت یجنگ افروز

 .(32:1393،یخراسان یری)ام

، «وحدود آن فیتعار ،ادبیــات پـایداری»ن تحت عنوا ایدر مقاله یخراسان یریام     

 یاست که عناصر اصل دهیرس جهینت نیحوزه به ا نیا د درمتعد هاییفیتعر یضمن بررس

ان و گردر برابر تجاوز انیرانیا یمردیپاکه به  ،ادبیــات پـایداری .1داری: ـپـای یاتادب

 ایحق  یوپایداری جبهه شدن ارویرو ،ادبیــات وعن نیدر ا .2باشد. متعلق می انیزورگو

-منعکس میزمان  انها و زورگویل طاغوتتجاوز در مقاب یبارهدرمورد لل  واقو شده 

که موج  حفظ  یوانسان یاسالم هایو عقیده التزام به باورها تعهد وداشتن  .3 گردد

 نیا .4. ادبیــات بازتاب دارد نیدر ا گردد،یجنگ م هایدانیدر م یحت یانسان  یحر

 یتا دورهای ورهاز د یو از لحاظ ساختار فکر شتهدا یو اجتماع یتگاه مردمسادبیــات خا

 بهدست یابی فاضله و  ینهیمددر مورد تشکیل  دیام . داشتن5 .متفاوت است گرید

 نیامبرهن  هایعنررجمله از  یعیتفکر ش پایه موعود منتظر بر انتظار موعود و یجامعه

 .  (37همان: )« باشد.میادبیــات 

ی آن خود را شود که نویسندهدر مجموع، ادبیــات پایداری شامل اشعار و آثاری می     

داند و با استفاده از زبان بیند، مسئو  میهایی که در جامعه میها و نارساییدر مقابل لل 

شود، مردم را به بیداری و آگاهی دعوت کرده و شعر که تأثیرگذارترین زبان محسوب می

 کند.آنها را در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی بسیج می

توان یافت که در اشعارش به ستایش لل  در تاریخ شعر فارسی، هیچ شاعری را نمی      
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