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  مقدمه

يكي از موضوعات مهم كه همواره ذهن و ضـمير اهـل هنـر و منتقـدان آن را بـه      
شـعر را در مسـير    اخـص  يـا بطـور  توان هنـر و   خود مشغول داشته، اين است كه آيا مي

اي به دور  حركتش و با توجه به اهداف و اغراضش محدود دانست، يا اين كه آن را پديده
اي كـه بـه هـر سـمت و سـويي كـه        كـرد، بـه گونـه    هرگونه قيد و بند، رها شده تلقي از

با عنايت به همين موضوع، صاحبان ذوق و انديشه، هنر و بـه دنبـال آن،   . خواهد برود مي
هنـر  (و هنر غيرمتعهـد  ) هنر براي مردم و اخالق(ا به دو جريان اصلي هنر متعهد شعر ر

يكـي  . اند هايي بر شمرده اند و براي هر يك از آن دو مكتب شاخه تقسيم كرده) براي هنر
هاي شعر متعهد در تاريخ ادب معاصر كه تاكنون كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه،    از شاخه
  .است» گويي افهانتقاد از جهل و خر«موضوع 

تواند تأثيري فـراوان   ها، مي موضوعي كه پرداختن به آن، به عنوان يكي از ضرورت
فـرا روي نسـل     داشته باشـد و چراغـي روشـن   » فكري جريان روشن«در روند رو به رشد 

  . امروز قرار دهد
تا قبل از هر چيز در يك نگـاه اجمـالي    كرده استدر انجام اين كار سعي  نگارنده

هـاي دور تـا روزگـار     يابي اين معضل در تاريخ ايـن سـرزمين از گذشـته    را، به ريشهو گذ
مشـروطه و   ةدور(هاي آن را در شعر يـك صـد سـال اخيـر      گاه بازتاب آن. دمعاصر بپرداز

  .دهايي مورد تجزيه و تحليل قرار ده راه با نمونه هم) نيمايي

  بحث ةـ پيش زمين2

  گرايي در تاريخ ايران ي جهل و خرافهگير هاي شكل نگاهي اجمالي به ريشه

هـاي دور   را ابتدا بايد در گذشـته  جهل و خرافه واقعيت آن است كه ريشة معضل
يكـي از محققـان   . وجو كـرد  اين سرزمين، يعني دوران قبل از ورود اسالم به ايران جست

  :گويد فكرانة پيامبر بزرگ ايرانيان، زرتشت، مي تاريخ ايران باستان دربارة مقام روشن
كـش نـذرها و    قرباني و پيش. او بر عليه خرافات و موهومات دورة خود قيام كرد«

روايـان خودكامـه و    ها به كاهنان و قبول زور و بيداد از سوي فرمـان  پرداخت باج و خراج
كـار و  . ي نمـود زهد و رياضت را مردود شمرد و از كردار و رفتار اهريمني و جاهالنه تبـرّ 

. و سالم و خـوش و نعمـت از راه درسـت بدسـت آمـده را سـتود       كوشش و زندگي خوب
عبادت را فقط خدمت به مردم و پيروي از سه اصل كردار نيك، گفتار نيك و پندار نيـك  

  )19، 1384رضي، : نقل از(» .دانست مي
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گر اين مطلب است كه معضل مذكور متأسـفانه در   اين عبارات از يك طرف روشن

گونه زرتشت پيامبر را بـه واكـنش    ايرانيان وجود داشته كه اينروزگاران باستان در ميان 
زرتشت و توسعاً قـوم  ظاهراً گر اين حقيقت است كه  واداشته است، اما از طرف ديگر بيان

فكري هستند كه در راه مبارزه با خرافات و جهل و نـاداني   تين اقوام روشنخسن از ايراني 
  .اند قدم نهاده

دي و ملموس، ردپـاي چنـين معضـلي را در تـاريخ ايـن      اما اگر بخواهيم بطور ج
بخصـوص از زمـاني كـه    . بـازگرديم سرزمين دنبال نماييم، بايد به دوران پـس از اسـالم   

فلسفه و علوم عقلي، بويژه خردورزي ايرانـي در مواجهـه بـا تصـوف و عرفـان كمـر خـم        
» نقذ من الضـالل الم«و » تهافت الفالسفه«: چون هايي هم كند و با نوشته شدن كتاب مي

رنگ شده و روزگاران طاليي تمدن ايراني ـ اسالمي به شكلي   غزالي، عقالنيت نقدگرا، كم
  .رود بار روبه قهقرا مي اسف

او كه مبتنـي بـود    ،نامحدود غزالي و ميراث 1كرد در حقيقت به خاطر همين عمل
ن هم بـا آن روش  علم كالم، نجوم و هندسه، آ(فلسفه ستيزي و بدبيني به علوم اوايل بر 

ها مراكز علمي بحث و جدل و صـاحبان خـرد و    گونه، شكننده و سفارشي، تا مدت تصلب
انديشه را در فضاي تاريك قرون وسطايي گرفتار نمود و موجب شد تا جامعة ايراني بيش 

ناداني در تار و پود  جوي فاصله گيرد و جهل و از پيش از كاروان انديشه و عقالنيت تعالي
تـرين   اقدامات غزالـي را مهـم   ،فرهنگ ايراني نفوذ كند و اگر برخي محققان معاصرفكر و 

سـينا،   چـون ابـن   هاي علمـي آن روزگـاران، هـم    عامل ناپديدي و انزواي برخي شخصيت
از ) 230، 1387علمـداري،  : نقـل از (اند،  فارابي، ذكرياي رازي و ابوريحان بيروني دانسته

هاي قاهرانة كساني چون غزالي بـود   الً بواسطة انديشهاحتما. همين جا نشأت گرفته است
تـرين   ها آشكارا به مخالفت با عقالنيت نقـدگرا ـ كـه مهـم     كه بسياري از علماي آن سال

  .سينا و علوم اوايل بود ـ برخاستند ابن ، فلسفةگاه آن تكيه
يكي از علماي حنبلي كه با كمال انصـاف و مـروت از دانـش و معرفـت احمـدبن      

گفت، در پايان تمجيد و ستايش او نتوانسـت از ايـراد ايـن     سخن مي) ق.هـ  661(موفق 
داشـت،   مند به علوم عقلي گرايشي نمـي  اي كاش اين دانش«مالحظه خودداري كند كه 

تواند جـان سـالم از آن بـدر ببـرد و      علوم اوايل يك نوع بيماري است كه كمتر كسي مي
غزالي خود در كتـاب  ) 16دشتي، بي تا، : نقل از(. عقايد دين او دست نخورده باقي بماند

را كه از كتب علـوم عقلـي و علـوم    » مجسطي«و » اقليدس«كتاب » المنقذ من الضالل«
چـه در تقسـيم    شود، مضر و حتي حساب را جـزو آن  محسوب مي» هيأت«اوايل در علم 

ه اسـت و  تواند بود و مورد استفاده باشـد، در رديـف قمـار و شـراب و خمـر آورد      ارث مي



: نقـل از (» .تـر اسـت   هـا مترتـب باشـد، زيانشـان بـيش      اي بـرآن  اگرهم فايـده «گويد  مي
  )19همان،

، كه پيش از اين بدان اشـاره شـد، نيـز    »تهافت الفالسفه«غزالي در ديگر اثر خود 
شنيدن اسامي پر طنطنة فالسفة يونان چون سقراط، «: گويد با تكيه بر همين ديدگاه مي

بالنـد هماننـد الهندسـه،     اطاليس و فهرست علومي كه سخت بـدان مـي  افالطون و ارسط
ها را زايل كرده، سبب گرويدنشان به كفـر و الحـاد    المنطقه، الطبيعيه و االالهيه، عقل آن

  )32، تهافت الفالسفهغزالي، (» .گشته است
هـاي تقـدير    اين عامل از يك سو و از سوي ديگر بواسـطة مطـرح شـدن انديشـه    

و نفـوذ گسـترده و همـه     2»اشاعره«چون  هاي مذهبي هم يستاي برخي از فرقهگرايانه و ا
هاي خودكامـة   ها در بافت فكري و فرهنگي ايرانيان كه البته با حمايت حكومت جانبة آن

رواج جهـل و نـاداني و   (راه بـود، موجـب شـد تـا ايـن معضـل        به ظاهر دين محـور، هـم  
خرد مدارانه ايراني  ةفكر و انديش ،و در نتيجه يابد رفته رفته شدتي فزاينده) گرايي خرافه

، گيـر  دامـن و   گسـترده  يد و جهل و ناداني و توجه به خرافات در سـطح گذاررو به افول 
دانيم آناني كه خواستند در برابـر چنـين    ايراني شود و البته مي ةزندگي جامع گير گريبان

  3.اند ا كردهانگيز پيد تلخ و غم يانحرافاتي قد علم كنند، چه سرنوشت
ها به عنـوان عوامـل اصـلي تبـاهي فكـر و       جداي از عوامل ياد شده كه بايد از آن

ايـن سـرزمين در بـروز ايـن      ةعقالنيت ايراني ياد كرد، عواملي ديگر نيز در تاريخ گذشـت 
كفايت بدور از مـدنيت   تسلط اعراب بي: توان به ها مي كه از ميان آن  معضل دخالت داشته

، بوالهوسي و سبك مغزي پادشاهان ايرانـي بـويژه پادشـاهان    )ماني آنانمنهاي دين آس(
گر مغوالن وحشي،  نژاد و خردستيز غزنوي و سلجوقي، حملة خانمان برانداز و ويران ترك

گرايانـه   هـاي دينـي، حاكميـت روحيـة درون     استبداد مطلقه در حكومت بويژه حكومـت 
(introvert subjective) نــي و انتزاعــي و در نتيجــه غفلــت از و تمايــل بــه مفــاهيم ذه

چنـين شـرايط نـامطلوب اقليمـي و وضـع نابسـامان        هاي پيرامـون زنـدگي، هـم    واقعيت
، محروميت 4رو اي به جاي زندگي كشاورزي و صنعتي پيش معيشتي، رواج زندگي عشيره

رسـي بـه مراكـز علمـي و آموزشـي و       و محدوديت رعايا و طبقات پايين جامعه در دست
  .ها در اين جستار نيست، اشاره كرد آن ةگر كه مجال ياد كرد همعوامل دي

در كنار عوامل مذكور كه عموماً مربوط به تاريخ گذشته اين سرزمين اسـت، بايـد   
تر مختص تاريخ معاصر ايران است، سخن رانـد و آن همانـا نفـوذ     از عاملي ديگر كه بيش

  . هاي استعماري است سلطه جويانة برخي دولت
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يـان  هاي برخـي حاكمـان و متوّل   چه كه تاكنون گفته شد، سوءاستفاده آن در كنار

در رواج ايـن معضـل،   نظير دورة مشروطه  ،ديني وابسته به قدرت را نيز در دوران معاصر
كار با استفاده از عدم آگاهي و ساده  ماية فريب اين نابكاران دون. ها اضافه نمود بايد به آن

كردنـد و انـواع خرافـات را ميـان آنـان       ها مي برداري را از آن دلي مردم عوام، نهايت بهره
و البته اين براي آگاهان متعهد، بخصوص بـراي  ) 181همان، : نقل از(دادند  گسترش مي

شاعران مسؤول و دردمند روزگار قابل تحمل نبود و بدين جهت موجب خشم و خـروش  
شـان بـه    سـتيزگرانه   ةبا انديشدر اين قسمت آن دسته از شاعران متعهد را كه . ها شد آن

هايي از آثارشان معرفي  راه با نمونه اند، هم مخالفت عليه جهل و ناداني و خرافات پرداخته
در روزگار معاصر شاعراني همانند ايرج ميرزا، ملك الشعراء بهار، عارف قزوينـي،  . كنيم مي

د شـاملو، فـروغ   و نيمـا يوشـيج، احمـ   ) مشروطه ةدر دور... (فرخي يزدي، نسيم شمال و
نتوانسـتند ايـن وضـع    ) در ادب دورة نيمـايي ... (فرخزاد، اخوان ثالث و شفيعي كدكني و

و نارضايتي خود را از اين موضوع اعالم  تگر را بربتابند؛ در نتيجه مخالف نابسامان و ويران
وع خاطر شاعران مشروطه به اين موضـ  جا بايد يادآور شد كه ميزان تعلق در اين. اند داشته

چـون ايـرج    به يك اندازه نيست؛ بدين معنا كـه شـاعراني هـم   ) گرايي نقد جهل و خرافه(
تر داشـتند؛ در حـالي    ميرزا، بهار و نسيم شمال نسبت به اين موضوع تعلق خاطري بيش

كه در شعر گويندگاني همانند عارف و فرخي يزدي اين موضوع بازتـاب كمتـري داشـته    
حجمي كمتر  ،ت بحثدر شعر شاعران مذكور به لحاظ كميبنابراين اگر اين مسأله . است

چنـين در شـعر دورة نيمـايي هـم      هم. را بخود اختصاص داده است، به همين دليل است
چـون نيمـا و احمـد شـاملو از      هاي كساني هم بايد گفت كه بازتاب اين موضوع در سروده

خزاد، اخوان و شفيعي تر برخوردار است و در شعر شاعراني همانند فروغ فر بسامدي بيش
چـون   شعرهاي اجتماعي شاعراني هم ،كدكني بسامد آن كمتر است؛ اگر چه در نگاه كلي

بينيم، ولـي واقعيـت    تر مي بيش) به استثناي نيما و شاملو(شفيعي را در قياس با ديگران 
در شـعرهاي اجتمـاعي او سـهم    ) نقـد جهـل و خرافـه   (آن است كه اين موضوع خـاص  

  .چنداني ندارد

  گرايي ـ انتقاد شاعران مشروطه از جهل و خرافه3

  )ش 1304ـ  1252(ـ ايرج ميرزا 3ـ1

ايرج ميرزا از شاعران بزرگ معاصر اسـت كـه بـدون هـيچ ترديـدي بايـد او را از       
وي در انتقـاد از خرافـه   . مشـروطه دانسـت   ةترين منتقدان شـعر اجتمـاعي در دور   بزرگ



دهـد،   وصيفي كـه از بهشـت و دوزخ بدسـت مـي    پرستي و ناداني مردم روزگار خود در ت
  :آورد چنين مي

  رسول ديد كه جمعـي گسسـته افسـارند   
  بهشت و دوزخي آراست بهر بـيم و اميـد  
  من از جحيم نترسم از آن كه بـار خـداي  

  تــر داردمــار و عقــرب و آتــش گزنــده ز
  فهمـي  از آن نماز كه خود هيچ از آن نمـي 

  
 

 
 

كنـد  به چاره خواست كشان ربقه در رقاب  
 كه دعـوت همـه بـر مـنهج صـواب كنـد      
 نه مطبخي است كه در آتشـم كبـاب كنـد   
...خداي خواهد اگـر بنـده را عـذاب كنـد      

 خــدا چــه فايــده و بهــره اكتســاب كنــد
)179ديوان ايرج، ص (  

هـا را بـا    يش برخـي از حركـات سـخيفانة قمـه زن    هاايرج در يكي از قطعات شعر
  .است دادهطنزي تلخ، مورد انتقاد و سرزنش قرار 

سنان و خولي را بـر  : همانند اشتقياييشقاوت  ،او در جايي ديگر با زباني طنزآميز
چون حمل  آورد و در مقابل اعمال و رفتار جاهالنة برخي از عزاداران حسيني هم زبان مي

را، كه از نظر شاعر بدور از هرگونه معرفت و دانـايي اسـت،   » قمه بر سرزدن«و » ها كتل«
  :گيرد اد ميبه باد انتق

ـ     قشــنگي اســت   ةبشــنو كــه لطيفـ
ــت ــر ةدر دســـ ــين بنگـــ   شاحســـ

  »خــولي«و » ســنان«خواهــد كــه كشــد 
  هــــا زن ســــينه آن تــــرك دگــــر ز

ــه  ــقيا از ايــــن بــ   ؟!كوبيــــدن اشــ
 

 
 

 ايــن اســت حقيقــت اصــل معنــيش    
ــيش     ــده در پ ــن فكن ــرك، كف ــان ت  ك

ــه كّلـــ   ــه را بـ ــد قمـ ــويش ةكوبـ خـ  
ــش   ــينة ريــ ــد ز ســ ــاد كنــ  فريــ

ــن بـــ   ــت از ايـ ــايي و معرفـ !؟يشدانـ  
)191ديوان ايرج، ص (  

ها و اعمـال سـفيهانه و    چنين دراويش سبك مغز و نادان را كه با رياضت ايرج هم
پاشـند، مـورد طعـن و مالمـت قـرار       خارق عادت خود، تخم زرق و خرافه در جامعه مـي 

  :گويد و مي) 687، 1383بهزادي اندوهجردي، (دهد  مي
ــي  ــعور درويشـ ــي شـ ــت آن بـ   كيسـ

ــت   ــيچ گف ــد ه ــه كن ــس  ن ــا ك ــو ب   وگ
  كارهــــــايي كنــــــد ســــــفيهانه
ــوز   ــرم تمــ ــواي گــ ــثالً در هــ   مــ
  ليــــك در عــــين ســــورت ســــرما

 

 
 

ــاموش     ــود خ ــب ب ــه ل ــه ب ــه هميش  ك
ــوش     ــد گ ــي نماي ــرف كس ــه ح ــه ب  ن
 خـــارق عـــادت و مخـــالف هـــوش   
 خرقــــه پشــــم افكنــــد بــــر دوش
ــوش   ــن پـ ــد از تـ ــه نمايـ ــن برهنـ  تـ

)191ديوان ايرج، ص (  

ز سـادگي و جهالـت عـوام نـادان و     هاي مذهبي را كه برخاسـته ا  او جهل و خرافه
دهـد و   عوام فريبي و شيادي دين فروشان روزگار است، سخت مـورد نكـوهش قـرار مـي    

بينـد   كاران و خود فروختگان جاهلي مي بزرگان وطن را در لباس حكومت و دين، خيانت
و با بـه حـراج گذاشـتن عقـل و     ) 688همان، (اي به كشور خود ندارند  كه كمترين عالقه
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ن و نوكري و سرسپردگي به اجانب، تنها در پي لـذّات مـادي و رسـيدن بـه مطـامع      ايما

  :دنيايي خويشند
ــي ــن  نم ــران اســت اي ــه اي ــي ك ــا دان   ج

ــه  ــن را از حماقـــ ــان وطـــ   بزرگـــ
  يكـــي از انگلســـتان پنـــد گيـــرد   
  به مغز جملـه ايـن فكـر خسـيس اسـت     

 

 
 

ــن   ــت اي ــان اس ــل و ايم ــراج عق ــا ح ج  
ــه     ــو عالق ــك ج ــن ي ــر وط ــد ب  نباش

ــا رو ــي بـ ــرد  سيكـ ــد گيـ ــا پيونـ هـ  
ــيس اســت  ــال روس و انگل ــران م ــه اي  ك

)94ديوان ايرج، ص (  

  )ش 1330ـ  1266(ـ ملك الشعراي بهار 3ـ2

از ديگر شاعران بزرگ مشروطه كه در اين باب سخن گفته، قصيده سراي توانـاي  
كـه در بسـياري از آثـار او     شادروان بهار، چنان«. معاصر، مرحوم ملك الشعراي بهار است

اطهـار را   ةمتعصب بـود و مقـام ائمـ   ) شيعه(است، همان اندازه كه در مذهب اسالم هويد
السـالم وارد آمـده بـود،     آل علـي علـيهم   ةداشت و نسبت به مظالمي كه دربار گرامي مي

هاي جاهالنه و خرافاتي كه عوام  سراييد، به همان اندازه از تعصب هايي سوزناك مي مرثيه
اي از  گرويدند، ناراضـي و متأسـف بـود و گـاه گـاه پـاره       يبدان م ،الناس در لباس مذهب

از جملـه ايـن اشـعار انتقـادي،     . گرفـت  خرافات متداول در ميان عوام را ببـاد انتقـاد مـي   
 1305كـه شـاعر آن را در سـال    » خـويش را احيـا كنيـد   «بندي است با عنـوان   تركيب

كه تودة ملت ايـران   اين خورشيدي سروده و از جهل و ناداني امت در طريقة عزاداري و از
بهـار،  . (دهنـد، شـكايت كـرده اسـت     زشت را از زيبا و سود خويش را از زيان تمييز نمي

  :خوانيم تعدادي از ابيات اين شعر را مي) 280، 1354
  اي سفيهان بهر خود هم اندكي غوغا كنيد

  هاي خالي خود را دهيد آخـر تكـان   كيسه
  شـك ا ريزيد نده ميژتا به كي با اين لباس 

  كشته شد شاه شهيدان تا شما گيريد پند
 

 
 

 حال خود را ديـده واغوثـا و واويـال كنيـد    
 پس تكاني خورده دزد خويش را پيدا كنيد
 با جوي غيرت، لباس از اطلـس و ديبـا كنيـد   
 پيش ظـالم پافشـاري يكـه و تنهـا كنيـد     

)423ديوان بهار، ص (  

خواهد كـه   ردم سفيه روزگار ميبهار در اين شعر نسبتاً بلند و سراسر انتقادي از م
او . بـار خـود بگرينـد    به خود آيند و قبل از گريستن براي شهيدان كربال بـه حـال اسـف   

معتقد است كه فقر و فالكت اين مردم نشأت گرفته از جهل و ناداني ايشان اسـت و دزد  
شـان اسـت، در حقيقـت در وجـود      هاي مادي و معنوي گري كه در پي تاراج داشته غارت

هـا و   ترين درس يكي از مهم: گويد بهار مي. دشان آشيانه كرده است، نه در جايي ديگرخو
گـاه نبايـد در برابـر     توان از قيام ساالر شهيدان گرفت، آن است كه هـيچ  پندهايي كه مي



گران زمانه، سرتسليم فرود آورد و با تكيه بر غيرت و همت خود، بـدون   ظلم و بيداد ستم
  .ران، بساط ظلم و جور را در نورديدچشم داشت از كمك ديگ

  خودكشي باشد قمه بر سرزدن، آن تيغ تيز
 

 
 

 بر سر دشمن زنيد و خويش را احيـا كنيـد  
 

هـا نـوعي خودكشـي و خـودآزاري      آورد كه قمه زدن جاهالنـة آن  او در ادامه مي 
هـا را بـر سـر خـود فـرود آورنـد، آن را بـه طـرف          نتيجه است و به جاي آن كه قمـه  بي
  :منانشان نشانه گيرنددش

ـ سخت و پابرجا كن ياميقانون را ق حفظ  دي
  ياي رفيقان اداري، رفت قـانون زيـر پـا   

 

 
 

ـ ا   ديــوســفله را رســوا كن نــوايگــروه ب ني
ــراي كشــور دارا كنيــد    راســتي فكــري ب

 
سـوادي را   خواهد كـه مشـت متوليـان بـي     بهار از جوانان تحصيل كرده و آگاه مي

اند، واكنند  بر سرنوشت مردم سيه روز سرزمين حاكم شده كه) حاكمان سياسي و ديني(
خواهـان   ، كه از نظـر او و بسـياري از مشـروطه   »قانون«كه  او از اين. شان نمايند و رسواي

آمده و آشكارا توسـط   رفت و ترقي بشمار مي ترين عوامل پيش مبارز آن عصر يكي از مهم
نمايـد و از هـم مسـلكان روزگـار، بـه       شد، اظهار تألم مي ارباب حكومت زيرپا گذاشته مي

. خواهد كه براي برپايي و اجراي قانون قيام نماينـد  ، مي»رفيقان اداري«تعبير خود شاعر 
پرستي و عشق و ارادت او به سرزمين اجداديش ـ ايران عزيز ـ هميشـه در     بهار كه ميهن

آشـكارا لگـد   » داراكشـور  «بيند  كه مي زند، از اين آثارش بويژه در اشعار وطنيش موج مي
خواهـد كـه    ايرانيـان مـي   ةگردد و از هم كوب مركب اجانب قرار گرفته، سخت متأثر مي

يكي . اي بينديشند براي سربلندي و شكوه و جالل از دست رفتة سرزمينشان فكر و چاره
كفايـت و ناآگـاه    گرانة بهار در اين خصوص، انتقاد شاعر از واعظاني بي هاي روشن داز انتقا
داخلـي و  (كه متأسفانه آگاهانه يا ناآگاهانه، افسار خود را بدسـت صـاحبان قـدرت     است

اي از ظهـور امـام عصـر     هانكه تباهي دين و اعتقادات مردم را نش اند و از اين داده) خارجي
  .نمايد دانند، نه غفلت و جهالت خودشان، بسختي شكوه مي مي

و متوليـان دينـي ناآگـاه بـراي     بيند مردم جاهل روزگار  چنين وقتي كه مي او هم
گذارنـد، بشـدت    مايه مـي » پنج تن مكرم اهل بيت«هايشان از   ها و كوتاهي جبران غفلت
آن همه جـوش و  بهار در پايان . دهد ها را مورد سرزنش قرار مي گردد و آن برافروخته مي

ز شـود و كسـي ا   بيند گوش شنوايي ديـده نمـي   اش، وقتي مي نهارخروش و انتقاد روشنگ
اش گـوش فـرا دهـد، بهتـر همـان       نهاهاي دردمند ميان اين مردم نادان نيست كه به ناله

داند كه لب فروبسته، خاموشي اختيار كند و البته اين سكوت تلخ او ـ كـه برآمـده از     مي
بار در تاريخ گذشته و معاصر ايـران اسـت ـ بعـدها در حـوادثي ديگـر بـا         تجربياتي گران
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كـه منجـر بـه     1332مرداد  28همانند خاطره تلخ كودتاي (تر  اي چه بسا شكننده چهره

نمايد و بسياري از بزرگان را بـه   رخ مي) انگيز نهضت ملي دكتر مصدق گرديد شكست غم
  .كشاند انزوا و سكوتي ناخواسته مي

  )ش 1312ـ  1258(ـ عارف قزويني 3ـ3

اعراني است مشروطه، از ديگر ش ةترين شاعر تصنيف ساز دور عارف قزويني بزرگ
او تالش آدميـان را در راهـي   . گر حساسيت نشان داده است كه در برابر اين معضل ويران

داند و معتقد است، مردمـي كـه    ها، ناروا و مذموم مي غير از علم و دانش و تكميل دانايي
  :اي باشند، سرنوشتي جز اضمحالل و تباهي نخواهند داشت گرفتار چنين بليه

  معارف غلط اسـت  سعي جز در پي تكميل
 

 
 

 ملت جاهل، محكـوم بـه اضـمحالل اسـت    
)249ديوان ، ص (  

داند و بـراين اعتقـاد    عارف قزويني مبارزه در راه جهل را مجاهدتي بيدارگرانه مي
ديــدگاني كــه از خــواب غفلــت دوري گزيننــد و در راه رســيدن بــه مقصودشــان : اســت

باالترين حد آن ـ نابينايي ـ را تحمـل     ها در ها و ناكامي انواع سختي) بيداركردن ديگران(
درد بزرگ عـارف آن اسـت كـه    . ها و تقديرها خواهند بود نمايند، سزاوار باالترين ستايش

اند و دشـمن نابكـار    ـ زده» بدمستي«اين مردم خود را آشكارا به ناداني ـ به تعبير شاعر  
  :نيز از اين فرصت استفاده كرده، به غارت آنان روي آورده است

  اي كـه بيـدار اسـت    زخواب غفلت هر ديده
  زده است يكسره خود را بـه راه بدمسـتي  

 

 
 

 بدين گناه، اگر كـور شـد، سـزاوار اسـت    
 قسم به چشم تو ما مست و خصم هشيار است

)220ديوان ، ص (  

در ســوگ ) ش.هـــ ( 1337كــه آن را در ســال » آرزو«عــارف در غزلــي بــه نــام 
ميهن پرستانه بدار آويخته شـده بـود، خـود را در     كه به جرم مبارزات» حسين خان هللا«

اكنـون وقـت   : گويـد  ، ميدهد مي گرانه مورد خطاب قرار مقام يك ايراني مسؤول، سرزنش
آن رسيده كه از ديدگانت به جاي اشك، خون ببـاري، چـه مـردم سـرزمينت، يكسـر در      

لكـت را از  هاست كـه شـاعر ايـن مم    و به سبب همين غفلت ندا خواب فراموشي فرو رفته
در ايـن  : شـود  بيند و در نهايـت متـذكر مـي    تر مي معشوق، خراب) مست(چشمان خراب 

يابنـد و در صـدد آگـاه نمـودن و بيـداري       سرزمين آناني كه از خواب غفلت رهـايي مـي  
  :ديگرانند، سرنوشتي تلخ پيدا كرده، خود را بر باالي دار خواهند ديد

  تي به خـواب اي ديده خون ببار كه يك مّل
  دو چشـم تـو اي صـنم    تـر ز  ايران خراب

  بـه دار  دبيدار هر كه گشـت در ايـران، رو  
 

 
 

بيدارم آرزوسـت  ةدو ديد ،رفته است و من  
 اصالح كار از تـو در ايـن كـارم آرزوسـت    
 بيــدار و زنـــدگاني بيـــدارم آرزوســـت 

)220ديوان، (  



ار گرايي و تن دادن مـردم روزگـارش را بـه جهـل و نـاداني بـه رفتـ        عارف، خرافه
: گويـد  كند و در ادامـه مـي   قوم موسي در مقابل گوسالة زرين سامري تشبيه مي ةسفيهان

اين مردم نادان همانند آن گلة گوسـفنداني هسـتند كـه سرنوشـتي جـز قربـاني شـدن        
  :ندارند) هالكت و نابودي(

  اي زر ايـن ملـت   برند سجده بـه گوسـاله  
 

 
 

 كــه هســت چــون گلــة گوســپند قربــاني
)361ديوان، ص (  

او با اين كه تمام خطاها و انحرافات جامعه را در اثر غفلـت و آگـاه نبـودن مـردم     
دانـد و دلسـوزانه ديگـر آگاهـان روزگـار را       داند، با اين همه آنان را سزاوار كشتن نمي مي

  :نمايد تشويق به آگاه كردنشان مي
  انـــد گروهـــي كـــه جهـــل و نـــاداني

  هــا را نــداني چــرا   تــو ايــن نكتــه  
ــر  ــر بهـ ــارف ببـ ــاهالن معـ ــن جـ   ايـ

 

 
 

ــي  ــتن نـ ــزاوار كشـ ــدا را سـ ــد خـ انـ  
 كــه از جهــل و فقــر اســت خــبط و خطــا
ــان  ــع جهـ ــه ز وضـ ــد آگـ ــه گردنـ  كـ

)262ديوان، ص (  

  )ش 1318ـ1267(ـ فرخي يزدي 3ـ4

فرخي يزدي، شاعر لب دوخته مشروطه، كه بايـد او را شـهيد راه آزادي و مـيهن    
ايرانـي را جهـل و نـاداني و     هـاي جامعـة   هـا و عقـب مانـدگي    دانست، علت تمام فالكت

كـاه را   توان، ايـن درد جـان   گويد جز با علم و آگاهي نمي داند و مي پرستي آنان مي خرافه
  :درمان نمود
  از علـــت نـــاداني نيســـت دردي بتـــر

  دوي گــنج منــزل دار كــه بــر  بــا آن
 

 
 

ــت  ــاني نيس ــن پريش ــم دواي اي ــز عل  ج
ايرانـــي نيســـت بـــدبخت و فقيرتـــر ز  

)244ديوان، (  

تا جهل و ناداني از ساحت زندگي ايرانيـان  : گويد ميين روي در جايي ديگر از هم
توانند از ننـگ اسـارت و    گاه نمي زدوده نشود و علم و آگاهي جاي آن را نگيرد، آنان هيچ

بندگي بيگانگان رهايي يابند و شاهد آزادي و استقالل را در آغـوش گيرنـد و در نهايـت    
عنـي حقـوق سياسيشـان ـ كـه از نظـر شـاعر در آن        نخواهند توانست از حقوق خـود، ي 

شـد ـ    ترين ضروريات و نيازهـاي جامعـه سياسـي ايـران محسـوب مـي       روزگاران از مهم
  :برخوردار شوند

  ــد ــم مب ــه عل ــا ب ــل م ــود جه ــا نش   لت
ــودة مــا فاقــد حقــوق سياســي اســت    ت

 

 
 

   ــج ــت مس ــدگي ماس ــل بن ــيش مل لپ  
   ــد ــم مب ــه عل ــا ب ــل م ــود جه ــا نش لت  

)138ديوان، (  

كند و حـق قضـاوت    ترين دردها معرفي مي ي درد ناشي از جهل و ناداني را، بزرگفرخ
  :بيند بار بر پيشاني اين مردم مي گري اجانب بر اين مملكت را داغي سياه و خفت كنسول
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ــل   ــه زجهـ ــا درد دردا كـ ــاداني مـ   نـ

ــروز  ــب امـ ــاوت اجانـ ــق قضـ ــا حـ   بـ
 

 
 

 چــون سلســله شــد جمــع پريشــاني مــا
ــ  اني مــايـك داغ ســياهي اســت بــه پيش  

) 228ديوان،ص (  

از نظر فرخي، قوم ايراني زماني اسير جهل و ناداني شده، كـه خـود را از موهبـت    
وطنـان خـود را در ايـن ورطـه،      ور شـدن هـم   او غوطه. معرفت و آگاهي دور ساخته است

كنـد كـه از فـرط غفلـت و      شان مي دل مقايسه داند كه با كودكان ناآگاه و ساده بحدي مي
هـاي جـوز و خرمـا را     هاي مرواريد از دانه ند كه حتي قدرت تمييز دادن دانهجهالت چنان

  :ندارند
  معرفـــت نهـــاديم زدســـت ةتـــا پايـــ

  چــون كــودك خــرد بهــر جــوز و خرمــا
 

 
 

 يــك ســر بــه ره جهــل فتــاديم ز دســت
ابلهانـــه داديـــم ز دســـت ،و گهـــر در  

) 86ديوان،ص (  

كـيش و آيـين ايـن مـردم      چنين معتقد است، تا مادامي كه جهل و نـاداني  او هم
اركـان اداري و    ةدر نظـر او همـ  . تـر خواهـد شـد    است، بدبختي و فالكت هر روز بـيش 

فرهنـگ و معـارف،    ةتر بخاطر آن است كـه ادار  حكومت خواب و بيمارند؛ اما درد او بيش
آگاهي و معرفت مردمان اين سرزمين است، متأسفانه از ديگر اركان و ادارات  ةكه نمايند

  :تر است ويران
  ناداني و جهل تـا كـه مـا را كـيش اسـت     
ــه    ــد همـ ــد ادارات خرابنـ ــر چنـ   هـ

 

 
 

 بدبختي ما هميشـه بـيش از پـيش اسـت    
ــي ــيش اســت  ب ــي معــارف ب شــبهه خراب  

) 123ديوان،ص (  

  )1312-1249(الدين حسيني گيالني  ـ سيداشرف3ـ5

الدين حسيني معروف به نسيم شمال نيز همانند ديگـر شـاعران عصـر     سيداشرف
ترين راه مبارزه با جهل و ناداني را توجه جدي به علم و آگاهي و عقالنيـت   شروطه مهمم

شـود تـا همـة     داند و معتقد است كه اهتمام بـه علـم و دانـش موجـب مـي      و دانايي مي
ديو «توان به كمك آن  گمان آن نيرويي كه مي مشكالت ما از پيش رو برداشته شود و بي

زنـدگي محـو    ةببند كشيد و آن را براي هميشـه از صـحن   ها را در گودال تباهي» جهالت
  .نمود، نيروي عقل و دانايي است

ل و سـاز تحـو   توانـد زمينـه   در نظر او اين علم و آگاهي است كه بطور حقيقي مي
دگرگوني در جامعه و تغيير احوال ما ايرانيان معاصر گردد؛ تا جايي كـه ديگـر نشـاني از    

  :ها ديده نشود الگيران و رم وجود ساحران و جن
  سـان شـوند   ها و مغزها يك ها و روح عقل

  ها همه انسان شـوند  ناوان كه اين بيچاره حيو
  هـا  شود ديو جهالت كشـته در گـودال   مي

 
 

ها همـه آسـان شـود    از ظهور علم، مشكل  
 اين نفاق و اختالف آرنـد پايـان اي نسـيم   

ـ  مي هـا  م و عقـل در احـوال  دهد تغيير، عل  



  هـا  هـا، رمـال   گردند اين بيكـاره  خوار مي
 

گير هم گردند پنهان اي نسـيم  ساحر و جن  
) 61كليات نسيم شمال،ص (  

، كـه بايـد آن را از تعـريض    »دري وري«نسيم شمال، در قطعـه شـعري بـه نـام     
آميزترين شعرهاي انتقادي او به زبان طنز دانست، خطاب بـه قاسـم عمـو ـ كـه ظـاهراً       

ديدي كه سرانجام پس از عمـري انتظـار در   ! مواي قاسم ع: گويد آدمي است فرضي ـ مي 
  .صاحب فرزند ذكور شديم) نه لطف و اراده الهي(اثر دعاهاي ننه معصومه 

  اي قاســم عمــو حــاجتم امــروز روا شــد
  ديدي كه دعـاي ننـه معصـومه اثـر كـرد     
  اندر سر پيـري پسـري قسـمت مـا شـد     

 

 
 

ــد    ــا ش ــه بج ــه چ ــه ب  ب
 چــون تيــر گــذر كــرد   
ــد    ــا ش ــه بج ــه چ ــه ب  ب

) 46نسيم شمال،ص  كليات(  

هاي مردم نادان، ايـن بـاور خرافـي را     گرايي خرافه  چنين در ادامة نسيم شمال هم
ـ  » زاد پري«كند كه آمدن  مطرح مي شـما دلـيلش آن اسـت كـه دعـا و افسـون        ةبـه خان

كه از نظـر عـوام نـادان موجـوداتي ترسـناك و      » آلو آلو«و » آل«ننوشتيد و براي آن كه 
گيـر و رمـال    ژه به كودكان آسيب نرسانند، بايد جـن  ، به ديگران؛ بويآسيب زننده هستند

  :بياوريد
  افســـون بنويســـيد، پـــري زاد نيايـــد
ــد آل   ــبيخون نزن ــد ش ــر بياري ــن گي   ج
  هر چند كـه از تـرس دعـا آل، فنـا شـد     
ــو را    ــد آلولـ ــد بگيريـ ــال بياريـ   رمـ
  هرچند كه پاي آلو لـو هـم بـه هـوا شـد     

 

 
 

 همــــــزاد نيايــــــد  
 كـــــودك نشـــــود الل

ـ  ــه بـ ــد  ب ــا ش ــه بج ه چ  
 آتــــــش زنــــــد او را
ــد    ــا ش ــه بج ــه چ ــه ب  ب

) 46همان،ص (  

هـاي   او همچنين اسفند دود كردن عوام جهت دور ساختن دشمن و چشـم زخـم  
هـا را از دنبـال كـردن چنـين اعتقـاداتي، نهـي        دانـد و لـذا آن   مري خرافي مـي اها را  آن
  :نمايد مي

ــدازد   ــمن بگ ــه دش ــوزيد ك ــفند بس   اس
  صـفا شـد   هنگام بساط و طـرب و عـيش  

 

 
 

ــوازد ــرب بنــــ  مطــــ
ــد    ــا ش ــه بج ــه چ ــه ب  ب

)47همان،ص (  

» خواب مـرگ «نسيم شمال در يكي از شعرهاي انتقادي و بيدارگرانة خود به نام 
نمايـد كـه از روي غفلـت و ناآگـاهي      ملت نادان سرزمينش را بـه مردگـاني تشـبيه مـي    

يران از همه سـو  گويد كه دشمنان ا او مي. اند سرنوشت خويش را به دست ديگران سپرده
ها به گوش همگان حتي به گـوش   ور شده، نعره و غوغاي تجاوز آن به اين سرزمين حمله

»چنـان در خـواب غفلـت، بـه تعبيـر شـاعر        رسيده اما متأسفانه اين ملت هم» ارچرخ دو
  .خواهند خود را از اين فالكت خفت بار رهايي دهند  گرفتارند و نمي» خواب مرگ«
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  يـن ملـت نـادان مـرده    واي بر من مگـر ا 

  ور از چار طرف بهـر شـكار   دشمنان حمله
ــرخ دوار    ــت زچ ــه بگذش ــره و هلهل   نع

 

 
 

 داد و بيداد مگر ايـن همـه انسـان مـرده    
شيرين همـه مشـغول بكـار    ةبهر اين لقم  

ــاز ايــن ملــت خوابيــده نگشــته بيــدار   ب
 

  دست و پا بسته در اين گوشه زندان مرده
ـ      ردهداد و بيداد مگر اين همـه انسـان م

 

او همچنين خواب و غفلت مردم خود را به خـواب سـنگين خرگوشـان و مسـتان     
. بينـد  ها نمي خبري، راه بازگشتي براي آن شدت مستي و بي ازمدهوشي تشبيه كرده كه 

اي كه ظاهرشان زنده و در حركت؛ اما باطن وجودشان در مـرگ خـود    زده مردمان غفلت
  .خواسته، گرفتار آمده است

  

  تي است كه هشيار نگردد هرگـز اين چه مس
  اين چه راهي است كه هموار نگردد هرگـز 

 

 
 

  اين چه رمزي است كه اظهار نگردد هرگـز 
  اين چه خوابي است كه بيدار نگردد هرگـز 

  

 اين چه شخصيي است كه تن زنده ولي جان مرده
 داد و بيداد مگر اين همـه انسـان مـرده   

)47كليات، ص (  
مين ايران از صـدمات بيگانگـان خـراب و ويـران شـده،      بيند سرز او از اين كه مي

شود و معتقد است كه شرع اسالم و قوانين و احكام آن جملگي برباد فنا رفته و  متأثر مي
كـه صـداقت و ديانـت و     حيراني و سكوت و كسادي همه جا را در برگرفته است و از ايـن 

و البته اين همه بدبختي گردد  شرم و حياي اين مردم فراموش گشته، به شدت متأثر مي
  .داند و فالكت را بواسطة غفلت و ناداني مردم روزگارش مي

  

ــالد  ــراف ب ــد اســت ز اط ــه بلن ــش فتن   آت
ــاد  ــه بب ــوانين خدارفت   شــرع و اســالم و ق
  زارع و زنجيـــر از رنـــج فـــراوان مـــرده

 

 
 

ــاد  ــدارد در ي ــين روز ن ــاريخ چن ــيچ ت  ه
 خلق حيران، كسبه سـاكت و بـازار كسـاد   

...مگر اين همـه انسـان مـرده   داد و بيداد   
)47همان، ص (  

زهـر  «گـري ايـن فراموشـي را از     نسيم شمال در پايان اين شعر بيدارگرانه، ويران
در بيهوشي و فراموشي به » روغن بنگ«اثرگذاري : گويد بيند و مي تر مي مهلك» طاطوله

  اندازة اثرگذاري غفلت و جهالت اين مردم نادان نيست؛
  قــدر نباشــد اثــرش داروي بيهوشــي ايــن

  روغن بنگ هم ايـن شـكل نباشـد ثمـرش    
 

 
 

  زهر طاطوله هم اين قسم نباشـد ضـررش  
  آتش جهـل هـم اينطـور نباشـد ضـررش     

 

 همه غرقيم در اين آتـش سـوزان مـرده   
 داد و بيداد مگر اين همـه انسـان مـرده   

)47همان، ص (  



  ـ انتقاد شاعران دورة نيمايي از جهل و مبارزه با خرافات4

  )ش 1338ـ1276(يما يوشيج ـ ن4ـ1

با دردمنـدي   5نيما يوشيج پيشواي شعر آزاد در ايران در تعدادي از شعرهاي خود
ترين شعرهاي تمثيلي خود بـه   او در يكي از معروف. به اين موضوع پرداخته است يخاص
هـاي مـردم روزگـارش، كـه بايـد آن را از نظـر شـاعر و         به غفلت و جهالت» مهتاب«نام 

هاي جامعـة ايرانـي    گرايي فكران تاريخ معاصر علت العلل واپس آگاهان و روشنبسياري از 
تلـخ و البتـه    ةراه با تأثري عميـق قصـ   آلود، هم كند و با چشماني اشك دانست، اشاره مي

تـرين تجربيـات    او در اين شـعر يكـي از تلـخ   . كند مكرر تاريخ اين سرزمين را واگويه مي
خواهانـه عليـه    هـاي آزادي  ، كه همانا ناكام مانـدن حركـت  تاريخ مبارزاتي ايران معاصر را

هاي مـردم ناآگـاه    خبري ها و بي تر برآمده از غفلت استبدادهاي زمانه و از نظر شاعر بيش
ظريفـي  » ساقه گـل «هاي مبارزاتي به آن  گويد كه اين حركت كند و مي است، مطرح مي

اند امـا ايـن    جودشان كاشته و پروردهماند كه شاعر و كساني همانند او آن را با تمام و مي
 ةشـود و از ادامـ   هاي حكومت مستبد مواجه مي ساقه گل در ميان راه با طوفان بيدادگري

ي بـر جامعـة اسـتبداد    گر و بدين ترتيب يأس و نااميدي ويران 6ماند باز مي) مبارزات(راه 
مبارزاتي است و بـه  هاي  گير نهضت ها گريبان شود كه متأسفانه تا مدت افكن مي زده سايه

سـاز   هاي سياسـي ـ اجتمـاعي را سـبب     عنوان يك تم شاعرانه حجمي گسترده از سروده
بيند كه بـر سـر  او و    چون آواري مي نيما جهالت و ناداني حاكم بر جامعه را هم. گردد مي

شـاعر در ادامـه، جهـت نشـان دادن     . ريـزد  ساير آزادگان آگاه و دردمند روزگار فـرو مـي  
اصـلي كـالم ـ غفلـت و ناآگـاهي       ةبر درون مايـ » تجديد مطلع«ضوع با نوعي اهميت مو

گـري از جانـب    مشـكالت و موانـع، روشـن    ةگويد، با وجود هم ورزد و مي مردم تأكيد مي
ايـن راه بـا پاهـايي تـاول زده، بـه       برِ اگرچه راه. چنان ادامه دارد پرست، هم مبارزان وطن

بـاري از تجربيـات بـا     شود، اما كولـه  د و تنها ديده ميرس درمانده و ناتوان بنظر مي ،ظاهر
نيما بار ديگر در پايان . تواند ما را به فرداهايي روشن، اميدوار كند راه دارد كه مي خود هم

ترين نگراني و دغدغة من در ايـن   شود كه بزرگ شعر بازهم با زباني تأكيدآميز يادآور مي
  :استراه، جهل و ناداني و غفلت مردم روزگار 

دم شكند خـواب بـه چشـم     نيست يك/ تابدرخشد شب مي/ تراود مهتاب مي
نگران با مـن  / شكند خواب در چشم ترم مي/ چند ةغم اين خفت/ ليك كس و

كز مبارك دم او آورم اين قوم بـه جـان   / خواهد از من صبح مي/ استاده سحر
نـازك   /شـكند  از ره اين سفرم مـي / در جگر ليكن خاري/ باخته را بلكه خبر
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بـه  ! اي دريغـا / و به جان دادمش آب/ شتمكه به جانش ك/ آراي تن ساق گلي

كـه بـه در   / پايم برعبث مي/ تا دري بگشايم/ سايم ها مي دست/ شكند برم مي
/ تراود مهتـاب  مي/ ندشك بر سرم مي/ شان در و ديوار به هم ريخته/ كس آيد

/ مـردي تنهـا   دم دهكـده  بر/ مانده پاي آبله از راه دراز!/ تابدرخشد شب مي
ـ   :/ گويد با خود مي ،دست او بر در/ بارش بر دوش كوله / چنـد  ةغـم ايـن خفت

      . شكند خواب در چشم ترم مي
)28ديوان اشعار، ص (   

تـرين شـعرهاي    ، كـه از معـروف  »هـا  آي آدم«نيما در قطعه شعري ديگر بـه نـام   
سـتم خـود را بـه     شود، جهل و نـاداني حـاكم بـر جامعـة تحـت      سياسي او محسوب مي

در گـرداب  » يـك نفـر  «كنـد كـه همـواره     تعبيـر مـي  » دريايي تنـد و تيـره و سـنگين   «
او مردمان غافل روزگـارش را كـوران   . يابد زند، اما راهي نمي هاي آن دست و پا مي تيرگي

شـان   هـاي  خبـري و جهالـت   بيند كه براي رهايي خويش از بي گيري مي و مفلوجان زمين
  :كنند تالش نمي
پـا و   همچو مفلوجـان بـي  / پاييد دست بر ديوار مي/ زمان كه همچو كوران آن

  )302ديوان اشعار، ص (    گير زمين

نيما اگر در مسير مبارزات و فريادهـاي اعتـراض آميـزش، ناگهـان بـه انـزوا روي       
هـا و اميـدهايش را بواسـطة غفلـت مـردم روزگـار و        آورد، دليلش آن است كه طـرح  مي
بينـد؛ بـه همـين جهـت      شان، تباه شده مي معنا و نااميدكنندة هاي بي تفاوتي و سكوت بي

  :گويد است كه از روي درد مي
  )278ديوان اشعار، ص (   خلوت گزينم/ من به لبخند روزان تلخ و دردناك بي دلي

معنـاي مـردم روزگـارش چنـان بـه       تفاوت و بي هاي بي نيماي بزرگ در برابر نگاه
ترين عبارات آنان را مورد قهـر   دهد و با سخيف ر از كف ميآيد كه ناگهان اختيا خشم مي

  :گويد دهد و مي و عتاب قرار مي
» .اميدوارم نسل جوان آينده، خون بهاي مرا از اين ملت وحشي و نـادان بگيـرد  «

هـايي   گرايـي در نمونـه   مخالفت نيما در برابر جهل و ناداني و خرافه) 70، 1387باز،  طاه(
تـر در اشـعار    هـا چـون بـيش    گيـري  خورد، منتها اين موضـع  مي ديگر از اشعارش بچشم

تـر پـرداختن بـه شـعرهاي نـو       شود و كار ما هم در اين مجال بيش كالسيك او ديده مي
جا صرف نظر نموده، فقط بـه آوردن عنـوان    ها در اين رو از تحليل آن نيمايي است، از اين

تـوانيم بـه شـعرهايي     را نام ببريم، ميها  ترين آن اگر بخواهيم مهم. كنيم ها بسنده مي آن
و ) 165ص (» كچبـي «شـعر  ) 172و  171ص  2ــ 1شـماره  (» انگاسـي «چون شـعر  هم
  .از مجموعه آثار او اشاره كرد... و) 176ص (» ميرداماد«



  )ق 1379ـ1304(ـ احمد شاملو 4ـ2

شاملو هم با غم و اندوه فراوان بـه ايـن موضـوع پرداختـه و      ،در شعر دوره نيمايي
او در يكـي از قطعـات   . ايش ابراز داشته استه گراني خود را در اين باب بارها در سرودهن

راه با تعريضي سخت گزنـده، مـردم غافـل و     با زباني كنايي، هم» تمثيل«معروفش به نام 
نادان روزگار را به مردارهايي مانند نموده كه حقيرانه، تـن بـه بـاتالقي مـتعّفن كـه ـ در       

  :اند هاست ـ سپرده جهالت و فراموشيجا نمادي از  اين
از / ورنه خـاك / از اين دست است/ مرگ فواره/ ها شدن باران بركت/ زمين را

فريادي شو / مرده باشي/ جوباران حقير ةچون به گون/ باتالقي خواهد شد/ تو
  )85هاي خاك، ص  مرثيه(    مرداران/ وگرنه/ تا باران

متعهـد و آزاد انـديش در خصـوص انـزوا و     شاملو نيز همانند نيما و ديگر شاعران 
دوري جستن برخي فرهيختگان جفا ديده و زخم خورده از مردم نادان روزگـار، اشـاراتي   

  :گويد شان چنين مي هاي سخيفانه مهري داشته و در شكوه از بي
كه من آن را لغت بـه  / دوزخي است در كتابي/ يكسر/ شان ها و بوي ناكي  آدم
از ابتـذال  / راز عميـق چـاه را  / تا راز بلند انزوا را دريـابم  /ام از بر كرده/ لغت

  )7آيدا در آينه، ص (    عطش

  :سرايد هاي خود مي كردي است كه در ادامة شكوه شاملو با چنين روي
/ سخن من نـه از درد ايشـان بـود   / دست مرا بگير/ برويم اي يار، يا يگانة من 

نيازمنـد جراحـات بـه    / خـود را  اينان دردند و بود/ خود از دردي كه ايشانند
كه چون با زخم و فسـاد و سـياهي بـه    / و چنين است/ اند چرك اندر نشسته

  )61آيدا در آينه، ص (   .بندند كمر به جنگت استوارتر مي/ جنگ برخيزي

جا شايان ذكر است، آن است كه برخي منتقـدان شـعر شـاملو     اي كه در اين نكته
آميز دانسته، مورد مالمـتش قـرار    ل مردم، ناروا و توهينگيري او را در مقاب اين نوع جبهه

هـايي در تـاريخ شـعر فارسـي سـابقه       گيري واقعيت آن است كه چنين جبههاما . اند داده
تر بـه مـردم    ين لحني چه بسا تلخنها و ناصرخسروها با چ داشته و كساني همانند سنايي

چون خوك و گاو و خر را بـه   هم اتيكه صف اين اند و حتي ابا نداشتند از زمانة خود تاخته
داستان  اريان، همپورنامدمند روزگارمان دكتر  گر فرزانه و توان پژوهش. ها نسبت دهند آن

اگر شاملو خشـم و  «: گويد با اين موضوع در دفاتر از شاعر سترگ معاصر؛ احمد شاملو مي
اهر بـه تعهـدهاي   دردان متظـ  كندـ حتي اگر بي نمايد و پنهان نمي خروش خود را باز مي

اجتماعي، رندانه اتهاماتي را برايش علم كنندـ به خاطر صميميتي است كـه بـه عواطـف    
رنگـي   گمان در همين صداقت و يـك  خود دارد و بخشي از ارزش عاطفي شعر وي نيز بي

رنگي بنظر من اگر  شايبة دل اوست و همين صداقت و يك شعر او نداي عريان و بي. است
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تر از بسياري از شعارهاي اجتماعي تند و تيز است كـه   اشد؛ اثرش مثبتآميز هم ب توهين

هـاي ناشـي از خشـم و يـأس و      ايـن شـماتت  . شود دردان متظاهر، خارج مي از حلقوم بي
  ، بيداركننـده و برانگيزاننـده  باشـد  آميز باشد و نوميدكننـده  اندوه، بيش از آن كه توهين

  )103، 1374داريان، پورنام(» .است
راه بـا   ملو نيز با وجود تألم باطنيش از مردم روزگار، با صميمتي زالل هـم خود شا

  :سرايد سوزي آشكار و مسؤوالنه مي دل
هـاي خـود    برشـانه / توانسـتم، اي كـاش   يك لحظه مي/ توانستم اي كاش مي 

تا با دو چشم خويش / گرد حباب خاك بگردانم/ شمار را اين خلق بي/ بنشانم
  توانستم مي/ اي كاش/ و باورم كنند/ جاستببينند كه خورشيدشان ك

)47ـ48هاي خاك، ص  مرثيه(    

  )1345-1313(ـ فروغ فرخزاد 4ـ3

گراترين شاعران اجتماعي معاصـر، صـرف    پرواترين و در عين حال واقع يكي از بي
  .هاست»اعتراض«نظر از برخي انتقادهايي كه بر او وارد است، فروغ فرخزاد شاعر 

هايي متعـدد   شود، در حوزه زبان فروغ در قالب شعر مطرح مي هايي كه از اعتراض
هاي سياسي، اجتمـاعي،   توان در حوزه هاي او را مي ترين اعتراض بيش. قابل بررسي است

  .فرهنگي و گاهي ديني و اعتقادي مشاهده نمود
فروغ گرفتار آمدن مردم غافل را در حصـار جهـل و نـاداني و محبـوس شـدن در      

اي از متشـرعان خشـك مـذهب، بسـاط آن را در جامعـه       هالنه كه عدهدايرة تعصبات جا
برنـد،   اي براي فريب ديگـران بهـره مـي    اند و از دين و مذهب به عنوان وسيله گسترانيده

من پناه بردن به اتاق در بسته و نگاه كردن به درون را در چنـين  «: كند چنين انتقاد مي
اي حرف بزنم كه پر از بوي  خواهم از كوچه ميتوانم وقتي  من نمي... شرايطي قبول ندارم

ادرار است، ليست عطرها را جلويم بگذارم و معطرين آن را براي توصيف اين بـو انتخـاب   
  )169: 1372شميسا، (» ...كنم، اين حقه بازي است

تـر بـه قصـد نـوعي      يكي از اعتراضـات فـروغ، كـه بـا موضـعي منتقدانـه و بـيش       
ازتاب پيدا كرده، اعتراضـي اسـت كـه شـاعر بـه برخـي       هايش ب شناسي، در سروده آسيب

هاي فروغ، شـعري كـه بـيش از     در ميان سروده. خرافات راه يافته در باورهاي ديني دارد
. است» كه مثل هيچ كس نيست كسي«گيري است، قطعه شعر  گر چنين موضع همه بيان

ج پيـدا كـرده، بـا حفـظ     هايي كه در ميان مسلمانان روا گرايي او به منظور انتقاد از خرافه
  :گويد ها و احترامي قلبي مي حريم



هـايم   و كفـش / پرد و پلك چشمم هي مي/ ام من خواب يك ستارة قرمز ديده 
من خواب آن ستارة قرمـز  / اگر دروغ بگويم/ و كور شوم/ دنشو هي جفت مي

مثـل  / كسي كه مثل هيچ كس نيست، مثل پدر نيست، مثل انسي نيسـت / را
و قدش از / و مثل آن كسي است كه بايد باشد/ ل مادر نيستيحيي نيست، مث

از صورت امام زمـان هـم   / و صورتش /هاي خانة معمار هم بلندتر است درخت
و رخت پاسـباني پوشـيده   / كه رفته است/ و از برادر سيدجواد هم/ تر روشن

مال اوست / هاي منزل ما و از خود سيدجواد هم كه تمام اتاق/ ترسد است، نمي
در اول نماز و در آخـر نمـاز صـدايش    / و اسمش آن چنان كه مادر/ ترسد ينم

  )330ـ331مجموعه اشعار، ص (   .يا حاجات الحاجات/ يا قاضي القضات/ كند مي

گفتني است كه انتقاداتي از اين دست، پيش از آن كه به شعرهاي فروغ راه يابـد،  
از خـاطرات سـفر فـروغ بـه      در قسمتي. در خاطرات سفرهاي اروپايي او ديده شده است

  :كشور ايتاليا آمده است
در ايـران  . كنـد  ترين فرمش در ميان مردم ايطاليا حكومت مـي  مذهب با مبتذل«

العـالج   ها را نزد دعانويس و دعاگرفتن بـراي معالجـه امـراض صـعب     رفتن خاله خانباجي
همـه   جـا مـن بـه جوانـاني برخـوردم كـه داروي       كرديم، ولـي در آن  هميشه مسخره مي

كالهي كه پاپ يك بار به سرش گذاشته بود، و به همـين دليـل    شان را در شب دردهاي
هـا   با اين تفاوت كه خالـه خانبـاجي  . كردند وجو مي ها متبرك شده بود، جست در نظر آن

هـا اجـازه    چرخند، سـواد ندارنـد و محـيط زندگيشـان بـه آن      كه در اطراف دعانويس مي
كـاله   به شـب ) در ايتاليا(كه جواناني كه  ر بكنند، در حاليت دهد كه رشد فكريي بيش نمي

  )169همان، (» .گاه رم بودند جويان دانش شدند، اغلب از دانش متوسل مي
هـا، موضـوعي هماننـد     هـاي آن  فروغ در مواجهه و انتقاد از مردم نادان و نامردمي

  :گويد آنان ميفكر روزگار خود دارد و دردمندانه در شكوه از  ديگر شاعران و روشن
و اين جهان به النـة  / آيم ها و صداها مي تفاوتي فكرها و حرف من از جهان بي 

كـه  / و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمـي اسـت  / ماران مانند است
  بافند  در ذهن خود طناب دار ترا مي/ بوسند چنان كه ترا مي هم

)299ـ300مجموعه اشعار، ص (   

  )1369ـ1307( ـ مهدي اخوان ثالث4ـ4

هـا و   راوي حسـرت «اخوان ثالث ـ ايـن چاووشـي خـوان بـزرگ شـعر معاصـر ـ         
از جملـه شـاعراني دردمنـد و    . ناميد مي» سوم برادران سوشيانت«، كه خود را »ها هيهات

چون ديگر بزرگـان شـعر متعهـد معاصـر، پيوسـته بـه مـردم جامعـه و          آگاه است كه هم



 
  �  19 )زيشعر ست(در شعر معاصر  ييگرا نقد جهل و خرافه

 
هـا و   غدغـه او آن بـود تـا بـا سـتيز عليـه ناراسـتي       انديشـيد و تمـام د   ها مي دردهاي آن
  .خود را بزدايد ةهاي حاكم بر جامع ها، بتواند سياهي بيدادگري
هـايش سـيماي شـاعري انقالبـي را دارد كـه بـراي تحقـق         تر سروده او در بيش«

هاي سياسي ـ اجتماعيش از جمله برقـراري عـدالت و زدودن جهـل و نـاداني، راه       ناآرم
كند و از اين رو، در برخي از اشعار خـود، مخاطـب را بـه     ومت را پيشنهاد ميمبارزه و مقا

  )239، 1387پارسا نسب، (» .خواند هاي آگاهانه فرا مي بيداري و تالش
  خبــر گفــتم بــه روح خفتــه آن مــرد بــي

  برخيز و مـرد بـاش و لـيكن حـذر حـذر     
  عزيــز مــن، اي مــرد بينــوا! درد مــن هــم

ـ       رايمرد نبرد باش كـه در ايـن كهـن س
 

 
 

ــه  ــو خفت ــي ت ــا ك ــاب زد ت اي، بنگــر آفت  
...گــدار نبايــد بــه آب زد   زنهــار بــي   

اي، اين خواب جهل چيست آخر تو نيز زنده  
ــر مــرد نبــرد نيســت   كــاري محــال در ب

) 25زمستان،ص (  

تـر اوقـات    بـيش ) چه تاريخ گذشته و چه معاصر(گرچه نگاه اخوان به تاريخ ايران 
جـا كـه    امـا از آن . نه است و موضعي غالباً اعتراضي داردنگاهي انتقادآميز و آسيب شناسا

راه  هـاي تلـخ هـم    سير تاريخي مبارزات سياسي ـ اجتماعي سرزمينش پيوسته با شكست 
گاه روز خوشي  هاي برخي دون مايگان تاريخ هيچ ورزي ها و خيانت بود و بواسطه نامردمي

هـاي حـاكم    ها و سياهي غفلتزدودن (بدين جهت تالش در اين راه . را بخود نديده است
  :سرايد بيند و نااميدانه مي را امري ناممكن مي) بر جامعه

يـك جوانـة   / هـاي هرزگـي مسـتور    هاتان در خاك ريشه!/ اي درختان عقيم
/ اي گروهي برگ چركين تار، چركين پود/ مند از هيچ جاتان رست، نتواند ارج

  .ست نتواندش هيچ باراني شما را/ هاي گردآلود سالي يادگار خشك
)61از اين اوستا، ص (   

مردمان غافـل  » قاصدك«زير تأثير همين نگرش است كه اخوان در شعر معروف 
كند كه از هيچ چيـز خبـر ندارنـد و اساسـاً بـه       تشبيه مي» كوران و كراني«روزگار را به 

كنـد و   خبرهاست كـه قاصـدك را ترغيـب بـه بازگشـتن مـي       ها و بي خاطر همين غفلت
  :گويد مي

خوش خبـر باشـي،   / از كجا وز كه خبر آوردي/ هان چه خبر آوردي/ قاصدك
نه ز ياري نه / انتظار خبري نيست مرا/ گردي ثمر مي در من بي ،گرد بام/ ، امااما

جا كـه   برو آن/ و گوشي با كس يجا كه بود چشم برو آن/ ز ديار و دياري باري
دست بردار، از ايـن در  / رندقاصدك در دل من همه كورند و ك/ تو را منتظرند
كه دروغـي تـو   / گويد دلم مي/ هاي همه تلخ قاصد تجربه/ غريبوطن خويش 

  )87نامه، ص  آخر شاه(      . كه فريبي تو فريب/ دروغ



  )1318متولد (كدكني  ـ محمدرضا شفيعي4ـ5

نيمـايي،   ةهاي شاخص كه در شعر اجتماعي ـ سياسـي دور   گمان يكي از چهره بي
مند خود در اين زمينه، تأثيري غيرقابـل انكـار در آگـاهي بخشـي و      ار ارزشتوانست با آث

روزگارمان دكتـر شـفيعي كـدكني     ةخود بگذارد، شاعر و اديب فرهيخت ةبيدارگري جامع
  .است

هاي شفيعي، عموماً رنگ و بويي اجتماعي  هاي شعري، سروده در ميان انواع زمينه
هاي چهل و پنجاه بـه صـورت تصـويرها،     در دهه اوضاع اجتماعي جامعة ايران بويژه. دارد

تـرين ابزارهـاي شـعر     ها و ايماهاي انتقادآميز و بيدارگرانـه، كـه از ضـروري    رمزها، كنايه
گـر شـده    سياسي ـ اجتماعي ادبيات متعهد است، به شكلي تأمل برانگيز در شعر او جلوه 

  .است
هاي شـعر اعتراضـي    فستشفيعي در شعري موجز اما پرمعنا، كه بايد آن را از ماني

  :كند خود را چنين بيان مي ةهاي جامع معاصر دانست، فضاي ظلماني و غرق در غفلت
  كه زمين چركين است/ باران اين است ةآخرين برگ سفرنام

دانـد كـه بتوانـد در طـول زمـان، پيوسـته        گر را شعري مي او شعر واقعي روشن«
  :امونش نجات بخشدها را از ظلمت و جهل حاكم بر جامعة پير ناانس

  در شب تـارم نبـود   ، روشنگر چراغ شعر
  هـا  قـرن  گر نبود اين شب چراغ جـاودانِ 

 

 
 

رفتن، روي گفتن، چشم بيـدارم نبـود   راي  
 در ظالم ايـن شبسـتان راه ديـدارم نبـود    

) 395هزاره دوم آهوي كوهي، (  

مـك  داند كه شاعران به ك چون شمعي مي هاي شعري را هم او در جايي ديگر واژه
آن كـه مخاطبـان را در    زننـد، بـي   هاي گذشته را به آيندگان پيوند مي ها، زندگي نسل آن

  :تخديري دروغين فرو برده باشند
آن كـه   بـي / يك نسل را به نسل ديگر پيوستيم/ هامان واژه با شمعِ.../ ما/ اما

  )325همان، ص(      اي بسراييم بهر خواب  قصه

هـر چيـز، مخاطـب را بـه خودبـاوري و      البته شفيعي در شـعر خـويش، پـيش از    
داند، مشكل انسان ايراني، ايـن اسـت كـه او خـود را      كند، چه مي خودشناسي دعوت مي

بخوبي نشناخته و پيوسته به نيرويي بيرون از خود ـ طبيعي يا فراطبيعي ـ متكـي بـوده     
هـاي   است و اين كه، اگر اين نگرش انسان نسبت به خود تغيير يابد، دگرگوني در ساخت

 ةتصويري از درمانـدگي انسـان در عرصـ   » نما قطب«او در شعر . ديگر، دشوار نخواهد بود
  :رماندگي را در خود نشان داده استاجتماع را، عرضه كرده، عامل د

به هر كه بود و به هر جا كه بود و هـر چـه   / ندرماند چو تويي چيست، غيرِ سزاي هم
  )162هزاري دوم آهوي كوهي، ص (    .رجوع كردي اال دلت كه قطب نماست/ كه بود
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وجوي آفتـابي   كند كه بيرون از وجود خود، در جست برهمين اساس، به وي تأكيد مي

  )260- 259، 1387پارسا نسب، (. براي راه يافتن و نجات از ظلمت جهل و ستم نباشد
/ ري زمخـت يزمهر ةوين زمان/ در شبي چنين جذامي و سمج/ قرص خواب و آفتاب؟

  )113همان، ص (      .گمان در دل من و شماست بي/ ي، ار كه هستنيست آفتاب

  گيري نتيجه

در اين نوشتار مشخص شد كه ادبيات فارسي معاصر از منظرهاي مختلـف، بـويژه   
ق ما در اين مقال است ـ به نقد و بررسي  يمورد تحق ةـ كه حوز» نقد اجتماعي«از منظر 

ن در بـاب علـت شناسـي داليـل عقـب      چني هم. شناسي جدي نياز دارد و به نوعي آسيب
ترين دليل يا علت العلـل بـروز ايـن معضـل،      ايراني، مشخص شد كه مهم ةماندگي جامع

هاي زندگي و سرنوشتشان  همانا جهل و ناداني در جامعه و غفلت مردم روزگار از واقعيت
ي توجه يابي معضل مذكور، بايد هم به عوامل بيرون كه در مقام ريشه نكتة ديگر اين. است

كـه شـاعران بـه عنـوان يكـي از       نشان داد و هم بـه عوامـل درونـي و پايـان سـخن ايـن      
توانند نقشي بسـيار مـوثر در جهـت انعكـاس و در      داران مبارزه با جهل و ناداني مي پرچم

  .نهايت زدودن چنين معضالتي در جامعه داشته باشند



  ها نوشت پي
گيرند و در مقام دفـاع  اوت نگارنده خرده مند براين قض ممكن است برخي خوانندگان ارج .1

مند بزرگ دينـي برآينـد، امـا واقعيـت غيـر از آن اسـت كـه برخـي وانمـود           از اين دانش
هدف «: گويد باره مي در اين »وجوي قاف سيمرغ در جست«مؤلف محترم كتاب . كنند مي

ديگري  ةيوغزالي هر چه بود ـ حتي دفاع از مباني راستين شريعت و حقيقت ـ رفتار او م  
اسالمي را از مباني روشن خرد و منطق دور ساخت و اين خردگريـزي   ةببار آورد و جامع

. اش تمام عوام و خواص بعد را و منطق ستيزي بعدها حتي دامن خود او را گرفت و دامنه
ترين توجهي به جغرافياي بـالش   غزالي چنان خود را وقف شريعت ساخته بود كه كوچك

بـه  ) قبـل از اسـالم  (احت با رسوم گبركان و آيـين پارسـيان قـديم    خويش نداشت و بصر
او در شريعت رسمي قالبي عصر ذوب گشته بود و بـه تعبيـر اسـتاد    . خاست ستيزه بر مي

احساسات ملي و وطني و عواطف قومي و نژادي و رسـوم و آداب اجتمـاعي را در   : همايي
ست و همـه چيـز را در آيينـة    جنب شريعت و آييني كه بدان گرويده، فاني و مستهلك ا

رو شـريعت آسـماني خـارج     قلـم  ار بيند و هر چـه را  مقررات و احكام و تكاليف ديني مي
برآن است كه نوروز و سـده  . شمارد بخش مي باشد، جزء اهواي باطل و آداب و رسوم زيان

 ».بايد كه مندرس شود و كس نام آن نبرد
  )390ـ389وجوي قاف، ص در سيمرغ در جست: ، نقل77الملوك، ص  الدين، مقدمة نصيحه همايي، جالل(         

به گمانم خوانندة آگاه و فرهيخته بايد بخوبي بدانـد كـه غـرض مـا از بيـان ايـن سـخن         .2
نفـوذ  (هاي غير قابل جبراني كه در طـول تـاريخ از ايـن ناحيـه      نا؛ مصيبت و زي چيست

اري از ممالـك مسـلمان تحـت    متوجه سرنوشت تلخ ما ايرانيان و بسي) تفكرات اشعريون
متأسفانه حاكمان سياسي و دينـي در طـول   . ستم شده، قابل قياس با عوامل ديگر نيست

تاريخ با مطرح كردن اين انديشه ـ نفي اراده و اختيار و تن دادن به جبر مطلق و اين كـه   
و ها نتيجه تقدير و سرنوشت االهي اسـت ـ بـه تحميـق      روزي ها و سيه بسياري از فالكت

كشي از مردم ناآگاه برآمدند و سعي داشتند تا از اين راه به مطامع دنيـايي و اغـراض    بهره
كه خداونـد بصـير و آگـاه در مقـام تنبـه و هشـدار بـه         غيرانسانيشان نائل آيند؛ در حالي

 :فرمايد بندگان نادانش، صراحتاً مي
خداونـد حـال   ) 10يـه  سـوره رعـد، آ  (» ان اهللا اليغير ما بقـوم حتـي يغيـروا مـا بأنفسـهم     «
) سرنوشت خود(هيچ قومي را تغيير نخواهد داد، مگر آن كه خودشان حال خود ) سرنوشت(

را تغيير دهند و اساساً به خاطر همين موضـوع اسـت كـه عالمـه اقبـال الهـوري ـ يكـي از         
 :گويد دهد و مي مصلحان و بيدارگران مشرق زمين ـ آگاهانه ندا در مي

ــدا آن ملتــي را ســروري     داد خ
ــدارد   ــروكاري ن ــت س ــه آن مل   ب

 

 
 

 كه تقديرش بدست خويش بنوشـت 
 كه دهقانش بـراي ديگـران كشـت   

) 171كليات اقبال ،ص (  
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: نمونة اين دست از متفكران آزاد انديش ايرانـي در تـاريخ ادبيـات فارسـي كـم نيسـتند       .3

ن ترين اين بزرگان در گذشتة ادبيات اين سـرزمين، از ايـ   فردوسي و ناصرخسرو، شاخص
به گمانم استاد شفيعي كدكني با عنايت به همـين نكتـه اسـت كـه     . روند گروه بشمار مي

 :سرايد آگاهانه و از روي درد مي
  گه ملحد و گه دهري و كافر باشـد 
ــايي را  ــذاب تنه ــد ع ــد بچش   باي

 

 
 

 گه دشمن خلق و فتنه پـرور باشـد  
 مردي كه ز عصر خـود فراتـر باشـد   
 

: وشن شدن ذهـن خواننـدگان گرامـي بايـد گفـت كـه      در ارتباط با اين موضوع، جهت ر .4
 يداري از رشد تـاريخي كمتـر   اي و دام صرف نظر از نوع شيوة كشاورز، مناسبات عشيره«

اي نياز به شهر و صنايع و رشد تفكر ندارد؛ زيـرا مناسـبات    زندگي عشيره. برخوردار است
يعت وجود ندارد تـا او  توليد بسيار ساده و ابتدايي است و چالشي جدي ميان انسان و طب

 )167چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت، ص : نقل از. (را به تفكر و انديشه وا دارد
ها، در آثار منثـور نيمـا نيـز بازتـاب      مبارزه عليه جهل و ناداني و خرافات جداي از سروده .5

 نويسـي نيمـا كـم اطـالع يـا      داران ادب معاصـر از داسـتان   بسياري از دوست. داشته است
. هـايي داشـته اسـت    نويسي هم تجربـه  داستان ةواقعيت آن است كه او در عرص. ناآگاهند

گاه به شكل جدي آن را دنبال نكرده است و البته موقعيت شـعر و شـاعري او    منتها هيچ
چنان برجسته و خيره كننده بود كه مجالي براي بالندگي و كمال اين بعـد از شخصـيت   

هايي را نوشـت كـه    ناحال او در دوران حيات هنريش داست به هر. هنري او فراهم نياورد
صـد  «هـاي او بـه كتـاب     ناتوانند براي آگاهي از نام برخي از داست مند مي خوانندگان ارج

 .مراجعه نماييد 87و  86اثر حسن ميرعابديني، ص » نويسي در ايران سال داستان
كه در آن نويسنده نفرت عميـق  » مرقد آقا«در ميان آثار داستاني نيما، نوولي است به نام 

طنز اين اثر چنـان  «. دهد خود را از جهل و موهوم پرستي به شكلي غيرمستقيم نشان مي
. پرده بود كه نيما ناگزير شد تا زمان داستان را در قرن هشتم هجري قرار دهد گزنده و بي

رايانـه در  هـاي واقـع گ   اما حقيقت آن است كه داستان مرقد آقا يكي از نخستين داسـتان 
صـد  (» .توصيف چهرة مسخ شده از فقر و خرافات روستاهاي ايران در زمان رضاشاه اسـت 

 )87نويسي در ايران، ص  سال داستان
ذكـر  » سـاقه گـل  «شايان ذكر است كه جداي از اين مفهوم نمادين سياسـي كـه بـراي     .6

گـل را   توان مفهوم كنايي ديگري براي آن متصور شد؛ بدين معنـا كـه سـاقة    گرديد، مي
 .تعبير كرد» شعر نو نيمايي«توان نمادي از جريان تجددخواهي شاعر، يعني مي

 :گويد ناصرخسرو كه مظهر خشم و  نفرت ا زمردم جاهل روزگار خويش بود، در اين خصوص مي .7
  رفتند چو جمله خلق به بازار جهل مي

  
ــاره  ــن يلــه گوب   نايــد هگــرز از اي

 

 
 

رم گشـاد دكـان را  همي ز بـيم نيـا    
) 167ان اشعار ،ص ديو(  

ــاره    ــل بيچ ــج عاق ــز درد و رن  ج
) 386ديوان اشعار ،ص (  

فراموش نكنيم كه خداوند باري تعاال بارها اين جماعت نادان را در قرآن كريم بسختي 
  .ها نسبت داده است را به آن» كاالنعام«و » حمار«چون  سرزنش كرده و صفاتي هم
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