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گوناگون بیان کردهاند .این مسئله در ادبیات معاصر از نظر کمیت و کیفیت ،آنقدر گسـترده
اسـت که بررسی و تحلیل جریانشناسی انتقاد در شعر معاصر ،نیاز به پژوهشی فراگیر دارد.
 .1 .1بيان مسئله
بهطور کلی حمیدي به نام شاعر «اشک معشوق» مشهور شده است؛ اما جداي از رمانتیزم
ناب در آن اشعار ،شعر وي در دوکتاب سالهاي سیاه و شکوفهها که اساس این پژوهشاند،
رنگ اجتماعی و انتقادي بیشتري دارد .هدفِ این پژوهش همین است که حمیدي شیرازي
ازجمله شاعران متعهدي است که در کنار سرودن اشعار عاشقانه و عاطفی از بیان واقعیات
اجتماعی غافل نبوده است .وي با درک انسانی خویش ،تباهیها و تلخیهاي جامعه را
میسراید .او شاعري منتقد است .هرچقدر حمیدي از مرحلهي جوانی فاصله میگیرد ،اشعار
او در بردارندهي نوعی نقد اجتماعی میشود که بررسی آن ضروري به نظر میرسد .در این
جُستار با تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی آثار حمیدي شیرازي ،ضمن آشناکردن مخاطب
با زندگی حمیدي شیرازي و شخصیت ادبی و اجتماعی و اندیشههاي انسانی او ،تصویري
روشن از چالشهاي اجتماعی و سیاسی دوران زندگی او ارائه میشود .پرسشهاي اصلی
این نوشتار عبارتند از :مهمترین مسائل اجتماعی و سیاسی منعکسشده در اشعار حمیدي
چیست؟ زبان وي در سرودن اشعار سیاسی بیشتر به کدام تکنیک و شگرد شعري گرایش
دارد؟ جایگاه دفترهاي شعر حمیدي در مسائل سیاسی و اجتماعی چگونه است؟
 .2 .1پيشينهی تحقيق
شعر حمیدي شیرازي در پژوهشهایی نهچندان فراوان ،بررسی و نقد شده است که بیشتر
آنها جنبههاي ادبی و احساسی دارند؛ اما در هیچیک از این نوشتهها ،شگردهاي او در نقد
سیاسی اجتماعی روزگار خویش تحلیل نشده است .پایاننامههایی چون زارع ( )1378با
عنوان دکتر حمیدي در آیینهي آثارش؛ پرنیانی ( )1387با موضوع فرهنگ تشبیهات اشک
معشوق؛ اسنقی ( )1388با موضوعِ معرفی و تحلیل سبکی ،هنري ،بالغی و زبانی آثار
ادبی دکتر حمیدي شیرازي؛ قاسمی ( )1390با عنوان تلمیحات و تمثیالت و اعالم در
آثار مهدي حمیدي شیرازي؛ ولیزاده ( )1390با عنوان تحلیل و بررسی اشعار غنایی
حمیدي شیرازي با تکیه بر اشک معشوق؛ رحمانیبادي ( )1392با عنوان بررسی
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محورهاي زیباییشناختی در اشعار حمیدي شیرازي» نوشته شده است که رویکردشان
بیشتر بررسیهاي سبکی و بالغی بوده است.
از میان مقاالت علمیپژوهشی که به اشعار وي پرداختهاند ،باید به مقالهي عرفانی
( )1391با عنوان «جایگاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی حمیدي شیرازي» و از
همین نویسنده ( )1392با نام «تأثیرپذیري حمیدي شیرازي از شاعران پیشین» و مقالهي
رضا ( )1392با موضوع «حمیدي و شعر سنتی او» در مجلهي آینده نام برد که در هیچیک
به رخدادهاي سیاسی و اجتماعی موجود در آثار حمیدي اشارهاي نشده است.
 .3 .1ضرورت پژوهش
از آنجا که شعر نیمایی و سپید از دههي دوم سدهي جاري بیرق نقد اجتماعی و ادبیات
سمبولیک را از آن خود جلوه دادهاند ،بایسته است با چنین پژوهشهایی نشان داده شود
شاعران سنتیسرا نیز در حوزهي نقد اجتماعی و شعر نمادین بیتأثیر نبودهاند و حمیدي
شیرازي اگر درخشانترین شاع ر این گروه نباشد یکی از سرآمدان است .این پژوهش
ازین جهت که غباري از روي این تالشها برمیدارد الزم به نظر میرسد.
 .2پردازش موضوع
در آغاز به شناسنامهي شخصی و ادبی شاعر و شرایط کشور و مشکالت منطقهاي ،سپس
به بازخوانی و نقد آن روزگار از منظر این شاعر پرداخته میشود؛ آنگاه دغدغهها و
آزردگیها و تحلیلها و انتقادات شاعر بررسی میشود.
 .1 .2زندگی حميدی شيرازی و شخصيت اجتماعی و ادبی او
مهدي حمیدي شیرازي در  14اردیبهشت سال  1293شمسی در شیراز زاده شد .از وي
دفترهاي عصیان ،شکوفهها ،شاعر در آسمان ،فرشتگان زمین ،سالهاي سیاه و اشک
معشوق به جاي مانده است .شکوفهها و سالهاى سیاه بیشتر شامل اشعار وطنی و
سیاسی -انتقادى و دفترهاي پس از یک سال و اشک معشوق بهطور کلی شامل اشعار
عاشقانهي وي است .حمیدى کتابهایی مانند زمزمهي بهشت و رمان ماه و شش پنی را
ترجمه کرده است؛ همچنین کتابهاى شعر در عصر قاجار ،فنون شعر و کالبدهاى
پوالدین آن و دریاى گوهر را نوشته است .وي در تیرماه سال  1365چشم از جهان
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فروبست و در حافظیهي شیراز به خاک سپرده شد .غالمحسین یوسفی در چشمهي
روشن دربارهي حمیدي مینویسد« :شاعري است سریعالتأثیر و آتشینطبع و نستوه و با
واکنشهاي روحی شدید در برابر هرچه بر او میگذرد ،از عشق و دوستی و محبت یا
بیوفایی و مخالفت گرفته تا موضوعات اجتماعی( ».یوسفی )91 :1369 ،از وي همچنین
کتابی به نام بهشت سخن در معرفی ساده و فشردهي شاعران پارسیگوي از آغاز تا سدهي
پنجم در انتشارات دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است.
 .2 .2حوادث سياسی و اجتماعی در شعر حميدی شيرازی
در شعر حمیدي حوادث سیاسی و اجتماعی به دو گونهي نمادین و غیرنمادین مطرح
میشود :فضاي خفقانآلود دورهي حیات حمیدي ،شرایط را کامالً براي ظهور گرایش
سمبولیک فراهم کرد .دورهي اوج این گرایش ،دههي سی و چهل معاصر است .سمبولیسم
یک اصطالح ادبی است و «به مکتبی گفته میشود که به نماد و نمادپردازي در شعر
اصالت میدهد( ».زرقانی )533 :1387 ،سمبولیسم را میتوان «هنر بیان افکار و عواطف
نه از راه شرح مستقیم و نه بهوسیلهي تشبیه آشکار آن دانست( ».چدویک)10 :1375 ،
در فرهنگها ،سمبول را برگرفته از واژهي فرانسوي سمبُل ( )symboleمیدانند.
سمبولیسم و نمادگرایی به معنی عام ،استفاده از نماد و مفاهیم نمادین است ،نمادگرایی
به این مفهوم در ادبیات سابقهاي دیرین دارد( .داد)295 :1383 ،
سمبولسیم در نیمهي دوم قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و مانند همهي مکاتب
ادبی اروپایی ،کموبیش ،بر روند تحوالت و تطورات ادبی دیگر ملل ،آثاري بر جاي
گذاشته است .در این میان ،شعر و ادب معاصر فارسی هم از حوزهي نفوذ و تأثیر این
مکتب ،دور نمانده است .حمیدي شیرازي رخدادهاي متعدد سیاسی و اجتماعی را در
شعر خود با کمک نماد و دیگر صور خیال انعکاس داده است.
 .3 .2تصویری از ایران و وضعيت آن
حمیدي به شیوهي سبک خراسانی با کمک نمادهایی که از طبیعت و لوازم آن ساخته
است ،وضعیت ایران را در دههي بیست نشان میدهد .وي در مقدمهي دفتر سالهاي
سیاه به این موضوع اشاره میکند که« :در ضمن این کتاب هر کجا با نقاشی پردههاي
گوناگون طبیعت مصادف شدید ،عمیقتر و نافذتر در آنها بنگرید و نکات سیاسی و
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اجتماعی را در آنها جستجو کنید» (حمیدي)7 :1325 ،؛ زیرا «ایران دههي بیست
دستخوش تحوالت سیاسی و در هولناکترین وضع خود بود( ».عاقلی)87 :1371 ،
حمیدي با کمک سمبلها ،تصاویري از وحشت طبیعت ،سیاهی و تباهی و بیقراري آن
میسازد که انعکاسی از وضعیت ایران است.
باز شام تیره آمد زلـــف بر دامــن گرفت
چهرهيگردونسیهشد،خندهي گردون سیاه
آفتاب خاوري بر بام گیتی خواب رفت

کشور حور و پـري را جیش اهریمــن گرفت
گیسويشب،پردهها بر چشمهي روشن گرفت
قاقـم سنجــابگون را در خز ادکن گرفــت
(حمیدي)35 :1325 ،

با استفاده از نمادهایی چون ظلمت بیدادگر ،آسمان و مرد خفته ،دیو تاریکی و اختران،
وضعیت ایران را ترسیم میکند .این رویکرد سمبولیسم است که میکوشد «به جاي ارائهي
یک پیام فکري یا اخالقی ،یک وضعیت عاطفی خلق کند که در آن از نمادهاي ظاهري
براي بیان این عواطف استفاده شود( ».نوري و حاجیان فرد)465 :1392 ،
خون مرد خفته را مردانه بر گردن گرفــت
ظلمت بیدادگر چون آسمان را خفته دید
آسمان خون گریه کرد وز اختران روین گرفت
دیو تاریکـی گلوي آسمان درهم فشــرد
(حمیدي)35 :1325 ،
از اینهمه ظلم و ستم ،دستها به آسمان رفت و شکایتها در پیشگاه خداوند ابراز
شد .روشنفکر که از ماجرا و چپاولگري آگاه بود ،پنهانیهاي جامعه را روشن میکرد و
فریاد میکشید .حمیدي این فریادها را با کمک نمادهایی چون چنار و مرغ شب و ...نشان
داده است.
شاخهيبشکسته کار چنگ بربطزن گرفت
هر کرانی نالهاي از شاخهاي آمــد پدیــد
اشک بردامن فشاند وگوش بر ارغنگرفت
و آن چنار سالخورده سرگران خمیده شد
تا سپیـدهدم به پنهان نالــه و شیون گرفت
مرغ شب ز اسرار پنهان اندکی آگاه بــود
(همان)37 :
د ر پایان این شعر طوالنی ،شورش و فریادهاي شاعر ،با نمادهایی چون سیاهی و
کاروان و سیل نمود پیدا میکند.
هرچه میبینم سیاهی دربدي مسکنگرفت
هرچه میبینم سیاهی ،هرچه میبینم بدي
خوابگــاه نازنیــن را سیل بنیانکن گرفت
کاروان! بیدارشو ،بیدار!جاي خواب نیست
(همان)38 :

146

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،3پاییز ( 1397پیاپی)37

در شعر «سورهي یاسین» بزرگان کشور را با کنایه نهیب میزند« :که خوب این خانه
را کردید محکم» (حمیدي )41 :1325 ،شعري که خود ،مقدمهاي بر آن زده است« :در این
روزها مملکت ما تیرهترین دقایق تاریخی خود را میگذراند ،سرهنگ و سرتیپ و
سرلشکرهاي فراري پیدرپی به پاس اداي وظیفه ،سرتیپ و سرلشکر و سپهبد میشوند.
تاجرها به اسم تجارت ،اموال مردم را غارت میکنند؛ راهزنان از سرکیسه کردن مسافران
شادي و انبساط مینمایند! و( ». ...همان)41 :
اي وزیران ،اي امیران ،اي بزرگان ،اي پدرها
خانهآبادان،کهخوب اینخانه راکردید محکم

اي به دانایی سمرها ،اي به خوبی مشتهرها
چشمما روشن،که خوش بستیدسرحد و ثغرها
(همان)41:

با تکرار «هیچ میدانید» که پرسشی در معناي ثانویه است ،وضعیت نامطلوب مردم و
جامعه را فریاد میزند .این وضعیت را با کمک علم «معانی» ایجاد میکند؛ زیرا «دانش
معانی ،متولی بررسی مقولههاي معنایی و منظوري جمله یا معنـی ثـانوي جمالت است».
(شمیسا )26 :1373 ،در کاربرد روزانهي زبان ،چه در گفتار و چه در نوشتار ،ممکن است
صورت دستوري جمله با نقش معنایی و منظوري آن مطابقت نداشته باشد( .رحیمیان،
)17 :1381
هیچ میدانید میلرزند شبها پیلهورهــا؟
هیـچ میدانید میگریند شبها پاسبانان؟
دوش چون پروانه جان دادندبا شمع سحرها؟
هیـچ میدانید کان طفالن لرزان برهنـــه
(حمیدي)41 :1325 ،
وضعیت ایران را با کمک تشخیص با مخاطب قراردادن رضاشاه اینچنین نشان میدهد.
باال گرفت و سایــه بــه سرها زد
میخــوارگـی و دزدي و بیشرمـی
خون بر دو رخ ز چشم گـهرزا زد
نامــوس گریـه کرد و شرافت مرد
کوس هنــر ،دریـــده رعنـــا زد
رقــاص خانــه گشت ،دبیرستــان
(همان)56 :
در این فضاي مسموم ،دانا اسیر نادان شد و خفاشان کور و بیسواد و ناالیق ،ناظر بر
افراد شایسته و الیق شدند .ثروت ،جاي فضل و دانایی را گرفت ،دزدي و پستی و
فرومایگی وجه مشخصهي بزرگان جامعه شد .همهي این این تصاویر در شعر این شاعر
به طور نمادین بیان میشود.
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خفــاش کـــور ،طعنه به حربا زد
دانـــا اسیـــر سخــرهي نادان شد
زد الف ،آن کــه الف ز کــاال زد
بگرفـــت سیـــم ،جاي فضیلت را
پستــی ،بلنــــد همـــت واال زد
دزدي ،شگفت پیشهي مردان گشت
(همان)57 :
در تایخ  1321/8/27شعر «الالیی غمانگیز» را سرود که در دفتر سالهاي سیاه چاپ
شد .در این شعر با مخاطب قرار دادن ایران ،به وضعیت اسفبار حال کشور و قیاس آن با
گذشتههاي استوار تاریخی میپردازد.
امروز تــو پنـــداري فریــاد حزینستی
خاکی که به یــاد آرد آواي نکیــسا را
کش رستم و روئینتن دوطفل جنینستی
زیر لگد دشمن مانــا شکمــی بینـــم
نقشی که کنون گویی در حلقه نگینستی
یک روز بهزیبایی بر حلقه نگین بودي
(همان)70 :
در  1321/11/13شعر «زمستان مرگ» را سرود و منتشر کرد و با مقدمهاي که تفسیر
واقعی اوضاع آن روزگار است ،چنین اظهار نظر میکند« :فاصلهاي که بین تاریخ این شعر
و چکامه بعدي است ،حکایت از روزهایی میکند که تاریکترین و حیرت انگیزترین و
مخوفترین دقایق جنگ بر ایران میگذشت ،در این سالها ملت ایران به جز عدهي
معدودي به جاي گندم ،پَهِن میخوردند و در عوض لباس ،پالس میپوشیدند و به جاي
قند و چاي ،خون دل آشامیدند و بهاقتضاي سیاست مرموزي که پیروي از این فلسفه
میکرد که «سگ را گرسنه نگاهدار تا از تو پیروي کند» تقریباً با گرسنگی به سر بردند.
انگلیسیها پیدرپی کامیونهاي پر از گندم را از کانادا میآوردند! زیرا مملکت فالحتی
ایران گندم نداشت و پیدرپی در روزنامههاي معلومالحال اثر این بخشش منعکس میشد
و این منت را ابواب جمع ایران میکرد( ».حمیدي )77 :1325 ،حال و هواي زمستان،
طبیعت ،خزان ،اهریمن ،سرما ،دود ،دمه ،مه ،باد و باران که همگی نماد از اوضاع وخیم
جامعه است ،در این شعر هویداست.
نبرد است و پیکار اهریمنی است!
خزان است و روز برهنه تنی است!
زده خیمه بهمن ،ز مشکین حریــر
کتایون خورشید ،پوشیـــده قیـــر
دگـــر باره افتـــاد بیــژن به چاه
فرو رفتــه در ابــر خرگـــاه مــا
(همان)78 :
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در تاریخ  1323/6/24شعر«نهیب خزان»را با نمادهاي طبیعی میسراید که پایهي اصلی
همهي این امور طبیعی ،خزان است؛ خزانی که نماد فرسودگی و پژمردگی جامعهي زمان
شاعر است.
باز به دامان باغ ریخــت زر دهدهــی
آمد وصل خزان با خوشی و فرهــی
خم شد از ترس باد قامت سرو سهـی
گلبن از خشم ابر جامه بهبستان درید
جیش هریمن نشست جاي مه خرگهی
راه بیابان گرفت فاخته از بانــگ زاغ
(همان)84 :
در تاریخ  1323/7/12در شعر «خزان امید» وضعیت ایران را چنین ترسیم میکند:
بدینصفت بهجهان اول استوثانینیست
به کام راهزنان است جادهها از آنــک
به قلب کشور ،جز جاي دزد جانی نیست
زمین کشور ما دزدخیز و غارتزاست
(همان)87 :
شعر «وطن» که وضعیت آن دوران را مشخص میکند ،در تاریخ  1324/9/16سروده شده
است .وطنی که همهي پاکان ،اسیرند و راهزنان همه آزاد و سرافرازند و دیوانگان و
خانهدزدان همه رئیس و ساالر شدهاند .حمیدي شیرازي این موضوع را با پرسشی در
معناي ثانویه آغاز میکند:
وطن اینجاست که پاکان همه اینجا بندند؟
این وطن شدکه درآن هرکس دیوانه و دزد

وطن اینجاست که آزاد همان راهزن است
خانهساالر و خداوند و سر انجمن است؟
(همان)111 :

از سالهایی میگوید که انواع رنجهاي اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده است.
همه دیدیم نه افسانه و خواب و وسن است
بیست سال آنهمه اندوه و بال بردنهـا
مردن و کشته شدن بهتر از این زیستن است
زندگانی دگر از این که بود بدتر نیست
(همان)111 :
در شعر«ایران چه میگوید» ،با کمک تشخیص از هرج و مرجها و دستبهدست شدن
سرزمین ایران به هر دستی و به هر سویی میگوید:
میکشندم از دوجانب این به سوییآن به سویی
این گرفته گیسویم ،آن یک گریبانــم ،خدایـــا

مفتیان عقدم به شوئی بسته ،قاضیها به شوئـی
هر دو گویندم گلی ،گل را نباشد پشت و روئی
(همان)113 :
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در شعر «دخمهي کبود» از نسیم ،حال و روز جامعهي ایران میپرسد که نسیم چنین
روایت میکند:
قوامند و ناصـر در آنجــا امیـــر
یکی خــون مردم خورد بیدلیــل
کمر بسته بر قتل عام از دو سـوي

وزین هر دو شب ،روز مردم سیا
یکی مال مـردم بــــرد بیریــــا
دو حمـــال خــــاص بریتانیـــا

(همان)115 :
این شعر طوالنی با یادکردي از «سید ضیاء» با کمک آرایهي تشبیه به پایان میرسد.
خود شاعر در پاورقی گفته است که منظور از واژهي «سید»« ،سید ضیاء» است .سید ضیاء
طباطبایی «در جریان جنبش مشروطه به صف هواداران مشروطه پیوست و در زمان
محمدعلی شاه قاجار و استبداد صغیر به شهر ساري تبعید شد( ».بهنود)21 :1368 ،
چو ابرم پر از اشک شد دیدهها
چو گوشم شنید این سخنها زیـاد
مگر نقش «سید» که ماند به جا
در آن اشک هر نقشی آمد ،گذشت
(همان)121:
همچنین در شعر طوالنی «رستاخیز» که در تاریخ  1324/11/5سروده است ،وضعیت
نابهسامان ایران را نشان میدهد:
زینطرف سرهنگ مست وخیرهاي باتیغ تیزي
زآن طرف آهنگ آه و نالهاي از روستایی
آن برهنهشوي ،در فرمان شه ،بیدستمزدي
وآن زن سنگینشکم ناچار دنبال غذایــی
(همان)123:
 .4 .2شورش و حمله عليه رضا شاه
در دورهاي که رضاشاه براي خود تاریخ تولدي قرار داده است ،حمیدي ،سروده هایی
دارد که در آن با همراهی آرایهي تشخیص ،انتقادها و سرزنشهاي پیدرپی به رضاشاه
شده است .رضاشاه «در تاریخ  24اسفند  1256خورشیدي در آالشت مازندران به دنیا
آمد( ».رستمی )4 :1372 ،حمیدي در سرودهي «جشن گلها» ،نخست به توصیف و
چگونگی برپایی جشن میپردازد ،سپس از خدا میخواهد که دیگر بناي استواري از این
پادشاه نبیند و به نفرین او می پردازد:
زانکـه پابرجــا نمیبینم بناي استواري
سال امسالین مرا گل مستی امیــد بخشـــد
نیک میدانم کز این پس بر چمنها ،بر سمنها
مرغ زیبایی نگوید وصف شاه کامکاري
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جملگی رقصند لیکن بر مزار شهریاري
با سمنها ،نسترنها ،بیدبنهـا ،سرخگلهــا
(حمیدي)15 :1325 ،
در ادامه خشمگینانه واژههاي گزندهتري به کار میبرد و با کمک آرایهي کنایه ،بالزدن
و سایه برداشتن و برچیدهشدن سایهي زهرماري وي را از زمین آرزو میکند:
بال برزن از جهان ،زیرا اثر از حرص مــوري سایه بردار از زمین ،زیرا نشان از زهرماري
سال دیگر بر مزارت گر چنین روزي برقصم نذرها کردم که خوانم شعر نغز آبـــداري
(همان)15 :
در شعر «پیک سعادت» به متن استعفاي رضاشاه که حاکی از رفتن اوست ،حمله
میکند .رضاشاه قبل از رفتن ،استعفانامهي خود را مینویسد و اعالم میکند که «امور
سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم .از امروز که
روز بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست است ،عموم ملت از کشوري
و لشکري ،ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بپذیرند( ».رستمی)82 :1372 ،
باید ایران را کنون روزي نوین جشنی نوآیین
برنیایــد زین سپس از ناي مظلومی خروشی

تـــا برآیــد نالههــاي دردمند از هر کرانی
برنخیزد زین سپس از جان مهجوري فغانی
(حمیدي)17 :1325 ،

به اشکبوسهاي زمان میتازد که دوران تباهی و ستم تمام شده است و ضحاکیان
عمرشان سرآمده و کاوه را میستاید .با واژههاي اشکبوس و رستم و ضحاک و کاوه،
نمادهایی از وضعیت ایران میسازد:
اشکبوس تیرزن!آشوب کم کن ،بانگ کم کن
خانه آبادان که شام عمر ضحاکـــی سرآمــد

مرگ آمد ،زانکه رستم آمد و تیر و کمانی
کــاوهاي پیــدا شد و تاباندرفش کاویانی
(همان)17 :

در شعر کوتاه «خانهي ویران» از بیعرضگی رضاشاه مینالد:
خرم آن خطه که در سایهي سلطانی نیست
کار سلطان اگر آن بود که من میدید
کـــه دگـــر آرزوي هیـچ گلستانی نیست
ما نهتنها ز گل روي تو بیزار شدیــم
(همان)23:
در شعر «جزیرهنشین» شکر میکند که رضاشاه در جزیره گرفتار شده است و
آتشگرفتن او را آرزو میکند .این آرزو را با کمک کنایههایی چون «تاب ز چشم گرفتن»
و «آتش در او افتادن» بیان میکند:
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هزار شکر که جایی در این جزیره گرفتی
اگرچه تاب ز چشمم به چشم خیره گرفتی
اگرچه ز آتش خود جاي در جزیره گرفتی
به هرکجا که روي آتش تو در تـو بگیــرد
(حمیدي)26 :1325 ،
در شعر «غزال گریزان» از گریههایی که پهلوي هنگام خروج از ایران کرده خوشحال
است .چون میگویند « رضاشاه پهلوي هنگام خروج از ایران گریه کرده بود با چشمیتر
و حسرتی همیشگی و جاودان ،مجبور به ترک وطن میشود( ».استوارت)127 :1370 :
همینطور گفتهاند رضاشاه «در هنگام خروج از ایران جواهرهاي سلطنتی گرانبهایی را با
خود برد( ».پسیان و معتضد )76 :1377 ،این هر دو ماجرا در شعر «غزال گریزان» حمیدي
آمده است .این موضوع را با همگامی تشبیه «جواهرهاي اشک» و استعارهي «چشمان
پرگهر» میسراید:
گر به چشمان ترِ دلدادگان رحمی نداشــت
ور جواهرهاي اشک ما به دامان کرد و رفت

گاه رفتن گریه کرد و با دو چشم تر گذشت
دامـــنِآلوده بـــا چشمان پر گوهر گذشت
(حمیدي)27 :1325 ،

در شعر «ایدهآل رضاشاه» ( ،)1324/12/7ایدهآل رضا شاه را مسخره میکند:
که گردد قـوي ،کـــشور از پا زدن
گمـــان بـــرد شاه جهان پهلوي
بـــه دائـــم خـزیدن به درجازدن
توان یافتــن فـــر کیخـــسروي
چه خواهی از او؟ روز کین جازدن
دل شه بدین یاوه چون شد قـوي
(همان)126 :
در تاریخ  1324/11/5با دیدن کاخهاي سر به فلک کشیدهي رضاشاه ،دود از جان و دل
حمیدي بیرون میآید و به یاد جسد و قبر و استخوانهاي رضاشاه میافتد:
چون به روي استخوان دیدم بناي کاخ ،گفتم

کاخ شه دیدم تو را ،اي استخوان شه! کجایی؟
(همان)124 :

در شعر «دو پادشاه» از وضعیت لشکر در دورهي رضاشاه سخن میگوید:
چادر به کوه و خیمه به صحرا زد
عمـري گذشت و لشکر درجا زد
پیوستـه کرد و دائــم در جــا زد
مشـق عقب نشستن و چرخیـدن
(همان)56 :
به تشریفاتی نیز که بامداد و غروب در قشون اجرا میشد و پس از آن به سالمتی شاه
هورا میکشیدند ،اشاره میکند« .هوراکشیدن جزء مراسمات الینفک و خدشهناپذیر قشون
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بود که باید هر روز دوبار در ارتشخانه انجام میشد( ».آبراهامیان )102 :1393 :حمیدي
بدین شکل این قضیه را نیز باد انتقاد کشیده است:
هورا کشیـــد و بیهـــوده هورا زد
هر صبحگـاه و شامگهـــی از بیم
هر لحظه جست و نعرهي «برپا» زد
وان استوار خستـــهي تریاکــی
مــردي نمــود و روز خطر جا زد
هنگام صلح ،شیــــر ژیانی بــود
(همان)57-56 :
 .5 .2وطندوستی
وطن از اصلیترین مفاهیم شعر معاصر به شمار میرود و «یکی از عمدهترین مسائل
عاطفی است که حوزه گستردهاى از تأمالت انسان را در دوران ما به خود مشغول داشته
است( ».شفیعی )17 :1389 ،شاید قدیمیترین کسی که از قومیت ایرانی در مفهوم اروپایی
قومیت سخن گفته میرزافتحعلی آخوندزاده (1295-1228ش) است( .همان)18 :
ملکالشعرا بهار ،عارف قزوینی ،میرزاده عشقی ،ایرج میرزا و فرخی یزدي از دیگرشاعران
معروف ادبیات عصر قاجار و پهلوي اول هستند که بیش از دیگران به درونمایهي وطن
و مسائل مربوط به آن توجه کردهاند .این شاعران حتی پس از برقراري مشروطه از
وطنگرایی و وطنسرایی دست برنداشتند« .وطندوستی جزئی از هویت ملی است که
در شعر بعضی از شاعران بهخصوص زمانی که بیم تجاوز میرود ،پررنگتر میشود».
(حجازي و رحیمی)73: 1390 ،
از دیرباز صاحبان تمدنهاي درخشان ،ناخودآگاه با کشش و عالقههاي ذاتی به هویت
ملی و فرهنگی خود به آن مباهات ورزیدهاند .چنانکه شواهد تاریخی نشان میدهد،
ایرانیان با یک تمدن شکوهمند در بستر زمان ،حفظ هویت ملی خود را چه با انگیزههاي
سیاسی و چه فارغ از اهداف و انگیزههاي سیاسی براي تقویت خودباوري و استحکام
پیوند درونی الزم و ضروري میدانستند؛ بهخصوص زمانی که بیم تجاوز بیگانگان را به
حریم خود احساس میکردند و این امري کامالً طبیعی و فراگیراست .ولی «زمانیکه
خوف و هراس تجاوز سلطهگران ،دغدغهي خاطر مردم این سرزمین نبوده است و نسیم
صلح و آرامش وزیدن میگیرد ،تجلی هویت انسانی بر هویت ملی ارجحیت مییابد».
(حجازي )10 :1385 ،وطنگرایی همواره با تعصب است .ابن خلدون وطنگرایی را
«عصبیت» میداند .به نظر وي هدف از عصبیت «عبارت است از حمایت و دفاع ،مطالبهي
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حقوق و هر امري که بر آن اجماع کنند .قومی که عصبیت نداشته باشد به هیچ کاري توفیق

نمییابد( ».ابریشمی )56 :1373 ،بخشی از شهرت حمیدي ،مربوط به وطنسرودههاي
اوست تا جایی که شعر «در امواج سند» او به خاطر داشتن روحیهي بلند وطندوستی در
کتابهاي درسی چاپ شده است.
در شعر «کشورخدایان» با کمک آرایهي تشبیه «مصراع اول» و تضمین «مصراع سوم»
و تشخیص «زبان سوسن» چنین از ایران تمجید میکند:
آسمـــان تابناکــی ،آفتـــاب روشنی
نیست چون ایران بهگیتی مرغزار و گلشنی
زآن که در هر دامنی دارد نگارارمنــی
«یاد یار مهربــان آید همـــی» از دامنــش
پاي هر بیدي که میجنبد زبان سوسنی
از هنرمندان گیتی قصههـــا گوید هنوز
(حمیدي)11 :1325 ،
یادکرد بزرگان ملی در اندیشهي شعري او جایگاه خاصی دارد:
خاک او را بوسه باید داد جابرجا که هست این مزار بهمنی ،آن دخمهي روئین تنی
مردزایی ،شیرزایی ،هرچه زادي نیو بودي مادر یعقوب لیثی ،بیشهي شیرارژنـــی
(همان)11:
دشت گیالن و بیستون و خاک کرمانشاه براي شاعر ،پرارزش و عشقخیز است .با
کمک استعاره و تشبیه احساس خود را نمایان میکند.
آتــش دل را بتــان دلبرش دامنزنی
دشت گیالنش سراسر عشق ریز و عشقخیز
خاک کرمانشاه او چون پارس کان حس و عشق
بامــداد فرودین پیدا به صبــح بهمنی
(همان)12:
با کمک آرایهي تشبیه ،به سراغ حافظ ،سعدي ،گرگان ،اصفهان و آذربایجان میرود.
اگر دستگاه بالغی را شامل همهي تصاویر و تزیینات بدیعی و بیانی بدانیم (پورنامداریان،
 ،)32 :1380تشبیه مهمترین عنصر سازندهي این دستگاه است که صورتهاي دیگر خیال

مانند استعاره ،تشخیص و حتی رمز و کنایه از آن ناشی میشود .تکرار بسیار این آرایه
در تبیین جریان سیاسی در شعر حمیدي ،گویاي شناخت شاعر از نقش این عنصر است:
زخمه بر تار دل حافظ زند چون باد صبح خیـــزد آوایی خدایــی ،از خدایی مأمنی
مرغ شب بر کاخ سعدي نالهها دارد مدام یعنی اي شوریده بر این خفته باید شیونی
دشت گرگانش سپهر و اصفهانش آسمان ملـــک آذربایجانـــش مریــم آبستــنی
(حمیدي)12 :1325 ،
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از ایرانیان ،تمجیدي دیگري با عنوان «دایگان از مادر مهربانتر» ( )1320/8/16دارد که
شمشیر ایرانیان با منافقان ،کار ذوالفقار علی میکند؛ نخست بناي کینه را ویران کرده بعد
خاک در دهان شیر و دشمن را ذلیل میکنند .این کار را با همسویی آرایههایی چون
کنایهي «خاک در دهن کردن و ز بنیاد برکندن» و تلمیح بیان میکند:
کاري که ذوالفقار به خیبر کند همی
با دشمنان دوستنمــا تیغ ما کند
پس خاک در دهان غضنفر کند همی
اول بناي کینه ز بنیـــاد برکنـــد
اال کــه کــار تیغ دو پیکر کند همی
یک پیکري نگردد با خصم کار ما
(حمیدي)24 :1325 ،
گواه حرفهاي خود را پهلوانیهاي رستم و بوسههایی که قیصران بر پادشاهان ایرانی
دادهاند ،میداند و این تصویر را با کنایهي «بار کسان نبردن» و استعارهي «نهنگ و سمندر»
ارائه میدهد:
این قصۀ شگفت ،مکرر کنـد همــی
وان بوسهها که قیصر بر پاي شاه داد
در داوري چوتکیه به داور کند همی
بار کسان نمیبرد این خاک مردخیز
کار نهنگ و کار سمندر کند همــی
در پیش آب و آتش ،ایرانـی غیــور
(همان)25 :
قدرت یک سوارکار ایرانی و عزم سرباز تیرخوردهي ایرانی از نظر وي قابل تمجید است:
داند خدا که کار دو لشکر کند همی
یک تن سوارکارش در گــاه داوري
تا نیزه در دو دیدهي افسر کند همی
سرباز تیر خوردهي او جان نمیدهد
(همان)
قصیدهاي در  15بهمن سال  1321به مناسبت تأسیس دانشگاه تهران سروده است که
در آن از بنا و ارزش علم و دانشگاه سخن به میان آورده و در پایان ،با بهرهگیري از تشبیه،
از عظمت ایران و ایرانی سخن میگوید و پایداري کشور را طلب میکند:
خاک من ،ایران من ،اي خاک دانشزاي مـن
تاجهان باشد به کوري چشم دشمن تازه باش

چشم کس خوارت نبیند ویژه چشم من همی
تــا گــل تابنده باشد ،باش چون گلشن همی
(همان)47 :

در دفتر «شکوفهها» در شعر صدوچهلودوبیتی «فردوسی و ایران» به ستیز ایرانیان با
دشمنان و بسیار موارد دیگر پرداخته است و از عظمت و غرور گذشته ایران در این شعر
طوالنی با ذکر اساطیر ،سخن رانده است:
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بهراستی ملک شعر بود کـــز فـــردوس
و یا خداي ادب جلوه کرد و نغمه سرود
گهی است قارن و گاهی پشوتـــن دانــا

به سوي ملکت سیروس گشت راهسپر
کجا در ایران فردوسیش بـــدي مظهـر
گهی است نیزهگذار و گهی است دانشور
(حمیدي)29-26 :1325 ،

 .6 .2فجایع بيگانگان و فرنگیها در ایران
تالش نیکاندیشان ایرانی براي عظمت و شکوه ایران در مواردي با جبههگیري بیگانگان
تضعیف میشد« .نیکاندیشانی درصدد ایجاد اصالحات بنیادین در زیرساختهاي
اجتماعی بودند .اینان به این نتیجه رسیده بودند که براي برتري ایران بر اروپا باید در
زمینهي امور اداري ،ارتش ،حکومت مرکزي ،سیستم مالیاتی ،آموزش و پرورش و وسایل
حمل و نقل ،نوسازي و نوگرایی ایجاد شود( ».حائري )11 :1367 ،این اتفاقات ،یعنی
حضور موفق بیگانگان در یک سرزمین ،زمانی به نتیجه میرسد که حکومت و جامعه بر
اساس سنت-نه مدرنیزم -اداره شود؛ زیرا در جامعهي مدرن ،به سبب هوشیاري و آگاهی
مردم و فشار آنها بر حاکمان جامعه ،کمتر مجالی براي حضور بیگانگان و فجایع آنها داده
میشود .نوع حکومت رضاخانی و برنامههایی که در اجراي حکومت داشت ،نمیتوانست
با سیستم مدرنیته قیاس شود .هرچند زیربناي برنامهي او ایجاد ایرانی بر اساس یافتههاي
ال این روند شکل نگرفت؛ زیرا شیوهي حکمرانی وي بر
غرب و مدرنیته بود؛ ولی عم ً
اساس سنت بود .در این زمینه آنتونیگیدنز میگوید «حکومتی که در رأس آن ،شاه یا
امپراتور قرار گرفته و نظم اجتماعی در آن ،بر اختالف طبقاتی شدید بنا شده باشد،
حکومتی سنتی است نه مدرن( ».گیدنز )61 :1377 ،بهخصوص زمان رضاخان که «قوا
همه در اختیار وي قرار گرفت و تکیهگاه اصلی حکومت ،نظامیان بودند( ».بصیرتمنش،
)37 :1376
حمیدي در بطن این جریان میزیست و این امور و وابستگیها را لمس میکرد .در
دورهي پهلوي اول میدید« :درحقیقت دورهي سلطهي کامل امپریالیسم انگلیس بر ایران
بود و کلیهي تصمیمگیريهاي روابط خارجی و حتی بخش عمدهي سیاست داخلی کشور
در چارچوب سیاستگذاري دولت انگلیس تنظیم و اجرا میشد( ».عاقلی)444 :1371 ،
این هرجومرجها بر سر منابع ملی که حق ملت ایران بود ،میان دولتهاي سلطهگر ،تبدیل
به یک قشونکشی سیاسی شده بود و ایران مانند یک تکهگوشت باارزش دائماً میان این

156

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،3پاییز ( 1397پیاپی)37

حکومتها و فجایعشان سرگردان بود« .در بهمن  1322دو هیئت انگلیسی و امریکایی از
طرف کمپانیهاي نفتی سینکلر و استاندارد واکیوم امریکایی( Sinclair and American
 )Standard Vacuumو رویال دچ شل هلندي -انگلیسی ( Royal Dutch Shell
 )Dutch Englishبه ایران آمدند و تقاضاي امتیاز نفت بلوچستان را نمودند ،شورويها
با استفاده از این فرصت ،سرگئی کافتارادزه ( )Sergey Kavtaradzeمعاون وزیر امور
خارجهي شوري را در رأس هیئت مهمی به تهران اعزام کردند و بیدرنگ تقاضاي امتیاز
نفت شمال ایران را نمودند( ».ازغندي)20 :1376 ،
حمیدي شعري نمادین را به نام «مستشار» در تاریخ  1323/6/29دربارهي فجایع دکتر
آرتور میلیسپو ( )Arthur Millspaughو همکاران او سروده است که عنکبوت و مگسها
اصلیترین بازیگران این شعر سمبلیک هستند .سرانجام عنکبوت ،مگسها را تارومار
میکند و میخورد .منظور حمیدي از عنکبوت ،دکتر میلیسپو و همکاران او بود« .میلیسپو
طی سالها  1301تا  1304جزو هیئت کارشناسان مالی امریکا در ایران فعالیت کرد و
دربارهي مأموریت خود در ایران کتابی به نام امریکاییها در ایران نوشت و پس از اتمام
دورهي خدمت خود در ایران ،از طرف وزارت امور خارجهي امریکا به سمت مشاور کل
امور مالی «هائیتی» ( )Haitiمنصوب گردید( ».نصرت الدوله و میلسپو)18-17 :1380 ،
حاج میرزا یحیی دولتآبادي دربارهي او میگوید« :میلسپو شخص فهمیده و متینی است،
گرچه هوش و جربزهي سرشاري ندارد» (دولتآبادي )309 :1362 ،و مخبرالسلطنه
هدایت نیز دربارهي میلسپو مینویسد« :میلسپو یک دنده و بدگله!» (هدایت )403 :1375
گفت کاي جوالهه!جز اینهم از آن قومی نماند
عنکبوت حیلهگر ،کی با مگس دمسـاز گـردد؟
دست ما گـر دستیـار ما نشــد روز مصیبـــت

کز سبکمغزي ز هر بیگانه خواهد مستشاري!
کی نسیم زندگی برخیــزد از سنگ مــزاري!
چنگ خونآلود دشمن هم نگــردد دستیاري!

(حمیدي)86 :1325 ،
شعر «دوم مارس» از دیگر شعرهایی است که به فجایع بیگانگان نقبی زده است« .دوم
مارس» روزي است که بنابر معاهدهي ایران و متفقین باید قشون هر سه دولتِ انگلیس،
امریکا و روسیه از ایران خارج شوند و ایران را تخلیه کنند .حمیدي در شعر هشتادوچهار
بیتی خود به این امور و فجایعی که این کشورها در ایران مرتکب شدهاند ،میپردازد.
«موافقت شد که سربازان متفقین فور ًا از تهران عقب کشیده شوند .با این اعالمیه سرانجام
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متفقین توافق کردند همهي نیروهاي خود را تا دوم مارس از کشور بیرون کنند( ».جیمز،
)55 :1371
آسمان ،تیرگی را از خود دور کرده و هواي جهان خوشبو شده بود .صبحدم بوي خوش
میداد؛ زیرا تخلیهي اجنبیها آغاز شده بود و مردم ایران دوباره میتوانستند کشوري
بدون حضور اجنبی را در خود تجربه کنند.
گرد انــدوه جهان با نفخهي بویا گرفت
آسمان تا گرد شب ز آیینهي دریا گرفت
صبحدم امروز جاي دختري رعنا گرفت
گیسوان صبحدم امروز بــوي مشـک دا
چهرخورشیدي که شهریور ز غوغا زرد شد
بـــا دم اسفند ،رنگ گونۀ صحرا گرفت
(حمیدي)131 :1325 ،
شاعر با کمک ایماژ «مجاز» به امریکا ،لندن ،چرچیل ،مسکو و استالین به دلیل
زیادهخواهی و زیادهگوییهايشان میتازد:
خاک ایران کهن را سربهسر شایسته نیست زیر پاي ،تـازه پیدا گشته امریکا گرفــت
لندن مغرور را با کشـور ایــران چــه کار تیغ چرچیل از چهباید بر سر دارا گرفت؟
مسکوخون دیده را با مشکوي ما راز چیست
شاید ازخون،کس نخواهد نافۀ بویا گرفت!
خواهد آذربایجان را ازچه رو از ما گرفت؟
جیش استالین اگر با ما بهراه دوستی است
(همان)132 :
چپاولگريهاي متفقین در ایران ،لکهخونی بر دل ایرانیهاست:
بر دل ایران که روزي تیغ خونپاال گرفت
بر دل ایران همینها لکهها از خون گذاشت
هر زمان قحط دروغی گشت و نان شد ناپدید
با سبوس اندر گلوها خنجر بــرا گرفــت
(همان)133 :
در خروج متفقین از ایران ،شاه را نصیحت میکند که در اصالح لشکر و بنیهي دفاعی
کشور تالش کند.
پندهــا بایــد کنــون از دشمن دانا گرفت
پادشاها!دشمنان رفتنـد،ایـران مانـد و ما
درجهاندیديکهلشکرچیست،لشکردارکیست

آن که خاک و آسمان و آب را همتا گرفت

معنی سرباز اینها بود و در فرهنـگ مـا

هر که محکم پا زمین زد ،هر که بهتر پا گرفت

(همان)135 :
 .7 .2مسئلهی آذربایجان
هنگام ورود متفقین به ایران ،زمزمه هاي هولناکی مبنی بر جدایی آذربایجان و الحاق آن به
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شوروي یا استقالل آن به گوش روزنامهها و مردم میرسید .این خبر ،جان بسیاري از
روشنفکران را به درد آورد و از این احتمال ترسیدند .در «یادداشت مورخهي ششم ژوئن
 15( 1945تیر )1324که ظاهراً به امضاي دفتر سیاسی کمونیست شوروي (ولی به گمان
مورخان به قلم شخص استالین) بود ،حزب کمونیست آذربایجان موظف شده بود ،همهي
اقدامات الزم براي ایجاد جنبش جداییطلبی در آذربایجان اتخاذ کند( ».میالنی:1392 ،
)143-135
حمیدي شعري به نام «غوغاي آذربایجان» میسراید و در آن اشاره میکند به «خلق
آذربایجان» و «کنگرهي ملی مؤسسان» که درصدد جدایی آذربایجان بودند و دستور دادند
که انتخابات مجلس شوراي ملی و انتخابات مجلس شوراي محلی را در آذربایجان انجام
دهند .حمیدي از این جریان رنجیده است و این دسیسهها را زیر نظر شوروي میداند.
در این ابیات ،آرایهي استعاره « دل بیناي آذربایجان و ناي آذربایجان و دامن تبریز و دست
و پاي آذربایجان و دل برناي آذربایجان» ،از اصلیترین تصاویر است.
کــور میدارد دل بینـــاي آذربایجـان
میکشد آتش زبان از نـاي آذربایجـــان
سخت میپیچد به دست و پاي آذربایجان
شعلهاي از دامن تبریــز میآیــد بــرون
زال پیــري بـــا دل برناي آذربایجان
نرد عشق و دوستی میبازد از افسونگري
(همان)115 :
مادري بدکاره (شوروي) در نقش دختري ،تالش میکند که هوش و دل آذربایجان را
ببرد .دوباره بانگ سخت و بیمزهي جدایی آذربایجان به گوش میرسد .این بانگ،
قصدش به خون کشیدن آذربایجان است .با کمک تشبیه و استعاره این ابیات را ارائه
میدهد:
میبـرد نرمــک دل شیــداي آذربایجان
مادري هر هفت کرده ،در لباس دختـري
واي از این بانگ جانفرساي آذربایجــان
باز میآیــد ز آذربایجــان بانــگ رحیل
چون خروس بی محل بیگاه میخواند مدام
غرقه میخواهد به خون باالي آذربایجان
(حمیدي)116 :1325 ،
حمیدي وطندوست اصطالحاتی مانند «مجلس تبریزي ملی» و «انحصار لهجهي ترک»
را رد میکند:
ترک و تاجیــکی نبـود االي آذربایجان
گر نبود از «انحصار لهجهي ترکی» سخن!
جـــان مــا بود و دم بویاي آذربایجان
گر نبود از «مجلس تبریزي ملی» حدیـث
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بشنو از من این سخنها آي آذربایجان!
این عالمتها نشان دشمن و بیگانه است
(همان)118 :
در شعر طوالنی دیگري به نام «پیام به آذربایجان» از زمزمههاي خطرناک و موحش
یعنی جدایی آذربایجان ،که دلهاي پاک ایرانیان را به لرزه درآورده است ،سخن به میان
میآورد .از گوشهکنار آذربایجان و کشور ،تقدیرها و اظهار سپاسگزاري براي شاعر فرستاده
میشود و حمیدي با کمک تشبیه بیان میکند که ایرانیان شیر و آذربایجان بیشهي شیران است:
اگر دست جهانِ مرده روزي جسم و جان گیرد ز ایرانـی نیــارد خاک آذربایجــان گیرد
همه ایرانیان شیرند و آنجا بیشـهي شیــران بریزد خون آن کو بیشه از شیر ژیان گیرد
اگر لرزندهایران را کسی چون کشتیاي داند بر آن تبریـــز گوهرخیـز جاي بادبان گیرد
(همان)19 :
خاک آذربایجان مانند اسبی است که بر دشمن خود میتازد .ایرانیها از این همه
ایرانپرستی ،امتحانها پس دادهاند ،سیاه روز ،کسی است که بخواهد دوباره امتحان کند:
به گیتی خاک آذربایجان چون توسنی مانـد
بترس اي مرد نامحرم که با بیگانه میسازي

که باید بگذرد از جان کسی کش زیر ران گیرد
کهدستیدر پس پرده است و تیغ خونفشان گیرد

سیهروز آن که دیگربار از وي امتحان گیـرد
به گیتی امتحانها داده از ایرانپرستیهـا
(همان)20 :
شعر «خانهي زرتشت» را براي آذربایجان میسراید و براي رسیدن به این منظور از کنایه
و استعاره بهره میبرد:
دشمن دیرینه را بار دگر آمد بـه یـــاد چشم ما روشن! ز نور قاضی و کینگستري
اینــت برهانهــاي دفتر ،اینت راز دفتري
اي جهان مست! آذربایجان از آن ماست
(همان)33 :
خطابی به شوروي دارد که اي آهوي خوشخط و نادان ،اینجا جاي دلبري نیست.
آذربایجان به تو نمیرسد و با یک تمثیل ،مسئله را روشن میکند .البته استعاره و کنایه
نیز این تمثیل را همراهی میکند.
آهوي خوشخط نادان! اندکی آهستهتـــر اندکی آهسته ،اینجا نیست جــاي دلبري!
پنبه را از گوش برکش ،دیده را اندک بمال بر ستیــغ کــوه نازیباست رقص اشتري!
پیش خود گفتی که گر لختی خزم ایران خورم کو سلیمان ،کو سکندر ،کو اساس نادري
(حمیدي)34 :1325 ،
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 .8 .2اعتراض به عهدنامهی ایران و متفقين
نیروهاي شوروي از شمال و شرق و نیروهاي بریتانیایی از جنوب و غرب به سمت تهران
حرکت کردند .رضاشاه با فشار متفقین بهخصوص بریتانیا ناچار به استعفا شد« .متفقین
پس از مدتها کشمکش با روسها باالخره در انتقال سلطنت به پسرش به توافق
رسیدند( ».میخائیل )72 :1356 ،پیشنویس قرارداد سهجانبه را ایران ،انگلیس و شوروي
تهیه کردند و در روز دوم دي ماه  1320تقدیم مجلس سیزدهم شد و با  80رأي به
تصویب رسید( .عاقلی )221 :1376 ،دولت ایران متعهد شد که عالوه بر همکاري و
مساعدت با متفقین ،راهها و بنادر و ...را در اختیار آنها قرار دهد( .ازغندي)106 :1386 ،
این پیمان و تعهد ایران با متفقین ،انزجار علما و روشنفکران را برانگیخت و همه با طرح
آن مخالف بودند .حمیدي در شعري به نام «فروردین خونآلود» نمایندگان مجلس را در
همین زمینه شماتت میکند .در همان نخست با مقدمهاي نمادگونه« ،براعت استهاللی»
ایجاد میکند که حاوي وخیم بودن اوضاع زمان شاعر است .از فروردین امسال مینالد؛
زیرا میترسد امسال دشت پر از خون شود؛ چون شعلههاي آتش دشمن فوران شده است
و خاک ایران خواهد سوخت و مادران خواهند نالید:
یعنــی از آمــدن سـرخ گل و نسرینا!
سخت آشفتــهام امســـال ز فروردینــا!
جاي آن اللهي بشکفته ،ز خون رنگینا!
زان همی ترسم که امسال شود دامن دشت
خــاک ایـــران شود آتشکدهي برزینا!
شعلهي آتش کین سوزد دامــان سپهـــر
(حمیدي)39 :1325 ،
چنگیزي دگر خواهد آمد و خونریزيهایی دیگر اتفاق خواهد افتاد و خاک ایران
دوباره بالدیده خواهد شد:
باز چنگیز دگر آیـــد و خـــونریز دگر خـــون بریزد چو بزاید کف تموچینا!
آتــش افتـــد به دل هند و بناي چینا!
خاک ایران بالدیده شــود آتـــش سرخ
که ز یـــادش بـــرود سوختن دیرینا!
شعلهي کین نوین سوزد ز آنگونه جهان
(همان)39 :
مجلسیان را به دلیل تصمیمهاي نابخردانه ،سرزنش کرده است:
چشــم دوزیــد گهــی نیز بدین پایینا!
اي رفیقــان منا! اي که در آن باالییــد
شرط پیمــان نبود یکسره پیمان بستن

دامــن خویــش مداریــد چنین ننگینا!
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گر نماینـــدهي سرزندگــی ایرانیــد
آخــر اي مجلس بیدادگر شعبدهبــاز!

خود چه خوانید بر این مرگ وطن یاسینا؟!

رحــم کن رحم ،بر این دختر بیکابینا!

(حمیدي)40 :1325 ،
فریادهاي وي در ادامه به دلیل تعهدي است که ایران براي مخارج متفقین داده است:
مــا نداریـم و نسازیـــم دژ رویینـــی از چـــه خواهنــد ز ما خرج دژ رویینا!
واي بر ما و بر این مردم و بر این پیمان واي بر مجلس در خواب خوش و شیرینا!
(همان)41 :
 .9 .2ترس از حمله به ایران
در قصیدهاي به نام «غول» ،ترس از حملهي آلمان به ایران مطرح شده است .از آنجا که
در سال  1320آلمان به اوج قدرت خود رسیده بود و هر لحظه انتظار میرفت که قشون
فاتح آنها وارد ایران شود؛ زیرا با متفقین عهد مودت بسته بود( .همان )52 :پس از حضور
انگلیس و شوروي در ایران «آلمانها به شدت از این موضوع ،ناراحت بودند ،ژنرال مایر
( )General Meyerنامهاي را از طرف شخص هیتلر به دست رضاشاه میرساند تا ایران
تمامی پلها و تونلهایی را که آلمان در مسیر سراسري براي ایرانیها ساختهاند ،منفجر
کند تا در صورت حملهي متفقین به ایران ،اعزام نیرو و غذا از جنوب ایران به شمال آن
میسر نباشد( ».مدنی )126 :1362 ،قصیده «غول» با نمادهاي طبیعی آغاز میشود .شاعر
مینالد که امسال از یاد بهاران حذر خواهد کرد .هر چند همهي عمر درخواب غفلت
بوده؛ ولی امشب باید مانند مرغ سحر ناله سردهد و از این درد و این نگرانی به آسمان
نگاه کند و ستاره بشمارد:
یعنی خالف گفتــهي پیغامبـــر کنم!
امسال را ز یاد بهــاران حــذر کنــم
یک شب به ناله یاد ز مرغ سحر کنم!
هرچند خفتهام همهشب را چو ماکیان
کــار ستــارهدان و ستاره شمـر کنم!
هر شام خیره گردم بر گشت اختــران
(حمیدي)52 :1325 ،
آلمان و وحشتش را دختري فرض میکند که به ظاهر جلوهگر ،ولی غولی است که
دوري از آن واجب است .دختر و غول هر دو نمادي از آلمان هستند:
غول است و من ز غول بیابان حذر کنم!
این دختري که با سمن و سبزه میرسد
(همان)52 :
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شاعر در شعر «کمانچه کش روباه» ،از حملهي انگلیس و شوروي به ایران واهمه دارد؛
چون دولت ایران در پاسخ به درخواستهاي دولت انگلیس و شوروي پاسخ مثبت نداد،
بدین جهت نیروهاي شوروي و انگلیس ناگزیر شدند به نیروهاي مسلح خود دستور دهند
از مرزهاي ایران عبور کنند( .رک .الهی )140 :1369 ،در این شعر ،تقصیرات اصلی بر دوش
شاه گذاشته میشود و او را خطاب و سرزنش میکند:
خود بدینملک نگهکن کهچه زیروزبراست
شاه ،اي شــاه که رفتـی و سالمت رفتی
از تو دیوانــهي تـنپرور بیدادگر است
اینهمه شورش و سرمستی و بیدادگري
همه گفتند و نوشتند که گاه سحر است
شام تاریک بال بود شـب شاهــی تـــو
خود ز بیداد تو هر بیوهزنی باخبر است
تا نگویی که ز بیداد تـو غافــل بودنــد
(حمیدي)53 :1325 ،

مردم ایران ،ترسو و کمپشت نیستند ،بلکه شاه که ننگ ایران است ،توان نظامی کشور
را تقلیل داده است.
پدر تا جــور ماســت که ننگ پسر است
اي جهان! واهلل و باهلل که نه ما روباهیـم
هر چه گفتیم نپنداشت که روز خطر است
دست ما بست شه و در بر دشمن افکند
(همان)55 :
 .10 .2اعتصاب
حمیدي در تاریخ  1326/1/27قصیدهاي ،براي اعتصاب فارغالتحصیالن دانشسراي عالی
که خود هم در آن عضویت داشت ،سروده است .این اعتصاب مصادف با وزارت دکتر
شایگان و نخست وزیري قوامالسلطنه بود .حمیدي نخست در  27بیت از ایران و افتخارات
ایران می گوید و در ادامه دوستان خود را تشویق به ادامه و استحکام اعتصاب میکند.
مشین تا که این فتنه از پا نشیند
رفیــق منــا! چـــون به پا ایستادي
به بنـــد و به زنجیر ،دانا نشیند
چه میترسی از بند و زنجیر زندان؟
به هر گوشه باید که از ما نشیند
درخـــت برومنــــد آزادگـــیها
کــه دهقـان به امید خرما نشیند
به ما باید ایـــن ملـــک آباد گردد
(حمیدي)184 :1325 ،
در ادامه نیز با قدرت و نهایت نغزگویی ،همتایان خود را به ادامهي تحصن و غوغا دعوت
میکند:
بــه زنــدان همان بِه که تنها نشیند
چو بایـد کـــه دانـــا بـــرد بار نادان
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خوش آن کو چو من جاي بیارج خود را

سپـارد به هـــر ناکســـی تا نشیند

اگر مــا نشینیـــم حــــق ناگرفتـــه

کجا حق در این ملک بر جا نشیند؟

گریزیم چون مــا ز غوغـــاي دزدان

کجـــا بیــوهزن پیش غوغا نشیند؟

(همان)184 :
نمودارشماره 1

تشبیه
نماد
استعاره
کنایه
تشخیص
مجاز
تلمیح
تمثیل
تضمین

آرایه ها

نمودارشماره2
بسامد رخدادهاي سیاسی و اجتماعی در آثار حمیدي

اشک معشوق

شکوفه ها

پس از یک سال

نمودار شماره 3
رخدادهاي سیاسی
و اجتماعی

آنچه از نمودار شمارهي  1دریافت میشود این است که حمیدي شیرازي براي
عمق بخشی به شعر خود اهمیت قائل بوده است .او وسیلهاي را که براي عمقبخشی به
شعر خود برگزیده است ،نماد ،کنایه ،استعاره و تشبیه است .وي با ایماژهاي مذکور،
خوانندگان را در برابر عظمت و وقار ناشی از آن قرار میدهد ،عالوه بر آن ،خفقان جامعه
نیز مسیر شاعر را براي ارائه ي رخدادهاي سیاسی و اجتماعی با این تصاویر معین میکند.
حمیدي کمتر از توصیفات حسی استفاده میکند و از بیان کنایی بیشتر بهره میبرد تا سخن
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را پوشیدهتر گفته باشد و این از ویژگیهاي هوشیاري شاعر محسوب میشود .طبق نمودار
شمارهي  2بسامد بسیار مضامین اجتماعی در دفتر سالهاي سیاه گویاي این است که شاعر
از سال  1324به تدریج گرایش به مضامین اجتماعی و وطنی و تاریخی پیدا میکند و از
غزل و عاشقانهسراییهاي دورهي جوانی فاصله میگیرد و درد جامعه را درد خود میداند
و براي رهایی مردم از درد ،خود را تمامقد در برابر ظلم و ظلمت قرار میدهد .با توجه
به نمودار شمارهي  3بیشترین دغدغهي شاعر ،وطن و نامالیمات آن است.
 .3نتيجهگيری
نکتهي قابل توجه در شیوهي سرایش اشعار حمیدي شیرازي به عنوان یک شاعر اجتماعی
متعهد ،بازشناسی و بازآفرینی موقعیتهاي سیاسی و اجتماعی همراه با کاربرد نماد و
نشانههاي طبیعی و ملی و متناسب با موقعیتهاست .با توجه به اینکه وي تاریخ سرودن
هر قطعهي اجتماعی را ذکر کرده است ،مخاطب بهراحتی میتواند نشانههایی از فضاي
اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن دوره را دریابد .در آثار سیاسی حمیدي دو جریان عمده
نسبت به سایر موضوعات دیگر ،بیشتر به چشم میخورد که هر دو موضوع ،زادهي شرایط
خاص سیاسی و اجتماعی بوده است:
الف :اشعار سیاسی که بر ضد استبداد سروده شده است.
ب :اشعار ملی -میهنی که در وصف و افتخارات ایران است.
وي این دو موضوع را به دو گونه ارائه داده است :سمبولیک و غیر سمبولیک .ارائهي
حوادث با کمک نمادها بعد از تشبیه در جایگاه دوم است .لحن و زبان بیان شاعر بنابر
موقعیتهاي اجتماعی و سیاسی متفاوت است؛ وي زمانی که از استبداد ،خفقان و
ناهنجاريهاي جامعه سخن میگوید ،زبانی تلخ و تند و یأسآلود دارد ،اما هنگامیکه از ایران
میسراید ،شور و نشاط دوچندانی در لحن و بیان او مشاهده میشود .شگرد هنري خاص
زبان او ،امور نمادین طبیعی در تصویرسازيهاي سیاسی -اجتماعی است.
دفتر سالهاي سیاه بیشترین و دفتر اشک معشوق کمترین بسامد را در ارائهي
رخدادهاي سیاسی و اجتماعی دارد .پربسامدترین موضوع عواطف اجتماعی حمیدي،
«تصویر ایران در جریانهاي سیاسی» است .با عنایت به پرسشهایی که در بیان مسئله
بیان شد ،باید گفت مهمترین مسئلهي اجتماعی و سیاسی بازتابیافته در این آثار ،وطن
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است .زبان وي بیشتر به کاربرد «نماد» گرایش دارد .دفتر سالهاي سیاه از برجستهترین
سرودهاي این دوره در وطنپرستی و استبدادستیزي است.
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