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 چکيده
نویسندگان از  زمان با تحوالت سیاسی و اجتماعی معاصر، برداشت شاعران وهم

ا در هآن، بازتاب این تحوالت و دگرگونی پی دردگرگون شد و  شانرویدادهاي پیرامون
هاي هنوشتار حاضر سعی دارد جنبآثار ادبی، نسبت به گذشته تغییر اساسی پیدا کرد. 

 ها و تحوالت سیاسی و اجتماعی را در اشعار حمیدي شیرازي نشان دهد.مختلف جریان
قسیم دسته ت نُهکار، شعرهاي سیاسی و اجتماعی حمیدي به طور کلی به  براي انجام این

وه بر بررسی رخدادهاي سیاسی، شگردهاي سمبولیک و غیر شد و در هر دسته عال
ازي، شیر هاي اصلی اشعار سیاسی حمیديمایهدرون د.شسمبولیک نیز ارائه و تحلیل 

دوستی و فجایع بیگانگان در ایران است. وي حمله به رضاشاه، دفاع از آذربایجان، وطن
ین ا دهد. بر، کنایه و... نشان میاین مفاهیم را گاهی با نماد و گاهی با تشبیه، استعاره

ترین یشباجتماعی، نماد بعد از تشبیه  دادن مفاهیم سیاسیاساس، معلوم شد که براي نشان
 ارد.د نخست قرار ياین مفاهیم در رتبه يدر ارائه« هاي سیاهسال»بسامد را دارد و دفتر 

 سمبولیزم اجتماعی،ن، : حمیدي شیرازي، شعر سیاسی و اجتماعی، وطکليدی هایهواژ
 آذربایجان

 

 مقدمه .1
اجتماع، او را به نوعی احساس مسئولیت اجتماعی در برابر حوادث و  باپیوند عمیق انسان 

 توان براي شناخت اجتماع و سیر تکوینیکند که میناگزیر می هاي سیاسی و اجتماعیجریان
 دلیلگاهی شاعران یا نویسندگان به هاي اجتماعی انسان بر آن تکیه کرد. اندیشه

  ايــهشیوهنارضایتی خود را بـه  معترض هستند وروزگارشان، اجتماعی  هـايسـامانیهناب
                                                           

 زبان و ادبیات فارسی یار استادmohtasham@kazerunsfu.ac.ir  
 و مربی دانشگاه فرهنگیان زبان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتريeshkat1@yahoo.comي مسئول()نویسنده 

 13/8/96تاریخ پذیرش مقاله:   25/11/95اریخ دریافت مقاله:ت



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  142

 

گسـترده  قدرت و کیفیت، آنله در ادبیات معاصر از نظر کمی  ئاین مس اند.بیان کرده گوناگون
  .دارد معاصر، نیاز به پژوهشی فراگیرشناسی انتقاد در شعر که بررسی و تحلیل جریان اسـت

 
 بيان مسئله. 1. 1
مشهور شده است؛ اما جداي از رمانتیزم « اشک معشوق»طور کلی حمیدي به نام شاعر به

، اندها که اساس این پژوهشهاي سیاه و شکوفهناب در آن اشعار، شعر وي در دوکتاب سال
 شیرازي حمیديرنگ اجتماعی و انتقادي بیشتري دارد. هدفِ این پژوهش همین است که 

ازجمله شاعران متعهدي است که در کنار سرودن اشعار عاشقانه و عاطفی از بیان واقعیات 
ا هاي جامعه رها و تلخیوي با درک انسانی خویش، تباهی اجتماعی غافل نبوده است.

 گیرد، اشعارجوانی فاصله می ياز مرحله حمیدي سراید. او شاعري منتقد است. هرچقدرمی
 رسد. در اینکه بررسی آن ضروري به نظر می شودمینوعی نقد اجتماعی  يبردارنده او در

شیرازي، ضمن آشناکردن مخاطب  جُستار با تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی آثار حمیدي
 هاي انسانی او، تصویريشیرازي و شخصیت ادبی و اجتماعی و اندیشه با زندگی حمیدي
هاي اصلی شود. پرسشهاي اجتماعی و سیاسی دوران زندگی او ارائه میروشن از چالش

 شده در اشعار حمیديترین مسائل اجتماعی و سیاسی منعکساین نوشتار عبارتند از: مهم
رایش گر به کدام تکنیک و شگرد شعري چیست؟ زبان وي در سرودن اشعار سیاسی بیشت

 حمیدي در مسائل سیاسی و اجتماعی چگونه است؟ جایگاه دفترهاي شعر دارد؟
 
 تحقيقی هپيشين. 2. 1

 تراست که بیش و نقد شدهچندان فراوان، بررسی هایی نهششعر حمیدي شیرازي در پژوه
شگردهاي او در نقد ها، این نوشتهیک از ام ا در هیچدارند؛ هاي ادبی و احساسی آنها جنبه

( با 1378)زارع هایی چون نامهپایان. است تحلیل نشدهسیاسی اجتماعی روزگار خویش 
اشک  تشبیهات فرهنگ موضوع با (1387) پرنیانی ؛آثارش يحمیدي در آیینه دکترعنوان 
 زبانی آثارمعرفی و تحلیل سبکی، هنري، بالغی و موضوعِ ( با 1388اسنقی ) ؛معشوق

تلمیحات و تمثیالت و اعالم در  عنوان اب (1390) قاسمی ؛ادبی دکتر حمیدي شیرازي
تحلیل و بررسی اشعار غنایی  ( با عنوان1390زاده )ولی ؛آثار مهدي حمیدي شیرازي

بررسی  با عنوان (1392)بادي رحمانی ؛شیرازي با تکیه بر اشک معشوق حمیدي
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 نرویکردشا که است نوشته شده «شیرازي اشعار حمیديشناختی در محورهاي زیبایی
 .بوده استهاي سبکی و بالغی بررسی بیشتر
 یعرفان ياند، باید به مقالهپرداختهوي پژوهشی که به اشعار میان مقاالت علمی از

 از و« غنایی حمیدي شیرازي جایگاه تشبیهات تلمیحی در ساختار»عنوان  ( با1391)
 يالهمقو  «شاعران پیشین تأثیرپذیري حمیدي شیرازي از» ( با نام1392همین نویسنده )

 کیهیچدر نام برد که آینده  يهدر مجل «حمیدي و شعر سنتی او» با موضوع( 1392رضا )
 .ه استدشاي نآثار حمیدي اشاره به رخدادهاي سیاسی و اجتماعی موجود در

 
 ضرورت پژوهش. 3. 1

جاري بیرق نقد اجتماعی و ادبیات ي هدوم سدي هشعر نیمایی و سپید از دهاز آنجا که 
د یی نشان داده شوها، بایسته است با چنین پژوهشاندسمبولیک را از آن خود جلوه داده

میدي اند و حتأثیر نبودهنقد اجتماعی و شعر نمادین بیي هسرا نیز در حوزشاعران سنتی
ر این گروه نباشد یکی از سرآمدان است. این پژوهش ترین شاعشیرازي اگر درخشان

 رسد.دارد الزم به نظر میمیها برازین جهت که غباري از روي این تالش
 

 پردازش موضوع .2
پس س ،ايشخصی و ادبی شاعر و شرایط کشور و مشکالت منطقهي هدر آغاز به شناسنام

ها و گاه دغدغهآن ؛شودپرداخته می این شاعربه بازخوانی و نقد آن روزگار از منظر 
 شود.ها و انتقادات شاعر بررسی میها و تحلیلآزردگی

 
 زندگی حميدی شيرازی و شخصيت اجتماعی و ادبی او. 1. 2

شد. از وي زاده شمسی در شیراز  1293اردیبهشت سال  14شیرازي در  مهدي حمیدي
هاي سیاه و اشک فرشتگان زمین، سالها، شاعر در آسمان، عصیان، شکوفه دفترهاي
امل اشعار وطنی و شبیشتر  هاى سیاهسالو  هاشکوفهبه جاي مانده است. معشوق 
ار شامل اشع طور کلیهب اشک معشوقو  پس از یک سالدفترهاي  و انتقادى -سیاسی
ا ر ماه و شش پنیو رمان  بهشت يزمزمههایی مانند وي است. حمیدى کتاب يعاشقانه

فنون شعر و کالبدهاى ، شعر در عصر قاجار هاىچنین کتابهم ؛است مه کردهترج
چشم از جهان  1365را نوشته است. وي در تیرماه سال  دریاى گوهرو  آن پوالدین
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 يچشمهدر  غالمحسین یوسفی شیراز به خاک سپرده شد. يفروبست و در حافظیه
وه و با طبع و نستالتأثیر و آتشینسریعشاعري است »د: نویسحمیدي می يدرباره روشن
از عشق و دوستی و محبت یا  ،گذردچه بر او میهاي روحی شدید در برابر هرواکنش

چنین از وي هم (91: 1369)یوسفی،  «.وفایی و مخالفت گرفته تا موضوعات اجتماعیبی
ي ها سدآغاز تگوي از ي شاعران پارسیهدر معرفی ساده و فشرد بهشت سخنبه نام  کتابی
 دانشگاه شیراز به چاپ رسیده است.انتشارات  درپنجم 

 
 حوادث سياسی و اجتماعی در شعر حميدی شيرازی. 2. 2
مطرح  ي نمادین و غیرنمادینهشعر حمیدي حوادث سیاسی و اجتماعی به دو گون در 

گرایش ، شرایط را کامالً براي ظهور یديحم ي حیاتآلود دورهخفقان فضاي شود:می
م ساست. سمبولیمعاصر سی و چهل  ياوج این گرایش، دههي هدور سمبولیک فراهم کرد.
 عرش شود که به نماد و نمادپردازي دربه مکتبی گفته می» است و یک اصطالح ادبی

طف هنر بیان افکار و عوا»توان سمبولیسم را می (533: 1387)زرقانی،  «.دهداصالت می
 (10: 1375ک، )چدوی« .تشبیه آشکار آن دانست يوسیلهو نه بهنه از راه شرح مستقیم 

دانند. می (symbole)سمُبل فرانسوي  يها، سمبول را برگرفته از واژهدر فرهنگ
رایی گسمبولیسم و نمادگرایی به معنی عام، استفاده از نماد و مفاهیم نمادین است، نماد

 ( 295 :1383)داد،  .اي دیرین داردسابقه به این مفهوم در ادبیات
مکاتب  يدوم قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و مانند همه يسمبولسیم در نیمه

اي ج ملل، آثاري بر دیگررات ادبی بیش، بر روند تحوالت و تطو وادبی اروپایی، کم
نفوذ و تأثیر این  يگذاشته است. در این میان، شعر و ادب معاصر فارسی هم از حوزه

دور نمانده است. حمیدي شیرازي رخدادهاي متعدد سیاسی و اجتماعی را در  ،مکتب
 خیال انعکاس داده است. شعر خود با کمک نماد و دیگر صور

 
 تصویری از ایران و وضعيت آن. 3. 2

 سبک خراسانی با کمک نمادهایی که از طبیعت و لوازم آن ساخته يحمیدي به شیوه
هاي سالدفتر  يدهد. وي در مقدمهبیست نشان می ي، وضعیت ایران را در دههاست
اي هدر ضمن این کتاب هر کجا با نقاشی پرده»کند که: به این موضوع اشاره می سیاه

تر در آنها بنگرید و نکات سیاسی و تر و نافذگوناگون طبیعت مصادف شدید، عمیق
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بیست  ين دههایرا»زیرا  ؛(7: 1325)حمیدي،  «اجتماعی را در آنها جستجو کنید
 (87: 1371)عاقلی،  «.ترین وضع خود بوددستخوش تحوالت سیاسی و در هولناک

ي آن قرار، تصاویري از وحشت طبیعت، سیاهی و تباهی و بیهاسمبلحمیدي با کمک 
 سازد که انعکاسی از وضعیت ایران است.می

 ن گرفتــف بر دامـــباز شام تیره آمد زل
 گردون سیاه يخنده،شدسیهگردونيهچهر

 آفتاب خاوري بر بام گیتی خواب رفت
 

 ن گرفتــري را جیش اهریمـحور و پ کشور 
 روشن گرفتي هبر چشم هاپرده،شبگیسوي

 تــگون را در خز ادکن گرفابــم سنجـقاق
 (35: 1325)حمیدي،                            

 ،اختران و ظلمت بیدادگر، آسمان و مرد خفته، دیو تاریکی با استفاده از نمادهایی چون
ي اي ارائهبه ج»کوشد است که می کند. این رویکرد سمبولیسموضعیت ایران را ترسیم می

یک پیام فکري یا اخالقی، یک وضعیت عاطفی خلق کند که در آن از نمادهاي ظاهري 
 (465: 1392فرد،  )نوري و حاجیان «.براي بیان این عواطف استفاده شود

    ظلمت بیدادگر چون آسمان را خفته دید
       درــی گلوي آسمان درهم فشـدیو تاریک

 ت        ــمرد خفته را مردانه بر گردن گرف خون 
 آسمان خون گریه کرد وز اختران روین گرفت

 (35: 1325)حمیدي،                        
ها در پیشگاه خداوند ابراز آسمان رفت و شکایتها به همه ظلم و ستم، دستاز این

کرد و جامعه را روشن می هايد. روشنفکر که از ماجرا و چپاولگري آگاه بود، پنهانیش
ان ... نشمک نمادهایی چون چنار و مرغ شب وکشید. حمیدي این فریادها را با کفریاد می

 داده است.
         دــد پدیــاي آماي از شاخههر کرانی ناله

     میده شدو آن چنار سالخورده سرگران خ 
       دوــمرغ شب ز اسرار پنهان اندکی آگاه ب

         زن گرفتبشکسته کار چنگ بربطيهشاخ 
     گرفتارغن گوش براشک بردامن فشاند و

            ه و شیون گرفتــدم به پنهان نالدهـتا سپی
 (37 :)همان                              

ر پایان این شعر طوالنی، شورش و فریادهاي شاعر، با نمادهایی چون سیاهی و د
 کند. کاروان و سیل نمود پیدا می

 بینم بديچه میبینم سیاهی، هرهرچه می

 جاي خواب نیست!شو، بیدارکاروان! بیدار
 گرفت بینم سیاهی دربدي مسکنچه میهر 

  کن گرفتن را سیل بنیانــاه نازنیــخوابگ
 (38)همان:                               
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ه خوب این خان که»: زندبزرگان کشور را با کنایه نهیب می« یاسین يسوره» شعر در
در این »است:  آن زده اي برمقدمه ،عري که خودش (41: 1325)حمیدي،  «را کردید محکم

گذراند، سرهنگ و سرتیپ و ا میترین دقایق تاریخی خود رتیرهروزها مملکت ما 
وند. شپی به پاس اداي وظیفه، سرتیپ و سرلشکر و سپهبد میدرسرلشکرهاي فراري پی
راهزنان از سرکیسه کردن مسافران  ؛کننداموال مردم را غارت می ،تاجرها به اسم تجارت
 (41)همان: « . نمایند! و...شادي و انبساط می

  وزیران، اي امیران، اي بزرگان، اي پدرهااي 
   کردید محکمخانه رااین خوبهآبادان،کخانه

به دانایی سمرها، اي به خوبی مشتهرها اي  
 ما روشن،که خوش بستیدسرحد و ثغرهاچشم

 (41)همان:                                      
ثانویه است، وضعیت نامطلوب مردم و که پرسشی در معناي « دانیدهیچ می» با تکرار

دانش »کند؛ زیرا ایجاد می« معانی» این وضعیت را با کمک علمزند. جامعه را فریاد می
« .جمالت است هاي معنایی و منظوري جمله یا معنـی ثـانويمقوله معانی، متولی بررسی

زبان، چه در گفتار و چه در نوشتار، ممکن است  يدر کاربرد روزانه (26: 1373)شمیسا، 
 ان،)رحیمی .نداشته باشد معنایی و منظوري آن مطابقت صورت دستوري جمله با نقش

1381 :17) 
         ؟ها پاسبانانگریند شبدانید میچ میـهی
             هـــدانید کان طفالن لرزان برهنچ میـهی

     ؟اــورهپیلهها لرزند شبدانید میهیچ می 
 ؟چون پروانه جان دادندبا شمع سحرها دوش

 (41: 1325حمیدي، )                         

 هد. دنشان می چنیناین دادن رضاشاهن را با کمک تشخیص با مخاطب قراروضعیت ایرا
 ه سرها زدــه بــی        باال گرفت و سایـشرمی و دزدي و بیـوارگــمیخ    
 هرزا زدـه کرد و شرافت مرد        خون بر دو رخ ز چشم گـوس گریــنام    
 ا زدـــده رعنـــر، دریــکوس هن ان       ــه گشت، دبیرستــاص خانــرق    

  (56)همان:                                                                              
ر بر ناظ ،سواد و ناالیقنادان شد و خفاشان کور و بیدر این فضاي مسموم، دانا اسیر 

دزدي و پستی و  ،افراد شایسته و الیق شدند. ثروت، جاي فضل و دانایی را گرفت
 این شاعر در شعر تصاویر این ایني ههمبزرگان جامعه شد.  يمشخصه فرومایگی وجه

 شود.می طور نمادین بیانه ب
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 شد ي نادانرهــر سخـــا اسیـــدان
 م، جاي فضیلت راـــت سیـــبگرف

 مردان گشتي هدزدي، شگفت پیش

 حربا زد ور، طعنه بهـــاش کــخف 
 اال زدــه الف ز کــک زد الف، آن

 ت واال زد ـــد همــــی، بلنــپست
 (57)همان:                  

چاپ  سیاه هايسالدر دفتر  سرود کهرا « انگیزغم الالیی»شعر  27/8/1321 تایخ رد
دادن ایران، به وضعیت اسفبار حال کشور و قیاس آن با . در این شعر با مخاطب قرارشد

 پردازد. هاي استوار تاریخی میگذشته
     اسا رــاد آرد آواي نکیــیه خاکی که ب

        مـــی بینــا شکمــزیر لگد دشمن مان
 زیبایی بر حلقه نگین بوديروز به یک 

 ستیاد حزینــداري فریـــپنو ــامروز ت 
 ستیطفل جنینتن دوکش رستم و روئین

  ستینقشی که کنون گویی در حلقه نگین
 (70)همان:                                

اي که تفسیر مقدمه با سرود و منتشر کرد ورا « زمستان مرگ» شعر 13/11/1321در 
 اي که بین تاریخ این شعرفاصله» :کندمی، چنین اظهار نظر واقعی اوضاع آن روزگار است

ترین و حیرت انگیزترین و کند که تاریکحکایت از روزهایی می ،و چکامه بعدي است
 يهها ملت ایران به جز عدگذشت، در این سالترین دقایق جنگ بر ایران میمخوف

به جاي  پوشیدند وخوردند و در عوض لباس، پالس میجاي گندم، پَهِن میه معدودي ب
که پیروي از این فلسفه اقتضاي سیاست مرموزي قند و چاي، خون دل آشامیدند و به

سر بردند.  ی بهتقریباً با گرسنگ« دار تا از تو پیروي کندسگ را گرسنه نگاه» کرد کهمی
تی فالحآوردند! زیرا مملکت هاي پر از گندم را از کانادا میپی کامیوندرها پیانگلیسی
د شالحال اثر این بخشش منعکس میمعلوم هايدرپی در روزنامهگندم نداشت و پیایران 

 ،( حال و هواي زمستان77: 1325حمیدي، ) «.کردو این منت را ابواب جمع ایران می
باد و باران که همگی نماد از اوضاع وخیم  ،مه ،دمه ،دود ،سرما ،اهریمن ،خزان ،طبیعت

 ت. جامعه است، در این شعر هویداس
    !خزان است و روز برهنه تنی است

           رـــده قیـــکتایون خورشید، پوشی
              اــاه مـــر خرگــه در ابــفرو رفت

 !نبرد است و پیکار اهریمنی است  
 رــزده خیمه بهمن، ز مشکین حری

 ژن به چاه ــاد بیـــر باره افتـــدگ
 (78)همان:                       
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لی اص يسراید که پایهرا با نمادهاي طبیعی می«نهیب خزان»شعر 24/6/1323 تاریخ در
زمان  يکه نماد فرسودگی و پژمردگی جامعه یخزان ؛امور طبیعی، خزان استاین  يهمه

 شاعر است.
   یــصل خزان با خوشی و فرهد وآم

 بستان دریدهبه شم ابر جامخ گلبن از
    غگ زاــاز بانراه بیابان گرفت فاخته 

 یــدهت زر دهــباز به دامان باغ ریخ  
 یـرس باد قامت سرو سهت خم شد از 

 جیش هریمن نشست جاي مه خرگهی
 (84)همان:                            

  :کندوضعیت ایران را چنین ترسیم می« خزان امید»در شعر  12/7/1323 تاریخ در
   کــاز آنها کام راهزنان است جاده به
 زاستن کشور ما دزدخیز و غارتزمی

 ستنیثانیوجهان اول استصفت بهبدین 
  ی نیستجانقلب کشور، جز جاي دزد  به

 (87)همان:                               
شده  سروده 16/9/1324 تاریخ کند، درکه وضعیت آن دوران را مشخص می« وطن» شعر

د و سرافرازند و دیوانگان و پاکان، اسیرند و راهزنان همه آزا ياست. وطنی که همه
شیرازي این موضوع را با پرسشی در  اند. حمیديدزدان همه رئیس و ساالر شدهخانه

  :کندمعناي ثانویه آغاز می
وطن اینجاست که پاکان همه اینجا بندند؟ 

 ددرآن هرکس دیوانه و دز وطن شدکه این
 همان راهزن استوطن اینجاست که آزاد  

 ؟ساالر و خداوند و سر انجمن استخانه
 (111: )همان                                  

 هاي اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده است. گوید که انواع رنجهایی میاز سال
 اـههمه اندوه و بال بردنبیست سال آن

 از این که بود بدتر نیست گرزندگانی د
 نه افسانه و خواب و وسن استهمه دیدیم  

 مردن و کشته شدن بهتر از این زیستن است 
 (111: )همان                                  

دست شدن بهها و دستاز هرج و مرج با کمک تشخیص ،«گویدایران چه می»در شعر
 :گویدسرزمین ایران به هر دستی و به هر سویی می

 ییسوه آن بسویی دوجانب این به کشندم ازمی
        اـــایم، خدــاین گرفته گیسویم، آن یک گریبان

 یـشوئ هها بشوئی بسته، قاضی مفتیان عقدم به 
 هر دو گویندم گلی، گل را نباشد پشت و روئی 

 (113)همان:                               
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نسیم چنین  کهپرسد ایران می ياز نسیم، حال و روز جامعه« کبودي هدخم»در شعر 
 کند:روایت می

       رـــا امیــجر در آنـقوامند و ناص 
    لــدلیون مردم خورد بیــیکی خ

 ويـس کمر بسته بر قتل عام از دو

 وزین هر دو شب، روز مردم سیا  
 اــــریرد بیــــردم بـیکی مال م

 اـــاص بریتانیــــال خـــدو حم
 (115: )همان                            

سد. رتشبیه به پایان می يبا کمک آرایه «ءسید ضیا»این شعر طوالنی با یادکردي از 
یاء است. سید ض «ءضیا سید»، «سید»ي در پاورقی گفته است که منظور از واژه شاعر خود

پیوست و در زمان ران مشروطه جنبش مشروطه به صف هوادا جریان در» طباطبایی
 (21: 1368)بهنود،  «.علی شاه قاجار و استبداد صغیر به شهر ساري تبعید شدمحمد

 ادـها زیچو گوشم شنید این سخن
 در آن اشک هر نقشی آمد، گذشت

 هاچو ابرم پر از اشک شد دیده 
  جا ه که ماند ب« سید»مگر نقش 

 (121:)همان                            
وضعیت  است،سروده  5/11/1324 تاریخ که در« رستاخیز»در شعر طوالنی چنین هم

  :دهدسامان ایران را نشان میهناب
 اي باتیغ تیزيطرف سرهنگ مست وخیرهزین

      دستمزديشوي، در فرمان شه، بیآن برهنه
 ییاي از روستاطرف آهنگ آه و ناله نآز  

 ی ــیبال غذاشکم ناچار دنوآن زن سنگین
 (                                     123:)همان                                

 
 شورش و حمله عليه رضا شاه. 4. 2

هایی ه حمیدي، سرود است، اي که رضاشاه براي خود تاریخ تولدي قرار دادهدر دوره
به رضاشاه پی درپی هايانتقادها و سرزنشتشخیص،  يبا همراهی آرایه آن که در دارد

خورشیدي در آالشت مازندران به دنیا  1256اسفند  24در تاریخ » شده است. رضاشاه
، نخست به توصیف و «هاجشن گل» ي( حمیدي در سروده4: 1372)رستمی،  «.آمد

خواهد که دیگر بناي استواري از این پردازد، سپس از خدا میچگونگی برپایی جشن می
 می پردازد: نفرین او به پادشاه نبیند و

 بینم بناي استواريا نمیــه پابرجـنکاز  دـــد بخشــسال امسالین مرا گل مستی امی
 ی نگوید وصف شاه کامکاريیمرغ زیبا  اهها، بر سمندانم کز این پس بر چمننیک می
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 جملگی رقصند لیکن بر مزار شهریاري  اــهگلا، سرخـهها، بیدبنها، نسترنسمن با
 (15: 1325حمیدي، )                

دن زکنایه، بال يکمک آرایه برد و باتري به کار میگزنده هايهواژ خشمگینانهدر ادامه 
 :کندزهرماري وي را از زمین آرزو می يشدن سایهو سایه برداشتن و برچیده

 زهرماريسایه بردار از زمین، زیرا نشان از  وريــبال برزن از جهان، زیرا اثر از حرص م
گر چنین روزي برقصم سال دیگر بر مزارت

  
 داريـــنذرها کردم که خوانم شعر نغز آب

 (15 )همان:                              
به متن استعفاي رضاشاه که حاکی از رفتن اوست، حمله « سعادت پیک» در شعر

ور ام» کند کهاعالم مینویسد و د را میخو يکند. رضاشاه قبل از رفتن، استعفانامهمی
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 

 (82: 1372تمی، )رس «.و لشکري، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بپذیرند
 اي دردمند از هر کرانیــهد نالهــبرآی اـــت ینیران را کنون روزي نوین جشنی نوآباید ای
 برنخیزد زین سپس از جان مهجوري فغانی د زین سپس از ناي مظلومی خروشیــبرنیای

 (17: 1325حمیدي، )                       
و ضحاکیان است تازد که دوران تباهی و ستم تمام شده هاي زمان میبه اشکبوس

 ،هاي اشکبوس و رستم و ضحاک و کاوهستاید. با واژهعمرشان سرآمده و کاوه را می
 :سازدنمادهایی از وضعیت ایران می

 نکه رستم آمد و تیر و کمانیامرگ آمد، ز بانگ کم کن ،آشوب کم کناشکبوس تیرزن!
 درفش کاویانیتاباندا شد و ــاي پیاوهــک دــی سرآمـــخانه آبادان که شام عمر ضحاک

 (17)همان:                                  
 :نالدعرضگی رضاشاه میاز بی «ویراني هخان» در شعر کوتاه

 سلطانی نیست يم آن خطه که در سایهخر     دیدکار سلطان اگر آن بود که من می
 گلستانی نیست چـر آرزوي هیـــه دگـــک   مــتنها ز گل روي تو بیزار شدیما نه

 (23)همان:                                    
و  کند که رضاشاه در جزیره گرفتار شده استشکر می« نشینجزیره» شعر در
« نچشم گرفت تاب ز»هایی چون کند. این آرزو را با کمک کنایهمی وآرز او را گرفتنآتش

 :کندمی بیان «آتش در او افتادن» و
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 این جزیره گرفتی ی دریهزار شکر که جا    چشم خیره گرفتی هچشمم بچه تاب ز اگر
 چه ز آتش خود جاي در جزیره گرفتیاگر    ردــو بگیـرکجا که روي آتش تو در ته به

 (26: 1325حمیدي، )                      
هایی که پهلوي هنگام خروج از ایران کرده خوشحال از گریه« غزال گریزان»در شعر 

ر ترضاشاه پهلوي هنگام خروج از ایران گریه کرده بود با چشمی»گویند می. چون است
 (127: 1370استوارت: ) «.شودو حسرتی همیشگی و جاودان، مجبور به ترک وطن می

در هنگام خروج از ایران جواهرهاي سلطنتی گرانبهایی را با »رضاشاه اند طور گفتههمین
 حمیدي «غزال گریزان»در شعر  ماجرادو  ( این هر76 :1377)پسیان و معتضد،  «.خود برد

چشمان »ي و استعاره «جواهرهاي اشک» را با همگامی تشبیه موضوعآمده است. این 
 سراید:می« پرگهر

 تر گذشت گاه رفتن گریه کرد و با دو چشم تــدلدادگان رحمی نداش ترِ گر به چشمان
 ا چشمان پر گوهر گذشت ـــآلوده بنِـــدام رفتور جواهرهاي اشک ما به دامان کرد و 

 (27: 1325حمیدي، )                         
  :کندآل رضا شاه را مسخره میه(، اید7/12/1324« )آل رضاشاهایده» در شعر
 شور از پا زدنـــوي، کـکه گردد ق رد شاه جهان پهلويـــان بـــگم

 به درجازدن زیدنـم خـــئدا هـــب سرويـــکیخ ر ـــن فــتوان یافت
 زدن چه خواهی از او؟ روز کین جا ويـدل شه بدین یاوه چون شد ق

 (126)همان:                              
رضاشاه، دود از جان و دل  يهاي سر به فلک کشیدهبا دیدن کاخ 5/11/1324 تاریخ در

 :افتدشاه میهاي رضااستخوانبه یاد جسد و قبر و و آید حمیدي بیرون می
 ؟کجایی !کاخ شه دیدم تو را، اي استخوان شه  استخوان دیدم بناي کاخ، گفتمبه روي  نچو

 (124 )همان:                       
 گوید:رضاشاه سخن می يدورهدر از وضعیت لشکر « دو پادشاه»در شعر 

 صحرا زد هکوه و خیمه ب چادر به ري گذشت و لشکر درجا زدـعم

  ا زدــم در جــئه کرد و داـپیوست  دنـق عقب نشستن و چرخیـمش
 (56 )همان:                         

اه شد و پس از آن به سالمتی شبه تشریفاتی نیز که بامداد و غروب در قشون اجرا می
ون پذیر قشنامراسمات الینفک و خدشه ءهوراکشیدن جز» کند.کشیدند، اشاره میهورا می
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حمیدي  (102: 1393)آبراهامیان:  «.شدخانه انجام میبود که باید هر روز دوبار در ارتش
 بدین شکل این قضیه را نیز باد انتقاد کشیده است:

 وده هورا زدـــد و بیهـــهورا کشی ی از بیمـــاه و شامگهـهر صبحگ

 ی ــتریاکي هـــاستوار خست  ناو
 ودــژیانی بر ــــهنگام صلح، شی

 زد« برپا» يههر لحظه جست و نعر
 ود و روز خطر جا زدــردي نمــم

 (57-56 )همان:                
 

 دوستیوطن. 5. 2
ترین مسائل کی از عمدهی» رود وترین مفاهیم شعر معاصر به شمار میوطن از اصلی
خود مشغول داشته  اى از تأمالت انسان را در دوران ما بهکه حوزه گسترده عاطفی است

ت ایرانی در مفهوم اروپایی ترین کسی که از قومی  ( شاید قدیمی17: 1389 )شفیعی، «.است
( 18 :همان) .است ش(1295-1228قومی ت سخن گفته میرزافتحعلی آخوندزاده )

دیگرشاعران  بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ایرج میرزا و فرخی یزدي از الشعراملک
طن و يمایههستند که بیش از دیگران به درون عصر قاجار و پهلوي اولمعروف ادبیات 

اند. این شاعران حتی پس از برقراري مشروطه از و مسائل مربوط به آن توجه کرده
ه است کت ملی ی از هوی ئدوستی جزوطن»د. ی دست برنداشتنسرایگرایی و وطنوطن

 «.دشوتر میرود، پررنگخصوص زمانی که بیم تجاوز میبه در شعر بعضی از شاعران
 (73: 1390، و رحیمی )حجازي

هاي ذاتی به هو یت عالقه کشش و هاي درخشان، ناخودآگاه بادیرباز صاحبان تمدن از     
دهد، تاریخی نشان می که شواهداند. چناندهبه آن مباهات ورزی ملی و فرهنگی خود

اي هحفظ هو یت مل ی خود را چه با انگیزه ،زمان بستر در یک تمد ن شکوهمند ایرانیان با
م استحکا هاي سیاسی براي تقویت خودباوري وانگیزه اهداف و چه فارغ از سیاسی و

ان را به بیگانگ تجاوزخصوص زمانی که بیم به ؛دانستندضروري می پیوند درونی الزم و
که زمانی»ولی  .فراگیراست طبیعی و این امري کامالً کردند وحریم خود احساس می

نسیم  مردم این سرزمین نبوده است و خاطر يگران، دغدغهسلطه هراس تجاوز خوف و
 «.یابدهو یت ملی ارجحی ت می تجلی هو یت انسانی بر گیرد،آرامش وزیدن می صلح و

گرایی را ابن خلدون وطن همواره با تعصب است.گرایی ( وطن10: 1385)حجازي، 
 يهدفاع، مطالب حمایت و عبارت است از» عصبیت وي هدف از داند. به نظرمی« عصبیت»
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یق به هیچ کاري توف که عصبیت نداشته باشد آن اجماع کنند. قومی که برامري  هر حقوق و
هاي سرودهوطن از شهرت حمیدي، مربوط به بخشی (56: 1373)ابریشمی،  «.یابدنمی

در  دوستیي بلند وطنبه خاطر داشتن روحیه او« در امواج سند» شعرکه  تا جاییاوست 
  درسی چاپ شده است. هايباکت
« مصراع سوم» و تضمین« مصراع اول» تشبیهي هبا کمک آرای« کشورخدایان» در شعر   

 کند:تمجید می چنین از ایران «زبان سوسن»و تشخیص 
 اب روشنیـــی، آفتــان تابناکـــآسم  نیمرغزار و گلش گیتینیست چون ایران به

 یــنگارارمن دامنی دارد هر که در زآن  شــدامن از «یـــهم آید انــمهرب یار یاد»
گوید هنوز اـــههنرمندان گیتی قصه زا

  
 سوسنی     زبان جنبدپاي هر بیدي که می 

 (11 :1325حمیدي، )                
 شعري او جایگاه خاصی دارد: يبزرگان ملی در اندیشه یادکرد

 روئین تنی يبهمنی، آن دخمه این مزار که هست جابرجا داد خاک او را بوسه باید
ی، هرچه زادي نیو بوديیی، شیرزایمردزا

  
  ی ـــشیرارژن يیعقوب لیثی، بیشه مادر

 (11)همان:                              
با  است.خیز ارزش و عشقپردشت گیالن و بیستون و خاک کرمانشاه براي شاعر، 

 کند.احساس خود را نمایان می کمک استعاره و تشبیه
 زنیان دلبرش دامنــش دل را بتــآت خیزعشق و عشق ریز دشت گیالنش سراسر

 همنیح بــصب داد فرودین پیدا بهــبام عشق کان حس وچون پارس  خاک کرمانشاه او
 (12)همان:                              
 ود.رآذربایجان می اصفهان و، گرگان، سعدي، تشبیه، به سراغ حافظي کمک آرایه با     

پورنامداریان، ) ینات بدیعی و بیانی بدانیمیتصاویر و تز ياگر دستگاه بالغی را شامل همه
یال هاي دیگر خاین دستگاه است که صورت يترین عنصر سازندهتشبیه مهم ،(32: 1380

این آرایه  تکرار بسیار .شودتشخیص و حتی رمز و کنایه از آن ناشی می مانند استعاره،
 :ستا نقش این عنصر از شاعر در تبیین جریان سیاسی در شعر حمیدي، گویاي شناخت

 ی مأمنییخدا ی، ازــی خداییآوا زدـــخی صبح چون باد دل حافظ زند تار زخمه بر
 یونیش این خفته باید یعنی اي شوریده بر مدام ها داردکاخ سعدي ناله مرغ شب بر

 نیــم آبستــش مریـــک آذربایجانـــمل دشت گرگانش سپهر و اصفهانش آسمان
 (12: 1325حمیدي، )                       
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که  ( دارد16/8/1320« )ترمهربان مادر دایگان از» عنوان تمجیدي دیگري با، ایرانیان از   
 بعدکرده  نخست بناي کینه را ویران ؛کندشمشیر ایرانیان با منافقان، کار ذوالفقار علی می

 ی چونهایهمسویی آرایهبا کنند. این کار را ذلیل می دهان شیر و دشمن را خاک در
 کند:بیان می و تلمیح« بنیاد برکندن خاک در دهن کردن و ز»ي کنایه
 همی کند به خیبر کاري که ذوالفقار کند تیغ ما اــنمدشمنان دوست با

 همی کند پس خاک در دهان غضنفر دـــبرکن ادـــبنی اول بناي کینه ز
 همی ار تیغ دو پیکر کندــه کــاال ک ما خصم کار با یک پیکري نگردد

 (24 :1325حمیدي، )                   
هایی که قیصران بر پادشاهان ایرانی هاي رستم و بوسههاي خود را پهلوانیگواه حرف

 «مندرس نهنگ و»ي و استعاره «کسان نبردن بار» يداند و این تصویر را با کنایهاند، میداده
 :دهدارائه می

 یــهم دـکن شگفت، مکرر قصۀ این پاي شاه داد   بر ها که قیصرن بوسهاو
 همی کند داوري چوتکیه به داور در برد این خاک مردخیزکسان نمی بار
 یــهم کند سمندر کار و  نهنگ کار  ورــی غیـآتش، ایران پیش آب و در

 (25 همان:)                       
  :وي قابل تمجید است نظر ایرانی از يتیرخورده ایرانی و عزم سرباز سوارکار یک قدرت

 لشکر کند همی دو که کار خدا داند      اه داوريــیک تن سوارکارش در گ
 ي افسر کند همیتا نیزه در دو دیده      دهداو جان نمی يهسرباز تیر خورد

 ()همان                                
ه کاست به مناسبت تأسیس دانشگاه تهران سروده  1321بهمن سال  15اي در قصیده     

شبیه، ت گیري ازبهره در آن از بنا و ارزش علم و دانشگاه سخن به میان آورده و در پایان، با
 کند: گوید و پایداري کشور را طلب میایرانی سخن می از عظمت ایران و

 چشم کس خوارت نبیند ویژه چشم من همی نـزاي مخاک من، ایران من، اي خاک دانش
 ل تابنده باشد، باش چون گلشن همیــا گــت وري چشم دشمن تازه باشکه جهان باشد بتا

 (47)همان:                                 
یان با به ستیز ایران« فردوسی و ایران»بیتی ودوصدوچهلدر شعر « هاشکوفه» در دفتر

و از عظمت و غرور گذشته ایران در این شعر  است موارد دیگر پرداختهدشمنان و بسیار 
 طوالنی با ذکر اساطیر، سخن رانده است:
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 سوي ملکت سیروس گشت راهسپر به    سردوـــز فـــراستی ملک شعر بود کبه
 رـدي مظهـــکجا در ایران فردوسیش ب    و یا خداي ادب جلوه کرد و نغمه سرود

 گذار و گهی است دانشورگهی است نیزه   اــن دانـــو گاهی پشوتگهی است قارن 
 (29-26 :1325حمیدي، )              

 

 ها در ایرانفجایع بيگانگان و فرنگی .6. 2
 نگانگیري بیگاو شکوه ایران در مواردي با جبهه اندیشان ایرانی براي عظمتتالش نیک
هاي ساختاصالحات بنیادین در زیر دد ایجاداندیشانی درصنیک» شد.تضعیف می

اجتماعی بودند. اینان به این نتیجه رسیده بودند که براي برتري ایران بر اروپا باید در 
امور اداري، ارتش، حکومت مرکزي، سیستم مالیاتی، آموزش و پرورش و وسایل  يزمینه

اقات، یعنی ( این اتف11: 1367)حائري،  «.حمل و نقل، نوسازي و نوگرایی ایجاد شود
 رسد که حکومت و جامعه برحضور موفق بیگانگان در یک سرزمین، زمانی به نتیجه می

هوشیاري و آگاهی به سبب مدرن، ي هجامع زیرا در؛ اداره شود -یزمنه مدرن-اساس سنت
ا داده هفجایع آن ها بر حاکمان جامعه، کمتر مجالی براي حضور بیگانگان ومردم و فشار آن

 توانستهایی که در اجراي حکومت داشت، نمیحکومت رضاخانی و برنامه شود. نوعمی
هاي یافته اساس ایرانی بر او ایجاد يچند زیربناي برنامهسیستم مدرنیته قیاس شود. هر با

حکمرانی وي بر  يزیرا شیوه ؛نگرفت شکلولی عماًل این روند  ؛غرب و مدرنیته بود
حکومتی که در رأس آن، شاه یا »گوید گیدنز میدر این زمینه آنتونیاساس سنت بود. 

 ،در آن، بر اختالف طبقاتی شدید بنا شده باشد نظم اجتماعی امپراتور قرار گرفته و
قوا »خصوص زمان رضاخان که به (61: 1377)گیدنز،  «.حکومتی سنتی است نه مدرن

 نش،م)بصیرت «.گاه اصلی حکومت، نظامیان بودنده در اختیار وي قرار گرفت و تکیههم

1376 :37) 
کرد. در ها را لمس میزیست و این امور و وابستگیحمیدي در بطن این جریان می     

کامل امپریالیسم انگلیس بر ایران  يسلطه يدرحقیقت دوره» :دیدپهلوي اول میي هدور
 وریاست داخلی کشس يهاي روابط خارجی و حتی بخش عمدهگیريتصمیم يبود و کلیه

 (444: 1371)عاقلی،  «.شدگذاري دولت انگلیس تنظیم و اجرا میدر چارچوب سیاست
دیل تبگر، سلطههاي تمیان دول ،ها بر سر منابع ملی که حق ملت ایران بودمرجواین هرج

ان این ارزش دائماً میباگوشت یک تکهمانند بود و ایران  کشی سیاسی شدهبه یک قشون
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دو هیئت انگلیسی و امریکایی از  1322در بهمن »سرگردان بود.  شانها و فجایعحکومت
 Sinclair and American)هاي نفتی سینکلر و استاندارد واکیوم امریکاییطرف کمپانی

Standard Vacuum )انگلیسی -و رویال دچ شل هلندي (Royal Dutch Shell 

Dutch English) ا هبه ایران آمدند و تقاضاي امتیاز نفت بلوچستان را نمودند، شوروي
معاون وزیر امور  (Sergey Kavtaradze) این فرصت، سرگئی کافتارادزه با استفاده از

درنگ تقاضاي امتیاز ت مهمی به تهران اعزام کردند و بیئشوري را در رأس هی يخارجه
 (20: 1376)ازغندي،  «.نفت شمال ایران را نمودند

 رفجایع دکت يدرباره 29/6/1323در تاریخ « مستشار»حمیدي شعري نمادین را به نام 
ها است که عنکبوت و مگسسروده و همکاران او  (Arthur Millspaugh) میلیسپوآرتور 
مار روها را تاسرانجام عنکبوت، مگس. هستند سمبلیک شعرترین بازیگران این اصلی
 لیسپومی»میلیسپو و همکاران او بود. دکتر خورد. منظور حمیدي از عنکبوت، کند و میمی

ت کارشناسان مالی امریکا در ایران فعالیت کرد و ئجزو هی 1304تا  1301ها طی سال
نوشت و پس از اتمام  ها در ایرانامریکاییوریت خود در ایران کتابی به نام مأم يدرباره
امریکا به سمت مشاور کل  يخدمت خود در ایران، از طرف وزارت امور خارجه يدوره

 (18-17: 1380و میلسپو،  )نصرت الدوله« .( منصوب گردیدHaiti« )هائیتی»امور مالی 
میلسپو شخص فهمیده و متینی است، »گوید: او می يآبادي دربارهرزا یحیی دولتحاج می

( و مخبرالسلطنه 309: 1362آبادي، )دولت «سرشاري ندارد يگرچه هوش و جربزه
 (403: 1375)هدایت  «له!گمیلسپو یک دنده و بد»نویسد: می میلسپو يهدایت نیز درباره
 !هر بیگانه خواهد مستشاري مغزي زکز سبک نماند هم از آن قومیجز اینگفت کاي جوالهه!

 !زاريــزد از سنگ مــبرخیکی نسیم زندگی  ؟رددـاز گـگر، کی با مگس دمسعنکبوت حیله
 !ردد دستیاريــآلود دشمن هم نگچنگ خون تـــد روز مصیبــار ما نشـر دستیـدست ما گ

 (86 :1325حمیدي، )                    
دوم »از دیگر شعرهایی است که به فجایع بیگانگان نقبی زده است. « دوم مارس»شعر 
س، انگلی ایران و متفقین باید قشون هر سه دولتِي هروزي است که بنابر معاهد« مارس

ار هشتادوچهشعر  رد و ایران را تخلیه کنند. حمیديشوند امریکا و روسیه از ایران خارج 
د. پردازاند، میبیتی خود به این امور و فجایعی که این کشورها در ایران مرتکب شده

انجام ده شوند. با این اعالمیه سرموافقت شد که سربازان متفقین فوراً از تهران عقب کشی»
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یمز، )ج «.نیروهاي خود را تا دوم مارس از کشور بیرون کنند يمتفقین توافق کردند همه
1371 :55) 

بود. صبحدم بوي خوش  بو شدهشتیرگی را از خود دور کرده و هواي جهان خو ،آسمان
توانستند کشوري دوباره میبود و مردم ایران  ها آغاز شدهاجنبی يداد؛ زیرا تخلیهمی

 بدون حضور اجنبی را در خود تجربه کنند. 
 بویا گرفت ينفخه دوه جهان باــگرد ان دریا گرفتي هینیتا گرد شب ز آآسمان 

 صبحدم امروز جاي دختري رعنا گرفت ک داـوي مشــوز بگیسوان صبحدم امر
غوغا زرد شد چهرخورشیدي که شهریور ز

  
 ا دم اسفند، رنگ گونۀ صحرا گرفت ـــب

 (131 :1325حمیدي، )              
 دلیلبه امریکا، لندن، چرچیل، مسکو و استالین به  «مجاز» کمک ایماژ با شاعر

  :تازدشان میهايگوییخواهی و زیادهزیاده
 تــازه پیدا گشته امریکا گرفـزیر پاي، ت تسر شایسته نیسن کهن را سربهخاک ایرا

 ؟باید بر سر دارا گرفتیغ چرچیل از چهت ه کارــران چــور ایـلندن مغرور را با کش
 !کس نخواهد نافۀ بویا گرفت،خونشاید از کوي ما راز چیستشمسکوخون دیده را با م

 ؟چه رو از ما گرفتخواهد آذربایجان را از راه دوستی استهجیش استالین اگر با ما ب
 (132: همان)                         

  :هاستخونی بر دل ایرانیهاي متفقین در ایران، لکهگريچپاول
 پاال گرفتبر دل ایران که روزي تیغ خون شتاها از خون گذها لکهبر دل ایران همین

 ت ــرا گرفــبا سبوس اندر گلوها خنجر ب هر زمان قحط دروغی گشت و نان شد ناپدید
 (133)همان:                                

فاعی د يکند که در اصالح لشکر و بنیهدر خروج متفقین از ایران، شاه را نصیحت می  
 کشور تالش کند.

 ون از دشمن دانا گرفتــد کنــا بایــپنده اد و مـران مانـاید،ـرفتن دشمنانپادشاها!
 که خاک و آسمان و آب را همتا گرفت آن کیستچیست،لشکردارلشکرکهدیديدرجهان

اـگ مـدر فرهن و ها بودمعنی سرباز این
  

 هر که محکم پا زمین زد، هر که بهتر پا گرفت
 (                           135)همان:                           

 آذربایجان یلهئمس. 7. 2

 هاي هولناکی مبنی بر جدایی آذربایجان و الحاق آن به هنگام ورود متفقین به ایران، زمزمه
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رسید. این خبر، جان بسیاري از ها و مردم میشوروي یا استقالل آن به گوش روزنامه
ششم ژوئن  يیادداشت مورخه» روشنفکران را به درد آورد و از این احتمال ترسیدند. در

کمونیست شوروي )ولی به گمان به امضاي دفتر سیاسی  ظاهراً( که 1324تیر 15) 1945
 يمورخان به قلم شخص استالین( بود، حزب کمونیست آذربایجان موظف شده بود، همه

: 1392)میالنی،  «.طلبی در آذربایجان اتخاذ کنداقدامات الزم براي ایجاد جنبش جدایی
135-143) 

خلق »به کند سراید و در آن اشاره میمی« غوغاي آذربایجان»حمیدي شعري به نام 
که درصدد جدایی آذربایجان بودند و دستور دادند « ملی مؤسسان يکنگره»و « آذربایجان

محلی را در آذربایجان انجام که انتخابات مجلس شوراي ملی و انتخابات مجلس شوراي 
. ندداها را زیر نظر شوروي میو این دسیسهاست . حمیدي از این جریان رنجیده  دهند

دل بیناي آذربایجان و ناي آذربایجان و دامن تبریز و دست » استعاره يرایهدر این ابیات، آ
 ویر است.اترین تصاصلیاز ، «و پاي آذربایجان و دل برناي آذربایجان

 انـاي آذربایجـــدارد دل بینور میــک    انـــاي آذربایجـکشد آتش زبان از نمی
 پیچد به دست و پاي آذربایجانسخت می    نروــد بــآیز میــي از دامن تبریاشعله

 ا دل برناي آذربایجان ـــري بــزال پی     بازد از افسونگرينرد عشق و دوستی می
 (115 )همان:                                

کند که هوش و دل آذربایجان را مادري بدکاره )شوروي( در نقش دختري، تالش می
رسد. این بانگ، جدایی آذربایجان به گوش می يمزهببرد. دوباره بانگ سخت و بی

قصدش به خون کشیدن آذربایجان است. با کمک تشبیه و استعاره این ابیات را ارائه 
 :دهدمی

 داي آذربایجانــک دل شیــرد نرمـبمی ريـمادري هر هفت کرده، در لباس دخت
 انــجانفرساي آذربایج واي از این بانگ گ رحیلــان بانــد ز آذربایجــآیباز می

 خواهد به خون باالي آذربایجان غرقه می خواند مدام    گاه میچون خروس بی محل بی
 (116 :1325حمیدي، )                

 «ترک يانحصار لهجه»و « مجلس تبریزي ملی»اصطالحاتی مانند  دوستوطنحمیدي 
 کند:را رد می

 ود االي آذربایجانـکی نبــترک و تاجی    !سخن« ترکی يانحصار لهجه»گر نبود از 
 ا بود و دم بویاي آذربایجانــان مـــج    ثـحدی« مجلس تبریزي ملی»گر نبود از 
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 !ها آي آذربایجانبشنو از من این سخن    ها نشان دشمن و بیگانه استاین عالمت
 (118 )همان:                          

هاي خطرناک و موحش از زمزمه« پیام به آذربایجان»به نام  يدیگرطوالنی  در شعر
آورده است، سخن به میان رهاي پاک ایرانیان را به لرزه دکه دل ،یعنی جدایی آذربایجان

تاده فرسبراي شاعر و اظهار سپاسگزاري  تقدیرها ،آذربایجان و کشورکنار آورد. از گوشهمی
 :شیران است يکه ایرانیان شیر و آذربایجان بیشه کندن میو حمیدي با کمک تشبیه بیا شودمی
 ان گیردــارد خاک آذربایجــی نیـز ایران مرده روزي جسم و جان گیرد گر دست جهانِا

 بیشه از شیر ژیان گیرد وک بریزد خون آن انرــشی يهـهمه ایرانیان شیرند و آنجا بیش
 ز جاي بادبان گیرد ـز گوهرخیـــبر آن تبری اي داندایران را کسی چون کشتیاگر لرزنده

 (19 )همان:                             
ها از این همه ازد. ایرانیتخاک آذربایجان مانند اسبی است که بر دشمن خود می

 اند، سیاه روز، کسی است که بخواهد دوباره امتحان کند:ها پس دادهپرستی، امتحانایران
 که باید بگذرد از جان کسی کش زیر ران گیرد د ـآذربایجان چون توسنی مانگیتی خاک ه ب

 گیرد فشاندر پس پرده است و تیغ خوندستیکه سازيبترس اي مرد نامحرم که با بیگانه می
 ردـبار از وي امتحان گیکه دیگر روز آنسیه اـهپرستیها داده از ایرانگیتی امتحانه ب

          (20 )همان:                                 
ایه به این منظور از کنسراید و براي رسیدن را براي آذربایجان می« زرتشتي هخان»شعر 
 :بردبهره می و استعاره

 گستريچشم ما روشن! ز نور قاضی و کین   ادـــیه ـدشمن دیرینه را بار دگر آمد ب
 اي دفتر، اینت راز دفتريــهت برهانــاین    آذربایجان از آن ماستاي جهان مست! 

 (33 )همان:                                    
خط و نادان، اینجا جاي دلبري نیست. بی به شوروي دارد که اي آهوي خوشخطا

کنایه  وکند. البته استعاره له را روشن میئرسد و با یک تمثیل، مسبه تو نمیآذربایجان 
 کند.نیز این تمثیل را همراهی می

 !اي دلبريــاندکی آهسته، اینجا نیست ج رـــتاندکی آهسته !خط نادانآهوي خوش
 !وه نازیباست رقص اشتريــغ کــبر ستی پنبه را از گوش برکش، دیده را اندک بمال
 پیش خود گفتی که گر لختی خزم ایران خورم

 
 کو سلیمان، کو سکندر، کو اساس نادري 

 (34: 1325حمیدي، )                    
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 ایران و متفقينی هاعتراض به عهدنام .8. 2
نیروهاي شوروي از شمال و شرق و نیروهاي بریتانیایی از جنوب و غرب به سمت تهران 

متفقین »د. استعفا شخصوص بریتانیا ناچار به کردند. رضاشاه با فشار متفقین بهحرکت 
ها باالخره در انتقال سلطنت به پسرش به توافق ها کشمکش با روسپس از مدت

ایران، انگلیس و شوروي  راجانبه نویس قرارداد سهپیش (72: 1356)میخائیل، « .سیدندر
رأي به  80تقدیم مجلس سیزدهم شد و با  1320و در روز دوم دي ماه  کردندتهیه 

( دولت ایران متعهد شد که عالوه بر همکاري و 221: 1376قلی، )عا .تصویب رسید
 (106: 1386)ازغندي،  .دهد را در اختیار آنها قرار ها و بنادر و...مساعدت با متفقین، راه

ا طرح و همه ب را برانگیختاین پیمان و تعهد ایران با متفقین، انزجار علما و روشنفکران 
نمایندگان مجلس را در « آلودفروردین خون»به نام یدي در شعري مخالف بودند. حمآن 

 «ت استهاللیعبرا» ،اي نمادگونه. در همان نخست با مقدمهکندمیشماتت  همین زمینه
 ؛نالدبودن اوضاع زمان شاعر است. از فروردین امسال میحاوي وخیمکند که ایجاد می
فوران شده است  دشمن هاي آتششعله چون ؛پر از خون شود امسال دشتترسد زیرا می

 و خاک ایران خواهد سوخت و مادران خواهند نالید:
 !رخ گل و نسریناـدن ســی از آمــیعن     !اــال ز فروردینـــام امسهــسخت آشفت 
 !بشکفته، ز خون رنگینا يهجاي آن الل     امسال شود دامن دشت هن همی ترسم کاز

 !برزیناي هران شود آتشکدـــاک ایــخ     رـــان سپهــآتش کین سوزد دامي هشعل
 (39 :1325حمیدي، )                        

هد افتاد و خاک ایران هایی دیگر اتفاق خواریزيچنگیزي دگر خواهد آمد و خون
 دیده خواهد شد:دوباره بال

 !وچیناون بریزد چو بزاید کف تم ـــخ ریز دگرونـــد و خـــباز چنگیز دگر آی
 !دل هند و بناي چینا هد بـــش افتــآت ش سرخـــود آتــدیده شخاک ایران بال

 ! رود سوختن دیریناـــادش بـــی که ز گونه جهانکین نوین سوزد ز آني هشعل
 (39)همان:                            

 :کرده استهاي نابخردانه، سرزنش تصمیم دلیلمجلسیان را به 
 !ینایی نیز بدین پاــد گهــم دوزیــچش  دــییکه در آن باال منا! ايان ــاي رفیق

 !د چنین ننگیناــش مداریــن خویــدام  ان نبود یکسره پیمان بستنــشرط پیم
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 ؟!خود چه خوانید بر این مرگ وطن یاسینا  دــی ایرانیــزندگي سردهـــگر نماین
 !کابینادختر بی رحم، بر این کن مــحر  !زاــبر اي مجلس بیدادگر شعبدهــآخ

  

 (40 :1325حمیدي، )                 
 تعهدي است که ایران براي مخارج متفقین داده است: دلیلفریادهاي وي در ادامه به 

 !یناید ز ما خرج دژ روــه خواهنـــاز چ   یـــینیرو م دژـــم و نسازیـا نداریــم
 !واي بر مجلس در خواب خوش و شیرینا   این پیمانواي بر ما و بر این مردم و بر 

 (41)همان:                               
 

 ترس از حمله به ایران. 9. 2
آلمان به ایران مطرح شده است. از آنجا که  ي، ترس از حمله«غول»به نام  ايقصیدهدر 

رفت که قشون می ه انتظارآلمان به اوج قدرت خود رسیده بود و هر لحظ 1320در سال 
( پس از حضور 52)همان:  .بود با متفقین عهد مود ت بسته زیرا ؛ها وارد ایران شودفاتح آن

ژنرال مایر  ،ها به شدت از این موضوع، ناراحت بودندآلمان»انگلیس و شوروي در ایران 
(General Meyer) تا ایران  رساندت رضاشاه میاي را از طرف شخص هیتلر به دسنامه

ر اند، منفجها ساختههایی را که آلمان در مسیر سراسري براي ایرانیها و تونلتمامی پل
جنوب ایران به شمال آن متفقین به ایران، اعزام نیرو و غذا از  يتا در صورت حمله کند
شود. شاعر با نمادهاي طبیعی آغاز می« غول»ه ( قصید126: 1362)مدنی،  «.نباشد رمیس 
عمر درخواب غفلت ي هنالد که امسال از یاد بهاران حذر خواهد کرد. هر چند هممی
ولی امشب باید مانند مرغ سحر ناله سردهد و از این درد و این نگرانی به آسمان  ؛بوده

 نگاه کند و ستاره بشمارد:
 !ر کنمـــپیغامب يهــیعنی خالف گفت   مــذر کنــاران حــیاد به امسال را ز

 !یک شب به ناله یاد ز مرغ سحر کنم   چو ماکیان را شبام همهخفته چندهر
  !ر کنمـشم دان و ستارهارهــار ستــک   رانــگشت اخت هر شام خیره گردم بر

 (52: 1325حمیدي، )                     
ولی غولی است که ، گرجلوه کند که به ظاهرآلمان و وحشتش را دختري فرض می

 آن واجب است. دختر و غول هر دو نمادي از آلمان هستند:دوري از 
  !غول است و من ز غول بیابان حذر کنم    درساین دختري که با سمن و سبزه می

 (52)همان:                                     



 (37پیاپی) 1397، پاییز 3ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  162

 

 ؛دارد واهمه به ایران انگلیس و شوروي ي، از حمله«کمانچه کش روباه» شاعر در شعر
هاي دولت انگلیس و شوروي پاسخ مثبت نداد، دولت ایران در پاسخ به درخواستچون 

بدین جهت نیروهاي شوروي و انگلیس ناگزیر شدند به نیروهاي مسلح خود دستور دهند 
اصلی بر دوش  تقصیراتدر این شعر،  (140: 1369الهی، ک. ر) .کننداز مرزهاي ایران عبور 

 کند:و سرزنش می شود و او را خطابشاه گذاشته می
 وزبراستچه زیرکن کهملک نگهخود بدین  ی و سالمت رفتی ـاه که رفتــشاه، اي ش

 پرور بیدادگر استنـت يهــاز تو دیوان  همه شورش و سرمستی و بیدادگرياین
 همه گفتند و نوشتند که گاه سحر است  وـــی تــب شاهـشام تاریک بال بود ش
 باخبر است زنیبیوه هر وت بیداد ز خود  دــدنل بوــو غافـت تا نگویی که ز بیداد

 (53: 1325حمیدي، )                    
کشور  است، توان نظامی پشت نیستند، بلکه شاه که ننگ ایرانو کم مردم ایران، ترسو

 است. را تقلیل داده
 که ننگ پسر است تــور ماســج پدر تا مـاهلل که نه ما روباهیب اي جهان! واهلل و

 هر چه گفتیم نپنداشت که روز خطر است دست ما بست شه و در بر دشمن افکند
                            (55)همان:                           

 اعتصاب .10. 2
ی عال دانشسراي نالتحصیالاي، براي اعتصاب فارغقصیده 27/1/1326حمیدي در تاریخ 
عضوی ت داشت، سروده است. این اعتصاب مصادف با وزارت دکتر  که خود هم در آن

بیت از ایران و افتخارات  27الس لطنه بود. حمیدي نخست در قوام شایگان و نخست وزیري
 کند. گوید و در ادامه دوستان خود را تشویق به ادامه و استحکام اعتصاب میایران می
 مشین تا که این فتنه از پا نشیند  يپا ایستاده ون بـــا! چــق منــرفی

 د و به زنجیر، دانا نشیندـــبه بن  ترسی از بند و زنجیر زندان؟چه می
 هر گوشه باید که از ما نشیند هب  هایـــد آزادگــــت برومنـــدرخ

 ام ید خرما نشیند ان بهـه دهقــک  ک آباد گرددـــن ملـــما باید ای هب

 (184: 1325 )حمیدي،       
تحصن و غوغا دعوت  يان خود را به ادامهتایگویی، همبا قدرت و نهایت نغز نیز ادامه در
  :کندمی

 ه که تنها نشینددان همان بِــزن هــب   بار نادان ردـــا بـــه دانـــد کـچو بای
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 ی تا نشیندـــر ناکســـهه ارد بـسپ  ارج خود راکو چو من جاي بی خوش آن
 ؟جا نشیند کجا حق در این ملک بر  هـــق ناگرفتــــم حـــا نشینیــم اگر

 ؟زن پیش غوغا نشیندوهــا بیـــکج  اي دزدانـــغوغ ا زــگریزیم چون م
 (184: )همان                            

 
 

 
 

 

 
 

ین است که حمیدي شیرازي براي شود ادریافت می 1 يآنچه از نمودار شماره
ه بخشی باي را که براي عمقبخشی به شعر خود اهمیت قائل بوده است. او وسیلهعمق

شعر خود برگزیده است، نماد، کنایه، استعاره و تشبیه است. وي با ایماژهاي مذکور، 
عالوه بر آن، خفقان جامعه  دهد،خوانندگان را در برابر عظمت و وقار ناشی از آن قرار می

ند. کي رخدادهاي سیاسی و اجتماعی با این تصاویر معین مینیز مسیر شاعر را براي ارائه
رد تا سخن بکند و از بیان کنایی بیشتر بهره  میحمیدي کمتر از توصیفات حسی استفاده می

1نمودارشماره 

آرایه ها
تشبیه
نماد
استعاره
کنایه
تشخیص
مجاز
تلمیح
تمثیل
تضمین

2نمودارشماره

بسامد رخدادهاي سیاسی و اجتماعی در آثار حمیدي

پس از یک سال شکوفه ها اشک معشوق

3نمودار شماره   
رخدادهاي سیاسی 

 و اجتماعی
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مودار شود. طبق نهاي هوشیاري شاعر محسوب میتر گفته باشد و این از ویژگیرا پوشیده
ر گویاي این است که شاع هاي سیاهسالبسامد بسیار مضامین اجتماعی در دفتر  2ي شماره

از  کند وتدریج گرایش به مضامین اجتماعی و وطنی و تاریخی پیدا میبه 1324از سال 
داند گیرد و درد جامعه را درد خود میي جوانی فاصله میهاي دورهسراییغزل و عاشقانه

با توجه  دهد.قد در برابر ظلم و ظلمت قرار میو براي رهایی مردم از درد، خود را    تمام
 ي شاعر، وطن و نامالیمات آن است.بیشترین دغدغه 3ي به نمودار شماره

 
 گيرینتيجه. 3

سرایش اشعار حمیدي شیرازي به عنوان یک شاعر اجتماعی ي هقابل توجه در شیوي هنکت
هاي سیاسی و اجتماعی همراه با کاربرد نماد و آفرینی موقعیتبازشناسی و بازمتعهد، 
خ سرودن تاری ويکه هاست. با توجه به اینتهاي طبیعی و ملی و متناسب با موقعینشانه
هایی از فضاي تواند نشانهراحتی میاست، مخاطب بهاجتماعی را ذکر کرده  يقطعه هر

دوره را دریابد. در آثار سیاسی حمیدي دو جریان عمده  اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن
رایط ش يکه هر دو موضوع، زاده خوردوعات دیگر، بیشتر به چشم میسایر موضنسبت به 

 خاص سیاسی و اجتماعی بوده است: 
 است.  شده الف: اشعار سیاسی که بر ضد استبداد سروده

 میهنی که در وصف و افتخارات ایران است.  -ب: اشعار ملی
 يموضوع را به دو گونه ارائه داده است: سمبولیک و غیر سمبولیک. ارائه وي این دو

ر بلحن و زبان بیان شاعر بناجایگاه دوم است. حوادث با کمک نمادها بعد از تشبیه در 
که از استبداد، خفقان و  وي زمانی ؛هاي اجتماعی و سیاسی متفاوت استموقعیت

 که از ایرانآلود دارد، اما هنگامیگوید، زبانی تلخ و تند و یأسهاي جامعه سخن میناهنجاري
شود. شگرد هنري خاص در لحن و بیان او مشاهده می دوچندانیسراید، شور و نشاط می

 است.اجتماعی  -هاي سیاسیزبان او، امور نمادین طبیعی در تصویرسازي
 يکمترین بسامد را در ارائه اشک معشوق بیشترین و دفتر هاي سیاهسال دفتر

رخدادهاي سیاسی و اجتماعی دارد. پربسامدترین موضوع عواطف اجتماعی حمیدي، 
له هایی که در بیان مسئبا عنایت به پرسش است. «هاي سیاسیتصویر ایران در جریان»

وطن  ار،آث در این یافتهو سیاسی بازتابي اجتماعی هلترین مسئمهمباید گفت  بیان شد،
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ترین هاز برجست هاي سیاهسال گرایش دارد. دفتر« نماد»است. زبان وي بیشتر به کاربرد 
 ستیزي است. تبدادپرستی و اسدر وطنسرودهاي این دوره 
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