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 فردیت در شعر نیما 
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 ی نویسندهدرباره

در دانشااساارای تربیل م  م  و متولد شااددر آبادان  2211ماه  سااا  نسیم خاکسار دی

در روستاهای  2231سا  در اصفهان و همدان تحصیل کرده اسل. تا اولین بازداشتش 

ز نویساای ااش را در داسااتانهای ادبیف الیلاو آبادان و بویراحمدی آموزگار بود. 

 آغاز کرد.  2233سا  

برای  2991 یدر دههپس از انق اب مجبور به ترک وطن شد و در ه ند اقامل گزید. 

با  های شرقی در اوترخلچند ساا  در بنیادهای تااتری در ه ند و نیز دانشدده زبان

 مهمان  کار و تدریس کرده اساال. از او در زمینه های گوناگونِ یساامل نویساانده

، د اثر منتشر  23داساتان کوتاه  رمان  نمایشانامه  شا ر  تر،مه  سافرنامه و نقد ادبی 

بادنماها و » و رمان «بین دو در»و  «بقا  خرزویل» مجموعه داسااتان شااده اساال. دو

و  «ستانسفر تا،ید» یو سفرنامه «زیر سقف»نام نامه به  و یک مجموعه نمایش«هاش اق

ها استاناند. شماری از دبه زبان ه ندی منتشر شده «زیبا باش» کتاب ش ری از او به نام

 یهادهیدر گز یو فرانسااو یساایانگ   یآلمان  یسااو د یهاهای او به زبانو مقااله

 تر،مه و چاپ شده اسل.  یادب یو ،ُنگ ها یداستان

 ی ادبی شااده اسل. دیم م افترار بهترینتاکنون موفق به دریافل دو ،ایزه خاکساار

 ،هان یالم  ی نویساندگان آزادهی بینو ،ایزه 2991کتاب برای نو،وانان )پراگ( 

 (. 2991)نیویورک 

 

 

سعي كنید »نویسد: مي« های همسایهحرف»هایش در كتاب ها و یادداشتتنیما در مجموعه نامه

ما مثل تر از شما بدهد  وقتي كه شبینید بنویستید  و ستعي كنید شعر شما نناني وا  طور كه ميهمان

یعت را كلي زندگي و طبآفرینید و آفرینش شما بهبینید و برخلاف آنچه در خارج قرار دارد ميقدما مي
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تازه و  ارها باید شعر بسرایید  اما اگر از پي ككلمات همان قدما و طرز كار آن فراموش كرده استت  با

 1«اید ای در خود عمیق شده فکر كنید آیا چطور دیدهاید  لحظهكلمات تازه

ای ننسته بود و به نقل از خودش منغول خانهنیما این یادداشتت را وقتي نوشتته است كه در قهوه

 های قننگ بود تماشای جنگل

ش فرد یا حضتتتور نگاهي ی پیدایی همین پدیدهخواهم بحثي را مطرح كنم دربارهدر این جا مي

زیرا این نوع نگاه برای اولین بار در شعرهای اوست كه وارد  فردی  یك فرد منخص در شعرهای نیما 

كنم در شتعر او ننتان وا   و روشني از نگاه ادبیات مدرن ما شتده استت  یا به بیان خودش ستعي مي

یان جو كنم  نیما در پاوی او جستظهی مورد ملاحكه یك فرد انساني است  در شیئ یا پدیده شاعر را 

نویستد در این كاوش  یعني داشتتن نگاهي فردی به اشیا  آن یادداشتت  در اهمیت این نگاه و نظر  مي

 یابند  ی كار قدیم و جدید از هم تفکیك ميشیوه

گذشته  هایای غیر معمول یا تازه در شعر باشد كه نیما اصرار در تفاوت آن با شیوهباید این قاعده

 دارد 

های در تاریخ ادبي ایران  انستان  فرد یا انسان یکهه  بعد از انقلاب منروطه و در خلال آن در قال 

توان آن را حضتتور استتتبداد ستتیاستتي و مذهبي در جامعه و ادبي حضتتور پیدا كرد  اما به دلایلي كه مي

ي و های اندینگي و حسد آفرینشتاریخ ما دانست چندان این پدیده عمیق ننده است  یا هنوز كل ابعا

مان را برای مثال در نقد و شعر و داستان و موسیقي  در حد معمول در جهان  دربر نگرفته است  تخیلي

ها آثاری داریم كه فقدان این نوع نگاه فردی به اشتتیا در آن یعني ما هنوز در ادبیات داستتتاني و شتتعری

اشت ما چون یك خواننده و یا ناقد از آن چندان دقیق شود  یا اگر هست كمرنگ است و برددیده مي

رستتد تا ی قهرماني بی ایراني  گاه فرد باید به مرحلهنیستتت  برای مثال در نگاه ما  منظورن نگاه خواننده

تر در ان ادبیات ستیاستي ما  بیننعنوان فرد به دیده بیاید  برای مثال شتخصتیت قهرماخصتوصتیات او به

هایي كه روان آدمي را مورد بررسي قرار های عاشقانه و یا رمانهای رمانتا شخصیتمانند ها ميخاطره

 2اند داده

                                                      

 01و  05ص  1131تهران  چاپ پنجم  سال حرف های همسایه  نیما یوشیج  انتنارات دنیا   -1

ی آبادی برای مردن یا خوانندهبرای مثال شتخصتیت اینجه ممد در رمان یاشار كمال و گل محمد در رمان كلیدر دولت -2 

ق كلاه صتتاددر رمان شتتوهر آهوخانم محمدعلي افغاني و یا زرین« هما»ایراني رمان و داستتتان بینتتتر آشتتنایند تا شتتخصتتیت 

  «گم كرد زني كه مردش را»ر داستان هدایت د
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یکي به  در واقع استتبداد ستیاسي و مذهبي با ایجاد مانع در برابر استقلال انسان و ارجاع هویت او 

یر با گهایي از شتتخصیت فرد كه درقدرت ستیاستي و دیگری به قدرت الهي باعش شتده كه فقن جنبه

ز كند  در این شتتیوه ااعتباری فرد را به بیرون از وجود او منتقل  جبر  قلمروهاستتت عمده شتتود و بهآن

ای هشود؛ به دوری پیش از آن پرتاب مينگاه به انستان  معنای انستان در عصتر روشنگری ازنو به دوره

رد  برای او و بیرون از طبیعت مراجعه ك انسان باید به نیروهایي بیرون از وجود كه برای یافتن تعریفي از

انستان داشتتت و  ات وجود او را در گناه  های پیش از رنستان،  كلیستا تعریفي خاص ازمثال در دوره

برد و تعریف انستتتان را در در ربن با دیتد  یتا برای شتتتناختن وجود او به نیروهای ماورایي پناه ميمي

 دید مي هاتوانایي و قدرت آن

تر  در غرب  بعد از رنستتان، با تکیه بر همین فردیت ستتعي شتتد یا  به معنایي گستتتردهدر اروپا 

های تتری كنند و آن را در برابر موقعیموقعیت كنوني انسان را كه تراژیك نامیده بودند بررسي عمیق

ن، رنسا یای كه مربوط به اعصار پیش از دورههای تقدیری  حماسي و اسطورهپینین او یعني موقعیت

های مختلف فلسفي  اجتماعي   هنری  ادبي و ها باعش شد كه علم در عرصهبود بگذارند  همین تلاش

 شناسي و سایر رشته های دیگر فعال شود  روان

 كردند های اساطیری فرماندهي نميننست و بر امواج دریاها الههها زئوس نميدیگر در كوه

این  ی ابعاددادن شاعران به داشتن نگاهي فردی  به همه این فرض كه نیما در همان آغاز  با توجه

نظر واقف بود یا نه  بحثي جداگانه استتت  بحش اصتتلي این استتت كه نیما با گفتن آن ننتتان داد انستتان 

 ی خودش است  معاصر زمانه

ن برای یافت وجوجستهای مختلف این نوع نگاه در شتعرهای نیما و در پیش از ننتان دادن نمونه

ما  ی شتتعری پیش از نیمفهومي انستتان  در اندینتتهآن  در اهمیت این بحش  باید گفت كه فرد و یا به

 اش در نقابي از كلیت پوشیده بود  یعني ما انسان  كلي داشتیم نه انسان  فردی چهره

ی طهجان  سلی دیني بودند  كلیت از چند ی شاعران قدیم كه متأثر از اندینهدر  هن و اندینته

 اند در شعر غای  بود  وكرد  زمان و مکان كه ابزار اصلي فردیتخودش را بر فردیت انسان اعمال مي

 ی سعدی به قتل عان مردن درشتد  یا اگر بود جزئي از پدیده نبود  برای مثال اشتارهیا اصتلا  مطرح نمي

ود گناه  اما در خشمار مردن بيشدن بيی مغول به ایران و كنتهشود به زمان حملهشتعر زیر مربوط مي

ی مغول وجود ندارد  یعني در واقع ما پیان و ای به مکان و هیا ننتتاني از زمان حملهشتتعر هیا اشتتاره

ر و به نیرویي دیگشتتیئ اتکای هستتتي و هویت  گیریم منتتخصتتات درون شتتعر را از بیرون از شتتعر مي
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 بیني دیني استتتتت:ود  در بنیتتاد درو و جهتتانارجتتاع هویتتت آن بتته بیرون از خود و بتته متتاورای خ

 

 برآری سر ز خاوای محمد گر قیامت مي

 قیامت در میان خلق بین  سر برآور  وین

 زینهار از دور گیتي  و انقلاب روزگار

  1در خیال ك، نیامد كانچنان گردد چنین 

 و الي آخر  

 

 طور حسي به اینی مغول است كه بهحملهدر واقع ما از دردناكي پیان شتعر و همزماني حیات شتاعر با 

ت سپاه دسبه احتمال زیاد  قتل عان مردن فارس و نینتتابور به «قیامت»رستیم كه منظور شتاعر از نظر مي

 مغول بوده است 

توان به محو شدن ای به آن  در ادبیات و هنر كلاستیك ميتوجهغیر از حذف زمان و مکان و بي

جا كه در اعصتتار بالذاتي انستتان نیز اشتتاره كرد  از آنمي و ستتل  قائمی فرد در یك ارزش عموچهره

کای دیني بود  طبیعي بود كه انسان نه به ات بینيبیني انسان جهانپیش از عصتر روشنگری و علم  جهان

كه به اتکای خدا و نیروهای   بل«اندینتتتم پ، هستتتتممن مي» خودش  چنان كه دكارت گفته استتتت:

ر د ای و ماورای طبیعت تعریف شود  برای مثال رستم  اسفندیار  سهراب و   ی افستانهطبیعت یا نیروها

 اند هایي حماسيشعرهای فردوسي چهره

در حماستته  انستتان نه چون یك موجود زنده و برخوردار از زمان و مکان بلکه چون یك ارزش 

ه خودش بلکه ب وجودش نه به اتکایكند  فراواني را نمایندگي مي ها و نیروهایشود و ارزشدیده مي

ها ها و نیروهاست كه معنا دارد  زندگي و مرگ قهرمانان به وجود و عدن آن ارزشاتکای همان ارزش

ها نیز باید ها  آناند  با مرگ آن ارزشها زندهبستتتتگي دارنتد  تتا وقتي زنتدگي دارنتد كته آن ارزش

ی پدرش به د  همچنان كه اسفندیار باید به توطئهبمیرند  ستهراب باید به دستت پدرش رستم كنته شو

هاست  در كنند كه بیرون از آنهایي را نمایندگي ميها ارزشجنگ رستم برود و كنته شود  این باید

های عاشتقانه حاف  هم  عنتق كه یك ویيگي انساني و ی ما  حتي در غزلشتعرهای شتاعران گذشتته

                                                      

با  و 051اقبال آشتتتیاني  ص  عباس  كلیات ستتعدی  به تصتتحی  محمد علي فروغي و عباسمراثي  در زوال خلافت بني -1 

تیر و مرداد  12دوران  ستتال دون شتتماره  ی تاملي بر خردگرایي جبری تاریخي ستتعدی  علي ر تتائي  مجلهاستتتفاده از مقاله

1130 
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ادی ای ازلي و ابدی  نه به معنوقي معنق به خدا و به چهرهگیتیانه است  به صورت عنقي كلي یعني 

 شود  هرچند حاف  سعي كرده است حسي مادی و زمیني به آن ببخند  و زمیني  نمودار مي

 ها را كههای همین موقعیتدر ادبیات كلاستتیك ستتایر كنتتورهای جهان هم مثل ایران باز ننتتانه

توان دید  برای مثال در شخصیت اودیپ ان، بود نیز ميبرای تعریف انستان در دوره های پیش از رنس

كه ی معروف سوفوكل در پانصد سال قبل از میلاد مسی   اودیپ پیش از آنو یا آنتیگونه در نمایننامه

ی یك ارزش است؛ ارزشي كه در حال از بین رفتن ی یك انستان به صتورت فرد باشد نمایندهنماینده

شد  اودیپ و ی مادرسالاری كه در آن وقت داشت عصرش تمان ميرهاستت  او تمثیلي است برای دو

لفي شان منخص شده بود؛ همچنان كه معبد داسفندیار یا سهراب پیش از آن كه به دنیا بیایند سرنوشت

 سرنوشت اودیپ را پیش از زاده شدن رقم زده بود 

اوت عصتتر رنستتان، بستتیار متف این نوع موقعیت برای انستتان  در بنیاد با موقعیت انستتان در بعد از

های خود اوست  او باید استت  انستان بعد از رنسان، به خود وانهاده شده است  سرنوشت او در دست

های مابعدالطبیعه  دیگر وجود اش را خودش حل كند  نه خدا و نه اسطوره و نه قدرتی منکلاتهمه

 یعني فقن خودی مستقل برای او مانده است ندارند  انسان تنها گذاشته شده و به همین خاطر فرد است  

همین و تع برای انسان كه عادت به پنت و پناه داشت  موقعیتي تراژیك ساخته است  صادق هدایت 

ن وپناه استتتت  و در ستتترزمیپنتتتتآدمیزاد یکه و تنها و بي»گوید: با اشتتتاره به آثار كافکا همین را مي

 1«كند كه زادبون او نیست گمنامي زیست مي

توان در شخصیت روبنسن تجلي حضتور این نوع انستان و این نوع اندینه را در ادبیات جهان مي

افتاده ی دوركند در یك جزیرهكروزئه اثر دانیل دفو نیز دید  داستتتتان مردی تك و تنها كه ستتتعي مي

دی و ات فری ابتکارهایش  همهجهان را از نو بسازد  او به تنهایي خالق همه چیز است  حتي خالق ترس

هایي نگاه كنیم كه بعد از انقلاب منتتروطه گیرند  اگر به بحشهای او از وجود خودش مننتتام ميترس

مان ستتید محمدعلي گذار ادبیات مدرن داستتتانيپیرامون  تترورت داستتتان و یا رمان  از ستتوی بنیان

ی نگاه مدرن وجود شتتتیوههای ادبي  همین بینیم در نقد و نگاه او به پدیدهزاده مطرح شتتتده  ميجمال

 داند تا راه راای ميی خرد در وجود آدمي توجه كند و ادبیات را وسیلهكند به مقولهدارد  او ستعي مي

او در  كند ی خرد منتتتکلاتش را حل ميبرای ایجتاد انستتتان خردمنتد هموار كند  انستتتاني كه به قوه

 نویسد:مي« یکي بود یکي نبود»ی كتابش مقدمه

                                                      

   12  ص 1142پیان كافکا در گروه محکومین  صادق هدایت  انتنارات امیر كبیر  تهران   -1 
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در ممالك دیگر ادبیات به  ی ادبیات از اغل  ممالك دنیا بسیار عق  است مروز در جادهایران ا»

تنوع پیدا كرده و از پرتو همین تنوع روح تمان طبقات را در تسخیر خود آورده و هر كت،  مرور زمان

ده و موج  و ندار  از كودو دبستاني تا پیران سالخورده را به خواندن راغ  نمو ادار  را از زن و مترد

ا ی پینینیان برون نهادن راما در ایران بدبختانه عموما پای از شیوه گردیده است ترقي معنوی افراد ملت

ی تخری  ادبیات دانستته و عموما  همان جوهر استتبداد ستیاستي ایراني كه منتهور جهان است در مایه

مملکت ما هنوز هم ارباب قلم عموما  در در » نویستتد:و در ادامه مي 1«شتتود ی ادبیات نیز دیده ميماده

 گردند در صورتيقلم گرفته و همان پیرامون انناهای غامض و عوان  نفهم مي موقع نوشتن دور عوان را

کلف تاند اننتای ساده و بيی ترقي را به دستت آوردههای متمدن كه ستررشتتهی مملکتكه در كلیه

ان كنند كه هرچه بینتر همان زبیسندگان همواره كوشش مينو»و « فهم روی سایر انناها را گرفتهعوان

رایج و معمولي مردن كوچته و بتازار را بتا تعبیرات و اصتتتطلاحات متداوله به لباس ادبي درآورده و با 

ها و نکتات صتتتنعتي آراستتتتته بته روی كاغذ آورند و حتي علمای بزرگ هم ستتتعي دارند كه كتاب

ای كه از نویسد رمان به دلیل استفادهو مي2« به زبان ساده بنویسند ی مقدورهای خود را تا اندازهنوشتته

و آرزو  «ای مختلف یك ملت استی حب، صتوت گفتار و طبقات و دستتهجعبه»كند زبان كوچه مي

ی شعر وهترین شیسرایي و قصیده را كه در ایران مطلوبشد كه فن غزلكاش كسي پیدا ميكند ایمي

های مهمي از كلمات و تعبیرات كه منافي با وزن و شاعر مجبور نباشد از قسمت»استت كنار گذاشته تا 

  1«نظر كند فصاحت است صرف

برای نزدیك شتتدن به حضتتور این نگاه فردی در ادبیات جهان  از رنستتان، به بعد  به مو تتوع 

با  ان،دیگری كه باید اشتتتاره كرد قبول تنوع و دگرگوني در جهان استتتت  جهان ما تا پیش از رنستتت

 شتتد  یکدست  محض وتوصتیفاتي كه از آن در كت  مقدس و مذهبي مثل تورات و انجیل و قران مي

ی این سه كتاب مقدس  جهان را با همه تکان بود  از اول تا آخر آن توصتیف شده بود  خداوند دربي

د در ست بکنخوای آن زمان هركار كه ميمخلوقاتش در یك هفته ساخت و تمان شد  شاعر و نویسنده

                                                      

یکي بود  یکي نبود  ستتتید محمد علي جمال زاده  مجموعه داستتتتان  دیباچه  ننتتتر الکترونیك  ویرایش دون  دی ماه  -1 
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خود نیستت كه نیما از دست حاف  عصباني توانستت بکند  بيی آفرینش ميی استطورههمان محدوده

 كند:بي تغییر است  او را باور نميكند اگر تا ابد بنالد كه جهانشود و بر سرش داد ميمي

 

 ستحافظا! این چه كید و دروغي

 است؟ كز زبان مي و جان و ساقي

 باورن نیست نالي ار تا ابد

 بازی كه باقي است:كه بر آن عنق

 1من بر آن عاشقم كه رونده است 

 

ها یك ی خاص با چیزها و یا اشتتیای پیرامون  برای شتتناختن آنبرای نیما یوشتتیج داشتتتن یك رابطه

هایش به تغییر و دگرگوني جهان اشارت دارد و ها و نوشته ترورت استت  او در بسیاری از یادداشت

ه در صورت نداشتن روابن خاصي نسبت ب» نویسد:مي« تعریف و تبصره»شتناختن آن از نو  و در نیز به 

توانیم حق شناسایي خود را نسبت به آن چیز بجا بیاوریم  برخورد با چیزی چیز خاصي خوب یا بد  نمي

رای ما آید كه ممکن باشتتد  اما این امکان از بممکن استتت  حال آن كه شتتناختن آن چیز مستتلم نمي

تر از آن كه از راه حدس یا استتتدلال به ما بفهمانند  هستتت كه بدانیم دنیای ما خیلي قدیم استتت  قدیم

نو شتتدن ما  »گوید: و مي« فقن ماییم كه باید نو شتتویم تا این قدمت ستتنگین به روی ما ستتنگیني نکند

 «كند م ما روشن ميهای تاریك را در پیش چنمربوط به نو شدن روابن ما با چیزهاست كه نقطه

كه  شود  طبیعي استبا درو نیما از موقعیت تراژیك انستان  شعر فارسي از اساس دگرگون مي

 1230شد  بعد از انقلاب منروطه در سال شتراین تاریخي برای این دگرگوني در جامعه باید فراهم مي

مسائلي مثل حقوق بنر  اعلان ی ما به وجود آمد  آشتنایي با اروپا  طرح این شتراین تاریخي در جامعه

ی مردن در نیاز جامعه به قانون كه از حقوق شتتتهروندان دفاع كند  فعال شتتتدن توده ها برابری انستتتان

ها اتفاقاتي بودند كه شتتتراین عمومي این تغییر در دیدگاه را در جامعه ما فراهم ی اجتماع  اینصتتتحنه

ی ایران الطبیعه در جامعهه و آزاد از سایر نیروهای ماوراممدد اسطوركردند تا این انسان تازه  انساني بي

                                                      

یج  دفتر اول  شتعر  به كوشتش سیروس طاهباز  با نظارت شراگیم یوشیج  انتنارات  ننر افستانه  مجموعه آثار نیما یوشت -1 
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ر شعری اش پیدا كند  نیما دحلي برای منکلات فردی و اجتماعيكوشد راهمينیز پدید آید  انساني كه 

 گوید:مي

 

 من به راه خود باید برون 

 ك، نه تیمار مرا خواهد داشت

 باردر پر از كنمکش این زندگي حادثه

 یند نه ( اما هرك، تنهاست )گرچه گو

 دارد تیمار مرا  كار من است آن كه مي

 خواهم درمانم اسیر من نمي

 صب  وقتي كه هوا روشن شد

 هركسي خواهد دانست و بجا خواهد آورد مرا

 ور آب پهنه كه در این

 1ان بود عذاب به چه ره رفتم و از بهر چه

 

خواهد درمانَد اسیر و در اسارت سنت قول نیما نميانساني كه به به یمن حضور این انسان یکهه در جهان 

كند  و قیدهای وع  شتده از جان  آن نباشتد  انستان فرد در شتعر و ادبیات داستاني شخصیت پیدا مي

شتتتود و ادبیات به زبان گفتار نزدیك یتابتد  زبان مطنطن ادبي عوض ميموقعیتت زمتاني و مکتاني مي

كند كنند و شتتاعر ستتعي ميز كه گریبان شتتاعر را گرفته بودند او را رها ميشتتود  حنتتو و زوائد نیمي

دگان های نویسناش را شتناستایي كند  اگر در داستتانتر با جهان روبرو شتود تا موقعیت اكنونيراحت

یا اگر روح  2شود ی جزئیات توصیف ميزاده و هدایت شخصیت فرد با همهعصر با نیما مثل جمالهم

ها در حالات مختلفي كه شتتتود و جهان پیرامون آنها كاویده ميهتا دقیق و نزدیتك به آننو روان آد

با  گان با داستان  جهان و انسانشود  در شعر نیز همگیرند تعقی  ميشتخصیت های داستان به خود مي

ی از رشتود  به نقل از مایاكوفسکي اگر شاعری در طل  آن بود كه شعهمین ویيگي در نگاه دنبال مي

                                                      

مانلي  مجموعه آثار نیما یوشتیج  دفتر اول  شتعر  به كوشتش ستیروس طاهباز  با نظارت شراگیم یوشیج  انتنارات  ننر  -1 
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آید و شتود و زبان شعرش به خنونت و بددهني سربازان در ميستربازان بنویستد  وارد ستربازخانه مي

لند ای بر شعر بطور كه نیما در مقدمهگیرد  یعني شاعر همانوزن آن  آهنگ پای سربازان را به خود مي

دمه است  او در این مقاش ی گوشت و پوست دادن به بیان و تخیلاتوجوجستنوشته است در « مانلي»

ل كسي شود  من اوهایي  در ادبیات دنیا دیده ميی این داستان  با تفاوتاما نظیر به شالوده» نویسد:مي

قا و ك، اول كستي نیستت كه اسم از عنپیکری دریایي حرف بزنم  مثل این كه هیانیستتم كه از پری

 نویسد:و مي1«وشتت و پوست به آن داده باشم ان به خیال خودن گبرد  جز این كه من خواستتههما مي

ی كار مخصتوص من استباب روسفیدی من باشد یا نه  یا من اولین كسي به حساب دربیایم اگر شتیوه»

ه كار ها بینتتتر بی این كنجکاویكنم همهان فکر ميكه به این شتتیوه در زبان فارستتي دستتت انداخته

ان ان اگر خود را نمایانده باشتتم  همانطور كه بودهرا كرده خورد نه به كار من  من كار خوددیگران مي

د به ست كه صورت تصنع را از خوان  قدر اقل این فضلیت برای من باقيو نستبت به زمان خود دریافته

  2«ان دور انداخته

 

 كند شود  عینیت پیدا ميمي شعر وارد زندگيبا دور انداختن تصنع  

ته مضمون شعر نیما مستقیما  از زندگي و طبیعت مایه گرف»گفته است:  ی اوشفیعي كدكني درباره

ی انستتتان و چه در مورد زندگي ی مختص خود چه دربارهاستتتت  یعني بتایتد گفتت كته او از تجربه

عت تا طوركلي یك چنین دلبستگي نزدیك به طبیگوید  بهاجتماعي  عنتقي فردی با طبیعت سخن مي

ایماژهای »:اش گفته است او در جایي دیگر در همین مقاله 1«سابقه است قرون اخیر در شعر پارسي بي

به باور این شتتاعر  بهاری كه نیما در شتتعرهایش از «  ی معمول شتتعر فارستتي استتت نیما خارج از حوزه

كند با بهاری كه تا آن وقت در شعر شاعران پیش از او آمده است جمله در افسانه تصویر و توصیف مي

 اوت دارد بسیار تف

های ها با نگاه و حضور متنوع فرد در مکانشوند و فصلبا شتعر نیما كلمات محلي وارد شتعر مي

گیرند  شتتتعر از جهان تجرید و كلیت بیرون هتای متفتاوت رنگي ختاص بته خود ميمتفتاوت و زمتان

                                                      

مانلي  مجموعه آثار نیما یوشتیج  دفتر اول  شتعر  به كوشتش ستیروس طاهباز  با نظارت شراگیم یوشیج  انتنارات  ننر  -1 
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اعر ا كه شای كه توی شتعر باز شتده استت به بیرون سرو كنید و جهاني رتوان از دریچهآید  ميمي

 كند  تماشا كرد برابرش تماشا مي

 

 تابد  رود است آرانماه مي

 «تیرنگ»ی اوجا  بر سر شاخه 

 دن بیاویخته  در خواب فرو رفته ولي در آیش

 1پا نه هنوز است تمان كار ش 

 

هایي كه قرار استتت به نگاه انستتاني درون ی آن ویيگيی كوتاه از یك شتتعر بلند  همهدر همین تکه

تابد  مکان  آن شتعر  شتخصتیت و فردیت بدهد وجود دارد  زمان آن معلون استت  ش  است و ماه مي

استتت « تیرنگ»ای كه نان آن و پرنده« اوجا»معلون استتت  جنگلي استتت در شتتمال ایران  چون درخت 

 جا حضورمربوطه به آن منطقه استت  ما هنگان خواندن شتعر نگاه شتاعر را به صورت فردی كه در آن

كنیم  جهان بیرون چنان با جزئیات توصتتیف بیند احستتاس ميها را با چنتتم خود ميی ایندارد و همه

رود همستتفر شتتود و ما با شتتاعر در راهي كه ميدرنگ چنتتم شتتاعر  چنتتم ما ميشتتده استتت كه بي

 ی او ببینیم:شویم  تا با اشارهمي

 رود دوكي  مي»

 این هیکل اوست

 2« گراز ای  این استرمد سایهمي

 

جهاني انساني است  جهاني است كه شده در شعر  تر جهان خلقشده در شعر و یا درستجهان توصیف

 دهد اش را در زمان و مکان ننان ميجانبهانسان حضور قاطع و همه

ی شعرهای طبیعي استت كه نیما یکباره به این نوع نگاه به جهان در شعر نرسیده است  در مقایسه

متي زح توان بهمي با شعرهای بعدی او  های كلاستیك ستروده شده هایي كه در قال نیما  آنی اولیه

                                                      

پا  مجموعه آثار نیما یوشتیج  دفتر اول  شتعر  به كوشش سیروس طاهباز  با نظارت شراگیم یوشیج  انتنارات  كار شت  -1 
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ها و شتعرهایش به آن اشاره كه شتاعر برای رستیدن به چنین نگاهي كنتیده و خود بارها در یادداشتت

د كه بینبرد  او در برخي از شتعرهایش كه در قال  كلاسیك سروده خود را چون مرغي ميداشتته  پي

 اسیر در قف، تنگي شده است:

 ان به دان قف،چنان به خاطر شوریده

 آید بود به كان قف، كه آنچه بر سرن

 بهار آمد و گلبن شکفت و مرغ به باغ

 صفیر زد از شوق و من به دان قف،

 دگر ز تنگدلي  ل  دمي نجنبانم

 1ز ب، خلیده مرا بر بغل سهان قف، 

 

 یا در غزلي دیگر:

 

 قفسم داغ از غمي است كه چرای گوشه به

 2بهار روی نموده و بوستان در پیش 

 

 سراید:وار ميجا كه در شعری دیگر در همین قال   سنتي شوریدهتا آن

 

 دلم ز تنگي قف، بگرفت

 1 نقش دریای بیکران بهتر

 همان كتاب( 011)ص 

 

                                                      

   112غزل  همان  ص  -1 

 111غزل  همان  ص  -2 
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كلاسیك برای او فراهم كرده و  های اشعارقفستي بدانیم كه قال را در این اشتعار  « قف،» ی چه واژه

و « بوستتتتان»و « بهار»آن زمان  و چه زای حاكم در ی شتتتاعر بدانیم به محین خفقانچه آن را اشتتتاره

هایي به آزادی و رهایي شتاعر باشتند از تنگناهای شتعر گذشته و یا نوید جهاني اشتاره« دریای بیکران»

ر این قال  توانستتتته استتتت با استتتتفاده از هنر بلاغت كند كه او تنها دبهتر  از این نظر چیزی كم نمي

شود  از آن دیده نمي هایي كه هیا نگاه فردی درهایي از این دست را به خوانندگانش برساند  پیانپیان

شان برای فریاد شدن و ایجاد حركت  در یك ایستایي و یك نوع ی زحمتآن گذشتته  شعرها با همه

ها آنرای ای را بات و تصتاویر و تنتبیهات تکراری چنان دنیای بستتتهاند  كلمخموشتي محض فرورفته

ویری تواند تصكند و نه ميشورش خلق مي ستاخته است كه شعر جز گفتن از شوریدگي  نه جهاني از

ا از عصر  م مان بگذارد  جهاني كه انستانمستائل آن هستتیم  پیش روی از همین جهاني را كه درگیر با

ش ها علم و فن دیگر به جانی فیزیك و شتتیمي و دهدی به بعد با میخ و چکش و متهقرن شتتانزدهم میلا

د  یا به دارد تا طرحي نو بیفکنافتاده تا از ته و تویش ستر دربیاورد  همین تنگناهاست كه شاعر را وامي

 برود « نقش دریای بیکران»نقل از خودش به سوی 

كه با نگاهي تازه به جهان سروده شده « هاآی آدن»اندوه و رنج او در همین حال و هوا  در شتعر 

زا ننان را در دریای توفان« یك نفر»است كاملا  با آن شعرهای قبلي تفاوت دارد  از آن لحظه كه شاعر 

دارد دهان با چنم از وحنت دریده/ و آب كوبد/ باز ميموج سنگین را به دست خسته مي»دهد كه مي

های هراس از تنگناها  دروازهدارد و بيافتد  خروش برميشعر به حركت ميبلعد  مي« گودكبود»را در 

ی ای استتت كه نیما در منظومهگنتتاید  این همان جهان  روندهای ميجهان شتتعرش را به روی هر واژه

 كند افسانه  خنمگین از حاف   رسیدن به آن را آرزو مي

مقدار و عموما  كلي زباني تركیبات گاه بي ی آندر این نوع نگتاه و یتا در این نوع حركتت  همه

تکرار در شتعرش از آن ها استفاده توان برشتمرد و نیما اوایل بهها را ميكه در شتعر كهن قطاری از آن

كرد تا به جهاني دیگر برستتتاند  از كرد  تركیبتاتي كته متا را از شتتتیئي و از واقعیتت جهان دور ميمي

های قف، و یا به زبان نیما از ستتهان شتتاعر اگر خواستتت از میله روند ی زندگي شتتعر بیرون ميصتتحنه

نگر  دهد  تا با تركیباتي مثل ستهان قف، روبرو ننویم كه در متني كليها را ننتان ميآن قف، بگوید 

عر با دهد  در واقع شاای غیر جهاني  پیوند ميكند و به غیرشتیئ  به نبودهما را از واقعیت قف، دور مي

 پذیرد كند و آن را ميبا شیئ و دیدن آن با جهان آشتي ميدرگیری 

بینیم  درو جدایي انستتان از طبیعت  كه از ما به عیان این تحرو و ستتیالیت را مي« ماخ اولا»در 

ی فردیت در عصر روشنگری است باعش شده كه شاعر با چنمي باز پیرامون خود را مختصات اندینه
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بکاود  در این نگاه كاونده و پویاست كه شعر سرشار از تحرو و زندگي  به نظاره بننیند و زوایایش را

شود  مثلا  در همین شعر ما با نگاه ناظری كه خنم و خروش و تنهایي رودی را به تماشا ننسته است  مي

ای را هم رودی منتتتخص و معلون كته زیر نگتاه او جریتان دارد  نته فقن رود كه جهان  رونده و زنده

و  وتابتواند در  تتتمن انعکاس و یا بازتاب  ت ای كه ميگیریم  جهتان رونتده و زنتدهپيتوانیم مي

 های باطن شاعر هم باشد قراریبي

 

 ی رود بلندپیکره« ماخ اولا»

 رود نامعلونمي

 خروشد هردنمي

 جهاند تن  از سنگ به سنگ مي

 ایچون فراری شده

 جوید راه هموار()كه نمي

 تند سوی ننی مي

 شتابد به فرازمي

 سامان؛رود بيمي

 با ش  تیره  چو دیوانه كه با دیوانه

 رفته دیری است به راهي كاو راست

 بسته با جوی فراوان پیوند

 ت بر او ك، نگراندیری است نیست ت

 و اوست در كار سراییدن گنگ

 و اوفتاده است ز چنم دگران

 بر سر دامن این ویرانه

 اشبا سراییدن گنگ آب

 ست راست پیان«ماخ اولا»آشنایي ز 

 وز ره مقصد معلومش حرف 

 رود لیکن اومي

 گذردهر آن ره كه بر آن مي به
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 همچو بیگانه كه بر بیگانه

 خروشد هردنمي

 تا كجاش آبنخور

 1شدگان از خانه همچو بیرون
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گ و یا رنرنگ و كمهای بیروني  بيجهان این شتعر دیگر آن جهاني نیست كه در سایه و پرتو قدرت

 ی زباني آن را عیان كند و سنتكند بدون فاصلهجا و تا حد امکان سعي ميگم شتده باشد  شاعر جابه

انستتور تواند ستواستطه وارد شتعر شتوند  او دیگر نميفاصتله و بينویني در شتعر بگذارد كه اشتیای بي

واسطه شدن بین جهان و انسان و ایجاد فاصله بین ستیاستي و مذهبي و هر نوع ستانستور را كه سعي در 

ها  اگر مي خواهند معاصر زماننان باشند از ها دارند تحمل كند  جنگ شتعر و ادبیات با این قدرتآن

 خیزد همین خصیصه برمي

ر گذار شعری شد كه دای پایهبیني دیني تتت اسطورهاز این لحاظ نیما با درو فردیت و طرد جهان

ی ترین شتعر در برابر آن دو قدرت استبدادی است  زیرا مورد ملاحظهخداترین و رزمنده ات خود بي

شعر نیما  انسان است  تصورات و خیالات همین انسان یکهه در جهاني كه او را دربرگرفته است  نیما در 

ه را با خود رود مُهر و ننتتان آن منطقزند و به هرجا كه ميراهي ستتر ميتعقی  این انستتان  به هر كوره

ترستتد و نه از  كر ها درگیر استتت ميبرد  نه از  كر استتامي چیزها و جاهایي كه از بان تا شتتان با آنمي

 هنر به هر شکل» گوید:هایي كه با مسائل این جهان دارد  او در جایي ميهای محلي و نه از درگیرینان

 2«ا چنان كه هستیم هنر ما نیز هست انداز انساني در انسانیت خود باشد  مكه درآید باید چنم

 

 2525نوامبر 

 اوترخت
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