فردیت در شعر نیما
نو شدن فکر ،نگاه و زبان در ادبیات داستانی
و شعر معاصر ایران از مشروطه به بعد
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دربارهی نویسنده
نسیم خاکسار دیماه سااا  2211در آبادان متولد شااد و در دانشااساارای تربیل م م
اصفهان و همدان تحصیل کرده اسل .تا اولین بازداشتش در سا  2231در روستاهای
آبادان و بویراحمدی آموزگار بود .او ف الیلهای ادبیاش را در داسااتاننویساای از
سا  2233آغاز کرد.
پس از انق اب مجبور به ترک وطن شد و در ه ند اقامل گزید .در دههی  2991برای
چند ساا در بنیادهای تااتری در ه ند و نیز دانشدده زبانهای شرقی در اوترخل با
داساتان کوتاه رمان نمایشانامه شا ر تر،مه سافرنامه و نقد ادبی  ، 23د اثر منتشر
شااده اساال .دو مجموعه داسااتان «بقا خرزویل» و «بین دو در» و رمان «بادنماها و
ش اق ها» و یک مجموعه نمایشنامه بهنام «زیر سقف» و سفرنامهی «سفر تا،یدستان» و
کتاب ش ری از او به نام «زیبا باش» به زبان ه ندی منتشر شدهاند .شماری از داستانها
و مقاالههای او به زبانهای سااو دی آلمانی انگ یساای و فرانسااوی در گزیدههای
داستانی و ُ،نگ های ادبی تر،مه و چاپ شده اسل.
خاکساار تاکنون موفق به دریافل دو ،ایزه ی ادبی شااده اسل .دیم م افترار بهترین
کتاب برای نو،وانان (پراگ)  2991و ،ایزهی بینالم ی نویساندگان آزادهی ،هان
(نیویورک .)2991

نیما در مجموعه نامهها و یادداشتتهایش در كتاب «حرفهای همسایه» مينویسد« :سعي كنید
همانطور كه مي بینید بنویستید و ستعي كنید شعر شما نناني وا

تر از شما بدهد وقتي كه شما مثل

قدما ميبینید و برخلاف آنچه در خارج قرار دارد ميآفرینید و آفرینش شما بهكلي زندگي و طبیعت را
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ساامل نویسااندهی مهمان کار و تدریس کرده اساال .از او در زمینه های گوناگونِ
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فراموش كرده استت با كلمات همان قدما و طرز كار آنها باید شعر بسرایید اما اگر از پي كار تازه و
كلمات تازهاید لحظهای در خود عمیق شده فکر كنید آیا چطور دیدهاید »1
نیما این یادداشتت را وقتي نوشتته است كه در قهوهخانهای ننسته بود و به نقل از خودش منغول
تماشای جنگلهای قننگ بود
در این جا ميخواهم بحثي را مطرح كنم دربارهی همین پدیدهی پیدایش فرد یا حضتتتور نگاهي
فردی یك فرد منخص در شعرهای نیما زیرا این نوع نگاه برای اولین بار در شعرهای اوست كه وارد
ادبیات مدرن ما شتده استت یا به بیان خودش ستعي ميكنم در شتعر او ننتان وا

و روشني از نگاه

شاعر را كه یك فرد انساني است در شیئ یا پدیدهی مورد ملاحظهی او جستوجو كنم نیما در پایان
آن یادداشتت در اهمیت این نگاه و نظر مي نویستد در این كاوش یعني داشتتن نگاهي فردی به اشیا
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شیوهی كار قدیم و جدید از هم تفکیك ميیابند
باید این قاعدهای غیر معمول یا تازه در شعر باشد كه نیما اصرار در تفاوت آن با شیوههای گذشته
دارد
در تاریخ ادبي ایران انستان فرد یا انسان یکهه بعد از انقلاب منروطه و در خلال آن در قال های
ادبي حضتتور پیدا كرد اما به دلایلي كه ميتوان آن را حضتتور استتتبداد ستتیاستتي و مذهبي در جامعه و
تاریخ ما دانست چندان این پدیده عمیق ننده است یا هنوز كل ابعاد آفرینشهای اندینگي و حسي و
تخیلي مان را برای مثال در نقد و شعر و داستان و موسیقي در حد معمول در جهان دربر نگرفته است
یعني ما هنوز در ادبیات داستتتاني و شتتعری آثاری داریم كه فقدان این نوع نگاه فردی به اشتتیا در آنها
دیده ميشود یا اگر هست كمرنگ است و برد اشت ما چون یك خواننده و یا ناقد از آن چندان دقیق
نیستتت برای مثال در نگاه ما منظورن نگاه خوانندهی ایراني گاه فرد باید به مرحلهی قهرماني برستتد تا
خصتوصتیات او بهعنوان فرد به دیده بیاید برای مثال شتخصتیت قهرمانان ادبیات ستیاستي ما بینتر در
خاطرهها ميمانند تا شخصیتهای رمانهای عاشقانه و یا رمانهایي كه روان آدمي را مورد بررسي قرار
دادهاند 2

 -1حرف های همسایه نیما یوشیج انتنارات دنیا تهران چاپ پنجم سال  1131ص  05و 01
 -2برای مثال شتخصتیت اینجه ممد در رمان یاشار كمال و گل محمد در رمان كلیدر دولتآبادی برای مردن یا خوانندهی
ایراني رمان و داستتتان بینتتتر آشتتنایند تا شتتخصتتیت «هما» در رمان شتتوهر آهوخانم محمدعلي افغاني و یا زرینكلاه صتتادق
هدایت در داستان «زني كه مردش را گم كرد»
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در واقع استتبداد ستیاسي و مذهبي با ایجاد مانع در برابر استقلال انسان و ارجاع هویت او یکي به
قدرت ستیاستي و دیگری به قدرت الهي باعش شتده كه فقن جنبههایي از شتتخصیت فرد كه درگیر با
آنهاستتت عمده شتتود و بهجبر قلمرو اعتباری فرد را به بیرون از وجود او منتقل كند در این شتتیوه از
نگاه به انستان معنای انستان در عصتر روشنگری ازنو به دورهی پیش از آن پرتاب ميشود؛ به دورهای
كه برای یافتن تعریفي از انسان باید به نیروهایي بیرون از وجود او و بیرون از طبیعت مراجعه كرد برای
مثال در دورههای پیش از رنستان ،كلیستا تعریفي خاص از انستان داشتتت و ات وجود او را در گناه
ميدیتد یتا برای شتتتناختن وجود او به نیروهای ماورایي پناه ميبرد و تعریف انستتتان را در در ربن با
توانایي و قدرت آنها ميدید
در اروپا یا به معنایي گستتتردهتر در غرب بعد از رنستتان ،با تکیه بر همین فردیت ستتعي شتتد
موقعیت كنوني انسان را كه تراژیك نامیده بودند بررسي عمیقتری كنند و آن را در برابر موقعیتهای
بود بگذارند همین تلاشها باعش شد كه علم در عرصه های مختلف فلسفي اجتماعي هنری ادبي و
روانشناسي و سایر رشته های دیگر فعال شود
دیگر در كوهها زئوس نميننست و بر امواج دریاها الهههای اساطیری فرماندهي نميكردند
این فرض كه نیما در همان آغاز با توجه دادن شاعران به داشتن نگاهي فردی به همهی ابعاد این
نظر واقف بود یا نه بحثي جداگانه استتت بحش اصتتلي این استتت كه نیما با گفتن آن ننتتان داد انستتان
معاصر زمانهی خودش است
پیش از ننتان دادن نمونههای مختلف این نوع نگاه در شتعرهای نیما و در جستوجو برای یافتن
آن در اهمیت این بحش باید گفت كه فرد و یا بهمفهومي انستتان در اندینتتهی شتتعری پیش از نیما
چهره اش در نقابي از كلیت پوشیده بود یعني ما انسان كلي داشتیم نه انسان فردی
در هن و اندینتهی شاعران قدیم كه متأثر از اندینهی دیني بودند كلیت از چند جان
خودش را بر فردیت انسان اعمال ميكرد زمان و مکان كه ابزار اصلي فردیتاند در شعر غای

سلطهی
بود و

یا اصتلا مطرح نميشتد یا اگر بود جزئي از پدیده نبود برای مثال اشتارهی سعدی به قتل عان مردن در
شتعر زیر مربوط ميشود به زمان حملهی مغول به ایران و كنتهشدن بيشمار مردن بيگناه اما در خود
شتتعر هیا اشتتارهای به مکان و هیا ننتتاني از زمان حملهی مغول وجود ندارد یعني در واقع ما پیان و
منتتخصتتات درون شتتعر را از بیرون از شتتعر ميگیریم اتکای هستتتي و هویت شتتیئ به نیرویي دیگر و
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پینین او یعني موقعیتهای تقدیری حماسي و اسطورهای كه مربوط به اعصار پیش از دورهی رنسان،
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ارجتتاع هویتتت آن بتته بیرون از خود و بتته متتاورای خود در بنیتتاد درو و جهتتانبیني دیني استتتتت:
ای محمد گر قیامت ميبرآری سر ز خاو
سر برآور وین قیامت در میان خلق بین
زینهار از دور گیتي و انقلاب روزگار
در خیال ك ،نیامد كانچنان گردد چنین 1
و الي آخر
در واقع ما از دردناكي پیان شتعر و همزماني حیات شتاعر با حملهی مغول است كه بهطور حسي به این
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نظر ميرستیم كه منظور شتاعر از «قیامت» به احتمال زیاد قتل عان مردن فارس و نینتتابور بهدست سپاه
مغول بوده است
غیر از حذف زمان و مکان و بيتوجهای به آن در ادبیات و هنر كلاستیك ميتوان به محو شدن
چهرهی فرد در یك ارزش عمومي و ستتل

قائمبالذاتي انستتان نیز اشتتاره كرد از آنجا كه در اعصتتار

پیش از عصتر روشنگری و علم جهانبیني انسان جهانبیني دیني بود طبیعي بود كه انسان نه به اتکای
خودش چنان كه دكارت گفته استتتت «:من مياندینتتتم پ ،هستتتتم» بلكه به اتکای خدا و نیروهای
طبیعت یا نیروهای افستانه ای و ماورای طبیعت تعریف شود برای مثال رستم اسفندیار سهراب و در
شعرهای فردوسي چهرههایي حماسياند
در حماستته انستتان نه چون یك موجود زنده و برخوردار از زمان و مکان بلکه چون یك ارزش
دیده ميشود و ارزشها و نیروهای فراواني را نمایندگي ميكند وجودش نه به اتکای خودش بلکه به
اتکای همان ارزش ها و نیروهاست كه معنا دارد زندگي و مرگ قهرمانان به وجود و عدن آن ارزشها
بستتتتگي دارنتد تتا وقتي زنتدگي دارنتد كته آن ارزشها زندهاند با مرگ آن ارزشها آنها نیز باید
بمیرند ستهراب باید به دستت پدرش رستم كنته شود همچنان كه اسفندیار باید به توطئهی پدرش به
جنگ رستم برود و كنته شود این بایدها ارزشهایي را نمایندگي ميكنند كه بیرون از آنهاست در
شتعرهای شتاعران گذشتتهی ما حتي در غزل های عاشتقانه حاف هم عنتق كه یك ویيگي انساني و
 -1مراثي در زوال خلافت بنيعباس كلیات ستتعدی به تصتتحی محمد علي فروغي و عباس اقبال آشتتتیاني ص  051و با
استتتفاده از مقالهی تاملي بر خردگرایي جبری تاریخي ستتعدی علي ر تتائي مجله دوران ستتال دون شتتماره  12تیر و مرداد
1130
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گیتیانه است به صورت عنقي كلي یعني عنق به خدا و به چهره ای ازلي و ابدی نه به معنوقي مادی
و زمیني نمودار مي شود هرچند حاف سعي كرده است حسي مادی و زمیني به آن ببخند
در ادبیات كلاستتیك ستتایر كنتتورهای جهان هم مثل ایران باز ننتتانههای همین موقعیتها را كه
برای تعریف انستان در دوره های پیش از رنسان ،بود نیز ميتوان دید برای مثال در شخصیت اودیپ
و یا آنتیگونه در نمایننامه ی معروف سوفوكل در پانصد سال قبل از میلاد مسی

اودیپ پیش از آنكه

نمایندهی یك انستان به صتورت فرد باشد نماینده ی یك ارزش است؛ ارزشي كه در حال از بین رفتن
استت او تمثیلي است برای دوره ی مادرسالاری كه در آن وقت داشت عصرش تمان ميشد اودیپ و
اسفندیار یا سهراب پیش از آن كه به دنیا بیایند سرنوشتشان منخص شده بود؛ همچنان كه معبد دلفي
سرنوشت اودیپ را پیش از زاده شدن رقم زده بود
این نوع موقعیت برای انستتان در بنیاد با موقعیت انستتان در بعد از عصتتر رنستتان ،بستتیار متفاوت
همهی منکلات اش را خودش حل كند نه خدا و نه اسطوره و نه قدرتهای مابعدالطبیعه دیگر وجود
ندارند انسان تنها گذاشته شده و به همین خاطر فرد است یعني فقن خودی مستقل برای او مانده است
همین و تع برای انسان كه عادت به پنت و پناه داشت موقعیتي تراژیك ساخته است صادق هدایت
با اشتتتاره به آثار كافکا همین را ميگوید« :آدمیزاد یکه و تنها و بيپنتتتتوپناه استتتت و در ستتترزمین
گمنامي زیست ميكند كه زادبون او نیست »1
تجلي حضتور این نوع انستان و این نوع اندینه را در ادبیات جهان ميتوان در شخصیت روبنسن
كروزئه اثر دانیل دفو نیز دید داستتتتان مردی تك و تنها كه ستتتعي ميكند در یك جزیرهی دورافتاده
جهان را از نو بسازد او به تنهایي خالق همه چیز است حتي خالق ترسهایش همهی ابتکارات فردی و
ترسهای او از وجود خودش مننتتام ميگیرند اگر به بحشهایي نگاه كنیم كه بعد از انقلاب منتتروطه
پیرامون تترورت داستتتان و یا رمان از ستتوی بنیانگذار ادبیات مدرن داستتتانيمان ستتید محمدعلي
جمالزاده مطرح شتتتده ميبینیم در نقد و نگاه او به پدیدههای ادبي همین شتتتیوهی نگاه مدرن وجود
دارد او ستعي ميكند به مقولهی خرد در وجود آدمي توجه كند و ادبیات را وسیلهای ميداند تا راه را
برای ایجتاد انستتتان خردمنتد هموار كند انستتتاني كه به قوهی خرد منتتتکلاتش را حل ميكند او در
مقدمهی كتابش «یکي بود یکي نبود» مينویسد:
 -1پیان كافکا در گروه محکومین صادق هدایت انتنارات امیر كبیر تهران  1142ص 12
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استت انستان بعد از رنسان ،به خود وانهاده شده است سرنوشت او در دستهای خود اوست او باید
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«ایران امروز در جادهی ادبیات از اغل

ممالك دنیا بسیار عق

است در ممالك دیگر ادبیات به

مرور زمان تنوع پیدا كرده و از پرتو همین تنوع روح تمان طبقات را در تسخیر خود آورده و هر كت،
را از زن و مترد دارا و ندار از كودو دبستاني تا پیران سالخورده را به خواندن راغ

نموده و موج

ترقي معنوی افراد ملت گردیده است اما در ایران بدبختانه عموما پای از شیوهی پینینیان برون نهادن را
مایه ی تخری

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

مادهی ادبیات نیز دیده ميشتتود » 1و در ادامه مينویستتد« :در مملکت ما هنوز هم ارباب قلم عموما در
موقع نوشتن دور عوان را قلم گرفته و همان پیرامون انناهای غامض و عوان نفهم ميگردند در صورتي
كه در كلیهی مملکتهای متمدن كه ستررشتتهی ترقي را به دستت آوردهاند اننتای ساده و بيتکلف
عوانفهم روی سایر انناها را گرفته» و «نویسندگان همواره كوشش ميكنند كه هرچه بینتر همان زبان
| نقد اقتصاد سیاسی |

رایج و معمولي مردن كوچته و بتازار را بتا تعبیرات و اصتتتطلاحات متداوله به لباس ادبي درآورده و با
نکتات صتتتنعتي آراستتتتته بته روی كاغذ آورند و حتي علمای بزرگ هم ستتتعي دارند كه كتابها و
نوشتتههای خود را تا اندازهی مقدور به زبان ساده بنویسند» 2و مينویسد رمان به دلیل استفادهای كه از
زبان كوچه ميكند «جعبهی حب ،صتوت گفتار و طبقات و دستتهای مختلف یك ملت است» و آرزو
ميكند ایكاش كسي پیدا ميشد كه فن غزلسرایي و قصیده را كه در ایران مطلوبترین شیوهی شعر
استت كنار گذاشته تا «شاعر مجبور نباشد از قسمتهای مهمي از كلمات و تعبیرات كه منافي با وزن و
فصاحت است صرفنظر كند »1
برای نزدیك شتتدن به حضتتور این نگاه فردی در ادبیات جهان از رنستتان ،به بعد به مو تتوع
دیگری كه باید اشتتتاره كرد قبول تنوع و دگرگوني در جهان استتتت جهان ما تا پیش از رنستتتان ،با
توصتیفاتي كه از آن در كت

مقدس و مذهبي مثل تورات و انجیل و قران ميشتتد یکدست محض و

بي تکان بود از اول تا آخر آن توصتیف شده بود خداوند در این سه كتاب مقدس جهان را با همهی
مخلوقاتش در یك هفته ساخت و تمان شد شاعر و نویسندهی آن زمان هركار كه ميخواست بکند در

 -1یکي بود یکي نبود ستتتید محمد علي جمال زاده مجموعه داستتتتان دیباچه ننتتتر الکترونیك ویرایش دون دی ماه
 1131ص 4
 -2همان ص 0
 -1همان ص 3
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همان محدودهی استطورهی آفرینش ميتوانستت بکند بيخود نیستت كه نیما از دست حاف عصباني
ميشود و بر سرش داد ميكند اگر تا ابد بنالد كه جهانبي تغییر است او را باور نميكند:
حافظا! این چه كید و دروغيست
كز زبان مي و جان و ساقي است؟
نالي ار تا ابد باورن نیست
كه بر آن عنقبازی كه باقي است:
من بر آن عاشقم كه رونده است 1
برای نیما یوشتتیج داشتتتن یك رابطهی خاص با چیزها و یا اشتتیای پیرامون برای شتتناختن آنها یك
نیز به شتناختن آن از نو و در «تعریف و تبصره» مينویسد« :در صورت نداشتن روابن خاصي نسبت به
چیز خاصي خوب یا بد نميتوانیم حق شناسایي خود را نسبت به آن چیز بجا بیاوریم برخورد با چیزی
ممکن استتت حال آن كه شتتناختن آن چیز مستتلم نميآید كه ممکن باشتتد اما این امکان از برای ما
هستتت كه بدانیم دنیای ما خیلي قدیم استتت قدیمتر از آن كه از راه حدس یا استتتدلال به ما بفهمانند
فقن ماییم كه باید نو شتتویم تا این قدمت ستتنگین به روی ما ستتنگیني نکند» و ميگوید « :نو شتتدن ما
مربوط به نو شدن روابن ما با چیزهاست كه نقطههای تاریك را در پیش چنم ما روشن ميكند »
با درو نیما از موقعیت تراژیك انستان شعر فارسي از اساس دگرگون ميشود طبیعي است كه
شتراین تاریخي برای این دگرگوني در جامعه باید فراهم ميشد بعد از انقلاب منروطه در سال 1230
این شتراین تاریخي در جامعهی ما به وجود آمد آشتنایي با اروپا طرح مسائلي مثل حقوق بنر اعلان
برابری انستتتانها نیاز جامعه به قانون كه از حقوق شتتتهروندان دفاع كند فعال شتتتدن تودهی مردن در
صتتتحنهی اجتماع این ها اتفاقاتي بودند كه شتتتراین عمومي این تغییر در دیدگاه را در جامعه ما فراهم
كردند تا این انسان تازه انساني بيمدد اسطوره و آزاد از سایر نیروهای ماورامالطبیعه در جامعهی ایران

 -1افستانه مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شتعر به كوشتش سیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات ننر
ناشر تهران سال  1134ص 03
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ترورت استت او در بسیاری از یادداشتها و نوشته هایش به تغییر و دگرگوني جهان اشارت دارد و
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نیز پدید آید انساني كه ميكوشد راهحلي برای منکلات فردی و اجتماعياش پیدا كند نیما در شعری
ميگوید:
من به راه خود باید برون
ك ،نه تیمار مرا خواهد داشت
در پر از كنمکش این زندگي حادثهبار
(گرچه گویند نه ) اما هرك ،تنهاست
آن كه ميدارد تیمار مرا كار من است
من نميخواهم درمانم اسیر
| نقد اقتصاد سیاسی |

صب وقتي كه هوا روشن شد
هركسي خواهد دانست و بجا خواهد آورد مرا
كه در این پهنهور آب
به چه ره رفتم و از بهر چهان بود عذاب 1
به یمن حضور این انسان یکهه در جهان انساني كه بهقول نیما نميخواهد درمانَد اسیر و در اسارت سنت
و قیدهای وع شتده از جان

آن نباشتد انستان فرد در شتعر و ادبیات داستاني شخصیت پیدا ميكند

موقعیتت زمتاني و مکتاني ميیتابتد زبان مطنطن ادبي عوض ميشتتتود و ادبیات به زبان گفتار نزدیك
ميشتتود حنتتو و زوائد نیز كه گریبان شتتاعر را گرفته بودند او را رها ميكنند و شتتاعر ستتعي ميكند
راحتتر با جهان روبرو شتود تا موقعیت اكنونياش را شتناستایي كند اگر در داستتانهای نویسندگان
همعصر با نیما مثل جمالزاده و هدایت شخصیت فرد با همهی جزئیات توصیف ميشود  2یا اگر روح
و روان آدنهتا دقیق و نزدیتك به آنها كاویده ميشتتتود و جهان پیرامون آنها در حالات مختلفي كه
شتخصیت های داستان به خود ميگیرند تعقی

ميشود در شعر نیز همگان با داستان جهان و انسان با

همین ویيگي در نگاه دنبال ميشتود به نقل از مایاكوفسکي اگر شاعری در طل

آن بود كه شعری از

 -1مانلي مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شتعر به كوشتش ستیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات ننر
ناشر تهران سال  1134ص 401
 -2برای نمونه نگاه كنید به داستتان «زني كه مردش را گم كرده بود» و دیگر داستتان های هدایت و داستتان « فارسي شکر
است» از جمالزاده
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ستربازان بنویستد وارد ستربازخانه مي شتود و زبان شعرش به خنونت و بددهني سربازان در ميآید و
وزن آن آهنگ پای سربازان را به خود ميگیرد یعني شاعر همانطور كه نیما در مقدمهای بر شعر بلند
«مانلي» نوشته است در جستوجوی گوشت و پوست دادن به بیان و تخیلاتاش است او در این مقدمه
مينویسد« :اما نظیر به شالودهی این داستان با تفاوتهایي در ادبیات دنیا دیده ميشود من اول كسي
نیستتم كه از پریپیکری دریایي حرف بزنم مثل این كه هیاك ،اول كستي نیستت كه اسم از عنقا و
هما ميبرد جز این كه من خواستتهان به خیال خودن گوشتت و پوست به آن داده باشم »1و مينویسد:
«اگر شتیوه ی كار مخصتوص من استباب روسفیدی من باشد یا نه یا من اولین كسي به حساب دربیایم
كه به این شتتیوه در زبان فارستتي دستتت انداختهان فکر ميكنم همهی این كنجکاویها بینتتتر به كار
دیگران ميخورد نه به كار من من كار خود را كردهان اگر خود را نمایانده باشتتم همانطور كه بودهان
و نستبت به زمان خود دریافتهان قدر اقل این فضلیت برای من باقيست كه صورت تصنع را از خود به

با دور انداختن تصنع شعر وارد زندگي ميشود عینیت پیدا ميكند
شفیعي كدكني دربارهی او گفته است« :مضمون شعر نیما مستقیما از زندگي و طبیعت مایه گرفته
استتتت یعني بتایتد گفتت كته او از تجربهی مختص خود چه دربارهی انستتتان و چه در مورد زندگي
اجتماعي عنتقي فردی با طبیعت سخن ميگوید بهطوركلي یك چنین دلبستگي نزدیك به طبیعت تا
قرون اخیر در شعر پارسي بيسابقه است » 1او در جایي دیگر در همین مقالهاش گفته است «:ایماژهای
نیما خارج از حوزهی معمول شتتعر فارستتي استتت » به باور این شتتاعر بهاری كه نیما در شتتعرهایش از
جمله در افسانه تصویر و توصیف ميكند با بهاری كه تا آن وقت در شعر شاعران پیش از او آمده است
بسیار تفاوت دارد
با شتعر نیما كلمات محلي وارد شتعر ميشوند و فصلها با نگاه و حضور متنوع فرد در مکانهای
متفتاوت و زمتانهتای متفتاوت رنگي ختاص بته خود ميگیرند شتتتعر از جهان تجرید و كلیت بیرون
 -1مانلي مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شتعر به كوشتش ستیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات ننر
ناشر تهران سال  1134ص 400
 -2همان ص 403
 -1ادبیات از دورهی منروطه به بعد شفیعي كدكني از كتاب ادبیات نوین ایران ترجمه و تدوین یعقوب آژند ص 105
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دور انداختهان »2
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ميآید ميتوان از دریچه ای كه توی شتعر باز شتده استت به بیرون سرو كنید و جهاني را كه شاعر
برابرش تماشا ميكند تماشا كرد
ماه ميتابد رود است آران
بر سر شاخهی اوجا «تیرنگ»
دن بیاویخته در خواب فرو رفته ولي در آیش
كار ش پا نه هنوز است تمان 1
در همین تکهی كوتاه از یك شتتعر بلند همهی آن ویيگيهایي كه قرار استتت به نگاه انستتاني درون
| نقد اقتصاد سیاسی |

شتعر شتخصتیت و فردیت بدهد وجود دارد زمان آن معلون استت ش

است و ماه ميتابد مکان آن

معلون استتت جنگلي استتت در شتتمال ایران چون درخت «اوجا» و پرندهای كه نان آن «تیرنگ» استتت
مربوطه به آن منطقه استت ما هنگان خواندن شتعر نگاه شتاعر را به صورت فردی كه در آنجا حضور
دارد و همهی اینها را با چنتتم خود ميبیند احستتاس ميكنیم جهان بیرون چنان با جزئیات توصتتیف
شتتده استتت كه بيدرنگ چنتتم شتتاعر چنتتم ما ميشتتود و ما با شتتاعر در راهي كه ميرود همستتفر
ميشویم تا با اشارهی او ببینیم:
«ميرود دوكي
این هیکل اوست
ميرمد سایهای این است گراز» 2
جهان توصیفشده در شعر و یا درستتر جهان خلقشده در شعر جهاني انساني است جهاني است كه
انسان حضور قاطع و همهجانبهاش را در زمان و مکان ننان ميدهد
طبیعي استت كه نیما یکباره به این نوع نگاه به جهان در شعر نرسیده است در مقایسهی شعرهای
اولیهی نیما آنهایي كه در قال های كلاستیك ستروده شده با شعرهای بعدی او ميتوان به زحمتي
 -1كار شت پا مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شتعر به كوشش سیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات
ننر ناشر تهران سال  1134ص 025
 -2همان مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شتعر به كوشتش ستیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات ننر
ناشر تهران سال  1134ص 021
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كه شتاعر برای رستیدن به چنین نگاهي كنتیده و خود بارها در یادداشتتها و شتعرهایش به آن اشاره
داشتته پي برد او در برخي از شتعرهایش كه در قال

كلاسیك سروده خود را چون مرغي ميبیند كه

اسیر در قف ،تنگي شده است:
چنان به خاطر شوریدهان به دان قف،
كه آنچه بر سرن آید بود به كان قف،
بهار آمد و گلبن شکفت و مرغ به باغ
صفیر زد از شوق و من به دان قف،
دگر ز تنگدلي ل

دمي نجنبانم

ز ب ،خلیده مرا بر بغل سهان قف1 ،
| نقد اقتصاد سیاسی |

یا در غزلي دیگر:
به گوشهی قفسم داغ از غمي است كه چرا
بهار روی نموده و بوستان در پیش 2
تا آنجا كه در شعری دیگر در همین قال

سنتي شوریدهوار ميسراید:

دلم ز تنگي قف ،بگرفت
نقش دریای بیکران بهتر 1
(ص  011همان كتاب)

 -1غزل همان ص 112
 -2غزل همان ص 111
 -1آن بهتر مجموعه آثار نیما یوشتیج دفتر اول شعر به كوشش سیروس طاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتنارات ننر
ناشر تهران سال  1134ص 011
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چه واژهی « قف »،را در این اشتعار قفستي بدانیم كه قال های اشعار كلاسیك برای او فراهم كرده و
چه آن را اشتتتارهی شتتتاعر بدانیم به محین خفقانزای حاكم در آن زمان و چه «بهار» و «بوستتتتان» و
«دریای بیکران» اشتاره هایي به آزادی و رهایي شتاعر باشتند از تنگناهای شتعر گذشته و یا نوید جهاني
بهتر از این نظر چیزی كم نميكند كه او تنها در این قال

توانستتتته استتتت با استتتتفاده از هنر بلاغت

پیانهایي از این دست را به خوانندگانش برساند پیانهایي كه هیا نگاه فردی در آن دیده نميشود از
آن گذشتته شعرها با همهی زحمت شان برای فریاد شدن و ایجاد حركت در یك ایستایي و یك نوع
خموشتي محض فرورفتهاند كلمات و تصتاویر و تنتبیهات تکراری چنان دنیای بستتتهای را برای آنها
ستاخته است كه شعر جز گفتن از شوریدگي نه جهاني از شورش خلق ميكند و نه ميتواند تصویری
از همین جهاني را كه درگیر با مستائل آن هستتیم پیش رویمان بگذارد جهاني كه انستان عصر ما از
| نقد اقتصاد سیاسی |

قرن شتتانزدهم میلادی به بعد با میخ و چکش و متهی فیزیك و شتتیمي و دهها علم و فن دیگر به جانش
افتاده تا از ته و تویش ستر دربیاورد همین تنگناهاست كه شاعر را واميدارد تا طرحي نو بیفکند یا به
نقل از خودش به سوی «نقش دریای بیکران» برود
اندوه و رنج او در همین حال و هوا در شتعر «آی آدنها» كه با نگاهي تازه به جهان سروده شده
است كاملا با آن شعرهای قبلي تفاوت دارد از آن لحظه كه شاعر «یك نفر» را در دریای توفانزا ننان
ميدهد كه «موج سنگین را به دست خسته ميكوبد /باز ميدارد دهان با چنم از وحنت دریده /و آب
را در «گودكبود» ميبلعد شعر به حركت ميافتد خروش برميدارد و بيهراس از تنگناها دروازههای
جهان شتتعرش را به روی هر واژهای ميگنتتاید این همان جهان روندهای استتت كه نیما در منظومهی
افسانه خنمگین از حاف

رسیدن به آن را آرزو ميكند

در این نوع نگتاه و یتا در این نوع حركتت همهی آن تركیبات گاه بيمقدار و عموما كلي زباني
كه در شتعر كهن قطاری از آنها را ميتوان برشتمرد و نیما اوایل بهتکرار در شتعرش از آن ها استفاده
ميكرد تركیبتاتي كته متا را از شتتتیئي و از واقعیتت جهان دور ميكرد تا به جهاني دیگر برستتتاند از
صتتحنهی زندگي شتتعر بیرون ميروند شتتاعر اگر خواستتت از میلههای قف ،و یا به زبان نیما از ستتهان
قف ،بگوید آنها را ننتان ميدهد تا با تركیباتي مثل ستهان قف ،روبرو ننویم كه در متني كلينگر
ما را از واقعیت قف ،دور ميكند و به غیرشتیئ به نبودهای غیر جهاني پیوند ميدهد در واقع شاعر با
درگیری با شیئ و دیدن آن با جهان آشتي ميكند و آن را ميپذیرد
در «ماخ اولا» ما به عیان این تحرو و ستتیالیت را ميبینیم درو جدایي انستتان از طبیعت كه از
مختصات اندینه ی فردیت در عصر روشنگری است باعش شده كه شاعر با چنمي باز پیرامون خود را
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به نظاره بننیند و زوایایش را بکاود در این نگاه كاونده و پویاست كه شعر سرشار از تحرو و زندگي
ميشود مثلا در همین شعر ما با نگاه ناظری كه خنم و خروش و تنهایي رودی را به تماشا ننسته است
رودی منتتتخص و معلون كته زیر نگتاه او جریتان دارد نته فقن رود كه جهان رونده و زندهای را هم
ميتوانیم پيگیریم جهتان رونتده و زنتدهای كه ميتواند در تتتمن انعکاس و یا بازتاب ت وتاب و
بيقراریهای باطن شاعر هم باشد
«ماخ اولا» پیکرهی رود بلند
ميرود نامعلون
ميخروشد هردن
ميجهاند تن از سنگ به سنگ
(كه نميجوید راه هموار)
ميتند سوی ننی
ميشتابد به فراز
ميرود بيسامان؛
با ش

تیره چو دیوانه كه با دیوانه

رفته دیری است به راهي كاو راست
بسته با جوی فراوان پیوند
نیست ت دیری استت بر او ك ،نگران
و اوست در كار سراییدن گنگ
و اوفتاده است ز چنم دگران
بر سر دامن این ویرانه
با سراییدن گنگ آباش
ز آشنایي «ماخ اولا»ست راست پیان
وز ره مقصد معلومش حرف
ميرود لیکن او
به هر آن ره كه بر آن ميگذرد
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همچو بیگانه كه بر بیگانه
ميخروشد هردن
تا كجاش آبنخور
همچو بیرونشدگان از خانه 1
(ص  035مجموعه آثار)
جهان این شتعر دیگر آن جهاني نیست كه در سایه و پرتو قدرتهای بیروني بيرنگ و كمرنگ و یا
گم شتده باشد شاعر جابهجا و تا حد امکان سعي ميكند بدون فاصلهی زباني آن را عیان كند و سنت
نویني در شتعر بگذارد كه اشتیای بيفاصتله و بيواستطه وارد شتعر شتوند او دیگر نميتواند ستانستتور
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ستیاستي و مذهبي و هر نوع ستانستور را كه سعي در واسطه شدن بین جهان و انسان و ایجاد فاصله بین
آنها دارند تحمل كند جنگ شتعر و ادبیات با این قدرتها اگر مي خواهند معاصر زماننان باشند از
همین خصیصه برميخیزد
از این لحاظ نیما با درو فردیت و طرد جهانبیني دیني ت ت اسطورهای پایهگذار شعری شد كه در
ات خود بيخداترین و رزمنده ترین شتعر در برابر آن دو قدرت استبدادی است زیرا مورد ملاحظهی
شعر نیما انسان است تصورات و خیالات همین انسان یکهه در جهاني كه او را دربرگرفته است نیما در
تعقی

این انستتان به هر كورهراهي ستتر ميزند و به هرجا كه ميرود مُهر و ننتتان آن منطقه را با خود

مي برد نه از كر استتامي چیزها و جاهایي كه از بان تا شتتان با آنها درگیر استتت ميترستتد و نه از كر
نانهای محلي و نه از درگیریهایي كه با مسائل این جهان دارد او در جایي ميگوید« :هنر به هر شکل
كه درآید باید چنمانداز انساني در انسانیت خود باشد ما چنان كه هستیم هنر ما نیز هست »2
نوامبر 2525
اوترخت
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