
٨١

   يوشيج و نوآوريهاي او در شعر نيما   

  

  يوشيج و نوآوريهاي او در شعر نيما
  ∗محمد عابد حسين

دهم، زيرا كه دوران   را شرح ميدانم گزارشي مختصر از زندگاني نيما ابتدا الزم مي
در ا ين نوآوري داشته و اثر آن در تمامي كارهاي ادبي كودكي و جواني او سهمي بزرگ

  .شود او ديده مي
، در دهكدة يوش. ش . ه ١٢٧٤ماة  يوشيج در آبان نيما علي اسفندياري، معروف به

در اصل نام يكي از » نيما«. دنيا آمد  بهدر منطقة كوهستاني و دورافتادة مازندران
، روستاي كوهستاني كه زادگاه وي يوش منسوب به» يوشيج« است و اسپهبدان طبرستان

 از يك دودماني قديمي بود و از راه السلطنه  اعظامپدرش ابراهيم خان نوري. باشد مي
  .گذرانيد داري روزگار مي كشاورزي و گله
ميان شبانان و ايلخي بانان گذشت كه كارشان   در دامان طبيعت و دركودكي نيما

خواندن و نوشتن را در زادگاه » نيما«. كنند دنبال چراگاه كوچ مي داري است و به گله
  :گويد خودش مي. خود نزد روحاني ده آموخت

                                                
  . دانشيار فارسي دانشگاه پتنا، بهار-∗
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مي]مكتبخانهمعلّم[آخوند” دنبال باغها و كوچه در بهمرا و شكنجهكرد باد
هاي بلند  بست و با تَرِكه دار مي درختان ريشه و گزنه گرفت، پاي نازك مرا به مي
هايي كه معموالً اهل خانوادة ِدهاتي  ردن نامهاز برك كرد به زد و مرا مجبور مي مي
هم چسپانده و براي من طومار درست  نويسند، و خودش آنها را به هم مي به

  .١“كرده بود
 شد و پس از گذراندن دورة دبستاني در  دوازده ساله بود كه رهسپار تهراننيما

ك لوئي كاتولي مدرسة سن  براي فراگرفتن زبان فرانسه به حسن رشيديهمدرسة حاج
(Sunlui Catholic School)گرچه در مدرسه شاگرد خوبي نبود، البتّه . ٢ رفت

كرد بيشتر اوقات  ها كُتُك كاري مي ا بچهب. رسيد دادش مي هاي نقّاشي و ورزش به نُمره
شد و تشويق استاد  اما در آنجا ذوق شعرگفتن او شكوفا. كرد از مدرسه فرار مي

 شعرگفتن واداشت و در آن روزگار نيما كه شاعر بنامي هم بود، او را به» وفا نظام«
روح ادبي .  سرود كه او هم جواب داد و در حاشيه شعرش رقم نموداي بنام وفا منظومه

شما قابل تعالي و تكامل است، من مدرسه را بداشتن چون شما فرزندي تبريك 
  .٣گويم مي

ولي . گفت  شعر ميسبك خراساني بهسبك رايج روزگار و بويژه   در آغاز بهنيما
اي درپيش او گذاشت و ابتكار و نوآفريني را  زبان فرانسه و ادبيات آن راه تازه آشنايي با

  .كرد و باآلخره راهي نو در شعر فارسي گشود از اين طريق كسب
» يوش«تابستانها را در زادگاه خود . داردزادگاه خودش عشق ناگسستني   بهنيما

» ناكتا«در يك نامه بنام خواهرش . گذراند، و اين كاري بود كه تا پايان عمر ادامه داد مي
  :نويسد مي

                                                
  .٣ ، ص، زندگاني و آثار اونيما -1
ايران -2   .٤١٣ ، صتذكرة شعراي معاصر
  .٥، ص ، زندگاني و آثار اونيما -3



٨٣

   يوشيج و نوآوريهاي او در شعر نيما   

  

مي” پرنده است، نزديك سرخ ميگل ترا فراق آواز هم من وطخواند، نمخوانم،
ام و وطنم  آيد كه در ته چاهي افتاده نظرم مي  به...آشيان مجبورم، روشني چشمم
  .١“بينم را مثل آسمان باالي سرم مي

  :نويسد مي» ناي در زمي ستاره«در كتاب خودش 
آن  طعاً همانقدر هم كه تو بهچقدر عالقه دارم، ق» يوش« داني كه من به مي... ”

.  را ترك نكنممن توصيه كردي، هيچ وقت يوش عالقه داري، چنانكه امسال به
كلمة وطن ... كرد ما توصيه مي البتّه درنظر داري، پدر ما هم هميشه همين را به
چه   هرام، چه در شعر و چه در را من همة وقت براي همين نكته استعمال كرده

  .٢“ام نوشته
يك دختر  با.  چون در جواني قدم انداخت، عشق دروني هم سربلند كرد نيما

او سرباز زد، زيرا كه دختر  لكن دختر از زناشويي با. كوهستاني آشنا و عاشق او شد
شهرنشينان زنداني شود و خاطرة اين  برود و در قفس زندگاني تهران خواست به نمي

دنبال علم و هنر   را چندي پريشان كرده بود و براي رهايي از اين خيال بهعشق نيما
فروش حيدر علي كمالي كه خود شاعر بود،  حجرة چاي بيشتر اوقات به. پرداخت

، ميرزا احمد خان ، علي اصغر حكمتالشعراي بهار رفت و پاي گفتگوي ملك مي
  .٣نشست  و ديگر اديبان و گويندگان عصر خود مياشتري

شمسي، پس از فوت پدرش، سرپرست خانواده شد و در همين سال  ١٣٠٥در بهار 
  .كرد و از وي صاحب پسري شد ازدواج» عاليه جهانگير«با 
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نيما منظومة پريدهنخستين رنگ سالقصّة در كه شد. ش.ه١٣٠٠بود اين. چاپ
شاعر بدين وسيله قصّة .  است موالنا روميوزن مثنوي منظومه پانصد بيت دارد و به

  :كند دردناك زندگاني خود را حكايت مي
  شرح عشق و شرح ناكامي و درد

  اين دونان شهرستان نيممن از 
  عالم خاصّي خوشست هر سري با

   كوهيانئزندگ من خوشم با
  به از آنجا كه ماواي منست به
  به از آن آتش شبهاي تار به
  به از آن شورش و آن همهمه به

  هاي بانگ چوپانان، صداي هاي
  زندگي در شهر فرسايد مرا
  خانة من، جنگل من، كو، كجاست
  يك زمانم اندكي نگذاشت شاد

  ، خون سردقصّة رنگ پريده
  خاطر پردرد كوهستانيم
و دلكشست   هر كرا يك چيز خوب
  چون كه عادت دارم از طفلي بدان

  ستم شهر ايمنوز سراسر مرد
  كنار گوسفند و كوهسار در

  كه بيفتد گاهگاهي در رمه
  بانِگ زنگ گوسفندان، بانگ ناي
  صحبت شهري بيازارد مرا
  حاليا فرسنگها از من جداست
 ١كس گرفتار چنين بختي مباد

شد  شهر و  كه هيچگاه باحتماً اين چنين اوضاع و اُخت بودن با جنگل و كوه سبب
يك چيزهاي رسمي خو نگيرد، وقتي در سالهاي پيري باز آرزوي  زندگئ شهري و هيچ
  :كند زندگي كوهستاني مي

  عمر از پس پنجاهي و اندي ز
 كاش بودم باز دور از هر كسي

  آيدم از هر رگي ناله برمي
سگي  ٢چادري و گوسفندي و

تدريس   به رفت و در دبيرستان حكيم نظاميآستارا به. ش . ه ١٣٠٩در سال  نيما
 رفته يوش  بازگشت و بهبه تهران. ش . ه ١٣١١ادبيات فارسي پرداخت و در 

عضويت هيئت تحريريه مجلّة  به. ش . ه ١٣١٧پرداخت و در كارهاي خانوادگي  به

  .٧١ ، ص، زندگاني و آثار اونيما -1
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درموسيقي و شد و. ش.ه١٣٢٨انتخاب شد دعوت مطبوعاتي كارهاي براي ديگر بار
و . گذرانيد) وزارت آموزش و پرورش(كارمندي وزارت فرهنگ   ايامي را بهدر تهران
پرست، متدين، امين و   مردي ميهننيما. كرد نشيني صرف عزلت ات را بابيشتر اوق

 و ١تحرير و تصحيح آثار گذشته اشتغال داشت در اوقات فراغت به. راستگو بود
  .٢ درگذشتدر سن شصت سالگي در تهران. ش . ه ١٣٣٨سرانجام در سال 

صورت غزل و قصيده و مثنوي و رباعي آثار بسيار   بهاوزان عروضي، نيمادر قالب 
احتمال زياد كه  گشود به اي نمي اما در يك نگاه كلّي بايد گفت كه اگر او راه تازه. دارد

 در اهميت نيما. بود شد و در ادبيات فارسي شاعر مهمي نمي نامش فراموش مي
اگرچه در خالل شعرهاي سبك . ريزي آن چيزي است كه شعر نو نام گرفته است پايه

  .هاي جالب و مورد توجه قرار دارد  نيز تكّهكالسيك نيما
. ش . ه ١٣٠١است كه در » افسانه« منظومة در سرزمين نوآوري كار نخستين نيما

اين منظومه را در شكلي از . قالب شعر قديم وفادار است  به نيمادر افسانه. شد منتشر
. باشد مي» شعرنو« طويل خشت اولين در راه اين منظومة. مسمط سراييده است
بيني تازه  يك جهان. دهد كه شاعر چقدر ذهن نوآور و مبتكري دارد فضاسازي نشان مي

ز اينرو ا. باشد نو در شعر فارسي مي  است كه طرزو افسانه» عاشق«شكل مكالمه بين  به
در منظومه . تمام معنا دانست نو پس از مشروطيت به را بايد نخستين شعر» افسانه«

 طبيعت همان» افسانه«. است» افسانه«هاي  زده اسير جلوه شاعر يا همان عاشق سودا
تنها در جهان بيروني بلكه در جهاِن درونِي شاعر نيز وجود  ها كه نه تمامي جلوه است با

 نوآوري در افسانه. دارد و چنانكه از نامش پيداست، سرانجام جز خيالي و فريبي نيست
طبيعتي وحشي و پرابهام سپرده و آن همان طبيعتي  ود را به آن است كه جاي خنيما
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نيما كه بهاست كودكي نيمااز كه همينجاست و مازندراني طبيعت يعني آشناست آن
  .گيرد شعر كالسيك فارسي و زبان و تصويرپردازي فاصله مي با

باشد كه ماهيت و اسلوب،   ميترين منظومة نيما يكي از عمده» افسانه«ن شك بدو
خوبيهاي گوناگون مانند وسعت تخيل و ادراك عميِق فضا و طبيعت و صداقت احساس 

  .ردو آميزش تغزّل و تشبيهات نغز و نادره را نيز دا
  اي دل من، دل من، دل من

 همة خوبي و قدر و دعوي  با
  من نوا، مضطرا، قاتل بي

 از تو آخر چه شد حاصل من
  ١جز سرشكي به رخسارة غم

  :در بند زيرين چطور منظركشي كرده است
  در يكي كلبة خرد چوبين

  
  )ياد داري؟(اي  طرف ويرانه

  كه يكي پيرزن روستايي  
 

  كرد زاري ِرشت و مي پنبه مي
  ٢خامشي بود و تاريكي شب 

  : را مالحظه بفرماييدقراري عاشق در گفتگوي زير تصويركشي و بي
  :افسانه
 :عاشق

  من درين لحظ از راه پنهان”
 دادم از دور من بوسه مي! آه”

  “بستم از او بر آبي نقش مي
چه خوابي  “بر رخ او بخوابي،

فسونگربا تصويرهاي ٣!چه

اين منظومه بسيار زياد مورد توجه قرار گرفت و برخي از شاعران نامدار از آن 
  .ها نوشتند پيروي كردند و منظومه

شكل خاصي از شعر آشنا بود كه آن را شعِر  دانيم كه ادبيات هزار سالة فارسي با مي
گوييم و آن در چند قالب معين يعني قصيده و غزل و مثنوي و دوبيتي و دو  عروضي مي
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ترجيع مانند فرعي فُرم ميسه عرضه مسمط و نيما. شدبند قيام تا آغاز از واقع در و
شعريت شعر در اساس همين صورت رسمي بود كه گمان صورتي ديگر از شعر 

داده بود،  نظر مضمون در شعر روي اگرچه از دورة مشروطيت تحولي از. ناممكن بود
خود را هم بيابد و » نو شعر«نو  اما جامعة ايراني نيازمند يك گاِم اساسي بود تا روزگاِر

شكند و شعر را از چارچوب سنّتي وزن و  آن نيماست كه اوزان عروضي شعر را مي
سبِك نيمايي مشهور  آفريند كه به ازه و نو در شعر ميسازد و راهي ت قافيه آزاد مي

كار شد، سالها بود اين بذر انديشة ضرورت   دست بهالبتّه هنگامي كه نيما. گردد مي
ميان بزرگان  روح زمانه سازگار باشد در تحول ادبي پاشيده شده بود و ادبياتي كه با

. هاي ناپخته را شكل نهايي بخشيد  آن انديشهنيما. شكل گرفته بودنوجو و انقالبي 
 يك پرسش اساسي را دربين آورد كه شعريت شعر در چيست؟ آيا واقع نيما در
صورت بياني  عكس يعني در نحوة بينشي از اشياء و جهان كه با صورت يا به در

ها  وجود آمد كه در آن مصرع خورد بدين ترتيب شعر آزاد به خاصّي پيوند مي
تواند كوتاه و بلند باشد و آوردن قافيه هم الزم نيست، الّا جايي كه  تشخيص شاعر مي به

ايي  يكي از نمايندگان بزرگ نوگرشاعر ضروري بداند، از اين جهت نيما
(Modernism)ماهيت اصلي شعر نيروييست كه ما ”او عقيده دارد كه .  در ايران است
طرِز زندگي  دهد، احساسات و عواطف مربوط به هاي خود قدرت مي را در ابراز انديشه

بينش سنّتي تمامي   بابرخورد نيما. ١“شوند هستند كه كم و بيش با شعر شاعر هم پا مي
بنيم،   ميانسان و هستي در همان منظومة افسانه و پذيرفتن ديدگاه مدرن نسبت به

  :گويد  مي شيرازحافظ يك بند رويا روي با در
  حافظا اين چه كيد و دروغ است

  
  كز زبان مي و جام و ساقي است

بد، باورم نيست     نالي ار تا ا
 

  تكه بر آن عشق بازي كه باقي اس
  من بر آن عاشقم كه رونده است 
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هستيم كه تو و من شگفتم در
  

مستيم كهنه خم كدامين وز
  اي بسا قيدها كه شكستيم  

  
همي نرستيم و  قيد  ز    باز ا

بيهده نال بي     خبر خنده زن،
  كن در اشكم رها! اي فسانه  

  
  كاتشي شعله زد جان من سوخت

  گريه را اختياري نمانده است  
  

   نياموختمن چه سازم؟ خبر اينم
  ١هرزه گردي دل، نغمة روح  

 بسيار اساسي و مهم است كه  شيرازبيني حافظ جهان  بااين برخورد بنيادي نيما
 اصالً شعر دردمندي شعر نيما. ژرف شاعرانه دليري نموده طريق ظريفانه و با چطور به
دهد و از زمانه  انسان را نويد رهايي مي. درد و گداز او بر مسايل انساني است. است

  :گويد آلود، خودش مي طور كلّي شعري است غم به. فغان است خود به
عقيدة من گوينده واقعي بايد آن مايه را   به.ماية اصلي شعر من، رنج من است”

مي شعر ديگران و خود رنج براي من باشد، .٢“گويمداشته
طبيعتي را چنان . ، زبان وحشي استيك نكته مهم چنانكه تذكّر داديم زبان نيما

يعت وحشي و كند كه در شعر فارسي شناخته شده نيست و آن همان طب وصف مي
نامهاي گياهان و پرندگان كه گوش فارسي زبانان  كوهستاني مازندراني است با

واسطه خود را از جهان واقعي پيراموِن  هاي بي كند كه تجربه ناآشناست، او سعي مي
خويش بيان بكند، نيز زباني كه براي وصف بكاربرد، زبان گران آهنگ و درشت و 

 و بسيار دور از زبان هزار سالة فارسي، صفتهاي پرابهام است، زباني است وحشي
كند تا تصويري تازه  جا مي به اختيار خود جا برد و اجزاي جمله را به غريبي را بكارمي

آن گره خوردگِي زبان وحشي » داستاني نه تازه«مثالً در اين شعر . دست بدهد و قوي به
  :آورد كه گويي از عالمي ديگر است چه شگفتگي ميبينيم   را مينيما

  .٤٨-٩ ، ص، زندگاني و آثار اونيما -1
  .١١٢ ، ص)اردو (نيا ايراني ادب -2
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   يوشيج و نوآوريهاي او در شعر نيما   

  

دريا رؤيت كه شامگاهان
  

مي نقش در كبودنقش نهفت
  كار داستاني نه تازه كرد به  

 
  اي بگشود اي بست و رشته رشته

رد رشته  ب ر آب  ب   هاي دگر 
ي كه در شعر كالسيك بدين معن.  مسئلة ساختمان استيك نكتة ديگر در شعر نيما  

. كند ها صرف مي ما شاعر بيشتر همت خودشان را در كار آرايش لفظي و صنّاعي بيت
كند، اين  ها را كوتاه و بلند مي شكند و مصرع  هنگامي كه قالبهاي عروضي را مياما نيما

ساختمان .  ساختمان داشته باشددارد كه شعر بايد در درون خود يك اصل را پيش مي
ها و جاي قافيه را معين كند و اين همه در رابطه  شعر بايد وزن، كوتاهي و بلندي مصرع

شعر زيرين را بررسي كنيم چگونه » سرد اجاق«در . كند خواهد القا با حالي است كه مي
  .رساند خوانندگان مي حالت درونِي شاعر را به

  مانده از شبها دورا دور
   مسير خامش جنگلبر

  سنگچيني از اجاقي خرد
  اندر و خاكستر سردي

  انگيز هاي من مالل همچنان كاندر غبار اندودة انديشه
  طرح تصويري در آن هر چيز

  داستاني حاصلش دردي
بينيم كه تصوير اجاق مردة كه در جنگل جز خاكستر سردي در آن نمانده، اندوه  مي

 يعني و ماية اصلي نيما. رساند وبي ميو حسرت شاعر را از روزگاري رفته بخ
قدرت شاعرانه احوال دروني خودش را  توان ديد كه چطور با را نيز مي» غربت غم«

كرده، آن اجاقي كه روزي يا شبي آتشي در آن روشن بود و جمعي را گرد خويش  بيان
ده و تنها نقشي پريشان از روزگار رفته در بخشيد، اكنون افسر آورد و شادي مي جمع مي

  .آن موجود است
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رسالهنيما اين در و نوشته، هم زيادي نكتهرساالت تازهها ميهاي بيان را كهاي كند
در فضاي بحث و نقد ادبي ما مورد بررسي قرار گرفته است، او در عين حال يك 

كشد ولي  است كه مسئله رابطة ادبيات و زمان و تاريخ را پيش ميپرداز ادبي  نظريه
.  بر نثر فارسي چندان مسلط نبودها گنگي زبان است زيرا كه نيما مشكل بزرگ آن رساله

  .اي آورد كه آن رابطة تاريخ و ادبيات است هايش ديد تازه هر حال در نوشته به
 تبحرگريهاي اوست در بيان و توان گفت كه در شعر كار بزرگ نيما  مياختصار به

اما بزرگي او در شعر نو مسلّم است . تصويرگري كه تا اآلن ناتراشيده مانده است
 حتماً موفق شده نيما» فوت و فن«ايست و در اين  علّتي كه او كاشف سرزمينهاي تازه به

  .است
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