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چكيده
شاكرالسياﺏ ،دو شاعر نوﮔرا و متجددند كه در عين بُعد مﻜانﻰ و زمانﻰ،
نيما يوشيﺞ و بدر
ّ
روحيات مشابه و زبان شعرﻯ يﻜسان دارند؛ هر دو در روستا و دامان طبيعت بزرگ
شدهاند و براﻯ ادامه تﺤﺼيﻞ ،وطن و ديار خود را ترك كردهاند .بيان تنهايﻰ و ﻏربت
و طبيعتﮔرايﻰ مشﺨﺼه بارز در اشعارشان است .همﭽنين نوعﻰ رمزﮔرايﻰ اجتماعﻰ در
اشعارشان به ﭼشم مﻰخورد ،ﭼنان كه با الفاﻇﻰ نمادﮔونه ،دردهاﻯ اجتماعﻰ و سﻜوت و
خفقان دوران استبداد را بيان كردهاند.
مقاله حاﺿر بهدنباﻝ پاسﺨﻰ براﻯ سﺆاﻝهاﻯ زير است:
 .1زبان شعر دو شاعر ﭼه تفاوتها و شباهتهايﻰ با هم دارد؟
 .2دليﻞ روﻯآوردن دو شاعر به شعر نو ﭼه بوده و از ﭼه زمانﻰ آﻏاز شده است؟
 .3آيا تجدد و نوﮔرايﻰ بدرشاكرالسياﺏ و نيما فقﻂ در شﻜستن وزن و قالﺐ است؟
 .4بارزترين تﺼويرپردازﻯها در اشعار دو شاعر كداماند؟
كليدواژهﻫا :نوﮔرايﻰ ،زبان شعر ،تﺼوير و خياﻝ ،طبيعت ،موسيقﻰ شعر ،رمز و نماد.
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مقدمه

هر اديﺐ و شاعرﻯ براﻯ ﮔامنهادن در ﮔستره بيﻜران ادبيات به ﺫوﻕ و هنر نياز دارد؛

ﭼنانكه يﻚ قطعه ادبﻰ ،اﮔر رنﮓ احساﺱ و عاطفه و الفاﻅ زيبا بهخود نگيرد ،خشﻚ و
بﻰروﺡ خواهد بود .و هنگامﻰ كه اين قطعه ادبﻰ ،هر لفﻈﺶ دريايﻰ از معانﻰ باشد ،ﭼهبسا بر
عﻈمت و زيبايﻰ آن خواهد افزود .و اين همان زبان برتر است ،و رمز موفقيت شاعرانﻰ است

كه در شعر نو ﮔام نهادند و تركيباتﻰ بﺲ زيبا و دلنشين خلﻖ كردند ،كه در عين سادﮔﻰ،
سرشار از رمز و نماد و ابهام است .اين اشعار ،از سويﻰ ،حاكﻰ از تﺼويرپردازﻯهاﻯ شاعرانه

و ابتﻜار و خالقيت است و از سوﻯ ديگر ،از شيرينﻰها و تلﺨﻰهاﻯ زندﮔﻰ شاعر و اجتماﻉ
پرده برمﻰدارد .ويژﮔﻰ شاخﺺ اشعار شاعران نوﮔرا و نوجو ،توﺻيﻒ اجتماﻉ و سياست و

دردهاﻯ مردم است؛ البته در قالﺐ طبيعت و زيبايﻰها و زشتﻰهايﻰ كه در طبيعت نمود پيدا
مﻰكند .و اين ﭼيزﻯ است كه ما را براﻯ شناخت افﻜار بدرشاكر سياﺏ و نيما يوشيﺞ آماده
مﻰسازد؛ دو شاعر روستايﻰ ،تنها ،طبيعتﮔرا و اسطورهساز.
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بدر شاكر و نيما يوشيﺞ ،هر دو در خانوادهاﻯ اﺻيﻞ و بزرگ بهدنياآمدند .نيما يوشيﺞ در

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ساﻝ  1315هـ .در »يوﺵ« ،از دهات مازندران متولد شد .پدرﺵ با كشاورزﻯ و ﮔلهدارﻯ
ﮔﺬران مﻰكرد و خود از همان آﻏاز كودكﻰ تا  12سالگﻰ با ﭼراﮔاهها و كوهستانها و
خالﺻه ،طبيعت زنده آشنايﻰ نزديﻜﻰ داشت .و ميان ﭼادرنشينان و قبايﻞ كوهستانﻰ آنجا

بهسر مﻰبرد( .دستﻐيﺐ)5 :1354 ،

بدر شاكر در ساﻝ  1926م .در عراﻕ ،در روستاﻯ كوﭼﻜﻰ بهنام »جيﻜور« بهدنيا آمد.

اين روستا در ميان نﺨلستانها واقﻊ شده و بهخاطر نام بدر شاكر ،در مﺤافﻞ ادبﻰ شهرت

يافته است.

هر دو شاعر براﻯ ادامه تﺤﺼيﻞ بهناﭼار زادﮔاه خود را ترك كردند و به شهر رفتند .بدر

شاكر در همين ساﻝ وارد دانشسراﻯ عالﻰ شد و به تﺤﺼيﻞ در رشته ادبيات عرﺏ روﻯ آورد.

برﺭ
سی تطبیقی

اﺷﻌاﺭ بدﺭ ﺷ
اكر و نیما ﻳﻮﺷیﺞ

وﻯ پﺲ از آشنايﻰ با ادبيات ﻏرﺏ ،رشته خود را به زبان انگليسﻰ تﻐيير داد .نيما هم براﻯ
ادامه تﺤﺼيﻞ به تهران آمد و در مدرسه »سنلويﻰ« ،ادبيات و زبان فرانسه و نقاشﻰ آموخت.
آشنايﻰ با زبان و شعر فرانسه او را با قلمروهاﻯ جديد شعر آشنا كرد.

بنابراين ،شناخت زبان بيگانه دريﭽهاﻯ تازه به روﻯ بدرشاكر و نيما يوشيﺞ ﮔشود؛ تا

جايﻰ كه در پرورﺵ روﺡ سنتشﻜن و تجددﮔراﻯ آن دو مﺆثر افتاد .با اين حاﻝ هر دو،
در آﻏاز به شعر كهن و ادبيات كالسيﻚ دلبستگﻰ عميقﻰ داشتند و به همان سبﻚ شعر

مﻰسرودند و بعدها به شعر نو ﮔرايﺶ پيدا كردند ،به ﮔونهاﻯ كه اولين نشانههاﻯ نوﮔرايﻰ

در ساﻝ  1946م .درشعر »هﻞ كان حبا« از بدر شاكر مشاهده شد .اين شعر آميزهاﻯ از
قافيههاﻯ نامنﻈم است و تجربه تازهاﻯ در قلمر وزن بهشمار مﻰرود.

شايد »ققنوﺱ« نيز نﺨستين شعرﻯ است كه نيما آن را در ساﻝ  1316ه .در شﻜﻞ و

بيانﻰ كام ً
ال تازه سروده است و با اراﺋه آن ،شعر نو فارسﻰ متولد شد (زرينكوﺏ.)64 :1358 ،
بنابراين ،بدرشاكر و نيما در نوﮔرايﻰ و شﻜستن وزن و قافيه و كاربرد كلمات جديد بسيار

توانا و موفﻖ بودند.

همانطور كه در آﻏاز ﺫكر ﮔرديد ،بدر شاكر و نيما يوشيﺞ شاعرانﻰ بودند كه در عين بعد

مﻜانﻰ و زمانﻰ ،روحياتﻰ مشابه و مبتﻜر و خالﻕ داشتند؛ بهﮔونهاﻯ كه هر دو ،شاعرﻯ تنها و

در ايران و نورﻯ سعيد در عراﻕ.

بدين ترتيﺐ ،هر دو شاعر از اجتماﻉ و دردهاﻯ مردم و مشﻜالت سياسﻰ موجود در جامعه

سﺨن مﻰﮔفتند ،تا جايﻰ كه هر دو به حزﺏ توده ﮔرايﺶ پيدا كردند؛ اما نيما يوشيﺞ بهطور

مستقيم به اين حزﺏ نﭙيوست ،اما بهدليﻞ طرز تفﻜرﺵ و سﺨنانﻰ كه بر زبان مﻰراند ،او را

ﭼﭗﮔرا معرفﻰ كردند؛ درحالﻰكه بدر شاكر در ساﻝ  1945م .مستقيما به حزﺏ كمونيسم
ملﺤﻖ شد و در مبارزات آنها شركت كرد .به همين علت اين دو شاعر ،هميشه از شﻐلﻰ به

شﻐﻞ ديگر و از شهرﻯ به شهر ديگر منتقﻞ مﻰشدند .تا اينﻜه بدر شاكر در اواخر عمر به

بيمارﻯ خطرناكﻰ دﭼار شد و در ساﻝ  1946م .هنگامﻰ كه از شدت بيمارﻯ رنﺞ مﻰبرد،
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دور از وطن بودند و دوران سﺨت استبدادﻯ را پشتسر مﻰﮔﺬاشتند؛ دوران استبداد رﺿاخان
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درﮔﺬشت.

نيما يوشيﺞ نيز در دﻯماه  1338هـ  .پﺲ از يﻚ دوره كسالت ممتد زندﮔﻰ را بدرود

ﮔفت ،درحالﻰكه راه تازهاﻯ در شعر پارسﻰ ﮔشوده بود.
ﺁﺛار و تﺄليفاﺕ

بدر در ساﻝ  1947م .موفﻖ شد اولين مجموعه شعرﻯاﺵ به نام ازهار و زابله را به ﭼاپ

برساند.

در ساﻝ  1950م .دومين مجموعه شعرﻯ خود به نام اساطير را منتشر كرد.

در اواخر ساﻝ  1960م .سومين مجموعه شعرﻯ خود بهنام انشودهالمطر كه شامﻞ

سه قﺼيده است ،ازجمله» :حفارالقبور ،المومﺲالعمياء و اﻻسلﺤه و اﻻطفاﻝ« را منتشر
كرد (السياﺏ ،اعماﻝ الشريعﺔ الﻜاملﺔ ،ﺹ 399ـ .)389همﭽنين آثار ترجمهشدهاﻯ از زبان

انگليسﻰ به نام مﺨتارات مترجمه من الشعراء العالمﻰ الﺤديﺚ( .ميربﺼيرﻯ ،جزء ثانﻰ ،ﺹ

)596
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برخﻰ از اشعار نيما در ساﻝ  1303هـ  .در كتاﺏ منتﺨبات آثار از نويسندﮔان و شعراﻯ

معاﺻرين به انتﺨاﺏ مﺤمدﺿياء هشترودﻯ منتشر شد.
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در ساﻝ  1305هـ  .دومين مجموعه شعرﺵ را با نام خانواده سرباز منتشر كرد .در ساﻝ

 1329هـ  .شعر افسانه بهﺻورت كتابﻰ مستقﻞ بههمراه مقدمهاﻯ از احمد شاملو به ﭼاپ

رسيد.

درساﻝ  1332هـ  .ﭼهارمين مجموعه شعرﻯ او بهنام نيما يوشيﺞ كيست ،ﭼيست؟ و در

ساﻝ  1334هـ  .مقاله »ارزﺵ احساسات در زندﮔﻰ هنرپيشگان« بهكوشﺶ ابوالقاسم ج ّنتﻰ

عطايﻰ منتشر شد( .ترابﻰ12 :1375 ،ـ)10

زباﻥ شعر

مهمترين جنبه هنرﻯ كه براﻯ ناقد شايسته تﺤقيﻖ و بررسﻰ در حوزه شعر است ،زبان

برﺭ
سی تطبیقی

است عنﺼرﻯ كه از ميان آن مﻰتوان به ﺫات شعر آﮔاهﻰ يافت.

اﺷﻌاﺭ بدﺭ ﺷ
اكر و نیما ﻳﻮﺷیﺞ

در نيمه اوﻝ قرن بيستم ،تﻐييرات بسيارﻯ در زبان شعر روﻯ داد .اﺻو ًﻻ هر تﺤولﻰ كه

در شعر رﺥ مﻰدهد ،در وهله اوﻝ به فرهنﮓ اشعار و كاربرد كلمات ارتباﻁ دارد( .اسوار:1381 ،
)82

بنابراين نيما يوشيﺞ و بدرشاكر نيز براﻯ بيان احساسات و عواطﻒ خويﺶ ،زبان را

دﮔرﮔون كردند و از كلمات و تركيبات تازه بهره ﮔرفتند؛ تا جايﻰ كه در بيان دردها و فقر و
ﮔرسنگﻰ مردم ،داراﻯ زبانﻰ بودند؛ ﮔويﻰ يﻜديگر را مﻰشناختند و ﺻداﻯ هم را مﻰشنيدند،

زيرا در برخﻰ اشعار اين دو شاعر سنتشﻜن ،موﺿوﻉ و عنوان شعر يﻜﻰ است؛ بهطورﻯكه

در اشعار »رساله ،رثاء جدتﻰ ،فﻰالليﻞ ،اسمعه يبﻜﻰ و دار جدﻯ« از بدر شاكر و اشعار »نامه،

پدرم ،در شﺐ تيره ،آن كه مﻰﮔريد و عمارت پدرم« سروده نيما ،اين هماهنگﻰ ،بهخوبﻰ
مشاهده مﻰشود.

اما با اينﻜه عنوانهاﻯ شعرﻯ مشابه است ،مﻀمون و مﺤتوا و زبان شعر در بسيارﻯ

از جهات متفاوت است ،زيرا زبان بدر شاكر ،سرشار از احساﺱ ،و ساده و ﺻميمﻰ است،
درحالﻰكه زبان نيما يوشيﺞ ،نمادﮔونه است و مﻰتوان معانﻰ متفاوتﻰ را از كلمات بهكار رفته

در آن ،برداشت كرد.

ﮔستردﮔﻰ واژﮔان ،تركيﺐسازﻯ و تﻜرار ،كه به ايجاد زبانﻰ برتر كمﻚ مﻰكند ،بهرهمند

است.

 .1ﮔستردﮔﻰ واژﮔاﻥ

مهمترين مشﻜلﻰ كه خيلﻰ از شاعران بهويژه شاعران كالسيﻚسرا دارند ،اين است ،كه

تﺼور مﻰكنند شعر واژﮔان خاﺹ خود را دارد و فقﻂ كلمات خاﺻﻰ را مﻰتوان در آن بهكار
برد ،در حالﻰكه نوﮔرايان معتقدند زبان تازه امروز با همه داﻏﻰ و ناخوشايندﻯ و درشتﻰاﺵ

مﻰتواند زبان شعر باشد؛ و ايمان دارند واژه شعرﻯ همان كلمههايﻰ هستند كه در ميان ما و
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در بﺤﺚ از زبان شعر ،ﮔﺬشته از بيان شباهتها و تفاوتهاﻯ زبانﻰ ،اشعار آنها ،از

165

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

در خانهها و دكانها و ...زندﮔﻰ مﻰكنند ،نه واژههايﻰ كه در شﻜم فرهنﮓها مدفون شدهاند.

(شفيعﻰ كدكنﻰ)89 :1380 ،

يﻜﻰ از آماﺝهاﻯ واﻻﻯ نيما ،نزديﻚ كردن زبان شعر به طبيعت ﮔفتار بود؛ تا شعر پيوند

ﮔستردهترﻯ با مردم بيابد .شاعر پهناورد زبان را با آفرينﺶ آميﺨتههاﻯ تازه و بﺨشيدن بار
استعارﻯ به واژﮔان و پهنهوركردن نمادهاﻯ تازه و پﺬيرفتنﻰ ،ﮔسترﺵ مﻰدهد( .عسگرﻯ،

)60 :1384

به عنوان مﺜاﻝ :كلمات »لم ،آييﺶ ،نوﻏانﺨانه ،كﻚ كﻰ و «...ازجمله واژههايﻰ است كه

نيما يوشيﺞ با ابتﻜارﻯ نوين توانسته است در جاﻯجاﻯ شعر بهكار ﮔيرد و به همگان يادآور

شود ،كه شعر ،دريايﻰ از احساﺱ ،و زبان ،بسترﻯ ،براﻯ به بار نشستن اين احساﺱ است،
شعر نو نيز دروازهاﻯ است كه هر واژهاﻯ به آن اجازه ورود مﻰيابد ،بﻰآنﻜه حتﻰ تنافر و

ﺿعﻒ تﺄليفﻰ در زبان شعر نمودار شود.

اين واژهها به زيبايﻰ ،در شعر جاﻯ ﮔرفته ،و بر دﻝ مﺨاطﺐ نيز اثرﻯ بﺲ شگرﻑ

مﻰﮔﺬارد .حاﻝ آنﻜه شاعر با واژههاﻯ قديمﻰ و تﻜرارﻯ هرﮔز نمﻰتوانست عواطﻒ نهفته در
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درون خويﺶ را به خواننده منتقﻞ كند .و اين بستر ﮔسترده زبان و واژههاﻯ تازه ،به شاعر

اين امﻜان را مﻰدهد كه هرﭼه در دﻝ و خاطرﺵ مﻰﮔﺬرد بر ﮔستره شعر بگنجاند ،آن هم
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با زبان شعرﻯ نوين و واژههايﻰ جديد و ابتﻜارﻯ.

بدر شاكر نيز در ديوان انشودهالمطر ،در بسيارﻯ اشعار ،از واژههاﻯ تازه از قبيﻞ اسم

شهر و روستاﻯ مﺤﻞ زندﮔﻰ خود» ،عراﻕ و جيﻜور« و همﭽنين نام »بويﺐ« ،همان رودﻯ
كه همواره يادآور خاطرات دوران كودكﻰاﺵ است ،استفاده كرده و جايگاه ادبﻰ خاﺻﻰ به
آنها بﺨشيده است .به اين ترتيﺐ ،وﻯ از كاربرد كلمات تﻜرارﻯ و قديمﻰ پرهيز كرده كه

نشاندهنده زبان نو و تﺤوﻝﮔراﻯ شاعر است.

با توجه به اينﻜه ّ
مﺤﻞ زندﮔﻰ دو شاعر تجددﮔرا در روستا بوده ،تﺼاوير زيباﻯ روستا،

براﻯ نيما در »يوﺵ« و جنگﻞ و كوه و دريا نمود پيدا مﻰكند و براﻯ بدر شاكر سياﺏ در
»جيﻜور« ،با نﺨﻞهاﻯ زيبا و بلندﺵ جلوهﮔر مﻰشود و بهﺻورت رمز و نماد درمﻰآيد
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و سمبﻞ بسيارﻯ از معانﻰ و مفاهيمﻰ مﻰشود ،كه نيما و بدرشاكر در سراسر اشعارشان

مﻰخواهند به شنونده القا كنند.

دﮔرﮔونكردن خانواده كلمات كار آسانﻰ نيست ،بسيارﻯ از جوانان در ايران و كشورهاﻯ

عربﻰ ،كلمات متنوﻉ و عجيﺐ و ﻏريبﻰ را به زور داخﻞ شعر مﻰكنند ،ولﻰ اين كلمات به

هيﭻوجه در نﻈام شعر قرار نمﻰﮔيرند .كاربرد شعرﻯ كلمات متنوﻉ هم است و نه ﺻرﻑ
كاربرد آنها در قالبﻰ منﻈوم به نﻈم آزاد( .شفيعﻰ كدكنﻰ)134 :1380 ،

 .2تركيبسازﻯ

يﻜﻰ از راههايﻰ كه براﻯ جبران فرسودهشدن واژﮔان كهن و هم نيز برآوردن نيازهاﻯ

جديد مﻰتوان بهكار برد ،تركيﺐسازﻯ است؛ به اين ترتيﺐ كه دو واژه مﺨتلﻒ ،كنار يﻜديگر

قرار مﻰﮔيرند و تركيبﻰ مﻰسازند كه معنايﻰ متفاوت با واژههاﻯ اﺻلﻰ دارد.

تركيﺐسازﻯ يﻜﻰ از قابليتهاﻯ زبان است كه به شاعر اين امﻜان را مﻰدهد تا در

فﻀايﻰ جديد حركت كند و موﺿوعاتﻰ را كه در ﺫهن مﻰپروراند ،بهتر و زيباتر و همراه

با ايجاز به خواننده منتقﻞ كند .زيرا تركيﺐسازﻯ به كوتاهكردن جملههاﻯ طوﻻنﻰ كمﻚ
مﻰكند .البته هر تركيبﻰ كه شاعر مﻰسازد براﻯ اينﻜه شرايﻂ ورود به زبان را كسﺐ كند بايد
 .1رعايت اﺻﻞ زيباشناختﻰ.

 .2رعايت اﺻﻞ رسانگﻰ و ايﺼاﻝ.

يعنﻰ ،وقتﻰ دو واژه با هم تركيﺐ مﻰشود ،نهتنها بايد داراﻯ نوعﻰ زيبايﻰ باشد ،بلﻜه در

انتقاﻝ مفاهيم و احساسات ﮔوينده نيز ،حتما وﺿوﺡ و رسايﻰ داشته و از ابهام و پيﭽيدﮔﻰ
بهدور باشد.

نيما يوشيﺞ و بدر شاكر نيز در بسيارﻯ اشعار ،با ﺫهنﻰ مبتﻜر و خالﻕ ،از كلمات متفاوت و

در كنار هم قرار دادن آنها تركيباتﻰ ساختهاند كه با ﮔوﺵ ما ناآشنا است .درحالﻰكه اﮔر از اين
كلمات بهتنهايﻰ استفاده مﻰكردند ،تا اين اندازه تازه و جﺬاﺏ بهنﻈر نمﻰآمد .بهعنوان مﺜاﻝ،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ويژﮔﻰهاﻯ خاﺻﻰ داشته باشد .دكتر شفيعﻰ كدكنﻰ اين شرايﻂ را در دو ﭼيز مﻰداند:
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در تركيبات »استﺨوانشمار طمﻊ و ﻏباراندوده انديشههاﻯ من مالﻝانگيز و «...و نيز تركيبات

»يا رﺏالمﺨاوﻑ والدياميﺲ الﻀريرﺓ ،ﺻدرك الدافﻰ العاطر و ،«...كلمات »استﺨوانشمار،
طمﻊ ،ﻏبار و «...از نيما و »رﺏ ،مﺨاوﻑ ،ﺻدر و «...از بدر شاكر ،با ﮔوﺵهاﻯ ما آشنا است
و به شنيدن آنها عادت كردهايم؛ اما شاعر با تركيباتﻰ كه خلﻖ كرده است ،از ما آشنايﻰزدايﻰ

مﻰكند .درنتيجه ،از شنيدن آن ،لﺬت مﻰبريم و احساﺱ شگفتﻰ مﻰكنيم.
 .3تكرار

تﻜرار يﻜﻰ از تﻜنيﻚهاﻯ زبانﻰ است كه شاعر ،ﮔاهﻰ بهوسيله آن ،زيبايﻰ خاﺻﻰ به

كالم مﻰبﺨشد .تﻜرار ،هم در زبان فارسﻰ و هم در زبان عربﻰ ،اهميت ويژهاﻯ دارد.

تﻜرار انواﻉ متفاوتﻰ دارد .ازجمله» :تﻜرار حروﻑ ،تﻜرار اﺻوات ،تﻜرار اسمها ،تﻜرار

تﺼاوير و.«...

بدر شاكر و نيما يوشيﺞ نيز از انواﻉ تﻜرار بهره ﮔرفتهاند .بهعنوان مﺜاﻝ :نيما در شعر

»ناقوﺱ« ،تﻜرار حرﻑ ،اﺻوات و ...را بهكار ﮔرفته و بدر شاكر در شعر »انشوده المطر« از
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تﻜرار الفاﻅ ،و در شعر »مرثيهاﻻلهه« از تﻜرار حروﻑ و در شعر »شناسيﻞ انبهالجبلﻰ« از
تﻜرار اﺻوات بهره برده است.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تﻜرار لفﻆ يا پديده ،جنبه روحﻰ و روانﻰ دارد؛ بهطورﻯ كه ناقد مﻰتواند با آن ،شﺨﺼيت

شاعر و ابعاد روانﻰ او را تﺤليﻞ كند؛ يعنﻰ تﻜرار ،ما را بهسوﻯ حقايقﻰ هدايت مﻰكند كه

شاعر مﻰكوشد از ديگران مﺨفﻰ سازد( .حميدالﻜبيسﻰ ،لﻐهالشعر العراقﻰ المعاﺻر ،ﺹ )182

بنابراين ،شاعر ،با بهكارﮔيرﻯ تﻜرار ،اﻏراﺿﻰ بﺲ فراتر از زيبايﻰهاﻯ لفﻈﻰ دارد؛ زيرا

از اين طريﻖ مﻰتواند مفاهيم و دﻻلتهاﻯ بسيارﻯ را بهﺻورت زيبا و شايسته به ديگران
انتقاﻝ دهد.

صور ﺧيال

تﺼوير يا خياﻝ ،درحقيقت ،توانايﻰ اراﺋه نوعﻰ بيان ﻏيرواقعﻰ است كه از ديد تازه و
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هنرﻯ شاعر از مﺤيﻂ پيرامون او ناشﻰ مﻰشود .به بيان ديگر ،دخﻞ و تﺼرﻑ ﺫهنﻰ شاعر

در طبيعت و اشيا است .همﭽنين تﺨيﻞ ،عبارت از كوششﻰ است كه ﺫهن هنرمند در كشﻒ
تﺨيﻞ نيرويﻰ است كه به شاعر امﻜان آن را مﻰدهد
روابﻂ پنهانﻰ اشيا دارد .به عبارت ديگرّ ،

كه ميان مفاهيم و اشيا ارتباﻁ برقرار كند ،پﻞ بزند و ﭼيزﻯ را كه قبﻞ از او ،ديگرﻯ درنيافته،
دريابد( .شفيعﻰ كدكنﻰ)89 :1383 ،

از مهمترين ﺻور خياﻝ» :تشبيه ،استعاره و مجاز ،تشﺨيﺺ و بيان پارادوكسﻰ و «...است.

اما آنﭽه در اشعار نيما و بدرشاكر ،بارزتر و ﭼشمگيرتر است ،تشﺨيﺺ و بيان پارادوكسﻰ

است.

ﺻنعت تشﺨيﺺ در اشعار بدرشاكر و نيما يوشيﺞ به وفور يافت مﻰشود؛ بهﮔونهاﻯ كه

حﻖ حيات و زندﮔﻰ
ﮔويﻰ اين دو شاعر ،با طبيعت زندﮔﻰ مﻰكنند .در نگاه آنها ،همه ﭼيز ّ
دارند ،تا جايﻰ كه از اشياﻯ مادﻯ ،پا فراتر مﻰﮔﺬارند و به امور معنوﻯ مانند» :ﻏم و شادﻯ

و مرگ و زندﮔﻰ« نيز حيات مﻰبﺨشند.

در تمامﻰ تﺼويرپردازﻯها و شﺨﺼيتبﺨشﻰ به اشيا ،دو شاعر ،پيوند عميقﻰ با طبيعت

تﺨيلﻰ قوﻯ و
برقرار مﻰكنند و از اين نزديﻜﻰ و ارتباﻁ ،بسيار لﺬت مﻰبرند .شاعر با ّ
پراحساﺱ ،كه همواره تمامﻰ اشيا را زنده مﻰبيند ،با آنها حرﻑ مﻰزند و با طبيعت زندﮔﻰ
شاعرانهاﺵ شريﻚ سازد .به هرحاﻝ ،تشﺨيﺺ ،يﻜﻰ از قوﻯترين ﺻور خياﻝ است و روﺡ و

زندﮔﻰاﻯ به شعر مﻰبﺨشد كه با ديگر ﺻور خياﻝ امﻜانپﺬير نيست.

بيان پارادوكسﻰ نيز در اشعار اين دو شاعر به وفور يافت مﻰشود ،بهﮔونهاﻯ كه در

اشعارﻯ كه بدر شاكر ،ﮔرايﺶ شهرﻯ و روستايﻰ دارد ،ماند »مدينﺔ جيﻜور ،عودﺓ لجيﻜور،
انشودﺓ المطر و «...اين نوﻉ بيان بهﭼشم مﻰخورد.

نيما يوشيﺞ نيز در اشعار »دﻝ فوﻻدم ،ناقوﺱ ،مرﻍ ﻏم ،اندوهناك شﺐ و «...از بيان

پارادوكسﻰ بهره ﮔرفته است؛ يعنﻰ دو شاعر با تﺼرﻑ شاعرانه در طبيعت ،امور متﻀادﻯ را

به هم پيوند زده و به كشﻒ تﺼويرﻯ تازه دست يافتهاند كه نهتنها تازه و امروزﻯ است ،بلﻜه

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مﻰكند ،مسلما مﻰتواند ،تﺄثير عميقﻰ بر مﺨاطﺐ بگﺬارد و خواننده را نيز در لﺬت كشﻒ
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سرشار از مفاهيمﻰ است كه شاعر ،جز در ﻏير اين واژهها نمﻰتوانست به خواننده القا كند.

موسيقﻰ شعر

يﻜﻰ از عناﺻر مهم تشﻜيﻞدهنده شعر ،موسيقﻰ شعر است ،كه عالوه بر لﺬت موسيقيايﻰ

خاﺻﻰ كه در مﺨاطﺐ ايجاد مﻰكند ،شاعران از شور و هيجان ايجادشده براﻯ آمادهسازﻯ

مﺨاطﺐ در راستاﻯ دريافت بهتر انديشه و احساسات و عواطﻒ بازتابﻰ در شعر خويﺶ بهره

مﻰﮔيرند( .فوﻻدﻯ ،1383 :ﺹ )89

موسيقﻰ شعر انواﻉ متفاوتﻰ دارد ،ازجمله (شفيعﻰ كدكنﻰ393 :1373 ،ـ)390

 .1موسيقﻰ بيرونﻰ:

منﻈور جانﺐ عروﺿﻰ وزن شعر است كه بر همه شعرهايﻰ كه بر يﻚ وزن سروده شدهاند

منطبﻖ است.

 .2موسيقﻰ كنارﻯ:

منﻈور ،عواملﻰ است كه در نﻈام موسيقيايﻰ شعر تﺄثير مﻰﮔﺬارد و آشﻜارترين نمونه آن
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قافيه و رديﻒ است.

 .3موسيقﻰ درونﻰ:
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اين نوﻉ موسيقﻰ از هماهنگﻰ و نسبت تركيبﻰ كلمات و طنينخاﺹ هر حرفﻰ در

مجاورت با حرﻑ ديگر پديد مﻰآيد.
 .4موسيقﻰ معنوﻯ:

همه ارتباﻁهاﻯ پنهانﻰ عناﺻر يﻚ بيت ،يا يﻚ مﺼراﻉ ،ازجمله طباﻕ و تﻀاد و مراعات

نﻈير و ...موسيقﻰ معنوﻯ يﻚ اثر ادبﻰ است.

آنﭽه شعر نو را از شعر كهن متمايز مﻰسازد ،كاربرد متفاوت وزن و قافيه است .در شعر

نو ،شاعر ،خود را موﻇﻒ مﻰداند وزن را از ابتدا تا انتها رعايت كند ،كه در اين ويژﮔﻰ ،با اشعار
كهن برابرﻯ مﻰكند؛ مﺜ ً
ال :شاعر نمﻰتواند در يﻚ مﺼراﻉ وزن »مستفعلن« و در مﺼراﻉ

بعدﻯ از وزن »فاعالتن« استفاده كند .بلﻜه بايد يﻚ وزن را اختيار كند .اما تفاوتﻰ كه شعر
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نو با شعر كهن دارد ،اين است كه شاعر شعر آزاد ،مجبور نيست اين تفعلهها را در تمامﻰ
ابيات به يﻚ اندازه بهكار ﮔيرد ،بلﻜه بهاندازه مطلﺐ خويﺶ از اين افاعيﻞ عروﺿﻰ استفاده

مﻰكند ،بهطورﻯ كه ممﻜن است در يﻚ بيت ،تنها با دو واژه سﺨن شاعر تمام شود و در
بيت ديگر با ﭼندين كلمه.

نميا نيز آﮔاهانه ،مﺼراﻉها را كوتاه و بلند مﻰكرد؛ زيرا مﻰدانست اﮔر تنها به كيفيت توجه

كميت را درنﻈر نگيرد ،هيﭻ ﺻدمهاﻯ به موسيقﻰ شعر وارد نمﻰشود .ازلﺤاﻅ كاربرد
كند و ّ

قافيه نيز ،اﻏلﺐ ﮔمان مﻰكنند نيما به آن توجهﻰ نداشته است و شعر نو را بهعنوان شعرﻯ

بﻰوزن و قافيه مﻰشناسند؛ درحالﻰ كه نيما نهتنها از وزن و قافيه استفاده مﻰكرد ،بلﻜه قافيه
را زنﮓ مطلﺐ مﻰدانست و مﻰﮔفت هر جا كه مطلﺐ تمام شود ،قافيه آورده مﻰشود .و

عقيده داشت ،شعر قديمﻰها شعر بﻰوزن و قافيه است .و روﺵ خود را بسيار سﺨت و دشوار
مﻰدانست كه بهراحتﻰ قابﻞ تقليد نيست ،اما شعر قديمﻰها بهراحتﻰ تقليد مﻰشود و هر

كسﻰ مﻰتواند به سبﻚ ﮔﺬشته شعر بسرايد .بنابراين شاعر شعر نو ،هرجا ﻻزم بداند از قافيه
استفاده مﻰكند بدون اينﻜه خود را مقيد به مﺼراﻉ و بيت و قالبﻰ بداند كه او را مﺤدود كند.
اينﮔونه بهكارﮔيرﻯ وزن و قافيه به شاعر اين امﻜان را مﻰدهد كه آزادانه سﺨن بگويد و در

ابراز احساساتﺶ با مانعﻰ مواجه نشود.

شﻜستن قالﺐها و ايجاد زبانﻰ متﺤرك و پويا اهميت مﻰدادند ،به موسيقﻰ درونﻰ و معنوﻯ

توجهﻰ نداشتند .و هرجا ،ﺿمير ناخودآﮔاهشان به اين موسيقﻰ ﮔرايﺶ پيدا مﻰكرد ،از آن
بهره مﻰﮔرفتند .زيرا نيما عقيده داشت :وزن ابزار است ،همﭽنين كلمات ،سبﻚ ،مﻜتﺐ،

شﻜﻞ ،طرز كار ،فﺼاحت ،بالﻏت و امﺜاﻝ آن ،عمده اين است كه ﭼطور تركيﺐ مﻰشود و با

آن ،ﭼه بهوجود مﻰآيد( .نيما يوشيﺞ)58 :1363 ،

نتيجهﮔيرﻯ

با توجه به مباحﺜﻰ كه ﺫكر شد ،مﻰتوا در قالﺐ ﭼند جمله به سﺆاﻻت مطرﺡ شده پاسﺦ
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درمورد موسيقﻰ درونﻰ و معنوﻯ ،يادآور مﻰشود كه بدر شاكر و نيما ،آن اندازه كه به
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ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

داد:

 .1به دليﻞ آشنايﻰ با طبيعت و نيز ،جو اجتماعﻰ و سياسﻰ حاكم در آن دوران ،زبان شعر

بدرشاكر و نيما يوشيﺞ در خيلﻰ موارد مشابه است.

 .2هر دو با يﻚ زبان بيگانه آشنايﻰ داشتند .ﭼنانكه بدر به زبان انگليسﻰ تسلﻂ داشت

و نيما يوشيﺞ به زبان فرانسه و همين آشنايﻰ با زبان بيگانه دريﭽههاﻯ تازهاﻯ از شعر را به
روﻯ آنها ﮔشود و در پرورﺵ روﺡ سنتشﻜن آن دو مﺆثر بود.

 .3در آﻏاز به سبﻚ كالسيﻚ شعر مﻰﮔفتند و كمكم به شعر نو ﮔرايﺶ پيدا كردند.

البته التزام به وزن و قافيه را يﻚ وﻇيفه مﻰدانستند؛ اما در كوتاهﻰ و بلندﻯ مﺼراﻉها و

بهكارﮔيرﻯ قافيههاﻯ نامنﻈم به نوعﻰ آزادﻯ و اختيار عمﻞ ايمان داشتند .ﭼنانكه اولين شعر

آزاد نيما و بدر شاكر سياﺏ ،به ترتيﺐ »ققنوﺱ« و »هﻞ كان حبا« است.

 .4نوﮔرايﻰ آنها تنها در شﻜستن وزن و قالﺐ نبود ،بلﻜه در ايجاد بيان و زبانﻰ تازه و

خلﻖ تﺼويرهاﻯ نو نيز پرآوازهاند .ﭼنانكه در شﺨﺼيتبﺨشﻰ به اشيا و ايجاد تﻀاد و تقابﻞ

بين مفاهيم تبﺤر زيادﻯ داشتند.
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