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نيما يوشيﺞ و راينر ماريا ريلكه
نمونهاﻯ از تﺄﺛير ادبياﺕ ﺁلماﻥ بر ادبياﺕ معاصر ايراﻥ
ﺳﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ

*

چكيده

كليدواژهﻫا :ادبيات پﺲ از مشروطه ،نمادﮔرايﻰ ،شعر آزاد ،تطبيﻖ.
*.استادياردانشگاهآزاداسالمى-واحدتهرانمركزى.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳ
ﺎﻓﺖ87/7/7 :؛

ﺗ
ﺎﺭﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ:
87/10/18
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قرنها است كه ادبيات كهن فارسﻰ بر ادبيات ﻏرﺏ تﺄثير نهاده است و نويسندﮔان و
اديبان اروپايﻰ و امريﻜايﻰ با افتﺨار به اين موﺿوﻉ اشاره كردهاند .كافﻰ است در اين
زمينه نگاهﻰ كنيم به ترجمههاﻯ فيتزجرالد از رباعيات خيام( )1و يا ﻏزليات موﻻنا با ترجمﺔ
()2
كالمن باركﺲ كه امروزه پرفروﺵترين اثر درقلمرو كشورهاﻯ انگليسﻰزبان است.
بديهﻰ است كه اين رابطﺔ فرهنگﻰ يﻜسويه نبوده و در اين داد و ستد و تﺄثير و تﺄثر ،ادبيات
فارسﻰ و بهويژه ادبيات معاﺻر فارسﻰ از ادبيات ﻏرﺏ تﺄثير پﺬيرفته است .اين تﺄثيرپﺬيرﻯ
پيﺶ از انقالﺏ مشروطه و از راه ترجمه آﻏاز شد و موﺝ نوخواهﻰ و نوجويﻰ شاعران و
نويسندﮔان ايرانﻰ سبﺐ شد كه انواﻉ جديد ادبﻰ به قلمرو ادبيات فارسﻰ راه يابد.
هدﻑ مقالﺔ حاﺿر آن است كه نشان دهد آيا ترجمﺔ ﭼند نامه به شاعرﻯ جوان اثر راينر
ماريا ريلﻜه بهقلم دكتر پرويز ناتﻞ خانلرﻯ در ساﻝ  1318تﺄثيرﻯ بر نيما يوشيﺞ در نگارﺵ
كتاﺏ حرﻑهاﻯ همسايه داشته است .در دستيابﻰ به پاسﺦ اين پرسﺶ بررسﻰ ،مقابلهاﻯ
متن دو كتاﺏ با توجه به شرايﻂ ادبﻰ در ايران و جنبههاﻯ نوآورانه در شعر نيما يوشيﺞ
انجام خواهد شد.
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مقدمه

پيﺶ از انقالﺏ مشروطه و آﻏاز موﺝ تجددخواهﻰ در ايران ،ترجمﺔ آثار ادبﻰ رونﻖ يافت.

اين ترجمهها بيشتر دو نوﻉ ادبﻰ رمان و نمايشنامه را دربر مﻰﮔرفت .هر دوﻱ اين قالﺐهاﻯ

ادبﻰ براﻯ ايرانيان ،تازه و شگفتانگيز بود؛ زيرا هيﭻ سابقﺔ مشﺨﺼﻰ در اين زمينهها وجود
نداشت و كسﻰ »بهﺻورت سنتﻰ رمان و نمايشنامه نمﻰنوشت تا دربرابر رمان و نمايشنامﺔ

وارداتﻰ موﺿﻊﮔيرﻯ كند( «.شمﺲ لنگرودﻯ :1377 ،ﺝ ،1ﺹ  .)35ولﻰ شعر پيشينهاﻯ بﺲ

طوﻻنﻰ داشت و »ﭼنان ازلﻰـ ابدﻯ و تﻐييرناپﺬير پنداشته مﻰشد كه حتﻰ در روزهايﻰ

كه ايران از بنياد درحاﻝ دﮔرﮔونﻰ بود ،امﻜان دستﻜارﻯ به ساحتﺶ به مﺨيلﺔ كسﻰ خطور

نمﻰكرد ،و شاعران رسمﻰ كشور ،خود را مسﺌوﻝ و موﻇﻒ به بازسازﻯ زبان شعرﻯ انورﻯ
و عنﺼرﻯ و فردوسﻰ و سعدﻯ مﻰدانستند و انجمنهاﻯ بازﮔشت را بنياد مﻰﮔﺬاشتند«.
(همان).

شايان ﺫكر است كه در اين دوره ،بهرﻏم اين نگرﺵ تعﺼﺐآميز و سﺨتگيرانه ،نياز به

نوآورﻯ بيﺶ از هر زمان ديگرﻯ حﺲ مﻰشد.
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براﻯ رفﻊ اين نياز ،شاعران سه راه درپيﺶ ﮔرفتند:

نﺨست ،بهرهﮔيرﻯ از تﺼنيﻒ و ترانه كه درميان مردم ،مﺤبوبيت فراوانﻰ داشت و
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نمونهاﺵ تﺼنيﻒهاﻯ عارﻑ قزوينﻰ است .قزوينﻰ با سرودههاﻯ خود ،به »مردمﻰترين
شاعر دورﺓ انقالﺏ و يﻚ دهه پﺲ از آن« (علوﻱ )95 :6831 ،بدﻝ شد.

ﮔروه دوم ،شاعرانﻰ بودند كه با حفﻆ قالﺐهاﻯ سنتﻰ مﻰكوشيدند به موﺿوﻉهاﻯ روز در

شعر خود توجه كنند .سرآمد اين ﮔروه از شاعران ،بﻰترديد ايرﺝميرزا ،فرخﻰ يزدﻯ ،عشقﻰ،

پروين اعتﺼامﻰ و بسيارﻯ ديگر بودند كه همگﻰ طعم تلﺦ سرخوردﮔﻰهاﻯ پﺲ از شﻜست
مشروطه را ﭼشيدند و تاوانﻰ سنگين براﻯ سرودهها و انديشههاﻯ خود پرداختند.

سومين ﮔروه ،كسانﻰ بودند كه كوشيدند با ﮔﺬر از قالﺐهاﻯ شعر سنتﻰ فارسﻰ و با

تﺄثيرپﺬيرﻯ از ادبيات ديگر كشورها ،راهﻰ جديد براﻯ بيان منﻈور خود بگشايند .نﺨستين
شاعر در اين راه ،ابوالقاسم ﻻهوتﻰ بود كه با انتشار آثارﺵ در نشريﺔ ﭼنته پابرهنهها در

نیما يو

شیﺞ و راين
ر ماريا ريلکه...

ساﻝ  1287شمسﻰ كوشيد با شعرهاﻯ نمادين خود ،قالﺐهاﻯ جديدﻯ به شعر فارسﻰ بياورد

(علوﻯ143 :1386 ،؛ شمﺲ لنگرودﻯ :1377 ،ﺝ ،1ﺹ .)49پﺲ از ﻻهوتﻰ ،نوبت به تقﻰ رفعت

مﻰرسد كه نهتنها با اراﺋﺔ نمونههايﻰ از قالﺐهاﻯ شعرﻯ جديد خود ،بلﻜه با طرﺡ مباحﺚ
نﻈرﻯ ،زمينههاﻯ اين نوآورﻯ را فراهم كند .با اين حاﻝ ،مقالههاﻯ رفعت در آن دوره ﭼندان
تﺄثيرﮔﺬار نبود ،ولﻰ نگرﺵ او به قالﺐهاﻯ شعرﻯ جديد بعدها بر بسيارﻯ از شاعران جوان

و از آنجمله نيما يوشيﺞ تﺄثير نهاد .نيما مانند ديگر شاعران ،وارﺙ تجربههاﻯ ﮔﺬشته بود

و بديهﻰ است كه در بسيارﻯ از موارد نگاهﺶ شبيه نگاه رفعت باشد .نمونﺔ اين موﺿوﻉ،
قﻀاوت نيما درباﺏ سعدﻯ است .او همانند رفعت ،عشﻖ در شعرهاﻯ سعدﻯ را درقياﺱ با

حافﻆ ،بﺲ زمينﻰ و »عادﻯ« مﻰداند (نيما يوشيﺞ.)119-120 :1351 ،

با نگاهﻰ به سرنوشت هر سه ﮔروه شاعران ،مﻰبينيم كه در راه خود هميشه با مﺨالفتهاﻯ

بسيارﻯ مواجه بودند؛ و اقباﻝ عمومﻰ از سرودههاﻯ هريﻚ ،نشان از ميزان نفوﺫ آنان درميان
فارسﻰزبانان دارد.

بديهﻰ است كه اين شاعران در راه خويﺶ به ادبيات ديگر كشورها نيز توجه كردهاند.

شمﺲ لنگرودﻯ اعتقاد دارد:

استدﻻﻝ شمﺲ لنگرودﻯ در اين زمينه ﺻﺤيﺢ است؛ ولﻰ آشنايﻰ شاعران ﮔروه سوم

با زبان فرانسه و ترجمﺔ آثار شاعران ديگر كشورها نيز در اين زمينه بﻰتﺄثير نبوده است .در

ادامه ،نمونههاﻯ اين تﺄثير در آثار نيما يوشيﺞ اراﺋه خواهد شد.
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منبﻊ شاعران مشروطه براﻯ دستيابﻰ به سبﻚ نوين ،فقﻂ اشعار كوﭼه بازارﻯ و بﺨشﻰ از
اشعار سنتﻰ رسمﻰ (مﺜ ً
ال شعرهاﻯ يﻐما) نبود .منبﻊ ديگر اينان ،اشعار تركﻰ بود كه كمﻰ
پيﺶتر ،انقالﺏ در آن روﻯ داد :زمينﺔ بالقوﺓ انقالبﻰ جامعﺔ تركيﺔ عﺜمانﻰ ،روشنفﻜران
آنجا را متوجه دو منبﻊ سرشار براﻯ تﻐيير شعرشان كرده بود :نﺨست ،شعر عوام؛ دوم،
شعر فرانسه .و شعراﻯ آن سامان بهطور وسيعﻰ از شعر اروپايﻰ سود جسته ،و كموبيﺶ
به موفقيتهايﻰ نيز دست پيدا كرده بودند .بنابراين ،وقتﻰ كه شعراﻯ مشروطهخواه ايران
به شعر ترك توجه نشان دادند ،درواقﻊ از ﭼندين منبﻊ ،توﺃمان سود مﻰبردند .ﭼنين بود
كه مﺜ ً
ال سيد اشرﻑ ،وقتﻰ متوجه شعر ترك شد ،ﺫوﻕزده ،بسيارﻯ از اشعار ﺻابر را تمام
و كماﻝ به فارسﻰ ترجمه كرد( .شمﺲ لنگرودﻯ :1377 ،ﺝ ،1ﺹ)44
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ﺧانلرﻯ و ترجمﺔ چند نامه به شاعرﻯ جواﻥ

دكتر پرويز ناتﻞ خانلرﻯ ــ شاعر ،مﺤقﻖ و مترجم و استاد دانشگاه ــ در ساﻝ  1320و

پيﺶ از سفر براﻯ ادامﺔ تﺤﺼيﻞ به فرانسه ،براﻯ نﺨستينبار نامههايﻰ از راينر ماريا ريلﻜه

ــ شاعر آلمانﻰزبان نمادﮔرا ــ را با عنوان ﭼند نامه به شاعرﻯ جوان به فارسﻰ منتشر كرد.
مقدمﺔ دكتر خانلرﻯ بر اين كتاﺏ ،تاريﺦ دﻯ  1318را بر خود دارد (ريلﻜه :1368 ،ﺹ .)21اين
نﺨستين ترجمﺔ منتشرشدﺓ مترجم است .همانطور كه خانلرﻯ در مقدمﺔ خود عنوان مﻰكند،

ريلﻜه به زبان فرانسه نيز اشعارﻯ سروده است ،اما اين كتاﺏ »كه ترجمﺔ منتﺨﺐ آن ازنﻈر
خوانندﮔان مﻰﮔﺬرد ،نامههايﻰ است كه اين شاعر به جوانﻰ بهنام فرانز ﮔزاور كاپوﺱ كه
قريﺤﺔ شاعرﻯ داشت و از او راهنمايﻰ خواسته بود ،نوشته است .اين كتاﺏ در ساﻝ 1937
به زبان فرانسه ترجمه شد( «.همان ،ﺹ.)4

بﺨﺶهايﻰ كه در ترجمﺔ دكتر خانلرﻯ نيامده ،مقدمﺔ ﮔيرندﺓ نامهها و دومين و پنجمين

نامﺔ كتاﺏ اﺻلﻰ است .بهرﻏم زبان واسطه (فرانسه) كه بررسﻰ و نقد ترجمه را پيﭽيده و
دشوار مﻰكند ،با مقايسﺔ متن ترجمﺔ فارسﻰ با متن اﺻﻞ آلمانﻰ ،بهوﺿوﺡ درمﻰيابيم كه
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ﻇرافتهاﻯ متن اﺻلﻰ بهخوبﻰ در ترجمه منعﻜﺲ شده است و شايد استقباﻝ خوانندﮔان

فارسﻰزبان از اين ترجمه بهحﻖ نشانگر همين موﺿوﻉ است.

()3
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بنابراين ،كتاﺏ ﭼند نامه به شاعرﻯ جوان ،پاسﺦ ريلﻜه به نامههاﻯ كاپوﺱ است كه در

مدرسﺔ نﻈام وين درﺱ مﻰخواند .درواقﻊ ،ابتداﻯ ساﻝ  ،1903كاپوﺱ طﻰ نامهاﻯ از ريلﻜه
كه در آن زمان شاعرﻯ جوان و مشهور بوده است ،مﻰخواهد نﻈر خود را درمورد شعرهايﺶ
بگويد .ﭼند هفته پﺲ از اين ماجرا ،كاپوﺱ پاكتﻰ آبﻰ از پاريﺲ دريافت مﻰكند كه نﺨستين

نامه از بين ده نامﺔ ريلﻜه است .اين نامهها درست همزمان با آشنايﻰ ريلﻜه با اروين رودن

ــ مجسمهساز پاريسﻰ ــ است .اين دوستﻰ در آن دوره تﺄثير بسيارﻯ بر ريلﻜه داشته است.
همﭽنين نبايد ازياد برد كه ريلﻜه از شاعران دورﺓ نمادﮔرايﻰ در آلمان است و در بسيارﻯ از

سرودههايﺶ ،پيروﻯ خود از اين موﺿوﻉ را نشان داده است (زالتسر.)98 :2000 ،1

1. Salzer, Anselm

نیما يو

رابﻄﺔ ﺧانلرﻯ و نيما يوشيﺞ

شیﺞ و راين
ر ماريا ريلکه...

بديهﻰ است كه هيﭻ فرهنﮓ و ادبياتﻰ را در جهان نميتوان يافت كه از داد و ستد با

ديگر فرهنﮓها لﺤﻈهاﻯ ﻏافﻞ بماند .حاﻝ اين پرسﺶ مطرﺡ مﻰشود كه آيا اين اثر ريلﻜه

و ترجمﺔ بسيار عالﻰ آن نيز بر ادبيات فارسﻰ تﺄثير نهاده است يا نه» .خويشاوندﻯ« و عقد

»پيوند دوستﻰ« (ريلﻜه )14 :1368 ،بين مترجم اديﺐ و دانشمند اين اثر با ريلﻜه كه خود

خانلرﻯ نيز در مقدمﺔ ترجمﺔ خود به آن افتﺨار مﻰكند ،نيازﻯ به اثبات ندارد؛ اما در ادامه

كوشﺶ شده است تﺄثير اين ترجمه بر نيما يوشيﺞ نيز روشن شود.

دربارﺓ رابطﺔ نيما و خانلرﻯ ،مطالﺐ بسيارﻯ نگاشته شده است .خانلرﻯ خود در اين باره

مﻰنويسد:

در ساﻝهاﻯ اوﻝ دبيرستان ،ﺫوﻕ شعر ﻏلبه كرده بود .به درﺱهاﻯ ديگر ﭼندان عالقهاﻯ
نداشتم ] [...در اين زمان ،كتاﺏ منتﺨبات آثار مﺤمدﺿياء هشترودﻯ منتشر شده بود ][...
بهخﺼوﺹ نمونههاﻯ شعر نيما با تﺤسين بليﻐﻰ كه در كتاﺏ از او شده بود ،ما را مجﺬوﺏ
كرد .تﺼميم ﮔرفتيم با او از شعرﺵ ﺻﺤبت كنيم و آثار خود را به نﻈر او برسانيم (نيما،
پسرخالﺔ مادرم بود) .به خانﺔ نيما رفتيم( .ناتﻞ خانلرﻯ)455 :1370 ،

آﻏاز اين دوستﻰ ،به ساﻝ  1309شمسﻰ مربوﻁ مﻰشود و همزمان با مرگ پدر خانلرﻯ

است .اين دوستﻰ ،برپايﺔ عالقﺔ وافر هر دو به ادبيات بود؛ و همانﮔونه كه شاعر جوانتر
اما نيما شعرهاﻯ قديم و جديد خود را براﻯ من مﻰفرستاد (وقتﻰ نيما در آستارا اقامت
داشت)( .همان)

همانطور كه بزرگ علوﻯ دربارﺓ خانلرﻯ مﻰنويسد:

در شعر ،پيﺶ از آنﻜه براﻯ تﺤﺼيﻞ آواشناسﻰ به فرانسه برود ،مفتون راينر ماريا ريلﻜه
بود .اين شاعر آلمانﻰزبان ،در طبﻊ خانلرﻯ جوان كه در كشاكﺶ كشﻒ شيوﺓ خود بود،
مﺆثر افتاد( .افشار)7 :1376 ،

در منابﻊ موجود ،هيﭻ ﺫكرﻯ از اين مطلﺐ نمﻰشود كه خانلرﻯ جوان شرﺡ اين شيفتگﻰ

را درنزد خويشاوند و »استاد سﺨنور و سﺨندان« (رستگار فسايﻰ )111 :1379 ،آن زمان خود

مطرﺡ كرده باشد و يا اين آشنايﻰ براساﺱ راهنمايﻰ نيما بوده است؛ اما نيما از ساﻝ 1318
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مﻰﮔويد:
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شروﻉ به نگارﺵ نامههايﻰ مﻰكند كه بعدها با عنوان حرﻑهاﻯ همسايه منتشر مﻰشود و

اين تاريﺦ دقيق ًا همان سالﻰ است كه دكتر خانلرﻯ مقدمهاﻯ بر ترجمﺔ خود نگاشته است

(ريلﻜه.)21 :1368 ،

نيما و حرﻑﻫاﻯ ﻫمسايه

حرﻑهاﻯ همسايه» ،مجموعﺔ  71يادداشت از نيما يوشيﺞ« است كه »خود ،آنها را با

نام حرﻑهاﻯ همسايه يا نامه به همسايه

مشﺨﺺ كرده است( «.نيما يوشيﺞ.)162 :1351 ،

ﮔردآورﻯ اين نامهها كه براساﺱ خواست خود نيما در خرداد  1324انجام ﮔرفته است (همان،

ﺹ ،)3ﭼندان براساﺱ نﻈم و ترتيﺐ زمانﻰ نيست( )5و در بسيارﻯ از موارد نامهها حتﻰ فاقد

تاريﺦ است( .)5موﺿوﻉ نامهها ،درباﺏ جنبههاﻯ مﺨتلﻒ شعر از ديدﮔاه نيما و لزوم تﻐيير در

شعر فارسﻰ ،انتقاد از جريانهاﻯ ادبﻰ و پندهايﻰ دربارﺓ زندﮔﻰ شاعرانه است و بهقوﻝ خود

نيما» ،خيلﻰ حرﻑها دارم براﻯ ﮔفتن( «.همان)

نامههاﻯ ريلﻜه ،مﺨاطبﻰ مشﺨﺺ دارد و تمامي نامهها داراﻯ عنوان ،تاريﺦ و مﻜان
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مشﺨﺺ است .اما در حرﻑهاﻯ همسايه ،ﮔيرندﺓ تمامﻰ نامهها فرﺿﻰ و شاعرﻯ جوان است

كه اشعار خود را براﻯ شاعرﻯ بزرگ مﻰفرستد و نﻈر او را جويا مﻰشود .نمونﺔ اين نﻈرخواهﻰ
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دربارﺓ سرودههاﻯ شاعر جوان را ريلﻜه در همان نﺨستين نامهاﺵ مطرﺡ مﻰكند:

نامﺔ شما تازه به من رسيده است .از اعتماد تامﻰ كه نسبت به من ابراز داشتهايد و نزد
من ﮔرانبهاست ،سﭙاسگزارﻯ مﻰكنم و جز اين كارﻯ از من برنمﻰآيد .دربارﺓ ﭼگونگﻰ
شعرهاﻯ شما ﭼيزﻯ نمﻰﮔويم زيرا هيﭻ اهﻞ بﺤﺚ و انتقاد نيستم( .ريلﻜه)25 :1368 ،

ولﻰ در ﭼند سطر بعد ،قﻀاوت خود را ﭼنين بيان مﻰكند:

بر اين ﮔفتار ،ﭼيزﻯ نمﻰافزايم جز اينﻜه در شعرهاتان ﭼندان نشانﻰ از خود شما نيست.
البته جوانههاﻯ شﺨﺼيت در آنها ديده مﻰشود( .همان ،ﺹ 26ـ)25

اين نﻈرخواهﻰ در حرﻑهاﻯ همسايه شدت مﻰﮔيرد و تقريب ًا از نامﺔ  49تا  60در بيشتر

نامهها ابراز مﻰشود .نﻈريات نيما بيشتر تند و ﮔزنده و انتقادﻯ است و عبارتهايﻰ را در آن

مﻰتوان يافت كه نشان از دﻝآزردﮔﻰهاﻯ شﺨﺼﻰ نيما دارد:

ن
یما يوشی
ﺞ
و
ر
ا
ي
ن
ر
ماريا ريلکه...
مﻰخواستيد نﻈر مرا درخﺼوﺹ قطعه شعرﻯ كه براﻯ من فرستادهايد ،بﭙرسيد؟ در اين
شعر خواستهايد كار تازه بﻜنيد كه كار شما ،مﺜﻞ كار پسرخاله ،از كار من متمايز باشد( .نيما
يوشيﺞ)103 :1351 ،

نهايت تعريﻒ نيما از شعرهاﻯ شاعر جوان ،در ﭼنين عبارتﻰ خالﺻه مﻰشود:

اين دفعه راجﻊ به معنويات و درونﻰهاﻯ قطعه شعر شما ﭼند كلمه مﻰﮔويم :ازحيﺚ ﺻنعت
بسيار خوﺏ آمدهايد ،اما ازحيﺚ منطﻖ داستان ﺿعيﻒ است .من به شما بارها ﮔفتهام...
(همان)

اما ريلﻜه راه و رسم ديگرﻯ دارد و بيشتر مﺨاطﺐ خود را تشويﻖ مﻰكند:

ﭼنانكه مﻰبينيد ،شعرتان را رونويسﻰ كردهام؛ زيرا به ﮔمان من ساده و زيبا است و شيوﺓ
بيانﺶ معنﻰ آن را آراسته جلوه مﻰدهد .بهترين شعرﻯ كه تاكنون از شما خواندهام ،همين
است .سبﺐ آنﻜه رونوشت را براﻯ شما مﻰفرستم ،اين است كه به عقيدﺓ من ،خواندن
نوشتﺔ خود به خﻂ ديگرﻯ اهميت بسيار دارد( .ريلﻜه)55 :1368 ،

هر دو شاعر در نامههاﻯ خود ،جنبههايﻰ از وجود خويﺶ را مطرﺡ مﻰكنند؛ اما در اين

بين ،شيوﺓ نگارﺵ ريلﻜه با مالطفت بيشترﻯ همراه است و رعايت روحيﺔ ﻇريﻒ مﺨاطﺐ
خود را مﻰكند:

اما در سراسر نامههاﻯ نيما كه حجمﻰ دو برابر نامههاﻯ ريلﻜه دارد ،ﭼندان نشانﻰ از

اين ﻇرافتها ديده نمﻰشود.

بهنﻈر مﻰرسد دليﻞ اين شيوﺓ نگارﺵ نيما ،مشﻜالت فراوان او در زندﮔﻰ ،بيﻜارﻯ و

بﻰسروسامانﻰ ،ﻏربت و انتقادهاﻯ فراوانﻰ است كه به او مﻰشده است (پورنامداريان:1377 ،

30ـ .)21حتﻰ ﮔاهﻰ اين ﺫهنيت در مﺨاطﺐ پديد مﻰآيد كه بﻐﺾ شاعر مﻰتركد:

بايد مانند درياﻯ ساكن و آرام باشﻰ؛ داراﻯ دو ﮔوﺵ :يﻜﻰ براﻯ شنيدن آواز دوست و
يﻜﻰ براﻯ شنيدن هر نابهحﻖ و ناهموارﻯ .نادرستها كه مردم مﻰﮔويند راجﻊ به خود تو.
(نيما يوشيﺞ)9 :1351 ،

در ادامه مﻰنويسد:
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از تاريﺦ آخرين نامﺔ شما تاكنون ،مدتﻰ ﮔﺬشته است .از من نرنجيد .كار و مشﻐلههاﻯ
روزانه و ناتندرستﻰ ،مرا از نامهنوشتن به شما منﻊ شد و بهخﺼوﺹ ميﻞ داشتم كه پاسﺦ
من روز آرام و خوبﻰ به شما برسد( .همان)
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بايد نيما يوشيﺞ باشﻰ كه مﺜﻞ بسيﻂ زمين با دﻝ ﮔشاده تﺤويﻞ بگيرﻯ همﺔ حرﻑها.
شاﮔرد جوان و خام تو به تو دستور بدهد كه ﭼنان باشﻰ يا ﭼنين نباشﻰ .دوست شفيﻖ
تو كه نيم ساعت كمتر درخﺼوﺹ وزن شعر كار كرده است ،به تو بگويد من سليقﺔ شما
را نمﻰپسندم .يا خيرخواهﻰ از در آمده ،بگويد ما بايد كتﺐ بسيار بﺨوانيم و امﺜاﻝ اينها.
اﮔر تو مرد راه هستﻰ ،راه تو جدا از اين حماقتهاست كه مﻰخواهد بر تو تﺤميﻞ شود.
(همان ،ﺹ)100

اما هر دو شاعر به تنهايﻰ و خلوت اعتقاد دارند و آن را ﺿرورت شعر و شاعرﻯ مﻰدانند.

ريلﻜه مﻰنويسد» :آقاﻯ عزيزم! من پندﻯ جز اين نمﻰتوانم به شما بدهم كه در خود فرو

برويد( «.ريلﻜه )29 :1368 ،و يا در نامهاﻯ ديگر تﺄكيد مﻰكند» :اﮔر اين روزها مﻰبينيد كه
خلوت شما عﻈيم است ،شادمان باشيد؛ زيرا خلوتﻰ كه بزرگ نباشد ،خلوت نيست( «.همان،

ﺹ .)47نيما نيز بر لزوم اين خلوت بارها تﺄكيد مﻰكند» :بدون خلوت با خود ،شعر شما تطهير

نمﻰيابد و آنﭽه را كه بايد باشد نﺨواهد بود( «.نيما يوشيﺞ .)11 :1351 ،اما نيما مفهوم اين

خلوت را دقيﻖتر مطرﺡ مﻰكند» :نيما يوشيﺞ ،دوست مﺨلﺺ شما ،هم همينطور بوده است.
وقتﻰ كه مﻰخواست شاعر باشد ،و پﺲ از آنﻜه در سر زبانها افتاد ،خلوت خود را ازدست
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نداد .از همين خلوت تن ،به خلوت دﻝ مﻰتوان رسيد( «.همان ،ﺹ)26

خلوت و خلوتﮔزينﻰ ،از ويژﮔﻰهاﻯ بارز نمادﮔرايان اروپايﻰ در آﻏاز سدﺓ بيستم است و
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راينر ماريا ريلﻜه از پيشگامان سبﻚ نمادﮔرايﻰ در آلمان بود .هرﭼند در كتاﺏ ﭼند نامه به

شاعرﻯ جوان ،بيشتر به دو مقولﺔ خلوتنشينﻰ و عشﻖ از ديدﮔاه ريلﻜه و درواقﻊ نمادﮔرايان
اين دوره توجه مﻰشود ،در شعر نيما و بهخﺼوﺹ شعر آزاد مﻰتوان تﺄثيرپﺬيرﻯ او را از اين

مﻜتﺐ اروپايﻰ مشاهده كرد .شاعران نمادﮔرا در سرايﺶ شعر ،رسم و ويژﮔﻰ خاﺹ خود را
داشتند و نيما نيز در »شعر آزاد« خود از همين جنبهها بسيار استفاده كرده است .براﻯ نمونه

مﻰتوان به مﺤتواﻯ ﺻوتﻰ واژهها در شعر نمادﮔرايﻰ و نيز طوﻝ نابرابر سطرها اشاره كرد.

هر دو موﺿوﻉ را نيما در سرودههاﻯ خود و بهخﺼوﺹ »قفنوﺱ« رعايت مﻰكند و به اين
ترتيﺐ ،نﻈم معموﻝ سنتﻰ مﺼرﻉ و بيت را در شعر فارسﻰ برهم مﻰزند .از ديدﮔاه نيما» ،هر

موﺿوﻉ فرم خاﺹ خود را دارد .آن را با ﺫوﻕ خود بايد پيدا كنيد :مفﺼﻞ باشد بهتر است يا

نیما يو

شیﺞ و راين
ر ماريا ريلکه...

مﺨتﺼر ،برﮔردان داشته باشد يا نداشته باشد ...فرم كه دلﭽسﺐ نباشد ،همﺔ ﭼيزها ،همﺔ

زبردستﻰها ،همﺔ رنﮓها و نازككارﻯها بههدر رفته است( «.نيما يوشيﺞ :1351 ،ﺹ 55ـ.)54

همﭽنين در جاﻯ ديگر مﻰنويسد:

بﻰخودترين موﺿوﻉها را با فرم مﻰتوانيد زيبا كنيد ،امتﺤان كردهايد و ديدهايد ،بهعﻜﺲ
عالﻰترين موﺿوﻉها بﻰفرم هيﭻ مﻰشود( .همان ،ﺹ )54

رهايﻰ از قيد و بند مﺼرﻉ و بيتهاﻯ كهن شعر فارسﻰ ،حاﺻﻞ اين ﮔرايﺶ نيما به شعر

آزاد فرانسه بود .به همين دليﻞ ،نيما در شعر خود »آزادانديﺶ« است و »از اسارت بيت و بند
رها مﻰشود .زبان بايد معنايﻰ را كه در ﺫهن شاعر موجود است و يا در ﺿمن آفرينﺶ شعر

شﻜفته مﻰشود ،در بستر يﻚ شعر جارﻯ كند ،نه آنﻜه در ابيات و بندها قطعهقطعه كند و هر
قطعه را جداﮔانه شﻜﻞ دهد و به سر قطعﺔ بعدﻯ برود( «.پورنامداريان.)165 :1377 ،

نتيجه

بﻰترديد حرﻑهاﻯ همسايه در ادبيات معاﺻر فارسﻰ ازنﻈر مﻀمون و شﻜﻞ ،از نﺨستين

كتاﺏهايﻰ است كه شاعر درقالﺐ نامه مﻰكوشد دريافت واقعﻰ خود را از شعر خويﺶ مطرﺡ

كند .اين قالﺐ بيان كه باز هم برﮔرفته از ادبيات ﻏربﻰ است ،دو فرﺽ را دربرابر خواننده

خانلرﻯ ،به احتماﻝ زياد ،اين كتاﺏ را مترجم به پيشنهاد نيما ترجمه كرده است؛ زيرا هر دو
زبان فرانسوﻯ را بهخوبﻰ مﻰدانستند(.)6

بهرﻏم تفاوت ﻇاهرﻯ در اين فرﺿيهها ،با اشاره به شباهتهاﻯ مﻀمونﻰ و شﻜلﻰ در هر

دو اثر ،مﻰتوان ادعا كرد كه نيما ــ پدر شعر نو فارسﻰ ــ از اين اثر تﺄثير پﺬيرفته و حرﻑهاﻯ
همسايه را بر همين اساﺱ نگاشته است.
ﭘﻰنوشﺖﻫا

 .1براﻱ آﮔاهي بيشتر در اين زمينه رجوﻉ كنيد به :امين رﺿوﻱ ،مهدﻱ ،1385 ،ﺻهباﻱ خرد ،ترجمﺔ
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مطرﺡ مﻰكند :نﺨست ،نيما اين ترجمه را خوانده و با تﺄثيرپﺬيرﻯ از آن ،كتاﺏ حرﻑهاﻯ
همسايه را نگاشته است؛ دوم ،با توجه به دوستﻰ ﺻميمﻰ نيما در زمان ترجمﺔ كتاﺏ با
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مجدالدين كيواني ،سﺨن.

 .2براﻱ آﮔاهي بيشتر در اين زمينه رجوﻉ كنيد به :نامور مطلﻖ ،بهمن ،و همﻜاران ،1388 ،آيينﺔ آفتاﺏ،
انتشارات علمي و فرهنگي.

 .3اين كتاﺏ تاكنون ﭼهار بار تجديد ﭼاپ شده است.

 .4براﻱ مﺜاﻝ ،نگاه كنيد به نامﺔ شمارﺓ  4به تاريﺦ بهمن  1323كه پيﺶ از نامﺔ شمارﺓ  11مربوﻁ به ساﻝ
 1318آمده است.

 .5در مجموﻉ ،نامههاﻱ بسيارﻱ فاقد تاريﺦ است كه از آن ميان ميتوان به نامههاﻱ  6 ،5 ،3 ،2 ،1و 8
اشاره كرد .اسامي ماهها نيز ﮔاهي قمرﻱ و ﮔاهي شمسي آمده است؛ براﻱ مﺜاﻝ ،نامﺔ شمارﺓ  14به تاريﺦ
 21تير  1323و نامﺔ شمارﺓ  10به تاريﺦ  2شواﻝ .1332

 .6نيما خود دربارﺓ آشنايي با زبان فرانسه مينويسد» :اما يﻜساﻝ كه بشهر آمده بودم اقوام نزديﻚ من
مرا بهمﭙاﻱ برادر از خود كوﭼﻜترم (ﻻدبن) بيﻚ مدرسه كاتوليﻚ واداشتند .آنوقت اين مدرسه در طهران
به مدرسﺔ عالي سنلوﺋي شهرت داشت .اين تاريﺦ مقارن بود با سالهاﺋيﻜه جنگهاﻱ بينالمللي ادامه

داشت .من در آنوقت اخبار جنﮓ را بزبان فرانسه ميتوانستم بﺨوانم .شعرهاﻱ من در آن وقت به سبﻚ

خراساني بود كه همه ﭼيز در آن يﻚ جور و بهطور كلي دور از طبيعت واقﻊ و كمتر مربوﻁ به خﺼايﺺ
زندﮔي شﺨﺺ ﮔوينده وﺻﻒ ميشود .آشنايي با زبان خارجي ،راه تازه را در پيﺶ ﭼشم من ﮔﺬاشت«.
(نﺨستين كنگرﺓ نويسندﮔان .)63 :1326 ،همﭽنين ﺫكر اين نﻜته ﺿرورﻱ است كه نيما همانند دكتر
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خانلرﻱ در مدرسﺔ سنلوﺋي درﺱ خوانده بود (رستگار فسايي.)102 :1379 ،
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رستگار فسايﻰ ،منﺼور .1379 .احواﻝ و آثار دكتر پرويز ناتﻞ خانلرﻯ .طرﺡ نو.

ريلﻜه ،راينر .1368 .ﭼند نامه به شاعرﻯ جوان .ترجمﺔ پرويز ناتﻞ خانلرﻯ .ﭼاپ ﭼهارم .انتشارات معين.

شمﺲ لنگرودﻱ ،مﺤ ّمد .1377 .تاريﺦ تﺤليلﻰ شعر فارسي .ﺝ  .1نشر مركز.

علوﻯ ،بزرگ .1386 .تاريﺦ ادبيات معاﺻر ايران .ترجمﺔ سعيد فيروزآبادﻯ .نشر جامﻰ.
فلﻜﻰ ،مﺤمود .1373 .نگاهﻰ به شعر نيما .انتشارات مرواريد.

شیﺞ و راين
...ر ماريا ريلکه

نیما يو
. نشر دنيا. ﭼاپ ﭼهارم. حرﻑهاﻯ همسايه.1351 .نيما يوشيﺞ
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