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 :چکیده

و تأملّ  شودگفته می بیان و شگردهاي ادبی ۀچگونگی و نحو در مجموع بهسبک و بالغت 

بررسی سبک در حیطه علم  .نمایاندجوهرۀ وجودي نویسنده را باز میواقعیت و  در آن

جدید به سبب تنوّع و گونه گونی آثار یا به  نوپدید سبک شناسی است؛ درسبک شناسی

فردي و تأثیر و هاي  شمار، در هر اثري ویژگیتر به سبب نویسندگان و شاعران بیسخن به

نیما  .رسندمیگیري دقیقی به نتیجهدهند و سرانجام  می را مالک قرارها  تأثّر این ویژگی

او  سنّتیکمتر کسی شعرهاي  از این رو ،قرار گرفتهه مورد توجّ ،نوهاي بیشتر به سبب شعر

اي  توان تا اندازه می ،نیما سنّتیفردي اشعار  سیشنااما در بررسی سبک. گیرد می در نظررا 

سبک خراسانی در شعرهاي سنّتی خود از او با آنکه . را بررسی کرد و شعر نو روند ظهور او

چیز بر هم، تأثیر این هر سه نیز و  او  هاي زبانی، ادبی و فکرياما ویژگی ؛کند می پیروي

 ۀکه او در صدد بوده است راهی نو بیابد و آفرینند، اینو آن دهد؛ می نشان دیگري را نیز

سبک شناسی جدید اشعار  هاست تا بر پای کوشش بر آن ،در این مقالهسبکی نو باشد؛ 

درونی، زبانی در سه سطح موسیقی هاي  بدین منظور ویژگی .نیما بررسی شود سنّتی

نیما مورد توجّه  سنّتیادبی و همچنین مختصات فکري اشعار هاي  کناري و بیرونی؛ ویژگی

 .قرار گرفته است

 

 .، سبک و نقد و تحلیلتی نیما، زبان، بالغت، محتوياشعار سنّ :های کلیدیواژه
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 مه مقدّ

ایران رخ سابقه که در اجتماعی و فرهنگی بیهاي  پس از انقالب مشروطه و دگرگونی

در خیزشی و  تغییر بنیادین کرد ،داد، ادبیات فارسی نیز به پیروي از این موج نوپدید

وج وزن و قافیه از و خرها  طولی مصراعنابرابري  ازاین انقالب  .به وجود آمدشعر فارسی 

سویی با و همدر شعر  بروز فردیت بینی وتا تغییر جهان کهنهاي عرف و عادت

مرکزیت و  ،ها پس از  قرن سنّتیشعر  ،با ظهور نیما .را دربرگرفت رویدادهاي اجتماعی

که نیما براي اي  در کنار راه تازه اما ؛از دست دادزیادي  ۀرا تا انداز نقش محوري خود

 سالهمچنان به زندگی دیر سنّتیهاي  قالب ،کار بردبهو قالب جدیدي که  گشودشعر 

ادامه  سنّتیهاي  تا پایان عمر به سرودن شعر در قالب نیما، پدر شعر نو .خود ادامه دادند

 غزل و پانصد و نود و دو پنج قصیده، چهل و یک قطعه، هشت ،بیست مثنوي» داد؛

نیما » کوب بر این باور است کهزرین .دهد می او را تشکیل سنّتیاشعار  مجموعه «رباعی

گذار یک تحول ناظهار شده، ناگهان بنیا بدون یک داعیه حتّی و ظاهراً نادانسته تقریباً

نیما آهنگ نوآوري اما  ؛(145: 5831زرین کوب، ) ه استخود گشت« بنیادي در ادبیات عصر

و پس از  گویی همه چیز در دوران مشروطه بسیاري پیروز بوده است؛ ۀتا اندازو  داشته

پرخاشگري و قد  سمت به نیز شعر بدین سبب ،نیاز به دگرگونی و دگربینی داشت آن

را  سنّتیکه نیما سرودن شعر  با آن. شعري گذشتگان رفتهاي  تبرابر سنّ افراشتن دربر

اشعارش مانند این از اي  در پاره داند و به صراحت این موضوع را می از شعر نوتر  آسان

  :کند می بیان رباعی

 بگمارمتر  پی کار سهل طبع از     ه هواي کار کمتر دارمدم ک هر

 ارمـب می ر ورق ــآب ب ۀمانند     اشکال رباعی و غزل یا قطعات

 (165: 5835 ،نیمایوشیج)  

س در ضمن اصالح و پاکنویس مرغ آمین در تنفّ»: گوید می حکایت عۀذیل  قط و باز در

چقدر این طور کار کردن آسان و عاري . ی خوردن این را ساختمو رفع خستگی در ضمن  چای

 در شعر سرودن به اگر نیما ؛ اما حقیقت چیز دیگري است؛(493 :همان) «است ...از زحمت 

 که شد می «متوسطی زیر بلکه متوسط شاعر»نه  داد می ادامه سنّتیهاي  قالب همان

 سنّتیاشعار بیشتر آنند که بر منتقدان ؛(355: 5839الهی، . ک.ر) ماند مین جا به او از نامی
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سازد و اگر جز در همین  میاین آثار از او یک شاعر ماندگار ن» :نیما چندان ارزشمند نیست

بود و نامش  مینشاعر بزرگی  ،در ادبیات فارسی ،گشود میگفت و راه تازه ن میشعر نها  قالب

یعنی در این مایه هرگز به پاي ملک الشعراي بهار یا شهریار و بسیاري دیگر  شد؛ می فراموش

 . (554: 5835،آشوري) «رسد مین

ترین و سعادت مغتنماز نوادر واقعات و از »هدي اخوان ثالث این ناتوانی را م حتّی

این واقعیت و »: نویسد می داند و می «فاقات براي سرگذشت شعر فارسیآمیزترین اتّ

قدر ما در این گونه د گرانآمیزي براي شعر ما بوده است که استاگران بها و سعادتفاق اتّ

مین به نسبت متقدّهاي  ن ایشان در شیوهانه توانایی نداشت و ندارد و تفنّها خوشبختتقلید

و خاصه به نسبت آثار بدیع و شگفت انگیز و ارزشمند نوین خود ها  آثار قوي در همان شیوه

 هو البتّ« ماند می مبتدیان عاديد و سطح نازل و فرودینی است و اغلب به کار استاد در ح

 ۀقو» که ارزشمند و سودمند بود، چرانیما  نخستینهاي  براي شعر ما آن گونه آزمایش

ه کرد وجتخریبی ثمربخش جوانی او را برانگیخت و طبع کمال جوي و استقالل پسند او را مت

همین  د حقوقی نیز دقیقاًمحم .(35: 5836 ،اخوان ثالث) «که از آن طرف راهی نیست

  .(536: 5835 ،حقوقی. ک.ر) داردرا  دیدگاه

است و همان ایراداتی معیارهاي قدما سروده  بر پایه خود را درست سنّتی اشعارنیما 

ذهنی » نیز وارد است؛ مثالً شخود سنّتی، بر اشعار کند می وارد سنّتیبه شعرهاي  که او

خود در به خطادر ا نیز بدان معترف است؛ اوخود نیم و شگفت آنکه «بودنی و کلّ

وقت به سبک خراسانی بود شعرهاي من در آن»: گوید می نویسندگان ایران هکنگرنخستین 

کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص شخص جور و به طوره همه چیز در آن یکک

 . (135: 5836 ،آرین پور) «شود می گوینده وصف

به هر . نیما به سادگی از آنها گذشت سنّتیاشعار در  شایستهتوان بی تحقیق  میناما 

در مواردي  نوپرداز بوده است؛ حتّیي براي پیدایش نیمااي  بستر و زمینه روي این اشعار

که کمتر توان دید  می اشسنّتیدر شعرهاي ص نواندیشی و تشخّهایی از نوگرایی، رگه

 .بدان توجه داشته استکسی 
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 6نیما سنّتیسبک اشعار 

یک نویسندگان و شاعران  معموالً ،سبکیهاي  در تعیین ویژگی شناسان سبکدر گذشته 

ترکیبات و قواعد دستور به بررسی اختصاصات واژگان و  گرفتند و می در نظرا خاص ر هدور

آوردند؛  می ی به دستکلّاي  نتیجه سرانجام پرداختند و می آثار آنانبه کار رفته در  زبانِ

 افلتک آنان غآثار تک  نهفته درهاي  از بررسی معانی، اغراض ثانوي و اندیشه بدین ترتیب

درست و اي  و رسیدن به نتیجهها  از کنار هم چیدن این ویژگی آن و به دنبال شدند می

ادبی هاي  دورهدر ادبیات معاصر به خالف ادبیات کالسیکِ »؛ حال آنکه ماندند می دقیق باز

کنیم که وجوه اشتراک آنها نامحسوس  می کار پیدافردي سر و هاي  گذشته، با انبوه سبک

دهد و ناگزیر باید  میراه ناي  است و ذي نقش هم نیست، از این رو به تکوین سبک دوره

  .(33تا، سمیعی گیالنی، بی) «فردي پرداختهاي  به یکایک سبک مستقالً

 :نیما را باید از سه منظر مورد بررسی قرار داد سنّتیشناسی فردي اشعار مطابق با سبک

 زبانیهاي  ویژگی .5

 ادبیهاي  ویژگی .5

 فکريهاي  ویژگی .8

 

 زبانیهای  ویژگی .6

 :شود می آوایی، لغوي و نحوي تقسیمتر  این سطح خود به سه سطح کوچک 

 نیما سنّتیاشعار  آواییهاي  ویژگی (الف

 تقسیمموسیقی بیرونی، کناري و درونی  به سه بخشِ آوایی نیز خودهاي  ویژگی

 :شود می

 (عروضی)موسیقی بیرونی  .6

او از همان  ،توان دریافت می ما و با اندک تأملینی سنّتیعار در نگاه نخست به اش

 .و بحرهاي عروضی گذشتگان بهره برده و در این زمینه دست به نوآوري نزده استها  وزن

____________________________________________________________________ 

بررسی و  ، دوره بازگشت و سبک هندي،عروض و قافیه دکتر فشارکیهاي  در بررسی سبک نیما از کتاب.  5

 صائب و سبک هندي و فنون بالغت و صناعات ادبی شاعر آینه ها، تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس،

 .استفاده شد
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 ( ردیف و قافیه)موسیقی کناری  .2

پردازي نباید این قافیهاما . پردازي خود را آزموده استقافیه حروف الفبابیشتر  بانیما 

باید در غناي موسیقایی  شک این کاربردبیباشد،  نرنمایی یا توانایی در سرودنه اًصرف

 .ه داشته استتوجّ این نکته به نیما تا حدوديگویا  شعر بیفزاید؛

 موسیقی درونی .0

 مختلف تکرارهاي  گونه -

 واج آرایی

 جاي شکر است که بنشست چو دُر در صدفمهاي غمش باریدم        شبسیل اشکی که به 
 (133: همان) 

 و تکریر تتابع

 افسوس  ،حیف حیف: و این همی گفت آن همی کرد چهره تند و عبوس 

 (33: همان) 

 اشتقاق -

 چند تنی کشته و بیمار شد   چو بسیار شد  طالب مطلوب

 (35: همان) 

 الف اطالق -

  رفتنادیگر بباید اي  لحظه  بردنا چند آخر مصیبت ! چند

 (53: همان) 

 به کاررا  –عبارت و جمله کلمه و ، تکرار واج - تکرارانواع اش  سنّتینیما در اشعار 

افزودن حرفی به  کلمه و یا حرفی از به حذف سبک خراسانیاز همچنین به تأثیر برد و  می

 .کنداستفاده می کمترها  آوایی کلمههاي  دیگر قابلیتاز  اما ،دهد می ه نشاننیز توجّ کلمه
 

 نیما سنّتیاشعار هاي  لغوي یا سبک شناسی واژههاي  ویژگی (ب

  گستردگی واژگان -

 تقریباً؛ او نیستی اشعار نواش خوببه و غناي آن  گاننیما از جهت واژ سنّتیاشعار 

واژگانی که در  گیرند؛ اما می به کار برد که دیگران می را به کارهایی  همان کلمه

 .برد بی شک براي فارسی زبانان، تازه است می مازندرانی به کارهاي  رباعی
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 واژگان کهن -

 او را چه سود؟  بگسلدگر مرا پیوند از غم    کوبد به مشت؟     می بهر چه ام آشفته هیونوین 

 (513: همان) 

 لغات و عبارات عربی  -

  سوادکرده  بیاض صحیفهکه    گویم فقط نقشی است  می آنچه

 (555: همان) 

، «من ربک من»، «صدقت بها»، «مخلص»، «معهذا»: دیگر لغات و عبارات عربی

، «نغم»، «مسحوق»، «قحط الرجال»، «هائل»، «القریب»، «عنقریب»، «ذوالمنن»

 .«مرتسم»، «ظلمات»، «مشئوم»، «یلقت»، «لئیم»، «تصنع»، «منتظم»
 

 اي محاورهواژگان استفاده از  -

 باید  آدمیگریکه نخست    ناید سرسریاین سخن در تو 

 (553: همان) 

 تازه  ترکیبات -

 برد جان آنکه رفت هوش به سر   دو روي و دو در خانه هوس زین 

 (555: همان) 

، «جام دردآلود»، «اندوهان به سینه» ،«والیت قاف»، «عافیت گه»:و از این نوع است

، «فراخیگه»، «پیکرساز»، «ازپردنقش»، «سبکتاز»، «سبکدست»، «پرناله»، «نشینمرقع»

 .«نادره خوان»و « خسته پناه»، «دالشوب جاي»، «نوازخرده»، «هوش بخش»، «تیزجوش»

 

 اصوات  -

 ! که من خفتم هانباش بیدار،   نیک در گوش کش چو من گفتم

 (555: همان) 

 آتش افکند و خود چو دود گذشت   از روزها که زود گذشت  آوخ

 (559: 5835نیما یوشیج، ) 

 .رفته است رکاز اصوات هستند که در شعر نیما بهدیگري اهاي  نمونه« واي»و « وه»
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 نیما سنّتینحوی اشعار های  ویژگی (ج

 آوردن فعل در آغاز جمله  -

 شود آواي خوش دلداران  می بر   مرغ شب به زیر باران خواند می

 در هواي آن بیماران   سوزد می   دل من خرمن اما  هر  سوزد می

 (164: همان) 

 استمراري« ي»  -

  شدیبال گشادي به هوا بر   شدی نیز گهی بی خود و بی سر 

 (35: همان) 

 کاربرد همی -

 ابر همی ریخت به پایش گهر   باخت به مهرش نظر  همیصبح 

 (35: همان) 

 افعال نیشابوريکاربرد  -

  زد گریبان چاک راه جنگل و صحرا به پیش؟     که انگاسی پی فرزند خویش  شنیدستیاین 

 (515: همان) 

 جابجایی ضمیر -

 حرف آخرین ز نخست خواندمت  سخن تو به جاي بود درست 

 (531: همان) 

 بر سر فعل امر «می» -

 با هر سره و ناسره اندر نیرنگ  در این زمانه با او همه رنگ  باش می

 (113: همان) 

 بر سر فعل ماضی  «ب» -

 اینت ره اینت جایگه، بخرام  ز دست داده زمام  بماندیگر 

 (598: همان) 

و تهی از زبانی پیچیده  زبان نیما تقریباًآمد، ها  که به اجمال در این نمونهچنان

 براي همین منتقدان بر آن انگشت ،استیک شاعر تمام عیار  زبانیهاي  ویژگی

دي بوده تعمّاش  سنّتیی نیما در اشعار زبانهاي  مشخصهگزینش گویا گذارند، اما  می

این شعرها زبان هم از نظر کاربرد کلمات  مهدر ه»ناتوانی؛ زیرا از سر ی به کلّنه  است و
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و ها  و مثنويها  در غزل. سالم و بی عیب است حوي تقریباًو ترکیبات و هم از نظر ن

زبان ساده و روان و عاري از کلمات دشوار و به سبک عراقی نزدیک است و ها  حکایت

زبان از ها  و قصیدهها  در مرثیه. تعقیدي در زبان و ابهامی در معنی آنها وجود ندارد

رهاي قبلی کمی برخوردار است و نسبت به شعتر  واژگان مهجور عربی و بافتی کهن

انه و به سبک خراسانی نزدیک دشوارتر و داراي تعقید، اما همچنان فاقد ابهام شاعر

زبان نیما زبان »اما بنابر سخن خانلري باز باید گفت  .(584: 5835پورنامداریان ) «است

: 5839الهی، ) «شاعرانه در نزد اوست شهدشواري است و این دشواري مانع از سیالن اندی

تر  کردن و روشنتر  تغییرات یک زبان در طول زمان باید در جهت مفهوم»چون  (353

بنابراین اگر در زمانی که زبان به طرف . کردن زبان از آنچه که هست صورت پذیرد

رود، ما اثري خلق کنیم که با معیارهاي این پیشرفت  می تکامل صرفی و نحوي پیش

زبان نیما داراي این . ایم کردهان زبان دور خود را از سیالن و جری سازگار نباشد عمالً

با زبانی به خیال  ،را که در ذهن دارداي  خواهد که تصاویر شاعرانه می او. مشکل است

 . (353-359: همان) «خود تازه و نو عرضه کند

خواسته یا اش  سنّتیآمد، او در اشعار زبانی نیما برهاي  ه که از ویژگیهمان گون

اي آن نیست که از این اما این به معن ،بندد می خراسانی را به کارناخواسته زبان سبک 

او چنان که آمد از عبارات، واژگان و . افتد می و زبان زمان خود دور دوران جهت از قافله

 .برد می اصطالحات زمان خود نیز بهره

 

 ادبی های  ویژگی .2

 تشبیه 

 (ساده)تشبیه مرسل -

 صیادم افکند در این کنج قفس    بودم مرغی رها چو آواي جرس

 (115: همان) 

 تشبیه مقلوب  -

 غول مردم نماي و مردم غول   هر یکی دور از مقام قبول     

 (533: همان)
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 تشبیهیاضافه  -

 هنوزم بر دوش  شهاتابوت سخن خود گفت و برفت، اما من       صهاو ق

 (114: همان)

 استعاره

 مصرحه  ۀاستعار-      

 افروخت دمی که ناتوان کرد مرا      تنگ رواقدل مرده چراغ من در این 

 (155: همان)

 استعاري فه اضا-      

 ندید  مقصود ةچهرتا ابد   خواست به مقصود رسید     می زود

 (545: همان)

 مجاز      

 جز و کل قه مجاز به عال -

 به جز آنی که هست دریابی      خاکی و آبیاز چه خواهی ز 

 (569: همان) 

 تضاد قهمجاز به عال-     

  !خوبعقل مرا دادند،  دادخوب    !     خوبمرا دادند،  پاداش خوب

 (54: همان)

 تشخیص

 دو چشم تو گشتند در این کار گوا  دل برد ز من آن سر زلفین دو تا       

 (155: همان)

 تمثیل    

 کاهدان بزنددزد ناشی به   گرچه کوشد که بس کالن بزند       

 (559: همان)

 سرانجام و کند می بیان را داستانی و حکایت بیشتر خود سنّتی اشعار در نیما

 خرده آنان بر و نالد می مردم دست از اشعار این در او. گیرد می آن از اخالقیاي  نتیجه

 .کشد می رخشان به را آنان نادانی و سادگی گاه و گیرد می
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 تضاد 

 در ساز که داري به نهفت  ذمم آن و  بگردان که مرا خواهی گفت     نعت آن

 (188: همان) 

 بیم دلسوزي است تر و خشکبا   هان کارش آتش افروزي است    جتا 

 (535: همان)

 اغراق 

 آب مرا ردـب  هـک ریستمـبگ دان ـنـچ       به من آید لیک   ام گریهکه به بودم 

 (155: همان)

 تلمیح

     ه بسیار ه دارد، گاهی این توجّخود به تلمیح هم توجّ سنّتینیما در اشعار 

، اما با در داستان دانیال که کل داستان برگرفته از تورات است چشم گیر است؛ مثالً

 .نتیجه گیري خاص شاعر

 ایهام

 او پی افسانه است: گاه گفتند  گفتند او دیوانه است       می جمله

 (58: همان)

 ایهام تبادر -

 رنگ پریده، خون سرد؟  صهق  :    من نگویم با که گویم شرح درد

 (53: همان)

 .آورد می خونِ سرد، خونسرد بودن را یاد

 تناسب 

 آب  کاهد مین نـا صفتم، ز مـدری     گیرد خواب می، مرا نام زده آتش

 سوي اوستم، خدایا دریاب هر دم        ردـب ادـبرم ـدر دوستم، گ خاک

 (158: همان)

 (وصف)سازي تصویر

 برخاست، چنانکه عکس مهتاب در آب  بنشست چنانکه ماه بنشسته بر آب     

 ه هر آب ـویم بـاو بج   رويه  وـا جلـت       اد    ـهـبن ران درازمـجـه هـصه بـقـال

 (155: همان)
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 تنسیق الصفات 

 سهمگنی، نادره جوشنده ای    ای  خروشندهدید یکی بحر 

 (61: همان)

 لف و نشر 

 وید خوابـاید و او جـو این پ  ابدـآن ت   ماه است و شب و حریف با جام شراب     

 یارب دریاب   ز بس که به عشوه است،ا   رش      ـخوش وقتی و خلوتی و با من قه

 (158: همان)

 حرف گرایی 

 .گفتا تا  .با؟ گفتم تا پسِ  گفتا  .     گفتم با. فت الفگاو . گفتم الف

 !ا را پس تا چه کار دیگر با یاـم   :     اري ز الف تا یا گفتـناموخته ب

 (155: همان)

 حسامیزي

 از من بشنو ولی به گوش هوشت      وشت  ـه چشم گـر ولی بـفتا بنگـگ

 گفت آنچه بیافتی شود فرموشت     گفتم شنود چشم من و بیند گوش  

 (185: همان)

 اسلوب الحکیم

 گرید می نـاسمـه روي یـز بـه نیـن        گرید    می و نه به منـر تـه بـر نـابن ـای

  گرید می بر حاصل کار خویشتن       بی حاصل از بس که گریست ۀبر شور

 (143: همان)

 حسن تعلیل

 در شامگاهان به رشگ بسته است نظر؟       ر     ـنیلوف  رـب  هـاز چ  زرد ل ـگ  دانی

 ر ـان از پیکـج یدشـورشـن خـا رفتـب        بیند عشق صاف او راست که رفت    می

 (149: همان)
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 نگاه آن اما ،ندارد راها  رمانتیک لیتغزّ صورت خود اشعار در نیما است معتقد خانلري

 کارشان مرکز انسان و طبیعت کهها  رمانتیستهاي  توصیف به او توصیف از پر و ساده

  .(356: 5839 الهی،. ک.ر) شود می نزدیک است

 

 فکریهای  ویژگی .0

از این رو . بسیاري پیرو دید و نگرش اوست ۀتا اندازاي  سبک بیان هر نویسنده و گوینده

در . داند، گویا و دقیق است می تعریف امرسون از سبک که آن را صداي ذهن نویسنده

 .(55: 5831چافی، حسین پور. ک.ر) اندیشه و احساس شاعر است حقیقت شعر آیینه

 : موارد زیر خالصه کرد توان در می نیما را سنّتیرهاي فکري شعهاي  ویژگی ترین مهم

 

 گله و شکایت  (الف

 شمیسا،. ک.ر)مهم  شعر نیماست هاي  تنهایی و گله و شکایت از مردم یکی از موتیف

5838 :555): 

 آگاه نشد به دل ز بیش و کم ما   دردا که نگشت هرکسی محرم ما      

 (155 :5835نیما یوشیج، ) 

 در هر افغالم هزار افغان بود  درد عالم در سرم پنهان بود    

 (85: همان)

 و تحقیر طعنه و ریشخند (ب

 ن بستیزد ـه مـده، بـا او نستیزیـب  خواست که با من به جدل برخیزد     می

 ریزد  می هر خاک به پا کرد به سر  ادان      ـرغ نـه مـست کـدانـاره نـچـیـب

 (183: همان)

 فکر ابله، سبب بدبختی است  ابلهی را هم از این سان سختی است   

 (545: همان)

 ه به طبیعتتوجّ (ج

شناخته و  هنر متعالی و آثار هنري اصیل همواره حیات را به عنوان مبدأ خود

: 5831باقی نژاد، . ک.ر) ت جسته استکیفیت عالی را در سرچشمه ذاتی آن یعنی طبیع
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بنابر سخن هگل در این میان آن دسته از هنرمندانی که شناختی درست و ژرف و . (55

از غناي شکل یافته و بسیار اند  پیوندي راستین با طبیعت دارند به نحوي مؤثر توانسته

  .(همان. ک.ر)طبیعت مایه بگیرند گونه 

 یا ؛دریافت او از طبیعت شهودي بوده. بود و شیفته آن طبیعت مستغرق درنیما 

از مشاهده و شهود و اي  کار نیما آمیزه». توان گفت احساسی دیگر گونه داشته است می

این  آمیزد، نتیجه می درک خویش از طبیعتاقیت هنري خود را با او خلّ .شاعري است

گاه در . (54:همان) «ی و اشراقی استحسّ ...ي وي دستیابی به دریافتی شاعرانهامر برا

   هاي  بینیم بی آنکه زبان را با پیچیدگی می زالل و بی پیرایه یتیشعرهاي او صمیم

هاي  نیما در سرایش شعر نو از طبیعت و دگرگونی. مالل آور، دشوار خوان و دیریاب کند

شعر فارسی را  راه هزارساله ،او توانست از همین .ستآن بی گمان تأثیر پذیرفته ا ۀهمار

و این بینش نیما اندیشه و باور فروم را در کتاب مشهورش  (53:  همان)دگرگون کند 

هاي  گوید؛ خوشبختی واقعی در درک لحظه لحظه می که آورد می یاد به گریز از آزادي

تی از طبیعت یا کشف ناگهانی حقیقاي  منظره انگیختهدرک تازه و خود »ندگی است، ز

این »گوید  می و نیماست که (564 :5835، فروم) آید می به دست« رتفکّ ۀکه در نتیج

 .«ماستهاي  س حسرترودخانه نیست، انعکا

 قصر به بندهاي  نه چو دندانه  همچو دریا به خویش باش بلند     

 (553: 5835نیما یوشیج، )

 صفیر بر زد از شوق و من به دام قفس د و گلبن شکفت و مرغ به باغ    بهار آم

 (131: همان)

 

 روستایی و اقلیمیهای  مظاهر و نشانهتوجه به  (د

و عمر را در آن  بود کوهستان و روستا ۀو که زادنشد؛ ا راضیاز شهر  گاهنیما هیچ 

مظاهر روستا و زادگاهش را از ، هیچ گاه نتوانست گذراند شیرین واحی با خاطرات تلخ نو

 کند؛ به جرأت می اشاره به اقلیم خوداش  سنّتی یاد ببرد؛ از این رو هماره در اشعار

 : ستروستایی اهاي  بی مظاهر و نشانه شعر او کمتر توان گفت می

 م ـدر ه شیدهـک ج ـروي از رن      خاري شده خم     پشتش از پشتۀ
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 داشت به هر پنج قدمها  شکوه      ارکنی      ـانده به ره خـخسته، وام

 (38: همان)

 رفتش آواز می ده به فرسنگی، ز خواند روزي     می خروس ساده خوش

 (546: همان)

 :گوید و زندگی پرشور در روستا می از گریز از شهر« خوشی من»در قطعۀ 

 شهر     چو رود از پی کهسار خروشیدن خوش است مثل بهائم گریز از رهِ   

 (565: همان)

 ، «اسب دوان»، «بوقلمون»، «دهکده» ،«دهقان»، «کوهستان»اژگانی چون و و

یادآور این « آبادي»و  «گاو ۀنعر»، «کالغ»، «بز»، «کبک»، «دهکده» ،«شیردوشی»

 .ویژگی شعري اوست

 

 طنز (ه

شعرهاي او اما  ،اند دانسته می شاد و خرسند و خوش نشینرا کمتر با آنکه نیما 

شده است، گاهی به  می گاهی این طنز به ریشخند و خرده گیري بدل. هم دارد طنزآمیز

در بسیاري شعر و طنز  ،نیماي زودرنجگرفته؛ براي  می جاي شماتت و مالمت از آن بهره

بیش  ينکته سنجی و طیب خاطر نیزگاه . از مردم بوده استري دلخوبیان  موارد وسیلۀ

 .، مانند شعر میردامادنبوده است

 اندوه  (و

 شعر الزم و ضروري را آن او و است؛ غم و اندوه نیما شعرهاي اصلی مایهدرون  اما

 واقعی ۀگویند من ۀعقید به. است من رنج من اشعار اصلیمایه »: گوید می نیما داند؛ می

 و کلمات و خودم ؛گویم می شعر دیگران و خود رنج براي من. باشد داشته را مایه آن باید

    آنها کردن عوض به مجبور کهاند  بوده ابزارهایی من براي وقت همه در قافیه و وزن

 .(394:  5835 براهنی،) «باشد سازگار بهتر دیگران و من رنج با تا ام بوده

 

 آواز نشد  مـه رکسی ـه برمیلم           د  ـدردا که دلم با کس همراز نش

 در به رخم ز روشنی باز نشد یک     بستم در بر ظلمت بسیار و لیک   

 (145: 5835نیما یوشیج، )
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 پوست   گیرد یـم غم جان سخنم از  گویند چرا من غم دل دارم دوست     

 شادم من از غم که مرا هم غم اوست     م زان زمان من و من زان زمان  ـغ

 (159: همان)

 کسی از آن نتواند زدود نام قفس  نیما به آب اگر شویند      فراق نامه

 (131: همان)

 تفاخر (ز

نیما در اشعار خود نوعی از تفاخر را به کار برده؛ این تفاخر شاید به تأثیر از سبک 

 .خراسانی است

 همه در جوش شدند گشتم چودر جوش   جمعی به سخن تا سحرم گوش شدند     

 اموش شدندـتم، همه خو گشـاموش چـخ   رد    ـک ها دلا ـبن ـه حدیث مـدي کـدی

 (145: همان)

 میلت سوي دوستان نهاده است چرا؟        مهرت همه با بدان زیاده است چرا؟

         پس بر سر هر زبان فتاده است چرا؟ ـرایی         یـرد سخنم گداـه نـی کـویـگ

 (155:همان)

 بدبینی (ح

 اند ریختهاي  و ز قالب ما مسخره      د ـان هـوي بیاویختـی مـکـه یـا را بـم

 اند  ا ریختهـون مـخریم،ـا در نگـت ه از بهر چراست؟     در حیرتی این تعبی

 (145: همان)

 شوق زمینیمع (ط

 بیا: گفت. گفتم ولی از جفاي تو     بیا    : هواي تو گفت ام همهگفتم 

 بیا: گفت. اي توـه پـاما نرسم ب     م راي بود      ـز آمدنـه بجـن: تمگف

 (155: همان)

 

 بیزاری از شهر و نگاه اجتماعی خاص (ک

     من خوشم با زندگی  کوهیان             چون که عادت دارم از طفلی بدان

     راـم ازاردـیـبــري هـشصـحبـت       را       ـم زندگی در شهر  فرساید 

 (56:همان )
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 داشته است که بیشتر به سبباي  ویژه نگاه اجتماعیاش  سنّتیاشعار  غالبنیما در 

 ، بودهشده می با او و شعرشکه هایی  مخالفت و همچنینشخصیت زودرنج و نازک دل او 

به نوعی سخن گفته »رنگ پریده  به ویژه مثنوي قصه یشتر این اشعار و؛ او در باست

 فرهنگی هاي ارزشروان شناسی اجتماعی و هاي  ویژگیو ها  است که بسیاري از خصلت

شود  می رنگ پریده از زبان شخصیت متناقضی گفته قصه. نمایانده است... ما را سنّتی

که پیش از هر چیز به جاي درک حضور دیگري به طرح و اثبات حضور خویش پرداخته 

 را قهرمانی  تافتهاز یک سو خود »شود به نحوي که  میتندروي او بیش از این « .است

دیگران را دونان و  کند و از سوي دیگر می جدا بافته، عقل کل و جستجوگر حق قلمداد

دارند و نه از حق نشانی اي  اهالن همانند دانسته است که نه از عقل پاک بهرهنادانان و نا

ر و این اشعا مهدر هبنابر نظر محمدي البته  .(533[: بی تا]مختاري )« و همه بر باطلند

اجتماعی دانست « من»برد،  می را که او به کار« منی»توان  می همچنین اشعار نوي نیما

 .(95: 5833 پناهی، محمدي،. ک.ر) و نه من فردي و به این ترتیب آن را تأویل نمود

 

 (ع)ستایش موال علی (ل

در روز عید غدیر سروده است، به طور کامل به به گفتۀ خودش را که اي  نیما قطعه

 :کند می( ع)نام امیرالمؤمنین علی

 

 بیرون ز هر ستایش و حد ثنا علی است         ام نکردهگفتی ثناي شاه والیت 

 (139: 5835نیما یوشیج، )

 عالقه نشان( ع)و در رباعیات نیز به امام علی  روزانه هاي یادداشتدر  او همچنین

 ولی آن مرد زندگی»: نویسد می «(ع)موال علی »یادداشتی با عنوان  در او. دهد می

کند براي فریب دادن  می کند براي زندگی کردن و زندگی فهمانیدن و دیگري زندگی می

 .(559: 5833 ،یوشیج نیما) «علییا موال! یا موالعلی. و افسوس به کار بردن _

 

 خیامیهای  اندیشه (م

 :دگیر می خیام را به خود اشعار و اندیشه و نگاه فلسفهنیما گاه  اترباعی
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 : امیخی

 یک نقطه به پایان  که هم آغاز نبود      دیدیم که خود باز نبود   یک راه ن

 که   شنیدیم  جز  آواز نبود    حرفی      ی ره به بیابان افسوس    رفتیم بس

 (144: همان )

 چون  گیر  و رها شو دمی  از چند و ز می گل بیفروخت چو خون         و مهتاب دمید

 فسون  ـن ز مـایـاش مبـدت شـکـر بور    ور       ـمخ دوهـه  انـانـدت زمـهـر نـر بـگ

 (166:همان )

 

بینش نو شاعر و دوري از سبک  ۀزایید» نیما سنّتیدر کل مضمون برخی ابیات 

قدیم و حکایتگر انحراف او از تصور سکون و ثبات طبیعت و نگرش یکسان به مفردات 

 (54: 5186دستغیب، ) «جهان است

آید که او بیشتر در تأثیر  میسبکی نیما چنین برهاي  در بررسی و تحلیل ویژگی

هاي  و سبک سنّتیاز شعر او  .نیز داشته استهایی  اما نوآوري ،خراسانی استسبک 

راه سرانجام و از آزمونی به آزمونی دیگر و از شعري به شعري رفت تا  قدیم آغاز کرد

 و باشد دور به شعر کالسیک اندکی معیارهاي پذیرفته  از تا کوشید نیما .خود را یافت

او  ،نگرد می نیما به شعر فارسی با نگاهی عینی .اند نپوییده دیگران که بیابد راهی خود

م تنگ متکلّ ۀدهد و به این ترتیب دایر می این ابژه را در مرکز کار شاعري خود قرار

 دهد و نوعی رئالیسم هنري و ادبی را در شعر فارسی می شعر کالسیک را گسترش ةوحد

عینی دارد که مدلولش همان اجتماع و اي  سمبولیسم نیما نیز زمینه حتّیآفریند؛  می

 .(94، 5833 پناهی، محمدي، .ک.ر) انسان است

همین که  ،دیگران را به کناري گذاشت ۀهمین که او در شعرش عناصر پذیرفته شد

استبداد در همین سخن بس که او  ،خود را نشان داد ۀتازهاي  نمایهآرامی در شعرش  به

 .تابید میبرن شکل و هیأتی را هیچ 
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شاعر یا نویسنده از قواعد پذیرفته شده است؛ به  ک فردي یا شخصی حاصل خروجسب

 .ت گریزي استشکنی و سنّهمان هنجاردیگر  عبارت

اما در مواردي  ،کند می دانسته یا نادانسته سبک خراسانی را پیروي نیما آنکه با

دیدیم چگونه  .بندد می و یا مضامین زمان خود را به کار ی، ادبی و فکريزبانهاي  ویژگی

زبان به نیز در بسیاري موارد  فکري شعرهاي او را پر کرده است،اندوه و ناامیدي فضاي 

 به تفاخر و فخرفروشیگشاید که گاهی  می ن روزگار خودطعنه و ریشخند مردما

 و کاربرد واژگانی که واژگان کهن  در کنار کاربردفکري هاي  این ویژگی. انجامد می

و ها  از اشتباهاي  پاره حتّیاست و سادگی و روانی شعر او و  بیشتر یادآور زبان خراسانی

در کنار  ،و آن روح روستایی و سرکش کوهستانی اشعارش وزنی و دستوريهاي  لغزش

شود سبک او  می سبکی اوست که سبب شاخصه ،ادبیهاي  و آرایهها  دک صنعتان

 .باشدص از دیگر شاعران هم عصرش مشخّ

او با تمام کوششی که کرد  ،پذیرفت نیما براي شعر کالسیک آفریده نشده بود باید

ه براي سبک فردي کهاي  از همین ویژگی. لنگ بود سنّتیباز کمیتش در سرودن شعر 

 و سمین و غث که است شاعري کمتر شک بی. توان به این امر پی برد می او برشمردیم

و این امر طبیعی است؛ چه رسد به نیمایی که درصدد  باشدن شعرش در نشیب و فراز

 الزم را صیقل هم زبان نیمابوده است؛ و آنچنان که معلوم است اي  آفرینش سبک تازه

کدام سبک و روش نوپدید است که در اما نماید،  می ناتراشیدهاي  به گونهو نخورده 

 ؟همان آغاز یکدست و بی عیب بوده باشد

 او وارد سنّتیکه بر شعر هایی  گیرند و خرده می ایرادهایی که به شعر نیما با همه

 سنّتیند تا دریابد براي شعر ارگذ می د چنین تجربه و آزمونی را از سرکنند اما او بای می

دگر سرودن در سر  او را همان بهتر که آهنگ دگر اندیشیدن و ،آفریده نشده است

و نه نیماي نوپرداز که  به معناي امروزینش وجود داشتشعر نو  ه نهداشت وگرنه امروز

 .بود نواندیشی و نو سرودن ۀراه گشایند
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