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چکیده
بهکارگیری شعر روایی با هدف بیان دغدغههای انسانی و اجتماعی ،یکیی از وجیوه مشیتر مییان نیمیا
یوشیج و خلیل مطران در شعر معاصر فارسی و عربی است .مقدار زیادي از اشعار نیما ،جنبیۀ رواییی دارد.
خلیل مطران نیز جزو شاعرانی است که شعر روایی را وارد شعر معاصر عربی کرده است .این پژوهش بیا
روش تحلیلی ی توصیفی و با تکیه بر روش ادبیّات تطبیقی ،میزان خلّاقیّیت و هنرآفرینیی دو شیاعر را در
شعر روایی بررسی و مقایسه کرده است .نتیجۀ بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که نیما با خلّیاقیّتی
شاعرانه ،نمادهای افسانهای را به گونهای در تاروپود شعر روایی خود تنیده که جنبۀ هنری بدان بخشییده
است ،امّا مطران با استفاده از موادّ تاریخی ،شعری روایی را در قالبی سنّتی پدید آورده است .نوآوری نیمیا
در خلق یک معنای تخیّلی تازه و پیوند دادن آن با زندگی امروز است ،امّیا خلّاقیّیت مطیران ،محیدود بیه
ایجاد ارتباط میان یک روایت تاریخی با دنیای امروز است .در مجموع میتوان گفت ،میزان ابتکارات نیما
در خلق مضمونهای نو ،به کمک شعر روایی ،با توجّه به گستردگی دامنۀ تخیّیل در آن ،بسییار بیشیتر از
مطران است.
واژههاي کلیدي :ادبیّات تطبیقی ،نیما یوشیج ،خلیل مطران ،شعر روایی ،نماد.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

salimi1390@yahoo.com
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 .مقدّمه
حرکت نوگرایی در دو ادبیّات فارسی و عربی ،زمینهها و وجیوه مشیتر بسییاری دارنید؛
اوضاع نابسامان اجتماعی ،سیاسیی ،فرهنگیی جامعیۀ اییران و جوامی عربیی ،و آشینایی
نوگرایان با ادبیّات غرب ،از مهمّترین آنهاست .نیما یوشیج و خلیل مطران ،9از پیشگامان
شعر نو در ادب فارسی و عربیاند .این دو شاعر نامدار معاصر ،ویژگیهای مشتر فراوانی
با هم دارند؛ از جمله:
 .آشیینایی آن دو بییا ادبیّییات اروپییا ،بییهویییژه زبییان و ادب فرانسییه ،و تأثیرپییذیری از
مکتبهای ادبی جدید؛
 .9پیشگامی در سرودن شعر نو و ایجاد دگرگونی در زبان و مضمون و ساختار شعر
 .1زندگی در سایۀ حکومت خودکامه و نابهسامانیهای سیاسی و اجتماعی.
نیما بیشتر گرایش به مکتب واق گرایی داشت و مطران پیرو مکتب رمانتیک بیود ،امّیا
وجود دغدغههای انسانی و اجتماعی یکسان و تالش برای یافتن قالب مناسبي براي بیان
اندیشههای آزادیخواهانه ،این دو را به سمت شعر روایی و استفاده از نماد سوق داد.
دربارۀ این دو شاعر ،جداگانه کتابها و مقاالت فراوانیی در مجلّیات فارسیی و عربیی
نوشته شده است ،ولي دربارۀ مقایسۀ شعر روایی این دو ،تا جایی که نگارندگان جستوجو
کردند ،کاری انجام نشده است .مقالۀ حاضر ،این موضوع را کاویده و شعر رواییی ایین دو
شاعر برجسته را با هم مقایسه کرده است.
 .نیما یوشیج (ف  111ش) به سال  921خورشیدي در روستای یوش مازندران چشم به جهان گشود .نیما به سال  921در
بیست سالگی موفّق به گرفتن تصدیقنامه از مدرسۀ سنلویی شد ،و اینْ پایان تحصیالت رسمی وي بود .پس از آن ،مدّتی به
اتّفاق الدبن (برادرش) در مدرسۀ خانمروی نزد مرحوم آقا شیخ هادی یوشی ،زبان عربی آموخت .نخستین اثر منظوم نیما «قصّۀ
رنگ پریده» است .این قصّه را نیما در سال  922سرود و یک سال بعد انتشار داد .این منظومه نزدیک پانصد بیت به وزن مثنوی
مولوی است .در این منظومه ،مفاسد اجتماعی مستقیم تصویر نشده ،بلکه شاعر در آن ،داستان دردنا خود را بازگفته است .وي در
دی سال  11مشهورترین شعر خود« ،افسانه» ،را سرود که آغازی در تحوّل شعر اوست (طاهباز.) 2 : 121 ،
9
 .خلیل مطران در سال  129میالدی ،در بعلبک لبنان به دنیا آمد .تحصیالت مقدّماتی را در دانشکدۀ «الشرقیة» شهر «زحلة»
خواند .آنگاه پدرش برای ادامۀ تحصیل او را روانۀ بیروت کرد .در آنجا از محضر استادان بزرگی چون «خلیل الیازجی» و
برادرش «ابراهیم الیازجی» درسهای مربوط به ادب و زبان را آموخت و از محضر آنان بهرۀ فراوان برد .او در میان معاصران،
نخستین کسی بود که ادبیّات داستانی و حماسی را به شکل باشکوهی وارد شعر و ادب عربی کرد .زندگی او سه مرحلۀ اساسی
را طیّ کرده است؛ مرحلۀ نخست :از آغاز حیات تا استقرار در مصر ( .) 12 - 129مرحلۀ دوم :دورۀ پختگی که تا پایان جنگ
جهانی اوّل ادامه داشت (  .) 2 1- 12مرحلۀ سوم :دورۀ کمال که تا مرگش به سال  212دوام یافت.
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 .9شعر روایی و کاربرد نماد در آن
انسان به آثار هنری یا اشعاری بیشتر عالقهمندی نشان میدهد که جهاتی از آن میبهم و
تارییک و قابیل شیر و تأوییل متعیدّد باشید (یوشییج .) 12 : 111 ،ابهیام وییژه و قابلیّیت
منحصربهفرد معناپذیری در آن ،موجب مییشیود چنیین نمیادی همیشیه زنیده و پوییا و
معناپذیر بماند .از آنجا که «شاعران نمادگرا اصراری به تصریح احساسها و دریافیتهیای
خود ندارند و معتقدند که حالیتهیا و احسیاسهیای شیاعرانه ،میبهم و خیاصّ و حاصیل
لحظههای جذبه و مکاشفۀ شاعرند» (میرصادقی ،)911 : 121 ،در اشعار این شاعران نیز در
بیشتر موارد ،مشکل و نیازمند رمزگشایی و تأویل است و چهبسا افراد مختلف ،قرائتهیا و
برداشتهای مختلفی از یک شعر داشته باشند.
نزدیک کردن شعر به روایت ،از ابتکارات شاعران نوگرای دنیای معاصر است .در نتیجۀ
این تحوّل خلّاق ،گونهای از شعر پدید آمد که زیرسیاختی قصّیهای در آن نهفتیه اسیت و
«روایتها ،در سادهترین مفهوم ،داستانهایی هستند که در زمیان ر مییدهنید ...و راوی
کسی است که داستانی را نقل میکند» (آسابرگر )9 -91 : 111 ،و چنان که گفتهاند« :روایت،
یکی از جهانیهای بشری است و تقریباً در تمام جلوههای فرهنگ بشری دیده مییشیود.
در داستان ،قصّه ،نمایش ،اسطوره ،تاریخ و در رقصّهای آیینیی ،روایتگیری دارای جایگیاه
ویژه ای است .شعر روایی «قصّه شعری» جلوهای است از آمیختگی دو هنر سخنوری :شعر
و قصّه پردازی .در این فن ،شاعر با تکیه بر قدرت الهام و اشارۀ شعری ،قصّه را تیا سیطح
شعر بدی  ،فرا میبرد و دو هنر را در تصویری کامل امّا واحد کیه ویژگییهیای هیر دو را
منعکس میسازد ،متجلّی میکند .بیرای شیکوفایی ایین هنیر در اوز زیبیایی و پختگیی،
اساسیترین عامل ،قدرت الهام شعری و استعداد روحی شاعر در تصویرگری و اشاره سازی
است» (رجایی.) 21 : 111 ،

آنچه شعر روایی را زیباتر مینماید و بدان ظرفیّتی نو میبخشد ،استفاده از نمادهاست.
در واق  ،نماد یا سمبل چیزی است که با توجّه به ظرفیّت ذهن و استعداد مخاطیب ،تیوان
ایجاد معنی داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،خواننده یا شنونده با توجّه بیه ظرفیّیت ذهنیی و
توانی خود ،بتواند به صورت دائم ،معنی و مفهوم تازهاي از آن کشف و درك کند؛ زیرا نماد
به یک معنی واحد منتهی نمیشود ،حتّی معانی متناقض را هم در بر دارد .فون هومبولیت
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میگوید« :اندیشه در نماد دستنایافتنی میشود» و این را باید امتیاز سخن نمادین دانست
و نه کاستیاش (احمدی .)921 : 121 ،نمادگراها معتقد بودنید« :شیعرْ نقّاشیی نیسیت ،بلکیه
تظاهری از حاالت روحی است .عرصۀ شعر از آنجا شروع میشود که با حقیقت واق ْ قط
رابطه شود و این عرصه تا بینهایت ادامه پیدا میکند .نمیتوان گفت که معنی فالن تعبیر
در شعر ،درستتر از فالن تعبیر دیگر است .هدف شعر سمبلیک ایین اسیت کیه عظمیت
احساسات و تخیّالت را با تشریحات واضح و صریح از میان نبریم و بیرای ایین کیار بایید
محیطی را که برای شعر الزم است بوجود آوریم؛ یعنیی خطیوط زنیده و صیریح و بسییار
روشن را محو کنیم .این سایه روشن را با تغیییر دادن قواعید واحیدهای کالسییک و دور
انداختن معانی معتاد ،با بر هم زدن تداعیهایی که بر اثر دستور زبان و سیابقه بیه وجیود
آمده است؛ میتوان به دست آورد» (سیدحسینی.)011-010 : 111 ،
 .1دغدغههای انسانی و اجتماعی دو شاعر
بیشکّ نیما با شعرهاي اجتماعی و انسانیاش یکی از مردمیترین شاعران معاصر اسیت.
این رسالت اجتماعی همراه با تکوین شخصیّت شعری نیما ،عمق بیشتری پیدا کرده است.
نیما شاعری آگاه از درد زمان و جامعهاش است و رسالت و تعهّدی درخور برای شعر قائیل
است و بیشتر اشعارش دربارۀ جامعه استبدادزده و درد و رنج مردم سیتمدییده زمیان خیود
است .به طور کلّی ،شعرهای نیما پر است از تصویرهایی نظیر درد و فقر و رنج و بیعدالتی
اجتماعی (شریفیان و جعفری .) 9 : 112 ،جریان سمبولیسم اجتمیاعی« ،نیوعی شیعر نیمیایی
است با محتوای اجتماعی و فلسفی و روشنبینانه؛ شعری که هدف آن باال بردن ادرا و
بینش هنری و اجتماعی است و غالباً پیامی اجتمیاعی و انسیانی در آن بیازگو مییشیود...
شعری که هم با احساس خواننده سروکار دارد و هم با ادرا و اندیشۀ او در تماس است و
میخواهد خوانندهْ چشم و گوش خود را باز کند و همهچیز را ببیند و حسّ کند؛ از ایین رو
مسئلۀ فرد از میان میرود و هر چه هست ،اجتماعی است .در این شیعر حتّیی عشیق کیه
نوعی گرایش فردی است ،جنبه و رو اجتماع پیدا میکنید» (زرّیینکیوب.) 91- 91 : 101 ،
شعر نیما بازآفرینی دقیق و کامل و صادقانۀ محیط اجتمیاعی جهیان معاصیر اسیت .ایین
بازآفرینی ،بسیار ساده و همهفهم است و به تعبیری نوعی واق گرایي ابتدایی است.
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واق گرایی و ژرفنگری نیما ،از توجّه عمیق او و دلبستگی خاصّش به فرهنگ میردم
مایه برمیدارد .در جریان جنیبشهیای انقالبیی و تحیوّالت بنییادین جامعیه ،چنیین
رویکردی به زبان و اندیشه و فرهنگ مردم و بهرهگیری از آن ضرورت مییابد؛ زییرا
پیکار درنگناپذیر مردم و زندگی عملی آنان در فرهنگ پوییای آنیان انعکیاس دارد»
(قزاوانچیاهی .)09 : 122 ،او هرگز از وقای خارجی رویگردان نیست و هرگیز نییروی
خلّاقۀ خود را تنها از دست خیال پرواز نمیدهد و به تخیّلِ تنها اکتفا نمییکنید و بیه
این طریق از صحنۀ حقایق دور نمیشود و شعر را در آسمان نمییجویید؛ شیعر نیمیا
پیچیدگیهای روی زمین است .بیان امیدهای سرشار ،بیان ترسهیای گمنیام ،ولیی
پایدار است .شعر نیما نمونۀ زنده و تکاملیافتۀ هنر معاصر است (آلاحمد.)91 : 121 ،

شاعر ،فردی است از درونِ جم با مطالباتِ جمعی .درد شاعر واقعیی ،دردی نیوعی و
تیپیک است ،نه فردی و خصوصی .نیما یوشیج میگوید« :ما درست به دورهای رسیدهاییم
که شعرْ مرده است؛ مسیرِ نظرِ تنگ و محدودی که قدما داشتند ،به پاییان رسییده اسیت؛
انتهای دیوار است؛ راه ،کور شده است» (یوشییج .)91 : 111 ،برای نمونه ،در آخر شعر «فریاد
میزنم» میگوید« :فریاد من اگر شکسته در گلو ،وگر  /فریاد من رسا  /من از برای راه خیالص
خود و شما  /فریاد میزنم  /فریاد میزنم» (همان.)111 : 121 ،
اصوالً نیما بر جنبۀ اجتماعی تفکّر بسیار تأکید دارد و در این زمینه میگوید« :قطعاً اگر
افکار و احساسات امروز من به این شدّتْ جنبۀ اجتماعی نداشت ،سیقوط مییکیردم و بیه
عوالم صوفیانه و درویشی تقرّب حاصل میکردم» (همان .)111 :او معتقد است« :شعر خوب،
مثل طفل زنده ،بالفعل است .با فکر ،ملّت رشد میکند؛ اگر چه در زمان تولّد خود ،میردود
واق شده باشد .این اقتضای وقت است ،باید به آن بیاعتنا بود» (همان )91 :و جای دیگیر
مینویسد« :شعر باید تصویرات مختلفۀ زندگی عصری و تألّمات عمومی باشد» (همان).

مطران نیز یکی از آزادیخواهان و مبارزانی بود کیه بیا بنیدگی و اسیتبداد و غفلیت و
عقبماندگی مبارزه کرد .او نقش بسزایي در بیداری سیاسی میردم ایفیا کیرد .مطیران بیا
حوادثی که در عصر او ر داد ،بیارتباط نبود .وی در اواخر قرن نیوزدهم و نیمیۀ نخسیت
قرن بیستم زندگی میکرد؛ زماني که در کشورهای عربی ،حوادث مهمّي روی داد .مطران
در لبنان به دورۀ اسیتبداد عبدالحمیید و مبیارزه بیا آزادیخیواهی و ایجیاد اخیتالف بیین
فرقههای دینی زندگی میکرد .این در حالی بود که مصر هم با اشغال انگلییس و مبیارزۀ

 / 1پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،1شمارۀ  ،9پاییز و زمستان 121

انگلیسیها با حرکتهای ملّی و ایجاد اختالف میان احزاب سیاسی روبهرو بود .مردم ایین
سرزمینها تا مدّتها در رنج و گرفتاری بودند (حسین منصور .)92 : 222 ،قصد اصلی مطران
از اشعار حماسی ،برانگیختن حسّ آزادی و آزادگی و قیام برضدّ ظالمان بود (عشقونی: 22 ،
 .)02وي در شعرِ مناسباتِ خویش ،بیشترْ مردم و مشکالت آنها را به تصویر مییکشید تیا
اینکه خود و احوالش را به تصویر بکشد (ادهم .) : 212 ،ما نمیتوانیم این گونۀ شعر او را
شعر شخصی به حساب آوریم؛ زیرا او زندگی روزمرّهاش را به تصویر نکشییده اسیت .وي
همچون شاعران فرانسه است که نمیتوان از شعرشان به تاریخ زندگیشیان رسیید؛ زییرا
گرایش موضوعی بر گرایش فردي آنها غلبه دارد ،به گونهای که فردگراییی را در آنیان از
بین برده و شعرشان را از آن خالی ساخته است (همان .)01 :مطران در ایین گونیه از اشیعار
خود ،شاعری اجتماعی به معنی واقعی کلمه است .خلیل مطران با ظلم و ستم استعمارگران بیه
مبارزه برخاست .او ميگوید:
أنَییییا لَییییا أخَییییاف و ال أرجییییي

فَرَسِیییییي مؤَهَبَییی یةٌ وَ سَییی یرْجِي

فَیییینذا نَبَییییا بِییییي مَیی یتْن بَیی یرٍ
ال قَییییوْلَ غَیْییییرَ الْحَییییق لِییییي

فَالْمَطِیَییییییة بَطْیییییین لییییییج
قَیییوْلٌ وَ هَیییذَا الییینَهْج نَهْجِیییي

ألْوَعْیییید وَاایعَییییاد مَییییا کانییییا

لَییییی یدَیَ طَریییییی یقَ فلْییییی یجِ
(مطران)91 : 222 ،

(من نميترسم و سکوت اختیار نميکنم؛ مرکب و زینم آماده است.
اگر مرکب خشکي مرا نرساند ،پس آنگاه مرکبم دل دریا خواهد بود و از دریا خواهم رفت.
غیر از حقیقت سخني ندارم و این شیوۀ من است.
وعده دادن و تهدید کردن نميتواند مان من شود و مرا زمینگیر کند).

این ،نمونهای از اشعار ملّي خلیل مطران است که در آن با حالتی تعریضگونه مردم را
به مبارزه با استبداد فرامیخواند و خود نیز تأکید ميکند که هیی واهمیهای از اسیتبداد و
مزدوران آن ندارد.
 .1شعر روایی دو شاعر
نیما در شعر روایت میکند و روایتش از نوع روایت داستانی است .خود او معموالً داستان و شیاعری
را در کنار هم میآورد و کلمۀ داستان را توسّعاً در معنی منظومههای داستانی به کار میبرد.
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نقل داستان ،بهتر از تئاتر ،فرمی است که شاعر میتواند همهگونه ذوق و هوش خیود
را آفتابی کند ...در داستان ،شاعرْ بنّایی میکند ،میجنگد ،بیه قضیاوت مییپیردازد و
کاری را میکند که در صحنۀ تئاتر میکنند .به همۀ جزئیّات زندگی دست میانیدازد.
در واق داستان راهی است که او در آن همهگونه مهارت و زبردستی و هیوش و ذوق
خود را میآزماید (یوشیج.)10 : 111 ،

نیما یوشیج با تأکید بر اینکه «ادبیّات ما باید از هر حیث عوض شیود» (همیان،)21-20 :
موضوع تازه و بیان تازه و تغییر شکل را برای این تغییر کافی ندانست .به نظر او« ،عمیده
این است که طرز کار عوض شود و آن میدل وصیفی و رواییی را کیه در دنییای باشیعور
آدمهاست ،به شعر بدهیم ...تا این کار نشود ،هی اصالحی صورت پیدا نمیکند» (همان21 :

و  .) 02نیما بر اهمّیّت داستانسرایی و نقّالی تأکید کرده و آن را کاملترین فرمها دانسیته
است .شاید حاصل همین اعتقاد نیما به نقل و روایت است که ساختار شعرهای بسیاری از
جمله «افسانه»« ،خانوادۀ سرباز»« ،محبس»« ،قلعۀ سقریم»« ،مانلی»« ،خانۀ سریولی»« ،کیار
شبپا»« ،مرغ آمین» شکل روایت دارد .نیما بارها بر اهمّیّت وصف و گفتوگو در شعرهای
روایی خود تأکید کرده است (پارسینژاد.)22 : 111 ،

خلیل مطران نیز فقط به سرودن شعر وجدانی و عاطفی اکتفا نميکرد ،بلکه او به حقّ
شاعر حماسه و تاریخ و اجتماع بود و در میان معاصران نخسیتین کسیی بیود کیه ادبیّیات
داستانی و حماسی را به شکل باشکوهی وارد شعر و ادب عربی کیرد و در ایین راه بسییار
موفّق بود .از آثار نوپردازی در نزد مطران ،از نظر اسلوب و ساختار و شییوۀ تعبییر و بییان،
داستانهای شعری اوست« .غلوّ نمیکنیم اگر بگوییم مطران بهوجودآورندۀ قصّه به معنای
صحیح آن در دیوان عربی میباشد» (عطا .)1 : 202 ،او در قالب شعر رواییی« ،موضیوعات
مختلفی مانند :زن ،عشق ،موضوعات اجتماعی ،تاریخی ،و سیاسی را بییان نمیوده اسیت»
(زرکوب .)10 :91 9 ،مطران در بیشتر قصّههایش میان حوادث مادّی و معنوی پیوند برقیرار
کرد .با وجود اثر و نقش کالسیک غالب بر اسلوب شاعر و ساختار عبارت و صیورتهیاي
آن ،شاعر موفّق شده است که اسلوب را بر اساس مقتضیّات قصّه وفق دهد و قصّیه را در
میان فضاها و حوادث مادّی و معنوی انتقال دهد ،در حالی که میان سیازگاری و انعطیافی
که الزمۀ این انتقال است ،توازن و تعادل خاصّی ایجاد کرده است (القط.)22 : 21 ،
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از عوامل روی آوردن مطران به این هنیر شیعری ،آشینایی بیا ادبیّیات غیرب و تیأثیر
یذیرفتن از آن ،بهرهمندی از طبیعت ،توان و استعداد شعری شاعر و تمایل به سبک شیعر
قصصی و همیاهنگی مییان دو هنیر قصّیه و شیعر ،تأثیرپیذیري بسییار شیدید از مکتیب
رومانتیسم است .مطران بدون شکّ زمینهاي قوی را برای قصّۀ شعری فراهم کرد و با این
حال شعر عربی را از قالب قصیده به قالب محاوره خارز نکرد؛ زیرا او قصیده را بر اسیاس
عناصر قصّه و درام وفق داد و اینْ مقدّمهای برای پیدایش نامههای شعری احمد شیوقی و
احمد زکی ابوشادی و عزیز اباظه فراهم ساخت (مندور .) 9 : 202 ،در واقی  ،پژوهشیگران
معتقدند که مطران در قصاید داستانیاش به رویکرد موضوعی تمایل دارد؛ یعنی شاعر فقط
از درون و عواطف خود سخن نمیگوید ،بلکه عواطف دیگران را بیان میکند .بیه عبیارت
دیگر ،او شعر عربی ی بهخصوص شعر قصصی ی را از حالت ذاتی و فیردی ،بیه موضیوعی
تبدیل کرد (عشقونی.)22 : 22 ،
نیما در بیشتر منظومههای روایی ی چه آنهایی که به ساخت سنّتی نزدیکاند و چه آنها
که از ساخت سنّتی شعر کامالً عدول کردهاند و شکل تازه و حرف نو دارند و مقولیههیای
اجتماعی و انسانی را مطر میکنند ی قصد القای عاطفه و تأثیرگذاری بیشتر بر خواننده و
گریز از تنگناهای دستگاه سانسور را دارد .به همین دلیل زبان او استعاری میشود و بییان
غیرمستقیم را برمیيگزینید .اسیتفاده از نمادهیا و زبیان پررمیزوراز ،از ویژگییهیای ایین
حکایت های روایی است .سالتیکف شجدرین ،نویسیندۀ روس ،بیرای توصییف زبیان آثیار
نویسندگان ناراضی روس ،از اصطال «زبان ازوپی» یا «زبان پنهانکار» استفاده میکند که
آن را «از نام ازوپ ،قصّهگوی یونانی قرن ششم قبل از مییالد ،گرفتیه اسیت» (میرصیادقی،

 .) 20 : 112زبان روایتگری نیما هم بیشتر همین زبان پنهانکار ازوپی اسیت؛ چیرا کیه از
نظر دورۀ تاریخی و شرایط اقتصادی ی اجتماعی ،زمانۀ نیما با روزگار نویسیندگان ناراضیی
روسیۀ تزاری همسان بوده است .نیما وض جامعه را به خیوبی در مییکنید و در ادامیۀ
همین در صحیح است که به نمادگرایی روی میآورد .او اعتقاد دارد که صریح صحبت
کردن باعث میشود به سادگی محو شوی و نتوانی پییام خیود را بیه آینیدگان و کسیانی
منتقل کنی که محتاز حمایت و هدایت یک رهبرند« :من فرشتۀ مقدّس الهی هسیتم کیه
در سرزمین جنایتآلود شیطان ،پرواز و تماشا میکنم .همه را میبینم ،میسنجم و آن نور
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مقدّس مرا حفظ خواهد کرد که پر و بالم آلوده نشود تا بتوانم فردا دسیتههیای گیل را بیه
فرزندان باشهامت و بیگناه نثار کنم» (طاهباز . )0 : 121 ،منظیور از «نیور مقیدّس» همیان
نمادگرایی و سمبولیسم در شعر اوست.
هر چند نمادگرایی در ادبیّات فارسی ،به ویژه ادبیّات عرفانی ،سابقۀ دیرینه دارد ،امّا بیا
زمینۀ اجتماعی ،کامالً جدید است .با وجود این ،نیما یوشیج همراه بیا دیگیر نیوآوریهیا و
تغییر و تحوّالت ،آن را هم وارد حوزۀ شیعر کیرد (حمییدیان .) 11 : 111 ،شییوۀ اسیتبدادی
حکومت و نظارت دستگاه سانسور بر شعر از طرفی ،و تمایل شاعران متعهّدی چیون نیمیا
به بیان دردها و محرومیّتهای مردم از سوی دیگر ،باعث بهکارگیری نمادها در شعر نیما
و رواز سبک سمبولیسم اجتماعی در ایران میشود .چنین شعری ایین امکیان را دارد کیه
چندین معنا را برتابد (زرقانی .)101 : 112 ،خیلي از شعرهای نیما ،سمبلیک یا نمادیاند .نیما
یوشیج که در مدرسۀ اروپایی تهران قدیم تحصیل کرده ،با سمبلیسیم فرانسیوی و اشیعار
«ماالرمه» آشنا شده بود و برای نماد در شعر ،ارزش ویژه قائل بود .نیما از این صور خیال،
براي عرضۀ اندیشههای نو خود در شعر سود جست (فلکی .) 1 : 121 ،نیما اعتقاد داشت
سمبلها شعر را عمیق میکنند ،دامنه میدهند ،اعتبار مییدهنید ،وقیار مییدهنید ،و
خواننده خود را در برابر عظمتی مییابد ...آنچه وسیعت دارد ،پوشییده اسیت و بیرای
نظرهای عادّیْ پیچیده ،مبهم و گنگ به نظر میآید .سمبلها را خوب مواظبت کنید.
هر قدر آنها طبیعیتر و مناسبتر بوده ،عمق شعر شما طبیعیتر و مناسیبتیر خواهید
بود .ولی فقط سمبلْ کاری نمیکند؛ باید آن را پرداختیه سیاخت .بایید فیرم و طیر
احساسات شما به آن کمک کند» (یوشیج.) 11- 11 : 111 ،

در واق  ،سمبولیست ها نخستین هنرم ندانی بودند که آگاهانیه بیه محتیوا پییش از
شکل اهمّیّت بخشیدند .سمبولیسم ،کوششی است برای رخنه کردن در ورای واقعیّت
به سوی دنیای معنی ها؛ خواه این معنی در درون شاعر ،خواه به معنای افالطونی [آن
باشد] (پورنامداریان .)19 : 120 ،نماد در شعر نیما عمدتاً در پیوند با واقعیّ ات پیرامیون و
زندگی ملموس و محسوسات شکل می گیرد .وی از نمادهایی بهره می گیرد که توان و
ظرفیّت کامل بر ای طر زمینه اجتماعی دارند .مثالً «مرغ آمین» نیما ،نماد رستگاری
است که با تنگناهیای همیین زنیدگی موجیود «دسیت دارد» « :او نشیان از روز بییدار
ظفرمندی ست  /به نهانِ تنگنایِ زندگانی دست دارد» (یوشیج.)211 : 111 ،
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سمبل یا نماد عمدتاً در شعر نیما در کلّیّت شعر نهفته است ،نه در واژگان معیّن؛ بیراي
نمونه« ،مرغ آمین»« ،مانلی» ،و یا «پادشاه فتح» ،در درازا و پهنا و ژرفیایش ییا در کلّیّیتش
نمادیناند .البتّه خصلت روایی شعر نیما در این حالت مؤثّر است .بنیابراین بخیش نمیادی
شعر نیما را میتوان نمادگرایی درونی دانست (فلکی 22 : 121 ،و « .) 91پادشاه فتح» یکی
از شعرهای نمادین نیماست که در سال  ، 192یعنی در کوران جنبش ملّیی شیدن نفیت،
سروده شده است؛ سالهایی که امید در آمیزهای از نگرانیها چهرۀ خود را نشان میدهید
(همان« .)21 :سایههای قبرهای مردگان و خانههای زندگان در هم آمیزد  /و آن جهانافسا،
نهفته در فسون خود  /از پی خواب درون تو  /میدهد تحویل از گوش تیو خیواب تیو بیه
چشم تو  /پادشاه فتح بر تختش لمیده است» (یوشیج.)11 : 111 ،
در واق  ،پادشاه فتح ،نماد امید «روزهای دیگرگون» است در برابر نومیدی فزایندهای کیه
از سوی «جهانخوران» ،همچون پذیرش سرنوشتی مقدّر نمایانده میشود .امییدی کیه ماننید
نیرویی (نیروی بیداری) ،ذات سکون را میشکند .نیما در این شعر ،امید به پیروزی بر ستم را،
در شرایطی که یأسها و نگرانیها و تردیدها میتوانست همان اند نسیم بهارانیه را پیس
براند ،متعهّدانه تبلیغ میکند« .اوست زنده ،زندگی با اوست  /ز اوسیت ،گیر آغیاز مییگیردد
جهان را رستگاری  /هم از او ،پایان بیابد گر زمانهای اسارت  /او بهیار دلگشیای روزهیایی
هست دیگرگون / ...میشکافد او بهار خندۀ امید را ز امید  /و اندر او گل میدواند» (همان).
ولي مطران با اینکه گرایش رمانتیک دارد ،در اشعار رواییاش از اسطوره و تاریخ سایر
ملّتها کمک گرفته و از چشمۀ زالل عاطفه و احساس عمیق نوشیده و از اجتماعی که در
آن رشد کرده ،عمیقاً تأثیر پذیرفته و آن را با قضایای ملّی و وطنی درآمیخته و قصّههیای
حماسی موفّقی پدید آورده است ،در حالی که این چنین عملکردی با گرایش رمانتیکی نیما
سازگار نیست؛ زیرا از خیال به دور است و بیشتر مبتنی بر واق گرایی است.
مطران در قصاید تیاریخی و سیاسیی ،رمزگراسیت و در آن بیه رفتیار حیاکم و محکیوم و
گسترش رو حقیقت و آزادی و مساوات ،غیرمستقیم و به زبیان رمیز اشیاره کیرده و از تیاریخ
حاکمان سرزمینهای دیگر بهره جسته است .البتّه از شعارهای انقالب فرانسه هم متیأثّر شیده
است .محمد مندور ( )1 : 201میگوید ،با وجود تمرّد مطران برضدّ استبداد عثمانی و انتقیامش
از سیاست آنها ،در دیوانش ی که خود در گردآوری آن اشراف داشته ی یک قصیده را نمیبینییم
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که در آن کینه و دشمنی و تنفّر برضدّ آن سیاست باشد .در واق  ،تکیه بر تاریخ ،عنصیر اصیلی
تفکّرات او در داستانسرایی است .در زمینۀ تاریخ ،کتاب مرآةاألیّام فی ملخص التّاریخ العام را
نوشت که در آن ،تاریخ یونان و روم و قرون وسطی و تاریخ چیین و هنید و مصیر و فینیقییه و
عرب و جنگهای صلیبی و تمدّنهای بزرگ را تا آغاز قرن بیستم بررسی کرده است.
مطران در دوران سرشار از انقالبها و تحوّالت و نهضتها زنیدگی کیرد .ملّیتهیای
عربی و بهخصوص لبنان از ظلم و ستم و استعمار و سرکشی رنج میبردنید .او در طلیعیۀ
شاعرانی قرار دارد که ندای آزادی سر دادند و ضدّ سلطان عبدالحمید عثمانی و استبداد او
قصایدی را به نظم درآوردند .قصاید حماسی و تاریخی مطران ،جلوه و شکوه خاصّی دارند.
وي در قصاید تاریخی و داستانیاش ،رو حماسیی و قهرمیانی را در کالبید ملیل عیالم و
بهویژه ملل شرق میدمد و سعی دارد با سرودن این داستانها ،عظمت آنان را تجدید کند.
تعدادی از این قصّههای شیعری او ماننید «نیرون»« ،السیور الکبییر فییالصّیین»« ،مقتیل
بزرجمهر» از این معلومات تاریخی الهام گرفتهاند (عشقونی.)11 : 22 ،
شاعر ،قیام «جبلاألسود» برضدّ استبداد عثمانی را لمس کرد و با اسیتعمار انگلییس در
مصر مبارزه کرد .او شاعر آزادی و آزادیخواهی است و از ظلم و استبداد و اسیتعمار بییزار
است و از تاریخ قدیم و جدید آگاهي کامل دارد .در قصیدۀ «نیرون» بر تمیام تیاریخ روم و
سیره و رفتار نرون اشراف کامل دارد و در قصیدههیاي تیاریخیاش ،تیاریخ فرعیونهیا و
ساخت دیوار بزرگ چین و پادشاهان ایران را بیان کرده است .در تاریخ جدید ،قصّیههیای
«فتاة الجبل األسود» و «الطفلة البویریة» را به رشته نظیم درآورده اسیت .وي میردم را بیه
عدالت و بیداری و آگاهی ملّی و قومی دعوت میکرد .قصّههای تاریخی مطران بر رمیز و
خیال استوار است و دعوتکننده به نهضت و مقاومت و انقالب .سرکشیان و سیتمگران را
محکوم میکند ،احساس غرور و شیهامت و حماسیه را تحرییک مییکنید؛ گیویی تنیدباد
شدیدی است که برگهای زرد و خشک را برمیدارد تا برگهای سبز بروید (همان.) 2 :
مهمّترین قصیدۀ حماسی مطران« ،نرون» است که با استناد به تاریخْ سروده شده است.
این قصیده ،یک عبرت تاریخی است که برای پند و اندرز زمان حال ،از تاریخ قدیم کمک
گرفته و موضوعش سیره و رفتار همان حاکم سرکش روم (نرون) و غرور خودبزرگبینی و
استبداد اوست .به باور شاعر ،ملّتهای ذلیلْ خودشان حاکمان مستبدّ و ظالم را اینگونه بار
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میآورند .در قصیدۀ «نرون» ،این امپراتور سرکش روم و کارهایش را به تصویر میکشد:
ذَلی یکَ الشَی یعْب الَی یذِي آتیییاه نَصْی یرَا

هی یوَ بِالسُی یبَةِ مِی ینْ نیْیییرونَ أحْیییر

أيُ شیییيكا کیییانَ نَییییرون الَیییذِي

عَبَیییدوه کیییان فَیییظَ الطَبْییی ِ غِیییرَا

قَزْمَییی یةٌ هییی یمْ نَصَیییییبوه عَالِیییی یاً

وَجَثییییوا بَییییینَ یَدَیْییییهِ فَاشْییییمَخَرَا
(مطران) 1 : 222 ،

(آن ملّتی که او را یاری کنند ،از نرون به رسوایی و ننگ سزاوارتر است.
نرون کیست که او را اطاعت میکنند؟ او شخصی تندخو و مغرور است.
کوتولهای است که آنها او را باال قرار دادند و در مقابل او زانو زدند؛ سپس جایگاه او رفی شد).

در این ابیات ،مشخّص میشود که ریشۀ استبداد و خودکامگی «نیرون» ،نتیجیۀ زییادهروی
رومیان در بزرگداشت این سرکش بوده و مردم به ظلم و ستم او بیتوجّه بودهاند.
إنّمیییییا ییییییبْطِش ذو األمیییییرِ إِذا

ل یمْ یَخَ یفْ بَطْ یشَ األولییى وَلَ یوْه أمْ یرَا

سَییییاسَ نیْییییرون بِرِفْییییقا قوْمَییییه

مسْییییتِهلّاً عَهْییییدَه بِییییالخیْرِ دَثْییییرا

ألنَ حتّییییى وَجَییییدَ اللییییینَ بِهِییییمْ

فجَفییییا ثیییمَ عَتییییا ثیییمَ اقْمَطیییرَا
(همان) 19 :

(همانا فرمانروا زورگویی میکند؛ هر گاه که از قدرت و زور زیردستانش نترسد.
نرون در ابتداي کار با مدارا و نرمی بر قومش حکومت کرد و بسیار نیکی کرد.
نرمی و سازش به خرز داد تا سازش را در آنها یافت .سپس ستم کرد و سرکشی و تندخویی).

در این قصیده ،شاعرْ جنایات این امپراتور ظالم را به تصیویر مییکشید .وي در طیول
توصیف رفتارهای زشت و ظالمانۀ نرون ،خواری و چاپلوسی رومیان را در مقابل این دیوانه
یادآوری میکند و آنها را عامل اصلی این طغیان میداند.
لَیییییْسَ بِییییالْکفْوِ لِعَیییییْشا طَیییییبا

کییلُ مَیینْ شَییقَ عَلیْییهِ العَیییْشَ حییرَا
(همان)

(کسی که زندگی آزادانه برای او سخت و تحملناپذیر باشد ،درخور زندگی خوب و خوش نیست).

مطران قصیدهاش را با موعظهای جالب به پایان میبرد و میگوید:
مَییینْ یَلیییمْ نَیْیییرونَ؟ إنّیییي الئِیییم

ا مَیییةً لیییوْ کَهَرَتْیییه ارْتَیییدَ کهْیییرَا

کییییلُ قَییییوْما خَییییالِقو نَیْییییرونِهِم

قَیْصَییرٌ قِیییلَ لَییه أمْ قِیییلَ کِسْییرَ
(همان) 91 :
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(چه کس نرون را سرزنش میکند؟ من ملّتی را سرزنش میکینم کیه اگیر او را سیرزنش و طیرد
میکردند ،عقبنشینی میکرد و دست میکشید.
هر قومی نرونشان را به وجود میآورند ،خواه به او قیصر (سزار) گفته شود یا خسرو).

مطران در قصیدۀ «نرون» ،مفاسد و طغیان و اَعمال وحشیانهای را توصیف ميکند کیه
«نیرون» پادشاه مستبدّ و خونریز روم برضدّ امّتش مرتکب شد ،امّا در حقیقت ،این قصیده،
صدای خشم و اعتراض مطران است برضدّ استعمار فرانسه که سیوریّه و لبنیان را در کیام
خود درنوردید و نیز برضدّ استعمار انگلسیتان کیه پاییههیای مجید و عظمیت خیود را در
فلسطین و عراق و مصر بر پایۀ خون مردم بنا نهاد (ضیف ،بیتا .) 11 :شاعر فقط به دنبیال
شخصیّت تاریخی نرون و رفتار و حکم استبدادی او نیسیت ،بلکیه افیقهیای دورتیری را
مینگرد؛ زیرا او ملّیگرای مشتاقی است که انواع ستم و تبعید و آوارگی را چشییده اسیت.
قصیدۀ «نرون» بیانگر نوعی تفکّر رمزگراست که شاعر در ورای آن ،فرزنیدان عیرب را در
هر سرزمینی به قیام ضدّ حاکمان ظالم و فریبکار تشویق میکند .ایین قصییده سرشیار از
اندیشۀ عمیق و حکمت واعظ و زبان برگزیده و تصویرگری واال و ابداع فنّی اصیل اسیت
(مرییدن .)111 : 211 ،قصیدۀ جاودان «نرون» نخستین حماسۀ شعری به معنای دقیق کلمیه
در ادبیّات عرب است (عطوی.)92 : 212 ،
این نوع داستانهای شعری ملّی و سیاسی بر پایۀ استوارگویی نیست و بهجایش شیوۀ
تلمیح و اشاره به کار رفته است .آوردن نمونه از احوال سایر ملّیتهیا و تیاریخ و اسیطوره،
نوعی تلمیح و اشارهگویی است که گاهی بیا بییان نمیادین و کیاربرد رمیز و ایهیام جلیوه
میکند .این روش ،وسیلهای برای بیان مفاهیم سیاسی در مخالفت با استبداد قیدرتهیای
حاکم است و با طر نمادین شخصیّتها و شر وقای  ،به نوعی ،ایدهها و افکیار سیاسیی
شاعر را به سلطۀ سیاسی حاکم مطر میسازد (رجایی.) 21- 11 : 111 ،
 .0میزان نوآوری در شعر روایی دو شاعر
در شعر روایی نیما ،نمادها عمومیاً آفرییده خیود نیماسیت و نمادهیای او جنبیۀ ابیداعی و
ابتکاری دارد؛ حتّی اگر از نمادهای اساطیری و سنّتی اسیتفاده مییکنید ،مفهیومی تیازه و
اجتماعی متناسب با فضای شعر به آنها میدهد .در شعر نیما ،نمادهایی مانند «مرغ آمین»،
«پادشاه فتح» یا «سریولی» و حتّی در شعرهای کوتاهتر نظیر «گل مهتاب» ،برای نخسیتین

 / 91پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،1شمارۀ  ،9پاییز و زمستان 121

بار و در پیوند با مضمونی تازه شکل میگیرند؛ براي نمونه ،محور در «مرغ آمین» ،مرغیی
است کوهپیکر با سرشتی از مهر .این هیر دو خصیصیه ،از ایین بیه خیوبی برمییآیید کیه
«بالهای پهن خود را بر سر دیوارشان میگستراند»؛ تصویری بسیار گویاتر از تشریح .نیما
در ساختن این نماد ،از دو مرغ عظیم در دل ادب کهن بهیره گرفتیه :سییمرغ شیاهنامه و
منطقالطّیر ،لیک مرغ نیما انگ و رنگ خاصّ خود را دارد؛ هم این است و هیم آن ،و نیه
این است و نه آن؛ همین نشانۀ رو شگرف آفرینشگری است (حمییدیان .)911 : 111 ،نیما
یوشیج حکایت دردنا مرغ آمین را در شعری به همین نام ماندگار کیرده اسیت کیه بیه
احتمال زیاد ،سرگذشت غمبار خود او نیز هست (یاحقّی.)121 : 120 ،
«مرغ آمین دردآلودیست که آواره بمانده  /رفته تا آن سوی این بیدادخانه  /بازگشیته
رغبتش دیگر ز رنجوی  /نه سیوی آب و دانیه» (یوشییج .)21 : 121 ،میرغ آمیین کیه مثیل
ققنوس سابقه در سنّت دارد ،در اصلْ فرشتهای است که همواره در آسمان پرواز میکند و
«آمین» میگوید و هر دعایی که با آمین او قرین باشد ،مسیتجاب مییشیود (پورنامیداریان،
.) 91 : 122
عشق به انسان و جامعۀ انسانی در شعر نیما گاهی در قالب روایتهای اسطورهای نمایان
میشود .از آنجا که نیما شاعری مبتکیر و نیوآور اسیت ،کمتیر در صیدد تقلیید و اقتبیاس از
اسطورههای کهن برآمده؛ بلکه با الهام گرفتن از آنها ،اسطورهها و قصّههای نمادین تیازهای
به فراخور زمان و مکان زندگی خود آفریده است .آنچیه نیمیا را در ایین خصیوص نیامآور و
زبانزد کرده ،خلّاقیّت هنری اوست .اسطورهسازی ،خود نمود عظمت و بزرگی رو هنرمندانه
شاعر است؛ براي مثال« ،ققنوس» یک تیپ اساطیری است کیه در رواییت نیمیا ،نمیاد ییک
مصلح اجتماعی است که با دادن جان ،استمرار و ادامۀ حرکت مبارزاتی را تحقّق میبخشد.
«ققنوس! مرغ خوشخوان! آوازۀ جهان!  /آواره مانده از وزش بادهای سرد  /بیر شیا
خیزران  /بنشسته است فرد  /بر گرد آن به هر سر شیاخی پرنیدگان / ...آنگیه کیه ز
رنجهای درونیش مست  /خود را به روی هیبت آتش میافکند  /باد شدید میدمید و
سوخته است مرغ  /خاکستر تنش را اندوخته است میرغ  /پیس جوجیههیایش از دل
خاکستر به در» (یوشیج.)190 : 111 ،

در شعر «ققنوس» ،تصویر پرندهای که خود را به منظور تکثیر شدن به آتیش مییزنید،
نماد خود نیما و همتایان اوست .ققنوس نیمیا تفیاوتهیایي بیا آن پرنیدۀ اسیاطیري دارد.
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ققنوس اساطیري ،هنگام مرگ بر آتش مينشیند و از خاکسترش یک ققنوس دیگر متولّد
ميشود ،امّا ققنوس نیما نه هنگام مرگ ،که وقتي وجودش سرشار از درد و رنج میيشیود
ی درد و رنج از درك روزمرگيها و سرخوشي بیهودۀ دیگر پرندگان که در اطراف اوياند ی
پر به آتش ميسیپارد و از خاکسیترش ،نیه ییک پرنیدۀ دیگیر ،کیه «جوجیههیاش از دل
خاکسترش به در» ميآیند.
مطران در همۀ قصاید داستانیاش ،مانند «نرون» و «السور الکبیر فی الصّین» و «مقتیل
بزرجمهر» از معلومات تاریخیاش الهام گرفته ،بر خالف نیمیا کیه میوادّ شیعر روایییاش
ساختۀ ذهن خلّاق خودش است .در قصیدۀ «مقتل بزرجمهر» ،مطران به دنبال نشیان دادن
قهرمانان ملّی و کارهای خارقالعاده و یا داستان پیشینیان نیسیت ،بلکیه در آن ،پدییدهاي
سیاسی و اجتماعی تبلور یافته است؛ جنبۀ سیاسییاش در بیرمال سیاختن کارهیای زشیت
حکومت آن فرد ،و جنبۀ اجتماعیاش در تحمّل مردم در فساد حاکمان بیه خیوبی آشیکار
است (یوسف .) 01 :9111 ،در این قصیده ،شاعر به منظور ترسیم اوضیاع اسیفنا سیاسیی
سرزمینهاي عربزبان ،شخصیّتهای مشهور بزرگي همچون «خسرو پرویز» و «بزرگمهر»
را برمیگزیند؛ زیرا شخصیّتهای نامدار و برجستۀ تاریخی در برانگیختن حسّ مبارزهطلبی
و پایداری مخاطبان ،از قدرت فراوانی برخوردارند ،حال آنکه افیراد گمنیام قیادر بیه خلیق
حوادث حماسی و خارقالعاده نیستند و شور حماسیهطلبیی را در قلیبهیای میردم ایجیاد
نمیکنند.
در این قصیده ،مطران به صورت رمزگونه و اشاره از کسری به هر پادشاه مستبدّی و از ملّت
فارس به هر ملّت نادان و ذلیل و مستضعف تعبییر مییکنید و بییزاری خیودش را از هیر حکیم
استبدادی و ظالمانه ابراز میکند و به نظامِ شورا و حکومت عادالنه دعوت میکنید (جحیا: 220 ،

 .) 12مطران علّت این همیه سرکشیی و اسیتبداد کسیری را دو چییز مییبینید :نخسیت رفتیار
تسلیمطلبانۀ مردم و پذیرش ظلم و ستم کسری؛ دوم جهل و نادانی حاکم بر آنان:
مییا کییانَ کِسییری إذ طغَیی فییی قَومِی ِه

إلّییییا لمّییییا خَلَقییییوا لَییییه فَقَییییاال

هیییم حَکَمیییوه فاسییییتبِدّ تحَکّمَیی یا

و هیی یم أرَادوا أن یَصییییول فصییییاال

و الجَهیییل داكٌ قَییید تقیییادَم عَهیییده

فیییی العَیییالمین و الییییزَال عضیییاال
(مطران)112 : 222 ،

 / 91پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،1شمارۀ  ،9پاییز و زمستان 121

(اگر کسری در میان قومش سرکشی کرد ،دلیلش این بود که مردم شایسته چنین رفتاری بودند.
آنان او را به فرمانروایی برگزیدند و او خودسرانه استبداد ورزید و ایشان خواستند که او بر آنان
یورش برد؛ پس او حمله کرد.
جهل و نادانی دردی بسیار کهنه و قدیمی است که همواره بیدرمان مانده است).

 .1زبان و سبک شعری دو شاعر
نیما پس از خلق «ققنوس» ،به سبکی پایدار در شعر خود دست یافت؛ با این عقیده که «آن
چیزی که عمیق است ،مبهم است» (یوشییج ) 11 : 111 ،و این نوع بیان شعری را تا پاییان
حیات شاعرانهاش ادامه میدهد .نیما به نیاز دگرگونی زبانی برای «توانگری بیشتر» توجّیه
دارد و میگوید:
باید معنیهای شما خودشان در جستوجوی قالب برآیند .شاعری که فکر تیازه دارد،
تلفیقات تازه هیم دارد ...سمبولیسیم اشیعار شیما تقاضیای کلمیات دیگیر مییکنید.
جستوجو در کلمات دهاتیها ،اسم چیزها (درختها ،گیاهان ،حیوانها) هر کدام نعمتی
است .نترسید از استعمال آنها؛ خیال نکنید قواعد مسلّم زبان ،زبیان رسیمی پایتخیت
است .زور استعمال ،این قواعد را به وجود آورده است (همان.)21 :

نیما میخواست از زبان رسمی و ادبی و جامد شعر بگریزد و به زبان زندهای دست یابد که
عامیانه هم نباشد؛ زبانی که آن را «حال طبیعی بیان» و «همسایگی با نثر» میینامیید و از
این راه میخواست در عمق شعر ،به سادگی بیان دست یابد (فلکیی .)22 : 121 ،بیه همیین
دلیل است که میگوید:
یکی از شعرای فرانسه ...میگوید« :آسان ،مشیکل» .یعنیی آسیان فهمییده شیود ،ولیی
ساختن این آسان ،مشکل باشد ...آثار دورههای رئالیستی (شعرهای خالی از عمق خییال و

حسّ دقیق) سراسر آسان فهمیده میشوند ،امّا از من چیزی را که باید بشینوید« :آسیان،
مشکل»؛ یعنی مشکل فهمیده شود و آسان گفته شده باشد (یوشیج.)1 : 111 ،

نیما حالت طبیعی و سادۀ بیان در شعر را در نزدیکی بیان شعر به نثر مییافیت« .شیعر
امروز ،شعری است که باید به حال طبیعی بیان نزدیکی گرفته باشد ...سیعی مین نزدییک
ساختن نظم و نثر بوده است ...شعری که امروز خواستۀ ماست ،همسایگی نزدیکی به نثیر
دارد» (همان 11 :و  992و  .)921گرایش نیما به داستانگویی یا به قول خودش «مدل روایی»
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در شعر ،پیآیند همین نیاز یا باور به دگرآفرینی زبان در شعر با نزدیک شدن به طبیعت نثر
بود؛ زیرا نثرْ ماهیّتی روایی دارد ،بهویژه اینکه منظور نیما از نثر ،بیشترْ نثر روایی یا داستانی
است .به همین دلیل است که میگوید« :عمده این است که کار عیوض شیود و آن میدل
وصفی و روایی که در دنیای باشعور آدمهاست ،به شعر بدهیم» (همان 21 :و .) 02
امّا در شعر مطران ،دو خطّ مشی قدیم عربی و جدید غربی در جریان است؛ یعنی شاعر
به ارزشهای کالسیکی برمیگردد ،بدون اینکه تجارب جدید را فراموشی کند .مطران در
بیان قالبهای شعر و اغراض آن نوگراست .قالب قصّههای شعری مطران ،قالب کالسیک
است .در چهارچوب قالبهای عروضیی کهین ،وزن و قافییهای واحید در سراسیر قصییده
رعایت شده که در قصاید بلندی مانند «نرون» که  192بیت است ،نشیانۀ مهیارت فنّیی و
استعداد شاعر و غنای لغوی اوست (رجایی .) 29 : 111 ،ساختار شعری او بر اساس تناسیب
بین فکر و عبارت و معنی و لفظ استوار است .اهتمام زیاد مطران به معاني و افکار ،سیبب
شد تا در انتخاب الفاظي که قصد داشت با آن افکارْ معاني و تصوّراتش را بیان کند ،بسیار
دقّت به خرز دهد و همیشه اشعار خود را بررسي و ویرایش کند (مندور.) 12- 11 : 201 ،
تالش های فراوان مطران در زمینۀ ویرایش اشعار و غلبۀ عنصر فکر بر شیعر ،اسیلوب
شعر وي را تحت تأثیر قرار داد که در بیشتر قصایدش به زبان نثر نزدیک است .به همیین
علّت ،اسلوب نثری بر شعر او چیره شده و شعرش ساده و روان است؛ با وجود اینکیه فینّ
شعریاش ،فنّی مرکّب و پیچیده است (حسین منصیور .)122 : 222 ،اسلوب نثری در قصیص
شعریاش بسیار به کار بسته شده است .مندور ( )92 : 201میگوید که مطران خود اعتراف
کرده که در بعضی از قصاید ،اسلوبی بسیار ساده به کار گرفته؛ یعنی نثر نیست و شعر هیم
نمیتواند باشد:
هَی یذَا کِتیییابي لَی ییْسَ نَثْیییراً مرْسی یالً

وَ لَی ییْسَ شِیییعْراً فَهْی یوَ شَییییكٌ ال وال

(این کتاب من است ،نثر مرسل نیست و شعر هم نیست؛ چیزي هست و نیست).

 .2نتیجه
از آنچه در این مقاله بیان شد ،نتایج زیر به دست میآید:
 .نیما و مطران ،دو شاعر نوگرای معاصر و متأثّر از ادبیّات اروپایی ،نقشی تقریباً مشابه
در ادب فارسی و عربی ایفا کردهاند.
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 .9تهدید آزادی بیان و گسترش خفقان و دغدغههای انسانی و اجتمیاعی مشیتر در
جامعۀ ایران و مصر ،این دو را به سوی استفاده از نماد و خلق شعر روایی در ادب فارسی و
عربی سوق داده است.
 .1نیما به کمک افسانهها و خلق نمادهای ابتکاری ،دسیت بیه آفرینشیی نیو در شیعر
روایی زد و گنجایشی تازه به منظور بیان افکار آزادیخواهانۀ خود پدید آمورد ،امّا مطران با
استفاده از روایتهای تاریخی ،اندیشههای خود را بیان کرد و با استبداد مخالفت ورزید.
 .1تفاوت اساسی شعر روایی این دو ،در این است که نیما با نمادینه کیردن اشیعارش،
آنها را از خطر ابتذال و روزمرّگی نجات داد و به آنها خصلت فرازبانی و فراملّیّتی بخشیید،
امّا نمادها در شعر روایی مطران ،در واق بیانگر اوضاع سیاسی و اجتماعی خاصّ اوسیت و
نمیتوان معنای دیگری از آن درك کرد.
مناب
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