
 طرانمَخلیل و نیما یوشیج شعر روایی تطبیقی  ۀمقایس

 هنری دو شاعر خلّاقیّتمیزان  ی درتأمّلبا 
  علی سلیمی

 ات عربی دانشگاه رازی کرمانشاهاستاد زبان و ادبیّ

 آبادی نظام  بدری یاری

 ات عربی دانشگاه رازیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّ
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 1/12/21 : تاریخ پذیرش، 10/29/ 1: تاریخ دریافت

 چکیده
نیمیا  مشیتر  مییان    یکیی از وجیوه  اجتماعی،  و های انسانی  هدف بیان دغدغه اکارگیری شعر روایی ب به

 .رواییی دارد  ۀجنبی  ،از اشعار نیما مقدار زیادي .خلیل مطران در شعر معاصر فارسی و عربی استو  یوشیج

این پژوهش بیا   .کرده استعربی  اصرعموارد شعر شعر روایی را ه ک است یشاعرانجزو نیز  خلیل مطران

 در را دو شیاعر و هنرآفرینیی   خلّاقیّیت میزان ، تطبیقی ادبیّاتتکیه بر روش توصیفی و با  روش تحلیلی ی 

ی خلّیاقیّت دهد که نیما با  می آمده از پژوهش نشان دست به ۀنتیج .استکرده بررسی و مقایسه  شعر روایی

 بخشییده  بدانهنری  ۀجنبکه خود تنیده  شعر رواییپود تارودر  ای  را به گونهای   های افسانهنماد، شاعرانه

نوآوری نیمیا   .پدید آورده است سنّتیدر قالبی را  شعری روایی تاریخی، با استفاده از موادّمطران امّا  ،است

بیه  ود محید  ،مطیران  مّیا خلّاقیّیت  ا ،تازه و پیوند دادن آن با زندگی امروز استی تخیّلدر خلق یک معنای 

میزان ابتکارات نیما توان گفت،   میدر مجموع  .تاریخی با دنیای امروز است روایتایجاد ارتباط میان یک 

بسییار بیشیتر از   در آن،  تخیّیل  ۀتوجّه به گستردگی دامنبا  های نو، به کمک شعر روایی،  در خلق مضمون

 .مطران است

 

 .نماد نیما یوشیج، خلیل مطران، شعر روایی،تطبیقی،  ادبیّات: هاي کلیدي  واژه

 

                                                           
 salimi1390@yahoo.com                                                                          :مسئول رایانامۀ نویسندۀ.  
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 مهمقدّ.  

؛ وجیوه مشیتر  بسییاری دارنید    ها و   زمینه ،فارسی و عربی ادبیّاتحرکت نوگرایی در دو 

آشینایی  و  ،جوامی  عربیی  اییران و   ۀجامعی فرهنگیی   اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسیی، 

از پیشگامان  ،9و خلیل مطران  نیما یوشیج. تآنهاسترین   ، از مهمّغرب ادبیّاتبا نوگرایان 

های مشتر  فراوانی   ویژگیاین دو شاعر نامدار معاصر، . اند یشعر نو در ادب فارسی و عرب

 :از جمله ؛با هم دارند

پییذیری از و تأثیر ،ویییژه زبییان و ادب فرانسییه بییه ،اروپییا ادبیّییاتبییا  آن دو آشیینایی.  

 ؛های ادبی جدید  مکتب

 مضمون و ساختار شعر شعر نو و ایجاد دگرگونی در زبان ودر سرودن پیشگامی  .9

 .اجتماعیو های سیاسی   سامانی بهنا حکومت خودکامه و ۀزندگی در سای .1

امّیا   ،گرایی داشت و مطران پیرو مکتب رمانتیک بیود   نیما بیشتر گرایش به مکتب واق 

بیان براي  يمناسب افتن قالبی های انسانی و اجتماعی یکسان و تالش برای  وجود دغدغه

 .سوق دادو استفاده از نماد شعر روایی ، این دو را به سمت خواهانه  های آزادی  اندیشه

ات فارسیی و عربیی   ها و مقاالت فراوانیی در مجلّی    جداگانه کتاب ،این دو شاعر ۀدربار

جو و جستگان نگارندجایی که تا این دو،  شعر روایی ۀمقایس ۀولي دربار است،نوشته شده 

و شعر رواییی ایین دو   کاویده را این موضوع ، حاضر ۀمقال .استانجام نشده  یکار، کردند

 .استکرده شاعر برجسته را با هم مقایسه 

                                                           
 در 921  به سال نیما. گشود جهان به چشم مازندران یوش روستای در خورشیدي 921  سال به (ش 111  ف) نیما یوشیج.  

 به مدّتی آن، از پس. وي بود رسمی تحصیالت پایان اینْ و شد، لویی سن مدرسۀ از نامه گرفتن تصدیق به موفّق سالگی بیست
 قصّۀ»نیما  منظوم اثر نخستین. آموخت عربی زبان یوشی، هادی شیخ آقا مرحوم نزد مروی خان رسۀمد در (برادرش) الدبن اتّفاق
 مثنوی وزن به بیت نزدیک پانصد منظومه این. داد انتشار بعد سال یک و سرود 922  سال در نیما را قصّه این. است «پریده رنگ

 در وي. بازگفته است را خود دردنا  داستان آن، در شاعر بلکه شده،ن تصویر مستقیم اجتماعی مفاسد منظومه، این در. مولوی است
 .(2 : 121  طاهباز،) اوست شعر تحوّل در آغازی که سرود را ،«افسانه» خود، شعر مشهورترین  11  سال دی
« زحلة»شهر « قیةالشر» ماتی را در دانشکدۀتحصیالت مقدّ. میالدی، در بعلبک لبنان به دنیا آمد 129  خلیل مطران در سال. 9

و « خلیل الیازجی»در آنجا از محضر استادان بزرگی چون . بیروت کرد آنگاه پدرش برای ادامۀ تحصیل او را روانۀ. خواند
او در میان معاصران، . فراوان برد بهرۀهای مربوط به ادب و زبان را آموخت و از محضر آنان درس« ابراهیم الیازجی»برادرش 

اساسی  سه مرحلۀ زندگی او. ادبیّات داستانی و حماسی را به شکل باشکوهی وارد شعر و ادب عربی کرد نخستین کسی بود که
پختگی که تا پایان جنگ  دورۀ: مرحلۀ دوم .( 12 -129 ) از آغاز حیات تا استقرار در مصر: نخست است؛ مرحلۀ را طیّ کرده

 .دوام یافت 212  ال که تا مرگش به سالکم دورۀ: مرحلۀ سوم. (1 2 - 12 ) جهانی اوّل ادامه داشت
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 و کاربرد نماد در آنشعر روایی . 9

دهد که جهاتی از آن میبهم و    مندی نشان می  انسان به آثار هنری یا اشعاری بیشتر عالقه

 تابهیام وییژه و قابلیّیی   .(12 : 111 یوشییج،  ) د باشید شیر  و تأوییل متعییدّ   تارییک و قابیل  

شیود چنیین نمیادی همیشیه زنیده و پوییا و         فرد معناپذیری در آن، موجب میی  به منحصر

هیای    ها و دریافیت   شاعران نمادگرا اصراری به تصریح احساس»از آنجا که . معناپذیر بماند

و حاصیل   هیای شیاعرانه، میبهم و خیاصّ      و احسیاس هیا    خود ندارند و معتقدند که حالیت 

در  اشعار این شاعران نیز در  ،(911: 121  ،دقیارصمی)« شاعرند ۀهای جذبه و مکاشف  لحظه

هیا و    بسا افراد مختلف، قرائت ازمند رمزگشایی و تأویل است و چهمشکل و نی ،مواردبیشتر 

 .مختلفی از یک شعر داشته باشندهای   برداشت

 نتیجۀدر . معاصر استدنیای از ابتکارات شاعران نوگرای  ،شعر به روایتردن کنزدیک 

و ای در آن نهفتیه اسیت     قصّیه سیاختی  ای از شعر پدید آمد که زیر  ، گونهخلّاق تحوّلاین 

و راوی ... دهنید   هایی هستند که در زمیان ر  میی    ترین مفهوم، داستان  ها، در ساده  روایت»

 ،روایت»: اند  که گفته چنان و ( 9-91: 111 آسابرگر، )« کند  میا نقل کسی است که داستانی ر

. شیود   های فرهنگ بشری دیده میی   های بشری است و تقریباً در تمام جلوه  یکی از جهانی

ای آیینیی، روایتگیری دارای جایگیاه    قصّهو در ر، نمایش، اسطوره، تاریخ قصّهدر داستان، 

شعر : ای است از آمیختگی دو هنر سخنوری  جلوه« شعری قصّه»شعر روایی . ای است ویژه

را تیا سیطح    قصّهشعری،  ۀدر این فن، شاعر با تکیه بر قدرت الهام و اشار. پردازی قصّهو 

هیای هیر دو را     واحد کیه ویژگیی  امّا  تصویری کاملر برد و دو هنر را د  شعر بدی ، فرا می

ی ایین هنیر در اوز زیبیایی و پختگیی،     بیرای شیکوفای  . کند  ی میسازد، متجلّ  منعکس می

ترین عامل، قدرت الهام شعری و استعداد روحی شاعر در تصویرگری و اشاره سازی   اساسی

 .(21 : 111 رجایی، ) «است

 .از نمادهاست استفاده بخشد،  ی نو میظرفیّتن نماید و بدا  میچه شعر روایی را زیباتر آن

ذهن و استعداد مخاطیب، تیوان    ظرفیّتبه  توجّها نماد یا سمبل چیزی است که ب ،در واق 

ذهنیی و   ظرفیّیت بیه   توجّهخواننده یا شنونده با  ،ایجاد معنی داشته باشد؛ به عبارت دیگر

زیرا نماد  درك کند؛کشف و  اي از آن معنی و مفهوم تازهخود، بتواند به صورت دائم،  توانی

 فون هومبولیت . دارد بر درهم اقض را معانی متن حتّیشود،   به یک معنی واحد منتهی نمی
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و این را باید امتیاز سخن نمادین دانست « شود  نایافتنی می اندیشه در نماد دست»: گوید  می

بلکیه   شیعرْ نقّاشیی نیسیت،   »: نمادگراها معتقد بودنید  .(921: 121 احمدی، )اش  و نه کاستی

قط   که با حقیقت واق ْ شود  شعر از آنجا شروع می ۀعرص. تظاهری از حاالت روحی است

توان گفت که معنی فالن تعبیر   نمی. کند  نهایت ادامه پیدا می این عرصه تا بیرابطه شود و 

هدف شعر سمبلیک ایین اسیت کیه عظمیت     . تر از فالن تعبیر دیگر است  درست ،در شعر

یید  ت را با تشریحات واضح و صریح از میان نبریم و بیرای ایین کیار با   تخیّالاحساسات و 

و بسییار   محیطی را که برای شعر الزم است بوجود آوریم؛ یعنیی خطیوط زنیده و صیریح    

این سایه روشن را با تغیییر دادن قواعید واحیدهای کالسییک و دور     . روشن را محو کنیم

د هایی که بر اثر دستور زبان و سیابقه بیه وجیو     انداختن معانی معتاد، با بر هم زدن تداعی

 .(011-010: 111 ، سیدحسینی) «آورددست  توان به  آمده است؛ می

 

 های انسانی و اجتماعی دو شاعر  دغدغه. 1

 .صر اسیت معاشاعران ترین   یکی از مردمی اش با شعرهاي اجتماعی و انسانینیما  شکّ  بی

. شعری نیما، عمق بیشتری پیدا کرده است شخصیّتاین رسالت اجتماعی همراه با تکوین 

قائیل  درخور برای شعر دی اش است و رسالت و تعهّ  د زمان و جامعهنیما شاعری آگاه از در

دییده زمیان خیود      زده و درد و رنج مردم سیتم بیشتر اشعارش دربارۀ جامعه استبداد است و

عدالتی  بی رنج و د و فقر ودر ی نیما پر است از تصویرهایی نظیرشعرهاکلّی،  به طور. است

نیوعی شیعر نیمیایی    » ،جریان سمبولیسم اجتمیاعی  .(9 : 112 شریفیان و جعفری، ) اجتماعی

 شعری که هدف آن باال بردن ادرا  و بینانه؛ ا محتوای اجتماعی و فلسفی و روشناست ب

 ...شیود   پیامی اجتمیاعی و انسیانی در آن بیازگو میی     بینش هنری و اجتماعی است و غالباً

او در تماس است و  اندیشۀ وکار دارد و هم با ادرا  وشعری که هم با احساس خواننده سر

کند؛ از ایین رو   چیز را ببیند و حسّ گوش خود را باز کند و همه چشم و خواهد خوانندهْ  می

عشیق کیه    حتّیی در این شیعر  . رود و هر چه هست، اجتماعی است  فرد از میان می مسئلۀ

 .(91 -91 : 101 ، کیوب  زرّیین )« کنید   جنبه و رو  اجتماع پیدا می ،تنوعی گرایش فردی اس

ایین  . اجتمیاعی جهیان معاصیر اسیت    محیط  بازآفرینی دقیق و کامل و صادقانۀ شعر نیما

 .گرایي ابتدایی است واق فهم است و به تعبیری نوعی  بازآفرینی، بسیار ساده و همه
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ش به فرهنگ میردم  عمیق او و دلبستگی خاصّ توجّهاز  ،نگری نیما گرایی و ژرف واق 

چنیین   ،ت بنییادین جامعیه  تحیواّل هیای انقالبیی و     ریان جنیبش در ج. دارد  میمایه بر

یابد؛ زییرا    گیری از آن ضرورت می  رویکردی به زبان و اندیشه و فرهنگ مردم و بهره

« در فرهنگ پوییای آنیان انعکیاس دارد   ناپذیر مردم و زندگی عملی آنان  پیکار درنگ

گردان نیست و هرگیز نییروی     او هرگز از وقای  خارجی روی .(09 :122 قزاوانچیاهی،  )

کنید و بیه     تنها اکتفا نمیی  تخیّلِدهد و به   خود را تنها از دست خیال پرواز نمی ۀخلّاق

جویید؛ شیعر نیمیا      شود و شعر را در آسمان نمیی   حقایق دور نمی این طریق از صحنۀ

ولیی   ،هیای گمنیام    بیان امیدهای سرشار، بیان ترس. های روی زمین است  پیچیدگی

 .(91 :121 ، احمد آل) هنر معاصر است ۀیافت ه و تکاملزند ۀشعر نیما نمون. یدار استپا

درد شاعر واقعیی، دردی نیوعی و    .جمعی با مطالباتِ ، فردی است از درونِ جم شاعر

اییم    ای رسیده  رهما درست به دو»: گوید  نیما یوشیج می. نه فردی و خصوصی ،تیپیک است

 قدما داشتند، به پاییان رسییده اسیت؛   تنگ و محدودی که  نظرِ مسیرِ ؛مرده است که شعرْ

فریاد »در آخر شعر  ،برای نمونه .(91: 111 یوشییج،  ) «کور شده است ،راه یوار است؛انتهای د

من از برای راه خیالص  /  فریاد من رسا/  گرفریاد من اگر شکسته در گلو، و»: گوید  می «زنم  می

 .(111: 121 ، همان) «زنم  فریاد می/  زنم فریاد می/  خود و شما

اگر  قطعاً»: گوید  میدر این زمینه  دارد و تأکیدبسیار  تفکّر جنبۀ اجتماعینیما بر  اصوالً

کیردم و بیه    نداشت، سیقوط میی   جنبۀ اجتماعی تْشدّافکار و احساسات امروز من به این 

شعر خوب، »: معتقد است او .(111: همان) «کردم  ب حاصل میعوالم صوفیانه و درویشی تقرّ

د خود، میردود  اگر چه در زمان تولّ کند؛  ت رشد میملّ ،با فکر. بالفعل است ،مثل طفل زنده

و جای دیگیر   ( 91 :همان) «اعتنا بود ، باید به آن بیاین اقتضای وقت است. واق  شده باشد

 .(همان) «مات عمومی باشدزندگی عصری و تألّ ۀشعر باید تصویرات مختلف»: نویسد  می

غفلیت و   دگی و اسیتبداد و خواهان و مبارزانی بود کیه بیا بنی     مطران نیز یکی از آزادی

مطیران بیا   . در بیداری سیاسی میردم ایفیا کیرد   بسزایي او نقش . ماندگی مبارزه کرد  عقب

نخسیت   وی در اواخر قرن نیوزدهم و نیمیۀ  . ارتباط نبود ، بیحوادثی که در عصر او ر  داد

مطران . روی دادحوادث مهمّي  ،در کشورهای عربی کرد؛ زماني که  می  دگی قرن بیستم زن

خیواهی و ایجیاد اخیتالف بیین      الحمیید و مبیارزه بیا آزادی   عبددر لبنان به دورۀ اسیتبداد  

 مصر هم با اشغال انگلییس و مبیارزۀ   این در حالی بود که .کرد  های دینی زندگی می  فرقه
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ایین  مردم . رو بود یجاد اختالف میان احزاب سیاسی روبهو ا ملّی های  ها با حرکت  انگلیسی

قصد اصلی مطران  .(92: 222 حسین منصور، ) ها در رنج و گرفتاری بودند  مدّتا ها ت  سرزمین

:  22 عشقونی، )بود ن برضدّ ظالماو آزادگی و قیام آزادی  از اشعار حماسی، برانگیختن حسّ

کشید تیا     و مشکالت آنها را به تصویر میی  مردم یشترْب ،خویش مناسباتِ در شعرِوي  .(02

 گونۀ شعر او را توانیم این  ما نمی .(  : 212 ادهم، ) اینکه خود و احوالش را به تصویر بکشد

 وي. اش را به تصویر نکشییده اسیت    هزیرا او زندگی روزمرّ شخصی به حساب آوریم؛ شعر

شیان رسیید؛ زییرا     به تاریخ زندگیان توان از شعرش چون شاعران فرانسه است که نمیهم

از آنیان  گراییی را در  که فردای  به گونه ،گرایش موضوعی بر گرایش فردي آنها غلبه دارد

مطران در ایین گونیه از اشیعار     .(01: همان) را از آن خالی ساخته استعرشان بین برده و ش

ستم استعمارگران بیه   خلیل مطران با ظلم و. شاعری اجتماعی به معنی واقعی کلمه است ،خود

  :گوید او مي. مبارزه برخاست

 أرجییییيأنَییییا لَییییا أخَییییاف  و ال 

 مَییییتْن  بَییییرٍ بِییییيفَیییینذا نَبَییییا 

 لِییییيال قَییییوْلَ غَیْییییرَ الْحَییییق   

 ألْوَعْیییید  وَاایعَییییاد  مَییییا کانییییا  
 

 وَ سَیییییرْجِي م ؤَهَبَیییییةٌ فَرَسِیییییي 

 بَطْیییییین  ل ییییییج   مَطِیَییییییة لْفَا

 ينَهْجِیییقَیییوْلٌ وَ هَیییذَا الییینَهْج    

 لَیییییییدَیَ طَرییییییییقَ ف لْیییییییجِ
 

( 91: 222 مطران، )  

 .مرکب و زینم آماده است ؛کنم نمي ترسم و سکوت اختیار نمي من)

 .گاه مرکبم دل دریا خواهد بود و از دریا خواهم رفت آنپس  ،اگر مرکب خشکي مرا نرساند

 .ر از حقیقت سخني ندارم و این شیوۀ من استغی

 .(تواند مان  من شود و مرا زمینگیر کند نمي وعده دادن و تهدید کردن

ردم را گونه م ران است که در آن با حالتی تعریضخلیل مطملّي  از اشعار ای نمونه ،این

از اسیتبداد و  ای  واهمیه  که هیی  کند  تأکید ميخواند و خود نیز   میبه مبارزه با استبداد فرا

 .مزدوران آن ندارد

 

 عراشعر روایی دو ش. 1

خود او معموالً داستان و شیاعری  . از نوع روایت داستانی است شکند و روایت روایت مییما در شعر ن

 .برد های داستانی به کار می ظومهعاً در معنی منداستان را توسّ ۀآورد و کلم را در کنار هم می
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ونه ذوق و هوش خیود  گ تواند همه شاعر میفرمی است که بهتر از تئاتر،  ،داستان نقل

پیردازد و   جنگد، بیه قضیاوت میی    کند، می ایی میبنّ در داستان، شاعرْ... را آفتابی کند

. انیدازد  ات زندگی دست میجزئیّ ۀبه هم. کنند تئاتر می ۀکند که در صحن کاری را می

هیوش و ذوق  گونه مهارت و زبردستی و  در واق  داستان راهی است که او در آن همه

 .(10 :111 ، یوشیج) آزماید خود را می

، (21-20 :همیان )« ما باید از هر حیث عوض شیود  ادبیّات»بر اینکه  تأکیدیوشیج با  نیما

عمیده  » ،به نظر او. دانستر شکل را برای این تغییر کافی نتغیی و بیان تازه موضوع تازه و

شیعور  وصیفی و رواییی را کیه در دنییای با     ست که طرز کار عوض شود و آن میدل ا این

 21: همان)« کند  تا این کار نشود، هی  اصالحی صورت پیدا نمی ...به شعر بدهیم هاست، آدم

ها دانسیته    ترین فرم  ن را کاملکرده و آ تأکیدالی سرایی و نقّ  تانداس اهمّیّتنیما بر  .(02 و 

شاید حاصل همین اعتقاد نیما به نقل و روایت است که ساختار شعرهای بسیاری از  .است

کیار  »، «سریولی ۀخان»، «مانلی»، «سقریم ۀقلع»، «محبس»، «زسربا ۀخانواد»، «افسانه»جمله 

 شعرهایدر  وگو گفتوصف و  اهمّیّتنیما بارها بر . روایت داردشکل « مرغ آمین»، «پا شب

 .(22: 111 ، نژاد پارسی) کرده است تأکیدروایی خود 

حقّ  هباو  کرد، بلکه نمي اکتفا و عاطفی شعر وجدانین سروده فقط بمطران نیز  خلیل

 ادبیّیات ن نخسیتین کسیی بیود کیه     در میان معاصرا بود و و اجتماع تاریخ و حماسه شاعر

در ایین راه بسییار   و  وهی وارد شعر و ادب عربی کیرد داستانی و حماسی را به شکل باشک

تعبییر و بییان،    ساختار و شییوۀ  اسلوب ونظر از آثار نوپردازی در نزد مطران، از . ق بودموفّ

ی به معنا قصّه ۀآورندوجود هکنیم اگر بگوییم مطران ب  نمی غلوّ». ستشعری اوهای   داستان

موضیوعات  » ،او در قالب شعر رواییی  .( 1: 202 عطا، )« باشد  صحیح آن در دیوان عربی می

 «و سیاسی را بییان نمیوده اسیت    ،زن، عشق، موضوعات اجتماعی، تاریخی: مختلفی مانند

ی و معنوی پیوند برقیرار  هایش میان حوادث مادّ  قصّهیشتر مطران در ب. (10 :9 91زرکوب، )

 هیاي  تبا وجود اثر و نقش کالسیک غالب بر اسلوب شاعر و ساختار عبارت و صیور  .کرد

را در  قصّیه وفق دهد و  قصّهات ق شده است که اسلوب را بر اساس مقتضیّآن، شاعر موفّ

میان سیازگاری و انعطیافی    الی کهو معنوی انتقال دهد، در ح مادّیمیان فضاها و حوادث 

 .(22:  21 القط، ) استکرده ی ایجاد دل خاصّاین انتقال است، توازن و تعا که الزمۀ
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ثیر غیرب و تیأ   ادبیّیات از عوامل روی آوردن مطران به این هنیر شیعری، آشینایی بیا     

شیعر  تمایل به سبک و مندی از طبیعت، توان و استعداد شعری شاعر   یذیرفتن از آن، بهره

بسییار شیدید از مکتیب     پیذیري ثیرتأ و شیعر،  قصّیه قصصی و همیاهنگی مییان دو هنیر    

شعری فراهم کرد و با این  قصّۀقوی را برای  اي زمینه مطران بدون شکّ .استرومانتیسم 

اسیاس   زیرا او قصیده را بر ؛ه خارز نکردحال شعر عربی را از قالب قصیده به قالب محاور

های شعری احمد شیوقی و    برای پیدایش نامه ای  مهمقدّ داد و اینْو درام وفق  قصّهعناصر 

پژوهشیگران   ،در واقی   .( 9 : 202 مندور، )ساخت  ممد زکی ابوشادی و عزیز اباظه فراهاح

یعنی شاعر فقط  ؛اش به رویکرد موضوعی تمایل دارد  معتقدند که مطران در قصاید داستانی

بیه عبیارت   . کند  بلکه عواطف دیگران را بیان می گوید،  از درون و عواطف خود سخن نمی

بیه موضیوعی    ،ذاتی و فیردی را از حالت ی شعر قصصی   خصوص ، او شعر عربی ی به دیگر

 .(22:  22 عشقونی، ) تبدیل کرد

ند و چه آنها ا نزدیک سنّتیچه آنهایی که به ساخت ی های روایی   منظومه نیما در بیشتر

هیای   ف نو دارند و مقولیه تازه و حرشکل اند و  عدول کردهشعر کامالً  سنّتیکه از ساخت 

تأثیرگذاری بیشتر بر خواننده و  و قصد القای عاطفه ی  کنند انسانی را مطر  می واجتماعی 

شود و بییان   ان او استعاری میبه همین دلیل زب .گریز از تنگناهای دستگاه سانسور را دارد

هیای ایین    از ویژگیی  ،رازهیا و زبیان پررمیزو   ادنماسیتفاده از  . گزینید  برمیي مستقیم را غیر

بیرای توصییف زبیان آثیار      ،روس ۀنویسیند  ،سالتیکف شجدرین. های روایی است حکایت

کند که  استفاده می «ارک زبان پنهان»یا  «زبان ازوپی»از اصطال   ،نویسندگان ناراضی روس

میرصیادقی،  )« ه اسیت گرفتی  ،قرن ششم قبل از مییالد  گوی یونانی قصّه ،از نام ازوپ»آن را 

چیرا کیه از    ؛کار ازوپی اسیت  زبان روایتگری نیما هم بیشتر همین زبان پنهان .(20  :112 

نیما با روزگار نویسیندگان ناراضیی    ۀتاریخی و شرایط اقتصادی ی اجتماعی، زمان  ۀنظر دور

 نید و در ادامیۀ  ک  جامعه را به خیوبی در  میی   نیما وض  .تتزاری همسان بوده اس ۀروسی

او اعتقاد دارد که صریح صحبت . آورد  همین در  صحیح است که به نمادگرایی روی می

شود به سادگی محو شوی و نتوانی پییام خیود را بیه آینیدگان و کسیانی        کردن باعث می

س الهی هسیتم کیه   مقدّ من فرشتۀ» :که محتاز حمایت و هدایت یک رهبرند منتقل کنی

سنجم و آن نور   بینم، می  همه را می. کنم  از و تماشا میپرو ،آلود شیطان در سرزمین جنایت
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هیای گیل را بیه      تا بتوانم فردا دسیته  س مرا حفظ خواهد کرد که پر و بالم آلوده نشودمقدّ

همیان  « سنیور مقیدّ  »منظیور از   . ( 0: 121 ، طاهباز)« گناه نثار کنم بیدان باشهامت و فرزن

 .اوست در شعر سمو سمبولینمادگرایی 

بیا  امّا  دیرینه دارد، ۀعرفانی، سابق ادبیّاتفارسی، به ویژه  ادبیّاتنمادگرایی در  چند هر

هیا و    نیما یوشیج همراه بیا دیگیر نیوآوری   با وجود این، . جدید است اجتماعی، کامالً ۀزمین

اسیتبدادی   شییوۀ  .(11 : 111 حمییدیان،  ) شیعر کیرد   هم وارد حوزۀآن را  ،تتحوّالتغییر و 

دی چیون نیمیا   و تمایل شاعران متعهّ ،ظارت دستگاه سانسور بر شعر از طرفیحکومت و ن

کارگیری نمادها در شعر نیما  های مردم از سوی دیگر، باعث به  تبه بیان دردها و محرومیّ

را دارد کیه  چنین شعری ایین امکیان   . شود  و رواز سبک سمبولیسم اجتماعی در ایران می

 نیما. اند از شعرهای نیما، سمبلیک یا نمادیخیلي  .(101: 112  زرقانی،) چندین معنا را برتابد

انسیوی و اشیعار   اروپایی تهران قدیم تحصیل کرده، با سمبلیسیم فر  یوشیج که در مدرسۀ

نیما از این صور خیال، . ارزش ویژه قائل بود ،در شعرنماد و برای  آشنا شده بود« ماالرمه»

 اعتقاد داشتنیما  .(1  : 121 فلکی، ) سود جست های نو خود در شعر  اندیشه براي عرضۀ

و  ،دهنید  دهنید، وقیار میی    دهند، اعتبار میی  کنند، دامنه می ها شعر را عمیق می سمبل

آنچه وسیعت دارد، پوشییده اسیت و بیرای     .. .یابد خواننده خود را در برابر عظمتی می

. خوب مواظبت کنید ها را  سمبل .آید ، مبهم و گنگ به نظر می پیچیده یْنظرهای عادّ

تیر خواهید     تر و مناسیب   تر بوده، عمق شعر شما طبیعی  تر و مناسب  هر قدر آنها طبیعی

و طیر   بایید فیرم   . کند؛ باید آن را پرداختیه سیاخت    کاری نمی ولی فقط سمبلْ. بود

 .(11 -11 : 111  ،یوشیج) «احساسات شما به آن کمک کند

ندانی بودند که آگاهانیه بیه محتیوا پییش از     نخستین هنرم ها  سمبولیست ،در واق 

ت برای رخنه کردن در ورای واقعیّاست کوششی  ،سمبولیسم. بخشیدند اهمّیّتشکل 

آن ] خواه به معنای افالطونیخواه این معنی در درون شاعر،  ها؛  به سوی دنیای معنی

ات پیرامیون و  واقعیّ در پیوند با اًعمدتنماد در شعر نیما  .(19: 120 پورنامداریان، ) [باشد

گیرد که توان و   وی از نمادهایی بهره می. گیرد  زندگی ملموس و محسوسات شکل می

نیما، نماد رستگاری « مرغ آمین» مثالً. ای طر  زمینه اجتماعی دارندکامل بر ظرفیّت

او نشیان از روز بییدار   » :«دسیت دارد »است که با تنگناهیای همیین زنیدگی موجیود     

 .(211: 111 یوشیج، ) «زندگانی دست دارد تنگنایِ به نهانِ / ست  ظفرمندی
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بیراي   ن؛ت شعر نهفته است، نه در واژگان معیّیّدر شعر نیما در کلّ اًعمدتسمبل یا نماد 

 تشیّی پهنا و ژرفیایش ییا در کلّ   ، در درازا و«پادشاه فتح»و یا  ،«مانلی»، «مرغ آمین»نمونه، 

بنیابراین بخیش نمیادی    . ر استثّر نیما در این حالت مؤلت روایی شعه خصالبتّ. اند نمادین

یکی  «پادشاه فتح» .(91 و  22 : 121 فلکی، ) توان نمادگرایی درونی دانست  ا میشعر نیما ر

شیدن نفیت،   ملّیی   ، یعنی در کوران جنبش192 نیماست که در سال نمادین از شعرهای 

 دهید   نشان می خود را ۀها چهر  نگرانیای از   هایی که امید در آمیزه  سروده شده است؛ سال

افسا،  و آن جهان/ زندگان در هم آمیزد  های  های قبرهای مردگان و خانه  سایه». (21: همان)

ویل از گوش تیو خیواب تیو بیه     دهد تح  می/ از پی خواب درون تو /  نهفته در فسون خود

 .( 11: 111 یوشیج، ) «ستا پادشاه فتح بر تختش لمیده/  چشم تو

ای کیه    در برابر نومیدی فزاینده است« روزهای دیگرگون»نماد امید  پادشاه فتح، ،در واق 

امییدی کیه ماننید    . شود  ر نمایانده می، همچون پذیرش سرنوشتی مقدّ«جهانخوران»از سوی 

نیما در این شعر، امید به پیروزی بر ستم را، . شکند  ذات سکون را می ،(نیروی بیداری)نیرویی 

توانست همان اند  نسیم بهارانیه را پیس     می ها و تردیدها ها و نگرانی  ایطی که یأسدر شر

گیردد    ز اوسیت، گیر آغیاز میی    / اوست زنده، زندگی با اوست ». کند  دانه تبلیغ میبراند، متعهّ

او بهیار دلگشیای روزهیایی    / های اسارت   هم از او، پایان بیابد گر زمان/ جهان را رستگاری 

 .(همان) «دواند  میاندر او گل  و/ امید را ز امید  ۀشکافد او بهار خند  می.. / .ونرگهست دیگ

اش از اسطوره و تاریخ سایر  دارد، در اشعار رواییمطران با اینکه گرایش رمانتیک  ولي

اجتماعی که در زالل عاطفه و احساس عمیق نوشیده و از  ها کمک گرفته و از چشمۀ ملّت

هیای    قصّهو وطنی درآمیخته و ملّی  با قضایای آن را تأثیر پذیرفته و آن رشد کرده، عمیقاً

مانتیکی نیما قی پدید آورده است، در حالی که این چنین عملکردی با گرایش رحماسی موفّ

 .ی استیگرا واق دور است و بیشتر مبتنی بر  از خیال بهزیرا  ؛سازگار نیست

و در آن بیه رفتیار حیاکم و محکیوم و      رمزگراسیت  ،مطران در قصاید تیاریخی و سیاسیی  

مستقیم و به زبیان رمیز اشیاره کیرده و از تیاریخ      یقت و آزادی و مساوات، غیرگسترش رو  حق

ر شیده  متیأثّ هم ه از شعارهای انقالب فرانسه البتّ .استجسته های دیگر بهره   حاکمان سرزمین

استبداد عثمانی و انتقیامش  رضدّ بد مطران تمرّ با وجودگوید،   می ( 1: 201 )محمد مندور . است

بینییم    یک قصیده را نمی ه خود در گردآوری آن اشراف داشته ی کاز سیاست آنها، در دیوانش ی  
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تکیه بر تاریخ، عنصیر اصیلی    ،در واق  .آن سیاست باشد ضدّر برشمنی و تنفّکه در آن کینه و د

را  اریخ العامام فی ملخص التّیّاأل آةمرکتاب ، تاریخ در زمینۀ. سرایی است  ات او در داستانتفکّر

نیقییه و  یف ، تاریخ یونان و روم و قرون وسطی و تاریخ چیین و هنید و مصیر و   نوشت که در آن

 .استکرده های بزرگ را تا آغاز قرن بیستم بررسی   نهای صلیبی و تمدّ  عرب و جنگ

هیای    تملّی . ی کیرد ها زنیدگ   ت و نهضتتحوّال ها و  مطران در دوران سرشار از انقالب

 او در طلیعیۀ . بردنید   لبنان از ظلم و ستم و استعمار و سرکشی رنج می خصوص عربی و به

داد او عثمانی و استب عبدالحمیدسلطان سر دادند و ضدّ  شاعرانی قرار دارد که ندای آزادی

. ددارنی جلوه و شکوه خاصّ ،قصاید حماسی و تاریخی مطران .قصایدی را به نظم درآوردند

هرمیانی را در کالبید ملیل عیالم و     ، رو  حماسیی و ق اش اریخی و داستانیدر قصاید توي 

 .تجدید کندرا  آنان عظمت ،ها  تانسعی دارد با سرودن این داسدمد و   ویژه ملل شرق می به

مقتیل  »، «ینالصّی  الکبییر فیی   السیور »، «نیرون »ماننید  شیعری او   های قصّهتعدادی از این 

 .(11:  22 ، عشقونی) اند  لومات تاریخی الهام گرفتهمعاز این « بزرجمهر

استبداد عثمانی را لمس کرد و با اسیتعمار انگلییس در   برضدّ « سوداأل جبل»، قیام شاعر

ی است و از ظلم و استبداد و اسیتعمار بییزار   خواه آزادیاو شاعر آزادی و . مصر مبارزه کرد

تیاریخ روم و   بر تمیام « نیرون»در قصیدۀ  .داردکامل آگاهي است و از تاریخ قدیم و جدید 

و  هیا  فرعیون تیاریخ  اش،  تیاریخی  هیاي  هیددر قص دارد وکامل اشراف سیره و رفتار نرون 

هیای    قصّیه در تاریخ جدید، . را بیان کرده است ساخت دیوار بزرگ چین و پادشاهان ایران

بیه  وي میردم را  . ده اسیت آوررا به رشته نظیم در « ةالطفلة البویری»و « سودفتاة الجبل األ»

بر رمیز و  های تاریخی مطران   قصّه. کرد  و قومی دعوت میملّی  آگاهی عدالت و بیداری و

سرکشیان و سیتمگران را   . کننده به نهضت و مقاومت و انقالب خیال استوار است و دعوت

باد تنید گیویی   کنید؛   کند، احساس غرور و شیهامت و حماسیه را تحرییک میی      محکوم می

 .(2 : همان) های سبز بروید  دارد تا برگ  میبرهای زرد و خشک را   است که برگ شدیدی

. است سروده شده است که با استناد به تاریخْ« نرون» ،مطرانحماسی  ترین قصیدۀ  مهمّ

ال، از تاریخ قدیم کمک یک عبرت تاریخی است که برای پند و اندرز زمان ح ،این قصیده

بینی و  و غرور خودبزرگ (نرون)تار همان حاکم سرکش روم سیره و رف گرفته و موضوعش

گونه بار  و ظالم را این خودشان حاکمان مستبدّ های ذلیلْ  تبه باور شاعر، ملّ. استبداد اوست
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 :کشد  سرکش روم و کارهایش را به تصویر می ، این امپراتور«رونن» قصیدۀدر . آورند  می

  اذَلیییکَ الشَیییعْب  الَیییذِي آتیییاه  نَصْیییرَ

 أيُ شیییيكا کیییانَ نَییییرون الَیییذِي     

 قَزْمَیییییةٌ ه یییییمْ نَصَیییییبوه  عَالِییییییاً
 

 حْیییر  أه یییوَ بِالسُیییبَةِ مِییینْ نیْیییرونَ  

 عَبَیییدوه  کیییان فَیییظَ الطَبْییی ِ غِیییرَا   

 وَجَثییییوا بَییییینَ یَدَیْییییهِ فَاشْییییمَخَرَا 
 

( 1 : 222 مطران، )   

 .سزاوارتر است از نرون به رسوایی و ننگ ،ی که او را یاری کنندملّتآن )

 .مغرور استو او شخصی تندخو  کنند؟  نرون کیست که او را اطاعت می

 (.؛ سپس جایگاه او رفی  شدای است که آنها او را باال قرار دادند و در مقابل او زانو زدند  کوتوله

روی   زییاده  نتیجیۀ  ،«نیرون»استبداد و خودکامگی  شود که ریشۀ  ص میمشخّ ،در این ابیات

 .اند  بوده توجّه  ان در بزرگداشت این سرکش بوده و مردم به ظلم و ستم او بیرومی

 إِذا  میییییرِاأل ذ و ییییییبْطِش  میییییانّإ

 قوْمَییییه   بِرِفْییییقا نیْییییر ون  سَییییاسَ

 بِهِییییمْ الل ییییینَ وَجَییییدَ ىحتّیییی نَأل
 

 مْییرَا أ وْه وَلَیی األ ولییى بَطْییشَ یَخَییفْ لییمْ 

 دَثْییییرا  بِییییالخیْرِ عَهْییییدَه  اًم سْییییتِهلّ

 اقْمَطییییرَا ث ییییمَ عَتییییا ث ییییمَ فجَفییییا
 

(19 : همان)   

 .دستانش نترسدگاه که از قدرت و زور زیر هر ؛کند  همانا فرمانروا زورگویی می)

 .کار با مدارا و نرمی بر قومش حکومت کرد و بسیار نیکی کرد يدر ابتدانرون 

 (.سرکشی و تندخوییستم کرد و  سپس .نرمی و سازش به خرز داد تا سازش را در آنها یافت

طیول  در وي . کشید   جنایات این امپراتور ظالم را به تصیویر میی   شاعرْ ،در این قصیده

در مقابل این دیوانه را نرون، خواری و چاپلوسی رومیان  توصیف رفتارهای زشت و ظالمانۀ

 .داند  را عامل اصلی این طغیان می آنهاکند و   یادآوری می

 شا طَی ییییبالِعَیییییْ وِلَیییییْسَ بِییییالْک فْ
 

 کییلُ مَیینْ شَییقَ عَلیْییهِ العَیییْشَ ح ییرَا    
 

(همان)   

 .(خور زندگی خوب و خوش نیست، درباشد ناپذیر کسی که زندگی آزادانه برای او سخت و تحمل) 

 :گوید  برد و می  ای جالب به پایان می  اش را با موعظه  مطران قصیده

 ي الئِیییم  إنّییی ؟مَییینْ یَل یییمْ نَیْیییر ونَ 

 وْما خَییییالِق و نَیْییییر ونِهِم  ک ییییلُ قَیییی 
 

 مَیییةً لیییوْ کَهَرَتْیییه  ارْتَیییدَ کهْیییرَا     ا  

 مْ قِیییلَ کِسْییرَ   أقَیْصَییرٌ قِیییلَ لَییه    
 

(91 : همان)   
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او را سیرزنش و طیرد    کینم کیه اگیر     ی را سرزنش میملّتکند؟ من   چه کس نرون را سرزنش می)

 .کشید  کرد و دست می  نشینی می  عقب ،کردند  می

 (.گفته شود یا خسرو (سزار)آورند، خواه به او قیصر   می نرونشان را به وجود میهر قو

کیه  کند  را توصیف ميای   عمال وحشیانهطغیان و اَ ، مفاسد و«نرون»مطران در قصیدۀ 

 این قصیده، ،در حقیقتامّا تش مرتکب شد، امّریز روم برضدّ  و خون پادشاه مستبدّ« نیرون»

نیان را در کیام   ه و لباستعمار فرانسه که سیوریّ ران است برضدّ صدای خشم و اعتراض مط

هیای مجید و عظمیت خیود را در       استعمار انگلسیتان کیه پاییه   برضدّ  خود درنوردید و نیز

شاعر فقط به دنبیال   .(11 : تا  ضیف، بی) خون مردم بنا نهاد و مصر بر پایۀ فلسطین و عراق

هیای دورتیری را    دی او نیسیت، بلکیه افیق   حکم استبدا تاریخی نرون و رفتار و شخصیّت

. تبعید و آوارگی را چشییده اسیت   گرای مشتاقی است که انواع ستم و  یزیرا او ملّنگرد؛   می

عیرب را در   فرزنیدان  ،رمزگراست که شاعر در ورای آن تفکّربیانگر نوعی « نرون» قصیدۀ

ایین قصییده سرشیار از     .کند  حاکمان ظالم و فریبکار تشویق میهر سرزمینی به قیام ضدّ 

 ی اصیل اسیت یرگری واال و ابداع فنّعمیق و حکمت واعظ و زبان برگزیده و تصو اندیشۀ

شعری به معنای دقیق کلمیه   نخستین حماسۀ« نرون»جاودان  قصیدۀ .(111: 211 مرییدن،  )

 .(92: 212 عطوی، ) عرب است ادبیّاتدر 

 جایش شیوۀ استوارگویی نیست و به و سیاسی بر پایۀملّی  های شعری  این نوع داستان

 ،هیا و تیاریخ و اسیطوره     ملّیت آوردن نمونه از احوال سایر . تلمیح و اشاره به کار رفته است

و کیاربرد رمیز و ایهیام جلیوه     نمیادین  بییان  بیا  گویی است که گاهی   نوعی تلمیح و اشاره

هیای    ا استبداد قیدرت ای برای بیان مفاهیم سیاسی در مخالفت ب  وسیله ،این روش. کند  می

ها و افکیار سیاسیی     ایده ،ها و شر  وقای ، به نوعی  شخصیّتنمادین حاکم است و با طر  

 .(21 -11 : 111 ، رجایی) سازد  سیاسی حاکم مطر  می به سلطۀشاعر را 

 

 نوآوری در شعر روایی دو شاعرمیزان . 0

ابیداعی و   جنبیۀ  نمادهیای او  و آفرییده خیود نیماسیت    ، نمادها عمومیاً روایی نیما در شعر

کنید، مفهیومی تیازه و      اسیتفاده میی   سنّتیاگر از نمادهای اساطیری و  حتّی ؛ابتکاری دارد

، «مرغ آمین»نمادهایی مانند  ،در شعر نیما. دهد  متناسب با فضای شعر به آنها میاجتماعی 

، برای نخسیتین  «بگل مهتا»تر نظیر   در شعرهای کوتاه حتّیو « سریولی»یا « پادشاه فتح»
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، مرغیی  «مرغ آمین»محور در  براي نمونه، گیرند؛  ازه شکل میبار و در پیوند با مضمونی ت

کیه   آیید   میی ایین بیه خیوبی بر   از  ،این هیر دو خصیصیه  . پیکر با سرشتی از مهر است کوه

 نیما. تصویری بسیار گویاتر از تشریح ؛«گستراند  بر سر دیوارشان می های پهن خود را بال»

و  شیاهنامه سییمرغ  : از دو مرغ عظیم در دل ادب کهن بهیره گرفتیه   ،در ساختن این نماد

هم این است و هیم آن، و نیه    خود را دارد؛ ، لیک مرغ نیما انگ و رنگ خاصّیرالطّ منطق

نیما  .(911: 111 حمییدیان،  ) ری استگ رو  شگرف آفرینش آن؛ همین نشانۀ نه این است و

غ آمین را در شعری به همین نام ماندگار کیرده اسیت کیه بیه     یوشیج حکایت دردنا  مر

 .(121: 120 ، یاحقّی) سرگذشت غمبار خود او نیز هست ،یاداحتمال ز

گشیته  باز/ سوی این بیدادخانه  رفته تا آن/ ست که آواره بمانده  مرغ آمین دردآلودی»

کیه مثیل    آمیین  میرغ  .( 21: 121 یوشییج،  ) «نه سیوی آب و دانیه  /  رنجوی رغبتش دیگر ز

کند و   همواره در آسمان پرواز می ای است که  فرشته ، در اصلْت داردققنوس سابقه در سنّ

پورنامیداریان،  )شیود    مسیتجاب میی   باشد،گوید و هر دعایی که با آمین او قرین   می« آمین»

 122 : 91). 

ای نمایان   طورههای اس  انسانی در شعر نیما گاهی در قالب روایت ۀعشق به انسان و جامع

که نیما شاعری مبتکیر و نیوآور اسیت، کمتیر در صیدد تقلیید و اقتبیاس از         از آنجا. شود  می

ای   های نمادین تیازه   قصّهها و   بلکه با الهام گرفتن از آنها، اسطوره های کهن برآمده؛  اسطوره

آور و  نیام  چیه نیمیا را در ایین خصیوص    آن. به فراخور زمان و مکان زندگی خود آفریده است

سازی، خود نمود عظمت و بزرگی رو  هنرمندانه  اسطوره. هنری اوست یّتخلّاق ،زبانزد کرده

یک تیپ اساطیری است کیه در رواییت نیمیا، نمیاد ییک      « ققنوس» ،مثالبراي  شاعر است؛

 .بخشد  ق میحرکت مبارزاتی را تحقّ ۀادام مصلح اجتماعی است که با دادن جان، استمرار و

بیر شیا    / وزش بادهای سرد  آواره مانده از/  !جهان ۀآواز !مرغ خوشخوان !ققنوس»

ز  آنگیه کیه  ... / ر گرد آن به هر سر شیاخی پرنیدگان  ب/ بنشسته است فرد /  خیزران

دمید و    باد شدید می/  افکند  خود را به روی هیبت آتش می/  های درونیش مست  رنج

هیایش از دل    پیس جوجیه  / ت میرغ  خاکستر تنش را اندوخته اس/ سوخته است مرغ 

 .(190:  111 یوشیج، ) «خاکستر به در

زنید،    ای که خود را به منظور تکثیر شدن به آتیش میی    تصویر پرنده ،«ققنوس»در شعر 

. دارد اسیاطیري پرنیدۀ   آن بیا ي هیای   تفیاوت  نیمیا  ققنوس. خود نیما و همتایان اوست نماد
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 دمتولّ دیگر ققنوس یک خاکسترش از و یندنش مي آتش بر مرگ هنگام ،اساطیري ققنوس

 شیود   میي  رنج و درد از سرشار وجودش وقتي که مرگ، هنگام نه نیما ققنوس امّا شود، مي

اند ی    اوي اطراف در که پرندگان دیگر بیهودۀ سرخوشي و ها  روزمرگي درك از رنج و دردی 

 دل از هیاش  جوجیه »کیه   ،دیگیر  پرنیدۀ  ییک  نیه  ،خاکسیترش  از و سیپارد   مي آتش به پر

 .آیند مي «در به خاکسترش

مقتیل  » و« ینالسور الکبیر فی الصّ» و« نرون»مانند اش،   قصاید داستانی مطران در همۀ

اش   شیعر رواییی   خالف نیمیا کیه میوادّ    بر ،الهام گرفته اش معلومات تاریخی از« بزرجمهر

ه دنبال نشیان دادن  ب، مطران «مقتل بزرجمهر» قصیدۀ در. خودش است خلّاقذهن  ساختۀ

 اي پدییده  ،بلکیه در آن  ،داستان پیشینیان نیسیت  العاده و یا و کارهای خارقملّی  قهرمانان

در بیرمال سیاختن کارهیای زشیت     اش  و اجتماعی تبلور یافته است؛ جنبۀ سیاسیی  سیاسی

مان بیه خیوبی آشیکار    فساد حاکمردم در ل در تحمّاش  جنبۀ اجتماعیو  ،فردآن حکومت 

ا  سیاسیی  شاعر به منظور ترسیم اوضیاع اسیفن   ،هدر این قصید .(01 : 9111سف، یو) است

« بزرگمهر»و « خسرو پرویز» همچونبزرگي های مشهور   شخصیّتزبان،  هاي عرب سرزمین

طلبی  مبارزه انگیختن حسّهای نامدار و برجستۀ تاریخی در بر  شخصیّتزیرا  گزیند؛ یمرا بر

قیادر بیه خلیق     فراوانی برخوردارند، حال آنکه افیراد گمنیام  از قدرت  ،نو پایداری مخاطبا

هیای میردم ایجیاد      در قلیب  طلبیی را  نیستند و شور حماسیه العاده  حوادث حماسی و خارق

 .کنند  نمی

 ملّتاز  ی ومطران به صورت رمزگونه و اشاره از کسری به هر پادشاه مستبدّ ،در این قصیده

را از هیر حکیم    شکنید و بییزاری خیود     میی تضعف تعبییر  نادان و ذلیل و مس ملّتفارس به هر 

: 220 ، جحیا ) کنید   و حکومت عادالنه دعوت می شورا کند و به نظامِ  استبدادی و ظالمانه ابراز می

رفتیار   نخسیت : بینید   ت این همیه سرکشیی و اسیتبداد کسیری را دو چییز میی      مطران علّ .(12 

 :وم جهل و نادانی حاکم بر آنانپذیرش ظلم و ستم کسری؛ دمردم و  طلبانۀ تسلیم

  ِ هومِییی فییی قَسییری إذ طغَییکِ مییا کییانَ

  امَییییکّتحَ دّبِوه فاسییییت م ییییکَم حَه یییی

 هیییدهتقیییادَم عَ الجَهیییل  داكٌ قَییید  و
 

 اال قَییییفَ ه وا لَییییق ییییلَا خَا لمّییییإلّیییی 

  صییییول فصییییاالوا أن یَاد م أرَه یییی و

 الییییزَال عضیییاال  فیییی العَیییالمین و 
 

(112: 222 مطران، )  
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 .دلیلش این بود که مردم شایسته چنین رفتاری بودند ،در میان قومش سرکشی کرداگر کسری )

 تند که او بر آنانخواساو خودسرانه استبداد ورزید و ایشان  او را به فرمانروایی برگزیدند و آنان

 .؛ پس او حمله کردبرد یورش

 (.است ماندهدرمان   همواره بی که استبسیار کهنه و قدیمی دانی دردی جهل و نا

 

 دو شاعرشعری و سبک زبان . 1

آن » با این عقیده که یافت؛به سبکی پایدار در شعر خود دست  ،«ققنوس»نیما پس از خلق 

این نوع بیان شعری را تا پاییان   و (11 : 111 یوشییج،  )« عمیق است، مبهم است هچیزی ک

 توجّیه  «توانگری بیشتر»ی نیما به نیاز دگرگونی زبانی برا .دهد  اش ادامه می  حیات شاعرانه

 :گوید  میدارد و 

شاعری که فکر تیازه دارد،  . جوی قالب برآیندو های شما خودشان در جست  باید معنی

. کنید   تقاضیای کلمیات دیگیر میی    سمبولیسیم اشیعار شیما     ...تلفیقات تازه هیم دارد 

ر کدام نعمتی ه (ها  ها، گیاهان، حیوان  درخت)ها، اسم چیزها   جو در کلمات دهاتیو  جست

م زبان، زبیان رسیمی پایتخیت    خیال نکنید قواعد مسلّ از استعمال آنها؛ نترسید .است

 .(21: همان) این قواعد را به وجود آورده است زور استعمال، .است

که  دست یابدای   خواست از زبان رسمی و ادبی و جامد شعر بگریزد و به زبان زنده  نیما می

و از  نامیید  میی « همسایگی با نثر»و « یعی بیانحال طب»که آن را  ؛ زبانیعامیانه هم نباشد

بیه همیین    .(22: 121 فلکیی،  ) عمق شعر، به سادگی بیان دست یابدخواست در   این راه می

 :گوید  است که میدلیل 

لیی  یعنیی آسیان فهمییده شیود، و    . «آسان، مشیکل »: گوید  می... یکی از شعرای فرانسه

شعرهای خالی از عمق خییال و  )های رئالیستی   آثار دوره ...اشدساختن این آسان، مشکل ب

آسیان،  » :از من چیزی را که باید بشینوید امّا  شوند،  سراسر آسان فهمیده می (دقیق حسّ

 .( 1 :111 یوشیج، ) فهمیده شود و آسان گفته شده باشد؛ یعنی مشکل «مشکل

شیعر  ». یافیت   ان شعر به نثر میبیان در شعر را در نزدیکی بی ۀنیما حالت طبیعی و ساد

سیعی مین نزدییک     ...امروز، شعری است که باید به حال طبیعی بیان نزدیکی گرفته باشد

است، همسایگی نزدیکی به نثیر  م شعری که امروز خواستۀ ...ساختن نظم و نثر بوده است

« دل رواییم»گویی یا به قول خودش   گرایش نیما به داستان .(921و  992و  11 :همان)« دارد
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اور به دگرآفرینی زبان در شعر با نزدیک شدن به طبیعت نثر آیند همین نیاز یا ب  در شعر، پی

نثر روایی یا داستانی  ویژه اینکه منظور نیما از نثر، بیشترْ هتی روایی دارد، بماهیّ زیرا نثرْ بود؛

و آن میدل  عمده این است که کار عیوض شیود   »: گوید  است که میدلیل به همین . است

 .(02 و  21 :همان) «به شعر بدهیم ،هاست شعور آدمای باوصفی و روایی که در دنی

عنی شاعر ی ربی و جدید غربی در جریان است؛مشی قدیم ع دو خطّ ،در شعر مطران اامّ

مطران در . کندبدون اینکه تجارب جدید را فراموشی  ،گردد  های کالسیکی برمی  به ارزش

های شعری مطران، قالب کالسیک   قصّهقالب  .ر و اغراض آن نوگراستهای شع  بیان قالب

ای واحید در سراسیر قصییده      های عروضیی کهین، وزن و قافییه     ارچوب قالبهدر چ .است

و ی مهیارت فنّی   نشیانۀ بیت است،  192که « نرون»رعایت شده که در قصاید بلندی مانند 

اساس تناسیب   شعری او بر ساختار .(29 : 111 رجایی، ) استعداد شاعر و غنای لغوی اوست

سیبب   ،اهتمام زیاد مطران به معاني و افکار .بین فکر و عبارت و معنی و لفظ استوار است

راتش را بیان کند، بسیار معاني و تصوّ شد تا در انتخاب الفاظي که قصد داشت با آن افکارْ

 .(12 -11 : 201 ندور، م)کند را بررسي و ویرایش ت به خرز دهد و همیشه اشعار خود دقّ

های فراوان مطران در زمینۀ ویرایش اشعار و غلبۀ عنصر فکر بر شیعر، اسیلوب    تالش

به همیین   .تر قصایدش به زبان نثر نزدیک استرا تحت تأثیر قرار داد که در بیش شعر وي

 نّبا وجود اینکیه فی   شده و شعرش ساده و روان است؛اسلوب نثری بر شعر او چیره علّت، 

اسلوب نثری در قصیص   .(122 :222 ، حسین منصیور ) ب و پیچیده استی مرکّفنّاش،  یشعر

 مطران خود اعتراف گوید که می (92: 201 )مندور  .استبسته شده ش بسیار به کار ا شعری

ثر نیست و شعر هیم  یعنی ن ؛اسلوبی بسیار ساده به کار گرفته ،که در بعضی از قصاید کرده

 :تواند باشد نمی

 لَییییْسَ نَثْیییراً م رْسیییالً بيکِتیییاهَیییذَا 
 

 لَییییْسَ شِیییعْراً فَهْیییوَ شَییییكٌ ال وال  وَ 
 

 .(و نیست هستچیزي  ؛ت، نثر مرسل نیست و شعر هم نیستاین کتاب من اس) 
 

 نتیجه. 2

 :آید  نتایج زیر به دست می ،بیان شددر این مقاله چه از آن

مشابه  تقریباً ، نقشیاروپایی دبیّاتار از و متأثّ دو شاعر نوگرای معاصر ،نیما و مطران . 

 .اند کردهایفا  ادب فارسی و عربیدر 
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مشیتر  در  های انسانی و اجتمیاعی    دغدغهو خفقان سترش گ تهدید آزادی بیان و .9

خلق شعر روایی در ادب فارسی و از نماد و  هاستفادرا به سوی این دو ایران و مصر،  جامعۀ

 .ه استعربی سوق داد

شیعر  در  نیو  یدسیت بیه آفرینشی    ،و خلق نمادهای ابتکاری ها  کمک افسانهنیما به  .1

با  مطرانامّا  ،پدید آموردخود  خواهانۀ  به منظور بیان افکار آزادی تازهو گنجایشی  روایی زد

 .ورزید مخالفتبا استبداد  وکرد های خود را بیان   اندیشه ،تاریخی های  روایتاستفاده از 

نیما با نمادینه کیردن اشیعارش،   که در این است  ،روایی این دوتفاوت اساسی شعر  .1

 تی بخشیید، یّملّها خصلت فرازبانی و فراگی نجات داد و به آنرا از خطر ابتذال و روزمرّ آنها

اوسیت و   خاصّ سیاسی و اجتماعیاوضاع واق  بیانگر  دردر شعر روایی مطران،  انمادهامّا 

 .کرددرك توان معنای دیگری از آن   نمی

 

 مناب 

 .سروش، تهرانل، درضا لیراوی، چاپ اوّمحمّ ، ترجمۀروایت، (111 ) آسابرگر، آرتور

 .، تهران، تابشارتمجموعه گف( و نیما یوشیج احمد آل جالل) نیما چشم جالل بود( 121 ) احمد، شمس آل

 .تهران، ، ترجمه محمدرضا لیراوی، انتشارات سروش، چاپ اولروایت، (111 )آسابرگر، آرتور، 

 .، چاپ چهارم، تهران، مرکزساختار و تأویل متن، (121 )احمدی، بابک 

 .المقتطف، مصر، يبداعاأل یّةرّحخلیل مطران شاعر ال ،(212 ) دهم، اسماعیلأ

 .سخنتهران، ، نیما یوشیج و نقد ادبی، (111 )نژاد، ایرز  پارسی

 .، علمی و فرهنگی، تهرانچهارم چاپ، های رمزیرمز و داستان، (120 ) پورنامداریان، تقی

 .سروش، تهران، ام ابری استخانه، (122 )ییییییییییی 

ة سیة الجامعیّی  سّ، المؤبییروت ، جدید فی شعر العربی الحدیثخلیل مطران باکورة التّ، (220 ) جحا، میشال

 .وزی التّ شر والنّ راسات وللدّ

ة الهیئیة المصیریّ  ، ة، الطبعة االولی، اسکندریّطرانعر خلیل مجدید فی الشّالتّ، (222 ) حسین منصور، سعید

 .شرألیف و النّة للتّالعامّ

 .نیلوفر، ، تهرانداستان دگردیسی، (111 ) حمیدیان، سعید
 شیمارۀ  ،مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی مشهد، «قصّۀ شعری در ادب عربی»، (111 ) رجایی، نجمه

 .21 -20 ، ص تابستان ،10 

 .ثالث، تهران، سوم، چاپ انداز شعر معاصر ایران چشم، (112 ) د مهدیزرقانی، سیّ
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، «خلیل مطیران بیین الشّیعر التّیاریخی و النّضیال السّیاسیی      » ،(9 91)پور زرکوب، منصوره و زهرا سلیمان

 .(01-12 ص، (1) 2 ، العدد ةنسانیّة العلوم ااالمجلّ

 .توس، تهران، اوّل، چاپ انداز شعر نو فارسی چشم، (101 )کوب، حمید ینزرّ

 .تهران، 9 ، انتشارات نگاه، جلد دوم، چاپ های ادبیمکتب( 111 )، رضا سیدحسینی

 .، دانشگاه بوعلی سینال، همدان، چاپ اوّهاگردش سایه، (112 ) و جعفری مهدی و جهانگیر ،شریفیان

 .دار المعارف، ، القاهرةادب العربی المعاصر فی مصر، (بی تا) ضیف، شوقی

 .زریاب، تهران ،(زندگی و هنر نیما یوشیج باۀدر)پر درد کوهستان  ،(121 )طاهباز، سیروس 

 .دار المشرق، بیروت، خلیل مطران :شعراك لبنان، ( 22 ) عشقونی، منیر

 .دار المعارف، ، القاهرةخلیل مطران، (202 ) عطا، محمّد

 .لعربیادار الفکر ، ، بیروتولیاأل ةالطبع ،ةقطار العربیّخلیل مطران شاعر األ ،(212 )ي ، فوزيعطو

 .مروارید، تهرانل، چاپ اوّ ،نیما نگاهی به ،(121 ) فلکی، محمود

 .فصل سبز و توستهران،  ،شعر امروزنیما و ، (122 ) قزاوانچاهی، عبّاس

 .ةربیّهضة العدار النّ، بیروت، عر العربی المعاصرااتجاه الوجدانی فی الشّ، ( 21 ) القط، عبدالقاهر

 .دار الفکر، ، دمشقة فی العصر الحدیثعریّة الشّالقصّ، (211 ) مریدن، عزیزه

 .، بیروت، دار مارون عبودةالکامل ةعریّاالعمال الشّ ،(222 )مطران، خلیل 

 .، معهد الدّراسات العربیّة العالمیّة، مصرمحاضرات عن خلیل مطران، (201 ) دمندور، محمّ

 .ة العالیةراسات العربیّمعهد الدّ، ، القاهرةوقیعر المصری بعد الشّی الشّمحاضرات ف، (202 ) ییییی

 .شفا، تهران، چاپ دوم ،عناصر داستان ،(112 ) میرصادقی، جمال

 .مهناز، تهران، چاپ دوم، هنر شاعری نامۀ واژه ،(121 )میرصادقی، میمنت 

 .سروش، تهران، ات فارسیادبیّفرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ، (120 ) دجعفر، محمّیاحقّی

 .ةهضة العربیّدار النّ، بیروت، مغالطات فی حیاة خلیل مطران و شعره، (9111)یوسف، خالد ابراهیم، 

 .دنیا، تهران، پنجم، چاپ های همسایهحرف، (111 ) یوشیج، نیما

، ل، چیاپ اوّ پردازي و تیدوین سییروس طاهبیاز    گردآوری و نسخه ،شاعري و شعر دربارۀ، (111 )یییییی 

 .دفترهاي زمانه، تهران

 پردازی و تدوین سیروس طاهباز، ، گردآوری و نسخههای نیما یوشیجکامل نامه مجموعۀ، (121 ) یییییی

 .علم، تهران، اپ سومچ


