
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی                                                   
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

  هان مدرن شاعرانب نزد شارل بودلر و نیما يوشیج
 پژوهشی( -)علمی

 

 1شهال قرايی

 2کريم حیاتی آشتیانی*                                         

 چکیده
تأثیر  ،که با آفرینش آثار خودبودند  دو تن از نام آورترین شاعران مدرن ،شارل بودلر و نیما یوشیج

است شده بر این فرض بنا ،گذاشتند. مقالة حاضرجاسیر تكوین شعر نو دوران خویش به بسزایی در

لی محور اصمندی را مشاهده نمود.توان ارتباط قاعدهمی ،افكار و آثار مدرنیتة این دو شاعرکه میان 

واره های شارل بودلر و نیما یوشیج است که هممباحث این تحقیق، بررسی ابعاد مشترک میان اندیشه

. ندتاشد و عصر مدرن دهای خود، تأثیر چشمگیری در ایجاد شناختی دقیق نسبت به تجدّبا نوآوری

عنوان به گراییعصرانشان، با ظهور نوگرش این دو شاعر نسبت به سایر همرغم تفاوت در نلذا، علی

هیت نیاز مبرمی به شناخت ما هاکه انسانمعینی از تكامل فكری بشر، زمانیة در مرحل نو،ای پدیده

ۀ شاهدۀ چهرشعر سنتی و منهادن برخی قواعد و الزامات با کنارتوانستند  تكامل اجتماعی پیدا کردند،

حقیقی دنیای پیرامونشان، با این نظام آفرینش ادبی نوین همراه شوند و از این طریق، تصاویری از 

ایم بر آن بوده ،در این پژوهشمدرن خویش را در قالب شعر به مردم عرضه دارند. تحوالت جامعة

 تا اهمیت جایگاه مدرنیته را در تحول شعر سنتی مطالعه کنیم.
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 مقدمب -1

م که به ذهنیت و عواطف، تجسّ هستند ای از زبانو کاربرد ویژه هنر کالمی و شعر، ادبیات

فضایی که  در ،بنابراین ؛به تازگیِ بیان بستگی دارد هانو اصالت و ارزش آبخشند حسی می

هره بشود، فرهنگ و هنر نیز از تحول و دگرگونی بیتمایل به نوآوری و پیشرفت احساس می

یر تأث ،از شاعران نوگرایی بودند که در دوران خود ،و نیما یوشیجشارل بودلر ماند. نمی

اد تحوالت ، امكان ایجنگرشی جدید به لطف بسزایی در تحول شعر سنتی بر جا گذاشتند و

 ،و این عامل ختندا سامهیّ را چه از لحاظ ساختار و چه از نظر محتواشعر  ةدر زمین نبنیادی

 ثیر ادبیات مدرن اروپا بر، تأدانیمطور که میهمان. ستآنهابارز شعر  ةواقع همان مشخصدر

یسندگان ثیر مدرنیتة نوتوانیم از تأمی ،ناپذیر است. همچنین، انكارآثار نویسندگان ایرانی

 ،های زبان فارسی سخن به میان آوریم. با توجه به این نكتهوپایی بر روی اشعار و نوشتهار

بررسی مدرنیته در آثار اروپایی و همچنین آثار نویسندگان فارسی زبان، پژوهشی خاص را 

 ،رنعنوان نخستین شاعر مد، بههای مدرن بودلرنفوذ آموزه ،طلبد. در این بیندر این زمینه می

 انكارناپذیر است. ،عنوان پدر شعر مدرن ایران، بها یوشیجبر نیم

 بیان مسئلب -1-1

ما یوشیج ، در قیاس با نیبررسی مدرنیته از منظر شارل بودلر ،محور اصلی مباحث این تحقیق

را  قصد داشتند مدرن گرایی گام بودند وپیش ،که از حیث نوآوری در شعرهای سنتی است

ایجاد  تأثیر چشمگیری دردهند تا بتوانند زیباشناختی مورد بررسی قراراز دیدگاه هنری و 

در راه آگاهی هرچه بیشتر  ،نسبت به تجدد و عصر مدرن داشته و در راستای آن ،شناخت

های جنبه ،بدین ترتیب. باشندقدمی برداشته ،عصر خویش با این موج جدیدمردان و زنان هم

کوشیم یملذا، در این مقاله،  ؛گیردمیبودلر مورد مقایسه قرار، با گوناگون اندیشة مدرن نیما

های ضرورت ایجاد تحوالت ادبی و تأثیر این دو شاعر در معرفی و گسترش شعر ابتدا زمینه

های مهم هلف، مرسپس و پردازیممی به اهمیت جایگاه مدرنیته ،مدرن را بازگو کنیم؛ همچنین

ی به تحول با نگاه ،نشینیم. در انتهاو بررسی می اشعارشان به نظارهمدرنیته نزد دو شاعر را در 

 کنیم.های متشابه در اشعارشان را بررسی میساختار شعر سنتی نزد این دو شاعر، گرایش
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 پیشینة تحقیق -1-2

گونی آثارشان چشمگیر است. اگر کسی دارند که گونانوابغی جای بودلر و نیما، در زمرۀ

بل ناممكن را برای خود  ،هدفی دشوار ،ایشان را از جمیع جهات بررسی کندبخواهد آثار 

 ،نیما و دو تن از شعرای فرانسه ، دربارۀ1388در سال  ،برگزیده است. مجید یوسفی بهزادی

نها آهای مشترک شعر ست و به جنبها، سخن راندههای آلفرد دووینی و آلفرد دوموسهبا نام

به اهمیت مدرنیته در دنیای امروز و نقش پررنگ و تأثیرگذار این است. با توجه کردهاشاره

نها را در آ در این پژوهش برای نخستین بار دیدگاه مدرن ،گامعنوان پیش، بهدو شاعر ارزنده

 ایم. دادهشعر مورد بررسی قرار

 بحث -2 

در  های جدیدیدر اواخر قرن نوزدهم، به موازات تحوالت فرهنگی و اجتماعی، گرایش 

ای و در میان نسل جوانی که جوی بت به جهان پیرامون خود احساس شدافكار و نگرش ادبا نس

به  ،هایی حاکی از بیزاری نسبت به افكار و نگرش فرسوده و قدیمیادب و هنر بودند، زمزمه

 ردند وتصویر ساده از دنیا اکتفا نك تنها به توصیف و ،شاعران جدید ،آمد. بدین ترتیبمیان

به جای نظم  ،شعر را از قالب محدود سابق خود آزاد سازند و برای مثالکه کوشیدند 

شد، نظم های اصلی اشعار فرانسه را شامل می، که یكی از قالب«هجایی 12الكساندرن یا »

های نامساوی سرودند و چنان بر تعداد هجاها افزودند که تا شوند؛ مصرعجدیدی را متصور

 ای برایشده، دیگر صحبت از وحدت اصلی و حساببود. در این اشعارسابقه آن زمان بی

شد. قالب شعر در میان نبود. کوتاه و بلندی ابیات نیز با توجه به مضمون آن ابیات تعیین می

این امكان را فراهم ساخت تا شاعران آزادانه بتوانند  ،چنین نگرش جدیدی ،بدین ترتیب

 ل شعر نو به رشتة تحریر درآورند.افكار و احساسات خویش را از خال

 هاس نوگرايی در فرانسب و ايرانظهور گرايش -2-1
واژۀ  ،از نخستین شاعرانی بودکه در قرن نوزدهم ،(Charles Baudelaire)شارل بودلر

ای دیدهعنوان پ، از مدرنیته به«نقاش زندگی مدرن»ای با نام در رساله آورد ومدرنیته را به میان

انی از راه شاعر ،راه او ،داشت. به همین جهت پا و مشروط، جنبة گریزکه در هنرصحبت کرد 

خواستند و طالب شعری مقید به اصول پیشین بودند، هنر را تنها برای هنر می ،که در همان قرن
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دید، شاعر نظر وی که دنیا را ماالمال از عالئم، اشارات و حقایقی پنهان می از شد.جدا می

این احساسات را تفسیر کند و الزمة بیان این تخیالت،  ،ا قدرت ادراک خودتوانست بمی

، از ای آرام و مبهم. کاربرد منظم وزن و آهنگ و نثر شاعرانهشعری بود همراه با زمزمه

توان نوآوری در سبك و در آثار وی همواره می ،به همین دلیل های اثر اوست وویژگی

ا بودلر ر ،مدرن و هنر مدرن را مشاهده کرد. بی شك اصطالحاتی همچون مدرنیته، زندگی

 توان پدر شعر مدرن نامید. می

ذیر، غییرناپت ،در ایران نیز گرچه برخی معیارها و تفكرات در باب طرز ادارۀ زندگی

پس از آشنایی با تفكر غربی و تأثیر ادبیات غرب در میان برخی  نمود،مقدس و ابدی می

 ای از قوانین احساس شد. یكیروشنفكران ایرانی، ضرورت توجه به زندگی و اصالح پاره

هایی که در مسیر ایجاد این تحوالت برداشته شد، توجه ایرانیان به ادبیات اروپا از نخستین قدم

 ونی اندیشه در این عصر دانست.را از عوامل اصلی دگرگ توان ترجمة آثار غربیبود که می

به  های اروپایی و انتقال آنهمانند پلی بود برای عبور افكار و اندیشه ،ترجمة آثار ،واقعدر

 حوزۀ ادبی ایران. 

ه بر ادبیات تأمل ادبیات فرانسقابلِتوان به تأثیر می ،در راستای این تحوالت ،از سوی دیگر

 هب آشنایی و گرایش ادبای ایرانی نسبت ،همچنین دهم و اوایل قرن بیستم وسی قرن نوزفار

آثار نویسندگان و شعرای فرانسوی اشاره کرد؛ چرا که ادبیات فارسی و جنبش ادبی آن 

بود. از ادهدشده و درخشش پیشین خود را ازدستای مواجه دوران، چندی بود که با وقفه

مشهود بود و با ظهور اشعار و  کامالً ،شعر و ادبیات ایران های خارجی برتأثیر زبان ،این پس

کشیده  به چالش ،مستدل برخی شاعران و نویسندگان، بنیادها و ساختارهای کهن فارسی آراءِ

سرودن رواج یافت و بر خالف شعرهای سنتی که جای شعر، شعرنوشتن، بهشد. اندک اندک

كل درونی به ش شعر بود، اهمیت بیشتری معطوف به شكل بیرونی و ظاهری شانمی توجهتما

ا نیم ،شد. اما شاید تنها کسی که مفهوم درست تحول را درک کردو محتوای شعر داده

مایة اصلی و ر فارسی، هم از لحاظ معنی و درونیوشیج بود، چرا که او در تمامی موارد شع
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ها و با مطالعه و بررسی در تاریخ نهضت ،نظر کرد. نیماجدیدِهم از نظر ساختار و فرم، ت

 اعم از کشورهای شرقی و غربی، کار خود را آغاز نمود. ،تحوالت شعر خارج از ایران

د مدیون این انقالب و تحولی هستن ،های اصلی شعر معاصر فارسیجریان ،بدین ترتیب 

ر، و منتقدان معاص بود. بسیاری از شاعرانمبدع آن  ،یجکه شاعر پرآوازۀ ایرانی، نیما یوش

، شعر او .دانندنام جهان میپایة شاعران سمبولیست بدانند و او را همی را نمادین میاشعار و

بلكه شیوۀ نوینی در نگرش به دنیای پیرامون بود که  تنها یك الگوی جدید شعرینه

های بلشكستن برخی قابر گذاری کند. او باهای مدرن اجتماعی را پایهتوانست اندیشهمی

بر  ،طوری که برخی از منتقدین ادبی، بهآمدن شعر نو داشت، تأثیر فراوانی در پدیدشعری

راه خویش  ،ترای کاملگونه، شكل دیگری گرفت و بهاین باور هستند که غزل بعد از نیما

شد، به با تولد این قالب، سیل عظیمی از فضاها و مضامینی که تاکنون استفاده نمی .را پیمود

بدین  بود ود که خود نیما بر هنر خویش نهادهعنوانی بو ،«شعر نو»دنیای ادبیات هجوم آورد. 

 شد. به پدر شعر نو فارسی ملقب ،سبب

 اهمیت  ايگاه مدرنیتب و بررسی  امعة شهرس -2-2 

یر           مس سرآغاز ، با مدرنیتة ادبی که عنوان یك دورۀ تاریخیابتدا باید مدرنیته را به

ذعان و به این نكته ااز یكدیگر متمایز نمود  ،ی است و تاکنون هم ادامه داردشناسزیبایی

 نیست. ای تازهاساساً ایده ،های رئالیستیدر تمامی جنبه ،«زیبایی مدرن»داشت که 

ر شهعصر بودلر، هم با او و هم با ندان، نقاشان و ادبای اروپایی همدر قرن نوزدهم، هنرم 

شد، پیوند های عصر مدرن محسوب میپاریس که آن زمان نمادی از تحوالت و دگرگونی

در  وشناختی که انقالب عظیمی در دنیای زیبا بودلر در نظر داشتکردند. مهمی برقرار

ی ااثر هنری باید هم ارزشمند و هم از سوژه ،بیاورد که بر طبق آنوجودت بهمخالفت علیه سنّ

و  از نگاه کنجكاو ،ترین مسائل زندگی در پایتختکم اهمیتبود. می اصیل برخوردار

اه ها، نگهای زنانه، حرکت سریع درشكههراسان بودلر در امان نبود: مُد، زرق و برق لباس

ها. همچون هنرمندهای مدرن، همة زندگی خانه، آرایش زنان، روشنایی لرزان قمایك ولگرد

 ،وگرایانههای نشد. تمامی این عناصر و گرایشاز خالل قلم شاعرانة بودلر ترسیم می ،پاریسی



 

 

 

 

 
 1396بهار و تابستان ، 16 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّةنشر                                          150
 

1

5

0 

 ،آثارش و انعكاس تمامی این عناصر در ۀ وی نسبت به دنیای پیرامونش بودبیانگر دیدگاه تاز

به سوی دنیای مدرن و  ،داد که از نظر مفهومتنها خبر از انقالب درونی اشعار بودلر می

 رفت. شدن با آن پیش میضرورت همگام

های اخیر، مفهوم مدرنیته از توجه خاصی میان روشنفكران ایرانی در ایران نیز در دهه

از جمله مباحثی است که در این  ،است. عناوینی چون مدرنیته و مدرنیسمبرخوردار شده

به  ،یتهمدرناند. نقطة شروع آشنایی نخبگان ایرانی با ها، در ایران مورد بررسی واقع شدهدهه

ا ، ببا اعزام دانشجویانی به اروپا و از سوی دیگر ،از یك سو گرفت؛دو صورت انجام

کردن عناصری از نظام آموزشی اروپایی و دعوت از مستشاران خارجی به ایران برای وارد

مده ترین عشك از نیما یوشیج سخن به میان آورد. ، باید بیاندازی دارالفنون. در این بینراه

گرچه با  ،آوردن شعر نو، آشنایی با ادبیات فرانسه بود. در این راستایل گرایش او در پدیددل

های کالسیك و رهایی از    چوبگذاردن چاربود، با کنار گرایان مواجهمقاومت سنت

ز ماهیت ا ،نهاد. او بیش از سایر شاعران نوپرداز های شعر نو را بنامندی نظام شعری، پایهقاعده

ز صبا ا»در جلد دوم کتاب  ،پوریحیی آرین بود.ت ظهور آن آگاه نوع شعر و همچنین علّاین 

بای دموضوع تجدد ادبی را در مباحثات پرشور ا، «پیكار کهنه و نو»فصلی با عنوان در ، «تا نیما

 :کندبعد از مشروطیت بیان می

تگیر مزاحم و سخ اعد و قوانینادبیات کالسیك ایران، بخصوص ادبیات منظوم، با قو» 

ر قادر بود، دیگگونه تغییری در آن راه نیافتهریخ ادبی ممتد ایران هیچکه در طول تا خود

ها و تضادهای آن بیان کند و نویسندگان و نبود حیات اجتماعی معاصر را با همة پیچیدگی

خود  ،کنند، از هر جهتخواستند مسائل مبرم روز را در آثار خویش منعكسشاعرانی که می

ماندگی یافتند. اکثر ادبا و اهل قلم، انحطاط و واپسرا اسیر مقررات فنون و صنایع ادبی می

 (1372:433پور، )آرین« دیدند و بدان اعتراف داشتند.ادبیات ایران را آشكارا می

تا پیش از نیما، به معنای واقعی کلمه، تحول اساسی در مضمون شعر صورت نپذیرفت و  

ج همة تدری، بهدر حد شكل و زبان باقی ماند ولی ظهور نیما ،ربوط به نوآوریعمدۀ مباحث م

برد و او را در برابر زده و خاموش میهای فقرریخت. نیما مخاطب را به کلبهمعیارها را درهم

دارد: مثل این است در این کومة خُرد /  بس به تأمل وا می ،سازدتصویری که برایش می
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این کومة تنگ و خردند/ مردند/ وین زمان یك پسرک با مادر/  زانِ گردن بهکسان دست

چه که در بارش بود/ داد آشفته در این گوشه تكان/ مادری و پسری را بنهاد/ پی فقر از هر

 ( 1370:327یوشیج، نیما ا کو نان! )نان خوردنی امّ

آثار هنری  ،جای دنیادر هیچ »است: تأثیرات اجتماعی بر آثار ادبی گفته ۀخود دربار ،نیما

های شدن شكل زندگیعوض ةاند، مگر در دنبالعوض نشده شدهو احساسات نهفته و تضمین

، هرلفة ش، پرداختن به مؤبا بیان اهمیت جایگاه مدرنیته (36 :1355یوشیج، نیما  « ).اجتماعی

در عمق  ،شاعراست. کاری بس ضروری  ،عنوان عضوی جدانشدنی از جامعة مدرنبه

نگریست و ضمن به شهر مدرن میداد، میرا تشكیل «های شرگل»اساس وگانگی که د

در شعر زیر، در بارۀ  ،برای مثال یافت؛های انحطاط را در آن میانهتحسین شهر مدرن، نش

 گوید:شهر چنین می

ها و هایت، خنجرهایت، پیروزیبمب ای زیبای من، ای جذابِ من/  دارم/ تو را دوست می» 

معابد  ات/ از حسرت و دسیسه های مملوباغ ات/ های آراستهآور و هتلهای ماللههایت/ حومجشن

 «هایت...نا امیدیآمیزت/ های قدیمی و    جنونکودکانه، بازی هاییأس ات/ مملو از نماز آهنگین

 ( 102: 1861)بودلر، 

اش بود. ظرافتِ تخیل شاعرانههای شهری و در نگاه او نسبت به واقعیتاصالت بودلر، 

ست ا شقیع ،بینیم، نگاه بودلر در پیوند با پاریسطور که در چكیدۀ شعر باال میهمان

شود. میهای روحی با هم آمیختهها با شكنجهترس از مكان ،آمیخته با نفرت که در آن

شد نیز اد مییبه وفور از آن  سماز طبیعت که نزد پیروان رمانتی ،ناگفته نماند که بودلر

  ه ستاید و باش را میهای مدرنبودلر شاعر شهر است؛ او شهر و و زیباییگریزان بود. 

ت که بودلر همیشه خواهان آن همان جایی اس ،تازد. شهرآنچه طبیعی و بكر است، میهر

م اش را به نمایش عموجایی که می تواند در دل جمعیت تنها باشد و تنهایی است؛بوده

 در مورد نیما باید گفت: امّا  بگذارد

یبد. فرنمی ،شهر به عنوان عضوی از جامعة مدرن، او را که عمیقاً به نوآوری معتقد است»

قبایح »داند. از دیدگاه نیما، شهر منبع او شهر را سراسر آکنده از فساد، تقلید و عیب و شر می
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     «.محال است ،حساسو بدبختی است و در آنجا خوشبختی برای یك مغز « و رذائل

 (591:  1372پور، )آرین

ی شهری های زندگتصویری واضح از زشتی ةارائکه به  حتّی زمانی ،برخالف نیما ،بودلر 

ای یوههمان کاری که به ش ؛ستهاها از دل آن زشتیکشیدن زیباییدنبال بیرونه ب ،پردازدمی

بایی و و مصنوع را با زی طبیعت را با زشتی و شر ،بودلر در شعر به دنبال آن است. ،استادانه

ند. این کداند، حمله میآنچه طبیعت را منبع خیر و زیبایی میهر هداند. او بخیر متناظر می

هر . از دیدگاه بودلر، تمدن و اخالق )شاست بودلر از رمانتیسم ۀترین وجه ممیزبزرگ ،مسئله

 مصنوع کار و اندیشة انسان است.  ،و شعر(

 ات تفكراتترین خصوصیاز مهم ،گرایی نیما در اشعارشبودلر، طبیعتبرخالف

کردن در طبیعت و انتقالِ احساس انسانی به آن و تأثیرپذیری از آن، رُمانتیسمی اوست. تأمل

وران از د ،های آنها و عظمتای کامالً رمانتیك است. پیوند نیما با طبیعت، پاکیپدیده

ن ای باید به ،در اینجا .استیافتهش ادامه اتا آخرین روزهای زندگیاز شده و اش آغکودکی

عت یا طبی او با شباهتظمت انسان را در همانندی یا ع ،هانكتة مهم اشاره کرد که رمانتیك

بدین  و وضوح آشكار استدر اشعار نیما به ،کردند. این تفكرجو میوطبیعی، جست یاجزا

ه برعكس، کدر حالی ،گرایانه استگرایی انسانع طبیعتگرایی نیما، از نوطبیعت ،سبب

مر عظمت ا ،عظمت انسانیکه بودلر در لحظة گسست خود از رُمانتیسم، همواره قصد دارد 

حدی است هب ،اهمیت مكتب رمانتیسم که توان گفتمی ،اینبا وجود  بكشد.رخمصنوع را به

در دورۀ  ،به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و هنری ،های جهان مدرن و عصر جدیدکه ریشه

یر گذارده، نگاه و تأثتنها تفكر رمانتیسمی بودلر که بر نیما و شعر ا و رمانتیك نهفته است

 اشرافی او است. ضدِ

وان تدر پایان این قسمت، تنهایی و عزلت حاصل از زندگی شهری از دیدگاه بودلر را می

. ای  که در شعر نیما و بودلر آشكار استمؤلفه ؛نظر گرفت ای از مدرنیته درعنوان مؤلفهبه

ایی هرغم تمام فراز و نشیبعلی ،شدنسان به عزلت و تنهایی ختم خواهدبرای ا ،زندگی مدرن

است  مندهپردازد و همواره عالقبه ستایش زندگی شهری می ،که با خود به همراه دارد. بودلر

از تنهایی خود همواره  ،امّا نیما به نمایش بگذارد ،یتر دل جمعاش را دعزلت و تنهاییکه 
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 ،افداند. با تمامی این اوصبه آغوش طبیعت پناه می برد و طبیعت را یگانه مأمن خویش می

 ؛داندیشنآل دیگری میهر دو به دنیای ایده ؛ در یك حس با هم اشتراک دارند ،اعرهر دو ش

خود را برای زندگی شهری مالمت  ،همچون بودلریما نیز ن دنیایی سراسر امنیت و پاکی.

داند. همین حس بد نسبت به شهر و جامعة شهری کند ولی طبیعت را یگانه مأمن خود میمی

دگی و رغم تغییرات مدام در نگاه نیما نسبت به زن، بهقرارانه به بازگشت به طبیعتو شوق بی

کرد اگر طبیعت را رها نمی که پذیردآنكه ببی ،زندتا پایان عمر در شعرش موج می ،هستی

 ( 19:1390شد. )لنگرودی، شد، بانی شعر نو ایران نیز نمیو به قول خود زندانی شهر نمی

 گوید: بارۀ شهر چنین میزیر، در نیما در شعر

کز بدی بخت در شهر شما  ام/درد کوهستانیخاطر پر م/این دونان شهرستان نیا من از

که را یك چیز هر سری را عالم خاصی خوش است/  هرروزگاری رفت و گشتم مبتال/ 

من خوشم با زندگی کوهیان / چون که عادت دارم از طفلی بدان/  خوب و دلكش است/ 

و نه زینتی نه ا است / وز سراسر مردم شهر ایمن است/ اندر نجایی که مأوای منبه از آ به

د های تار/ در کنار گوسفن/ نه تقید نه فریب وحیلتی/ به به از آن آتش شبشوکتی 

 ( 57: همان)وکوهسار... 

نیما نوعی از گرایش و دلسوزی منفعل و نوستالوژیك نسبت به طبیعت ارائه  ،در این شعر

پناه بردن از تنهایی اجتماعی شهر به آغوش روستاست. وجه غالب  ،کند که در حقیقتمی

رداشت البته باید این نكته را مد نظ در این شعر به وضوح آشكار است. ،گرایش او به طبیعت

، در البرای مث پردازد؛گاهی به ستایش شهر نیز میهایش در نوشته ،که نیما همانند بودلر

.« بارفروش )بابل( شهر نیست، دیوان شعر است»نویسد: میای خطاب به یكی از دوستانش نامه

تواند دهد و این عالقه میبه شهر روی خوش نشان می ،( این تنها باری است که نیما23: همان)

ا وجود امّ دخورمیدر شهر بابل به چشم ،وفورهایی از طبیعت باشد که بهنشانه به خاطر وجود

دهد و مین مفرط او نسبت به زندگی شهری را تسكین بدبینی، های گذرا همچنین ستایش

 دارد.از این نوع زندگی ترس ،گونه گفت که او به واقعتوان اینمی
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 تحول شعر سنتی -2-3

بودلر  آیند. تأثیری کهمیشمارساز در ادبیات معاصر بهای جریانهاز شخصیت ،بودلرو نیما 

. هر استذاشتهگ ، نیما بر شعر معاصر فارسیگذاشتهگیری شعر مدرن فرانسه شكلنوعی بر به

نسبت به تنگناهای شعر کالسیك و لزوم ایجاد تغییر در شیوۀ بیان و تحول در معنا،  ،دو شاعر

در  ،فاوتیهای متوزن و قافیه و زبان شعر، تحلیل مسائل اجتماعی، نگاه تازه به انسان، دیدگاه

  .مقایسه با پیشینیان خود دارند

جدید در شعر فرانسه آغاز و در  ایهای شر، دورهمجموعة گل، با انتشار 1858ال در س

از نخستین شاعرانی بود که ابهامات و  ،شود. شارل بودلرمیهای شعر نو ریختهپایه ،واقع

تناقضات مدرنیته، آمیختگی زیبایی و زوال و فرهنگ و فساد در زندگی مدرن را تا به آخر 

، هنر در گر ساخت. از نظر اوها را در محتوای اشعارش جلوهکرد و آنبا چشمان باز تجربه

 کرد.کردن کالم بود و شعر تنها باید از مفهوم و ماهیت ابیات پیروی میکوتاه

ند  همان ،در برخی از اشعارشگرفته و ، شیوۀ روایی را درپیشوی در نگارش اشعارش 

 اصول ،، با تسلطی خاصاستهای شر لمجموعة گکه یكی از شعرهای  ،1«زندگانی پیشین»

ها و تقابل زند. در این شعر، بازی رنگپایانی بر هم می« سه بیتی»ها را در دو چیدمان قافیه

از  ها و خاطراتی، لذتهارنج ،ای هنرمندانهبه شیوه ،بینیم. بودلر در این قطعهمعنایی را می

به زندگی و هستی را  هایش نسبتاحساسات و ایده ،کشد که آشكارامیتصویرخود را به

ی مدرن نوعی شعری و موسیقایی، بهبه دلیل ساختارها ،این شعر ،بنابراین کند؛بیان می

اره وجوید. زیبایی را همبودلر از کلماتی نمادین بهره می ،شود. از سوی دیگرمحسوب می

تنها به  ،در این شعر ،برای مثال ؛کندجو میوافتاده جستپااز میان کلمات معمولی و پیش

د و ه همانا زشتی ناشی از درک ،پردازد بلكه بر جنبة متضاد آنهای مطلق زندگی نمیزیبایی

 (37: 2007کند. )بودلر، نیز تأکید می رنج است

 ،بریم که در آنرا نام می« دعوت به سفر»شعر دیگری به نام  های شر،مجموعة گلاز  

در وصف مادام دوبرن  ،گذارد. این شعرقوانین فرم شعر کالسیك را زیر پا می ،شاعر

(Madame Daubrun) شاعر او را  ،زنی با چشمان سبزفام که گاهی است؛سروده شده
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 ،اهیو گ دفاع استبرای شخصی بی ،دریغدهندۀ محبتی بینامد که نشانمی« کودکی»

او را  ،با شفقتی وصف ناپذیر ،صومانه است. بودلرآور احترامی معنامد که یادمی« خواهری»

ای یسفری است عاشقانه و شاعرانه که رؤدعوت به  ،کند. این شعرمیبه این سفر دعوت

 ای دوازدهجسازد. در این شعر، بهمیهمیشگی بودلر را برای رسیدن به بهشتی برین، محقق

هجایی، یك چهار دو مصرع پس از هرشده و های چهار و هفت هجایی آوردهمصرعهجا، 

ظر ناز ورای این سفر، از نقطه ه کهشاید بودلر در نظر داشت .استهجایی آمدهمصرع هفت

عر راهش را دنبال کردند و ش ،نوید شعر آینده را بدهد که شاعران بعد از او فرم و ساختار نیز

عداد ربوط به فرم و تشده م، موارد ذکر«دعوت به سفر»از شعر  ،چكیدۀ زیر نو را آفریدند. در

 هجاها مشهود است: 
 Songeدر نظر آور لطف رفتن به آنجا را// ,Mon enfant, ma sœur/ ، خواهرم کودکم

à la douceur /  / رفتن و با هم زیستنD'aller là-bas vivre ensemble !/      بی خیال

در دیاری که / Aimer et mourirداشتن و مردن/دوست/ ,Aimer à loisirداشتن/دوست

 ( 42: 1391)بودلر،  / ! Au pays qui te ressembleمانند توست! /

رسیدن به فراسوی حقیقت است و تصویرپردازی همین عبور  ،هدف شاعر در این شعر

مادین، های ننماید. بودلر با توصیفکه شعر را تا حدودی مبهم می استاز واقعیت به آرمان 

ریزد: از دنیای حقیقی بگ ،کند تا بدین وسیلهتصویری از بهشت را از ورای نومیدی القا می

ری ، سفاین دعوت به سفر، در حقیقتجهانی دوردست و سرزمینی مملو از شكوه و جالل. 

مایل به ایجاد تی بدیع و نیك بختی جاودانه است. جانبه به سوی مكانی سحرآمیز، بهشتسه

بر  هگیرد بلكتنها ساختار شعری را تا حدودی در بر می، نههای هنری و ادبیتحول در زمینه

محدود به  ،مدرنیته در آثار بودلر .گذاردمیای کنندهتعیین مفاهیم و مضامین شعری نیز تأثیر

ودلر در گیرد. تأثیر مدرنیته ای که بمیاجتماعی را هم دربرشود و بُعد نمیفرم متافیزیكی آن 

ن کند. ایدر قرون بعدی آشكارا نمود پیدا می ،کندفرم و عمق اشعارش از آن صحبت می

توان در ایران نیز مشاهده کرد. در طول تاریخ ادبیات فارسی، گاه اشعاری سیر تحوالت را می

توان به صرف داشتن ها را نمیکدام از آنولی هیچ شودساوی اوزان دیده میآزاد از قیود ت

 شعر نو محسوب کرد.   ،همین یك مشخصه
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توان می وان پدیده ای ضروری و پیشرونده،عنهای پیدایش شعر نو در ایران را، بهنشانه

ر مسلط، بر شع یكی از شاعرانی بود که زیر سلطة جوّ ،در دوران مشروطیت یافت. نیما

و با شناخت دقیق قوانین حاکم بر تاریخ و شعر و با نگرشی موشكافانه بر  دورانش باقی نماند

تقرار به استحكام و اس ،اشوردهای هنریی، به مرور توانست با ارائة دستاساختار شعر فارس

 ،توان گفت که ویگونه می، اینهای شعر نیماشعر مدرن یاری رساند. در خصوص درونمایه

تنها به ساخت و قالب شعر کالسیك حمله نكرد. از نظر او قالب، وزن و قافیه و زبان شعر 

ر کرد. بدین ترتیب بود که شاعران و روشنفكران مشروطه، شعمیباید با هم تغییر ،کالسیك

دادند و خواستار تحول شعر با هم مورد انتقاد قرار ،کالسیك را از لحاظ ساختار و محتوا

با دیگر  گیرد، تفاوت سبك نیمامی که بیش از هر چیز مورد توجه قرا ایا نكتهامّ شدندسنتی

و این وجه افتراق را در حوزۀ محتوا و  انداست که پیش از او شعر نوگفتهشاعران نوپردازی 

 توان مشاهده کرد. شكل اشعار می

یش از پرداز پشد که نیما نیز چون دیگر شاعران نو در بخش نخست به این نكته اشاره

ه کار بود و آن را در زبان فارسی برانسه شناختهخود، شعر آزاد را از طریق آشنایی با ادبیات ف

فلسفة  به ،در این بود که آنها همچون نیما ،ولی فرق اساسی نیما با دیگر شاعران بستمی

های تر، جذابیتدقیق کار آگاه نبودند و صرفاً از روی تنوع و امكان آزادی بیان و از همه مهم

ظهور  تبودند. حال آنكه نیما عمیقاً به علّعر آزاد پرداختهپنهان و آشكار غرب، به سرودن ش

نوآوری شاعران مدرنیست  ،بود. در واقع گیری شعر آزاد در ایران و جهان واقفو شكل

ود. بدین ببندی آن ویژه در نوع قافیهدر شكل بیرونی )قالب( شعر و ب عمدتاً ،پیش از نیما

 وعات آن عصر و نحوۀ بیان آن نیستچیزی جز شناخت جوهرۀ موض ،زبان هر عصر ،ترتیب

 . ون و محتوا در شعر نیمایی استهمان مفهوم انقالب مضم ،و این

سنتی  شدۀ شعرالت زندگی، نتوانست از قواعد وضعهای نوین و تحونیما متأثر از پدیده

نگ ای در شعر خود، سکند. او با تكیه بر اسلوب تازهپیروی ،های کهن بودکه یادگار دوره

به طوری که اسیر پیروی از وزن و قافیه نمیگذاشت، بنای شعر آزاد را در ادبیات فارسی 

این بود  ،هدف شعر نیمایی ،بنابراین یافت؛ی میوضوح تجلّ،بهشد و احساسات و مقاصدش 
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تر افكند، باید بیشکهن را به دور میسازی که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نظم

در  ،ارزش موسیقایی و آهنگ شعر ،کند. در این سبكمیدان را به موسیقی و کالم واگذار

ه د بتوانست که میا یكی از اشعاری «تراود مهتابمی»گیرد.  شعر درجة اول اهمیت قرار می

ه از یما باشد؛ شعری کشده در خصوص ماهیت و سبك اشعار نخوبی نمایانگر تعاریف ارائه

 م، از اجزای جداییبودن به معنای موسیقی درونی کالدارو آهنگقید قافیه به کلی آزاد 

 ناپذیر آن است:

نیست یك دم شكند خواب به چشم کس و  / تابدرخشد شبمی / تراود مهتاب می 

صبح  / نگران با من استاده سحر/  شكندمیخواب در چشم ترم / چند ةغم این خفت/ لیك

در جگر لیكن /  بلكه خبر / باخته راجانکز مبارک دم او آورم این قوم به/ خواهد از منمی

  مانده  / تابدرخشد شبمی / تراود مهتابمی ]...[/ می شكنداز ره این سفرم  / خاری

-می دست او بر در، /بارش بر دوشکوله / بر دم دهكده مردی تنها / آبله از راه درازپای

 ( 1391:332یوشیج، نیما ) .می شكندخواب در چشم ترم / چند ةغم این خفت /گوید با خود

ا ای وجود دارد امّگاهی قافیه ،های هر بند آن، از اشعاری است که میان مصرعاین شعر

ه دلخواه شاعر بلكه ب ین شعری، قافیه نه در فواصل معیندر چن نظم و قانون خاصی نیست. تابع

اعر ش شود. در بند اول شعر، خودمی، در جاهای مختلف شعر دیدهو طبق نیاز موسیقیایی قطعه

ای خواب ظهاند، لحفرورفته غفلت شود که در برابر مردمی که به خوابمیکشیدهتصویربه

با  ،بحدما صآید که تمی تصویری از سحر به میان ،یابد. سپسنمی به چشمان گریانش راه

 ،نگرانی در کنار شاعر ایستاده تا به همگان مژدۀ نزدیكی صبح را بدهد. در بندهای بعدی شعر

حمل مت ،ناشی از درد و رنج سفری همراه است که شاعر برای ابالغ این خبر و تأسف با غم

   خبریای خفته در ظلمت و بیا پس از یك شب طوالنی، شاعر به دهكدهآن گشته امّ

بازگشتی به بند اول است و همان موقعیت مردی خسته و مأیوس  ،است. بند آخر شعرهرسید

همان شب  ،بیند. بازدهد که پس از سفری دور، دوباره خود را در ابتدای راه میرا نشان می

ید. گوشخص سخن نمی، دیگر نیما از زبان اولشود. در این بنداست و مهتابی که تكرار می

این شعر  کشد. قافیةمیتصویرخورده را بهسالة مردی شكستاندوه پنجاه او سرگذشت رنج و

آمده، بیانگر تأکید بر سرگذشت این مرد  آن در نقاط پایانی هر بند« شكندمی»که ردیف 
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مشاهده  تواندادن آن به خود گریزان است. میكستی چنان دشوار که شاعر از نسبتش است؛

ای شاعر، بیان احساسات، مفهوم دقیق و آهنگین شعر، به کرد که تنها اصل حائز اهمیت بر

 .بیانگر انقالب درونی اشعار نیماست ،که خود استور از هر قاعده و الزامی د

فاوت های متسیر روحی نیما در جریان تحول شعر، ناشی از تأکید بر زندگی و تجربه

ای و از بندهاوست ترین آثار ، یكی از مهممنظومة افسانه. اشاره کردیم که اوست شخصی

گرفتن مربوط به تغییر قرار ،خور توجه در این باباست. نكته درمصراعی تشكیل شدهپنج

نیما  ،ه هستندها دارای قافیمعنایی مفاهیم شعری است؛ با اینكه بیشتر مصرعها و بُعد چندفیهقا

زند و گاهی میرتیب را برهمداند، این تکه خود را ملزم به رعایت قافیه در تمامی بندها نمی

هر چهار مصراع، گاهی مصرع اول و سوم، گاهی اوقات مصرع دوم و چهارم و گاهی مصرع 

« سانهاف»مكالماتی که بین دو شخصیت  ،شوند. همچنیناول و دوم و چهارم با هم، هم قافیه می

ها، فاسیر و نوگراییا با تمام این تبخشد امّمیای تازهگیرد، به شعر جنبهمیشكل« عاشق»و 

اهده مشمانند تساوی وزن و تشابه بندها،  ،هایی از اصول و قواعد شعر سنتیهمچنان نشانه

 گسستگی کامل از شعر سنتی است.  که خود نشانگر فقدانشود می

ان سنت نیما نیز همچون بودلر، میهای توان نتیجه گرفت که افكار و گرایشمی ،بنابراین

نتی ا از دیگر آثار سر منظومة افسانها آنچه بیش از همه امّاست در نوسان بودهمدرنیته همواره 

گرفتن کند، نادیدهمیشدن فراهمآوری را به سوی مدرند و نوو اساس تجدّ متمایز کرده

. ستا های مدرنیته نزد دو شاعرشك یكی از مهم ترین مؤلفهبی است که معناییاصل تك

آمیز است و هم شود که لحن آن، هم ابهاممیهایی دیدهلب گرایشاغ ،های بودلردر نوشته

اید . شاست گویای همین دوگانگی ،«گل های شر»جویی، وانگهی عنوان حاکی از دوگانه

ر دوگانگی معنایی یا همان تضاد میان عناص ،بتوان گفت که بارزترین ویژگی شعر بودلر

  (93: 1996)رنسه،  .است دهندهتشكیل

ی برجسته، نزد نیما به شكل ،اشعار ۀدهندهمان تضاد میان عناصر تشكیلمؤلفه دوگانگی یا 

شد. کتصویرمیهای اجتماعی را بهتحوالت و دیدگاه ،نمایان است. نیما از ورای دوگانگی

این » است؛«در شب سرد زمستانی»است، شعر  وضوح بیانگر این تضادیكی از اشعاری که به
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 .استو سوزندگی و گرمای چراغ شكل گرفته ضادی میان شب سردشعر برمبنای ت

سكوت جامعه در  و ریكیشب و زمستان در شعر نیما، نماد تا (358: 1391)پورنامداریان،

اغ نیز بخشند و چرکه مفهومی سمبلیك به شعر می است سامان اجتماعیهبرابر اوضاع ناب

شعر، تضاد اصلی میان سرمای طبیعت یا طلبی است. در این نمایانگر راهنمایی و حقیقت

دیگر است. در شبی سرد، خورشید از سویی  ،جامعه از یك سو و گرمای اندیشة شاعر

 :چراغ همچنان برافروخته و گرم استبخشیدن بازمانده ولی یگرماز
 و به مانند/  سوزدگرم چراغ من نمی ۀخورشید هم، چون کور ۀکه کور/ در شب سرد زمستانی

  (339: همان)« افروزد.نه فروبسته به یخ ماهی که باال می نه می افروزد چراغی هیچ،/ چراغ من

        عر در ش ،دوگانگی ةبا بیان ماهران ،شناسی مدرن خویش را همانند بودلرزیبایی ،نیما

         یا  شناسی جدید ونویدبخش زیبایی ،«های شرگل»کشد. نزد بودلر، عنوان میتصویربه

مدد  تواند بهرود، میمیشمارنماد آن به ،مدرن است: آنگاه که زیبایی که گل ،عبارتیبه

: 2010ی طبیعت سربرآورد. )بودلر، یافتاده و جزپاهای پیشاز خالل واقعیت ،زبان شاعرانه

 آفریند.زیبایی می ،هااز دل زشتی ،چه تمام( او همواره با ظرافت هر102

ند معرف این واقعیت باشد و به خلق تصویر استادانة دوگانگی یكی از اشعاری که می توا 

است. تضادی که در این شعر مورد نظر است،  « زیباییدر ستایش»نزد بودلر بپردازد، شعر 

     ای مبن بر ،های بودلر است. بیشتر شعرهای درخشان اوبرآمده از تضاد موجود در اندیشه

که این  ستابه دنبال تعریفی از مفهوم زیبایی  ،شعر زیراند. او در گونه تضاد پدید آمدهاین

ین دو بکه دهد همواره نشان می ،کشد. اومیتصویرای مبهم و متناقض بهگونهزیبایی را به

بدون دیگری معنایی  ،یك از این کلماتهیچ ،، تقارنی وجود دارد که در آنمتضاد ةکلم

شده ادهای استادانه نشان دبه شیوه ،دوگانگی معنااین  ،در ابیات زیر ،برای مثال ؛داشتنخواهد

ر ر پلیدی و نشاط را در برابنگاه دوزخی را در کنار نگاه آسمانی، نیكی را در کنا ،و شاعر

 ا دید.هتوان به دور از زشتیزیبایی را نمی ،چرا که به اعتقاد وی ،استهدادبختی قرارنگون

  وضوح نمایان است:به ،دوگانگی بودلر و همچنین ةاین اندیش ،در شعر زیر
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دوزخی و ای زیبایی؟ کز نگاه / از ژرف آسمان آمدی یا که که از گرداب برون شدی

 ختیبنشاط و نگونبه هر جا بذر / بارد ]...[مینیكی و پلیدی  ،ای مبهمبه گونه/ اتآسمانی

  (48: 1391دهی به هیچ. )بودلر رانی و پاسخ نمیو بر همه فرمان می/ کاریمی

 ؛شاعر نباید  در بند قواعد قرارگیرد ،هاست. از نظر ویرسیدن به ناشناخته ،هدف بودلر

 هک کند. او معتقد استبرای او شعر خوب، غیر از خودش، هیچ هدف دیگری را دنبال نمی

ه این ب ،های شررفتن آن وجود دارد. در گلاحتمال ازبین ،اگر قاعده را به هنر تحمیل کنیم

به  ،ادر اینج گونه زشتی دید.رگونه زیبایی را به دور از هرتوان هرسد که نمینتیجه می

گی واژگان با بیان دوگان ،توان پافشاری نمود که نیما نیز همانند بودلربر این امر می ،قاطعیت

یكی  ،ونهگکشد و اینمیتصویرای استادانه بهگونهشناسی مدرن خویش را بهدر شعر، زیبایی

  سازد.وضوح آشكار میدر شعر را  به های مدرنیتهدیگر از مؤلفه

آزادی در  ی، بیانگر تنوع در شكل و تجلّهانظر از عدم تساوی مصرعصرفِ ،شعر نیمایی

برای رسیدن  ،بنابراین های متضاد اوست؛یرگر افكار و اندیشهتصو ،که خودهست کالم نیز 

باید از تأمل در معانی ظاهری فراتر رفت، جایی که عناصر به قرینه ،به مفهوم واقعی اشعار نیما

ما، به شعر، یبنا به عقیدۀ ن ،آید. این امر شود تا امكان حضور معانی مختلف پدیدای مبدل می

فراتر  ،ودخ که منظومة افسانهشخصیت مبهم و رازگونة بخشد. نه میگوابهام یا غنایی ژرف

آنكه پیچیدگی یا دشواری در آن راه یابد، به خواننده حس بی ست،ا از یك معشوق انسانی

ی ابهام معنی یا وجود دوگانگ کند و همیناز دریافت و درکی دقیق از مفاهیم القا میابهامی 

بخشد. می های شر بودلر، به افسانه ماهیتی مدرنهمچون گلو تضاد میان عناصر و مفاهیم، 

-، بهاتضاد یا دوگانگی معندهد، این تشكیل می افسانه را منظومة ازدر شعر زیر که بخشی 

 است:وضوح نمایان شده
رفت/ تا شناسد مست میخواند و سرمست می اش، آن نگارین/لیك در خنده»عاشق:  -

              / «! ماه خندان، چمن نرم!چه شبی رفت./ جای بر دست میحریفش به مستی/ جام هر

/ شد ز رَه کاروان طربناک/ آسمان باز و روشن ./ سینةدمسحر بود آن آه عاشق!»افسانه:  -

 (12: 1370یوشیج، نیما )  ...«آتشش را اجاقی که شد سرد،جرسش را به جا ماند شیون
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د، باشای بردهبی آنكه از زبان و اشارات یا لغات و تصاویر دشوار، بهره ،اشعار فوق 

 ،شاعر با قراردادن کلمات قرینه ،دارد. در حقیقتخواننده را از درک قطعی معنا باز می

شعر را « معناییپذیری یا تكمعنی»، اصل «آتش»و « اجاق سرد»و « سحر»و « شب»همچون 

سازد، چرا که در شعر کهن، این جبر معنایی حاکم بر اصول و با ضوابط شعر کهن مغایر می

وآوری د و ناساس تجدّ افسانه نچه درا آشد امّضوابط، همواره مانع از گسترش افكار شاعر می

 معنایی شعر کالسیك است. شی از همین خروج از اصل و رکن تكآورد، نارا فراهم می

های ذهنی تی که در برابر جریان خالقیتدر حیطة شعر، اصول و قواعد سنّ ،ترتیببدین

 برای نگرشیبود و تنها شدهی گستردهای تازه از جهان، همچون سدّشاعر به سوی دریچه

ت.          شكسشد، توسط نیما درهمه و پرداخته میتكراری نسبت به دنیای پیرامون ساخت

د، از نزنسبت که از رعایت اصل صورت و زبان سر باز می گونه در افسانه، به همانبدین

همواره زبان مشخص و مستقلی دارد  ،. اشعار نیماجویدة اصل تك معنایی نیز دوری میسلط

در برابر رویدادهای  ،بینی و نوع تأمالت خاص او، نموداری است از جهانو همین زبان ویژه

 هستی. 

ار در راستای تحوالت نیما، تحوالت دنیای کدر پایان می توان به این نكته اشاره کرد که 

در  ،رغییر و تحوالت شعر را همانند بودلانكارناپذیر است. نیما این ت ،و اختراع دنیای ماشینی

 ازاند. دگیری جدید زندگی اجتماعی و قرارگرفتن هنرمندان در مناسبات تاریخی میشكل

نظر نیما، برای شناختن زبان هر عصر، باید احواالت اجتماعی و جوهرۀ تفكر و موضوعات 

االجبار ب ،هر پدیدۀ جدیدی این امر معتقد است که هب ،همانند بودلر ،آن عصر را شناخت. نیما

ی از شاعران ،همانند بودلر ،کند. اومعنی پیدا می ،گیرد و در آن مناسبتو الزاماً شكل می

خواهد محتوای عصر خود را درک نماید و از فلسفة تاریخ آگاه است و بر علل است که می

آن دو های ه محدودیتنیما در قلمرو وزن و قافیه، ب ها و زوال آنها اشراف دارد.ظهور پدیده

 کشد و معتقد به تحول اساسی در قلمرو شكل و، خطّ بطالن میکه در شعر سنّتی مرسوم بود

  .دارد ار نگرشی که بودلر نیز آن ؛نوع نگرش، نگرشی تازه به شعر استمحتواست. این 
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ده شحول ای متکه قافیه به گونهآزادی بیشتری برخوردار است، چرا شاعر از ،در شعر نیما

خواهد مانع می ،شود. نیما با این اهدافها عدم تساوی مالحظه میو در طول مصراع

احواالت و عواطف بر  ،خواهد که وزن و عروضمحدودیت تفكر و اندیشه بشود و نمی

 ،       لبا قافیه بر اساس نیاز مطبه نظر او همانند بودلر، ی ،بنابراین باشد.شاعر تسلط داشته

امالً مبین این است که نیما ک ،ای در شعر وجود ندارد. این تفكریا اصالً قافیه شودمیساخته

های نو می پذیرد. بودلر نیز بلكة همه آنها را در اشكال و قالب کندوزن و قافیه را رد نمی

 (23: 1992ین، کند. )وِطور کامل رد نمیهپذیرد و آنها را بوزن و قافیه را در اشكال نو می

بین  قوانین عروضی سنّتی ازها، پایبندی به وزن و مصراعنبودن مساویبا وجود  ،نیمادر شعر 

در وجه محتوایی و در وجه صوری شعر حائز اهمیت  ،همانند بودلر ،است. انقالب نیمانرفته

 هد.دگیری، شكل شعر را به دست میاین محتواست که در جریان شكل ،به نظر آنها ؛است

 نتیجب گیرس -3

شیج شارل بودلر و نیما یوحاضر که به بررسی اندیشه، نوگرایی و سبك نگارش  ةمقالدر 

دادیم که در جریان پیدایش مقوله های مدرن و پدیده های نوین، رفته رفته شد، نشانپرداخته

ر د گیرد.خود می و در مناسبات جدید، رنگ زمانه بهشود مضمون اشعار نیز دگرگون می

الت از مشكنماید و ید متعهدانه عمل کند و آالم اجتماعی را منعكستفكر نیما، شاعر با

ا مّا شعر جنبة اخالقی و تهذیبی دارد ،بدین ترتیب، برای نیما ؛اجتماعی خود سخن بگوید

  خود هنر است. از  ،برای بودلر، هنر اهداف سیاسی و اجتماعی ندارد و تنها هدف هنر

 ،هم به عینیت و هم به ذهنیت توجّه دارد. نیما ،این است که وی ،های شعر نیماییویژگی

 با دید ،برخالف بودلر، به شعر در معنای اخص کلمه و به هنر در معنای اعم )عام( کلمه

 متفاوتی می نگرد.

نحوی به ،دارند. نیما در این نگرش به جهاننسبت ای بودلر و نیما، هر دو نگرش بدبینانه 

خواهد در آنجا به است و می او در جستجوی جهان دیگر ؛استاز بودلر متأثر شده

های جهان واقعی نفرت دارد. نیما و بودلر، از درد و رنج ،همانند بودلر ،آرزوهایش برسد. او

أثیر شعر ت دانند.هنر شاعر می ،القای دنیایی آرمانی که فقط شاعر توان دسترسی به آن را دارد
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. ر فارسی و آفرینش شعر نو در ایران بر کسی پوشیده نیستنو بودلر در اشعار نیما، تحول شع

در ادبیات تطبیقی، وقتی از تأثیر شاعری در آثار شاعران دیگر سخن به میان می آوریم، بحث 

. شودهای ظاهری که در اشعار و آثار دو شاعر وجود دارد، محدود نمیتنها به مطالعة شباهت

هنیِ های ذاین امر است که شاعر در روند تأثیرپذیری خود از میراث ،آنچه حائز اهمیت است

 یابد. های خود دستبه اصالت در خالقیت و نوآوری ،هنرمندان گذشته

محض بودلر نیست. تأثیرپذیری او توأم با خالقیت  مقلّددر این است که او  ،اصالت نیما

ای هها و دریافتگیری تجربهکارهو توأم با شناخت موقعیت شعر فارسی است. او با ب

و  ورزد و به عناصر فكریهمت می ،باشدبه آفرینش اثری که مورد پسند روزگار ،اشذهنی

، رعر نیما و بودلر، نزد هر دو شاعش ةطورکلی در مقایسهب زند.پا نمی پشت ،فرهنگی ایران

نیای نوین د ،یك سو تا از  کوشندمیکرد که از شناختی را مشاهدهتوان بصیرت زیباییمی

. دزبان جدیدی برای بیان احساسات شاعرانه خلق کنن  ،را به نمایش بگذارند و از سوی دیگر

پاسخی به یك ضرورت بود که بعدها تاریخ بر آن مُهر تأیید  ،اندآنچه نیما و بودلر انجام داده

 زد و راه این دو شاعر برجسته و اندیشمند، پیروان بسیار پیداکرد.
 

 اشتيادد
1 . « La Vie antérieure »/ J'ai longtemps habité sous de vastes 

portiques/ Que les soleils marins teignaient de mille feux,/ Et que leurs 

grands piliers, droits et majestueux,/ Rendaient pareils, le soir, aux 

grottes basaltiques./ Les houles, en roulant les images des cieux,/ 

Mêlaient d'une façon solennelle et mystique/ …./d'approfondir/ Le 

secret douloureux qui me faisait languir./ Charles Baudelaire (1861)
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