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 راشد از نظر محتوا. م. بررسي تطبيقي  شعر نو نيما يوشيج و ن

*) پژوهشي- علمي(
 

   دكتر ناصر نيكو بخت

بيت مدرسات فارسي، دانشگاه تراستاد زبان و ادبي  

  دكتر ثمينه شكيل بيگ

ات فارسي، دانشگاه الهور پاكستاناستاديار زبان و ادبي  

  

  چكيده

اي از تاريخ ادبي است كه در فرانسه در اوايل قرن نوزدهم ادبيات تطبيقي شاخه
هاي علمي تطبيقي پديد آمد، و در آغاز به بررسي تأثير ميالدي، پس از ديـگر گرايـش

رانسه و ادبيات ديگر كشورهاي همساية اروپايي آن مي پرداخت، ولي در متقابل ادبيات ف
قرن بيستم به صورت نوعي تاريخ روابط ادبي جهاني درآمد، هرچند امروزه توجه ادبيات 
تطبيقي عموماً معطوف به بررسي چگونگي تأثير پذيري آثار نويسندگان دو يا چند كشور 

اردو از . هاي امروزي جهان هستندديكترين زبانزبان فارسي و اردو نز. از يكديگر است
هاي آريايي است و از سنسكريت سرچشمه گرفته، ولي چون در محيط فارسي شاخة زبان

اين تأثير خصوصاً در ادبيات اردو تا . رشد كرده، شديداً تحت تأثير فارسي قرار گرفته است
يان شاعران برجستة معاصر، از م. آن حد است كه شعر اردو را پرتو شعر فارسي گفته اند

شناخته » پدر شعر نو اردو«، شاعري توانا و زبردست است كه )نذر محمد راشد(راشد . م.ن
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لقب يافته است؛ زيرا عالوه بر نظريه پردازي در » نيما يوشيج پاكستان«راشد .م.ن. شده است
  .اده استشعر نو، رنگي تازه به شعر و قالبي نو به افكار و احساسات لطيف خويش د

راشد و . م.مسألة اصلي اين مقاله بررسي و مقايسة شعر نو و موضوعات مشترك  شعر ن
از طرف ديگر، در اين مقايسه به . نيما يوشيج، نظريه پردازان شعر نو پاكستان و ايران است

  . ميزان و نوع اثر پذيري راشد از زبان و ادبيات فارسي اشاره خواهد شد
  

راشد، شعر نو فارسي، شعر نو اردو، ادبيات . م. ا يوشيج، ن نيم:واژه هاي كليدي
   .تطبيقي

  مقدمه-1

قرني كه در نتيجة پيشرفته بي . ها بودقرن بيستم در حقيقت، قرن تحوالت و دگرگوني
سابقة انسان در تمام شئون زندگي و باز شدن فكر انساني، تحوالت عميقي در عرصة 

اين تحوالت و تغييرات، هم در حوزة صورت و هم . صورت و معني شعر جهاني رخ داد
را دگرگون كرد و به بيان بهتر، پاسخگوي نيازهاي امروز » ديروز«در عرصة معني، شعر 

هاي در همين دوران، در صورت و معناي شعر نو فارسي و اردو نيز دگرگوني. شد
است، اما در يدهعمر شعر نوين اين هر دو زبان هنوز به يك قرن نرس. چشمگير ايجاد شد

اي غني و همين عمر كوتاه، چه به لحاظ صورت و چه از نظر تحول درونمايه و معنا، تجربه
بي ترديد، يكي از علل مهم اين تحول سريع و شگرف، دگرگوني . استپربار حاصل شده

 و تغييراتي است كه در عرصة حيات اجتماعي و فرهنگي و سياسي جهان حادث شـــده
 و ستدهاي فرهنگي شتاب بسيار يافته، و سيطرة فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي داد. است

اي مي يابد، جغرافياي فرهنگي جهان ما را نيز دستخوش كه روز به روز ابعــاد تازه
  .  استدگرگوني كرده

پاكستاني، بيشتر از » راشد. م.ن«از ميان شاعران و سخن پردازان جهاني، شعر و انديشة 
ان به مفاهيم و مضامين شعري و انديشة سخنور معروف ايراني، نيما يوشيج، ديگر شاعر

به خصوص كه راشد چون نيما، شاعري سّنت شكن و نو آور است و قالب . نزديك است
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براي . به خود مي گيرد، در شاعري بنيان نهاده است» شعر آزاد«اي را كه بعدها نام تازه
ها و تواردهاي فكري و ذهني او با نيما يوشيج، ابهتراشد و شيوة شعر او و مش. م.شناخت ن

ابتدا نگاهي به زندگي و خصوصيات فكري او و نيما مي اندازيم و سپس، به مقايسة تحليلي 
  .و تطبيقي آثار دو شاعر مي پردازيم

   بحث-2

  راشد و شعر نو. م. ن-2-1

- در روستاي اكالم، 1910/ش1288او در . راشد، نذر محمد راشد است. م. نام اصلي ن

جدش، دكتر غالم .  پاكستان متوّلد شد- از توابع گوجرانواله، پنجاب) عليپور چته فعلي(گر
پدرش، راجه فضل اللهي چشتي، در . رسول غالمي، شاعر عربي، فارسي و اردو زبان بود

راشد اولين شعرش . زمينة شعر فارسي و اردو مطالعات فراواني داشت و شعر نيز مي سرود
راشد در . تخلّص مي كرد» گالب« در هشت سالگي در مدرسه سرود و در آن زمان، را

م، از دانشكدة دولتي الهور مدرك كارشناسي به زبان فارسي اخذ 1930/ش1309سال
در اين زمان، وي سرودن شعر را رسماً آغاز نمود و در طول اين مدت، شعرهاي . كرد

سانيت به شعري گفته مي شود كه (انيت هاي جديد چون شعر آزاد، سزيادي در قالب
اين شعر غنايي از . مشتمل بر هشت يا دوازده بند است و هر بند داراي شش بيت است

ها را و غيره سرود كه تعدادي از آن) ادبيات انگليسي و فرانسه به ادبيات اردو راه پيدا كرد
هاي دوره در مجلهبيشتر اشعار اين .  مي توان مشاهده كرد"ماورا"در مجموعة شعرش 

م، در رشتة اقتصاد مدرك كارشناسي ارشد 1932/ ش1311در سال. يافتمختلف انتشار مي
م، 1939مه، سال/ ش1317در ماه خرداد . در همين زمان، زبان فرانسه را نيز آموخت. گرفت

از . در مقام معاون شبكة راديوي سراسر هند در الهور و سپس، در دهلي مشغول به كار شد
م، در بسياري از كشورهاي جهان از طرف 1947/ش1326تا1943دسامبر/ش1322ن آبا

م، در سازمان ملل، به 1952اكتبر/1331درمهر. ارتش انگليس با درجة سرواني خدمت كرد
عنوان افسر اطالعات منصوب گشت و چهار سال در نيويورك، يك و نيم سال در جكارتا، 
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- 1346( در نيويورك گذراند و هشت سال سه و نيم سال در كراچي و دوباره شش سال
او در سال . مدير مركز اطالعات سازمان ملل در تهران بود) م1974-1967/ش1352
م، در لندن فوت 1975اكتبر14/ش1353مهر 23م، بازنشسته شد و در1974اوت / ش1352

؛ 6: 2003عنبرين منير، (هاي جنازه سوزي لندن جنوبي سوزانده شدكرد و در يكي از كوره
  ).10: 1986؛ جميل جالبي، 16: 1990مغني تبسم، 

. راشد با آثار نويسندگان و شاعران غربي مانند آلدوس هاكسلي، آسكار وايلد، دي
فورستر، جيمز جويس، لئون تالستوي، فئودر داستايفسكي،  استفان . ام. الرنس، اي. ايچ

 و راشد از فرم و محتواي اليوت، وغيره آشنايي كامل داشت. اس. مالرمه، عزرا پاوند، تي
  . آثار سخن سرايان مذكور بسيار تأثير پذيرفت

. م، عصر شناخت واقعي شعر راشد بود1934-1932/ش1313-1311هايدر واقع، سال
هاي جديدي دربارة قافيه و ترتيب نو اركان عروضي مطرح كرد و او در اين دوران نظريه

صورت شعر جديد اردو كه در » ظم معرّين«. شكل جديد مصراع در شعر اردو رايج گرديد
ها بدون قافيه هست و قبالً به وسيلة الطاف حسين آن، التزام وزن و متساوي بودن مصراع

حالي، عبدالحليم شرر و اسماعيل ميرتهي تا حدي انجام شده بود، به كوشش راشد به شكل 
هاي  قالب و صورتها، راشد شعر اردو را دردر طول اين سال. كاملتري به وقوع پيوست

كرد و در ساختن صورت هاي جديد در شعر نو اردو و بدون قافيه و با جديد و نو تجربه مي
موّفق هم بود؛ ولي او دنبال هماهنگي صورت و » نظم آزاد«هاي كوتاه و بلند شعرنو مصراع

ال ماه اوت، س/ش1313سرانجام، او در اوايل ماه شهريور سال. معنا در شعر نو اردو بود
. ها هماهنگ بود گفت كه از نظر صورت و معنا و تركيب"اتفاقات"م، شعري به نام 1934

ها و بدون قافيه، در شعر، راشد با برقراري وزن و موسيقي و كوتاهي و بلندي مصراع
هاي عميق زندگي و مسايل احساسات و افكار دروني و بيروني تازه اي  مبتني بر انديشه

او در اين دوره اشعار ). 42-41: 1986جميل جالبي، (يره عرضه كرد اجتماعي، سياسي، و غ
م در مجلة 1935/ ش1314 به عنوان بهترين شعر او در سال"اتفاقات"بسيار زيبايي سرود و 
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؛ جميل 15- 14: 1990؛ مغني تبسم، 5-4: 2003عنبرين منير، (به چاپ رسيد » ادبي دنيا«
  ). 10: 1986جالبي، 

هاي راشد دربارة صورت و معناي جديد شعر  كه پس از انتشار مقالهالبته ناگفته نماند
منتقدان برآشفته و غضبناك در برابر . قارة هند برپا شداردو و شعر نو، توفاني در شبه

هاي اجتماعي و ادبي و اخالقي را درهم شكسته و نظام مأنوس و مألوف را شاعري كه سّنت
هاي بسيار تلخي بر راشد گذشت تا ين ترتيب، سالبه ا. درهم ريخته بود، قد علم كردند

قبول عام يابد و بر رفيع ترين درجات ادبيات اردو جاي گيرد و به » پدر شعرنو«بتواند به نام 
نيما «عنوان نظريه پرداز شعر نو اردو، به شهرتي جهاني دست يابد؛ حتي در ايران به او لقب 

). 8: 1349؛ مجلة سپيد و سياه،157- 2/146: 2003،فرمان فتحپوري(دادند » يوشيج پاكستان
سپس، شاعراني مانند ميراجي، فيض احمد فيض، مختار صديقي، جيالني كامران، 
منيرنيازي، احمد نديم قاسمي، مجيد امجد، وزيرآغا، امجد اسالم امجد، انور مسعود؛ 

اشعار » ادنظم آز«كشورناهيد، فهميده رياض، تحسين فراقي، اجمل نيازي وغيره در قالب 
  ).102-100: 2003رفيع الدين هاشمي، (زيادي گفتند 

او دربارة موالنا، . راشد به ايران و به زبان و ادبيات فارسي  به شدت عالقه مند بود
بايد توجه داشته باشيد كه من از ميان شاعران بزرگ قديم، فقط «: سعدي و حافظ مي گويد

ها اين سه شاعر كساني هستند كه آوازة آن. برمنام سه تن، موالنا، سعدي و حافظ را مي 
ها مرگي براي آن. اين سه تا هميشه ماندني هستند. بيشتر از شاعران ديگر در دنيا مي ماند

هاست در ها هرگز نمي توانند بميرند؛ در حالي كه شعرايي هستند كه قرنآن. وجود ندارد
، 9- 8: 1349مجله سپيد و سياه، (» .ستها درميان نياند و هيچ نامي از آنذهن مردم مرده

48 ،50 -51 .(  
به ايران آمد و حدود يك سال و نيم در دفتر . م1944/ش1323راشد اولين بار در سال

او در اين مدت با محمد تقي ملك الّشعراي بهار، پور . سازمان ملل تهران مأموريت داشت
دي حميدي و بسياري از داوود، رشيد ياسمي، محيط طباطبايي، رعدي آذرخشي، مه



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6 تطبيقي، سال نشرية ادبيات    452

خودم در ... «: گويدكه خودش مــيچنان. شاعران و نويسندگان رابطة دوسـتي برقرار كرد
خواندم، در آن زمان تحول شعر كردم، شعر ميهاي ادبي شركت ميبسياري از انجمن

خوب يادم هست در آن موقع همه اشعار پروين . فارسي هنوز در مراحل بسيار ابتدايي بود
همان، (» .اعـتصامي را دوسـت مـــي داشتند؛ اما حاال يك صدايي از دور به گوش مي رسد

  ).48ص
خود در ) م1974- 1967/ش1352-1346(راشد در دومين دورة اقامت هشت سالة 

تهران با بسياري از شاعران معاصر مانند هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، نادر نادر پور، 
الث، فريدون توللي، نصرت رحماني، رضا براهني، يداهللا فريدون مشيري، مهدي اخوان ث

هاي مجلة سپيد و سياه، او در پاسخ يكي از سؤال. رويائي، و غيره ديدار و مالقات داشت
شعر امروز ايران از متقضيات قرن بيستم «:  شعر نو و شاعران معاصر مي گويدةدربار ؛1349
-ده. هاستهاست و شعر نيز يكي از آنشتهدر اين قرن انسان در پي آزادي در همة ر. است

بايد گفت . ها مستعمره بودند، ولي در قرن بيستم آزاد شدندها كشور را مي شناسيم كه قرن
 شروع -  كه مطابق با تحوالت قرن بيستم است-استعمار شعر هم به پايان رسيده و تحول آن

هاي اخير در سال. اندا كردهشاعران معاصر شعر را از اسارت ره. شده است و ادامه دارد
اي از شاعران معاصر ايراني در من اثر گذاشته و من خودم به اشعار اين شاعران اشعار عده
در . من ميل دارم اردو زبانان به وسيلة من در اين مورد سهيم و شريك باشند. عالقه دارم

اد، فريدون توللي، نيما يوشيج، فروغ فرخز: نفر از شاعران ايراني چون22ترجمة شعرهاي 
فريدون مشيري، مهدي اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج، نادر نادر پور، احمد شاملو، سياوش 
كسرايي، نصرت رحماني، رضا براهني، يداهللا رويائي، سهراب سپهري، اسماعيل شاهرودي، 

آزاد، شفيعي كدكني، محمد حقوقي، سپانلو و غيره، من ذوق خوانندگان پاكستاني را نيز .م
 در نظر -كه توسط شعر نو زبان انگليسي، و با اشعار شاعران نو پرداز خود آشنا هستند-

به نظر من اين شاعران شعر نو، نظرشان به زمان خودشان باز است و شاهد تغييرات . امگرفته
من مي خواهم دراينجا از شجاعت شعراي ايراني تحسين كنم، شجاعتي . زمان خود هستند

ها در مسايل شان به وسيلة شعر و درگيرشدن آنن، بيان شخصيت فرديكه در استعمال زبا
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من فقط سه سال است كه به مطالعة آثار تقريباً سي شاعر نو . جاري جهان به كار مي برند
ها را ها آشنا باشم و يا اسرار آنام، ادعا نمي كنم كه كامالً با آنپرداز ايراني پرداخته

ز در اين است كه اطالعات من دربارة شعر كالسيك ضعف من هنو. كشف كرده باشم
فارسي بيشتر است و ناتواني من در درك بعضي از اشارات و كنايات محلي و با بسيار 
. شخصي و عجز من از درك بعضي از منابع اخالقي، اجتماعي و يا فلسفي فكر شاعر است

اري از اشعار نو فارسي اما مــــي بايست بگويم كه من اكنون شروع به لذّت بردن از بسي
  ).51، 48همان، ص(» .امكرده

با يكي از . م، در تهران بودم1944/ش1323من در سال«: دربارة نيمايوشيج مي گويد
دوستم نيما . دوستان ايراني از نزديك خانة نيمايوشيج مي گذشتيم، نيما جلو در ايستاده بود

- ت و شعر فارسي را خراب كردهاش خراب اساين مرد كله«: را به من نشان داد و گفت

خوب شد گفتي، چون به اين حساب من هم شعر اردو را «: من در جوابش گفتم» .است
راشد بر آن مي ). همانجا(» .بنا بر اين، من و نيما مي توانيم باهم كنار بياييم. امكرده» خراب«

  : افزايد
اي كرد و شعر فارسي ندانهممن بايد از نيما در اينجا ستايش فراوان بكنم كه كار جرأت«

نيما اولين شاعر فارسي زبان بود كه فكر . را به سوي احتياجات زمان خود هدايت كرد
اي كه او براي اين عواطف مردم عامي، به خصوص روستاييان در شعرش بود و دلسوزي

دسته ازمردم داشت و در شعرش موج مي زد، در زبان فارسي و در گذشتة ادبي ايران هرگز 
كدام در شعر نيما نيست؛ ولي در شعر قديم عرفان و اخالق بود كه هيچ. سابقه نداشته است

نيما زبان فارسي را كه . در شعر نيما انديشه براي تودة مردم هست كه در شعر قديم نبود
به هرحال، كار او، . خيلي تكرار شده بود، عوض كرد و از زبان مردم در شعر استفاده كرد

  ). 50، 48همان، ص(» .يار حايز اهميت استبه نظر من بس
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هايي چون ، با زبان)اردو( اشو زبان مّلي) پنجابي(اش راشد عالوه بر زبان مادري
بيشتر آثار منظوم و منثور وي به . انگليسي، فرانسوي، روسي و فارسي آشنايي كامل داشت

  . است جا ماندهدر زبان انگليسي نيز چندين اثر انتقادي از او به. زبان اردوست
اولين مجموعة شعري  ("ماورا". 1: از راشد چهار مجموعة شعر نو منتشر شده است

بيگانه در "مجموعة .  2. م، به چاپ رسيد1941/ش1319كه اين مجموعه در سال) اردو
= ال"اي به نام مجموعه. 3. م، انتشار يافت1955/ش1334 در سال")ايران مين اجنبي(ايران 
گمان كا (گمانِ ممكن "مجموعة . 4. م، به چاپ رسيد1969/ ش1347سال، در "انسان

اشعار وي پر از واژگان، . م، انتشار يافت1976/ش1355 بعد از مرگش، در سال")ممكن
» ياما«از ترجمه هاي او نيز كتاب . هاي فارسي استها، و تركيباصطالحات، ضرب المثل

از ويليام سارويان، » مامان دوستت دارم«از الكساندر كوبرين، نويسندة روسي، رمان 
از لورين ايزلي و تعدادي مقاله انتقادي و نامه از » آسمان زمان«نويسندة امريكايي و كتاب 

  ). 12- 7: 1986جميل جالبي، (وي نيز منتشر شده است
   درون ماية اشعار راشد -2-2

بات مقام و ارزش در انديشة او اث. محور اصلي شعر راشد، شعور و روحية انساني است
بيشتر اشعار او به مسايل . او به اخالق و طبيعت انساني كامالً آشناست. انسان يك اصل است

چون در . او با كمال دلسوزي و اخالص، ستايشگر زندگي است. اجتماعي  ارتباط دارد
ارتش انگليس و ملل متحده خدمت مي كرد، ظلم و استبداد و استيالي حاكمان غربي را بر 

امع شرقي به دّقت و از نزديك مشاهده كرده بود، به همين سبب، باور داشت كه وجود مج
وقتي جوان بودم، برايم عشق «: هاستها در جهان، عّلت اصلي اغتشاش و نا آرامينابرابري

ها و و زن مهم بود و شعرم نيز محل تجلّي عشق بود و زن؛ بتدريج به وسعت دنيا، زندگي
به اين جهت، احساسات و عواطف اجتماعي و .  و بزرگتر پي بردمترهاي با شكوهعشق

انساني در شعرم راه يافت و اكنون جز به رسالت انساني شعر عصر خود، و به شعري در 
او تسلّط بيگانگان را بر ). 16،60: 1347شاهرخ ارشاد، (» .خدمت بشريت فكر نمي كنم

» شاعر آسيا«بر همين انديشه ها، او را نيز بنا . كشورهاي آسيايي مورد انتقاد قرار مي داد
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عشق، انسان، بيگانه ستيزي، استبداد : موضوعات عمدة شعر راشد عبارتند از. ناميده اند
ستيزي، عدالت طلبي، آزادي خواهي، آزادي قلم و بيان،  آزادي انديشه و هنر، آزادي 

تقاد از قدرتمندان و جاه طلبان، ها بر آسيا، طنز اجتماعي، انزنان، انتقاد از سلطه جويي غربي
  .  افكار مقاومتي

   نيما يوشيج و شعر نو-2-3

در طي ) م1959- 1895/ش1338- 1274(علي اسفندياري معروف به نيمايوشيج، 
زندگاني ادبي خود در داستان نويسي، نمايشنامه نويسي، نگارش مباحث ادبي طبع آزمايي 

در دورة تحول شعري وي . ه، جنبة شاعري اوستكرده است، ولي آنچه او را نامبردار ساخت
سرودن اشعاري با شكل و قالب و مضامين سبك : نيز شاهد مراحل مختلفي هستيم؛ از جمله

از . سّنتي، اشعاري با قالب سنّتي اما با مضمون نو، و سرودن اشعاري با سبك و محتواي نو
ه نمايش مي گذارد، مرحلة اخير اين سه مرحلة شعري، آن چه شخصيتي متفاوت از نيما را ب

: 1385طاهباز، (شهرت بخشيده است » پدر شعر نو فارسي«شعري اوست كه او را به عنوان 
15 -19.(  

هاي نيمايوشيج، در قالب و محتوا، و به ويژه پس از سروده شعر دورة معاصر با نوآوري
 كامالً نو، و از نظر افسانه در متحوا. ش، آغاز شد1301شدن منظومة بلند افسانه  به سال 

ها را ناديده قالب تا حدي به سّنت وفادار بود، اما چند سال بعد، نيما به كلي تساوي مصرع
يا » شعرنو«شيوة شاعري او كه بعدها . گرفت و انديشه و قالب را از قيدهاي سنّتي رها كرد

گرايان، ي كه سّنتنام گرفت، با استقبال جوانان و تجددگرايان مواجه شد، در حال» نيمايي«
بنابراين، دو شيوة . هاي شعر كالسيك فارسي وفادار ماندندبا پرهيز از اين شيوه، به سّنت

نيما بعدها نظرية . نيمايي و سنّتي در شعر فارسي عمالً به موازات يكديگر گسترش يافت
به ها و مجموعه مقاالت خود، به ويژه در كتاب ارزش احساسات، ادبي خود را در كتاب

خود او تا پايان حيات، چندين . قلم آورد و راه را براي پيروان جوان خود هموار كرد
مجموعه شعر در قالب آزاد و نيمايي پديد آورد، در حالي كه شعرهاي اولية او عموماً به 
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از ميان شاعران . شيوة قدما و با رعايت وزن و قافيه و اصول كالسيك سروده شده بود
، مهدي )ش1379-1304( راه نيما را دنبال كردند، بايد از احمدشاملو جواني كه بي ترديد

-1307(، سهراب سپهري )ش1345- 1313(، فروغ فرخزاد )ش1369- 1307(اخوان ثالث 
و نسل بعد از ) ش1379-1308(، نادر نادرپور )ش1380-1305(، فريدون مشيري )ش1369

 عال، منوچهر آتشي و محمدرضا ها، يداهللا رؤيايي، محمدعلي سپانلو، اسماعيل نوريآن
  . شفيعي كدكني ياد كرد

آوردن به شعر نو نيمايي، عالوه بر گذشتن از مرحلة وزن و قافيه به شيوة معمول و روي
اي برگزيد كه در آن، به نوعي قافيه و موسيقي دروني در فرم، از نظر محتوا نيز مسير تازه

ي شخصي با نگاهي متفاوت و به دور از هاجاي تكرار كليات، به مسايل جزيي و تجربه
هاي در اين دوره، نيما و پيروان راستين او به نوعي تغزّل زميني و واقعيت. تقليد پرداخت

اي از شعر ارائه ملموس و مسايل روزانه توجه كردند و در نتيجه، برداشت و تلّقي تازه
سياسي و رو به رو با مسايل به همين سبب، شعر اين دوره به شدت اجتماعي و گاه . دادند

ترين مسأله تبديل حاد زندگي است، تا آنجا كه چالش شاعر با زندگي و لوازم آن به عمده
ها بر جامعة ايراني از طرف ديگر، استبداد سياسي و تاريخي، كه در اين دهه. مي شود

حكمفرماست، به موضوع عمده اي در پهنة شعر بدل مي شود، كه روي آوردن به 
گويي، در مواردي كه فضاي سياسي جامعه صراحت را بر نمي تابد، از گرايي و پوشيدهرمز

  . مسايل عمدة آن به شمار مي رود
   درون ماية شعري نيما-2-4

. وقتي از مضامين شعر نيما بحث مي شود، نخستين ويژگي برجستة آن نوع دوستي است
در انديشة او . هاستبين آنعشق عميق او به هنرشان و رعايت اخالق و عدالت و عشق 

كه ويژگي شعر - در تمام اشعار وي به زبان رمز و كنايت. انسان دوستي يك اصل است
ها در وي عميقاً معتقد است كه وجود نابرابري.  اين انديشه گسترش صعودي دارد- اوست

ع اگر يك تربيت عمومي بود، اگر استعدادها في الواق«: جامعه عامل انهدام استعدادهاست
به مصرف محلّ خود مي رسيد، اگر يكي از سيري نمي تركيد تا ديگري از گرسنگي 
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اعتقاد نيما به ). 67: 1368نيما يوشيج، (» .ها كار خود را مي كردندبميرد، خيلي هوش
كه در دوران وي اكثر اين مظلومان را تشكيل مي -هاي مظلوم و بويژه روستاييان انسان
يك از آثار نظم و نثر وي توهين، تمسخر و ين دليل، در هيچ مقطعي نيست و به هم-دهند

نيما مردم دوست بود و در اين مورد وسواس غريبي . دشنام نسبت به آنان وجود ندارد
هاي او دنبال انسان. هر موجودي كه ريخت آدمي داشت، براي او برگزيده نبود. داشت

هاي عمدة شعر نيما درونمايه. ـي گشتسالم، صــادق و بي ريا، ســاده دل و با محبــت مــ
خواهي، بيگانه ستيزي، آزادي خواهي، استبداد ستيزي، عدالت طلبي، وطن: عبارتند از

آزادي در انديشه و هنر، آزادي زنان، انسان گرايي، بازتاب مسايل اجتماعي و سياسي، 
  .انتقاد اجتماعي، طنز پندآميز و نمادين

  هاي مشترك در شعر نيما و راشد درونمايه- 5 -2

راشد و نيما . م. اينك به مقايسة اصلي ترين و محوري ترين موضوعات مشترك  شعر ن
  :يوشيج اشاره مي شود

   انسان گرايي-2-5-1

به همين سبب نيز، با پيروان . نيما تبلور نو انديشي در باب انسان در شعر معاصر است
حضور انسان در شعر او ابعاد، . ادبي كهن، اختالف عميقي يافته استهاي فرهنگي و ارزش

گستره، شكل و عمقي دارد كه هم نشان گزينشي تجربي و آگاهانه است، و هم نمونه اي از 
كمتر شاعري چون نيما ديده مي شود كه چنين پيگيرانه كوشيده باشد . رويكردي مسئوالنه

 انسجام ديد نسبت به انسان، جامعه، طبعيت و تا به طور نسبي سالمت ديد، وسعت ديد و
  .جهان را، همراه با هم، به دست آورد

خاركن، بز مال حسن، بشارت، جامة نو، خانوادة سرباز، قلب قوي، آواز قفس، جامة 
مقتول، گرگ، كرم ابريشم، كچبي، عقاب نيل، هيأت در پشت پرده، نعرة گاو، و غيره، از 

س محتوا و طرح و رفتارشان بر مسايل انساني و اجتماعي آن دسته شعرهايي است كه اسا



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6 تطبيقي، سال نشرية ادبيات    458

عدالت خواهانه، و همراه با شور و شوق، آگاهي عليه فقر و ستم و استبداد و جنگ، و 
  :تحريض به مبارزه و درك توان و كاركرد انساني در زندگي است

مرگ يا /به زمين رنگ خون ببايد زد/تا به طرح نوي كنيم آباد/از زمين بركنيد آبادي«
: 1369نيما يوشيج، (» صاحب زندگاني آزاد/يا بميريم جمله يا گرديم/فتح، هر چه بادا باد

  ).185، 172- 171: 1368؛ مختاري، 127/ 1
در . اجتماعي است» من«شعري نيما دالّ بر گرايش او از منِ منفرد به » منِ«سير تحول 

  : از تودة مردم محرومان مي گويد» گرگ«شعر 
شود گاهي عيان و گه /رمه را در كمين بنشسته باشد/لّه ها گرگ درندهبه روي ق«

چو گرگان در كمين /بدين سان بر سر ايوانش ارباب.../ها را بسته باشد به حيله چشم/خزنده
نيما (» دلش پر كين، َكفش بي جود باشد/سود باشدخورد، غلتد، كند بسيارها خواب

  ).118: يوشيج، مجموعة كامل اشعار
كه به ياد » خانوادة سرباز« شعر .  عاشقانه درد همة عالم را در خود حس مي كندنيما

سوي تصويري از احساس سربازهاي گرسنة زمان حكومت نيكالي روس سروده، از يك
فرا ملّي و عشق او به جهان بشريت است و از سوي ديگر، زندگي واقعي همة محرومان را 

  : تصوير مي كشددر طول تاريخ به شيوه اي مؤّثر به 
بخت مي گريد، قلب مي /بر بساط فقر، مرگ مي خندد، /اندرين سرما، كĤب مي بندد،«

  ).86:نيما يوشيج، مجموعة كامل اشعار(»   ...اين زن سرباز، درد مي سنجد /رنجد،
اي است در اشعار راشد نيز همراه با همان حس دردمندي و دلسوزي» انسان گرايي«اما 

هاي مأيوس از آينده و دلزده و هراسان راشد مي كوشد در دل. ما وجود داردكه در شعر ني
شناخت حال و هويت انساني و . از گذشته بذر اميد بكارد و آنان را به آينده اميدوار سازد

عشق به زندگي و غنيمت شمردن لحظات عمر و كوشش و تالش براي شناخت فلسفة 
  : مي گويدراشد. هاي راشد استزندگي از ايده آل

تو /از انسان مي ترسي؟/تو زندگي هستي، ما هم زندگي هستيم/از زندگي مي ترسي؟«
از آن نمي ./انسان زبان هم هست، انسان بيان هم هست/انسان هستي، ما هم انسان هستيم
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از /و زندگي وابسته به انسان است /ترسي انسان وابسته به رشتة آهنين حرف و معني است
شد، را. (از ساعتي مي ترسي كه هنوز نرسيده است/اگفته مي ترسياز ن/آن نمي ترسي

  ).313كليات، ص
  خواهي  وطن-2-5-2

مفهوم وطن در شعر فارسي و اردو به روستا، شهر و يا محل توّلد فرد اطالق مي شد؛ اما 
وجه برجستة مفهوم وطن در زمان نيما، به مفهوم ناسيوناليسم نزديك مي شد و بر مؤلّفه 

تأكيد مي ... همچون آريا گرايي، مرزهاي جغرافيايي خاص، زبان، پوشش يكسان و هايي 
؛ شفيعي 49-1/47: 1372؛ همايون كاتوزيان، 191- 174: 1383آبراهاميان، (داشت 

  :نشانه هايي از گرايش وطني در اشعار نيما پيداست). 51، 38: 1380كدكني، 
من /خوب و دلكش استهر كه را يك چيز /هر سري با عالم خاصي خوش است

  /خوشم با زندگي كوهيان
  ).26:نيما يوشيج، مجموعة كامل اشعار.(چون كه عادت دارم از طفلي بدان

روزي كه به رويت /روزي كه به دل بي غم رويت، شادم/يك روز مباد و هر باليي بادم
  /اي وطن مي نگرم

  ).559:رنيما يوشيج، مجموعة كامل اشعا. (ويرانِ تو ارزد به هزار آبادم
را پس از كشته شدن اسد، قهرمان وطن » شهيد گمنام«ش، شعر 1306نيما در سال 

دوست، سرود و در آن از هم وطنان خواست كه قهرمانان ملّي را كه در راه نگهباني از 
وطن جان باخته اند، فراموش نكنند و با استعانت از روح و همت آنان، هم چنان نگهبان 

  :وطن خويش باشند
مي روند از سر شوق، تا به /  مي پذيرند چنين خواهش تو/وطن از پي آسايش تواي «

دم، يك! آي مّلت!/ سوي تو مي دهد از دور سالم /ها رفته ولي او گمنامسال!/درگاه اجل 
  ).125:نيما يوشيج، مجموعة كامل اشعار(» هيچ كرديش تو ياد؟
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يشة حب وطني را چنين اند» اي وطن، اي محبوب من««م، در شعر 1959راشد در 
  :توصيف كرده است

بعضي ! اي وطن/،... هاي خانه به دوش اند ميراث تو آدم!/ اي وطن، اي محبوب من«
كه به همت تو، دورِ عفت انسان /جهان نو پيدا كردند/اهل دين و چند انسان دوست

تو  /!اي محبوب! اي وطن./بر اين آرزو، دشمن خنده زن و دوست بدگمان است/برگردد
جستجوي آهنگ نو در حرف و ! /ها را نشكستي، ولي امروز، اي وطن، اي محبوبدل آن

جميل . (بار ديگر طلبِ روابطِ ادب و رياضي رو به رو است/معاني، بيش از پيش است،
  ).367-366: 1986جالبي، 
   بيگانه ستيزي -2-5-3

سلطه جويانة آنان، يكي هاي مسألة حضور بيگانگان در ايران و اظهار نگراني از دخالت
  : از موضوع هاي شعر نيما است

ما را چه كه در فرنگ چون 
  ساخته اند
  زآن خيل درندگان خبر بس كانان 

 

  فواره هيون و پل نگون ساخته اند 
  هر چيز پي ريزش خون ساخته اند 

 

  ).541:نيما يوشيج، مجموعة كامل اشعار(
نيما در اين شعر با لحن حماسي، دشمنان را . نيز قابل تأمل است» شير«از اين نگاه شعر 

به روبهان تشبيه مي كند كه خواب شير را غنيمت شمرده و چند روزي عرصه را براي 
سپس، با اِشعار از خمودگي و افسردگي مردان و زنان شير . ميدان داري خالي ديده اند

  :صفت، مردم را مقصر تاخت و تاز روبه صفتان مي داند
جهان آفرين چون /ظفر چيست كز من گريزد همي؟/ من ستيزد همي؟عدو كيست با«

بيابد به هر چيز /كه شيري گرسنه چو خسبيده است/ ظفر در سرِ پنجة من نهاد/بسي سهم داد
  ).62-61:نيمايوشيج، مجموعة كامل اشعار(روباه دست     

طاب به نيما خمودگي مردم را در برابر دشمنانِ روباه صفت به سخره مي گيرد و خ
  :دشمنان مي گويد
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به جز جانورهاي دلسرد /كه در ره دگر يك هماورد نيست!/بخوابيد اي روبهان بيشتر
  ).همان.(گه خفتن است/نيست

او در شعري ديگر، خود را تيري رها از تركش روزگار دانسته است كه جهانخواران را 
  :هدف گرفته است

نيما (»  ...هرگز نشود خروشِ من كم /سازد همة فضا را پر /گر زوزة دشمن جهانخوار
  ).108- 107: يوشيج، مجموعة كامل اشعار

راشد در دوران جنگ بين الملل دوم، رئيس ارتباطات عمومي سازمان ملل در ايران 
در آن هنگام سربازان خارجي سرزمين ايران را اشغال كرده بودند و حركات و رفتار . بود

رده بود و در نتيجه، اندوهي عظيم سراپاي وجودش را زنندة بيگانگان، راشد را به خشم آو
تمام خشم و اندوه خود را درتسلّط استعمار و استثمار كنندگان كشور زيباي . فرا گرفته بود

  :به نمايش گذاشت» در تماشاگه الله زار«ايران باستان، در شعر 
/ بمِ موزيك بود،گوشم بر زير و /بر پردة سينما چشمم دوخته بود،/ تماشا گه الله زار،«

كه حال ايران /در فكر بودم./ تهاجم و تسّلط بيگانه/ولي فكرم را مشغول كرده بود
حال ايران به پير زال نوحه گري مي /»!رستخيز ايران«- اين شاهكارِ عشقي/كجاست؟

 ). 249-247: راشد، كليات(ها جمالش افسرده است كه مدت/ماند،

لوي را به بخشش و عنايات فرنگي تعبير مي كند ، منّ و س»منّ و سلوي«راشد در شعر 
كه باعث ننگ و شرمساري و بي عملي و سستي مّلت ايران شده بود و وقتي آن مّلت از 

ها دوري كنند، اين دوري كردن، به قدرت و به اقتدار قبول كردن منّ و سلواي فرنگي
  : ها كمك مي كندرسيدن آن

هاي نوشيروانِ عادل، اين دادگاه/اين سرزمين داريوش بزرگ،/خداي برتر،"
امروز بار /ها چرا از وجود دشمنان سياه پوستاين/هاي تصوف و حكمت و ادب،نگارخانه/

  ).192- 187: راشد، كليات(هاي ناسور تبديل مي شوند؟ ديگر، به باز شدن زخم
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   آزادي خواهي و استبداد ستيزي-2-5-4

بداد زمانه به چشم مي خورد، در زماني كه در شعر نيما گاه گاه تصويري روشن از است
اشعار انتقادي از اوضاع اجتماعي حاكميت تنها در زوايا و نهانخانه ها و زندان ها زمزمه مي 

  : شد؛ نيما بي باكانه براي آزادي بيان و كرامت انساني سخن مي گفت
نيلي در اين صحيفه، بر اين دودمان /وقت است نعرة به لب، آخر زمان كشد«
اكنون سوي فراز گهي، سر چنان /سيلي كه ريخت خانة مردم ز هم، چنين/كشد
سيروس طاهباز، (»  ...بردارد از زمين، هر نادرست را /بركنده دارد اين بنيان سست را/كشد

1385 :199-200.(  
بيانگر احساس اسارت و آرزوي رهايي شاعر ) ش1301سروده شده در (» شب«شعر 

در اين شعر شاهد . آزاد شود» از شومي گردش زمانه«بد تا نيما مي خواهد بخوا. است
او هستيم؛ حالتي افسرده و غمگين، در بند » روحيه اي آشفته و مبهم، همراه با نارضايتي«

ها به قيام بر مي نيروها و عوامل تاريك كنندة زندگي؛ همان نيروهايي كه شاعر در برابر آن
ليسم اجتماعي شعري نيماست و در آن احساس اين قطعه شعر از نمونه هاي سمبو. خيزد

  :نفرت عميق از شومي روزگار و آرزوي تغيير و تحول اوضاع اجتماعي ديده مي شود
يا چشم مرا ز جاي /تا چند زني به جانم آتش؟!/هان اي شب شوم وحشت انگيز «

ذار به بگ/كز ديدن روزگار سيرم/يا باز گذار تا بميرم/يا پرده ز روي خود فروكش،/بركن،
» و آزاد شوم ز هر فسانه/دم كمتر به ياد آرميك/كز شومي گردش زمانه /خواب اندر آيم

  ).36-34: نيمايوشيج، مجموعة كامل اشعار(
اصوالً اصل . خواهي وجود دارددر بسياري از اشعار نيما درونمايه هايي از آزادي

او به . ميشگي نيما بودگرايش به اجتماع و تعهد به مسايل اجتماعي، گرايش ثابت و ه
نيما عواطف و انديشه هايي را . حوادث مهم سياسي و اجتماعي عصر خود بي اعتنا نيست

كه تحت تأثير انگيزه هاي مختلف و از جمله وقايع و حوادث تاريخي مهم در ذهن عاشق 
و حقيقت جوي او تبديل به عاطفه و انديشه هاي سرشته به عاطفه مي گردد، مي سرايد 

نيما با ميرزادة عشقي دوست بود و در مواردي با او ). 99-98: 1381 نامداريان، پور(
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ها خواهي  و استبداد ستيزي، در هر دوي آنروحــية آزادي. همراهي و همكاري داشــت
هنگامي كه عشقي با گلولة سرتيپ درگاهي، رئيس نظمية رضاخان، جان به . وجود داشت

جوان باهنر گمنام بمير يا ساكت «: و چند سطر چنين نگاشتجان آفرين سپرد، نيما دربارة ا
ها اتحاد را شو تا تو را معدوم نكنند، و تو بتواني روزي كه نطفه هاي پاك پيدا شوند، به آن

ها را موقع اين نقشه براي اين است كه متفّكرين و مخالفين شناخته شوند و آن. تبليغ كني
نيما ). 140-118: 1381 بينايي،(»  مغلوب مي شودجلسه نيست كنند، ولي باالخره شيطان

عشقي كه نيما در اين شعر از . را با دلي خونين نوشته است» قصة رنگ پريده، خونِ سرد«
آن سخن مي گويد، بيشتر جنبة اجتماعي دارد تا جنبة شخصي؛ و همين عشق به او فرمان 

  : مي دهد تا براي آزادي خلقِ دربند، برخيزد
تا ز ناكامي رهانم /خواستم تا ره نمايم خلق را،/از جا خيز، هان،: گفتعشق با من «

نيما يوشيج، (»  ...منع مي كردم من از پيكارشان /مي نمودم راهشان، رفتارشان، / خلق را،
  ).23: مجموعة كامل اشعار

زبان نمادين، . هاي گوناگون تجلّي پيدا مي كندهمين احساس در اشعار نيما به صورت
ها، بعضاً يأس و بدبيني و گزارش درونمايه هاي مبتني بر ترس و وحشت در اين سالاظهار 

نيز ايستادگي و مقاومت در برابر عواملِ ويرانگر، از مظاهر اين احساس است و شعر هايي 
نيمايوشيج، . (از مصاديق آنند» محبس، خاركن، روباه و خروس، گل مهتاب«مانند 

  ).240-238، 85-83، 82- 73:مجموعة كامل اشعار
قهرمان ملّي راشد در منظومة . راشد نيز در برابر استبداد داخلي و خارجي مي ستيزد

خواهان سكون و آرامش را بر قيام و مبارزه ترجيح بر اين باور است كه اگر آزادي» سرباز«
. هر كس بايد با همت خود براي نابودي دشمن تالش كند. نهند، پيروزي ميسر نخواهد بود

-ان اهللا ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم«ويي اين آية قرآن را پيش چشم داشت كه گ
  :»11:الرعد
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تمام عمر را در بندگي /تو همراه با من به كجا خواهي رفت؟! /اي معشوق من«
پر و /سرودهاي محبت مخوان/به همين عّلت بال پرواز من بي رمق شده است/گذرانيده ام

  /اگر من نروم ./خواهند شدبال من بي حركت 
گروه درنده /و دشمنان را مغلوب ساخت؟/كسي از آسمان خواهد آمد؟/فكر مي كني

و در /ها بجنگمبه من اجازه بده با آن./كشور محبوب مرا خواهند خورد/هاي خونخوار
راشد، (» تو همراه با من به كجا خواهي رفت؟! /اي جان من./جنگ استقالل بميرم

  ).77:كليات
 فرشته اي كه مأمور دميدن صور و - با فرشتة صور» مرگ اسرافيل«شد در شعر را

 سخن مي گويد كه چگونه به خواب فرو رفته، -برانگيختن مردگان در روز رستاخيز است
ديگر كلِّ قواي منفي فعال شده اند، فرزندان شيطان . كه گويي مرگ وي را فراگرفتهچنان

راشد بر اين وضع، بر مرگ اسرافيل، نوحه كنان . دخوشحالند كه دادرساني وجود ندار
  : است

آن روح جاويد آواز /زيرا آن رازدان خدايان/بر مرگ اسرافيل، اشك فروريزيد
مرگ ./همچون سخني ناتمام، خاموش است: امروز/هاآن نداي بيكران آسمان/انساني

ن همه هاي و آ/مرگ چشم بينا و دل دانا بود/مرگ گوش شنوا و لب گويا بود/اسرافيل
حال آن همه يا هو /از او بود/  آن همه گفت و شنود صاحبدالن/از او بود/  هوي درويشان

و آن آخرين ملجأ ما گم /هر آواي كوي و برزن/َتنََنا يا هو و يا رب ها نيز گم شده اند/ها
رؤيايي خواهند /فقط از دهان بندي،/فرمانروايان جهان/پس از مرگ اسرافيل. /شده است

» بگوش شنود/كه بتواند، حتي يك نجوا را /خواب آن خداوندي را خواهند ديد./شتدا
  ).286- 282: راشد، كليات(

   آزادي در انديشه و هنر-2-5-5

در برابر » آزادي«يكي از موضوعات شعر نيما موضوع آزادي در انديشه و هنر؛ يعني 
اعر را در بينش شعري، او ش.  استبداد فرهنگي است و نيما اين آزادي را محّقق ساخت
يكي از انديشه هاي » افسانه«در . محتوا و شكل و قالب از قيد پيروي از سّنت آزاد ساخت
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مهمي كه بر زبان عاشق جاري مي شود، نفي مطلق نگري و نفي مقدس شمردن برخي از 
، در جامعة سّنتي، مردم به عّلت نداشتن بينش و تحليل قوي. نخبگان هنري و اجتماعي است

هر آن چه از نخبگان و بزرگان مي شنيدند، بدون آن كه گفته هايشان را در بوتة نقد قرار 
صرف صدور انديشه از يك نخبه، براي مردم حجت پذيرش بود؛ اما . دهند، مي پذيرفتند

عاشق كه مي خواهد حضور خود را در جامعه اثبات كند و مي خواهد زندگي خود را بر 
كشاند و آن  شكل دهد، گفته ها و تفّكرات بزرگـان را به نقــد مــياساس انديشه هاي تازه

بر اين اساس . هالة تقدس كه گرداگرد انديشه ها و آثار نخبگان را فرا گرفته، كنار مي زند
  :است كه عاشق به حافظ مي گويد

نالي ار تا ابد، /كز زبان مي و جام و ساقي است؟/اين چه كيد و دروغ است! حافظا «
نيما (» !من بر آن عاشقم كه رونده است/كه بر آن عشق بازي كه باقي است/ورم نيستبا

  ).55: يوشيج، مجموعة كامل اشعار
راشد نظريه پرداز شعر نو زبان اردو براي تحّقق بخشيدن به تغيير شكل و قالب سّنتي 

 شاعر«هاي زيادي از طرف سنّتگرايان شد؛ به همين سبب، در شعر شعر متحمل رنج
  : به لحن تند و طنز آميز آنان را مخاطب ساخت» درمانده

به طفيل عافيت /و براي من دريوزه گري افرنگ/زندگي براي تو بستر سنجاب و سمور«
محتاج پارة نان جوين !/خستة فكر معاش/منم اديبِ درمانده و بي چاره/كوشي آبا؛ 

زندگي، فراموشي !/رنگهاي گلزار افيعني گل/من، دوستانم، صدها اربابِ وطن/هستيم
و اگر دارد، در سراپردة نسيان /تو مي داني كه مشرق خدا ندارد/آسودة خواب است

 وقتي جمع مي شوند، جهان سوز "انا"دو /بيا بغلم كن/تو مسرّت مني، تو بيداري مني/است
راشد، (هويدا خواهد شد خود بخود /زماني را كه تو در دعاهايت تالش مي كني/مي شوند

  ).95-93 :كليات
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   نتيجه گيري-3
از مقايسة اشعار و افكار دو پدر شعر نو فارسي و اردو، شباهتي نزديك و نوعي يگانگي 

اين شباهت و نزديكي با رابطة تنگاتنگ مطالعاتي، . در انديشـة آن دو ديده مــي شود
  . اي دو شاعر ارتباط مستقيم داردهنري، فكري و انديشه

ن، نيما در زبان فارسي و راشد در زبان اردو، پيشرو شعر آزاد هر دو شاعر،  در يك زما
هاي مشترك خواهي، رشد فكري و معنوي و هنري موضوعانسان دوستي، آزادي. هستند

راشد در مأموريت سازمان ملل، استكبار و استبداد سلطه طلبان فرنگي را . هر دو شاعر است
وجود اشغالگران در ايران، روحش را . ده كرددر كلِّ جهان، بويژه در ايران، به عيان مشاه

او تا حدِّ عشق و دلدادگي، تحت تأثير زبان فارسي و ايران زمين است و . دار كردجريحه
حتي استكبار خارجي و استبداد شاهنشاهي ايران را، مثل يك شاعر بومي، در شعرش مورد 

  .انتقاد قرار مي دهد
هاي جديد و ادين پيش گفته در فرم و صورتدر مجموع،  به دليل وجود اشتراكات بني

هاي نيما و راشد در شعر آزاد و نوع نگاه آن دو به جهان پيرامون، مي عواطف و انديشه
توان به اين نتيجه رسيد كه راشد قبل از نيما به نظرية شعر نو پرداخته و آثاري در اين زمينه 

شاعران نوپرداز ايران در حوزة خلق كرده است؛ با اين حال، پس از آشنايي با نيما و 
انديشگاني و سطح فكري و بويژه در كاربرد وسيع واژگان فارسي از شعر نو فارسي متأّثر 
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