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  گرا؟ سرا، نوآور است يا سنت نيماي رباعي

  *لي حسن كاووس

  چكيده
ي   در مجموعـه . ي نيمايوشيج بوده است  هاي سنتي مورد عالقه  رباعي يكي از قالب

ي   ها بدون تاريخ سـرايش و بـر پايـه     اين رباعي. داردرباعي وجود  592اشعار نيما 
  . اند  حروف الفباي قافيه به صورت الفبايي تنظيم شده

هـاي    گرايي و نـوآوري در ربـاعي    ي پيش رو براي بررسي ميزان سنت  در مقاله
دهـد كـه تنهـا در ده      نتيجه نشـان مـي  . ها بررسي شده است  ي آن  نيمايوشيج، همه
. شـود   ي نوگرا ديده مي  شده  هايي از نيماي شناخته  ها نشانه  اين رباعي درصد از تمام

گـرا و مفـاهيم                                          ِ                ها در همان فضاهاي سـنتي و بـا همـان زبـان  گذشـته       ي رباعي  بقيه
... ي گذشـته و نيـز مفـاهيم خيـامي و      تكراري، همچون مفاهيم عاشقانه و صوفيانه

  . هاست  عناصر غالب  اين رباعيوگو نيز از   عنصر گفت. سروده شده است
هايي از نيما را با خود دارند، در اين مقاله زير   ها كه نشانه  آن ده درصد از رباعي

هـا    هر كدام از اين رباعي. اند  بندي و بررسي شده  دسته» دار  هاي نشان  رباعي«عنوان 
د، همانندي دارند؛ يا ان  ي نيما كه در قالب نيمايي سروده شده  يا با شعرهاي نوگرايانه
  .هاي منثور نيما هستند  ها و نوشته  همسو با برخي گفته

  .گرايي  نيمايوشيج، رباعي، نوآوري، سنت :ها كليدواژه
  

  درآمد .1
  حيف است كه چون كوزه بماني خاموش

  كه چه كس تو را كشد بر سر دوش   تا آن
                                                                                                 

  kavooshassanli@gmail.comاستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز  *
  21/5/1394:تاريخ پذيرش ،3/3/1394:تاريخ دريافت 
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  چون رود روان باش به طبع رفتار
  بكوشبرخيز و بياشوب و بفرساي و 

  *)554ص (

هاي سنتي شـعر فارسـي سـروده شـده       حجم قابل توجهي از اشعار نيمايوشيج در قالب
اما اين اشعار سهمي در شهرت فراگير نيما و جايگاهي كه او در شعر معاصر فارسـي  . است

هاي سنتي درنگ الزم را نداشته و بـه    نيما براي سرودن شعر در قالب. اند  يافته است، نداشته
اشكال «خواسته مطلبي را با زحمت كمتر، در قالب شعر بريزد، در   ي خودش هرگاه مي  گفته

  :است» باريده  ي آب بر ورق مي  ماننده«ها را   كرده و آن  آزمايي مي  طبع» رباعي و غزل و قطعه
  

  هر دم كه هواي كار كمتر دارم
  اشكال رباعي و غزل يا قطعات

  

  تر بگمارم  طبع از پي كار سهل  
  بارم  ي آب بر ورق مي  ماننده

  )560ص (                  
شود در اين شعر نيما ربـاعي را در كنـار غـزل و قطعـه آورده و       گونه كه ديده مي  همان
او تاكيـد  . هاي منثـور او ربـاعي مـوقعيتي ديگـر دارد      اما در نوشته. ها ديده است  همانند آن

توان از سخنان عجيـب    اين توجه ويژه را مي. است كند كه به رباعي توجهي ويژه داشته  مي
اگـر  «: گويـد   مي»هاي روزانه  دفترچه يادداشت«جا كه در   ي رباعياتش دريافت، آن  او در باره

شايد زندگي براي من بسيار ناشايست . كردم  اي ورود مي  رباعيات نبودند، من شايد به مهلكه
خواهم فكـر    خودم نمي. عجيبي براي من شده است دار  رباعيات يك رازنگه... شد  و تلخ مي
  )519: 1375نيمايوشيج،.( (»...كنم چرا

ي اشعار نيما كه به كوشش سيروس طاهباز گردآوري و تـدوين شـده و از     در مجموعه
منتشر شـده اسـت، نزديـك بـه     ) چاپ نخست(شمسي 1370سوي انتشارات نگاه در سال 

هـاي خـود     ه نيما در جايي با توجه به فراواني رباعيالبت. رباعي وجود دارد) 592(صد   شش
اما روشن است كه اين سخن نيما خـالي از اغـراق   ). همان(»آيا چندهزار رباعي باشد«: گفته

هاي او به هر دليلي به دست طاهباز نرسـيده باشـد، عـدد      حتا اگر تعدادي از سروده. نيست
گـويي    ه كه برخي ديگر نيز دچار همين اغراقگون  همان .آميز است  گمان اغراق  بي» چندهزار«

  ).1770: 1379منشي زاده،(»سراي بعد از خيام است  ترين رباعي  نيما بزرگ«: اند  شده
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اما . اند  ي حروف قافيه، به صورت الفبايي تنظيم شده  ها تاريخ ندارند و بر پايه  اين رباعي
هاي شـاعري    ي اوست و در طول سالدانيم كه اين اشعار مربوط به دوران مختلف زندگ  مي

ايــن رباعيــات در ســنوات مختلــف ســروده «: او خــود آشــكارا گفتــه. انــد  او پديــد آمــده
  ) نيمايوشيج، همان.(»اند  شده

اند، ، و او خود   هايي كه در طول حيات شاعري نيما پديد آمده  حال بايد ديد اين سروده
قدر   ام  و از نظر شاعر آن  بيان كرده» م رادر آن به آساني وصف حال و وضعيت خود«: گفته

هـايي    دچار شـود، چگونـه سـروده   » اي  مهلكه«اهميت دارند كه اگر نبودند او ممكن بود به 
  :گويد  ها مي  او در يكي از همين رباعي. هستند
  

 قوت من و تاب جان به يادم دادند
  تا ظن نبري كه بي سرشك سحري

  
  :يا

        افشاند جانا سخنت شكر اگر 
  جا حرف است  جان تو در او چو نيست بي

  

  گه سخن نهان به يادم دادند  آن  
  اين گنج مراد بر مرادم دادند

  )541ص (                     
  

  از دست به دست رفته هركس خواند
  برساخته از گل آدمك را ماند

  )540ص (
» تـاب جـان  «كه با » نهانيسخن «آيا مطلبي كه در اين دو رباعي بر آن تاكيد شده، يعني 

ي رباعيات نيمـا هـم     به دست آمده باشد، به مجموعه» سرشك سحري«درآميخته باشد و با 
  هاي نيما را هم داراي چنين خصلتي دانست؟  توان رباعي  شود؟ و آيا مي  مربوط مي

هـايي از نيمـاي     هـا نشـانه    واقعيت آن است كه در تنها ده درصـد از تمـام ايـن ربـاعي    
چه از نظر زبان، چه (ها   ي رباعي  فضاي كلي حاكم بر بقيه. شود  ي نوگرا ديده مي  شده  شناخته

يعني نه تنها هـيچ نشـاني از   . ست  فضايي كهنه و تكراري) از نظر خيال و چه از نظر انديشه
است ها روي نداده   ها وجود ندارد، كه هيچ اتفاق مهم شاعرانه نيز در آن  نيماي نوآور در آن

: اسـت   در جايي ديگـر گفتـه  اين بنده . شود  ها ديده نمي  و هيچ نشاني از جهان معاصر در آن
همواره درجهتي بود كه بتواند همچنان كه مسير تماشاي خود   ي نيما، گيرانه هاي پي كوشش«

هـاي                         ِ                                                            را تغيير داده است مسير  تماشاي ديگر شاعران را نيز تغيير دهد و آنـان را در آفـرينش  
نيما هوشيارانه از دنيـاي ذهنـي گذشـته فاصـله     . هاي پيشينيان بازدارد دبي، از تكرار تجربها

نو بود كه            همين نگاه           و از راه . هاي دنياي پيرامون خود كرد گرفت و خود را غرق در عينيت
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هايي تـازه دسـت    ها به دريافت توانست با شهود هنرمندانه و حلول صميمانه در ذات پديده
                                              او ديگران را نيز بـه همـين درنـگ  درونـي و     . ها را به شايستگي بر زبان قلم آورد آن يابد و

: 1386لي،   حسن(».ها بچشاند ي هنري را به آن خواند تا لذت مكاشفه شاعرانه فرا مي      خلوت 
يابد و آن  بدون خلوت با خود، شعر شما تطهير نمي«: ، نيما خود نيز با تاكيد گفته است) 36

به هر اندازه در خودتان خلوت داشته باشيد، به همان انـدازه  . يد باشد، نخواهد بودچه كه با
از اين حرف كودكانه و جوان فريب بگذريد كه شـعر  . اين كيفيت بيشتر حاصل آمده است

                       ام ا شاعر اين كاال را كه   كسي كه معترف به اين است، خود منم،. شود از جمعيت ساخته مي
آيا بايد   ).29: 1368نيما، (».مي كند ر خلوت خود منظم و قابل ارزش د  گيرد، از جمعيت مي

ي نگاه و اين خلوت شاعرانه با كلمات تا چه ميزان در رباعيـات مـورد     ديد اين تغيير زاويه
  .ي نيما بازتابيده است  عالقه

سيار كم ي نيماپژوهي ب  رسد كه در كارنامه  جا يادآوري اين نكته بايسته به نظر مي  در اين
از آن جملـه  . هاي نيما پرداخته شده، و معموال به اشاراتي گذرا بسنده شده اسـت   به رباعي

اشاره بـه گفتگـو در ربـاعي    «اي اشاره كرد كه بدون نام نويسنده، با عنوان   توان به نوشته  مي
 در ايـن . ي كيهان هفته، به چاپ رسـيده اسـت    در نشريه 1342،  فروردين سال »نيمايوشيج

ي پرسش و پاسخ و  عنصر گفتگو در رباعيات نيمـا توضـيح     اي گذرا در باره  نوشته به گونه
اي   نيز در مقالـه ) شيون نوري(پور  آقاي عباس حسن) 102- 98: 1342نام،  بي.(داده شده است

، به برخي از مفاهيم موجود در »هاي خيامي  انديشه –تاملي در رباعيات نيمايوشيج «با عنوان 
رباعيات نيما اشاره كرده و دوازده رباعي از نيما را كه مفهومي نزديـك بـه رباعيـات خيـام     

پايگـاه خبـري   : 1386پـور، عبـاس،     حسـن . (انـد   داشته در پايان نوشـته كوتـاه خـود آورده   
دسـتاويزي بـراي خوانـدن     –نيما و رباعي «اي ديگر با نام   مقاله 1363در سال ). مازندنومه

در . به چاپ رسـيده اسـت  »  تلخ«ي   ، بدون نام نويسنده در نشريه»نيمايوشيجچند رباعي از 
ي رباعيات نيما  توضيح داده شده و به فضاي   اي گذرا در باره  ي كوتاه نيز به گونه  اين نوشته

ي اسـتادان زبـان     در سمينار ساالنه). 9- 7: 1363نام،   بي(ها اشاره شده است  سنتي اين رباعي
از   نيمايوشـيج «اي از سوي طلحه رضوي بـرق، بـا عنـوان      مقاله 1368در سال  فارسي هند،

كه ماخذ اين مقاله، تنها حدود دويسـت و شصـت     بجز آن. ارائه شده است» گو رباعي  حيث
اي هـم در ايـن     است، مطلب تازه» افسانه و رباعيات نيمايوشيج«رباعي ثبت شده در كتاب 

نيما و «اما آقاي بهمن شارق در كتاب  ). 84- 71: 1371برق، رضوي . ( شود  مقاله ديده نمي
بر رباعيات نيمـا درنـگ بيشـتري داشـته او رباعيـات نيمـا را در سـه بخـش         » شعر پارسي
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جانبـه، حـاالت عرفـاني      حاالت عشقي و عـاطفي گسـترده و همـه   «: بندي كرده است  دسته
هـا توضـيح     ي هر كدام از آن  ارهو در ب» هاي فكري و فلسفي نزديك به خيام  خفيف و زمينه

  ).97- 93: 1350شارق، .(داده است
ي   هـا را در دو دسـته    ها، در اين مقاله آن  تر شدن چگونگي اين رباعي  اينك براي روشن

  :كنيم  بندي و بررسي مي  دسته» دار  رباعيات نشان«و » نشان  رباعيات بي«
  

  نشان  رباعيات بي. 2
  مفاهيم عاشقانه. 1.2

ي خراساني يا عراقـي را    هاي نيما مضموني عاشقانه از نوع عشق دوره  بسياري از رباعي
تـوان دريافـت كـه      به سادگي مـي . و خالي از هرگونه خالقيت هنري هستند.  گويند  باز مي

هـاي    بيشتر اين رباعي. ريزي روح نبوده است  ها هيچ نيازي به عرق  براي ساختن اين رباعي
  : كهنه، زباني محكم و استوار هم ندارندگراي   گذشته
  

  هاست  دل ديد چو در ناوك چشم تو چه
 چندان كه بدو گفتم نشنود از من

  

  جاش پناست  جا برد به گيسوي تو كان  
 بيچاره ندانست كه آن دام بالست

  )527ص (                        
بسـيار تكـرار شـده اسـت،     ي فارسـي    كه مضمون اين رباعي در شـعر گذشـته    بجز آن 
و ) جاي پناه  به(»پنا«، )جاي نشنيد  به(»نشنود«، )جاي به او  به(»بدو«: هايي چون  كارگيري واژه  به

همچنين است . اند  بر كهنگي شعر افزوده... و) براي زلف(»دام بال«و » ناوك چشم«تركيبات 
  رباعي زير، بويژه تركيب 

  :»ازلفين دوت«ي   فرسوده  كهنه و دست
  

  دل برد زمن آن سر زلفين دوتا
  افسوس چو اين هر دو ز ياران تواند

  

  دو چشم تو گشتند در اين كار گوا  
  پيداست چه برد خواهم از تو به جفا

  )520ص(                             
ي   آزار در شـعر گذشـته    اي دل  گونـه   تشبيه روي معشوق به روز، و زلف او به شب، بـه 

ي فارسي   در رباعي زير همين سخن تكراري، از روي شعر گذشته. تكرار شده استفارسي 
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توانست بار اصلي سـخن شـاعرانه را بـر دوش مصـراع       شاعر مي. شده است» نويس  دست«
چهارم اين رباعي بگذارد تا دست كم، همين مطلب تكراري، در اين رباعي با بياني استوارتر 

هـا    ي مصـراع   ق ساده هم نيفتاده و پيوند مصراع چهارم با بقيهاما همين اتفا. گفته شده باشد
  :گسسته است

  
 از روز مرا كنايت از روي تو بود

  شيطان نه شبم گذاشت آسوده نه روز
  

 ام اشارت موي تو بود  وز شب همه  
         مقصود من اما سخن از خوي تو بود 

  )544ص(                  
ي شـعري    و در  كارنامـه . سـت   در شعر، چيزي بسيار عاديتكرار  موضوع و مضمون  

هـاي ديگـر پـر از      شعر فارسي هم مانند شـعر زبـان  .. شود  ي جهان به فراواني ديده مي  همه
حتـا در ديـوان سـخنور توانـايي همچـون حـافظ       . سـت   هاي تكراري  ها و مضمون  موضوع

چه سخن كسي   اما آن. ست  ديگران اشيرازي بسياري از موضوعات و مضامين، تكرار سخن 
همچون حافظ را به شايستگي  بركشيده و در جايگاهي بلند برآورده است، معماري واژگان 

هاي موجـود را    سرايان توانمند موضوعات و مضمون  سخن. هاست  ي بيان هنري آن  و شيوه
دمند كـه گـويي     ها مي  در آنگونه   ي خود را آن  كنند و روح شاعرانه  اي بازپروري مي  گونه  به

بـاز  . شود  گراي نيما ديده نمي  هاي كهنه  اما اين ويژگي بايسته، در رباعي. اند  تازه آفريده شده
و خـراج دل  » رنـگ   لب مرجـان «تركيب . توان به دو رباعي زير نگاه كرد  هم براي نمونه مي

» مي لعل«وق، و نيز تركيب                ِ     ِ                                 براي لب و مضمون  روزي  تنگ و ارتباط آن با لب و دهان معش
ي فارسـي    در شـعر گذشـته                                                            و ارتباط آن با رنگ  لب، همگي از همان مضـامين تكرارشـده  

  :اند  ي شاعرانه بازنويسي شده  ها بدون هيچ اتفاق تازه  هستند، كه در اين رباعي
  

  جانا دلت از چه با دل من در جنگ
  روزي مرا تنگ اگر خواهي خواه

  
  داري دوست گويند مي لعل چرا

  مي رنگ لبش دارد و تا هست مرا
  

  رنگ؟  از بهر خراج آن لب مرجان  
     روزي به لبت، ليك چرا خواهي تنگ؟

 )557ص(                                  
آني كه غمم برد و هم افزود نكوست

ي اوست  لب بر لب جام، در دلم قصه
  )529ص(                                   
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  مفاهيم صوفيانه.  2.2
نيما در جـايي  . تابند  گرا مفهومي صوفيانه و عرفاني را باز مي  برخي از اين رباعيات كهنه

ــه ــات«: گقت ــاراتي       ... در رباعي ــه اش ــت ب ــت اس ــه طريق ــود را ك ــلك خ ــت مس حقيق
ن ي نيما در اين سخن بـه همـي    نمايد كه اشاره  اما بعيد مي) 519: 1375نيمايوشيج، (»ام  گفته

ها نيز تكرار ضـعيف بسـياري از     زيرا اين رباعي. رباعياتي باشد كه مضموني صوفيانه دارند
. شـود   ها ديده نمـي   ي فارسي است و هيچ نشاني از ذهن و زبان نيمايي در آن  اشعار گذشته

، »در پرده نهاني كه كسـت نشناسـد  «، »در ميكده مست روي اويند همه«: مضاميني همچون
يك لحظه ز دوسـت دل  «، »باش  در خدمت پير گوش مي«، »ي او هست  جلوه در پرده همه«

هاي شايع شعر   شود، از مضمون  هاي زير ديده مي  ها كه در رباعي  و مانند اين» جدا نيست مرا
قدر در گذشته تكرار شده است، كه هيچ نيازي به شاهد مثال   و آن. ي فارسي است  صوفيانه
اي از   نه هيچ نشاني از نيمايوشيج را بـا خـود دارنـد و نـه هـيچ نشـانه      ها،   اين رباعي. ندارد
  :دهند  ي شاعر را بازتاب مي  زمانه
 
 ز چه در فكر فرويند همه: گفتم

 جاميم نهادند به پيش و گفتند
  

 ي دل ساخت تو را  تا دور جهان قبله
  در پرده نهاني كه كست نشناسد

  
 اي رفته ز بس خيال بيهوده به خواب

 ي او هست، افسوس  پرده همه جلوهدر 
  

 گر چند تو را ز خويش دلخور نكند
 باش كه جام  در خدمت پير گوش مي

  
 گر چند چو تو پشت دوال نيست مرا

  يك لحظه ز دوست دل جدا نيست مرا

 وگويند همه  بر باد كدام گفت  
در ميكده مست روي اويند همه

  )569ص(                                    
  هر كس به تو كرد روي دل باخت تو را

هر كس كه مرا بديد بشناخت تو را             
  )  520ص(                              

 وافكنده تو را كار جهان در تك و تاب 
 ب؟اي يا پي آ  تو از پي دانه رفته

  )523ص(                                   
 دريا به دل هر صدفي در نكند
 تا پيش نياوري تهي، پر نكند

  )543ص(                                  
 در زير قبا چند قبا نيست مرا
 صد شكر كه يك حرف دوتا نيست مرا
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  )521ص(                                 

      
  
  خيامي ي  انديشه. 3.2

وار   هـا بـا بيـاني خيـام      اين گونه ربـاعي . هاي خيامند  ها نيز يادآور رباعي  برخي از رباعي
چـه در فرهنـگ و ادب     سـت كـه آن    گفتنـي . كنند  برانگيز را معترضانه بيان مي  مفاهيمي تامل

. شـود   نگـري مـي    ي خيامي نام برآورده است، شامل مفاهيمي كلي در جهان  ايراني به انديشه
و نيـز  . تاكيـد بـر گـذر زمـان، كوتـاهي عمـر و ضـرورت اغتنـام فرصـت         : مفاهيمي چون

آلود از مفـاهيم    هاي حيرت  گيري روزگار و مردم زمانه با اهل دانش و خرد و پرسش  سخت
و . شـود   هاي مختلف شعر فارسي به فراوانـي ديـده مـي     اين مفاهيم در دوره. شناسانه  هستي

اما چنـدين  . ر همين مفاهيم سروده شده و به خيام نسبت داده شده استرباعيات بسياري د
شود كه نه تنها از نظر مفهوم، كه از نظر زبـان و    ي رباعيات نيما ديده مي  رباعي در مجموعه

  : هاي خيام دارد  ها همانندي آشكار با رباعي  تركيب جمله
  

 ديوي ديدم نشسته با ديوي تنگ
 ديو درويشي در آرزوي صلح دو

  
 ست زمانه تيز شاخش بر سر  گاوي

 كند گرش سگ نگزد  آزاده چه مي
  

 بنشين به غم خود نفسي بر لب جوي
 نفسي چند و به وقتي همه سعد  با هم

  

 اين بر كف ساغريش آن بر كف سنگ  
 !ي پرنيرنگ  اي واي از اين زمانه
  )556ص (                               

 سوي دگرست عمر از   پتياره سگي
 شكافد پيكر  گاوش به نهيب مي
)        549ص(                               

 موي  مي خور به تمناي بتي غاليه
 باريك مشو، فكر مكن، بحث مپوي

  )573ص (                           
  
  وگو  عنصر گفت. 4.2
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بنـدي مفهـومي شـده      پيشين بازنموده شدند، دسـته ي   گانه  هاي  سه  رباعياتي كه در دسته
امـا  . شود و نه  مفهوم سـخن   ي بيان مربوط مي  وگو به شيوه  در حالي كه عنصر گفت. بودند

گيرنـد، نـاگزير در     نشـان جـاي مـي     ها نيز در همان رباعيات بي  كه اين رباعي  با توجه به اين
  .شوند  جا  معرفي مي  همين
هاي آشكار رباعيات نيما، بلكه آشكارترين ويژگي ايـن مجموعـه     ييكي ديگر از ويژگ 

در ) درصـد  26بـيش از  (ربـاعي  157رباعي،  592از مجموع . وگوست  رباعي، عنصر گفت
ي نيما به عنصـر    ي عالقه  اين خود نشانه. پرداخته شده است...) گفتم، گفت(وگو  قالب گفت

ي فارسـي بـه     وگوهـا نيـز در شـعر گذشـته      فتگونه گ  اما اين. وگو در رباعيات است  گفت
  : شود  ها ديده نمي  شود و نشاني از نيماي نوآور در آن  فراواني ديده مي

  
 بيا: گفت. ام هواي تو  همه: گفتم
 نه بجز آمدنم راي بود: گفتم

  
 ز تو كي كار به سامان باشد؟: گفتم
  از آنم كه دهي: گفت. دل خويش: گفتم

  
  هوا روشن نيست: گفت! نگهي: گفتم
  دردا كه فرصت از دست بشد: گفتم

  
 در آبش خواهم: چشمم؟ گفت: گفتم
  !خموش: چه شگفت ماجرا؟ گفت: گفتم

  
 افزون دارش: غم من؟ گفت كه: گفتم
 :ندهد عقل گر اين فتوا؟ گفت: گفتم

  
 چه جاني داري: غم من؟ گفت: گفتم
 اما هجرت؟. همه را دارم: گفتم

  

 بيا: گفت. ولي از جفاي تو: گفتم  
 بيا: گفت. اما نرسم به پاي تو
  )521ص(                                 

 گفتا چه دهي كه كار آسان باشد؟
 باشدي موي من فراوان   در حلقه

  )538ص (                                
  زمين گلشن نيست: گفت! قدمي: گفتم

 اين دگر با من نيست: دوري زد و گفت
  )532ص (                                

 خرابش خواهم: دل من؟ گفت: گفتم
 هم روزي آيد كه در حسابش خواهم

  )563ص (                                
 جيحون دارش: چشمم؟ گفت كه گفتم؟

 نامحرم را ز خانه بيرون دارش
  )553ص(                                 

 جهاني داري: عشقت؟ گفت: گفتم
 گفتا كه به هجر هم زباني داري

  )571ص(                                 
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 خانه بود؟صنما كجا تو را : گفتم
 ز چه در پسندت افتاد خراب؟: گفتم

  
 مشتاب در ره اي صلح تو جنگ: گفتم
 سخن بجاي گفتي اما: گفتا

  

 به هرآن دلي كه ديوانه بود: گفتا
 كه خراب نيست بيگانه بود  آن: گفت

  )544ص(                                 
 تو عمر مني عرصه مكن بر من تنگ
 در كار سفر قافله كم كرد درنگ

  )557ص(                                 
ها نيـز زبـان، خيـال و مفهـوم كهنـه و        شود در اين رباعي  گونه كه آشكارا ديده مي  همان

اي تحـرك بخشـيده و     هـا را تـا انـدازه     اين رباعيوگو   تكراري است، اما همين عنصر گفت
وگـو رد و    تر كرده است؛ از آن جمله رباعي زير است كه در مصرع اول سه بار گفـت   زنده

  : بدل شده است
  

 .با: گفتم. الف: او گفت. الف:گفتم
 :ناموخته باري زالف تا يا گفت

  
  

 .تا: گفتا. تا:   ِ         پس  با؟ گفتم: گفتا  
ار ديگر با يا؟         ِ        ما را پس  تا چه ك

  )520ص(                             

، از  )بويژه با يادكرد نام خود در مصراع چهارم(بخشي  يا در رباعي زير كه شاعر با عينيت
  :كهنگي سخن كاسته است

  
  اي از شكر است  چشمه. نه لب است: گفتم
 تو هم از ديد خود آور سخني: گفتم

  

  دگر استآري با ديد تو هر چه : گفت  
مده آزارم نيما، سحر است            : گفتا

  )525ص (                           
  

  دار  هاي نشان  رباعي. 2
شـده را بـا خـود      هايي روشن از نيماي شناخته  هاي نيما، نشانه  كه بسياري از رباعي  با آن

گونه   ها يافت؛ اين  هايي از نيما را در آن  توان نشانه  ها نيز هستند كه مي  رند، برخي از رباعيندا
  : توان در چندين دسته جاي داد  ها را نيز مي  رباعي
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  يادكرد نام. 2.1
در سه رباعي نيما مستقيما اسم شعري خود را آورده است؛ يكي رباعي اخيـر و دو ربـاعي   

  :ديگر
  

 كنم در زبر موج دچارگفتم چه 
 دعا كن نيما: مفري؟ گفت: گفتم

  
 جا ماند و اگر نامي بود  گر ننگ به

 ديدي نيما كه فارغ از هر كه دلت
  

 كار  الحذر از نگاه آن افسون: گفت  
 آزار  يا رب تو بپرهيزم از خلق

  )547ص (                          
  بس نقش كه بستند و همه وامي بود

 !جوي چه كامي بود؟اندر ره جست
  )543ص (                      

  
 اعتراض، گله و شكايت. 2.2

نامي مانند علي دشتي، پرويز خانلري،   كند، از يك طرف اديبان صاحب  وقتي نيما ظهور مي«
ها همـواره از نيمـا بـا زبـاني تلـخ يـاد         عبدالرحمان فرامرزي و رعدي آذرخشي و مانند آن

پرهيزند و از طرفي ديگر، كساني مانند صـادق    تحقيري نسيت به نيما نميكنند و از هيچ   مي
گـذاران ادبيـات نـو      كه خودشـان را بنيـان  » ربعه«هدايت و ديگر اعضاي گروه به اصطالح 

مـثال  . گيرنـد   كنند و در بعضي مواقع عليه او موضـع هـم مـي     دانند، حمايتي از نيما نمي  مي
شـيوه هـاي نـو در شـعر     «ي موسيقي  با عنوان   در مجله 1316اي را در سال   هدايت نوشته

اسـم دو  . هاي نيماست  به چاپ مي رساند كه نوعي نقيضه براي دو قطعه از سروده» فارسي
با تعـريض بـه   » ي بزاز  خانواده«يكي : كند  ها را با اين عناوين انتخاب مي  نوشته از آن نوشته

البتـه نيمـا   . نيما»            ِاندوهناك شب «در مقابل » اك روزفرحن«نيما و ديگري » ي سرباز  خانواده«
كـاذب  «نويسـد و هـدايت را     مي» فاخته چه گفت؟«هم در پاسخ، حكايتي به طنز با عنوان 

ايـن  » ي مدرنيسـم   نيما و هـدايت در آينـه  «ي   آقاي مجيد نفيسي در مقاله. خواند  مي» گمراه
در واقع بايد گفت  نيمـا در چنـد    .)56- 53 :1379   نفيسي،. (اند  ها را باز نموده  گيري  موضع

زده  او   گرايان عادت  سنت. شد  جنگيد و از چند سو همواره به او حمله مي  جبهه همزمان مي
.  هـا را بـه هـم ريختـه بـود       ي آن  انديشـيده و عـادت شـده     چون نظم پـيش . تافتند  را برنمي

اي سياسي   فرم  است و به شكل ساده و تودهكردند كه گرفتار   گرايان هم او را متهم مي  چپ
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حوصله و تندخو   بعضي از متجددان هم يا به دليل اخالق شخصي نيما كه گاهي كم. نيست
يا شايد هم گاهي حسادت و چيزي مانند آن، و اين اواخر دچار سوءظن و بدبيني شده بود، 

 )145: 1390لـي،    حسـن .(»ندكرد  ناسازگاري هم مي. همراهي الزم را كه با او نداشتند، هيچ
مند   آميز و گله  ها و شعرهاي آزاد او شكوه  بخشي از رباعيات نيما، همچون بسياري از نوشته
. كننـد   هايش را دريافت نمي  فهمند و پيام  است؛ شكايت و گله از كساني كه سخنانش را نمي

  .كند  و از ارزش سخن دفاع ميها معموال نيما بر جايگاه بلند خود تاكيد   گونه رباعي  در اين
  

  اي كرده همه شعر مرا زير و زبر
  يا ديده ببايدت ز كس وام گرفت

  
  دردا كه دلم با كس همراز نشد
  بستم در بر ظلمت بسيار وليك

  
  گرچه به زبان موي برآرم از سنگ

  نايد بر لب ز هزار  افسوس كه مي
  

  گر زود سخن كنم وگر دير كنم
  خواهم گفتمن شرح غمت به صد زبان 

  در  وز شعرم نابرده سر از جهل به  
  !چه بتر  يا بايد چندين مخوري زآن

  )548ص (                      
  بر ميلم هر كسي همĤواز نشد

  يك در به رخم ز روشني باز نشد
  )540ص (                      

  ورچه به سخن آينه از صد فرسنگ
  دردا، كه هزارم ز نگفتن دلتنگ

  )557ص (                       
  كوشم من كه در تو تاثير كنم  مي

  اي چه تدبير كنم  چون اهل زبان نه
  )   562ص (                       

در همين دسته از رباعيات است كه نيما با فخر به خويشتن، مخالفان و رقيبـان خـود را   
  :كند  طلب و دزد معرفي مي  فريب، فرصت  عوام

  
  دانش بسيارنويس  ردم بيبا م

  ي مار  من مار نويسم او كشد نقشه
  

  اندازي كار  افتاد مرا با غلط
  يار  الجمله كه را تا شودآن عامي  في
  

  تن هشيارنويس  يارب چه كند يك  
  با ماركشي خود چه كند مارنويس

  )552ص (                       
  ي خلق كرده كارم دشوار  در ديده

  من مار نويسم او كشد صورت مار
  )   548ص (                        
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  خواست كه با من به جدل برخيزد  مي
  بيچاره ندانست كه مرغ نادان

  
  دزدند  دانش از ستر تنم مي  بي
  يابندم  ام نمي  دم كه به خانه  آن
  

  زدم رقيب خاموش نشد هر ره كه
  همه هوش، حيرتم آن طرار  با اين

  

  ن بستيزدبا او نستيزيده به م
  ريزد  پا كرد به سر مي  هر خاك به

  )537ص (                        
  دزدند  با دانش رزق دهنم مي

  دزدند  ي من از سخنم مي  نز شيوه
  )542ص (                        

  بر يك ز صدم دليل وي گوش نشد
  چون شاعر گشت، ليك خرگوش نشد

  )540ص (                          
ي   ها، نيما از قدرت تاثير كالم خـود و واكـنش گسـترده     در برخي ديگر از همين رباعي

  :گويد  ديگران در برابر آن سخن مي
  

  ام  انگيخته  در شعرم خلقي به هم
  ام تماشا را، كĤب  خود گوشه گرفته

  
  انگيزدشان  جان مي  سيل سخنم به

  از ره به در اندازدشان، ليكن باز
  

  هيچ نه نامي ببردگوي از من كس 
  ام  در انداخته  من كوهم و دامن به

  
  كس نيست كه با زبان من گويا نيست

  حرف خود با زبان مردم شنوم
  

  ست چرا؟  ميلت سوي دوستان نهاده
  گويي كه ندارد سخنم گيرايي

  

  ام  خوب و بدشان به هم درآميخته  
  ام  در خوابگه مورچگان ريخته

  )558ص (                       
  ريزدشان  نقش از همه تار و پود مي

  چون غل به سر گردنم آويزدشان
  )564ص (                       

  يا با من راه بر خالفي سپرد
  گذرد  دامنم مي  هر جانوري به

  )536ص (                    
  ام جويا نيست  آن ره كه منش كوفته

  !سخنم گيرا نيست؟ :همه گويي  با آن
  )  531ص (                      

  ست چرا؟  مهرت همه با بدان زياده
  !ست چرا؟  پس بر سر هر زبان فتاده

  )520ص (                       
  :كنند  كند كه مردم سخنش را در گوش نمي  اما با اين همه باز شكوه مي
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  آبم دل هيچ آتش خاموش نكرد

  زديم از بد و نيكافسوس كه هر حرف 
  جامم كس را خراب و مدهوش نكرد  

  خلقش بشنيد، ليك در گوش نكرد
  )536ص (                       

» غلتبـان «ي اشعارش اشـكال گرفتـه، ناسـزا گفتـه و او را       و به كسي كه از وزن و قافيه
  :خوانده است

  
  اش درست و نه وزن بجا   نه قافيه

  همه بيم  ات اين  اي غلتبان از درستي
  وز بدعت خويش كرده غوغا برپا  

  !مايه رجا  با آن همه نادرستت اين
  )520ص (                        

هاي شعرش     كرده نيما كوتاهي و بلندي مصراع  و در جايي مخالف خود را كه گمان مي 
  :خوانده است» پرداز  شيخ فضيلت«دهد، به طنز و تمسخر   را تشخيص نمي

  
  پرداز  كه چه آن شيخ فضيلتديدي 

  مايه نبودم تمييز  در شعرم اين
  ناداني من نمود و فاش آمد راز  

  ست كوته آن بيت دراز  كاين بيت شده
  ) 550ص (                          

  
   ناخرسندي از شاگردان. 3.2

آرام از   گونـه كـه اشـاره شـد، آرام      هاي دوم عمر شاعري خـود همـان    نيما  بويژه از نيمه
ها سـوءظن    بسياري از شاعران و اديبان اطراف خود ناخرسند شده بود و نسبت به بيشتر آن

كردند، در ستيز نبود؛ بلكـه    هاي او ناسازگاري مي  او تنها با ادباي سنتي كه با نوگرايي.داشت
. سند بودهاي او هماهنگ نبودند نيز ناخر  ي سليقه          ِ                             از بيشتر شاعران جوان نوگرايي كه با همه

كـرد    او احسـاس مـي  . ها را نداشـت   تافت و تحمل انتقاد آن  ي متفاوت آنان را برنمي  سليقه
اند، اينـك    اند و از او شعر و شاعري آموخته  كساني كه يك روز در جايگاه شاگردي او بوده

و  ايـن احسـاس ناخرسـندي   . اي قائلنـد   كنند و براي خود مرتبـه   در برابر او ابراز وجود مي
شود و هم در برخـي از اشـعار او بازتـاب      بدگماني هم در آثار منثور او به روشني ديده مي
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در تعدادي از رباعيات نيما هم همين ناخشنودي كه گاهي با عصبانيت همـراه اسـت،   . دارد
  :شود  آشكارا ديده مي

  
  دود از بر خاكستر بنيادم شد

  هر زيف و زني كه كرد شاگردي من
  

  ندم و نبردم از يادعمري همه خوا
         ِ                       داني پس  هر چه رفت فرجام چه شد؟

  
  اي الف را از جيم  توفير نداده

  بادت به جگر زهرت اين حرف تو را
  

  اسباب هنر يكسره بر گرد من است
            ِ                  شادم كه پس  پنجه و اندي با من

  
  ي هرگونه سخن  آموختمش شيوه

  چون نيك بياموخت وآمد به زبان

  شدافسوس كه با خرابم آبادم   
  حرفي دو سه ناموخته استادم شد

  )    539ص (                       
  عمري دل من راهم در پيش گشاد

  شاگردم بر سر من آمد استاد
  )535ص (                        

  ذره نگريخته ز شيطان رجيم
  بايد كه دهي به اوستادت تعليم

  )563ص (                       
  ز آن ورد من استحرفي كه دلي جوشد ا

  آني كه معاند است، شاگرد من است
  )  526ص (                        

  بنهادم حرف حرفش به دهن
                            اول سخني كه گفت بودش بد  من

  )565ص ( 

  :رباعي جالب زير نيز ممكن است با همين احساس سروده شده باشد
  

  دست از هم برگشاد و دم كرد علم
  جاي: كه گاوي شد و نعره بر من آورد

  با شاخش بر سر هوا بست رقم  
  جا كه منم  با من ده و بيرون شو از اين

  )561ص ( 

  
  هاي آزاد  همسان با مضامين سروده. 4.2
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گاهي اين رباعيات با مضمون برخي از اشعار آزاد نيمـا هماننـدي دارنـد؛ از آن جملـه     
هـاي    ي سـروده   مجموعه .هايي است كه با الهام از صداهاي اطراف سروده شده است  رباعي

نگـرد    همچنان كه چشم او با درنگي شاعرانه، محيط اطراف خود را مي: دهد  نيما گواهي مي
دهد، گـوش او نيـز بـه انـواع صـداهاي        هاي پيرامون، تصويري شاعرانه ارائه مي  و از منظره

ختـه  اي برانگي  گونـه   هـا بـه  »صداي صـوت «موجود حساس است و از هر صدايي، از جمله 
: انگيزد  سوزد در او شعر برمي  شعله چراغي كه درست نمي» پيت پيت«حتي صداي . شود  مي

در آي بـا  ... پيت پيت.../ ست  هر دم سماجتي/ در آخرين دم سوزش/ چراغ را... پيت پيت«
ي همـين ره    از ناحيه/ كĤمد چگونه با كفش آتش/ تا قصه گويمت ز شبي سرد/ من نزديك

). 486: همـان ...( از چـه نخيـزدم ز جگـر دود   / نفس نگيردم از چه؟... پيت...پيت/... تاريك
اگـر جـواني در   «: در جايي گفته است )شاعر انگليسي آمريكايي W.H.Auden(اودن . هـ .و

چيزهاي مهمي دارم كه ”: دهد پاسخ مي“ خواهي شعر بگويي؟ چرا مي” پاسخ اين سؤال كه 
دوسـت دارم پيرامـون كلمـات    :                 ام ا اگر جواب دهد وي شاعر نيست؛“ .خواهم بيان كنم مي

 .».شـايد در شـرف آن اسـت كـه شـاعر شـود      «گوينـد   بگردم و گوش فرا دهم كه چه مـي 
  )246: 1366،ديچز(

دوك «پره،   شب» چوك چوك«حشره، » زيك زيك«: بارها در اشعار نيما صداهايي چون 
چـراغ و  » پيت پيـت «ناقوس، » دينگ دانگ«ي خروس، »قوقولي قو«ي آقاتوكا، »دوك دوكا
اي است در زبان، چرا كه منابع  اين گونه حرف زدن، خود حادثه«. شود  ها شنيده مي  مانند اين

اصيل زبان، يعني صداهاي طبيعي، با موفقيت براي القاي حاالت و عواطف و حركات اشيا 
در كـار  و حيوان به كار گرفته شده و آن هم طوري كه كوچك ترين قصـد طنـز و طيبتـي    

آيا موقعي كه چوك و چوك شب پره بر روي طنـاب بحـر رمـل نيمـايي گسـترده      . نيست
شود و عواطفي موزون با اين شكل اصيل به خواننده منتقـل مـي شـود، اتفـاقي نـادر و       مي
  )689و688: 1371براهني،(».سابقه در زبان رخ نداده است بي

  
  كوبد  پره مي  تيك چه به شيشه شب  تيك

  بان سياه دريادستي ز گري
  آشوبد  ست باد و مي  زده  آشوب  

  بيرون شده تا هر بد و نيكي روبد
  )535ص (                      
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كم دو شعر آزاد نيماست؛ يكي   كوبد، يادآور دست  در پي  به شيشه مي  پره پي  كه شب  اين
نخســت از در بنــد . »سيوليشــه«و ديگــري » ي ســاحل نزديــك  پــره  شــب«شــعري بــا نــام 

  : خوانيم  مي» ي ساحل نزديك  پره  شب«   ِشعر 
دم   بـه   دم/ ي سـاحل نزديـك    پره  شب/ گم كرده راهش در شب تاريك!...چوك و چوك«
خواهد راهـي بـه روشـنايي      پره با سماجت مي  در اين شعر شب. »كوبدم بر پشت شيشه  مي

در اين شعر نيما رفتار . شود  هم همين وضعيت ديده مي» سيوليشه«در شعر . درون اتاق بيابد
                  ِ                           كشد كه همواره فريب  روشـنايي پشـت شيشـه را      تكراري سوسك سياهي را به تصوير مي

  : خورده است
/ روي شيشه/ سيوليشه/ زند  نك مي/ شب  در اين كران ساحل و به نيمه/ تيك  تيك تي  تي«

» ...نـه جـاي بـراي خوابگاسـت    / كه در اتاق من تو را/ ام  از روي پند گفته/ به او هزار بارها
  )514: 1375نيما، (

ي خـود بـراي عبـور از      هوده  كند و به تالش بي  سوسك اما به سخن راوي اعتنايي نمي
/ فريب ديده است و بـاز / به فكر روشني، كز آن/ فتاده است در تالش«: دهد  شيشه ادامه مي

  ).همان: نيما(» ...خورد همين زمان  فريب مي
  :ر رباعي زير به روشني بازتابيده استهمين مضمون د

  
  ام از پس شيشه مضطر  پره  شب شب

  ست و ليك  در خانه كسي نيست چراغي
  تكاند پيكر  كوبد بال و مي  مي  

  كوبد پر  پره نمي  شب نيست كه شب
  )549ص (                         

تابي كه رفتارش بـه چـراغ     گويد و شب  از شبگيري سخن مي» هنوز شب«نيما در شعر 
  : نيما و نيز دل او همانند است

جـايش بـه   تـاب، از نهـان    و شـب / خواند در او شبگير  ست، مي  هنوز از شب دمي باقي«
به مانند دل مـن  / ي من  زند در پنجره  به مانند چراغ من كه سوسو مي/ زند سوسوساحل مي

  »...ست در او  كه هنوز از حوصله وز صبر من باقي
  :اي ديگر در رباعي زير گفته شده است  گونههمين مضمون به
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  داند  در اين شب سنگين كه نه كس مي
  خايد درد  در راه گلوگاهش مي

  شبگير كه خواند به دل من ماند  
  خواند  دم مي  به  زآن كوبد بال و دم
  )540ص (                      

اي   پرنـده .(اسـت » زيـك «ي   پرنـده » زيـك زيك و «صداي » در شب تيره«         ِ موضوع شعر  
... «: كنـد   نيما در پايان هر دو بند اين شعر كوتاه تكرار مـي ). سرخان  ي سينه  كوچك از دسته
در رباعي زير هـم رفتـار   . »اي نيست كه بگذاردم آسوده بجا  لحظه/ زايي  زيك. زيك و زيك

  :بخش سرايش بوده است  الهام» زيك«
  

  خواند زيك  ود چه ميزيك به نهفت خ  زيك
  گذرد  اي مي  گويي به شبي قافله

  بگرفته دلش به من همي ماند زيك  
  داند زيك   ها كه مي  زيك چه نهفته  زيك

  )556ص (                          
گويـد كـه از راه درازي     نيما از مردي سخن مـي » مهتاب«در بخش پاياني شعر معروف 

بـر دم  ...«: بيدار كند؛ اما هيچ گوشي شنواي هشدارهاي او نيسـت را » اي چند  خفته«آمده تا 
ي   غم ايـن خفتـه  :/ گويد با خود  دست او بر در، مي/ بارش بر دوش  كوله/ دهكده مردي تنها

كـم و كاسـت     همين مضمون را نيما بي). 445: همان(» شكند  خواب در چشم ترم مي/ چند
  :شنود  ي خوانده است كه كسي صدايش را نميدر رباعي زير بازگفته و خود را همان مرد

  
  ام بر در به نياز  آبله مردي  پاي

  ي خفتگان دريغا كس نيست  در زمره
  ببريده بيابان به در، از راه دراز   

  كĤوا دهمش بشنودم يا آواز
  )551ص (                  

و معمـوال  . نماديننـد شـوند، اغلـب     پرندگاني كه در بسياري از شعرهاي نيما ديـده مـي  
شـده تركيـب     ي گـم   نالـه «ققنوسي كه . سمبلي از خود نيما يا هنرمندان همانند نيما هستند«

آقا «اي همچون نيماست و   سوخته      ِ    عاشق  جان» ي صدها صداي دور  هاي پاره  از رشته/ كند  مي
تصويري ديگـر  سپارد،   كه كسي به آوازهايش گوش جان نمي - مرغ محلي مازندران- » توكا

هـاي نمـادين     يكي از همين سروده» مرغ آمين«). 342: 1386لي،   حسن(».از نيماي تنهاست
اي روشن از آرزوهاي انسان براي رهايي را باز   او با آفرينش اين مرغ نمادين چهره. نيماست

ازگشـته  ب/ رفته تا آن سوي اين بيدادخانه/ ست كĤواره بمانده  مرغ آمين دردآلودي«: گويد  مي
.../ در پي چاره بمانـده / نوبت روز گشايش را/ رغبتش ديگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه
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در شبي .../ جور ديده مردمان را)/ گوش پنهان جهان دردمند ما(بين نهانان  شناسد آن نهان  مي
ين هم). 493: همان(» ...ما را - اي مرغ شباهنگام –بخش   رستگاري/ گونه با بيدادش آيين  اين

  :شنود  مي» مرغ آمين«آرزوي هميشگي را نيما در رباعي زير از زبان 
  

  چشمم همه شب كه چه خراب است زمين
  فكرم همه كĤمين ز كجا تا شنوم

  گوشم همه دم كه چه خرابي سنگين  
  آمين: گويد بر بام  ست كه مي  مرغي

  )566ص (                          
  
  مردمياي و زبان  بيان محاوره. 5.2

گيـري از بيـان     هايش همواره بر ضرورت فاصله  پيش از اين اشاره شد كه نيما در نوشته
با همـين  . فاخرگذشته و نزديك شدن به زبان طبيعي مردم در شعر معاصر تاكيد داشته است

ها،   درخت(ها، اسم چيزها  وجو در كلمات دهاتي  جست«: گويد  نگرش است كه در جايي مي
خيال نكنيـد قواعـد مسـلم    . ها  نترسيد از استعمال آن. هركدام نعمتي است) ها  وانها، حي  گياه

ــان رســمي پايتخــت اســت  ــان در زب ــه وجــود آورده  . زب زور اســتعمال ايــن قواعــد را ب
هـاي آزاد    پيرو همين نگرش است كه در برخـي از سـروده  ). 91: 1368نيمايوشيج، (».است

  : شود  ديده مي» پلكد  مي«يا » ول كنيد«: ي چونا  هاي محاوره  نيما اصطالحات يا فعل
  )508: 1375نيمايوشيج، (» ي سفرم را و نمدزينم را  توشه  راه/ ول كنيد اسب مرا«
  )507: همان(» پشت پير  پلكد سنگ  در كنار رودخانه مي«

هـا  نيـز از اصـطالحات      در برخي از رباعيات نيمـا، بـويژه در قسـمت رديـف ربـاعي     
گيـري بـا بيـان      و همين ويژگي كه نـوعي فاصـله  . مردم زمانه استفاده شده استاي   محاوره

  :دار كرده است  گونه از رباعيات او را نشان  رسمي گذشته است، اين
  

  به چه شرط؟: گفتا. سخني بگوي: گفتم
  پو با من  گوي و نه مي  نه مي: گفتم كه

  
  سر بر كشي از فراز ديوار كه چه؟

  رسد دست كسيچون پا ندهد بر تو 

  به چه شرط؟: گفتا. قدمي بپوي: گفتم  
  به چه شرط؟: گفتا. اما دل من بجوي

  )  556ص (                          
  كه چه؟ بنمايي بر مردم ديدار

  همه آزار كه چه؟  با سوختگان اين



 گرا؟ سرا، نوآور است يا سنت نيماي رباعي   54

  

  
  ديگر چه؟. كه بتاز تاختم: گفتي
  الجمله در اين نرد كه بردش ز تو بود  في
  

كي خريدم؟ اين گرگ؟ اين : گويد بره
  گرگ؟

  گاه كدام جانورخو به فريب  آن
  

  آمد رسن گاو نرش بر سر دوش
  !از من همه پي ز پي تقال كه نر است

  
  گفتم  با وي سخن از حرف نهان مي

  اما! دراز داريچه سخن : گفتا
  

  رفت پي حاصل خويش  چشمش همه مي
  از دور وداع را عالمت كردند

  
  از رود مگير و بر سر رود مكن
  خواهي ز تو افروخته باشد مردم

  

  )569ص (                       
  ديگر چه؟. ساختم. بساز: گفتي كه

  ديگر چه؟. من يكسره هر چه باختم
  )569ص (                         

با حرف كه من چريدم؟ اين گرگ؟ اين 
  گرگ؟

  راهم زد و بردريدم؟ اين گرگ؟ اين گرگ؟
  )557ص (                            

  با من بسپرد گاو و استاد خموش
  !از وي همه دم به دم تمنا كه بدوش

  )553ص (                           
  گفتم  زآن درد كه بود از او به جان مي

  گفتم  از شرم يكي دو در ميان مي
  )559ص (                           

  جاهل خويشاز رفتن نازك پسر 
  او دست تكان داد من اما دل خويش

  )555ص (                           
  خود را به ره نرفته نابود مكن

  چون كنده به چشم مردمي دود مكن
  )565ص (                           

  
  هاي تازه خيال صورت. 6.2

هـاي خـود فراخوانـده و      هايش پيروان خود را به بازنمود تجربـه   نيما همواره، در نوشته
بينيد،   طور كه مي  سعي كنيد همان«: هاي ديگران باز داشته است  ها را از تقليد و تكرار گفته  آن

وقتـي كـه شـما مثـل قـدما      . تر از شـما بدهـد    بنويسيد و سعي كنيد شعر شما نشاني واضح
ما بكلـي زنـدگي و   آفرينيد و آفرينش شـ   چه در خارج قرار دارد مي  بينيد و بر خالف آن  مي

امـا  . ها بايد شعر بسراييد  طبيعت را فراموش كرده است، با كلمات همان قدما و طرز كار آن
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اي در خود عميق شـده، فكـر كنيـد آيـا چطـور        ايد، لحظه  اگر از پي كار تازه و كلمات تازه
كنـد در بخشـي از     هايش بر آن تاكيـد مـي    چه نيما در نوشته  آن). 35: 1368نيما، (» .ايد  ديده

تنهـا در تعـداد انـدكي از    . هايش  و در بسـياري از رباعيـاتش خبـري از آن نيسـت      سروده
به دليـل   –و همين چند نمونه را . شود  اي از خيال ديده مي  هاي تازه  هاي نيما صورت  رباعي

اي هـ   تـوان در بخـش ربـاعي     مـي  - هاي او در اشـعار آزاد   پردازي  شباهت به برخي از خيال
اين رباعيات از منظر نونگري رنگ و بوي  نيماي نوآور را دارنـد؛ چـون   . دار جاي داد  نشان

  :در رباعي زير» ها  تابوت سخن«رفتار هنري در مضمون 
  

  ام شمع خموش  ي طاق خانه  از گوشه
  ي خود گفت و برفت، اما من  او قصه

  ايش بود از شب دوش  در گوشم قصه  
  بر دوشهاش هنوزم   تابوت سخن

  )554ص (                        
  :در سروده ي زير» آقاي رباعي«همچنين است تركيب 

  
  يك دست بر اين بسته و يك دست بر آن

  جوشد زود  آقاي رباعي است كه مي
  آويخته پاي و باز يك دست در آن  

  خسبد و خلق مانده بر وي نگران   مي
  )564ص (                         

  :ها هستند  هاي زير هم از همين نمونه  رباعي
  

  ديدم كه به خواب غولي افتاده به پشت
  گاه رثا  اول غزلي خواند و پس آن

  
  ات گذار و دريا بنگر  خنياگري

  يا دار نواي نايت از دريا دور
  
  ست  تابد ماه و خيمه خاموش شده  مي

  كه گوش من چشم من است  تنها منم آن

  هاي درشت  گش ر   پيدا به سر شانه  
  يعني كه مرا چون تو خيال او كشت

  )532ص (                            
  با محشر دريا چه شوي خنياگر
  يا در بر دريا گلوي ناي مدر

  )549ص (                    
  ست  اندر تگ رود آب از جوش شده

  ست  كه چشم او گوش شده  تنها وي آن
  )527ص (                             
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  مفاهيم جديد اجتماعي. 2.7
او در اين رباعي كه در . ستيزانه است  هاي نيما آشكارا مضموني غرب  مضمون يكي از رباعي

و . اند براي ريختن خون ماست  هر چه در غرب ساخته: گويد  واقع نظمي ضعيف است، مي
اين سه ربـاعي هـم بـه    . است)               ِ   در مفهوم معاصر  آن(ندو رباعي ديگر او نيز در ستايش وط

  :اند  دار قرار گرفته  هاي نشان  اند در مجموعه رباعي  كه مفهومي جديد را بازنموده  دليل اين
  

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

  
  يك روز مباد و هر باليي بادم

  نگرم  روزي كه به رويت اي وطن مي
  
  ميرم صد بار پس از مرگ تنم  مي

  زپان رو كه دگر روي تو نتوانم ديد
  

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

  )541ص (                         
  روزي كه به دل بي غم رويت شادم

  ويران تو ارزد به هزار آبادم
  )559ص (                         

  گريد باز تنم در كفنم  مي
  اي مهوش من، اي وطنم اي وطنم

  )562ص (                         
  

  نتيجه. 3
روســت كــه او بــا   و ايــن از آن. انــد  لقــب داده» پــدر شــعر نــو فارســي«نيمايوشــيج را 

هاي خـود و هـم     هم در سروده... گيري مدام، درك عميق از شعر و هنر و  كوشي، پي  سخت
و سـعي كـرد مسـير نگـاهش را     . اي جدي به توليد ادبي پرداخـت   گونه  هايش، به  نوشتهدر 

او . ي شعر گذشته ندانيم  توانيم ادامه  البته نيما را ما هرگز نمي. نسبت به گذشتگان تغيير دهد
هاي مـوثر    اما او در سروده. فرزند شعر گذشته است و از بطن شعر گذشته متولد شده است

. زود بند نافش را از اين مادر عزيز بريده تـا بتوانـد رشـد كنـد، بمانـد و ببالـد       خود، خيلي
ي   تفاوت نيما با بسياري ديگر از معاصرانش در ايـن اسـت كـه اگرچـه او در ادب گذشـته     

نيما بـه گذشـته سـفر كـرده  امـا در آنجـا       . جا نايستاده است  فارسي درنگ كرده،  اما در آن
تـرين امتيـازات     و اين از بـزرگ . كرده و به جهان امروز رسيده است جا عبور  از آن.  نمانده
  .اوست
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گيـري از نگـاه     شهرت فراگير نيما در نوگرايي و تاكيدهاي مكرر او بر ضرورت فاصـله 
هـاي                                 هاي خـود  او بايـد هماننـدي     رسد در سروده  اي است كه به نظر مي  گذشتگان، به گونه

هاي سنتي برجاي مانده،   اما در اشعاري كه از نيما در قالب. كمتري با شعر گذشته ديده شود
دهـد كـه     بررسي مجموعه رباعيات نيما نشان مـي . شود  خالف اين تصور و انتظار ديده مي

زيـرا حـدود نـود    . ي كامـل دارد   گرايي غلبه  هاي او، سنت  كم در اين بخش از سروده  دست
هـاي تكـراري و همـان      ته و با همان صورتها در همان فضاهاي گذش  درصد از اين رباعي

دار نيما گـرد    هاي نشان  توان زير عنوان رباعي  چه را كه مي  و آن.اند  گرا سروده شده  زبان كهنه
  .شود  ها را شامل نمي  آورد بيشتر از ده درصد آن

خـود  هـاي    نيمايوشيج در نوشـته : اند كه  برخي از نيماپژوهان به اين واقعيت اشاره كرده
به سخني ديگر، آن ميـزان تاكيـد و اصـراري كـه نيمـا در      . هايش نوگراست  بيشتر از سروده

هاي خود بر نوگرايي، نوانديشي و نوآوري دارد، در اشعار او بازنتابيده و جلوه نكرده   نوشته
شود كه همين تفاوت ميـان    ي كامل رباعيات نيما، روشن مي  حال با بررسي مجموعه. است
سخن . هايش بسيار آشكارتر است  در رباعي - كه بدان اشاره شد _هاي او   ها و نوشته  سروده

آزمايي كـرده، يـا     طبع –و از آن جمله رباعي  –هاي سنتي   هر گاه نيما در قالب: كه  آخر اين
  .نخواسته و يا اگر خواسته، به سختي توانسته شعري متفاوت از شعر گذشتگان بيافريند

ي   مجموعـه «ي   ي صفحه  دي كه زير اشعار نوشته شده، مربوط به شمارهي اعدا  شماره*
است كه به همت شادروان سـيروس طاهبـاز گـردآوري و    » )1375(كامل اشعار نيمايوشيج

  .تدوين و از سوي انتشارات نگاه منتشر شده است
تحليلي  ي  طرح كارنامه« اي است كه با عنوان   اين مقاله برآمده از پژوهش گسترده: نكته

انجـام گرفتـه   » گران و فناوران كشـور   صندوق حمايت از پژوهش«، با پشتيباني »نيماپژوهي
  .است

  
  منابع

   .    مولف  :       ، ناشر )       جلد دوم (         طال در مس   ،  )    1371 (           براهني، رضا
  .كيهان هفته، »اشاره به گفتگو در رباعيات نيمايوشيج« ،)فروردين1342(نام   بي
   . 3        ، شماره    تلخ  ،  »                                                         نيما و رباعي، دستاويزي براي خواندن چند رباعي از نيمايوشيج  «  ، )فروردين    1363 (   نام      بي

 پايگـاه خبـري مازندنومـه   ، »هـاي خيـامي    انديشه –تاملي در رباعيات نيمايوشيج « ،)1386(پور، عباس   حسن
)www.mazandnume.com.(  
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   .    ثالث       ، نشر                             هاي نوآوري در شعر معاصر ايران        گونه  )     1386 (         لي، كاووس       حسن
       ، بـه   )                                   نقد و تحليـل شـعر معاصـر ايـران     (                                    نسبت ما با نيما، مجموعه مقاالت افسانه  ،  )    1390 (         لي، كاووس       حسن

   .                    نهاد، انتشارات فرتاب            اكبر كمالي          كوشش علي
  .و غالمحسين يوسفي، علمي                  محمد تقي صدقياني   ي           ، ترجمه                 شيوه هاي نقد ادبي  ،  )    1366 (           ديچز، ديويد

   .  31     ي         ، شماره      دانش   ، »  گو       رباعي          از حيث             نيمايوشيج «  ،  )    1371 (        ، طلحه     برق        رضوي
  .ي طهوري  ، تهران، كتابخانه)بررسي و نقد آثار نيمايوشيج(نيما و شعر پارسي، )1350(شارق، بهمن

، سـال هشـتم،   )ويـژه نيمايوشـيج  (دفتـر هنـر  ، »محور مختصات شعر نيما«، )اسفند1379(زاده، كيومرث  منشي
  .13شماره

   . 3     ي         ، شماره )    جديد     ي      دوره (    نو        نگاه  ،    »       مدرنيسم     ي         در آينه                نيما و هدايت «   ، )    بهمن      1379 (    مجيد       نفيسي، 
  .، به كوشش سيروس طاهباز، دفترهاي زمانهي شعر و شاعري  در باره، )1368(نيمايوشيج
  .ت نگاهسيروس طاهباز، انتشارا: ، گردآوري و تدويني كامل اشعار نيمايوشيج  مجموعه، )1375(نيمايوشيج


