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 چکیده 

شعر سیاسی در ادب فارسی با انقالب مشروطه توانست به صدر مضامین شعری ارتقا 

یابد، بعد از مشروطه در جریان شعر نو نیمایی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک نوع 

این نوع ادبی ادبی در ادبیات معاصر تثبیت گشت، در این مقاله با هدف شناخت نظام زبانی 

و آسیب شناسی آن از انقالب مشروطه تا پیروزی انقالب اسالمی با تکیه بر اشعار نیما 

یوشیج به عنوان سردمدار این شعر در دوره پهلوی، لغزشها و عیوب اصلی زبانی آن بررسی 

شده است، بررسی نشان میدهد عواملی چون ورود هیجانی شاعران به این مضمون، اهمیّت 

سازی سبکی و ضعف شاعری، در مقابل زبان، توجه به مخاطب مردمی، برجستهاندیشه 

شعر سیاسی معاصر را دچار آسیبهای زبانی كرده است. این امر حتی در شعر نیما كه خود 

منتقد عوامل ذكر شده است، دیده میشود. عدم رعایت نظام زبانی در منطق دستورزبانی، 

و هنجارگریزیهای ناروا مهمترین لغزشهای زبانی شعر  هایی نمادین،ای واژهكاربرد كلیشه

های آغازین شاعری وی بسیار مشهود است اما نیما در سیاسی نیما است. این موارد در دهه

 دهۀ پایانی توانسته است  به زبانی برسد كه از آسیبهای جدی خالی است. 
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Pathology of the Language of Political Poetry in Contemporary 

Literature 
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Abstract 

Political poetry in Persian literature with the Constitutional 

Revolution was able to rise to the top of poetic themes, After the 

constitution, it was considered in the course of modern poetry and was 

established as a literary type in contemporaryliterature  
In this article, with the aim of recognizing the linguistic system of this 

type of literature and its pathology from the Constitutional Revolution to 

the victory of the Islamic Revolution, relying on the poems of Nima 

Yoshij as the leader of this poem in the Pahlavi period, its main slips and 

linguistic defects have been studied.  

The study shows that factors such as the emotional entry of poets into 

this theme, the importance of thought over language, attention to the 

popular audience, highlighting the style and weakness of poetry, 

contemporary political poetry has suffered linguistic damage. This can 

be seen even in Nima's poem, which is itself a critic of the factors 

mentioned.  
Lack of observance of the linguistic system in grammatical logic, 

stereotypical use of symbolic words, and improper aberrations are the 

most important linguistic slips of Nima's political poetry 

These cases are very evident in the first decades of his poetry, but in 

the last decade, Nima has been able to reach a language that is free from 

serious harm. 
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 مقدمه 

 اشعار اینگونه دروابسته به جامعه و تحوالت سیاسی اجتماعی دولتهاست،  ادب سیاسی

 شعر زیسته،می آن در كه ایلحظه و تاریخ تحوالت به نسبت كامل آگاهی با سراینده»

 «است دیگر ارزشهای بعضی اثبات و ارزشها بعضی نفی در عمالً او شعر این و میسراید

 و جوهره داشتن بر عالوه كه یكالم هر»( یا 421ص كدكنی:های سلوک، شفیعیتازیانه)

 افراد یشخص ریغ روابط و جامعه در تیحاكم و قدرت موضوع به ینحو به ،یعنصرشعر

 ( 55ص ی:درست پهلوی، دوره در سیاسی شعر) «است یاسیس شعر بپردازد

است كه در هر دوره، مختص آن دوره میتواند باشد  ادب سیاسی، ادبیاتی زاینده

چنانکه از شاهنامه فردوسی تا به امروز میتوان شعر سیاسی در هر قرنی پیدا كرد، با وجود 

همانند « ادب سیاسی»دالیل متعددی در ادبیات كالسیک، نوع ادبی های بسیار به نمونه

ادب حماسی یا غنایی و عرفانی و ... خود را نشان نداد، اما در ادبیات معاصر همزمان با 

سابقه بود و وقوع انقالب مشروطه شعر سیاسی به صدر مضامین رسید كه در ادبیات بی

ورد. اكنون بخش مهمی از ادب معاصر شعر معاصر با موضوع سیاست و اجتماع گره خ

های سیاسی اجتماعی شاعران است كه موضوع كلی آنها، انتقاد از استبداد، استعمار واگویه

مطرح شده است، آسیبهای زبانی این گونۀ و نابسامانی جامعه است. نکته مهمی كه در آن  

ن قرار گرفت. در این كه از همان  انقالب مشروطه، مورد توجه منتقدان و شاعرا ادبی است

خواهی به شعر سیاسی روی آوردند و از دوره برخی شاعران نوخاسته با هیجان مشروطه

زبان غافل ماندند، در ادامه در شعر نو زبان این شعر به تکامل رسید اما   برخی آسیبهای 

 جدی همچنان در آن دیده میشود. 

سی آسیب شناسی نظام زبانی در این مقاله با هدف شناخت زبان شعر سیاسی  و برر

آن، لغزشها و سستیهای زبانی این گونۀ ادبی با تکیه  بر اشعار نیمایوشیج تحلیل شده 

است، انتخاب نیما به این دلیل  است كه دانسته شود  وی گرچه با نظریۀ ادبی، شعر نو را 

ا این حال پیش برد، شعر سیاسی را به تکامل رساند و  زبان واقعی آنرا پیدا كرد اما ب

لغزشهای زبانی وی كمتر از شاعران قبل خودش نیست و یک دورۀ ضعف زبانی تا تکامل را 

عنوان پدر  با تأیید حاكمیت بالمانع نیما در شعر نو بنا به دارا بودنطی كرده است. لذا 

شعر فارسی و نماینده شعر سیاسی ادب معاصر، این موارد با تکیه بر اشعار وی بررسی شده 

 و نگارش آن در جهت پاسخ به سؤاالت ذیل است.است 

 

 سؤاالت پژوهش

 ال  مهمترین عوامل لغزشهای زبانی شعر معاصر در ادب سیاسی چیست؟4

 ال آسیب شناسی زبان شعر سیاسی چگونه است؟3
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 ال موارد برجسته آسیب شناسی شعر معاصر )نمونۀ مطالعه: نیما یوشیج( كدام هستند؟1

 

 پیشینۀ پژوهش 

شناسی اند جای آسیبهای امروزی كه در مورد ادبیات معاصر نوشته شدهدر پژوهش

شعر معاصر خیلی خالی است، گرچه شعر معاصر برخالف شعر كالسیک با آغاز خود نقد 

 قدمت به سنتَّی فارسی، مدرن ادبیات نقد هم ما كشور در»ادبی را به دنبال داشته است. 

 جداشدنی آن نقد تاریخ از فارسی مدرن شعر تاریخ كه ایگونه به... دارد ادبیات این خود

اما این نکته كه نقدی مبتنی بر یک اصول  (61دید،رضوانی:ص باید دیگر جور )«نیست

های اولیه، مجالتی علمی در كلیت زبان شعر معاصر نوشته شده باشد، موجود نیست، نمونه

در كتابهای ت. های مختلف چاپ شده اساست كه از همان دورۀ مشروطه با سلیقه

جریانشناسی و زبانشناسی نیز زبان شعر معاصر مورد بحث قرار گرفته است، اما در 

شناسی زبان سیاسی و آسیبهای زبانی آن سخنی نیامده هیچکدام به طور مستقل گونه

در بررسی زبانشناسی شاعران نیز مسلماً مواردی از اشعار سیاسی آنها بررسی شده است. 

شناسی شعر معاصر سه مقالۀ امون نقاط قوت آن است. در موضوع آسیباست كه اغلب پیر

 مستقل چاپ شده است. 

 مدرن شعر نقد شناسیآسیب در سخنی)دید باید دیگر جور» ( در مقالۀ4391رضوانی)

 است.  پرداخته معاصر شعر در ساختاری نقد آسیبهای به( فارسی

دیدگاهی با « بیرونی در شعر نیماییشناسی موسیقی آسیب»در مقالۀ (4345)فیروزیان

است و  نیمایی پرداخته اشعار شاعراندر  )وزن(انتقادی به بررسی موسیقی بیرونی

 لغزشهای وزنی در شعر چند شاعر نیمایی را بررسی كرده است.

شناسی شعر معاصر در حالوزۀ درآمالدی بر آسیب»( در مقالۀ 4346كیانی و همکاران)

آسیبهای زبان را در « تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق -نقدی معنایی زبان )با نگاهی

اند كه البته  نیما یوشیج جزو جامعۀ آماری حوزۀ معنایی شعر ایران و عراق بررسی كرده

 اند.  آنها نیستند و تأكید بر شعر بعد از نقالب كرده

سی ندارد. در هر سه مقاله كلیّت شعر معاصر مورد نظر است و ارتباط با شعر سیا

شناسی شعر بنابراین  تاكنون مقاله و پژوهشی به صورت مشخص و مجزا در مورد آسیب

سیاسی معاصر آنهم با تکیه بر اشعار نیما چاپ نشده است، البته در نقد شعر نیما پژوهش 

از تقی پورنامداریان « ام ابری ستخانه»شناسی وی، كتابدر دست است، در نقد زبان

است كه در مورد نیما نوشته و در بخشی زبان او را بررسی كرده است.  تحقیق ارزشمندی

 و استخراج هدف را با«  در تمام طول شب، بررسی آراء نیما یوشیج»بهرام پور عمران كتاب

 دیدگاهی به رسیدن و آن با مرتبط مباحث و شعر ماهیت باب در نیما نظریات بندی طبقه
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 در تمام طول شب، بهراپور) نوشته استنظریات وی  از مشخصتر و منسجمتر

 و و در مواردی نظریۀ او را نقد كرده است. بسملی(43 :ص4394عمران،

 مهمترین از برخی «نیمایوشیج اشعار در زبانی ضعفهای»مقالۀ در( 4344)میرعابدینی

در مقالۀ ( 4394) اند.  مجدكرده در حوزۀ دستور زبان بررسی را نیما زبان اشعار ضعفهای

 لقای و عطا و بدعتها و بدایع كتاب نقد»و مقالۀ    «نو شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی»

معتقد است نیما معیارهای پدر شعر نو بودن را ندارد و تمجید  «ثالث اخوان مهدی اثر نیما

ها نیز آسیبهای زبانی شعر نیما را بررسی اخوان از وی قابل نقد است، در بخشهایی از مقاله

اند كه را در نقد شعر نو چاپ كرده« شعر نو در عرصه سیمرغ»ه است. همچنین كتابكرد

اند. با این حال هنوز شعر شناسی زبان شعر نو پرداختهدر بخشهایی به ایرادات و آسیب

سیاسی معاصر و بررسی آسیبهای زبانی آن به ویژه در شعر نیما موضوع تحقیقات قرار 

گیری از تحقیقات قبلی به صورت توصیفی ال پژوهش با بهره نگرفته است.  نگارندگان این

  اند.شناسی كردهتحلیلی چندین نمونه از شعر سیاسی نیما را آسیب

 

 بحث و بررسی 

 شعر سیاسی از مشروطه تا انقالب اسالمی و جایگاه نیما در  ادب سیاسی 

شد، شعر سیاسی ها، كشور دچار تحول با وقوع انقالب مشروطیت، وقتی در همۀ زمینه

های اجتماعی از ، نقدقبل از وارد شدن به شعر به عنوان یک نوع ادبی برتر ظهور كرد، البته

حیم رآخوندزاده، میرزا عبدال میرزا فتحعلیچون  وضعیت جامعه و ادبیات، از سوی كسانی

-جامعهحتی آخوندزاده بر بنای نقد  ان آغاز شده بودگرو دی ایالعابدین مراغهف، زینوطالب

شناختی، شعر تمامی شاعران كالسیک غیر از فردوسی را نفی كرده  و آنها را باعث و بانی 

های میرزا اندیشهترویج دروغ و فسق و فجور و تملق و فساد اخالق معرفی كرده بود)

(  شاعرانی هم ظهور كردند كه برخی همعقیده آخوندزاده 119، آدمیّت: ص آقاخان كرمانی

همگام با مسیر شعر كالسیک به مضامین تازه روی آوردند، این شاعران  بودند اما برخی

خواهی، شعر سیاسی اجتماعی سرودند و ناگهان دیوان شاعران همراه با تب و تاب مشروطه

الممالک متعهد از  شعر سیاسی سرشار شد. از جمله كسانی چون وحید دستگردی، ادیب

نسیم شمال، ایرج میرزا، محمد تقی بهار،  فراهانی، عارف قزوینی، عشقی، فرخی یزدی،

ابوالقاسم الهوتی در دورۀ مشروطه  هر كدام به نوعی به عنوان شاعر ملی مطرح شدند و 

خواهی گذاشتند. در این دوره غزل سیاسی رسالت شاعریشان را در نقد جامعه و مشروطه

 را سیاسی غزل عصر، این در یزدی فرخی»شکل گرفت كه سردمدار آن فرخی یزدی است 

 به ایتازه انقالبی سیمای و سیاسی جان توانستكار  این با و سرود طرز عالیترین در
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ادوار شعر «) كند خارج بلبل و و پروانه گل و شمع محدودۀ از كه بدهد فارسی غزل

 ( 421كدكنی:صفارسی تا سقوط سلطنت، شفیعی

بدین ترتیب مضمون سیاسی اجتماعی اصلیترین و مهمترین مضمون شعری این دوره 

ای از تاریخ ادبیات فارسی، شعر این قدر با در هیچ دوره»شد، چنانکه گفته شده است: 

گاهی نیافته آسیاست آمیخته نشده و بر مأموریت خود برای ایجاد تحول در نظام اجتماعی 

 ( 141:صندوشن اسالمی، جام جهان بین«) .بود

گرای بعد از مشروطه كمتر به آن توجه كردند و میان آنها شاعر برجسته شاعران سنت

اما افرادی چون رهی معیری، امیری فیروزكوهی، مهدی حمیدی، شهریار سیاسی نداریم 

و... كه رسالت اصلی خود را در شعر غنایی قرار داده بودند، با دیدن شرایط نا بسامان 

شعر سیاسی سرودند. برای نمونه  حمیدی شیرازی كه موضوع اصلی شعرش، جامعه، چند 

بیست و اشغال ایران و حضور استعمار و استبداد در كشور   غنایی بود با دیدن حوادث دهۀ

 را به انتقاد از مسائل سیاسی اجتماعی سرود. « سالهای سیاه»مجموعۀ 

های داد، حضور سیاست را در درونمایه در جریان شعر نو، نیما وقتی نظریۀ آنرا ارائهاما 

ادبیاتی كه با سیاست »شعر، امری الزم معرفی كرد، این جمله صریح اوست كه گفته است: 

جز اینکه گاهی قصد گویندگان در مربوط نبوده، در هیچ زمان وجود نداشته و دروغ است 

 (   442درباره شعر وشاعری:ص «) كار بوده و گاهی نه

-نیما و دیگر شاعران به این مضامین، در شعر نو به گفتۀ شفیعیبا گسترش توجه 

كدكنی جریانی ایجاد شد كه اینگونه شعر، دیگر آن صبغۀ رمانتیک را ندارد و كامالً 

گراست )ادوار شعر اجتماعی و سیاسی است و نوع حركتش بیشتر به سمبولیسم اجتماع

ز برای رشد این جریان از دهۀ ( شرایط نی55كدكنی: صفارسی تا سقوط سلطنت، شفیعی

انداز شعرمعاصر ایران، بیست به بعد مهیا شد و در دهۀ سی و چهل به اوج خود رسید)چشم

( با همان گرایشات سیاسی اجتماعی، در دهه چهل جریان شعر مقاومت 336زرقانی: ص

 شکل گرفت و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت.

سیاسی تعهد سیاست نیست، به هیچ یک از جریانهای نیما شاعر سیاسی است اما اهل 

تر از آن هستم من بزرگتر و منزه»نداشت بارها گفته است كه عضو هیچ حزبی نبوده است 

(   از اینکه وی را به فالن حزب 69كماندار بزرگ كوهستان، طاهباز:ص «) ای باشمكه توده

 (164و گروه نسبت دهند، انتقاد كرده است)همان: 

ادبیات سیاسی ایران به عنوان یک روشنفکر سیاسی اجتماعی مطرح است. هدف  او در

متعالی وی در تعهد به مردمی است كه انواع استبداد و استعمار را در  زندگیشان تجربه 

اند، به ویژه اینکه مشکالت سطح پایین جامعه را مورد توجه قرار داده است و همواره كرده

«) من ِنیما منِ همۀ ماست»سخن رانده است، به گفته براهنی از ظلمی كه بر مردم میرود 
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( چنانکه خودش نیز گفته است  جسم او با جسم مردم یکی 313طال در مس، براهنی: ص

 است:

 من تن
 مردم تن یا

 ( 159مجموعۀكامل اشعار، نیمایوشیج: ص)اندساخته من تن با را همه
مطرح است كه آیا نیما همانی است با وجود لغزشهای موجود در شعر وی، این سؤال 

پردازی و ارزشمندی شعر او هایش اعالم كرده است؟ آیا باید نظریهكه خودش در نظریه

شناختی دورۀ معاصر نشان میدهد: شود؟ بررسی تحوالت زبانشناسی شعرش مانع آسیب

ان قرار لغزشهای نیما كم از دیگر شاعران نیست، این مسأله بارها مورد مداقَّه پژوهشگر

گرفته است و طبیعی است نیما نیز چون هر شاعر دیگری لغزشهایی داشته باشد، گرچه او 

در بدو ورود به شعر نو سعی نکرد به صورت هیجانی به آن وارد شود اما تا رسیدن به 

 شناسی شعر قابل نقد و بررسی است.در بحث آسیبمرحله پختگی اشعاری دارد كه 

 

 تحلیل

 آشفتگی در نظام زبانی 

های مناسب و ... به نظام زبانی مربوط میشود پیروی از منطق دستورزبانی، انتخاب واژه

نظامدار بودن بدان معناست كه هویت هر كلمه و پیوند كلمات با یکدیگر از منطق زبانی »

ران، انداز شعرمعاصر ایچشم«)خاصی پیروی میکند كه در نظر اهل زبان پذیرفته شده است

محور جانشینی هاو جمالت در ( به عبارتی نظامدار بودن زبان، هماهنگی واژه35زرقانی: ص

همان محور افقی كالم است كه اجزای آن  مجاورت، محور همنشینی»است  و همنشینی

. و باعث افزایش معنا میکندبررسی  در كنار هم قرار گرفته و عبارت را به صورت خطی

ساختار ) «در كالم جای گرفته است مشابهت به صورت عمودی، نیاما محور جانشی میشود.

انتخاب ای سنجیده در محور جانشینی به گونهها باید ( واژه33تن،احمدی: صم و تأویل

داشته تناسب معنایی و لفظی  ،كه در تركیب با دیگر اجزای شعر در محور همنشینی شوند

در  وقایع و داستان در عوامل دخیلدر نظام زبانی در فرآیند همنشینی،  باشند. بنابراین

 همه حضور و نیست جانشینی دیگری و یکی حذف امکان و میگیرند قرار یکدیگر كنار

 ( 424نوین،شعیری: ص معناشناسی مبانی است.) ضروری یکدیگر كنار در عوامل زبانی

های متناسب در دو محور به درستی انتخاب وقتی در نظام زبانی، ساختار نحوی و واژه

نشوند، لغزشهای زبانی رخ میدهد، این امر از آسیبهای اصلی شعر سیاسی ادبیات معاصر 

 است. 



 414/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

مهمترین عواملی كه باعث آسیب شعر سیاسی از  این منظر  شده است. موارد زیر 

 میتواند باشد.

 هیجانی شاعران به  مضمون سیاسی و فرصت نداشتن برای اصالح زبان شعریال ورود 4

 ال  اهمیّت اندیشه سیاسی در برابر زبان 1

 توجه به مخاطب مردمی و هم سطح كردن زبان با فهم مخاطب -3

 سازی سبکی بدون دقت در فصاحت زبانیال برجسته1

 ال ضعف هنر شاعری5

رۀ پهلوی دیده میشود، با انقالب مشروطه و این عوامل در دورۀ مشروطه بیشتر از دو

گسست ناگهانی از شعر كالسیک، توجه وافر به مضمون سیاسی و تعهد در قبال اجتماع، 

شاعران نوظهور به شعر سیاسی روی آوردند كه سواد شعری نداشتند و صرفاً با ذوق 

بدون هیچ  كههایی رویۀ واژهشاعرانه و تفکر سیاسی شعر سرودند. از طرفی ورود بی

مجوزی به بستر ادبیات راه یافتند؛ دردسر بزرگی برای زبان شد و شاعران بدون توجه به 

شعر مشروطه با همۀ تازگیش در زبان از »اند:بردند. چنانکه گفتهفصاحت زبانی آنرا بکار می

های تازه هماهنگ با ساخت عمومی زبان بکار حد زبان ژورنالیستی تجاوز نکرد و واژه

گویی به ( این سادگی و عامیانه45تحول موضوع و معنی در شعر معاصر،ناصر: ص«) نرفت

 .حدّی رسید كه اعتراض برخی شاعران را برانگیخت

ایرج میرزا در ابیات زیر از آمدن تجدد كه باعث ضعف زبانی شده است، انتقاد میکند   

 و میگوید با انقالب ادبی، ادبیات شلم شوربا گشته است.

 ادبالالالالالی محکالالالالالم شالالالالالدانقالالالالالالب 
 در تجدیالالالالالالد و تجالالالالالالدد وا شالالالالالالد

 

 فارسالالالی بالالالا عربالالالی تالالالوأم شالالالد     
 ادبیالالالالالات شالالالالاللم شالالالالالوربا شالالالالالد

ایرج میالرزا   ..تحقیق در احوال و آثار )

 (  433... ص
در یک مستزاد، در توصیف سبک شعری مشروطه به سطحی  4324یا بهار درسال 

بودن زبان برخی شاعران  اعتراض كرده و برای هركدام یک عیب معرفی میکند كه 

 ( 993و 991مهمترین آن، زبان سطحی عامیانه است)دیوان اشعار، بهار: ص

ای رنگ شد، اما با جلوهگرا كمبا عبور از مشروطه، شعر سیاسی در میان شاعران سنت

دیگر در شعر نو به سردمداری نیما آغاز گشت.  نیما شعر را با اشعار كالسیک آغاز كرده 

گذاری كرد. اولین اشعار سیاسی او در فرم شعر بود و بعد ازطی چندین سال، شعر نو را پایه

ی نشان نو از دهۀ بیست به بعد است. بررسی زبان شعر نو وی در مقایسه با شعر سنت

اش كامالً آشکار است. جالب است كه در این میدهد، لغزشهای زبانی در اشعار این دوره

دوران خود وی مدام به مضمون، زبان و فرم شعر كالسیک انتقاد میکند و معتقد است شعر 
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مثالً به ( 454-452ص ما از هر حیث باید عوض شود.)درباره شعر و شاعری، نیمایوشیج:

 ایراد میگیرد و میگوید شعر او اشتباهات لغوی بسیار دارد.)همان: زبان شعری سعدی

گویی وی در  اما میبینیم شعر خود نیما نیز خالی از عیوب زبانی نیست،  (131-1434ص

آغازِ شاعری، در تب تند شعر نو است و مرتب بر شعر كالسیک و شاعران آن عیب میگیرد، 

 و بدعتها» كتاب اخوان دران وی نیز از جمله اما از ضعفهای خود غافل مانده است. پیرو

 كالسیک شعر برابر در را نو شعر عظمت و از وی میپردازد تمجید و تعریف به «نیما بدایع

 باال پیامبرگونه اعجازهای حد تا را نیما ضعفهای تمام ضعیف، مستندانی ارائۀ با و میستاید

( اما با دقت در شعرش 451نو، مجد: ص شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی)میکشاند

آنها مشکل وجود دارد. اینجاست كه باید شناخته میشود در برخی اشعار در نظام زبانی 

 اهمیّت همۀ رغم گفت گرچه نیما با یک تئوری خاص در پی ریزی شعر نو تالش كرد به

 كرد، ارائه منسجمی نظریۀ كه عیّارتمام پردازینظریه را او نمیتوان اش،نوآورانه دیدگاههای

 (  63ال 11پور عمران، درتمام طول شب، بهرام)كرد. تلقی

اش بیان كرده گویی كه بارها مورد انتقاد وی قرار گرفته و در نظریهنمونۀ همین عوام

زبان عوام، آنقدر غنی نیست و اگر شاعر فقط در آنها تفحص كند، سبک را به درجۀ »است: 

عانی را از جنس نازل گرفته است  هر چند كه هنری هم در آن برده، بالتبع منازل پایین 

های متعددی ( اما نمونه464-462درباره شعر و شاعری، نیمایوشیج:ص «) بکار رفته باشد

از زبان عوام در اشعار او دیده میشود، در شعر پادشاه فتح كه در مضمون ترویج مبارزه و 

 را بکار برده است.« میدهل»امید در مقابل استبداد سروده است، واژۀ 

 (634) مجموعۀ كامل اشعار، نیمایوشیج:ص  .است لمیده تختش بر فتح پادشاه
) مجموعۀ كامل اشعار، نیمایوشیج:ص  .ست لمیده تختش بر كه آندم در فتح پادشاه

636) 

گرچه در این شعر، این واژه به عنوان هنجارگریزی قابل تحسین نیز میتواند باشد و كل 

چند واژه عامیانه به زبان سطحی نرسیده است اما اینکه خود میگوید حتی اگر شعر با 

ها كه هنری هم در آن دیده شود، زبان عوام باز قابل قبول نیست، استفادۀ این چنین واژه

در شعرش قابل توجه است، یکی از آسیبهای شعر اوست كه در قسمت هنجارگریزیهای 

  ناروا بررسی میشود.

شعر نو وی در این دوره در دیدگاه نظام زبانی شعر ای كه بگذریم مسألهاز چنین 

فارسی عیوب تعقیدی دارد و فاقد فصاحت است، این موضوع را پورنامداریان در نقد زبان 

بر طبق فصاحت و بالغت كالسیک بیان كرده است كه  اشعار سنتیش از نظر زبانی  وی،

 فصیحتر از اشعار آزاد اوست.  



 454/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

سه دستگاه آوایی، واژگان و دستوری كه زبان از آنها تشکیل شده است، در  اگر به»
شناختی و مربوط به علومی از ارتباط با شعر، دستگاه بالغی را هم كه شامل مباحث زیبایی

قبیل معانی، بیان و بدیع میشود و احوال تركیب و تألیف كالم به قصد ایجاد بالغت را نیز 
شعرهای سنتی نیما در حوزۀ هر چهار دستگاه به شعر كالسیک   در بر میگیرد، بیفزاییم،

بسیار نزدیک و شعرهای نیمه سنتی كمی دورتر و در بخش زبان شعرهای نیما به طور 
ترین شعرهای نیما تا شعرهای آزاد سیری است از كلی صادق دانست كه سیر زبان از سنتی

ادب خود میشناسیم، به سوی عدم صحت و سالمت و فصاحت زبان آنگونه كه ما در شعر و 
فصاحت و نقصها و ناهمواریهای متعدد كه گاهی حتی در زبان و طبیعی گفتار و نوشتار هم 

 ( 436-435ام ابری است، پورنامداریان: صخانه«)این همه عیب و ایراد را نمیبینم

انی آشفتگی زب با بررسی منظومۀ خانۀ سریویلی و مانلی،در این خصوص پورنامداریان 

ها و بندها، درهم ریختگی بیش از حد متعارف جمله»او را نقد كرده و گفته است كه: 

عبارات فعلی و كنایی ساختگی و نه چندان معنی رسان و دلپذیر و اشکاالت صرفی متعدد 

گاه قافیه را در پدید آمدن آنها ندیده گرفت، كه نمیتوان تأثیر حفظ مایۀ وزنی و رعایت گه

ام ابری است، خانه«)گریز و نامطبوع به شعر نیما بخشیده استقاعده زبانی حقیقتاً

 ( 461پورنامداریان: ص

با نماد  انتخاب شده است. در این شعر «شب هست»در اینجا برای نمونه بررسی شعر 

 شب، خفقان و استبداد موجود در جامعه را توصیف كرده است. 

 باد، نوباوه ابر، از بر كوه/  باخته استرنگ رخ /  هست شب، یک شب دم كرده و خاک
هم از /  گرم در استاده هوا/  هست شب، همچو ورم كرده تنی / سوی من تاخته است/ 

/  مرده را ماند/  با تنش گرم، بیابان دراز / ای راهش را گمشده/  اگر این روست نمیبیند
هست /  از هیبت تب/  دمیسوزبه تنم خسته كه /  با دل سوختۀ من ماند/  در گورش تنگ

 ( 116)مجموعۀ كامل اشعار، نیمایوشیج: ص  هست شب، آری شب /  شب، آری شب
آسیبهای جدی در محور همنشینی و جانشینی دارد و در  شعر از نظر ارتباط زبانی،

در محور همنشینی حضور استبداد را « شب»ها فصیح نیست. با تکرار واژه گزینش واژه

آورده « شب ورم كرده گرم»، «شب دم كرده»است، برای آن صفتهای تر نشان دادهملموس

است. در محور جانشینی باد رنگ رخش را باخته است و باد به سوی شاعر تاخته است كه 

هیچ ارتباطی با شب دم كرده و ورم كرده ندارد. شاعر در این شب خسته است و از هیبت 

 تب شب دم كرده)استبداد( میسوزد.  



 4344 اسفند/ 59 / شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 451

با تنش »وری شعر نیز مطابق با منطق دستورزبانی نیست  مثل جمالت ساختار دست

به تنم خسته /  من ماند با دل سوختۀ/  در گورش تنگ/  مرده را ماند/  گرم، بیابان دراز

 كه دچار تعقید لفظی است و با هنجارگریزی نیز جایز نیست.  «كه میسوزد

كه به  ضمن انتقاد از ابداعاتی «نو شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی»مجد در مقاله

نو،مجد ،  شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی)اند.داده نسبت او به عنوان پدر شعر نو فارسی 

كه:   میکند مطرح را موارد است. و این (  ناهنجاری نظام زبانی وی را بررسی كرده41ص

 خط دوم به باید نوسرایان خود معیارهای اساس بر است، آمده اول خط انتهای در كه خاک

 خاک رنگ میبازد؟ را رخ رنگ چگونه خاک. نیفتد فاصله مسند و مسندالیه بین تا رفتمی

 مورد در باختن رخ رنگ حالیکه در میشود، هم ترتیره شب در مخصوصاً است، تیره همیشه

 ابر به ربطی هیچ باد حالیکه در میخواند، ابر فرزند باد را. میشود سفید رنگش یعنی خاک

 كجا باد «كرده دم» شب در حال. برعکس و نباشد باد و باشد ابر است ممکن یعنی ندارد

 تشبیه تنگ گور به دراز بیابان نیست. كردهدم شب دیگر كه میوزد باد اگر بوزد كه بود

 (43نو،مجد: ص شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی) ندارد شبهوجه هیچ كه شده

 های ذیل قابل بیان است نمونهموارد دیگر در 

و امیّد ، تردید میکند كم/وز روز، كان میآید، از روز، كان میآید/ رقص نوای اوال 

 (544)مجموعۀ كامل اشعار، نیمایوشیج: میافزاید

هست از راه  دیگر خطا ناكردن مرد، ۀمای نوبت با صوابی دارد از دنبال،هر خطای رفته ال 

 (635)همان: . میکند روزی خطا ناچار كار آمد كه او در كار،ن به آو./ خطاها كردن مرد

و جدای از همآور / مژه میجنبدش از جا رفته./ ستشهر هشیار شده. /ستشهربیدار شدهال 

 ، نگهش

 (641.  )همان: میسراید جرسی ، سوی شهر خاموش.  سوی دنیا رفته

 ( 346مرا هردم)همان  ذوق میمیردال 

اش ی نیما، نزدیکی زبان شعر به نثر است كه در آغاز نظریهزبانایراد دیگر در نظام 

خودش  گفتۀمطرح كرده است و معتقد است شعر باید به حال طبیعی بیان نزدیک شود به 

همیشه از آغاز جوانی سعی من نزدیک ساختن نظم به نثر بوده است. در آثار من چه :»

 «ر آزاد نیست بلکه هر قسم شعر استشعر را بخوانید و چه یک قطعه نثر را، مرادم شع

اما شعرهای آغازین او در حوزۀ شعر سیاسی كامالً  ( 432)درباره شعر و شاعری: ص

برعکس است، به لحاظ ساختار پیچیده هستند كه به راحتی قابلیت برگردانی به نثر ندارند، 

ودش در است كه كامالً آشفته است، جالب است كه خ «سریویلی ۀخان» نمونۀ آن شعر 

گذاری و به هطاین شعرهای آزاد، آرام و شمرده و با رعایت نق» :ابتدای شعر گفته است 

)مجموعۀ كامل اشعار، «همانطور كه یک قطعه نثر را میخوانند .حال طبیعی خوانده میشوند



 453/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

(  پورنامداریان در نقد این نظریه و با آوردن ابیاتی از این شعر گفته 364نیمایوشیج: ص

قیقت این است كه در شعرهای آزاد نیما چنانکه دیدیم اثری از دلپذیری نثر ح:»است 

نثر سراغ داریم در آنها نمیتوان پیرایگی را كه در نمیبینیم. زیرا آن سادگی و یکدستی و بی

به طور كلی در اشعار ( 461-463ام ابری است، پورنامداریان: ص)خانه...« مشاهده كرد 

 خودشان كالم و نمیکنند هم رعایت را ادعا این طرفدارانش، و مانی خود» میبینیم متعددی

 (449: شعر نو در عرصه سیمرغ،مجد،)«دارد فاصله كلی نثر منطق از

كه ذكر شد، دقت نماییم، شعر به زبان نثر نزدیک « هست شب»در همین نمونه شعر  

ریخته است و  نیست به ویژه اینکه با تعقیدهای لفظی ساختار دستورزبانی را به هم 

یا نمونۀ زیر از  نمیتوان به گفتۀ خودش به حالت طبیعی مثل یک قطعه نثر خوانده شود.

 شعر مرغ آمین 

مرغ میگوید  / این چنین ویرانگیشان، باد همخانه / با چنان آبادشان از روی بیدادی/ 

پیوند دارد  بادشان سر میدهد شوریده خاطر، خلق آوا/ باد آمین/ و زبان آنکه با درد كسان

باد گویا/ باد آمین/ و هر آن اندیشه در ما مردگی آموز، ویران/ آمین آمین... )نیمایوشیج، 

4394 :111) 

اما نیما توانست در دهۀ پایانی عمر به زبانی مشخص و فصیح دست یابد، جالب است 

ام ابری خانه»این دوران از انتقادش به شعر كالسیک كاسته است، نمونۀ آن، شعر در 

كه یکی از بهترین شعرهای سیاسی وی در اندوه از نابسامانی اوضاع جامعه است، « است

كالسیک است. و واژۀ عامیانه بکار نبرده است، در محور « ره»، «فراز»، «یکسره»های واژه

نظر ساختار توازن نحوی ایجاد كرده است.  از« مست و خراب و خرد »های همنشینی، واژه

ی هیچ تعقیدی ندارد. آوردن باد در محور جانشینی با معنای شعر در ویرانی و ساختار نحو

 خرابی همراه است. 

عیبی و  تردید همان زبان طبیعی و در عین بیزبان این شعر بی»به گفتۀ پورنامداریان

ام ابری است، پورنامداریان: خانه«)خواسته است به آن دست یابدایرادی  است كه نیما می

( در خوانش شعر به زبان نثر نیز مشکلی وجود ندارد شعر با تمام فصاحتش بر 334ص

 معیار زبان نثر سروده شده است. 

 ابریست امخانه

 آن با ابرست زمین روی یکسره

 مست و خراب و خرد گردنه فراز از

 .میپیچد باد

 اوست از خراب دنیا یکسره

 من حواس و
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كجایی؟  )مجموعۀكامل اشعار،نیمایوشیج:  ره از دور برده ست نی آواز را تو كه زننی آی
 (164ص
 

 هنجارگریزیهای ناروا

در اصطالح به عدول از هنجار متعارف زبان گفته میشود.  سازیبرجستههنجارگریزی یا 

جلب نظر  ،بیان ۀای كه شیوگونهگیری عناصر زبان است بهكار به» سازی،در واقع برجسته

شناسی به از زبان«) كند، غیرمتعارف باشد و در مقابل خودكاری زبانی، غیر خودكار باشد

سازی، زبان، انواع تغییرات زبانی از سوی شاعر ( در فرآیند برجسته131: صصفوی، ادبیات

شعر است، مکتب فرمالیسم  در راستای  انجام میشود كه هدف، متعالی كردن زبان

 در ایران نیز مورد استقبال قرار گرفته ادبیات مطرح است، این مکتبهنجارگریزی در 

است. اما آسیب بزرگی كه مکتب در ارتباط با شعر فارسی دارد، عدم توجه به معنا است 

 بررسی ،و با رها كردن مصداق مینگرد ادبی را از دیدگاهی ساختاری  متونفرمالیسم »

 افتراقی در نظر ایپدیده عنوان به ویژه معنا راه ب قرار میدهد اما توجه نشانه را مورد

درآمدی بر پیش )«ای متون را بررسی نمیکندساختهای شالودهیا قوانین و ژرف نمیگیرد

( وقتی فرمالیسم به معنا توجه ندارد، عمالً نظام زبانی در 435: ص ایگلتوننظریه ادبی، 

با  سازی از دورۀ مشروطهر معاصر عامل برجستهحوزۀ معنایی میتواند آسیب ببینید، در شع

های بیگانه آغاز شد، شاعران بدون توجه به بار معنایی واژه، آن را برای بازگویی ورود واژه

بردند. نمونۀ زیر از محمد تقی بهار، شاعر برجستۀ مشروطه را معناهای گوناگون بکار می

روسیه »اعتراض به معشوق، از تركیب تر كردن زبان غنایی خود درمیبینیم كه برای تازه

ها ارتباطی با عاطفه استفاده كرده است. انتخاب این واژه« پلتیک»و « روسی صفت»،« جان

غنایی ندارد. شاید زبانی تازه باشد اما در حوزۀ معنایی مناسب نیست و مسلماً شاعر به 

 ها در شعر ، آنها را استفاده كرده است.دلیل رایج بودن این واژه

 جان جا دارند   دلفریبان كه به روسیه

 صفتند خودسر و هرجایی و روسی
 عتابست و خطاباست و خوشی گاهگاه لطف

 

        مستبدانه چرا قصد دل ما دارند                                                                                                  

 غیر از چه سبب جا دارند  ورنه در خانه

 تا چه از این همه پلتیک تقاضا دارند

  (4216)دیوان اشعار، بهار: ص            

ای ها در شعر مشروطه فراوان دیده میشود و جزوی از شاخصۀ سبک دورهاین نمونه

این جریان شده است، اما در شعر نو بسیار كمتر است، شعر زبان اصلی خود را یافته است، 

های نامربوط در آن كنار رفته است اما آسیبهای جدی در هیجان مشروطه و حضور واژه

اند. سازی در شعر كاربرد یافتهها هنوز پا برجاست كه اغلب آن به دلیل برجستهانتخاب واژه

گرایش خاص شاعران امروز به ایجاد تحول و دگردیسی در ساختار معنایی زبان و جواز »



 455/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

های آنان، ما را بر آن های غیرمنتظره در سرودهها و سوژهرخی از واژهرویۀ بورودهای بی

پذیری باال و جسارت خارج از حدّ در میدارد كه بگوییم، زبان آنان به جهت قدرت ریسک

شناسی در نزد ناقدان معاصر فراهم آورده كاربردهای غیر عادی، زمینۀ الزم را برای آسیب

،كیانی و همکاران: شعر معاصر در حالوزۀ معنایی زباندرآمالدی بر آسیب شناسی ) «است

 ( 13ص

در شعر نو انواع مختلف هنجارگریزیها وجود دارد كه در بافت معنایی زبان آسیب دارند، 

اش بارها اعالم میکند كه شاعر شعر نیما  نیز از این آسیبها به دور نیست، وی در نظریه

 كه فکر تازه دارد، تلفیقات تازه هم شاعری»است: ای استفاده كند، معتقدمیتواند از هر واژه

جستجو در كلمات دهاتیها، اسم »گفته است:یا ( 454درباره شعر و شاعری: ص «)دارد

چیزها)درختها، گیاهها، حیوانها( هركدام نعمتی است نترسید از استعمال آنها، خیال نکنید 

این قواعد را به وجود آورده  قواعد مسلم زبان در زبان رسمی پایتخت است، زور استعمال،

بینید، میسعی كنید همانطور كه » گفته است در جای دیگر .(462همان: ص )«است

كماندار بزرگ كوهستان، « )سعی كنید شعر شما نشانی واضحتر از شما بدهد.بنویسید و 

های مختلف ادبی را به شعر  باز كرد و این سخنان جواز ورود گونه (441: ص طاهباز

انش نیز از نظریۀ او تبعیت كردند. بنابراین در این جریان ما با انواع زبان بومی محلی، پیرو

رو شدیم كه در كلیّت، یک ساخت زبانی غنی را به بدنۀ شعر عامیانه، گفتار، آركائسم، روبه

در شعر »كدكنی در بررسی زبان شعر نیمایی گفته است: فارسی اضافه كرد چنانکه شفیعی

ای میتواند در شعر جای گیرد به شرط اینکه به گونه حل شده است كه كلمهنیمایی بدین

اصطالح عامیانه، توی ذوق نزند بلکه خواننده بیگانگی آن كلمه را با كلمات دیگری كه در 

كدكنی: ص ادوار شعر فارسی...، شفیعی«) گفتار در كنار آن هستند، احساس نکند زنجیرۀ

445-446) 

 میگوید كه باشد شاعر نخستین  نیما كه نیست قبول قابل هر چند گفته شود این    

 نگاهی) اند.كرد بلکه در طول قرنها شاعران مختلف این كار را كرده شعر وارد را لغتی هر

 (44: نو،مجد شعر در نیما جایگاه به تازه

های مختلف زبانی به هبه هر حال با این نظریۀ نیما، در حوزۀ شعر سیاسی هم گون      

صورت هنجارگریزی استفاده شد   اما تأكید بر برجستگی زبان، گاها معنا را دچار اخالل 

های این چنین هنجارگریزی در شعر كرد و شعر را از منطق دستور زبانی دور نمود، نمونه

-نمونه به استشهاد ضمن «نیما لقای و عطا»كتاب  در نیما یوشیج نیز مشهود است. اخوان

 برخی از دادن سابقۀ نشان با صدد شد در ادبیات كالسیک در نیما هنجارگریزیهای از هایی

 نیما لقای و عطا)كند. تبرئه زبان در آفرینیبدعت از را او شعر، در هنجارگریزیهای وی
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( اما در نظام زبانی لغزش آن همچنان بجاست كه باید 436-435ثالث: ص  یوشیج،اخوان

 گریز و نامطبوع بخوانیم. امداریان آنها را قاعدهبه گفته پورن

های نامأنوس شعر كالسیک هنجارگریزی آركائیسم برای نمونه در مصرعهای زیر با واژه

 ساخته است كه در ساخت نظام زبانی خوش ننشسته است. 

)مجموعۀ كامل اشعار، اتراق بودشان روزی چند مانده، زرد گلبنان خالل در آنجا ال اندر

 ( 361نیمایوشیج: ص 

پیه روباهان گریزان  ،وقحمسشان های جادو كردهنمیکنند آنان به معجوال 

 (161)همانرا

 (119)همانكی مدعی ست، چشِم آن بدجوی ره میجوید، خادعانهنه برق نگاه ال 

 (112)همانمانده بر یکسو مهالکیکسره آن رنج و طوفان ال 

صفت تفضیلی را  در موارد زیر نابجا بکار برده « تر»نحوی پسوند یا در هنجارگریزی 

 است.

)نشسته تر به جای ترنشستههر تنی زانان، جدا از خانمانش، بر سکوی در، 

 (116نشسته(.)همان

 (151زندگانی كن.)همان یکیترقد برآور، باز شو، از هم دوتا شو، با خیال من 

ها به صورت هنجارگریزی، زبانش را گاهاً دچار ای واژهیا كاربرد متعدد تلفظ محاوره

البته نباید منکر شد كه در برخی موارد واژۀ عامیانه بسیار خوش نشسته  لغزش كرده است

اش در جذب مخاطب، انتقال اندیشه و كه با عنوان عامیانه« آی آدمها»شعرمثل است 

مردم اندیشۀ سیاسی ای مثل انسان یا دریافت حس همدردی شاعر مناسب است و هر واژه

موارد زیر زیبایی و انسجام ندارد و كرد. اما در اجتماعی وی را اینگونه روشن بازگو نمی

 ساخت زبانی را آسیب پذیر كرده است

 ( 316)مجموعه كامل اشعار، نیمایوشیج: ص سنگهاش  روی سمج آفتاب ال تركیده 

 (365 همان)را زنگهاشان بانگ مخلوط زن و مرد صدای صدها با دور از شنید ال می

 ( 544 همان.) طنین انداخته در نواش با ال ناقوس

 (641 همان.) چشم در میآید دنیاش گوری ال همچنان 

 (616 همان.) صداش كاروان زنگ بر ال گوش

 (634 همان) میریزد؛ دندانهاش انبوه سالخورد سیاه ال كاین

 (631 همان)  شادیشان زور از وایشان هاشانخانه هایرخنه نهفت ال وز

 (631 همان.) زنجیر به پاهاشان پرد از صدا ال چون

 (134) همان. میآید زبانش بر لحظه هر هست دل كاندر چیزهاش ال آن

 (151 همان.) خاموش نیستم هاشانخانه در ماندگان تنها بهبودی فکر از دمی ال من



 451/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

 گوش ازپی/خبروز معبر نهان همه آورد این ، برجانب فلک بشد این نوشکفته بانگال 

 (544)همان: نواش

كه اولین بار خود دیگر كاربرد زبان محلی به صورت هنجارگریزی است  نمونۀ روشن 

نیما به صورت شاخصه سبکی وارد شعر كرد.  شاعران بومی نیز به تبعیت از وی، از عناصر 

هور اقلیمی خود استفاده كردند، اما در حوزۀ شعر سیاسی اجتماعی در شعر خود نیما ظ

سازی شعر شده و از این ها امتیاز مهمی برای برجستهبیشتری دارد. در نگاه كلی این واژه

در دایرۀ واژگانی نیما »كدكنی طریق شعر سیاسی را غنا بخشیده است به گفتۀ شفیعی

ای شمال ایران و تهران به چشم میآید كه بر غنای واژگانی شعر وی های محاورهگاهی واژه

 ( 41ما، شفیعی كدكنی: ص  روزگار تا جامی عصر از فارسی ) ادبیات«افزوده است

درختی شمال است كه  است. داروگ نام یک قورباغه« داروگ»نمونۀ آن شعر سیاسی 

در اعتقاد محلی، هر وقت بخواند باران میبارد. نیما از آن یک نماد سیاسی ساخته و در 

 ه پیروزی یا منجی است. انتقاد از نابسامانی كشورش به دنبال نویددهند

گرچه میگویند: میگریند روی /  در جوار كشت همسایه/  شک آمد كشتگاه منخ»
رسد یكی م، قاصد روزان ابری، داروگ/   سوگواران در میان سوگواران/  ساحل نزدیک

ای با آن نشاطی كه ذره تاریک من در درون كومه/  بر بساطی كه بساطی نیست/  باران؟
چون دل یاران كه د  ال تركیدارد از خشکیش م های نی به دیوار اتاقمجدار دندهو /  نیست

مجموعۀ كامل اشعار، .«)داروگ كی میرسد باران ،ابریقاصد روزان / ال  در هجران یاران

 ( 162نیمایوشیج: ص 

-های محلی را از حدّ برجستهاما این آسیب بر شعر او وارد است كه گاهی تکرار واژه

برده و به حوزۀ معنایی آسیب زده است، این امر باعث میشود، مخاطب شعری  سازی فراتر

گیری دشواری با شعرش داشته  های محلی خبری ندارد ارتباطكه از فضای شمال و واژه

در توصیف ستم دولت بر كشاورزان سروده است است كه « پاكار شب»باشد، نمونۀ آن شعر 

. انتخاب فضای محلی برای ال رعیّتی تأكید كرده استعدالتی زندگی ارباب و در آن بر بی

گیری با مخاطب، انتخاب درستی است. مضمون شعر ملموس ساختن مضمون و ارتباط

پایی شب كار انتخاب دو راهی در كه است نگهبان(«)پاشب» آمیزپیرامون زندگی اضطراب

است و  آمده گرفتار مرگ چنگال از خود رهایی اطفال برای محافظت از شالیزار ارباب و

   سرانجام نیز تسلیم استبداد ارباب میشود.

كلهِ  »، «بینجگر»، «كپَه»، «آئیش»، «تیرنگ»، «اوجا»های محلی در این شعر واژه

را با توجه به بافت محلی شعر آورده است كه  و... «لم»، «پلم»، «شماله»، «نپار»، «سی

ها نیز در عه كند و هیچکدام از این واژهمخاطب عمومی حتما باید به لغتنامه طبری مراج

 زبان معیار متداول شعر استفاده نشدند و فقط در شعر او آمده است.
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دم بیاویخته/ در خواب فرو  «تیرنگ» «اوجا» شاخه سر بر است، آرام رود میتابد، ماهال 
)مجموعۀ كامل اشعار، نیمایوشیج: ص  كار شب پا نه هنوز است تمام.« آیش»رفته، ولی در 

644 ) 

نام قرقاول و ترنگ هم میگویند و نام گاو سرخ / تیرنگ:  درخت نارون جنگلیاوجا:  

 . مزرعه برنجیرابكشتزار / آیش:  رنگ نیز هست

ظرف چوبی جای برنج برای ( كپه: 641)همان: .برنج مشت ما كپه در نیستال  

 نگهداری برنج

 : بینجگر: برنجکار(643 همان)   بر نی آرامیدهپشه /  زخم از بینجگر بچه 

كله سی:  (643 همان:) آید به دماغیبوی از پیه م/  سی كله آنجا سوزد پک و پک

 اجاقی گلی در بیرون از خانه حفر شده باشد برای غذا پختن

سایبان چوبی / اطاقک چوبی و حصیری نپار:  (641)همان: . تنهاستنپاری  به او زن و

    در كنار مزارع برنج

 مشعل چوبیشماله:  ( 641 همان)  دست میرود، باز میآید درشماله  و لخت او ال تن

شالی بینجگر:  ( 641 همان.) تنها آنجا ثمر بی بینجگر او همدم سگی نه و كسی ال نه

 كار / برنج كار

برنمیخیزد یک تن به جز او كه بکار است و نه كار است   لم به خوک پَل می از ال میچمد
 ( 645 همان).تمام

دار زائی در های تیغبوته :لم / گیاهی با گلهای زرد در كنار مزرعه برنج میروید :پلمی

  / پیچککتمش، كنار مزرعه برنج
 

 ای شدن زبان نمادین كلیشه

دورۀ مشروطه مورد توجه قرار زبان نمادین، زبان اصلی شعر سیاسی معاصر است كه از 

گرفت اما در دهۀ سی تا انقالب اسالمی فراوانی یافت و جزو شاخصۀ اصلی نظام زبانی شعر 

سیاسی شد. علت اصلی استفادۀ آن عالوه بر شگرد شاعرانه، اختناق و استبدادی بود كه 

 شد. یک بخش این زبان انواع تمثیلهایی است كه عناصر یاگویی میمانع صراحت

هایی است كه به صورت شخصیتهای آن نمادین هستند و بخش دیگر آن كاربرد واژه

اند. نیما اولین كسی در  ادبیات معاصر است نمادین گویای مفاهیم اجتماعی سیاسی شده

كه وقتی به شعر سیاسی روی آورد، زبان نمادین را به عنوان زبان اصلی این نوع شعر بکار 

سی در دورۀ مشروط ماند و نیما زبان نمادین را جایگزین آن گویی شعر سیابرد، صراحت

كرد. پیروان بعد از خودش نیز آنرا بکار بردند و تا انقالب اسالمی زبان اصلی شعر سیاسی 

ای است كه از جریان نیمایی با گشت. توجه بیش از حد به نماد در این جریان به گونه



 454/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

اند)جریانهای شعری معاصر گرا( یادكردههجامعشعر رمزگرای «)سمبولیسم اجتماعی»عنوان

ای، ( شاعران از تمامی عناصر طبیعی، حماسی، اسطوره443پورجافی: صفارسی،حسین

دینی، تاریخی موجود در شعر فارسی در نمادسازی بهره بردند، نیما توانست در نمادسازی 

ادبیات وجود كه ساخته خود اوست و در « مرغ آمین»یک شاعر پیشرو باشد، مثل  نماد 

گویا نیما در ساختن این نماد از دو مرغ عظیم ادب پارسی، سیمرغ شاهنامه و »نداشت

داستان «) الطیر بهره گرفته و هم رنگ و خاص نیمایی خود را داردمنطق

های محلی مثل شعر داروگ كه بررسی شد، یا ( همچنین واژه163دگردیسی،حمیدیان: ص

فتح ساختۀ خود اوست. اما وی اغلب از عناصر طبیعی در  را، پادشاههای ناقوس، ریواژه

مورد در عنوان اشعار  است كه هجده« شب»نمونۀ آن نماد نماد سازی بهره برده است، 

آمده و متعدد هم در اشعار دیگر تکرار شده است. در تمامی آنها هم  نماد استبداد و 

كه  شب در آن نماد استبداد است و عالوه  است« شب همه شب»شعرمانند  خفقان است.

و با هنجارگریزی بجا از نظر نحوی و  از نظر نظام زبانی مشکلی در آن وجود ندارد بر آن

 . ها، توانسته مفهوم سیاسی را به زیبایی بیان نمایدواژه

با صداهای نیم زنده / گوش بر زنگ كاروانستمم/ شب همه شب شکسته خواب به چشم
ریخته بر سر آوار / جاده اما ز همه كس خالی است/ .نان گشته همزبان هستمهمع/ ز دور
   گوش بر زنگ كاروانستم/ شب همه شب/ این منم مانده به زندان شب تیره كه باز/ آوار

 ( 191)مجموعۀ كامل اشعار،یوشیج: ص
 های  زیر یا نمونه

یآید، آنچه میباید شب كسی یاوه به ره میپوید، شب عبث كینه به دل میجوید، روز م

 (523روید، روید، از نم ابر اگر چه سیرآب، خنده میبندد در چهرۀ شب. )همان: 

« وگ دار» به روی شاخ انجیر كهن / .آن بادمساز شبی بس تیرگی / شب است

)همان: شب است / .آورد طوفان و باران را. و من اندیشناكمیخبر م/  به هر دممیخواند، 

112) 

در حوزۀ ای كه ای درآورد، به گونهاما تکرار نمادها شعر سیاسی را به حالت كلیشه

ای شد كه شاعران بعد همین واژۀ شب یک نماد كلشیهپذیر كرد، معنایی زبان، آنرا آسیب

هایی كه مفهوم اند. با تکرار نمادها این جریان پر شد از واژهدهاز نیما هم مدام بکار بر

ظاهری آنها كنار رفت و نمادین گشت، مخاطب در تشخیص اینکه واژه معنی اصلی خود را 

رفته وجود این نمادها، مخاطب را خسته كرد و  دارد یا نمادین است، دچار شک شد. رفته

ن مسأله در ظهور و رشد جریان شعر موج نو و ارزش شعری را پایین آورد. به نظر ما همی

نوری اعال در ها خسته شده بود. حجم تأثیر گذاشت زیرا مخاطب جوان  از تکرار این كلیشه

 و عادی خوانندگانش برای سمبلیک اشعار پنهان معانی و تمثیلها»ردّ شعر نیما گفت 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%af%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b2-.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%af%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b2-.html
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شعر امروز، نوری صور و اسباب «) جست شعری ارزش آنها كسی در كمتر و شد بدیهی

  (324اعال: ص

 

 نتیجه گیری

شناسی زبانی شعر سیاسی ادبیات معاصر سعی پژوهش حاضر، ارائۀ مواردی از آسیب

بود كه با نگاه كلی به دورۀ مشروطه و پهلوی  با تکیه بر شعر نیما بررسی شد، نتایج 

بررسی نشان داد كه شعر سیاسی با انقالب مشروطه رشد كرد و به صدر مضامین شعری 

انواع ادبی دیگر  ادبی همچونرسید، بعد از آن با ظهور نیما و پیروانش، به عنوان یک گونۀ 

ورود هیجانی در شعر معاصر تثبیت شد. در آغاز ورود این مضمون به شعر، عواملی چون 

توجه به مخاطب ، اهمیّت اندیشه در برابر زبان، شاعران به سیاست و سرایش شعر سیاسی

باعث ایجاد آسیبهای زبانی آن شد كه  ضعف هنر شاعری وسازی سبکی مردمی،  برجسته

ورۀ مشروطه دیده میشود، آسیب جدی، رشد زبان سطحی عوامانه است كه زبان اغلب در د

را از زبان فاخر كالسیک دور كرد. در شعر نو، آسیبهای دورۀ مشروطه كمتر شد اما در شعر 

سیاسی همچنان چندین آسیب مشاهده میشود كه حتی در شعر نیما كه سردمدار شعر نو 

که با نظریۀ خود به شعر ماقبل انتقادهای بسیار كرد و است، بسیار دیده میشود، نیما با آن

شعر نو را راه حل تغییر ادبیات معرفی كرد، اما در اشعار وی نیز آسیبهای متعدد زبانی 

آن عدم دقت در نظام منطق دستور زبانی، هنجارگریزیهای ناروا،  دیده میشود كه مهمترین

گرچه نیما اصلی شعر سیاسی اوست،هایی است كه از آسیبهای ای واژهتکرار كلیشه

سرانجام توانست به پختگی زبانی برسد اما این ضعفها در دیوان او به ویژه در آغازین 

و دلیلی بر تأیید این موضوع است كه نیما با داشتن  شعرهای سیاسی او وجود دارد

ز لحاظ جایگاهی واال در ادبیات معاصر شعرش خالی از اشکال نیست. وی اشعاری دارد كه ا

گریز است، گرچه از انواع هنجارگریزیها استفاده كرده و منطق نظام زبانی آشفته و قاعده

تشخص زبانی یافته است اما گاها هنجارگریزی نابجا باعث آسیب در حوزۀ معنایی شعر 

شده است. در حوزۀ نمادپردازی شاعری تواناست و توانسته چندین نماد بدیع بسازد اما 

-های نمادین در شعر او و به تبع دیگر شاعران نیمایی، باعث مالل ی واژهاتکرار كلیشه

 انگیزی مخاطب شده است.

 

 منابع 

 حجت ترجمه محمدرضا، كدكنی، ، شفیعیما روزگار تا جامی عصر از فارسی ادبیات -

 نی: تهران(4319) اصیل، اهلل



 464/ )با تکیه بر اشعار نیما یوشیج( ادبیات معاصر آسیب شناسی زبان شعر سیاسی

(،تهران: 4393كدكنی، محمدرضا،) شفیعی ، ادوار شعر فارسی تا سقوط سلطنت -

 سخن

 .سوره مهر تهران:( 9315،)صفوی، كوروش شناسی به ادبیاتاز زبان -

فنون (4345، )مهدی ،فیروزیان ،شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیماییآسیب -
 452ال 431: 3،شادبی

 تهران: پیام. (4351،)، آدمیّت، فریدونهای میرزا آقاخان كرمانیاندیشه -

( تهران: 4341ایگلتون، تری، ترجمه عباس مخبر،)  ادبی، درآمدی بر نظریهپیش -

 مركز

شفیعی كدكنی، )نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی(،  های سلوکتازیانه -

  (تهران: آگه4342، )محمدرضا

،   تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاكان او -

 .تهران: اندیشه(4353) محجوب، محمدجعفر،

 ( تهران: نشانه. 4391،  ناصر، محمد،)تحول موضوع و معنی در شعر معاصر -

 تهران: ایران مهر.(4356،)محمدعلی اسالمی ندوشن، ،جام جهان بین -

 (تهران: امیركبیر.4391، حسین پورچافی، علی، )جریانهای شعری معاصر فارسی -

 ، رضوانی،(فارسی مدرن شعر نقد شناسیآسیب در سخنی)دید باید دیگر جور -

 11ال 61فرهنگستان،ش:  (نامه4391) ،سعید

 (تهران: ثالث.4344) ،زرقانی، مهدی انداز شعرمعاصر ایران،چشم -

( 4311)شعر نیما از سنت تا تجدد(، پورنامداریان، تقی،)ام ابری استخانه -

 تهران:سروش

( تهران: 4394حمیدیان، سعید،)های شعر نیما(، )روند دگرگونیداستان دگردیسی -

 نیلوفر.

 -)با نگاهی نقدیدرآمودی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حووزۀ معنایی زبان -

 (4346،)سوسن ،جبری و علی ،سلیمیو رضا ،كیانی (تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

 39ال 44: 4،شفنون ادبی »

 (تهران:نگاه.4395طاهباز،)یوشیج، نیما، به كوشش  سیروس دربارۀ شعر و شاعری،  -

( 4394بهرام پور عمران، احمدرضا، ) درتمام طول شب، بررسی آراء نیمایوشیج، -

 تهران: مروارید.

 ( تهران: نگاه.4391، بهار، محمد تقی،)4311چاپ  ، براساس نسخهدیوان اشعار -

 ز.مركنشر تهران:  (4399ک،)احمدی، باب تن،م ساختار و تأویل -
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انقالب  اسناد ( تهران: مركز4394،  درستی، احمد،)پهلوی دوره در سیاسی شعر -

 .اسالمی

 (4391امید،) آثارآن، مجد، و عقاید بررسی و نو شعر تحلیل :سیمرغ عرصه در نو شعر -

 مجد. امید: تهران

 (تهران: بامداد. 4319،  نوری عالء، اسماعیل،)صور و اسباب شعر امروز -

 سیدابوطالب، ، بسمی، محبوبه، میرعابدینی،یوشیج نیما اشعار در زبانی ضعفهای -

  53 ال35: 1ش ،(ادب بهار)فارسی نثر و نظم سبکشناسی تخصصی فصلنامه (4344)

 (تهران: ناشر: نویسنده 4314) در شعر و شاعری(، براهنی، رضا،) طال در مس -

 زمستان: ( تهران4316اخوان ثالث، مهدی،)  ،یوشیج نیما لقای و عطا -

(تهران: 4392زندگی و شعر نیما یوشیج(، طاهباز، سیروس، ))كماندار بزرگ كوهستان -

 نشر ثالث.

 .سمت ( تهران:4344رضا، ) حمید ، شعیری،نوین معناشناسی مبانی -

  ( تهران: نگاه.4394تدوین: سیروس طاهباز،) ،یوشیج، نیما كامل اشعار، مجموعه -

 (196)پیاپی: 1( مجله یغما،ش4354نواب، حسین،) نقد ادبی، -

 فصلنامه(9351) ، مجد، امید،« «نیما لقای و عطا و بدعتها و بدایع كتاب نقد -

 469ال 451: 4، ش(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی

-سبک تخصصی (فصلنامه4394امید، ) ، مجد،نو شعر در نیما جایگاه به تازه نگاهی -

 41 ال11: 1،ش3س( ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی

(بابل: 4356)گفتگو با احمد شاملو و رضا براهنی(، حریری، ناصر ،)هنر و ادبیات امروز -

 كتاب سرای بابل.

 (  تهران: مؤسسۀ فرهنگی گسترش هنر.4369، طاهباز، سیروس،)یادمان نیما یوشیج -


