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چکیده
نیما ،بنیانگذار شعر نو در ادبیات معاصر ایران ،نگاه تازهایبه شعر داشت؛ وزنهای گونـاگون را
درهم آمیخت؛ مصراعها را بلند و کوتاه نمود و در یک کالم ،قالب سـنتی و یکنواخـت عـرو

کهن را درهم شکست .والت ویتمن ،سردمدار شعر آزاد در آمریکا ،بـا انتشـار بـر هـای علـ
سنتها را کنار زد و شعر آمریکا را از اصولی که پیشینیان وضع کرده بودند ،رها ساخت؛ در قالبی
نو اشعارش را سرود و با رویآوردن به مضامینی تازه ،واژگانی جدید و سبکی نوین و ساده ،و بـا
حذرنمودن از وزن و قافیة رایج و زبان فاخر ،در این راه پیشگام شـد .هـد گفتمـانهـای ادبـی
غالب در عصر نیما و ویتمن ،حفظ سنتهای ادبی بود؛ اما این دو با مقاومت و بهچـال کشـاندن
گفتمان ادبی غالب ،صدای خود را به گوش همگان رساندند .نوآوری ایشان را میتوان از دریچـة
ماتریالیسم فرهنگی بررسی کرد .آلن سینفیلد به وجود گسستهایی اشاره میکند که بهدنبال تضاد
میان گفتمانهای گوناگون شکل میگیرند و ایدئولوژی حاکم را بهچال

میکشند .در این نوشتار

برآن هستیم تا نشان دهیم شعر نیما و ویتمن را میتوان مقاومـت و برانـدازی گفتمـانهـای ادبـی
غالب در ایران و آمریکای آن دوران دانست.
کلیدواژهها :نیما یوشیج ،والت ویتمن ،مقاومت ،گسست ،گفتمان ادبی غالب.
 .1مقدمه

نیما یوشیج در یکیاز روستاهای کوچک مازندران به نام یوش که طبیعتی الهامبخ
دیده به جهان گشود .تحصیالت

را در زادگـاه

____________________________
تاريخ دريافت 3131/6/82 :تاريخ پذيرش3131/31/5 :

داشت،
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سنلویی تهران بهپایان برد .در سنلویی با ادبیات فرانسه آشنایی یافت و این منجر بـه تقویـت
عنصر احساس در وی گردید .نیما با تشویق یکیاز معلمان خود به نام نظاموفا به سرودن شعر
گرای

پیدا کرد و در ابتدای راه شاعری خوی

از ادبیات اروپـایی و رمانتیسـم فرانسـه تـث یر

پذیرفت .وی مردی ساده بـود کـه طبـع کوهسـتانی او روح آزادطلبـی و رهـایی از بنـد را در
وجودش شعلهور میساخت.
ادبیات و شعر معاصر ایران از آغاز دوران مشروطه شاهد کوش هایی برای ایجـاد تحـول
درقالب شعر فارسی و سرودن شعری درخور زمـان بـود .در دوران مشـروطه ،تعـدادی رمـان
انگلیسی و فرانسه به فارسی ترجمه شد .بیشتر معلمان دارالفنون فرانسوی بودند .شـعر پـ

از

انقالب مشروطه به میزان قابلتوجهیاز ادبیات اروپا تث یر گرفت .نیما یوشیج در آن هنگـام کـه
توجه همگان معطو

به بازگشت به سبک قدیم شعر بود ،به نوآوری و سنتشکنی دسـت زد

و با شعر آزاد خود شعر فارسی را دستخوش تحول و آزادی نمود .شعر نیما «آیینة تمـامنمـای
زندگیو بازتاب اندیشه ،احساس و عاطفة انسـان امـروزی» (حقـوقی ،31۳3 ،ص )۲۵ .اسـت.
نیما طرحی نو درانداخت و بهاقتضای زمان ،افقهای تازهایرا در شعر فارسی گشود و ادبیـات
را به جلو سوق داد.
نیمای شاعر و نظریهپرداز درمیان نوشتههای منثور و نامههای

به بیان دیدگاههای خـوی

درخصوص شعر و شاعری پرداخـت .از مشـهورترین اشـعار نخسـت وی مـیتـوان از «قصـة
رنگپریده»« ،ای شب» و «افسانه» نـام بـرد کـه محصـول سـالهـای  3۵33تـا  31۳3هسـتند..
نخستین نوآوری نیما در «افسانه» بود که از دوران کهـن بـهسـوی تجـدد گـام برمـیداشـت و
قافیهبندی نیما در آن آسانتر جلوه میکرد .سپ  ،ابتکارش را در اشعاری نظیر «گـل مهتـاب»،
«غراب»« ،ققنوس» و «مرغ غم» نشان داد که از قید و بند قافیه و حدود مصراعها و ابیـات رهـا
بودند و در مجلة موسیقی بـهچـا

رسـیدند .شـفیعیکـدکنی ( ،3111ص )333 .مـینویسـد:

«دورشدن نیما از هنجارهای سنتی فراگیر است و همة عناصر شعری چون زبان ،صـور خیـال،
موسیقیشعر ،اندیشه و فنون شعری را میپوشاند» .نیما تصویری تـازه از شـاعر بـهدسـت داد؛
قواعد ادبیمتداول را بهچال

کشید و معیارهای هزارسالة شعر فارسیرا دگرگون ساخت.
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والت ویتمن در سال  3133در خانوادهایاز طبقة فقیر و کمسـواد در النـگآیلنـد واقـع در
نیویورک آمریکا دیده به جهان گشود .وی زنـدگی دشـواری داشـت و بـرای تـثمین خـانواده،
مدرسه را ترک کرد .ویتمن از دوازده سالگی وارد حرفة چا
تدری

و نشر شد و در هفده سالگی به

مشغول گردید .ویتمن در آغاز ،روزنامهنگاری را پیشه کرد و روزنامـهنگـاری سـنتی و

محافظهکار بود؛ اما بعدها به شاعری رادیکال و سیاستمداری طرفدار اصالحات مبدل گشـت و
بارها کار خود را ازدست داد.
خانوادة ویتمن احترام و اهمیت خاصیبرای میهنپرستی قائل بودند که ویتمن از آنها تث یر
پذیرفت و بعدها در آ ارش منعک

نمود .ویتمن آزاداندیشی ،روشنفکری ،افکـار رادیکـال و

سیاستهای دمکراتیک را از پدر آموخت و با الهـامگـرفتن از پـدرش ،گـرای هـای سیاسـی
ازجمله آزادیخواهیو روشنفکری را در سراسـر زنـدگیاش پـیگرفـت .در تابسـتان ،3113
بهعنوان کارمند هفتهنامة «وطنپرسـت النـگآیلنـد» 3اسـتخدام شـد کـه سـردبیر آن ،سـاموئل
ایکلمنت  ،۵دیدگاههایی مشابه پدر ویتمن داشت و فردی سیاسی و آزادیخـواه بـود .ویـتمن
درطول فعالیت ادبی خود از تشویق و حمایت رال

والدو امرسون 1بهرهمند گشت .در اشـعار

ویتمن ،فلسفة رمانتیک بهخصوص رمانتیسم انگلیسـی ،تعـالیگرایـی آمریکـایی و ایـدهآلیسـم
آلمانی بهوضوح دیده میشود که شاید این امر تحتتث یر امرسون صورت گرفته باشد.
ویتمن خصوصیات شعر را در وجود مردم و فرهنگ کشور خود میدید؛ بـه ارتبـا میـان
شاعر و جامعهاش اشاره داشت و گونهاییکپارچگی را در اندیشـههـای
سرودههای خود را تجربه و آزمـای

حـ

مـیکـرد .وی

زبـانی و ادبـی4مـیدانسـت (وارن ،۵۳۳۲ ،۲ص )113 .و

پویایی و قابلیت زبان آمریکایی را دلیل کامیابی این اشعار تلقیمینمود .ویتمن شـاعری نـوگرا
بود که در شعرش زبانی ساده و محاورهای را بهصورت کالمی آهنگین بهکار میگرفت و زمانی
اقدام به براندازی سنتهای ادبی و هنری نمود که هد

ساختارهای ادبی ،اجتماعی و فرهنگی
1. Long Island Patriot
2. Samuel E. Clements
3. Ralph Waldo Emerson
4. Language experiment
5. Warren
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از نوشـتار حاضـر،

بررسی مقاومت در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن با استفاده از نظریة گسست سینفیلد است.
 .۲بحث و بررسی
 .1. ۲ماتریالیسم فرهنگی و مفهوم مقاومت

ماتریالیسم فرهنگی 3که همتای انگلیسی تاریخ باوری نوین آمریکایی ۵است ،در اواسط دهة
 331۳تحتتث یر نقد مارکسیستی پدیدار گشت .از چهرههای سرشناس این روش نقد میتـوان
به آلن سینفیلد 1و جاناتان دالیمور 4اشاره کرد .پیروان ماتریالیسم فرهنگی تحـتتـث یر مفـاهیم
قدرت و گفتمان که میشل فوکو )3314-33۵۲( ۲آن را مطـرح کـرده بـود ،بـه طـرح مسـائلی
همچون مقاومت پرداختند و همواره امیدوارانه به این مفهوم نگریستهاند؛ زیرا ،بـرخال

فوکـو

به پیروزی مقاومت خوشبین هستند .بهزعم پیروان این شیوة نقد ادبـی ،امکـان تحـول وجـود
دارد و تاریخ را میتوان دستخوش تغییر نمود .بهعبارتدیگر ،قدرتهایی که به دالیلی نادیـده
انگاشته شدهاند ،میتوانند قدرتهای مسلط را بهچال

کشند و صدایشان را به گوش جهانیان

برسانند .این روش همراه با خوشبینی ،ادبیات را بستر مناسبی برای پیشبرد اهـدا

فرهنگـی،

هنری ،سیاسی و اجتماعی میداند .از این دیدگاه ،یک متن ادبی محصولی فرهنگی و اجتمـاعی
است که نمایانگر تاریخ است و تاریخ را نیز بهچال

میکشد؛ پ  ،متون ادبی سازندة فرهنـگ

جوامع محسوب میشوند .دالیمور و سینفیلد ( )۵۳۳۲درخصوص ماتریالیسـم فرهنگـی چنـین
مینویسند:
ماتریالیسم فرهنگی برخال

بیشتر شیوههای تثبیتشدة نقد ،بر آن نیست تا دیدگاه خود را

بهعنوان دیدگاهی طبیعی ،واضح و تحلیل صحیح متن بهنمای

گذارد؛ بـرعکـ  ،پـایبنـد بـه

1. Cultural materialism
2. New historicism
3. Allan Sinfield
4. Janathan Dollimore
5. Michel Foucault
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تحول ساختاری اجتماعی است که برپایة تفاوتهای نژادی ،جنسیو طبقاتی به اسـتثمار مـردم
میپردازد (ص.)1 .

از نگاه دالیمور و سینفیلد ( ،)۵۳۳۲ادبیات تنها منعک کنندة فرهنگیکه در آن پدیـد آمـده
نیست ،بلکه در ساخت فرهنگ نق

مؤ ری دارد .آنچه مدنظر ماتریالیستهای فرهنگـیاسـت،

مخالفــت ،مقاومــت و برانــدازی اســت؛ زیــرا ،ایــدئولوژی حــاکم بــر جامعــه را آنقــدر قــوی
نمیشمارند؛ بنابراین ،همیشه مقاومت یا مخالفت دربرابر گفتمان غالب وجود دارد .ایـدئولوژی
حاکم با دربرگرفتن نیروها و قدرتهای تحتسلطة خود سعی در بازتولید خود دارد؛ اما مـتن
ادبیبا فراهمنمودن زمینة مناسب ،درجهت مغلوبنمودن قدرت مسلط گام برمـیدارد کـه ایـن
میتواند تغییرات سیاسی و فرهنگیرا درپیداشته باشد.
ماتریالیسم فرهنگی از اندیشههـای نظریـهپـرداز مارکسیسـت ایتالیـائی آنتونیـو گرامشـی

3

( )3314-3133و نیز از ریموند ویلیامز )3311-33۵3( ۵بریتانیـایی کـه نظـرات نومارکسیسـتی
داشت ،بهره برده است .گرامشی در کتاب یاداشتهای زندان ( )334۳به بیان هژمونی یا سـلطه
میپردازد که بهمعنای ایجاد قدرت است .این قدرت از راه توسل به زور بهدست نمیآید؛ بلکه
قدرت حاکم برای بقای خوی

ایدئولوژی خود را چنان در اذهان عمومی جای مـیدهـد کـه

بهگفتة اندرو ادگار 1و پیتـر سـجویک ،۵۳۳۵( 4ص ،)11 .حتـی مخالفـان را بـه موافقـان بـدل
میسازد .ویلیامز نیز که از گرامشی تث یر پذیرفت (ادگار ،۵۳۳۵ ،ص ،)۵۵۲ .از هژمـونی بـرای
معرفی ماتریالیسم فرهنگی سود جست .ماتریالیسم فرهنگی عنوان اصطالحی است کـه وی در
کتاب مارکسیسم و ادبیات ( ) 33۳3مطـرح کـرد و برپایـة شـیوة وی و تمرکـز بـر ایـدئولوژی
گروهها و مخالفت و مقاومت بنا گشـته اسـت .وی در ایـن کتـاب دربـارة فرهنـگ ،جامعـه و
ایدئولوژی سخن می گوید .از دیدگاه ویلیـامز ( ،)33۳3فرهنـگ و ایـدئولوژی حـاکم همـواره
توسط سایرین تهدید میشود .این نظریه پـرداز بـه ارتبـا میـان ادبیـات ،هژمـونی ،فرهنـگ و

1. Antonio Gramsci
2. Raymond Williams
3. Andrew Edgar
4. Peter Sedgwick
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ایدئولوژی معتقد است که بهزعم وینسنت لیچ ،۵۳۳3( 3ص )3۲۲۲ .این ارتبا زمینـه را بـرای
مقاومت و مخالفت با ایدئولوژی یا قدرت حاکم بر جامعه فراهم میسـازد .او بـه قـدرتهـای
نادیدهگرفتهشده در جوامع توجه دارد که بهباور وی قادر هستند تشکیالت فرهنگی خود را بهپا
کنند و این میتواند منجر به تحول در جامعه گردد؛ بهگونهایکه مقاومت بهنتیجه برسد.
آلن سینفیلد ( ،۵۳۳1ص )۳۲3 .که از صاحبنظران ماتریالیسم فرهنگی محسوب مـیشـود،
تاریخباوری نوین را از آنجاییکه مجالی برای براندازی و تحول فراهم نمیکند ،الگویی بسته و
خوانشی نومیدانه می خواند .وی خوان

ناموافق ۵از آ ار ادبی را عنوان می کند و معتقـد اسـت

که در متون ادبی گسستهایی 1یافت میشوند که بهچـال کشـیدهشـدن ایـدئولوژی حـاکم را
نشان میدهند .این نظریهپرداز نسبت به مقاومت دربرابر ایدئولوژی حـاکم خـوشبـین اسـت.
بهعقیدة وی ،عاقبت کشمک
مخال

میان قدرت مسلط و صدای مخال

قابلپی بینینیست .صدای

یا قدرت نادیدهگرفتهشده میتواند موجب گسست  -که حاصل تضاد بین گفتمانهـای

گوناگون است  -در ایدئولوژی حاکم گردد که این در متون ادبی قابلردیابی و پیگیری است.
سینفیلد ( )333۵تصریح میکند که این امکان و احتمـال وجـود دارد کـه مقاومـت یـا صـدای
مخال  ،توسط قدرت حاکم مهار یا سرکوب نشود .بهعبارتدیگر ،صـدای مخـال
گفتمان غالب را بهچال
یابد که این برخال

مـیتوانـد

کشد یا آن را محکوم به شکست کند و بهاینترتیب به پیروزی دست

نظریات فوکو و تاریخ باوران نوین ،ازجمله نظریة فراگیری 4آنها اسـت.

سینفیلد ( )333۵در کتاب گسستها :ماتریالیسـم فرهنگـی و سیاسـتهـای خـوان

نـاموافق

چنین بیان میدارد:
من اصطالح ناموافق را بهکار میگیرم تا با پرهیز از پـی داوری درخصـوص نتیجـه،
نشانگر آن بخ

از ایدئولوژی حاکم باشم که موردقبول صداهای مخال

...؛ بهاینترتیب ،زمینهای برای کشمک

نیفتاده اسـت

دائمی مهیا مـیگـردد کـه در آن گـاهیقـدرت

1. Vincent Leitch
2. Reading dissidence
3. Faultlines
4. Containment
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غالب بهکنار رانده میشود؛ حالآنکه در دیگر شرایط ،صدای مخال

83
حتی نمیتوانـد از

موقعیت فعلیاش محافظت نماید (ص.)43 .

در کتاب ذکرشده ،سخن از گفتمان غالب ،ایدئولوژی حاکم و صدای مخـال
درنظرگرفتن فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر یک جامعه ،صدای مخـال

گسستها :ماتریالیسم فرهنگی و سیاستهای خوان

مـیرود .بـا

 -کـه سـینفیلد در

ناموافق آن را گسست مینامد -در مـتن

ادبی ظاهر میشود؛ به بحران در گفتمان غالـب مـیانجامـد و ایـدئولوژی حـاکم را بـهچـال
میکشد .میتوان گفت که نظریة گسست نیروهایی را که بـهخـاطر حضـور ایـدئولوژی حـاکم
سرکوب شدهاند ،نشان میدهد.
سینفیلد ( )333۵برای نشاندادن روش بهکارگیری نظریة گسست در متـون ادبـی و در مقـام

مثال ،در مقالهای با عنوان «ماتریالیسم فرهنگی ،اتلو و سیاستهای موجهسازی» به تراژدی اتلو
می پردازد تا تضادها ،تناقضات و صداهای مخـال

ایـدئولوژیک موجـود در مـتن را برجسـته

نماید .اتلو که یک سیاهپوست است ،دلدر گرو عشق دزدمونا کـه بـانویی سفیدپوسـت اسـت،
دارد و این درحالی است که در دوران الیزابت ،گفتمان غالـب در دسـتان سفیدپوسـتان اسـت.
درمقابل ،اتلو نیز سخن از قدرت و جنگآوری خوی

بهمیان میآورد .ایـن تضـادهـا مـتن را

دچار گسست می کنند و گفتمان غالـب یـا ایـدئولوژی حـاکم در عصـر الیزابـت را بـهچـال
میکشند و گرفتار بحران مینمایند .درادامه ،ایستادگی یا مقاومت نیما یوشـیج و والـت ویـتمن
دربرابر گفتمان ادبی غالب ،بهترتیب در جامعـة ایـران و آمریکـا و چگـونگی ایجـاد بحـران و
بهچال کشیدهشدن گفتمان ادبی غالب در آ ار آنها ،با توجه به نظریة گسست سینفیلد نشـان
داده میشود.
 .۳نیما و انقالب :براندازی معیارهای کهن شعر فارسی

اسالمیندوشن ( ،3111ص )1۲ .مینویسد« :نیما میخواست متفـاوت بـا دیگـران باشـد و
شعری که از هر جهت متفاوت با شعر دیگران بود سرود» .نیمـا پیشـگام در مبـارزه بـا اصـول
پیشینیان درخصوص شعر و شاعری بود .نیما جهانبینی نو و نگـاهی تـازه و متفـاوت داشـت.
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اشعاری که نیما سرود ،در اذهان عمومینامفهوم بود؛ زیرا ،خوانندگان عادت به برخورد با ایـن
نوشته ها و این زبان نداشتند .گفتمان ادبی غالب در آن عصر بر حفظ سـنتهـای ادبـی تثکیـد
مینمود و سعی در محدودنمودن هرچهبیشتر روشنفکران و نوگرایان داشـت .نیمـا موردانتقـاد
شاعران و منتقدان قرار گرفت و مخالفان نیما بارها در مجال
نیما عزم خوی

و روزنامهها بـر او تاختنـد؛ امـا

را جزم کرده بود؛ هیچگاه تسلیم نشد و راهی را که درپی

داد تا جایی که اصول گذشتگان را بهچال

گرفته بـود ،ادامـه

کشید؛ یعنی ،قداست وزن و قافیه را کنار نهاد و در

شعر انقالبیفراگیر بهپا نمود .بهعبارتدیگر ،طبق نظریة گسست سـینفیلد ،تضـاد میـان صـدای
نیما در مقام گفتمان مخال

و طرفداران حفظ سنتهای ادبی در مقام گفتمان غالب ،منجـر بـه

ایجاد بحران در گفتمان ادبیغالب گردید و آن را دچار خدشه یا گسسـت نمـود .زریـنکـوب
( ،3111ص )۵11 .معتقد است که «ویژگیعمدة نیما ،سرسختی ،استواری و بات رأی بود کـه
با جسارت یک کوهستانی عصیانگر درآمیخته بـود» .آنچـه درخـور توجـه اسـت ،مقاومـت و
پایداری نیما در مقابل تمامی موانعی است که پی

روی او و شعرش بودند.

در آ ار نیما مواردی یافت میشوند که دربردارنـدة صـداهای مخـال

گفتمـان ادبـیغالـب

هستند .وی در دربارة شعر و شاعری میگوید « :ادبیـات مـا بایـد از هـر حیـ
(یوشیج ،31۲1 ،ص .)3۲ .چنانکه پیدا است ،نیما برخال
و مایل است صدای سخن خوی

عـو

شـود»

گفتمان ادبی غالب سخن میگویـد

را به گوش همگان برساند .نیما برخال

گذشـتگان کـه بـر

جنبة ادبیبودن کلمات تثکید داشتند ،معتقد بود هـر واژهای (ازجملـه کلمـات جدیـد و تـازه)
میتواند در شعر بهکار رود و شعر به زبان محاوره نزدیک باشد .شعر نیما رنگی محلی داشـت
که در قرون اخیر به دست فراموشی سپرده شده بود .درواقع ،حضور نیمـا و شـعرش گسسـت
درون ایدئولوژی حاکم را هویدا میساخت کـه درنهایـت ،بـه بحـران در گفتمـان ادبـیغالـب
میانجامید .ازآنجاییکه نیما متعلق بـه طبیعـت زیبـای مازنـدران بـود ،ویژگـی هـای محلـی و
منطقــهای را در شــعرش پــررنــگ نمــود؛ همانطورکــه زنــدگی محلــی و واژگــان محلــی و
محاورهای مناطق شمال ایران در شعر نیما مشهود و محسوس بود؛ برای مثـال ،کلمـاتی چـون
«کومه» و «جدار دندههای نی» در شعر «دارو » فضای زندگی در شمال ایـران (مازنـدران) را
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ترسیم میکنند« .دارو » شعری محاورهای  ،ساده ،آهنگین و برخوردار از تخیل سادة یک فـرد
روستایی ساکن شمال ،عناصر طبیعت و مضامین متناسب با دوران است .در شعر نیمـا واژههـا
قادر هستند درکنار دیگر کلمات حضور یابند؛ بدون چنان محدودیتی که در شعر کهـن وجـود
داشت ،که این منجر به گستردهشدن دامنة لغات در شعر شـاعر مـیگـردد .نیمـا مـیخواسـت
سرایندة شعری سرشار از احساسات انسان معاصر باشد که با تصـاویری شـاعرانه بیـان شـود.
ازآنجاییکه او «فرزند عصر و شرایط محیط خوی » (حمیدیان ،3113 ،ص )۵1 .بود ،معیارهـا
و قالبهای کهن و سنتی شعر فارسی را برای هد

خوی

نیما ،الهام را برتر از تقلید میدانست و بر آن بود تا عواط

مناسب نیافت.
خوی

را بدون قیدوبنـد وزن و

قافیه بیان نماید و بر این باور بود که شاعر آمریکایی والت ویتمن چنین کار سترگی را بهانجـام
رسانیده است .در ارزش احساسات ،نیما از رمانتیسم و رمانتیکها سخن رانده اسـت و معتقـد
بود،
شاعر آمریکایی والت ویـتمن تحـتتـث یر زنـدگانی در آن سـرزمین ،قواعـد اوزان و قـوافی
اروپایی را که یادگار دورههای ابتدایی و سادگی بودنـد ،تقلیـد نکـرد .بلکـه متکـیبـه اسـلوب
تازهای در اشعار خود شد و آن شعر سفید (یعنی شعر آزاد از قیـد وزن و قافیـه) بـود (یوشـیج،
 ،31۲3ص.)4۳ .

بهگفتة یوسفی ( ،3111ص ،)1۲۳ .در شعر نیما «آنچه نخست جلبنظر مـیکنـد دیـد تـازة
اوست نسبت به طبیعت و جهان .خوانندة نکتهیاب احساس میکند با شاعری سروکار دارد کـه
دارای نحوة تلقی و احساس و اندیشهای مستقل است؛ نه مقلد و پیرو دیگران و ایـن بـرای او
مزیتی بزر

است».

با توجه به دیدگاه سینفیلد ( ،)333۵اشعار نیما مکان مناسبی بـرای بـهچـال کشـیدهشـدن
گفتمان ادبی غالب دوران است .شعر نیما برخال

شعر سنتی که محـدود بـه اشـکال خاصـی

چون مثنوی و قصیده بود ،از تنوع بسیار برخوردار است و حد و نهایتی ندارد .در شـعر کهـن،
در وزن خاصی ،هر مصراعی با مصراع دیگر ازلحاظ تعداد هجا ،یکسان بود و طول مصـراعهـا
هماندازه بود؛ یعنی ،در جایی شروع و در مکانی خاتمه مییافت .شاعر کالسـیک مجبـور بـود
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ارکان نخستین مصراع را در تمام شعر رعایت نماید؛ اما نیما از جای خاصی آغاز میکند و هـر
جا که الزم باشد ،مصراع را بهپایان میرساند و به قاعدة تساوی کامل ارکان عروضـی تـوجهی
ندارد و از آن دور میشود .درخصوص قافیه ،نیما  -برخال

شـعر سـنتیکـه برمبنـای ابیـات

قافیهدار است  -بیت را واحد شعر نمیداند و چند مصراع را واحد شـعر بـهحسـاب مـیآورد؛
یعنی ،یک بیت میتواند چند سطر را در برداشته باشد .در شعر نیما ،قافیه دارای اهمیت اسـت؛
اما جایگاه ابتی ندارد و در نظر او ،با تغییر مطلب ،قافیه نیز دستخوش تغییر میگـردد .نیمـا در
دربارة شعر و شاعری میگوید« :قافیه ،مال مطلب است .زنگ مطلب است .مطلب که جدا شد،
قافیه جداست» (یوشیج ،31۲1 ،ص .)3۳۵ .او تثکید میکند که «قافیه باید مطلب و جمـالت را
تمام کند» (یوشیج ،31۲1 ،ص)3۳۲ .؛ بنابراین ،بهباور نیما ،قافیه به آهنـگ کـالم مـیافزایـد و
مطالب متنوع را از هم جدا میکند و مطالب مرتبط را بههم پیوند میزند .قافیه درصورت نیـاز
میآید؛ یعنی ،جایی باید بیاید که وجودش الزم اسـت و اگـر شـاعر نیـازی نبینـد ،لزومـی بـر
بهکارگیری قافیه نیست .این بهمعنای تضاد و کشمک

میان صدای نیما و سنتگرایان و درپی

آن ،ایجاد گسست در ایدئولوژی حاکم است که گفتمان ادبی غالب را بهچال

میکشد.

نزد نیما ،وزن برای شعر الزم است؛ اما برای او مصراع معیار وزن محسوب نمیشـود؛ زیـرا،
در اشعار او طول مصراعها برابر نیستند و او کوتاهی و بلندی مصراعها را تابع اقتضای آهنـگ
کالم میداند .نیما در ارزش احساسات ،وزن و قافیه به شکل سنتیرا سد بزرگی بر سر راه بیان
شعر میداند (یوشیج ،31۲3 ،ص )۲3 .و بهدنبال رفع این مشکل است .طبیعیبودن کالم و بیان
مهمترین اصلی است که نیما به آن اشاره دارد و بر این باور است که وزن و قافیه باید زمانیکه

مطلب یا معنی کامل میشود ،استفاده شود؛ نه در پایان یک مصرع یا بیت .در شعر و شـاعری
نیز بیان میکند« :اساس این وزن را ذوق ما ح
باشد» (یوشیج ،31۲1 ،ص .)33 .هد

میکند که هر مصـراع چقـدر بلنـد یـا کوتـاه

نیما این است که کل شعر صورتیآهنگین داشته باشـد.

در شعر نیما ،مصراعها به تناسب وجود مطلب کوتاه و بلند هسـتند؛ امـا موسـیقیکـالم حفـظ
میگردد .این بدین معنا است که مصراعها ازلحاظ کیفـی رکـن عروضـی یکسـانی دارنـد؛ امـا
لزومی ندارد که همة مصراعها مساوی باشند .اخوان ال

( ،3111ص )313 .مینویسـد« :نیمـا
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وزن های دیگر را خراب نکرده  ...بلکه نوعی بر انـواع قالـبهـا در اسـتفاده از همـان وزنهـا
افزوده است»؛ بهاینترتیب ،وزن در همة مصراعها یکیاست؛ اما ازلحـاظ تعـداد ارکـان متنـوع
است :مفاعیلن مفاعیلن  /مفاعیلن  /مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن؛ بـرای مثـال ،مـیتـوان بـه شـعر
«مهتاب» اشاره داشت« :میتراود مهتاب /میدرخشد شبتاب /نیست یـک دم شـکند خـواب بـه
چشم ک

و لیک /غم این خفتة چند /خواب در چشم ترم میشکند» (یوشیج ،31۵1 ،بهنقل از

عظیمی ،3111 ،ص .)۲۳4 .مهمترین ویژگی شعر نیمـا ،بـهتعبیـر یوسـفی ( ،3111ص،)1۲۵ .
«بدعتی است که او در موسیقی شعر با کوتاه و بلندی مصراعها و جابـهجـایی قافیـههـا» پدیـد
آورده است .بهطور خالصه ،درنظر نیما ،وزن و قافیه مهم و الزم هستند؛ اما نباید تحـتسـلطة
ارکان عروضی شعر سنتی واقع شوند.
نیما شعر را به موسیقی نزدیک نمود .وی معتقد بـود کـه شـعر فارسـی بایـد از اصـول و
معیارهای سنتی زیباییشناختی فاصله بگیرد و سعی داشت حالت وصفیبودن نثر را وارد شـعر
نماید .بهعقیدة دهقانی ( ،3111ص ،)3۲3 .نیما با واردنمودن عنصر خیال در نثر و سادگی نثـر

در شعر ،خواستار نزدیکنمودن زبان شعر و نثر به یکدیگر بود .نیما در دربارة شعر و شـاعری
درزمینة آهنگ شعر میگوید:
شعر باید ،ازحی

فرم ،یک نثر وزندار باشد[ .بهطوریکه] اگر وزن بههم بخورد ،زیـادی

و چیز غیرطبیعی در آن نباشد .بهدورانداختن این مقاوله [!] ،اول پایه برای تطهیر و تذهیب شعر
ماست .این کار متضمن این است که دید ما متوجه به خارج باشد و یک شعر وصفی ،جانشـین
شعر قدیم بشود .با روش بیان تازه و تشبیهات و دیدهای تازهای که مفهومات ما را بهتر برساند
(یوشیج ،31۲1 ،ص.)۵1۲ .

نخستین شعر نیما منظومة «قصة رنـگپریـده» نـام داشـت کـه در قالـب مثنـوی و پیرامـون
زندگیخود و نیز مفاسد اجتماعی بود و در سال  31۳۳در هفتهنامة «قرن بیستم» میرزاده عشقی
بهطبع رسید و فوراً با مخالفت شاعران سنتی چون بهار مواجه شد .شاعران پیـرو سـبک کهـن
فارسی به انتقاد از نیما پرداختند و شعرش را بهسخره گرفتند .میتوان گفت نیمـا برخـوردار از
گفتمانی بود که میتوانست جایگاهی را درمقابل سنتگرایان بسازد تا از قدرت گفتمـان ادبـی
غالب بکاهد .شاید قطعة «ای شب» ( )31۳3نیما را کـه جایگـاهی بـین شـعر سـنتی و نیمـایی
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داشت ،بتوان اولین تالش وی برای رهاشدن از قیدوبند قافیه دانسـت .ایـن قطعـه -کـه نـوعی
مسمط محسوب میشد  -متشکل از بندهایی شامل دو بیت بود که در هریک از بندها ،ازمیـان
چهارمصراع موجود ،تنها مصراعهای دوم و چهارم همقافیه بودند و هر بند با یک بیـت مقفـی
که دارای قوافی متفاوت بود ،بهپایان میرسید .مددجستن از تخیل شاعرانه ،احساسـات فـردی
شاعر و عناصر طبیعت ،از ویژگیهای شاخص این منظومه محسوب میشدند .بـهعـالوه ،ایـن
قطعه ازلحاظ قالب ،مضمون و محتـوا ،تـازگی داشـت و مبـین نگـاه نسـبت ًا نـو نیمـا بـه شـعر
فارسیبود:
هــانای شــب شــوم وحشــتانگیــز!

تــا چنــد زنــیبــه جــانم آتــ

یـــا چشـــم مـــرا ز جـــای بـــرکن،

یــا پــرده ز روی خــود فــرو کــ ،

یــــا بــــاز گــــذار تــــا بمیــــرم

کــــز دیــــدن روزگــــار ســــیرم
ج

(یوشیج ،31۳3 ،بهنقل از عظیمی ،3111 ،ص)۲4۲ .
رد پای رمانتیسم را میتوان در دو شعر «قصـة رنـگپریـده» و «ای شـب» نیمـا یافـت؛ امـا
«افسانه»  -که بعدها و پی

از شعر آزاد سروده شد  -را باید بااهمیتتـرین شـعر رمانتیـک او

خواند که با سیاق تقلیدگونة شعر دورة بازگشت متفاوت است .نیما «افسانه» را که نمونة بارز و
منطبق با اصول مکتب رمانتیسم بود ،تحتتث یر رمانتیسم اروپایی و بهخصوص آلفرد دوموسه و
المارتین سرود .محمد ضیاءهشترودی معتقد است که نیما را باید شاعر «افسانه» نامید (عظیمی،
 ،3111ص .)1۳۳.در «افسانه» ،خواننده با سرگذشت زندگیشاعر سروکار دارد .قسمتهایی از
آن در سال  31۳3در هفتهنامة «قرن بیستم» میرزاده عشقی بهچـا

رسـید و صـورت کامـل آن

بعدها انتشار یافت .منظومة «افسانه» شعری غنایی و رمانتیک بود و در زمان خود ابتکاری بـ
ستر

محسوب میشد؛ زیرا ،ازلحاظ شکل ،ساختار ،بیـان احساسـات ،روش توصـی  ،وزن،

آهنگ کالم ،معنی و مضامین بهکاررفته و نگاه شاعر تازگی داشت .بهنظـر نیمـا ،بهتـرین قالـب
برای شعر چیزی شبیه نمایشـنامه بـود و «افسـانه» را نیـز در همـین قالـب سـرود و صـداهای
گوناگون را وارد متن کرد .بههرحال ،نیما خواهان تحول در ادبیـات و شـعر ،ازلحـاظ قالـب و
ساختار و نیز ازنظر محتوا و مضمون بود .در کتاب دربارة شعر و شاعری میگوید:

مقاومت و براندازی گفتمان ادبی …
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شود .موضوع تازه کافی نیست و نه این کـافی اسـت کـه

مضمونی را بسط داده و بهطرز تازه بیان کنیم .نه این کافی است که با پ

و پی آوردن قافیه و

افزای

و کاه

مصراعها یا وسایل دیگر ،دست به فرم تازه زده باشیم .عمـده ایـن اسـت کـه

تعر

کار عو

شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای با شعور آدمهاست ،بـه شـعر

بدهیم (یوشیج ،31۲1 ،ص.)14۵ .

«افسانه» را میتوان نخستین کوش

شاعر برای پیدانمودن آهنگ و موسیقیتازه در شـعر و

ازمیانبرداشتن اوزان عروضی و نادیدهانگاشتن اصـول کهـن و سـنتیدر شـعر فارسـیدانسـت.
بهگفتة هشترودی ( ،314۳ص« ،)۳۵ .افسانه» طرز تغزل جدیدی به ادبیات ایـران مـیافزایـد و
نخستین بار است که در ادبیات فارسیظهور مییابد .با درنظرگرفتن انواع ادبـی« ،افسـانة» نیمـا
نوعی تغزل نو بهشمار می رفـت؛ زیـرا ،شـکل و قالـب آن تـازه بـود و بـه چارپـاره و مسـمط
میمانست؛ بهگونهایکه هر بند این شعر دربردارندة چهار مصراع چارپارهوار بود .در «افسـانه»،
نیما وزنهایی را که به دالیلی متروک محسوب میشدند ،دوباره بهکار گرفت .کـاری کـه نیمـا
انجام داد ،انتخاب وزن کوتاه و ساده بود:
ای فســــــانه فســــــانه فســــــانه

ای خــــدنگ تــــرا مــــن نشــــانه

ای عــــــــــــالج دل ای داروی درد

همـــــره گریـــــههـــــای شـــــبانه

با من خسته دل در چه کاری
(یوشیج ،31۳3 ،بهنقل از عظیمی ،3111 ،ص)۲43 .
در «افسانه» که گفتوگویی میان دو شخصیت «عاشق» (همان شاعر) و «افسـانه» (مخاطـب
شاعر) و سرشـار از نـوآوری ،ایـده آلیسـم ،الهـام و تخیـل شـاعرانه اسـت ،درابتـدا ،شـاعر از
گرفتاریهای زندگی میگریزد؛ به تخیل روی میآورد و با دل خود گفتوگو میکنـد .سـپ ،
شاعر عاشق با افسانه که جای دل را میگیرد ،همکالم مـیشـود و درانتهـا ،شـاعر عشـق و دل
خوی

را به افسانه تقدیم میکند« .افسانه» قطعهای رمانتیک حاوی عشق و شور و دربردارنـدة

صدای آکنده از درد و هراس شاعر و صدای آرام و التیامبخ

افسانه است.
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اولین اشعار آزاد نیمایی؛ یعنی« ،ققنوس» ( )313۲و «غراب» ( )313۳که در مجلة «موسـیقی»
بهچا

رسیدند ،معر

انقالب و تحولی بودند که نیما در شعر فارسی پدید آورد؛ بهگونهایکه

نوآوری او معیارهای سنتیرا بهچال

کشید« :ققنـوس ،مـرغ خوشـخوان ،آوازة جهـان /،آواره

مانده از وزش بادهای سرد /،بر شاخ خیزران /،بنشسته است فـرد» (یوشـیج ،313۲ ،بـهنقـل از
عظیمی ،3111 ،ص .)۲۲۵ .بهگفتة حقوقی ( ،31۳3ص ،)3۵ .نیما بـهدنبـال شـعری اسـت کـه
بتوان آن را معاصر نامید و با چا

شعر «ققنوس» در سال  313۲به این مهـم دسـت مـییابـد.

یکیاز نمونههای بارز و کامل شعر آزاد نیمایی «خانهام ابـری اسـت» مـیباشـد کـه اگـر قافیـة
مصراعهای سوم ،نهم و سیزدهم میان کلمات «مست»« ،گرفتـهسـت» و «بادسـت» و نیـز قافیـة
مصراعهای دهم و یازدهم میان واژههای «رفتندم» و «آفتابم» نادیده گرفته شوند ،میتوان گفـت
که شعری بیقافیه است و کوتاه و بلندشدن مصراعها برحسـب اقتضـا صـورت گرفتـه اسـت
(پورنامداریان ،3111 ،ص )11۳ .و این شعر زبـانیطبیعـی ،محـاورهای و سـاده را دارا اسـت؛
بهاینترتیب ،نیما با بهنمای گذاشتن تضادها و بهدنبال آن ،گسسـت در گفتمـان ادبـی غالـب،
قیدوبند تساوی مصراعها را که تا آن زمان در شعر فارسی رسمیت داشت ،کنار نهاد و بـا ایـن
کار راه را برای استقرار شعر آزاد امروز ایران که تغییری فرهنگی محسوب میشود ،گشود .این
نشانگر مقاومت وی دربرابر گفتمان ادبی غالب در جامعة ایران بود.
 .۴برگهای علف :بهچالشکشیدن گفتمان ادبی غالب در آمریکا

در قرن نوزدهم ،شعر و ادبیات به طبقة اشرا  ،مرفه و تحصیلکرده تعلق داشت .ویتمن نیز
چون نیما پیشگام در سنتشکنی و مبارزه با اصول گذشتگان درخصوص شعر و شاعری بـود.
میتوان گفت که ویتمن نخستین ادیب آمریکایی بود که ادبیـات آمریکـا بـهخصـوص شـعر را
ازلحاظ شکل و نیز ازحی

محتوا بهسمت تجدد سوق داد .همانند نیما دغدغة ویـتمن سـرودن

شعری درخور زمانه با اهدافی ایدئولوژیک بود .ویتمن با فاصلهگرفتن از زبان رسمی ،کتـابی و
ادبی زمانه و تثکید بر مردم عادی ،زبان شعر را به زبان مردم نزدیک کرد و بـا شـعر آزادش ،از
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قالبهای سنتیشعر تنیسون 3و النگفلو ۵که بیانگر گفتمان ادبی غالب بودند ،فاصـله گرفـت.
شاعران پی

از ویتمن نظیر امرسون ،پو 1و النگفلو تحتتث یر شاعران اروپایی ،گفتمـان ادبـی

غالب و ایدئولوژی حاکم بر جامعة آمریکا بر آن بودند تا زندگی را زیبا نشان دهنـد .بـرخال
آنها ،ویتمن لب به سخن گشود؛ از آنها اندکی فاصله گرفت و ادبیات را با زنـدگی واقعـی و
روزمره درآمیخت .ویتمن معتقد بود که عصر جدید و مردم

برای بیان مقصودشان خواسـتار

زبانیتازه و متناسب با دوران جدید هستند .او به معرفینوع تـازهای از شـعر پرداخـت کـه بـا
زبانیساده و با انعکاس طبیعت ،برای استقالل ادبیات آمریکا  -با درنظرگرفتن تاریخ ،فرهنگ و
محیط آن  -و برقراری دموکراسی در این کشور بکوشد .برای ویتمن ،زبـان تنهـا بـهکـارگیری
کلمات نیست؛ بلکه هدفی ایدئولوژیک همچون استقالل ادبیات یک سرزمین را درپـیدارد کـه
این ،نق

و جایگاه شعر ویتمن را بهتر درمعـر

نمـای

مـیگـذارد (هـافمن ،۵۳۳۲ ،4ص.

 .)1۲۵ویتمن را پدر شعر مـدرن آمریکـا مـیداننـد و بـر هـای علـ  - ۲کـه بـا سـرمایه و
حرو چینی خود ویتمن منتشر شده بود  -نخستین ا ر چشمگیر او محسوب میشود .نوگرایی
و ابتکار وی را ازلحاظ ساختار و شکل و نیز ازنظر موضوع و محتـوا مـیتـوان بررسـی کـرد.
ویتمن زمانی به معرفی شعر آزاد پرداخت که شعر مقبول زمانه شعری بود کـه فـاخر ،وزیـن و
پایبند به اصول گذشتگان بهخصوص وزن و قافیه باشد .بهبیـاندیگـر ،ویـتمن بـه مخالفـت و
مقاومت دربرابر چنین گفتمانی پرداخت؛ آن را دستخوش گسست نمود و به براندازی آن اقدام
کرد.
ویتمن تحتتث یر سخنرانی امرسون در سال  314۵با عنوان «شـاعر» - ۲کـه در آن امرسـون
دربارة نق

شعر و شاعر در ساخت فرهنگ و زندگی آمریکایی سـخن رانـده بـود و نیـاز بـه

شاعری را که بتواند به روح سرزمین آمریکا دست یابد ،مطـرح کـرده بـود  -انگیـزه یافـت و
1. Tennyson
2. Longfellow
3. Poe
4. Hoffman
5. Leaves of Grass
"6. "The Poet
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مصمم شد آن شاعری شود که امرسون در جستوجوی آن بود .مقدمة ویـتمن بـر بـر هـای
عل

را میتوان حاصل تث یر مقالة یادشده دانست .همچنین ،مقالـة «اعتمادبـهنفـ » 3امرسـون

زمینه را برای ویتمن فراهم آورد .امرسون در جستوجـوی یـک «ادیـب آمریکـایی» ۵بـود تـا
ادبیات را به شکل واقع ًا آمریکایی ارائه کنـد کـه ازلحـاظ شـکل و نیـز ازنظـر محتـوا ،بیـانگر
شخصیت واقعی کشورش باشد .ویتمن بـا الهـام از امرسـون و اندیشـههـای

و مطالعـة آ ـار

شکسپیر ،تنیسون و سرودن تعدادی شعر سنتی بـرای روزنامـههـای آن عصـر ،بـهنـدرت بـه
کاستیها و محدودیتهای شکل شعری 1پی برده بود .وی احساس مـیکـرد کـه شـرایط الزم
برای صدایی مخال

را بهگوشهمگانرساندن مهیا است .بهعالوه ،با تث یرپـذیرفتن از هـانری

هاینه ،4شاعر رمانتیک آلمانی ( ،)31۲۲ -3۳3۳کتاب مقدس ۲و متون مذهبی ازقبیـل مزامیـر ۲و
کتب نبوی ،۳الگوهایی برای شعر آزاد یافـت (کیلینگـزور  ،۵۳۳۳ ،1ص .)۵۵ .او تحـتتـث یر
توماس کارالیل )3113 -3۳3۲( 3و نوشتههای تـاریخیاش دربـارة قهرمانـان تـاریخی ،شـاعر
ایدهآل را نوعی پیامبر و خود را همان شاعر پی بینـیشـدة امرسـون تلقـیمـیکـرد؛ امـا بـین
سالهای  3141و  31۲۲سبکی از شعر را بنا نهاد که موجب شگفتی امرسون شد.

چا نخست بر های عل

در جـوالی  ،31۲۲دوازده شـعر بـیعنـوان داشـت .ویـتمن

سرودة خود را شعری خواند که جدا از قواعد سنتی و برای انسانهای عادی سروده شده بـود.
نخستین ویرای

بر های عل

زمانیکه شاعر  1۲سال داشت ،انتشـار یافـت .پـ

از چـا

نخست بر های عل  ،ویتمن یک نسخه را برای امرسون ارسال کرد و نامهای را که امرسـون

در پاسخ به ویتمن فرستاده بود و از آن ا ر تمجید کرده بود ،در مقدمة ویراست دوم بر هـای

"1. "Self-Reliance
"2. "American Scholar
3. Poetic form
4. Heinrich Heine
5. The King James Bible
6. The Psalms
7. Prophetic Books
8. Killingsworth
9. Thomas Carlyle
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ابـراز خرسـندی کـرده بـود« :بسـیار

شادمانم که چنین سرودهای را با آن نیروی شادیبخشی که داشت ،خوانـدم» (امرسـون،31۲۲ ،
بهنقل از ویتمن ،333۳ ،ص .)4۲1 .دربارة این مجموعـه ،امرسـون ( ،31۲۲بـهنقـل از ویـتمن،
 ،333۳ص )4۲1 .گفته بود« :شگفتانگیز ترین قطعة هوش و ذکاوت که آمریکا تـاکنون پدیـد
آورده است» .با سرودن این مجموعه ،ویتمن به آرزوی امرسون جامة عمل پوشانید.
با توجه به دیدگاه سینفیلد ( ،)333۵شعر ویتمن گفتمان مخالفی بود که درمقابل گفتمان ادبی
غالب قد علم کرده بود و صدایی بود که پی تر بهدلیل حضور ایدئولوژی حاکم سرکوب شده
بود .برخال

شاعرانی که درگیر ایدههای نژادپرستانه ،قومی ،قبیلـهای و طبقـاتی خـود بودنـد،

ویتمن ندای دموکراسی سر میداد و از انسانیت ،برابری ،برادری و برقـراری صـلح مـیگفـت؛
درحالیکه در آندوران ،پرداختن به موضوعاتی ازقبیل عشق ،مر

و زیبـایی مرسـوم بـود .وی

تحتتث یر انقالب آمریکا و فرانسه ،فریاد آزادی برآورد .او را مـدافع و حـامی مـردم عـادی و
معمولی و سرایندهای مردمی و انقالبی بهشـمار مـیآوردنـد کـه بـه نخبـهگرایـی در سیاسـت،
فرهنگ ،ادبیات و هنر اعترا

میکرد .در شعر خود ،حامیکارگران بود و در بر های علـ ،

خود را نمایندة مردم عادی میدانست .او به انسانگرایی اهمیت ویژهایداد و «ترانة خویشـتن»

3

را اینگونه آغاز نمود:
من خود را میستایم و از خود میسرایم
هر چه پندار من است ،پندار تو نیز خواهد بود
چرا که هر ذره متعلق به وجود من همانگونه به وجود تو نیز تعلق دارد
(ویتمن ،333۳ ،ص)۵3 .
ویتمن در دورانی میزیست که ادبیات آمریکا وابسته به ادبیـات اروپـا بـود و هنـوز اسـتقاللی
نداشت .عالوه براین ،گفتمان ادبـی غـالبی کـه در جامعـة آمریکـا رایـج بـود ،بـه پاسـداری از
سنتهای ادبی تثکید میکرد .وی بهدنبال راهحلی ادبی بود تا گفتمان ادبی غالب را زیـر سـؤال
برد؛ آن را دستخوش بحران نماید و گسست درون ایدئولوژی حاکم را آشکار سازد تا صدای
"1. "Song of Myself
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را به گوش جهانیان برساند و برای ادبیات آمریکا استقالل را بهارمغان آورد .انتشـار بـر هـای
عل

و بهخصوص «ترانة خویشتن» ،بهدلیل هماهنگنبودن با اصـول و قواعـد رایـج و مقبـول

زمان ،واکن

و هراس منتقدان را بههمراه داشت؛ شمار زیادی از مردم و منتقدان آن را ناپسـند

و به دور از اخالق تلقی نمودند و درصدد انتقاد از آن و سرایندهاش برآمدند .ویـتمن حتـی تـا
اواخر زندگیموردانتقاد قرار میگرفت و با وی با بیمهری و بیتوجهیرفتار میشـد .اشـعار او
یا مجوز انتشار دریافت نمیکردند یا ابتدا ،سانسور میشدند و سپ  ،منتشر میگردیدند.

برطبق نظریة سینفیلد ،بر های عل

را میتوان نوعی گسست در ایدئولوژی ادبی حاکم یا

سنتهای ادبی و نیز بیانیهای دربارة نق

شاعر در جامعه تلقیکرد؛ زیرا ،ویتمن برای مقابله بـا

گفتمان ادبی غالب ،از قدرت عمل ،آزادی و اختیـار برخـوردار بـود .وی در مقدمـهایکـه بـر

بر های عل

نوشت ،به بیان دیدگاههای خود دربارة شـعر و شـاعر پرداختـه اسـت .از نگـاه

ویتمن ( ،333۳ص ،)4۲۳ .زبانیکه شاعر بهکار میگیرد« ،زبـان قدرتمنـد مقاومـت اسـت  ...و
برخوردار از لهجة منطقی .زبان محزون نژادها و تمامی آرزومندان است .زبـانیاسـت برگزیـده
برای بیان ایمان به آزادی ،عدالت ،برابری ،دوستی ،وسعتنظر ،دوراندیشی و دلیری» .نوشتار او
بر قدرت های حاکم بر هنر و ادبیات قرن نوزدهم آمریکا ا ر گذاشت و آنان را متحول نمـود و
بهسمت مدرنیته یا تجدد 3سوق داد و راه را برای بهبود هرچهبیشتر وضعیت ادبیـات آمریکـا و
تغییرات فرهنگی همچون استقالل امروز آن گشود.
ویتمن در شعرش به نقض استانداردهای گفتمان ادبی غالب پرداخته است« .ترانة خویشـتن»
دربردارندة نظریة ویتمن دربارة «خود» ۵در اجتماعی دموکراتیک و نیز تجربة عرفـانی او اسـت.
بلندترین سرودهاش ،شامل تمامی ویژگی های شعر ویـتمن و «انقالبـیدر سـبک و درونمایـه»
(وارن ،333۲ ،ص )4۳ .است .ازلحاظ واژگان ،ویتمن کلمات و زبان دشوار 1و کهنگرایـی 4را
کنار مینهد و بهجای آن ،زبان ساده ،محاورهای و روزمرة مردم مناطق و نژادهـای گونـاگون را
1. Modernity
"2. "Self
3. Elevated poetic diction
4. Archaism
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بههمراه نام اشخاص و اماکن ،اصطالحات تخصصی و مواردی را کـه خـود ابـداع کـرده بـود
(مانند  loafeو  ،)kosmasبهکار میبرد .او کلمات رسمی و غیررسمی و لغات مرتبط با بـدن و
روح و مذکر و مؤن

را با هم و درکنار هم بهصورتی مبهم میآورد .بـهعـالوه ،ویـتمن معتقـد

است که دوران قافیهپردازی بهسر آمده است؛ بهاینترتیب ،ازلحاظ خطـو و بنـد شـعری ،آن
محدودیتی که در سرودههای سنتی رعایت میشد ،در شعر وی رؤیت نمیگردد .خطو  ،بلنـد
و طوالنی هستند و تغییرات فراوان در موضوع ،از بندی به بند دیگر یافت میشوند؛ بهطوریکه
شعر به نثر نزدیک میگردد و سبکی بین نظم و نثر بهوجود میآورد؛ یعنی ،جمالت وی بلند و
چندقسمتی هستند و حالت روایت و داستان بهخود میگیرند و بااینحال ،آهنگـین مـیباشـند.
اندازه و تعداد خطو در هر بند و طول و اندازة بندهای شـعری نظـم و ترتیبـی ندارنـد .او از
همآوایی 3و تکرار ۵کلمات کلیدی ،بهویژه در ابتدای خطو کمک میگیرد.
همچنین ،ازلحاظ نوع ادبی ،ویتمن دو نـوع شـعر حماسـی 1و غنـایی 4را بـاهم مـیآمیـزد.
هنگامیکه در ابتدای «ترانة خویشتن» ،خود را میستاید ،حماسه را غنایی میکنـد و قهرمـان و
شاعر را در واژة «من» ۲ادغام مینماید و شاعر را که در شعر غنایی پررنـگ اسـت ،بـهنمـای
میگذارد .در «ترانة خویشتن» ،قهرمان ،شاعر بازیگر و در طلب کاستن فاصله میان من و شـما
است (ریلتن ،333۲ ،ص .)3 .از دیدگاه ویتمن ،شاعر آمریکایی «یـک بیننـده اسـت  ...فـردی
است کامل  ...دیگران بهخوبی وی هستند؛ اما تنها او میبیند و سایران رؤیت نمیکننـد  -او از
اعضای گروه خوانندگان محسوب نمیشود  ...وی تابع هیچ قاعدهای نیست  ...او خاستگاه هـر
قانونی است» (ویتمن ،333۳ ،ص .)444 .ویتمن ،خود ،الهامبخ

خود در شـعرش مـیشـود؛

خود را میستاید و میسراید و به معرفی موضوع شعرش که درواقع خودش است ،میپـردازد.
وی از خودش آغاز میکند و سپ  ،محـدوده را گسـترش مـیدهـد تـا انسـانهـا و هسـتیرا
دربرگیرد و باز به خوی

باز میگردد که این بهمثابة سفری با هـد

رهـایی از قیدوبنـدهـا و
1. Assonance/ alliteration
2. Repetition
3. Epic
4. Lyric
"5. "I
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پیوستن به طبیعت است .قیام او علیه سنتهای اجتمـاعی ،ادبـی و هنـری اسـت .طبـق نظریـة
سینفیلد ،وی در «ترانة خویشتن» نیازهای جامعة خود را برمیشمارد و برای مقابله بـا گفتمـان
ادبی غالب و ایجاد گسست در آن ،خود دستبهکار میشود و درپی این هد

و تثبیت گفتمان

خود گام برمیدارد .با درنظرگرفتن نظریة گسست سینفیلد ،نوآوری این شاعر را میتوان نوعی
براندازی یا مقاومت ،آن هم از نوع ادبی و هنری تلقی نمود؛ واکنشی است که ویتمن به فضای
ادبی و ایدئولوژیک حاکم بر دوران خود نشان داده است.
 . ۵نتیجهگیری

نیما شعر فارسیرا از قیدوبند سنتها رها ساخت و زبان شعر را به زبان مردم نزدیک کـرد؛
بهطوری که از زبان تصنعی اعصار گذشـته فاصـله گرفـت و ایـن نـوآوری او بـود .از واژگـان
گوناگون در شعرش بهره برد و به شعر جلوهای نمای گونه بخشید .او شعر فارسیرا از حالت

سکون و رکود دورة بازگشت رهایی بخشید و جانی دوباره به آن داد .بر های عل

نمایـانگر

انقالبیادبی بود که ویتمن بهپا کرد؛ یعنی ،کنارنهادن سنت ادبیو شـعری آمریکـا و رویآوردن
به شعر آزاد .ویتمن فردی بود که زبان محاوره و روزمره را وارد شعر آمریکا نمود .سـبک وی
گویای رهاشـدن از اصـول پیشـینیان بـهخصـوص قواعـد وزن و قافیـه و نیـز سودجسـتن از
روشی جدید برای کنار هم نهادن کلمات بود .در این پژوه  ،عملکرد نیمـا و ویـتمن ازمنظـر
ماتریالیسم فرهنگی و با توجه به نظریة گسست آلن سـینفیلد ،بررسـی شـد .مخالفـت ایـن دو
شاعر با مدافعان سنتهای ادبی ،نمایانگر مقاومت ایشان بود که به بحران و گسست در گفتمان
ادبی غالب و براندازی آن انجامید.
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