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بررسى تطبيقى اشعار بدر شاكر و نيما يوشيج

دكتر عليرضا محمدرضايى*           
سميه آرمات**

چكيده
نيما يوشيج و بدر شاكرالسّياب، دو شاعر نوگرا و متجددند كه در عين بُعد مكانى و زمانى، 
بزرگ  طبيعت  دامان  و  روستا  در  دو  هر  دارند؛  يكسان  شعرى  زبان  و  مشابه  روحيات 
شده اند و براى ادامه تحصيل، وطن و ديار خود را ترك كرده اند. بيان تنهايى و غربت 
و طبيعت گرايى مشخصه بارز در اشعارشان است. همچنين نوعى رمزگرايى اجتماعى در 
اشعارشان به چشم مى خورد، چنان كه با الفاظى نمادگونه، دردهاى اجتماعى و سكوت و 

خفقان دوران استبداد را بيان كرده اند. 
مقاله حاضر به دنبال پاسخى براى سؤال هاى زير است:

1. زبان شعر دو شاعر چه تفاوت ها و شباهت هايى با هم دارد؟
2. دليل روى آوردن دو شاعر به شعر نو چه بوده و از چه زمانى آغاز شده است؟

3. آيا تجدد و نوگرايى بدرشاكرالسياب و نيما فقط در شكستن وزن و قالب است؟
4. بارزترين تصويرپردازى ها در اشعار دو شاعر كدام اند؟

كليدواژه ها: نوگرايى، زبان شعر، تصوير و خيال، طبيعت، موسيقى شعر، رمز و نماد.

Am.rezaee@ut.qc.ac.irاستاديارـدانشگاهتهرانـپرديسقم.*
**.كارشناسارشدزبانوادبعربى
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مقدمه
هر اديب و شاعرى براى گام نهادن در گستره بيكران ادبيات به ذوق و هنر نياز دارد؛ 
چنان كه يك قطعه ادبى، اگر رنگ احساس و عاطفه و الفاظ زيبا به خود نگيرد، خشك و 
بى روح خواهد بود. و هنگامى كه اين قطعه ادبى، هر لفظش دريايى از معانى باشد، چه بسا بر 
عظمت و زيبايى آن خواهد افزود. و اين همان زبان برتر است، و رمز موفقيت شاعرانى است 
كه در شعر نو گام نهادند و تركيباتى بس زيبا و دلنشين خلق كردند، كه در عين سادگى، 
سرشار از رمز و نماد و ابهام است. اين اشعار، از سويى، حاكى از تصويرپردازى هاى شاعرانه 
و ابتكار و خالقيت است و از سوى ديگر، از شيرينى ها و تلخى هاى زندگى شاعر و اجتماع 
پرده برمى دارد. ويژگى شاخص اشعار شاعران نوگرا و نوجو، توصيف اجتماع و سياست و 
دردهاى مردم است؛ البته در قالب طبيعت و زيبايى ها و زشتى هايى كه در طبيعت نمود پيدا 
مى كند. و اين چيزى است كه ما را براى شناخت افكار بدرشاكر سياب و نيما يوشيج آماده 

مى سازد؛ دو شاعر روستايى، تنها، طبيعت گرا و اسطوره ساز.

زندگينامه
بدر شاكر و نيما يوشيج، هر دو در خانواده اى اصيل و بزرگ به دنياآمدند. نيما يوشيج در 
سال 1315 هـ. در «يوش»، از دهات مازندران متولد شد. پدرش با كشاورزى و گله دارى 
و  كوهستان ها  و  چراگاه ها  با  سالگى   12 تا  كودكى  آغاز  همان  از  خود  و  مى كرد  گذران 
خالصه، طبيعت زنده آشنايى نزديكى داشت. و ميان چادرنشينان و قبايل كوهستانى آنجا 

به سر مى برد. )دستغيب، 1354: 5(
بدر شاكر در سال 1926 م. در عراق، در روستاى كوچكى به نام «جيكور» به دنيا آمد. 
اين روستا در ميان نخلستان ها واقع شده و به خاطر نام بدر شاكر، در محافل ادبى شهرت 

يافته است. 
هر دو شاعر براى ادامه تحصيل به ناچار زادگاه خود را ترك كردند و به شهر رفتند. بدر 
شاكر در همين سال وارد دانشسراى عالى شد و به تحصيل در رشته ادبيات عرب روى آورد. 
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وى پس از آشنايى با ادبيات غرب، رشته خود را به زبان انگليسى تغيير داد. نيما هم براى 
ادامه تحصيل به تهران آمد و در مدرسه «سن لويى»، ادبيات و زبان فرانسه و نقاشى آموخت. 

آشنايى با زبان و شعر فرانسه او را با قلمروهاى جديد شعر آشنا كرد. 
بنابراين، شناخت زبان بيگانه دريچه اى تازه به روى بدرشاكر و نيما يوشيج  گشود؛ تا 
اين حال هر دو،  با  افتاد.  جايى كه در پرورش روح سنت شكن و تجددگراى آن دو مؤثر 
در آغاز به شعر كهن و ادبيات كالسيك دلبستگى عميقى داشتند و به همان سبك شعر 
مى سرودند و بعدها به شعر نو گرايش پيدا كردند، به گونه اى كه اولين نشانه هاى نوگرايى 
از  آميزه اى  اين شعر  بدر شاكر مشاهده شد.  از  در سال 1946 م. درشعر «هل كان حبا» 

قافيه هاى نامنظم است و تجربه تازه اى در قلمر وزن به شمار مى رود. 
شايد «ققنوس» نيز نخستين شعرى است كه نيما آن را در سال 1316 ه.  در شكل و 
بيانى كاماًل تازه سروده است و با ارائه آن، شعر نو فارسى متولد شد )زرين كوب، 1358: 64(. 
بنابراين، بدرشاكر و نيما در نوگرايى و شكستن وزن و قافيه و كاربرد كلمات جديد بسيار 

توانا و موفق بودند. 
همان طور كه در آغاز ذكر گرديد، بدر شاكر و نيما يوشيج شاعرانى بودند كه در عين بعد 
مكانى و زمانى، روحياتى مشابه و مبتكر و خالق داشتند؛ به گونه اى كه هر دو، شاعرى تنها و 
دور از وطن بودند و دوران سخت استبدادى را پشت سر مى گذاشتند؛ دوران استبداد رضاخان 

در ايران و نورى سعيد در عراق. 
بدين ترتيب، هر دو شاعر از اجتماع و دردهاى مردم و مشكالت سياسى موجود در جامعه 
سخن مى گفتند، تا جايى كه هر دو به حزب توده گرايش پيدا كردند؛ اما نيما يوشيج به طور 
مستقيم به اين حزب نپيوست، اما به دليل طرز تفكرش و سخنانى كه بر زبان مى راند، او را 
چپ گرا معرفى كردند؛ درحالى كه بدر شاكر در سال 1945 م. مستقيما به حزب كمونيسم 
ملحق شد و در مبارزات آنها شركت كرد. به همين علت اين دو شاعر، هميشه از شغلى به 
شغل ديگر و از شهرى به شهر ديگر منتقل مى شدند. تا اينكه بدر شاكر در اواخر عمر به 
بيمارى خطرناكى دچار شد و در سال 1946 م. هنگامى كه از شدت بيمارى رنج مى برد، 
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درگذشت. 
نيما يوشيج نيز در دى ماه 1338 هـ . پس از يك دوره كسالت ممتد زندگى را بدرود 

گفت، درحالى كه راه تازه اى در شعر پارسى گشوده بود. 

آثار و تأليفات 
بدر در سال 1947 م. موفق شد اولين مجموعه شعرى اش به نام ازهار و زابله را به چاپ 

برساند.
در سال 1950 م. دومين مجموعه شعرى خود به نام اساطير را منتشر كرد. 

شامل  كه  انشوده المطر  به نام  خود  شعرى  مجموعه  سومين  م.   1960 سال  اواخر  در 
منتشر  را  االطفال»  و  االسلحه  و  المومس العمياء  «حفارالقبور،  ازجمله:  است،  قصيده  سه 
كرد )السياب، اعمال الشريعة الكاملة، ص 399ـ389(. همچنين آثار ترجمه شده اى از زبان 
ص  ثانى،  جزء  )ميربصيرى،  الحديث.  العالمى  الشعراء  من  مترجمه  مختارات  نام  به  انگليسى 

)596

برخى از اشعار نيما در سال 1303 هـ . در كتاب منتخبات آثار از نويسندگان و شعراى 
معاصرين به انتخاب محمدضياء هشترودى منتشر شد. 

در سال 1305 هـ . دومين مجموعه شعرش را با نام خانواده سرباز منتشر كرد. در سال 
1329 هـ . شعر افسانه به صورت كتابى مستقل به همراه مقدمه اى از احمد شاملو به چاپ 

رسيد. 
درسال 1332 هـ . چهارمين مجموعه شعرى او به نام نيما يوشيج كيست، چيست؟ و در 
سال 1334 هـ . مقاله «ارزش احساسات در زندگى هنرپيشگان» به كوشش ابوالقاسم جّنتى 

عطايى منتشر شد. )ترابى، 1375: 12ـ10(

زبان شعر
مهم ترين جنبه هنرى كه براى ناقد شايسته تحقيق و بررسى در حوزه شعر است، زبان 
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است عنصرى كه از ميان آن مى توان به ذات شعر آگاهى يافت.      
در نيمه اول قرن بيستم، تغييرات بسيارى در زبان شعر روى داد. اصوًال هر تحولى كه 
در شعر رخ مى دهد، در وهله اول به فرهنگ اشعار و كاربرد كلمات ارتباط دارد. )اسوار، 1381: 

)82

را  زبان  خويش،  عواطف  و  احساسات  بيان  براى  نيز  بدرشاكر  و  يوشيج  نيما  بنابراين 
دگرگون كردند و از كلمات و تركيبات تازه بهره گرفتند؛ تا جايى كه در بيان دردها و فقر و 
گرسنگى مردم، داراى زبانى بودند؛ گويى يكديگر را مى شناختند و صداى هم را مى شنيدند، 
زيرا در برخى اشعار اين دو شاعر سنت شكن، موضوع و عنوان شعر يكى است؛ به طورى كه 
در اشعار «رساله، رثاء جدتى، فى الليل، اسمعه يبكى و دار جدى» از بدر شاكر و اشعار «نامه، 
پدرم، در شب تيره، آن كه مى گريد و عمارت پدرم» سروده نيما، اين هماهنگى، به خوبى 

مشاهده مى شود. 
اينكه عنوان هاى شعرى مشابه است، مضمون و محتوا و زبان شعر در بسيارى  با  اما 
از احساس، و ساده و صميمى است،  از جهات متفاوت است، زيرا زبان بدر شاكر، سرشار 
درحالى كه زبان نيما يوشيج، نمادگونه است و مى توان معانى متفاوتى را از كلمات به كار رفته 

در آن، برداشت كرد. 
از  آنها،  اشعار  زبانى،  تفاوت هاى  و  شباهت ها  بيان  از  گذشته  شعر،  زبان  از  بحث  در 
بهره مند  برتر كمك مى كند،  زبانى  ايجاد  به  گستردگى واژگان، تركيب سازى و تكرار، كه 

است. 

1. گستردگى واژگان
مهم ترين مشكلى كه خيلى از شاعران به ويژه شاعران كالسيك سرا دارند، اين است، كه 
تصور مى كنند شعر واژگان خاص خود را دارد و فقط كلمات خاصى را مى توان در آن به كار 
برد، در حالى كه نوگرايان معتقدند زبان تازه امروز با همه داغى و ناخوشايندى و درشتى اش 
مى تواند زبان شعر باشد؛ و ايمان دارند واژه شعرى همان كلمه هايى هستند كه در ميان ما و 
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در خانه ها و دكان ها و... زندگى مى كنند، نه واژه هايى كه در شكم فرهنگ ها مدفون شده اند. 
)شفيعى كدكنى، 1380: 89(

يكى از آماج هاى واالى نيما، نزديك كردن زبان شعر به طبيعت گفتار بود؛ تا شعر پيوند 
گسترده ترى با مردم بيابد. شاعر پهناورد زبان را با آفرينش آميخته هاى تازه و بخشيدن بار 
تازه و پذيرفتنى، گسترش مى دهد. )عسگرى،  استعارى به واژگان و پهنه وركردن نمادهاى 

)60 :1384

به عنوان مثال: كلمات «لم، آييش، نوغانخانه، كك كى و...» ازجمله واژه هايى است كه 
نيما يوشيج با ابتكارى نوين توانسته است در جاى جاى شعر به كار گيرد و به همگان يادآور 
شود، كه شعر، دريايى از احساس، و زبان، بسترى، براى به بار نشستن اين احساس است، 
شعر نو نيز دروازه اى است كه هر واژه اى به آن اجازه ورود مى يابد، بى آنكه حتى تنافر و 

ضعف تأليفى در زبان شعر نمودار شود. 
بس شگرف  اثرى  نيز  مخاطب  دل  بر  و  گرفته،  جاى  شعر  در  زيبايى،  به  واژه ها  اين 
مى گذارد. حال آنكه شاعر با واژه هاى قديمى و تكرارى هرگز نمى توانست عواطف نهفته در 
درون خويش را به خواننده منتقل كند. و اين بستر گسترده زبان و واژه هاى تازه، به شاعر 
اين امكان را مى دهد كه هرچه در دل و خاطرش مى گذرد بر گستره شعر بگنجاند، آن هم 

با زبان شعرى نوين و واژه هايى جديد و ابتكارى. 
اسم  قبيل  از  تازه  واژه هاى  از  اشعار،  بسيارى  انشوده المطر، در  نيز در ديوان  بدر شاكر 
شهر و روستاى محل زندگى خود، «عراق و جيكور» و همچنين نام «بويب»، همان رودى 
كه همواره يادآور خاطرات دوران كودكى اش است، استفاده كرده و جايگاه ادبى خاصى به 
آنها بخشيده است. به اين ترتيب، وى از كاربرد كلمات تكرارى و قديمى پرهيز كرده كه 

نشان دهنده زبان نو و تحول گراى شاعر است. 
با توجه به اينكه محّل زندگى دو شاعر تجددگرا در روستا بوده، تصاوير زيباى روستا، 
براى نيما در «يوش» و جنگل و كوه و دريا نمود پيدا مى كند و براى بدر شاكر سياب در 
درمى آيد  نماد  و  رمز  به صورت  و  مى شود  جلوه گر  بلندش  و  زيبا  نخل هاى  با  «جيكور»، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

بررسی تطبیقی اشعار بدر شاكر و نیما يوشیج
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

167

اشعارشان  سراسر  در  بدرشاكر  و  نيما  كه  مى شود،  مفاهيمى  و  معانى  از  بسيارى  و سمبل 
مى خواهند به شنونده القا كنند.

دگرگون كردن خانواده كلمات كار آسانى نيست، بسيارى از جوانان در ايران و كشورهاى 
عربى، كلمات متنوع و عجيب و غريبى را به زور داخل شعر مى كنند، ولى اين كلمات به 
نه صرف  قرار نمى گيرند. كاربرد شعرى كلمات متنوع هم است و  هيچ وجه در نظام شعر 

كاربرد آنها در قالبى منظوم به نظم آزاد. )شفيعى كدكنى، 1380: 134(

2. تركيب سازى
يكى از راه هايى كه براى جبران فرسوده شدن واژگان كهن و هم نيز برآوردن نيازهاى 
جديد مى توان به كار برد، تركيب سازى است؛ به اين ترتيب كه دو واژه مختلف، كنار يكديگر 

قرار مى گيرند و تركيبى مى سازند كه معنايى متفاوت با واژه هاى اصلى دارد. 
در  تا  را مى دهد  امكان  اين  به شاعر  كه  است  زبان  قابليت هاى  از  يكى  تركيب سازى 
زيباتر و همراه  بهتر و  را كه در ذهن مى پروراند،  فضايى جديد حركت كند و موضوعاتى 
با ايجاز به خواننده منتقل كند. زيرا تركيب سازى به كوتاه كردن جمله هاى طوالنى كمك 
مى كند. البته هر تركيبى كه شاعر مى سازد براى اينكه شرايط ورود به زبان را كسب كند بايد 

ويژگى هاى خاصى داشته باشد. دكتر شفيعى كدكنى اين شرايط را در دو چيز مى داند:
1. رعايت اصل زيباشناختى.

2. رعايت اصل رسانگى و ايصال.
يعنى، وقتى دو واژه با هم تركيب مى شود، نه تنها بايد داراى نوعى زيبايى باشد، بلكه در 
انتقال مفاهيم و احساسات گوينده نيز، حتما وضوح و رسايى داشته و از ابهام و پيچيدگى 

به دور باشد. 
نيما يوشيج و بدر شاكر نيز در بسيارى اشعار، با ذهنى مبتكر و خالق، از كلمات متفاوت و 
در كنار هم قرار دادن آنها تركيباتى ساخته اند كه با گوش ما ناآشنا است. درحالى كه اگر از اين 
كلمات به تنهايى استفاده مى كردند، تا اين اندازه تازه و جذاب به نظر نمى آمد. به عنوان مثال، 
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در تركيبات «استخوان شمار طمع و غباراندوده انديشه هاى من مالل انگيز و...» و نيز تركيبات 
«يا رب المخاوف والدياميس الضريرة، صدرك الدافى العاطر و...»، كلمات «استخوان شمار، 
طمع، غبار و...» از نيما و «رب، مخاوف، صدر و...» از بدر شاكر، با گوش هاى ما آشنا است 
و به شنيدن آنها عادت كرده ايم؛ اما شاعر با تركيباتى كه خلق كرده است، از ما آشنايى زدايى 

مى كند. درنتيجه، از شنيدن آن، لذت مى بريم و احساس شگفتى مى كنيم. 

3. تكرار
تكرار يكى از تكنيك هاى زبانى است كه شاعر، گاهى به وسيله آن، زيبايى خاصى به 

كالم مى بخشد. تكرار، هم در زبان فارسى و هم در زبان عربى، اهميت ويژه اى دارد. 
تكرار  اسم ها،  تكرار  اصوات،  تكرار  حروف،  «تكرار  ازجمله:  دارد.  متفاوتى  انواع  تكرار 

تصاوير و...».
نيما در شعر  مثال:  به عنوان  بهره گرفته اند.  انواع تكرار  از  نيز  نيما يوشيج  و  بدر شاكر 
«ناقوس»، تكرار حرف، اصوات و... را به كار گرفته و بدر شاكر در شعر «انشوده المطر» از 
تكرار الفاظ، و در شعر «مرثيه االلهه» از تكرار حروف و در شعر «شناسيل انبه الجبلى» از 

تكرار اصوات بهره برده است. 
تكرار لفظ يا پديده، جنبه روحى و روانى دارد؛ به طورى كه ناقد مى تواند با آن، شخصيت 
شاعر و ابعاد روانى او را تحليل كند؛ يعنى تكرار، ما را به سوى حقايقى هدايت مى كند كه 

شاعر مى كوشد از ديگران مخفى سازد. )حميدالكبيسى، لغه الشعر العراقى المعاصر، ص 182(
بنابراين، شاعر، با به كارگيرى تكرار، اغراضى بس فراتر از زيبايى هاى لفظى دارد؛ زيرا 
از اين طريق مى تواند مفاهيم و داللت هاى بسيارى را به صورت زيبا و شايسته به ديگران 

انتقال دهد. 

صور خيال 
و  تازه  ديد  از  كه  است  غيرواقعى  بيان  نوعى  ارائه  توانايى  درحقيقت،  خيال،  يا  تصوير 
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هنرى شاعر از محيط پيرامون او ناشى مى شود. به بيان ديگر، دخل و تصرف ذهنى شاعر 
در طبيعت و اشيا است. همچنين تخيل، عبارت از كوششى است كه ذهن هنرمند در كشف 
روابط پنهانى اشيا دارد. به عبارت ديگر، تخّيل نيرويى است كه به شاعر امكان آن را مى دهد 
كه ميان مفاهيم و اشيا ارتباط برقرار كند، پل بزند و چيزى را كه قبل از او، ديگرى درنيافته، 

دريابد. )شفيعى كدكنى، 1383: 89(
از مهم ترين صور خيال: «تشبيه، استعاره و مجاز، تشخيص و بيان پارادوكسى و...» است. 
اما آنچه در اشعار نيما و بدرشاكر، بارزتر و چشمگيرتر است، تشخيص و بيان پارادوكسى 

است. 
صنعت تشخيص در اشعار بدرشاكر و نيما يوشيج به وفور يافت مى شود؛ به گونه اى كه 
گويى اين دو شاعر، با طبيعت زندگى مى كنند. در نگاه آنها، همه چيز حّق حيات و زندگى 
دارند، تا جايى كه از اشياى مادى، پا فراتر مى گذارند و به امور معنوى مانند: «غم و شادى 

و مرگ و زندگى» نيز حيات مى بخشند. 
در تمامى تصويرپردازى ها و شخصيت بخشى به اشيا، دو شاعر، پيوند عميقى با طبيعت 
و  قوى  تخّيلى  با  شاعر  مى برند.  لذت  بسيار  ارتباط،  و  نزديكى  اين  از  و  مى كنند  برقرار 
پراحساس، كه همواره تمامى اشيا را زنده مى بيند، با آنها حرف مى زند و با طبيعت زندگى 
لذت كشف  نيز در  را  بگذارد و خواننده  بر مخاطب  تأثير عميقى  مى كند، مسلما مى تواند، 
شاعرانه اش شريك سازد. به هرحال، تشخيص، يكى از قوى ترين صور خيال است و روح و 

زندگى اى به شعر مى بخشد كه با ديگر صور خيال امكان پذير نيست. 
در  كه  به گونه اى  مى شود،  يافت  وفور  به  شاعر  دو  اين  اشعار  در  نيز  پارادوكسى  بيان 
اشعارى كه بدر شاكر، گرايش شهرى و روستايى دارد، ماند «مدينة جيكور، عودة لجيكور، 

انشودة المطر و...» اين نوع بيان به چشم مى خورد. 
بيان  از  اندوهناك شب و...»  نيما يوشيج نيز در اشعار «دل فوالدم، ناقوس، مرغ غم، 
پارادوكسى بهره گرفته است؛ يعنى دو شاعر با تصرف شاعرانه در طبيعت، امور متضادى را 
به هم پيوند زده و به كشف تصويرى تازه دست يافته اند كه نه تنها تازه و امروزى است، بلكه 
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سرشار از مفاهيمى است كه شاعر، جز در غير اين واژه ها نمى توانست به خواننده القا كند. 

موسيقى شعر
يكى از عناصر مهم تشكيل دهنده شعر، موسيقى شعر است، كه عالوه بر لذت موسيقيايى 
خاصى كه در مخاطب ايجاد مى كند، شاعران از شور و هيجان ايجادشده براى آماده سازى 
مخاطب در راستاى دريافت بهتر انديشه و احساسات و عواطف بازتابى در شعر خويش بهره 

مى گيرند. )فوالدى: 1383، ص 89(
موسيقى شعر انواع متفاوتى دارد، ازجمله )شفيعى كدكنى، 1373: 393ـ390(

1. موسيقى بيرونى:

منظور جانب عروضى وزن شعر است كه بر همه شعرهايى كه بر يك وزن سروده شده اند 
منطبق است. 

2. موسيقى كنارى:

منظور، عواملى است كه در نظام موسيقيايى شعر تأثير مى گذارد و آشكارترين نمونه آن 
قافيه و رديف است. 

3. موسيقى درونى:

در  حرفى  هر  طنين خاص  و  كلمات  تركيبى  نسبت  و  هماهنگى  از  موسيقى  نوع  اين 
مجاورت با حرف ديگر پديد مى آيد. 

4. موسيقى معنوى: 

همه ارتباط هاى پنهانى عناصر يك بيت، يا يك مصراع، ازجمله طباق و تضاد و مراعات 
نظير و... موسيقى معنوى يك اثر ادبى است. 

آنچه شعر نو را از شعر كهن متمايز مى سازد، كاربرد متفاوت وزن و قافيه است. در شعر 
نو، شاعر، خود را موظف مى داند وزن را از ابتدا تا انتها رعايت كند، كه در اين ويژگى، با اشعار 
كهن برابرى مى كند؛ مثاًل: شاعر نمى تواند در يك مصراع وزن «مستفعلن» و در مصراع 
بعدى از وزن «فاعالتن» استفاده كند. بلكه بايد يك وزن را اختيار كند. اما تفاوتى كه شعر 
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نو با شعر كهن دارد، اين است كه شاعر شعر آزاد، مجبور نيست اين تفعله ها را در تمامى 
ابيات به يك اندازه به كار گيرد، بلكه به اندازه مطلب خويش از اين افاعيل عروضى استفاده 
مى كند، به طورى كه ممكن است در يك بيت، تنها با دو واژه سخن شاعر تمام شود و در 

بيت ديگر با چندين كلمه.
نميا نيز آگاهانه، مصراع ها را كوتاه و بلند مى كرد؛ زيرا مى دانست اگر تنها به كيفيت توجه 
كند و كمّيت را درنظر نگيرد، هيچ صدمه اى به موسيقى شعر وارد نمى شود. ازلحاظ كاربرد 
قافيه نيز، اغلب گمان مى كنند نيما به آن توجهى نداشته است و شعر نو را به عنوان شعرى 
بى وزن و قافيه مى شناسند؛ درحالى كه نيما نه تنها از وزن و قافيه استفاده مى كرد، بلكه قافيه 
را زنگ مطلب مى دانست و مى گفت هر جا كه مطلب تمام شود، قافيه آورده مى شود. و 
عقيده داشت، شعر قديمى ها شعر بى وزن و قافيه است. و روش خود را بسيار سخت و دشوار 
تقليد مى شود و هر  به راحتى  اما شعر قديمى ها  تقليد نيست،  قابل  به راحتى  مى دانست كه 
كسى مى تواند به سبك گذشته شعر بسرايد. بنابراين شاعر شعر نو، هرجا الزم بداند از قافيه 
استفاده مى كند بدون اينكه خود را مقيد به مصراع و بيت و قالبى بداند كه او را محدود كند. 
اين گونه به كارگيرى وزن و قافيه به شاعر اين امكان را مى دهد كه آزادانه سخن بگويد و در 

ابراز احساساتش با مانعى مواجه نشود. 
درمورد موسيقى درونى و معنوى، يادآور مى شود كه بدر شاكر و نيما، آن اندازه كه به 
شكستن قالب ها و ايجاد زبانى متحرك و پويا اهميت مى دادند، به موسيقى درونى و معنوى 
توجهى نداشتند. و هرجا، ضمير ناخودآگاهشان به اين موسيقى گرايش پيدا مى كرد، از آن 
ابزار است، همچنين كلمات، سبك، مكتب،  نيما عقيده داشت: وزن  بهره مى گرفتند. زيرا 
شكل، طرز كار، فصاحت، بالغت و امثال آن، عمده اين است كه چطور تركيب مى شود و با 

آن، چه به وجود مى آيد. )نيما يوشيج، 1363: 58(
 

نتيجه گيرى
با توجه به مباحثى كه ذكر شد، مى توا در قالب چند جمله به سؤاالت مطرح شده پاسخ 
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داد:
1. به دليل آشنايى با طبيعت و نيز، جو اجتماعى و سياسى حاكم در آن دوران، زبان شعر 

بدرشاكر و نيما يوشيج در خيلى موارد مشابه است. 
2. هر دو با يك زبان بيگانه آشنايى داشتند. چنان كه بدر به زبان انگليسى تسلط داشت 
و نيما يوشيج به زبان فرانسه و همين آشنايى با زبان بيگانه دريچه هاى تازه اى از شعر را به 

روى آنها گشود و در پرورش روح سنت شكن آن دو مؤثر بود. 
پيدا كردند.  نو گرايش  به شعر  به سبك كالسيك شعر مى گفتند و كم كم  آغاز  3. در 
البته التزام به وزن و قافيه را يك وظيفه مى دانستند؛ اما در كوتاهى و بلندى مصراع ها و 
به كارگيرى قافيه هاى نامنظم به نوعى آزادى و اختيار عمل ايمان داشتند. چنان كه اولين شعر 

آزاد نيما و بدر شاكر سياب، به ترتيب «ققنوس» و «هل كان حبا» است. 
4. نوگرايى آنها تنها در شكستن وزن و قالب نبود، بلكه در ايجاد بيان و زبانى تازه و 
خلق تصويرهاى نو نيز پرآوازه اند. چنان كه در شخصيت بخشى به اشيا و ايجاد تضاد و تقابل 

بين مفاهيم تبحر زيادى داشتند. 

كتابنامه
اسوار، موسى. 1381. پيشگامان شعر امروز عرب. تهران: سخن. 

ترابى، ضياءالدين. 1375. نيمايى ديگر نگاهى تازه به شعرهاى نيما يوشيج. چاپ اول. نشر دنياى نو.
حميد الكبيسى، عمران خضير، لغهًْ الشعرالعراقى المعاصر. كويت: وكالهًْ المطبوعات.

دستغيب، عبدالعلى. 1354. نيما يوشيج )نقد و بررسى(. چاپ دوم.انتشارات پازند. 
زرين كوب، حميد. 1358. چشم انداز شعر نو فارسى. انتشارات توس.

. بغداد: دارالحريهًْ للطباعهًْ و النشر. السّياب، بدرشاكر. اعمال الشعريعهًْ الكاملهًْ
تا سقوط سلطنت. چاپ دوم. تهران:  از مشروطيت  فارسى  ادوار شعر  شفيعى كدكنى، محمدرضا. 1383. 

     انتشارات سخن. 
ــــــــــــــــــــــ . 1380. شعر معاصر عرب. تهران: انتشارات سخن.

ــــــــــــــــــــــ . 1373. موسيقى شعر. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه. 
عسگرى، ميرزاآقا. 1384. هستى شناسى شعر. چاپ اول. انتشارات قصيده سرا. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

بررسی تطبیقی اشعار بدر شاكر و نیما يوشیج
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

173

انتشارات دانشگاه  اول.  از سال 1367ـ1358. چاپ  نقد شعر فارسى  فوالدى، محمد. 1383. تحليل سير 
     قم. 

ميربصيرى. اعالم االدب فى العراق الحديث. دارالحكمهًْ. جزء الثانى. 
نيما يوشيج. 1363. حرف هاى همسايه. چاپ پنجم. انتشارات دنيا. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

