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 چکیده

 را گونـاگون  یهاوزن داشت؛ شعر بهیاتازه نگاه ران،یا معاصر اتیادب در نو شعر انگذاریبن ما،ین    

 عـرو   کنواخـت ی و یسـنت  قالب کالم، کی در و نمود کوتاه و بلند را هامصراع خت؛یآم درهم

 علـ   یهـا بـر   انتشـار  بـا  کا،یآمر در آزاد شعر سردمدار تمن،یو والت. شکست درهم را کهن

 یقالب در ساخت؛ رها بودند، کرده وضع انینیشیپ که یاصول از را کایآمر شعر و زد کنار را هاسنت

 بـا  و ساده، و نینو یسبک و دیجد یواژگان تازه، ینیمضام به آوردنیرو با و سرود را اشعارش نو

ـ  یهـا گفتمـان  هـد  . شـد  شگامیپ راه نیا در فاخر، زبان و جیرا ةیقاف و وزن از حذرنمودن  یادب

 کشـاندن چـال  به و مقاومت با دو نیا اما بود؛ یادب یهاسنت حفظ تمن،یو و ماین عصر در غالب

 چـة یدر از توانیم را شانیا ینوآور. رساندند همگان گوش به را خود یصدا غالب، یادب گفتمان

 تضاد دنبالبه که کندیم اشاره ییهاگسست وجود به لدینفیس آلن. کرد یبررس یفرهنگ سمیالیماتر

 نوشتار نیا در. کشندیم چال به را حاکم یدئولوژیا و رندیگیم شکل گوناگون یهاگفتمان انیم

ـ  یهـا گفتمـان  یبرانـداز  و مقاومـت  توانیم را تمنیو و ماین شعر میده نشان تا میهست برآن  یادب

 .دانست دوران آن یکایآمر و رانیا در غالب

 گفتمان ادبی غالب. ،گسست ،مقاومت ،والت ویتمن ،نیما یوشیج: هاکلیدواژه

 . مقدمه1

 داشت، بخ الهام یعتیطب که وشی نام به مازندران کوچک یروستاها ازیکی در جیوشی ماین   

    زبـان  یفرانسـو  مدرسـة  در و نمـود  آغـاز  زادگـاه   در را الت یتحص. گشود جهان به دهید
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ـ تقو بـه  منجر نیا و افتی ییآشنا فرانسه اتیادب با ییلوسن در. برد انیپابه تهران ییلوسن  تی

 شعر سرودن به وفانظام نام به خود معلمان ازیکی قیتشو با ماین. دیگرد یو در احساس عنصر

 ریتـث   فرانسـه  سـم یرمانت و ییاروپـا  اتیادب از  یخو یشاعر راه یابتدا در و کرد دایپ  یگرا

 در را بنـد  از ییرهـا  و یآزادطلبـ  روح او یکوهسـتان  طبـع  کـه  بـود  ساده یمرد یو. رفتیپذ

 .ساختیم ورشعله وجودش

 تحـول  جـاد یا یبرا ییهاکوش  شاهد مشروطه دوران آغاز از رانیا معاصر شعر و اتیادب     

 رمـان  یتعـداد  مشـروطه،  دوران در. بـود  زمـان  درخور یشعر سرودن و یفارس شعر درقالب

 از پـ   شـعر . بودند یفرانسو دارالفنون معلمان شتریب. شد ترجمه یفارس به فرانسه و یسیانگل

 کـه  هنگـام  آن در جیوشی ماین. گرفت ریتث  اروپا اتیادب ازیتوجهقابل زانیم به مشروطه انقالب

 زد دسـت  یشکنسنت و ینوآور به بود، شعر میقد سبک به بازگشت به معطو  همگان توجه

 ینمـا تمـام  نةییآ» ماین شعر. نمود یآزاد و تحول دستخوش را یفارس شعر خود آزاد شعر با و

. اسـت ( ۲۵. ص ،31۳3 ،یحقـوق « )یامـروز  انسـان  عاطفة و احساس شه،یاند بازتاب ویزندگ

ـ ادب و گشود یفارس شعر در رایاتازه یهاافق زمان، یاقتضابه و درانداخت نو یطرح ماین  اتی

 . داد سوق جلو به را

  یخـو  یهادگاهید انیب به  یهانامه و منثور یهانوشته انیدرم پردازهینظر و شاعر یماین     

      قصـة » از تـوان یمـ  یو نخسـت  اشـعار  نیمشـهورتر  از .پرداخـت  یشاعر و شعر درخصوص

.. هسـتند  31۳3 تـا  3۵33 یهـا سـال  محصـول  کـه  بـرد  نـام « افسانه» و« شب یا» ،«دهیپررنگ

     و داشـت یبرمـ  گـام  تجـدد  یسـو بـه  کهـن  دوران از که بود« افسانه» در ماین ینوآور نینخست

 ،«مهتـاب  گـل » رینظ یاشعار در را ابتکارش سپ ،. کردیم جلوه ترآسان آن در ماین یبندهیقاف

ـ اب و هامصراع حدود و هیقاف بند و دیق از که داد نشان« غم مرغ» و« ققنوس» ،«غراب»  رهـا  اتی

: سـد ینویمـ ( 333. ص ،3111) یکـدکن یعیشـف . دندیرسـ  چـا  بـه  یقیموس مجلة در و بودند

 ال،یـ خ صـور  زبان، چون یشعر عناصر همة و است ریفراگ یسنت یهاهنجار از ماین دورشدن»

 داد؛ دسـت بـه  شـاعر  از تـازه  یریتصو ماین«. پوشاندیم را یشعر فنون و شهیاند شعر،یقیموس

 .ساخت دگرگون رایفارس شعر هزارسالة یهااریمع و دیکش چال به را متداولیادب قواعد
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 در واقـع  لنـد یآالنـگ  در سـواد کم و ریفق طبقة ازیاخانواده در 3133 سال در تمنیو والت    

 خـانواده،  نیتـثم  یبـرا  و داشـت  یدشـوار  یزنـدگ  یو. گشود جهان به دهید کایآمر ورکیوین

 به یسالگ هفده در و شد نشر و چا  حرفة وارد یسالگ دوازده از تمنیو. کرد ترک را مدرسه

 و یسـنت  ینگـار روزنامـه  و کرد شهیپ را ینگارروزنامه آغاز، در تمنیو. دیگرد مشغول  یتدر

 و گشـت  مبدل اصالحات طرفدار یاستمداریس و کالیراد یشاعر به هابعد اما ؛بود کارمحافظه

 .داد ازدست را خود کار بارها

 ریتث  هاآن از تمنیو که بودند قائل یپرستهنیم یبرایخاص تیاهم و احترام تمنیو خانوادة    

 و کـال یراد افکـار  ،یفکرروشن ،یشیآزاداند تمنیو. نمود منعک  آ ارش در هابعد و رفتیپذ

 یاسـ یس یهـا  یگـرا  پـدرش،  از گـرفتن الهـام  با و آموخت پدر از را کیدمکرات یهااستیس

ـ  اشیزنـدگ  سراسـر  در را یفکرروشن ویخواهیآزاد ازجمله     ،3113 تابسـتان  در. گرفـت یپ

 سـاموئل  ،آن ریسـردب  کـه  شـد  اسـتخدام  3«لنـد یآالنـگ  پرسـت وطن» نامةهفته کارمند عنوانبه

ـ و. بـود  خـواه یآزاد و یاسیس یفرد و داشت تمنیو پدر مشابه ییهادگاهید ،۵کلمنت یا  تمنی

 اشـعار  در. گشت مندبهره 1امرسون والدو رال  تیحما و قیتشو از خود یادب تیفعال درطول

ـ ا و ییکـا یآمر یـی گرایتعـال  ،یسـ یانگل سمیرمانت خصوصبه کیرمانت فلسفة تمن،یو  سـم یآلدهی

 .باشد گرفته صورت امرسون ریتث تحت امر نیا دیشا که شودیم دهید وضوحبه یآلمان

ـ م ارتبـا   بـه  د؛یدیم خود کشور فرهنگ و مردم وجود در را شعر اتیخصوص ویتمن       انی

 یو. کـرد یمـ  حـ    یهـا شـه یاند در را یکپارچگییاگونه و داشت اشاره اشجامعه و شاعر

ـ  و یزبـان   یآزمـا  و تجربه را خود یهاسروده ـ 4یادب  و( 113. ص ،۵۳۳۲ ،۲وارن) دانسـت یم

 نـوگرا  یشـاعر  ویتمن. نمودیمیتلق اشعار نیا یابیکام لیدل را ییکایآمر زبان تیقابل و ییایپو

زمانی  و گرفتیم کاربه نیآهنگ یکالم صورتبه را یامحاوره و ساده یزبان شعرش در که بود

هد  ساختارهای ادبی، اجتماعی و فرهنگی  های ادبی و هنری نمود کهاقدام به براندازی سنت

                                                            
1. Long Island Patriot 
2. Samuel E. Clements 
3. Ralph Waldo Emerson 
4. Language experiment 
5. Warren 
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، حاضـر  نوشـتار  از هـد   هـا بـود.  و در یک کالم، گفتمان ادبی غالب در آن عصر حفظ سنت

 با استفاده از نظریة گسست سینفیلد است.  تمنیو والت و جیوشی ماین بررسی مقاومت در اشعار

 . بحث و بررسی ۲

 مفهوم مقاومت و . ماتریالیسم فرهنگی1. ۲

است، در اواسط دهة  ۵که همتای انگلیسی تاریخ باوری نوین آمریکایی 3ماتریالیسم فرهنگی    

تـوان  سرشناس این روش نقد میهای تث یر نقد مارکسیستی پدیدار گشت. از چهرهتحت 331۳

تـث یر مفـاهیم   اشاره کرد. پیروان ماتریالیسم فرهنگی تحـت   4و جاناتان دالیمور 1به آلن سینفیلد

( آن را مطـرح کـرده بـود، بـه طـرح مسـائلی       3314-33۵۲) ۲قدرت و گفتمان که میشل فوکو

د؛ زیرا، بـرخال  فوکـو   انهمچون مقاومت پرداختند و همواره امیدوارانه به این مفهوم نگریسته

زعم پیروان این شیوة نقد ادبـی، امکـان تحـول وجـود     بین هستند. بهبه پیروزی مقاومت خوش

هایی که به دالیلی نادیـده  دیگر، قدرتعبارتتوان دستخوش تغییر نمود. بهدارد و تاریخ را می

را به گوش جهانیان  چال  کشند و صدایشانهای مسلط را بهتوانند قدرتاند، میانگاشته شده

بینی، ادبیات را بستر مناسبی برای پیشبرد اهـدا  فرهنگـی،   برسانند. این روش همراه با خوش

داند. از این دیدگاه، یک متن ادبی محصولی فرهنگی و اجتمـاعی  هنری، سیاسی و اجتماعی می

سازندة فرهنـگ  کشد؛ پ ، متون ادبی چال  میاست که نمایانگر تاریخ است و تاریخ را نیز به

درخصوص ماتریالیسـم فرهنگـی چنـین    ( ۵۳۳۲) دالیمور و سینفیلد شوند.جوامع محسوب می

  نویسند:می
 را خود دگاهید تا ستین آن بر نقد، شدةتیتثب یهاوهیش شتریب خال بر یفرهنگ سمیالیماتر     

 بـه  بنـد یپـا  عکـ ، بـر  گذارد؛  ینمابه متن حیصح لیتحل و واضح ،یعیطب یدگاهید عنوانبه

                                                            
1. Cultural materialism 
2. New historicism 
3. Allan Sinfield 
4. Janathan Dollimore 
5. Michel Foucault 
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 مـردم  اسـتثمار  به یطبقات ویجنس ،ینژاد یهاتفاوت ةیبرپا که است یاجتماع یساختار تحول

 (. 1. ص) پردازدیم

که در آن پدیـد آمـده   کنندة فرهنگیادبیات تنها منعک  ،(۵۳۳۲) از نگاه دالیمور و سینفیلد     

اسـت،  های فرهنگـی نظر ماتریالیستنیست، بلکه در ساخت فرهنگ نق  مؤ ری دارد. آنچه مد

        قــدر قــوی مخالفــت، مقاومــت و برانــدازی اســت؛ زیــرا، ایــدئولوژی حــاکم بــر جامعــه را آن

شمارند؛ بنابراین، همیشه مقاومت یا مخالفت دربرابر گفتمان غالب وجود دارد. ایـدئولوژی  نمی

ر بازتولید خود دارد؛ اما مـتن  سلطة خود سعی دهای تحتها و قدرتحاکم با دربرگرفتن نیرو

دارد کـه ایـن   نمودن قدرت مسلط گام برمـی نمودن زمینة مناسب، درجهت مغلوببا فراهمادبی

  داشته باشد.را درپیتواند تغییرات سیاسی و فرهنگیمی

 3پـرداز مارکسیسـت ایتالیـائی آنتونیـو گرامشـی     هـای نظریـه  ماتریالیسم فرهنگی از اندیشه     

( بریتانیـایی کـه نظـرات نومارکسیسـتی     3311-33۵3) ۵( و نیز از ریموند ویلیامز3133-1433)

به بیان هژمونی یا سـلطه   (334۳) های زنداناداشتیداشت، بهره برده است. گرامشی در کتاب 

 آید؛ بلکهدست نمیاین قدرت از راه توسل به زور به معنای ایجاد قدرت است.پردازد که بهمی

 دهـد کـه   ی بقای خوی  ایدئولوژی خود را چنان در اذهان عمومی جای مـی قدرت حاکم برا

       (، حتـی مخالفـان را بـه موافقـان بـدل      11، ص. ۵۳۳۵) 4و پیتـر سـجویک   1گفتة اندرو ادگاربه

(، از هژمـونی بـرای   ۵۵۲، ص. ۵۳۳۵سازد. ویلیامز نیز که از گرامشی تث یر پذیرفت )ادگار، می

معرفی ماتریالیسم فرهنگی سود جست. ماتریالیسم فرهنگی عنوان اصطالحی است کـه وی در  

( مطـرح کـرد و برپایـة شـیوة وی و تمرکـز بـر ایـدئولوژی        33۳3) مارکسیسم و ادبیاتکتاب 

و ایـن کتـاب دربـارة فرهنـگ، جامعـه       در وی ها و مخالفت و مقاومت بنا گشـته اسـت.  گروه

(، فرهنـگ و ایـدئولوژی حـاکم همـواره     33۳3گوید. از دیدگاه ویلیـامز ) ایدئولوژی سخن می

پـرداز بـه ارتبـا  میـان ادبیـات، هژمـونی، فرهنـگ و        شود. این نظریهتوسط سایرین تهدید می

                                                            
1. Antonio Gramsci 
2. Raymond Williams 
3. Andrew Edgar 
4. Peter Sedgwick  
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( این ارتبا  زمینـه را بـرای   3۲۲۲، ص. ۵۳۳3) 3زعم وینسنت لیچایدئولوژی معتقد است که به

هـای  سـازد. او بـه قـدرت   خالفت با ایدئولوژی یا قدرت حاکم بر جامعه فراهم میمقاومت و م

پا باور وی قادر هستند تشکیالت فرهنگی خود را بهشده در جوامع توجه دارد که بهگرفتهنادیده

  نتیجه برسد.که مقاومت بهایگونهتواند منجر به تحول در جامعه گردد؛ بهکنند و این می

شـود،  نظران ماتریالیسم فرهنگی محسوب مـی ( که از صاحب۳۲3، ص. ۵۳۳1فیلد )آلن سین    

کند، الگویی بسته و که مجالی برای براندازی و تحول فراهم نمیباوری نوین را از آنجاییتاریخ

کند و معتقـد اسـت   از آ ار ادبی را عنوان می ۵خواند. وی خوان  ناموافقخوانشی نومیدانه می

شـدن ایـدئولوژی حـاکم را    کشـیده چـال  شوند که بهیافت می 1هاییادبی گسست که در متون

        .بـین اسـت  پرداز نسبت به مقاومت دربرابر ایدئولوژی حـاکم خـوش  این نظریه دهند.نشان می

صدای  .نیستبینیپی عقیدة وی، عاقبت کشمک  میان قدرت مسلط و صدای مخال  قابلبه

هـای  که حاصل تضاد بین گفتمان -تواند موجب گسست شده میگرفتهمخال  یا قدرت نادیده

گیری است. و پی یابیرددر ایدئولوژی حاکم گردد که این در متون ادبی قابل -گوناگون است 

کند که این امکان و احتمـال وجـود دارد کـه مقاومـت یـا صـدای       ( تصریح می333۵سینفیلد )

توانـد  دیگر، صـدای مخـال  مـی   عبارتبه .سرکوب نشود مخال ، توسط قدرت حاکم مهار یا

ترتیب به پیروزی دست اینچال  کشد یا آن را محکوم به شکست کند و بهگفتمان غالب را به

ها اسـت.  آن 4یابد که این برخال  نظریات فوکو و تاریخ باوران نوین، ازجمله نظریة فراگیری

 هـای خـوان  نـاموافق    سـم فرهنگـی و سیاسـت   ها: ماتریالیگسست( در کتاب 333۵سینفیلد )

 دارد:چنین بیان می

ـ  از زیپره با تا رمیگیم کاربه را ناموافق اصطالح من     جـه، ینت درخصـوص  یداور یپ

 اسـت  فتادهین مخال  یصداها موردقبول که باشم حاکم یدئولوژیا از بخ  آن نشانگر

 قـدرت یگـاه  آن در کـه  گـردد یمـ  ایمه یدائم کشمک  یبرا یانهیزم ب،یترتنیابه ؛...

                                                            
1. Vincent Leitch 
2. Reading dissidence 
3. Faultlines 
4. Containment 
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 از توانـد ینم یحت مخال  یصدا ط،یشرا گرید در آنکهحال شود؛یم رانده کناربه غالب

 (.  43. ص) دینما محافظت اشیفعل تیموقع

رود. بـا  در کتاب ذکرشده، سخن از گفتمان غالب، ایدئولوژی حاکم و صدای مخـال  مـی      

کـه سـینفیلد در    -درنظرگرفتن فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر یک جامعه، صدای مخـال   

در مـتن   -نامدآن را گسست می های خوان  ناموافقها: ماتریالیسم فرهنگی و سیاستگسست

چـال   انجامـد و ایـدئولوژی حـاکم را بـه    شود؛ به بحران در گفتمان غالـب مـی  ادبی ظاهر می

خـاطر حضـور ایـدئولوژی حـاکم     توان گفت که نظریة گسست نیروهایی را که بـه میکشد. می

 دهد. اند، نشان میسرکوب شده

کارگیری نظریة گسست در متـون ادبـی و در مقـام    دادن روش به( برای نشان333۵سینفیلد )   

 اتلوبه تراژدی « یسازهای موجهماتریالیسم فرهنگی، اتلو و سیاست»با عنوان  ایمثال، در مقاله
ها، تناقضات و صداهای مخـال  ایـدئولوژیک موجـود در مـتن را برجسـته      پردازد تا تضادمی

در گرو عشق دزدمونا کـه بـانویی سفیدپوسـت اسـت،     پوست است، دلنماید. اتلو که یک سیاه

. است که در دوران الیزابت، گفتمان غالـب در دسـتان سفیدپوسـتان اسـت     دارد و این درحالی

هـا مـتن را   آورد. ایـن تضـاد  میان میآوری خوی  بهدرمقابل، اتلو نیز سخن از قدرت و جنگ

       چـال  کنند و گفتمان غالـب یـا ایـدئولوژی حـاکم در عصـر الیزابـت را بـه       دچار گسست می

نمایند. درادامه، ایستادگی یا مقاومت نیما یوشـیج و والـت ویـتمن    کشند و گرفتار بحران میمی

      ترتیب در جامعـة ایـران و آمریکـا و چگـونگی ایجـاد بحـران و      برابر گفتمان ادبی غالب، بهدر

ها، با توجه به  نظریة گسست سینفیلد نشـان  شدن گفتمان ادبی غالب در آ ار آنکشیدهچال به

 شود.داده می

 های کهن شعر فارسینیما و انقالب: براندازی معیار .۳

خواست متفـاوت بـا دیگـران باشـد و     نیما می»نویسد: ( می1۲، ص. 3111)ندوشن اسالمی    

نیمـا پیشـگام در مبـارزه بـا اصـول      «. شعری که از هر جهت متفاوت با شعر دیگران بود سرود

بینی نو و نگـاهی تـازه و متفـاوت داشـت.     پیشینیان درخصوص شعر و شاعری بود. نیما جهان
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به برخورد با ایـن   نامفهوم بود؛ زیرا، خوانندگان عادتیاشعاری که نیما سرود، در اذهان عموم

  هـای ادبـی تثکیـد   ها و این زبان نداشتند. گفتمان ادبی غالب در آن عصر بر حفظ سـنت نوشته

بیشتر روشنفکران و نوگرایان داشـت. نیمـا موردانتقـاد    نمودن هرچهنمود و سعی در محدودمی

ها بـر او تاختنـد؛ امـا    یما بارها در مجال  و روزنامهشاعران و منتقدان قرار گرفت و مخالفان ن

را که درپی  گرفته بـود، ادامـه    تسلیم نشد و راهی گاهنیما عزم خوی  را جزم کرده بود؛ هیچ

چال  کشید؛ یعنی، قداست وزن و قافیه را کنار نهاد و در داد تا جایی که اصول گذشتگان را به

دیگر، طبق نظریة گسست سـینفیلد، تضـاد میـان صـدای     عبارتپا نمود. بهفراگیر بهشعر انقالبی

، منجـر بـه   های ادبی در مقام گفتمان غالبنیما در مقام گفتمان مخال  و طرفداران حفظ سنت

کـوب  ا گسسـت نمـود. زریـن   یغالب گردید و آن را دچار خدشه ایجاد بحران در گفتمان ادبی

رأی بود کـه   یما، سرسختی، استواری و  باتعمدة نویژگی»( معتقد است که ۵11، ص. 3111)

آنچـه درخـور توجـه اسـت، مقاومـت و      «. ک کوهستانی عصیانگر درآمیخته بـود یبا جسارت 

 روی او و شعرش بودند. مقابل تمامی موانعی است که پی  پایداری نیما در

ـ     در آ ار نیما مواردی یافت می     غالـب  یشوند که دربردارنـدة صـداهای مخـال  گفتمـان ادب

« ادبیـات مـا بایـد از هـر حیـ  عـو  شـود       »گوید: می دربارة شعر و شاعریهستند. وی در 

گویـد  غالب سخن می (. چنانکه پیدا است، نیما برخال  گفتمان ادبی3۲، ص. 31۲1وشیج، ی)

و مایل است صدای سخن خوی  را به گوش همگان برساند. نیما برخال  گذشـتگان کـه بـر    

        )ازجملـه کلمـات جدیـد و تـازه(     ایمات تثکید داشتند، معتقد بود هـر واژه بودن کلجنبة ادبی

محلی داشـت   کار رود و شعر به زبان محاوره نزدیک باشد. شعر نیما رنگیتواند در شعر بهمی

که در قرون اخیر به دست فراموشی سپرده شده بود. درواقع، حضور نیمـا و شـعرش گسسـت    

     غالـب  ساخت کـه درنهایـت، بـه بحـران در گفتمـان ادبـی      را هویدا میدرون ایدئولوژی حاکم 

       هـای محلـی و  که نیما متعلق بـه طبیعـت زیبـای مازنـدران بـود، ویژگـی      انجامید. ازآنجاییمی

ــه ــر ایمنطق ــدگی را در شــعرش پ ــه زن ــود؛ همانطورک ــگ نم ــی و  رن ــان محل ــی و واژگ          محل

یران در شعر نیما مشهود و محسوس بود؛ برای مثـال، کلمـاتی چـون    مناطق شمال ا ایمحاوره

در شمال ایـران )مازنـدران( را    فضای زندگی«  دارو »در شعر « های نیجدار دنده»و « کومه»
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، ساده، آهنگین و برخوردار از تخیل سادة یک فـرد  ایشعری محاوره« دارو »کنند. ترسیم می

هـا  ت و مضامین متناسب با دوران است. در شعر نیمـا واژه روستایی ساکن شمال، عناصر طبیع

ابند؛ بدون چنان محدودیتی که در شعر کهـن وجـود   یقادر هستند درکنار دیگر کلمات حضور 

خواسـت  گـردد. نیمـا مـی   شدن دامنة لغات در شعر شـاعر مـی  داشت، که این منجر به گسترده

که با تصـاویری شـاعرانه بیـان شـود.     سرایندة شعری سرشار از احساسات انسان معاصر باشد 

هـا  ( بود، معیار۵1، ص. 3113)حمیدیان، « فرزند عصر و شرایط محیط خوی »که او ازآنجایی

 را برای هد  خوی  مناسب نیافت.  شعر فارسی های کهن و سنتیو قالب

دوبنـد وزن و  دانست و بر آن بود تا عواط  خوی  را بدون قینیما، الهام را برتر از تقلید می   

انجـام  قافیه بیان نماید و بر این باور بود که شاعر آمریکایی والت ویتمن چنین کار سترگی را به

ها سخن رانده اسـت و معتقـد   نیما از رمانتیسم و رمانتیک ارزش احساسات، رسانیده است. در

 بود، 
اوزان و قـوافی   در آن سـرزمین، قواعـد   تـث یر زنـدگانی  شاعر آمریکایی والت ویـتمن تحـت     

       بـه اسـلوب   بودنـد، تقلیـد نکـرد. بلکـه متکـی      های ابتدایی و سادگیادگار دورهیاروپایی را که 

وشـیج،  یعنی شعر آزاد از قیـد وزن و قافیـه( بـود )   یدر اشعار خود شد و آن شعر سفید )ایتازه

 (.4۳، ص. 31۲3

کنـد دیـد تـازة    نظر مـی آنچه نخست جلب»(، در شعر نیما 1۲۳، ص. 3111وسفی )یگفتة به   

کند با شاعری سروکار دارد کـه  یاب احساس میاوست نسبت به طبیعت و جهان. خوانندة نکته

مقلد و پیرو دیگران و ایـن بـرای او    مستقل است؛ نه ایو احساس و اندیشه دارای نحوة تلقی

 «.مزیتی بزر  است

شـدن  کشـیده چـال  ، اشعار نیما مکان مناسبی بـرای بـه  (333۵با توجه به دیدگاه سینفیلد )    

 که محـدود بـه اشـکال خاصـی     گفتمان ادبی غالب دوران است. شعر نیما برخال  شعر سنتی

چون مثنوی و قصیده بود، از تنوع بسیار برخوردار است و حد و نهایتی ندارد. در شـعر کهـن،   

هـا  کسان بود و طول مصـراع یداد هجا، ، هر مصراعی با مصراع دیگر ازلحاظ تعدر وزن خاصی

افت. شاعر کالسـیک مجبـور بـود    یعنی، در جایی شروع و در مکانی خاتمه مییاندازه بود؛ هم
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کند و هـر  آغاز می ارکان نخستین مصراع را در تمام شعر رعایت نماید؛ اما نیما از جای خاصی

 تساوی کامل ارکان عروضـی تـوجهی   رساند و به قاعدةپایان میجا که الزم باشد، مصراع را به

کـه برمبنـای ابیـات    برخال  شـعر سـنتی   -شود. درخصوص قافیه، نیما ندارد و از آن دور می

آورد؛ حسـاب مـی  داند و چند مصراع را واحد شـعر بـه  بیت را واحد شعر نمی -دار است قافیه

قافیه دارای اهمیت اسـت؛   برداشته باشد. در شعر نیما،تواند چند سطر را در عنی، یک بیت میی

گـردد. نیمـا در   اما جایگاه  ابتی ندارد و در نظر او، با تغییر مطلب، قافیه نیز دستخوش تغییر می

قافیه، مال مطلب است. زنگ مطلب است. مطلب که جدا شد، »گوید: می دربارة شعر و شاعری

باید مطلب و جمـالت را   قافیه»کند که (. او تثکید می3۳۵، ص. 31۲1وشیج، ی« )قافیه جداست

افزایـد و  باور نیما، قافیه به آهنـگ کـالم مـی   (؛ بنابراین، به3۳۲، ص. 31۲1وشیج، ی« )تمام کند

زند. قافیه درصورت نیـاز  هم پیوند میکند و مطالب مرتبط را بهمطالب متنوع را از هم جدا می

         نیـازی نبینـد، لزومـی بـر     عنی، جایی باید بیاید که وجودش الزم اسـت و اگـر شـاعر   یآید؛ می

گرایان  و درپی معنای تضاد و کشمک  میان صدای نیما و سنتگیری قافیه نیست. این بهکاربه

 کشد.چال  میآن، ایجاد گسست در ایدئولوژی حاکم است که گفتمان ادبی غالب را به

شـود؛ زیـرا،   محسوب نمی نزد نیما، وزن برای شعر الزم است؛ اما برای او مصراع معیار وزن   

ها را تابع اقتضای آهنـگ  ها برابر نیستند و او کوتاهی و بلندی مصراعدر اشعار او طول مصراع

را سد بزرگی بر سر راه بیان وزن و قافیه به شکل سنتی ارزش احساسات،داند. نیما در کالم می

بودن کالم و بیان . طبیعیدنبال رفع این مشکل استبه( و ۲3، ص. 31۲3وشیج، یداند )شعر می

که است که نیما به آن اشاره دارد و بر این باور است که وزن و قافیه باید زمانی ترین اصلیمهم

 شعر و شـاعری ا بیت.  در یک مصرع یدر پایان  شود، استفاده شود؛ نها معنی کامل مییمطلب 

ا کوتـاه  یـ ر مصـراع چقـدر بلنـد    کند که هاساس این وزن را ذوق ما ح  می»کند: نیز بیان می

آهنگین داشته باشـد.  (. هد  نیما این است که کل شعر صورتی33، ص. 31۲1وشیج، ی« )باشد

       کـالم حفـظ  ها به تناسب وجود مطلب کوتاه و بلند هسـتند؛ امـا موسـیقی   در شعر نیما، مصراع

کسـانی دارنـد؛ امـا    یها ازلحاظ کیفـی رکـن عروضـی    گردد. این بدین معنا است که مصراعمی

نیمـا  »نویسـد:  ( می313، ص. 3111 ال  )ها مساوی باشند. اخوانلزومی ندارد که همة مصراع
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هـا   هـا در اسـتفاده از همـان وزن   های دیگر را خراب نکرده ... بلکه نوعی بر انـواع قالـب  وزن

 د ارکـان متنـوع  است؛ اما ازلحـاظ تعـدا  کییها ترتیب، وزن در همة مصراعاین؛ به«افزوده است

تـوان بـه شـعر    مثـال، مـی   است: مفاعیلن مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن؛ بـرای 

ک دم شـکند خـواب بـه    یـ درخشد شبتاب/ نیست تراود مهتاب/ میمی»اشاره داشت: « مهتاب»

 نقل از، به31۵1وشیج، ی« )شکندچشم ک  و لیک/ غم این خفتة چند/ خواب در چشم ترم می

(، 1۲۵، ص. 3111تعبیـر یوسـفی )  ویژگی شعر نیمـا، بـه  ترین (. مهم۲۳4، ص. 3111، عظیمی

پدیـد  « هـا جـایی قافیـه  ها و جابـه شعر با کوتاه و بلندی مصراع بدعتی است که او در موسیقی»

سـلطة  طور خالصه، درنظر نیما، وزن و قافیه مهم و الزم هستند؛ اما نباید تحـت آورده است. به

 واقع شوند.  ارکان عروضی شعر سنتی

بایـد از اصـول و    نزدیک نمود. وی معتقد بـود کـه شـعر فارسـی     نیما شعر را به موسیقی      

بودن نثر را وارد شـعر  شناختی فاصله بگیرد و سعی داشت حالت وصفیزیبایی های سنتیمعیار

نثـر   ن عنصر خیال در نثر و سادگی(، نیما با واردنمود3۲3، ص. 3111عقیدة دهقانی )نماید. به

 دربارة شعر و شـاعری کدیگر بود. نیما در ینمودن زبان شعر و نثر به در شعر، خواستار نزدیک

 گوید:درزمینة آهنگ شعر می
هم بخورد، زیـادی  که[ اگر وزن بهطوریدار باشد. ]بهک نثر وزنیشعر باید، ازحی  فرم،       

دورانداختن این مقاوله ]![، اول پایه برای تطهیر و تذهیب شعر شد. بهنبا و چیز غیرطبیعی در آن

ک شعر وصفی، جانشـین  یماست. این کار متضمن این است که دید ما متوجه به خارج باشد و 

که مفهومات ما را بهتر برساند  ایهای تازهشعر قدیم بشود. با روش بیان تازه و تشبیهات و دید

 (. ۵1۲، ص. 31۲1)یوشیج، 

در قالـب مثنـوی و پیرامـون     نـام داشـت کـه   « پریـده قصة رنـگ »نخستین شعر نیما منظومة    

 میرزاده عشقی« قرن بیستم»نامة در هفته 31۳۳خود و نیز مفاسد اجتماعی بود و در سال زندگی

چون بهار مواجه شد. شاعران پیـرو سـبک کهـن     طبع رسید و فوراً با مخالفت شاعران سنتیبه

توان گفت نیمـا برخـوردار از   سخره گرفتند. میبه انتقاد از نیما پرداختند و شعرش را به فارسی

گرایان بسازد تا از قدرت گفتمـان ادبـی   توانست جایگاهی را درمقابل سنتگفتمانی بود که می

و نیمـایی   بـین شـعر سـنتی    کـه جایگـاهی   را ( نیما31۳3« )ای شب»غالب بکاهد. شاید قطعة 
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کـه نـوعی   -بتوان اولین تالش وی برای رهاشدن از قیدوبند قافیه دانسـت. ایـن قطعـه     ت،داش

ها، ازمیـان  متشکل از بندهایی شامل دو بیت بود که در هریک از بند -شد مسمط محسوب می

ک بیـت مقفـی   یقافیه بودند و هر بند با های دوم و چهارم همچهارمصراع موجود، تنها مصراع

رسید. مددجستن از تخیل شاعرانه، احساسـات فـردی   پایان میمتفاوت بود، به که دارای قوافی

عـالوه، ایـن   شدند. بـه های شاخص این منظومه محسوب میشاعر و عناصر طبیعت، از ویژگی

قطعه ازلحاظ قالب، مضمون و محتـوا، تـازگی داشـت و مبـین نگـاه نسـبتاً نـو نیمـا بـه شـعر           

 بود: فارسی

ــان ــت  ه ــوم وحش ــب ش ــز!ای ش  انگی

ــ ــرکن،  یـ ــای بـ ــرا ز جـ ــم مـ  ا چشـ

 ا بــــاز گــــذار تــــا بمیــــرم   یــــ
 

 بــه جــانم آتــ     تــا چنــد زنــی    

ــ ــ ،  ی ــرو ک ــود ف ــرده ز روی خ  ا پ

ــیرم     ــار ســ ــدن روزگــ ــز دیــ  کــ
 ج      

 (۲4۲ ، ص.3111نقل از عظیمی، ، به31۳3)یوشیج،         

افـت؛ امـا   ینیمـا  « ای شـب »و « پریـده قصـة رنـگ  »توان در دو شعر رد پای رمانتیسم را می    

تـرین شـعر رمانتیـک او    را باید بااهمیت -ها و پی  از شعر آزاد سروده شد که بعد -« افسانه»

را که نمونة بارز و « افسانه»گونة شعر دورة بازگشت متفاوت است. نیما خواند که با سیاق تقلید

خصوص آلفرد دوموسه و یسم اروپایی و بهتث یر رمانتمنطبق با اصول مکتب رمانتیسم بود، تحت

نامید )عظیمی، « افسانه»المارتین سرود. محمد ضیاءهشترودی معتقد است که نیما را باید شاعر 

هایی از شاعر سروکار دارد. قسمتخواننده با سرگذشت زندگی ،«افسانه»(. در 1۳۳، ص.3111

چـا  رسـید و صـورت کامـل آن     به قیمیرزاده عش« قرن بیستم»نامة در هفته 31۳3آن در سال 

شعری غنایی و رمانتیک بود و در زمان خود ابتکاری بـ   « افسانه»افت. منظومة یها انتشار بعد

شد؛ زیرا، ازلحاظ شکل، ساختار، بیـان احساسـات، روش توصـی ، وزن،    ستر  محسوب می

ر نیمـا، بهتـرین قالـب    نظـ کاررفته و نگاه شاعر تازگی داشت. بهآهنگ کالم، معنی و مضامین به

را نیـز در همـین قالـب سـرود و صـداهای      « افسـانه »برای شعر چیزی شبیه نمایشـنامه بـود و   

هرحال، نیما خواهان تحول در ادبیـات و شـعر، ازلحـاظ قالـب و     گوناگون را وارد متن کرد. به

 گوید: می دربارة شعر و شاعریساختار و نیز ازنظر محتوا و مضمون بود. در کتاب 
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اسـت کـه    نیست و نه این کـافی  ادبیات ما باید از هر حی  عو  شود. موضوع تازه کافی    

آوردن قافیه و است که با پ  و پی  طرز تازه بیان کنیم. نه این کافیمضمونی را بسط داده و به

ا وسایل دیگر، دست به فرم تازه زده باشیم. عمـده ایـن اسـت کـه     یها افزای  و کاه  مصراع

هاست، بـه شـعر     کار عو  شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای با شعور آدمتعر

 (.  14۵، ص. 31۲1وشیج، یبدهیم )

 تازه در شـعر و توان نخستین کوش  شاعر برای پیدانمودن آهنگ و موسیقیرا می« افسانه»   

         دانسـت. فارسـی  در شـعر انگاشتن اصـول کهـن و سـنتی   برداشتن اوزان عروضی و نادیدهازمیان

افزایـد و  طرز تغزل جدیدی به ادبیات ایـران مـی  « افسانه»(، ۳۵، ص. 314۳گفتة هشترودی )به

نیمـا  « افسـانة »، ابد. با درنظرگرفتن انواع ادبـی یظهور مینخستین بار است که در ادبیات فارسی

       رفـت؛ زیـرا، شـکل و قالـب آن تـازه بـود و بـه چارپـاره و مسـمط          شمار مینوعی تغزل نو به

 ،«افسـانه »وار بود. در که هر بند این شعر دربردارندة چهار مصراع چارپارهایگونهمانست؛ بهمی

کار گرفت. کـاری کـه نیمـا    شدند، دوباره بههایی را که به دالیلی متروک محسوب مینیما وزن

 زن کوتاه و ساده بود:  انجام داد، انتخاب و

ــانه ــانه  فســــ ــانه  فســــ  ای فســــ

ــالج دل   ای داروی دردای عــــــــــ
 
 

ــانه   ــن نشــ ــرا مــ ــدنگ تــ  ای خــ

 هـــــای شـــــبانههمـــــره گریـــــه
 
 

 با من خسته دل در چه کاری

 (۲43 ، ص.3111نقل از عظیمی، ، به31۳3)یوشیج،                                         

)مخاطـب  « افسـانه »)همان شاعر( و « عاشق»وگویی میان دو شخصیت که گفت« افسانه» در    

آلیسـم، الهـام و تخیـل شـاعرانه اسـت، درابتـدا، شـاعر از        شاعر( و سرشـار از نـوآوری، ایـده   

کنـد. سـپ ،   وگو میآورد و با دل خود گفتگریزد؛ به تخیل روی میمی های زندگیگرفتاری

شـود و درانتهـا، شـاعر عشـق و دل     کالم مـی گیرد، همشاعر عاشق با افسانه که جای دل را می

رمانتیک حاوی عشق و شور و دربردارنـدة   ایقطعه« افسانه»کند. خوی  را به افسانه تقدیم می

 بخ  افسانه است. صدای آکنده از درد و هراس شاعر و صدای آرام و التیام
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« موسـیقی »( که در مجلة 313۳« )بغرا»( و 313۲« )ققنوس»اولین اشعار آزاد نیمایی؛ یعنی،    

که ایگونهپدید آورد؛ به بودند که نیما در شعر فارسی چا  رسیدند، معر  انقالب و تحولیبه

ققنـوس، مـرغ خوشـخوان، آوازة جهـان،/ آواره     » :چال  کشیدرا بهنوآوری او معیارهای سنتی

نقـل از  ، بـه 313۲)یوشـیج،  « مانده از وزش بادهای سرد،/ بر شاخ خیزران،/ بنشسته است فـرد 

دنبـال شـعری اسـت کـه     (، نیما بـه 3۵، ص. 31۳3گفتة حقوقی )(. به۲۲۵ ، ص.3111عظیمی، 

یابـد.  به این مهـم دسـت مـی    313۲در سال « ققنوس»بتوان آن را معاصر نامید و با چا  شعر 

کـه اگـر قافیـة    باشـد  مـی « ام ابـری اسـت  خانه»های بارز و کامل شعر آزاد نیمایی از نمونهیکی

و نیـز قافیـة   « بادسـت »و « سـت گرفتـه »، «مست»های سوم، نهم و سیزدهم میان کلمات مصراع

توان گفـت  نادیده گرفته شوند، می« آفتابم»و « رفتندم»های ازدهم میان واژهیهای دهم و مصراع

ها برحسـب اقتضـا صـورت گرفتـه اسـت      قافیه است و کوتاه و بلندشدن مصراعکه شعری بی

          و سـاده را دارا اسـت؛   ایطبیعـی، محـاوره  ( و این شعر زبـانی 11۳، ص. 3111)پورنامداریان، 

دنبال آن، گسسـت در گفتمـان ادبـی غالـب،     گذاشتن تضادها و بهنمای ترتیب، نیما با بهاینبه

ـ قیدوبند تساوی مصراع ا ایـن  ها را که تا آن زمان در شعر فارسی رسمیت داشت، کنار نهاد و ب

شود، گشود. این کار راه را برای استقرار شعر آزاد امروز ایران که تغییری فرهنگی محسوب می

   نشانگر مقاومت وی دربرابر گفتمان ادبی غالب در جامعة ایران بود.

 کشیدن گفتمان ادبی غالب در آمریکاچالش: بههای علفبرگ. ۴

کرده تعلق داشت. ویتمن نیز در قرن نوزدهم، شعر و ادبیات به طبقة اشرا ، مرفه و تحصیل    

شکنی و مبارزه با اصول گذشتگان درخصوص شعر و شاعری بـود.  چون نیما پیشگام در سنت

خصـوص شـعر را   توان گفت که ویتمن نخستین ادیب آمریکایی بود که ادبیـات آمریکـا بـه   می

سمت تجدد سوق داد. همانند نیما دغدغة ویـتمن سـرودن   ز ازحی  محتوا بهازلحاظ شکل و نی

گرفتن از زبان رسمی، کتـابی و  شعری درخور زمانه با اهدافی ایدئولوژیک بود. ویتمن با فاصله

ادبی زمانه و تثکید بر مردم عادی، زبان شعر را به زبان مردم نزدیک کرد و بـا شـعر آزادش، از   
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که بیانگر گفتمان ادبی غالب بودند، فاصـله گرفـت.    ۵فلوو النگ 3سونتنیشعر های سنتیقالب

تث یر شاعران اروپایی، گفتمـان ادبـی   فلو تحتو النگ 1شاعران پی  از ویتمن نظیر امرسون، پو

غالب و ایدئولوژی حاکم بر جامعة آمریکا بر آن بودند تا زندگی را زیبا نشان دهنـد. بـرخال    

فاصله گرفت و ادبیات را با زنـدگی واقعـی و    ها اندکیسخن گشود؛ از آن ها، ویتمن لب بهآن

آمیخت. ویتمن معتقد بود که عصر جدید و مردم  برای بیان مقصودشان خواسـتار  روزمره در

ای از شـعر پرداخـت کـه بـا     نوع تـازه با دوران جدید هستند. او به معرفی تازه و متناسبزبانی

با درنظرگرفتن تاریخ، فرهنگ و  -طبیعت، برای استقالل ادبیات آمریکا ساده و با انعکاس زبانی

کـارگیری  و برقراری دموکراسی در این کشور بکوشد. برای ویتمن، زبـان تنهـا بـه    -محیط آن 

دارد کـه  ک سرزمین را درپـی یکلمات نیست؛ بلکه هدفی ایدئولوژیک همچون استقالل ادبیات 

، ص. ۵۳۳۲، 4گـذارد )هـافمن  بهتر درمعـر  نمـای  مـی    این، نق  و جایگاه شعر ویتمن را

         کـه بـا سـرمایه و    - ۲هـای علـ   بـر  داننـد و  (. ویتمن را پدر شعر مـدرن آمریکـا مـی   1۲۵

شود. نوگرایی نخستین ا ر چشمگیر او محسوب می -خود ویتمن منتشر شده بود  چینیحرو 

تـوان بررسـی کـرد.    ر موضوع و محتـوا مـی  و ابتکار وی را ازلحاظ ساختار و شکل و نیز ازنظ

شعر آزاد پرداخت که شعر مقبول زمانه شعری بود کـه فـاخر، وزیـن و    به معرفی ویتمن زمانی

دیگـر، ویـتمن بـه مخالفـت و     بیـان خصوص وزن و قافیه باشد. بهبند به اصول گذشتگان بهپای

د و به براندازی آن اقدام مقاومت دربرابر چنین گفتمانی پرداخت؛ آن را دستخوش گسست نمو

 کرد.

امرسـون   کـه در آن  - ۲«شـاعر »با عنوان  314۵تث یر سخنرانی امرسون در سال ویتمن تحت    

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

افـت و  یانگیـزه   -ابد، مطـرح کـرده بـود    یشاعری را که بتواند به روح سرزمین آمریکا دست 

                                                            
1. Tennyson 
2. Longfellow 
3. Poe 
4. Hoffman 
5. Leaves of Grass 
6. "The Poet" 



 دوم شمارة             (            انساني علوم و ادبيّات دانشكدة)  ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       12 

هـای  بـر  وجوی آن بود. مقدمة ویـتمن بـر   مصمم شد آن شاعری شود که امرسون در جست
امرسـون   3«نفـ  اعتمادبـه »ادشده دانست. همچنین، مقالـة  یتوان حاصل تث یر مقالة را می عل 

بـود تـا    ۵«ادیـب آمریکـایی  »ک یـ وجـوی  زمینه را برای ویتمن فراهم آورد. امرسون در جست

ادبیات را به شکل واقعًا آمریکایی ارائه کنـد کـه ازلحـاظ شـکل و نیـز ازنظـر محتـوا، بیـانگر         

هـای  و مطالعـة آ ـار    شخصیت واقعی کشورش باشد. ویتمن بـا الهـام از امرسـون و اندیشـه    

نـدرت بـه   هـای آن عصـر، بـه   بـرای روزنامـه   سون و سرودن تعدادی شعر سنتیشکسپیر، تنی

کـرد کـه شـرایط الزم    برده بود. وی احساس مـی  پی 1های شکل شعریمحدودیت ها وکاستی

عالوه، با تث یرپـذیرفتن از هـانری    رساندن مهیا است. بههمگانگوشبرای صدایی مخال  را به

و  ۲مزامیـر و متون مذهبی ازقبیـل   ۲کتاب مقدس(، 31۲۲ -3۳3۳، شاعر رمانتیک آلمانی )4هاینه

تـث یر  (. او تحـت ۵۵، ص. ۵۳۳۳، 1افـت )کیلینگـزور   یبرای شعر آزاد  ، الگوهایی۳کتب نبوی

اش دربـارة قهرمانـان تـاریخی، شـاعر     های تـاریخی ( و نوشته3113 -3۳3۲) 3توماس کارالیل

کـرد؛ امـا بـین    مـی شـدة امرسـون تلقـی   بینـی آل را نوعی پیامبر و خود را همان شاعر پی ایده

 را بنا نهاد که موجب شگفتی امرسون شد. سبکی از شعر  31۲۲و  3141های سال

عنـوان داشـت. ویـتمن    ، دوازده شـعر بـی  31۲۲در جـوالی   های عل بر چا  نخست      

های عادی سروده شده بـود.  و برای انسان سرودة خود را شعری خواند که جدا از قواعد سنتی

افـت. پـ  از چـا     یسال داشت، انتشـار   1۲که شاعر زمانی های عل بر نخستین ویرای  

را که امرسـون   ای، ویتمن یک نسخه را برای امرسون ارسال کرد و نامههای عل بر نخست 

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

                                                            
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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ار بسـی »ابـراز خرسـندی کـرده بـود:      های علـ  بر چا  رساند. امرسون از خواندن به عل 

، 31۲۲)امرسـون،  « بخشی که داشت، خوانـدم را با آن نیروی شادی ایشادمانم که چنین سروده

نقـل از ویـتمن،   ، بـه 31۲۲(. دربارة این مجموعـه، امرسـون )  4۲1، ص. 333۳نقل از ویتمن، به

ترین قطعة هوش و ذکاوت که آمریکا تـاکنون پدیـد   انگیزشگفت»( گفته بود: 4۲1، ص. 333۳

 با سرودن این مجموعه، ویتمن به آرزوی امرسون جامة عمل پوشانید.«. استآورده 

(، شعر ویتمن گفتمان مخالفی بود که درمقابل گفتمان ادبی 333۵با توجه به دیدگاه سینفیلد )   

دلیل حضور ایدئولوژی حاکم سرکوب شده تر بهغالب قد علم کرده بود و صدایی بود که پی 

و طبقـاتی خـود بودنـد،     ایهای نژادپرستانه، قومی، قبیلـه که درگیر ایدهبود. برخال  شاعرانی 

گفـت؛  داد و از انسانیت، برابری، برادری و برقـراری صـلح مـی   ویتمن ندای دموکراسی سر می

دوران، پرداختن به موضوعاتی ازقبیل عشق، مر  و زیبـایی مرسـوم بـود. وی    درحالیکه در آن

مـردم عـادی و    آورد. او را مـدافع و حـامی  رانسه، فریاد آزادی برتث یر انقالب آمریکا و فتحت

گرایـی در سیاسـت،   آوردنـد کـه بـه نخبـه    شـمار مـی  به مردمی و انقالبی ایمعمولی و سراینده

، های علـ  بر کارگران بود و در کرد. در شعر خود، حامیفرهنگ، ادبیات و هنر اعترا  می

 3«ترانة خویشـتن »داد و ایگرایی اهمیت ویژهنست. او به انسانداخود را نمایندة مردم عادی می

 گونه آغاز نمود:را این

 میسرایم خود از و میستایم را خود من     

 بود خواهد زین تو پندار است، من پندار چه هر   

  دارد تعلق زین تو وجود به گونههمان من وجود به متعلق ذره هر که چرا     

( ۵3، ص. 333۳ویتمن، )   

زیست که ادبیات آمریکا وابسته به ادبیـات اروپـا بـود و هنـوز اسـتقاللی      ویتمن در دورانی می

       براین، گفتمان ادبـی غـالبی کـه در جامعـة آمریکـا رایـج بـود، بـه پاسـداری از          نداشت. عالوه

سـؤال   لب را زیـر بود تا گفتمان ادبی غا حلی ادبیدنبال راهکرد. وی بههای ادبی تثکید میسنت

برد؛ آن را دستخوش بحران نماید و گسست درون ایدئولوژی حاکم را آشکار سازد تا صدای  

                                                            
1. "Song of Myself" 
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هـای  بـر  ارمغان آورد. انتشـار  را به گوش جهانیان برساند و برای ادبیات آمریکا استقالل را به
مقبـول   نبودن با اصـول و قواعـد رایـج و   دلیل هماهنگ، به«ترانة خویشتن»خصوص و به عل 

را ناپسـند   همراه داشت؛ شمار زیادی از مردم و منتقدان آنزمان، واکن  و هراس منتقدان را به

آمدند. ویـتمن حتـی تـا    اش برنمودند و درصدد انتقاد از آن و سراینده و به دور از اخالق تلقی

شـد. اشـعار او   می رفتارتوجهیمهری و بیگرفت و با وی با بیموردانتقاد قرار میاواخر زندگی

 گردیدند. شدند و سپ ، منتشر میا ابتدا، سانسور مییکردند ا مجوز انتشار دریافت نمیی

ادبی حاکم یا  توان نوعی گسست در ایدئولوژیرا می های عل بر برطبق نظریة سینفیلد،     

یتمن برای مقابله بـا  کرد؛ زیرا، وای دربارة نق  شاعر در جامعه تلقیهای ادبی و نیز بیانیهسنت

 کـه بـر  ایگفتمان ادبی غالب، از قدرت عمل، آزادی و اختیـار برخـوردار بـود. وی در مقدمـه    
های خود دربارة شـعر و شـاعر پرداختـه اسـت. از نگـاه      نوشت، به بیان دیدگاههای عل  بر 

سـت ... و  زبـان قدرتمنـد مقاومـت ا   »گیرد، کار میکه شاعر به(، زبانی4۲۳، ص. 333۳ویتمن )

اسـت برگزیـده   ها و تمامی آرزومندان است. زبـانی . زبان محزون نژادبرخوردار از لهجة منطقی

نوشتار او «. نظر، دوراندیشی و دلیری، وسعتبرای بیان ایمان به آزادی، عدالت، برابری، دوستی

حول نمـود و  های حاکم بر هنر و ادبیات قرن نوزدهم آمریکا ا ر گذاشت و آنان را متبر قدرت

بیشتر وضعیت ادبیـات آمریکـا و   سوق داد و راه را برای بهبود هرچه 3سمت مدرنیته یا تجددبه

 تغییرات فرهنگی همچون استقالل امروز آن گشود. 

« ترانة خویشـتن »ویتمن در شعرش به نقض استانداردهای گفتمان ادبی غالب پرداخته است.    

در اجتماعی دموکراتیک و نیز تجربة عرفـانی او اسـت.    ۵«دخو»دربردارندة نظریة ویتمن دربارة 

« مایـه در سـبک و درون انقالبـی »های شعر ویـتمن و  اش، شامل تمامی ویژگیترین سرودهبلند

را  4گرایـی و کهن 1( است. ازلحاظ واژگان، ویتمن کلمات و زبان دشوار4۳، ص. 333۲)وارن، 

هـای گونـاگون را   و روزمرة مردم مناطق و نژاد ایمحاورهجای آن، زبان ساده، نهد و بهکنار می

                                                            
1. Modernity 
2. "Self" 
3. Elevated poetic diction 
4. Archaism 
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همراه نام اشخاص و اماکن، اصطالحات تخصصی و مواردی را کـه خـود ابـداع کـرده بـود      به

بـدن و   رسمی و لغات مرتبط باو غیر برد. او کلمات رسمیکار میبه(، kosmas و loafe مانند)

عـالوه، ویـتمن معتقـد    آورد. بـه مبهم می صورتیم بهروح و مذکر و مؤن  را با هم و درکنار ه

ترتیب، ازلحاظ خطـو  و بنـد شـعری، آن    اینسر آمده است؛ بهپردازی بهاست که دوران قافیه

گردد. خطو ، بلنـد  شد، در شعر وی رؤیت نمیرعایت می های سنتیمحدودیتی که در سروده

که طوریشوند؛ بهافت مییبندی به بند دیگر  هستند و تغییرات فراوان در موضوع، ازو طوالنی 

آورد؛ یعنی، جمالت وی بلند و وجود میگردد و سبکی بین نظم و نثر بهشعر به نثر نزدیک می

باشـند.  مـی  حال، آهنگـین گیرند و بااینخود میهستند و حالت روایت و داستان به چندقسمتی

های شـعری نظـم و ترتیبـی ندارنـد. او از     ة بنداندازه و تعداد خطو  در هر بند و طول و انداز

 گیرد. ویژه در ابتدای خطو  کمک میکلمات کلیدی، به ۵و تکرار 3آواییهم

 .آمیـزد را بـاهم مـی   4و غنـایی  1، ویتمن دو نـوع شـعر حماسـی   همچنین، ازلحاظ نوع ادبی    

کنـد و قهرمـان و   ایی میستاید، حماسه را غن، خود را می«ترانة خویشتن»که در ابتدای هنگامی

      نمـای  رنـگ اسـت، بـه   نماید و شاعر را که در شعر غنایی پرادغام می ۲«من»شاعر را در واژة 

، قهرمان، شاعر بازیگر و در طلب کاستن فاصله میان من و شـما  «ترانة خویشتن»گذارد. در می

بیننـده اسـت ... فـردی    یـک  »(. از دیدگاه ویتمن، شاعر آمریکایی 3، ص. 333۲است )ریلتن، 

او از  -کننـد  بیند و سایران رؤیت نمیوی هستند؛ اما تنها او می خوبیاست کامل ... دیگران به

نیست ... او خاستگاه هـر   ایشود ... وی تابع هیچ قاعدهاعضای گروه خوانندگان محسوب نمی

شـود؛  در شـعرش مـی  بخ  خود (. ویتمن، خود، الهام444، ص. 333۳)ویتمن، « قانونی است

پـردازد.  موضوع شعرش که درواقع خودش است، می سراید و به معرفیستاید و میخود را می

       را هـا و هسـتی  دهـد تـا انسـان   کند و سپ ، محـدوده را گسـترش مـی   وی از خودش آغاز می

هـا و  بنـد مثابة سفری با هـد  رهـایی از قیدو  گردد که این بهگیرد و باز به خوی  باز میدربر
                                                            

1. Assonance/ alliteration 
2. Repetition 
3. Epic 
4. Lyric 
5. "I" 
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و هنـری اسـت. طبـق نظریـة     های اجتمـاعی، ادبـی   پیوستن به طبیعت است. قیام او علیه سنت

شمارد و برای مقابله بـا گفتمـان   های جامعة خود را برمینیاز« ترانة خویشتن»سینفیلد، وی در 

 شود و درپی این هد  و تثبیت گفتمانکار میبهادبی غالب و ایجاد گسست در آن، خود دست

توان نوعی دارد. با درنظرگرفتن نظریة گسست سینفیلد، نوآوری این شاعر را میخود گام برمی

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.

 گیری. نتیجه ۵

ها رها ساخت و زبان شعر را به زبان مردم نزدیک کـرد؛  ا از قیدوبند سنترنیما شعر فارسی    

که از زبان تصنعی اعصار گذشـته فاصـله گرفـت و ایـن نـوآوری او بـود. از واژگـان        طوریبه

را از حالت گونه بخشید. او شعر فارسینمای  ایگوناگون در شعرش بهره برد و به شعر جلوه

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

آوردن و شـعری آمریکـا و روی  عنی، کنارنهادن سنت ادبییپا کرد؛ ادبی بود که ویتمن بهانقالبی

به شعر آزاد. ویتمن فردی بود که زبان محاوره و روزمره را وارد شعر آمریکا نمود. سـبک وی  

خصـوص قواعـد وزن و قافیـه و نیـز سودجسـتن از      نیان بـه گویای رهاشـدن از اصـول پیشـی   

جدید برای کنار هم نهادن کلمات بود. در این پژوه ، عملکرد نیمـا و ویـتمن ازمنظـر    روشی

ماتریالیسم فرهنگی و با توجه به نظریة گسست آلن سـینفیلد، بررسـی شـد. مخالفـت ایـن دو      

شان بود که به بحران و گسست در گفتمان های ادبی، نمایانگر مقاومت ایشاعر با مدافعان سنت

 ادبی غالب و براندازی آن انجامید.  

 کتابنامه

 و لیـ تحل و نقـد : فتح پادشاه(. گردآورنده ،یمیعظ. م) مردستان بود یمرد ماین(. 3111. )م  ال ،اخوان
 .سخن انتشارات: تهران(. 311-۵31. صص) جیوشی ماین اشعار دةیگز
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 ،یمــیعظ. م) رانیــا معاصــر ادب دربــارة ینــاگفتن و یگفتنــ نکتــة چنــد(. 3111. )م ندوشــن،یاســالم

: تهـران (. ۲3-31. صـص ) جیوشـ ی مـا ین اشـعار  دهیـ گز و لیـ تحل و نقـد : فتح پادشاه(. گردآورنده

 . سخن انتشارات

 و نقـد : فـتح  پادشاه(. گردآورنده ،یمیعظ. م) ماین شعر چهار لیتثو و ریتفس(. 3111. )ت ان،یپورنامدار
 . سخن انتشارات: تهران(. 13۳-14۲. صص) جیوشی ماین اشعار دةیگز و لیتحل

 .  نگاه انتشارات مؤسسه: تهران. امروز تا آغاز از جیوشی ماین شعر(. 31۳3. )م ،یحقوق

 .  لوفرین انتشارات: تهران. جیوشی ماین شعر یهایدگرگون روند: یسیدگرد داستان(. 3113. )ح ان،یدیحم

 دةیـ گز و لیتحل و نقد: فتح پادشاه(. گردآورنده ،یمیعظ. م) نثر و شعر از ماینیتلق(. 3111. )م ،یدهقان
 .   سخن انتشارات: تهران(. 31۵-3۲3. صص) جیوشی ماین اشعار

 اشعار دةیگز و لیتحل و نقد: فتح پادشاه(. گردآورنده ،یمیعظ. م) ماین بهینگاه(. 3111. )ع کوب،نیزر
 .سخن انتشارات: تهران(. ۵۵3-۵11. صص) جیوشی ماین

 و نقـد : فـتح  پادشـاه (. گردآورنده ،یمیعظ. م)  یهاتجربه و جیوشی ماین(. 3111. )ر. م ،یکدکنیعیشف
 .سخن انتشارات: تهران(. 333-3۲3. صص) جیوشی ماین اشعار دةیگز و لیتحل

 .سخن انتشارات: تهران. جیوشی ماین اشعار دةیگز و لیتحل و نقد: فتح پادشاه(. 3111. )م،یمیعظ

 . میبروخ انتشارات: تهران. معاصر سندگانینو و شعرا آ ار منتخب(. 314۳. )م ،یهشترود

 مـا ین اشعار دةیگز و لیتحل و نقد: فتح پادشاه(. گردآورنده ،یمیعظ. م) گشاراه(. 3111. )ح. غ ،یوسفی
 .  سخن انتشارات: تهران(. 14۳-1۲۲. صص) جیوشی

: تهـران (. طاهبـاز . س کوش  به)  ینما و شعر در مقاله پنج و احساسات ارزش(. 31۲3. )ن ج،یوشی

 . گوتنبر  انتشارات

 ،یگـردآور  طاهبـاز، . س) (جیوشـ ی مـا ین آ ـار  مجموعـه  از) یشاعر و شعر دربارة(. 31۲1. )ن ج،یوشی
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