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هرولد بلوم در مهمترین اثر خود به نام «اضطراب تأثیر» بر رابطة دیالكتیزك ،امزا سزتیزهجویانزة
شاعران جدید با شاعران گذشته تأکید کرده است .بر اساس نظریة بلوم ،همواره کشاکشزی بزین
شاعران گذشته و حال وجود داشته است .این رابطزه در اغلزب مزوارد ،بزر پایزة هزم سزویی و
همدلی نیست ،بلكه رابطه ای جَدَلی بر محور قدرت تأثیر شاعرانه استوار است؛ رابطهای کزه از
طریق آن شاعران متقدّم با «بدخوانی خلّاق» 9آثار ادبی گذشتگان ،به آفرینش آثار جدید توفیزق
مییابند .بلوم فرآیند «خَمِش» 0را به عنوان روشی برای بدخوانی خلّاق مطرح مزیکنزد .خَمِزش
نوعی انحراف یا بدخوانی بازنگرانه است که متضمّن کوچك شمردن قدرت شاعر متقدّم است.
بلوم برای تبیین نظریة خود ،از نظریة فروید؛ یعنی عقزدة اوودیپزی اسزتفاده مزیکنزد و توضزیح
می دهد شاعران متأخّر برای چیره شدن بر متقدمان به نفی و انكار آنها میپردازند .نظریزة بلزوم
می تواند تا اندازة زیادی جدالهایی را که میان روشنگران و شاعران عصر مشروطه به بعد بر سر
سلطة ادبی سعدی درگرفته بود ،تبیین نماید .خوانش نیما و نیز برخورد منتقدانة وی با شكل و
محتوای آثار سعدی ،برای رها کردن خود و ذهن عمومی از تأثیر و تسلط مسلم سزعدی در آن
دوره ،مصداق بدخوانی خلّاقانهای است که بلوم آن را مطرح میکند .انتقاداتی که نیما بر شعر
سعدی وارد می کند ،صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها ،بیشتر با انگیزة کاستن از اقتدار ادبی
شاعری بوده است که به نماد جهان و ادبیات سنّتی مبزدّل شزده بزود .نیمزا بزر ویژگزی «سزهلِ

ممتنع» بودن و نیز نداشتن «ترکیب و تلفیقزات تزازه» و سزطحی بزودن احساسزات عاشزقانه و
عَرَضی بودن تصوف در آثار وی و نیز خالی از ابهام بودن شعر سعدی خرده میگیرد .انتسزاب
این نقدها ،به فری درستی آنها ،البته تنها به شعر سعدی محدود نیست کزه شزعر اغلزب آثزار
شاعران کالسیك را شامل میشود .نیما ،تحت لوای این انتقزادات بزه جزدال بزا نمزاد شزاعران
کالسیك می رود تا با کاستن از اعتبار ادبی آنها ،به سهولت بیشتری بنا به نظریة بلوم ،نظام نوین
ادبی خود را برقرار سازد.
كليدواژهها :نظریه ،اضطراب تأثیر ،بلوم ،بدخوانی خلّاقانه شعر ،خَمِش در شعر ،نیما ،سزعدی،
مقایسه شعر کالسیك فارسی و شعر امروز.

مقدمه
هرولد بلوم در  99جوالی  9132در شهر نیویورب به دنیا آمزده و مزدرب دکتزرای
خود را در  9155از دانشگاه «ییل» دریافت کرده است؛ پس از آن در همین دانشگاه
بززه تززدریس مشززغول شززده و در  9133اسززتاد تمززام علززوم انسززانی در ییززل شززده
است(سعید :9319 ،ص.)92
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او نویسندة بسیار پرکاری است که عمدة انرژی خود را صرف مسزئلة «تزأثیر» کزرده
است .بلوم در مقدمة کتاب اضطراب تأثیر مینویسد«:هایدگر – با اینكزه خوشزبختانه از
او متنفرم -هنگامی که گفت باید فقط و فقط یك فكر داشت و تا آخزر همزان را ادامزه
داد برای من نمونه بود؛ پایانی برای «تأثیر» وجود ندارد.)Bloom :1997 XI(»3
دیوید فایت 2درباره اهمیت بلوم مینویسد:
5

بلوم ،پس از نقدی که واسرمَن [بر کتاب وی نگاشت] ،مهمترین نظریهپرداز شزعر
دورة رمانتیك و قرن بیستم در زبان انگلیسی شده اسزت .او یقینزاً جایگزاه سزتایش
شدهترین منتقد زمان ما و بیشك پرکارترین آنها را به دست آورده اسزت ( Fi t e,
.)1985: p4

«اضطراب تأثیر» 1عنوان مهمترین کتاب هرولد بلوم است کزه در سزال  9103منتشزر
شد .بلوم در این کتاب به شرح نظریة نوآورانة خود برای خوانش شعر پرداختزه اسزت.
مقصود بلوم از کلمة کلیدی «اضطراب» در عنوان کتابش این اسزت کزه شزاعران متزأخر
همواره نگران قرار گرفتن در سایة اقتدار ادبی شاعران متقدم هستند و از اینكه در زمانزة
خود و دورههای آینده نام ونشانی از آنها باقی نماند در ترس و هراس به سر میبرنزد و

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

دلهرهای که شاعران جوان دارند ،آنان را به مقابله با متقدمانوادار میکند .نظریة اضطراب
تأثیر بلوم بر رابطة دیالكتیك ،اما ستیزه جویانة آثار ادبی جدید با آثار ادبی گذشته استوار
است .در واقع این نظریه ادعای وجود رابطهای موروثی میان آثار ادبزی را دارد؛ امزا نزه
رابطهای بر پایة همسویی و ادامة مسیر یكدیگر ،بلكه رابطهای جدلی بزر محزور قزدرت
تأثیر شاعرانه.
گفتنی است تاکنون در ایران هیچ کتاب یا مقالهای با موضوع اضطراب تزأثیر منتشزر
نشده و خالصه آرای بلوم در ایزن زمینزه بزه صزورت نظری(نزه تطبیقزی) در دانشزنامة
نظریه های ادبی معاصر درج شده است .بدیهی است رابطة دیالكتیزك متزون ،مزیتوانزد
یادآور نظریة بینامتنیت باشزد ،امزا وجزوه تفزاریق ایزن دو نظریزه ،بسزیار گسزتردهتزراز
جنبههای شباهت آنهاست.
اضطراب تأثیر با برجسته ساختنِ رقابت در مقابلِ همكاریِ ادبی ،رویكرد جدیزد و
ستیزهجویانهتری را نسبت به بینامتنیت عرضه مزیکنزد .از نظزر بلزوم ،تزأثیر ادبزی،
نشاندهندة تعاملِ مهربانانة اکنون و گذشته نیست ،بلكه نشانگرِ نبرد اودیپیِ شاعران
متأخر برای چیره گشتن بر متقزدمان یزا ایجزاد تغییزر در آنهاسزت(مكاریزك:9312،
ص.)33
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این نكته با جدالهایی که میان روشنگران عصر مشزروطه بزر سزر سزلطة سزعدی در
میگرفت ،قابل انطباق است.
انحراف از روش سعدی در ابتدا با تخطئة او و ایرادگیریهای فراوان بر وی صزورت
گرفت .در واقع از دیدگاه دیرآمدگان ،اگر بنا بود هم چنان زیر لوای سعدی به تولیزدی
ادبی دست زد ،باز در پرتوی نام وی ،درخشندگیای برای متأخران باقی نمیمانزد .نقزد
ستیزه جویانة سعدی حتی به صورت ناخودآگاه ،ستیزهای بود برای بقا .البته آنچه اهمیت
دارد ،نفس تأثیرپذیری و پس از آن ستیز و بدخوانی است ،نه آگاهانه یا ناآگاهانه بزودن
آن؛ چراکه اساس رابطة شاعر جوان و شاعر متقدم به «پذیرش آگاهانة قدرت تأثیرگزذار
شاعر متقدم» وابسته نیست .باید خاطرنشان کرد که معموالً متن مسلط و تأثیرگذار و یزا
چهرة متقدم را شبكهای از متون و شاعران میسازند نه لزوماً یك شزاعر مشزخ و یزا
یك متن شاخ ؛ بلكه تلفیقی از چند نویسنده و چندین متن اسزت کزه چنزین تزأثیری
میآفریند؛ همان گونه که در باب تأثیر بر نیما هم مشاهده خواهد شد.
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این اضطراب تأثیر در متأخران ،چگونه میتواند محرب خالقیت هنری آنزان باشزد؟
بدیهی است اگر این اتفاق نیفتد ،نتیجة اضطراب تأثیر ،تنهزا انفعزال آینزدگان در مقابزل
گذشتگان خواهد بود .هیچ حرکت رو به جلویی صورت نخواهد گرفزت اگزر شزاعران
متأخر مدام درگیر رونویسی از اشعار نوابغ متقدم باشند و نتواننزد از ایزن تزأثیر رهزایی
یابند .بنابراین شاعر متأخر می کوشد تا با اتخاذ روشی از اضطراب تأثیر متقدمان بكاهزد
و از این طریق ،مجالی برای نمایش توانایی خود بیرون از سایة بلند مزتن مسزلط بیابزد.
بلوم این روش را بدخوانی خالق میخواند .مسیری که در نهایزت بزه آفزرینش هنزری
ختم خواهد شد.
هم چنانكه گفته شد این کوشش برای بدخواندن متن مسلط همیشه آگاهانه نیسزت؛
مثالً گاهی به دلیل اینكه شاعر معاصر تصور میکند مفاهیم شعری متقدمان به هیچ روی
با وضع فعلی منطبق نیست و حتی آن را نوعی بدآموزی و بیاخالقی میپندارد یا اصزالً
سطح اندیشة ایشان را دستِ چندم و پیش پا افتاده قلمداد میکند بیاینكه بزه مناسزبات
زمینی و زمانی دوره ها توجه کند ،ناخودآگاه خوانش نادرست ،اما جدیدی از آن خواهد
داشت و با عدول تعمدی از آن اصول ،خود را فرزند واقعی زمانة خویش مینامزد و از
انتساب خود به آنها پرهیز می کند .این نوع خوانش جدید ناآگاهانه با تربیت اجتماعی و
ادبی خواننده ،ارتباط مستقیم دارد.
1

بدخواني خالق
هرولد بلوم مفهوم بدخوانی خالق را به عنوان فرایندی برای رهزایی از اضزطراب تزأثیر
مطرح میکند .در واقع بدخوانی خالق ،جدال میان شاعر متأخر با مزتن مسزلط و شزاعر
متقدم است؛ ستیزهای که در آن شاعر جوان میکوشد با بدخوانی اثر شاعر متقدم ،هم از
تأثیر او بر خود بكاهد و هم با آفرینشی خالقانه به هویتی مسزتقل دسزت یابزد .آشزكار
است که بدخوانی خالق می تواند تأکیدی بر مفهوم بینامتنیت باشد؛ چرا که هر خوانشی
از متن مسلط ،ناچار از بازنمایی بخشی از ویژگیهای آن متن خواهد بود.
اما این نكته بدان معنا نیست که شاعران مدام یكدیگر را تكرار میکنند؛ بلكه بزدین
معناست که هر شعر متضمن دیالكتیك بنیادینی میزان بازشناسزی قزدرت گذشزته و
«انحراف »3از جبّاریت آن است( .بلوم ایزن فراینزد را بزا وام گزرفتن اسزتعارهای از
لوکرتیوس« ،خَمِش» 1مینامد) (همان.)42 ،
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با تحلیل دقیقتر مفهوم بدخوانی میتوان امكان انطباق این نظریه را با رونزد حرکزت
شعر فارسی در دورة مورد بحث ،یعنی دوران گذار از سنت به تجدد ،مورد بررسی قرار
داد؛ چراکه هر حرکت تجددطلبانة ادبی در این نقطة عطزف تزاریخی ،بزار تزأثیر سزنت
مسلط شعر فارسی و نمایندگانش را بر دوش هر شاعر توانزا و نوجزویی چنزدین برابزر
خواهد کرد.
بلوم تأکید میکند که تنها شاعران توانا میتوانند در مقابل فشزار گذشزته ایسزتادگی
کنند و در جهت مخالف آن حرکت نمایند؛ او برای توصیف نظریة خزود از تمثیزل
«شیطان» میلتون استفاده می کند .از نظر بلوم شیطان میلتون (در مقام شزاعر توانزایی
که هبوط کرده است ).محدودیتی را که خداونزد (شزاعر متقزدم همزه تزوان) آن را
تجویز کرده اسزت ،تشزخی مزیدهزد و آن را رد مزیکنزد و در ایزن فراینزد ،در
جستجوی هویت هرچند موقتی خود است؛ پس آفرینش شزعر شزبیه بزه وضزعیت
شیطان است .شعر هنگامی که نتواند از تأثیر ادبی رها شود به صورت نزوعی تمزرد
در میآید (همان.)42 ،

خواننده ای که بلوم در ذهن خود دارد شاعر /ناقدی است که میخواند تا بنویسد و
بر اضطرابِ تأثیر عظمتِ گذشته فائق آید .طلسزمی کزه پزدر بزر فرزنزد مزیبنزدد،
«اضطراب اختگی» و ضرورتِ محوِ پدر را تلقین میکند؛ به این ترتیب هر خوانشی
سرشار از آرمانیسازی ،رشك و کشمكش است؛ هر خوانشی انتقزالی اسزت؛ زیزرا
شاعر /ناقد را وسوسه می کند تزا همزان الگزوی رقزابتی را کزه بزه طزور تزاریخی،
الهامبخش و مجوزِ پسران برای برگذشتن از پدرانشان بوده ،تكزرار کنزد .پزس هزر
خوانشی نوعی «بدخوانی» است (همان.)925 ،

بنابراین در پاسخ به این سؤال ،که کدام خوانش بدخوانی و کدام بزدخوانی خلّاقانزه
است ،باید گفت هر خوانشی از متن مسلط ،که به شكلی خلّاقانه به شاعر متزأخر اجزازه
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شاعر متأخر با هدف کسب هویت مستقل و خارج شزدن از زیزر سزایة پزدر متقزدم
خود ،حرکت را آغاز می کند؛ حرکتی در خالف جهت جریزان رایز در میزراث عظزیم
سنت مسلط ادبی .این امر خود اثبات نكتهای است که پیش از این بدان اشاره شزد و آن
اینكه نظریه اضطراب تأثیر و به تبع آن مفهوم بدخوانی خالق ،نهتنها جهزت و رویكزرد
انفعالی ندارد ،بلكه در نهایت به آفرینش هنری ختم خواهد شد .این همزان بععزد خلّاقزة
بدخوانی است.
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دهد تا لحن و صدایی مستقل نسبت به متقدمان اتّخاذ کند ،بدخوانی خلّاقانهای اسزت و
بدخوانی خلّاق ابزاری است برای رهایی از سلطة تأثیر متقزدمان و دسزتیابی بزه هویزت
مستقل ادبی.
سؤال دیگر اینكه آیا بدخوانی خالق را تنها باید در شعر جستجو کرد و یا مزیتزوان
در حوزة نقد ادبی هم به بدخوانی قائل بود؛ به عنوان نمونه آیا میتوان خوانشزی را کزه
نیما و یا شاملو در موضعگیریهای انتقادی خود از سزنت شزعر فارسزی و نماینزدگان آن
چون سعدی و فردوسی عرضه کردهاند بدخوانی خلّاق نامید و با ایزن نظریزه تحلیزل و
بررسی کرد؟ پاسخ این سؤال مثبت است .بدخوانی خالق میتواند در بررسزی انتقزادی
هر متن هم اتفاق بیفتد .اصوالً هنگامی که یك اثر ادبی در محیطی زاییزده مزیشزود کزه
تحت سیطرة فرهنگی متن مسلط دیگر است ،نخست ،خوانش نقادانة آن اثزر اسزت کزه
راه را برای آفرینشهای جدید و متفاوت هموار میکند؛ به بیزان دیگزر نقزد بزا آفزرینش
رابطة الزم و ملزوم دارند؛ چراکه عمل نقد متضمن بدخوانی آگاهانة متون شعری است.
بلوم معتقد است همان گونه که شاعر به بدخوانی خلّاقانة متن دست میزند ،منتقزد هزم
میتواند بدخوانی خلّاق انتقادیای از متن عرضه کند .در واقع همپوشانی ایزن دو شزیوة
بدخوانی خلّاق ،مرزهای این دو نوع گفتمان را مغشوش میکند.
عالوه بر آنچه بدخوانی خلّاق انتقادی خوانده شده است در برخی انزواع ادبزی هزم
میتوان از بدخوانی خالق سرا گرفت .هر کجا که شاعر به شكلی آگاهانه یا ناآگاهانزه
به تفسیر و تأویل سنت ادبی دست می زند و یا بازتعریفی از این سنتها عرضه مزیکنزد،
خوانشی جدید را مطرح ساخته است و چنانكه پیش از این نشان داده شد ،هر خوانشی
با بدخوانی همراه است.
میدانیم برخی از انواع ادبی ،چون نقیضه و پارودی ،همچنین بعضی صزنایع بزدیعی
مانند تلمیح و تضمین ،اساساً بر بازخوانی متون پیشین استوارند .البته باید بزه ایزن نكتزه
توجه کرد که در چنین متونی ،تنها زمانی میتوان از بدخوانی خلّاق بحث کرد کزه میزان
دو صدای موجود در متن ،یعنی صدای شاعر متقدم متن مسلط و صدای شزاعر توانزای
متأخر ،جدالی پدید آید .این جدال همان ستیزه جویی حاصل از اضطراب تأثیر است؛ به
عنوان نمونه:
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در نقیضة غیر طنزآمیز یا آنچزه نویسزندگان دیگزر تلمزیح ،اسزتقبال ،نقزل قزول یزا
بازنویسی تقلیدآمیز خوانده اند ،مؤلف از صدایی دیگر بزرای رسزیدن بزه مقصزد و
اجرای برنامههای خود بهره میگیرد حال اینكه در گونههای دیگر نقیضزه ،صزدای
دوم ،که در کالم دیگری سكنی گزیده است ،برخزوردی سزتیزهجویانزه بزا صزدای
میزبان دارد و این صدا را وا میدارد تا بی درنگ در خدمت اهدافی متضاد در آیزد.
کالم به آوردگاه اهداف متضاد بدل میشود (همان.)233 ،

بنابراین میتوان مدعی شد این بععد از نقیضه با آنچزه بزدخوانی خلّزاق نامیزده شزده
است ،همپوشانی دارد.
مفهوم «خَمِش»
پیش از این گفته شد که بلوم فرایند خَمِش را به عنوان روشزی بزرای بزدخوانی خزالق
مطرح میکند؛ فرایندی که به شاعر اجازه میدهزد تزا بزا «انحزراف» از «جباریزت» مزتن
کالسیك به مطرح کردن خود بپردازد و صدای خود را با کمرنگ کزردن صزدای شزاعر
متقدم در شعر طنین انداز کند .در واقع ،خَمِش به شاعر اجازه مزیدهزد تزا از بزار تزأثیر
اضطراب شاعر متقدم ،شانه تهی کند.

1997, p.14).

بلوم میگوید:
خَمِش» ،نوعی «انحراف» یا بدخوانی بازنگرانه است که مناسب هزر نزوع بزدخوانی
خالق است؛ این مفهوم نشانگر مختل سازیِ آغازینِ بینش شاعر متقدم توسط شاعر
جوان است ...الوهیتزدایی بزاب دومزین حرکزت دیزالكتیكی را مزیگشزاید؛ ایزن
حرکت متضمن کوچك شمردن و تهی ساختن شزاعر متقزدم توسزط شزاعر جزوان
است .بلوم توضیح میدهد که «از میان بردن» قدرت شاعر متقدم «در درون خزود»،
خود را نیز از او جدا میکند( ....همان.)33 ،

شززاعر متززأخر در ایززن مرحلززه مززیکوشززد تززا حرمززت قدسززی شززاعر متقززدم را بززا
«اهریمنیسازی» بیاالید و او را از جایگاه بلند خداوندی به زیر کشد .و در مرحلة بعزد،
تالش می کند با اندب و محدود جلوه دادنِ تأثیر شاعر متقدم و البته نه انكار کامزل او از
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این حرکت به عنوان حرکتی اصالحی در شعر شاعر متأخر منظور مزیشزود؛ بزدین
معنا که شعر پیشینیان تا حد زیادی اوج گرفته است و پزس از آن بایزد درسزت در
همان نقطة اوج در جهتی منحرف شود که شعر جدید حرکت میکند ( Bloom:

19


تأثیر اثر متقدم ،هم بر خود و هم بر مخاطبان خود بكاهد و با این شیوه هویت مسزتقلی
برای خود و جایگاهی برای شعرش جستجو کند.
شاعران طی این مراحل ،منتقدانه و به صورت عملی به کمرنزگ کزردن تزأثیر شزاعر
متقدم مسلط دست میزنند .در روزگاری که ادبیزات کالسزیك و بزویژه سزعدی مزورد
تهاجم قرار می گیرد از این مراحل گذر می شود .بدیهی اسزت انكزار شزاعران متقزدم از
جمله سعدی در آغاز دوران تجدد و کسب جایگاه شخصزی در فرهنزگ شزعری بزرای
شاعران متقدم ،به صورت عریان و آشكار انجام نمزیگرفزت .در واقزع خواسزتة ایشزان
نهانی و در لفافة دردهای اجتماعی و به بهانة نزدیكی شعر و ادبیات بزه آرمانهزای تزودة
مردم انجام می گرفت .با این استدالل که شعر شاعرانی مثل سزعدی ،نمزیتوانزد ارتبزاط
وثیقی با آمال و آرزوهای نسل امروزی برقرار کند به انكار آنها دست میزدنزد .اگرچزه
اجتمزاعی شزدن شزعر هززدف اصزلی شزاعران متزأخر بززود ،آنهزا در کنزار ایزن آرمززان،
میخواستند اعالم موجودیت ،و جایی برای خود در فضای فرهنگ ایران باز کنند.
تقی رفعت در مراسلة سرگشاده ای که با محمدتقی بهار داشت دربارة لزوم نوسزازی
و شیوة برخورد با قدما مینویسد:
10
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اگر ادیب یا شاعر هستید ،بدانید که شاعر یا ادیب «پیرو» نیست؛ «پیشوا» ست .شما
آب را به طرف باال جریان دهید و یا به عبارت اخری _ بر ضد جریان شنا کنیزد...
امروز می بینید که شخصز ًا سزعدی مزانع از موجودیزت شماسزت .تزابوت سزعدی
گاهوارة شما را خفه می کند! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است ولی همزان
عصر کهن به شما خواهد گفت« :هر که آمد عمارتی نو سزاخت »...شزما در خیزال
مرمت کردن عمارت دیگران هستید( ...به نقل از آرینپور ،9359 ،ج.)221 :0

در بخشهای بعدی برای نشان دادن شیوة بدخوانی خلّاقانه از مزتن مسزلط ،خزوانش
نیما از شعر سعدی بررسی خواهد شد تا بزه شزكلی عینزی نظریزههزای بلزوم در بزاب
اضطراب تأثیر و بدخوانی خالق ،مورد بررسی قرار گیرد .میدانیم نیما مهمتزرین چهزرة
تحول شعر فارسی و سعدی نمایندة تام و تمام سنت کالسیك شعر این سرزمین اسزت.
بنابراین آنچه را در رابطة بین نیما و سعدی در باب شعر روی میدهد ،میتوان به دیگر
شاعران متقدم تأثیرگذار و متأخر تأثیرپذیر نیز تعمیم داد.
نيما و رابطة او با شعر كالسيک و جديد
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بدون شك نیما اولین شاعری نیست که برای تحول در شعر فارسی کوشش کرده است.
پس از آشنایی ایرانیان با جهان مدرن ،تالشهایی برای تغییر در ادبیات فارسی آغاز شزد.
اما این تالشها تا پیش از ظهور نیما ،چندان نتیجه بخش نبود .دو نحلة عمده برای تجدد
ادبی تالش میکردند :دسته اول فرنگدیدههایی بودند که از طریزق آشزنایی بزا زبانهزای
غربی ،با ادبیات مدرن آشنا شده بودند و سزعی داشزتند چنزان تجربزههزایی را در زبزان
فارسی اجرا کنند و دسته دوم ،ادبای کالسیكی که سعی مزیکردنزد بزا حفزظ اصزول و
ارزشهای ادبیات کالسیك ،جهان مدرن را هم در زیباییشناسی کالسیك خود بگنجانند.
گروه اول با ادبیات کالسیك فارسی بیگانه بودند و گروه دوم ،درب روشنی از مدرنیسم
و مناسبات آن ندشتند .همین نكته است که به مهمترین عامل موفقیت نیما بدل شد.

نیما از سویی با ادبیات غرب و شعر و اندیشههای مدرن آشنایی داشزت و از سزوی
دیگر با ادبیات کالسیك ایران و سنت بالغت اسالمی ،بیگانه نبود.
حرکت آگاهانة نیما در سرپیچی از اصول و قوانین سنتی شعر کالسیك و نیز توفیزق
وی در به انجام رساندن هدف خود – در گذر زمان – را میتوان مبتنی بزر شزناخت او
بر اصول و فنون شعرسرایی قدیم دانست .او تنها بر گردنكشی علیه قواعد کهزن بسزنده
نكرد ،بلكه به وضعِ قوانین جدید دست زد .ایزن نشزان از آگزاهی نیمزا بزه شزگردهای
بالغی شعر سنتی دارد.
آگاهی بیشتر او به لطایف زبان فارسی و آشنایی مستقیم وی با ادبیات فرانسه (نه از
مجرای ادبیات ترکی -عثمانی) و بنابراین عاری بزودن زبزان او از بعضزی لغزات و

11
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نخستین قالبشكنان پیش از نیما هرچند کارشان در کلّیزت امزر ناشزی از احسزاس
ضرورت دگرگونی در روزگار خویش و رسیدن به بیزانی آزادتزر بزود ،درکشزان از
ضرورت ،مبهم و ناپخته بود .بنزابراین ،آزادیطلبزی آنزان آبشزخور در گزرایش بزه
صرف قالب شكنی داشت .با دیدن نمونة کارشان درمییابیم که آنها گرچه شزورنده
بر قیود شعر سنتی بودند ،حتی هنجارگریزیهایشان هم به مفهوم کامل و همهسزویه،
مثالً ناشی از اندیشة دقیق و کافی دربارة رابطة شكل و قالب با محتوا نبزود .همزین
شد که قالب شكنی آنان در مجموع چیزی فراتر از کوتاه و بلند کردن صوریِ لَختها
یا نهایتاً حذف عروضی بدون جایگزینیِ آهنگی مناسب شعر ،و خالصه آزمونهزایی
خام و اغلب تفننی نبود .برخی پیشروان تندرو این حرکت ،سزودای نبردآزمزایی بزا
بزرگانی همچون حافظ و سعدی را نیز در سر میپختند (حمیدیان :9333 ،ص.)932

عبارات و جمله بندیهای نامأنوس و به خصوص طبع شاعرانة او بزه وی اجزازه داد
که دعاوی همكاران خود را با دادن نمونزههزایی بهتزر و جزالبتر عمزالً اثبزات کنزد
(آرینپور ،9359 ،ج.)202 :0

پیش از نیما ،افراد زیادی از لزوم طرز نو در شعرسرایی و نیز تجدد در ادبیات سخن
گفته بودند .در همین راستا عده ای به عملیاتی کردن این مباحزث نظزری دسزت زدنزد.
جعفر خامنهای ،تندر کیا ،بانو شمس کسمایی ،تقی رفعزت و  ...از شاخصزترینها بودنزد.
نیما در واقع ادامة منطقی و اوج همزین رونزد بزود .اَخزوان در بزدایع و بزدعتهای نیمزا
مینویسد:

12
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دگرگونی شعر ما و افتادنش بزه طریزق تزازه در حقیقزت نقطزهای روشزنتر از نیمزا
ندارد ....پیش از او مسلماً دیگرانی در زمان ما شعرها گفته اند ...امزا هزیچ کزدام از
کسانی که پیش از او و یا همزاد و همزمان با او میشناسیم ،دگرگونی شزعر امزروز
ما را مشخصتر و گویزاتر از او نشزان نمزیدهنزد .اگزر رایحزه و بارقزة تجزددی از
آثارشان شنیده و دیده میشود ،بنیاد و اصزول کارشزان همچنزان باسزتانگان اسزت؛
منتهی در مرحلة انتقالی از یكی دو جهت بزه راه آمزدهانزد و از جهزات الزم دیگزر
نیامدگانند (اخوان ثالث :9341 ،ص.)32

نیما تالش میکند تحولی همه جانبه ایجاد کند؛ تحولی هم در فورم و هزم در محتزوا.
نیما خود ،این تحول همهجانبه را چنین شرح میدهد:
ادبیات ما باید از هر حیث عوی شود .موضوع تازه کافی نیسزت و نزه ایزن کزافی
است که مضمونی را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم .نه این کزافی اسزت کزه بزا
پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعها یا وسایل دیگر ،دست به فورم
تازه زده باشیم (اسفندیاری «یوشی » :9335 ،ص.)959

چنین تحولی صورت نمیپذیرد مگر اینكه پیش از آن نگاه ،ذهزن و اندیشزة شزاعر،
متحول شده باشد .نیما فورم شعر جدید را حاصل «فورم ذوق و فكر» خود میدانزد .ایزن
آگاهی ممكن نیست ،الّا اینكه نیما میداند در چزه مرحلزهای از تزاریخ ادبیزات ایسزتاده
است .ساده انگارانه است اگر نیما عاری از این آگاهی پنداشته شزود ،نتیجزة کوششزهای
وی در به سامان رساندن نظریهاش گواهی بر این مدعاست .نیما مینویسد« :مزیگوینزد
جریان تاریخ هر دوره در ردّ و قبول وقایع ،عبارت از کشش بزه طزرف آزادی اسزت»...

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم
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(اسفندیاری :0535 ،ص .)999نیما چه زنجیری را بر دست و پای خویش میبیند که در پزی
رهایی از آن است؟ او آزادی در شعر را «آزادی از قیود بی لزوم و فایدة قدیم» میداند.
محمد حقوقی مینویسد« :نیما با ارائة شعر خود تعریفی دیگر از شعر به دسزت داده
است؛ تعریفی که دیگر مطلقاً به اعتبار اقتدار در سزخنوری نیسزت» (حقزوقی ،9359 ،ج:9
 . )99با این نگاه اقتدار بزرگترین شاعران کالسیك که سخنوری و سخندانی از مهمتزرین
وجوه شاعری ایشان بوده است ،مزورد تردیزد واقزع مزیشزود .در واقزع معنزای کلمزة
«اقتدار» تحتالشعاع قرار می گیرد؛ به این معنا که شاعران سخنور کالسیك بزرای اینكزه
طول مصراعها را مساوی کنند ،گاهی ناچارند از کلمزاتی کزه نبودشزان خللزی در معنزا
ایجاد نمی کند هم استفاده کنند؛ یعنی بهترین واژه یا ترکیب ممكن را بیابند و منطبزق بزا
وزن شعر در مصراع جای دهند؛ این نمونهای از اقتدار شاعر در سخنوری بود.
از دیگر مصداقهای اقتدار شاعر کاربرد صنایع عجیب و غریب ابداعی بزود« .التززام»
در به کار بردن صنعتی خاص در نهایت اسزتادی هزم از تبعزات داعیزة سزخنوری بزود.
سرودن شعر بینقطه یا تحمیل یك واژه بر تمام پیكر یك شعر و یا سرودن بیتزی بزدون
کاربرد حرف (الف) و تالشهای بیثمر و جنون آمیزی به این شكل از مصداقهایی اسزت
که میتوان «انحراف اقتدار»ش نامید .92اما «اقتدار» به معنای آنچه در نظریه و شزعر نیمزا
شكل گرفت ،تعریف دیگری دارد .اقتدار شاعر بدان معناست که شزاعر ،خزالق محز
است و اوست که حاکم بر موسیقی و فورم شعر است .هیچ واژهای از سزر ناچزاری وارد
حریم شعر نو نمیشود؛ این است معنای اقتدار شاعر معاصر.
در دورة مورد بحث ،جدالهای ریز و درشتی در باب صاحبان اصزلی فرهنزگ ادبزی
کالسیك در گرفت و برخی فروکش نمود و بعضی ادامزه یافزت .هیمنزة بزرگزانی مثزل
سعدی و حافظ مورد حمله و تردید قرار گرفت تزا ذهزن عمزوم آمزادگی الزم را بزرای
عری اندام انواع جدید بیابد.
آنچه گفته شد ،تنها یك روی سكه است .روی دیگر سكة تحول این است کزه نیمزا
برای ایجاد چنین تغییری باید از دایرة تأثیر قدرتمند ادبیات و اندیشة کالسزیك ،فاصزله
می گرفت .نیما هم مثل هر شاعر دیگری که در جغرافیای فرهنگ ایرانی زندگی میکرد،
تحت تأثیر ناگزیر ادبیات کالسیك بود .این تأثیر ،نمودهای بسیار گسزترده و گونزاگونی

دارد؛ برای مثال ،تنها به چند نمونه از اثرگذاریهای سعدی به عنوان مهمترین نماد سزنت
ادبیات کالسیك فارسی بر نیما اشاره خواهد شد.
نیما با همة انتقاداتی که به سعدی دارد ،زبان فارسی را زبان سزعدی مزینامزد .او در
یادداشتهای روزانة خود می نویسد« :زبان شیرین فارسی در خطر است ....آیا زبان حافظ
و سعدی را منهدم خواهند کرد» (اسزفندیاری :9330 ،ص )003و یزا اینكزه نیمزا هزم ماننزد
بسیاری از ایرانیان ،خودآگاه یا ناخودآگاه در کزالم خزود از شزعر سزعدی شزاهد مثزال
مزیآورد« :ایرانیهزایی دیززدم کزه مزیخواسززتند اسزتقالل مملكزت را بززا حرفهزای پززوچ
بفروشند ....و متصل می گویند چرا در این خرابه مانده ایم برویم به اروپا ...و باید گفزت
تو اگر مرد هستی ره و رسم مردان را بیاموز .خرابی را آباد کن.
و این جهد میکند که بگیرد غریزق را
گفت آن گلیم خویش به درمیبزرد زمزوج
(همان 032 ،و)039

14

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

14
14

حتی بیش از اینها در شعر نیما هم میتوان از تأثیر سعدی سرا گرفزت؛ بزه عنزوان
نمونه میتوان به منظومة «ای شب» اشاره کرد «که میتزوان آن را از از حیزث شزكل بزا
ترجیعبند زیبا و بلند سعدی مقایسه کرد...
هان ،ای شب شوم وحشتانگیز
تا چند زنی به جانم آتش
یا چشم مرا زجای برکن
یا پرده ز روی خود فرو کش
یا بازگذار تا بمیرم
کز دیدن روزگار سیرم...
(آرینپور ،9359 ،ج)209 :0

در قالبهای کالسیك اشعار نیما و نیز در قالبهای نو شزعر وی ،تزأثیرات زبزانی شزعر
سعدی قابل مالحظه است (ر.ب .بهرامپور عمران :9331 ،ص 023تا.)052
شاید بیش از همة اینها ،مهمترین تأثیر سعدی بر ذهن نیما ،نه از خود سعدی ،بلكزه
از جانب جامعه باشد؛ جامعه ای که بیش از هر شاعر دیگزری از سزعدی تزأثیر پذیرفتزه
است و این تأثیر را به هر گویندهای در این زبان منتقل میکند .مجموعزة ایزن تزأثیرات
است که در نیما ایجاد اضطراب میکند .این اضطراب ،آنگاه به اوج مزیرسزد کزه نیمزا
سعی در بیان نظریه های خود دارد .اینجاست که نیمزا بزرای رهزایی از ایزن «اضزطراب

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

تأثیر» به «بدخوانی خلّاقانه» متوسل میشود .در واقع بدخوانی خلّاق ،ترفنزدی اسزت تزا
هم از اضطراب تأثیر بر نیما بكاهد و هم راهزی بزرای بیزان نظریزههزای نیمزا در شزعر
بگشاید.

اگرچه این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری تزازگی نداشزت و
بعضی از شاعران بزرگ مانند ظهیر و خاقانی در زمان حیات خزود مشزهور و نززد
شعرشناسان عصرشان معروف بودند ،گمان نمیرود که هیچ یك از آنان در شهرت
میان فارسی شناسان کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان در عهزد
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جايگاه سعدي در سنت شعري ايران
بدون تردید سعدی یكی از نمایندگان شعر و تفكر کالسیك است« .شاید چهزرة متقزدم
ترکیبی از چندین نویسنده باشد ....به اثر شاعر توانا نمیتوان بزه صزورت مسزتقل و بزه
مثابة متنی جدا نگریست؛ چرا که هیچ اثر «اصیلی» وجود ندارد» (مكاریزك :9312،ص.)42
سعدی به عنوان شاعری قدرتمند در ادامه و تكمیل فرهنگ و ادبیاتی پا به عرصه نهزاده
است که نمی توان درباره میزان هوش و تسلط بنیانگذاران آن نسبت بزه یكزدیگر داوری
کرد .هر گاه شعر هر یك از شاعران بزرگ کالسیك به صورت جداگانه ،مزورد بررسزی
و داوری قرار گیرد ،گویی شیوة شعر و شاعری بر او ختم است .پس با چنین پیشزینهای
آثار سعدی را با این کیفیت ،نمیتوان آفرینشی خلقالساعه دانست؛ بلكه او نیز همچزون
هر نویسنده ای وامدار پیشینیان خود است .از این دیدگاه ،بررسی خوانش نیما از شعر و
اندیشة سعدی در واقع بررسی تلقی سردمدار تحول در شعر فارسی از سنتی اسزت کزه
وی سعی در تغییر آن دارد .نقدهایی که نیما بر شعر سعدی مینویسد ،ایراداتی است که
بر تفكر کالسیك می گیرد .شاید سزعدی مصزداق همزة آن انتقزادات نباشزد ،امزا بواقزع
بهترین نمایندة جریان عظیم شعر کالسیك است .میتوان سؤال اولیه را به ایزن صزورت
پرسید :چرا سعدی را میتوان نمایندة تام و تمام شعر کالسیك دانست؟ برای پاسزخ بزه
این سؤال باید به بررسزی ویژگیهزایی در ذهزن و زبزان سزعدی پرداخزت کزه او را بزه
تأثیرگذارترین چهرة ادب فارسی بدل کرده است.
یكی از نشانههای تأثیرگذاری شعر سعدی ،رواج آن در میان پارسیزبانزان اسزت .او
از معدود شاعرانی است که از زمزان حیزات خزود طعزم شزهرت و رواج اشعارشزان را
میچشند.

و زمان خود به سعدی رسیده باشند و اینكه او در آثار خویش چند جا به شهرت و
رواج گفتار خود اشاراتی دارد ،درست و دور از مبالغه است (صفا :9330 ،ص.)422

ابعاد این تأثیر آن گاه شگفتآور میشود که پس از هفت قرن ،نهتنهزا شزعر سزعدی
هم چنان در میان فارسیزبانان رواج دارد ،بلكه شاید بیش از هر شاعر دیگری به خزانزة
امثال رای در زبان و فرهنگ مردم این سرزمین راه یافته است.
وقتی شعری دارای خصوصیاتی باشد که بتوانزد آن را بزه درجزة بزاالیی از اعتبزار
معنایی و هنری برساند ،چنین شعری برای ورود به فرهنگ زبان جواز مزیگیزرد....
مصراع یا بیتی از شاعران هنگامی به صورت ضربالمثل در میآید که اوالً مضمون
آن در حوزة تجربة عام و مشترب مردم باشد .ثانیزاً از جهزت بیزان خصوصزیتی بزه
یادماندنی داشته باشد و ثالث ًا درب آن بزر همزه کَزس آسزان باشزد و از ایزن لحزاظ
سعدی ...شاید در میان شاعران کالسیك بزاالترین مرتبزه را داشزته باشزد(کیزانوش،
 :9331ص 33و .)31
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سعدی شاعر نخبه گرایی نیست و این از دیگر دالیل تأثیرگذاری اوست .سزعدی بزه
زبان مردم و برای مردم می نویسد؛ نه به شیوة رای اعصار کهن ادب پارسی برای دربزار
و جمع شعرا و فضالی درباری .به همین دلیل هم آثار او چه نظم و چه نثر ،به شیوهای
کاربردی مورد استفادة مردم قرار گرفته و از دیرباز درسنامة مكتبخانههای سنتی ایرانی
بوده است .همة اینها باعث شده است سعدی ،فراتر از شاعر یزا نویسزنده بزه پدیزدهای
فرهنگی با ابعادی غول آسا بدل شود .این چنین است که در آغزاز عصزر روشزنگری در
ایران ،سعدی آماج حمله های نخستین روشنفكران قرار می گیرد؛ چرا که از دید آنها هم،
سعدی نه فقط شاعر و نویسنده ،بلكه نمادی از تفكر کالسیك حاکم بر فرهنزگ ایرانزی
است.
می توان گفت اصول اخالقی حال حاضر جامعة ما در بنیزاد و خطزوط کلزی همزان
اصول سدههای میانه است ،اصولی که در گذشته به صورت ترکیبزی از آموزشزهای
دینی و آداب و سنتهای غیردینی اخالقی شزكل گرفتزه و در نوشزتههزای حكمتزی
سعدی نیز بازتابیده است (هخامنشی :0535 ،ص.)99

بنابراین انتقاد از محتوای آثار سعدی برابر با انتقاد از جامعه مینمود .گرچه منصزفانه
نیست که سعدی را واضع این اصول در نظر گرفت و به او تاخزت .او فقزط بازنماینزدة
صریح واقعیتهاست.

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

فرمانروایی سعدی نه فقط مرزهزای ذوق مردمزی را در اختیزار دارد؛ بلكزه نخبگزان
جامعة ادبی هم شاید حتی بیش از مردم به سزعدی توجزه دارنزد و از وی تأثیرپذیرنزد.
سعدی در میان ادبای کالسیك ،شاعری است بیرقیب در فصاحت و بالغت .جایگاه او
بویژه در اجماع نظر مردم و ادبا منحصر به فرد است .شاید از این نظزر ،فردوسزی تنهزا
شاعر نزدیك به او باشد .پس وقتی سزعدی افصزحالمتكلمزین و اسزتاد سزخن خوانزده
می شود و معیار فصاحت و بالغت زبان فارسی ،بوستان و گلستان اوست ،طبیعی اسزت
که هر تالشی برای تغییر در زبان ،ساخت ،بالغت و پیش از همزة آنهزا ،زیبزاییشناسزی
شعر پارسی ،ناگزیر از مقابله با زیباییشناسی کالسیك و مهمترین نمایندة آن یعنی شعر
سعدی است.
در واقع سیر تحول شعر فارسی از سنت به مدرنیسزم همزان مسزیری اسزت کزه در
جامعة روشنفكری ایران ،پیش از این آغاز شده بود .شعر نو هم برای پایهگذاری اصزول
و قواعزد زیبزاییشززناختی جدیزد ،نززاگزیر از تخریزب تمززام یزا بخشززی از کزاخ عظززیم
زیباییشناسی هزارسالة شعر فارسی است .زیباییشناسی کالسیكی کزه سزعدی یكزی از
قله های بزرگ آن است .البته باید پذیرفت که هیچ نوسزازیای بزدون تخریزب ممكزن
نخواهد بود.
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تحليل خوانش نيما از شعر و انديشة سعدي
یكی از مهمترین تفاوتهای نیما با دیگرانی که پیش از او و یا همزمان با او بزرای تحزول
شعر فارسی کوشیدند ،این نكته است که نیما تنها ،شاعر نیست ،بلكزه نظریزهپزرداز هزم
هست .نیما در نوشتههای پرشمار پراکندهای که از او به جا مانده است ،نظریههای خزود
را در باب چرایی و چگونگی تحول در شعر فارسزی و همچنزین اصزول و قواعزد کزار
خود به تفصیل ،اما بسیار پراکنده بیان کرده است .این نوشتهها پس از مزرگ نیمزا و بزه
پایمردی سیروس طاهباز و شزراگیم یوشزی بتزدری منتشزر شزد؛ متزون باارزشزی کزه
میتواند راهگشای بسیاری از ابهامات در باب شعر و اندیشة نیما باشد.
نیما در نقطة عطف تاریخی تحول شعر فارسی ،ایستاده و چنانكه پزیش از ایزن هزم
گفته شد برای پایه ریزی این تحول ناگزیر از بازخوانی انتقادی سنت شعر فارسزی بزود.
نیما این نكته را در نامهای از «حرفهای همسایه» چنین توضیح میدهد:

11


پرسیدی چه مزیتی متأخرین بر متقدمین دارا هستند؟ اگزر منكزر تكامزل تزدریجی
باشی ،هیچ مزیتی .اما هنر از یك نقطه حرکت کرده ،این نقطزه روز بزه روز بززرگ
شده و هستی دیگر که بزرگتر است فراهم آورده ...هنر به مراتب دقیقتزر شزده امزا
مرمت الزم است .هنر همچنین بمراتب مرمت شده اما با معایب خود همراه اسزت؛
زیرا اگر هنر کنونی را عاری از عیب بدانی نسبت به آینده باز منكر تكامزل شزدهای
و چون منكر تكامل شده ای باید نقصی هم در هنر قدیم نبینزی (اسزفندیاری:9335 ،
ص.)920

نیما بروشنی بیان می کند که هر حرکت رو بزه تكامزل ناچزار از بررسزی انتقزادی و
عیب جویانة سنتهای پیش از خود است؛ این همان رویكردی است که نیمزا در خزوانش
سنت شعر کالسیك و بویژه شعر و اندیشة سعدی که مورد بحث این نوشزتار اسزت در
پیش می گیرد .شمّ انتقادی و فرهنگ شناسی نیما پزی بزرده بزود کزه خالقیزت از طریزق
مبارزة منطقی بین این دو دسته از هنرمندان ایجاد میشزود .تقسزیمبنزدی هنرمنزدان بزه
متأخران و متقدمان دقیقاً مطابق تقسیمبندی بلوم است .همنوایی نیما بزا بلزوم جالزب و
شگفتانگیز است.
11
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بدخوانيهاي خالقانة نيما
عمدة آرای نیما در باب سعدی را میتوان در مجموعة «حرفهای همسایه» یافزت« .نیمزا
یوشی «حرفهای همسایه» را به صورت نامه هایی به یك شاعر جوان فرضزی نوشزته ،و
در واقع اندرزهای استادی است به شاگرد در بیان چند و چون شعر و رازها و نیازهزای
شاعری که در ادبیات اروپایی نظیرهای متعزدد دارد از آن جملزه «چنزد نامزه بزه شزاعر
جوان» نوشتة «راینر ماریا ریلكه» ...شاعر آلمانی ( ...)9104 - 9305و دیگری «اندرزنامهای
به شاعر جوان» نوشتة «جاناتان سوییفت» ...شاعر و طنزنزویس ایرلنزدی (»)9025 - 9440
(کیانوش :9331 ،ص 33و .)31
«حرفهای همسایه» مجموعه  930نامه است کزه در سزالهای  9303تزا  9300نوشزته
شده است .نیما به یكی از ویژگیهای اساسی شعر سعدی اشاره میکند و مینویسد:
همسایه میگوید «شعر نباید شنونده را در فهمیدن معنی آن ،معطل کند» ...یكزی از
شعرای فرانسه که درست در نظرم نیست (و شاید بوالو در آر پوئه تیك) میگویزد
«آسان ،مشكل»؛ یعنی آسان فهمیده شود ،ولی ساختن این آسان ،مشكل باشد؛ یعنی

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

هر کس نتواند....اما این هنری است در پیش قدما .من نمیتزوانم ایزن کزار را هنزر
بدانم .سراسر اشعار بدوی در تاریخ ادبیات دنیا همین حال را دارد .آثزار دورههزای
رئالیستی (شعرهای خالی از عمق و خیزال و حزس دقیزق) سراسزر آسزان فهمیزده
میشوند ... .نمیتوان منكر بود .امروز شعر آسان ،شعر هزومر ،فردوسزی و بوسزتان
سعدی است (اسفندیاری :9335 ،ص.)990

این ویژگی به تعبیر قدما «سهل و ممتنع» بودن است .منتقزدی دربزاره ایزن خزوانش
نیما از مقولة سهل و ممتنع چنین میگوید:
اگر نیما در رسالة بوالو شعر را هنری «آسان -مشكل» خوانده باشد ،غری سزخنی
بوده است که آسان به نظر آید و نه آن گونه که نیما دریافته فهم آن آسزان باشزد و
این همان سخن «سهل و ممتنع» قدمای خود ماست که مثل اعالی آن سعدی است
اما نیما مغالطه میکند (پارسینژاد :9331 ،ص 05و .)04

از من چیزی که باید بشنوید (مشكل آسان) یعنی مشكل فهمیده شود وآسزان گفتزه
شده باشد .شعر و موسیقی و نقاشی در دورة ما به این مرحلة باریك وعمیق رسیده
است؛ .پا به پای همه چیز همه چیز تكامل پیدا کرد ...اساس شعر هندی در ادبیزات
ما نمونة آن اشكال است؛ یعنی شعر مرحلهای از تكامل خود را پیمود( ....همان).

البته سخنان نیما در باب شعر «مشكل -آسان» هم میتواند ناظر بر بععد معنایی باشد؛
چیزی که در قالب شعر سمبلیك به ظهور میرسد؛ شعر مشكلی که با خواندن و انزدکی
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اگر مقصود نیما بافت کالمی و رابطة دال و مدلول باشد با توجزه بزه اینكزه بوسزتان
سعدی و شاهنامه را مثال میزند و نیز تأکید میکند که «این هنری است در پیش قزدما»،
پس انتقاد وی ناظر به همان ویژگی آشنای سهل و ممتنع بودن است .وی بزا تفسزیر بزه
رأی سخن بوالو ،شعر سعدی را در کنار شعر فردوسی و هومر ،آسانفهزم مزیخوانزد و
آن را هنر قدما عنوان میکند و به این شكل سعی دارد یكی از نقاط قوت شزعر سزعدی
را ضعف وی جلوه دهد؛ چراکه معتقد است« :امزروز شزعر و فزرق نزدارد؛ هنزر ،بزرای
خواص است (در مرحله اعالی خود) این قسزم هنزر مشزكل اسزت» (اسزفندیاری:9335 ،
ص.)990
نیما شاعر نخبهگرایی است و البته شعر در نظر او هنری نخبهگرایانه است .اینجا هزم
تفاوت او با شاعری همانند سعدی برجسته میشود .پیشنهاد نیما چیست؟ او چه چیز را
جایگزین شعر آسان -مشكل قدما میکند؟

«فعالیت دِماغی» به خوانش زیرساختهای زندگی اجتماعی مردم منتهزی شزود کزه مزردم
عادی آن را در نمییابند ،اما زندگیش میکنند .به هر حال نیما ،سهل و ممتنع را چزه در
سطح کالم و چه در سطح اندیشه ،نمیپسندد.
آنچه نیما توصیه میکند ،شعری دشوارفهم و پیچیده است .نیك که بنگریم ،خزواهیم
دانست که دیریابی مفاهیم از ارزشهای دورة تجدد به شمار میرود به گونهای که شزاعر
لزومی نمیبیند ،برای تفهیم کردن شعر بزه خواننزده ،آن را بزه الفزاظ و تصزاویر مبتزذل
کاهش دهد ،بلكه بر خواننده است که سواد و آگاهی پزیشفزری را داشزته باشزد و بزا
قدری اندیشه به درب و دریافت برسد.
پیش از انس و عادت به طزرز کزار بزرای عمزوم مزردم و بزرای کسزانی تنبزل کزه
نمی خواهند به خود زحمت فعالیت دِماغی بدهند ،فهم این اشعار مشكل است .امزا
فهم این نكته آسان است که تكامل ذوق و فكر انسانی را احمقانه است انكار کردن
(اسفندیاری :9335 ،ص.)990
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به نظر میرسد نیما پس از تخطئة ویژگی «سهل و ممتنع» ،ساختن ترکیزب و تلفیزق
جدید و در نهایت ابهام را در شعر مد نظر دارد که در امتداد یكدیگرند.
در میان شاعران کالسیك ،این سزه ویژگزی عمزدت ًا در شزعر نظزامی و حزافظ قابزل
دستیابی است که شاعران مورد عالقة نیما هستند .او در بوطیقای سبك هندی ،ایزن سزه
عنصر را به آسانی مییابد؛ در نتیجه « نیمزا ابهزام شزعر سزبك هنزدی را بزه ابهزام آثزار
سمبولیستی نزدیك دانسته و خیال انگیزی آن را سزتوده اسزت» (بهزرام پزور عمزران:9331 ،
ص .)000او شعر سبك هندی را مثال میزند غافل از اینكه «تكامل در تاریخ ادبیات ما و
تار یخ اجتماعی ما حالت پاندولی دارد؛ یعنی یك گام به جلو و چند گام به عقب و مثل
99
اروپا سیاق خطی ندارد» (شفیعی کدکنی :9319 ،ص.)953
نیما در این مقایسه ،شعر پیچیده و دشوارفهم را بر شعر روان و سزاده فهزم سزعدی
برتری می دهد .تنها حجّت او تكامل ذوق انسان به سمت پیچیدگی است .نیما نامة خود
را با این جمله به پایان میبرد؛ جمله ای که نشزان از نزاگزیری نیمزا در روی آوردن بزه
اسززتداللی شززهودی دارد و شززاید کلیززد فهززم چرایززی ایززن نتیجززهگیززری باشززد.
«والسالم علی من اتبع الهدی .راه راست را ذوق شما به شزما مزیفهمانزد .هزیچ کزاری
برخالف آن نكنید (و لو غلط) زیرا این غلط طبیعی است» (همان.)993 ،

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

از تفاوت بین حافظ و سعدی پرسیدی؟ اگر این مطلب بر شما پوشیده باشد ،یقزین
بدانید ،همیشه پوشیده خواهد بود؛ زیرا این مطلب را در قسمت عمدهاش با حزس
شدید خود باید درب کنید و مربوط به هزیچ گونزه علزم و روش تحقیقزی نیسزت
(اسفندیاری :9335 ،ص.)039

هرچند نیما در پایان نامه استداللهای خود را کامالً عقالنی عنوان و اشزاره مزیکنزد:
« صد بار منطق و عقل را در این قضاوت ببینید به جای ذوق و سزلیقه و حزس» (همزان،
.)033
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او همچنین در نامة دیگری از مجموعة «حرفهای همسایه» به بهانه مقایسزة حزافظ و
سعدی ،نقدهایی بر شعر سعدی وارد می کند که در همین بخش مورد بررسی و تحلیزل
قرار خواهد گرفت .اما پیش از ورود به این بخش ،نكتهای شایستة یادآوری اسزت و آن
اینكه نیما از میان شاعران کالسیك ،بیش از هر شاعر دیگری به نظامی ارادت دارد .نیمزا
نظامی را به دلیل «تلفیقات و ترکیبهای تازه»ای که به کار برده ،بارها ستایش کرده اسزت
و حتی نظامی را در شعر حماسی برتر از فردوسی میشمارد .90البته نیما دالیل دیگزری
هم برای عالقه به شعر نظامی دارد .نویسندة «در تمزام طزول شزب» دالیزل ستایشزها و
تأثیرپذیریهای نیما را از نظامی در چهار مورد دسته بندی کرده و توضیح داده اسزت کزه
عبزارت اسززت از .9 :تلفیقزات زبززانی  .0خیزاالت مهیززب ملكزوتی [بززه تعبیزر نیمززا] .3
توصیفهای زنده و شخصیتپردازی  .2رویارویی نظامی با شاعران کهنسال عهد خزویش
(ر.ب .بهرامپور عمران :9331 ،ص 032تا  .)034دالیلی که نیما برمیشزمارد از اهزداف اصزلی
وی در شعرسعرایی است .یكی از مهمترین هدفهای وی نزدیك کردن شزعر بزه زنزدگی
انسان است که ناگزیر از جنبه های دراماتیك اسزت؛ نیزز توصزیفها و صزحنهپردازیهزای
نظامی بسیار نزدیك به آنچه نیما از شعر میخواهد.
تنها شاعر کالسیك دیگری که نیما او را با نظامی همتراز میداند ،حافظ است و نیما
بارها او را ستایش میکند .او زبان حافظ و نظامی را «زبان دنیزا»« ،زبزان معنزی»« ،زبزان
دل»« ،زبان غیب» می داند .نیما نیز برای اثبات اشكاالتی که بر سعدی میگیرد به مقایسة
او با حافظ می پردازد .البته قیاس حافظ و سعدی در آن دوره کامالً رای بود؛ بزه عزالوه
نیما ،حافظ را از پیش برنده می داند .اما بزاز هزم در اینجزا بزه اسزتداللهایی نزه چنزدان
عقالنی تمسّك میجوید و خود نیز در آغاز نامه به این نكته اشاره میکند:

نیما برای اثبات ضعف سعدی ،نه از الفزاظ او مزیگزذرد و نزه از محتزوای آثزارش.
جهانبینی سعدی را دست چندم و عاریهای میپندارد .او میگوید:
 ...عالوه بر اشتباهات لغوی ،شیخ اجل هیچ گونزه تلفیزق عبزارت خاصزی بزه کزار
نمیبرد .این مطلب خیلی برای شناختن وزن اشخاص اهمیت دارد؛ مثل اینكه هزیچ
منظور و معنی تازه نداشته است .مطالب اخالقی او بیانات سهروردی و غزلیات او،
شوخیهای بارد و عادی است که همه در قالب تشبیه و فصاحت ریخته؛ اما حقیقتزاً
چه چیز است این فصاحت که جواب به معنزی عزالی نمزیدهزد؟( ...همزان 039 ،و
.)030
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بحث دربارة آنچه نیما بدون ذکر مثال ،اشتباهات لغوی! خوانده بیفایزده اسزت .امزا
نكتة دومی که نیما مطرح میکند ،تلفیق عبارت است .همان گونه که گذشزت ،نیمزا بزه
ترکیبسازی عالقه ای فراوان دارد و یكی از دالیل عالقة او به نظامی و حافظ هم همین
ترکیبسازیهاست .نیما در نامة دیگری بدرستی اشاره میکند که« :فكر میزاید ،اما کلمه
زاییده نمیشود مگر با فكر .شعرایی که فكری ندارنزد ،تلفیقزات تزازه هزم ندارنزد .امزا
آنهایی که نظامی و حافظاند برعكس»(93همزان .)942 ،البته او خود چندین بار به این نكته
اشاره می کند که کلمات هر شعر باید متناسب با بافت ساختاری ،روایزی و بیزانی همزان
شعر انتخاب شود.
از کلمات بازاری نوشته بودید ...ژانرها را نمیشود بزا ایزن هزوس ،خزراب کزرد و
ساختمانهای کالسیك باید به همان زیبایی خود باشند .ساختمانهای کالسزیك ،ابزداً
تاب این دستكاری را ندارند و در واقع مثل شیشة نازب ،میشكنند .پس ما باید در
طرز کار خود که با فرم و بیان و شیوهای خاص شروع میشود برای هر چیز نكاتی
در نظر بگیریم .هنر این است که چگونه زیبا و خوشایند به کار ببریم ،نه اینكه تنها
به کار ببریم (همان.)943 ،

می توان گفت به کزار بزردن ترکیزب و تلفیزق تزازه در بسزتر بافزت کزالم و سزبك
گویندگی شاعر شكل میگیرد.
در ادامه چنین آمده است:
شعرای بزرگ کلمات خاصی دارند که شخصیت آنها را میشناساند؛ زیرا که معنای
خاصی داشته ،و مجبور بودهاند ،کلمه برای منظور خود پیدا کننزد .در صزورتی کزه
برای مطالب عادی کلمات چه زیاد و در دسترس همه هست و همه میگویند .شما

رابطه نيما با سعدي براساس نظريه «اضطراب تأثير» هرولد بلوم

حافظ را میتوانید با یك دسته الفاظ خاص خود او در هر کجا بشناسزید امزا شزیخ
95
اجل ...92این است مقام این دو بزرگوار در فصاحت کالم و در خصزوص معنزی!
( همان.)030 ،

نیما ،آگاهانه یا ناآگاهانه به بدخوانی شعر سعدی دست زده است .البته باید گفت که
قطعاً این نوع خوانش ،بدخوانیهای خالقانزهای اسزت؛ چزرا کزه از سزویی بزار تزأثیر و
اضطراب حاصل از آن را با شكستن شمایل خداوندوار سعدی از دوش نیما بر میدارند
و از سوی دیگر ،نظریه های خالقانة نیما را برای تحول در شعر پارسی به شكلی عملزی
به نمایش میگذارد.
در ادامة همین نامه ،یعنی نامة شمارة  922مجموعة «حرفهزای همسزایه» ،نیمزا نقزد
اساسی دیگری درباره اصلیترین محتوای شعر سعدی وارد مزیکنزد .او در اینجزا بزر آن
است که عشق از این دست که در غزل سعدی است ،دون شأن شاعر است و این عشق
عادی و مغازلهای باید به مرور به عشقی عالی مبدل شود.
در نزد شیخ هیچ گونه حسی تطور و تبدیل نیافته و عشق برای او یك عشق عزادی
است و برای همة ولگردها و عیاشها و جوانها هست ...در شعرای بززرگ ،عشزق و
عاشقی تبدیل و تطور یافته .احساسات آنها تخمیر شده .خمیرهای اسزت کزه وقتزی
خام بوده است (چنانكه در جناب شیخ اجل) (اسفندیاری :9335 ،ص.)030

در بین شعرای ما حافظ و «مال» عشق شاعرانه دارند؛ همان عشق و نظر خاصی کزه
همپای آن است و شاعر را به عرفان میرساند .همچنین «نظامی»  ...در سعدی ایزن
خاصیت بسیار کم است و خیلی به ندرت میتوانید در این راه با او برخورد کنیزد.
عشق او برای شما گفتهام عشق عادی است .عشقی که همه دارند و به کار مغازله با
جنس ماده می خورد در حالی که در شاعر به عشقی کزه تحزول پیزدا کزرده اسزت
می رسیم؛ به عشقی که شهوات را به احساسات بدل کرده است و میتواند به سنگ
هم جان بدهد (همان 933 ،و .)931
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نیما در نامههای خود ،بارها به این تقسزیمبنزدی اشزاره کزرده اسزت .او احساسزات
عاشقانه را در شعر به دو دسته تقسیم میکند :عشق ساده و عوامانه یا به تعبیر وی عشق
عادی که هر بار هم نمونة آن را شعر سعدی مثال میزند و دستة دوم عشق شاعرانه کزه
احساسی تطور یافته است .نیما در نامهای دیگر ،این نكته را چنین شرح میدهد:
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نیما همواره از ذهنیت گرایی ادبیات فارسی گالیه کرده است و سعی در عینی کزردن
نگاه شاعر به جهان پیرامون دارد« .شعر قدیم ما سوبژکتیو است؛ یعنی با باطن و حاالت
باطنی سروکار دارد .در آن مناظر ظاهری نمونة فعل و انفعال است که در باطن گوینزده
صورت گرفته نمی خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد کزه در خزارج وجزود دارد»
(همان .)925 ،اما نیمای مروّج عینیگرایی در برخورد با عاشقانههای سعدی ،آنهزا را عزام
و ساده و غریزی مییابد و ناخودآگاه به سمت ذهنیتگرایزی پزیش مزیرود .او حزافظ،
موالنا و نظامی را در عاشقانهها بر سعدی برتری میدهد؛ چرا کزه احساسزات عاشزقانه
نزد آنها تحول و تطور یافته است .اما آیا این تحول ،حرکت از ابژه به سوژه نیست و آیا
این نیما نیست که در افسانه به حافظ چنین میتازد:
کز زبان می و جام و ساقی اسزت
حافظا! این چه کید و دروغی اسزت
که بر آن عشقبازی که باقی اسزت
نززالی ار تززا ابززد ،بززاورم نیسززت
من بر آن عاشقم که رونده است
(یوشی  :9332 ،ص)55
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به نظر میرسد نیما یا متوجه این نكته نبوده است و یا اینكه دانسته و در ادامة مسزیر
بدخوانیهای خود از سعدی ،سعی در شكستن هیمنة شكوهمند سعدی در قامت شاعری
کالسیك را دارد .با مروری اجمالی دیده شد که نیما ابتزدا ارزش سزهل و ممتنزع بزودن
شعر سعدی را زیر سؤال برد و به این شیوه مهمترین هنر فرمزی شزعر سزعدی را مزورد
تردید قرار داد .او در ادامه به یكی از مهمترین ارزشهای جهانبینی سعدی ،یعنزی عشزق
با دیدة انكار و تردید مینگرد و سعی در ضدارزش جلوه دادن آن دارد .نیما مینویسزد:
«نشانی و جای معین احساسات او مربوط به محوطة کثیف شهرهاست .مربوط به داخل
حرمهای بزرگان و ترکان .او عصارة فكر خود را از همین مكانهای تیزره مزیگیزرد و در
همان جا بذر خود را میافشاند» (اسفندیاری :9335 ،ص.)033
نیما در همین نامه درباره عَرَضی بودن بحث تصزوف در سزعدی و نیزز بزیکیفیتزی
عشق او چنین ادامه میدهد که:
برای شیخ اجل ،معشوق و معشوقه صورت و فكر معین و متداولی دارد ،این اسزت
که به هیچ گونه ابهام در اشعار او بر نمیخورید ....او در زندگی به درد بزیدرمزانی
نمی رسد و در عشق او معشوقه ای ناپیدا و در عین حال پیدایی یافت نمیشزود .در
این صورت مسئلة صفا و تصوف هم برای او حرفی است .البته این مقامی است که
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آن را بر مقام خود افزوده .تصوف خشك او با خون او و با حزس او و بزا آتزش او
سروکاری ندارد .چون هر یك از این سه برای او اعتبزاری ندارنزد و (آنچزه نپایزد،
دوستی را نشاید) میگوید (همان 030 ،و .)033

در این بند از نامه ،نیما به دو نكته اشاره میکنزد .یكزی خزالی از ابهزام بزودن شزعر
سعدی و دیگری تصوف در شعر او .در مورد ابهام در شعر ،بایزد گفزت نیمزا بزه شزعر
پیچیده عالقهمند است و این عالقه را بارها در نوشتههایش نشان داده و یكزی از دالیزل
عالقة فراوان او به حافظ و شاید اصلیترین دلیلش هم ،ذهن و زبان ایهامی و ابهزامآمیزز
حافظ است .پیش از این هم دربارة عالقة نیما به سبك هندی و اعتقاد او مبنی بر اینكزه
شعر سبك هندی ،دورة تكامل شعر فارسی است ،نكاتی را متذکر شدیم .امزا در مقابزل
این عالقة شدید به ابهام ،سعدی قرار میگیرد که:

نكتة آخر ،تصوف در شعر سعدی است .نیما اینجا هم مانند بحث از عشق ،عرفزان
سعدی را خشك و بیروح میداند که با حس و خون و آتش وجود او سروکار ندارد.
در مقابل آن «مرتبة عالی بشری که در اشزعار حزافظ و مزال و خواجزو و عراقزی و
بعضی دیگران می بینید و باید شما را به یك مصراع از آن عزارف بززرگ یزادآوری
کنم که میگوید :عشق پاکان را قیاس از خود مگیر .پیر ما «صفی » میگوید :من بزه
ملك دل شهنشه بودهام تا بودهام .در «خانقاه» این را بر مزار او نوشزتهانزد .عشزق و
دلی که شعرای بزرگمرتبه دارند ،آن است که به زور فصاحت و بالغت نمزیتزوان
آن را به خود چسبانید» (اسفندیاری :9335 ،ص.)022

به نظر می رسد نیما تصوف را در شعر سعدی ،قراردادی ادبی میدانزد .نزه حقیقتزی
عرفانی ،برخاسته از سیر و سلوکی معنوی.
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فصاحت و صراحتی دارد که عشق و معشوق در غزل او طبیعیتزر و زمینیتزر جلزوه
میکند و کمتر مجالی به تأویالت عارفانه میدهد .اما مشكل نیما در این اسزت کزه
بوطیقای او بر محور ابهام در شعر است .این اعتقاد شاید بیشتر ناشی از مطالعة آثار
شاعران سمبولیست فرانسوی باشد ،اما باری واقعیت این است که سعدی بزا ابهزام
سروکاری ندارد .او باصراحت شعر می آفریند و خلق زیبایی مزیکنزد و ایزن نكتزه
موجب سوءتفاهم در نیما می شود که عشق و احساسزات را در حزافظ عزالی و در
سعدی عادی و عامیانه بیابد (پارسینژاد :9333 ،ص  953و .)951

بدخوانی خالق نیما از سنت شعر پارسی ،تنها به ابعاد نظری محدود نیست .نیمزا در
شعر خود هم رد پاهایی از چنین رویكردی به جا گذاشته است.
هر چیز با نظم و قاعده پیوستگی دارد .اگر این نباشد کاری که میکنید و هزر قزدر
انقالب در آن نشان میدهید ،تكامل نیست ،تنزل است .همین دو اصل مسلم اسزت
که انقالب و اغتشاش را با هم تفكیك میکند (همان.)939 ،

نیما به فراست دریافته بود که ذهن مخاطبان و سخنسنجان شعر فارسزی ،چنزان بزه
ساختارهای کالسیك معتاد است که هر تغییری در این سزاختها بایزد بتزدری و بسزیار
سنجیده صورت گیرد؛ چرا که انقالب عظیمی که در ذهن نیما طزرحریززی شزده بزود،
نمیتوانست یكشبه به سرانجام رسد .بنابراین نیما کار شزاعری را بزا قالبهزای کالسزیك
آغاز میکند .همان قالبهایی که قصد تخریب آنها را دارد؛
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چرا که «او نمیخواست مخالفان را در همان قدم اول یكسره از خود روگردان کند.
چنان است که گویی استنباط کرده بزود هموطنزان وی بزه شزكل و قالزب شزعر و
الفاظی که در آن به کار میرود ،بیشتر دلبستگی دارند تا به مضمون آنها .کار شزاعر
جوان در نخستین قدم هنوز «شكستن و فروریختن» نبود .او از اصول جاریزة شزعر
فارسی منحرف نشد و شعرهای اولیة خود را در همزان قالبهزای معمزول و معهزود
ریخت» (آرینپور ،9359 ،ج.)202 :0

لوتمان در تحلیل آثار ادبیای که بر پایة زیباییشناسی تقابل و تضاد بنا شزده اسزت،
می نویسد« :اگر یك متن خاطرة طرح و ساختار سنتی مقدم بر خزود را تزداوم نبخشزد،
نوآوری و ابداعش هیچ گاه درب نخواهد شد» (به نقل از کریمی حكاب :9332 ،ص.)35
نتيجهگيري
به طور کلی« ،اضطراب تأثیر» محرب خالقیت هنری هنرمند است .شاعر برای رهزای از
این اضطراب به نوعی خوانش جدید از آثار شاعر متقدم دست میزند که به کزم شزدن
تأثیر حضور شاعر متقدم میانجامد .باید یادآور شد که بدخوانش شعر سعدی از جانزب
نیما لزوماً آگاهانه و به یكباره صورت نگرفت ،بلكزه جریزانی در آغزاز دورة تجزدد در
ایران شكل گرفت که در آن سعدی آماج نقدها و ستیزهای برخی شاعران و نویسندگان
و منتقدان قرار گرفت .در نتیجه نیما نیز از این جریان سزود جسزت و آزادانزه شزكل و
محتوای شعر سعدی را که تا آن زمان معیار زیبایی و فصاحت بود ،مورد تردیزد و نقزد
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پينوشت
1. Misprision
2. Clinamen
 .3از آنجا که این کتاب به فارسی ترجمه نشده است برای اینكه خوانندة محترم ،از اشتباهات نویسزندة
این مقاله در زمینه ترجمه -که کاری تخصصی است -در امان باشد ،متن کتزاب بزه زبزان اصزلی در
اینجا آورده میشود.
Heidegger, whom I cheerfully abhor, neverthelesssets me an example
when he says that it is necessary tothink one thought and one thought
only, and to think itthrough to the end.

4. David fite
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قرار داد و به واسطة آن تخریب ،بنای جدید خود را که شعر نو بزود ،بنیزان نهزاد .بایزد
تأکید کرد که آنچه در تحلیل نیما از شزعر سزعدی ،ضزعف پنداشزته شزد در قیزاس بزا
گفتمان دنیای جدید صورت گرفت و این گونه نبود که اسزلوب شزعر کالسزیك بزرای
تمام ادوار تخطئه گردد.
در مسیری که نیما برای جایگزین کردن شعر جدید ،طی کرد ،پس از انحرافی که در
خوانش شعر جدید صورت داد به مرور عمالً از روش سعرایش شعر قدیم منحرف شزد.
در تعبیر بلوم« :تغییر جهت از یك مسیر مشخ و قطعی بزه تمزایالت شخصزی فزرد»
صورت گرفت (  .)Bloom, 1997: p.42نیما برای اِعمزال تمزایالت شخصزی کزه البتزه
برخاسته از نیزاز روز جامعزه بزود ،شزعر سزعدی را بزا پزیشفزری تخریزب و قزدری
بهانه جویانه ارزیابی کرد؛ برای نمونه ،آن گاه که از «اشتباهات لغوی شزیخ اجزل» بزدون
ذکر مثال یاد می کند و آن را چنان بدیهی می شمارد کزه بزه بیزان نمونزة اشزتباه ،نیزازی
نمی بیند و نیز اصزرار وی بزر اینكزه کیفیزت عشزق سزعدی در سزطح «محوطزة کثیزف
شهرهاست» و حتی تأکید وی بر لزوم تطور یافتن احساسات در شعر سزعدی و ...بزیش
از اینكه وسیله ای برای آوردن اهداف متضاد با آنها باشد ،وظیفة کمرنگ نمزودن اقتزدار
سعدی را بر عهده دارد.
مبهم بودن به شكل هنری و نیز وجود «ترکیب و تلفیقات تازه» بزه فراخزور اندیشزة
جدیدتر و آوردن شعر «سخت-آسان» به جای «سهل و ممتنع» از مهمتزرین مؤلفزههزای
شعر نیمایی است که نیما نبودن آنها را در شعر سعدی به نقد کشیده است.
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« Earl Wasserman .5واسرمن ردپای خود را در مطالعات دورة رمانتیك بر جای گذاشته است .او
از جمله منتقدان بلوم است که معتقد است بلوم در عین حال که اشعار شِلی ( )Shellyرا بزدخوانی
کرده و با اعمال فرضیات قیاسی بیربط ،اشعار را تغییر داده اما با بدخوانی خالقانة آنها از سوی دیگر
اشعار شِلی را برای ذهن قرن  09آماده ساخته است» (.)Fite, 1985: p.4
واسرمن در نقدی بر کتاب  critique of shelly،s mythmakingچنین اظهاراتی کرده است.
6.The Anxiety of Influence; A Theory of Poetry
7. Misprision
8.SWERVE
[« Clinamen .1این اصطالح] مفهوم اصلی فعال در نظریة تأثیر ادبی است؛ چراکه عاملی که هر شاعر
را از پدر فعلی او جدا میکند ،نمونهای از بازنگری خالقانه است» (.)Bloom, 1997: p.42
 .92محمدرضا شفیعی کزدکنی در کتزاب رسزتاخیز کلمزات ،گفتزار جداگانزه ای دربزارة ایزن بیمزاری
فرمالیستی آورده است تحت عنوان «جنون در جدول صنایع» .ضمن نام بردن از دیوان شاعری به نزام
«مشتری» ،موسوم به «ترانة خیال» که مشحون است از نمونزههزای شزگفتانگیزز تكلزفگرایزی؛ بزه
توضیحاتی جالب توجه با مثالهایی جالبتر پرداختهاند.
 .99اگر به باور نیما (در ایران) هنر به گونهای رو به تكامل است که مثالً سبك هندی که از پسِ سزبك
عراقی آمده از آن و همة سبكهای سرایش شعر پیش از آن متكاملتر است؛ پس ظهور سبك بازگشزت
و مكتب وقوع را چگونه میتوان توجیه کرد؟ گفتار او دربارة شعر پیچیده و دیریاب (البتزه در سزطح
زبان) ،یادآور اشعار خاقانی و انوری است .این شعر برای کدام مخاطب نوشته میشود؟
 .90محمد دهقانی در این باره مینویسد« :قضاوت نیمزا نشزان مزیدهزد کزه او درب درسزتی از شزعر
حماسی ندارد .گمان می کند که چون نظامی معانی دقیق در نظر داشزته و عزالوه بزر آن «تلفیقزات و
ترکیبهای تازه» به کار برده در شعر حماسی نیز از فردوسی برتر است .عجیبتر اینكه او نثر کهن را بزه
دلیل سادگی آن میستاید و می خواهد شعر را هم از این لحاظ به نثزر نزدیزك گردانزد ،امزا سزادگی
کلمات فردوسی را نقصی برای او میشمارد!» (دهقانی :9332 ،ص.)035
 .93نیما از این مقدمة درست نتیجهای نادرست میگیرد و آن اینكه اگر سعدی به ترکیبسازی و تلفیق
عبارت نمیپردازد ،نشانة ضعف فكری اوست یا اینكه فصاحت سعدی در حزدی نیسزت کزه معزانی
عالی را در کالم خود بگنجاند .اینكه گاهی بعضی از شاعران بزرای انتقزال معنزای مزورد نظزر خزود،
ناگزیر از ترکیبسازی میشوند ،نكته ای بجاست .اما قطعاً نیما میداند که کلماتی که برای یك شزعر
انتخاب میشود ،پیش و بیش از هر چیز ،تابع فرم خاص بیانی آن شعر و بافت زبانی است کزه شزعر
در آن خلق میشود .ضیاء موحد مینویسد« :کلمهها به خودی خود شاعرانه و غیرشاعرانه نیستند .هر
کلمهای را میتوان در شعر به کار برد به شرط اینكه آن را در متن مناسب با آن قرار داد ...منظور مزن
از متن ،ساختار کلی کالم به اعتبار محتوا ،بافت نحوی ،لحن و عناصر آوایی اسزت» (موحزد:9303 ،
ص.)992
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 .92تأکید نیما در کاربرد «شیخ اجل» آنجا که به اشتباهات لغوی! سعدی اشاره میکند و نیزز آنجزا کزه
نداشتن تفكر جدید ترکیبساز او را یادآور میشود ،لحنی تمسخرآمیز دارد و نیز کاربرد – رحمه اهلل
علیه – از پس نام وی ،که به تبع آخوندزاده صورت میگیرد ،اشزارهای اسزت بزه تفكزر دوسزتداران
سعدی که نام وی را همیشه زنده میدانند و شیخ اجلش میخوانند.
 .95به نظر میرسد آنچه نیما به عنوان ضعف سعدی مطرح میکند ،تفاوت رویكردهای بالغی در شعر
حافظ و سعدی است .سعدی شاعری است که به تصویر گرایش دارد و ابزار تصزویرگری او عمومزاً
تشبیه است و همچنین صنایع معنوی و البته ساختارهای نحوی معناسزاز و حتزی تصویرسزاز .عمزدة
سعی سعدی ،پنهان کردن عناصر بالغی از سطح کالم و طبیعی و روان جلوه دادن زبان شعر است در
حالی که شعر حافظ گرایش فراوان به استعاره مجاز و کنایه دارد؛ گرایشی که حاصل میل حزافظ بزه
تراکم معانی و تصویرهای متعدد در یك شعر و یا حتی یك بیت است .همچنین حافظ درست عكس
سعدی به صنایع لفظی تمایل فراوان دارد و همین باعث میشود ،بالغت شعر حافظ ،برونگراتر باشد،
نسبت به ساخت بالغی بشدت درونگرای غزل سعدی.
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