شعر بومگرای نیما یوشیج و ویلیام باتلر ییتس در مبارزه با استعمار
1ـ زهرا جاننثاری الدانی *۲ ،ـ توحید تیموری

**

ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان
۱ـ استاديار زبان و ّ
ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان
2ـ دانشجوي دكتري زبان و ّ

چکیده

(تاریخ پذیرش1395/03/17 :؛ تاریخ پذیرش)1395/08/05 :

ایـن جسـتار بر آن اسـت کـه از آثار بومگرای نیما و ییتـس در چارچوب نظری مطالعات پسااسـتعماری
خوانشـی بهدسـت دهد .در مطالعات پسااسـتعمار ،نویسـنده و هنرمند بومگرا به کسـی گفته میشـود که از
آداب ،رسـوم و هنر بومی سـرزمین خود برای روایتگری و شعرسـرایی بهره گیرد .نویسـنده و هنرمند بومگرا
بـه ریشـههای فرهنگی بومی خـود بازمیگردد و از تقلیـد فرهنگ غربی پرهیز میکند .ادوارد سـعید مفهوم
نویسـندۀ بومگـرا را فراتـر از ایـن تعریف میبرد و او را اندیشـمندی میداند که نهتنهـا از فرهنگ و هنر بومی
خـود اسـتفاده میکنـد ،بلکه سـاختارها و اسـلوب فرهنگ غربـی را نیز بهکار میبـرد تا بهبیان اندیشـهها و
احسـاسهای سـرزمین خود بپردازد .ییتس ،شـاعر ایرلندی ،نمونۀ این تعریف اسـت که از یافتههای سـ ّنت
و فرهنـگ انگلیسـی بـرای بیـان مفاهیم و بازیابی فرهنـگ ایرلندی وام میگیرد .نویسـندگان قصـد دارند تا
معرفی کنند که به یاری شـعر
بـا بهكارگيـري تعریـف ادوارد سـعيد ،نیما یوشـیج را بهعنوان شـاعری بومگرا ّ
آزاد غربـی ،پایهگـذار فرهنگ شـعری نو در ایران میشـود.
کلیدواژهها :اسطوره ،امپریالیسم ،مطالعات پسااستعمار ،شعر بومگرا ،نیما یوشیج ،ویلیام باتلر ییتس.

E-mail: z.jannessari@fgn.ui.ac.ir
)نویسندة مسئول(E-mail: tohidrohiteymouri@gmail.com

*
**
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مقدمه
ّ

ضـد
مفهـوم بومگرایـی اغلـب بـا ملّیگرایـی،
ّ
امپریالیسـم و استعمارسـتیزی گـره خورده اسـت .در
نظریّههـای ابتدایـی مطالعـات اسـتعمار ،بر بازگشـت
و اسـتفادۀ صِ ـرف از هنـر ،آداب و رسـوم بومـی تأکید
میشـود .در اينجـا نوعـی بازگشـت بـه ریشـههای
فرهنگـی یک ملّت ،نـه تقلید از فرهنـگ غربی ،مورد
نظـر بسـیاری از نظریّههای پسااسـتعماری اسـت .ا ّما
گروهـی دیگر ماننـد فرانتز فانـون ( )Franz Fanonو
وول سـوینکا ( )Wole Soynkaنظری متفاوت و اغلب
مدعـی اسـت که نویسـندة
متعادلتـر دارنـد .فانـون ّ
بومگـرا «ارزش زیـادی بـرای مراسـم ،سـ ّنتها و
ظاهـر مردم خـود قائل اسـت» ()Fanon,1967: 178
ادبیاتـی انقالبـی
ادبیـات مبـارزّ ،
ادبیـات او «یـک ّ
و ّ
تعصـب
ادبیـات ملّـی» اسـت ( .)Ibidآنهـا دربـارة ّ
و ّ
کورکورانه نسـبت به فرهنگ بومی هشـدار میدهند؛
چراکـه ممکـن اسـت بـا ایـن سـوگیری ،مـردم یک
سـرزمین نتواننـد عیـوب فرهنـگ خـود را ببینند .به
هـر حـال ،در هـر فرهنگـی ،چـه غربـی ،چه شـرقی،
ارزشهـا ،باورهـا ،سـاختارها ،امتیازهـا و اصولی وجود
دارد کـه میتوانـد برای هر فرهنگی خوب و ثمربخش
باشـد .از طـرف دیگر ،انديشـمندي چـون کوامه آپیاه
( )Kwame Anthony Appiahاز خطـر سـاختارهاي
بومـی سـخن میگویـد که ماننـد نژاد ،امری زیسـتی
و مطلـق اسـت و خـود ایـن موضـوع میتوانـد باعـث
مرزبندیهـای بسـيار سـختگیرانه ماننـد درونـی/
بیرونـی ،غربـی /سـ ّنتی و خارجی /بومی شـود .چنین
رویکـردی گاه ممکن اسـت با فطرت انسـان در تضاد
باشـد .همچنیـن ،وی اشـاره میکنـد که «یـک ایراد
بـرای چنیـن منطقی بـرای بومیگرایی این اسـت که
آن ،چندگانگـی میـراث نویسـندة مـدرن آفریقایی را
نادیـده مـی گیـرد» ( .)Appiah, 1993: 66یکـی از

متعادلتریـن نگاهها ،دیدگاه ادوارد سـعید (Edward

 )Saidدربـارۀ بومگرایـی اسـت کـه هـم تعریـف
دقیقتـری بهدسـت میدهـد و هـم از ویلیـام باتلـر
ییتـس ( ،)William Butler Yeatsشـاعر ایرلندی ،به
عنـوان نمونهای از شـاعران بومگرا یـاد میکند (321
..)Hawley, 2001:
ادوارد سـعید ،منتقـد پسااسـتعماری ،در فصـل
«ییتـس و اسـتعمارزدایی» از کتـاب فرهنـگ و
امپریالیسـم ( ،)Culture and Imperialismویلیـام
باتلـر ییتـس را شـاعری بومگـرا ( )Nativistمینامد:
«شـاعری کـه با وجود بهـره بردن از زبان ،سـاختارها،
ادبیـات
صورتبندیهـا ،اصـول و سـرمایۀ زبـان و ّ
انگلیسـی ،از زبان شعری برای گسـترش دادن و رشد
فرهنـگ ایرلنـدی اسـتفاده میکنـد .ییتـس بـدون
ادبیات مدرن انگلیس محسوب
شـک از شـاعران ّ
مهم ّ
میشـود .او در اشـعار خود به سـ ّنتهای بومی ،بافت
تاریخی و سیاسـی زمان خود و پیچیدگی شعر گفتن
بـه زبان انگلیسـی و زندگی در ایرلند پرداخته اسـت.
همچنیـن ،او شـاعری ملّیگراسـت کـه از تجربههـا،
آرزوهـا و تمایالت مردم خود سـخن میگویـد .از این
ضدامپریالیسـتی اسـت که
دیـدگاه ،ییتـس شـاعری ّ
در برابـر اسـتعمار کهنـۀ انگلیس ایسـتادگی میکند
( .)Said, 1993: 60-70عنصـر خیـال که از مهمترین
ابزارهـای شـاعری بومگـرا همچـون ییتس اسـت ،به
تخیـل
یـاری اندیشـۀ انقالبـی او میآیـد .ییتـس بـا ّ
خـود به ایرلندی میرسـد که از فضای سـاخته شـده
از ایرلنـد به دسـت انگلیس و اروپای پیشـرفته جدا و
متفـاوت اسـت .از این رهگذر ،ییتـس در واقع ،چرخۀ
اندیشـۀ امپریالیسـتی را در اشـعار خود بر هم میزند،
هویّـت ملّـی انگلیسـی تحمیلشـده بـه ایرلندیهـا
را میشـکند و بـه دنبـال هویّتـی مسـتقل اسـت.
یکـی از راههـای ایسـتادگی ییتـس در برابر اسـتعمار
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انگلیـس ،پرداختـن او بـه موضوعـات اسـطورهای و
ماورایـی اسـت؛ زیرا اسـتعمار انگلیس بر پایۀ اندیشـۀ
سـرمایهداری شـکل گرفتـه اسـت و امـور ماورایـی با
این اندیشـه بیگانه و ویرانگر آن اسـت .از رویکردهای
ضـد امپریالیسـتی دیگـر ییتـس در برابـر انگلیـس،
ّ
بهکارگیـری اسـطورهها ،اعتقـادات و رسـوم فرهنـگ
جـن و پـری
اجـدادی ،فولکلـور و نیـز داسـتانهای ّ
اسـت .این مضامیـن ،هویّت ملّـی را تقویت میکند و
در برابر سـاختارهای امپریالیسـتی میایسـتد.
نیمـا نیـز هماننـد ییتـس بـا اسـتفاده از بسـتر
تاریخـی و فرهنگـی ایـران ،رویکـردی مشـابه را در
اشـعار خـود بـهارمغـان مـیآورد که آشـکارا نشـانگر
سـوگیریهای او در برابـر زورگویـی و امپریالیسـم
اسـت .وی در سـاختار شـعر نـو ،بـدون شـک نگاهی
بـه اشـعار غربـی ،بهویژه فرانسـوی ،داشـته اسـت ،ا ّما
اشـعار او سـرانجام هویّتـی مسـتقل مییابـد و از زبان
و فرهنـگ بومـی بهـره میجویـد و همچـون ییتـس
بـه فرهنـگ و رسـوم اجـدادی نگاهـی ویـژه دارد .او
از زبـان طبـری ،بهویـژه زبـان محلّـی و کلماتـی کـه
معروفتریـن آنهـا «داروگ» اسـت ،برای بومیسـازی
توجه به فرهنـگ فولکلور
شـعر نو اسـتفاده میکنـدّ .
نیـز از دیگـر ویژگیهـای شـعر نیمایـی اسـت .در
ادامه ،به بررسـی نقش اشـعار نیما در اسـتعمارزدایی
میپردازیـم و برخـی اشـعار وی را بـا اشـعار ییتـس
متوجـه بومگـرا بودن
مقایسـه میکنیـم تـا خواننـده ّ
هر دو شـاعر شـود.

1ـ پیشینۀ پژوهش
بـا وجود اینکه بافت سیاسـی ،اجتماعی و فرهنگی
کـه اشـعار نیمـا یوشـیج و ویلیـام باتلـر ییتـس در آن
شـکل گرفتـه ،تقریبـاً شـبیه به هم اسـت و اشـعار هر
دو شـاعر از ویژگیها و مفاهیم مدرنیسـم سود میبرد،
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تاکنـون پژوهـش چندانی در این زمینهها انجام نشـده
اسـت .بافـت زندگی هر دو شـاعر ،درگیـر مفهومهایی
تجدد ،انقالب ،شـعر نو و آزاد و مبارزه
چون اسـتقاللّ ،
بـا اسـتعمار بوده اسـت .مبارزه با اسـتعمار و اسـتقالل
ادبـی و فرهنگـی از موضوعهایـی اسـت کـه شـاعر
متع ّهـد را بـه بومیگرایی در شـعر سـوق میدهد .یکی
دیگـر از مـواردی کـه بـه تشـابه بافت دو شـاعر اشـاره
دارد ،ایـن اسـت کـه شـاعر و هنرمندی چـون نیما یا
ییتـس تلاش دارد رویکـرد سـومی را بـرای فرهنـگ
معرفی کند؛
و اجتماعـی کـه بـه دنبال هویّـت اسـتّ ،
بـه بیـان دیگـر ،شـاعر یـا هنرمند بومگـرا نـه رویکرد
تعصبـی سـ ّنتی را قبـول میکند که در بعضـی موارد،
ّ
تاریخ انقضای خود را از دسـت داده اسـت و نه رویکرد
روشـنفکران خودباخته را قبـول دارد که عرب و بیگانه
را نسـخة مدینـة فاضلـه بـرای فرهنـگ در خطر خود
میبینـد .رویکـرد شـاعر بومگـرا آن اسـت کـه تالش
میکنـد هـم سـ ّنت خـود را زنـده نگـه دارد و هـم از
دسـتاوردهای جدیـد بهـره ببـرد .برای همیـن بود که
وقتـی ویلیام باتلر ییتس از سـوی بعضـی منتقدان به
انگلیسـی بودن اشـعار خود م ّتهم شـد ،ادوارد سـعید
بـه دفـاع از وی ب ه عنوان شـاعری بومگـرا پرداخت .ا ّما
دربـارة نیما یوشـیج شـاهد چنین پژوهشـی نبودهایم.
ایـن در حالی اسـت که نیما با وجود آنکـه قالب و فرم
شـعر نـو را از غـرب گرفت ،شـعر نویی کـه پایهگذاری
ً
کاملا بومـی و ایرانـی اسـت .این جسـتار بر آن
کـرد،
اسـت تـا ابتدا نگاهـی تطبیقی بین افکار و اشـعار نیما
یوشـیج و ویلیـام باتلر ییتس از نقطهنظر بافت مشـابه
و استعمارسـتیزی داشته باشـد و بعد از مقایسة اشعار
ایـن دو شـاعر ،بـه ایـن نتیجـه دسـت یابـد کـه نیما
یوشـیج شـاعری بومگـرا و متع ّهـد به زبـان و فرهنگ
سـرزمین خود است.
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2ـ بافت تاریخی و ادبی
2ـ )1بافـت تاریخی و ادبـی در زمان ویلیام
باتلر ییتس

بافـت تاریخی و ادبی اشـعار ییتـس را میتوان به
سـه سـ ّنت تاریخی و ادبـی رمانتیـک (،)Romantic
ویکتوریایـی ( ،)Victorianو مـدرن ()Modernism
تقسـیم کـرد ( .)Howes, 2006: Iاو نگاهی رمانتیک
ادبیات و سیاسـت را از هم
در اشـعار خود دارد ،چون ّ
جـدا نمیدانـد؛ بـه بیانی دیگـر ،او بـر این باور اسـت
که هنر جدای از شـرایط اجتماعی و سیاسـی نیست.
اتّفاقهایـی کـه رمانتیـک بـودن او را رقـم زد ،از ایـن
قرار اسـت :از دست دادن مادگان (،)Maude Gonne
از دسـت دادن تف ّکرات آرمانی و ملّیگرایی ،به سـبب
افـول پارن ِل ( ،)Parnellتظاهـرات و قیامهای دوبلین،
و خشـونت جنگ داخلی .او متأثّر از شاعران رمانتیک
انگلیسـی بـود کـه هـر کـدام از آنهـا بـه گونـهای بـا
انقلاب فرانسـه درگیـر بودنـد و او نیـز متأثّـر از آنان
بـه دنبـال انقالبـی مشـابه در ایرلنـد بـود .وی تقریباً
بـا تمـام ویژگیهـای شـعر و فرهنـگ ویکتوریایـی
مخالـف بـود و از توصیفهـای غیرطبیعـی طبیعـت،
ادبیـات ،از سیاسـت
رویکـرد اخالقـی و علمـی در ّ
صریـح و بـدون عمـق ،و واژهگزینی مث ً
ال شـاعرانه که
از ویژگیهـای شـعر و ادب ویکتوریایـی بـود ،انتقـاد
میکـرد؛ بـه سـخن دیگـر ،او در اشـعار خـود سـعی
میکـرد در مقابـل زیباییشناسـی و اخالقگرایـی
دوگانـة دورة ویکتوریا بایسـتد و از آنهـا فاصله بگیرد.
در واقـع ،او درصـدد ر ّد و نکوهـش سـ ّنت ویکتوریایی
ادبیات انگلیسـی اسـت .مدرن بودن اشـعار
حاکـم بر ّ
ییتـس بیـش از همـه ،خـود را در مضامیـن مـدرن
ّ
شـک و نبـو ِد
نشـان میدهـد .اشـعار او نشـاندهندة
امنیـت اسـت که با شـرایط مـدرن مرتبط میباشـد.
ّ
همچنیـن ،این اشـعار به دنیای چندپارة مدرن اشـاره

دارد کـه همـة مفاهیم از هم گسـیختهاند و در مرحلة
گـذار از سـبک شـعری پرطمطـراق و زینتی به شـعر
سـاده ،بـا اسـتفاده از کلمـات کمینه اسـت و در واقع،
گذر از شـعر با سـاختار سـ ّنتی نهادی به سـوی شـعر
با رویکردی فردیّتی اسـت که در شـعر او به نام «یک
ُکـت» ( )A Coatدیده میشـود؛ به عبارتی ،اشـعار او
ادبیات
بیـش از هر شـاعر دیگری ،گذر از پایبنـدی به ّ
ادبیاتی بـا موضـوع و مفاهیم جدید
سـ ّنتی به سـوی ّ
را نشـان میدهـد .گزینة دیگری که در اشـعار ییتس
موضوعیـت دارد ،نمادگرایی
در مـدرن بودن اشـعار او
ّ
اسـت که بسـیاری از شـاعران مـدرن ،مانند تـی .ا ِس.
الیوت ،از شـاعران نمادگرا مانند بودلـر ()Baudelaire
و ریلکـه ( )Rilkeالهـام گرفتهاند.

2ـ )2بافت تاریخیـ ادبی در زمان نیما یوشیج

بـا وجود بُنمایههـای پردازش بـه مفاهیمی چون
وطـن ،آزادی و قشـر محـروم جامعه ،رمانتیسـم برای
نیمـا از همـان دورة رضاخانـی شـکل میگیـرد ،ا ّمـا
اتّفاقهایی از قبیل بازداشـتهای سیاسـی ،اسـتبداد،
نـاکام مانـدن جنـگل و مـرگ میـرزا کوچکخـان،
آرامآرام نیما را به سوی رمانتیسم سوق داد .رمانتیسم
اوِ ،
رنـگ «آن حالـت انزواطلبـی و سـرخوردگی که از
تالشهـای اجتماعـی اسـت و پنـاه بردن بـه طبیعت
و تنهایـی» (شـفیعی کدکنـی )54 :1359 ،را دارد
کـه نمونـة جامـع آن ،شـعر «افسـانه» اسـت .بنـا به
گفتـة دکتـر شـفیعی کدکنـی ،شـعر نیمـا از دورة
شـهریور  20تـا کوتـای  28مـرداد ،دیگـر آن رویکرد
رمانتیـک را نـدارد و بیشـتر بـه سـوی نمادگرایـی
سـوق پیـدا میکنـد کـه غالبـاً اجتماعی اسـت ،انگار
کـه روح دوبـارهای در کالبـد امیـد و مبارزه در اشـعار
روحیه ،خیلـی دوام
نیمـا دمیده شـده باشـد .ا ّما ایـن
ّ
نیـاورد؛ چراکه کودتـای  28مرداد ،نیمـا را مثل دیگر
شـاعران ایـن دوره بـه یـأس و نومیـدی بـرد .در تمام
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اتّفاقهایـی کـه در دورههـای مختلف شـعری نیما در
بافـت اجتماعـی و فرهنگـی رخ میدهـد و در اشـعار
نیمـا هـم نمـود پیـدا میکنـد ،پـای دسیسـههای
اسـتبدادی و اسـتعماری بـه چشـم میخـورد و تمام
بازیگران غالب سیاسـی این دورههـا کمابیش گماردة
اسـتعمار هسـتند .بـه هـر روی ،ایـن فراز و نشـیب و
ادبیات
تغییـر و تح ّوالت سـریع سیاسـیـ اجتماعـیّ ،
ایـن دوره را دگرگـون میکنـد و در ایـن میـان ،نیمـا
تجـدد در شـعر فارسـی اسـت ،به
پرچمـدار تغییـر و
ّ
تجربیـات مـدرن در مفاهیم
نوعـی کـه بتوانـد بیانگر
ّ
باشد.

3ـویلیامباتلرییتس،نیمایوشیج،وشعربومگرا
3ـ )1روایتگری و روایتپذیری تکاملی

ییتـس در یک الهـام (1925م ،).اروپـای مرکزی را
کـه پایـۀ بیشـتر باورهاي غربـی اسـت ،رد میکنـد .از
دیـدگاه ییتـس ،تاریخ در حـال گـردش در یک چرخه
تمدنهـای غرب و شـرق به
اسـت و در ایـن چرخـشّ ،
رشـد یکدیگر کمـک کردهاند .دیـدگاه غرب بـه تاریخ،
اغلـب دیـدگاه شـرق را رد میکنـد؛ زیـرا در دیـدگاه
غـرب ،شـرقیان تاریخنگارانـی متو ّهـم و افسـانهگرا
بهشـمار میرونـد .نیما هـم این نـگاه را نقـد میکند و
تفسـیری جالـب از رابطـۀ تاریخ و افسـانه ارائه میدهد:
«مـا معتقدیـم کـه تاریخ از افسـانه جداسـت،
ولـی افسـانه عین تاریخ اسـت .فقـط محصول نظر
ماسـت کـه آن را جـدا میکنـد .آن چیزهایـی را
که میشناسـیم ،تاریـخ میگوییـم و آن چیزهایی
را کـه نمیشناسـیم ،بـه آن معمـوالً نـام افسـانه
میدهیـم .در ضمـن ،بسـیاری از وقایـع تاریـخ
روزمـرۀ مـا بـا دروغ ،وهـم و تبلیـغ آمیختـه
ّ
اسـت .تاریـخ ،هـر رو ِز مـا را دروغ مینویسـد و
بعـدا ً کاشـفان الزم اسـت کـه وقایـع حقیقـی را با
وقایعـی کـه بـا دروغ آمیختـه اسـت ،جـدا کنند»
محمـدی.)477 :1389 ،
(گل ّ
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در نتیجـه ،یکی دیگر از مسـائل مـورد انتقاد نیما
روایتـی اسـت کـه غرب مینویسـد .نیمـا بر ایـن باور
اسـت کـه غـرب گاهـی روایـت نادرسـتی دارد و یـا
بهتـر اسـت بگوییـم كه غـرب روایـت دلخواه خـود را
در دسـترس مـا میگـذارد و تبلیـغ میکنـد؛ چه این
روایـت ،حقیقی باشـد ،چـه نباشـد .در واقـع ،نیما به
مبـارزه بـا روایتگـری غـرب میپـردازد کـه در طول
تاریـخ ،از اساسـیترین الگوهـای اسـتعمار بـرای بـه
بنـد کشـیدن ملّتهـا بـوده اسـت .بنابرایـن ،یکی از
برجسـتهترین ویژگیهـای دیـدگاه و شـعر نیمايـي،
مبـارزه بـا روایتگـری اسـتعماری اسـت .از ایـن
رهگـذر ،نیمـا روایت بومی را از مـردم عامه برمیگیرد
و هنرمنـدان و ادیبـان را به روایتگری بـر پایۀ اصول
بومـی دعوت میکنـد .نیما ب ه دنبال روایـت تازه برای
ملّـت خویـش اسـت و ایـن در بهکارگیـری قالبهای
نـو در اشـعار او نمایـان اسـت .ترجمـه و خوانش خود
نیمـا از اشـعار فرانسـوی و انگلیسـی ،در شـکلگیری
ایـن قالبهـا تأثیـر داشـته اسـت ،ا ّمـا نکتـهای که ما
را بـه بومـی بودن اشـعار نیمـا رهنمون میکنـد ،این
اسـت کـه او بـا وامگيري ایـن قالبهـا ،روایتـی تازه،
بومـی و هماهنـگ بـا فرهنـگ سـرزمین خـود پديد
میآورد.

3ـ)2تأثیرپذیری درست
در مقایسـه با نیما ،ییتس از شاعران انگلیسی چون
شـلی ( ،)Shelleyبلیـک ،شکسـپیر ()Shakespeare
و دیگـران نـام میبـرد و میگویـد کـه بـر اشـعار او
تأثیـر داشـتهاند ،نـه بـهایـنمعنا کـه او ب ه طـور کامل
اشـعار خـود را بـر پایـۀ اشـعار ایشـان سـروده باشـد،
بلکـه از سـاختارها و دسـتاوردهای فکـری این شـاعران
اسـتفاده کـرده ،بـهبیان دغدغههـای ملّی و سـرزمینی
خـود پرداختـه اسـت .ییتـس از همـان دوران جوانی به
محفلهـای ملّیگـرا راه یافـت و به پیمان بـرادری برای
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جمهـوری ایرلند پیوسـت .از همان هنگام ،اندیشـههای
ییتـس تحت تأثیـر تف ّکـرات ملّیگرا بـود؛ بـرای مثال،
ییتـس در مقالـهای دربـارۀ ادموند اسپنسـر ()Spenser
مینویسـد کـه تنگناهـای اندیشـه و هنـر اسپنسـر از
وفاداری او به تف ّکرات استعماری دربار الیزابت سرچشمه
میگیـرد .ایـن اعتـراف در حالی بیان میشـود که خود
ییتس از اشـعار اسپنسـر متأثّر بوده اسـت؛ یعنی بهرغم
گرتهبرداری از شـاعران انگلیسـی ،ییتس به نقد سـ ّنت
ادبی و اندیشـۀ ایشـان نیز میپـردازد .در واقع ،تأثیر این
شـاعران بر ییتس ،بستر الزم برای ارائۀ فرهنگ ایرلندی
و بازیابی فرهنگی را آماده میسازد (.)Said, 1993: 223
نیمـا هم برخوردی مشـابه با تأثیر شـاعران غربـی دارد.
نیمـا از اشـعار نمادپـردازان ( )Symbolistsفرانسـوی
ماننـد رمبـو ( ،)Rimbaudماالرمـه (،)Mallarme
بودلـر ( ،)Baudelaireالمارتیـن ( ،)Lamartineو غیره
تأثیـر بسـیار پذیرفت (ر.ک؛ حسـینی کازرونـی:1390،
139ـ )141و بـا آثـار رماننویسـان روسـی نیـز آشـنا
بـود .همچنیـن ،نیمـا اشـعار ریلکـۀ ( )Rilkeآلمانـی و
والـت ویتمـن ( )Walt Whitmanآمریکایـی را خوانـده
بـود (ر.ک؛ اسـفندیاری .)47 :1363 ،بیشـک ایـن در
شـکلگیری شـعر نیمایـی تأثیرگـذار بـود ،ا ّمـا رویکرد
نیمـا تقلیـد صرف از این شـاعران نبود ،بلکه اسـتفاده از
سـاختارها و تمایالت اشعار ایشـان برای ساختن هویّتی
بومـی بـود .اگـر ییتـس و نیما هـر دو بـه تقلیـد از آثار
شـاعران دیگـر میپرداختنـد ،هیـچگاه ایـن گونـه در
ادبیـات کشـورهای خود و جهـان تأثیرگـذار نمیبودند.
ّ
چیـزی که خوانندگان را به اشـعار این دو شـاعر نزدیک
میکنـد ،هویّتـی اسـت کـه آنهـا در اشـعار خـود خلق
کردهانـد .شـاید بيـان ایـن نکتـه کافی باشـد کـه تأثیر
ادبیـات ،بیش از تأثیری اسـت که آنها
ییتـس و نیمـا بر ّ
از شـاعران دیگـر گرفتهاند.

3ـ )4انقالب پویا بر پایة سنّت

ییتـس از کنشهـای انقالبـی بـرای رهایـی از
اسـتعمار انگلیـس حمایـت میکـرد و در پـی ایرلندی
مسـتقل بـود ،ا ّمـا همیشـه دربـارة چگونگی انجـام این
تغییـر و اینکـه فرهنـگ و ملّ ّیـت نـو بایـد چـه هویّتی
داشـته باشـد ،دغدغـه داشـت .او ایـن مسـئله را در
رشـد و توسـعۀ سـاختار شـعری خود تجربه کـرده بود
و کمابیـش توانسـته بود از سـ ّنت شـعر انگلیسـی جدا
ّ
مسـتقل خـود را تعریـف کنـد،
شـود و هویّـت شـعری
ولـی ایـن فراینـد در اندیشـۀ ییتـس بسـیار خطرناک
مینمـود؛ زیـرا نبودن یـک دیدگاه میانهرو میتوانسـت
بـه زیـادهروی و یـا کوتاهـی در کارهـا بینجامـد .نمونۀ
ایـن تجربـه را میتـوان در تمایزی دید کـه ییتس بین
هنـر و تبلیغـات یا شـعار قائل بـود .ییتس بـا رویکردی
منتقدانـه ،نویسـندگان را از زدن برچسـب تبلیغاتـی،
شـعاری و سیاسی به نوشـتههایش بازمیداشـت و آنها
را به هنر اصیل و بومی سـوق مـیداد (2006: 218-219
.)Howes,
در درجۀ ا ّول ،شـعار و تبلیغات سیاسـی میتواند
ادبیـات را از رشـد و بالندگـی بازدارنـد و از
هنـر و ّ
آنهـا سـ ّنتی مو ّقتـی بسـازد .در وهلـة دوم ،ییتـس بر
ادبیـات بسـیار تأثیرگذارتر
ایـن بـاور بـود کـه هنـر و ّ
از شـعار و تبلیغـات سیاسـی اسـت؛ زیرا بـا روح بلند
انسـان پیونـدی نزدیـک دارد .ب ه ايندلیـل ،ییتس بر
آن بـود تـا هنـر اصیـل و بومـی را که مایـۀ پویندگی
حـس و حـال در
همـۀ مـردم اسـت ،زنـده کنـد .این
ّ
دوران نیما هم وجود داشـت .تفاوت در اینجاسـت که
بهرغـم تلاش فـراوان ییتس بـرای بخشـیدن هویّتی
تـازه بـه زبـان و فرهنگ ایرلنـدی ،گرهخوردگـی و در
هـ م تنیدگـی این زبـان و فرهنـگ با زبـان و فرهنگ
انگلیسـی چنـان دیرینه بـود که ییتس نمیتوانسـت
کار چندانـی از پیش ببـرد .در دوران نیما چنین نبود،
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نیمـا میتوانسـت بیـن هنـر بومـی نویـن و فرهنـگ
غـرب تفـاوت قائل شـود ،هرچند گاهـی نزدیکی این
دو مقولـه بـه دو لبـۀ شمشـیر میمانسـت ،ا ّمـا نیمـا
بـا شـناختی کـه از فرهنـگ و زبـان بومـی داشـت،
توانسـت بـه ایـن دسـتاورد بـزرگ برسـد .بهعلاوه،
نیمـا بـا سـ ّنت شـعر بومـی هـم روبـهرو بـود .ایـن
سـ ّنت کـه ریشـه در بافـت فرهنگ ایـران داشـت ،با
سـ ّنت ییتـس بسـیار متفـاوت بـود .همانگونـه کـه
گفتيـم ،ییتـس باید آمیختگی سـ ّنتهای انگلیسـی
و ایرلنـدی را میپذیرفـت ،ا ّمـا نیمـا سـ ّنت شـعری
ً
کاملا ایرانـی را در عقبـة خـود میدیـد .کار سـترگ
متعصبان
نیما آنگاه بهچشـم میآیـد کـه ا ّوالً در برابر
ّ
شـعر سـ ّنتی میایسـتد و پایهگذار شـعر نو میشـود
و ثانیـاً در برابر خودباختگی سـ ّنتی شـاعران غربزده
میایسـتد و ا ّدعا میکند که شـعر نو از شـعر سـ ّنتی
جدا نیسـت.

3ـ )5تطبیق خیال با حافظة تاریخی و فرهنگی

تخیـل شـعری در بـه تصویـر کشـیدن،
خیـال و ّ
خواسـته یـا ناخواسـته ،بـه حافظـه نیازمنـد اسـت
و وقتـی ایـن خیالمنـدی قـرار اسـت ،بـه وطـن و
سـرزمین گـره بخـورد ،بهناچـار وارد سـ ّنتهای
عـدهای در رویکـرد
فرهنگـی و تاریخـی میشـودّ .
انقالبـی بـر این باورند کـه باید ب ه ُکل ،گذشـته را کنار
گذاشـت و پـروژهای بـرای آینده تصویر کـرد .این نوع
انقالبیـون هـم گاهـی خیلـی
رویکـرد کـه در میـان
ّ
رشـد میکنـد ،خطر انحـراف انقالبـی را در پـی دارد
و ممکـن اسـت از سـوی اسـتعمارگران و کسـانی که
میخواهنـد نفـوذ خـود را ادامه دهند ،مصادره شـود.
پـس تعریـف پـروژهای بـرای آینـدة یـک سـرزمین،
چه در سـطح سیاسـی ،فرهنگـی ،اجتماعی یـا ادبی،
بایـد با نـگاه به حافظـة تاریخـی فرهنگی باشـد .این
نکتـه در ایجاد شـعر نو در اشـعار ییتـس و نیما کام ً
ال

37

مشـهود اسـت .این همان نکتهای اسـت که شـاعر را
در ایجاد شـعر نو وادار به اسـتفاده و برداشـت از س ّنت
میکنـد .در ایـن نـوع نـگاه ،سـ ّنت ،امری وابسـته به
گذشـته نیسـت که تاریخ مصرف آن گذشـته باشـد،
بلکـه امری پویاسـت که میتواند در هـر دورة تاریخی
و فرهنگـی و بـ ه فراخـور شـرایط و بافـت تغییـر کند
و روایتمنـدی خـود را حفـظ کنـد .در واقـع ،ایـن
پویایـی سـ ّنت در روایتپذیری تاریخی بـه مردم یک
سـرزمین کمک میکند تـا هم در هـر دورهای هویّت
نوینـی تعریـف کننـد و هـم هویّـت تاریخی خـود را
حفـظ کنند.

4ـ تطبیق اشـعار بومگرای ویلیـام باتلر ییتس
و نیما یوشیج
4ـ )1ییتس و استعمارزدایی

چنانکـه گفتـه شـد ،كاربـرد فولکلور و اسـطوره
یکـی از راهبردهـای شـاعر بومگراسـت .دیرزمانـی
بـود کـه آمـوزش و پـرورش انگلیـس ،اسـطوره و
فولکلـور ایرلنـد را سـرکوب میکـرد .ییتـس از شـعر
بـرای بازآمـوزی اسـطوره و فولکلـور بومـی بهـره
میجسـت و روایـات آنهـا را بـه شـعر درمـیآورد؛
ماننـد سـرگردانیهای اوریـزون (The Wanderings
1889( )of Orisonم ).و مـرگ کوکلیـن (The
1939( )Death of Cuchulainم .).همچنین ،ییتس
پارههایی از اسـطوره و فولکلور بومی را در اشـعار خود
مـیآورد؛ ماننـد «طفـل دزدیدهشـده» (1886م ).که
جـن و پری اسـت:
روایـت فریفتـن کودکی از سـوی ّ
«جایی که موج مهتاب میدرخشاند
خاکستری تیره شنها با نور
همهشب قدم میزنیم
رقصهای کهن میبافیم به هم
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اشارتها میآویزیم و دستها به هم
تا لحظهای که ماه پرواز کند
به پیش و پس میخیزیم

در تلاش شـاعرانۀ نیمـا بـرای پایهریـزی شـعر نـو،
میتـوان ر ّد پـای ملّیسـازی /بوميسـازي شـعر آزاد
غربـی را بهسـادگی یافـت .نیمـا در شـعر «پریـان»،
ماننـد ییتـس از فریـب میگویـد:

َوز برای حباب کفها میرویم،

«هنگام غروب تیره ،کز گردش آب،

در حالی که همۀ دنیا در مشکالتی غرق است

میغلتد موج روی موج نگران،

و خواب آشفتهای دارد.

در پیش گریزگاه دریا به شتاب

بیا بریم ،ای طفل انسان!

هر چیز برآورده سر از جای نهان.

به جنگل و دریا

آنجا ِز بدی نمانده چیزی بر جا،

با یک پری ،دستبهدست،

ا ّما شده پهن ساحلی افسرده.

چون که این دنیا پر از ناکامی که تو درک

بر رهگذر تند روان دریا،

کنی» (.)Yeats, 1997: 16-17

بنشسته پریپیکرکان پژمرده.

همچنیـن ،برخـی موضوعـات فولکلوریـک نیز در
اشـعار ییتـس بهچشـم میخـورد؛ بـرای مثـال« ،چه
قصـۀ دیـدار
کسـی بـا فرگـوس مـیرود؟» (1893مّ ).
خیالـی بـا پادشـاه سـرگردان تبعیدشـده از افسـانۀ
ایرلنـدی اسـت و یـا «ترانـۀ آنگـوس سـرگردان»
(1899م ).از الهـۀ انگـوس میگویـد کـه بـ ه دنبـال
دوشـیزۀ زیبایـی اسـت کـه در خـواب دیـده اسـت.
نیمـا هـم ماننـد ییتـس از اسـطوره در اشـعار
خـود بهـره میجویـد .بهکارگیـری اسـطوره هـم
اسـتعمارزدایی را تقویـت میکند و بـر ارزش فرهنگ
بومـی تأکیـد میکنـد و هـم نمادهایـی در اختیـار
شـاعر میگـذارد تـا انديشـۀ استعمارسـتیزش را در
جـ ّو سیاسـی حاکـم بیـان کنـد .نمونههای برجسـتۀ
اسـطوره در اشـعار نیمـا عبارتنـد از :ققنـوس و مـرغ
حـس و حـال ملّیگرایانـه ،آبشـخور حماسـه
آمیـن.
ّ
ادبیـات یـک کشـور اسـت .بنابرایـن،
و اسـطوره در ّ

شیطان هم از انتظار طوالنی موج
بیرون شده از آب.
حیران به رهی خیال او یافته اوج،
خود را به نهان،
سوی پریان،
نزدیک رسانیده ،سخن میگوید
از مقصد دنیایی خود با آنان»
(اسفندیاری.)405 :1391 ،

ادبیـات و داسـتانها ،باورهـا ،فرهنـگ
کاربـرد ّ
عامـه و شـفاهی ،و ضربالمثلهـا در اشـعاری ماننـد
«داروگ»« ،مـاخ اوال»« ،خانـۀ سـریویلی» و دیگـر
قطعههـا ،و تأکیـد بـر کلمات بومـی و محلّـی مازنی،
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ماننـد تـوکا ،الیـکا ،پاپلـی ،توسـکا ،جوکیـانَ ،چ َپـر،
چوخا ،سختسـر ،سیولیسـه ،مانلـی و دیگـر واژگان،
نشـان از استعمارسـتیزی و مبـارزه با سـلطۀ فرهنگ
بیگانه در اشـعار نیما دارد .غالبـاً این بخش از فرهنگ
بومی یک کشـور از سـوی اسـتعمار درک نمیشـود.
بنابرایـن ،فرهنگ اسـتعماری شایسـتگی ورود به این
قلمـرو را نـدارد ،چـه رسـد بـه ایجـاد تغییـر در آن.
از سـوی دیگـر ،اسـتعمار بـه ایـن بخـش از فرهنـگ
بومـی ارزشـی نمیدهـد .پس شـاعری ماننـد نیما ،با
زیبایـی و زیرکـی از ایـن رهگـذر وارد میشـود و بـه
ادبیات
اسـتعمارزدایی در دیگـر زمینههای فرهنـگ و ّ
نيـز میپـردازد.
با نگاهی به آثار ییتس درمییابیم که او در شعر
«جزیرۀ دریاچهای اینیسفری» (The Lake Isle of
 ،)Innis freeایرلند آرمانی خود را تصویر میکند:
«حال برمیخیزم و میروم؛ میروم به اینیسفری،

و کلبهای کوچک خواهم ساخت با خاک ُرس و
تَرکهها:
هفت ردیف لوبیا خواهم کشت ،کندوی عسل برای
زنبورها،
و تنها خواهم ماند با بیشه و ِوز ِوز زنبورها.
و آنجا آرامشی خواهم داشت ،چونکه رامش
چ ّکهچ ّکه میآید،
چ ّکهچ ّکه از پردۀ صبح ،جایی که جیرجیرک
میخواند؛
نیمهشب آنجا همیشه تابان است و بنفش گداختۀ
ظهر آنجا،
و عصر پُر از پرهای َس َه ِرهها.
حال برمیخیزم و میروم ،برای همۀ شب و روزها،
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میشنوم که آب دریاچۀ آرام به ساحل میآید؛
وقتی میایستم در شوسۀ راه و خاکستری پیادهها؛
میشنوم آن را در اعماق وجودم با تارها»
(.)Yeats, 1997: 35

در ایـن شـعر ،ییتـس ایرلنـدی را بـ ه تصویـر
میکشـد کـه سـاختۀ ذهـن و خیـال اوسـت .او ایـن
خیـال را بـه طبیعـت گـره میزنـد تـا آن را جاودانـه
کنـد .زندگـی در جزیـره کـه نمـاد ایرلنـد اسـت ،بـا
آرامـش همـراه اسـت .آدمـی بـه کارهـای روزانـهاش
میپـردازد و بـا پیرامونـش خـو گرفتـه اسـت؛ جایی
کـه موسـیقی جهـان پیرامـون بـا تارهـای وجـودی
سـاکنان آن هماهنـگ اسـت .آرامش ،زیبایـی و غرور
از ویژگیهایـی اسـت کـه ییتـس برای ایرلنـد خیالی
خـود میخواهـد و آرزو دارد روزی آنهـا را در ایرلندی
آزاد و وارسـته ببینـد .هرچنـد ییتـس در آثاری چون
«لیـدا و قـو» ( )Leda and Swanخشـونت را بـه
تصویـر میکشـد ،ا ّمـا در دیـد او ،آرامـش و آشـتی
همیشـه جایـگاه برتـر را داشـته اسـت و در اشـعاری
چـون «عید پاک  )Easter; 1916( »1916خواسـته
کـه همـه از درشـتخویی پرهیـز کننـد« .لیـدا و
قـو» انتقـاد از رفتـار خشـونتآمیز انگلیسـیها بـا
ایرلندیهاسـت کـه بـر پاشـنۀ افسـانۀ تجـاوز زئوس
بـه لیـدا در قالـب یـک قـو میچرخـد .ایـن شـعر از
برتریجویـی و چپـاول انگلیسـیها بـه ایرلند سـخن
میگویـد .رابطـۀ بیـن قـو و لیـدا در این شـعر ،رابطۀ
بیـن سـتمگر و سـتمدیده و نیـز رابطۀ اسـتعمارگر و
مسـتعمره اسـت .اسـتعمارگر در اینجا با خشـونت به
مسـتعمره دسـتدرازی میکنـد.
ییتـس در شـعر «عیـد پـاک  ،»1916از رهبران
انقلاب علیـه انگلیسـیها میگويـد کـه در ایـن
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قیـام کشـته میشـوند .بـا اینکـه ييتـس از ایـن
رهبـران نـام نمیبـرد ،بـا ابیاتی خـاص به آنها اشـاره
میکنـد .زن انقالبـی در قطعـۀ دوم ،خانـم مارکویتـز
( )Markieviczاسـت ،کسـی که «مدرسـه داشت»،
ِ
دوسـت
پاتریک پیـرس ( )Patrick Pearseو ياور و
ک دونـاف (Thomas Mac
پیـرس ،تومـاس مـ 
 )Donaghاسـت .نیمـا هـم در سـال  1300و بـا
شـهادت میـزا کوچکخـان جنگلی ،درد سـینهاش را
در کلمـات میریزد و شـعر «ای شـب» را میسـراید:
«بودست دلی ِز درد خونین
مکدر
ودست رخی ِز غم ّ
بودست بسی س ِر پُرا ّمید
یاری که گرفته یار در بر
کو آن همه بانگ و نالۀ زار؟
کو نالۀ عاشقان غمخوار؟
در سایۀ آن درختها چیست،
کز دیدۀ عالمی نهان است؟
عجز بشر است این فجایع
یا آنکه حقیقت جهان است؟»
(اسفندیاری.)44 :1391 ،

در شـعر «ناقـوس» ،نیمـا بـه حضـور بیگانـگان
در وطـن اشـاره میکنـد و ناهمگونـی آوای ناقـوس
در سـرزمینی مسـلمان را گوشـزد میکنـد کـه ایـن
خـود تضـاد فرهنگـی و بومـی بـهارمغـان مـیآورد.
او بـه کسـانی اشـاره میکنـد کـه «تیـغ دشـمن تیز
میکننـد» و منافقانـی کـه «زحمـت بـه زحمتـی
بفـزوده» (همـان508 :ـ .)509در ایـن شـعر،

جهانخـواران همـان اسـتعمارگرانند کـه میخواهنـد
بافت یک سـرزمین را بهسـود خود برگردانند .شـاید
بتـوان گفـت «تـوکا» برای نیمـا ،نماد فرهنگ اسـت.
تـوکا فرهنگ بومی اسـت که نیما بـاور دارد باید آن را
بازیافـت و اینکـه تـوکا بـاز هـم میتوانـد بخوانـد:
«بهرویم پنجرهات را باز بگذار
بهدل دارم دمی با تو بمانم
به دل دارم برای تو بخوانم
ِز مردی در درون پنجرۀ آواِ ،ز راه دور میآید:
دوک دوک دوکا ،آقا توکا!
همه رفتهاند و روی از ما بپوشیده
فسانه شد نشان اُنس هر بسیار جوشیده
گذشته سالیان بر ما
گل شاخۀ تَ ِر َجسته از سرما.
اگر نشانده بارها ِ
خوب این ،وگر ناخوب
گاَند این خطوط تهنشسته
سفارشهای مر 
به چهر رهگذر مردم که پیری مینهدشان دل
شکسته.
دلت نگرفت از خواندن؟
از آن ،جانت نیامد سیر؟
در آن سودا که خوانا بود
توکا باز میخواند
و مردی در درون پنجرۀ آواش با توکا سخن میگفت:
به آن شیوه که میل تو آن میبود
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یاَت بگرفته نوخیزان به راه دور میخوانند
پ
بر اندازه که میدانند.
بهجا در بستر خارت که بر امید تردامن گل روز
بهارانی
فسرده غنچهای ح ّتی نخواهی دید و این دانی.
بهدل ای خسته آیا هست
هنوزت رغبت خواندن؟» (همان.)655 :
بـا اینکـه دیگـر بسـیاری بـه آوازهخوانـی تـوکا
گـوش نمیدهنـد ،او هنـوز میخوانـد .پرسـش مـرد
از تـوکا دربـارۀ اینکـه آیـا دلـش از خوانـدن نگرفتـه
و هنـوز اشـتیاق خوانـدن دارد ،در واقـع ،طعنـۀ نیمـا
بـه غربزدگانـی اسـت کـه صـدای فرهنـگ خـود را
نمیشـنوند .سـتم بـر مـردم ،زندگـی دشـوار طبقات
فرودسـت جامعـه ،و بیگانگی مردم با خـود و دیگران،
فرجـام حضـور اسـتعمار و دستنشـاندۀ آن ،یعنـی
شاهنشـاهی زورمدار اسـت .نیما در اشـعارش گروهی
منفعـل و بیخیـال را بهتصویـر میکشـد کـه از قضـا
ً
مثلا در
شـاید منفورترینهـا در شـعر او باشـند و
شـعری چون «سـرباز فوالدیـن» ،مـردم را به خیزش
و مبـارزه فرامیخوانـد؛ بـ ه بیـان دیگـر ،نیمـا نهیـب
«وای بـر مـن» برمـیآورد و دمی فارغ از یـاد «وطنم!
وطنم!» نیسـت.

4ـ )2نیما و استعمارزدایی

شـاید در نـگاه ا ّول ،ایـران به آن معنایـی که مث ً
ال
ایرلنـد و هنـد مسـتعمره بودهاند ،مورد اسـتعمار قرار
نگرفتـه باشـد ،ا ّمـا نبایـد از یاد بـرد که نفوذ اندیشـۀ
امپریالیسـتی از راه فرهنگ ،بسـی خطرناکتر اسـت.
فرهنـگ امپریالیسـتی آرامآرام همـۀ مبانـی خـود را
جایگزیـن فرهنـگ بومـی یـک کشـور میکنـد و در
مرکـز اندیشـه ،احسـاس و زندگـی مردم مینشـيند،
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دسـتهبندیها را تغییـر میدهـد و سلسـلهمراتب
را دوبـاره تعریـف میکنـد ،مرزهـا را میشـکند و بـر
نامگذاریهـا و زبـان اثـر میگـذارد و آن را بـه سـود
خـود دگرگون میکند .در این بین ،کسـانی هسـتند
کـه بـا آغـوش بـاز ايـن تغییرهـا را میپذيرنـد ،ا ّمـا
هنرمنـدان متع ّهـد و هوشـیار در برابـر ایـن تغییرهـا
ميایسـتند و بـرای پاسـداری از اسـتقالل کشـور
و فرهنـگ خـود ،از ملّیگرایـی و انقلاب حمایـت
میکننـد .نیمـا یوشـیج یکـی از ایـن هنرمنـدان و
شـاعران اسـت که فرهنـگ پايـداري و ایسـتادگی را
در اشـعار خـود میپرورد .ایـن پايـداري در برابر زور و
نفـوذ امپریالیسـتی ،اغلب در مفهـوم ملّیگرایی نمود
مییابـد .در اینجا باید گوشـزد کرد کـه اغلب گروهي
از روشـنفکران بـه ایـن مـوج میپیوندنـد و خواسـتار
اسـتقالل میشـوند ،ا ّمـا بعـد از اسـتقالل ،آگاهانـه
یـا ناآگاهانـه ،بـه تبییـن همان اصـول امپریالیسـتی
میپردازنـد .چنین روشـنفکرانی در میـان هنرمندان،
ادیبان و شـاعران کم نیسـتند .تفاوت بین نیما و این
دسـته از روشـنفکران در این اسـت که نیما بهدنبال
اسـتقالل از راه بازگویی و بازگشـت بـه فرهنگ بومی
ملّـت اسـت و ایـن نکتـه ،ح ّتـی در تبیین شـعر نو از
سـوي او نمایان اسـت ،چنانکه مؤلّـف تاریخ تحلیلی
شـعر نـو اشـاره میکند:
«فـرق اساسـی نیما با دیگـر شـاعران نوپرداز
ایـن بـود کـه احتمـاالً دیگـران (شـاید جـز تقـی
رفعـت) دقیقـاً بـه فلسـفۀ کار آگاه نبودنـد و صرفاً
از روی تنـ ّوع ،تازگـی ،امـکان آزادی بیان و مهمتر
از همـهّ ،
ابیتهـای پنهـان و آشـکار و رایحـۀ
جذ ّ
غـرب ،دسـت بـه سـرودن شـعر آزاد زده بودنـد،
حـال آنکـه نیمـا ،چنانکـه در مباحـث نظـری او
پیداسـت ،عمیقـاً بـه ظهـور و شـکلگیری شـعر
آزاد در ایـران و جهـان آگاهـی داشـته» (شـمس
لنگـرودی.)107 :1392 ،

نیمـا اندیشـۀ پايـداري و آزادیخواهـي را در
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قالـب سـاختارهای امپریالیسـتی بیـان نمیکنـد،
بلکـه سـاختارهای فرهنگـی بومی خـود را یـا در این
سـاختارها جـای میدهـد و یـا در برابـر سـاختارهای
امپریالیسـتی قـرار میدهـد و ایـن تنهـا در صورتـی
بـرای یـک شـاعر قابـل تصـ ّور اسـت کـه عمیقـاً بـه
موضوعـات ازلـی کـه مرتبـط با فطـرت و روح انسـان
اسـت ،آگاه باشـد ،بافت تاریخی را درک کند و بتواند
موضوعـات ازلـی را در موضوعـات تاریخـی بجویـد
(ر.ک؛ همـان.)110 :
ضدامپریالیسـتی نیمـا خودآگاهانـه و
ادبیـات ّ
ّ
بـا خواسـتۀ او در تمیـز دادن بیـن فرهنـگ بومـی و
فرهنـگ بیگانـه شـکل میگیـرد .ا ّمـا ايـن خواسـته
بـدون تحصیـل و بهخودآیـی در نـگاه بـه سـرزمین
یـک فرهنـگ ممكن نیسـت .بـرای رسـيدن بـه این
تخیـل رو مـیآورد كه عنصـر ا ّو ّلیه و
هـدف ،نیمـا به ّ
اجتنابناپذیـر در ایـن رویکـرد اسـت؛ بهبیـاندیگر،
سـرزمین از خیـال و نـگاه بومـی در ذهـن تصویـر
ی کـه
میشـود ،نـه تصویرپـردازی از راه خیالمنـد 
گفتمان امپریالیسـتی بر آن حاکم اسـت؛ زيرا انديشۀ
امپریالیسـتی و زورگويـي بـا هدف گرفتن سـرزمین،
مرزهـا و جغرافیـای یک ملّت شـکل میگیرد .شـاعر
از راه خیـال ،در ابتـدا ،هویّت جغرافیایی و سـرزمینی
را بازسـازی میکنـد ( .)Said, 1993: 76بدین شـیوه،
شـاعر به مـردم یک سـرزمین آگاهی میدهـد تا آنها
سـرزمین و هویّت خود را بشناسـند و آن را زنده نگه
دارنـد .انديشـۀ امپریالیسـتی بـراي تغییـر جغرافیای
جهانـی و قلمـرو يـا بـوم محلّـی ،ابتـدا میکوشـد تـا
اسـامی ،مرزهـا ،هویّتهـا و معمـاري را دگرگـون
سـازد .ایـن دگرگونيهـا مـردم یـک سـرزمین را بـا
قلمـرو و خاسـتگاه خودشـان بیگانـه خواهد سـاخت
و ایـن رخـداد زمینـه را بـرای دسـتاندازی بـه یـک
ملّـت ،جغرافیـا ،فرهنگ و اجتمـاع آن فراهم میآورد.

وقتـی فضـا ،طبیعت و نامها دگرگون شـوند ،اندیشـۀ
امپریالیسـتی بـر آن سـرزمین چیـره میشـود و بـا
تغییـر دسـتهبندیها ،فضـای هویّتی را بهسـود خود
تخیل خـود در
برمیگردانـد .شـاعری چـون نیمـا ،با ّ
برابـر ایـن رونـد میایسـتد .ادوارد سـعید دربـارۀ این
فراگـرد میگویـد کـه بودن انديشـۀ امپریالیسـتی در
يـك جامعـه ،فضایـي ثانـوی در یـک سـرزمین پديد
مـیآورد کـه فضـای ابتدايـي يا اصلـي را یـا بهکلّی یا
بهمراتـب از بیـن خواهـد بـرد ( )Ibid: 79و اين یعنی
تغييـر جامعۀ سـلطهپذير بهسـود اهداف اسـتعمارگر.
در ایـن نقطه ،یک شـاعر باید بتواند سـرزمین خود را
از نـو نقشـهریزی کنـد ،گاهـی از آغاز بسـازد و گاهي
بازسـازی کنـد .این فرایند در اشـعار شـاعر به فضایی
تخیـل خـود آن را از
سـوم میانجامـد کـه شـاعر بـا ّ
فضـای دوم متمایـز میکنـد .این فضا ،زمینـه را برای
بازیابـی و بازسـازی سـرزمین آمـاده میکنـد و پـس
از آن ،پايـداري در برابـر فضـای ثانـوی و سـلطه پديد
میآيـد و بدیـن ترتیـب ،اصالت بـه ملّت و سـرزمین
حاکمیت فضـای چيره نيز بر
بازپـس داده میشـود و
ّ
هـم میخـورد.
روش نیمـا بـهعنـوان شـاعری بومگـرا در برابـر
اندیشـۀ امپریالیستی و سلطهگر ،شـگردي دیالکتیکی
( )Dialecticاسـت کـه در نفـی و انـکار اصـول و
پایههای اندیشـۀ امپریالیسـتی میکوشـد .اگرچه نیما
از دسـتاوردهای مثبـت اندیشـۀ امپریالیسـتی بهـره
میگیرد ،هنگامی که مباحث امپریالیسـتی سـرزمین،
هویّت و فرهنگ شـاعر را نشـانه میگیرند ،نیما واکنش
نشـان میدهـد و برخلاف اهـداف اندیشـۀ سـلطهگر
ادبیات ،هنر و
رفتـار میکند .تلاش برای بومگرایـی در ّ
علـوم دیگر بـهایندلیل آغاز میشـود که امپریالیسـم
و اندیشـۀ سـلطهگر تأثیرها و نتایجی در فرهنگ مردم
یـک سـرزمین داشـته اسـت و بومگرایی ا ّولیـن گام به
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سـوی دسـتیابی بـه فرهنـگ بومـی اسـت .گام بعدی،
جـدا شـدن از تاریخی اسـت کـه تاکنون وجود داشـته
اسـت؛ زیرا فرهنگ جامعۀ سـلطهديده بهدسـت نيروي
سـلطهگري سـاخته شـده کـه تاریـخ آن ملّـت را نيـز
بـهدلخـواه خود نوشـته اسـت .پس گسسـت تاریخی،
ملـزوم بومگرایـی اسـت کـه در اشـعار نیما بـ ه صورت
ی بـودن و ایرانـی شـدن نمـود مییابـد .ایرانـی
ایرانـ 
بـودن نسـخۀ دیگـری از تاریـخ را دربـارۀ ايرانزمیـن
بهدسـت میدهد .برای شـاعر بومگـرا ،یافتن فرهنگ و
بازتعریـف آن بـر پایۀ مبانی بومی در جایگاه ا ّول اسـت؛
زیـرا رهانـدن سیاسـت و اقتصاد از بند اسـتعمار بسـی
آسـانتر از رهاندن فرهنگ از دسـت چپاولگر است .اگر
چپـاول فرهنگـی برای ملّتی رخ دهد ،شـاید سـالها یا
قرنهـا بگـذرد ،پیش از آنکه مردم آن سـرزمین بتوانند
فرهنـگ خـود را بازیابند .ب ه همیندلیـل ،هنگامی که
اسـتعمار و نظـام سـلطه ،چپـاول ملّتـی را برنامهریزی
میکنـد ،بیـش از چیـز ،فرهنـگ آن ملّـت را نشـانه
ادبیات ،هنر و
مـیرود؛ زیـرا فرهنگ ،در بر دارندۀ زبـانّ ،
عناصر دیگر اسـت که اگر اسـتعمار در آن ریشه بدواند،
رهایـی از آن سـاده نخواهـد بود.
«آزادی» یکی از مفاهیم غالب در اشـعار نیماست
کـه گاه در رهایـی از سـلطه و پرداختـن بـه منابـع و
فرهنـگ بومـی اسـت .مفهـوم آزادی در اشـعار نیمـا،
اغلـب سیاسـی اسـت و بـههمـراه نمادپـردازی در
راسـتای مبـارزه بـا حکومـت پيش مـيرود؛ زیـرا این
حکومـت ریشـه در امپریالیسـم و نظـام سـلطه دارد.
گاه ایـن آزادی فراتـر مـیرود و فـارغ از درگیریهای
سیاسـی ،آزادی انسـان از همۀ بندهـا را آرزو میکند:
«انسـان زندگـی میکند .زندگیش را دوسـت
دارد و بـرای زندگـی ،آزادی الزم اسـت و بـرای
آزادی ،مبـارزه الزم اسـت .بنابرایـن ،جـوان بافکـر
باید حامـی افکار آزادیخواهانه باشـد .آزادی خود
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و دیگـران را دوسـت بـدارد .تـو کـه اسـیر ن َفـس
خـود هسـتی ،نمیتوانـی از ایـن افـراد باشـی»
محمـدی.)474 :1389 ،
(گل ّ

آزادی نيمايـي بـه مفاهیم جاودانۀ انسـانی اشـاره
میکنـد .ایـن آزادی نهتنهـا فراتـر از آگاهی اجتماعی
و فرهنگـی در برابـر نظـام زور اسـت ،بلکـه فراتـر از
آگاهـی ملّـی و بومـی اسـت .این نـوع از آزادی اسـت
کـه شـعر نيمـا را از تاریـخ ،زمـان و مـکان ميگسـلد
و زمینـه را بـرای پیدایـش هویّـت فراهـم میکنـد.
نیمـا در اشـعار خـود ،بهویـژه در صورتبنـدی شـعر
نـو ،بـ ه دنبـال هویّتـی تـازه اسـت ،ا ّمـا ایـن هویّـت
کافـی نیسـت ،بنابرایـن ،نیما سـراغ تاریـخ و فرهنگ
بومـي مـیرود که توانایـی بازیابـی ،رشـد ،بالندگی و
کنشـگری را داشـته باشـد .ویژگیهایی چون بازیابی
و بازسـازی اجتمـاع ،تعییـن و تعریـف هویّتـی ملّـی
و نشـان دادن و بـروز کنشهـای فرهنگـی از نیمـا
ضدامپریالیسـتی و آزادیخـواه میسـازد.
شـاعری ّ
پایـداری ایدئولوژیکي نیما آنگاه آشـکار میشـود
کـه یـک اجتمـاع از هـ م گسـیخته را بازمیسـازد و
ت ّكههـای فرهنگـی پراکنـده را بـ ه هـم میپیونـدد.
اجتمـاع دلخـواه نیما معنـا و صورت خود را با بازسـازی
و ترمیم مبانی و عناصر آن در برابر فشـارهای سـازگان
اسـتعماری بهدسـت مـیآورد و شـکافهای ناشـی از
تأثيرهـای این سـازگان را میپوشـاند .این یکـی از ابعاد
غمانگیز فرايند پایداری اسـت؛ زیرا بسـیاری از مبانی و
صورتبندیها با نفوذ امپریالیسـم از بیـن رفته یا آلوده
شـده اسـت .تالش بـرای این بازسـازی ،همچـون مویه
کـردن بـر پیکـر فرهنگـی در حال مـرگ اسـت و تنها
ققنوس فرهنگ تازه اسـت که شـاعر
امید به رسـتاخیز
ِ
را بـه پویایـی وامیدارد .شـعر «ققنوس» ایـن دیدگاه را
بهزیبایـی تصویـر میکند:
« ُققنوس ،مرغ خوشخوان ،آوازۀ جهان،
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آواره مانده از وزش بادهای سرد،
بر شاخ خیزران،
بنشستهاست فرد.
بر گِرد او به هر َس ِر شاخی پرندگان.
او نالههای گمشده ترکیب میکند،
از رشتههای پارۀ صدها صدای دور،
در ابرهای مثل خطی تیر ه روی کوه،
دیوار یک بنای خیالی
میسازد...
ناگاه ،چون بهجای پر و بال میزند
بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ
که معنیش نداند هر مرغ رهگذر.
آنگه ِز رنجهای درونیش مست،
خود را بهروی هیبت آتش میافکند.
باد شدید میدمد و سوخت ه است مرغ!
خاکستر تنش را اندوخت ه است مرغ!
پس جوجههاش از دل خاکسترش ب ه در»
(اسفندیاری.)325 :1391 ،

شـاید بتـوان کار نیمـای بومگـرا در برابر اسـتعمار
را «پايـداري وارونه» نامید .نیما دسـتاوردهای فرهنگ
غربـی را بـهکار میبـرد ،ا ّمـا نـه بـرای بیـان مطالـب و
مفاهیمـی کـه فرهنگ غرب بر آن اسـت در سـرزمین
مسـتعمره نهادینـه کند .نیما آن دسـته از دسـتاوردها
و ویژگیهـای فرهنـگ غـرب را کـه بـا ذات حقیقـت

همآواسـت ،برمیگیـرد و بـرای بیـان مفاهیم فرهنگی
و ملّـی خـود بـهکار میبـرد؛ بهبیـاندیگـر ،نیما میان
حقایـق و ارزشهـای فرهنـگ غـرب تمیـز میدهـد و
حقایـق را بـرای بیان ارزشهای ملّی و سـرزمینی خود
هویـدا میکند تا بازگویندۀ طوطـیوا ِر ارزشهای غربی
نباشـد؛ مشـکلی که بسـیاری از شـاعران و هنرمندان
متأثّـر از فرهنـگ غـرب بـه آن دچـار و خودآگاهانه یا
ناخودآگاهانـه به ابزار نفوذ فرهنگ غرب تبدیل شـدند.

نتیجهگیری

از آنچـه گفته شـد ،روشـن شـد که نیما بـ ه عنوان
شـاعری بومگرا در برابر جداسـازی سرزمینش بهدست
نظـام سـلطه میایسـتد .نیمـا شـاعری ملّیگراسـت
تمامیـت فرهنگـی ایـران را در برابـر
کـه میکوشـد
ّ
شـکافهایی کـه بیگانـگان بـر آنند پدیـد آورنـد ،پاس
دارد .اشـعار نیما بازتابندۀ درد و رنج مردمی سـتمدیده
از شاهنشـاهی غـربزده اسـت ،ا ّمـا نیمـا در ایـن میان
ی را
میکوشـد تـا بـه مخاطـب خـود اجتمـاع آرمانـ 
بشناسـاند که در خیال سـاخته و با طبیعـت پیوند زده
اسـت .نیما ریشـههای بومـی ایـران را در دل فرهنگ
و اجتمـاع زخمخـورده و پارهپاره از سـتم امپریالیسـم
و نظـام چپـاول مـیکاود و ایـن فرهنـگ را زنـده
میسـازد .همچنیـن ،او آزادیخواهی تمامعیار اسـت
و آزادی را حـقّ انکارناپذیـر هـر بشـر و فراتـر از امـور
ملّـی و سـرزمینی میدانـد کـه نمونـۀ این نگـرش را
میتـوان در شـعر «آی آدمهـا!» یافت .بـرای این کار،
نیما از سـاختار و صورت شـعر آزاد غربی بهره میبرد
ً
کاملا بومی اسـت.
و شـعر نویـی پدیـد مـیآورد که
قصـۀ
همچنیـن ،از افسـانه ،اسـطوره ،ضربالمثـلّ ،
پریـان و فرهنـگ فولکلـور بـرای مبـارزه با اسـتعمار
اسـتفاده میکنـد .پس میتـوان تمـام ویژگیهایی را
که ادوارد سـعید و دیگر نظریّهپردازان پسااسـتعماری
دربـارة نویسـندۀ بومگرا ذکـر کردهانـد ،در نیما یافت.

شعر بومگرای نیما یوشیج و ویلیام باتلر ییتس در...؛ زهرا جاننثاری و توحید تیموری

همانگونـه کـه ادوارد سـعید از ویلیـام باتلر ییتس به
عنـوان شـاعری بومگرا و اسـتعمارزدا یـاد میکند ،ما
نیـز میتوانیـم نیمـا را همتـای ایـن شـاعر ایرلنـدی
بدانیـم؛ زیـرا هدفـی کـه هر دو شـاعر در اشـعار خود
دنبـال میکننـد ،دسـت یافتـن بـه سـرزمینی آزاد،
قیت این
مسـتقل ،استعمارستیز و بازیافته اسـت .مو ّف ّ
دو شـاعر آنگاه برجسـتهتر میشـود که بدانیـم هر دو
در بازگشـت بـه آداب و رسـوم و فرهنـگ بومـی خود
نمیخواهنـد مثـل اغلب شـاعران و هنرمندان ایسـتا
و منفعـل باشـند ،بلکـه برآننـد کـه از فرهنـگ بومی
خـود ،فرهنگـی پویـا و زنـده بسـازند تـا بـه نیازهای
ادبی ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری سرزمینشـان پاسخ
گوینـد .هـم نیما و هم ییتس ،فرهنگ شـعری نوینی
را پایهگـذاری کردنـد ،ا ّمـا گویی اسـتعمار در فرهنگ
ادبیـات ایرلنـد چنـان ریشـه دوانده بـود که ییتس
و ّ
ماننـد نیمـا مو ّفق نشـد ،هرچند ب ه طعنـه باید گفت
کـه اسـتعمار گاهـی از خـو ِد ییتـس ،بهویژه پـس از
مرگـش ،بهعنـوان ابـزاری در راسـتای اهـداف خـود
بهرهبـرداری میکنـد.
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