
 
 
 
 
 
 

  درآمدي بربازشناسي ادبيات نيمايي در اشعار حميد مصدق
  دكترفيروزفاضلي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

   كبري كاس پور توچائي   
  دانشجوي  كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه گيالن 

  چكيده
ه.ش) ، آغازگر راستين شعرنو است. اگرچه پيش از 1274ـ  1338علي اسفندياري ، مشهور به نيما يوشيج ، (

ي عناصر وراني سترگ ، در اين عرصه هنرنمايي كردند؛ اما او با تركيبي اعتدالي ، در همهاو ، انديشه
  گذاري نمود.اختماني شعر ، با شكل و بياني تازه ، شعر نو را پايهس

ي شاعران گشود و پذيراي مسافران زيادي گرديد. حميد مصدق ، اي را فرا روي همهاكتشاف نيما ، جاده
ه.ش) ، از شاعران نوپردازي بود كه به پيروي از نيما در اين راستا گام برداشت. وي كه از  1318ـ  1377(
  سل دوم شاعران نيمايي است از همان آغاز شاعري ، راه نيما را برگزيد و تا آخر عمر نيز بدان وفادار ماند. ن

رو شعر نيمايي است و جز چند غزل و شعر ي معتدل و ميانهمصدق از نظر زبان شعر ، وابسته به شاخه
  اند.شوند همگي نيماييد ميي بلنمنظومه 4شعر كوتاه و  130ي شعرهايش كه شامل كالسيك ، بقيه

هاي ادبيات نيمايي در اشعار مصدق است و براي دستيابي به اي از مشخصههدف از اين جستار، بررسي پاره
  كوشد تا به بيان شواهدي در اين باب بپردازد.اين هدف ، نگارنده مي

  طلبد.دقّت بيشتري را مي اندازي وسيع است كه بررسي واي كوچك به چشمي حاضر، گشودن دريچهمقاله
  نيمايوشيج ، حميد مصدق ، شعرنو نيمايي. كليدواژه:
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  مقدمه
نيما يوشيج ، كه با ابداع شعر نو ، راهي تازه در سرايش گشوده بود ، در آغاز ، بسان ديگر نوآوران ، با 

ي رهپويي او سير در سايه موانعي روبرو مي گردد، كه در نهايت ، شاعراني از عصر حاضر با او همگام شده و
  تكاملي پيموده اند.

ي اين رهروان راستين نيمايي ، حميدمصدق است كه متناسب با ساخت بياني شعر خويش ، به عمد از جمله
  و گاه به ندرت ، ناخودآگاه به كاربردهاي نيمايي روآورده و آنها را در اشعارش بكار گرفته است.

ي ميانه رو شعر نيمايي است و در مثلثي جا دارد كه در سه رأس آن به شاخهمصدق از نظر زبان شعر وابسته 
؛ مهدي اخوان ثالث ، سياوش كسرايي و فريدون مشيري ، سه شاعر نسل اول نيمايي قرار دارند. از نظر 

  )  127:  1388(شميسا ، » شعرنيما ، شعر روشنگري ، آزادي و عدالت است«بزرگان 
ي اشعار مصدق به اين نتيجه دست مي يابد شه وري ، با نگاهي اجمالي به مجموعهگفتني است كه هر اندي

  كه شعر مصدق نيز چنين پيامي را در بردارد.
هدف از اين جستار ، دستيابي به اين آگاهي است كه ترفندهاي نيمايي ، شعرا و از جمله مصدق را در 

آنان در سايه ي تقيد از نيما در مسير تكاملي گام هايي در توسعه ي زباني توانا نموده و آفرينش ساخت
  برداشتند.

ي ادبيات نيمايي اين پژوهش ، به برسي اجمالي اين نكته مي پردازد كه ؛ حميدمصدق تا چه مايه از پشتوانه
  سود جسته و نسبت به كاربرد شگردهاي گوناگون آن ، دلبستگي نشان داده است.

 
  ) موسيقي شعر1

هر شعر نوي شعر نيمايي نيست ، زيرا بسياري از شاعران نوپرداز از اصول « ظران برجسته از نظر صاحب ن
  )112:  1380(شفيعي كدكني ، » فنّي شعر او بي خبرند.

در شعر نيما ، موسيقي خاصي وجود دارد كه با مضامين وي كامالً متناسب است. شعر نيما را در ادبيات 
ست كه در وزن و قافيه به انواع جديدي روي آورده است. نيما كه آفريننده امروز بايد از ابتكارات خاصي دان

ي آنها در شكل و موسيقي تازه اي در شعر مي باشد، وزن و قافيه را به كلّي رد نمي كند ، بلكه ضمن ارائه
  شكل و فرم تازه ، از موسيقي الفاظ و لزوم بكارگيري وزن و قافيه سود مي جويد.
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  وني شعرنيمايي(وزن)الف) موسيقي بير

نيما، عالوه بر دگرگوني شعر در بعد دروني و محتوايي ، بعد بيروني آن را نيز كه نمود ديداري و شنيداري 
نيما وزن گذشته را كه بدون «بيشتري دارد متحول نمود. از نظر نيما شعر بي وزن چون انسان برهنه است. 

مي داند. وزني » جدول ضربي«و يك كار » زني خشت«شناخت و قدرت هنري صورت مي گرفت ، نوعي 
(روشان ، » كه او در جستجوي آن است ، جزئي از زبان است ؛ يعني وزن خود زبان است ، نه چيز ديگر.

1384  :37(  
وزن شعر نيمايي از ويژگي هاي برخوردار است كه به صورت تام در اشعارحميدمصدق نمايان است. اين 

  «ويژگي ها عبارتند از: 
 مصراع ها و اركان متقارن و متساوي لزومي ندارد. .1

 شاعر مي تواند از تمامي زحافات و انشعابات يك بحر و وزن خاص سود ببرد. .2

براساس ويژگي باال ، وزن متغير است و مي تواند با تغيير حاالت عاطفي متفاوت در شعر، دگرگون  .3
 شود.

 ديگر يك بيت وجود ندارد كه واحد وزن شمرده شود. .4

 )205ـ  206: 1380ابومحبوب،»(وزن مي تواندكامالً طوالني شود واستعداد پذيرش فراواني بيابد. .5

به اوزان مختلف االركان رو مي آورد. واين شگرد ، » ) ري را«، » در همه شب(« نيما، در برخي اشعار خود 
اشعارش را در اوزان  % از70بر قدرت بيان وي ، بسيار افزوده است. مصدق نيز ، در اين راستا حدود 

» و از جدايي ها«كه در بحر مضارع » در رهگذرباد«االركان سروده است. به عنوان نمونه مي توان از: مختلف
  كه در بحر مجتث سروده شده است ، ياد كرد.

مصدق ، برخالف برخي شاعران كه جهت سهولت ، وزن را در آثارخود به كناري نهادند و ناديده گرفتند ، 
  عار خود  هميشه به وزن وفادار بود.دراش

  
  ب) موسيقي كناري شعر نيمايي (قافيه و رديف)

  گونهدرشعراو ، هيچ«توجه به فرم ، بويژه قافيه دراشعار مصدق به وضوح قابل رؤيت است؛ به عبارت ديگر
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رف ديگر بار گريزي از قافيه نمي بينم و در عين حال تمايل افراطي نيز به قافيه ديده نمي شود و از ط
  )218(همان : » موسيقايي كالم را به تمامي به دوش قافيه نمي نهد.

نيما قائل به تغيير جايگاه تكراري رديف و قافيه است و در عين ارزشمندي قافيه در نظر او ، برحسب 
ي چنين قافيه در چشم نيما و شاعر نيماي« ضرورت و نياز ، وجود قافيه را ضروري مي داند. گفتني است كه: 

» است: اگر خوش آمد و خوب آمد و خوش نشست ، قدمش به روي چشم ، وگر نه خير و سالمت 
  )188:  1383(حميديان ، 

قافيه و رديف كه در اشعاردوره هاي گذشته جايي در آخر شعر گزيده بود اينك در شعر نيمايي با توجه به 
ت موسيقايي آخر سطر، در ابتداي آن نيز احساس مي ديدگاه خاص او ، در آغاز نيز قابل پذيرش بود و آن لذّ

ي نيمايي ، با نام رديف و قافيه ي آغازين مطرح گرديد و مصدق نيز در اشعار شد. اين نوع رديف و قافيه
  خود از اين قاعده سود جست.

  
 رديف آغازين  

  نيما:
است با چه طراوتي! / زير شماله كوچيد كاروان كه به ده بود . مدتي است / درچادر سفيد ، عروس ايستاده «

ي ژنده تن ها ي برهنه/تن هاي مردها/ تن هايي از زنان/ تن هامي گذارده. جدار راه/ چيده شده است با/ 
  )423:  1370(يوشيج ، » پوش / آورده شادي همگان را به كارجوش 

  مصدق:
جنگ دشمن نيست گرآهنگ / تو و اين  از ديوان جان آزار / تو را بر اگر مي ترسياز پيكار /  اگر مي ترسي« 

  )90:  1386(مصدق ، » راه تنهايي / كه آلوده ست ، با هرننگ 
  

 ي آغازين:قافيه  
  نيما:

تن ، از سنگ به سنگ / چون  مي جهاندهر دم /  مي خروشدنامعلوم /  مي رودماخ اوالپيكره ي رودبلند / « 
بي سامان / با  مي رودبه فراز /  مي شتايدسوي نشيب /  تندمي فراري شده اي / (كه نمي جويد راه هموار) / 

  )457:  1370(يوشيج ، » شب تيره چو ديوانه كه با ديوانه 
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  مصدق:

  ي نيرنگ / شيشه شكستنرو به سوي اين دژ ديوان جان آزار/  نهادن«                  
  )33:  1386مصدق ، » (پرده ي پندار  دريدنرشته ي تزوير /  بريدن                 

عالوه بر اين ، نيما ، از ذوقافتين ؛ يعني آوردن دو قافيه با فاصله ي اندك نيز در اشعارش بهره مي برد و به 
اين ترتيب بر غناي موسيقايي شعر خود مي افزايد. مصدق نيز از اين قاعده در پاره اي از اشعار خود سود    

  جست.
  
  نيما: 

  )343:  1370يوشيج،»( فاش بپاشدگان/ جوياي آن نهفت كه گشته است/درعالم باش جانبسيار نگفته به « 
  مصدق :

  )527:  1386(مصدق ، » نشست اجبار/ چون سرميز به  شكست قاجارپشت شهزاده ي «
  

  ج) موسيقي دروني شعرنيمايي:
ر است. شايان ذكر شعرنيما ، خالي از صنعت و صنعتگرايي نيست و بيشتر در شعرهاي ما قبل نو او نمودا

است كه: كاربرد صنايع شعري در اشعار او از بسامد بااليي برخوردار نيست. شاگردان نيما نيز با همين طرز 
جهت دگرگوني چشمگيري درعالم نوسرايي پديدآورد. بي ترديد تفكّرپرورش يافتند ودرمجموع نيما، ازاين

  صدآرايش سخن بوده است.كاربرد صنايع شعري از سوي نيما كمتر تعمدي و به ق
مصدق نيز كه از شاعران راستين نيمايي است از اين ترفند نيمايي بركنار نبوده است و در اشعار او نيز به نظر 
مي رسد كاربرد ناخودآگاه بعضي آرايه هاي شعري از بسامد بااليي برخوردار باشد كه جهت اطاله ي كالم به 

  شود:نمونه هاي اجمالي از آن پرداخته مي 
  

 :جناس تام 

  نيما:
  ) 94:  1370(يوشيج ، » پس زرخ پس برد رشته ي مورا / حس سوزاني گرم كرد او را «

  (پس به معناي بعد و عقب)                                                                                         
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  مصدق :
  )       551:  1386(مصدق ، »  و راز باز شد / و باز راز شد «  

  (باز به معناي وا و دوباره)                         
                 

 :جناس مطرّف  
  نيما :

  )        265:  1370(يوشيج ، » كرده / شدت دلسوزيم در هرسخن مجبور كردهدورناشايستگي هاي كسانم  دود« 
  مصدق : 

  ) 387:  1386(مصدق ، » / تصوير جاودانه ي آن عشق پاك را / در خويش داشتم شوقو  شورمن با چه « 
   

 (لبا زيادتي در او) جناس زائد  
  نيما :

  )    25:  1370(يوشيج ، »     شر/ عاقل آن باشد كه بگريزد ز بشراي بسا شرّا كه باشد در « 
  مصدق :

  )  598:  1386(مصدق ، »  / كه ناگاه مي رسيد آه/  پگاهتا آن « 
      

 (با زيادتي در آخر ) لجناس زائد يا مذي  
  نيما:

  )             334:  1370(يوشيج ، »     ي نيل چشمه،  چشمبيمناك از طراز قرمز صبح / مي گشايد ز« 
  مصدق :  
  »  طنين افكند دره درمرد » وايِ«وسكوتي سرد و صامت/ درفضا گسترده سنگين بال/ ناگهان پژواك ِ«

)                                               398:  1386(مصدق ،                                                                                  
 :جناس وسط  

  نيما:
  )326:  1370(يوشيج ، »       شب دارد پيوند سكوتكه در آنجاست به پا / با  سكونتاين « 
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  مصدق:

  )667:  1386(مصدق ، »     داشت با خود و اسكندر آينه جام،  جمروزگار /  دور درپاس دلم بدار كه « 
  

 اشتقاق 

  نيما:
  )   334:  1370(يوشيج ، »     بخيل مرده بخلموش مرگ است در همه تن او / مي نمايد ز«

  مصدق :
ـ / و با صداي رسا آسمان پهناور / رساترين طنين را / به چرخ  شكوفان/ ـ شكوفه هاي  بشكفت  شكوفه ها«

  )309:  1386(مصدق ، »          چارم خواند
  

 سجع متوازي 

  وردار است.از انواع سجع ، سجع متوازي در اشعار حميدمصدق ، بسان اشعار نيما از دامنه ي وسيع تري برخ
  نيما:

  ) 222:  1370(يوشيج ، »     مانده از نفس بادهاي سرد آوارهي جهان ، /  آوازهققنوس مرغ خوشخوان ، «
   

مي ناميدند ولي چون بديع بيشترمربوط به » جناس خط«آوازه و آواره را در بديع سنّتي « * بديع دانان : 
  )336:  1383حميديان ، »(سجع متوازي است.مسموعات است نه مكتوبات، امروزه درست تر همين 

  مصدق :
  )468:  1386(مصدق ، » من/ اي دلبر فرزانه مي افتم و مي خيزم كويتمن ، چون گرد به  رويتي ديوانه«

 موازنه 

  نيما:
                                           )238:  1370(يوشيج ، »     شب كسي ياوه به ره مي پويد / شب عبث كينه به دل مي جويد«

  مصدق :
  )   550:  1386(مصدق ، »     تاريك تا نهايت تاريكي / مستور در تمامت تاريكي « 
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 واج آرايي  
  نيما:

)                                                      114ـ  115:  1370(يوشيج ، »    بركنار جزيره هاي نهان / قامت باوقار قو پيداست« 
  كه سه بار تكرار شده است ، حركت آرام و زيباي قو را تداعي مي كند.» ق«* واج 

  مصدق :
  )  274 : 1386(مصدق ، » و گيسوان سيه را ، سپرده دست نسيم / حجاب چهره ي چون آفتاب تابان كن! « 

كه سه بار تكرار شده است ، رقص پريشان  گيسوان را در دست باد تداعي » ي«پنج بار و واج »  س«* واج 
  مي كند.

  
 تكرار 

انواع تكرار نيز از مختصات شعر نيمايي است كه اصوالً هدف از آن تأكيد بر پيام اصلي شاعر است و با 
  خاصي به آن مي بخشد. ارتباطي كه بين بند يا سطر ايجاد مي كند زيبايي

گاه در يك متن طوالني ، يك واژه به حدي تكرار مي گردد كه در خواننده احساس خاصي فراتر از خواندن 
يكي از اين نمادهاست كه با عناصر جمله و بند در » شب « يك واژه معمولي ايجاد مي نمايد. در آثار نيما ، 
شب در شعر «جز با اشراف بر كلّ آثار وي ممكن نيست.  يك شعر واحد ،  مرتبط است و تحليل اين واژه

  )202:  1385(فتوحي ، » نيما محوري ترين و پربسامدترين تصوير است ، چنانكه او را شاعر شب ناميده اند.
هر چند اين « توجه به تصاوير بكري كه نيما از شب ارائه داده است نشانگر فكر خالّق اين شاعر نوآور است 

صيف ها امروز براي ما معمولي شده ، اما عرضه ي آن ها و پذيرششان در جامعه ي ادبي آن تصاوير و تو
  )148:  1385(جوركش ، » روز ، به سادگي صورت نگرفته است

صورت گرفته است و غالباً تصاويري كه از اين واژه » شب « در اشعار مصدق نيز بيشترين تكرار در واژه ي 
  نيمايي ست.ارائه مي دهد همان تصاوير 

  نيما:
مي خواند ، به هر دم / خبر » وگ دار« شب است / شبي بس تيرگي دمساز با آن / به روي شاخ انجيركهن «

  )490:  1370(يوشيج ، »                  مي آورد طوفان و باران را و من انديشناكم
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  مصدق :

  » شب تهي از مهتاب / شب تهي از اختر / ابرخاكستري بي باران پوشانده / آسمان را يكسر«
  )59:  1386(مصدق ،                                                                                       

مايي از جمله مصدق از بسامد تكرار سطر نيز نوعي ديگر از تكرارست كه در شعر نيما و شاعران راستين ني
  قابل توجهي برخوردار است.

  نيما:
  )517:  1370(يوشيج ، »           ترا من چشم در راهم «
  

  كه در پايان دو بند اين شعر تكرار شده است.
  مصدق :

  ) 417:  1386(مصدق ، »      آتشي سركش و سوزنده هنوز« 
  كه در پايان شعر نيز تكرار شده است.

  
ا و مصدق با اين نوع تكرار در شعر خود نوعي پيوند موسيقايي ايجاد نموده و شعر خود را از حالت نيم

  يكنواختي و سنگ شدگي خارج نموده اند.
عالوه بر آنچه كه در حيطه ي موسيقي دروني اشاره گرديد ، آرايه هاي ديگري نيز در اشعار نيما و پيروان 

نهاست ، طيف وسيعي از خوانندگان را به خود جلب مي نمايد كه نوگراي او ، كه مصدق در زمره ي آ
  بصورت اجمالي به پاره اي از آن پرداخته مي شود.

  
 تضاد يا طباق 

  نيما:
  ) 46:  1370(يوشيج ، »    خس به صد سال طوفان ننالد/گل زيك تند باد است بيمار«

  (خس با گل ، صد با يك)                                                                
  مصدق :

  )151:  1386(مصدق ، »     در شهر پاك مقدس / در شهرهاي دور / ديو و فرشته وعده ي ديدار داشتند«
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  (ديو با فرشته)                
  

 سؤال و جواب 

  نيما:
  با لعل لبت ؟ / گفت : تصوير سرابي بود آنگفتم: آن وعده كه « 

  )435:  1370(يوشيج ، »     گفتم : آن پيكر ديوار بلند؟ / گفت : اشارت زخرابي بود آن ... 
* اين تنها نمونه ي سؤال و جواب به شكل سنّتي و منظم در اشعار نيماست ، در حاليكه مصدق چند شعر به 

  تنها به نمونه اي اكتفا مي شود.اين شيوه سروده است كه جهت اختصار 
  مصدق :

  اينجا گلي كه باز كند لب به خنده نيست/» / اينجا پرنده نيست«گفت : » / پرنده«گفتم : « 
  گفتم: / درون چشم تو ديگر ... / گفت : / ديگر نشان زباده ي هستي دهنده نيست/ 

  )         192ـ  193:  1386(مصدق ، »      اين جا به جز سكوت ، سكوتي گزنده نيست 
                       

  تنسيق الصفات 

  نيما:
  » خشك و عبوس و مرگ بارآورگرم در ميدان دويده ،  بر زمين مي افكند پيكر / بادمش «

  )458:  1370(يوشيج ،                                                                                   
  مصدق :

  غروري ست در من پديدار/ كه هر كوه سر سوده برآسمان را / « 
  )  540:  1386(مصدق ، »          / كند غرق حيراني و بهت بسيار سيل سيه مست ويران كن خانمان را كه

                              
 ارسال مثل 

  نيما:
  ازكجي وزكج سرشتان آنقدر اما مكن شكوا./ هيچ ممكن مي شود آيا/«

  )258:  1370(يوشيج ، » كه بود باالتر از رنگ سياهي رنگ؟ 
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  مصدق :

  گفتم : هنوز هم ؟! / شايد كه آب رفته به جوي آيد / خنديد/ يعني / « 
  )139:  1386(مصدق ، »     گيرم كه آب رفته به جوي آيد ؛ / با آبروي رفته / چه بايد كرد؟ 

                           
  نحوي) نوآوري 2

  الف) كاربرد صفت به جاي مصدر
نيما كه پايه گذار و خالق پاره اي قراردادهاي زباني است مسافراني را در اين جاده با خود همراه مي كند. 

و پيشي گرفتن از اسم است. دكتر شميسا در » صفت به جاي مصدر«يكي از اين قراردادهاي زباني ، كاربرد 
مي توان گفت : صفت و موصوف مقلوب منتها » صفت به جاي مصدر«تعبير به جاي « اين باره معتقد است: 

  )109:  1388(شميسا ، »  بصورت مضاف
  اين نوع از نوآوري نحوي در اشعار نيما و مصدق شواهد بسياري دارد. مانند: روشن روز سفيد از نيما:

  
  اين راست است، زندگي اين سان پليد نيست/« 
  )  75:   1370(يوشيج ، »           پايان اين شب ، چيزي به غير روشن روز سفيد نيست ...  

  
  و زالل اشك از مصدق :

  غم از درون مرا متالشي كرد / كاهيد قطره قطره تنم در زالل اشك /« 
  )436:  1386(مصدق ، »     من پيشرفت كاهش جان را درون دل / احساس مي كنم 

  
  » من«ري از ضمير ناخودآگاه ب) بهره گي

  اضافه شدن كسره به ضمير كه خالف هنجار معمول زبان است ، در اشعار نيما و شاعران نوگرا، غالباً به 
  چشم مي خورد.

  نيما :
  )299:  1370(يوشيج ، »     من ، من لبخنده ي روزان تلخ و دردناك بيدلي خلوت گزينم« 

  مصدق :
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  خاكي / به آن فرشته / ـ سرشته زخوي افالكي /  از اين من آلوده / اين من«
  )                309:  1386(مصدق ، »        به آن نشانه ي خوبي / به آن يگانه ترين كسان درودي گفت

  
  ج) جابجايي ضمير:

ز اين كاربرد كه در اشعار نيما از بسامد شايان توجهي برخوردار است و مي توان گفت : جزو خصوصيات بار
  سبكي اوست ، در اشعار مصدق نيز ، با اهتمام به ادبيات نيمايي ديده مي شود:

  نيما:
  ( = بيابان دراز با تـن گرمش)    با تنش گرم ، بيابان دراز   
  درگورتنش)(= مثل مرده است    تنگرامانددرگورشمرده  
  )511:  1370(يوشيج ،       
  مصدق :

  نامش بخت است)»         (= كو ، / كه بيند اين فرجامجويد آن اختري كه بختش نام / اخترش «
  )         654:  1386(مصدق ،              

  
  معادل حرف تعريف در زبان هاي التين» يك«د) كاربرد 

اين « است كه در اشعار مصدق نيز به چشم مي آيد. » يك«از ديگر مختصات شعر نيمايي ، كاربرد حرف 
ترجمه ها از زبان هاي فرنگي وارد زبان پارسي شد و اكنون كامالً رايج است و كاربرد تحت تأثير نخستين 

  )323:  1383(حميديان ، »  حتّي در مواردي ناگزير
  

  نيما:
  )17:  1370(يوشيج ، »         يك نگارستان آمد در نظر ، / اندور هر گونه حسن و زيب و فر« 

  مصدق :
  )         152:  1386(مصدق ، »     كو / يك خنده ، / ـ يك تبسم زيبا/  يك صوت صادقانه ، يك آواي بي ريا 

  
  هـ ) آفرينش تركيب هاي تازه:
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نيما و شاعران نيمايي ، همواره با آميزش واژه ها و ساخت تركيب هاي گوناگون ، معاني تازه اي خلق 

شگرد نيمايي ، شاعر با بهره گيري از شم زباني خود و قياس با ساخت  نمودند ؛ به عبارت ديگر در اين نوع
تر شدن زبان و نوعي فراهنجاري زبان مي واژه هاي هنجار زبان واژه اي جديد مي آفريند كه موجب غني

  گردد.
آفرينش تركيب هاي تازه اي كه پيشنه اي در ادب گذشته نداشته اند يكي از شگردهايي است كه به نو « 
  )163ـ 164:  1386(حسن لي ، » دن زبان شعر كمك مي كند و اغلب در ايجاز سخن كارساز مي افتد.ش

  نيما :
  » تن هر ساقه اي در ره نهيبي  نازك آرايباد مي جوشد / باد مي كوشد / كاورد با « 

  )458:  1370(يوشيج ،                 
  مصدق :

   نيز با همين شگرد مبدع واژه هاي تازه اي مي گردد.
  مگر گل هاي سرخ باغ ريگ آباد / در عطر تن تو غوطه ور گشتند / « 

  )         391:  1386(مصدق ، »        / از خود بي خبر گشتند. پانشناسو  سرنشناسكه 
  
  ) باستان گرايي 3

 باستان گرايي از مهم ترين شيوه هايي است كه موجب تشخّص زبان شاعر مي گردد ، زيرا شاعر با رويكرد
  به واژگان كهن موجب نوعي عادت ستيزي در زبان خود مي شود.

از جمله شگردهايي كه برجستگي خاصي به زبان شاعر مي بخشد ، كاربرد آركائيك زبان و احياي زبان « 
  )13ـ  14:  1386(مدرسي و ياسيني ، »      گذشته و كاربرد آن در زبان روزمره و امروزي است.

اع باستان گرايي نيز ، گام در راهي نهاده كه مصدق و ديگر رهپويان صادق نيمايي پيشمينه پوش يوش در انو
  به خط پايان آن رسيدند.

  
  الف) باستان گرايي نحوي

  ها « بجاي »  ان « جمع با«  
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  كه در شعر قديم بندرت ديده مي شود ، در شعر نيما فراوان است :» ان«جمع بستن غيرذي روح با 
  باال راست / مي نشيند بر او ساحل /كاج كرده ست غمين « 
  )337:  1370(يوشيج ، »      برخاست / مي شود برسر هر چه حائل كوهانابري از آن ره  

  مصدق نيز مي سرايد:
  تار /  شبانمن اينجا در ميان زيج غم ها مي نشينم در « 

     )      36:  1386(مصدق ، »      كه آخر دير پاشام سيه راهم سرانجام است.
  

  كهن گرايي در حروف 

حروف در زبان فارسي به تنهايي معناي مستقلّي ندارند و در همراهي با واژه ها معنا مي يابند. كاربرد حروف 
باستان « در غير معناي رايج امروزي موجب نوعي هنجارگريزي در شعر شاعر مي شود. گفتني است:        

شاعران از كابرد حروف در معني و مفهوم و ساختمان امروزين گرايي در حروف عبارتتست از :سرپيچي 
  )172:  1387علي پور ، » ( ها هم ازجهت معنا وهم ساختار.هاي قدما دركاربردآنوپيروي ازسنت

نمونه هاي بسياري از اين نوع باستان گرايي در اشعار نيما و شاعران نيمايي به چشم مي خورد كه تنها به دو 
  گردد. نمونه اكتفا مي

  
  »براي »  : « را« ـ 

  نيما :
  »پادشاه فتح برتختش لميده است / لحظه اي چند استراحت را / مست برجا آرميده است.« 

  )424:  1370(يوشيج ،                 
  مصدق:

  »بگذار مست باشم كاين درد كهنه را / جزبا مي كهن نه عالجي نه چاره اي« 
  )453:  1386(مصدق ،                    

  »در» : « به«ـ 
  نيما :

  »اين منم مانده به زندان شب تيره كه باز / شب همه شب / گوش بر زنگ كاروان استم« 
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  )517:  1370(يوشيج ،                     
  مصدق :

  » زمين را بوسه زد لبهاي مهرآسمان آرا / و برق شادماني ها / به هربوم و بري رخشيد.« 
  ) 49:  1386(مصدق ،                                                                           

* كه در اين نمونه ي شعري از نيما و مصدق ، عالوه بر باستان گرايي در حروف ،  باستان گرايي فعلي نيز 
  ديده مي شود.

  
  

  ـ آوردن دو حرف اضافه در پيش و پس متمم:
  نيما :

  »آيم / كز شومي گردش زمانه / يكدم كمتر به يادآرم / و آزاد شوم ز هرفسانه  اندرخواب  بهبگذار « 
  )36:  1370(يوشيج ،                   
  مصدق :

  / كه گرداگرد آن را برج و بارو / ـ تا دل اين قيرگون درياي وارون بود / اندركاخ  به« 
  »اژدهاك ديوخو/ به روي تخت خويشتن هشيار      

  )24:  1386(مصدق ،                               
  ب) باستان گرايي واژگاني

 كهن گرايي در فعل  
  )369:  1370(يوشيج ، »      من چرا شيفتم از اين سخنان / چاشني بخش سخنهاي زنان« نيما: 

  ( شيفتن : آشفتن)
                  
  مصدق :

  )141:  1386(مصدق ، »     رفتم / در انتهاي جاده نگاهم بر او فتاد« 
  ( فتاد : افتاد)
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 :حذف واج  
حذف واج از اول ، وسط و پايان واژه كه از نشانه هاي رويكرد به شگردهاي باستاني است ، در اشعار نيما و 

  ديگر شعراي معاصر به وضوح قابل مشاهده است:
  نيما:

  »همه جا چنگ ستبداد دراز / همه جا راه بر اهريمن باز / از براي قجري ، نصف ملت مقهور« 
  )124:  1370(يوشيج ،               (ستبداد : استبداد)

  مصدق :
  )  375:  1386(مصدق ، »      او راكه با سخن به دلش ره نبرده ام / از ره رسيده اي به سپاه درم گرفت « 

  ( ره : راه)
          

  ) رويكرد به واژه و مصطلحات عاميانه و محاوره اي4
هايي است كه در زبان محاوره رايج است.يكي از داليل رويكرد نيما از مختصات شعر نيمايي ، كاربرد واژه 

به اين اصطالحات ، جريان دادن شعر در روند زندگي عادي مردم و نزديك نمودن آن به طبيعت نثر است. 
  اين ديدگاه او نيز از سوي رهروان نيمايي بي پاسخ نماند.

  نيما :
  )20:  1370(يوشيج ، »         شود بد پيلهعشق سعي مي كردم بهر حيله شود ، / چاره ي اين « 

  مصدق :
  » بسته است / و پرده ي ضخيم / پوشانده است پنجره هاي اتاق را  كيپپيوسته درز پنجره ها « 

  )680:  1386(مصدق ،                       
  
  هاي مخفف) مشدد آوردن واژه5

گرفته مي شود در اشعار نيما و نوگرايان نيمايي از  مشدد آوردن كلمات مخفّف كه غالباً به ضرورت وزن بكار
  بسامد بااليي برخوردار است.

  نيما:
  )47:  1370(يوشيج ، »    حاصل زندگاني منم ، من! / روشني ّ جهاني منم ، من! « 
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  مصدق :

  »گهواره ي فلّزي دريايي / مي بردم در آن زمان / تا ساحل جزيره ي آغشته با جنون« 
  )156:  1386(مصدق ،                 

  ) طبيعت گرايي 6
  از مضامين فراگير تازه اي كه در شعر معاصر، چشم خوانندگان را مي نوازد بيزاري از شهر و عوارض آن و

  روي آوري به روستا و طبيعت است. 
يز نگاه نيما به طبيعت نگاه يك سياحتگر خسته از شهر و زندگي شهري نيست ، نگاه يك ستايشگر طبيعت ن

  نيست ، بلكه نگاه موجودي است كه با طبيعت زنده است و با طبيعت مي ميرد.
  طبيعت شعرهاي نيما بخشي از طبيعت وجودي اوست.

نيما در منظومه ي افسانه زندگي شهري سرشار از نيرنگ و فريب را انكار و به سوي طبيعتي واقعي رو  مي 
  ي كند.نمايد و خود را در تخيل و تفكّر شاعرانه غرق م

  ي تنگ / كه بهين خوابگاه شبان هاستهان! به پيش آي از اين دره«   
  كه كسي را نه راهي برآن است / تا در اينجا كه هر چيز تنهاست  
  )59:  1370(يوشيج ، »           به سرآئيم دلتنگ با هم       

عت گرايي انسان شهري طبي» شيرسرخ«و » درفش كاوياني «در همه ي اشعار مصدق نيز جز منظومه هاي 
  دلزده  از شهر غلبه دارد.

  بيا بيا برويم / به سبزه زار كه گسترده سينه در صحرا / بيا كه سينه ي اين دشت را لگدنكنيم /«     
»                              وخواب راحت پروانه را نياشوبيم / گياه تشنه لب دشت را به شادابي / زآب چشمه ، شراب شفا بنوشانيم

  ) 328:  1386(مصدق ،                                                
  
  ) رعايت نشانه هاي نگارشي7

از كامل ترين اشعار معاصر است تا آنجا كه هر خواننده اي با تورق در از حيث نشانه گذاري نيز شعر نيما 
ي پاياني تمام جمله هاي خبري و ساير نشانه هاي ديوان نيما به اين نتيجه دست مي يابد كه حتّي نقطه
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نگارشي رعايت شده است. مي توان با اطمينان گفت كه : در اين طريق نيز ، نيما پرچمدار رهپويان خود از 
  نسل اول و دوم بوده است.

  نيما:
  »پنجه هايش سوخته ، / زير خاكستر فرو ، / خنده ها آموخته ؛ / ليك غم بنياد او « 

  )225:  1370(يوشيج ،               
  مصدق نيز ، كه دنباله رو مكتب شعري نيماست ، خود را ملزم به رعايت اين نشانه ها مي بيند:

  نوميد و بي شهامت ؛ / حتّي شهامتي نه ، / ـ كه نوشيم شوكران ؛ ما مؤمنان ساحت نوميدي ، /«       
  جا كه مرز، مرزگزينش بود ؛/ آيا كسي،/هاي زمانيم/ ايندر برزخ زمين/ آونگ لحظه           

  )255:  1386(مصدق ، »         فرمان انهدام مرا / ـ مي خواند؟!              
ي نگارشي و به اين معني است كه خواننده به اندازه ي شاعر در آفرينش سه نقطه نيز كه از ديگر نشانه ها

  شعر او دخيل است ، در اشعار نيما و تحت تقيد او در اشعار مصدق قابل رؤيت است.
  نيما:
  ـ آي آدمها ... / و صداي باد هردم دلگزاتر ، / در صداي باد بانگ او رهاتر /«     
  )302:  1370(يوشيج ، »      / باز در گوش اين نداها : آي آدمها ... از ميان آبهاي دور و نزديك    

  مصدق :
  باور نمي كنيد كه حتّي هنوز هم / در شرق آفتاب نخستين دميده است؟ / «     
  »و برق آن نگاه نوازنده ، / دربندبندجان من آواز زندگي است؟/ باور نمي كنيد كه ... ؟!      

  )237:  1386(مصدق ،                                  
ي  آن در حقيقت نيما و شاعران نيمايي با اين شگرد خواننده را در آفرينش شعر خود سهيم مي كنند و ادامه

  ي گمان خواننده مي گذارند.را برعهده
 

  نتيجه 
ساز او گذاشتند ، تا پرواضح است كه پس از نيما ، شعراي بي شماري از عصر حاضر ، گام در جاده ي نو

آنجا كه مي توان با اطمينان گفت: موفقّيت و نام آوري اين نوپردازان معاصر مرهون اين تقيد و تأثير بوده 
  است.
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وري حميدمصدق از ادبيات نيمايي ، محدود به موارد مذكور نبوده و جهت  در خور تأمل است كه بهره

سنده شده است. اوكه از شاعران شاخص نسل دوم نيمايي است ، ضمن ي كالم تنها به بيان نمونه هايي باطاله
رهپويي دراين جاده ي نوبنياد ، همواره خود را از تقليد بركنار داشته و پيوسته تالش وي برآن بوده است ، تا 

ي از ي وسيعدريغ آن در دامنهدر سرايش ، چراغ هميشه فروزان نيما را فرا راه خويش قرار دهد و از نور بي
شعر كوتاه و چهار منظومه ي بلند خود را به شيوه ي نيمايي  130اشعارش سود جويد ،  تا آنجا كه بيش از 

  سروده است.
كاربرد شگردهاي نيمايي توسط مصدق مايه ي صالبت و شكوه زبان شعرش شده و طيف وسيعي از 

  ت.خوانندگان خوش ذوق اين سرزمين هميشه آزاد را به خود جلب نموده اس
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  ب) مقاالت
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