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Abstract  

Nima Yooshij's theories about poetry and poet are in his previously 

published collections and the process of his poetic developments can 

be drawn from them; moreover, there are many other poems of Nima 

Yooshij in the last two books, which are very important in the analysis 

of his poetic developments. In the current research, we have examined 

these two collections by considering the most important theories of 
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Nima, including paying attention to symbolism, declamation and the 

natural process of speech, descriptive and narrative pattern, 

objectivity and subjectivity, harmony, and transubstantiation. The 

results show that Nima has a great interest in classical literature in 

addition to western literature in order to achieve symbolism. In 

addition to the dramatic structure, Nima uses the capacity of 

"narrative" and "story" to express the content and tries to blend with 

nature and provide an objective and external description of it, unlike 

classical poetry. Nima does not see classical poetry as having a body-

like unity and puts all the elements of the poem in the direction of 

creating a harmonious composition, which he calls "harmony" and 

"form". 

Keywords: Nima Yooshij, Navāy-e Kārvān, Sad Sāl-e Degar, 

Objectivity and Subjectivity, Harmony, Contemporary Poetry. 

1. Introduction 

The evolution of Nima's poetry and the transformation of his poetry 

can be seen and analyzed from the collection edited by Siros Tahbaz. 

Therefore, Nima's early experiences and some of his other 

unpublished poems, which can show the transformations of his poetry 

step by step, are very precious and valuable works that show the 

infinite suffering and hardship of the "The Father of Modern Persian 

Poetry". 

Research question: What features do the two published collections of 

Nima Yooshij show in his poetry? 

2. Literature Review 

Although Nima has created significant pieces, there are differences of 

opinion among critics, researchers, and even his students and 

followers. Terms such as "subjective" and "objective", "declamation" 

and "natural expression", "new point of view", "absorption" and 

"transubstantiation" and "harmony" and... include most of his theories 

and it can be admitted that neither Nima was able to express it 

unambiguously, nor his students and critics have the same opinions 

about all of them. From this point of view, we see that Akhavan Sales 
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and some other critics consider the "Mādar-e Bedathā-ye Nimā" in 

"prosodic meter", while Nima himself does not believe in this matter. 

Nima Yooshij's two newly published collections, entitled "Sad Sāl-e 

Degar" and "Navāy-e Kārvān", which contain his significant poems, 

are a great opportunity to examine Nima's ideas and theories more 

closely. In the present research, the two collections have been 

investigated by considering Nima Yooshij’s theories. 

3. Methodology 

The research method in this article is descriptive-analytical and based 

on library studies. First, from this point of view, Nima’s most 

important ideas about poem and poetry have been examined, and then, 

taking into consideration his two recent collections, some points about 

Nima's ideas have been examined. In this study, an attempt has been 

made to discuss the opinions of other critics. 

4. Results 

According to the last two collections of Nima Yooshij, it was 

concluded that: 

1. He was able to achieve his desired symbolism by paying attention 

to Western literature and mystical symbols and allegories. As his 

poem "Vampire" is derived from European literature. Some of his 

other poems are also derived from native elements. 

2. Nima has several poems with a dramatic structure, which shows his 

special attention to the "dramatic structure of poetry", which is also 

mentioned in the introduction of the legend. 

3. Nima uses the element of narration and description for the story 

structure of his poems and by creating a complete harmony of all 

linguistic elements, he presents a poem that has a body-like 

composition. This feature makes his poetry achieve the "form" or 

"harmony" that he wants. 

4. Another artistic feature of Nima's poetry is the absorption and 

analysis of the environment and objects. This point prevents him from 

repeating what others have said. In fact, creating a link between the 

outer and inner world and "being one with the object" creates a new 
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and individual view of the poet in the poetic images that Nima has 

emphasized many times. 

5. Nima’s two collections of classical poems are an unsuccessful 

imitation of great poets such as Nezami, Sa'di, and Molana; the 

evolution of his poetry is in Nimai's free verses. Some of Nima's 

poems in this collection can be among his most brilliant works among 

his other successful poems.
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 «اروانک نوای)» یوشیج نیما اشعار جدید مجموعة دو تحلیل و بررسي
  شاعری و شعر بارۀدر او هایتئوری اساس بر( «دگر صدسالِ» و

 آزیتا مرادی
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اسالمی،   آزاد استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه

 ایران رامهرمز،

 چکیده 
ث رهنگستان زبان و ادبيات فارسي از ميرااي است که به همت فدو مجموعة منتشر شدۀ تازه« نواي کاروان»و « صدسال دگر»

هاي چا  شدۀ پيشين او آمده است هاي نيما یوشيج دربارۀ شعر و شاعري در مجموعهشده است. تئورينيما یوشيج چا  
توان ترسيم کرد؛ با این وجود بسياري از اشعار دیگر نيما یوشيج در این دو دفتر اخير وجود و سير تحوالت شعري او را مي

ظریات نيما ترین ناند. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مهمارند که در تحليل روند تحوالت شعري او بسيار حائز اهميتد
از جمله توجه به سمبليسم، دکلماسيون و روند طبيعي کالم، الگوي وصفي و روایي، عينيت و رهنيت، هارموني و استحاله 

 دهد که نيما براي رسيدن به سمبليسم عالوه بر ادبيات غرب به ادبياتیج نشان ميایم. نتابه بررسي این دو مجموعه پرداخته
« روایت»دهد. عالوه بر ساختار نمایشي، نيما از ظرفيت عالقة زیادي نشان مي« نمادهاي عرفاني»و « تمثيل»کالسيک خصوصاً 

وصيفي عت درآميزد و برخالف شعر کالسيک، تکند تا با طبيکند و تال  ميبراي بيان مطالب خود استفاده مي« داستان»و 
جاد بيند و تمام عناصر شعر را در راستاي ایوار نميعيني و بيروني از آن ارائه بدهد. نيما شعر کالسيک را داراي وحدتي اندام

 .دهدنامد، قرار ميمي« فرم»و « هارموني»یک ترکيب هماهنگ که آن را 

  .رمعاص شعر هارمونی، ذهنیت، و عینیت دگر، صدسال ان،کارو نوای یوشیج، نیماها: کلیدواژه
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 مقدمه
« انجامداي از زبان ميسيستم تازه آفرینش»تحوالت ادبي خصوصاً در حوزۀ شعر به 

شناسيک و ایصال جمال»( به شرط آنکه آن زبان تازه به دو اصل 88: 6866لي، )حسن
گاه مدرن نيما نسبت به شعر منجر (. دید68: 6839کدکني، متعهد باشد )شفيعي« )رسانگي(

اعر و بر تجارب ش»شد؛ دیدگاهي که « فردیت شاعرانه»به تمرکز اغلب شاعران پيرو او در 
)روزبه،  «شدۀ شاعران قدیم تکيه داشتتأمالت فردي و رهایي او از تنگناي تجارب کليشه

، توجه نظر داشتکه نيما بر ادبيات کالسيک فارسي تکيه و  (. در واقع، همچنان16: 6836
  الثکه اخوان  هاي خود قرار داده بود. همچنانها و نظریهرا اساس تئوري« نگاه تازه»به 

که  6867و  6861گفته است از نخستين بگومگوهاي نيما با اصحاب ادب تا حدود سال 
هاي گوناگون خویش که چنداني هم از او در بوتة آزمایش»نوعي بلوغ شعر نيماست، به

ي هاساخت. این سالکرد و باز دوباره ميساخت و ویران ميبه بازار نفرستاد، مي آن را
-)اخوان« وردآپروراند و به بار مينشيني در حايات ناطة اناالب کيفي و اصيل او را ميچله

 (.98: 6816 الث، 
 اي که توسط طاهبازشعر او از مجموعه« داستان دگردیسي»روند تحوالت شعر نيما و 

اي نيما همشقپریر است؛ با این حال سياهمشاهده و تحليل شده است، قابل(  تدوین 6878)
ام نشان گبههاي شعر او را گامتوانند دگردیسيو برخي دیگر از اشعار چا  نشدۀ او که مي

پدر شعر نو »نهایت قيمتي هستند که رنج و مشات بيسنگ و ريبدهند، آ ار بسيار گران
دهد. با توجه به مبهم بودن برخي از نظریات نيما و عدم احاطة خوبي نشان ميهرا ب« فارسي

(، کيانو  528-563: 6865حکاک )او بر ادبيات کالسيک که محاااني چون کریمي
اند، ( و... بدان اشاره کرده56: 6838( و جورکش )79: 6838(، حميدیان )83-58: 6836)

که « نواي کاروان»و « صدسال دگر»با عنوان دو مجموعة جدیداالنتشار نيما یوشيج 
-توجهي از اوست، فرصت بسيار مغتنمي است تا نظریات و تئوريدربرگيرندۀ اشعار قابل

اي نيما هتر بررسي کنيم. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نظریههاي نيما را موشکافانه
 شده است.  یوشيج به بررسي این دو مجموعه پرداخته
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 پژوهش . پیشینۀ2
آراء نيما یوشيج را پيرامون « در تمام طول شب»( در پژوهش خود با عنوان 6836پور )بهرام

شعر کالسيک و معاصر فارسي بررسي و تحليل کرده است و نظير همين پژوهش توسط 
وت نگاشته شده است.  ر« نيما یوشيج و شعر کالسيک فارسي»( با عنوان 6836کيانو  )

ناصري ترین عپرداز دانسته و مهمنيما یوشيج را یک نظریه« ظریة ادبينيما و ن»( در 6867)
 که نيما درصدد ایجاد تغيير و نوآوري آن داشته است، تحليل کرده است. 

، «دیالوگ»، «تکنيک»موضوعاتي چون « بوطيااي شعر نو»( در 6839جورکش )
يدیان يل کرده است. حمرا از نگاه نيما یوشيج بررسي و تحل« ميدان دید تازه»و « توصيب»
شعر نيما را به ترتيب تاریخي و با در نظر گرفتن نظریات « داستان دگردیسي»( در 6838)

 نيما تحليل و بررسي کرده است. 
روند تحوالت و تجربيات نيما را از سنت « ام ابري استخانه»( در 6838پورنامداریان )

« انداز شعر معاصر ایرانچشم»هاي هایي از کتاببه نوآوري نشان داده است. بخش
سنت و »(، 6866لي، )حسن« هاي نوآوري در شعر معاصر ایرانگونه»(، 6835)زرقاني، 

( و... به نيما 6836)روزبه، « ادبيات معاصر»( و 6835پور، )امين« نوآوري در شعر معاصر
 شده است.  اختصاص داده

 کار نيما نه هنوزست»با عنوان دربارۀ دو مجموعة جدید نيما تنها یک پژوهش مختصر 
« صدسال دگر»( وجود دارد که پژوهشگر از مصححان مجموعة 6863)عليایي مادم، « تمام

اي شناسي آ ار و نظریات نيما پيرامون شعر و شاعري اشارهنيز است. در این گفتار به سبک
 نشده است. 

 . بحث و بررسي7
ده است، اما در ميان ناقدان، پژوهشگران و حتي جاي مانتوجهي بههر چند از نيما آ ار قابل 

، «2اُبژکتيو»و « 6سوبژکتيو»نظر وجود دارد. اصطالحاتي چون شاگردان و پيروان او اختالف
« 5يآرمون»و « استحاله»و « استغراق»، «ميدان دید تازه»، «طرز بيان طبيعي»و « 8دکلماسيون»

                                                            
1. Subjective 

2. Objective 

3. Dialogue 

4. Harmony 
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که باید اعتراف کرد نه نيما توانسته است  شوداي از نظریات او را شامل ميو... بخش عمده
آن را بدون ابهام بيان کند و نه شاگردان و منتادان او آرایي یکسان دربارۀ همة آن ها 

اي همادر بدعت» الث و برخي دیگر از منتادان، بينيم که اخوان دارند. از همين رو، مي
که خود نيما دربارۀ (؛ درحالي19: 6816 الث، دانند )اخوانمي« وزن عروضي»را در « نيما

م و اکند من کشب وزن کردهخيال مي»... نویسد: این موضوع چنين اعتاادي ندارد و مي
(. در هر صورت 618: 6871)نيما یوشيج، « امداند من کشب طرز بيان طبيعي را کردهنمي

 ادین در دوترین نظریات نيما را با در نظر گرفتن آراء منتدر این مجال برخي از مهم
 کنيم.مجموعة اخير او بررسي مي

 دکلماسیون )روند طبیعي کالم(. 7-2
ظریات شویم که یکي از ننوشته است، متوجه این نکته مي« افسانه»اي که نيما بر از مادمه

ومه به دليل این منظ»کدکني، شعر است و به گفتة شفيعي« نمایشي کردن»اساسي نيما در 
رسيدن به شعر دراماتيک و نمایشي در ادبيات منظوم ما حائز اهميت  نوع مکالمات آن براي

، کندبه آن اشاره مي« افسانه»(. موضوعاتي که نيما در 668: 6838)شفيعي کدکني، « است
مطلب،  ساختن طوالني و زبان در آزاد، آزادي و طبيعي مکالمة طرز» عبارت است از:

 داشته اصاختص نمایش به تواندمي که تمانيمکالمه. ساخ براي ترمناسب رویة یک داشتن
 آزادانه را داستان اشخاص و ساخت تئاتر توانمي خوبيبه  آن با که است باشد، ساختماني

(. همين نکته دربارۀ برخي از اشعار دیگر او 87: 6878 )نيما یوشيج،« درآورد به صحبت
 چه دراماتيک هايجنبه و در بسياري از اشعار نيما عناصر»نيز وجود دارد. در واقع، 

 افسانه اب او و است قوي دیالوگ بسيار عنصر چه و هاپدیدار پویاي و زنده تجسم صورتبه
 (.95: 6838)حميدیان، « است شده خود آتي اشعار در مهم جنبة این گرارپایه

یشي بودن شعر خود تأکيد داشته است و برخالف گفتة براهني نيما همواره بر نما
(. در دو مجموعة مرکور 296: 6857نيست )ن. ک: براهني، « مرغ آمين»شعر  محدود به

ستوار ا« نمایش»ها و چندین سرودۀ بلند و کوتاه وجود دارد که بر پایة مکالمة شخصيت
اي از این شيوه است. در این شعر صيادي در دل نمونه« مرگ ستارگان»است. شعر 
، «غرقاب»، «تاریکي»گيرد. دفي را در نظر ميدهد و هها، تيري در کمان قرار ميتيرگي
تند هایي هسشخصيت« شدگانپنهان»و « سهره»، «سمور»، «عااب»، «باد»، «زادگان تاریکي»

پندارند که تير به سوي آن ها روانه خواهد شد؛ این در حالي است که در که هر کدام مي
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وگوهاي این خالل گفتبوده است. نيما در « ستاره»بينيم هدف این صياد پایان مي
 کند:ها، ناش راوي را بر عهده دارد و فضاي شعر را ترسيم ميشخصيت

 از جانب دگر
 اند تاجنبندگان نهفته نظر بسته

 بيند که هدف به کدامين مکان بود
 کنند از آن:هر یک به حدس خود سخني مي

 درداین تير مي  : باد
 زیبا دفي که در کب خنياگر من است

 گررد ]![مي  :تاریکي
 این تير از ميان بسي آشيان که هست
 نوزادگان تيره شبان را در آن مکان

 روداین تير سوي النة پرنده مي   :عااب
 بهتر که نيست در دل این کوهم آشيان

 بهتر که بر سر راه این تير یک سمور:
 هامحکم درخت

 از هر طرف به پاست
 در رخنة درخت بلوطيم
 .. پنهان ز دیده جست! .

 (619: 6867)نيما یوشيج، 

ست اي که نماد روشني و هدایتگري ابينيم، ستارهاین شعر سمبليک است و چنانکه مي
تير خود را با آب »است و « هاي مردمانزادۀ شبانِ پدیدار آمده از آه»توسط صيادي که 

از « نتونبا»شود. نيما در منظومة (، کشته مي618)همان: « زهر حسدها صيال داده است
همين رو  استفاده کرده است. این شعر، حکایت مردي فاير با نام تيمور است که در تون 

کند. در یکي از روزها حمام و در انباري که فاط سوراخي براي تنفا دارد، کار مي
اند. مپریرد و در تون باقي ميدهد و در نهایت تيمور آن را نميپيرزني به او پيشنهادي مي

)همان:  «یک نوول کوچک است»نيما در حاشية شعر نوشته است، این منظومه چنانکه خود 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 207

وگویي که نيما در این شعر ارائه کرده، زباني متفاوت دارد و شيوۀ نوشتاري (.  گفت266
 هاي کالسيک است. براي نمونه:آن نيز متفاوت از نمونه

 کجایي تيمور؟
 اینجا

 نيست با تو؟
 چه کا؟

 تو؟دیوانه هستي کيست با 
 من و بخت بد من. کيست با من
 در این پستوي تيره مثل مدفن

 ببين
 فرمان
 تو کي کارت تمام است؟-

 تمامي چيست. این دیگر چه نام است؟
 وشش سال و چيزي هست خانمسي

 که من در زیر این خاکسترم گم
 به تو من کار دارم

 چاکرم من

 به هر فرمان که باشد حاضرم من 
 (228)همان: 

 ساختاري کامالً نمایشي« صدسال دگر»از مجموعة « آتش افروخته»ي با نام شعر دیگر
، «رمناه»، «جادوگر»، «آتش»، «طينت بددل»هایي چون دارد؛ در این شعر بلند نيز شخصيت

هایي پردازند. این سروده با شمارهوگو ميبه گفت« هاي کمرنگشعله»و « هاي زردشعله»
اي فيلم هدر هشت بخش یا فصل که شبيه به سکانا که خود نيما بر آن گراشته است

ر خود دستو« کارمندان»است، سروده شده است. در فصل اول، بدطينت به جادوگران یا 
وگویي ميان آتش و هاي آتش را خامو  کنند. در فصل دوم گفتدهد تا شعلهمي

مافا »ا سخنان روند و بگيرد. در فصل سوم جادوگرها به سراغ مردم ميجادوگرها شکل مي
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هاي دهند تا آتش را از بين ببرند. در فصل چهارم شعلهخود مردم را فریب مي« و متوازن
گوید بخشند. در فصل پنجم راوي به پيرزن ميسوزند و گرمي ميآتش هرچه بيشتر مي

داد روند و از او استمکه آتشش را بيفروزد. در فصل ششم جادوگرها به سراغ شيطان مي
 گردند و آتش همچنان برافروختهدر فصل هفتم جادوگرها دوباره با دروغ برمي کنند.مي

است. در فصل آخر نيز با وجود شکست خوردن جادوگران همچنان در گو  مردم یأس 
(. این سروده ارتباط تنگاتنگي با شعر 676-672کنند )همان: و نااميدي را زمزمه مي

سروده شده  6866هم در سال ( دارد که آن 239: 6878)نيما یوشيج، « همسایگان آتش»
در « مرداب»و « باد»نيز کامالً نمایشي است و در این شعر هم « همسایگان آتش»است. شعر 

 :ماندصدد آن هستند تا آتش را خامو  کند و با وجود این، آتش همچنان افروخته مي

 آب و نان مردمکي به دهليز خراب خانة بي  آتش:
 هستي؟ آي؟ کوبد؟ کهپاي مي

 خواهي؟رهگرر! تو کيستي؟  از ما چه مي
 آتش! این مایيم یک جادوگر:

 جادوگر؟  آتش:
 جادوگرهایيم ما جادوگرها:

 هامان مأمور نظم زندگانيهمه
 و اگر حتي ز جا لغزیده سنگي ما بجایش

 گراریممي
 خواهيم مردم آتشي را افروخته دارندما نمي
 سرد دوتن بچه که در سوزند هاي کوچکمن براي پنجه  آتش:
 رسنداین زمان از راه صحرا مي و

 سوي من وليکن عور ...با تن تيره به
 سوزمهاي یک ویرانه ميمن براي زیر تخته
 که دمي دیگر

 دختري در جنگ مرده شوهر 
 اي هستمجادوگر! من شعله

 که شبيه نان به آن مردم
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 رسند از راهکه گرسنه مي
 دهم گرمي مي

 (675-679: )همان

 . سمبولیسم7-7
دهند و خواننده دهند، اعتبار ميکنند، دامنه ميها شعر را عميق ميسمبل»گوید: نيما مي

(. آنچه نيما را بر آن داشته تا 688: 6879)نيما یوشيج، « یابدخود را در برابر عظمتي مي
 ابهام، ابهامينيست. این « آفرینيابهام»را مطرو کند چيزي جز « سمبوليسم»سخن از 

 بيش يمان شعر طراوت و نخوردگيدست این راز»کدکني شاعرانه است و به گفتة شفيعي
 ماني رهگرر این از و کندمي جلوه او شعر جايجاي در که است ابهامي و کليت آن هم[ از
 هاييچيدگيپ آن جز است چيزي ابهام این که پيداست ناگفته و نيست حافظ به شباهتبي

 وزونم مصاریعي کلمات، «جدولي روابط» اساس بر که نوپردازان اغلب دروغين و مصنوع
 (. 592: 6866)شفيعي کدکني، « آورندمي ناموزون یا و

م جداي از غزل عارفانه، ابها»دانند که اغلب منتادان شعر نيما، او را نخستين شاعري مي
(. بحث در مورد 226 :6838)پورنامداریان، « شعري را در شعر فارسي به وجود آورد
و  6هاي فرانسوي نيازمند بحث مفصلي استچگونگي تأ يرپریري نيما از سمبوليست

ترین مشکل این بحث در این است که ميان سمبوليسم نيما و سمبوليسم غرب اساسي
اساسي  هايبرد(، تفاوتها نام ميخصوص شاعران فرانسه که نيما از شاعران برجستة آن)به

رمزي  يانشيوۀ ب» الث با بررسي مفهوم عينيت و رهنيت در شعر نيمایي، . اخوان 2وجود دارد
 ظرموردن و مطلوب که داندمي عينيتي دیواررا همسایة دیوار به ( نمادین سمبوليک و)

: 6816است )ن. ک: اخوان  الث،  برده بهره آن از اشعار  از بسياري در نيما و نيماست
298.) 

                                                            
یرد )اخوان پراحمد تأ يرپریري نيما را از شاعران فرانسوي ميهاي جالل آلبه گفته. اخوان  الث به اکراه و با توجه  6

اگر تحولي را که به وزن شعر خود داده است، ا ري از ادبيات فرانسه »احمد گفته است: (. آل286-287: 6816 الث، 

 .625-628: 6893کوب، ین( همچنين نگاه کنيد به: زر68: 6871احمد، )آل« ایمبدانيم، راه ناصوابي نرفته

 (.281-253: 6857( و براهني )668و  616: 6838پور ). نگاه کنيد به: شميسا و حسين 2
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 نيما: »گویدنگرد و مي الث ميمایي را از همين زاویة دید اخوان براهني سمبوليسم ني
 و کندمي معرفي تمثيلي شعر قطعه آغاز در اغلب را خود هايسمبول ،6ماالرمه برخالف
 معناي کوشدمي و بخشدمي عيني حيات هاسمبول به دقيق هايوصب طریق از بعد

 نياید، نظر هب عميق دليلبي شعر تا دشو روشن حتي تا هاسمبول مشخصي، حتي و اجتماعي
 وسيلةبه سألهم این و است بوده پيش در مسألة عمياي که باشد این به مربوط شعر عمق بلکه
 «است رسيده عينيت درخشاني و روشني سوي به رهنيت تاریکي از هاسمبول یا سمبول
 (.281-253: 6857)براهني، 

 در شعر نيمایي چگونه گفتن مهم نيست که  الث و برخي منتادان دیگراز نظر اخوان 
اگر این دیدن تحاق پيدا کند گفتنش آسان »سازد، بلکه چگونه دیدن است، شعر را مي

 «اعتنایي به فصاحت و بالغت در محدودۀ تصور قدما نيز هستاست، این امر مستلزم بي
د که آن حاالت شو(. در واقع، توجه به حاالت عيني باعث مي252: 6836)پورنامداریان، 
ي را شود که زبان آن فصاحت و بالغتطور طبيعي بيان شود و این امر باعث ميبا تأمل و به

ایم، عاري شود و به همين سبب احساس لرت که ما از طریق شعر قدمایي بدان عادت کرده
ه دتراود و موکول به قرار گرفتن خوانناز شعر نيما از سطح زبان و فصاحت و بالغت آن نمي

تواند باطن متن را نيز عالوه بر سطح یا چشم اي است که در پرتو آن ميدر طيب تجربه
 باطن با رهنيت خود دریابد. 

راهي که نيما براي رسيدن به سمبوليسم انتخاب کرده است عالوه بر تأ يرپریري او از 
دهد شان ميا نتوجهي از دو دفتر جدید نيماست. اشعار قابل « تمثيل»ها از طریق سمبوليست

و یادآور ها و قطعات اپردازي دارد و بسياري از مثنويکه او بيشترین گرایش را به تمثيل
مثنوي موالنا، آ ار نظامي، بوستان و گلستان سعدي و مانند آن است. از همين رو مانند آ ار 

(. 628: 6836)حميدیان، « هاي قدمایي نرفته استفراتر از وجه نمونه»ا  شدهپيشين چا  
هاي درخشان آن در ادبيات کالسيک، اغلب این اشعار بسيار سطحي و در قياس با نمونه

عيب، مالدانه اي پيدا نکرده، ضمبترل نيز هستند. سمبوليسم نيما تا زماني که دید و زبان تازه
 و سطحي است. 
 واژگان يدنيا تکامل از پا نيما نظرگاه از شعر عالم به سمبول ورود»نویسد:  روت مي

 این تااضاي شاعر رازآلود دنياي و موجود واژگان نابسندگي زیرا شود،مي پدیدار

                                                            
1. Mallarmé, S. 
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 صالحم حيث از را شاعر  روت کنایي، واژگان و سمبوليسم همين. کندمي را سمبوليسم
(. ظاهراً نيما قصد داشته تا برخي از اشعار خود را 663: 6867) روت، « بخشدمي افزوني

ياورد و ب« حکایات»اي با نام حکایات شعر کالسيک است در مجموعهکه شبيه به همين 
ین به همين دليل بوده است. ا« حکایات»در حاشية برخي از این اشعار نيز قيد کردن کلمة 

يده یافته و به سمبليسم رسحکایات از حالت مالدانه و شکل سادۀ آن گستر  و تکامل 
 ن سعدي در بوستان تأ يرگرار بوده است:است. براي نمونه در حکایت ریل کالم و لح

 اوساااتاد چوب به زد درم خردي به
 باااشاااادم  همي گر پيشاااگيساااتاام

 بااياانااوا  ساااااودائااي کااه گاامااانااش 
 بااد ناايااک از دادمناامااي ار تااماايااز 
 خودپرسااات آن دعوي عالمي با که

 

 یاد بااه باادارم نااحق  کاه  نااحق  باه  
 آیدم یااد  باه  چون کنم کم ساااتم
 مااارا رات کااارد بااادل تاااواناااد
 ابااد تااا بااد مااانااده باادو جنااایاات
 زیردساااات  یااکي ناااحااق باايااازرد

 

 (685: 6867)نيما یوشيج، 

شعاري کرد در اهمين تاليدهاي ناشيانه که البته راه سمبوليسم را براي نيما هموار مي
ترک »(، 58)همان: « معرفتبي»(، 52)همان: « نشينفکر راه»(، 25)همان: « دهنه»چون 
« ساوط آدم»(، 35)همان: « بک و پسرآیدین»(، 16همان: « )هازنقمه»(، 56)همان: « آشيانه
(، 68)همان: « دیوانه»(، 62)همان: « زحمت کار»(، 66)همان: « حق سبحانه»(، 68)همان: 

« آبگير»(، 61)همان: « عااب و خر»(، 69)همان: « استاامت»(، 65)همان: « مجسمة سنگي»
عدالت »(، 66)همان: « تازه مسلمان» (،63)همان: « طفل دهاتي و طفل شهري»(، 67)همان: 
 خورد. برخي از( و بسياري دیگر از اشعار کالسيک نيما به چشم مي688)همان: « هابچه

اشعار نيما در این شيوه، تاليدي است از گلستان سعدي که نظم و نثر را به هم آميخته است 
ت سروده شده اس(. با وجود تاليدي بودن این اشعار که به سبک کالسيک 682)همان: 

ند. یابها وجود دارد که در شعر آزاد نيمایي تکامل ميهاي سمبليسم در آنبرخي از رگه
هاي توان رگهشمسي سروده شده است، مي 6868که در « زمستان»براي نمونه در شعر 

 (.686-683سمبليسم نيمایي را تا حدودي نشان داد )ن. ک: همان: 
اي قدیم هروي خرابه» دید و طرو نویي که بنا نهاده است بنا به گفتة خود نيما، بناي ج
(. هرچند به گفتة اغلب منتادان 823: 6871)نيما یوشيج، « )شعر کالسيک( باال برده است
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نيما یوشيج قادر نبوده و نيست مالد باشد و اداي تلهج » - الثبه خصوص اخوان-شعر او 
)اخوان  «کامل و چنانکه باید درآورد هاي قدیم شعر فارسي را به نحوبه سبکي از سبک

ي هاگيري از نمادپردازي(. سمبليسم نيمایي در گرر از تمثيل و بهره92: 6816 الث، 
اي صورت سه مصراع مافکه به« مرغ آتش»دهد. شعر عرفاني، قالب شعر را نيز تغيير مي

ي از خود نماد« مرغ آتش»پيوسته سروده شده است، شعري است نمادین. در این شعر 
در ستيز است و اميدبخش مردماني است که در تاریکي مطلق زندگي « شب»نيماست که با 

 کنند:مي

 استزیر چهرۀ عبوس شب که زشت و تيره 
 است بخش و سرد و خيرهو نگاه او کسالت

 است ها چيرههاي طرب بر تيرگيروشني
 

 هرچه سرد از اصطکاکش آتش افروز است درد
 هان خسته. این دنياي سرددر کمين این ج

 درخشد چشم مرغ آتش از طوفان گرد.مي
 

 نماید در نظراو زباني زآتش اول مي
 افشاند شرراز ره مناارهاري خود مي

 گرد یابيده ماربر ره این باد هرزه
 

 دهدشده هر مناار  وا ما را بشارت مي
 کندا  را ميدراند ژندهیاة شب مي

 زند ....ت آتش ميناطه هایي را در این ظلم
 (692: 6861)نيما یوشيج، 

نمادي از خود نيماست. در دو مجموعة مورد بحث ما « مرغ آتش»در شعر مرکور، 
رسند. یکي از این اشعار خورد که اشعاري موفق به نظر مياي به چشم مينمادهاي تازه
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-مي ترسيم آلود جامعه رانام دارد که شعري است سمبليک و شرایط خفاان« پيک اجل»

 هاي پایاني عمر نيما یوشيجهاي درخشان آن در سالکند. در این شعر، توصيفي که نمونه
 «:بردخورد و از مردن مردم لرت ميخون مردمان را مي»تکامل یافته است، پيک اجل 

 برد به دلپيک اجل از این مناظر حظ مي»
 شوداز این منظر هرگز نمي

 افسرده و کسل
 اده است سوي مااو بال سيه بگش

 هاي چشمش گردنده حرص و کيندر کاسه
 چشمش براي ما نگران است هر دمي
 اما براي اوست در این لحظه ماتمي

 ترسد او به جانمي
 اندر تنش تکان

 افتد از هراسمي
 گردد او غمينمي

 وان از نهيب تير نگاهي است از کمين 
 (693: 6861)نيما یوشيج، 

نام دارد « 6وامپير»ضمون و بسيار نزدیک به این شعر است، شعر دیگري که در همين م
مين نکته برگرفته از فرهنگ اروپاست و ه« وامپير»تر. یافتهتر و تکاملکه شعري است پخته

ه است کند. نيما در حاشية شعر نوشتتر ميآن را از دیگر اشعار نمادین نيما متمایز و برجسته
نماد دالالن و  2حتي در آ ار ولترکند و ریه مياین موجود از خون موجودات تغ»که 

(. سرودۀ او نشان 635: حاشية 6861)نيما یوشيج، « سودجویان این دنيا قرار گرفته است
بر  آشامي است کهسال و خوناستبداد و دیکتاتوري کهن« وامپير»دهد که منظور او از مي

 فرماست:جامعه حکم

 
                                                            
1. Vampire 

2. Voltaire, F. 
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 وامپير ایستاده بر زبر بارگاه خود
 بسته بسوي دسته دستة مردم نگاه خود

 کندفکري دراز مي
 او از نماي زندگي بندگان

 شاد است.
 شاد است از گرشتن خرد و بزرگ

 زبان چندجان شده بستم بياین نيمه
 دهند سانکه مي

 که در پيش چشم او
 کنند جانکه مي

 تا او جدا ز هر غم و زحمت
 هاي خودخسبد چو مار بر سر گنجينه

 است تا ببيند مردم ز هول اوشاد 
 لرزان ایستاده فروبرده سر به جيب

 تا او چو گرگ گرسنه زایشان جود گلو
 شاد است از گرشتن صدها اسيرها

 (.635: 6861)نيما یوشيج، 

کند ياي که این نکته را تأیيد متواند باشد و قرینهنماد رضاشاه پهلوي نيز مي« وامپير»
زنان و مردان و »وامپير که از مردن مردمان شاد است و  در سطرهاي پایاني شعر است.
 شود:به ناگهان پير و بيمار مي« کنندنوزادگان یکسر  ناي او مي

 ناگهان ليکن به
 وامپير پير

 شودرنجد ز انده خود و بيمار مي
 در جمع مردمان

 یک شادي نهفتة مرموز
 شودبيدار مي
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 ریزد از دو بال یکي جغد پير پرمي
 زرد مانده گرفته به دست سر وامپير

 خوردافسوس مي
 زیرا گمان جمله بر این باشد

 کاین بار آخر است
 کاین جانور به بندگي خلق ناظر است 

 (631-637: 6861)نيما یوشيج، 

( را در نظر بگيریم این حدس تاویت خواهد شد چراکه 6866اگر تاریخ شعر )اسفند 
هاي ظلم رضاخاني از هم فروپاشيد ي دوم پایهدر همين ایام است که با شروع جنگ جهان

زندانيان سياسي آزاد شدند، اجتماعات مرهبي و سایر »و ماارن با همين ایام بود که 
 توانست فارغ از سانسورتوانست علناً برگزار شود، روزنامه و کتاب ميها ميگردهمایي

احب و بستگان او تص هایشان را شاهسياسي منتشر شود، مالکان و کشاورزاني که زمين
ویژه کرده بودند به دادگاه شکایت برده و امالک خود را باز پا گرفتند. برخي افراد که به

هاي بسيار قرار گرفته یا بستگانشان در زندان به قتل رسيده بودند، در معرض مصائب و ستم
 (.631: 6876)کاتوزیان، « عامالن جرم را در محاکم قضایي تعايب کردند

شمسي سروده شده در چنين حال و هوایي است.  6826نيز که در « پاسبان شب»شعر 
اهد خودر این شعر نمادین که در قالب شعر آزاد نيمایي است، پاسبان شب از مردمان مي

 که سرود فتح و آزادي بخوانند:

 چشم بسته همچو مدهوشان براهش اوفتاده پاسبان شب
 اگشاید بال مرغان هوایي راز یکي سو مي

 دارد نهان شباز دگر سو فا  مي
 روي آزاديهاي جهان فرجستهکند از روشنيو زبان شب حکایت مي

 اي آناني که در حبسگه بودید فرسوده
 مندانبي زیاني از براي آن زیان
 جان بجاي حبا فرسودید
 آي خوانندۀ بهار روز آزادي
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 دار از این حبسگه بيروناین چنين با بانگ خود مي
 ن را بسي دلخوننوجوانا

 کند با روي خندان فاتحانهداستاني مي
 نيست او را در ترکش دگر بهر نشانه

 (667: 6861جهند از حبسگاه شب ... )نيما یوشيج، مي

خود نيماست که سرودي فتحي براي آزادي و پایان یافتن استبداد )شب( « پاسبان شب»
وده است، فضایي اميدوارانه دارد شمسي سر 6828سراید. اغلب اشعاري که نيما پا از مي

« بح نيزسوار ص»تر شده است. در شعر زیباي یافتهتر و شعر او فرمو نمادهاي اشعار او پخته
 گونه نمادپردازي وجود دارد:همين

 تازد وي صحرا سوار صبحاسب مي
 موي بر گردن به دستش تازیانه چون شکنج ماه دارد. آه. 

 دل ببرد از من 
 سوي آن فتنه پيام من رساند. کيست از من 
 تازد سوار صبح اما سرخو  و سرمستاسب مي

 هاي آنجایيسوي خلوت
 داردهاي خود را بر سر مرداب غمگين همچو آتش باز ميارغوان گل

 (266)همان: 

افت که یتوان دستاي ميبا توجه به اشعار سمبليک نيما در این دو مجموعه به نتيجه
آميز آور را الزمة شعر سمبليک و ابهامکرده است. نيما شرایط خفاان هخود نيما به آن اشار

وقتي دیگر موجبات پوشيده گفتن در ميان » الث آمده است که دانسته و از قول اخوان
نبود، نيما از این خالف عادت عجيب ناراحت بود ولي باز سالي چند که گرشت و باز 

پيش آمد، روزي از زبان او شنيدم  6828يش از هاي پاحوالي نظير ایام قدیم و محدودیت
طور شعرهاي شود باز همانگفت، و یا خوشحالي عجيبي، که: ها! خوب شد، ميکه مي

 شود دیگر حاال شعررمزي و سمبوليک گفت! و چادر صداقت بود در این حرف که: مي
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 الث،  وان)اخ« ها از آن سر درنياورندها و مفتشیک از آجانطور که هيچگفت همان
6876 :689.) 

رسد براي تکامل و یا ظهور شعر سمبليسم نيمایي شرایط اجتماعي در واقع به نظر مي
هنوز قوام نيافته بود و نيما در  6828کننده بوده است. شعر نيما در تاریخ قبل از بسيار تعيين

در  6882آوري که بعد از کودتاي داشت. همچنين شرایط خفاانمسير تحول گام برمي
جامعه حاکم شد، شدت بيشتري نسبت به ماقبل آن داشت. به همين دليل اشعاري که در 

 دو مجموعة اخير او سمبليک هستند بسيار حائز اهميت و درخور تأمل است. 

 الگوی وصفي و روایي. 7-8
 دلم آن و شود عوض کار طرز که است این عمده»به نظر نيما یوشيج در تحوالت ادبي 

 هيچ نشود، کار این تا...  بدهيم شعر به هاست،آدم باشعور در دنياي که را وایير و وصفي
(. این الگوي وصفي و روایي 696: 6813یوشيج،  )نيما« کندپيدا نمي صورت اصالحي

ا و هاشعار اوست و از همين رو است که نيما در تبيين تئوري« داستانگي»دليل اصلي 
ند و آن کمربوط به حوزۀ ادبيات داستاني استفاده مينظریات خود هميشه با اصطالحاتي 

دهد. در واقع وقتي نيما، به خصوص در الحالي است، قرار ميکه وصب« غزل»را در ماابل 
گوید، دامنة بحث را به کارهاي هدایت و یا هاي شعر خود سخن ميهایش از تورينامه

و نيما یوشيج،  966: 6871کشاند )ن. ک: نيما یوشيج، علوي و نویسندگان روسي مي
و  665: 6813داند )نيمایوشيج، ها ميترین فرم(. او ناالي را کامل855و  279، 635: 6813
خن ها ساي از آنمند است و با احترام ویژه( و به همين دليل به نظامي و فردوسي عالقه221
 (.968: 6871گوید )نيما یوشيج، مي

گوید، هر چند در افسانه وجود وصفي و روایي مي تکامل آن چيزي که نيما از الگوي
ارد تا اي دوقفهدهد که نيما یوشيج تال  بيدارد، ليکن دو مجموعة اخير او نيز نشان مي

روایت و توصيب را همزمان در قالبي نمایشي به کار ببندد. در این دو مجموعه اشعار 
کار برده شکل کالسيک آن بهمتعددي وجود دارد که نيما یوشيج روایت و توصيب را در 

و کامالً تاليدي است. با وجود این برخي از اشعار کالسيک نيما در این دو مجموعه نشان 
دهد که عينيت و نمادین بودن برخي از عناصر آن گامي است براي رسيدن به شعر آزاد مي

 :منگریرا مي« بانگ خروس»نيمایي با الگوي وصفي و روایي آن. براي نمونه شعر 
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 که آفتاب چو طشاات طالي نابوقتي
 ها نشااسته استشابنم هنوز بر ساار گل 

 ام ز بندام ز النه و وارساااتهمن جساااته
 هاي خودکوبم از نشاااط به هم بالمي

 هاااخرد و کبير و برزگران را ز خااانااه
 از هر کاه پيشاااتر منم اینادر زودخيز 

 زناد به رخم آفتاب صااابح لبخناد مي 
 روندميباا باانگ حکم من ز پي کار   

 برد و اساام رهبريکي اساام حکم مي
 در گرد  اسااات تا فلک پير آبنوس

 

 پيداساات روي کوه و همه اهل ده بخواب 
 دهاان بروي خویش در خانه بسااته اساات 

 ام آواز من بلنااداي نشاااساااتااه باار ناارده
 کنم همااه را بااا صااااداي خودبياادار مي

 هاااگاااو ناز از طویلااه و مرغااان ز النااه  
 من نيساات هيچ چيزتنها منم به ده که چو 

 زیرا منم فاط کااه بااه زیر نااااب صااابح 
 جهناادوز حرف من تمااامااا از خواب مي

 بر من در این ميانه چه کا راست برتري

 ام نااام من خروس!من حکمران دهکااده
 

 (621: 6861)نيما یوشيج، 

« دخوانخروس مي»اي براي شعر آزاد نيمایي عنوان مادمهتواند بهاین سروده حتي مي
سروده شده است. در شعر فوق خروس  6829( است که در سال 522: 6878ا یوشيج، )نيم

ها نمادي است از خود نيما یوشيج، خوابيدن مردم دهکده نشان از رخوت و ناآگاهي آن
نيز  «وامپير»و « مرغ آتش»و « زمستان»از طلوع صبح دارد که مفهومي نمادین است. شعر 

ویژگي وصفي و روایي برخوردار است. به نظر  که در صفحات پيش نال شد از همين
ورد که آنگارنده، الگوي وصفي و روایي نيما یک ویژگي دیگري در شعر او به وجود مي

 ناميده است.« فرم»یا « هارموني»نيما آن را 

 هارموني. 7-0
د که تمام افتدر شعر سنتي کمتر اتفاق مي»به گفتة بياري از منتادان از جمله حمدیان، 

 «ناصر مرکور ]صور خيال و زبان شعر و ...[ در کل شعر وحدت و همگوني داشته باشندع
شعر کالسيک در عرض کامل ولي در طول »(. به عبارت دیگر، 888: 6876)حميدیان، 

ناقص است. یعني هر بيت في حد راته داراي استاالل معنایي است؛ یعني همان چيزي که 
باید که هر بيت به نفا ست که هر شعر چنان ميکرده ا شما قيا رازي بدان اشاره

 (.622: 6876)شما لنگرودي، « خویش مستال باشد
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در نظر نيما تمام عناصر شعر و صورت و محتوا باید در کنار هم و با یک ترکيبي هماهنگ 
 اشاره يناص به نيما سخن، این با»گوید:  الث ميبراي ایفاي معني گرد هم بيایند. اخوان

 هک خصوصيتي همان یعني شعري؛ آ ار از بسياري در هم و هست ما نااشي در هم که دارد
 مسائل اهم هک فرنگ هايکالسيک بهنجار نااشي تابلوي یک از را مينياتور تابلوي یک
 بيان ايبر هاآن ترکيب و تلفيق و هاسترنگ و خطوط بين هماهنگي و ارتباط حفظ آن
 متمایز غيره و هاروشن و سایه و نزدیک و دور و یامرا و مناظر مراعات با و هنري کامل
 (.226-223: 6816 الث، )اخوان« کندمي

رین ابزار تبه نظر نگارنده استفاده از دکلماسيون، الگوي وصفي و روایي یکي از مهم
ن کند تا به اینيما در ایجاد هارموني است. در دو مجموعة مورد بحث ما نيز نيما تال  مي

این هاموني وجود دارد. با « هدیة آفتاب»ر و ایجاد هارموني برسد. در شعر وحدت کل شع
توجه به الگوي وصفي و روایي نيما و توجه به عينيتي که شرو آن گرشت، این شعر را 

 باید یکي از بهترین اشعار نيما به شمار آورد:

  خود هايخنده صفاي دالویز با
  صبح دلنواز خرامد بيشه سوي چون
  او نهاد باشدمي که هاخودپسندي وفور از

 ... خالي نيست
 کهستاني سر  گل بر چون بگررد
  گيرد هاخرده با او بر و تحاير به بيند او اندر
  نپریرد ها دلستاني ماام در را او هست کاو آنچنان
 او مراد بر دلگشایان و نوگالن دارد چشم بخيره او

 .لب بر بگرارند خنده
 بگشایند رنگ خواهد که بدآنساني نانآ زمان هر دارد چشم
  کهستاني سر  گل اي»

  گشاده لب سنگي سر بر شادمانه
 داده تکيه من مانده ره در آرام و سرنگون بادهاي سریر بر

  چيست براي از تو خنده
 «کيست؟ ربائي دل او از تو بتواني آنکه
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 کهستاني سر  گل آن ليک را پاسخش
 آغازد خود بلبخند زیبا و دلکش
 اي دیگرلحظه

 قطرۀ سرد سرشکش را
 « در دهان گرم خورشيد جهان افروز اندازد

 (636-633)همان: 

شعرهاي آزاد نيما در این دو مجموعه اغلب از یک ترکيب استواري برخوردار هستند 
، «خانة شبافسون»، «من اینجا هستم»، «من تنها»، «آواي او»، «چشم در راه»و اشعاري چون 

 مرگ»، «کشتگاه شاعر»از مجموعة صدسال دگر و اشعاري چون « ار صبحسو»، «وامپير»
 از دفتر نواي« دفتر شعر من»، «گوشة آرام»، «دود سيگارم»، «آواي سگ من»، «ستارگان

ا توان بتر از سایر اشعار نيما هستند. به همين دليل ميکاروان در ایجاد هارموني موفق
هاي تکامل تدریجي و تحاق عايده ي آزاد نيما پلهشعرها»عايده بود که پورنامداریان هم
رسد برخي از این اشعار که هنوز (. به نظر مي618: 6838)پورنامداریان، « و هدف اوست

تکامل  اي براي اشعارنویا و یا مادمهعنوان پيشهارموني دلخواستة نيما را نيافته است به
ه سخن گفت که بسيار نزدیک ب« در راهچشم »توان از شعر یافتة او باشد. براي نمونه مي

 ( است:967: 6878)نيما یوشيج، « را چشم در راهم تو»شعر 

 وليکن هستم خود مانند کسي راه در چشم
 غولي اهللبسم ز چون[ ؟] همانا افزا بدل وحشت این در او گریزدمي
 عنکبوتان براي بنددمي طرو خلوت گرد من سر بر
 من همچو را درم کوبدنمي او
 بيرون روممي خانه ز من
 تيره و تنگ هايکوچه سوي

 خيره مانده هر کجایي بر من چشم
 ... را جاها چسبيده هم به مشت این دارممي زیرورو
  نزدیک از آیدمي صدا این گوشم زیر
 هستم خود مانند کسي راه در چشم
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 گو  در گویدممي امگفته که چيزها این همه و
  گریزدمي آنگه من از
  من با چنيناین زماني هر
 ستيزدمي

 است بمانده روشن این من بر
 کان وجودي کم

 در غم خود زار و افسرده نشانده است
 در نهان با من در این ویرانه جا مأوا گزیده 

 پایمش کآید ز در روزي من عبث مي
 ( 666-288: 6881)نيما یوشيج، 

 استحاله. 7-5
 هنري هاييویژگ از انتاادي نيما است. در واقع یکي استحاله یکي از کلمات پربسامد آ ار

 نچهآ تکرار از را شاعر که است دقياه همين»است و  اشيا و محيط در تحليل نيما شعر
 قبل اعريش که مناظري و تابلوها و هاتوضيح ها،توصيب. داردمي مصون اندگفته دیگران
 شفياتک محيط، و اشيا در تحليل زیرا دارد؛مي حرر بر آن تکرار از را وي است ساخته او از

(. این شيوه هماني است که 285: 6863) روت، « آوردمي پدید شاعر براي جدیدي
( و حميدیان 76: 6839)جورکش، « خلوت»و حاصل از « آميختن با ابژه»جورکش آن را 

دیگران »( و پورنامداریان، 685: 6838)حميدیان، « ایجاد پيوند ميان دنياي بيرون و درون»
ایجاد رابطه ميان خود و »( و شميسا، 667: 6838)پورنامداریان، « یا بيرون را در خود دیدن

 اند. ( دانسته688: 686833)شميسا، « طبيعت.
 را يءکالسيک ش شاعران»نویسد: دربارۀ شعر کالسيک فارسي ميدرستي به 6دادپوتا

 یک ترسيم با را عمل این. کننديم وصب بود، یافتهراه  شانمخيله به که نحو همان به
 اگر اعر،ش واقعي احساس ترتيب بدین دادند ومي انجام عيني و محسوس تصاویر از سلسله
(. 668: 6832)دادپوتا، « شدمي هاي تاليدي هنري غرقو برقزرق  زیر در بود احساسي

و بر ا کند و تأکيدشاید بتوان گفت که ایرادي که نيما بر بالغت کالسيک وارد مي

                                                            
6 . Daud pota, U.M 
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 نشأت گرفته از همين موضوع« سازي مطلق او از عناصر بالغي در شعر کالسيکپيرایه»
(. در اغلب اشعار آزاد تکامل یافتة او این ویژگي 21: 6831باشد )ن. ک: چراغي و رضي، 

شمع »، «خواندخروس مي»، «6قانوس»، «داروگ»)استحاله( وجود دارد و اشعاري چون 
هایي از این رو  و تئوري سامان یافتة نيماست. در دو ... نمونهو« 2سيوليشه»، «کرجي

بانگ »و « تونتاب»و « حلزون»و « نعرۀ گاو»، «تو  آرام»مجموعة مورد بحث ما شعر 
-يم« حلزون»به این شيوه بسيار نزدیک هستند، چنانکه در شعر « مرغ آتش»، «خروس
 خوانيم:

 در به صيد ز پي آید شب چو

 باز انيپنه گوشة از روم
 در بر چيزمهمه تکلببي
  دراز شا  مدد با امرفته
 هامون در کشتگهي هر سوي

 حلزون حلزونم حلزونم
 پر چيزي نکند را شکمم
 شکمم با از خزممي شکم به
 غمخور نسازد چيزیمهيچ
 بخمم باشد که آنجاي هر به
 خوندل من از برزگر گو با 

 حلزون  حلزونم حلزونم
 (665: 6861)نيما یوشيج، 

به نظر نگارنده این نوع نگاه به طبيعت و استحاله در آن ناشي از فردگرایي است که 
اجتماعي ظهور این فردگرایي، در هم ة ترین زمينمهم»حاصل دنياي مدرن است. در واقع 

با  .ریختن نظم و سامان کهن جامعه و پيدایش تاسيم کار و تحوالت اقتصادي است
ن و تحوالت اجتماعي و اقتصادي عصر جدید، انسان آن وحدت نظم و سامان که فروپاشي

                                                            
 .678-668: 6838و حميدیان،  669-627: 6838. براي تفسير بنگرید به: پورنامداریان،  6

 .682: 6898ير همين نکته در شعر نيما بنگرید به: شارق، . براي تفس 2
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هاي دهد و با دیگران و جز مناي را که با خویش و جهان داشت از دست ميو هماهنگي
و به همين دليل این نوع تصاویر  (666-662: 6873)جعفري،  «شودرو مياي روبهبيگانه
وست و رنگ مخصوص شخصيت خاص ا رو،از این حامل عواطب شخصي هنرمند است، »

 .(686: 6839)فتوحي،  «و هویت فردي او را دارد
سخن آخر اینکه در دو مجموعة اخير نيز نيما از دیدگاه زباني به خصوص در بخش 

 کهناپریري در تحول اوزان دارد، اما از آنجایي موسياي )عروض  قافيه( تال  پایان
ست در پژوهشي دیگر باید به این موضوع پرداختن به زبان نيما نيازمند بحث مفصلي ا

( 668: 6867)نيما یوشيج، « شعر سپيد»توان گفت که وجود یک پرداخت. براي نمونه مي
( و 672و  39)همان: « تغيير وزن عروضي در یک شعر واحد»و « هجایي»و چندین شعر 
( از 287وزن در درون یک شعر موزون )داراي وزن عروضي( )همان: شعر بي»استفاده از 
 هاي نيما یوشيج در این دو مجموعه است.بدعت

 گیریبحث و نتیجه
ميراث گرانادري است از نيما یوشيج که « نواي کاروان»و « صد سال دگر»دو مجموعة 

دهد. در این دو دفتر، نيما ها و خطاهاي نيما را نشان ميروند تحوالت شعري و آزمایش
سم هاي عرفاني و تمثيالت توانست به سمبليپردازيیوشيج با توجه به ادبيات غرب و نماد
 او برگرفته از ادب اروپایي است، برخي« وامپير»که شعر  دلخواه خود دست بيابد. همچنان

 دیگر از اشعار او نيز برگرفته از عناصر بومي است. 
ایشي ساختار نم»نيما چندین شعر با ساختار نمایشي دارد که نشان از توجه ویژۀ او به 

است که در مادمة افسانه نيز بدان اشاره شده است. نيما از عنصر روایت و توصيب « عرش
برد و با ایجاد هماهنگي کامل تمامي عناصر زباني، براي ساختار داستاني اشعار خود بهره مي

« فرم»شود تا شعر او به وار دارد. این ویژگي سبب ميدهد که ترکيبي اندامشعري ارائه مي
 عرش هنري هايویژگي از که دلخواه اوست، دست بيابد. یکي دیگر« هارموني»یا همان 
-گفته راندیگ آنچه تکرار از را نکته او همين. است اشيا و محيط در استغراق و تحليل نيما

 «یکي شدن با آبژه»در واقع ایجاد پيوند ميان دنياي بيرون و درون و . داردمي مصون اند،
 آورد که نيما بارها بدان تأکيدا در تصاویر شعري به وجود مينگاه جدید و فردي شاعر ر

 کرده است. 
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گفتني است که این دو مجموعه اشعار کالسيک نيما تاليدي ناموفق از شاعران بزرگي 
چون نظامي و سعدي و موالناست و تکامل شعر او در اشعار آزاد نيمایي است. برخي از 

ترین آ ار او در ميان دیگر اشعار موفق او ز درخشانتواند ااشعار نيما در این مجموعه مي
 باشد. 
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