
 
 
 
 
 
 

  پري ـ زن در شعر نيما
  فاطمه رحمانيان كوشككي
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات
  سميه كلهر
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات

  چكيده
در اين پژوهش، ديدگاه نيما به عنوان يكي از مشاهير ادب معاصر فارسي، درخصوص پري و زن مورد     

- ايزدان عصر اساطير مورد توجه بوده -عنوان زنكه پريان با جنسيت زنانه بهجايي گيرد. از آنبررسي قرار مي

يما نمايان بود؛ قسمتي از اين مقاله بدان ي پري و مفاهيم مربوط به آن كه در ديوان ناند و بسامد باالي واژه
ي پري و جايگاه آن در فرهنگ عامه صورت اجمالي به باورهاي كهن دربارهاختصاص يافت. نخست به

نگريسته شد، سپس چگونگي بازتاب آن در ديوان نيما مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه، ضمن معرفي 
ي پري با آب، زيبايي، نياي اساطير در پيوند است، به بيان رابطهعنوان موجودي ماورائي كه با دپري به

  اغواگري، جادوگري و عشق پرداخته شد.
هاي زن و چگونگي در ادامه، بازتاب زن عصر نيما در شعر وي مورد بررسي قرار گرفت. به بيان نقش    

سر، زن خردمند و پيرزن ي مادر و هم حضور او در جامعه پرداخته شد كه زن در اين جايگاه در چهره
هاي منفي نوازي، اعتقادات خرافي و برخي از جنبهي زن با فقر، كار، الهام آينده، مهمان گري كرد و رابطه جلوه

  شخصيت او مشخص گرديد.
برانگيز حضور اند و نيما با نگرشي تحسيندر كل پري و زن در نگاه نيما داراي مقامي ارجمند و شايسته    

هاي منفي شخصيت آنان نيز نظر داشته است طور ضمني به جنبهه تصوير كشيده است؛ هر چند بهايشان را ب
  كه در مقايسه با حضور مثبت پري و زن چندان چشمگير نيست.

  واژگان كليدي: پري، زن، نيما
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  مقدمه

ه است. مردساالري و حاكميت مرد در فرهنگ ايران، پيوسته بر فضاي فكري اين مرز و بوم سايه افكند
اند، به بيان اين انديشه ي افكار جامعهشاعران و نويسندگان به عنوان افرادي از اين اجتماع كه منعكس كننده

  اند.در اشعار خود پرداخته
زن در ادبيات كالسيك، از سيماي خوشي برخوردار نيست و پيوسته از او با حقارت و بدبيني ياد شده است. 

شود، از روي هوس چيزي جز تغزّالت عاشقانه نيست و اگر از زن ستايش مي بازتاب نقش زن در شعر و نثر
و اميال دروني است و تمام تحسين زن، سخن گفتن از زيبايي ظاهري و مسائلي از اين دست است. گرچه 

هاي او  فارغ از جنسيت زن سخن بزرگاني چون فردوسي و موالنا در بزرگداشت مقام زن و توانايي
  گويند. مي

در مقايسه با ادبيات كالسيك، زن در ادب معاصر كمتر هدف طعن و تحقير قرار گرفته است. اگرچه هنوز زن 
هاي هر فردي متأثر كه ديدگاهجايي گري، نيرنگ و... متّصف است؛ اما از آنوفايي، افسونبه اوصافي چون بي

با افزايش سطح آگاهي مردم كه  هاي مختلف روشنفكري واز اوضاع اجتماعي است و با توجه به جريان
تواند صفات نيك يا بدي  كه مانند هر انسان ديگري مي-اند، در شعر و نثر معاصر از زن ي آناناديبان در زمره

  تري سخن رفته است. با ديد مثبت -داشته باشد
ست. بازتاب پري نيز موجودي وهمي و ماورايي با جنسيت زنانه، در انديشه و باورهاي مردم حضور داشته ا

هاي مثبت او از گذشته در فرهنگ و ادب فارسي نيك و خجسته است. در ادبيات معاصر نيز به جنبه
  ي او با اغواگري و جادوگري از ديد اديبان پنهان نمانده است. شخصيت پري توجه شده هر چند رابطه

  پري در شعر نيما
شود كه  بر ضد زمين و آب و هريمن معرفي ميدر متون اوستايي پري جنس مونث جادو و از گماشتگان ا

باشد )گرچه پري در سنّت مزديسنان يكي از مظاهر شرّ مي15: 2گياه و ستور و آتش در نبرد است. (يشتها: ج
ي متفاوتي است. در اين نقش نه تنها پري ناخجسته نيست بلكه اما در ادب فارسي پري داراي چهره

باشد و كه حتّي از فرّ نيز برخوردار مي بايي و فريبايي است، تا جائيروي و مثل اعالي زي موجودي خوب
ها حاكي از دو برداشت  گيرد. اين ناهمداستانيعنوان موجودي نيك در مقابل ديوان و اهريمنان قرار مي به

مورد ستايش  "ايزدان-زن"رسد كه پري در اصل يكي از متفاوت ذهني از يك موجود است، چنين به نظر مي
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ايزدان باروري و زايش بودند و در قالب اين نقش، -ها در اصل زن آوري زردشت بوده است. پريقبل از دين
ي ميل و خواهش جسمي به شمار شدند كه تجسمي از ايزدينههمانند زنان جوان زيباي فريبايي تصور مي

هاي گوناگون مانند  ا در اثر انگيزهمند بودند. اما بعده گري زنانه بهره آمدند كه از توان جاذبه و افسونمي
اي نزد هاي اخالقي تازه، برداشت ذهني تازه ها و رواج ارزش ها و نوكيشي آوريهاي اجتماعي، دين دگرگوني

ي موجودي زشت و اهريمني نمود پيدا گروهي از پيروان زردشت بوجود آمد و آن اين بود كه پري در چهره
انجمن ايزدان زردشتي رانده شد. در اساطير، پريان بر اساس ماهيت   كرد و به علت سرشت شهواني خود از

كه بر اثر -هاگزيدند و گاه مطابق افسانهي خود، يالن و پهلوانان را به همسري بر ميجنسي و سرشت زنانه
 كند و در نهايت اين همسري جنبه اغوا و فريبندگي پيدا مي-نفوذ ارزشهاي اخالقي تازه دگرگون شده بودند

  )5-1: 1385شود.(سركاراتي: به آوارگي و بدفرجامي و گاه مرگ پهلوان منتهي مي
هاي اساسي شخصيت پري است در متون پهلوي نيز ي پري با شاهان و پهلوانان كه نمودار يكي از جنبهرابطه

) با 84: 9كند.(بندهشن: بخشتكرار شده است. به گواهي بندهشن جمشيد پري را به همسري خود اختيار مي
- ي كامكاري و باروري و زايش در ذهن جمعي ي ديرين پري در شكل الههها، خاطرهوجود اين دگرگوني

  مردمان باقي ماند. و به تبع آن در ادب فارسي و فرهنگ عامه نمود پيدا كرد. -ناخودآگاه
وجه مثبت و منفي در ديوان نيمايوشيج از پري و مالزمات آن بسيار سخن رفته است و نمودهايي از هر دو 

طور كامل در وصف اين  توان ديد. حتّي برخي از اشعار نيما بهشخصيت پري را در خالل اشعار نيما مي
  ي مانلي، شعر پي دارو چوپان و پريان و ...).است (مانند؛ منظومه  ايموجود افسانه

ن است كه پري، اين موجود ي قابل توجهي كه در خصوص حضور پري در ديوان نيما قابل ذكر است اينكته
نمايد و نقش مقابل پري همواره در مسير حركت و انگيز رخ ميخيالي، همواره در فضايي غير عادي و وهم

ي سقريم و...) كه در بعضي از شعرها در ظاهر امر براي بدست آوردن سفري (چون؛ پي دارو چوپان، قلعه
ي حضور پري همه شود. و در لحظهماورائي مواجه مي رزق و روزي است (همانند مانلي )، با اين شخصيت

شود. مثالً در شعر مانلي، پس از وصال وي با پري، همه چيز در چشم مرد چيز در يك لحظه دگرگون مي
اي از ابهام هاي ديدار پري، فرجام قصه در هاله يابد. در تمامي داستانماهيگير به پري و نمودهاي آن تغيير مي

ي حضور پري در نقش مثبت درشعر نيما، معموالً  پايان قصه بر مخاطب نامعلوم است. در ادامهقرار دارد و 
هاي ظريف، بينيم كه با سخنان پندآموز و نكته انگيز را در قالب حكيمي نغزگوي ميما اين موجود زيبا و دل

  كند.آموزد و چشم مخاطب خويش را به حقايق زندگي باز ميدرس زندگي مي
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- شود و او را به همسري خود در ميي دختر شاه پريان ميهاي عاميانه، اغلب قهرمان داستان دلبستههدر قص

) اين امر تقريباً در تمامي روايات مربوط به پري در ديوان نيما مصداق دارد. در 245: 1386آورد. (ياحقي:
، مخاطب (مرد، عاشق) را در دام شعرهاي نيما، در بيشتر موارد پري با زيبايي بسيار و سخنان دلنشين خود

  سازد.عشق خود اسير مي
ايزد باروري و فراواني، -هاي پري به عنوان زنيكي از خويشكاري :ي پري و آب (دريا و رود...)رابطه - 1

طور كه گذشت پري در سنّت زردشت به دشمن باران و ايزد موكّل اما همان ارتباط او با بارندگي و آبهاست.
شود؛ در هاي مختلفي تأييد مي ) ارتباط پري با آب و دريا به گواهي15: 1ها: ج ر ماهيت داد. (يشتبر آن تغيي

  مسكن دارند. "فراخكرت "اي آيند و در درياي اسطورهاساطير ايراني پريان همواره از آب بر مي
هاي گوناگون صهبنشسته/ با پريرويان به ق "اوز"يكرد يك ساعت فراغت را/ در كنار رودخانهآرزو مي

  )272: 1371پيوسته. (نيمايوشيج، 
ها كه هست/ از حاصل زحمت پريروياني كه ساكن سرزمين زير كشم ز دريا برون/ بس بافتهبس گوهر مي

  )276-275: 1371دريا هستند.( نيمايوشيج، 
حت دشتش راستي او به چه زيبايي آراسته است! / نيست در ساپري در قالب موجودي بسيار زيبا:  - 2

ست و فسون و همه رنگ/ تا دل از خلق برد كرده درنگ./ همتا/ نيست در يكسره كوهش ديگر./ همه نقش
اند بر آب / وز دل پهنه ور اين آب گران،/ معني خلقت رباي مهتاب ،/ گل نشانده گويي از روشني هوش

  )362-361: 1371اند عيان. (نيمايوشيج، كرده
هاي سفيد،/ با چشم درشت و دلبر (نيمايوشيج،  ي پيكر،/ با موي طالي و تنربا گروه خوبان پر اي هوش

1371 :275(  
ي بلند مانلي كه شرح ديدار مانلي (مرد ماهيگير) با پري در منظومهپري در نقش زني اغواگر و فريبنده :  - 3

انلي را اسير عشق ي اغوا و فريبندگي دارد تا جايي كه ماي از سخنان پري جنبهدريايي است، بخش عمده
  خود مي سازد : 
تر از اين را خواهم داد./ ... من نثار قدمت را چه نمايم كه چه خواهم افزود/ گل مرجانم يا  به تو من خوب

ي قدمت خواهم شادان  ي آن خواهم ساخت/ بپذيرهگونه كه خود حيله ي مرواريدم،/ ...من ازآنپنجه
  )366-365: 1371نامحرم/ كرد خواهيم به شادي گذران. (نيمايوشيج، ي دور از پرداخت./ ... ما در آن نقطه
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نيز كه شرح سفر مردي (اليكا) است كه در شكار شوكا بسيار ماهر است، اليكا با  "پي دارو چوپان"در شعر 
هاي شيرين گويد وبا حرف شود كه داراي خصوصيات پري است و بسيار زيركانه سخن ميزني مواجه مي

  كند. ي خود مي ا شيفتهخود اليكا ر
دست خود با من ده!/ گر به زخم تو فتادم از پا/ آيم از زخم دگر نيز بجا/ مومياي من بيتاب شده در كف " 

اند اين به توست!/ داشت خواهد ز شدن و آمدن اين شب و روز/ آشيان من و تو بر سر يك جاي قرار/ گفته
 "اي نيز مراام آنگونه كه تو/ بودهپيوند/ من ترا بودهمن آن فال زنان/ طالع ما ز نخست/ داشت با هم 

  )394-393: 1371(نيمايوشيج،  
ي گمراه در جاي جاي  اوستا (يشتها) نام پري در كنار ديوان و جادوان، در زمره ارتباط پري با جادوان: - 4

  )14: 1ها: ج كنندگان و دشمنان مزديسنان آمده است. (يشت
ي موجود، همه با درد گرفته بنيان/ دردمندم من از دردم گوياست زبان:/ ... و مرا ام!/ زندگحيف! من غمزده
  )377: 1371اند،/ جادوان من، ياران قديم/ نيست جز در خورش خاكي طبع (نيمايوشيج، داروي دردم گفته

/ يا يكي نكند باشد اين زن ز گروه پريان/ گرم از اين گونه و شيرين به زبان؟ "اليكا با خود گفت:/ ...
  )395: 1371(نيمايوشيج، "ي ارواح پليدان ...آزار/ ؟جادوگر، سهو بكاري نه بكار/ برده از صدمه

ي فريبندههاي نيما كه پري حضور دارد، با اوصافي چون؛ دلدر آن دسته از شعرپري در قالب معشوق:  - 5
و... از پري ياد شده است كه همگي از  ي درياي دريا، ناز پروردهي هوشبران، دلنوازندهدريايي، بهين همه

كه پري زيبا و خوب چهره است در ادب فارسي معشوقه باشد.از آنجائيهاي معشوقان زيبا و فريبا ميويژگي
ها در اين است كه هر دو دست ها در زيبايي بدان تشبيه مي شوند. وجه شباهت ديگر پري و معشوقه

  اند و از ديدها پنهان.نيافتني
  )539: 1371پوشد (نيمايوشيج، پريروي كه با ما جوشد/ از ما چو پري روي چرا مي آن شوخ

اما پري (معشوق) منظومه هاي نيما يكسره بي وفا و سنگدل نيستند بلكه گاه عاشق خويش را تحسين مي  
  كنند:

به سخا آفرين بر وي آورد بسي :/ چه كسي با من و من با چه كسي!/ آه! چه خوب! چه برخوردي خوش./ 
مرد بزرگا كه تويي!/ به ره دوست نجسته جز دوست / آنچه زان خود مي داند، داند هم از اوست./ نازنين 

  )378: 1371مردي هوشيار كه تو!/ مردي هوشيار در كار تو! (نيمايوشيج، 
  )359: 1371نه ، تو زيبايي و بهتر بشرستي ، چه غمي(نيمايوشيج،  "ي دريا گفتش:/ دلنوازنده
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ليك اي نادره چوپان دلير و رعنا/ سر بنام گرجي و اين چنين "به گفتار آمد/ باز آنگونه كه بود:/ زن 

  )393: 1371(نيمايوشيج،  "تيرگشا...
  و از عشق خود به او مي گويد :

ديدي اوست./ ...اي زميني كه بسيار شبانش در خواب/ همه ميمانلي باور كن، من به دلت دارم دوست./ آن
  )376: 1371با غريبان كه غم روي تو دارند به دل،/ غم ديگر مپسند. (نيمايوشيج،  پيوند،/
ام/ ور ز / بدر آمد/ ...گر به لب رانيم از گوش چو حرف/ با خيال تو بياميخته-اين بار رساتر بصدا -و زن

  )396: 1371ام. (نيمايوشيج، چشم افكنيم همچو سرشك/ بر سر دامنت آويخته
  معمول با عاشق به نرمي و مهرباني سخن مي گويد:معشوق بر خالف 

يي آورد نشست/  ي او با دل جفت،/ بر سر صخرهي دريا به نگاهي كه در او برد بخواند/ همه انديشهدلنوازنده
  )356: 1371تر از من كس نيست. (نيمايوشيج، نرم با او به سخن آمد و گفت:/ مهربان خوي

  شود:لخ سخني است كه عاشق خسته دل را با تير سخنان خود پذيرا ميدر بعضي اشعار نيز همان معشوق ت
آني كه او نسوخت نخست/ ديده بر خواستن ندوخت درست/ از تو سر بر زده زآب و گلي/ چه تمنّا "گفت:

  ) 195: 1371(نيمايوشيج،  "ز كاروان دلي/ گر چه بازار گرم ارزاني/ تا نه نقديست چيز نستاني...
آزمايد، تا ميزان عشق او را بداند. در شعر معمول معشوقان است، عاشق را به هر آنچه دارد، ميچناني كه و آن

خواهد كه به جستجوي مرهم زخم او برود. مرد چوپان نيز برسم پي دارو چوپان، زن از مرد چوپان مي
مانلي نيز مرد  رود. در شعربازگشت ميعاشقان راستين  در پي برآوردن مقصود محبوب خويش به سفري بي

شود تا آزموده مي -اندك غذايي كه با اوست، لباسي ژنده، و قالب ماهيگيريش -ماهيگير به هر آنچه دارد
  ميزان عشقش معلوم شود:

ي توست/ ...با هوايي كه بروي درياست/ دارد از نازكيم گر خوراني به من اي مرد نخست،/ زانچه در سفره
پوشيد؟/ ... ماهيان من با من همه سر كش طف تو پيراهن تو/ تن من ميخشكد./ اگر از لپوست به تن مي

سپاري به من، اي مرد جوانمرد آيا،/ گريزند همه/ ... مياند/ وزمن، اينگونه بشفقت، سوي آب شيرين/ ميشده
ن. دام و قالبت را/ كه به چنگ آرم آن سنگدالنرا سركش؟/ مرد كه هر چه براه وي داد از كف، دادش هم اي

  )379-377: 1371(نيمايوشيح، 
شويم كه اين زن نمودي از زن ماورائي رو برو مي "زن هر جايي"با شخصيتي به نام  "همه شب"در شعر

است كه خصوصيات پري بر او قابل اطالق است. اين زن اثيري نمادي است از حق و حقيقت، كه فكر و 
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كه استعداد -ي كم نمايد، اما تنها عدهبه هر كس چهره ميرود و خيال آن مانند زن هر جايي به سراغ همه مي
شوند. سرانجام شاعر در يك شب تاريك، مغلوب زن هر ي او ميشيفته و دلبسته -دل باختن به او را دارند

شود و علّت عدم پيچد، ميي تاريكي و تلخي حاكم در سر او ميجايي يعني انديشه و خيالي كه در نتيجه
ي حق و عدالتخواهي شناسد و فريفتهواهي و وجود فقر و ظلم و ستم در جامعه را ميحق و عدالت خ

گردد و پس از آن چون شود، به اين ترتيب، چشم او به ديدن حقيقت بينا و زبان او به گفتن آن توانا مي مي
ي و ستم در عدالتهاي خود را در بيان بيسوزد و حرفماند، ميزاي جامعه بيدار ميشمعي در شب وحشت

  )356و364: 1386كند. (پورنامداريان، قالب شعر بيان مي
 –زا/ ... گيسوان درازش ها/ يك شب وحشتآمد/ ... در يكي از شبهمه شب زن هرجايي/ به سراغم مي

دور زد به سرم/ فكنيد مرا/ به زبوني و در تك و تاب/ هم از آن شب آمد هر چه به  -همچو خزه كه بر آب
  )507-506: 1371سوزد با من به وثاقم. (نيمايوشيج، ان سخنانم از او/ همچنان شمع كه ميچشم/ همچن

  زن در شعر نيما
هاي زن، نقش مادري اوست كه با مهرباني و عطوفت به ترين نقشيكي از برازنده: زن و نقش مادري- 1

هاي زندگي به جهه با ناگواريچه فرزند هنگام مواگذارد. چناندوران خوش كودكي را برايش بجا مي ،فرزند
  برد.ي عنايت پدر و مادر به خوشي به سر ميبرد كه در سايهخاطرات آن دوراني پناه مي

كرد پدر به من  گفت: بچه آرام/ ميمادر مي... / من هيچ نخورده، كف زننده/ بر سر نه كله نه كفش بر پاي
: 1371درخشيد. (نيمايوشيج، دنيا چو ستاره مي/ گم شدممن زلف فشانده شعرخوانان/ در دامن ابر مي/ تبسم

68(  
، براي بيان اين مسئله در قالب تمثيل، "شير"نيما در شعر  ش كليدي مادر، تربيت صحيح فرزندان است.قن

كه يك مادر فهيم، با رفتار كند  كشد و به صورت پوشيده خاطرنشان ميداستان شير و مادرش را به نظم مي
  گيرد.و سرمشقي براي فرزند قرار مي مناسب خود الگو

نه / بغريد و غريدنم ياد داد/ كه تا مادرم در زمانه بزاد/ آورانسر دفتر خيل جنگ/ منم شير سلطان جانوران
: 1371باك بار آورد/ ز خود دور ساخت. (نيمايوشيج، خواست بيچو مي/ ... مرا مادر مهربان از خرد/ ناليدنم.

60- 61(  
سالي رفاه كند تا فرزندش در بزرگگي سخت را به اميد و انتظار دستگيري فرزندش تحمل ميمادر نيز زند

  نسبي را براي او به همراه آورد.
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با دو / كي كمي نان خشك خواهد ديد،/ هاي او كمترك گردد،قرض/ فكر آن كاين طفل كي كمك گردد،

  )90: 1371(نيمايوشيج،  طفلش كي خواهد آرميد.
هاي آن تصوير مادر گيرد. يكي از جلوهي آحاد جامعه را دربرميي است كه مضرات آن همهجنگ از فجايع

  كشد.داري است كه غم مرگ فرزندش را بر دوش ميداغ
پيچيده گشته در / هر الي آن ز حاصل جنگ و جدل دريست/ از چه نگاه خلق بر اين جامه سرسريست؟

مادر از آن ميانه فرستد بدو پيام. (نيمايوشيج، / بدان سالم دهد از رهسرباز رفته مي/ وسطش قلب مادريست
1371 :120(  

منّت مادر از اموري است كه نيما در شعرش به مذمت آن پرداخته توجهي و ناديده گرفته شدن زحمات بيبي
  است.

كم بندندش سنگ به ش/ ... داد در دم به غالمي فرمان/ شكوه از وي بر حاكم بردند/ داد به مادر فرزندنان نمي
-كه: از اين/ ... بانگ برداشت به تشويش پسر/ بنهندش كه برآيد نه ماه/ پس به زندان ببرندش از راه/ گران

خرج / گفت: چوني كه تأمل نكني/ بخدا نيست مرا طاقت آن./ تا به نه ماه بن سنگ گران/ گونه سياست بگذر
  )122: 1371گفتار؟ (نيمايوشيج، به نه ماه ترا بيتا / پس چسان است تحمل زن زاري/ مادر تو تحمل نكن

است خانواده توقع و دوستدار بي ،داري كاملي از يك زن خانهزن در شعر نيما نمونه: زن و نقش همسري - 2
  .گيرددردسر و معمولي به كار ميكه تمام تالش خود را براي ايجاد يك زندگي بي

چنانچه هنگامي كه مرد از هياهوي  ؛هاي سختي و محنت اوستزن پيوسته پشت و پناه مرد و ياريگر روز
ها و كند و با او از ناگواريبا زن درددل مي و بردشود به محيط خانه پناه ميدنياي خارج خسته و درمانده مي

  گويد.زجرهايش مي
چشم من به منظر اين جنب و جوش موت را در پيش / ها را به گل فروكش!شيشهام را ببند اي زن!/ پنجره

  )336: 1371يا ببينم كس. (نيمايوشيج، / خواهم كسم بيند،من نمي/ هم زن!
براي بيان مرد را تمثيلي در نبود  چيني زنو نگراني چشم به راهي  "در نخستين ساعت شب"در شعر نيما 

خود مصداقي  گويي شاعر براي بيان ميزان اندوه گيرد،به كار مي شدت ناراحتي خود از غم و اندوه مردمان
  .تر از آن نيافته استعميق

همچناني كان زن / هاي كسانم؛در غم ناراحتي/ در نخستين ساعت شب، دور از ديدار بسيار آشنا من نيز
  )501: 1371نيمايوشيج، (. راندهاي دلگزايي حرف ميبر زبان انديشه/ چيني
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افراد جامعه شاهد ناماليمات اجتماعي است. زن در شعر نيما به عنوان فردي از : و خردمند زن آگاه - 3
  دهد.خبر مياز ذهن آگاه او از دردهاي جامعه  هاي شهري زن بر آوارهگريه
استد/ زني از چشم سرشك/ اند/ رهسپاري كه به پل داشت گذر ميها يكسره خالي شده در دهكدهخانه

  )468: 1371سترد. (نيمايوشيج، مردي از روي جبين خون جبين مي
را نام زني بدانيم، با زني فهيم و صاحب درك روبرو هستيم كه  "ري را"با فرض اينكه  "ري را..."در شعر 

  گويد. ميهاي جامعه دهد و با او از خفقان و دشواريشاعر او را مخاطب خود قرار مي
- در چشم مي كه بند آب/ برق سياه تابش تصويري از خراب/» كاچ«آيد امشب/ از پشت صدا مي»... ري را«

  )505: 1370كشاند. (نيمايوشيج، 
سازد. سان خردمندي خود را نمودار ميگشايد و بدينگاهي نيز زن با نگرشي عميق، زبان به پند و اندرز مي

ها از باطن امور خطاب به خاتون در مذّمت حرص و آز و بيان عدم درك انسان "خروس ساده"در شعر 
  گويدكنيزك مي

خواهند مردم،/ بخواند يا نه با خون از دمساز./ زبان باطن است اين خواندن او،/ جهان شكم تا سفره مي
  )146: 1371حرص با آن نيست همراز. (نيمايوشيج، 

ها را سرگرم گويي خود، بچههاست كه با قصهپيرزن مظهر انسان باتجربه، عاقل و محبوب بچه: پيرزن - 4
  پردازد.ان ميكند و در خالل آن به پند و اندرزشمي

ي گانه/ تا ديدهگفت براي من همه شب/ نقلي به پسند بچهزنكي رفيق خانه/ ميهيچم نرود ز ياد كانجا/ پيره
  )67: 1371رفت. (نيمايوشيج، من به خواب مي

ي زني روستايي است كه در تنهايي و سختي دهندهتصوير ديگري كه از پيرزن در ديوان نيما وجود دارد، ارائه
  گذراند.وزگار مير

كرد رشت و مي اي، ياد داري؟/ كه يكي پيرزن روستايي/ پنبه ميي خرد چوبين،/ طوف ويرانهدر يكي كلبه
  )46: 1371زاري،/ خاموشي بود و تاريكي شب. (نيمايوشيج، 

جهت استمرار يك زندگي سالم و توأم با آرامش، وجود زن و مرد، هر دو، الزم و ضروري : زن و فقر - 5
خواهد نهايت بدبختي ي حمايت آنان با نشاط و تندرستي ببالند. نيما هنگامي كه مياست تا فرزندان در سايه

اي را ترسيم كند، خانواده را از وجود يكي از سرپرستان و والدين يعني مرد و در بيشتر موارد زن خانواده
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كه بيش از هر چيز فقر بازماندگان را  پردازداي ميكند. شاعر در چنين مواقعي به شرح زندگيمحروم مي

  .دهدتحت فشار قرار مي
شود و پيوسته پسر را به آمدن پدر و رهايي از فالكت نويد نااميد نمي "مادري و پسري "چنين زني در شعر 

  ي استقامت و اميدواري او در برابر مشكالت است.دهد كه نشان از روحيهمي
آشفته در اين گوشه تكان./ مادري و پسري را بنهاد/ پي نان خوردني، اما  فقر از هر چه كه در بارش بود/ داد

گويد آن آيد/ ... باز ميرود هر نگهش، ميزن، بدل خسته، صدا بگرفته/ مي )332: 1371كو نان! (نيمايوشيج، 
  )327: 1371(نيمايوشيج، » ي جانش شتاب/ بهواي پسرش...آي آمد پدرش!/ همه«حرف نخست:/ 

هاي اجتماعي و اقتصادي آنان را در كنار شاعر در البالي اشعارش ردپاي كار زنان و فعاليت :و كارزن  - 6
  .دهد كه گاهي از سر ناچاري استمرد و دوشادوش او نشان مي

ست/ بوده از بس بار، پشت او خم هست./ ست./ هرچه خواند، لحن بدبختيي سختيبيند، مايههر چه مي
  )92 :1371كند جان او. (نيمايوشيج، كند اينسان كار مردان او:/ ميم هست/ مينور چشمانش حاليا ك

  شود.و گاهي جزيي از فرهنگ يك زندگي روستايي قلمداد مي
شنيد از دور با صدها كردند./ ميسوي ده برگشت مي...در تكاپوي غروب آفتاب روزهاي دلگشاده گاه/ 

: 1371ديدشان در زير گرد راه پيدا. (نيمايوشيج، همچنين ميهاشان را/ صداي مرد و زن مخلوط بانگ زنگ
245(  

دهي برد كه او را در قدرت فرمانجا باال مينيما مقام زن را تا بدان "بر فراز دشت"در شعر اقتدار زن:  - 7
  داند؛ مرگي كه فرمان حتمي و الزم االجرا از آن اوست.رتبه با مرگ ميهم

پايد!/ از زن و از مرگ هم،/ با قدرت موفور؛/ اين نگام فرماني،/ با دم سردي كه ميچه بناه ... غلتد./باد مي
  )458: 1371آيد! (نيمايوشيج، چنين فرمان نمي

شود كه مادر ي عاطفي عميقي كه مادر نسبت به فرزند دارد باعث ميدر شعر نيما رابطه: زن و الهام آينده - 8
  .ي فرزند به دلش الهام شودجوشد، آينده و از مهر مادريش مي به ياري نيروي شگفتي كه در درون اوست

كه زخواب آشفته جستم/ دست چون بر من بيازيد/ آه برزد گفت با خود:/ اين پسر / مادرم يك شب مرا ديد
بيرون شد از دستم/ او شريك و همنفس با مردمي ديگر شود آخر/ ديگرم از او نخواهد گشت اجاق تيره 
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چنان شام سيه، اين روزگاران! (نيمايوشيج، نمايد روي گلشن/ و آنو چو گلخن ميروشن/ پيش چشم ا
1370 :250(  

خواهم مهمان ...من نمي/ زن! در خانه عبث باز مكن/ تا رسد مهمان هر جاست دري: نوازي زنمهمان  - 9
   )408: 1371دار. (نيمايوشيج، كه ندار است ورا مهمان/ داند
ي باور برخي از مردمان را اي است كه خميرمايهجامعه متشكل از اعتقادات عاميانههر  خرافات:زن و  -10

  دهد. در شعر نيما زنان به اين اعتقادات پايبندي بيشتري دارند.تشكيل مي
  و گزند را از او دور گرداند. وسيله آسيببندد تا بديندر جايي مادر تعويذ بر بازوان فرزند مي

بود و تعويذي/ (بسته بر بازوي من مادر)/ يكسر آن هموار و ناهموار بر خود ساختم  ليك از سحري كه با من
 )312: 1371يكسان. (نيمايوشيج، 

دلي است كه در مواجهه با تنگناي ي بشر از افكار مادر خونيناعتقاد به تقدير و سرنوشت از پيش تعيين شده
  پردازد.هاي آن ميزندگي، زبان به شكايت از جهان و ناهمواري

كنم باور/ بدتر از هر بد، خاك من بر سر/ ليك اين بچه كه گناهش نيست./ پاك پاك است من گنهكارم. مي
  )88: 1371او، تاب آهش نيست/ پس چرا افتاده در چنين اكبير/ آسمان. تقدير. (نيمايوشيج، 

  بت داده شده است.گيري نيز از خرافاتي است كه در شعر نيما به زنان نسبيني آينده و فالپيش
هاي مردم را/ خوب يا بد چينند/ زندگانيآن جماعت چون زنان جوكيان خانه بر دوش/ با نخودهايي كه مي

  )248: 1371بينند. (نيمايوشيج، مي
تر و نيما جنس زن را در مواجهه با مشكالت و تنگناهاي زندگي، ناتوان: زن و جنبه منفي شخصيت او -11

  شود.طراز ميآيد و با آنان همداند. در اين زمينه نام زن در كنار نام كودكان ميتر از مرد ميضعيف
هاي خاموش ايستاده/ كه پاهاي زنان و كودكان با آن و شب، سنگين و خونالود، برده از نگاهش رنگ/ و جاده

  )490: 1371چرخد. (نيمايوشيج، گريزانند/ چو فانوس نفس مرده/ كه در او روشنايي از قفاي دود مي
ت ناآگاهي و عدم ي آن سرزمين را به صورت تمثيل در مذماي از زن سادهنيز جلوه "انگاسي"در شعر 

  آوردبيني آنان ميها از خود و سادهشناخت انسان
-ي جهان بر ما/ از همه ناشناسكم و كاست/ كه در آئينهبين، ساده فهم بيما همان روستا زنيم درست،/ ساده

  )69: 1371ماست. (نيمايوشيج، تر، خود 



    پرنيان سخن     800

  
داند و آن را مانعي براي رسيدن معرفي پذيرفتن سخنان گزاف و بيهوده را كار زنان مي "مانلي"نيما در شعر «

  )354: 1386(يزداني؛ »كند.مي
اين همه ماندن در راه كه چه؟/ گشتن از رسم و نشان وي آگاه كه چه؟/ من چرا شيفتم از اين سخنان/ 

  )369: 1371هاي زنان. (نيمايوشيج، سخن بخشچاشني
  هاي زن برشمرده شده است.چشم زخم از ديگر مفاهيم منفي و منفوري است كه در شعر نيما از ويژگي

ي زنان زمان/ راه بردار شو به آساني/ در امان هم سليماني. دور از چشم وز زيان زبان/ وز بد ديده
  )189 :1371(نيمايوشيج، 
هاي تلخ ي ذهن شاعران كه از واقعيتد و باري زن نيز از امور ناخوشايندي  است كه نه زائيدهبناشاره به بي
ي گذران زندگي گاهي چنين كاري را وسيلهنيما در كنار بيان اين مسئله،  )242: 1386(يزداني؛ . اجتماع است

  )244زنان دانسته است.( همان: 
سوزند/ بسته با مرداني،/ كه / يعني از رزق كساني كه به تعب ميو زنان، روسپيان/ پيكر آراسته از روي نهان،
  )461: 1371افروزند. (نيمايوشيج، ز غارت شده گرمي تني الغر چند،/ چهره مي

  گيرينتيجه
نگاه نو نيما به دنياي اطرافش و دنياي شعر، باعث تحولي عظيم در سنّت شعري گذشته گرديد، او توانست 

در شكل ظاهري شعر گردد. به همان ميزان درخصوص محتوا و مضمون نيز از ديد  گذار سبك جديدبنيان
از اين نگرش جديد به دور در شعر نيما نيز زن گويد.  اي برخوردار است و از مطالبي جديد سخن ميتازه

  نيست. 
نيمايوشيج  در دو وجه مثبت و منفي در ديوان نيما حضور دارند. -اي هستندكه نمودي از زن اسطوره-پريان

است. بعضي از نمودهاي هم از زيبايي و قدرت مرموز آنان و هم از اغواگري و فريبايي ايشان سخن گفته 
گري، پري و حضور پري در شعر وي ريشه در اساطير دارد؛ چون: پري و آب، پري و زيبارويي، پري و اغوا

ي اديبان ن ايشان، همان مفهوم مورد استفادهجادوان... . برخي از مسايل مطرح شده همانند معشوقه قرار گرفت
  است. شده نمايد كه در قالب نمادين بكار گرفته پيشين است .در شعري از نيما نيز زني ماورائي رخ مي

كه شاعر در جامعه و محيط زندگيش با آن رو به رو ي است بازتابي از زندگي زنانزن عصر نيما در شعر او 
هاي زندگي دست و ي آن روز كه بنا به شرايط زندگي با دردها و سختيفرهنگ جامعهاست، زناني منطبق بر 

ي نقشي كه جامعه براي آنان درنظر گرفته است، اي كه به خوبي از عهدهزنان زجركشيده .كنندپنجه نرم مي
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حد توان، يار و  آيند؛ يعني همسراني وفادار و پشت و پناه مرد و مادراني دلسوز و حامي فرزندان كه دربرمي
  مانند. مددكار اعضاي خانواده باقي مي

هم رتبه با مرد اي از يك زن ارجمند، شايسته و در بيشتر موارد زن در اشعار نيما، نمودار و جلوهبه طور كلي 
هايي از زن آگاه و خردمند و مقتدر نيز در ديوان او تر از او؛ به طوري كه جلوهاست نه طفيلي مرد و پست

هاي منفي شخصيت زن نيز نظر داشته است كه در كنار بيان مود دارد. با اين وجود، نيما در مواردي به جنبهن
  آيد. وااليي مقام او به چشم نمي
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