
 
 
 
 
 
 

  تصوير سمبوليك شب در شعر نيما يوشيج
  فر  نسرين منصوري

  كارشناسي ارشد زبان و ادب فارسي
 چكيده

به طور قطع شيوه و بيان سمبوليك يكي از ابزارهايي است كه هنرمندان براي القاي مفاهيم گوناگون به 
جويند. و در خصوص ادبيات نيز سمبول داراي باالترين درجة ابهام هنري  مخاطب خويش از آن بهره مي

است. سابقة استفاده از سمبول در زبان و ادب فارسي بر همگان آشكار است و كاربرد آن در پهنة ادبيات 
هاي مختلف اشكال  در دورههاي پيچيده به ترتيب و   رمزآلود صوفيانه نيز بسيار چشمگير است و اين سمبول

كه شعر و ادب فارسي به دورة  گوناگون به خود گرفتند و در طي زمان براي همگان شناخته شدند تا اين
 تحوالت نوين خويش رسيد.

نيما كه يكي از شاعران نوگراي آن زمان بود، از ابزارهاي گوناگون براي ابداع شيوة نوين خويش بهره جست 
گيري از سمبول بود كه البته از ادبيات مغرب زمين و به  ين ابزارهاي هنري بهرهترين ا كه يكي از مهم

هايي بهره براي ابداع سمبوليسم خاص خودش از سمبول  نيما .تأثير نبود خصوص شاعران سمبوليست بي
حكمراني اي كه زبان سمبوليك بر ادبيات ايران ادب فارسي و دوره ةاستفاده از آن در پهن ةبرده است كه سابق

است كه در  كارهاي او » شب«يكي از مهمترين عناصر سمبوليك در شعر نيما رسد. كرده است ميمي
 شب در شعر نيما شب در شعر بوده است، دارد. چه كه پيش از او به نمايش درآمده اي متفاوت با آن چهره

نيست. بلكه نيما در بيان شعري خويش به  شاعراني از اين دست و ، سعدينظامي ،غنايي فردوسي حماسي و
 .بخشداي ديگرگون به تصويرسازي شعر او مياي بازآفريني در باب شب دست يازيده است كه چهرهگونه

ماند كه در آن قرار است هنرپيشگاني دست به ايفاي نقش  تصويرسازي او در اشعارش به طراحي دكوري مي
افتد و در واقع القاكنندة محيط  آن حوادث بسيار اتفاق مي اي است كه در بزنند. شب گاه فضاي كلي

كنند كه  مقدار با تاريكي و پوشانندگي و خفقان آن مبارزه مي ظاهر جزيي و بي اي است كه عناصري به سربسته
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گاهي نيز شب كامالً ». مرغ شباويز«و يا » چراغ«، »سيليوشه«شود ازجمله  خود شاعر نيز با آن عناصر همراه مي

با بررسي اشعار سياسي  ستيزد در جنگ است. گيرد و با هر عنصري كه با او مي وار مي قشي برجسته و انسانن
پي برد. چيزي كه با سنجيدنش در كنار  آسانيتوان به چهره شب و نقش سمبوليك آن به اجتماعي نيما مي

اي براي گفتن دارد. اي تازههعناصر ديگر مي توان دريافت كه در جايگاهي نوين قرار گرفته است و حرف
اگر هم مستقيما عنصر حاكم مستبد نباشد ابزار دست  شب در شعر نيما سمبول خفقان و اختناق است و

  . بندد اي مي و راه را بر هر انديشة نو و تازه كندقدرتمندان مزدور است كه بر جامعه حكومت مي
  سمبول، شب، نيما، شيوة بيان سمبوليك. كليدواژه:

  
 هيم بنيادينمفا .1

 سمبول چيست .1.1

  چه كه بين اين تعاريف مشترك است آن است كه  است، اما آن تعاريف بسياري در باب سمبول ارائه شده 
كه  است هايي خاص سمبول چيزي همانند يك شيء، تصوير، كلمات مكتوب، آوا و يا عالمت ها و نشانه«

توان حروف را نيز  كند.با اين توصيف مي چيز ديگري را به واسطة داللت و يا محدودة معنايي خاصي بيان مي
  ) 206: 1993،آبرامز» (ها به حساب آورد. جزو سمبول
هر شكل ـ در پس حجاب شكل يا مورد محسوس   بهـ  هرگاه معنايي«رسد كه  نظرمي نيز به گونه درواقع اين

  )268:  1380(احمدي،» شود ي از نماد ايجاد ميپنهان شود شكل
هاي زندگي بشر ديروز و امروز  ها را در تمام عرصه توان آن اي دارند كه مي ها حوزة معنايي گسترده سمبول

متناسب با  واكنش هاي مختلف ها و يا حتي حيوانات به سمبول اند كه انسان بررسيد. حتي روانشناسان دريافته
تدريج وارد ساختار اجتماعي زندگي بشر شدند و ابعاد مختلف زندگي  ها به اين سمبول ند.ده آن را نشان مي

هاي مذهبي بشر و در مراسم عبادي الشعاع خويش قرار دادند؛ به عنوان مثال در اولين گرايش او را تحت
اند.  گرفته تفاده قرار ميها مورد اس ها و مناسك مختلف اين سمبول اند. در آيين قبايل ابتدايي خود را نشان داده

  در واقع
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ها،  تواند معناي نمادين پيدا كند؛ مانند اشياي طبيعي (سنگ دهد كه هر چيزي مي تاريخ نمادگرايي نشان مي«
ساز انسان است  چه دست ها، خورشيد، ماه، باد، آب و آتش) و يا آن ها، دره ها، كوه گياهان، حيوانات، انسان

  )352:  1377(يونگ،  ».مانند خانه، كشتي و خودرو
تر نيز شدند و در زندگي بشر نقش تر و در نتيجه پيچيدهها گستردهزمان اين سمبول در طي ترتيب بدين 

  بسيار مهمي را ايفا كردند. اما آنچه كه مد نظر ماست بررسي سمبول از ديدگاه ادبي آن است.
  

 سمبول و جايگاه آن در ادبيات.  2.1

دشواري قابل درك هستند. اين تعاريف از  است كه گاه به هاي گوناگوني داده شده درمورد سمبول تعريف
شود، اما   هاي فلسفي و ادبي و گاه روانشناختي را شامل مي ريشة اين واژه به زبان يوناني گرفته تا تعريف

دگاه ادبي آن همانطور كه پيش از اين ذكر آن رفت، تعريف سمبول از دي آنچه كه قصد پرداختن به آن داريم،
  است. 

  جزو اول اين كلمه به ) ballien(و ) sym(يا ) syn(اين كلمه [سمبول]در اصل يوناني است و از دو جزو«
كلمة سمبول  .معني انداختن، ريختن، گذاشتن و جفت كردن است  معني به، هم، با هم و جزو دوم آن به

» رود. كار مي معني نشانه، عالمت و نشان به  دارد كه به )Sympton(و  )Sign( ،)Sygnal(مترادفاتي چون 
  )5: 1375، پورنامداريان(

كند. سمبول، معرف معنايي بيش از آنچه كه  هاي بيشمار داللت مي سمبول داراي يك دال است كه بر مدلول
بيشماري را  پشت معناهاي متعدد گونه كه سمبول يك جنبة ظاهري دارد و در پس آيد، است؛ بدين به ظاهر مي

جا، تفاوت بين سمبول، با  شود. در اين است كه گاه، رسيدن به درك معناي آن دشوار مي در خود نهان كرده
كنيم به عنوان مثال  شود. در استعاره ما، بين دو موضوع يك شباهت را ادعا مي استعاره و كنايه آشكار مي

شود آنگاه در مرحلة بعدي به اين هماني  انند ميچشم زيبا مانند نرگس است. مشبه كه چشم باشد به نرگس م
كه در  رسيم؛ درحالي رسيم كه چشم خود نرگس است. ما از يك دال به يك مدلول مي بين اين دو، مي

تواند گسترده و پيچيده  رسيم. دايرة معنايي سمبول، چنان مي سمبول، ما از يك دال به يك مدلول خاص نمي
گونه  نمايه و شمايل اين درست و كاملي دربارة آن رسيد. پيرس درباب سمبول،باشد كه  شايد نتوان به درك 

  كند كه:  بيان مي
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عنوان  كند به چه كه بر آن داللت مي هاي ذاتي يا مختصات مشترك با آن وسيلة يك رشته شباهت شمايل، به«

شده دارد يا شباهت  طور مثال  شباهتي كه يك پرتره با شخصي كه تصويرش كشيده كند؛ به نشانه عمل مي
اي است كه رابطة طبيعي علّت يا تأثير  است. نمايه، نشانه يك نقشه با محيط جغرافيايي كه در آن واقع شده

كند يا بادنما داللت بر  اي است كه بر آتش داللت مي كند، در بردارد، مثالً دود نشانه  چه كه بر آن داللت مي آن
شود، كه  چه كه بر آن داللت مي كننده و آن است بين عنصر داللت اي جهت وزش باد دارد. سمبول، رابطه

عنوان مثال، شكلِ  است. به نظر جمعي پذيرفته شده  عنوان يك اتفاق طور كل به عنصر طبيعي نيست بلكه به
ها يك نشانة قراردادي احوالپرسي است و عالمت قرمز، يك نشانة  تكان دادن دست ، در بعضي فرهنگ

  )                276: 1993(آبرامز،  »كند. كه داللت بر ايست مي قراردادي است
شمار  هاي بي شود اذعان داشت كه مخاطب در هزارتويي از دال در مورد عناصر سمبوليك در ادبيات نيز مي

- گردد. البته بايد خاطرنشان كرد كه  سمبول شود و گاه رسيدن به مدلول بسيار سخت و دشوار مي درگير مي

تر شد و داللت كه در زبان ادبي مورد استفاده قرار مي گيرند پس از مدتي كه كاربرد معنايي آنها گسترده هايي
هاي عمومي ها همان سمبولدهند. اين سمبولشان را از دست ميكم ارزش هنريشان آشكارتر، كممعنايي

راحتي  س از تكراري شدن، مخاطبان بهاست اما پ هستند كه در ابتدا درك آنها مستلزم غور و تعمق بسيار بوده
شود چراكه  ها كاسته مي سبب است كه در طي زمان از ارزش هنري آن كنند و بدين ها را درك مي مفهوم آن

  يابند.  تري از ابهام هنري تنزل مي شان محدود شده و به درجة پايين دايرة داللت معنايي
بودن و ديرياب بودنشان داراي باالترين درجه ابهام هنري هايي هستند كه به علت تازه اما در مقابل سمبول

هاي ها را سمبولهستند. چرا كه دريافت معناي آنها مستلزم تعمق و غور بسيار دراثر ادبي است. اين سمبول
 نامند چون حاصل تفكر و ابداع خالق اثر هنري است. شخصي مي

هايي حائز اهميت است كشف و يا ابداع سمبولرسد آن چيزي كه در آفريدن يك اثر سمبوليك  به نظرمي
  كند.است كه متن را داراي ابهام هنري مي

  
 خلق سمبولهاي تازه نيما و .2

هاي نيما شاعري سمبوليست است كه سمبول در آثار ادبي او باالترين جايگاه را داراست. او خالق سمبول
كند تا با ايجاد فضايي سمبوليك محيط اجتماعي روزگار خويش بيشمار است چرا كه فضاي شعر او طلب مي
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تواند به كمك شاعر بيايد تا بتواند هاي نمادين نميرا در آن دوره نشان بدهد و چيزي غير از اين فضاسازي
  نما بسازد براي منعكس كردن احواالت دوره و زمانه خويش. اي تمامشعرش را آيينه

 تواند ابهام و زيبايي خاصي به اثر ادبي ببخشد و هم قادر است از نظر هنري مي استفاده از زبان سمبوليك هم
توان به داليل مختلف به شكل صريح آن را بيان كرد، به شكلي كه همگان نتوانند به حريم  مسائلي را كه نمي

استقبال  اي كه عرفان ادبيات را به خدمت گرفته مورد آن وارد شوند، بيان كرد. اين شيوه چه در دوره
هنرمندان بوده است و هم در زماني كه مثال شاعري همانند نيما براي انعكاس شرايط خاص خويش از آن 

  است. بهره برده
توان دريافت كه بيان سمبوليك تا چه پايه در ايجاد تحول  حتي با نيم نگاهي هم به ادبيات سمبوليك غرب مي

گر شرايط پس از دو جنگ جهاني  نر سمبوليك آن دوران بياناست. ه زايي داشتهبسدر نحوه بيان هنري تأثير 
  در اروپا و قطعا منعكس كنندة احواالت آن مقطع زماني خاص است. 

آلودي است كه هنرمندان در تكاپوي اعتالي آن  جاست كه بيان سمبوليك ايجادكنندة زيبايي ابهام در اين
هاي معنايي آن پي برد و اين گونه است كه  به داللت توان به آن نزديك شد وسادگي نمي هستند. هنري كه به

  كردند اين بود كه ها اذعان مي چيزي كه سمبوليست راه بردن به آن مستلزم تالش و تعمق بسيار است.
شود. وقتي انسان مناظري را كه  كنيم و نقش روح خود ماست كه در اشياء منعكس مي ماييم كه حس مي« 

ها صورت  واسطة سمبول ود مجسم كرده، تشريح و تصوير اشياء و حوادث بهاست درحقيقت در روح خ ديده
  )544: 1376(سيدحسيني،» گيرد. اي به خود مي تازه
  است. تأثير از تجربة غربيان درمورد سمبول نبوده طور قطع روي آوردن نيما نيز به اين شيوة بيان هنري بي به
ها همان روند  كند چه اين لذت لذت نهفته در شعر را تباه ميگويد: اداي نام موضوع، بخش عمدة  ماالرمه مي«

گيرد كه سمبوليسم عبارت  كند: اشاره! چه آرزويي! و نتيجه مي كشف و ظهوري تدريجي است. وي اشاره مي
  )10: 1375(چدويك، » است از كاربست كامل اين روند اسرارآميز.

هاي  كالسيك فارسي و نيز آشنايي با آثار سمبوليستگيري از تجربة پيشينيان در پهنة ادب  نيما با بهره 
گونه كه در ابداع سمبوليسم خاص خودش به  اي بينابين را براي خويش برگزيند بدين فرانسوي توانست شيوه

از حد دور و  پيچيده نشد و از طرفي نيز  توفيقي بزرگ دست يافت. بدين گونه كه شعر او قرباني مفاهيم بيش
  شده روبرو هستيم. هايي نوين و يا حتي ديگرگونالل نيز نشد. ما در شعر نيما با سمبولگرفتار تكرار و م
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و آشنايشان معنايي   ها عالوه بر كاربرد ديرينه ايم كه اين سمبول شده ناميده هايي را ديگرگون جهت سمبول ازين

ديگري در اشعار شاعر بيابند. اند كه همين سبب شده كه معناها و كار و كردهاي  ديگرگون در شعر او يافته
اي كه مخاطب گويي به درك اند به گونه اي ديگرسان يافته عناصري مانند شب، روز، باد و تاريكي چهره

   گردد.اي درباب اين عناصر رهنمون مييابد و به تأمل و بازنگري چهرة جديدي از اين عناصر دست مي
اي دركشان بايد در شعر نيما دقيق شد و محيط او را مورد هايي است كه برهاي نوين نيما همان اما سمبول

هايي كه پيش از او كسي  هاي شخصي او نزديك شد؛ سمبول بررسي قرار داد به عبارت ديگر بايد به سمبول
ها به نرسد و براي شناخت آ شان گاه به مرحلة دشواري نيز مي ها را ابداع نكرده است و پيچيدگي معنايي آن

 »سيليوشه«، »كي كك«، »داروگ«عنوان مثال  بايست محيط طبيعي زندگي نيما را شناخت. به مي تر شكلي دقيق
كشد همه اي كه نيما آن را پيش چشم مخاطب به تصوير مي هاي طبيعي تر موقعيت و يا حتي به شكلي كلي

- در درون طبيعت ميرا   گونه است كه نيما ابژه اين ها محتاج شناسايي و عميق شدن در متن آثار اوست. اين

   جويد. 
تواند طبيعت، يعني كوه و درخت و جنگل يا طبيعت موجودات و طبيعت  ابژه در معناي وسيع از نظر نيما مي«

  )90: 1383(جوركش،» انسان يا انسان و موجودات ديگر باشد.
و بزرگ  او تحت تاثير محيط طبيعي زندگي خويش توانسته است با بهره بردن از اين پديده هاي كوچك

توان گفت كه كسي  ت ميأآلود به توفيقي برسد كه به جرطبيعي به شكلي خالقانه در ساختن فضايي ابهام
  است.   پيش از او به چنين مهمي دست نيافته

كمك طبيعت   كند. به هاي گوناگون منتشر مي طبيعت منشور شعر اوست كه پرتوهاي كالمش را به رنگ«
وسيلة  رود و به پيش مي با جامعه و تحوالت سياسي، اجتماعي و تاريخي بهكند، همگام  آزاديخواهي مي

  كند. نمادهاي طبيعي، وطن را فرياد مي
عنوان پيرنگ  هاي تصويري شعر نو نيما عبارت است از: طبيعت (به مايه توان گفت؛ مهمترين بن رو مي ازاين
ال و تاريخي، غنيمت دم و درنگ و دريغ بر هاي شعر نيما)، آزادي، جامعه و تحوالت سياسي، اجتم مايه بن

ماية طبيعت...  ، داراي بن»اجاق سرد«، »شب«، »كشتگاه من«، »اندوهناك شب«عنوان نمونه قطعات  گذشته. به
ماية تصويري جامعه و تحوالت سياسي ـ اجتماعي و تاريخي و  داراي بن»... قو قوقولي«، »ها آي آدم«قطعات 
: 1378عليرضا دانشور، » (ماية آزادي هستند. داراي بن»... سفر با من ان اي همبخو«، »قو قوقولي«قطعات 

 )149ـ148
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است،   هاي متفاوت طبيعي گوناگون است كه توانسته در واقع نيما با استغراق در طبيعت و نزديك شدن به ابژه
  گامي بلند در جهت ايجاد شعر سمبوليك بردارد. 

  
 شب در شعر نيما .3

زندگي بشر از آغاز تاريخ تا به كنون شاهد آنيم كه شب و تيرگي و پوشانندگي آن دربردارندة با نگاهي به 
توان  است. در باورشناسي اقوام بدوي مي خصوصي نيز بوده مفاهيم ارزشي خاص و در نتيجه انجام اعمال به

ر ارواح بازجست. هاي مقدس و يا احضا اهميت شب را در اجراي مراسم عبادي و ديني ، انجام جادو، رقص
است و  تاريكي ، سكوت و بالتبع رمزآميز بودن شب اين گونه بر حافظة جمعي نوع بشر تأثير بنيادين گذاشته

هاي مختلف بيان هنري نيز  گونه شب در شيوه است.بدين گونه هر نسل مفهومي به مفاهيم قبلي افزوده بدين
  است. تأثير خود را گذاشته

عنوان ظرفي كه حوادث گوناگون در آن  توان به جايگاه شب به مي يك فارسي نيزبا نگاهي به ادبيات كالس
هاي پنهاني عاشق و معشوق، همه  ها، قتل، تنهايي، جدايي از معشوق، مالقات افتد پي برد. دسيسه اتفاق مي

  افتد چراكه پوشانندگي خصوصيت بارز شب است.  ها در شب اتفاق مي اين
نماست كه تمامي خفقان،  اي بزرگ و تمام شب، گاه آيينه :شب به دو گونه استاما رويكرد نيما نسبت به 

هاي  شب ايجادكنندة موقعيتبه زباني ديگر،  كند. رود، در خود منعكس مي سانسور و ظلمي را كه بر مردم مي
الني است اما ماند كه در ادبيات داراي سابقه طو كننده است. اين كاربرد شب تقريبا به همان كاربردي مي تعيين

آنچه كه ما قصد پرداختن و كاويدن آن را داريم نقش ديگرگونة  شب به عنوان پديده اي كامال سمبوليك 
بار شب اينگونه در جاي قدرت حاكم  نشسته است است. در  شعر نيما ما شاهد آنيم كه شايد براي نخستين

از آمدن روز جلوگيري كند. رويكردي كه  جويد تا بتواندراند و از ابزار قدرت خويش سود ميو حكم مي
است. با خواندن اشعار نيما و قرار گرفتن در فضاي  نيما نسبت به شب دارد آن را بسيار متفاوت ساخته

يابيم  اي همگاني را در آن مي گيريم كه گرچه در نگاه اول تجربه تصويري شعر نيما همواره با موقعيتي قرار مي
يابيم كه بيان تجربة شاعر به نظر كمي غيرمعمول با آن چه  فضاي كلي شعر درميولي پس از جلوتر رفتن در 

آيد بدين معني كه شب در شعر نيما سمبول استبداد خفقان تيرگي و سانسور  كنيم ميكه ما آن را تجربه مي
  است. 
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اش بر دگيبخش جامعة انساني است و به واسطة گستر هاي رهايي شب عنصري بازدارنده و متضاد با ارزش 

  دارد.  همه امور سيطره دارد و آن را  در زير پوشش تاريكي، خفقان و استبداد خويش پنهان مي
توان برداشتي ديگر از آن  اند كه معموال غير از اين نميچنان با شب عجين شده در شعر نيما اين مفاهيم

ري تصويري است كه در اين حد زيادي شع گونه كه پيش از اين ذكر آن رفت شعر نيما تاداشت. همان
  هاي خويش را به نمايش درآورده است. تصاوير سمبول

هاي مختلف را كشد و مانند كارگرداني ماهر نقشاي به تصوير مينيما مانند يك دكوراتور يك دكور از واقعه
ا به گذارد و از همين رهگذر ما شاهد آنيم كه هر عنصري نقش خود ربه دوش عناصر سمبوليك شعرش مي

برد كند. در اين زمينه نيما گاه عنصري چون ساحل را به منزله دكور به كار ميخوبي و نهايت كمال بازي مي
گستراند اي كه در برابر مخاطب ميكه صحنه »هاآي آدم«كشاند. مثال م مخاطب ميشو حوادث را در پيش چ

  .ال غرق شدن استعرصه ساحلي است كه اندكي دورتر از آن در داخل دريا كسي در ح
ها در شعر نيما كم نيست. و از شب هم به عنوان بستري كه حوادث گوناگون در از اين دست تصويرسازي

شاهد شبي هستيم كه حاكم بر فضاي  »مي تراود مهتاب«كند. بدين گونه مثال در شعر افتد ياد ميآن اتفاق مي
شعر است و شاعر در تاريكي اين شب از راهي دراز با كوله بارش آمده است تا مردمان به خواب رفته را 

خفتگان معمولي  ،بيدار كند. در اين جا از لوازم شب بهره مي برد تا به مخاطب بنماياند كه اين خفتگان
اند و بيداري شان كار ر افسون خواب كننده شب به خواب رفتهنيستند بلكه اينان جاهالني هستند كه د

  .دشواري است كه بر دوش شاعر و امثال او افتاده است
سانسور كننده و مانع  عاملي شب به شكلي كامال نمادين مانع ايجاد تغييرات مفيد است. اما از سويي ديگر

اندازي وار در راه شاعر سنگشكلي انسان هرگونه آزادي است. در جاي جاي اشعار نيما شاهد آنيم كه به
وار است. شب دهد كامال سمبوليك و انسانتصويري كه شاعر از شب مي »مرغ شباويز«كند. نمونه در مي

تواند مورد اي طبيعي قطعا نميشامي است كه مردمان از او در گريز هستند. شب به عنوان پديدهآچونان خون
ند طبقه حاكم باشد كه در پي خاموش كردن نور هرگونه اميدي در عرصه توانظر شاعر باشد و تنها مي

تواند معناهاي متعدد را در قالب يك پديده حكومت خويش هستند. و تنها و تنها نقش سمبوليك است كه مي
هاي گوناگون را به دست مخاطب دهد تا بتواند در درك ها و تاويلبه نام شب بگنجاندو بدين شكل برداشت

هنري او را ياري دهد و او را به سمت و سوي معناهايي ببرد كه داللتشان بيش از آن است كه در بادي امر اثر 
  رسد.به نظر مي
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اش گرفتار آن هستند.  سمبول حكومت ظلم و بيداد و استبداد است. فضايي كه شاعر و مردم جامعه شب
ايستند،  هايي كه از نوشتن بازمي شوند و قلم يهايي كه سانسور م شوند، انديشه فريادهايي كه در گلو خفه مي

گرفتة اشعار نيما، ما شاهد  خاطر است كه در فضاي شب همين و جور است. به همه و همه پيامد حكومت ظلم 
اي گوياي اين جمله هستند: هيس! آهسته! قدم از هر  گونه حكومت سكوت و ترس و رعب هستيم و همه به

  قدمي دارد بيم!
جويد  هاست و شاعر به زيبايي از خاصيت طبيعي شب بهره مي ها و خفقان امي اين محدوديت، گوياي تمشب

هر شاعري معموالً متناسب با افكار و عواطف و روحيات «نحو احسن انجام دهد.  تا فضاسازي شعر را به
در شعر خويش  ها را خودآگاه يا ناخودآگاه، بارها و بارها دهد و آن اي توجه نشان مي خويش به واژة ويژه

يابند تا معاني و مفاهيم موردنظر او  هاي ويژه ازطرف شاعر مأموريت مي كند. گويي اين واژه تكرار و تأييد مي
هاي محوري و كليدي  ها را واژه توان آن ها را كه مي را به دوش كشند و مقاصد او را برآورده سازند. اين واژه

از  ، از چنان اهميتي برخوردارند كه فهم درست كليت شعر هر شاعر، بيشناميد» كليد ـ واژه«تر  تعبير دقيق يا به
ها در شعر آن شاعر بستگي دارد... شب چنان براي نيما گويا  هرچيز به روشن شدن مفهوم و محتواي اين واژه

اي «است:  اش از اين واژه سود جسته گذاري هجده شعر از اشعار نوگرايانه است كه او در نام و پرمعنا بوده
  و... .» شبهست «، »است شب«، »شب
 شبتعبير ديگر،  در نگاه و نظر نيما از آن برخوردار است. به شبهمه، نشان از مقام و موقعيتي دارد كه  اين

  )200ـ 197: 1381پور، علي حسين». (است» كليد ـ واژه«در شعر نيما يك 
كلي متفاوت  هايش به دوره كمال سمبول اش بااز سويي ديگر برخورد نيما با شب در اوايل دوره شاعري

پايان كه  طوالني و بي، انگيز اش با شب برخوردي رومانتيك دارد؛ فضاي غم است. او در ابتداي دورة شاعري
اي كه  است. اما در دوره اي كه با غم شاعر عجين شده است؛ شب طوالني شاعر را در چنگال خويش اسير كرده

  بخشد. هاي متفاوت ديگري مي ورد، به شب چهرهآ او روي به بيان سمبوليك مي
است،  جا كه سير تحول محتواي شعر نيما از شعر غنايي و رمانتيك به شعر اجتماعي و سياسي بوده از آن«   

تر شدن شاعر، در اشعار او دچار تحول و تطور مفهومي و ماهوي  نيز با گذشت زمان و با پخته شب واژة
ر اولية نيما بيشتر جنبة شخصي، احساسي، عاطفي دارد و از عمق معناي در اشعا شباست چرا كه  شده

جنبة عمومي و اجتماعي و فكري و  شبچنداني برخوردار نيست اما در اشعار دوران پختگي و كمال او، 
  )219جا:  همان» (گيرد. خود مي  فلسفي به
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عناصر سمبوليك شعر نيما با آن وچرا دارد اما شكست آن، چيزي دور نيست. چرا كه  چون ، حكومتي بيشب

دست همه دايم  هايي از اين  و سمبول» مرغ شباويز«و يا » خروس«، »پادشاه فتح«، »مرغ آمين«در نبرد هستند. 
به راحتي  وچرايش، چون باوجود سلطة بي در بعضي از اشعار شب با شب در نزاع و جدال دايمي هستند. 
پرة ساحل نزديك نيست. در شعر  ي چون چراغ اتاق شاعر و يا شبقادر به ايستادگي در برابر عناصر كوچك

  نيما شب هر قدر هم كه قدرتمند، باز هم شكستني است.
  

  :نگاهي بر چهره شب، با بررسي چند نمونه از اشعار نيما
 
  »در شب تيره«

  در شب تيره چو گوري كه كند شيطاني
  افسايش را و اندر آن دام دل
  دهد آهسته صفا

  زايي وزيك. زيك زيك
  )445، 1371(يوشيج:  .جا اي نيست كه بگذاردم آسوده به لحظه

  
اراده شب را شبي  بي و شويم مي روبرواي شيطاني از شب  سوي جنبه در همان ابتداي شعر، ما با صراحت به

به شب كند كه نگاهي مثبت  است، ما را ناگزير مي بينيم. تشبيهي كه در ابتداي شعر آمده متفاوت مي
  باشيم.  نداشته

دست  همآورد كه ناچار بايد، شب را  دهد و قرايني مي منفي نشان ميكامالً  شب را  چهرهنيما در شعرهايش 
 بخشد. جا نيز با آوردن كلماتي چون شيطان و گور و دام، اين انديشه را قوت مي شيطان تصور كنيم. اينبا 

  . ة ترس و هراس هستندالقاكنند شب  و شيطان ،گور  آيي كلمات باهم
اي كه  جا با پديده در اين كند. كند و در آن دامش را پهن مي آن را حفر ميشب چون گوري است كه شيطان 

جا  افتد و در اين شويم. توطئه، دسيسه و هر گونه اعمال شيطاني در شب اتفاق مي قبال ذكر آن رفت روبرو مي
 بشر در باورهاي اين مسئله ريكي و شب حديثي تازه نيست وارتباط اهريمن با تاتوان دريافت كه  نيز مي
  . قبول است شده و قابل پذيرفتهكامالً 
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رسد. نيما در  گوش مي به نيز در اين حين صوت خاصيو  حال شيطان در دل شب مشغول توطئه است
و با اين صوت  كند زيبايي استفاده مي است هميشه به اشعارش از اين اصوات كه در طبيعت با آن مأنوس بوده

  . سازد تصوير خودش را از شب كامل مي
  بال از او خيسيده
  پاي از او پيچيده

  گشا شده پرچينش دامي و منش دام
  معرفت نيست، دريغا در او

  راد آن دل هرزه
  جاي آوردم كه به

  وانهد با خود در راه مرا.
  زايي وزيك. زيك زيك
  جا) (همان جا. اي نيست كه بگذاردم آسوده به لحظه

تنها دانست چرا  معناي واقع توان شاعر را به ها و تنهايي عميق شاعر، هنوز نمي در اوج شب و همة اين توطئه
يي) و تالش شاعر. آيا شاعر خود به اين وقوف زا وزيك، زيك كه: در اوج سكوت اين صدا هست (زيك

باشد. اما نكتة مهم در شعر نيما اين است  تواند تأويل خودش را داشته دارد؟ اين چيزي است كه هركس مي
هست ظاهر كوچك و جزئي  عنصري حتي بهكه هميشه همة درها بسته نيست. باالخره در تاريكي و نااميدي 

اي جنگلي، يا نور يك  تواند صداي پرنده اين عنصر اميدبخش و مبارز مي شد.با در آن اميد اي ازهكه نشان
. هرچه هست شاعر در شعرهايش اميد را در چيزهايي هرچند ناچيز و باشد اي از دور شمع يا صداي ني
  بيند. كوچك زنده مي

كه از آن  چنان نگه داردهمچنان  را در تنگناي خويش  مخاطبش تواند دوري كه در اين شعر وجود دارد مي
است و در پي   در گوري تنگ مدفون شده د كه همانند شاعرو احساس كنمفري در آن نيابد و  دتنگ آي به

  گذارد. ولي اين شب و شيطانش نمي راهي براي رهايي است
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  »اجاق سرد«

  هاي دورادور مانده از شب
  بر مسير خامش جنگل

  سنگچيني از اجاقي خرد
  )453(همان جا:  اندر او خاكستر سردي

  
گذرد اما اثراتش را در شعر  زمينة شعر گنجانده شده است و گويي ديرزماني است كه از آن مي شب در پس

بگذريم  در صبحگاه اگر از جنگلي خوبي دريافت. تصويري ابتداي شعر بههاي كوتاه  جملهتوان ازطريق  مي
ژه   با استغراق در اين ابذهن شاعر  رود. مي ممكن است اجاق سردي را ببينيم كه خاكستر آن رو به سردي

هاي  باقي مانده از شب اجاق در قالب اين خود را ذهنيت  و در بند بعدي آورد  معنايي سمبوليك را بيرون مي
  كند: توصيف مي دور،

  انگيز هاي من مالل همچنان كاندر غباراندودة انديشه
  طرح تصويري در آن هرچيز

  (همان جا) داستاني حاصلش دردي.
  

ها همان خاكسترهاي رو  اجاق به كليت ذهن او شبيه است. شايد بتوان كاسة مغز سر را تصور كرد. و انديشه
هاي بسيار در ذهن اوست كه تنها حاصلش درد است.  كند كه داستان به سردي. خود شاعر هم بيان مي

است درست مثل،  رحرارت و پرشور بودههاي شاعر هم در زمان خود پ كند، انديشه سوختن، خاكستر ايجاد مي
است و حاال از  كرده اي مبارزه مي گونه هاي دور با نور و روشناييش به يقين در آن شب و اين آتش به آتش

  است. حاصل اين نبرد طوالني با شب، خاكستري بيش از آن به جا نمانده
كه در   هاي دورادور، زماني آتش معمولي نيست. شايد نماد جهش و حركتي باشد كه در شب ،اين آتش

ها زماني  است. آن انديشه ها مبارزه داشته بخش و اميدبخش بوده و با آن شب بينيم، روشني ابتداي شعر مي
  اند اما حاال؟! بخش و محرك بوده روشني
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وقوع پيوستن  نكتة ديگر اين است كه برخالف شعرهاي ديگر نيما، كه روز نماد اميد و حركت تازه و به
است، در آغاز شعر هم  كند: روز شده است، در اين شعر شكلي ديگر پيدا مي وهاي دورادور و پيروزي بودهآرز

گيري دارد. انگار همه چيز  هاي دل ايم، اما صبح نشانه در يك صبح روز زمستاني در درون جنگل قرار گرفته
  در اين صبح هست جز گرمي و روشني و اميد.

است. مخصوصاً در  اند، آن صبح موعود آنان نبوده كشيده شاعر انتظارش را مي شايد اين صبح كه همه ازجمله
شود كامالً سرما را به ذهن متبادر  در شعر ديده مي» سين«واسطة حرف  آرايي كه به بندهاي اول و آخر واج

  هستند. رود، گرم و اميدبخش و پرنور كند. درحاليكه صبح و روزهايي كه در شعرهاي نيما انتظارشان مي مي
موقعيتي سمبوليك در آخر باز هم شاهد همان ويژگي شعر نيما يعني اين دور هستيم. شايد اين دورها بتواند 

و روز حديثي تازه نيست و ما همواره   حديث شكست شب سازد. باشد كه تكرار تاريخ را در خود نمايان مي
  شود. اين پيروز مي يك بار اين بر آن و بار ديگر آن برو  شاهد جنگ اين دو هستيم

كشند. اما در اين  رسند و گاه ستمديدگان آنان را از اريكة قدرت به پايين مي گاهي ستمگران به قدرت مي
اند كه آتشي بوده و  مانند بر دل خامش جنگل كه يادگار روزگار سردي بوده هاي بسياري مي نبردها اجاق

 ين.اي و همدلي روزهايي شير تاريكي و گرمايي و مبارزه

  »جاده خاموش است«
  

  جاده خاموش است، از هر گوشة شب هست در جنگل
  اش تازان) تيرگي (صبح ازپي

  جويد. اي بيهوده مي رخنه
  يك نفر پوشيده در كنجي
  گويد. با رفيقش قصة پوشيده مي

  
  گويد ـ بر در شهر آمد آخر كاروان ما ز راه دور ـ مي

  آراست) هرلحظه مي اش با لقاي كاروان ما (چنان كĤرايش پاكيزه
  خاست. مردمان شهر را فرياد برمي
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  اش در گوش، اما كه او اين قصه آن

  وار از جا خاسته افسرده
  جويد ونشان هرلحظه مي شهر را نام

  گويد: و به او افسرده مي
  ها بودم در آن شهر نهان مأوا كه سال مثل اين«

  هاي او اي از كوچه كه يك زمان در كوچه مثل اين
  »اري موافق. شاد بودم با لقاي او.داشتم ي

  جاده خاموش است اما همچنان شب هست در جنگل
  اش تازان) تيرگي (صبح ازپي

  جويد. رخنه مي
  يك نفر پوشيده بنشسته

  )467- 466(همان جا:  گويد. با رفيقش قصة پوشيده مي
  

است و باز هم تالش در  دهجاده و جنگل را پوشان شويم. انندگي شب مواجه ميپوشجا باز با  خاصيت  در اين
  از گفتگوي پنهاني دو نفر دربياورد. اي دارد تا سر يافتن رخنه

تازد آن هم  به شب هستيم چرا كه صبح در اين تيرگي مي  جويي صبح نسبت در اين بند آغازين، شاهد برتري
اي  تش قصهدرپي شب، درحاليكه شب سنگين است ولي صبح سبك و بادپا. در تاريكي شب مردي براي دوس

اش،  كند. شايد بتوان گفت كه درواقع توصيف اين شهر در روزگار گذشته از دوراني دور را تعريف مي
  نوعي بيان اتوپياي شاعر باشد. آرزوهايي كه شاعر براي سرزمينش دارد. به

اين شهر وجود  ها را پذيرا باشند. ها، كردارها و هدف جايي است كه كاروان را پذيرا باشند. گفته  او درپي آن
ونشان جستن از اين شهر، كار آن مرد  نام است. كند زماني در آن بوده و زندگي كرده ندارد اما او احساس مي

است. اين شهر كه موضوع گفتگوي  جا مانده هم نه قطعي و روشن، به  اي آن گوست. گويا تنها خاطره قصه
باشد كه تيرگي سعي در رخنه جستن دارد و اين  باشد و براي همين هم پنهاني است، شايد هم وجود داشته

  كنند. دو نفر با پوشيده سخن گفتن، نهانش مي
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بخش است. جستجوي آن يار قديمي، گويا در اين شعر محال است و  داشتن يار و رفيقي در جايي، آرامش
با حكومتش  شهر، ماية اميدي باشد براي يافتنش. شب درحد يك آرزوست. شايد هم نام بردن از آن آرمان

شود و تازان تاختنش نيز،  بينيم كه صبح هست و در دور شعر، به بودن آن تأكيد مي بيدار است اما باز هم مي
  گريزد. گونه كه پيشتر اشاره شد اين بار شب از روشنايي مي اندكي ماية اميدواري است. همان

  
  »هنوز از شب...«

  رخواند در او شبگي هنوز از شب دمي باقي است، مي
   زند سوسو. جايش، به ساحل مي و شبتاب از نهان

  به مانند چراغ من كه سوسو مي زند در پنجره ي من.
  به مانند دل من كه هنوز از حوصله و صبر من باقي ست در او

  به مانند خيال عشق تلخ من كه مي خواند.
  

  و مانند چراغ من كه سوسو مي زند در پنجره ي من
  نگاه سوزانش ـ اميدانگيزـ با من 

  )489در اين تاريك منزل مي زند سوسو. (همان جا: 
  

شب هنوز در فرمانروايي خويش پابرجاست. شبتاب دربرابر او در جاي نهان خود، مشغول به كار خويش 
ن است. نور او كمرنگ است اما همين سوسو زد جا نقبي در شب زده زند. شبتاب هم اين است و سوسو مي

سازد. در تاريكي شب نيما، هر كس و هر عنصري نقش خود  درميان تمام واژگان اين بند خود را آشكار مي
بخش باشد كه  زند و چراغ شاعر هم بايد روشني جا هم شبتاب بايد سوسو بزند كه مي را به عهده دارد. در اين

  هست.
ند و مشغول رخنه كردن در شب هستند. دل شاعر و خيال عشق تلخ او هم مانند چراغ و شبتاب پركار هست

  كشند، تصوير مي در كل شعر، نمادهايي چون چراغ شاعر و شبتاب كه كوچك بودن را دربرابر گسترة چشم به
  نقش بسيار مهمي برعهده دارند.
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توانند اميد شكست شب را در دل  هم ميترين چيزها در تاريكي مطلقي كه حكومت دارد، حتي كوچك

بينيم كه عناصر انساني وجود ندارد مگر  شود، مي اي كه در اغلب شعرهاي نيما ديده مي ر تنهاييد بپرورانند.
كند ـ و  هاي دور از گود نشسته را به ذهن القا مي رفته يا همسايه ـ كه اغلب انسان در شكل ياري ازدست

  دشمن.
عناصر طبيعت هستند، چنان با شاعر شويم كه نمادهاي نيما كه همه برگرفته از  تر متوجه ميبا كمي دقت بيش

 سمبوليكشانسپاريم و دل به معناي  شوند كه انگاري روند طبيعي آنان را به فراموشي مي و اهدافش يكي مي
بخش است كه نور چراغ شاعر  قدر روشني بينيم كه سوسوي شبتاب همان در اين شعر تاريك، هم مي دهيم. مي

  ارد.عهده د گري اذهان را به كه هدف روشن
است. او تمام عناصر را در ساختن نمادهايش در وجودش دروني  نيما با نمادهايش به اتحادي دروني رسيده

يابيم كه بايد براي  حال درمي كنيم ولي درعين گونه است كه احساس غرابتي با نمادهاي او نمي است اين كرده
  فهمشان غور بسيار كرد.

هاي شبتاب و نگاه شاعر با يكديگر هستيم. گويي رازي بينشان است،  لحظه شاهد تالقي نگاه  در بند آخر يك
  ست. راز شكست شب، چرا كه هنوز از شب دمي باقي

  
  »مرغ شباويز«

  به شب آويخته مرغ شباويز
  افزاست، چرخيدن. مدامش كار رنج

  چرخد سود مي اگر بي
  )490(همان جا:  چرخد... جا، مطرود مي وگر از دستكار شب، در اين تاريك

  
سماجت او در برابر شب كامال واضح و مشهود است و گويا است.  مرغ شباويزتنها بيدار اين شب تاريك، 
  طلبد. اي ان را به مبارزه مي با آويختنش به شب به گونه

اي را كه پرواز مرغ شباويز شب را به آن  كننده و آزاردهنده گيجي هم كه در اين شعر است حالت چرخش
گويي رسالت اما  فرساست البته اين كار براي مرغ هم سخت و طاقت.سازد كند، به خوبي نمايان مي ار ميدچ
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 دارد،  بر همه چيز اي كه همه قدرت و استواري و سيطره آن   است. چرا كه شب با پايان بي او همين دور زدن
  .وپايش آويزان است دايم به دستباز هم گرفتار مرغي است كه 

  چرخد ـ چو او بر جاي ـ هرچه ميبه چشمش 
  زمين، با جايگاهش تنگ.

  آلوده، برده از نگاهش رنگ و شب سنگين و خون
  ايستاده  هاي خاموش و جاده

  كه پاهاي زنان و كودكان با آن گريزانند
  مرده چو فانوس نفس

  چرخد كه در او روشنايي از قفاي دود مي
  گويند: ولي در باغ مي

  شباويزبه شب آويخته مرغ «
  (همان جا) »چرخد. به پا، ز آويخته ماندن، بر اين بام كبوداندود مي

رنگ بر چهره ندارد و است كه آشامي  خونيابد. او  اي ديگرگون مي در اين قسمت از شعر شب چهره
خواري ندارد و از سراپايش هم نمايان است كه  آلود است. اين عنصر ظالم، كاري به جز خون سراپايش خون

  آشامي ندارد و طبيعي است كه مردمان از آن گريزانند. ريزي و خون جز خون كاري
  مرده نفس  چو فانوس

  (همان جا) چرخد. كه در او روشنايي از قفاي دود مي
وپت  ماند كه به پت سوي فانوسي مي حركت اين مردمان زنده و هنوز گرم از دويدن، به روشنايي نااميد و كم

گريزد و مردمان نيز از  سياهي و خفقان است بر نور غلبه دارد. نور انگاري از دود مي است. دود كه منشأ افتاده
  شب تيره. اما در آخر شعر كه همه درحال گريزند، تنها اين مرغ شباويز است كه درحال چرخيدن است.

كه نشانة اميدواري هنوز در چرخيدن او پنهان است. از طرفي توصيف چرخيدن اين مرغ شبيه نور است 
  سازد: چرخد. دقت بيشتري اين نكته را كامالً آشكار مي ازقفاي دود مي

  به شب آويخته مرغ شباويز
  (همان جا) چرخد... به پا، ز آويخته ماندن، بر اين بام كبوداندود مي
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  »هست شب«

  كرده و خاك هست شب، يك شب دم
  است. رنگ رخ باخته

  باد نوباوة ابر از برِ كوه
  .است سوي من تاخته

  
  كرده تني گرم دراستاده هوا، چو ورم هست شب، هم

  اي راهش را. بيند اگر گمشده هم ازين روست نمي
  

  با تنش گرم، بيابان دراز
  مرده را ماند در گورش تنگ

  با دل سوختة من ماند
  سوزد از هيبت تب! به تنم خسته كه مي

  )511(همان جا:  هست شب. آري، شب.
  

آلود  هواي شعر تباست.  تصوير كشيده ترين شكلي به و ظالم شب را به كامل در اين شعر نيما چهرة منفور
كرده و خفة ابري كه شرجي بودنش آشكار است،  جا كه همراه با عرق هم هست با هواي دم است و تب از آن

است. شود حس كرد. باد ميوة ابر  است اما حضورش را مي شده  كامالً متناسب است. ابر در درون شعر نهفته
مصرانه برسر  چنان كرده است. چنان اين تن ورم ميان اين هواي گرم درايستاده شايد اميد بارشي باشد اما دراين

رود و در بند  در بند دوم اميد باريدن تقريباً ازبين مي است كه كسي قادر نيست كه راهش را بيابد. راه ايستاده
  شود. بيت ميسوم قطعيت نباريدن هوا و همچنان شرجي ماندنش تث

يابد. اين هواي شرجي و  بند اول فضاي اختناق است و اميد بارشي اما در بند دوم و سوم اختناق ادامه مي
  از روزهاي حركت و شور و هيجان. تحرك پس اي است بي دمكرده، سمبول فضاي حاكم بر جامعه
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آلودگي شاعر، خفقان را در ذهن  تبكرده، گرم، مرده در گور و  كرده، ورم هايي چون دم در كل شعر واژه
  بخشد. مخاطب قوت بيشتري مي

است حتي شاعر هم  در اين شب ديگر خبري از كورسوي اميدي نيست. حتي چيزي هم دربرابر شب نايستاده
زده و بيمار  جا تب باشد، در اين كه در همة شعرها بيدار است و مشغول به كار خويش، براي شكست شب مي

  ت. اس
رود گويا كه از  فضايي گرفته و اندوهگين است؛ در اين خفقان گرما و تب ديگر اميد بارشي نمي فضاي شعر

اين شعر در سال  وجود آمدن شرايطي بهتر را دريافت. توان نااميدي شاعر از به ها مي درون همين سمبول
راي احقاق حق است كه مقارن است با روي كار آمدن دكتر مصدق و مبارزات مردمي ب سروده شده 1344

توان از درون شعر انتظار باريدن  گونه بهتر مي خويش از حكومت ستمگران و اميد ملي شدن صنعت نفت. اين
  باران را درك كرد.

تواند سمبول سرگشتگي و  اش، مي واسطة گرما و فضاي گسترده نكتة آخر در اين شعر، بيابان است. بيابان به
توان شاهد بود. فضاي گرم و  چيزي جز تشنگي و تنهايي و گرما را نميحيراني و حتي مرگ باشد. در بيابان 

  رود. زدة جامعة شاعر مانند بياباني دراز است كه در آن انتظاري جز مرگ نمي تب
آوري است كه امكان هر گونه حركت و  است بيانگر فضاي خفقان شبي كه در اين شعر به تصوير كشيده

  است. چيز را به زير يوغ خود كشيده است و خودكامانه همه تهاي گرف از هر موجود زنده ار حيات
  
  گيري نتيجه .4

گر حاكميت ظلم، سانسور، خفقان و استبداد است. رويكرد  شب در شعر نيما عنصري سمبوليك است كه بيان
اش متفاوت است. شب او از شب  اش كامال با زمان پختگي هاي ابتدايي شاعري شاعر به شب در تجربه

شود. شب نيما همواره با عناصر شيطاني و  مالل و جانگزا به عنصري كامال سمبوليك بدل مي طوالني و
كند و  اي كه در برابر هر گونه تغيير و تحول و حركت ايستادگي مي است. پديده انگيز عجين شده هراس
  دهد. سره سكوت و هراسش را در برابر عناصر مبارز قرار مي يك

هاي مبارزه و نبرد استبداد و  دو نقش است. نقش اول آن كليتي است كه جريان طور كلي داراي شب نيما به
كند و نقش دوم آن عامل منفي شيطاني است كه در پي مردمان است و آنان را  رهايي را در خود منعكس مي

دارد. عنصري سمبوليك كه در برابرش عناصر سمبوليك ديگر از جمله چون صبح، خروس،  از آزادي بازمي
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اند تا شايد زماني بتوانند بر آن غلبه كنند و حكومت روشني و صبح را به جاي او  غ شباويز و ... ايستادهمر

آيد هرچند كه گاهي شاعر از ديرپا  گير و مداوم به چشم مي بنشانند. در جاي جاي اشعار نيما اين تالش پي
  شود. آيد و گاه نيز نااميد مي ستوه مي بودن اين شب به

است  اي سمبوليك برخورد كرده عنوان پديده گونه با شب به بار است كه اينر آن بود كه نيما براي اولتوان ب مي
  شود كه نيما قصد بيان آن را دارد. چرا كه مخاطب در اشعار او دقيقا درگير همان معناهايي مي
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