
 
 
 
 
 
 
  پرداز نيماي تمثيل

  
  دكتر اكبر شاميان ساروكاليي

  استاديار دانشگاه بيرجند 
  چكيده

ي  علي اسفندياري، مشهور به نيما يوشيج، آغازگر راستين تحول در صورت و معني شعر فارسي در دوره
وي بيشتر به نيماي نوپرداز شهره شده و حتي پدر شعر نو لقب گرفته است، اما با  معاصر است. اگرچه

گردد كه او در كنار نوانديشي و نوآوري در شعر، شعرهاي سنّتي و گاه نيمه  بررسي ديوان اشعارش روشن مي
اي او مضموني ه بخش وسيعي از سرودهاز ديگر سو، گرفته است.  ها پي گفته و اين شيوه را سال سنّتي نيز مي

ي  به دو شيوه ها سرودهاين از رمز و تمثيل سود جسته است.  آنهاشاعر در بيان  كهاجتماعي و سياسي دارد 
  .است شدهعرضه » روايي«و » توصيفي«

به دو شكل متفاوت بيان شده  همگيو پنج تمثيل روايي هست كه  در ميان مجموع اشعار نيما حدود سي 
و  ي قدماست كه به لحاظ قالب و مضمون اغلب پيرو شيوه هاي تمثيلي نهحكايات و افسا -الف است:

ي  ها در شرايط اختناق و خفقان دوره ي اين تمثيل شود. تقريباً همه نوآوري در آن به ندرت ديده مي
ها پند و اندرز يا طنز  سروده شده است. موضوع اين تمثيل 1319تا  1301ي سالهاي  رضاشاهي و در فاصله

ها از بهترين  . اين تمثيلگي داردكه به لحاظ صورت و معني تاز هاي رمزي تمثيل -؛ بانتقاد سطحي استو 
سروده شده است.  1330تا  1319ي سالهاي  رود و اغلب در فاصله هاي شعر نو نيما به شمار مي نمونه

كوشيده است تا سير تطور نگارنده در اين مقاله  روانشناختي است. وسياسي  ي،ها اجتماع موضوع اين تمثيل
  .نشان دهدتمثيالت نيما را به اجمال 

 تمثيل، روايت، نقد، شعر فارسي، نيما يوشيج.: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

هاي اوست  ي اول شامل نخستين سروده مرحله را پشت سرگذاشته است: مرحله رش پنجنيما در بيان اشعا
ي  را با خود دارد، چنانكه عاطفه و احساس مايه» رمانتيسم«كه رنگي از  افسانهو  ي رنگ پريده قصه مانند

را » رئاليسم«ي  ، چهرهي سرباز خانوادهو  محبسي ديگر و در اشعاري چون  اصلي اين اشعار است. در مرحله
ي سوم شعر نيما آغاز  ، با تسلط ديكتاتوري و تشديد اختناق، مرحله1304توان مشاهده كرد. اما، از سال  مي
اين شيوه تا سال  .گيرد هاي تمثيلي جاي اشعار و افكار پيشين را مي حكايات و افسانه ،كه در آن گردد مي

شود و با سرودن  ي چهارم شعرش مي بر بيشتر اشعارش حاكم است. در اين سال، نيما وارد مرحله1316
ه نوعي ب و دنك ميشكل و محتواي شعر معاصر را متحول  گل مهتاب و غراب ،ققنوس چون يراشعا
 30از اين پس نيما به شاعري رمزپرداز بدل مي شود تا آنجا كه نهايتاً در آغاز دهه ي  رسد. مي» سمبوليسم«

ي  به شيوه ت نيما در آغازتمثيالحتي روش تمثيل گويي را در القاي افكارش ناتوان و نامناسب مي بيند. 
است. با  رفتهبه كار  آن هانمايشي در بيان  هاي نوين داستاني و و به تدريج، تكنيكمي شده سروده  سنتي 

ي برخي  وجود آنكه وي بر كاربرد روايت در شعر معاصر، به ويژه شعر نو، بسيار تأكيد داشته و در مقدمه
به سوي كمال تحول و تجدد در  اشعار و در آثار ديگرش به وضوح به اين امر اشاره كرده است، اما هرچه

ي  ي روايي كناره گرفته و به جاي آن، شيوه اندازه از سرودن اشعار تمثيلي به شيوه شعر گام برداشته، به همان
اما، مجموع تمثيالت روايي نيما را مي توان در دو گروه تمثيالت سنّتي و نو  توصيفي را گسترش داده است.

  طبقه بندي و بررسي كرد.» تمثيالت رمزي«و » حكايات و افسانه هاي تمثيلي«و ذيل 
  هاي تمثيلي حكايات و افسانه -الف

اند. برخي آن را مقدمه و سرآغاز شعر  سخن بسيار گفته )59-38: 1380(نيما يوشيج، افسانهدر باب   
را آن اين شعر  در مقدمه ي اند. نيما نو پنداشته و برخي ديگر، آن را مانفيست شعراي رمانتيك معاصر خوانده

توجه به همين سبك متجددانه و صبغه ي رمانتيك  دانسته است.ي نمايشي  تغزلي به سبك جديد و به شيوه
 همقايس )Alfred .de Mussetاثر آلفرد دوموسه ( شبهارا با قطعات افسانه  است كه برخي را بر آن داشته تا

و مبين حاالت روحي  ).ش1301ده شده (وكه در ايام جواني نيما سر). افسانه 312: 1380كنند (زرين كوب، 
ي نمايش (بدون استفاده از قالب گفتم و  يي است به شيوه در اصل مناظره 1،ي شاعر است خوردهو عشق سر

گفت) ميان عاشق كه همان شاعر است و افسانه كه رمز جذبه و شور عاشقانه است. موضوع اين گفتگوي 
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» روانشناختي«ي موضوعات  توان آن را در زمره هاي شاعر است و از اين جهت مي آميز، بيان دروني گاليه
آن، ناكامي   دوري نيما از محيط طبيعت و صفاي مردم روستا، سردي و خاموشي شهر و هواي عفن قرار داد.
اماني اوضاع، تأثير بس اتنهايي غمبار، و نااميدي از وقايع اجتماعي و ن  شور و شيدايي ايام جواني، ،در عشق

و نظاير آن داشته  افسانه، اي شب ،خون سرد ي رنگ پريده قصهشگرفي در سرودن نخستين اشعارش يعني 
نگاشته، حاكي از انزواطلبي و حزن  .ش)1302تا  1300هايي كه وي در اين ايام (حدود  است. حتي نامه

 كرده است. نيماي اين سال برده و در تنهايي به ريختن اشك ترغيب مي عميقي است كه او را در خود فرو مي
است كه هنوز در برابر اختناق و جبر زمان فرياد برنداشته و به راه رمزگرايي گير و درونگرا  ها شاعري گوشه

هاي تندي برداشته و خيلي  اجتماعي گام نگذاشته است. وي در همين تنهايي و خيال انگيزي عاشقانه گاه گام
» راعيكشف و اخت«، به قول خودش مثالً افسانهزود به نوآوري در شعر پرداخته است، چنان كه با سرودن 

است كه با علم كامل  ققنوسحال آنكه نيماي نوپرداز، نيماي پس از  ).496: 1376(نيما يوشيج،  كرده است
يي نيز  ي موسيقي و ديگر جاها منتشر كرده و لحظه بدين امر پرداخته و اصول و نظريات نو خود را در مجله

يي است شاعرانه و تا حدي سرشار از تخيل كه  ، منظومه افسانه ي تازه در اين باب غافل نبوده است. از تجربه
گويي است و نه تخيالت درهم و آشفته، بلكه  جويي هنري محسوس است. نه پريشان در آن روح تازه

هاي زندگي خسته و  سرگذشت واقعي شاعري است پر احساس كه در گيرودار ناماليمات و ناهماهنگي
ت از نيرنگ و فريب و تمثيلي است براي زندگي دلتنگ شده است. او از زندگي شهري كه سرشار اس

: 1358(زرين كوب، حميد،  سازد گريزد و خود را در پناه تفكرات و تخيالت شاعرانه پنهان مي اجتماعي، مي
گويند و نه  پرستان از آن سخن مي است، اما نه آن عشقي كه شهوت» عشق«مضمون اصلي اين شعر ). 60

خوانند، بلكه عشق فرّار و فريبنده و  پرست مي اند و بدان خود را حق ستهعشقي كه خودپرستان به خويش برب
توان ديد. شاعر با دقت بسيار كوشيده  هاي طبيعت و زندگي انساني مي ي جلوه يي كه در همه ناكام گذارنده

 دهد،را در شعرش نشان » نيروي مرموز عشق«را عنوانِ شعر خويش بگذارد تا بدان وسيله » افسانه«است نام 
ها بر زمانه  يي است و نقش ي اشك هر دلداده آيد و زاده خيالي را كه همچون صدايي از دل عاشقان برمي

گردد، با اين حال  شود و رازش برمال مي گرچه در خالل شعر، پرده از رخ افسانه فرو افكنده مي. زند مي
ي نخست، ناشي از آزادي در بيان معاني  هيابد. اين ابهام در مرتب خواننده مجموع شعر را خالي از ابهام نمي

ي افسانه كه  ي ديگر، منبعث از شخصيت پيچيده هاي گوناگون ذهن شاعر است و در مرتبه مختلف و تداعي
 2.كند نمايد و خواننده را در درك مدلول معين خود سردرگم مي در طول شعر به صور مختلفي جلوه مي
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از آن  پريده خون سرد  ي رنگ قصهاست كه شاعر، پيشتر، در  »عشق و سوز دروني«ي نيما همان »افسانه«

با آنكه ابهام موجود در افسانه آن را تا سطح شعري سمبليك  سخن گفته، اما معنايي رمزي بدان نبخشيده بود.
پيش مي برد، اما نيما به گواهي اشعار همين سالها هنوز در آغاز راه رمزپردازي است. براي مثال، در بند 

و » به خلوت نشسته«، »دره ي سرد» «رنگ گريزان«، »شب تيره«ين شعر افسانه واژگان و تركيباتي چون آغاز
مي توانست بي آنكه شاعر اشاره ي صريحي به مضمون شعرش داشته باشد، زمينه ي فكري و » گياه فسرده«

دم تكامل سبك سمبليك حشو است و بيانگر ع» داستان غم آور«موضوع مورد نظر او را بنمايد. پيداست ذكر 
بنابراين، اين شعر را بايد افسانه  به اوج خود مي رسد. مرغ آمينو  پي دارو چوپان، مانلينيما، سبكي كه در 

ابداع خود  افسانهقالب دانست كه در آن مفهومي انتزاعي رفتار و گفتار انساني يافته است. و اما،  3يي تمثيلي
است » فاعلن فاعلن فاعلن فع«يي است كه به طرز نو عرضه شده است. وزنِ شعر  نيماست و آن، مسمط گونه

تواند از مشتقات بحر متدارك باشد. كاربرد اين وزن پيش از نيما سابقه داشته است و كساني چون  كه مي
، لحن امضمون و محتو  ).474-473 :2، ج.1357(آرين پور،  عارف و بهار آن را استعمال كرده بودند

ها وي را  رمانتيك، ساختار دراماتيك، و قالب و وزن افسانه سبب شهرت فراوان نيما شد، چنان كه تا سال
عشقي (در سه تابلو)، شهريار (در دو مرغ  ماننداز شعراي معاصر  خواندند. حتي برخي شاعر افسانه مي

  ثير پذيرفتند.بهشتي)، تولّلي، كسرايي و فروغ از آن تأ
سروده شده است، بيانگر حركت و جسارت » گويي تك«ي  كه به شيوه) 64-60: 1380(نيما يوشيج،  شيرشعر 

رمز شاعر جوان و » شير«رود.  عدالتي به راه خويش مي يي پر از آاليش و بي آزادمردي است كه در جامعه
يابد و هنر  ويي با مدعيان روباه صفت نميرجزخواني است كه در عين غرور و قدرت، خود را در خورِ رويار

ي عشقي، در  يي به ميرزاده داند. نيما دو سال پس از سرودن اين شعر در نامه آنان را جز خواب و خورد نمي
من به تمام آنها «نويسد:  كنند، مي باب كساني كه او را به سبب روي آوردن به تجدد در شعر مالمت مي

گذرم. كوه محكم هستم كه از اثر بادهاي مخالف و  اشخاص ناشناس مثل شير مي خندم. از مقابل تمام اين مي
شعر با لحني حماسي، بر اين معني تأكيد دارد ). 82: 1376(نيما يوشيج،  »شوريده از جا حركت نخواهم كرد

اين راه، به  غرّد) و در سرايد (مي دارد و اشعاري تازه مي در شب ظلمانيِ اجتماع به تنهايي گام برميشاعر كه 
تمثيلي از برخورد  انديشد. بنابراين، نادرست نخواهد بود اگر كل شعر،  خوش آمد يا بدآمد مشتي حقير نمي

نمايد، بلكه يكسر به پرندگان  ديگر در لواي شير چهره نمي ،شاعر با مخالفانش تلقي شود. نيما پس از اين
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ماهيت رمزي خويش را تثبيت  ققنوسازد و در آغ مي عقاب نيلو  آواز قفسآورد، چنان كه از  روي مي
  كند. مي

، خودبين »غلغله زن«يي  چشمه از زبانيي تمثيلي است  افسانه) 66-65: 1380(نيما يوشيج،  ي كوچك چشمه
داند. اما اين خيال واهي،  ي حيات و زندگي مي ي هستي و سرمايه نظر كه خويشتن را يگانه رونده و كوته

ي كوتاه،  شود. نيما پس از نقل اين افسانه ي درياي خروشان، همچون كفي بر روي آب محو مي هنگام مشاهده
بيهده در «و » اند ي جوشنده خلق همان چشمه«گويد كه  باز ميذهنيت و معني مقصودش را چنين به صراحت 

خردي خويش موجب  اند و به سبب بي هايي كه گرفتار خودبيني انسان او معتقد است». اند خويش خروشنده
اگر گامي از خويشتنِ خويش فراتر نهند و چشم معرفت بر اسرار وجود بيفكنند و   گردند، رنجش ديگران مي

شعر  ها خياالتي بيش نبوده است. ها و نام و ننگ يييابند كه آن خودستا را ببينند، در ميحقيقت (دريا) 
كامالً  4سروده شده و در آن رد پاي نظامي» مفتعلن مفتعلن فاعلن «ي كوچك در قالب مثنوي و وزن  چشمه

يي است كه  نهمشخص است. اين تقليد و تأثيرپذيري، هم از نظر وزن و قالب و هم زبان و بيان، به گو
سرار نقل كرد. نيما پس أال مخزن اتدر رديف حكاي –ي اخالقي آن نظر از نتيجه صرف–توان اين شعر را  مي

  را در سرودن اشعاري به سبك قدما نشان داده است. اش از اين شعر بارها به راه سنّت رفته و توانايي
  5 1انگاسي ي قطعه آن،ي  ده كه نمونهرا فراهم كر تي خلق تمثيال ، برخي امثال زمينهنيمادر شعر 

نشأت  6،»خود شكن آيينه شكستن خطاست«از مثل معروف  . اين حكايتاست )69: 1380، نيمايوشيج(
استفاده كرده اند » آيينه اش را گم كرده است«، گرچه در كتاب امثال و حكم به جاي آن از عنوان يافته

نيما در بيان اين تمثيل از رنگ محلي سود جسته و شخصيت داستانش را  با آنكه ).76: 1، ج.1383(دهخدا، 
اين  .يي كهن دارد از مردمان دهي (انگاس) كه به ساده دلي مشهورند برگزيده است، اما مضمون داستان سابقه

 هدر حديق 7زنگي و آينه به حكايتشباهت  داستان كه در آن بالهت و ساده دلي به باد طنز گرفته شده، بي
از آن  -و حتي وزن عروضي- ي اصلي فكر و بن مايهبه لحاظ نيست و شايد   )291-290: 1374ي، سناي(

ها او را  پندارد و چون آينه رويي است كه خويش را زيبا مي زشت انگاسي، نيمادر شعر . تأثير هم يافته باشد
هستند كه به وجهي دردناك به ما  ها در حقيقت ديگراني گريزد. آينه مي »آينه«دهد، از هرچه  زشت نشان مي

اغلب آدميان از . به عقيده ي شاعر، زنيم شباهت دارند و ما از بازشناختن خودمان در سيماي آنان سرباز مي
  .شناخت خويشتنِ خويش ناتوانند
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در محيط و شرايط اجتماعي  زندگيي  ه از تجربهگرفتبر) تمثيلي 70-69: 1380(نيما يوشيج،  بز مالحسن

چند جفت بزِ همسايگان را به همراه  روزها و شب هاشعر، داستان بزي است كه اين ا و دهات است. روستاه
دوشد و به زيركي  ي آن بزها را مي كند و شادمانه شير همه آورد. ملّاحسن نيز از فرصت استفاده مي خويش مي

گردد. ملّا از اين  صيب ديگران ميرود و شيرش ن بالد. از قضا، روزي آن بزك در پي بزِ مردم مي بز خويش مي
يا مال مردم را نخور يا اگر خوردي، آنان را «گويد:  مي در خطابزند. بز نيز  شود و بز را مي امر عصباني مي

نما كه از ديرباز در روستاهاي دوردست امر  در اين شعر مالهاي متظاهر و مسلمان». شريك مال خود بدان
اند. نيما  ناميده است، مورد انتقاد قرار گرفته» گو مسأله«را  ناند و نيما آنا شتههدايت مردم عامي را به عهده دا

گيرد  خورد خرده مي مي  ي شبهه از يك سو همانند حافظ بر فقيه شهر (و در اينجا روستا ) كه به راحتي لقمه
انداز  پاداش كلوخ«شود كه دنيا محلّ تالفي است و اين حكمِ طبيعت است كه  و از سوي ديگر، يادآور مي

  ».باشد سنگ
 ناچيزشگلي زيبا اما مغرور است كه در ايام عمر  داستان )71: 1380(نيما يوشيج،  گل نازدارمثنوي كوتاه 

 د.وينگمي د و همه وي را ترك وشمي د. سرانجام نيز رونق بازارش سپري نك به شيفتگان خود توجهي نمي
 8ي وقوع و واسوخت، ت، به سبك شعراي دورهتمثيل خواسته اس راه نباشد اگر بگوييم نيما در اين شايد پر بي

كشي بر  معشوق را نصيحتي تهديدآميز كند، همانطور كه در ابيات پاياني شعر معشوق را از خودبيني و عاشق
   حذر داشته است. 

ي رنج دانسته است. اين  را مايه يانحسن دنيوي خوبرو شاعر )72: 1380(نيما يوشيج،  ي گل مفسده در
اندازد.  پروانه و زنبور و بلبل دلسوخته را به دام عشق مينش ي گلي زيباست كه با افسو افسانه  ،مثنوي كوتاه

 - عشق ناكام مانده دركه در اين ايام – نيما ،نيز كشته و مجروح شدن عاشقان بينواست. بنابراين آنحاصل 
   عامل فساد و فريب و خونين دلي است. ،گيرد كه زيبايي نتيجه مي

در باب ارزش و اهميت وقت است. گلي كه ) 73: 1380(نيما يوشيج،  گل زودرسي تمثيلي  مضمون افسانه
گيرد،  زودهنگام بركنار رودي شكوفا شده است، در پاسخ به دهقان پيري كه بر زود شكفتن او خرده مي

جنبد و غفلت  ر ميكاهد، بلكه آن كس كه در اين جهان گذران دي زود آمدن از ارزش كسي نمي«گويد:  مي
 را در لواي گل زودرسي نمايانده دنيما در اين شعر خو». ي مالمت است داند، شايسته كند و قدر وقت نمي مي

ها  ) رسيده است و از اين باب، ديگران بر او حسد برده و خردهيعراشاوج كه در ايام جواني به شكوفايي (
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، 1380( بهار،  گل پيشرسحكايت دافعان شعر سنتي، در از م ،كه ملك الشعراي بهار اند. جالب است گرفته
  مضموني متضاد با آنچه نيما مدنظر داشته مطرح كرده است. ) 308-307: 2ج.

شناسي است. روباهي  دشمن) 85-84: 1380(نيما يوشيج،  روباه و خروسي تمثيلي  ي افسانه مايه درون
پارسا مي دارد. خروس چون او را  حق دست بر مي نمايد و به درگاه را در لباس عابدان مي دفريبكار خو

دمد كه اگر به نزد  خواهد تا براي دفع شرّ به جانش دعا كند. روباه نيز بر خروس چنين مي ، از وي ميپندارد
هاي  گرچه داستان افتد. ، خروس به دام مياين گونهاو بيايد و با هم نيايش كنند، دعا مستجاب خواهد شد! و 

هاي فراوان دارد، اما ظاهراً نيما در كاربرد صفت  يات ملل جهان بسيار تكرار شده است و نمونهدرادب» روباه«
، منقول در كليله و دمنه، يا منظومه ي متعبدي  گربهدر داستان  ي زاهد گر به گربه براي روباه حيله »مؤمن«

نما  دروغين برخي سودجويان مؤمننظر داشته و بدان طريق خواسته از ايمان زاكاني عبيد ي موش و گربه
    انتقاد كند.

يي  ، حكايت خياطي است كه براي شخصي جامه)86-85: 1380(نيما يوشيج،  نو ي  جامهمثنوي كوتاه  
گيرد كه  كند، نابخردانه بر استاد خرده مي دوخته است. صاحب جامه كه تنش سوخته، چون لباس را به تن مي

ي رنج  ي تو مايه تن سوخته«گويد:  آزارد ! خياط نيز در پاسخ مي ش را ميچرا لباس را چنان دوخته كه تن
دهند  از آنان كه عيب خويش را به ديگران نسبت ميدر اين حكايت بدين ترتيب، شاعر ». توست، نه هنر من

  انتقاد كرده است. بندند،  و ديده بر نقصان خود مي
اخالقي پرداخته است و آن،   يلابه مذمت يكي از رذ) 122: 1380(نيما يوشيج،  پسرنيما در حكايت تمثيلي 

حكايت پسري نمك نشناس است كه از رسيدگي  ،اين مثنوي كوتاهقدرناشناسي در برابر نيكي ديگران است. 
برند. حاكم نيز دستور  زند تا آنكه شكايت نزد حاكم مي ي رزق او سر باز مي به مادر محتاج خود و تهيه

مزد  بي جرن شايدشكم پسر ناخلف بربندند و او را نُه ماه به حال خويش رها كنند تا  دهد سنگ بزرگي به مي
   و منّت مادرش را فرا يادآورد.

 ها و ديالوگ و توصيف صحنه  داستانفنّ  كه به لحاظ) 142-126: 1380(نيما يوشيج،  سرباز فوالدينشعر 
حكايتي است در باب افسري انقالبي كه براي دارد،  )Short Story( ها شباهت بسياري با داستان كوتاه

افتد،  خيزد. در اين راه به زندان مي احقاق حقوق مردم و حمايت از ستمديدگان عليه حكومت وقت بر مي
گردد، و سرانجام جان خويش را  دهند و تطميع نمي اش مي شود، در ازاي سكوت به آزادي وعده تهديد مي
شود و شعر كامالً به  هيچ تصريحي به شخصيت يا مكان و زمان داستان نميگرچه در اين تمثيل  كند. نثار مي
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و نيز  ايي به محتو آيد، با اين حال شاعر هم در عنوان شعر و هم در خالل روايت اشاره ي رمزي درمي گونه

از اين ماجراي دست «خوانيم:  كند. در ابتداي داستان مي شخصيت داستان دارد و فضاي كلي آن را ترسيم مي
خواست داد مردم را بستاند . . . اما تيغش پس از چندي انتقام كشيدن به غالف  يي است كه مي جان شسته
كند. همچنين، در  استفاده مي» افسر«و » سرهنگ«ي  ي داستان نيز شاعر آگاهانه از واژه در ميانه». خاك رفت

ي اعدام سپرده  هنگامي كه وي را به جوخه شود،  مي  بودن آن دالور اشاره» آهنين«و » فوالدين«پايان داستان به 
يي كه مقارن سرودن اين شعر  به حادثه» سالگي نيما يوشيج از تولد تا سي«ي  طاهباز در مقالهسيروس  بودند!

دهد:  ي سياسي مهمي در ايران روي مي حادثه 1306در بهمن ماه سال «رخ داد، اشاره كرده و گفته است: 
سپس، وي شرح ماوقع را از  ).77-76: 1375(طاهباز،  »اعدام سرهنگ احمد پوالديني سرّي و  كشف كميته

اين شعر نيما كه بنابراين، ترديدي نيست  .كند ي حسين مكي، نقل مي ، نوشتهي ايران تاريخ بيست سالهكتاب 
پهلوي سپاري سرهنگ احمد پوالدين و شقاوت رژيم  كه يك ماه پس از آن واقعه سروده شده، در باب جان

است. نيما احتماالً اين حادثه را از معتمدي شنيده و چنانكه در بند نخست شعر به اين امر اشاره كرده، شعر 
قالب اين شعر ». وآن كس كه گفت با من اينك براي اوست: «را به همان شخص نيز تقديم كرده است

  يي از مثنوي و مستزاد است.  آميزه
دل است كه ناداني و تدبير  حكايت مردي ساده )143-142: 1380، (نيما يوشيج 2انگاسيمثنوي كوتاه 

زودتر از همرهان و رقيبان به  هدخوا انگاسي چوپان ميدر اين حكايت . شود ميش سبب هالكاو درست نا
د! اما، به هنمي ، از بر كوه بلند پاي بر ابر بديامي منزل بازگردد. بنابراين، وقتي ابر را تيزپاتر از خر خويش 

كه پيش پاي خويش را آنگيرد  د. شاعر از اين حكايت نتيجه ميوشمي ناگاه بستر دره منزلگه جاويدش 
    بيند و از درك واضحات امور عاجز است، دورانديش نتواند بود نمي

 تقديم -9ارژنگي–كه نيما آن را به دوست نقاش خود )143: 1380(نيما يوشيج،  رسام ارژنگيبه ي قطعه 
ي رنگ محلي در  كرده است، همانند دو حكايت انگاسي پيش گفته، برگرفته از محيط زندگي شاعر و نماينده

ابلهي است از اهالي انگاس كه شبي شمع در دست به جستجوي ماه  ،اشعار اوست. شخصيت اصلي حكايت
 گويد: ماه بلند سال سخ بدو ميگيرد. شاعر نيز در پا بيند بر آن خرده مي آيد، اما چون ماه را نمي تابان مي

خردان است كه از ديدار آن ناتوان است! نيما اين حكايت را تمثيلي از  افشاند؛ اين چشم بي هاست نور مي
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بينند يا از  هنر حقيقي را نمييا دانسته است كه  -و احتماالً خرده گيران شعرش –نظران  خردان و تنگ بي
  درك ارزش آن ناتوانند.

هاي  پردازد كه آدمي اغلب اسير خواهش به بيان اين حقيقت تلخ مي) 146: 1380(نيما يوشيج،  خروس ساده
جايي براي » جهان حرص«نهد. به قول نيما، در  هاي معنوي را ارج نمي نفساني است و بدين سبب، زيبايي

شود و  آوازي است كه قرار است در شب مهماني بسمل نيست. حكايت در باب خروس خوش» زبان باطن«
با شيفته است و نواي سحرگاهي اش را سير كند. گفتگويي ميان خادم كه به صوت خروس  عده ييشكم 

مردم گوش را بسته «: گويد گيرد و در نهايت، خاتون مي بايد خواهش مهمانان را برآورد، در مي خاتون كه مي
  ».اند و چشم بر شكم دوخته

يي است ميان مرغ و كرم ابريشم كه در آن، مرغ از  مناظره )147-146: 1380(نيما يوشيج،  كرم ابريشمشعر 
من در خلوت خويش به رستن از بندها و «گويد:  كند. كرم نيز در پاسخ مي انزواطلبي و خلوت كرم انتقاد مي

. »در اين راه بميرمآنكه كوشم تا از قيد و بند (پيله) آزاد گردم يا  ميبه جان انديشم و  ها مي ترك وابستگي
آميز خود را نيز حفظ كرده  ، اما لحن اعتراضعرفاني بودههاي  انديشهاز تأثر م قطعهگرچه نيما در سرودن اين 

  ي او، مردن بهتر از اسارت است.  است. به عقيده
كشي زورمندان از فرودستان  انتقاد از استثمار و بهره )147: 1380(نيما يوشيج،  اسب دوانيي  مضمون قطعه
، يكبار به سبب استدواني برنده شده و جايزه گرفته  دوان كه بارها در مسابقات اسب سباست. صمد ا

و اسب » ها بيشتر از پار نخوردي؟ امسال چه«نهد كه مي ماند. آنگاه بر اسب منّت مي  ضعف اسب در راه فرو
در اين شعر، حكايت » يافتي؟ بردم، چرا تو بر گنج دست مي هنگامي كه من رنج مي« : ويدگمي  زبان بدو بي
و از ديگر سو، اشتباه  گردد حاصل تالششان نصيب اربابان مياز يك سو ه است كه شدنجبراني تصوير ر

 ايياقويا بر حذر داشته و به ره در بيت پاياني، رنجبران را از بيگاري نيما سردمداران به نام آنها تمام مي شود.
  از اين بند فراخوانده است. 

است كه عقابي  )10(از اهالي كچبحكايت مردي روستايي  )148: 1380(نيما يوشيج،  يكچبمثنوي كوتاه 
 دنز ميده  خردي تمام، تيشه بر پلِ براي دفع شر و قطع راه عقاب، با بيروستايي رد. ب هايش را مي جوجه

گرچه خرداني كه  اين حكايت، تمثيلي است از بي و رنجي ديگر را بر رنج خود و مردمان ده مي افزايد.
   دهند. سند، اما از فرط بي خردي و استبداد راي، راه چاره را اشتباه تشخيص ميشنا ميدشمن را 
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ي عظيم  فيل با جثه ديدخري است كه وقتي تمثيلي از زبان  يي افسانه )151-150: 1380(نيما يوشيج،  خريت

روزي كه بار سنگيني پس، سنگيني او سببِ گذر از رود پرآب شده است. خود از سر آب گذشت، فكر كرد 
، خرك بيچاره بعدسنگينش را برد و  بارِ ،اما سيل نخست بر پشت داشت به آب زد تا مگر همچو فيل بگذرد.

عظمت بايد در ذات هر كس « د كه شو چنين بيان مي شاعري هالك كشيد. در بيت پاياني، ذهنيت  را به ورطه
  ».زيرا عاريه را دوامي نيست د داشته باشد نه آنكه از ديگري به عاريه بگيرد،وجو
پردازد كه هر كس  ي اخالقي مي اين نكته بيانبه  )151: 1380(نيما يوشيج،  صداي چنگدر قطعه ي نيما 

از زبان را افسانه  شاعر اينرا به ديگران نسبت ندهد.  هشسبب، گنا بايد، خود، مسؤول اعمالش باشد و بي
، صوتي دلخراش ايجاد  نوازد و در نتيجه يي مبتدي و مغرور آن را مي است كه نوازنده كردهچنگي روايت 

اين چه صدايي است؟ و چنگ ه گيرد ك توجه به ضعف خويش، بر چنگ خرده مي كند. آنگاه، نوازنده، بي مي
  ».ات، اين صداي توست خواندم بر آن نواخته«دهد:  پاسخ مي

ده است. شدلي مردم انگاس روايت  ديگر از ساده يحكايت )،152: 1380(نيما يوشيج،  3انگاسي مثنويدر 
د تا فرزند را از چاه نكمي . تالش بسيار بديامي تا آنكه او را در چاهي  ويدج را مي اش انگاسي فرزند گمشده

ه ريسمان بر گردن فرزند ، جاهالناستگوش او باد  بهعالم   همه  و نصيحت است خردبي چون  امابرآورد، 
تفكر صورت  يد! شاعر معتقد است سرانجامِ هر كوششي كه بنكمي كشد و خفه مي  و او را بر زداندامي 

  رسد. به نتيجه نمي ،بار است و جز به ندرت گيرد مصيبت
است كه حسادت تناسبي با ) آن 153: 1380(نيما يوشيج،  خروس و بوقلموني تمثيلي  مضمون افسانه

كوشند تا  هاي حسود مي ، انساننيماي  خواهند. به عقيده گاه خير كسي را نمي نصيحت ندارد و حسودان هيچ
مي ديگران را از پيشرفت و نيل به موفقيت باز دارند. در اين افسانه، خروس و بوقلموني از پي دانه روان 

پرد و از قضا، روزيِ مي د و بر بام مي كنخروس همت بلندتر ، اما ويدج ند. بوقلمون دانه بر زمين ميوش
د: هدمي خروس نيز پاسخ  د.يآمي  د، از در نصيحت درمي بيند. بوقلمون كه چنان وشمي بهتري نصيبش 

از  از سويي اين تمثيلنيما در ». نصيحت تو به سبب حسادت است، زيرا چون من توان بلند پريدن نداري«
هنر خويش را نمايانده است. » بوقلمون«در كاربرد شخصيت  از ديگرسو،استفاده كرده و شمال  پرندگان بومي

  تواند رمز دورويان و حسدورزان باشد. بوقلمون، به لحاظ معني كنايي، مي
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مي خواند خشم  موقع مي ، كدخداي دهي بر خروسي كه بي)154: 1380(نيما يوشيج،  عقوبتدر قطعه ي 
د. مضمون حكايت آن است كه گاه وشمي ي روباه  سپرد تا آنكه خروس طعمهمي يي  و آن را به ويرانه يردگ

دهند. نيما ظاهراً در اين شعر از امرا و اقويايي انتقاد  هاي سنگين كيفر مي هاي كوچك را به عقوبت لغزش
   كنند و از اين كار پروا ندارند.  فرودستان را سخت مجازات مي  كرده كه به كمترين بهانه

خوان و پنهان از انظار  خوش يي ، شريري بر پرنده)156: 1380(نيما يوشيج، پرنده ي منزوي در حكايت 
پرنده نيز در پاسخ » دهي تا از آن طرفي بربندي؟ خوش در جمع ياران سر نمي چرا آوازِ«گيرد كه  خرده مي

نگي و كالغ بروي كه اگر شهرت و اعتبار به حضور در جمع است، بهتر است سراغ مرغ خا«گويد:  مي
تر از خويش حواله  ي منزوي آن شرير را به پرندگان پست بدين ترتيب، پرنده»! همواره در دسترس هستند

گزيني او  ، تمثيلي از شاعر و خلوتقطعهپذيرد. محتمل است كه اين  ي او را نمي دهد و نصيحت مغرضانه مي
  نظر باشد.  و پاسخ انتقادآميزي به حريفان تنگ

و  هديورز اصرار  كاربر اين گاه گويي برخي علما كه  تمثيلي است از مغلق )157: 1380(نيما يوشيج، اماد ميرد
ي چنين فضل فروشاني قلمداد  فراتر از فهم مخاطبان سخن بگويند! ميرداماد كه در اين شعر نمونه ه اندديكوش

كند. چون موضوع به  درگم ميدهد كه او را سر ك قبر پاسخي ميهاي ملَ شده، پس از مرگ به پرسش
گفت كه كس  وي در آن عالم نيز سخناني مي«گويد:  ك ميلشود، آفريننده به م پروردگار باز گفته مي

يي است كه در بيت نخست، دو  قطعه گل زودرس و كرم ابريشمر اشعاشعر، همچون  قالبِ »!فهميد نمي
  .ا در قوالب شعر باشدتواند نشانگر نوآوري نيم مي. اين امر، مصراع مقفي دارد

، اما از شناخت درست آن در مي ندنيمي باست كه گنبدي  گروهيحكايت ) 163: 1380(نيما يوشيج، گنبد  
نظر در شكلِ گنبد   ، اين اختالفبه تصريح شاعر. ردپندامي يي  آن را به گونه ،شهركس مطابق فهمماندند. 
، تمثيلي است از نزاع و اختالف آدميان به سبب كوتاه مثنوي. بنابراين، اين ه استي جهل آنان بود نتيجه

مولوي و مثنوي ي سنايي  حديقه در ي تاريك فيل و خانهبا داستان   هاي جهل و از اين باب  پردهدرماندن در 
  11.شباهت دارد

شود  شمرده مي نيماترين شعر  ترين و تقليدي سنّتي )221-168: 1380(نيما يوشيج،  ي سقريم قلعهمثنوي بلند 
تواند بيانگر تبحر شاعر در سرودن اشعاري با چنان زبان و بيان و محتوايي سخت سنّتي باشد و  تا آنجا كه مي

اند. اين شعر، چنانكه برخي منتقدان نيز نشان  پاسخي به آنان كه وي را در سرودن شعر كالسيك ناتوان شمرده
پيكر نظامي گنجوي و به لحاظ معني و مضمون تأثير يافته از به لحاظ شكل تقليدي است از هفت  12اند، داده
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تا حدودي هم سيرالعباد الي المعاد سنايي. حتي در قسمتي (آنجا كه پيرسالك با نواي دلكش شايد حديقه و 

 عطار دارد كند) شباهتي به داستان شيخ صنعان و دختر ترسا در منطق الطير يي طنّاز، راه گم مي رقاصه
يي مملو  را در قلعه دي پيري است كه خو اين منظومه، داستان سير و سلوك صوفيانه ).75: 1381(حميديان، 

كند و ماجراهايي  آيد و طي طريق مي بيند. پس، در طلب كمال بر مي صفت گرفتار مي از غوالن و آدميان ديو
ماهرويي راهش را  گردد.  بيند و به دنبال آن وارد صحرايي بهشت آسا مي دهد. خواب مي برايش رخ مي

كند كه  جويد. مردي روحبخش را مالقات مي بيند و از او دوري مي زند. جانوري شگفت و هيوالگون مي مي
در پايان، اين سير ادامه مي يابد تا آنكه  .رهد خاكستري روي و موي است و با ياري او از شرّ آن حيوان مي

نفس اوست كه بايد مراقب آن باشد؛ و ، ابد كه آن هيوالي خورد و در مي دوباره به همان حيوان باز ميسالك 
تواند رمزِ بعد  مي  »قلعه«در اين شعر،  رسد. به انجام مي» نصيحت پير به فرزند«بدين ترتيب، داستان با 

هاي نفساني و شهوات كه جوينده را  رمزِ خواهش» ديوصفتان«و » غوالن«جسماني و نفس آدمي تلقي شود و 
را  انگيز نفس بعد دوزخي و سرشت آتش» سقر«ي  دارند. نام قلعه و به ويژه واژه مال باز مياز رسيدن به ك

جو و طالبِ كمالي باشد كه  تواند تمثيلي از هر حقيقت نيز مي» پير سالك و سفر روحاني او«كند.  تداعي مي
بگذرد و به  ظلمت نفساز  كوشد تا كشد و مي ها مي براي رهيدن از نفسانيات و نيل به حقيقت مطلوب، رنج

گشايد، در نهايت  كند و چشم دل نمي بهشت معرفت دست يابد؛ اما چون ظاهر و باطن خويش را يكسان نمي
  گردد. شود و دوباره به اصل خود (به هيأت غوالن) باز مي از آن جايگاه رانده مي

آورد تا گل، رخِ  سبزي به رهاورد مي، باد صبا براي گل سرخ برگ )242: 1380(نيما يوشيج، زيبايي  شعردر 
ي كژانديشي باد  خود را بدان بپوشد و از ديد و دسترس اغيار در امان باشد. اما گل سرخ اين رفتار را ثمره

محتمل است اين شعر، تمثيلي از كارشكني و ». زيبايي و نيكويي نماند به نهان«داند و معتقد است:  مي
 توجهي ي بي رغم همه هايش باشد، شاعري كه علي نسبت به نيما و سروده نافرجام برخي معاصراني گير خرده

است، به لحاظ  در قالب مثنويشعر كه اين اش گوش جهان را پر كرد.   ها افتاد و آوازه ها بر سر زبان
باشد، چنان كه در  نيماوار  ي يكي از رباعيات مناظره گويي شكل گسترش يافتهو وزن صورت و ساختار 

  13هست. چهار رباعي به همين شيوه اشعارشي  مجموعه

مرغ پاكنويس شعر  اصالح و ، بنابر توضيح نيما، در ضمن)498: 1380(نيما يوشيج، حكايت  تمثيلي قطعه ي
گيرد و  سروده شده است. در اين حكايت، ميان جاهل و فلسفي بحثي درمي ،و به هنگام صرف چاي آمين
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كند.  تازد و نابخردانه ژاژخايي مي اع جاهل دارد. اما، جاهل بر فلسفي ميقنفلسفي با علم و منطق سعي در ا
ي  نيما در پانوشت شعر، به نكته». پاسخ نادان خاموشي است«ماند كه  فلسفي اين بار در پاسخ او خاموش مي

د و آسان و عاري از زحمت اتو(شعر سنتي گفتن) چقدر اين طور كاركردن «گويد:  كند و مي مهمي اشاره مي
به را كه در شعر گشوده  يي راه تازه و مخالفاننشانده را در مقام فلسفي  دنيما خو بدين ترتيب،». فكر است

  بيهوده است. تالش براي اقناع آنانكنند و  ي جاهالني نمايانده است كه هرچيزي را انكار مي منزله
  تمثيالت رمزي -ب

ي داستاني نيما در قالب شعر آزاد است كه  تين منظومهنخس) 274-243: 1380(نيما يوشيج،  ي سريويلي خانه
ي موسيقي و نشر نظريات او در باب شعر نو، سروده شده  ، هنگام فعاليت ادبي شاعر در مجله1319به سال 

پردازي در  ها و شگردهاي نوين داستان به كارگيري شيوه  ترين كوشش هنري نيما در اين منظومه است. مهم
ي اشعار و  ي او در اين زمينه از يك سو، مطالعه . توجه نيما به داستان و نمايش و تجربهقالب شعر آزاد است

هاي ادبي همچون شعر  ي حوزه تجدد در همه برآثار غربي به ويژه شعر فرانسوي از سوي ديگر، اصرار شاعر 
از  14،ير صادق هدايتي معاصر نظ نويسان برجسته و نقاشي و داستان، و سرانجام مراوده و مكاتبه با داستان

ي نوين و با همان  يي تازه واداشت تا داستاني را به شيوه ترين عواملي است كه نيما را به خلق تجربه مهم
حالت طبيعي نثر، در قالب شعر عرضه كند. استفاده از رمزها در ساختار روايي و ايجاد فرم ذهني و كليت در 

و  ) در اشعاري چون ققنوس، غراب1316هرچند نيما پيشتر (از  ،شود اين نوع اشعار از همين منظومه آغاز مي
   گل مهتاب به نوعي رمزگرايي رسيده بود.

هاي روحي و شرح تقابل دو نيروي متضاد خير و شرّ در  مايه و مضمون اصلي اين منظومه، بيان كشمك درون
تمثّل يافته  ،»شيطان«ر ديگري د ، شاعر پاك سرشت روستايي، و»سريويلي«درون آدمي است كه يكي در 

مي گيرد، كشمكشي كه نه تنها در اين شعر، بلكه از همان اشعار پايان در  و شيطان جنگي بي نيمابين . است
، »سريويلي«آيد،  چنانكه از متن منظومه بر ميشاعر را به خود مشغول كرده بود. افسانه نخستين مانند 

  ي پر درد كوهستان و از شهر گريزان، ي شاعري است زاده دهنماين 15،شخصيتي برخاسته از فرهنگ بومي نيما
خواهد روح پاك خود را از هر  يي كه مي آشنا با تزوير شهرنشينان، خلوت گزيده و در به روي دنيا بسته

يي است. اما،  رمز دل و جان چنين خلوت گزيده» خانه«ها را از آن بزدايد.  آاليشي به دور دارد و تيرگي
انديشه و خودبين؛ بار ديگر رمزي از  زي از معاني گوناگون است: يكبار رمزي از شهرنشينان كوتهرم» شيطان«

و نيز ريزند و از رنج مردم غافلند؛  شاعران جام و باده و مدح و مديحه كه گوهر شعر را به پاي خوكان مي
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و ديگر بار رمز ست بودم)؛ يعني شيطان الهام كننده ي شعر (من به وقت كودكي/ شاعران را دو» تابعه«رمز 

ي مركزي داستان، توصيف  گذارد. هسته نفس اماره و بعد جسماني و پليد شاعر كه وي را آسوده نمي
توان اين  هاي دروني و تقابل سريويلي و شيطان يا دو نيروي خير وشر است و از اين لحاظ، مي كشمكش

د در متن شعر نيز، در كليتي منسجم، ذيل همين هاي موجو دانست. ديگر رمز» روانشناختي«شعر را تمثيلي 
تابناك رمز آرامش پس از طوفان » صبحِ«رمز آشوب و ناامني روحي، » شب«مضمون اصلي قابل تبيين است: 

خبر  ها بي خوان رمز سرمستي و شادابي روحِ پاكي كه از آلودگي هاي خوش »توكا«هاي دروني،  و دفعِ ناآرامي
هاي غريزي و  رمز وسوسه» مارها گشتندمانند هاي دراز شيطان كه  لود و مويآ هاي خون ناخن«است، و 
، از »قلعه سقريم«نيما، در  آزارند. اند و او را مي ي دل شاعر سكني گزيده هاي نفساني كه در خانه خواهش

جا  . در آنتاس كردهگرفتار  و هكه پير سالك را در راه رسيدن به كمال به رنج انداخت هغولي هراسناك نام برد
چون شكل و محتواي سنّتي شعر از ادبيات عرفاني فارسي مأخوذ بوده، شاعر، غول شيطان صفت را در همان 

شيطان ابعاد » ي سريويلي خانه«هاي نفساني محدود كرده است. اما، در  معني قالبي يعني نفس و خواهش
رساند. همچنين،  ت ادبي آن ياري مييابد و اين توسع در معني، به عمق شعر و ماهي معنايي وسيعي مي

افزايد.  جذابيت و تأثيرگذاري شعر مي شود و اين كوشش ذهني، بر خواننده در درك معني شعر سهيم مي
گذارد، چنانكه مجموع  گستردگي معني رمزها و القاي مفاهيم گوناگون در چنين اشعاري بر كليت اثر تأثير مي

  16 شود، بلكه بر مصاديق مشابه ديگر نيز قابل تطبيق است. نميشعر تنها به يك مصداق معين محدود 
به شيوه ي آزاد را ) 280-274: 1380(نيما يوشيج،  پرياني سريويلي، شعر  نيما دو ماه پس از سرودن خانه

دهد، با اين  سرايد و در آن نيز همچون اثر پيشين، دو نيروي متضاد خير و شر را در برابر هم قرار مي مي
. مطابق پردازد ، به عنوان شخصيت اصلي، به گفتگوي يك سويه با پريان دريايي مي»شيطان«كه اينجا  تفاوت

اند. در  رانان تندرو، پري پيكران پژمرده نشسته هنگام غروب تيره در كنار دريا و بر مسير قايقروايت شعر، 
چنين از مقاصد دنياي خويش سخن  همان حال، شيطان نيز سر از ميان آب تيره بيرون كرده و با پريان، اين

انگيزم تا  ي دريا در دست من است. من سياهي مي من يكي از تندروان دريا هستم. گنجينه«در پيوسته است: 
ي دريا را كه از دسترنج  ام تا دفينه ي شمايم و آمده از دل آن، صبح روشن را بنمايم. من آرزوي محقق شده

آيا سياهي و زشتي در اين  ..يكباره بر شما پري پيكران فرود آورم. هزاران زن و مرد حاصل شده است، به
دهد؟ آيا زندگي اين جهان تركيبي از سياهي و سپيدي نيست؟ به يقين، چنين است و  جهان كاري انجام نمي
خورند و همچون گذشته، لحن مي ند و فريب آن مطرود را نهدمي اما پريان پاسخي ن». اين، سرّ جهان است
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ساحل  انپيكر پريو اين خلوت گزيدگان «كه  ويدگ چنين مي دند. شيطان با خونكمي د خود را تكرار آلو غم
   ».اند ها تنها به آواي خويش دل خوش كرده اند. آن ي اين جهان نبسته دل به گنجينه ،دريا

شعر نيز  ساختار اين شعر تمثيلي را گستره يي از رمزهاي وابسته و منظم شكل داده است كه درك مضمون
رمزي است از نفس اماره، دنيا پرستي، » شيطان«در اين شعر، مشروط به درك يكپارچگي همين رمزهاست. 

برند، و دروغگويان مزوري كه سياهكاري خويش را  پيشه  كه حاصل رنج ديگران را مي خودكامگان ستم
 ها و سياهي با بصيرت خود، ستم كه ،همچون شاعر  جويان خلوت گزيده رمز حقيقت» پريان«كنند.  توجيه مي

رنجند، با اين حال چشم به راه  بينند و گرچه از غم آن همه زشتي در هاي اين جهان را مي ها و سودجويي
ي روشن و  رمز آينده» صبح«عدالتي و  يي پر از اختناق و بي رمز جامعه» غروب تيره«صبحي روشنند. 

هاي آن تنها در اختيار  تر، رمز سرزميني است كه گنجينه جزئي رمز جهان و به تعبيرِ» دريا«بخش است.  رهايي
رمز مردمي است كه در فكر سود و زيان » تندروان دريا«خودكامگان و سياهكاران نهاده شده است. و 

نهند و در واقع، محبوس دنيا هستند. بدين ترتيب، كليت  خويشند و پاي از مقاصد دنيايي خويش فراتر نمي
تماعي دارد و شاعر بدان وسيله خواسته از يك سو، فضاي سياه و پر از استبداد حاكم بر شعر مضموني اج

شعر را معني ، البتهجامعه را تصوير كند و از سوي ديگر، مرام آرزومندانِ صبح و روشني را نشان دهد. 
نفس و روح   كشتوان آن را تمثيلي از كشم توان بر همين مصداق محدود كرد، بلكه در تعبيري ديگر، مي نمي

انديشد و به شيطانِ  هاي دنيوي مي جوي او به رهيدن از شرّ رذيلت شاعر دانست كه در آن، روح حقيقت
گفته است: ) 1322(مورخ بهمن هايش  گذارد. نيما در يكي از نامه هاي غريزي او وقعي نمي نفس و خواهش

چيزحرف زدن، زبان تميزها و ناتميزها . . . شاعر بودن يعني همه كس بودن و با زبان حال همه كس و همه «
خواهد با شيطان به دوزخ برود و او را در ميان عذاب و  ك؛ ملكي كه ميبايد شيطان بود و در يك آن ملَ

  ).487: 1376(نيما يوشيج، » خواهد با ملك همدرد باشد شكنجه ببيند و مالمت كند و شيطاني كه مي
در مقدمه ي همين است. نيما، چنانكه ) 386-351: 1380(نيما يوشيج،  مانلييكي از اشعار بلند نيما شعر 

(سال سرودن مانلي) و درست دو سه سال قبل از  1324اشاره كرده، طرح داستانيِ آن را پيش از سال شعر 
اگرچه نيما  .پرداخته و آماده كرده بود 17به دست دوستش، صادق هدايت،» اوراشيما«ي  ي قصه انتشار ترجمه

ي خلق آن را از  زمينه بعيد نيستي ژاپني است، اما  قد است اين شعر، از نظر معني، جواب به آن قصهمعت
هاي دريايي و  پيكر و دفينه هاي مربوط به دريا و ماهيان پري محيط زندگي خود و به تأثير از قصص و افسانه

» پريان«. شعر باشد، به دست آورده امثال آن كه در ميان مردم شمال ايران و سواحل درياي خزر رواج داشته
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ها شكل گرفته است. اما، در كنار اين  سروده شده، به تأثير از همين قصص و افسانه 1319كه به سال 

ي اوراشيما  ي نيما با هدايت سبب آگاهي شاعر از شكل و محتواي قصه هاي فرهنگي و محيطي، مراوده زمينه
پيرمرد «گذارده است. وجود دو شخصيت اصلي يعني عميق شعر مانلي بر وي تأثير  نشده و در سرود

، در غلتيدن پيرمرد و پري »شب مهتابي«، روايت داستان در »عشق«، موضوع يكسان »پري دريايي«و » ماهيگير
ي  هاي صوري اين شعر با قصه ترين شباهت گون قصه، از مهم»رؤيا«و همچنين، طرح » عمق دريا«به 

اثر ارنست  ،»پيرمرد و دريا«هايي ميان شعر مانلي و رمان مشهور  نيز شباهت اوراشيماست. برخي منتقدان
يافته و در قضاوتي نامنصافه مانلي را اقتباسي از آن اثر مشهور  ،)Ernest Hemingway( همينگوي

كه  داند مستقل ميي را اثر» مانلي«شعر   با وجود اين، نگارنده). 239-238: 1381(ر.ك: حميديان،  اند دانسته
   .دارد فرهنگ بومي اوريشه در و است ي ذهنيات دروني شاعر  كننده منعكس

ي صيد ماهي به دريا  كه هر شب به انگيزه بودمانلي، پيرمرد رنج كشيده و عاشقي مطابق روايت شعر، 
رفت. در شبي مهتابي دچار توفان شد. هنگام گريز از امواج راه گم كرد و قايق از اختيارش خارج شد. در  مي

ديد. در اين ديدار رؤيايي، پري با   آن آشوب، خيال و رؤيا بر او غالب گشت و خود را در برابر پري دريايي
ي پري شد و همسر و خان و مان  مانلي شيفته.. خواند. ت و خود را ياري ده وي مانلي به گفتگو پرداخ

دريا « :بخش جهان ديگر (عالم معرفت) خواند و گفت فراموش كرد. پري، مانلي را صاحب طبع بلند و معني
اند، بيش از  اند و جان و دل به دريا سپرده صفتاني كه از خورد و خفت و معيشت حيواني دست كشيده

ي  مانلي كه همه». اند. آنان سراسر جان هستند. تو نيز اي مانلي آن كن كه به جان شايد يگران كام دل يافتهد
ديد و در كشمكش  عمر زنداني تن و دنياي پر از جهل و تباهي بود، اينك نفس و روح خود را مقابل هم مي

مانلي دلبستگي خود را به نهايتاً يد. كوشيد تا بر شيطان نفس غلبه كند و زندان خاك را ترك گو دروني، مي
آنگاه، پري از وي درخواست تا راه خويش برگزيند: يا همه تن (خشكي) باشد يا همه جان . پري اظهار كرد

ي ارتزاق) را از وي گرفت و بدان طريق، زمينه را براي  (دريا). سپس، غذا، لباس و حتي قالب (تنها وسيله
 .ي وصال فرا رسيد لحظه آنگاهاي دنيوي فراهم كرد. ه ي وابستگي از همهترك تعلقات و عاري كردن عاشق 

پري مانلي را در آغوش گرفت و دريا هر دو را بلعيد (اين شايد تصويري از اتحاد عاشق و معشوق و 
ي فنا و بقاي عرفاني را تداعي كند). و اما پس از آن وصال عاشقانه، سحرگاه مانلي خود را بر ساحل  مرحله
انديشيد و جز كالمِ پري مبني بر بازگشت به  . به آنچه شب دوشين، درعالم رؤيا، بر وي رخ داده بود ميديد

خواست پاي از دريا  آورد. نَفَس دريايي چنان او را مست كرده بود كه ديگر نمي دريا، چيزي به خاطر نمي
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كرد  شده بود. احساس مي» ييدريا«اش اينك »خاكي«سرشت  و فراتر نهد. ماهيت وجودي او ديگرگون گشته
سوسمار، نيلوفر وحشي، خروس و ديگر موجودات و عناصر طبيعت با او ». هرچه با او به زبان دارد راز«كه 

خلق به جان «و » خوار مردمان آدمي«گفتند. اكنون ديگر هر چيزي به چشم وي دريايي بود. ديگر با  سخن مي
گذاشت، اما  چيد. اگرچه پايش به سوي منزل خاكي گام مي فرا ميآشنايي نداشت و از ايشان دامن  سرِ» مرده

  ».جاتر كه به درياي گران گردد باز و او همان بود به«دل و جانش مشتاق دريا بود : 
هايي از عرفان را نيز با خود دارد.  يافته و متعالي است كه مايه مضمون اين شعر، چنانكه پيداست، عشق تكامل

مطرح كرده و آن را به نوعي » افسانه«و » پريده ي رنگ قصه«ر نخستين اشعاري چون نيما موضوع عشق را د
پي گرفته بود. در اين اشعار حركت تدريجي شاعر از عشق به » ي سريويلي خانه«و » ي سقريم قلعه«ديگر در 

شاعر و گزيني  مظاهر طبيعت و انسان به سوي عشق دروني و روحاني نمود يافته است. در اين سير، خلوت
كوشيده است تا در خلوت و  ها و افكار عرفاني تأثير عميقي داشته است. نيما همواره مي آگاهي وي از انديشه

اش را حفظ كند. اين سير به سوي  انزوا، بر نفس و بعد شيطاني درونش چيره شود و صفا و پاكي روستايي
سالگي  48ايام كمال يافتگي و پختگي نيما يعني نيز نمايانده شده، شعري كه در » مانلي«كمال انساني در شعر 

در « نگاشته، گفته است:» عشق«ي  ) درباره1325يي كه درهمين ايام (فروردين  سروده شده است. نيما در نامه
بين شعراي ما حافظ و مال (موالنا) عشق شاعرانه دارند. همان عشق و نظر خاصي كه همپاي آن است و 

توان ما بين شعراي متوسط و گمنام هم پيدا كنيد. در سعدي  د. همچنين نظامي. ميرسان شاعر را به عرفان مي
توانيد در اين راه با او برخورد كنيد. عشق او، براي شما  اين خاصيت بسيار كم است و خيلي به ندرت مي

كه در   خورد. در صورتي ام، عشق عادي است. عشقي كه همه دارند و به كار مغازله با جنس ماده مي گفته
رسيم. به عشقي كه شهوات را بدل به احساسات كرده است و  شاعر به عشقي كه تحول پيدا كرده است مي

جا  هاي غيرعاشقانه، در حوادث داستان، در همه تواند به سنگ هم جان بدهد. اين عشق در موضوع مي
برند. آن را كه  د كه رنج ميده وتاز دلهايي مي تواند با او باشد. اين عشق، مبهم است و راه به تاخت مي
خواهم از شهر بيرون رفته، او را پيدا كنم. به  جا هست و در هيچ كجا نيست . . . مي جويند در همه مي

: 1351(نيما يوشيج،  »بيابانهاي خلوت و دنج و خاموش نظر بيندازيد، باقي حرف مرا با شما خواهند گفت
تواند تمثيلي باشد از تحول روحي عاشقي  ، ميشوار افسانهبنابراين، اين شعر، غير از ظاهر ). 119-120
يي دروني دست يافته و حقيقت  به مكاشفه  هاي بسيار، عاقبت در خلوتي شبانه كشيده كه پس از مرارت رنج
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آيد، نشاني  ي مانلي بر مي زده كه در نخستين سطور شعر از دل حسرت يعشق بر وي آشكار گشته است. آواز

  نهفته (عشق) دارد. معني همين از 
نام شخصيت اصلي داستان كه عنوان شعر نيز از آن مأخوذ است، براي طرح چنين موضوعي متناسب است. 

(از خلفاي اربعه و نخستين پيشواي » علي«(بن مضارع از فعل ماندن) و » مان«مانلي نامي است مركب از 
القه به خاندان عصمت و طهارت و به ويژه را گاه به سبب عشق و ع اسامي، اين نوع  شيعيان). در گذشته

اند و گاه همچون حرز براي دفع بيماري و بال از جان فرزندانِ خردسال بر آنان  گزيده بر مي (ع)علي
هايي چون درويشعلي، جانعلي، نورعلي، غالمعلي، قربانعلي و نظاير آن چنين است. ديگر  اند. نام نهاده مي

نيما احتماالً با . شود شمالي ايران (كه قلمرو علويان نيز بوده) به وفور ديده ميها در نواحي  آنكه اين نوع نام
يكبار در –آگاهي كامل چنين نامي را براي شخصيت اصلي داستانش برگزيده، چنانكه در طول شعر دوبار 

  متّصف كرده است. » موالمرد«او را به  –آغاز و بار ديگر، پس از وصال با پري و بازگشت به ساحل
، خيال و رؤيايي است كه مانلي را در از آن سود جستهتمثيل  بيان اينكه شاعر در  يك از عناصر مهم داستاني

كه از پس آن  يبرد، خيالي كه تا سحر ادامه دارد. ديدار با پري و سوانح شيرين ي توفان در خود فرو مي ميانه
به واقعيت » خيال نشناخته«آرزوهاي قلبي مانلي است كه در بستر همين   دهد، هر يك بيانگر آمال و روي مي

سفرنامه در  Dream Allegory(18(به ساختار تمثيل رؤيا » رؤيا«گويي شاعر در استفاده از طرح پيوندد.  مي
د سيرالعباد و قصه ي دقوقي و نظاير آن نظر داشته هاي خيالي، معراجنامه ها و مكاشفه هاي صوفيانه مانن

وحشت آبادسرايي كه در آسيب «(خشكي) رمز دنياست و به قول شاعر » ساحل«است. در اين شعر اگرچه 
رمز عالم جان و » دريا«، ، اما در مقابل»گهش/ آنكه زنده تر و هشيارتر است/ زيستن بر وي دشوارتر است

و مي خواهد شاعر را از  ز معرفت و حقيقت عشقي كه در آن عالم سكني داردرم» پري دريايي«معني است و 
ي دل  پير را نخست به ديده . به همين سبب است كه پري مانليِرنج ها برهاند و نفسش را دريايي كند

خواهد كه دست از اين دنياي تاريك  خواند وسپس، ازو مي نگرد و معني بخش جهان ديگرش (دريا) مي مي
وصال مانلي و پري و در غلتيدن آن دو در ژرفاي «(ترك تعلقات كند) تا حقيقت را در آغوش گيرد. بردارد 

گردد. از  كه سبب تغيير ماهيت عاشق مياست رمز فناي عاشق در معشوق و رسيدن به حقيقت عشق » دريا
» محمول«مقام به » حامل«ي  گويي از مرتبه -در اصطالح عرفاني-پسِ همين تحول روحي است كه مانلي 

، »سوسمار«گويد و در اختيار اوست.  . طبيعت با او سخن ميو رموز عالم بر او كشف مي گردد رسد مي
مي دهند از پس اين پرده كه هست/ پرده «خبر از صبح و روشني مي دهند: » خروس«و » نيلوفر وحشي«
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كاو به منزلگه « گشايند: او راه مي ربنيز ها و گياهان  ها، رودها، سنگ تپه». داران سحر/ روشني دست به دست
در اين شعر، سوسمار و بويژه نيلوفر كه در عرفان هندي و به تبع آن در شعر شاعراني چون ». خود راه برد

سپهري رمز عارف است، بخشي از مظاهر طبيعتند كه با عارف به اسرار هستي پي برده سخن مي گويند. و اما 
ن عصر جديد مانند دهخدا در مسمط معروفش با نام مرغ سحر، بهار در خروس، در شعر بسياري از شاعرا

به شمار » پيام رسان دوران جديد«تصنيفي با همين نام، نيما در بسياري از اشعارش و نيز نادر نادرپور، رمز 
  19رفته است.

شعر مانلي و احتماالً پس از تكميل  1324كه در سال ) 402-389: 1380(نيما يوشيج، پي دارو چوپان 
ي كوتاهي است كه نيما نخست آن را به نثر روايت كرده و سپس، به  سروده شده، در اصل داستان عاشقانه

، ابهامي ندارد و وردر برخي از سط تر، در قالب شعر بازگفته است. كل شعر، با وجود افتادگي صورت گسترده
مأخوذ از فرهنگ عامه و محيط  دارو چوپان پيِ است. »ناپذيري آن عشق و درمان درد«تمثيلي از  اًمجموع

. نيما در مقدمه ي از مثلي عاميانه و رايج در ميان بوميان شمال ايران برگرفته شده است زندگي شاعر است و
رود و اين مثل را براي كسي به  علف مي ها مانده است كه چوپان از پيِ ورد زبان بومي: «اين شعر گفته است

» عشق«اين سرگشتگي را در بابِ وصول به  او». رسد  دود به مقصود نمي دگي هرچه ميبرند كه در زن كار مي
   بر اين امر تصريح كرده است.شعر همين صادق دانسته و در پايان 

هنگام،  رفته است. شب (نوعي آهو) هاي دالور است كه به شكار شوكا چوپان جوان و رعنا و از گرجي ،اليكا
گردد. زن  رود با زني جوان روبرو مي كند، اما چون براي گرفتنش پيش مي مي به خيال خود، شوكايي شكار

خواهد تا زخمش را درمان كند. اليكا نيز عاشقانه دل  دهد و از او مي زيبا با ديدن چوپان به وي دل مي
 هاي دارويي رهسپار كوهستان گيرد و در پي جستن علف را به دوش مي(پري ؟) ي زيبايي  سپرد. الهه مي
ي اين دلدادگي و درمان جراحت آن زن خبري ندارد. اما، قدر مسلم آن  كس از نتيجه گردد. از آن پس، هيچ مي

در حماسه ها و افسانه هاي ايراني بسياري از پريان  شيفته به دام آن مهوش افتاده است. است كه اليكاي دل
 20لوانان را مي فريبند و شيفته ي خود مي كنند.خود را به پيكر گور و آهو و نظاير آن درآورده، با اين شيوه په

در اين داستان ها (مانند بيژن و منيژه در شاهنامه) پهلوانان غالباً به قصد شكار مي روند اما با پريان روبرو مي 
شوند. به نظر مي رسد كه داستان پي دارو چوپان ريشه در همين بن مايه ي كهن داشته باشد. در اينجا اليكا 

  پهلواني است كه به انگيزه ي شكار با زني زيبا (پري) مواجه مي شود و نهايتاً عاشق او مي گردد. همچون 
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هاي راه  تواند رمز عشق و مصايب و رنج مي» زن و جراحتش«و اما در شناخت رموز اين شعر، بايد گفت 

ناپذيري عشق كه عاشق  رمز درمان» پي دارو رفتن«رمز كسي كه اسير عشق شده است؛ و » اليكا« وصال باشد؛
از آنجا كه نيما نژاد خود را  د.هد مي پايان ناپذير عشقخبر از اندازد و اين تكاپو، البته،  را پيوسته به تكاپو مي

خطاب شده مي تواند رمز خود نيما از سوي مادر به گرجي ها رسانده است، اليكا كه از زبان شاعر، گرجي 
  ».  گرجيليك اي نادره چوپانِ دلير و رعنا/ سر بنام «باشد: 

برگرفته از فرهنگ بومي و محيط زندگي ) 417-412: 1380(نيما يوشيج،   پا كار شبطرح شعر   
رعيتي  ربابهاي اجتماعي در نظام ا مردم شمال ايران است. مضمون شعر بيانگر تضادهاي طبقاتي و نابرابري

ها، اين مضمون را بازگو كرده  آن يي روستايي و شرح رنج است كه شاعر با به تصوير كشيدن زندگي خانواده
ي برنج  زا بر سر مزرعه داستانِ شعر در شبي وحشت سروده شده است. 1325اين شعر به سال  است.
مراقبت از مزرعه بر طبل براي  -يدهكشيده و به تازگي داغ همسر د كارگر روستايي رنج-» پا شب«گذرد.  مي
دهد. او بايد از شب تا صبح مراقب شاليزار  كوبد و البته، با اين كار اضطراب دروني خويش را تسكين مي مي

پايد.  انديشد، مزرعه را مي آزارند و او در حالي كه به  فرزندانش مي پا را مي جانوران موذي شب. باشد
ي گرسنگي به  رفته و غلبه از دست اند و از شدت گريستن بر مادرِ ه ماندهفرزندانش بيمار و گرسنه در خان

گيرد مزرعه را ترك  سرانجام تصميم مي تا آنكهكند  پا را رها نمي اند. فكر فرزندان دمي شب خواب فرو رفته
 آورد: اد بر ميجانشان گويي فري اند و پيكر بي ها پيش از رسيدن پدر مرده ها برود، اما بچه كند و به سراغ بچه

  ».اند... ها را خورده»بينج«/ اند خوكها آمده/ پدر! اما برگرد«
شده  )Motiveدر شعر نيما چنان گسترده و پركاربرد است كه تبديل به بن مايه ي مكرر (» شب«  

، »همه شب«، »شب است«، »مرغ شباويز«، »هنوز از شب«، »در شب سرد زمستاني«است. اشعاري چون 
تصويري گويا از آنچه نيما درباره ي شب در نظر داشته، به دست مي » پاسها از شب گذشته« ، و»هست شب«

با آنكه مدتها از شب سپري شده و طبيعتاً بايد صبح از » پاسها از شب گذشته«دهند. در اين اشعار و مثالً در 
ي نيست. امتداد شب تمام راه برسد، شب بر همه جا سايه افكنده است، چنانكه اين فضاي شب آلوده را پايان

جهان شعر نيما را پوشانده است. همين تفكر است كه شاعر را با آشوبهاي درونِ دهقان شب پا و رنجي كه از 
موذي و «شاعر شب را نه تنها با عباراتي چون پا  شبپايان ناپذيري شب مي كشد، پيوند مي دهد. در شعر 

كند، بلكه سيطره ي آن را حتي پس از مرگ فرزندان  توصيف مي» سنگين«و » وحشت زا« ، »گرم و دراز
اما شاعر ». هيچ طوري نشده، باز شب است«شب پا، چنان مي داند كه گويي آب از آب تكان نخورده است: 
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در آخرين سطر شعر به گونه يي سخن را به پايان مي رساند كه اميد به تغيير (فرا رسيدن صبح) را تداعي مي 
بخوان ) سروده مانند 1330تا  1324نيما در شعرهايي كه اين سال ها (». هنوز است تمامكار شب پا نه «كند: 

  بيش از هر چيز اميد مي دهد.   پادشاه فتحو  او را صدا بزن، خروس مي خواند، اي همسفر با من
اما شب در اين شعر با توجه به افكار رمانتيك و آرمان گرايانه ي شاعر و جو باز سياسي اين سال ها، رمز 
جور مالكان و خوانين بر فرودستان است و نمي تواند به استبداد حاكم بر جامعه اشاره داشته باشد.گرايش به 

رد كه نيما را تحت تأثير تفكرات حزب ادبيات كارگري و وصف رنجِ توده ي مردم، خواننده را بر آن مي دا
در  1325توده به شمار آورد. شايد شركت نيماي گوشه گير در نخستين كنگره ي نويسندگان ايران كه به سال 

تهران با حمايت و همكاري انجمن فرهنگي شوروي سابق و حزب توده صورت گرفت، تأييدي ديگر بر اين 
) 1325( وقت تمامدر اشعاري مانند » رفيق«روان حزب توده نظير مدعا باشد. استفاده از كلمات مخصوص پي

  هم جاي تأمل دارد.
روز بيدار «آور  ميان مرغ آمين كه پيام) تمثيلي است بر مبناي مناظره 497-491: 1380(نيما يوشيج، مرغ آمين 
كه مثل ققنوس -» مرغ آمين«است با مردمي كه در شب ظلم و بيداد، چشم به صبح روشن دارند. » ظفرمندي

گويد  كند و همواره آمين مي يي است كه در هوا پرواز مي در اصل، فرشته –يي است مرغي اساطيري و افسانه
اما در اين شعر، غير از بعد  ).390: 1375(ياحقي،  گردد و هر دعايي كه به آمينش برسد مستجاب مي

اين حال، ترديدي نيست كه مرغ آمين در هر دو  اساطيري، شايد بتوان آن را تركيبي تشبيهي نيز تلقي كرد. با
كند كه از سياهكاري جامعه آگاه  ي شعر، گويي خويشتن را تصوير مي صورت نماد شاعر است. نيما در مقدمه

يي مانده است تا روز فتح و گشايش را ببيند. وي در اينجا مرغ اميد و  يي رفته و در پي چاره است. به گوشه
ي  همانطور كه زندگي رمزي نيما در زي مرغانِ شوم و تنها را بايد اثري از دوره«، رهايي است. در حقيقت

او را بايد در هيأت مرغاني  20هاي پس از شهريور  دانست، در سال 1320سكوت ادبي پيش از شهريور 
  ).243: 1373(آل احمد، » اند ي صبح و روشني همچون خروس و مرغ آمين ديد كه خبردهنده

دهد. از بار غم و  گفتن، آنان را به هم پيوند مي» آمين«با  ،شناسد ، مرغ آمين كه درد مردم را ميدر اين شعر
هاي رنجوران و در  دهد. آمين گفتن او از درون استغاثه كاهد و به روز رستگاري اميد مي يأس آنان مي

كشند. مرغ برفراز  اد ميشبانگاهي تيره و تنگ، گويي صداي درون مردماني است كه اميدواري خويش را فري
گويد. سرانجام، همه سرگذشت  پرسد و ترديد آنها را پاسخ مي گستراند. احوال مردم را مي مردم بال مي بامِ

 خواهند. آمينِ گذراند و از او استجابت دعايشان را مي در ميان مي –كه از همه چيز آگاه است–خود را با او 
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بيند و با  واقع، او ضمانت اجابت دعا را در خواستاري جمعي مردم مي. در باز مي تاباندمرغ، صداي خلق را 

خواند. در چنين وضعي است كه مرغ،  آمين گفتن، آنها را بارها و بارها به اين حركت يكپارچه فرا مي
گويد، اينك  كنند و مرغ آمين مي انگارد. اگر در سطور نخست شعر مردم دعا مي را نابود مي» خواره جهان«

گويند.  دارد و مردم آمين مي فرياد گروهي خلق مرغ را به دعا و نفرين به جاي دوستان و دشمنان وا ميديگر 
  ».آيد صبح مي/ گريزد شب مي«سرانجام:  شود و و چنين است كه گويي دعاهاي خلق مستجاب مي

ه سخن مي گويد و كه از زوال استبداد حاكم بر جامع است(شاعر بيدارگر) رمز فكر آگاه زمانه » مرغ آمين«
مژده دهد. هنر او ايجاد وفاق ميان » روز بيدار ظفرمندي«مي خواهد مردم آواره و نوميد را به فرا رسيدن 

بر مردم رنج » شبانگاهي چنين دلتنگ«ستمديدگاني است كه در ظلمت به درد و يأس خو كرده اند. او در 
شب تيره، بدل با صبح روشن گشت «هد و بگويد: سر د» رستگاري«و » رهايي«ديده نمايان مي شود تا پيام 

براي صبح، اطمينان مرغ را از آمدن حقيقي روز (صبح صادق) نشان مي دهد و » روشن«ذكر صفت ». خواهد
كه شاعر آن را دشمن ديرين آدمي مي » جهان خواره«مي تواند خلق مردد را به باوري قطعي برساند. و اما 

است. كار او كينه ورزي، جنگ، ويراني و جهان خواري است. پيروان او خواند، رمز حكومت جبار زمانه 
(حاكمان) روزهاي به ظاهر عزت باري داشته اند اما ننگ و نفرين همان روزها عاقبت، آنان را سرنگون 

  خواهد كرد. 
ملي به روي كار آمده و پيشتر، با » مصدق«، سالي كه دولت  شده سروده  1330مرغ آمين در زمستان سال 

هاي ملّي مردم قطع كرده  ي غارت سرمايه ، دست چپاولگران را از ادامه1329اسفند  24كردن صنعت نفت در 
ي روزهاي پرتالطم و اميدمند اوايل  كننده تداعي ،شعر ي سرشار از اميد است. بنابراين، بعيد نيست كه زمينه

  21.ي حكومت محمد مصدق باشد دوره

ي اتوميك چاپ شد و  اين منظومه در روزنامه«پانوشت پايان شعر اشاره كرده كه و اما، اينكه چرا نيما در 
، پاسخش كامالً روشن نيست. شايد شاعر بدين وسيله خواسته است خود را » روزنامه مال نيروي سوم بود

همفكر و همصداي نيروي سوم (حزب توده) معرفي كند و مضمون اميدپرور شعر را با هياهوي آن حزب 
انديشيده است. آل احمد در باب اين  نمايد، گرچه او حقيقاً جز رنج خود و رنج مردم به چيزي نمي همگام

هميشه نيما را از «معتقد است:  –30تا  25هاي  به خصوص در حدود سال–تمايالت نيما به حزب توده 
مستقيم پيش روي  ترين خبط اين بود كه او خود را ديدم. بزرگ وراي چيزي يا صفي يا ذوق شخص ثالثي مي

مراتبي. حتي پناه بردنش به   يي يا سلسله اين آينه (نگاه مردم) نگذاشت. هميشه حجابي در ميان بود يا واسطه
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ي سكوتي كه  ي قدرت آن حزب، از توطئه مطبوعات سياسي آن حزب، چيزي در اين حدود بود. در پس پرده
ي سياسي، به انتقاد  ترين حربه ب، به عنوان بزرگجست. به خصوص كه آن حز اش كردند پناهگاه مي درباره

  ).315-314: 1373(آل احمد،  »كشيد پرداخت و كار اين انتقاد گاهي به انتفاء سنّت هم مي از وضع موجود مي
  

  نتيجه
در آثار نظم و نثر كهن فارسي  پردازي تقليدي از سنّت تمثيلدر آغاز نيما  تصورت و محتواي اغلب تمثيال

هاست كه گويي به زبان محاوره  ت اين اشعار سنّتي با شعر گذشته، شايد در لحن و زبان آناست. تفاو
هاي بومي  هاي تمثيلي او گاه برخي عناصر محيطي و شخصيت همچنين، در حكايات و افسانه. نزديكتر است

يان به مقصود و گاه در پا حتيهاي سنّتي ساده و صريح است،  به كار رفته است. معني و محتواي اين سروده
شود مضمون اين اشعار پند و اندرز يا طنز و انتقاد سطحي است و به  اشاره ميدوباره ذهنيت مورد نظر شاعر 

  هايي از عشق يا عرفان را نيز در خود دارد. ندرت، مايه
ارد. سروده شده است، صورت و محتواي نوتري د آميغيهاي  كه در قالبنيما هاي تمثيلي  آن دسته از سروده 

ي تركيبي به شاعر اين امكان را داده است كه برخي از خصوصيات اصلي شعر ادوار بعدش را نشان  اين شيوه
ي نوين روايت و  شعر و كاربرد شيوه» رمانتيك«و حالت » افسانه«، شخصيت مبهم افسانهدهد. در شعر 

با استفاده از ، بر اساس همين نوآوري در صورت، شيرنمايش، مرهون نوآوري در صورت شعر است. شعر 
سرباز هاي سنتي قرار داده است. شعر  عرضه شده و تمثيل را در مسيري متفاوت با تمثيل» گويي تك«تكنيك 
هايي از بيان  دهد، مايه كه محتواي اجتماعي و سياسي شعر نيما را در ساختار نيمه رمزي نشان مي فوالدين

  خود دارد و اين، تا حدي، متأثر از دگرگوني در قالب شعر است.دراماتيك را نيز در 
آغاز مي ) 1319ي  (هر دو سروده پريانو  ي سريويلي خانهاز اشعار  در تمثيالت نيماتحول و تجدد واقعي 

ي روايي است كه به لحاظ صورت و معني، كامالً  نيما به شيوه» هاي رمزي تمثيل«نخستين شود. اين دو شعر، 
مضمون  است.» آزاد«، خارج از قالب هاي سنتي شعر فارسي يا به عبارتي ي دارد. قالب اين دو شعرتازگ

هايي از انتقاد اجتماعي را نيز در  هاي روحي و مباحث روانشناختي است كه گاه مايه ها، كشمكش اصلي آن
صوصيت اصلي شعر نيما پس از انگيز است و اين، البته، خ ها ابهام توان ديد. زبان شعر در اين سال ها مي آن

كردن محتواي اشعار، خلق معاني برخاسته  در صورت شعر، اصرار در پيچيده و مبهم  اين دوره است. نوآوري
ي عواملي است كه فهم شعر ادوار بعد نيما را  ها، از جمله ها و رمز از جريان سيال ذهن و استفاده از استعاره
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مشكل كرده و سبب شده است تا اين اشعار تفسير و  –ايان شعرشو چه بسا آشن –براي مخاطبان عادي 

   هاي گوناگوني را برتابد. تأويل
 

  پي نوشت ها
نيما ظاهراً عاشق دختري بوده به نام صفورا كه هرگز حاضر به همراهي شاعر و آمدن به شهر نشده  .1

 1324يي به يكي از دوستانش به نام مبشّري، به تاريخ  در نامه او و  او را ترك گفته است.
يابيد، نيمايي  خوب يا بدي كه در اين منظومه مي« چنين گفته است:» افسانه«خورشيدي، در باب 

رو به اين شهر آمده و زندگي  هاي روبه است كه در بيست و سه چهار سال پيش بوده . از كوه
ي همين  در ادامهنيما ». گذرانيده است... يي را در اين شهر مي رسيدهي پر از عشق به ناكامي  آشفته
ي نيروي مرموزي  دانسته كه بر وي گذشته و در حقيقت ، نتيجه» حالي«، سرودن افسانه را نامه

 بوده است : (عشق) 

ه طور ، تنظيم و تدوين شراگيم يوشيج و سيده مينا ميرهادي، چاپ اول (بهاي نيما نامهنيما يوشيج،  -
 .496 - 493، صص 1376ي انتشارات نگاه،  مستقل)، تهران، مؤسسه

آن دانسته » خروج از اصل معني داري«انگيزي اين شعر را  ترين علّت ابهام پورنامداريان مهم  تقي .2
 است : 

 .77، ص 1381چاپ دوم، تهران، سروش،  ،ام ابري است خانهپورنامداريان، تقي،  -

بان و ادبيات انگليسي قصه اي است از زبان جانوران، مظاهر طبيعت و  در ز fableاز آن جا كه  .3
باشد. اصطالح » حكايت حيوانات«حتي مفاهيم انتزاعي شخصيت يافته، برابرِ فارسي آن نمي تواند 

  پيشنهاد نگارنده است.  » ي تمثيلي افسانه«
تبصره، از نظامي بسيار  هاي همسايه و تعريف و ها، حرف نامه  نيما در برخي از آثارش از جمله .4

و به ويژه روش او را در پرورش خيال و مضامين و سبك شعر ستوده است. وي در   تمجيد كرده 
به صراحت از نظامي پيروي كرده »  ي كوچك چشمه«و  »ي سقريم قلعه«برخي از اشعار همچون 

 است.

عنوان  مشترك » انگاسي«دلي مشهورند. چون  انگاس نام دهي است در البرز كه مردم آن به ساده .5
 چند شعر نيماست، نگارنده براي تفكيك آنها هر كدام را با عدد مشخص كرده است.
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 اين مثل، مصرعِ بيتي مشهور از مخزن األسرار نظامي است:  .6

  خود شكن آيينه شكستن خطاست    آينه گر نقش تو بنمود راست
  .147، ص 1343، مخزن األسرار نظامي، -

مأخوذ از حكايتي مشهور بوده است كه در شعر كهن فارسي بارها نقل شده و از آن *مثل مذكور احتماال 
  جمله، مولوي در بيتي بدان اشاره كرده است:

  نمايـد مرد را مي كين سيه رو    آينه از درد را  سوخت هندو
  .286، دفتر دوم، ص 1377 ،مثنوي معنوي مولوي، -

 حكايت سنايي چنين آغاز مي شود: .7

 وانـدرو روي خويش كـرد نگاه      نه زنـگـيي در راهيـافـت آييــ

  ي آن، ر . ك: ها و شاعران برجسته در باب اين سبك و ويژگي .8
  .1374، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي، مكتب وقوع در شعر فارسيگلچين معاني، احمد،  -  

ه و اغلب وي را نامه تعلق خاطر خويش را به ارژنگي نماياند  نيما غير از اين شعر، در چندين .9
 خطاب كرده است.» ارژنگي عزيزم«

  .اند كچب، نام دهي است در آمل كه مردمش به سادگي شهره .10
  رجوع كنيد به:از مأخذ و اصل اين داستان، براي اطالع  .11

  .98 -96، صص 1362، مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي فروزانفر، -   
  به كار برده است:» اختر حقيقت«شعر الشعراي بهار نيز مشابه اين مضمون را در  * ملك   
  .519-517، صص 1380، جلد اول، ديوان اشعاربهار، محمدتقي،  -   

  رجوع كنيد به: ،»ي سقريم قلعه«در باب نقد و بررسي  .12
  .330 -255، صص 1375ي انتشارات نگاه،  ، تهران، مؤسسهانديشه و هنر در شعر نيماثروتيان، بهروز،  -
 .79 -75، صص 1381 ،گرديسيداستان د حميديان، - 

 بنگريد به: .13

  .544و  529،  526،  522: صص 1380نيما يوشيج،  -  
هاي جديد  نويسي نوين (رمان، داستان كوتاه و نمايش) و اشراف او بر تكنيك توجه نيما به داستان .14

ست. هايي كه به برخي از معاصران و منتقدان نگاشته نيز مشهود ا پردازي، از خالل نامه داستان
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هايي كه به برادرش، الدبن، نگاشته) به آثار نمايشي و  نامه هاي خود (به ويژه الي نامه همچنين، در البه

و چند » كفش حضرت غلمان«يي با نام  داستاني خويش اشاره كرده است كه از آن ميان نمايشنامه
  كنيد به : است. در اين باب، به ترتيب رجوع   و منتشر شده  داستان از او باقي مانده

  ) و 1315(نامه به صادق هدايت ، مورخ زمستان  458 -445، صص 1376 ،نامههاي نيما نيما يوشيج، -  
  ).1333به ابوالقاسم جنّتي ، مورخ تير   (نامه 520 -510صص 

 ، چاپ اول، تهران، مركز انتشارات كميسيون ملّي يونسكو در شناسي نيما يوشيج كتابميرانصاري، علي،  -  
(آثار  27نامه) و نيز ص  (داستانها و نمايش 22 -20، صص 1375ايران و انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، 

  ي نيما). مفقود و منتشر نشده
 يي كوهستاني است در كجور از توابع شهرستان نور . نام دهكده» سريويل« .15

 رجوع كنيد به: » ي سريويلي خانه«ي  در باب شرح و تفسيرهاي منظومه .16

  .72- 50، صص 1373 ،نگاهي به نيما فلكي، -
  .95 -92، صص 1381 ،خانهام ابري است پورنامداريان، -
 .208 -200، صص 1381 ،داستان دگرديسي حميديان، -

» هاي پراكنده نوشته«ي سخن به چاپ رسيده و سپس، در  در مجله 1323ي هدايت به سال  ترجمه .17
  داستان، رجوع كنيد به: آمده است. در اين باب و نيز اطالع از اصل

ي  هاي پراكنده، چاپ اول، تهران، مؤسسه ي صادق هدايت، نوشته ، ترجمه»ي ژاپني اوراشيما، قصه«  - 
  .256 -250، صص 1344انتشارات امير كبير، 

 و نمونه هاي آن در شعر معاصر ايران، بنگريد به:» تمثيل رؤيا«درباره ي اصطالح  .18

، 1، سالكلك خيال انگيز، »تمثيل هاي مبتني بر رؤيا در شعر معاصر ايران) «1387شاميان ساروكالئي، اكبر ( -
 .57-40، صص1387، زمستان 2ش

 درباره ي معني رمزي نيلوفر و خروس، به ترتيب، بنگريد به:  .19

 ».نيلوفر«، ذيل 1385، چاپ دوم، تهران، فرهنگ تلميحات شعر معاصرمحمدي، محمدحسين،  -  

  .58، ص 1380، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه، شعر نو در ايرانرا.ب، كلياشتورينا، و -  
 درباره ي پيكرگرداني پريان، ديوان، جانوران و ديگر عناصر داستان هاي حماسي، بنگريد به: .20

  .1383انساني و مطالعات فرهنگي، ، تهران، پژوهشگاه علومپيكرگرداني در اساطيررستگارفسايي، منصور،  -  
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ي  هاي مردم در دوره را تمثيلي از همين اميدها و پيروزي مرغ آمينبسياري از منتقدان شعر نيما،  .21
  اند. براي مثال، بنگريد به :  كوتاه حكومت مصدق دانسته

  .158، ص 1375 ،انديشه و هنر در شعر نيما ثروتيان، -  
  .127، ص 1381 ،ام ابري است خانه پورنامداريان، -  
  .280، ص 1381 ،داستان دگرديسي حميديان، -
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