
 
 
 
 
 
 

  صور خيال در شعر نيما يوشيج
  اعظم نوري

  دانشجوي كارشناسي ارشد  
  دكتر سيدمحمد علوي مقدم
  استاد دانشگاه فردوسي مشهد

 چكيده

استعاره، مجاز، كنايه، تشخيص، سمبل، تشبيه، «هاي مختلف صورخيال ي حاضر به منظور بررسي گونهمقاله
در اشعار نيمايوشيج نگارش يافته است و قصد دارد با بررسي اشعار » بيان پارادوكسي، ايهام واغراق

ها بپردازد.روش تحقيق بندي آنهايي را به عنوان شاهد مثال ارائه نموده وبه تحليل و دستهنيمايوشيج نمونه
  اند.بندي و ارائه شدهاست، نتايج به دست آمده به روش توصيفي وتحليلي  طبقهاي بوده در اين گفتاركتابخانه

ي نوعي بيان واقعي است كه از ديد تازه و هنري شاعر از محيط تصوير يا خيال، در حقيقت توانايي ارائه
  شود. به بيان ديگر دخل و تصرّف ذهني شاعر در طبيعت و اشياء است.پيرامون او ناشي مي

» تشبيه، استعاره،مجاز،كنايه،  تشخيص، سمبل و بيان پارادوكسي، ايهام و اغراق«ترين صور خيال،مهماز     
سالگي  62هجري شمسي در  1338هجري شمسي زاده شد و در سال  1276است. نيمايوشيج كه در سال 

ن لطافت تصويرهاي شعر توانمينوپرداز است. با يك بار خواندن  تخيل تواناترين شاعر         درگذشت از نظر
نيمايوشيج را دريافت. نگارنده در اين مقاله ، صور خيال در اشعار نيما يوشيج را بر اساس بيان  جديد (( 

مورد بحث و بررسي قرار داده »  تشبيه ، استعاره، مجاز، كنايه، تشخيص، سمبل، بيان پارادوكسي، ايهام واغراق
  را بعنوان شاهد مثال ارائه نموده است . و نمونه هاي از شعر اين سنت شكن بزرگ 

 : صور خيال، تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تشخيص، سمبل، بيان پارادوكسي، ايهام واغراق.واژه هاي كليدي
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  مقدمـه : 

توان گفت: شعر شكستن هنجار عادي و منطقي زبان است، شعر، هنري است كه با زبان سرو كار دارد و مي
هايي ترين روش، روشتوان از منطق عادي زبان خارج شد و چه ابزارهايي وجود دارد؟ قديمياما چگونه مي
ها در علم بيان سنّتي عبارتند از : تشبيه، استعاره، شود. اين روشها، در دانش بيان بحث مياست كه از آن

ور خيال يا ايماژها نامند. صمي» صور بياني« يا» صور خيال«ها را نظران آنكنايه و مجاز كه صاحب
)Imagesي نويسنده يا ي كلمه ، عبارت يا جمله) آثاري هستند ذهني يا شباهت قابل رؤيتي كه به وسيله

نيرو » تخيل«ي حسي او به ذهن خواننده يا شنونده منتقل شود و به طور كلّي شود، تا تجربهشاعر ساخته مي
است كه خيال، يعني عنصر اصلي شعر و هنرهاي ديگر از آن ي استعدادهاي ذهن يا فرآيند به كار بردن همه

ي آفرينش هنري است و اي است كه مايهكنندهدهنده و تنظيمآيد. با اين همه تخيل، نيروي شكلبه وجود مي
  گيرد، شكل جديدي از واقعيت است.ي تخيل شكل ميآفرينشي كه به وسيله

شود. ليكن در دوران اخير ر تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز خالصه ميبا توجه به علم بيان سنّتي، صور خيال د
ي زيباشناسي ، صور خيال يا ايماژهاي شعري را از اين نظران و پژوهندگان حوزهو معاصر صاحب

اند و اغراق، ايهام، تشخيص، ها درنظر گرفتهتر از ايني آن را بسيار وسيعمحدوديت خارج كرده و گستره
  دانند. يان پارادوكسي را نيز جزو صور خيال ميسمبل و ب

 مجاز،كنايه، استعاره، (تشبيه، ي بيان جديددر حوزه »صور خيال« در اين مقاله، كوشش براي مشخص كردن

تشخيص، سمبل، بيان پارادوكسي، ايهام و اغراق) در اشعار نيمايوشيج پدر شعر نو فارسي بوده است؛ اگرچه 
- سال، نهالي نورس يا نارس ميظر برخي، نسبت به درخت پر شاخ و برگ ادبيات كهنشعر و ادبيات نو در ن

هاي هاي جوان هم در خاك پنهان است و يابد براي يافتن ريشهي نهالنمايد، اما هر چه باشد، حتّي ريشه
هاي است و يا ريشه اي جدا بافتهي آن به كند و كاو بيشتر پرداخت تا بتوان دريافت كه آيا شعر نو تافتهنهفته

سال به هم برتاخته است. از اين رو نگارنده قصد دارد صور خيال در شعر اين نهال و آن درخت كهن
بيان جديد مورد بحث و بررسي قرار داده و نمونه هايي را » صور خيال«نيمايوشيج شاعر نوپرداز را بر اساس 

  .از شعر اين شاعر بزرگ بعنوان شاهد مثال ارائه نمايد 
  صور خيال در شعر نيمايوشيج

تصوير يا خيال، در حقيقت توانايي ارائه نوعي بيان غيرواقعي است كه از ديد تازه و هنري شاعر از محيط 
چنين تخيل، عبارت شود.به بيان ديگر،دخل وتصرّف ذهني شاعردرطبيعت واشيا است.همپيرامون او ناشي مي
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بط پنهاني اشياء دارد. به عبارت ديگر، تخيل نيرويي است كه از كوششي است كه ذهن هنرمند در كشف روا
دهد كه ميان مفاهيم و اشياء ارتباط برقرار كند،پل بزند و چيزي را كه قبل از او، به شاعر امكان آن را مي

  ديگري درنيافته، دريابد.
ه است: آن چه ايماژ گفته گونه تعريف كردقدرم آقاي دكتر سيد محمد علوي مقدم ايماژ را ايناستاد گران

شود و در زبان فارسي تصوير يا خيال، همان است كه جوهر اصلي و عنصر ثابت شعر است. اصوالً شعر مي
  )                 264: 1385بدون صور خيال، شعر نيست بل سخني است ساده و عادي.(علوي مقدم،

ان مفاهيم و اشياءارتباط برقرار كند، پل بزند و دهد كه ميتخيل نيرويي است كه به شاعر امكان آن را مي
  چيزي را كه قبل از او ديگري درنيافته، دريابد.

  اگر بگوييم شعر، سخني مخيل است و چيزي است كه از دل برخيزد و بر دل نشيند، بايد بيفزاييم چنين اثري 
هت در شعر اهميت دارد كه شعر تواند از عناصر خيال خالي باشد. به كار بردن عناصر خيال، از اين جنمي

كند. اگر نيروي خيال و تصرّفات خيالي شعر، شود و در دل رسوخ ميتر در ذهن جايگزين ميبهتر و سريع
توان در مفاهيم هستي، از شعر گرفته شود، ديگر شعر با كالم منثور تفاوتي نخواهد داشت؛ به طوري كه مي

ي و فصل مقوم شعر، همين عامل تخيل و عنصر خيال است. گفت در نظر بسياري از اهل فن جوهر اصل
انگيزي آن انگيز، توصيف كرده و فرق شعر از نظم را، در خيالپيشنيان هم، شعر را به صفت مخيل و خيال

  اند.  دانسته
 چه در تصوير مهم است، اين است كه تصوير در شعر تا چه اندازه شورانگيز باشد و شايدبه طور خالصه آن

اي ندارد، آثارشان محكوم به فنا و بتوان گفت شاعران و بهتر آن كه بگوييم ناظماني كه شعرشان از تخيل بهره
  زوال است. 

يابد و حال آن كنند كه هر كس در آن بينديشد، چيزي درميشاعران بزرگ با نيروي خيال،اشعاري را خلق مي
هاي آنان نظم است ابت، اين است كه بسياري از سرودهكه نظم ناظمان يك بعد دارد و داراي تصويري است ث

  و نه شعر، در صورتي كه مثالً اين شعر نيمايوشيج : 
  ها ! كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد           آي آدم

  )445(ص  سپارد جان يك نفر در آب دارد مي
شعري است آينه مانند كه هر كس  هم نظم است و هم از تصوير برخوردار و هم پيامي انسان دوستانه دارد و

  بيند.تصويرش را در آن مي
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سالگي  62هجري شمسي در  1338هجري شمسي زاده شد و در سال  1276نيمايوشيج كه در سال 

درگذشت پدر شعر نو فارسي است و اهميت او به خاطر اسلوب نويني است كه در شعر فارسي ايجاد كرده 
كه تغيير در سبك گاهي با تغيير در فرم و صورت و قالب است و گاهي  نويسداست. دكتر شفيعي كدكني مي

در محتواي شعر. اما نيما از معدود شاعراني است كه هم در صورت و هم در معناي شعر تغييرات بنيادي 
 انديشيديي داشت، تا آخر عمر به شعرش              ميايجاد كرده است. نيما يوشيج زندگي شاعرانه صادقانه

توان لطافت تصويرهاي شعرش را او از نظر تخيل تواناترين شاعر نوپرداز است. با يك بار خواندن نمي
ي شكن بزرگ و پدر شعر نو فارسي، با آگاهي و اطّالع از ادبيات گذشتهدريافت. نيمايوشيج، اين سنّت

- ه صورتي زيبا در شعرش منعكس ميبيند، بچه را در محيط خود ميفارسي، اساسي تازه را بنيان نهاده، او آن

  ي روستا و عاشق جنگل است.نمايد. او زاده
- نيمايوشيج در برخي از شعرهاي خود همواره به ياد زيستگاه كودكي و نوجواني خود بوده و همين تداعي

هاي ذهني، به تصاوير شعرش رنگ و بوي ديگري داده است. بسياري از تصاوير نيمايوشيج به طبيعت 
رسد. بسياري از تصاوير نيمايوشيج به طبيعت ست و تصويرهاي او يكي از ديگري نوتر به نظر مينزديك ا

  ها نيست.                 نزديك است و نشاني از تصنّع در آن
است و » تشبيه، استعاره، مجاز،  تشخيص، بيان پارادوكسي و سمبل، ايهام و اغراق«ترين صور خيال، از مهم

گيرتر است، تشبيه، تشخيص، سمبل و بيان پارادوكسيو كنايه است. نيمايوشيج بارزتر و چشم چه در اشعارآن
- اي استفاده مينيمايوشيج تا حد معتدلي به تشبيه و استعاره توجه دارد و از، تشبيهات و استعارات بكر و تازه

ي ديدهاي به حسي او نشانه باشد. در تشبيهات حسيكند. و تشبيهات شعر او اغلب از نوع تشيبه مرسل مي
ي طبري دارد،تشبيهات محسوس به محسوس بديعي به چشم شود. در شعرهائي كه به لهجهتازه مشاهده مي

  كند.هاي زنجير مانند ميهاي رديف شده در آب را به دانهها ماهيآيد. براي مثال در يكي از آنمي
  ماندصبحگاهان كه بسته مي
  )423(ص  ماهي آبنوس در زنجير،

كند و از انواع تشبيه مفرد به مفرد، نيمايوشيج از تشبيهاتي كه هر دو سوي آن مقيد حسي باشد نيز استفاده مي
چنين تشبيهات عقلي به حسي و حسي به عقلي نيز در شعرش جويد. و هممقيد به مفرد و مركّب سود مي

  يني وجود دارد.شود و در اين نوع تصاوير او هم تالش براي نوآفرديده مي
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ها از عناصر ديو و اژدها استفاده نموده است.به هائي دارد كه كه در آنتشبيه وهمي و خيالي در شعر او نمونه
هاي تو در توي انگيزي جنگلرسد بسياري از تشبيهات وهمي و خيالي در شعر او به علّت وهمنظر مي

  نشينان بوده است.يان و جنگلهاي ديو و پري در ميان روستائمازندران و رواج قصه
نيز ديده شده است. مانند » شبه آن مركّب باشدتشبيهي كه وجه«شكن بزرگ تشبيه تمثيل در شعر اين سنّت

- هايي اندك در ديوان اشعارش ديده ميشعر انگاسي، داروگ، اجاق سرد. و از تشبيه مضمر و تفضيل نمونه

  شود.
شود كه به آن تشبيه مؤكّد آورند، ديده ميبيهي كه در آن ادات را نميدر شعر نيمايوشيج تشبيه بليغ يعني تش

  ها ذكر نشده است.شبه در آنتوان گفت، چون ادات تشبيه و وجهيا مجمل هم مي
  دل تو دفتر ناخوانده بود 

  )165(ص           بس معما كه به دفتر داري  
به برتري دارد ، بسيار اندك در آن مشبه بر مشبهدر شعر زير، از نيمايوشيج، تشبيه تفضيل، يعني تشبيهي كه 

  شود.ديده مي
  نه آبم نه آتش نه كوه از عتاب 

  ) 61(ص         كه بس بدترم ز آتش و كوه و آب
  به آتش تشبيه شده است.» سخن«در شعر نيمايوشيج تشبيه مضمر به كار رفته است ودر آن 

  چند گامي برفت و باز استاد 
  لب بگشاد وار و چشم ، ديوانه

باشد و يكي يكي از صور خيال بسيار مشهور كه تأثير آن در ذهن شنونده و خواننده فراوان است، استعاره مي
  ي مصرّحه است. از اقسام استعاره، استعاره

  شب آمد مرا وقت غرّيدن است 
  گه كار و هنگام گرديدن است 

  به من تنگ كرده جهان جاي را 
  )60(ص        را   از اين بيشه بيرون كشم پاي

  باشد.مستعارمنه از جامعه و جهان مي» بيشه«كه در شعر
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به (مستعارمنه) را ذكر كنند، اما مشبهاي كه مشبه (مستعارله) را ذكر ميي مكنيه يعني استعارههمچنين استعاره

بالغيون جديد اين نوع  شود كهآورد، ديده ميبه را به عنوان قرينه در لفظ ميكنند و يكي از لوازم مشبهنمي
  اند.ناميده» تشخيص«استعاره را 

           تركد. هاي ني به ديوار اطاقم دارداز خشكيش ميو جدار دنده
  )504(ص        

هاي تشبيه شده است كه يكي از لوازم آن يعني دنده» انساني«به » ني«استعاره مكنيه است يعني » هاي نيدنده«
شود و آميخته به معناي وصل مي» شودگره خورده مي«يا مثالً در شعر زير  قفسه سينه انسان ذكر شده است.

  ي تبعيه است .شود. استعارهمي
  شوددر بين چيزها كه گره خورده مي

  )325(ص  با روشني و تيرگي اين شب دراز 
و ميزان تأثير  كنايه يكي از صور خيال در ادب و شعر هر زباني است و از ديرباز اهل ادب و منتقدان به كنايه

هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است. اند. كنايه يكي از صورتآن در اسلوب بيان توجه داشته
نمايد، بسياري از معاني را كه اگر با منطق عادي گفتار ادا كنيم لذّت بخش نيست وگاه مستهجن و زشت مي

د. جاي بسياري از تعبيرات و كلمات زشت و حرام توان به اسلوبي دلكش و مؤثّر بيان كراز رهگذر كنايه مي
گونه امتناعي نداشته باشد و ها هيچتوان از راه كنايه به كلمات و تعبيراتي داد كه خواننده از شنيدن آنرا مي

ي تنفّر ها مايهي مفاهيمي باشد كه بيان مستقيم عادي آنشايد سهم عمده در استعمال كنايات در همين حوزه
  . خاطر است

دانيد هر گاه كلمه يا كالم را طوري بيان كنيم كه عالوه بر معني لفظي و حقيقي معناي طوري كه ميهمان
ايم كه در اصطالح اي نيز داشته باشد و مقصودمان همان معناي دوم مجازي باشد از صنعتي بهره بردهپوشيده

ها از نوع كنايه فعل شود و بيشتر آني ديده ميهاي فراوانشود. در شعر نيمايوشيج ، كنايهادبي كنايه گفته مي
- توان يافت. خون خوردن، جان كندن و ترزباني، از آن قبيلهاي موجود ميها را فرهنگباشد كه غالب آنمي

  اند. 
  ست تراخوري ، اين نه كامرانيخون مي
  ست تراكني، اين نه زندگانيجان مي

  ننهاده زمانه با تو از هر چه كه بود
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  )792(ص  ست ترا ماند به جا كه تر زباني وين
  خون خوردن: به شدت عصباني و ناراحت شدن است. كنايه فعل از نوع تلويح. 

جان كندن: كنايه از دست و پا زدن و تقال كردن بسيار ، رنج و سختي بسيار تحمل كردن است. كنايه فعل از 
  نوع ايما. 

  باشد.ي است و كنايه صفت از نوع ايما ميبيانآوري و خوشتر زباني: كنايه از زبان
هاست. چنان كه ترين آناست. مجاز از صور اصلي و حتّي اصلي» مجاز«يكي ديگر از موضوعات علم بيان 

- اند و آن را از مقاصد اصلي بيان شمردهاغلب اهل بالغت بعد از شرح تشبيه، حقيقت و مجاز را مطرح كرده

گويد:(بحث حقيقت و مجاز مقصد دوم از مقاصد اصلي علم بيان است). اند. از جمله صاحب مطول كه مي
  )348ه.ق: 1407(تفتازاني، 

  باشد.مجاز مرسل مي» جهان«شود مثالً در اين شعر در شعر نيمايوشيج مجاز مرسل و عقلي ديده مي
  زان كه بر صد جهان گويم سخن 

  )29(ص          يا جهان ديوانه باشد يا كه من
كند ولي در اشعار كالسيك الباً از مجاز مرسل و مجاز عقلي براي ابداع تصاوير جديد استفاد مينيمايوشيج غ

     كند.  خود بيشتر از مجازهاي متداول و فرسوده استفاده مي
           پس چرا گردم به گرد اين خسان                                                     كه رسد زيشان مرا هر دم زيان   

  )145(ص
  خورد. (خس)و(خسان)كه مجاز مرسل تكراري است بارها در كلّيات اشعارش به چشم مي

كند. در مجازهاي جويد و رستاخيزي در تصاوير خود ايجاد مينيمايوشيج از مجاز عقلي به فراواني سود مي  
  گريد.عقلي اوست كه مرگ ميخندد و بخت مي

  دبنداندرين سرما ، كĤب مي
  خنددبر بساط فقر ، مرگ مي

  )86(ص             رنجد  گريد، قلب ميبخت مي
جان هاي صور خيال در شعر، تصرّفي است كه ذهن شاعر در اشياء و در عناصر بييكي از زيباترين گونه

بخشد و در نتيجه هنگامي كه از ها حركت و جنبش ميكند و از رهگذر نيروي تخيل خويش بدانطبيعت مي



    پرنيان سخن     1688

  
حركت و حيات  نگريم، همه چيز در برابر ما سرشار از زندگي وي چشم او به طبيعت و اشياء ميچهدري

  است.
هاي آن را در مسأله شخصيت بخشيدن وحيات و جنبش دادن به اشياء و عناصر طبيعت چيزي است كه نمونه

 توان يافت، اما توانايي شاعران در اين راه يكسان نيست. شعر بسياري از شاعران مي

كند، در نگاه اي كه گويي اين شاعر، با طبيعت زندگي مييابند.به گونهدر شعر نيماست كه اشياء شخصيت مي
گذارد و به امور معنوي مانند او همه چيز حق حيات و زندگي دارد تا جايي كه از اشياء مادي پا فراتر مي

  بخشد.نيز حيات مي» شادي، مرگ و زندگيغم، «
  )23عشق با من گفت: از جا خيز، هان!           (ص

كند و از اين بخشي به اشياء، شاعر پيوند عميقي با طبيعت برقرار مي ها و شخصيتدر تمامي تصويرپردازي
بيند تمامي اشيا را زنده مي برد. شاعر با تخيلي قوي و پراحساس كه هموارهنزديكي و ارتباط، بسيار لذّت مي

تواند تأثير عميقي بر مخاطب بگذارد و خواننده را كند، مسلماً ميزند و با طبيعت زندگي ميها حرف ميبا آن
  اش شريك سازد.نيز در لذّت كشف شاعرانه

  )575(ص      شد.و مهي نازك در جنگل ويالن مي
مد استفاده از تشخيص بسيار باالست از آنجا كه نيما با شويم كه بسابا نگاهي به رباعيات نيما متوجه مي

اي ها و دردهاي خود دريچهطبيعت و عناصر پيرامونش بسيار مهربان و صميمي است و براي گفتن حرف
گزيند به همين خاطر در رباعيات او نيز طبيعت پويا و زنده است زيباتر و گوياتر از طبيعت شمال بر نمي

  ان نمايي و تشخيص استفاده شده است.واغلب در آن از انس
  گفت ابر بهار، با گل اي شاهد باغ!         

  از خونت بر جبين كه بگذاشته داغ ؟
  گل گفت دلم چو با زبان گشت يكي       

  )556(ص  چو چراغ زينگونه بر افروخت مرا هم
بخشد كه با ديگر مي اي به شعرترين صور خيال است و روح و زندگيبه هر حال، تشخيص يكي از قوي

  پذير نيست.                           صور خيال امكان
اكثر اشعار نيمايوشيج تمثيلي است يعني مشتمل بر حكايتي است كه دو معني ظاهري و باطني دارد مثل 

ي ) همه زيبا و متعال1338تا  1331هاي ي آخر عمر او (سالپادشاه فتح، ققنوس، مرغ آمين. شعرهاي دهه
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هاي مردمي ها درد تودهدهد و در اعماق آنوسمبليك وغمگين است و فضا و محيط شمال ايران را نشان مي
توان حس كرد. سمبليسم يا تمثيلي بودن شعرهاي او به حدي استادانه و به اصطالح طبيعي است كه را مي
ها و نمادهاي شعر نيما است. سمبل ها را در معناي غير سمبليك هم فهميد. سمبل از اجزاء تمثيلتوان آنمي

كند اما در معناي كلّي يعني يي طبيعي را توصيف مياست و شعر به ظاهر حادثهاغلب از طبيعت انتخاب شده
اند.مثالً كساني كه دهد و لذا به اين شيوه سمبوليسم اجتماعي گفتهتمثيلي يك حقيقت اجتماعي را شرح مي

است، كمك مشغولند اما جلوي چشم آنان كسي در دريا در حال غرق شدناند و به نشاط در ساحل نشسته
خبر به زندگي خود طلبد و كسي به او اعتنايي ندارد. اين شعر تمثيلي است از اجتماع كه مردم بيمي

ها مشغولندو متوجه اطراف خود نيستند. اجزاء اين تمثيل يعني دريا(زندگي و حيات پرآشوب)، ساحل(خانه
ها ! كه بر ساحل نشسته شاد ها(مردم) و غريق(خود نيما) سمبل هستند. آي آدمأمن و خوش)،  آدم شهرهاي

  و خندانيد           
 

    سپارد جان يك نفر در آب دارد مي   
  )445(ص  زنديك نفر دارد كه دست و پاي دائم مي   

آشكار و اكثراً خفي هستند. مثالً در شعر نيمايوشيج در مجموع سمبليك و تمثيلي است منتها گاهي قراين 
  گويد:پادشاه فتح مي

  نما پائيز                       در چنين وحشت
  كارغوان از بيم هرگز گل در نياوردن  

ي آشكار اين ي خفيه است كه پائيز استعاره يا سمبل است(جامعه و جهان)و از سوي ديگر قرينهقرينه» چنين«
  دهد نه در پائيز.بهار گل مياست كه ارغوان در 

فوالدم، ناقوس، مرغ  دل«اي كه در اشعار شود، به گونهبيان پارادوكسي در اشعار نيمايوشيج به وفور يافت مي
خورد، يعني شاعر با تصرّف شاعرانه در طبيعت، امور اين نوع بيان به چشم مي...» غم، اندوهناك شب و 

شف تصويري تازه دست يافته است كه نه تنها تاره و امروزي است، بلكه متضاذي زا به هم پيوند زده و به ك
  توانست به خواننده القا كند.نمي                          ها سرشار از مفاهيمي است كه شاعر، جز درغير اين واژه

  زندگاني چه گرفتاري شيريني هست 
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شاعر زندگي را يك گرفتاري شيرين ناميده گرفتاري محصول چيزي جز تلخي و سختي نيست ، در حالي كه 

  است.
   ايهام و اغراق دو نوع ديگر از صور خيال هستند كه در شعر نيمايوشج  بسيار اندكند. 

به طور كلّي تصاوير شعر نيمايوشيج هميشه زود فهم نيست و گاهي ابهام آن چندان زياد است كه حتّي بعد  
  ير، مطمئن بود.توان به صحت تفساز تأمل بسيار هم نمي

  هاي حسي خود اوست نه تجارب ديگران. به هر تقدير، تصاوير اشعار نيمايوشيج حاصل  تجربه
  گيري:نتيجه

  توان  نتيجه گرفت: چه گفته شد ميبر اساس آن
 هاي حسي خود اوست نه تجارب ديگران.تصاوير اشعار نيمايوشيج حاصل  تجربه -1

است كه دو معني ظاهري و مبلي است يعني مشتمل بر حكايتياكثر اشعار نيمايوشيج تمثيلي و س -2
 باطني دارد.

 باشد.ها از نوع كنايه فعل ميشود و بيشتر آنميهاي فراواني ديدهدر شعر نيمايوشيج، كنايه -3

نيمايوشيج تا حدمتعادلي به تشبيه و استعاره توجه دارد و تشبيهات و استعارات او معموالً بكر و  -4
  تازه هستند.

 شود.وفوريافت ميبيان پارادوكسي دراشعار نيمايوشيج به -5

 يابند. در شعر نيماست كه اشياء شخصيت مي -6

 كند. نيمايوشيج غالباً از مجاز براي ابداع تصاوير جديد استفاده مي -7
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