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Abstract  

      Nima Yushij is a pain-wise poet with personal and inner sufferings. He 

is both aware of the pains of society and capable of using the language, 

tools and poetic techniques. The present research conducted through a 

descriptive-analytical method seeks to answer the question ‘which 

linguistic and literary techniques and devices did Nima use to transmit grief 

and influence the audiences of his poetry?’ This study shows that Nima has 

been able to use literary and linguistic devices to transmit the suffering and 

sombrous experiences of his own individual, social and intellectual life and 

his community. From a literary viewpoint, he has based his similes, 

metaphors and generally imagery system on dark and bitter images. So, the 

components of imagery in his poetry are generally sad. Furthermore, Nima 

leads the reader to a sad atmosphere by using some language games and 

setting a musical background to his poems. The use of repetition and its 

various types innovatively, heavy and calm metres, long vowels as well as 

the conscious use of sorrowful compounds and words are Nima's linguistic 

techniques in order to present and visualize the concept of sorrow. 
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 لرستان دانشگاه فارسي اتادبيّ و زبان دکتري دانشجوي
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 علي نوريدکتر 
 لرستان دانشگاه فارسي اتادبيّ و زبان دانشيار

 
 چکيده

 آگاه نيز جامعه يدردها از ،يدرون و يف د اندوه و رنج ب  رلاوه که دردآشنا و دردمند است يش ار  جيوش ي ماين

 ايهکياکنو  ، ابزارهازبان ب  ، در فضاي شع ،گ يد ييسو از دهد.و آنها را در ش ع  وود، بازاا  مي اس ت بوده

 از ماين که تاس پ سش نيا به پاسخ دنبال به يفياوص-يلياحل يروش با حاض  پژوهش. دارد طاس لّ زين ش ار انه

 .  است  دهک استفاده ،وود شع  مخاطب ب  ي گذاريثأا و اندوه انتقال يب ا يادب و يزبان داتيامه و هاکياکن کدام

 و هاجرن انتقال ةنيزم ،يزبان و يادب يابزارها کاربس ت با اس ت اوانس  ته ماين که دهديم نش  ان يب رس  نيا

ه اش بيهات، استعارات و ب ،يادب منظ  از او. کند ف اهم را اشجامعه و وود يفک  و ياجتمار ،يف د الخ اتياج ب

 شع  در اليو صور ياجزا چنانکه است؛ نهاده بنا الخ و  هيا  ياصاو ب  شت يب را وود ش ع  يماژيا نظامي طور کلّ

 هاييازب يب و از استفاده با زده،عد ادبي و ساوتن اصاوي  الخ و اندوهنيما رلاوه ب  بُ. هس تند زدهاندوه رموماً او

 وهيش. دهديم سوق اندوهناک ييفضا سمت به را وواننده وود، هايس وده ييايقيموس بست  در سازينهيزم و يزبان

 گاهانهآ ي يگبه ه و بلند يهامصوّت از اس تفاده آرام، و نيس نگ اوزان ي يکارگ به آن، هايگونه و «اک ار» يعيبد

 .است اندوه مفهوم ماجسّ و ارائه جهت در ماين يزبان هايکياکن از زا،اندوه واژگان و باتيا ک از
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 مهمقدّ -0

اس كه تجربيات شخصي تلخي را از اي حسّاي قوي و روحيهنيما شاعري است با عاطفه

-كس نميزندگي داخلي من را هيچ»كند: مي حهمچنان كه خود تصری، سرگذرانده است

ي خودم را تسلّ ،انواع و اقسام]به[  ناپذیري است.لو رنج تحمّ داند در چه اغتشاش

نيا، )رضایي «داندكس نميرسد و هيچولي كارد به استخوانم مي ؛كنمبردباري مي ؛دهممي

0211 :25.)  

 ةباردر شهایطبيعت روستایي، دغدغه خلوت روستا و در نيمازندگي  ازسوي دیگر،

اغلب كساني  كهباعث شده است  با مخالفان اشهميشگيهاي و جدال آن مسائلو شعر 

اس یاد زودرنج و حسّ گریزان، سودایي، به عنوان شاعري اند از اوكه او را از نزدیک دیده

رات را در شعر خود آشکار كرده است. أثّكنند كه مقهور هيجانات روحي بوده و این ت

-ایران زیسته كه اغلب همراه با شکستسياسي -اي از تاریخ اجتماعينيما در برههبعلاوه، 

مات و ها و تألّرنج ةنيآیرا  اوشعر  ،از این رو .ها بوده استنوميدي ها ورنج ها و

ست اشاعري او »اند: دانسته غربت اوغم و بویژه بازتاب  هاي فردي و اجتماعيدغدغه

آلود و ست غماشعري شعر او،  .فغان است به ،خود ةگریز كه از زمانسودایي و مردم

« غربت از یاران و همدلان ]و[ربت از طبيعت، غربت از ذات انسانيت، غربت؛ غبيانگر درد 

 (.011: 0211)آشوري، 

هاي شاعران، سرودهرایج و مرسوم در تبيين و تحليل وجه عاطفي  ةشيو ،اصولاً

با رجوع  ،اغلب ،بررسي آنها از جهات مختلف ساختاري و محتوایي است و پژوهشگر

ها و دلایل بروز اندوه، شادماني، عشق، به فرامتن در پي كشف زمينهزدن به متن و نقب 

خشم و وجوه عاطفي دیگر در اشعار شاعر است. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن نگاه 

ایي ههاي نيما دارد، فنون و تمهيدات و تکنيکسرودهمحتوایي اندوه ةگذرایي كه به جنب

جسته بررسي و ابداعات و ابتکارات خود بهره ةانتقال اندوه شاعرانبراي  ،را كه از آنها
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ریح هاي كلام، تبيين و تشامکانات و قابليت و را براي استفاده هرچه بيشتر ازا ةشاعران

 كند. 

 لهأمس بيان -0-0

هاي او و آشنایي با لایه نفوذ به دنياي دروني ابزار بهترین ل هر شاعريشناخت تخيّ

 چيز هر از بيش شاعر هر صور خيال و نظام ایماژي چراكه ؛ستاو عاطفي و فکري

او را در شاعري نشان دهد و ميزان پيچيدگي و سادگي  قدرت و قابليت تواندميي دیگر

 كس هر كه آنجایياز » ،دیگر بيان بهفکري او را آشکار كند.  ةت منظومو ضعف و قوّ

 داراي نيز او صورخيال، طبعاً دارد، را خود ةویژ هايهتجرب خود صّ خا زندگي در

 بيشوكم سبک، صاحب شاعر هر تصاویر نوع ت.اوس خود ةویژ كه است مشخصاتي

  (. 20: 0211كدكني، )شفيعي« دارد او ةتجرب به اختصاص

كه مفاهيم شعري، سوار بر صور خيال و در لباس تصاویر و ایماژها  با توجه به این

خلق یا انتخاب این تصاویر بيشتر تبحّر داشته باشد در شوند، هر قدر شاعر در ارائه مي

تر است. علاوه بر صور خيال و ابزارهاي بلاغي، زبان و نظام قانتقال مفاهيم شعري موفّ

ع اعم از درد و رنج و نااميدي و ر مفاهيم متنوّآوایي و موسيقيایي شعر نيز در انتقال مؤثّ

ي            هاي زبانه عبارتي بازييت بسزایي دارد؛ بغيره به ذهن مخاطب اهمّ

(language games )ّها، كارگيري آواها، واژهبه ةي شيوو نوع استفاده از واژگان و حت

ت ثير دارد. شاعر با استفاده از این امکاناأاركان و اوزان نيز در رساندن بهتر این پيام اندوه ت

عاطفه  اي هنري و غيرمستقيم نيزوهكند علاوه بر بيان مستقيم اندوه دروني، به شيسعي مي

 اندوه را به خواننده القا كند. 

لي قوي و آشنا به رموز زبان و قواعد وزن و نيما شاعري است با عاطفه و تخيّ 

اي او هچنانکه پيشتر گفته شد دردمندي و اندوه بر اغلب سروده یک سو،موسيقي. از 

با تسّلطي كه بر زبان شعر و اصول شاعري دارد، به  سوي دیگر،افکنده است و از سایه
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ه كند؛ بر، فضاي اندوهناكي خلق ميهاي ادبي مؤثّخيال نيرومند و تکنيک كمک صور

شود و رنج و درد انگيز شعر ميطوري كه خواننده ناخودآگاه مقهور فضاي تلخ و حزن

 كند. تر احساس ميتر و محسوسرا ملموس

، نيما براي انتقال بهتر اندوه فردي :این است كهصلي پژوهش بر این اساس، پرسش ا

هایي بهره برده است؟ براي یافتن پاسخ ها و روشاجتماعي و فلسفي خود از چه تکنيک

اي      هبه بررسي زمينه ،صورت مختصردرخوري براي پاسخ به این پرسش، ابتدا به

تمهيدات و ابتکارات ادبي و زباني  ،سپس و پردازیمگيري اندوه در شعر نيما ميشکل

ي كه هایكنيم: در سطح ادبي، تکنيکنيما را در القاي مفهوم رنج در دو سطح بررسي مي

نيم و كنيما با استفاده از ابزارهاي بلاغي براي خلق فضاي اندوه به كار برده را بررسي مي

وه القاي اند در جهتكلام هاي او را از موسيقي هاي زباني و استفادهدر سطح زباني، بازي

 دهيم.نشان مي

 

 پژوهش ةپيشين -0-5

در  تقي پورنامداریان  برخي تحقيقات مشابه در این حوزه انجام شده است از جمله:

بوده  دشعر نيما از سّنت تا تجدّتحوّل در پي تبيين سير  (0211)« ام ابریستخانه»كتاب 

كه  مبحثيدر آنجا،  اامّ  ؛تحليل كرده است ،ترین اشعار او را از منظر زبان و تصویرو مهم

ر د پيوند سبک شعري نيما را با اندوه بررسي كند نيامده است. هدي شریفيان  مستقيماً

 و یوشيج نيما اراشع اساس بر فارسي شعر در نوستالژي فرآیند ررسيب»اي با عنوان مقاله

 هاي این دو شاعرسروده در را نوستالژي مختلف هايهجنب ،(0215) «ثالثاخوان مهدي

 دو این شعر در رنج و اندوه ي این مقاله،هالتحلي تمام ر. داست هبررسي و مقایسه كرد

 عدبُ در اندوه نمود به و شده بررسي ه با رویکردي متفاوتو البتّ فکري منظرز ا شاعر

 «هاي نيمادغدغه»اي با عنوان در مقالهه است. محمود درگاهي نشد توجهيي زبان و ادبي

اي هدر خدمت دغدغه، كه شعر نيما بيش از هر شاعر دیگري هبه این نتيجه رسيد ،(0219)
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 به نگاهي» ةدر مقال مطلقة خود بوده است. یدالله بهمنياجتماعي و مردم زمان

ترین فراهنجارهاي نيما عمده شعر او، 22با تکيه بر  ،(0294) «نيما شعر در گریزيرهنجا

یک از این آثار، شعر نيما از منظر تمهيدات زباني و ادبي در هيچاّما است. را بررسي كرده 

 و بلاغي در پرورش مفهوم اندوه بررسي نشده است.

 

  يت پژوهشض ورت و اهمّ -0-1

ا هها و آمال شاعرانه او، تکنيکفي رنجتواند علاوه بر معرّهاي نيما ميسرودهاندوهبررسي 

عنوان  بههمچنين  و بلاغي او را در خلق فضاي تراژیک آشکار كندهاي زباني و و توانایي

 ود.به كار ر ،الگویي در بررسي نمود عواطف شاعران در بافت زبان و تصویر شعرشان

 

 بحث -5

انسان  زفصل مميّ« اندوه»از بارزترین حالات روحي انسان است. شاید بتوان گفت « اندوه»

شود. شاعران هایش سنجيده ميميزان اندوه و جنس اندوه ةانسان به انداز .و حيوان است

هاي وطني، شمار سرودهدانند. اندوه است كه خالق بيآفرینش مي ةمایجاناندوه و درد را 

كه منجر به خلق ميراث ارزشمند  بودهاندوه عاشقانه  ،این ميان دراخلاقي و انساني است و 

يت اهمّ ،اندوه و درد در شعر شاعران ةمطالع ،ادبيات عاشقانه شده است. بر این اساس

حالات روحي و عاطفي، بویژه غم و اندوه  ةتوان با تحليل روانشناسانبسياري دارد و مي

 برد. هاي خلق آثار آنان پيبه زمينه ران و نویسندگان،بسياري از شاع

فردي، هم در تاریخ معاصر ایران، نيما از شاعراني است كه علاوه بر رنج و دردهاي 

-گونه موضوعاي از اشعار او به اینهاي بزرگ انساني داشته و بخش عمدهدردها و دغدغه

هاي ذهني او بوده اختصاص یافته است و هم تغيير فرم و ساختار شعر از درگيري ها

دي سازي و تمهيوزن و قافيه هم زمينه ةشکني نيما در حوزشهریار، سنّت ةاست. به عقيد



 25 ة، شمار0010بهار ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة رلمي  070

 

تر توصيف كند )شهریار، هاي جنگ جهاني را بهتر و آساندردها و مصيبتبوده است تا 

0215 :141).  

هاي مختلف بازگو هاي خود و جامعه را در قالب گزارهكه رنج نيما علاوه بر این

خود  ةهاي زباني در انتقال اندوه شاعرانل به صور خيال و برخي قابليتكرده، با توسّ

با استفاده از ابزارهایي چون تشبيه، استعاره، نماد، كنایه  لباًاین تصاویر غاكوشيده است. 

برخي صنایع بدیعي، گيري شاعر از علاوه بر تصاویر شعري، بهرهاند. شده و... ارائه

و استفاده از واژگان خاص از ابزارهاي زباني او در القاي اندوه سازي تركيبهمچنين 

 است.  بوده

 

 ثي  آن در بافت ادبي و زبانيأنيما و اهاي فک ي شع  زمينه -5-0

توان سراغ اي را از او ميهاي نيماست. كمتر سرودهاندوه و درد رنگ اصلي غالب سروده

 ماني»اندوهناک نباشد؛  -با تفاوت در ميزان آن-گرفت كه لحن او جدّي و فضاي شعر 

ک ذهني رمانتياو شاعري با . جدید را كشف كرده است ةهاي اساسي اندیشیوشيج زمينه

، درد اجتماعي: است از هایش عبارتصهمشخّ كه عميق است رمانتيسم او دردناک و ت؛اس

  (.021: 0211)فتوحي،  «يبردن به طبيعت و تنهایدرگيري با مسائل انسان و جامعه و پناه

، او از لحاظ فکري و جناحي «نيما ةهاي روزانیادداشت»به اذعان خود نيما در كتاب 

حالم خوش»خشنود نيز هست:  ،حزب و گروه سياسي وابسته نبوده و از این باببه هيچ 

: 0211نيا، )رضایي« اي به دامان من نيستام و هيچ لکّهكه من عضو هيچ حزبي نبوده

01 .) 

غالب اشعار نيما روایت رنج است و كمتر شعري از او مي توان یافت كه خالي از 

شعر غراب تصویري »گوید: نيما مي« غراب»تحليل شعر اندوه باشد. پورنامداریان در 

ما، آن پيدا و ناپيدا بر سر غالب شعرهاي نياز اندوه و تنهایي نيماست كه سایة بسيار گویا 
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ي بر سر آن شعرهایي كه فضاي آنها با پرتوي كمرنگ از اميد، روشنایي یافته است، حتّ

 (. 022: 0210)پورنامداریان، « كندسنگيني مي

: گویدهاي فردي است؛ خود او در این خصوص ميبخشي از اندوه نيما، ناشي از رنج

واقعي باید آن مایه را داشته  ةگویند ،من ةبه عقيد. اندوه و رنج است ،اصلي شعر من ةمای»

(. نيما 91: 0211، احمدآل« )یمگوشعر مي ،من براي اندوه خود و اندوه دیگران .باشد

-لق و خوي ساده و روستایي دارد، زود ميبه همان اندازه كه خُكوهستان است و  ةزاد

 پذیرد: ثير ميأشود و از اتفاقات ناگوار ترنجد، اندوهناک مي

 مادونااان شاااهرساااتااان نيمن از این 

 

 ماخاااطاار پااردرد كااوهساااااتااانااي 

 (21: 0210یوشيج،  )نيما                     

گریز او بر انزواطلب و جمع ةبه روحيها ها و اظهار دردمنديبخشي از این شکایت

گونه توصيف را این اش حال روحيهایش خود او نيز در یکي از یادداشتگردد؛ مي

)طاهباز، « ستبدبختي من ا ةخيلي مأیوس و غمگين هستم این نهایت درج: »كندمي

0211 :201.) 

فردي  او كهم شویمتوجه مي نيماهاي روحي و رواني و واكاوي جنبه ا بررسيب

ر علاوه ب»گفتن است. سخنبا خود اندوه و ، دوستدار تنهایيو  منزوي، در انتظار مرگ

تصویري كه از لحظه مرگ خود نيز « من ةآیند»بار، نيما در یادداشتي با عنوان زندگي رنج

ي مُردن من هم باید آسان بميرم. حتّ ، در ذهن دارد دردناک است: من باید زجرُكش شده

  .(29: 0211نيا، )رضایي« نباشد

ي كه انزوای-تمایل هميشگي او به انزواست  نيما،رمانتيک  شعر هايصهمشخّیکي از 

ب نکن چرا انزوا را این عجّت»نویسد: مي ،هایشنامه یکي از در .ستایدآشکارا آن را مي

را به طراوت صبحگاهي، به نسيم سحري قسم، مرا به حال خود . تو قدر دوست دارم

  .(24: 0210)حميدیان، « نبه قلب خسته من دست نز .بگذار
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 یا: 

 ساااخت دارم عزلت و اندوه دوسااات

 و تنهاااساااتمم ن چانااان گامانااامما

 

 دانم دشااامن ساااخت من اوسااات گرچه 

 اره ناااپاايااداسااااتاامباايااا یااکاائااگااو

 (25: 0210یوشيج،  )نيما                      

لين است؛ این مثنوي كه اوّ« پریده رنگِ ةقصّ »مثنوي بلند  ة بارز این ویژگي نيمانمون

شعر اوست به نوعي روایتي از مصائب زندگي اوست و بلایي كه عشق بر سر او آورده 

(. 51: 0210)پورنامداریان،   ویل كردأت« عشق به حق و حقيقت»است. این عشق را باید 

 طرزنيما معتقد است عشق او به آنچه حقيقي است و از آن جمله عشقش به  ،در واقع

 ،خون سرد را اگر بفشاریم ،پریده رنگِ ةقصّ»اندوه او شده است؛  ةمایاي كه آورده، تازه

شور و  جویي ازگيري و پناهتنهایي و گوشه ریزد بجز ميلي عجيب و مفرط بهچيزي نمي

 (. 24: 0210)حميدیان، « نشينيشهري به زندگي كوه ةشر جامع

 ،یوش را به مقصد تهران ترک كرد، از آن پسهايكه كوهستان نيما پس از آن

توان گفت غربت و غم دوري از وطن )نوستالژي( مي ،از این رو ؛زادگاهش بود اندوهگينِ

هاي اوست. در شعري، خطاب به كوه فراكش در یوش سرودهاصلي بخشي از اندوه ةزمين

  گوید:مي

 گااذرددو سااااال مااي ،اي فااراكااش

 اسااايرهاااي شاااهر، ن در این خااانااهم

 گااوئاايااا دزدم از بسااااي تااقصااااياار

 

 كااه ماان از روي دلااکشااااات دورم 

 مااچااو پاارنااده در ماايااان قاافااسهاا

 ن مااحاابااسجاايااام در خااورشااااده

 (011: 0210یوشيج،  )نيما                   

 یا:

 من ةدور شااااد آن گاال شاااکافااتاا

 

 ماان ةور مااانااد از ماان آشاااايااانااد 

 (002)همان:                                     
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 گاهي نيز اندوه شاعر از سنخ نوستالژي دوران كودكي است: 

 ؟شاااد چه هاشاااادماني ؟كو كودكي

 ؟من حال آن و من رنگ آن شااد چه

 

 ؟شااااد چااه هاااكاااماارانااي هااا،تااازگااي 

 ماان آمااال اولااياان آن شااااد مااحااو

     (20: 0210 یوشيج، نيما)                       

با مرور خاطرات جواني و روزهاي  -جواني اوست ةكه یادگار دور- نيز« افسانه»در 

 خورد.عشق، بر روزهاي رفته حسرت مي

سياسي است؛ نيما -ة اصلي شعر نيما اندوه اجتماعيهاي فردي، مایعلاوه بر رنج

د است. شاعري كه شعرش را همانند شاعران مشروطه در خدمت شاعري سياسي و متعهّ

هميشگي نيما نسبت به جامعه و  ةدغدغ»جامعه و وطن خود به خدمت گرفته است. 

 تي()=رآليس هاي رئاليستيهاي اجتماعي و جنبهوطن غور در دنياي واقعي و طرح واقعيت

ت و پردازد، آن را به قوّ ست. او به این جهان نيز ميهاي اساسي فکري نيمامایهاز بُن

نهاني او به عنوان كند و همچنان آرزوي وصف مي ،ف و بدبينيشکوه و توأم با تأسّ

)آیتي  «خواه، رهایي مردم جامعه و اجتماع آن روز استمُصلحي اجتماعي و انساني آرمان

هاي نيما، حاوي غم جامعه سروده(. بخش قابل توجهي از اندوه11: 0212 و دسترنجي،

 طن و ناآباداني و ناكامي آن است:و درد و

 تنم ميرم صااااد بااار پس از مرگِمي

 دگر روي تو نتوانم دیاادزان رو كااه 

 

 گااریااد باااز تااناام در كاافاانااممااي 

 مان، اي وطانام، اي وطانااماي ماهاوش 

 (  512)همان:                                      

اي هنيما براي شعرش رسالت قائل است و سهم چشمگيري از شکایت ها و دردمندي

 او متوجه مردم وطن است: 

 خندانيد ها كه بر ساحل نشسته شاد وآي آدم

 سپارد جانک نفر در آب دارد ميی

  زندک نفر دارد كه دست و پاي دائم ميی
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  دانيدروي این دریاي تند و تيره و سنگين كه مي

 (  210)همان:                                           

 دهد كه رهاورد شعر او تنها تغييرات بنيادین در ساختارحيات شعري نيما نشان مي

ش امري قابل ستای كه د و التزام را در شعر خود حفظ كردهشعر نيست؛ بلکه او روح تعهّ

: 0215م، مقدّ )جباري« نكردن رنج دیگرافهم، خود بودن و در مرتبه كمالرنجور»است. 

ز ا رنج و دردمندي در شعر نيما ناشي از معضلات مختلفي در جامعه، ( هنر نيماست.10

 قر وگرایي جامعه، فجمله ناكامي نهضت مشروطه، شکست قيام جنگل، جهل و واپس

 اجتماعي و فرهنگي است.  هايتنگدستي و بسياري از موضوع

خانواده »هاي او نمود آشکارتري دارد؛ از جمله: پاي این مسائل در برخي سرودهردّ 

جامعه »، «بشارت»، «اد وطنمبه ی»، «قلب قوي»، «خاركن» ،«تركش روزگاراز »، «سرباز

، «واي بر من»، «مرغ غم»، «غراب»، «ققنوس»، «سرباز فولادین» ،«شهيد گمنام»، «مقتول

  .«محبس»و  «مهتاب»، «پادشاه فتح»، «ناقوس»، «داروگ»، «هاآي آدم»

 

 هاي ادبي و بلاغي نيما در القاي اندوهاکنيک -5-5

هایي است كه در یافتن از افکار و اندیشهشناخت جهان دروني شاعر منوط به آگاهي

ت. این شناخت عموماً با مطالعه و دقّت در هاي خود بدان پرداخته اسضمن سروده

كامل نخواهد شد مگر  ،این شناخت ،حالیابد، با اینمضامين و مفاهيم شعري تحقق مي

ر بنيادین تصاویكشف »دیگر  اژي شاعر نيز بررسي شود؛ به بيانل و نظام ایمكه تخيّ این

هاي تصویر، كليد ورود به جهان درون هنرمند را در اختيار در آثار هنرمند و ترسيم خوشه

هر شاعري بنا به احساسات و احوال . البتّه، (11: 0211، فتوحي) «ددهانسان قرار مي

-اي را بركارگيري صور خيال و تصاویر شاعرانه روش ویژهخود، در به  روحي خاصّ

  . یندگزمي
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ثّر و ؤنيما از جمله شاعراني است كه  از صور خيال به فراواني و در عين حال م

عر شسازي اصيل به معناي واقعي خودش در تصویر»جاندار بهره برده است؛ به عبارتي 

هاي او توجه صات سرودهاز مشخّ  ،افزون بر این .(012: 0212ثالث، اخوان) «نيماست

رح است این است كه نيما تا چه در اینجا مط اقليمي است. آنچهصاویر بومي و ویژه به ت

 اش موفّق بوده است. در استخدام این تصاویر به منظور انتقال تجارب روحي حد

گفته شد كه نيما با اندوه مأنوس است و اساساً معتقد است كه شعر او  از این پيش

 گيرد: از اندوه و درد مایه مي

 دارم دوساااتگویناد چرا من غم دل 

 

 گيرد پوسااااتمي ،جااان ساااخنم از غم 

 (529: 0210یوشيج،  )نيما                     

يال در شعر نيما، خ»برد: از خيال بهره مي ،ربخشي كلاماثاو براي ایجاد فضاي اندوه و 

ر شعرهاي او خيال زائد )یعني هاي شاعر و هرگز دپلي است براي مفاهيم ذهني و اندیشه

گيري از به همين منظور با بهره .(451: 0291، كدكني)شفيعي« شوددیده نمي لازم(غير

آور، ذهن مخاطب را به سمت فضاي دلخواه خود سوق تصاویر تيره و تابلوهاي رقّت

 دهد. مي

 ...نایه وك ،يه، استعاره، تشخيص، نماد، تلميحبلاغي تشب و ابزارهاي كه فنون از آنجا

خش ، این باستتصویرسازي و ایجاد ادبيت متن  پردازي ويالخ هاي اصلي براياز روش

 .كنيمرا با تأكيد بر این مقولات بررسي مي

 

 درودمت بيان اندوه اشبيه و ارکان آن -5-5-0

-منظر روان از. است كشيدن احوال دروني هر شاعرشبيه، بستري مناسب براي به تصویرت

ي، وارگرازاضطراب،  شادماني، اندوهناكي، مانندبسياري از نمودهاي روحي  ،شناختي

ما نيز د. در شعر نيكشدنياي خالق آن را به تصویر ميدر واقع  در تشبيه،دگي و... پيچي

 ةهاي نيما یوشيج نو است و سابقتشبيهات و همانندسازي»اي دارد؛ تشبيه، كاركرد ویژه
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(. در 12: 0215 ثروتيان،« )داردبرد سابقه نكه نيما به كار مي يصورتتاریخي ندارد یا به 

، نژاديپارس) رات شاعر در ذهن خواننده بنشيندشود كه تصوّتشبيه باعث ميشعر نيما 

 است به همين دليل است كه اركان اصلي تشبيه در شعر او تصاویري .(022: 0211

  زا:اندوه

 ازبا تنش گرم بيابان در

  مرده را ماند در گورش تنگ

 (99: 0210یوشيج،  )نيما     

-بهٌمش ،ترین شگردهاي نيما در خلق فضاي اندوه، این است كه معمولاًیکي از اصلي

كند كه حامل مفاهيمي چون رنج و درد و تلخي و تيرگي ها را از تصاویري انتخاب ميبه

آن و  ةت اندوهند، گاه نتيجگاهي علّ  در یک تشبيه اندوهناک، هابهاند. این مشبهٌ و سختي

 كند: انگيزي را خلق ميو این عوامل فضاي حزن گاهي ملازم با آن هستند

  كز عروق مرده بگشاید مرده خونيوین خبر چون ... 

   هاي ناتوان ناتواناندمد در عرقمي

 (42)همان:                            

و باعث احساسي ناخوشایند  ست كه خبر به آن مانند شدها بهيشبهٌ، م«مرده خون»

 است یا: 

 چون گور همچو زنداني شبِ

 مرغ از تنگي قفس جسته است 

 (422)همان:                      

دلهره و اندوه ترس و  باعث ومانند شده  ،ست كه شب به آناايبهمٌشبه ،«گور»

 شود. مي
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 یا: 

  شيطاني كند كه گوريدر شب تيره چو 

 وندر آن دام دل افسایش را 

 (445)همان:                 

 یا: 

 عاشقا! جغد گو بود، و بودش

 دل ویرانةآشنایي به 

 ( 41)همان:                  

خاب را نيز از بين مواردي انت« مشبه»به، هاي خود، علاوه بر مشبهٌ نيما در تصویرآفریني

در بيشتر موارد هم تشبيهات را به صورت  كند كه به مفهوم درد و اندوه نزدیکند.مي

  برد:اضافه تشبيهي به كار مي

 ، چون دود رفته بر زیردیوار غمروي این 

 و پر  دائماً بنشسته، پهن كرده بال

 ( 225)همان:                        

  یا: 

 بساااوخت آتش حسااارتخاطر گل ز 

 

 زآنکااه یکي دیااده باادیااد و برناادوخاات 

 (10)همان:                                     

 یا:  

 كيست داند )آنچناني كه بباید( از چه رنجورند مردم؟ 

 گم خود شده دود آه مردمان در 

 ( 251)همان:                       

ها، غم به دیوار، حسرت به آتش و آه به دود مانند شده است و جنس نمونهدر این 

 كند.  القامي ،را  به ذهن ها به نوعي است كه اندوهمشبه
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 كند كه ارتباط چنداني با اندوه و دردهایي استفاده ميشبهشبه و مُاز مُ نيز شاعر گاهي

براي نمونه، در  ؛كند اندوهناک استا حاصل تشبيه و مفهومي كه بيان ميندارند، امّ

یوشيج،  )نيمادل من  نست، همچوا محروم ز روشنيگوید: مي« شمع كرجي»توصيف 

ا هيچ كدام به خودي خود ناقل مفهوم اندوه نيستند؛ امّ« دل»و « شمع» .(004: 0210

د آلوكننده و یأسده )محروم ز روشني( نااميدشبهي كه شاعر براي آنها انتخاب كروجه

 است یا: 

 (شده)این عالمِ تسخير اندرین عالم

 اي پاره كلوخاو در آن همچو به تيپا شده

 شدهتحقيرماند و مي مانده 

 (441)همان:                  

 

 زاابزارهاي استعاري و ولق ايماژهاي اندوه -5-5-5

الضمير يماف تصویري بيان وهاي تصویرسازي از موجزترین و كارآمدترین شيوهاستعاره 

هماني مشبه مّدعي یکساني و این . در این نوع بلاغي، شاعر معمولاًیدآبه شمار مي

ترینِ امکانات در عالي»استعاره را  ،منه( است؛ از این روبه )مستعارله( و مشبهٌ )مستعار

  .(054: 0211)شميسا،  انددانسته« لكارآمدترین ابزار تخيّ »و « زبان هنر ةحيط

مرتبط  مبا اندوه و غ هابخشي از این استعاره و شعر نيما سرشار از استعاره است

 جنس اندوه است؛ مثل: منه از مستعاراست. گاهي 

  دل دیده محراب  داغِچون یکي 

  شداي را نهان گوش ميناله

 ( 54: 0210یوشيج،  نيما)   

ت و استعاره از درد و اندوه به( اس)مشبهمنه مستعاركه -« داغ»خود لفظ  ،كه در اینجا

 سنخمنه با اندوه همگاهي نيز لفظ مستعار یا مستعار همرنگ رنج و درد است. -است
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سازگاري دارد؛ یعني این  كند كه مفهوم آن با درد و غما به لفظي دلالت مينيست؛ امّ

یب این لفظ غا ،است و در استعاره )=سازگار( له )مشبه( است كه با اندوه سازوارمستعار

  .(214)همان: گشته خنده مرگ  برفبر سرم  :است

. ، با اندوه و حسرت همراه استاست كه طبيعتاً« موي سفيد در پيري»برف استعاره از 

  كند:هر دو سوي استعاره رنج و درد را به ذهن متبادر مي ،عموماً ،در شعر نيما

 مرا  سوختدل  !آه

  راهانبهاز اندوه این چشم

 (211)همان :              

 است.« كشيدندرد و حسرت»، «سوختن»كه در اینجا منظور از 

 

  گذارا ين اکنيک اصوي ياث)اشخيص(  مدارانسان ةاستعار -5-5-5-0

يما در ن ةترین شيومدار است. این نوع استعاره مهموجهي از استعاره مکنيه، استعاره انسان

 یابد: خلق فضاي اندوهناک است كه اغلب به صورت اضافي نمود مي

  هرچه در چشمش غمناک نمود و مرده

 خورده دست فلاكتسيلي از 

  (211)همان:                    

(، دست غم 021لب رنج )همان:  (،29غم )همان:  ةرخسار هاي دیگري مانند:یا نمونه

 ( و... . 525)همان: 

بخشي به عناصر طبيعت در تمثال انساني )انسانوارگي( با جان نيما غالباً ،در این شيوه

 دهد.آنها نسبت ميزده و غمگين را به حالات و رفتارهاي انساني اندوه
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  ماه غمگينبسان شبان اندر او 

   ها فسردهجرسكاروان را 

 ( 54)همان:                  

 یا: 

 جغدان و تاریکي كوه ةنال

 با شکوه  هاي آبشارهاي

 ( 29)همان:               

(، شب 214)همان:  گریانسایه (، 210)همان: صبح  غم (،11)همان:  آب ةنالیا: 

( و جنگل مغموم 110ابر )همان:  فغان (،441)همان:  غمناک(، دریاي 441)همان:  دلتنگ

 (.210)همان: 

 

 اندوه و نقش آن در القاي نماد -5-5-1

 شمول و قدرت ةترین تصویر ادبي دانست كه در عين حال، دایرتوان فشردهنماد را مي

د در عين بيان نما ةتواند به واسطمي تر و فراتر از استعاره است. شاعرثير آن بسيار وسيعأت

 سمبل استفاده از»رمزي، احوال دروني خود را با اثرگذاري بيشتري به مخاطب منتقل كند؛ 

ها و معاني ، امکان واژگاني زبان را براي تجربهسمبلعنوان  و بخصوص عناصر طبيعت به

 .(012: 0210)پورنامداریان، « افزایدشعري مي

ثيرگذاري را كه اغلب برگرفته از أع و تاست كه نيما نمادهاي متنوّبه همين دليل 

، «زمان»يما اغلب با كاربرده است. نمادپردازي نبه ،عناصر طبيعي است در اشعار خود

 ،یاحقي و سنچوليو... در پيوند است )« جانوران»، «هارستني»، «عناصر طبيعي»، «مکان»

0291 :41).  

يما را زدگي شعر نبخشي از اندوهيت است و ار حائز اهمّسمبوليسم در شعر نيما بسي

یک  «شب» .ها و نمادهاي شعري او تبيين كردلون از طریق چگونگي كاربرد سمباتومي
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« ستتيرگي، خفقان، استبداد و ظلم و ستم ا نماد» ونمونه از نمادهاي شعر نيماست 

 (. 15: 0291 آباد،اسعبّعالي)

 كند همراه است؛ مثل:با صفاتي كه اندوه را به ذهن خواننده وارد مي نماد شب اغلب

 ،شب هول ، شب عبوس و سرد، شب دلگزا  ،، شبي سنگينلشب سيه پيشه، شبي تيره د

  و... :  شب موذي ،شب غمناک

   شبهست 

  كرده و خاکدم شبِیک 

  رخ باخته است رنگِ

   ابر، از بر كوه نوباوةباد، 

 استسوي من تاخته 

 گرم در استاده هوا كرده تنيهست شب همچو ورم

  اي راهش رابيند اگر گمشدههم ازین روست نمي

 ( 500: 0210یوشيج، )نيما                            

سایه، دیوار و بيمارستان نيز تصاویري هستند كه اغلب ترس و تاریکي و شکست و 

 ا به صورت نمادین به كار برده است:كند و نيما آنها ردرد را به ذهن متبادر مي

 دسااااات باااردار ز روي دیاااوار

 اگاار از خااواب باارآیااد بااياامااار

 

 بيمااارساااتااانشااااب قورق باااشااااد  

 كاارد خااواهااد كاااري كااارسااااتااان

 (119: 0291یوشيج، )نيما                    

ایراني عصر شاعر است. بيمارستان در فرهنگ  ةظاهراً بيمارستان رمز ایران و جامع»

  . (224: 0292)شميسا، « ما با سکوت، بدبختي و گرفتاري همراه است

ا اي دارد؛ نيمكاربرد نمادین پرندگان در شعر نيما و كاركرد عاطفي آن جایگاه ویژه

، نام وي عنوان بسياري از اشعار ابسياري از پرندگان را به صورت رمزي به كاربرده و حتّ

 رمزي ةگزیند كه جدا از نوع استفادهمين مرغان است. نيما معمولًا پرندگاني را بر مي
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اصولاً در فرهنگ ایراني هم با مفاهيمي  -كه عموماً در جهت القاي اندوه است-شاعر 

 مانند؛ ي و مفاهيمي از این دست همراه هستندچون غم و بدشگوني و ویراني و جدای

( كه غم جزئي از نام اوست و اندوه دریا را 220: 0291یوشيج،  نيمامرغ غم )بوتيمار( )

ویراني و مصيبت است، غراب  ( كه در باور كهن ایراني مایة444 خورد. جغد )همان:مي

)همان:  مرغ شباویز یا مرغ حق ش با جدایي و خبر بد همراه است،كه نام (221)همان: 

آویزد و حق حق ز پاي به شاخ درخت ميهمه شب خود را ا» ( كه بنا بر باور كهن129

( و در شعر 151: 0211یاحقي، « )اي خون از گلوي او بچکدگوید تا زماني كه قطرهمي

 (. 292: 0211است )فتوحي، « كاري ويموقعيت انسان در جهان و بيهوده»نماد  نيما

(، 401(، هيبره )225ققنوس ) ان یادشده، از پرندگان دیگري چوننيما علاوه بر مرغ

برد كه اگرچه از منظر باور ( نام مي152( و آقاتوكا )244(، مرغ مجسمه )140مرغ آمين )

ر د د نمادین آنها در شعر نيما تماماًا كاركربا اندوه ندارند، امّ اي پيوستگيكهن ایراني 

 جهت ایجاد بافتي تيره و تلخ است.  

لين شعر نمادین شعر معاصر ایران آمده كه آن را اوّ نام ققنوس در شعري با همين نام

ققنوس، نماد خود شاعر است كه تنها آوازهاي غمگين  .(2429: 0211)فتوحي،  انددانسته

خي سوزد. برمي ،كردهداند و نهایتاً بر آتشي كه خود فراهمخواند و كسي حالش را نميمي

 )همان(.  انددانسته« شهوت جنسي»یا « دانایي»هيبره را رمز 

تي عواطف و ابعاد شخصي ها در شعر نيما تمثّلمرغ»تقي پورنامداریان معتقد است كه 

 ةنحوست او در چشم مخالفان است. مرغ غم جلو غراب رمز تنهایي و جلوة»او هستند؛ 

م با بيداري و هوشياري... آقاتوكا أغم و اندوه شدید اوست. مرغ مجسمه، تجسّم انزواي تو

ست كه دردهاي ا رداني، دردمندي... و مرغ آمين رمز روحيه متعّهد شاعريتمثّل سرگ

 (. 021-1: 0210، )پورنامداریان« شناسدخلق و دشمنان آنان را مي

ة آنهاست. نيما اندوهگيني خردورزان ة این پرندگان،در شعر نيما وجه مشترک هم

ودن این بآوري و پيامخلاف سّنت شعر فارسي كه غالباً بر زیبایي و سرزندگي و شادبر
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لویي كند. تابپرندگان تمركز دارد، آنها را در كسوت موجودي متفّکر و نگران تصویر مي

دهد، تيره و اندوهناک است؛ براي هم كه از حركات و موقعيت این پرندگان به دست مي

نمونه، توصيف او در سطرهاي نخستين سه شعر ققنوس، مرغ غم و مرغ آمين به ترتيب 

 است: چنين

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان 

 مانده از وزش بادهاي سرد آواره

 بر شاخ خيزران 

 بنشسته است فرد

  ر گرد او به هر سرِ شاخي پرندگانب

 (225: 0291یوشيج،  )نيما           

 رفته بر زبرروي این دیوار غم، چون دود

 كرده بال و پر دائماً بنشسته مرغي، پهن

 جنبد از بس فکر غم دارد به سر كه سرش مي

 (220)همان:                                       

 واره بمانده آمرغ آمين دردآلودیست ك

 رفته تا آنسوي این بيدادخانه 

 بازگشته رغبتش دیگر نه سوي آب و نه دانه  

 نوبتِ روزِ گشایش را 

 در چاره بمانده 

 ( 140همان: )  

 آلود است. شاعر در پي ایجاد فضاي غم ،موارد ةكه در هم
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 اندوه بيان ودمت درکنايه  -5-5-0

تواند با نوعي تصویرسازي هنري در انتقال علم بيان است كه مي یکي از مباحثكنایه 

-خالي از تصویر نيست؛ آستين بالازدن، دامن فراهم ر باشد. معمولاً كنایهثّؤعواطف شاعر م

 ،دانيمچنانکه مياست. مواردي از این دست نوعي تصویرسازيآوردن، پا در گِل شدن و 

دیگري براي توصيف  ةكنایه عموميت دارد و در افواه عموم بيش از هر شيو استفاده از

دكني، ك)شفيعي« دادن به زبان استكنایه نوعي تشخّص»شود. وضع موجود استفاده مي

از این ابزار  ،و این قابليت باعث شده است كه نيما همچون شاعران دیگر (22: 0211

 كردن احوال دروني خود بخصوص اندوه، استفاده كند. بلاغي براي ملموس

  ، نفرین شاعر كنایي است:«مرغ آمين»براي نمونه در شعر 

 یند: گوخلق مي

  تربادا باغشان را در شکسته

 تر...  بر سکوي در نشسته هر تني زانان جدا از خانمانش،

ت؛ خانماني و سرگرداني اسكنایه از بي« تربر سکوي در نشسته»كه در اینجا تعبير 

این كنایات   .(024: 0212)آیتي و دسترنجي،  نحطاط و سرگرداني آنان افزون بادیعني كه ا

 اغلب ساده و مرسوم هستند: 

 روزگااارم شااااد ساااياااهدریغااا  اي

 

 ، آه آهپاايآه از ایاان عشاااااق قااوي  

 (20: 0210یوشيج،  )نيما                        

 یا:  

 نساااات دلاي ز درد خاونايااه اباود

 

 رسااااات رخااي ز غاام مااکاادّه ادبااو 

 (  25)همان:                                         

 ودنبخون»و  نایه از زندگي توأم با رنج و غم و بدبختي استك ،«شدن روزگارسياه»

 . ل درد و رنج فراوان استاز تحمّكنایه ، «دل
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-كنایاتي نيما، سرودهاي در شده برده كار به كنایات از بسياري ها،نمونه این بر افزون

 خوردن، دل ونخ :مانند مواردي د؛نشومي استفاده رنج و اندوه بروز مواقع در كهاند 

تاب چيزي ن، برگشته بخت، كند جان شکستن، جگر در خار رسيدن، استخوان به كارد

 را نداشتن، شوریده بخت، پاي در قير بودن و... .

 

 هاي ا اژيک آرايي اصوي سازي و صحنه -5-5-2

-تصویرسازي هميشه وابسته به تشبيه و استعاره و كنایه نيست؛ گاهي شاعر بدون بهره

وید: تواند بگزند. شاعر ميگيري از صور خيال شناخته شده، دست به تصویرسازي مي

ز ا ،در این عبارات« آیدصداي ناله پيرزني مي ،آسمان غبارآلود است، هوا گرم/ در كوچه»

ه انگيز است. گاهي نيز همين صحنا صحنه غماستعاره و تشبيه و كنایه خبري نيست؛ امّ

آنچه مدّ نظر ماست این است ة صورخيال و ابزار بلاغي آفریده شود؛ امّا تواند به واسطمي

ا و زكند و با چند عبارت، تابلویي تراژیک و اندوهقلمِ زبان، تصویرگري ميكه شاعر با 

 آفریند. نيما در این فن، ممتاز و صاحب سبک است. ه بدیع ميالبتّ

انتقال »و « القاي لحظه و حالت روحي»كدكني معتقد است كه نيما به منظور شفيعي

ئه كرده است و دو ترین الفاظ اراترین تصاویر را در كوتاهخود، وسيع ةشاعران« ادراک

آراي تن ( نازک2 ؛( نگران با من استاده سحر0كند: زیر را به عنوان مثال ذكر مي ةنمون

-يعيشکند )شفكشتم/ و به جان دادمش آب/ اي دریغا به برم مي شساقه گلي/ كه به جان

 (. 451: 0291كدكني،
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 :دهستن اندوهناک اشيشبيه به یک تابلوي نقّ  نيما در بسياري موارد،هاي سروده

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان

  مانده از وزش بادهاي سردآواره

  بر شاخ خيزران

  بنشسته است فرد

  شاخي پرندگانبر گرد او به هر سرِ 

 ( 225: 0291یوشيج،  )نيما           

 یا: 

  شب است

  شبي بس تيرگي دمساز با آن

  خواندمي« وگ دار»انجير كهن به روي شاخ 

  آورد طوفان و باران راخبر ميبه هر دم 

 و من اندیشناكم 

 (141)همان:    

از سه شعر ققنوس، مرغ غم و مرغ آمين یاد شد،  هایي كه در بخش نماد،در نمونه

هدایت  «ربوف كو»مترجم  (Roger Lescot) روژه لسکوشاعرانه هستيم.  ةشاهد این شيو

نيما با طرد » د:گویتصویر در شعر نيما مي ةشناس معاصر دربارفرانسه و شرقبه 

همراه با  تي و عرفاني یک شعر هزار ساله راهاي كهن، قراردادهاي احساساتصویرسازي

بيان آن بود به كنار نهاد و بر آن شد تا اضطرابات قلبي و انساني خود را  ةليسزباني كه و

د بيان كن با زباني تازه ، ... در برابر زندگي و عشق و طبيعت و نيز رنج درماندگان

اشي است در شعر سه ها را كه شبيه نقّآفرینياین نوع تصویر .(99: 0250)دستغيب، 

 توان دید. تابلوي عشقي نيز مي
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 رنگي دارند: ر شعر نيما این تابلوها حضور پرد

  ستاام ابري خانه

  ست با آنایکسره روي زمين ابري 

  از فراز گردنه خرد و خراب و مست

  پيچداد ميب

  کسره دنيا خراب از اوستی

 ( 514: 0210یوشيج،  )نيما  

 یا:  

  هاي دورادورمانده از شب

  لدر مسير خامش جنگ

   اجاقي خردسنگچيني از 

 خاكستر سردي  ،ندر آنا و

 ( 452)همان،                

آرایي ادبي، اندوه خود را با نوعي تصویرآفریني و صحنه ،در مورد اخير، شاعر تنها

اخوان  ةسازد؛ به طوري كه بنا به گفتر ميكند و خواننده را متأثّاز گذشت عمر بيان مي

 كه گذارد كه از خروارها آه و ناله و گفتن ایناثر ميچنان در خواننده »ة این شعر، دربار

 (. 215: 0210)حقوقي، « من غم دارم، من اندوهگين هستم، اثر آن بيشتر است

 

 نيما در القاي اندوه زبانيهاي اکنيک -5-1

هنرمندانه از كلمه و كلام و تطبيق و چينش  ةمنظور از بيان اندوه در سطح زبان، استفاد

آنهاست؛ به نحوي كه در رساندن نيات شاعر و انتقال احوال دروني او مفيد واقع شود. 

در سطح زباني، هنري است كه شاعران آشنا به  -اندوهبخصوص -بيان احوال دروني 
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ش جایگاهي خاص ايما یوشيج در انقلاب ادبين»د. هاي كلامي از آن آگاهنزبان و بازي

ي فکري هابراي دگرگوني زبان شعري در نظر گرفت و زباني را برگزید كه بتواند دغدغه

 (. 215: 0214)زرقاني، « انسان معاصر را نمایش دهد

 اند؛ سهل است ازما را چونان شعر سعدي سهل و ممتنع دانستهيبرخي زبان شعري ن

قافيه، با آهنگ و موسيقي امروزینِ خود، هاي وزن و رو كه بدون التزام به محدودیتآن

ه رو كابزارها و امکانات زبانِ فارسي امروز بهره گرفته است و مُمتنع است از آن ةاز هم

ل و مطالعه شاید آن ي واژه آن معنایي نهفته است كه خواننده پس از تأمّدر هر بند و حتّ

ساختار كهن شعر فارسي را او همان طور كه . (49: 0212)آیتي و دسترنجي،  را دریابد

 زبان نيز ةي براي خود برگزید، در حوزتصویر، نظام ایماژي خاصّ ةشکست و در حوز

 متفاوت ظاهر شده است. 

ان، : پورنامداری.ک.هایي كه براي زبان نيما برشمرده اند )رها و نارسایيبا وجود نقص

چينش آنها در شعر  ةحوها و نسازي( او آگاهانه در گزینش كلمات، تركيب055: 0210

و حتّي انتخاب وزن عروضي هر سروده، به دنبال ایجاد بستري براي بيان احساسات خود 

اند، شدههاي بدیعي، شناختهبوده است. موارد زیر كه برخي از آنها تحت عنوان آرایه

انتقال مفاهيم اندوهناک شعري هاي زباني نيما در جهت ترین تمهيدات و تکنيکاصلي

 ت.اس

  

 در جهت ايجاد فضاي اندوه اک ار ةاستفاده از شيو -5-1-0

 ه درزدآفرینش فضاي اندوهتأثير بسزایي در  هاواجهجاها و تركيبات، كلمات،  تکرار

 تواند در واحدهاي مختلفارد. نقش اصلي تکرار، تلقين است. تکرار ميهاي نيما دسروده

د. یک بيت یا سطر شعري اتفاق بيفت باشد و در ابتدا، انتها یا ميانة )واج( واژه و هجا و آوا

هاي مختلف در نظر گرفت. گاهي تکرار در واحد توان با شکلاز این جهت تکرار را مي

دهد؛ مثلاً جمله یا جملاتي به صورت مصراع یا بيت یا سطر شعري كه جمله رخ مي
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كيد بر محتواي آن، دوباره آید و شاعر براي تأمياي اي از اندوه دارد در ابتداي سرودهمایه

نيز  «ردّالمطلع»یا « بازآورد آغازینه»هنري را  ةكند. این شيودر پایان شعر آن را تکرار مي

، «ازهد سدهنگام كه گریه مي»براي نمونه، نيما در شعر  کرار مصراع است(.اند )كه تگفته

 ل و دوم شعر:بيت اوّ

  ساز دهدهنگام كه گریه مي

  این دود سرشت ابر بر گشت

  هنگام كه نيل چشم دریا

 زند مشتاز خشم به روي مي

 (119: 0291یوشيج،  )نيما    

 ثير كلام و اندوه نهفته در شعر افزوده است. أرا در پایان شعر نيز آورده و بر ت

 وثيرگذاري بيشتر در ابتدا و اواسط أگاهي نيز در شعر آزاد، یک سطر شعري براي ت

( 111)همان: « تو را من چشم در راهم»شود؛ مانند عبارت مشهور انتهاي شعر تکرار مي

ر تشود و اندوه انتظار را در ذهن خواننده ملموسكه چندین بار در ضمن شعر تکرار مي

 كند.مي

تر از جمله باشد؛ یعني شاعر تواند در سطح دو یا چند كلمه و كوچکتکرار مي

ي ارا چندبار در شعر تکرار كند و از این طریق خواننده را از فاجعهثيرگذاري أتركيب ت

 ذهن« هاآي آدم»نمونه بارز آن است. شاعر با تکرار « هاآي آدم»یا مشکلي آگاه كند. شعر 

 كند: مخاطب را متوجه رخدادي تلخ مي

  كه در ساحل نشسته شاد و خندانيد هاآي آدم

 ... سپارد جان یک نفر در آب دارد مي

 ...  هاآي آدم

 ( 445)همان: 
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 ( در شعري با همين نام. 124)همان: « در شب سرد زمستاني»یا تکرار 

و  اي را  با محتواي تلخترین نوع تکرار، تکرار در سطح كلمه است؛ شاعر كلمهرایج

د و این كنسروده تکرار مي تيره چندین بار در ضمن بيت یا سطر شعري یا حتّي در كلّ

 كند. تکرار كلمه،ر ذهن خواننده را متوجه اندوه دروني شاعر مياي مکرّمانند ضربه تکرار

 م در ضمن شعر است: گاه به صورت نامنظّ

 عام دردمن ز نوع  درد نيست

  كجا گردد تمام دردياین چنين 

 ( 21: 0210یوشيج،  )نيما        

 یا: 

  خلق رمز درد دهد از روي فهم مي

  خود تکان در سر رمز دردبا زبان 

 ( 492)همان:                         

 یا: 

  «مرگ! آمد مرگ، مرگ !آمد مرگ :اي برداشتنعره

 (91)همان:                                               

 

 ثي  آن در انتقال اندوهأاموسيقي شع  و  -5-1-1

 موسيقي بي وني -5-1-1-0

رب ض»طور كه بسياري به موسيقي دستگاهي دارد و همانعروض شعر فارسي، شباهت 

تواند در ایجاد حالت عاطفي اندوه موسيقيایي به هنگام اجرا مي« دستگاه»و نوع « آهنگ

در شعر فارسي هم همين كاركرد را « بحر عروضي»و « وزن»ثيرگذار باشد، أیا نشاط ت

یجاد حالات نشاط، اندوه، احساس سرا، براي تهييج خواننده و ادارد؛ یعني شاعر یا ترانه
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 يپرستي، خشم، حسرت و... نياز دارد كه بحر عروضي و وزن مناسبغرور، حس ميهن

 گذاشتن قالب كهن، همچنان بر وزن عروضي وفادار ماند.انتخاب كند. نيما با وجود كنار

م اشکني او و تغيير در نظنویسد معتقد است كه قالباي كه به شهریار مياو در نامه

ز شعر را مجه»طوري كه عروضي براي بيان مقاصد شاعرانه بسيار مفيد خواهد بود؛ به

« ندكتري كه در بيان طبيعت شایستگي بيشتري دارد و اعجاز ميكند به موسيقي دقيقمي

  .(515: 0292یوشيج،  )نيما

شعر او كند كه انتخاب وزن در اظهار مي ،صراحتاً ،اي دیگر به احمد شاملودر نامه

ر عامل اصلي انتخاب وزن د را« تناسب معني»حتواي شعر است و بنا به اقتضاي معنا و م

ند آیهاي اوزان آزاد هم كه به تناسب معني به وجود ميمردم با زیبایي»داند: شعر آزاد مي

آوردن چند ، با ة نامهدر ادام .(110)همان: « شوندبرند. ناراحت ميآشنایي ندارند. رنج مي

ناخواه تعابير شعر خواه ةجيوزن و موسيقي آن را نت ،طر از شعر شاملو )خفاش شب(س

  .(112)همان: « عّلت آن وزن، تعابيري است كه این اوزان را ایجاب كرده است»داند: مي

هاي خود، اوزان سنگين و كند را انتخاب سرودهدر اندوه ،نيما آگاهانه ،بر این اساس

، در «در نخستين ساعت شب»مخاطب اثر بگذارد. در شعري با عنوان كند تا بتواند بر مي

 كند: اي اندوهناک، از وزني آرام و رام استفاده ميتوصيف صحنه

  اش تنها، زن چينيچوبياطاق در نخستين ساعت شب، در 

  اندیشد:گيرد، ميهاي هولناكي دور ميدر سرش اندیشه

  بزرگ شهر راسازند دیوار بردگان ناتوانایي كه مي»

 هاي آتش شلاق داده جانهر یکي زانان كه در آوار زخمه

  «اش در لاي دیوار است پنهانمرده

  (151: 0291یوشيج، )نيما          
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اوزان »در برابر - كندیاد مي «ياوزان جویبار»كدكني از این اوزان با عنوان شفيعي

از بارزترینِ این اوزان به وزن و  -آن است ةبرجست ةكه غزليات شمس نمون «خيزابي

  .(295: 0211كدكني، )شفيعي كنداشاره مي« مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن»

اندوهناک »نيما این وزن را در بسياري از اشعار خود آزموده است. در شعري با عنوان 

 كند: آور را ترسيم مي، در همين وزن،  فضاي شبي ملال«شب

 ز زیر و روستشب كه سایه هر چيهنگام 

 دریاي منقلب

 در موج خود فروست

 اي رميده به كنجي خزیده استهر سایه

 هاي گریزندگان موجسوي شتاب

 (402)همان:                         

كه كوتاه بلندي شعر به چه  در شعرهاي آزاد، علاوه بر استفاده از اوزان سنگين، این

اي نندهكثيرگذاري آن، نقش تعيينأميزان ت صورت باشد، در ایجاد فضاي دلخواه شاعر و

عر اي، شگرفتن كاركرد معنایي هر واژه یا جمله. شاعر به تشخيص خود و با در نظردارد

 كند: را كوتاه و بلند مي

 تراود مهتابمي

 تابدرخشد شبمي

 یکدم شکند خواب به چشم كس و ليکنيست 

 غم این خفته چند

 شکند خواب در چشم ترم مي

 (112ن: )هما                   
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نيما بيشتر از بحرهایي كه به نوعي مناسب حالات یأس و دلتنگي است مانند بحر 

موسيقي شعر، سنگين و آرام  و همراه با حالات اندوه  ،كند؛ در شعر زیرهزج استفاده مي

 و انتظار است: 

 شباهنگام  ،تو را من چشم در راهم

 ها رنگ سياهي سایه« تلاجن»گيرند در شاخ كه مي

 وَزآن دلخستگانت راست اندوهي فراهم 

 تو را من چشم در راهم 

 (111)همان:              

 

 رونيدموسيقي  -5-1-1-5

-توازن آوایي كيفي، شيوه»منظور از موسيقي دروني، هماهنگي و توازن كيفي آواهاست؛ 

 با شاعر .(10: 0215 احمدي،« )ردآوآرایي را پدید ميهایي از تکرار آواهاست كه واج

 ،كردن حركت واژگانهاي بلند براي كندتر از مصوّمکرّ هاستفاد یا خاصي هاتکرار واج

 تكند. در این نمونه شعر، نيما در دو سطر، ده بار از مصوّ اندوه را به بافت شعر منتقل مي

 فرصت تمركز بركرده، كند و با این روش، زمان خوانش را طولانياستفاده مي« آ»بلند 

 دهد: اندوه شعر را به خواننده مي

  نيداد و خنداحل نشسته شاكه بر س اهدمآي آ

 نارد جاسپرد مياب دآیک نفر در 

 ( 445: 0291یوشيج، )نيما           
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 یا: 

 ماهنگاهم شبامن چشم در را تو ر

 هي ارنگ سي اهیهاجن ساخ تلاگيرند در شكه مي

 هم ااندوهي فر ستارنتان دلخستگاوز

 ( 111)همان:                               

  

 ها  واژگان و ا کيب ةنمود اندوه در حوز -5-1-0

ة واژگاني مختصّ به خود اش، دایرهر شاعري متناسب با احوال دروني و حالات روحي

او را به طبيعت و كاربردهاي نمادین  توجه خاصّ ل،هاي نيما در نگاه اوّسروده را دارد.

ا زشود كه غالب كلمات و تعابير، اندوهدهد. با تعمّق بيشتر، خواننده متوجه ميآن نشان مي

هاي ها و چالشها و دغدغهمشغوليجدّي است و فضاي حاكم بر شعر از دل، هستند؛ لحن

ن كلمات و ایجاد تصاویر عامدانه از ای ةفکري او حکایت دارد. در واقع شاعر با استفاد

 دردآلود، به دنبال اثرگذاري بر ذهن مخاطب است. 

توان دید؛ عناویني نقش كلمات را در القاي اندوه، در عنوان شعرهاي نيما نيز مي

ام ابریست، مثنوي رنگِ پریده، از تركش روزگار، محبس، پرنده چون: شکسته پر، خانه

عاشق فسرده، خنده سرد، اجاق سرد، مردگان موت، منزوي، شهيد گمنام، واي بر من، اي 

دهد ساز، تلخ، جاده خاموش گرید، هنگام كه گریه ميگرید، آنکه ميكينه شب، جوي مي

 ریزي، اندوهناک شب و تعابيري از این دست. است، مرغ غم، خون

)نيما درد و خون  هاي نيما یا مستقيماً مرتبط با اندوهند، مانند:كلمات در سروده

 ،شوریده ،افسوس (،09) پریشان، ناليدن ،سوز(، 01)محن، محنت  (، 01: 0210یوشيج، 

(، 41) فسرده (،22) ر(، آزا22) بدبختي، وايآزرده،  (،22گریان) ،شيون (،21ره )بيچا

 ، نگران(051)ف، اندوه، آه سّ أت غم،(، 010) ، ضجه(10)، حسرت (11)مرگ (، 40) اشک

یا به ( و ... 429) نوميد(، 224)، تابوت (222)، مویه (292) غضب (،221)، ماتم (214)
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آفت،  ،ناكام، ، قراربي اند؛ مانند:مستقيم در جهت تقویت اندوه به كار رفتهصورت غير

(، 21) تنهایي ،ویرانه ،(21) (، حيران22) جانباز، آواره، (، طوفان09 :)همان نصيببي ،شر

 ةو كلماتي از این جنس كه فضاي تير (24) (، وحشت22) فراق ،(20) ت، فانياسير، ذلّ 

 كنند.شعر نيما را آشکار مي

يما ن و نيز خالي از مفهوم اندوه نيست.علاوه بر واژگان بسيط، تركيبات شعري ا

 داند و معتقد است در شعرهایيو تركيبات و تعبيرات شعر را عيني یا ذهني مي كلمات

ركيبات و تعبيرات هم حاكي از وضع و حال و لات دروني شاعر است تكه حاصل تأمّ 

 (. 012: 0211نژاد، : پارسي.ک.ست )رافکار دروني او

 برخي از این تركيبات در متون و اشعار ادبي دیگر نيز رایج است؛ مانند دلخون )نيما

(، 24انگيز )(، وحشت20(، غمخوار )01زا )(، محنت211(، دلگزا )01: 0210یوشيج، 

(، دردبار 010افزا )(، وحشت051افزا )(، غم49اندوز )(، رنج24اشکبار )(، 21آور )غم

 ت نو وهاي دیگر. با این حال در شعر نيما تركيبا( و برخي نمونه114(، دردناک )211)

به صورت وصفي یا اضافي، در جهت تقویت مفهوم رنج به غریبي وجود دارد كه اغلب 

طبع درد ، (012)ساز راه شيون( 91)همان: دوهان معبر اناند؛ تركيباتي مانند كار رفته

(، 24) سرمایه درد(، 411)مدت پر دغدغه  (،441ول )نجواي مل(، 421)رنج دراز  (،229)

(، 92) (، لحن بدبختي12) ، غم نفير(51) شدرد خامو، (، غم سخت زیبا41) زاده اشک

 . (429هاي مرگ )(، سفارش490) یاس خسران

 

 گي ينتيجه  -1

بيانگر آن است كه اندوه در اشعار نيما، مفهومي  ،پژوهش حاضر، پيش از هر چيز ةنتيج

طوري كه در بافت شعر نفوذ كرده و در سطوح مختلف قابل است پربسامد و پررنگ؛ به

بررسي است. با در نظر گرفتن دو سطح بلاغي و زباني براي شعر نيما، تحقيق حاضر 
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ا ناخودآگاه از تمهيدات مختلف بلاغي و زباني براي انتقال دهد كه نيما آگاهانه ینشان مي

 تجارب تلخ و اندوهبار روحي خود به خواننده بهره برده است.

 ،معنایي ةهاي او باعث شده است كه اندوه علاوه بر جنبنمود پررنگ اندوه در سروده 

 يتصاویر ود،خ ل قوي و نبوغ شعريبا تخيّ شاعر وتصویري و ادبي متن نفوذ كند  ةببه جن

خود به خدمت بگيرد. از این  ةخوردنوميد و شکست ةرا براي تداعي روحيتيره و تلخ 

یوشيج اساساً در جهت ایجاد محيطي مساعد براي بيان یأس و  نظام ایماژي نيما ،رو

ها شبيهت ةدهنداغلب عناصر تشکيلهاي اوست. او براي نيل به این مقصود، نااميدي و رنج

 را از تصاویر تاریکها و ملائمات بهشبهها و مُشبهنظير مُ، ها و نمادها و كنایاترهو استعا

نماد و استعاره مکنيه و بخصوص  ةكند. این تکنيک در حوزو ناخوشایند انتخاب مي

 تر است. زماني كه شاعر قصد تصویرگري و خلق تابلوهاي شاعرانه دارد، محسوس

عر هاي زبان، از كلمات و موسيقي شبا تمركز بر قابليتفات ادبي، تصرّنيما علاوه بر 

 هببرد. زده فروميشعر خود را در فضایي اندوه ةكند كه خوانندبه نحوي استفاده مي

به  ه، توجبلندكششي و هاي تمصوّ  ، استفاده از«جویباري»و كارگيري اوزان سنگين 

يره تركيبات و واژگاني كه بارعاطفي منفي و ت تکنيک تکرار و استفاده پررنگ و آگاهانه از

 هاي زباني القاي اندوه در شعر نيماست.  دارند، از شيوه

اي هبندي كلّي، نيما تنها به روایت دردهاي شاعرانه اكتفا نکرده و ظرفيتدر یک جمع

يري گآزاد را در نظر گرفته و با بهره هاي شعرع زبان شعر فارسي، بخصوص قابليتمتنوّ

 هوشمندانه، آنها را در جهت بيان تجربيات عاطفي تلخ خود به كار برده است.
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