
 
  
  
  
  
  
  

   ققنوسشناسي نشانه برتكيه نيما با بررسي عملكرد روايت در اشعار
  

  زاده غالمحسين غالمحسين دكتر
     دانشگاه تربيت مدرسو ادبيات فارسي  زباندانشيار 

  اهللا طاهري دكتر قدرت
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

  ٭فرزاد كريمي
  بيات فارسيارشناس ارشد زبان و ادك
  

  چكيده
بـر   ايـن شـعر عـالوه   . ترين آثار در سرآغاز سرايش شعر نـو دانسـت  را بايد از مهم نيما »ققنوس«

. رود شـمار مـي   شاعري نيما به ةاي در شيو شناسي نيز تغيير عمده از نظر روايت ،هاي ادبي ويژگي
ش شـعر نـو، نـوع    جهت حائز اهميت اسـت كـه بـا شـروع سـراي      شناسي اشعار نيما از اين روايت

  . است روايتگري در شعر فارسي دستخوش دگرگوني شده
ها و رمزگـان در  ابتدا نشانه، شناسي شناسي و نشانه هاي روايتتلفيق شيوهبا  در تحقيق حاضر    

متن انتخابي، از نظر كمي و كيفي مورد بررسـي قـرار گرفتـه و سـپس برمبنـاي نتـايج حاصـله،        
را  ققنـوس تـا   افسـانه براساس ايـن پـژوهش، نـه نيمـاي     . است شدههاي روايي آن تحليل ويژگي

روايت در اشـعار  . به بعد را سمبوليست كامل ققنوستوان رمانتيك كاملي دانست و نه نيماي  مي
بسـيار   اوهاي پاياني عمر  است، در سروده تري يافته تر و قابل قبول شكل پخته ققنوسنيما كه در 

تر شده و بسياري توضـيحات اضـافه از    اشعار وي كوتاه ،از اين به بعد. است تر شده تر و دروني غني
  .است آثار او حذف گرديده
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  ...زاده و غالمحسين غالمحسيندكتر 
  
 1390بهار   ، 15  شمارة  

  مقدمه   - 1
نظـران  دليل پيشرو بودن در سرايش شعر نـو، بسـيار مـورد توجـه صـاحب     نيمايوشيج، به

در آثار فراواني كه درمـورد  . است بسياري نقد و بررسي شده ادبيات بوده و آثار او از جهات
طـور مسـتقل،   هاي روايتگري وي، بهندرت مسألة روايت و شيوهاشعار نيما نوشته شده، به

آنچه از تحليل روايي در ديگر نقدها نيز موجود است، بيشتر معطوف به . استتحليل شده
نقـد روايـيِ    ،بـه ايـن سـبب   . اوسـت  ارسرايي نيما در خالل اشعبررسي چگونگي داستان

فراخـور بحـث، از تصـوير،    در اين مقالـه بـه  . است بيشتري يافته اهميتروشمند آثار نيما، 
 كار رفته در شعر نيما صحبت خواهد شد،توصيف، تمثيل و ساير شگردها و صنايع ادبيِ به

نگي تأثيرگـذاري  ها مورد نظر نيست، بلكه چگوهاي ادبي اين روشاين تفاوت كه جنبه با
  .هاي روايتي نيما محل بحث اين مقاله استآنها بر اسلوب

اند كه نهايتاً به تفسـيري  شده، نقدهاي محتوايي نوشتهبيشتر نقدهايي كه بر آثار نيما     
اين تفسيرها نيز بيش از آنكه بـه خـود مـتن توجـه داشـته      . شوندمجدد از متن ختم مي

اي كه بر نويسنده يعني بررسي شرايط اجتماعي و سياسي اند؛باشند، معطوف به نويسنده
در اين نوشتار بـر آن نيسـتيم تـا     )1(.اثر گذاشته و توليد چنين متني را موجب شده است

دست دهيم، بلكه هدف، كشف روابطي است كه و اشعار نيما به ققنوستفسير جديدي از 
   . توان آنها را به كليت آثار نيما تعميم دادمي
حـوزة عمـل   . شناسـي، دو شـاخه از نقـد سـاختارگرا هسـتند     شناسي و روايـت نشانه     

تلفيق اين دو شـيوه،  . شناسي بيشتر در زبان استشناسي بيشتر در ادبيات و نشانه روايت
توانـد مـا را    شناسي در ادبيات است كه مـي راهكاري مناسب براي استفاده از مباحث زبان

شناسـي  نشانه«: جستن از تفسير است، ياري نمايددوريدر رسيدن به هدفمان كه همانا 
پردازد، بلكه سعي در كشف قراردادهايي دارد كه به توليد معنـا  ادبيات به تفسير آثار نمي

ترتيب، هم وضعيت متني روايت در شعر قابـل بررسـي   اينبه ).85: 1388كالر، (» انجامدمي
  .گيري معنا در آناست و هم چگونگي شكل

شناسي، مشابهت بسـيار دارنـد،   هاي روايتشناسي متون ادبي با روشهاي نشانهشرو    
هرآنچـه كـه   «تـوان گفـت   دنبال كشف دستور زبان متن هستند و ميزيرا هردو شيوه به

) مند روايـت  بررسي نظام(شناسي شناسي صادق است، براي روايتطور كلي براي نشانه به
روايـي   اي در تحليـل گونـه نقـد سـابقه   رسد اينظر مينبه. )17: همان(» كندنيز صدق مي
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 و ايـم تحليل، اشـعار نيمـا را برگزيـده    ةبراي بررسي امكانات اين شيو. متون نداشته باشد
مصداقي اسـت كـه بـراي نيـل بـه ايـن هـدف انتخـاب          )325-327: 1386نيما، ( ققنوس

  .  است شده
ان آن را اولين شعر آزاد نيمـايي  تورين شعرهاي نيماست و ميمشهورتيكي از  ققنوس    

سـروده شـده و در سـال     ش1316اين شعر كه در سال  .)109: 1387كدكني،  شفيعي( ناميد
 نيمـا،  اشـعار پيشـين  بسـياري  كه از نظم  است شعري روايي است،چاپ رسيده به 1319

اي، جستار روايي جديدي پيش روي اي اسطورهبراساس قصه ققنوس. اثري در آن نيست
بـه   .كنـد را روايـت مـي   پـردازي مناسـب آن  گذارد و با فضاسازي و شخصيتميه انندخو

از آن جهت كـه نيمـا از   . بررسي وضعيت روايي اين شعر حائز اهميت است ،همين سبب
هـايش در روسـاخت شـعر،     رغم بسـياري نـوآوري  ، بهققنوسو  غرابتا رسيدن به  افسانه

هـايي هسـتند كـه بـه نظـم       ن زمـان عمـدتاً قصـه   هنوز تفكري سنتي دارد، اشعار او تا اي
سـير تطـور شـعر نيمـايي، درواقـع از      . اند، هرچند نظمي رهاتر از نظم سنتي شعر درآمده
دهندة ورود تفكـري   رسد كه نشان تدريج به وضعيتي مطلوب مي شود و به آغاز مي ققنوس

هدايت، جمـالزاده و   هاي زمان در عرصة نثر نيز با نوشته تفكري كه هم. نو در ادبيات است
  . بزرگ علوي، آغازگر دوراني نو در ادبيات فارسي است

  
  شناسيروش -2

گيـرد و   انجام مـي  ققنوسشناسي شعر  در اين مقاله، نقد روايي آثار نيما، با تكيه بر روايت
عنوان يكي از كارآمدترين ابزارهاي نقد سـاختاري بهـره    شناسي، به براي اين نقد، از نشانه

شده، ميزان فراواني و نوع كاركردي كه هـر نشـانه و   شناسي  ابتدا متن نشانه. برد خواهيم
نظـر    بـه . شناسي خواهد شد آنگاه متن روايت گردد ورمزگان در روايت دارد، مشخص مي

توان با كمترين دخالت ساليق و عاليق شخصي،  اي است كه مي رسد اين روش، شيوه مي
  . ردبه نتايج حاصل از آن اعتماد ك

كنـيم كـه بـا آنچـه     اي اسـتفاده مـي  از روش شناسـي  گفتـه براي نيل به اهداف پيش    
وينـوگرادوف در  . اسـت، همخـواني دارد  مطرح كـرده » فعاليت زباني«وينوگرادوف دربارة 

  : نويسدمي» شناسيهاي سبككوشش«مقالة 
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بـودي  اي كـاركردي و درون شـيوه  بايد پيش از هر چيز فعاليت زباني نويسندگان موردنظر را به
اين مطالعه، با بازنمايي حوزة داللت هريك از عناصر و با دقيق نشـان دادن نقـش   . مطالعه كرد

آنها از نظر سهمي كه در كل دارند، آثـار ايـن نويسـندگان را ماننـد نظـامي تـام از فراينـدهاي        
  ). 126: 1385تودوروف، (كند سبكي ترسيم مي

شناختي و وجـوه  ها در دو حوزة مراتب داللت نشانهقصود، نشانهبراي رسيدن به اين م    
  . نشانه مورد تحليل قرار خواهند گرفت

  
  ايتحليل نشانه - 3

سـازد، قابليـت   كـه مـتن شـاعرانه را از سـاير متـون جـدا مـي        عـواملي ترين يكي از مهم
 ين ميـزان داللت مستقيم يك نشانه بر يك مصداق، كمتر. هاي آن استپذيري نشانه تأويل
دهد و داللت غيرمستقيم يك نشانه بـر مصـداقي ضـمني، ايـن     پذيري را به آن ميتأويل

پذيري زماني است كه يك نشانه مسـتقيماً  بهترين حالت تأويل. دهدقابليت را افزايش مي
، در كنندة معنايي كامل باشدبر مصداقي داللت داشته باشد كه بدون معناي ضمني افاده

. لت غيرمستقيم آن بـر مصـداقي ديگـر، معنـايي متفـاوت را ايفـاد نمايـد       عين اينكه دال
 : شناختي براي نشانه قابل بررسي استبنابراين سه مرتبة داللت نشانه
داللـت  . شـامل يـك دال و يـك مـدلول اسـت       در اين سطح، نشانه: مرتبة اول، داللت مستقيم

عنـوان دال   مسـتقيم را بـه  ) هاي دلولدال و م(هاي  ضمني، دومين مرتبه داللتي است كه نشانه
هاي داللتي، يعني همـان   مرتبه. كند گيرد و يك مدلول اضافي به آنها الصاق مي خود درنظر مي

وجـود آورنـد كـه      شـوند تـا ايـدئولوژي را بـه     داللت مستقيم و داللت ضمني با هم تركيب مي
  ).212- 217: 1387چندلر، (مراتب داللت معرفي شده است  عنوان عضو سوم سلسله به

اي عنـوان واژه بلكـه بـه   ،، بار معناييِ مسلكي و مرامي نداردمفهومدئولوژي در اين اي    
كار   هاي انديشگاني بهمند و واجد مشخصهبراي بيان مضموني ايده ،ايده ةمشتق از كلم

  :هاي اجتماعي داردرود كه ريشه در آگاهيمي
توان به ساختارها و فراينـدهاي اجتمـاعي   سهولت ميبهساختمندي ايدئولوژيك زبان و متون را 

   .)161: 1388نقل از مكاريك، گونتر كرس به(ربط داد كه منشأ تكوين اين متون هستند 
ايدئولوژيك، شـعر را واجـد   سوي داللت ضمني و سپس حركت از داللت مستقيم به    

 زمـان، شـعر از  هـم . هـاي معنـايي چندگانـه اسـت    كنـد كـه حاصـل از اليـه     عمقي مي
. رسـد  به روايتگري مـي  - كندها را در سطح آشكار متن ارائه ميكه كنش - پردازي داستان
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شـدة آن مواجـه   بنـدي در روايتگري با يك داستان مشـخص، بـا عناصـر سـنتي و طبقـه     
هاي ضمني متن اسـت كـه از طريـق تـداعي معـاني، بـراي هـر        نيستيم؛ بلكه اين داللت

گونه داللـت، دخالـت   نتيجة اين. شودذهن مخاطب يادآور ميداللت، كنشي خاص را در 
دهي به روايت، مطابق تجربياتي اسـت كـه وي در ذهـن و يـا     مستقيم مخاطب در شكل

  .ضمير ناخوآگاه خويش دارد
است كه در تعيين شده انجاماكو براي نشانه  ةوسيلبندي ديگري بههمچنين تقسيم    

ميزان فرديت نشانه . رسدنظر ميبسيار راهگشا بهكنشگر، تيپ و شخصيت  سه وضعيت
توان با استفاده از آن، سير تطور روايت شود كه ميبندي مشخص ميتوسط اين تقسيم

رخـداد   ةبنـدي كـه رابطـ   ايـن تقسـيم  . را از تفكر سنتي به تفكر مـدرن تعيـين نمـود   
  :شرح زير استبه ،كندرا مشخص مي محسوس بيان و مدل آن

  :رسد سه نوع رابطه بين رخداد محسوس بيان و مدل آن وجود داشته باشد نظر مي به 
  . نهايت طبق مدل خاص آنها باز توليد شوند توانند تا بي هايي كه رخدادهايشان مي نشانه) الف
  اند، واجد بعضي خصوصيات هايي كه رخدادهايشان، هرچند طبق يك نوع توليد شده نشانه) ب

 . ندباش فرد مادي مي منحصربه

هرحـال كـامالً بـا آن     كننـد و يـا بـه    هايي كه رخدادهايشان با نوع آن تفاوت پيدا مي نشانه) ج
 ).22: 1387اكو، (باشند  همسان مي

يافتـه و پـس از آن   هـاي فرديـت  هـاي عـام بـه نشـانه    بندي، گذار از نشانهاين تقسيم    
: گذاري كـرد چنين نامتوان اينبندي باال را ميتقسيم .فرد استهاي كامالً منحصربه نشانه

بـراي  » عام اختصاصي«هاي ، نشانه»الف«هاي گروه براي نشانه» هاي عامنشانه«اصطالح 
هـاي  توان نشـانه مي ،بر اين اساس. »ج«براي گروه » اختصاصي«هاي و نشانه» ب«گروه 

اي هـ و نشـانه » تيـپ «هـاي عـام اختصاصـي را سـازندة     ، نشـانه »گركنش«عام را سازندة 
بـري مؤلـف از   تحليل بسـامد و چگـونگي بهـره   . دانست» شخصيت«اختصاصي را سازندة 

پـردازي از كنشـگران   اي، ميزان اهتمام نويسنده به شخصيتهاي نشانههريك از اين گونه
كننـدة يـك كنشـگر اختصـاص      هـاي توصـيف  هرچـه نشـانه  . سازدروايت را مشخص مي

  .گرددتر ميتن افزونهاي روايي مبيشتري داشته باشند، ويژگي
گانة پيرس نيز راهكاري مؤثر در تعيين سبك و شيوة ادبي اسـت كـه   بندي سهتقسيم    

بنـدي در ارتبـاط مسـتقيم بـا مراتـب      اين تقسيم. گيرديك روايت براساس آنها شكل مي
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اي داللت ضمني بر مصـداقي داشـته باشـد، ايـن     وقتي نشانه. شناختي استداللت نشانه
خصـوص   بنـدي بـه  اين تقسـيم . اي شمايل يا نماد آن مصداق باشدگونهتواند بهداللت مي

براي تعيين ميزان نمادگرايي يك اثر بسيار حـائز اهميـت اسـت، زيـرا نمـاد در تعـاريف       
گيـرد   اي مورد استفاده قرار ميگونههاي ادبي، بهها و شيوهمختلف آن، در هريك از سبك

پيـرس بـراي   . ز خلط مبحث در اين زمينـه جلـوگيري كنـد   تواند ابندي ميو اين تقسيم
  :است ها، سه وجه را درنظر گرفتهنشانه

در اين وجه، دال شباهتي بـه مـدلول نـدارد امـا براسـاس يـك قـرارداد        : وجه نمادين/ نماد - 1
  ...بنابراين رابطة ميان دال و مدلول بايد آموخته شود. استاختياري به آن مرتبط شده

خاطر شباهت بـه دال يـا بـه ايـن علـت كـه         در اين وجه، مدلول به: جه شمايليو/ شمايل - 2
شـبيه   ،علت دارا بودن بعضي از كيفيات مـدلول   دال به... شود تقليدي از آن است دريافت مي

  . آن است
بـه  ) فيزيكي يـا علّـي  ( اًدر اين وجه، دال اختياري نيست بلكه مستقيم: اي وجه نمايه/ نمايه - 3

  ).66- 67: 1387، چندلر(تواند مشاهده يا استنتاج شود  اين ارتباط مي. بط استمدلول مرت

هـا از نشـانه اسـت كـه بـا آن      بنـدي ترين تقسيمشدهبندي يكي از شناختهاين تقسيم    
نمايـه،  : ويژه روايت شعري را تحليـل كـرد  توان يكي از عناصر تأثيرگذار در روايت و به مي

 ،شمايل. گذارد پيشاروي مخاطب مي - مورد نظر نويسنده استكه آنچنان -  تصويري جديد
اي تشـابهات و ابهامـات   تر از نمايه است كه ذهن مخاطب را درگير پارهاي پيچيدهمرحله

 هاي وجه نمادين نشانه، همان وجهي است كه بر استفاده از اندوخته. نمايدحاصل از آن مي
 چندگانگي در دريافت، روايت را واجد عمقـي ذهني و تجربي مخاطب تكيه دارد و با ايجاد 

 .كندشناختي مي
  

  تحليل رمزگاني -4
تفاوت زبـان ادبـي و زبـان    . يابندهاي موجود در يك متن، از طريق رمزگان معنا مينشانه

وقتي زباني از . ، براي معنادار كردن نشانه استروزمره نيز در چگونگي استفاده از رمزگان
دليـل اسـتفاده    هايي بهره برد كـه بـه  عه فاصله بگيرد و از رمزگانهاي جاريِ جامرمزگان

  . شودآفرينند، به زبان شاعرانه نزديك ميكمتر در زبان روزمره، تازگي، ابهام و تحير مي
، توجه بـه نـوع رمزگـاني اسـت كـه      ادبياتشناسي و يكي از نقاط مهم تالقي نشانه    

هـايي كـه شـگردهاي    رمزگـان  ؛رگـذار اسـت  مستقيماً در وضعيت روايي يك مـتن تأثي 
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ن تعليــق، انتظــار، فضاســازي، شــگردهايي چــو ،گيرنــدمــي ربــ گونــاگون روايــي را در
خـوبي انجـام   بـارت بـه   ةوسـيل بنـدي بـه  اين تقسـيم  . ...پردازي، تصويرآفريني و صحنه
 :است گرفته

رود، خواننـده را   يگشايي پاياني پيش م سوي گره كه داستان به همچنان: رمزگان هرمنوتيك - 1
سرور چـه كسـي، در    )2( ،»سرور«] مثل[ ،دهد ها گذر مي از افشاهاي جزئي و تأخيرها و ابهام

  اي؟ چه موقعيتي، و با چه نتيجه
حالتي احساسي و سفر به وراي امر عادي است، » سرور«] مثالً[ 1:رمزگان واحدهاي معنايي - 2

ها ربط يابد، اين كليت، مكان هندسي فرد  ويژگي ها و ها دربارة انديشه ولي چون به ديگر داده
  .خواهد بود

طـور خودكـار در تأويـل     يعني آن خزانة عظيم آگاهي كه بـه  2:رمزگان مصداقي يا فرهنگي - 3
  .»برتا يانگ سي سالش بود«] مثل[گيريم،  كار مي رويدادهاي روزمره به

آوريم كه داسـتان را   هايي گرد مي ها را در گروه اين كنش: ها يا رمزگان كردار رمزگان كنش - 4
  . برند از آغاز تا پايان پيش مي

 ).123- 124: 1386مارتين، (استوار است ) تز آنتي(برابرنهادها  ةرمزگان نمادها كه بر پاي - 5

آنجاكه رمزگان پلي ميان نشانه و فهم آن توسط كاربر نشانه است، نقشـي مهـم در    از    
هرچه بيشتر به ذهنيت مخاطب تكيه داشـته باشـد، در    نشانه. روايي شدن يك متن دارد

در مورد رمزگان، اين تكيه بر ناخودآگاه قومي اسـتوار  . روايي شدن متن تأثيرگذارتر است
هـاي واحـدهاي   درواقع اين ضمير ناخودآگاه جمعـي اسـت كـه از طريـق رمزگـان     . است

هاي خود را ة اندوختهشود و ضمير ناخودآگاه جمعي نيز عمدمعنايي يا فرهنگي فعال مي
  .استاز طريق روايت ثبت و نگهداري كرده

  هريك از انواع نشانه و رمزگان، در روايي شدن متن و كيفيـت ايـن روايـي شـدن بـه         
كه متن كامـل آن   - ققنوسچگونگي اين تأثيرها، با تحليل مصداقي شعر . اي مؤثرندگونه

  . شدنشان داده خواهد  - استدر پيوست مقاله آمده
  
 نوسققها و رمزگان در نشانه - 5

ققنـوس زيبـاترين   . باشـكوه  زيبـايي و مـرگ  بـر  است  داللت مستقيماي با ققنوس نشانه
ققنوس اسـاطيري  . اساطيري دارد هايي با آن پرندهنيما تفاوت ققنوساما  ،پرندگان است

                                                 
1. semic code  
2. cultural code  
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شـود، امـا   نشيند و از خاكسترش يك ققنوس ديگر متولد مـي به هنگام مرگ بر آتش مي
درد و  -  شـود مـي  نيما نه به هنگام مرگ، كه وقتي وجودش سرشار از درد و رنج ققنوس

پـر بـه    - نـد ا ديگر پرندگان كه در اطراف اوي ةها و سرخوشي بيهودرنج از درك روزمرگي
هاش از دل خاكسترش بـه  جوجه«ديگر كه  ةو از خاكسترش نه يك پرند سپاردمي آتش
ي كـه از ققنـوس در ذهـن وجـود دارد، مخاطـب      اداسـتاني  با سابقه به اين ترتيب، .»در

چندان به دنبال كشف سرنوشت ققنوس نيست، بلكه از آن جهت مشـتاق پايـان روايـت    
ي داناي كـل كـه بـا بيـان ايـن      اوهمان ر - است كه بداند اين نشانه در ارتباطش با راوي

  .تچه سرانجامي خواهد ياف - پردازدمي روايت به حديث نفس
  
  نماد/ اسطوره -6

انگـاري   دانست، داللتي است كه ناشي از انسـان  ققنوستوان داللت نمادين براي آنچه مي
اسـت،    هانگاري به داللـت نمـادين خـتم شـد    در طول تاريخ ادبيات، هر انسان. پرنده است

ي كـه  هاي اي ادعايي است ميان آن جانور و نوع انسانچراكه هدف از اين كار، ايجاد رابطه
اصـوالً اسـطوره و نمـاد پيوسـتگي فرهنگـي      . دهندهايي را از خود بروز ميچنان خصلت

هنگـام   اند، بـه ها همگي داراي معاني نمادين كه اسطوره عميقي با يكديگر دارند و همچنان
در نقـد ادبـي معمـوالً    «: اي بـود  دنبال تفكر اسـطوره   جستجوي معاني نمادها نيز بايد به

اي  كه مطالعة نمادگرايي در متون در پيونـد بـا بررسـي عناصـر اسـطوره     شويم  متوجه مي
اين نشانه، داللت دوسوية مستقيم و ضمني، يعني  ،بنابراين. )94: 1385آسابرگر، (» آنهاست

داللت . اي فراتر از داللت ضمني استداللت ايدئولوژيك، مرتبه. داللت ايدئولوژيك دارد
كنـد، امـا داللـت    ايجـاد شـاعرانگي  در مـتن مـي    ضمني با اسـتفاده از صـنعت ايهـام    

شـود؛ روايتـي شـاعرانه بـا     استفاده از همان صـنعت، روايـت را سـبب مـي     ايدئولوژيك با
 . هاي چندگانة مفهومي اليه

 اي كـه شـاعر از آن  با نـوع اسـتفاده  اين اسطوره، . اي دارد ققنوس خاستگاهي اسطوره    
 ،اسـت  هآورد عمـل  هـاي روايـتش بـه   از نقـش  از يكـي  كه پردازي كامليو شخصيت هدرك

بـا   ،شاعر از ديـدگاه راوي دانـاي كـل    ةاستفاد .استفتهيا كاركردي عاطفي در كل روايت
 ةشود، همچنـان پرنـد  مي كه به اين ترتيب ميان شخصيت و مخاطب انجام ايگذارفاصله
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هايي چـون   انهبا نش ،هاستخوبية ققنوس نمود هم. دهدباعظمت را دور از دست قرار مي
و  »بانـگ شـغال  «: هايي چوننشانه ، در مقابل»نواي نادره«، »جهان ةآواز«، »خوشخوان«
 .كه داللت بر بدآوايي و تكثر ديگر پرندگان دارند »بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان«

امـا در شـعر    ،ققنوس در اساطير همچون سيمرغ، هما و ديگر موجودات، يگانـه اسـت      
امكـان تكثيـر را بـراي او     »هاهجوج«وجود عالمت جمع در . يگانگي وجود نداردنيما اين 

. اسـت  كـرده تبديل هاي عام نشانهبه  هاي عام اختصاصينشانهنشانه را از نوع ه و شدقائل 
روايت  بودن زمانبي و يمكانبي. خاص، كه ققنوس نوعي است ة، نه يك پرندنيما ققنوس

  . رودنوع ققنوس، با شهادت به استقبال زندگي مي. دارد نيز بر نوعي بودن او تأكيد
هـاي عـام    نشانهاي كه از اي است با داللت مستقيم و وجه نمايهنشانه »شاخ خيزران«    
بـرداري از  كنـد، بهـره  آنچه بيشتر در استفاده از اين نشانه جلب نظر مي. رودشمار مي به

ضمن آنكه  سازد، مي »پرندگان«و  »جهان«با  اي كههاي آوايي نشانه است و قافيهويژگي
تـرازي  اي ققنوس، نـوعي هـم  با قدمت اسطوره )3(قدمت استفاده از آن در ادبيات فارسي،

 ،سـعيد حميـديان  مطـابقِ حـدسِ   رسـد كـه   به هر روي بعيد به نظـر مـي  . كندايجاد مي
هـا و  اري گزمـه ابـز  ةه بودنش به خاطر استفادظرافت، استحكام و راستي آن يا مظهر تنب

همچنـين بعيـد اسـت اسـتفاده وزنـي از      . ها، دليل استفاده از اين واژه بوده باشـد داروغه
جاي خيزران، مطلوب زبـان زيبـا و مسـتحكم ايـن      به »ناروان«و  »ارغوان«هايي چون  نام

  .)174 :1383 حميديان، .نك(شعر باشد 
  

  تعليق آغازين -7
بـا داللـت مسـتقيم و     »ناله« ةنشان: استتشكيل شدهاز دو واژه  »هاي گمشدهناله« ةنشان

بـه ايـن صـفت، نشـانه را از وجـه       »ناله«اتصاف . »گمشده«صفت  همراه به ،ايوجه نمايه
شـمايلي از   »هـاي گمشـده  ناله«. استهديبخشوجه شمايلي به آن ه و دركاي خارج نمايه

بـراي  . استهادينه شدهيك درد دروني و عميق است، دردي ديرين كه در وجود كنشگر ن
. ماند ناليدن نيازي به يادآوري سبب آن نيست و گمشدگي همچنان در ذات ناله باقي مي

عبارت پيشين، قصد تقويت تعليـق داسـتاني را دارد    ةرمزگان نيز در اين عبارت و در ادام
  . جا و مناسب است هكه در آغاز روايت بسيار ب
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هاي پـاره صـدها   از رشته «، سطر استهدركانديشي  يتقدما ب ةنيما در اين بند به شيو    
هــاي گمشــده را توضــيح و منشــأ نالــه هآوردرا در تكميــل ســطر اول بنــد » صــداي دور

كـه  چنـان البتـه   .ه اسـت دوافـز  »هـاي گمشـده  نالـه « توضيحي كـه بـر ابهـامِ    است؛ هداد
. نـك ( هاي بنـد نيسـت  نيازي به پيوند اين دو سطر با ساير سطراست،  پورنامداريان نوشته

  ).118: 1381پورنامداريان، 

ي بـراي  ااشاره به يك شخص خاص است، اما چون هيچ ويژگـي » مرد دهاتي«اگرچه     
نيست و در كليت روايت  خاص ويدهد، او برشمرده نشده و اصوالً كنشي كه او انجام مي

هـم   شـود، آن وع بدل ميتوان جايگاهي براي او در نظر گرفت، اين نشانه به اسم ننيز نمي
راوي از آوردن ايـن نشـانه،    هـدف . »انسـان « و حتي نوعِ »دمر« كه نوعِ »دهاتي«نه نوع 

صرفاً بيان فرارسيدن تاريكي شب و يا سرد بودن هـوا و زمسـتاني بـودن صـحنه اسـت و      
 نيز در ايـن روايـت نشـانه    »دهاتي«. دانيم مي هاي عامدليل اين نشانه را از نشانه همين به

. مكـاني اسـت  زمـاني و بـي  بـي  هـاي اسـطوره،  چراكـه از ويژگـي   ،رود زايدي به شمار مي
هـم    اهميت نيست، مكان آن شود و اصوالً حائزنمي وقوع روايت بيان زمانگونه كه  همان

   .است اهميتبي - چه شهر و چه روستا - 
    د بيـان زمـان و   قص بيشتر، »است روشن آتش پنهان خانه را كرده/ مرد دهاتي« عبارت

محسوس نيمـا در زنـدگي    ةچهر«گويد نشانگر كه پورنامداريان ميتا آنچنانفصل را دارد 
 اين عبارت در فضاسازي براي كليت روايت چندان كارآمـد بـه   ).119: همان(باشد » واقعي

دسـت داده نشـده و   اي از او بهكند كه پيشينهرسد و كنشگري را وارد روايت مينظر نمي
. خصـوص شخصـيت اصـلي داسـتان نامشـخص اسـت      باط وي با ساير كنشگران و بـه ارت
هـا، كـه رمزگـان    روايـت را نـه رمزگـان كـنش     ةهمين دليل رمزگان موجود در اين پار به

  . دانيممي مصداقي
 عبـارت . نمادي از تاريكي مطلـق شـب اسـت    »دو چشم درشت شب« ةدر ادامه نشان    

كاركرد ارجـاعي  (اگرچه وقوع كنشي را خبر مي دهد  ،»بورند در عاخلق/ وندر نقاط دور«
، اما اين كنش خود اهميت چنداني در پيشبرد وقايع ندارد، بلكه در عمق بخشـيدن  )زبان

زمينـه، شـكلي نمايشـي بـه      و با جداكردن زمينه از پـس  استهكار گرفته شد به صحنه به
 ها، نمادها و مصداقي، كه رمزگـان شاين رمزگان را نه رمزگان كن ،رو از اين. دهدروايت مي
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درواقـع در  . اين عبور نه نمادي از چيزي است و نـه مصـداقي  . دانيم واحدهاي معنايي مي
اي كه خلق را به هاي بيهودهاست و دلخوشي پس پشت اين تصوير، نوعي روزمرگي نهفته

از  )91: 1384س، بـرتن . نـك (سـازي  ، با عمـل كـانوني  مد آو اين تكاپو و رفت. داردتكاپو وامي
عبث و روزمـره  ديد است كه شود و از همين زاويهچشم ققنوس ديده و روايت مي ةدريچ

   .دانند عابران قطعاً عبور خود را مستدل و پي هدفي مي خود ، زيراآيدبه نظر مي
نزديك  ةهاي مصداقي اشارهايي هستند كه نه مانند رمزگانواحدهاي معنايي رمزگان    

 ،اي ضمني به مفاهيم نهفته در خـود خود دارند و نه مانند رمزگان نمادها اشاره به معناي
تـوان بـه حسـي قـوي     شان مـي اند كه در كنهبلكه همان معاني و مفاهيم عمومي زندگي

شده و عميـق كـه از هـر مصـداق و نمـادي تأثيرگـذارتر        حسي كامالً دروني ؛دست يافت
. نـك (  جريـان داشـتن زنـدگي    ةط دور، نـه نشـان  بنابراين عبور خلـق در نقـا  . بود خواهد

هاي ناشي از غرق شدن در  سرخوشي انفعال و ةنشان ،كه برعكس ،)119: 1381، پورنامداريان
نوعانش فرد نشسته شاعر ققنوس را كه در جمع هم ،به اين ترتيب. هياهوي روزمره است

  . سازد از كل جامعه نيز جدا مي ،است
  
  انسان/ ققنوس - 8

انسـاني دور   ةتنهـا از جامعـ  اين نوع متعالي نـه . نمادي از نوع متعالي انسان است ققنوس
نه هـيچ  «چنين انساني  .ساالن خود نيز بيگانه استنوعان و همافتد، بلكه در ميان هممي
نعمت شاهواري دارد كه استعدادهاي وي را ارج گذارد و نه هيچ همـدمي كـه بـا وي    ولي

است مقدس و ثمرة حقيقي زندگي وي، و هـدفش ذخيـرة آن    كار او فعلي. مجاملت كند
 شـوپنهاور، (» را بدل به ثروت بشري خواهند ساخت تر و بيناتر كه آنبراي آيندگاني فهميده

 نـدرت  كه پيش از اين در اشعار نيما بسيار به - معنايي را  ةاهميت رمزگان كمين .)230: 1386
جاسـت كـه ققنـوس     در همـين . كـرد  مشـاهده وضوح در اينجا  توان بهمي - شوديافت مي

عبـور خلـق در نقـاط دور     ،دهد، چراكه براي يك پرنـده شخصيت انساني خود را بروز مي
له را حـائز اهميـت   أمهمي نيست و اين يكي شدن مرغ و آدمي است كه ايـن مسـ   ةلأمس
 عيار تمامدهد و مرغ را به نمادي سازد، وضعيت روحي او را در تقابل با جامعه نشان ميمي

  .فرد بودن او در ميان ديگر پرندگان معنا يابدتا سازد از وارستگي انساني بدل مي
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گفتنـي اسـت كـه در بحـث روايـت      . اسـت  هاي عام اختصاصياز نشانه »نواي نادره«    
بـودن آن و  چراكه ويژگـي روايـت، سـيال    ،باشيمها مدنظر داشتهتحول نشانههمواره بايد 
ققنوسي نوعي بود كه ويژگي خاصي نسبت به  ،آغاز روايت اگر ققنوسِ. ستهاتطور نشانه

شايد است كه  هاي روايت او به شخصيتي يگانه بدل شدهها نداشت، در ميانهديگر ققنوس
امـا   .شـود  خارج مـي  هاي عام نشانه ةبه همين سبب از دست. در نوع خود قابل تكرار نباشد

»هـاي  نشـانه را در گـروه   آن شود كـه  سبب مي »هنادر« ةسطر پيش، در كنار نشان »شايد 
فـرد بـودن او در هـيچ جـاي روايـت       هرحال بر منحصربه چراكه به ،قرار ندهيم اختصاصي
  . شودتأكيد نمي

    و بــا اســتفاده از زبــان شــاعرانه» هــاشتركيــده آفتــاب ســمج روي ســنگ« عبــارت 
البته اين تصوير در تقابـل  . استكمك كردهتكميل شكل زمينه  مناسب، بهتصويرآفريني 

فضـاي  . بودن و زمستان بودن فصل داللت داشـتند  با تصاوير پيشين قرار دارد كه بر شب
ي روشن يناگهان تبديل به فضا ،سرد و تاريكي كه تا چند سطر پيش در روايت جاري بود

ن رسـد چنـي  بـه نظـر مـي   . ناپذيري مكان تأكيد داردشود كه البته باز بر تحملو گرم مي
در آن غـرق   درپـي پـي  كه شاعر به هنگـام خلـق تصـاويرِ    است تضادهايي ناشي از لذتي

 ،برد اي ساحلي به جايي شبيه كوير ميمنطقه اين سطر دفعتاً فضاي صحنه را از . تاس  شده
 ةآنجا نه خلق در عبورند و نه پرنـد . جايي كه نه خبر از شاخ خيزران است، نه بانگ شغال

 آمدهاي سريع را كهوو رفتها اين تقابل صحنه. و نه حتي مرد دهاتيديگري وجود دارد 
هاي روايي آثـار نيمـا دانسـت     از ويژگيتوان ميدارد،  كاري نيما بسامد بااليي ةدر پيشين
  .هاي روايي دارند ا توجه به مظاهر طبيعي، اولويت باالتري از زمينههكه در آن

    تجليـل بخشـيدن  «بـا اشـاره بـه ويژگـي     » آتش تجليـل يافتـه   آن مكان ز« عبارت« 
، »آتـش «نشانه . شوداين است كه ققنوس نيز با پر به آتش سپردن تجليل مي ةكنند بيان

ايران نيز نمـادي از   تواند شمايلي از نور و گرمي باشد و در فرهنگ پيش از اسالمِخود مي
 سوي ديگر،و از  ستا سوزاندن و نابودكردن ةوسيل ،سو  آتش از يك. تقدس و هيمنه است

آتـش در معابـد    در مورد اين نشانه، سعيد حميديان اشاره به .پرستش ةشايست و مقدس
آتـش معبـد بوداييـان بـا آتـش      كه بايد توجه داشت  .)176: 1383 حميديان،( بوداييان دارد

امـا  آتش زرتشتي، آتش مقدس و در حد خدايگاني است، . زرتشتيان تفاوت دارد ةآتشكد
   .نيست تجليل و تقدسي را به طور عام دارا ي چنينآتش بوداي
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    از  ،»افكنـد خود را به روي هيبت آتـش مـي  / هاي درونيش مست آنگه ز رنج« عبارت
را در انتهاي يك شعر مـدرن، بـه همـان     ققنوساين رمزگان . بردمي رمزگان نمادها بهره

شـراب وصـل چشـيده و     شود كـه او پير طريقي مي. دهداش ارجاع ميهاي سنتيويژگي
خودسوزي مرغ نه از سـر يـأس و نااميـدي كـه     . حيات خاكي نيست ةديگر حاضر به ادام

همـه  هـم وقـوف پرنـده بـر آن      ناشي از نوعي سرمستي و شور و هيجان است و دليل آن
خيـالي را بـه   دانايي كه بهشت بي ةهمان ميو. ديگران است ةهاي بيهودزبوني و دلبستگي

- مـي لبريـز  ققنوس وقتي از رنج و درد دروني . سازدستنتاج و درد بدل ميدنياي عقل و ا

زدن مرغ بر آتش را بايد نه از سر درد سوختن،  بال و پر بنابراينزند، تن به آتش ميشود، 
ابرهاي مثل خطـي تيـره   «شوق عروج و رسيدن به باالي . شدن دانستكه از شوق اثيري

  . استكه ساخته» ياليبناي خ«و بيتوته در همان » روي كوه
را حاوي رمزگان همـدلي   آنشود ي كه باعث ميعامل ،»ست مرغ؟سوخته«در عبارت     

اگرچه محتمل است كه اين عالمت پرسش، ناشـي   .استپايان آن  بدانيم، عالمت پرسشِ
شده را مالك داوري قرار دهـيم، ايـن    از سهو يا صالحديد مصحح باشد، اما اگر متن چاپ

بـدون وجـود ايـن عالمـت،      .مي توان ابزار برقراري ارتباط با مخاطـب دانسـت   عالمت را
تشخيص داد، اما پرسشـي بـودن جملـه بـه ايـن       در اين سطر شدها را ميرمزگان كنش

معناست كه راوي قصد دارد مخاطب را در لحظات پاياني داستان در روايت شريك كند و 
ال از خود باشـد و راوي قصـد   ؤتواند سميهمچنين اين پرسش . نمايدرا تقاضا  همدلي او

كـه هـم    ، در حـالي نيز ايجاد شك در طرز بيان. باشد قطعيت كالم را داشته از بين بردنِ
توانـد  صـرفاً مـي   ،داستاني و هم روايت حاضر، همگي بر قطعيت كنش داللت دارند ةسابق

تراژيـك كـه حتـي     در واقع نوعي ناباوري از يك سرنوشـت . كار رود براي ايجاد همدلي به
كنـد و از سرنوشـت   كل نيز كه روايتي مربوط بـه زمـان گذشـته را بيـان مـي     راوي داناي

    .شودكنشگر اطالع دارد، به آن گرفتار مي

  ققنوس ها، وجوه و انواع نشانه درداللت. 1جدول

بندي اكوانواع نشانه در تقسيم وجوه نشانه شناختيمراتب داللت نشانه 
اختصاصياختصاصي عامِ عام اي نمايه شمايلي نمادينايدئولوژيك ضمني مستقيم نشانه
درصد 
 فراواني

75 22  3 16 9 75 73 12 15 
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  نمادها  هاكنش  )فرهنگي(مصداقي   واحدهاي معنايي  هرمنوتيك  رمزگان
درصد 
 فراواني

13 10 22 52 3 

  ققنوس نمادها در و هاهرمنوتيك، واحدهاي معنايي، مصداقي، كنشهاي رمزگان. 2جدول
    

   ققنوس ها درشناسي نشانهروايت - 9
بيشترين درصـد فراوانـي را دارنـد و     ،ايها و وجوه نمايهداللت مستقيم نشانه ققنوسدر 

هـاي  اليـه  ،هـاي بيـاني  اين به معناي روايتي سرراست است كه قصد ندارد بـا پيچيـدگي  
هـاي  غيرمسـتقيم آن نيـز داللـت    داللت هاي بالب نشانهاغ. معنايي متفاوتي را ارائه دهد

هـاي  تصـويرگري  .اسـت ندرت استفاده شده ايدئولوژيك بسيار به هاياند و از داللتضمني
هاي پـارة صـدها صـداي     هاي گمشده، رشته ناله( از وجه شمايلي گيريدليل بهره به شعر،

طريق تكيه بر بيشتر از  ،)دور، روشني و تيرگي، خرمني ز آتش، صبح سفيدشان، و جهنم
حـال اسـتفاده از برخـي    درعـين . اسـت هصورت گرفت) تشبيه و استعاره(صورخيال سنتي 

اي ، وجهــه...)بادهــاي ســرد، بنــاي خيــالي، بانــگ شــغال و( هــا در وجــه نمــاديننشــانه
 ،صرف وجود چندين نشانه نمادينتوان بهاست، هرچند نميسمبوليستي به شعر بخشيده

هاي بـا   هاي با وجه نمادين نسبت به نشانه علت افزوني نشانهبه .ستاثري را سمبوليك دان
را سرآغاز رويكرد نيما از رمانتيسم بـه سمبوليسـم    ققنوس ،اغلب منتقدانوجه شمايلي، 

رمانتيك كاملي است و نه نيمـاي   ققنوستا  افسانهنه نيماي  رسد نظر مي بهاما  اند،دانسته
چــه رونـد نمـادگرايي در آثـار ايـن دورة نيمــا     ؛ اگربـه بعـد سمبوليسـت كامـل     ققنـوس 

  .دهد تر را نشان ميشده تر و درونيسمبوليسمي پخته
  
  تمثيل در آثار نيما - 10

هـا  چراكه كنشـگران ايـن روايـت    ،توان آثاري تمثيلي دانستمي ااشعار نيما ر از بسياري
ارزش اسـتعاري   تمثيل از. تمثيلي آن چيز هستند ةيش از آنكه نماد چيزي باشند، نمونپ

اي كـه  برد، بدون اينكه پيچيدگي معنايي خاصي در آن ايجاد كند، به گونهمي نشانه بهره
ارزش اسـتعاري   ،اما نمـاد . يابدتوان گفت ارزش استعاري در آن نمود بارزي نمي حتي مي

   :دهدمي تنيده ارائه اي از معاني درهممجموعه نشانه را در
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مشـخص نيسـت كـه    ) ايماژ( پنداري مجرد به شكل يك تصويرِتمثيل چيزي جز برگرداندن 
كه نماد، پنـدار  درحالي ...دمانمي اي از بيان استعاري خويش مستقل اندازه وسيله پندار تابدان

   ).194: 1385، ثروت(رساند و تصوير را به وحدتي جدايي ناپذير مي

شـوند،   صورت واحد ارائـه مـي   درواقع در نماد، تصويرهاي عيني با تصويرهاي ذهني به    
شكل تصويرهاي عينيِ مشخص و با نمـود و بـروز    آنكه تمثيل، تصورهاي ذهني را به حال

 ةسان ويژگي ممتاز نماد نسبت به تمثيل صـبغ بدين. دهد خارجي كامالً ملموس ارائه مي
  . تاما تمثيل با قطعيتي كه دارد چنين نيس ،نماد تفسيرپذير است. آن است تفسيري

توان وجه تمثيلي را بر وجه نمـادين غالـب   هاي نمادين اشعار نيما ميدر بيشتر نشانه    
ـ  بسياري اشيا و. دانست نظـران آنهـا را نمـاد    صـاحب  دةكـه عمـ   را خصـوص پرنـدگان  هب

شود چنين استنباطي  از داليلي كه باعث مي. هاي تمثيلي دانستتوان نمونهدانند، مي مي
 .بنـدي اكـو اسـت   در تقسيمعام هاي نوع بيشتر نيما از نشانه استفاده هرچه ،حاصل شود

دهنـد و درنتيجـه از   مـي  خـود بـروز   هاي شخصي و فردي كمتري ازها ويژگينشانهاين 
نمادسـازي  «. كننـد سازي گرايش پيدا مـي هاي تيپهاي شخصيتي، به سادگيپيچيدگي

براي رسيدن  .)75: 1383ولز، اسك(» فرايندهاي استعاري است ةترين همترين و پيچيدهغني
تمثيل عبور كرد، عبوري كـه حـداقل در شـعرهاي     ةبه ادبيات سمبوليستي بايد از مرحل

  . افتدطور محسوس اتفاق نمي دوم شاعري نيما به ةآغازين مرحل
نيما در روند تكاملي شعر خود، از شعري مانند افسانه با عبارات بسيار ساده و معمولي     

/ اسـت از ايـن   من دلـم سـخت گرفتـه   «: رسدا تركيبات ابتكاري و بديع ميبه شعرهايي ب
درواقـع دورة اول شـاعري نيمـا را بايـد      )4(.)778( »كش روزش تاريكمهمان ةخانميهمان

اي بدانيم كه نه مانند زبان اواخر عصر گذار او از زبان نامناسب عهد بازگشت به زبان ادبي
زبـان  . گـرا و فرسـوده  نه مانند زبان بازگشت، كهنه سبك هندي مبتذل و ناهنجار است و

ادبي جديد كه با زبان مردم كوچه و بازار تفاوت دارد، اما از همان مختصـات زبـان معيـار    
شود، امـا  تركيبات زيبا كه دور از ذهن نيستند، از آنچه زبان ادبي ناميده مي. بردبهره مي

شناسي جديـدي بـه   هاي زيباييتر انگارهمتعلق به عصر شاعر نيست، دورند و از همه مهم
 . كنندادبيات پيشنهاد مي

هاي بسياري از معيارهاي دستوري زبان فارسـي در شـعر نيمـا بـه     در دورة اول عدول    
درواقـع  . رودخورد كه نه حاصل ابداع است و نه حتي هنجارگريزي به شمار ميچشم مي
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گـذارد و  وزن، قواعد صرف و نحو را فروميانگاري نيماست كه در مقابل جبر قافيه و سهل
چنگل كوته و مقصود «مانند . كندهايي ميحتي زبان مألوف مردم را دستخوش نابساماني

 »مرزوق«و  »چنگال«جاي  به »چنگل«كه در آن  )116(» !بلند؟ شكم خالي و مرزوق جدا
  . استآمده »رزق«جاي به

         
  مضامين فرهنگي در اشعار نيما - 11

است فرد، از آن مكـان كـه    بنشسته خيزرانبر شاخ ( هاپس از رمزگان كنش در اين شعر،
زردي ( ، رمزگـان مصـداقي  ...)وزد، و كند، باد شديد مي پرد، حس مي است مي جاي گزيده

است روشن آتش پنهان خانـه را،   است، مرد دهاتي كرده رنگ مانده كم/ خورشيد روي موج
 ةاين يعني مراجعـه بـه ذخيـر   . استني را به خود اختصاص دادهبيشترين درصد فراوا) ...و

اسـتفاده  . كردن آن نياز به بيانگري چنداني نداردروايت هاي مردم و آنچه كه آگاهي انبوه
گويي و و دوري از بيهوده ،به هرچه موجزتر شدن روايت، هرچه بيشتر از رمزگان مصداقي

  .كندتوضيح صحنه كمك مي
بـه بعـد    ققنـوس اسـت و از  گرتفصيلشاعري  ، در اغلب آثارشققنوساز نيما تا پيش     

شـود مگـر بـا    گذارد و اين ميسر نمـي هايش را فروميبسياري از اطنابتدريج بهاست كه 
هاي پيشين بشري هاي فرهنگي كه مفاهيم بسياري را در قالب دانستهاستفاده از رمزگان

جاي سعي در فهمانـدن مفـاهيم،    به ،»يادآوري«استفاده از شگرد . كنندمي به او يادآوري
خواننده نيز با مشـاركت در سـاخت معنـي     .بردنياز به بسياري از توضيحات را از بين مي

شنيدن رهـايي   تواند به لذت بيشتري دست يابد و از مالل قصهبراساس ذهنيات خود مي
ر را از طريـق تـداعي   ، منويـات شـاع  »بيـان كـردن  «اين رمزگان با كاستن از نياز به  .يابد

  .كنندمعاني و افزايش درك ذهني مخاطب ارائه مي
  

  تصوير در آثار نيما - 12
آثـار دورة اول شـاعري نيمـا را    . تصوير در مجموعة كارهاي نيمـا وضـعيت متفـاوتي دارد   

استفادة نيما از مظاهر طبيعـي، ازآنجاكـه   . توان شعرهاي تصويري دانستطور كلي نمي به
زمينـة آن قـرار دارد، شـعر را واجـد     هـاي روايـت، كـه در پـس    مايـه در بناين مظاهر نه 

تـرين داليـل اطنـاب در آثـار دورة     يكي از مهـم . است تصويرهاي برجسته و مؤثر نساخته
  :آغازين شاعري نيما را بايد در همين مورد جستجو كرد
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 »ش ذهنـي اقتصـاد كوشـ  «شعر روش فكر كردن با تصاوير است، روشي است كه آنچه عموماً 
   ).51: 1388 ،اشكلوفسكي( شماردنامند را مجاز ميمي

برنـدة آن  زمينة روايت، خود به عامل سازنده و پـيش جاي حضور در پساگر تصوير به    
شده در روايت در اين حالت، تصاوير ارائه. دهدتبديل شود، نياز به سخنوري را كاهش مي

هـاي آشـكار   جاي تأكيـد بـر جنبـه   د بود كه بهتر خواهنتر و عميقنيز تصويرهايي دروني
صحنه، مسائل مربوط به زندگي انساني را در بر خواهند گرفت، مسائلي كه شايد تا پـيش  

  . تر قابل درك و دريافت بودندشكلي سطحياز آن به
هاي متغير زندگي كـه از طريـق آن آشـكار    مصداق دائمي آن دسته از پيچيدگي ،يك تصوير

هدفش اين نيست كه باعث شود معنا را درك كنيم، بلكه اين است كـه درك  شود نيست؛ مي
  ). 70: همان(خاصي از شيء را بيافريند 

 عنوان نمونه،به. اين تفاوت در تصويرسازي، در دو دورة شعري نيما كامالً محسوس است    
ايي كـه از  انـد؛ تصـويره  تر از تصاوير افسانهتر و ذهنيبسيار دروني» داروگ«تصاوير شعر 

اي كـه   شود، خواننده خالل آنها شخصيت داروگ و حاالت دروني او به خواننده معرفي مي
  .احتماالً هيچ ذهنيتي از آن موجود ندارد

 هاي او ناله/ بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان (درصد نسبتاً پايين رمزگان هرمنوتيك     
در ابرهاي مثل خطـي تيـره   / اي دورهاي پاره صدها صد از رشته/ كند گمشده تركيب مي

نيـز  ) بانگي بـرآرد از تـه دل سـوزناك و تلـخ    / سازد مي/ ديوار يك بناي خيالي/ روي كوه
بـه   ناشي از قديمي و آشنا بودن روايـت اسـت كـه امكـان ايجـاد معمـا و درنتيجـه نيـاز        

، هـايي نيـز وجـود دارد   سـازد و اگـر چنـين رمزگـذاري    رمزگشايي از آن را محـدود مـي  
له نيـز  أاين مسـ . بيني استچگونگي گشايش آن قابل پيش ،سادگي اي است كه به گونه هب

اي برجسته از روايات متأخر نيما، از نمونه عنوان اينكه اين روايت، به دليل ديگري است بر
تمثيـل نـوعي معماسـت    «كند، چراكه يم تمثيلي گرايش پيدا ةنمادگرايي به وجه ةوجه

تـوان حـل   ولي نمـي  ،توان تفسير كردكه نماد را تنها مي حاليدر ،كه حل آن روشن است
   ).239: 1362 هاوزر،(» كرد
ي گـوي  قصـه شـاعر در   تبحـر برد، را از حد اشعار تمثيلي سنتي فراتر مي ققنوسآنچه     

گاه اما هيچ ،انديشد عنوان شخصيت اصلي، هرچند انساني مي پرنده در اين روايت به. است
و آنجـا هـم كـه از آرزوهـا و     » كنـد هـاي گمشـده تركيـب مـي    ناله«و ا. گويدسخن نمي
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حتي از سخن گفتن بـا خـود   » كندحس مي« با عبارت ،آيدهايش سخن به ميان مي رنج
شـده در  سروده - )741- 749(» مرغ آمين«يند در شعري چون اعكس اين فر. شودمنع مي

رها شد بنـدش  : گويدمرغ مي«: دسازتمثيلي تبديل مي ةرا كامالً به نمون  آن - 1330سال
 ).745(» از هر بند، زنجيري كه بر پا بود

ها بيشترين اهميت را ها، حكايت از روايتي دارد كه در آن كنشفراواني رمزگان كنش    
خصوص كه تنهـا بـا يـك     هب. كندمي اين امر ناخودآگاه اهميت كنشگر را نيز افزون. دارند

تـدريج   هـايش بـه  و ايـن شخصـيت در اثنـاي كـنش     شخصيت اصلي در روايت مواجهيم
باتوجه به اينكه شخصيت اصلي  ،اين بروز و ظهور. دهدهاي دروني خود را بروز ميويژگي

حتـي  . گيـرد هـا انجـام مـي   كنش رمزگان استفاده از ةبيشتر برپاي ،گويدنمي هيچ سخني
گفتـار  «عاتي به صورت اطال ،دهدكل در اختيار مخاطب قرار مياطالعاتي كه راوي داناي

. شـود هاي او منتقل مـي  نيست، بلكه اغلب از طريق بيان حس شخصيت و يا كنش »متن
  . پرنده است ديد ة ديد، زواي  ةولي زاوي ،هرچند راوي داناي كل است ،رو از اين

  
  ققنوس تا افسانهاز  - 13

در  را نيـز  ي شگرفيرود كه نوآورايران به شمار مي ياولين شعر نو )1301( افسانه اگرچه
هاي نيمـا  و هم ديگر سروده افسانهاست، اما هم فارسي سبب گشته شكل و محتواي شعر

. ذهنيات سنتي ادب فارسـي گرفتارنـد   ة، تا حد زيادي در چنبر)1316( ققنوستا پيش از 
تـوان حـال و هـواي    اند و كمتر ميهايي هستند كه به نظم آمدهها، قصهاغلب اين سروده

از همـه   افسانه  ،1316هاي نيما تا سال سروده ةدرواقع در مجموع. ه در آنها يافتشاعران
و  ققنوسالبته . نيفزوده است افسانهسال، چيزي بر  بارزتر است و تالش وي در اين پانزده

ـ ثيري كه اين دو شعر بر روند كاري نيما و ديگر نوپردازان دارأو ت غراب د، قطعـاً حاصـل   ن
هـاي روايـي   نيما، كمابيش ويژگي ةاشعار اين دور بيشتر در. وستهمين سعي و خطاي ا

پردازنـد،  مـي  شعرهايي كه بيشتر به گزارشگري صرف از يك طـرح . شودتكرار مي افسانه
اي رابطه. شودگويي ميتك له سبب نوعيأتخيل چنداني در آنها وجود ندارد و همين مس

  . رسدنمي ينده و مخاطبگو ةطرفه كه به ويژگي اصلي روايت يعني رابطيك
كنند، يعني ذهنيت اشعار اين دوره، تعريف عملكرد شاعرانه زبان را نيز پيدا نمياغلب     

 بنابراين انتقالي از محورهاي. شودبلكه عينيت گزارش مي ،شودنمي شاعر به عينيت تبديل
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يـل  گيـرد و درنتيجـه اشـعار قابليـت تأو    جانشيني به محورهاي همنشيني صـورت نمـي  
پيشـين شـعري و اينكـه     ةدليل نزديكي بسيارشان با سـابق  ها، بهدر اين سروده. يابند نمي

هايش تا دوري از اين ذهنيت هنوز راه زيادي در پـيش دارد،  شكنينيما نيز با تمام سنت
ها اختياري نيسـتند  در اين روايات نشانه. توان يافتهاي منظوم نميقصه چيزي بيشتر از

به اين معني اسـت   ،قابل تفكيك نباشد ءاينكه نشانه از شي. شوديكي مي ءيو نشانه با ش
توانـد نيمـاي خسـته و    گونـه گفتمـان روايتـي، تنهـا مـي      كه مخاطب در برخورد با ايـن 

مخاطـب بـه   . اي دورافتاده تصور كند كه با خود سرگرم گفتگوستاي را در گوشه افسرده
  : پنداري كنداتذ هم تواند با راويرسد و نمينمي» ودخ«

تنـگ و  / امزناسر دره، بيش از هر دوسـت // تردرة كام ولي خرم/ درة ياسل تنگ است و پرآب
  ).241و  240(آشنا بوده مرا و معبر / اين دره مهد من است از طفلي.../ پنهان به ميان دو كمر

نـه   هـا اغلـب مصـداقي هسـتند    هاي رمزگان است، داللـت دليل ديگر اين امر، داللت    
گيرند و رمزگشـايي  بر مي اي را درمحدود و در بيشتر مواقع يگانه ةمفهومي، يعني گستر

سـمت مـدلول هـدايت     گونه داللت، زبان بـه  اين در. دهندالشعاع قرار مي مفهومي را تحت
 به عبارت ديگر، چنانچـه نيمـا  . و اين همان دوري از زبان شاعرانه است ،شود نه نشانهمي
كرد، چيـزي  زمان نسبتاً طوالني، در قالب شعر هم بيان نميا در اين مدتهاي خود رقصه

  . شدهم زدوده مي  هاي آنبسا بسياري پيرايهشد، چهنمي كاسته آنهااز ارزش 
  

  پردازيشخصيت - 14
. گيـرد  پردازي براي كنشگر اصلي روايت در حد مناسبي صورت مـي  شخصيت ققنوسدر 

آنكـه در دورة پيشـين،    بعدي نيما نيـز مشـهود اسـت، حـال    توجه به اين موضوع، در آثار 
هاي يك شخصيت كامل روايـي   ندرت ويژگي رو بوديم كه بسيار به هايي روبه بيشتر با تيپ

» هـا  انگاسـي «شدند، مانند  طور كلي يا تحقير مي ها يا به اين تيپ. دادند را از خود بروز مي
)92(  خانوادة سرباز«و يا تحسين، مانند «)هاي عمومي كارگر و دهقـان  و تيپ )119 - 146 .

از نـوع ايـدئولوژي   (اين نوع برخورد ايدئولوژيك با مسائل و مشكالت اجتماعي و فرهنگي 
هـاي  در حكايـت  - كه نتيجة توجه به فرد است- را » شخصيت«، ناخودآگاه )ماركسيستي

كـه در واقـع    - بيسـت ويژه از اواخـر دهـة   سازد، اما دورة دوم و بهرنگ ميدورة اول او كم
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دورة توجـه بـه خـود،     - هـاي مختلـف اسـت   دورة انزواي شاعر از اجتماع و از ايـدئولوژي 
پردازي در روايت است؛ وضعيتي آمد آن شخصيتنگري و درنتيجه فردانديشي و پي درون

هاي انساني، است، انساني واجد ويژگي» انسان«كه ناشي از احساس لزوم شاعر به حضور 
  .كه صرفاً يكي از واحدهاي سازندة اجتماع باشدنه موجودي 

  
  و آثار بعد از آنققنوس  سبك روايي نيما در - 15

برنـدة روايـت،   هـاي پـيش  اين بدان معناست كه كـنش . محور استروايتي كنش ققنوس
هاي روايت و يا اسـتفاده از ديگـر شـگردهاي روايـي اسـت كـه       ارزشي فراتر از شخصيت

در اين شـعر، شـاعر   . يا تعميق مفهوم اثر مورد استفاده قرار دادبرد و توان جهت پيش مي
اسـت و هـر دوي ايـن     پردازي، به يـك انـدازه اهميـت داده   به تعليق داستاني و شخصيت

شـيوة كالسـيك    روايتـي بـه  ققنـوس  . اندعوامل، در اولويت دوم، بعد از كنش قرار گرفته
تمامي  اي كه بهاماتيك معين، و انگيزهاست با آغاز و انجامي مشخص، نقاط اوج و فرود در

در كـار نبـود، روايـت     ققنـوس اي درواقع اگر وجه اسـطوره . استبراي خواننده بيان شده
  .داشتپذيري چنداني نميقابليت تأويل

اي خصوصـيات دورة اول  عنوان اشعار دورة گذار نيما، هم واجد پاره، بهغرابو  ققنوس    
هـاي پايـاني   اشـعار متعلـق بـه سـال    . دورة دوم شاعري اويند هايي ازو هم داراي ويژگي

اسـتفاده از عمـق   . كننده ندارد زندگي نيما، رواياتي هستند كه كنش در آنها نقش تعيين
سياسـي در   - شناسانه كنشـگران، توجـه بـه معضـالت اجتمـاعي      تصوير، مختصات روان

عنـوان  نيات خـود راوي، بـه  زيرساخت روايت، نمادپردازي غيرآشكار و توجه بيشتر به درو
هـا  هاي بارز روايتگري نيمـا در ايـن سـال   توان از ويژگينمونة نوعي از انسان ايراني را مي

و  1319هـاي  توان در سـال هايي، ميتكامل تدريجي اين روند را، با فراز و نشيب. دانست
 ي نـه داسـتان «بـا شـعر    1325، در سـال  »هاآي آدم«و » خندة سرد«با شعرهاي  1320

روايتگـري   اما پختگـي نيمـا در  . مشاهده كرد» در فروبند«با شعر  1327و در سال » تازه
جسـتجو كـرد كـه شـايد      1337تـا   1332هـاي  اش را بايد در معدود آثار سـال شاعرانه
اي كه شده است؛ اشعار شناختهگيري شاعر تعداد آنها را به سيزده شعر كاهش داده سخت

   .استدور نگه داشتهپردازي به گويي و داستانرا از قصهرده و آنروايت را درونيِ متن ك
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  نقض رمزگان زبان روزمره در دو دوره شاعري نيما - 16
يكـي ايـن اسـت كـه      ،شناسينشانه ديدگاهشعر نيما از  ةاز ديگر مشكالت روايي اين دور

گـان بـا كـاركرد    افتد، به همين دليـل از رمز نقض رمزگان زبان روزمره در آنها اتفاق نمي
نقض رمزگـان زبـان روزمـره بـه معنـي      . شودندرت استفاده مي ادبي و با پخش محدود به

شكستن پيوندهاي معهودي است كه كاربران يك زبان براي درك پيام آن زبان، در قالب 
اي اسـت بـه   شكستن ناگهاني اين پيوندها، ضربه. اندها تدوين كردهرمزگان و در طي قرن

. و عاملي براي ايجاد لذت از يك كشـف و سـاخت يـك ذهنيـت جديـد      ذهنيت مخاطب
خورد، بازگشت به همان زبـان ادبـي   به چشم مينيما آنچه از نقض رمزگان در اين اشعار 

دليل خـوگرفتن   گذشته است كه اگرچه نوعي عدم استفاده از رمزگان روزمره است، اما به
اسـت،   شعر و ادب پارسـي بـوده   ةآميختدور  ةذهنيات ايراني به چنين زباني كه از گذشت

 ،بـه بعـد   ققنـوس هـا از  اين ويژگـي . را بر آن اطالق كرد »نقض رمزگان«توان عنوان نمي
  .شوندمي كاري خاص نيما دستخوش تغييراندك و با محافظهاندك

 هـاي  پردازي قصه، شوند ر ميتيابد، شعرها كوتاهدوم، گزارشگري صرف كاهش مي ةدر دور    
روايت را خطـاب   كه شاعر - شوند و مخاطب ضمنيوم به سمت روايتگري كشيده ميمنظ

سوي  به پردازيزبان از نظم. شودتر ميتر و آگاهدر ذهن نيما فرهيخته - كندبه او بيان مي
 .گيرند مي خود تري بهعيني ةهاي شاعر در بيان وجهكند و برداشتزبان شاعرانه حركت مي

شوند و تاحـدودي در  اول خارج مي ةچراي نيما در دور و چونبي سلطت ةها از سيطرنشانه
 زبان شاعرانة اين دورة نيماافزايش نقض زبان روزمره را در . گيرندمي اختيار مخاطب قرار

  : توان ديدمي
گرم يادآوري يـا نـه، مـن از يـادت     / پاي سرو كوهي دام در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به

    ).786( ا من چشم در راهمتو ر/ كاهم  نمي
هـاي سـنتي بهـره    در اين دوره، نيما زباني را كه در بسياري موارد از عبارات و تركيـب     
دليـل    امـا بـه   ،كنداگرچه گاه از نحو ادبيات كهن استفاده مياست و كنار گذاشته برد مي

اي به شـعر لطمـه   تر، اين نوع استفادهتر و سادهپردازش مناسب و استفاده از اوزان صريح
   ).776(» مرده را ماند در گورش تنگ/ با تنش گرم، بيابان دراز«: سازد وارد نمي

هـاي   داللـت  وهاي مصداقي كـاهش  داللت ،)ققنوسبعد از (ة دوم شاعري نيما ر دورد    
هاي فرهنگي و واحـدهاي  هم در افزايش رمزگان  آن ةنشان است كهافزايش يافتهمفهومي 
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هاي باز كـه قـدرت   و از نشانه يابندميها اهميت بيشتري در اين دوره، دال. معنايي است
هاي بـاز بـر مـدلولِ از    نشانه .استبيشتر استفاده شده سيارب ،دنبخشتأويل به خواننده مي

گيرنـد كـه مـتن    اي داللت ندارند، بلكه مدلول خـود را از رمزگـاني مـي   شدهتعيين پيش
ها نيز بستگي به تفسيري دارد كه هر خواننده، دلول اين دالتأويل به م. دهدپيشنهاد مي

برخالف  در اين آثارنوع روايتگري . آوردعمل ميمتناسب با ذهنيت خود از آن رمزگان به
هـا و علـل و   كنش ةگذشته، روايت با پايان بسته نيست و شاعر سعي در بيان كامل نتيج

  . چربد مي وز بودن آنچراكه ادبيت شعر بر پندآم ،عوامل آنها ندارد
  

  توصيف در شعر نيما - 17
 »توصيف«بندي اشعار نيما باشد، تواند مبدأ مناسبي براي دستهيكي از نشانگرهايي كه مي

اشعار توصيفي كه عمدة آثـار  : كنداين نشانگر اشعار نيما را به سه دسته تقسيم مي. است
» داروگ«توصـيفي مثـلِ    عار نيمهگيرد، اشدر بر مي - ققنوسخصوص تا پيش از به - او را

 ،)763- 764ص (» را  ري«، )761- 762(» ام ابري اسـت خانه«و اشعار غيرتوصيفي مثلِ  )760(
و  1330هـاي  كه همگـي در فاصـلة سـال    )741- 749(» مرغ آمين«و  )752- 753(» قايق«

ر ميزان ترين اشعارند و هرچه بطور قطع روايي اشعار غيرتوصيفي به. اندشده  سروده1331
توصيف از طريق بيان مصـداق  . يابدگردد، سطح روايي متن كاهش ميمي توصيف افزوده

 توان بيان مصداقي دانست و به همين سبب هم هستبيان توصيفي را مي. شودحاصل مي
  .اي استهاي نيما، وجه نمايه شناختي در روايتهاي نشانهكه وجه غالب داللت

 ققنوسها در شعر نيما، كمابيش با همان خصوصيات روايت شناختيهاي نشانهويژگي    
اين . ندااشعار نيما در اين دوره، تركيبي از روايت و توصيف. است يافتهتا پايان راه او ادامه 

خـواه  و  خـواه طبيعـت زمينـه    - پردازنـد مي كه به وصف صحنه و طبيعت اشعار همچنان
روايـت در  . كننـد  روايتگري نيز مـي  - ازدپردسازد و ميطبيعتي كه نيما در ذهن خود مي

شود و گـاه بـه   هاي روايي بدل ميگفتمانماند، گاه به پارهنيما گاه ناقص مي متأخرِ اشعارِ
شـدن شـعرهاي   كوتاه. گيرد هاي او جاي ميهاي كوچك در دل توصيفروايت صورت پاره

صله گيرد و نوعي روايت گويي فاشود تا او هرچه بيشتر از قصهنيما در اين دوره باعث مي
شـوند و بـا اينكـه    هايي كه گاه دچار اغتشـاش مـي  مدرن را در اشعارش ارائه دهد، روايت

 يابند، اما در خدمت هدف اصلي شعر كه انتقال حس خاص شاعر در لحظهسرانجامي نمي
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خوبي براي اين شـيوه   ةنمون ).704- 705(» گردد باد مي«شعر . گيرندمي سرايش است قرار
ـ  - استسروده شده 1328كه در سال  - در اين شعر. تاس رويـيم و   هيكسره با توصيف روب

تنها دو سطر پاياني به زيبايي، اين شعر وصفي را بـه روايتـي مـوجز و تأثيرگـذار تبـديل      
  .»سترد مردي از روي جبين خون جبين مي/ زني از چشم سرشك«: كنند مي
ايـن  . هاي او هم توصيفي اسـت گوييصهحتي ق. وجه غالب در شعر نيما توصيف است    

باشـد، بـا اثـري     همـراه شـده  ) پـردازي گويي يا داستانو نه قصه(توصيف هرجا با روايت 
پـر از   يهـاي گـويي  قصـه با وگرنه  ،مردمان ماندگار است ةروييم كه در حافظ هدرخشان روب

  . سازندمي كه اغلب اشعاري طوالني مواجهيم هاي دور و درازتوصيف
از  ،ار نيما كه در آنها روايت وجه غالـب را دارد و توصـيف انـدك اسـت    آن دسته از آث    

اين روند، در آثار پايـاني عمـر نيمـا بسـيار     . شاهكارهاي شعري او و بلكه ادبيات معاصرند
اش نمونـه . تـرين اشـعار وي را شـاهديم    مشهود است و در همـين دوره نيـز، نمادگرايانـه   

، )776(» هسـت شـب  « :هسـتند  يادمانـدني  زيبا و به ست كهنيماتعدادي از آخرين اشعار 
    ).786(» ترا من چشم در راهم«و  )778(» برف«

      
  گيري نتيجه - 18

عنوان مادة اصلي سازنده تمثيـل و نمـاد، نقـش مشـتركي در سـاخت روايـات        استعاره به
ومي بيشـتري  تر و داراي پيچيدگي مفه هرچه استعاره ديرياب. رمانتيك و سمبوليك دارد

اين روندي است كه . كند سمت نمادپردازي سوق پيدا مي پردازي به باشد، روايت از تمثيل
هـاي سـاده و سـطحي دورة رمانتيـك وي،      اسـتعاره . خوبي مشـهود اسـت   در كار نيما به

هـاي اوليـة او    تمثيـل  ،ترتيب  اين  شوند و به تر مي اش پيچيده تدريج در دورة نمادگرايي به
، تحت تـأثير فراوانـي   ققنوسدرنتيجه شعري چون . روند سمت نمادشدن پيش مي نيز به 

گـردد و شـعري ماننـد     هاي نمادين، به روايتي يكپارچه و كامـل تبـديل مـي    نسبي نشانه
 هـايي تبـديل   روايت رسد و به پاره هايي به پراكندگي مي در خأل وجود چنين نشانه افسانه

  .وايي نيستندشود كه درخدمت يك مركزيت واحد رمي
اي از رمزگـان واحـدهاي   پردازي، از طريـق ارائـة تصـاوير در زمينـه    تفاوت نوع صحنه    

اين دو رمزگان به ارائـة جزئيـات   . شودمشخص مي) فرهنگي(معنايي و رمزگان مصداقي 
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كـه بـه ميـزان بسـيار كمـي از ايـن        افسـانه پردازند و به همين دليل در روايتي چون مي
در . اند و از عمق انساني برخوردار نيسـتند برد، تصويرهاي طبيعت كليمي ها بهرهرمزگان
اسـت نـوعي همـدلي و همراهـي ميـان       ها توانسته گونه رمزگان افزايش نسبي اين ققنوس

اي، تصـاويري در خـدمت    يعنـي تصـويرهاي زمينـه   . كنشگر و محيط اطراف ايجـاد كنـد  
تا پيش از آن نيفتاده و طبيعت موجود اند، اتفاقي كه پردازي و فضاسازي روايتشخصيت
  . است عنوان عنصري در فضاسازي مورد استفاده قرار نگرفته هاي پيشين، بهدر روايت

سير تطور روايت در شعر نيمـا، از توصـيف بـه روايـت، از كنشـگر بـه تيـپ و سـپس             
 جـاي داللـت  ضـمني بـه   گيـري از داللـت  اين سير، متناظر است با بهره. شخصيت است

و پـس از آن   ،اي نشانه به سمت وجه شـمايلي مستقيم و حركت از استفاده از وجه نمايه
  .وجه نمادينبه 

 
  نوشتپي

  . 1383و حميديان،  1381، پورنامداريان. نكبراي نمونه  - 1
مربـوط بـه    بنـدي تقسـيم كاترين منسفيلد، كـه  از » سرور«در مأخذ اصلي، داستان  - 2

شده، به تنهايي  قول داده از آنجاكه نقل. است، ذكر شدهديدهگررمزگان براساس آن انجام 
گويــاي منظــور نويســنده اســت، از ذكــر آن داســتان در ايــن مقالــه خــودداري كــرده و 

  .دهيممندان را به اصل مطلب در منبع مربوطه ارجاع مي هعالق
حكايت آن عاشق كه معشوق خـويش  « 391: 1388، نيشابوري عطار. براي نمونه نك - 3

قصـيدة   329: 1371و فرخـي سيسـتاني،    »را كشت تا در قصاص معشـوق كشـته شـود   
   .»با كاروان حله برفتم ز سيستان«با مطلع  معروف

است كه صرفاً بـه شـمارة    1386ر نيما به نيمايوشيج، عدر اين مقاله تمام ارجاعات ش - 4
  .شودصفحه بسنده مي
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 ققنوس

  جهان، ةمرغ خوشخوان، آواز ققنوس،
  واره مانده از وزش بادهاي سرد،آ

  بر شاخ خيزران،
  .است فرد بنشسته

  .برگرد او به هر سر شاخي پرندگان

  كند،هاي گمشده تركيب مياو ناله
  صدها صداي دور، ةهاي پاراز رشته

  در ابرهاي مثل خطي تيره روي كوه،
  ديوار يك بناي خيالي

  .سازدمي
  از آن زمان كه زردي خورشيد روي موج

  است و به ساحل گرفته اوج نگ ماندهر كم
  بانگ شغال، و مرد دهاتي

  ست روشن آتش پنهان خانه راكرده
  خردي ةقرمز به چشم، شعل

  كشد به زير دو چشم درشت شبخط مي
  ،و ندر نقاط دور

  .عبور ند درايخلق
  كه هست، ي نادره، پنهان چناناو، آن نوا

  .پردست مي از آن مكان كه جاي گزيده
  شودين چيزها كه گره خورده ميدر ب

  با روشني و تيرگي اين شب دراز
  .گذردمي

  يك شعله را به پيش
  .نگردمي

  دمي  جايي كه نه گياه در آنجاست، نه
  هاش،تركيده آفتاب سمج روي سنگ

  اش چيز دلكش استنه  اين زمين و زندگي
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  ها چو اوي دگر مرغزوكند كه آرحس مي
  اميدشان اگرچند. ست همچو دود تيره

  چون خرمني ز آتش
  .نمايد و صبح سفيدشانچشم مي در

  كند كه زندگي او چنان حس مي
  مرغان ديگر ار به سرآيد

  ،در خواب و خورد او
  .رنجي بود كز آن نتوانند برد نام

  آن مرغ نغزخوان،
  آتش تجليل يافته، ز بر آن مكانِ

  اكنون، به يك جهنم تبديل يافته،
  دهد تكانو ميدم نظر  هب ست دمبسته

  .چشمان تيزبين
  ها،وز روي تپه

  زندجاي پرو بال مي ناگاه، چون به
  بانگي برآرد از ته دل سوزناك و تلخ،

  ش نداند هر مرغ رهگذر،اكه معني
  هاي درونيش مست،آنگه ز رنج

  .افكندخود را به روي هيبت آتش مي
  ست مرغ؟ دمد و سوختهباد شديد مي

  !ست مرغخاكستر تنش را اندوخته
  .هاش از دل خاكسترش به درپس جوجه

  )325-327 :1386نيمايوشيج، (                        
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