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 چکیده
مطالعه در ادبیاا   های اجتماعی خویش پیدا کند. او با نیما با سرایش ققنوس توانست روش و بیان جدیدی برای بیان اندیشه»

شاعر رمزگارای   »رمزگرایانه فارسی از قبیل موالنا و حافظ و ... و نیز پیوندی که با ادبیا  اروپاا برقارار کاردو باودا توانسات      
ریزی نماید. حوزة نمادهای نیما بسیار وسیع اسات و از اجاراآ مسامانی و عبیعات وگال و گیااو و پرنادو و        را پایه« اجتماعی

شود. اغلب نمادهای نیما برگرفته از عناصر بومی اسات. بارای نموناه از درختاان      و اسطورو و ... را شامل میحیوانا  و ... ( 
کیا داروگ. نیما در سیر ها  کپاچینا ازاکووا وازنا؛ از حیوانا  و پرندگان  سیولیشها ککنارونا اوزارا اوجاا مجرا مازو؛ از کوو

کناد و  چون مانلیا پادشاو فتح و سریویلی و برخی دیگر از نمادها را نیز خلق مای  های نمادینیهای خودا شخصیتنمادپرازی
های منا به جایگاو نماد در اشاعار  از این دیدگاو نیز بسیار مبتکر است. در پژوهش حاضر پس از تبیین و تعریف نماد و ویژگی

 «بندی شدو است.نیما پرداخته شدو و در بخش دیگری نمادهای ابداعی شعر او معرفی و عبقه
 نیما یوشیجا نمادوسمبل(ا شعر نوا شعر اجتماعی کلمات کلیدی:

 مقدمه و بیان مسئله-1
ی معناهایی  شعر معاصر با ابزار بیانی و زبانی خاص خودا هویتش را در تقرّب به ساختاری نو و بدیع به منظور ارائه

کالسیک تا تولّد شعر معاصرا مدیون خلّاقیّت و نوموری  مگاهانه و اندیشیدوا می یابد. و در این پویاییا از سطح شعر
شناسایک متنایا و از    نیما یوشیج است. شعر معاصر ایرانا ابداع ممیز و اندیشگون ا نمادین و بر مشخصه های هستی

نظر ساختاری بر سبکی مستقل و پیش روندو مبتنی است. اگر واقعیت وجود نمااد و نمادساازی در شاعر معاصار را     
و بگیریما بحث در مورد شعر نو به عنوان مکتبی جدید به منظور مگاهی و بیداری عیف گستردو ای از مخاعبان نادید

عاآ و خاصا بیهودو به نظر می رسد. بنابراین ا شعر نو نمادین است و پیشوای این جریان سازی نیما یوشیج اسات.  
نسبت به ساختار وقالب( شعر کالسایکا نقطاه    شبخ عرح ساختار مستقل شعر معاصر نو در بستری نمادین و مگاهی

عطف انقالب ادبی نیما به شمار می رود. از این روا در این گفتاارا نماادپردازی در شاعر نیماا ماورد بررسای قارار        
 سواال  پژوهش فوق بر مبنای هدف مذکور به شرح ذیل است  گیرد. می

 است؟ ای در اشعار او نمود یافته سمبولیسم نیما در چه دورو -1
 است؟ هایی شکل گرفته ها و قالب نمادهای نیما در چه مصداق -2

 شود؟ نمادهای اجتماعی وسمبولیسم اجتماعی( در شعر نیما چگونه تحلیل می -3

تا نمادسازی و نمادگرایی نیما در شعر و ادب معاصر  شود شک در این پژوهشا تحلیل اشعار نیما موجب می بی  
تحلیلی است کاه باا روش کتابخاناه ای و     -نا روش پژوهش حاضر برمبنای توصیفی مورد تحلیل قرار گیرد. بنابرای
گیارد. بادین    ها با توجه به مرای ادیبان در خصاوص نمااد و نمادساازی صاور  مای      جمع موری اشعار و تحلیل من

گردموری شدو  منظورا به کتاب ها و منابع نیما شناخت و مجال  ادبی مراجعه شدو و در حدّ توانا مطالب مورد نیاز
 است.  
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 پیشینیۀ پژوهش-2
یکی از موضاوعاتی   -در متن کالسیک وخصوصاً متون عرفانی و شعر معاصر فارسی -بررسی نمادهای شعر فارسی 

های مغتنمای در ایان رابطاه صاور  گرفتاه اسات. از جملا  ایان         است که هم بسیار ضروری است و هم پژوهش
از حساین مقاحساینی و   « نماد و جایگاو من در بالغات فارسای  »ر اشارو کرد  های زیتوان به پژوهشهای میپژوهش

اجتمااعی   -نمادپردازی سیاسی»الدین مرتضوی؛ ثالث از سیدجمالاشرف خسروی؛ نمادپردازی در شعر مهدی اخوان
و « معاصار دگردیسای نمادهاا در شاعر    »از عبدالناصر نظریانی و الهاآ منفاردان؛ دو مقالا    « در اشعار نصر  رحمانی

-رماز و داساتان  »از دکتر تقی پورنامداریان و کتاب ارزشمند ایشان با ناآ « بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر»

 که در مقدم  من به تعریف نماد و تفاو  منها با سایر هنرهای بالغی پرداخته شدو « های رمزی در ادب فارسی
پژوهشگر ساهیال فرهنگای   ««(می مدآ ها»می مدآ ها ونگاهی به نمادگرایی نیما و تحلیل شعر  »ای با عنوان  مقاله-

ا نگاشته است. پژوهشاگر در پاژوهش خاویش باه نتاایج ذیال دسات        «رشد مموزش زبان و ادب فارسی »مجله  در
مکاتب گوناگون ادبی از جمله رمانتیساما رئالیسام و سمبولیسام را      ی نیما یوشیج شاعری است که جلوو» است  هیافت
تار   و بایش   توان در اشعار او به خوبی مشاهدو کرد.سمبولیسم یا نمادگرایی مکتب ادبی غالب در اشاعار نیماسات   می

 «ای نمادین دارند. اشعار او جنبه

پژوهشگران  محمادی و پنااهی در ساال     « شعر نیما یوشیجصر اجتماعی و انسانی در عنا »ای با عنوان  مقاله -
نیماا یوشایج را    ». پژهشاگر در پاژوهش خاویش موردو کاه    اسات  در  مجله نامه پارسی نگارش کردو1311

حتی سمبولیسم نیما از نوع اجتماعی و انسانی است.برای  .توان شاعر اجتماعی نامید معنای دقیق کلمه می به
  است.تصویر انسان در شعر و ادبیا  گذشتهاکلی بود ولی انسان شاعر نیماا از ناوع     یما انسان ارزش اصلین

انسانااصالت ارادو و اختیاار    خواهی و استبدادستیزیاگرایش این جهانیااصالت عینی و امروزی است.مزادی
 «.رود میشمار  و انسانی شعر نیما به  گرایی از عناصر مهم اجتماعی مدمی و عبیعت

 های مختلف(ودر حوزو تعریف نماد یا سمبل-9
تار  نمودن یعنی نشان دادن. در متون کهن با فتح نون و سکون دال وبر وزن سَواد( از نمود بر وزن وَدود است.« نَماد» 

ادبای بیشاتر   خورد. نماد از لحاظ فارسی مترادفاتی مانندا مثلا مثالا نمودگارا مظهرا جلوو برای این واژو به چشم می
-در انگلیسی دارد و اکثر محققین این سه کلمه را به جای یکدیگر به کاار مای  « سمبل»در عربی و « رمز»قرابت را با 

میاد کاه از کلما  یوناانی     می  symbolنماد در لغت به معنی نمودا نما و نمایندو است و در برابر واژة فرنگی»برند. 
symbolon 944  1312دادا «وگرفته شدو است به معنی عالمت و نشانه و اثر.) 

«symbole»symbolum)   به التین وsumbolon   به یونانی( در اصل به معنای هویّت و شناسایی بودا یعنای
شد که دو تن به نشان  پیوند یا پذیرایی و میهمانداری با خود داشتند تاا دارنادة هار     به شیئی دو نیمه شدو اعالق می

نیاز کاه    sumballeinوی را برادرا با خود برابر شمردو و بیگانه نداند. فعال    دیگر رسیدا  نیم نیمها چون به دارندة
sumbolon استا مثالً چند جویبارا یا هرگونه عملی کاه عناصار    از من مشتق شدوا به معنی به هم پیوستن و اتصال

یوساتها باا هام مناسابا  متقابال پیادا       های به هم پ پیوندد و در نتیجه عناصر و بخش پراکندو را گرد موردو به هم می
های به هم پیوسته  پیوندد و نیمه ای که به هم می ( در عالم ادبیا  و هنر من دو نیمه22  1332کنندورک به  ستاریا  می

ای که امری عقلیا انتزاعی و  کنند عبار  است از یک امر عینی و محسوس و شناخته مناسبا  متفاوتی با هم پیدا می
توان گفت نماد بر بنیاد نظاآ هستی نهاادو شادو اسات و بار ایان اسااس        در ورای من چهرو نهفته است. میناشناخته 

شاالودة نظااآ نماادینا بار     »( به عبار  دیگر 92  1314وسرلوا « ها ها از عریق دیدنی دیدن نادیدنی»عبار  است از  
-هااا پایاه   ها( و افشای معانی من ها و نادیدنی ز دیدنیکلی و دوسویه میان مادیّت و معنویّت اشیاء واعم ا بنیاد ارتباعی

ای  توان من روی دیگر از سک  جهان مفرینش دانست که مجموعاه  ( بنابراین سمبل را می65همان  «وریزی شدو است
 هاا باورهاا اعتقادا ا اساعیرا تاریخ و زندگی مدمیان در دل من قرار گرفته است. از فرهنگ

http://sunnight49.blogfa.com/post/269/%d8%a2%db%8c-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%a7-(%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%c2%ab%d8%a2%db%8c-%d8%a2%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%a7%c2%bb)
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نهایات تاازو و گساتردو اسات.        و معنی یا دال و مدلول من برخالف نشانه و مثل بای دو جزء نماد یعنی صور»
صور  نماد که تنها پارة عینی و شناخت  من است مفید معانی و صفا  غالباً غیر تجسّامی اسات کاه گااو متضاادند.      

وس را جاذب  اند و معنی نماد هما  عاالم محسا    صور  نمادا تصویری است که در من صفا  بس متضاد گرد ممدو
( با این بیان میان نماد با دو اصاطالح بسایار نزدیاک من یعنای تمثیال      12  1359دالشوا «وکند تا بهتر مشکار گردد می
( allegoryوکه بر خاالف نماادا در تمثیال     مید از جمله این های بنیادین به وجود می و استعارو تفاو  (allegoryو

گیارد و عقیادو یاا موضاوعی در قالاب یاک        عینی و محسوس قرار میذهن سرمغاز و مبدأ حرکت به سوی مفاهیم 
پذیری و چند شود. تأویل حکایت ساختگی که با موضوع و فکر اصلی قابلیّت تطبیق داردا به عور غیر صریح بیان می

های برانگیخته شدو در حول و حوش من به گستردگی حوزة داللتای   ساحتی بودن نماد که تمامی توصیفا  و تداعی
اگار  » گرداناد.   کنادا متماایز مای    زند من را از استعارو که بر خط مشابهت و تک صدایی بودن حرکت می من دامن می

توان همچون مجاز شناختا نمااد   شکند. استعارو را تنها می معنی نماد را باور کنیما هماهنگی معناشناسیک در هم می
 ( 1353   1ا ج1332احمدیا «وای از زندگی موضوع  است لحظه

گیری از معانی و مفاهیم متعدد و احیانًا مخالف باا هام از یاک لفاظ در نمااد بسای بااالتر از         بنابراین میزان بهرو
پیوندد و  نمادا اضداد را به هم می» شود. ای است که در من لفظی بر بنیاد اصل مشابهت جانشین لفظ دیگر می استعارو

متضمن دوگانگی است که دو قطب من مکمل یکدیگرند و دوسویه  دهد. هر نماد اختالفا  و تعارضا  را کاهش می
تواناد باه دو شایوة     ذاتی نماد نیز از همین خصیصه ناشی است. زیرا هر نماد دست کم می (ambivalenceوبودن 

ساتاریا  «ومتضاد تفسیر شود و برای من که معنای کامل هر نماد به دست میدا باید من دو تفسیر را با هام جماع کارد   
1355  4  .) 

میاد و صاور  من    مید که هر نماد از دو بخش صور  و معنا به وجاود مای   چه گفته شد چنین به دست می از من
دهد که به دلیل مبهم بودن  جنب  عینی و محسوس داردا اما ذهنیا  و انتزاعا  شالودة بخش معنایی من را تشکیل می

فرانسوی نمااد را در معناای اصاطالحی و هناری من وسامبول(      ریکورا فیلسوف  پذیرد. پول تاویال  گوناگون را می
ای است که در من معناای مغاازین و صاریحا     نماد عبار  از هر گونه ساختار داللت گونه»چنین تعریف کردو است  

موردا و این معناها نامستقیم و صوری هستند و اهمیتای درجاه دوآ دارناد و     همراو خود معناهای دیگری را پیش می
شاوند. پاس ارزیاابی نمادهاا در حکام یاافتن معناا یاا معناهاای پنهاان            از راو معناای نخساتین شاناخته مای     صرفاً
خوانیم. زبان  چیزی را که مظهر و یا نمودگار چیز دیگر باشدا سمبول می( »522 - 523   2ا ج1332احمدیا «واست

هاای حسای و وقاایعی در دنیاای      یادو سمبولیک زبانی است که تجربیا  درونی و احساسا  و افکار را به شکل پد
کند  کند و منطق من با منطق معمول و روزمرة ما فرق دارد. منطقی که از مقول  زمان و مکان تبعیت نمی خارج بیان می

 (19و 3   1364وفروآا « و به عکس تحت تسلط عواملی چون درج  شد  احساسا  و تداعی معانی است.
است از یک اصطالحا یک ناآا حتی تصویری که ممکان اسات نماینادة چیاز     نامیما عبار   چه ما سمبول می من»

بر معنی مشکار و معمول خود معانی تلویحی به خصوصای نیاز     مأنوسی در زندگی روزانه باشدا و با این حال عالوو
مبولیک داشته باشد. سمبول معرف چیزی مبهما ناشناخته یا پنهان از ماست. بنابراین یک کلمه یا یک شکل وقتی سا 

نماد در معنای خاص (. »23  1362یونگا «وشود که به چیزی بیش از معنی مشکار و مستقیم خود داللت کند تلقی می
های عاعفی و عقالنیا یعنیا با زندگی واقعی درممیختاه   خود عبار  است از واقعیتی پویا و چند معنایی که با ارزش

ا «اناد  کششی انتقال دهنادو »تواند باشدا یعنی تمامی اشیاء دارای  میای نقشی از نماد هست یا  است. اگر در هر پدیدو
 (.12  1314سرلوا «وتواند یک موجود یا یک پدیدو راا به عور کاملا به یک نماد تبدیل کند این کشش زودگذر می

 ددهمای نشان نمادگرایی تاریخ»قرار بگیرد. « نماد»تواند به عنوان نماد محدودیتی ندارد و در واقع هر چیزی می

 اشاکال  حتای  یاا  و اساات  انسان سازدست منچه یا عبیعی اشیاء مانند کندا پیدا نمادین معنای تواندمی چیزی هر که
 هکا  دهدیم نشان نماد یادب کاربرد خیر. تا(36  1313لیحسنو«است بالقوو نماد یک جهان تماآ حقیقت در. تجریدی
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 یمعان یکرانگیب و گسترش یبرا مناسب بستر و اضف هک نیاط شر به کندا دایپ نینماد ارزش واندتیم یموضوع هر»
 (.36  1ا ج1331شوالیها «وشود ایمه من

  های نماد و تصاویر نمادینویژگی
گویاد  سامبل   هگل می»ای که داللت بر معنای روشن در من بکندا وجود ندارد. الف  گنگی ذاتی نماد  در نمادا قرینه

 (.631  1319سیدحسینیا«واساساً مبهم و چند پهلوستبنابه عبیعتش 
هاای ماادّی   کاه نمااد صاور    ب  اتّحاد تجربه و تصویر  نماد دو سویه دارد  صور  و ایدوومحتوی(ا از منجایی

های باعنی شاعر است و از این تجربه چیزی جز این تصویر در دست نداریما بنابراین نمادا فی النفساها خاود   تجربه
هاسات. در واقاع ساوی  پنهاان نماادا مادلول یاا شایء         و من حیث تصویرا سرچشم  مفاهیم و اندیشه تصویر است

 ی فردی است.شناخته شدو نیستا بلکه تجرب  شخصی و یک حالت روحی و جذبه
 معناییپ  چند معنایی یا بی

رمانتیاک  ج  معرفت شهودی  تصویر شعر سنتی محصول معرفت حسی و توصیف تجرب  حسّی است و تصاویر  
کنادا اماا تصااویر    نیز حاصل معرفت احساسی و حاصل بار شدید عاعفی است و یاک ادراک عااعفی را تعبیار مای    

 نمادین رهاورد معرفت شهودی و دریافت باعنی است.
های همگانی. هنگامی که یاک عنصار   د  تناقض  نماد حاصل یک تجرب  شخصی است و زبانا ابزار انتقال تجربه

گیرد با منطق قراردادی زبان سازگار نیست و در سلسل  زنجیرة ارتبااعی  های شخصی را به عهدو میهزبانی بار تجرب
در عاین بیاانگریا باه    « نماد»مید. مسأل  دیگر اینکه ملود به نظر میمید. از این رو من عنصر زبانی تناقضزبان در نمی

 پردازد.سازی نیز میکتمان و پنهان
کننادة یاک   القاا « نماد»قابلیت تأویل و تفسیرهای مختلف را داردا زیرا معنی معیّنی ندارد.  «نماد»پذیری  و  تأویل

ها متفاو  استا هارکس باه نسابت احسااس و درک     احساس است و از منجایی که این احساس در فرد فرد انسان
 به بعد( 22  ص 1315بیند. ونیز رک به  فتوحیا خود در نماد چیزی می

ای هایی که در ادب صوفیه و برخی دیگر از مثار ادبی وجود داشته به گوناه دبیا  معاصر با نمونهنمادپردازی در ا
توان نیما یوشیج را جزء پایه گذاران اصلی من شمرد. نیما با اساتفادو از نمادهاای اباداعی    دیگر نمود پیدا کرد که می

ش به دسته بندی و بررسی اهم نمادهای شعر نیماا  ای نوین در ادبیا  معاصر ایجاد نماید. در این پژوهتوانست شیو
 خواهیم پرداخت.

 بحث اصلی:
مورد دورة دوّآ شاعری نیما و محصول پربار خلو  شاانزدو ساال     سمبولیسم اجتماعی یا سمبولیسم نیمایی را باید رو

های وصف ناشادنی   ریاضتاو از روزگار افسانه تا انتشار ققنوس و غراب دانست. این خلو  نسبتاً عوالنی همراو با 
برای معمار شعر جدید فارسی بسیار سخت و جانفرسا بودو است و او را تا حدّ فنا در صنعت خویش کشااند. نیماا   

ها داشتا سرانجاآ موفق به کشف چهرة شاهد مقصود گردیاد و باا ارائا      به دلیل ایمان راسخی که به این انزوا علبی
ترین جریانا  شعر جدید فارسی شد. توفیقی که از  ب پیدایش یکی از مهمهنجارهای ویژة جمال شناختی خود موج

بینایم   های او مای  های شاعرانه برای نیما حاصل شدو بود به قدری پربار و مغتنم بود که در میان نوشته رهگذر خلو 
  باا  کشای و خلاو   شاعران جوان روزگار خویش را برای تسخیر معانی و عمق بخشایدن باه مثارشاان باه ریاضات     

شاعر مال خلو  است و اهل خلو . اگر روزی این خلو  و این صفا میسر نباشد بدانید »کند   خویشتن دعو  می
بدون خلو  باا خاودا   »(. در جای دیگر گفته است  153  1316نیماا «وکه خیلی مزایای شعری نیز نامیسر شدو است

ود. هر اندازو در خودتان خلو  داشته باشاید باه هماان    یابد و من چه را که باید باشد نخواهد ب شعر شما تطهیر نمی
 (.111همان  «واندازو این کیفیّت بیشتر حاصل ممدو است
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ارائه داد به دلیال تاازگی و در ابتادای راو باودن      1315روش و بنیاد جدیدی که نیما از شعر جدید خود در سال 
کردا و در نتیجا    در رفع نقایص شعری خود کوشش  ای از عرف او بود. نیما بیش از دیگران نیازمند اصالحا  ویژو

ترین صداهای شعر جدیاد فارسای    های عوالنی به یکی از مهم ی جدید او مد  هاا شیوو همین اصالحا  و بازنگری
رویام کاه بایش از     من که دوست تواآ ای جوان عزیزا متعصبم که درست بگویم. ما در ابتدای راهی می»تبدیل شد. 

(. بااز در جاای دیگار    294همان  «ونهایت محتاج به تعصب در درست شدن هستیم حمت بکشیم و بیمیندگان باید ز
من خودآ به عیبی که در فورآ شعر مان ممکان اسات باشادا اعتاراف دارآ. از دورة زماان انتشاار مجلا          »گوید   می
( وساواس  192وهماان    «اآ. من هر روز مشغولم برای اصالح خاود  گذشته خیلی ورزش در این کار کردو« موسیقی»

ساخت او را  ممیزی که نیما نسبت به اصالح کار خویش داشت و هم  ساعا  زندگیش را مصرف هنر خود می جنون
تازد بر اشعار منا  اول کسی که می»داشت که هیچ حق انتقادی به دیگران دربارة مثار خویش ندادو باشد.  بر من وا می

شود. پاس از من کاه نسابت باه من      ایا کهنه می گذرآ قطع  شعر یا منظومه خود من هستم. رسم من این است که می
عاور شاود و هما  سااعا  زنادگیش باه        گیرآ از هر حیث. هر کس ایان  بیگانه شدآ من را به باد انتقاد و اصالح می

د تواند پوساخن  مصرف هنرش برسدا حتی در ضمن انجاآ کارهای خانه هم راجع به نوشتن فکر کندا چنین کسی می
خواهناد در خصاوص کاار چنادین ساال یاک نفار اقهاار ذوق و سالیقه           بزند به مردمی که در عول چند دقیقه می

(. نیما برای دست یابی به فرآ تازو و شیوة هنری خویش بنا به تصریح خود در مثار قدما و نیز مثاار  212همان  «وکنند
قدر که مطالعاا  ساطحی    ز اندازة مقایان ادبای عالیمن برای این کار بیش ا»ملل دیگر مطالعا  عمیقی داشته است. 

اآ. در تمااآ ماد  عمارآ مطالعا  مثاار خاارجی کاار         در مثار کالسیک و قدما دارند مثار گذشتگان را زیر و زبر کردو
(. نیما اعتقاد داشت که هیچ ژانری هر چه قدر هم تازو باشد به خاودی خاود باه    952همان  «واآ بودو است همیشگی
شود. سمبولیسم نیماایی نیاز مانناد هار      های قبلی ساخته و پرداخته می مید بلکه برحسب تاثّر از روی مدل یوجود نم

عرز کار هنری دیگر از کارهای قبلی پیش از من یعنی حماسیا عرفانی و سمبولیسم اروپایی که دارای زبان و ساختار 
مصالح و موادی مماادو هرگاز مقلّادی صارف نباودو       خورد. نیما با وجود برخورداری از چنین نمادین بودندا مب می

های فراوانا خون جگری و توقف نسبتاً عوالنی باه اقتضاای جاو     استا بلکه پس از تحمل مشقتا تمرینا مزمایش
ی مهام   شد ا  نوع نمادگرایی اجتماعی را کاه شاخصاه    سیاسی و اجتماعی کشور ا که فقط ععن و مالمت نثار او می 

 اوستا به وجود مورد. کارهای تکامل یافت 
یااد مر  »توانیم در شعری کاه دهخادا باا عناوان      هایی از نمادپردازی اجتماعی را در روزگار پیش از نیما می بارقه

ایان شاعر گویاا    »به یاد رفیق قدیمی خود میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل سرودو اساتا ببینایم.   « زشمع مردو یاد مر
ص اشعار اروپایی را دارد و نه تنها صور  جدیدی در ادبیا  منظاوآ ایاران   نخستین شعر فارسی است که مثار مشخّ

 (.49   2ا ج1334پورا  مرین«وبه وجود موردوا بلکه از جهت سمبولیسم عمیق و لحن استوار خود شایان توجه است
د بدون اعتناا باه     نیما تجدّدی را که در هزار سال شعر فارسی  با افسانه مغاز کردو بونیما و سمبلیسم اجتماعی 

ای از تعهد باا زباان سامبولیک و شاعر      ها با اقتدار روح و هیجانا  دلا هنجار جدید خود را که ممیزو سیل مخالفت
های نیماا در   ها و نوشته عبیعی و نزدیک به نثر بود با کارهای موفق روزگار دوآ شاعری خود به کمال رساند. از نامه

به میندة کار خویش به متابعت و یا مخالفت دیگران در پیمودن راو دشواری که یک  یابیم که  او از فرط امیدواری می
ای را کاه   بینم میندو من کامالً به موفقیت خود امیدوارآ و پیش چشمم می»نهاد.  تنه در پیش گرفته بود هیچ وقعی نمی

دآ با روی بشاش باه مان و مقادار    اند و مر با موی سفید و قیاف  پیری اعفال هدایت شدة مملکت گرداگرد مرا گرفته
 (.123  1351نیماا «وکنند زحمت من نگاو می

ترین  عنوان یکی از مهم  ای برای استفادو از زبان سمبولیک در من به العادو نیما به دلیل افزایش عمق شعر بهای فوق
ق شعر در مقابل تعقیادهای  ترین شگردهای تعمی داد و چنین عرز بیان را یکی از مهم های هنر کالمی می زیر مجموعه

دهند و خوانندو خود را در برابار   دهندا وقار می می  کنندا دامنه ها شعر را عمیق می سمبول»دانست.  لفظی و معنوی می
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دادا هموارو به عبیعی باودن و   می رغم اهمیّت فراوانی که برای زبان نمادین (. نیما به135  1316نیماا «ویابد عظمتی می
ها را خوب مواقبات کنیاد. هار     سمبول»ای داشت.  ها تاکید ویژو های کاربردی من ها با هدف گ سمبولتناسب تنگاتن

  تار خواهاد باود. ولای فقاط سامبولا کااری        تر و مناسب تر بودو عمق شعر شما عبیعی تر و متناسب ها عبیعی قدر من
(. در جای دیگار  135همان  «وکمک کند کند باید من را پرداخته ساخت. باید فرآ و عرح و احساسا  شما به من نمی

هاای خاود داشاته     شادو را باا هادف   نشدنی و معین و حسااب ها باید تناسب قطع سمبول»گوید   در همین ارتباط می
اجتمااعی حااکم بار     –(. بیان نمادین و استفادو از زبان سمبولیک با فضاها و ساختارهای سیاسی 226همان   «وباشند

دارد. بدین معنا گریز از تکفیر و گرفت و گیرهای دینی و سیاسی هنرمند را به بیان پوشایدوا  جامعه ارتباط تنگاتنگی 
دارد و ایاان اماار گذشااته از حفااظ حیااا  هنرمنااد و تنااگ ساااختن میاادان واکاانش و  ای و غیرصااریح وا ماای هالااه
هاای   حاکمیات نظااآ   گرداند. در روزگان گذشاته  های هنری فراخ می هاا عرصه را برای استمرار مفرینش گیری سخت
علات  »زد.  گیر عقیدتی بر کشور ما به رشد و اعتالی شگفت انگیز ادب صاوفیانه در زباان نماادین دامان مای      سخت

گرچه ایان دل مشاغولی کاه کاار باه دسات        –اساسی رمز پردازی و رمزگرایی صوفیها لزوآ پردو پوشی نبودو است 
بلکه این حقیقت اسات کاه بعضای معاانی      –موثر افتادو است  های سخت نینجامد قطعاً غوغای مردآ نیفتد و به فتنه

نماید و هام خطرنااک اسات و بایم من      توان کرد. ورنها هم خردگریز و نامعقول می عقل را جز به زبان رمز بیان نمی
(. در دورة معاصار نیاز   133  1332ساتاریا  «ورودکه سر گویندو را به باد دهدا چون که به قاهر کفار ممیاز اسات    می
جویناد   ستبداد و اختناق نظاآ پهلوی در پیدایش شاهکارهای شعر جدید فارسی که اغلب از زبان سمبولیک بهرو میا

میادا   یادآ مای »گوید   بارو میتاثیر نبودو است. اخوان یکی از بزرگترین نمایندگان شعر سمبولیسم اجتماعی در این بی
کنج خانه گذراندو بود و مثاار خاود را در عای من ساالیانا      سال دوران رضا خانی را پس پشت زانو و در22نیما که 

که چند صباحی دوران مزادی و مسودگی از سانسور و اختناق  1322یکی پس از دیگری خلق کردو بودا پس از سال 
و  کردند دادند و تشویقش می بودا نیما اتفاقاً با وجود من که بعضی احزاب و اجتماعا  مترقّی من روز به او مجال می

ساال   22ای برای شکوفایی خالقیت او پیدا شدو بودا جز چند اثر معدود که باز هم چندان از تااثیر من   مجال گستردو
کاه دوران   نمودا خلق کردا نیما پاس از من  تر نمی شکل گرفتن او زیر فشار اختناقا متمایز نبودا و چندان هم برجسته

گفت   زدا وقتی او را دیدآ با سادگی و  صداقت محض می جیبی میمرداد دوبارو پیش ممد حرف ع 21اختناق بعد از 
اخاوان ثالاثا   «وهان باز میشه شعر گفتا من عور که دو تا مفتش هم اگر بشینند نتونند چیزی ازش ساردر بیاورناد  » 

هاا و   وقتوان به تاثیر فضای استبدادی و اختناق در باروری و شکوفایی برخی ذ (. از این گفتار اخوان می266  1331
ترین مثار خود را در چناین   توانند بهترین و تکامل یافته اند و می استعدادهایی پی برد که با چنین فضاهایی خو گر فته

های سیاسی جاز مالزمات    مقطعی به وجود مورند. حتّی محتمل است که در صور  وجود مزادی و عدآ محدودیت
هاای شخصای و اباداعی باه ویاژو       اید. در شاعر نیماا سامبل   با سکو  و حیر  کاری از دست این گونه قرایح برنی

-ای از سامبل  های برگرفته شدو از اشیاء و عبیعت مازندران از جایگاو بسیار رفیعی برخوردار هستند. مجموعه سمبل

هااا باورهااا مداب و رساوآ محلایا      های بومیا اقلیمی و غیر بومی در قالب اساعیر واساعیر محلی و ملای(ا افساانه  
ر عبیعتوپرندگانا حیوانا ا ابرا بادا بارانا رودا کووا دریاا موجا گیاهاانا درختاانا اجاراآ ساماویا اشایاء(ا      عناص

های انسانیا اجتماعی و سیاسی  ای و تاریخی شعر سمبلیک او را برای عرح ایدو جغرافیای محلی و اشخاص اسطورو
 باشد  ازی در اشعار نیما به شرح ذیل میکنند. با این بیان روند نمادس با کارکردهای هنری هدایت می

 نمادسازی با عناصر طبیعت: .1

های نمادپردازی در شعر نیما را باید عناصر گوناگون و متنوع عبیعت دانسات   ترین و پربسامدترین کانونیکی از مهم
دارند. نیما عبیعت های اولیّ  تصاویر شعری او نقش محوری  و در این حوزو عناصر عبیعت شمال ایران به عنوان مایه

دهد  ویژو اهداف اجتماعی من قرار می  ترین محمل عینیت بخشی برای مفاهیم ذهنی و تجربی شعر به را به عنوان مهم
هاای مهام شاعر نیماا تنهاایی       یکی از بسگفت»دمد.  و روح جمعی جامع  ایرانی را در کالبد ایماژهای شعر خود می
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تنهایی شاعر همنوایی او با عبیعات اسات شااعر      است. از فروع این بسگفتتوجهی مردآ  خیالی و بی روشنفکر و بی
ملااود و تاریااک شاامال ایااران تشااابه تنهااا و محاازون بااین حاااال  خااود و عبیعاات معمااوالً عبیعاات ابااری و مااه 

ترین قهرمانان شعر سمبولیسم اجتماعی نیماا و باه قاول     تردید بزرگ (. عناصر عبیعت بی122  1313شمیساا«وبیند می
اخوان همسایگان دیوار به دیوار بیان رمزی و غیر مستقیم او هستند که وقیف  خطیر اباال  مقاصاد و اخباار ذهان را     

نماید که پرداختن باه هما     برعهدو دارند. در شعر سمبولیک نیما عبیعت از عریق عناصر و اجزای متعددی جلوو می
 شود  هایی از من اشارو می نهکشاند؛ در این نوشتار به نمو ها سخن را به درازا می من

 پرندگان و حیوانات )اغلب بومی شمال ایران( :  .1.1

هاا را از واقعیاا  باه فراساوی      نیما با کیفیت بخشی نمادین به مرغان و پرندگان و حتای دیگار عناصار عبیعات من    
 -محتاوای انساانی    ای بخشد. با این حال هرگز نمادهاای اساطورو   ها می برد و ویژگی اساعیری به من واقعیا  راو می

دهند. بنابراین پرندگان و حیوانا  که باا کارکردهاای نماادین در شاعر نیماا       اجتماعی شعر او را در حاشیه قرار نمی
شاوند و گااهی نیاز در     های ایرانی در اغلب موارد از عبیعت شمال ایران برگزیادو مای   یابند در کنار نمونه حضور می

هاا و   ای از ماوارد باا دگردیسای    شاوند و ممکان اسات ماا در پاارو      تبادیل مای    های نیما به اساطورو  نتیج  خالقیّت
ها نیز مواجه شویم. به عنوان مثال ققنوس و خروس و غاراب در شاعر نیماا هار      های کارکرد و ویژگی من دگرگشت

 شوند. ای قاهر می اند اما در  شعر او با چهرة دیگر گونه های ایرانی گرفته شدو چند که از اسطورو
کناد و وقیفا     هاا را وارد شاعر مای    ی خاود من  عدادی از پرندگان و حیواناتی که نیما با قدر  خالق  شااعرانه ت

علبادا عبارتناد از   ققناوسا غارابا مار  مجسامها        هاا مای   نمادپردازی را جهت حصول به اهداف خویشاتن از من 
کای ونااآ گااوی     نا داروگا سیولیشها ککالشخورهاا هیبروا جغد پیرا خروس مقاتوکاا عوعیا مر  شباویزا مر  ممی

ای قرار ندارد و از ایان   خورد. لحظه ای کوچک و نحیف که به درد شکار نمی زا وپرندو است به رنگ نیلوفری(ا زیک
دنباه و گوسافند ساواحل مازنادران از من      پرچین به پرچین دیگر مداآ در حرکت و پرواز است.( ز لوگوسفندی بای 

پرواز کاه در مب و  ای سفید رنگ با پشت خاکستریا سبک ز رنجوری نیما(ا کرکُووپرندوجنس است و نمادی است ا
 کند(ا پاپلی واز اسامی رایج حیوانا  و در این جا اسم سگ است(ا شوکا و بچه مهوی جنگلی(. خشکی زندگی می

اا / گاوهای ما مگر باا  های با صفا نه دور پر ز این ج من یکی از مبرومندان و از همسایگان هستم / در نشیب کوو
های گوسفندان  ز ل ماا / در ساکو  شاب چاو      هم ناستادند در یک جاا / و یکی چوپان / نیست نی زن از برای گله

گیریم. / تو چگونها ای سریویلی! مرا نشناختی؟ / بر مان   چرّند با هم؟ / ما به یک جا شیرمان را در بهار اندازو می می
 ( 311  1316اآ من هم و نیماا  ی؟ حال من که همچو تو در زندگی درماندواین گونه زروی بدگمانی تاخت

 . گیاهان و درختان:1-2
داند و دلدادگی او به عبیعت  نیما شاعری خود را مدیون عبیعت به ویژو مناعق جنگلی و کوهستانی اعراف یوش می

ای از کانون نماادپردازی   بخش قابل مالحظهتوان من را توصیف کرد.  ایران به قدری عمق دارد که به این راحتی نمی
کنایم    هایی چندی اشاارو مای   شود که به نمونه ها و گیاهان عبیعت یوش ایجاد می در شعر نیما از عریق درختانا گل

درختان افراا نارونا کرادا توسکاا اوزاروناآ درختی است پایدارا به دلیل دیرمانی و پایداری محل دفان درگذشاتگان   
روید و من را سایاو   ای از نارون که در اراضی جنگلی کم ارتفاع شمال ایران می اکان بودو است(ا اوجا وگونهاهالی و پ

نامند(ا مَجَرودرختی است شبیه مایم زر. فقاط در ناور وجاود داردا گال نادارد و از چاوبش اساتفادو          درخت نیز می
هاای شامال    ناورترین درخات در میاان جنگال   زرونوعی درخت زبان گنجشک( مازو وپرعمرترین و ت گردد.(ا میم می

ای است که در  مازندران و درختی است سمبلیک در ادبیا  شفاهی مردآ مازندران( و گیاهانی همچون جیرز وسبزینه
تواناد من را بخاورد(ا    ای و دیرپاست و هیچ حیوانی نمی روید و به صور  بوته سای  درختان جنگلی شمال ایران می
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های عالیی رنگ(ا پَلِم وبه فارسی مختیا در گویش تبری پَلَام یاا پَله ام و درماان گزناه زدگای        لسناور وگیاهی با گ
 شود(  دار و کرک دار نیز لم گفته می های تمشک را گویندا به گیاهان لمندو و تیغ است(ا لَمو بوته

ها /  کند. من وشحال نمیگفت به دل نهفتها جنس مطرودا/ گنجین  این جهان / خلو  علبان ساحل دریا را / خ می
دهند. / در ساحل خامشیا که بر رهگذرشا / بنشته غرابا / یاا من کاه درخات     موای حزین خود را / از دست نمی

ها همه دلبست  موای خودندا / دائام پریاان / هساتند باه      نماید خستها / من مازویی تک رستها / و من جا همه چیز می
 (. 912  1316موای دگرگون خوانا / و نیماا 

 . نماد سازی با اجرام آسمانی و زمین و دیگر پدیده ها1-9
هااو شابا    نیما دیگر عناصر عبیعت مانند برفا بارانا ابرا بادا عوفانا اجراآ مسمانیوستاروا مااو و خورشاید(ا زماان   

بارای القاای   های عبیعت مانند دریاا موجا مرداب و ساحل را در اشاعار سامبولیک خاود     روزا صبح( و دیگر پدیدو
های ایهاآ و ابهاآ هنری به نحو گستردو و با کارکردهای متفاوتی متناسب با مضامون و   اهداف خویش و ایجاد کانون

برد. در این عرصه نیز بیشترین بسامد ازمن عناصر عبیعی محیط مازندران استا امّا در اغلاب   محتوای شعر به کار می
دهد چنین واژگانی در ساختار شعر او به تافت  جدا بافته تبدیل شوند  زو نمیموارد خالقیت و توانایی شاعری نیما اجا

هاای عبیعای باا بساامد      یابند. در هر حال این ناوع پدیادو   ها انس می بلکه دیگران نیز همانند واژگان زبان خود با من
 گردانند  ریض و فراخ میفراوانی که دارند حوزة داللتی نماد و دامن  تداعی انگیزی من را در شعر نیما بسیار ع

هایش ناروانا رمزی است /  ها / سردی مرای درون  گرآ او با بال لیک با عبع خموش اوست / چشم باش زندگانی
ها / سرگرانی نیستش با خاواب سانگین زمساتانی / از پاس ساردی روزان  زمساتان اسات روزان          های روانی از زمان

فارو  وسارد اوا تاو سارد منگر/رهگاذار! ای       ا او / زیر مینای دو چشم بیست نیروی جهان ب بهارانی / او جهان بینی
 (.933-931   1316گمان با او و نیماا  است پیدا بی  رهگذار/ دلگشا میندو روزی

 . نمادسازی با عناصر طبیعی بومی منطقه شمال1-6
م از من جا غروب کاردو اساتا   کند گریه کن! مفتاب من ه وقتی که مفتاب غروب می« تالیو» به جای من در چمن » 

هاا  دانست کها جنگل و تماشای قل  کوو ( نیما خود را یک بچ  کوهی می 142ا 1351نیماا « و ولی یک غروب ابدی!
ای متفااو  باا دیگاران     مناقر گوناگون و قشنگ صحراا امواج دریا و زندگی در روش سادو و دهقانی او را به گوناه 

شاود.   او بخشیدو است که به عور عبیعی و ناخودمگاو از شهر و رسوآ شهر گریزان میاست و حاالتی به  تربیت کردو
های قشنگ زادگاهش یوش غافال نشاد و باا یااد     ای از مناقر کوو او در روزگار غربت تا غروب ابدی خویش لحظه

ناشاناس باه هام    هاای دور دسات و    ها و در مکاان  ی دلکش هزاران تصنیف دهاتی که از ورای درخت موری زمزمه
اندازهای شمال ایران در شعر نیماا از دلادادگی و    افتاد. حضور پر رنگ چشم شد به حسر  و دلتنگی می مخلوط می

های نو بُن ا کُپاچینا فاراکَشو نااآ کاوهی و     گیرد. کوو فرط عالق  او به محیط و جغرافیای من سرزمین سرچشمه می
سرا ناتلا یاسَلا کاآا گدار و رودهاایی مااخ اوال و     هایی سخت و سرزمین ها ای در یوش(ا اَزاکووا وازنا و درو چشمه

روناد.   های شعر و هدایت من به عرف ابهاآ و ایهاآ هنری به شامار مای   های مهم نیما در فضا سازی اوز از دست مایه
 گیرد  بسیاری از شعرهای روزگار دوآ شاعری او به مدد این گونه عناصر اقلیمی شکل می

اند / قرمزی رنگ نینداخته است / بی خودی بر دیوار./ صبح پیدا شدو از من عرف کاوو   خود قرمز نشدو بیزردها 
پیدانیست / گرت  روشنی مردة برفی همه کارش مشوب / بر سر شیش  هر پنجرو بگرفته قرار. « وازنا » اما / « ازاکوو » 

کاش روزش تاریاک / کاه باه جاان هام       ان خان  مهماناست از این / میهم / وازنا پیدا نیست / من دلم سخت گرفته
 (.331نشناخته انداخته است  / چند تن خواب ملود / چند تن ناهموار / چند تن ناهشیار. / وهمان   

 



 016/      نگاهی به ساختار، کیفیت و تنوع نمادها در اشعار نیما 

 اسطوره سازی و نمادپردازی: .2

مصائبی که  منشاء جهانا مفرینشا انسانا جنگ خدایان و قهرمانانا یا»ای است مرتبط با ادبیا  که با  اسطورو گونه» 
تواند شکل استحاله یافت  تااریخ قلماداد شاودا امّاا تااریخ       ای که اگر چه می شود. گونه مرتبط می« بر اقواآ کهن رفته

خوردا اما راهش را باه روشانی از من جادا     نیست؛ و اگر چه با ذا  دین در معنای باوری جمعی و قدسی پیوند می
( » 16  1313ثمینایا  «وکندا اما میین هم نیست بخشد و توجیه می خود معنا میها را در  کند؛ و باز اگر چه گاو میین می

ای کاه بیشاتر عناوان رماز بایاد داشاته باشاد و یاا از          ساازدا اساطورو   ای دیگرا اسطورو مای  اما شاعر امروز به گونه
اساعیر ایرانی شاوآ اسات   ( به عنوان مثال غراب در  235  1316کدکنیا شفیعی«وکند های موجود استفادو می اسطورو

کند هر چند که مبتنی بر سنت استا امّا کامالً به نفع زمان شاعر و  اما غرابی که نیما به عنوان سمبل از من استفادو می
 رود. های جدید به کار می بر پای  دیدگاو

ه روی خالیق گشاید او. / است تا که به غما غم فزاید او / بر مستان غم به خیالی درمید او. / درا از غمی ب بنشسته
ویران کند سراچ  من فکرها که هست / فریاد می زند به لب از دور  ای غراب! / لیکن غراب  / فار  ز خشک و تر / 

وناد. / چیازی    ر میناد و مای   های عبوس مای  حرکت من چنان به جای / و من موج بسته بر او نظر / بنشسته سرد و بی
 ( 324 – 332  1316/ و نیماا جَوَند  نهفته است / یک چیز می

های عبیعی ورودا کووا پرندوا درختا شابا نااقوسا صابحا مرغاان      های عاآ بشر در قالب پدیدو نیما به تجربه»
هاای شامال    بخشد. در فضای کوهستان هاو شب و صبح( کیفیتی نمادین می مختلف مانند داروگا توکا و .. ( و زمان

(  214  1315فتوحیا «و شنود که با ازلیّت جان پیوند دارد ها صداهایی می ها و درخت ها و کوو در میان بادها و گردنه
ای که  شویم به گونه های عبیعی و محلی مواجه می بنابراین ما در شعر نیما به جای اساعیر ملی ایران بیشتر با اسطورو

ها  های کهن ایدو ما ضمن رعایت بن مایهپرداز نیها تصور کرد. ذهن اسطورو توان جایی برای من در ادبیا  رسمی نمی
ای هناری کاامالً جدیاد تبادیل      نمایاد و من را باه پدیادو    اجتماعی را بر اساعیر تحمیل می –و مفاهیم عمیق انسانی 

 کند. می
 توکا و خروس دو نمون  بارز این نمادها هستند 

وهام اسات یاا رویاای سانگینی        درون شب تاریک را بار» گفت توکا. / « اند از من! چگونه دوستان من گریزان»
در به چشم اشک ریزانند عفاالن. / مانم بگریختاه از گارآ     »و با مردی درون پنجرو بار دگر برداشت موا  /  « / است!

  را باز بگذارا/ به دل دارآ دمی  به رویم پنجرو« / ناکزندانی که با من بودا / کنون مانند سرما درد با من گشته لذ 
 (.569  1316نیماا «و. / به دل دارآ برای تو بخوانمبا تو بمانم

خواند. / همچوزندانی  شب  چون گور / مر  از تنگای   قوقولی قو! گشادو شد دل و هوش / صبح ممد. خروس می
 (.523قفس جسته است/در بیابان و راو دور و دراز / کیست کوماندو؟ / کیست کوخسته است؟ وهمان   

 ینایجاد شخصیت های نماد .9

های ذهن او با اتکا بر فرهنگ محلّی حضاور   ای در شعر نیما بیشتر از رهگذر برساخته های اسطورو حضور شخصیت
هاای ملّای ماانع     ای با صابغه  های اسطورو سازی او را از توجّه به قهرمانان و شخصیتیابد و قدر  واالی اسطورو می
کند.  ی عمیق روحی و معنوی خود نمادهای جاودانه خلق میها شود. نیما در این عرصه نیز به دست یاری تجربه نمی

بر کارکردهای اجتماعی به نحوی رساالت تاداعی    ای شعر نیما عالوو  به همین دلیل اغلب عناصر و اشخاص اسطورو
و ی او را نیز  برعهدو دارند. پادشاو فتحا جهان افساا سریویلیا مانلیا ارانیا نیماا شب پاا   شخصیت و روحیا  ویژو

هاای یااد شادو سایمای انساانی و       ای از شخصیت های مهم سمبولیسم اجتماعی نیما هستند و عدو نجال از شخصیت
کند  برای نمونه شخصیت پادشاو فتح و جهان افسا که از  ی نیما را با اجتماع و مردآ رنجیدة من یادموری می دلسوزانه

دهاد   نهفته در فساون خاود / از پای خاواب درون تاو / مای      های بسیار درخشان شعر اوست  ومن جهان افساا نمونه
تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو. / پادشاو فتح بر تختش لمیدو است. / بس شب دوشین بر او سانگینی بازآ   
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ای چند استراحت راا / مست بر جای مرمیدو است. / در چنین وحشت نما پاییز / کارغوان از  مشوب بگذشته. / لحظه
شکافد او بهار خندة امید را ز امیّاد؛ / و انادر او    ماندا/ می گل نیاوردنا / در فراق رفته امیدهایش خسته می بیم هرگز
 ( 531  1316دواند/ و نیماا  گل می

افسا به تنهایی و بدون هیچ کارگزارانی بر تخت لمیدو اسات و  در این شعر نسبتاً بلندا پادشاو فتح بر خالف جهان
کوشاد. اگار    کند؛ با این حال او دائم نه به خاعر خود بلکه برای بهروزی دیگران به سختی مای  میکسی او را یاری ن

توانیم تشابهاتی میان نیما و پادشاو فتح به لحاظ تنهایی و سخت کوشای   اندکی در محتوای شعر تامّل داشته باشیم می
 و ایستادگی در مقابل خیل معاندان پیدا کنیم. 

 نتایج بحث:
بولیسم اجتماعی در شعر جدید فارسی را باید رهاورد دورة دوّآ شااعری نیماا و محصاول پرباار خلاو       جریان سم

یابی باه شایوة    شانزدو سال  او از روزگار افسانه تا انتشار ققنوس و غراب دانست. نیما بنا به تصریح خود برای دست
عمیقی داشته است. بنابراین سمبولیسم نیمایی  هنری تازة خویشا در مثار قدما و نیز دستاوردهای ملل دیگر مطالعا 

مانند هر عرز کار هنری دیگر متاثّر از کارهای پیش از خود مانند متون حماسیا عرفانی و سمبولیسام اروپاایی باودو    
گیرد و درصد بسیار باالیی از این نمادها از عناصار باومی شااعر    است. نمادهای نیما حوزة بسیار وسیعی را در برمی

هاای برگرفتاه شادو از اشایاء و      های شخصی و ابداعی به ویژو سامبل  س شدو است. در واقع در شعر نیما سمبلاقتبا
های باومیا اقلیمای و غیار باومی در     ای از سمبل عبیعت مازندران از جایگاو بسیار رفیعی برخوردار هستند. مجموعه

سوآ محلیا عناصر عبیعتوپرندگانا حیواناا ا ابارا   هاا باورهاا مداب و ر قالب اساعیر واساعیر محلی و ملی(ا افسانه
ای و  بادا بارانا رودا کووا دریاا موجا گیاهانا درختانا اجراآ سماویا اشیاء(ا جغرافیای محلای و اشاخاص اساطورو   

کنناد.   های انسانیا اجتماعی و سیاسی با کارکردهای هناری هادایت مای    تاریخی شعر سمبلیک او را برای عرح ایدو
ها را وارد شعر  ی خود من هایی که نیما با قدر  خالق  شاعرانهز پرندگان و حیوانا  و درختان و شخصیتتعدادی ا

علبدا عبارتند از   ققنوسا غارابا مار     ها می کند و وقیف  نمادپردازی را جهت حصول به اهداف خویشتن از من می
کایا   باویزا مر  مماینا داروگا سیولیشاها کاک   مجسمها الشخورهاا هیبروا جغد پیرا خروس مقاتوکاا عوعیا مر  ش

زرا مازوا جیرزا ساناورا پَلِاما لَام.     زاا ز لا پاپلیا شوکا. درختان افراا نارونا کرادا توسکاا اوزارا اوجاا مَجَرا میم زیک
ی باه نماادی   مانلیا سریویلیا پادشاو فتح و ... در کنار این نمادهاا نیما برخی از نمادهای سنتی را با کاارکرد ویاژو ا  

توان برای نمونه از خروس ونماد بیداری و اعالآ خبر خوش و بهبود شرایط اجتماعی و کند که میاجتماعی مبدل می
 ...( و یا غراب و یا مر  ممین و ... ناآ برد.
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