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هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیک

دکتر عب1دياسقلی محم

2فاطمیسید حسیندکتر

3شمسی پارسا

چکیده

عی بهره گرفته هاي بیانی متنونیما یوشیج در توصیف موضوعات مختلف شعري از تکنیک
ی در دو گـروه  هـاي بیـان  کارگیري این تکنیـک است. در این نوشتار به بررسی چگونگی به

هـاي  شاعرانه و دستوري پرداخته شده است. نیما در توصیف موضوعات شعري از تکنیک
هـا شـامل کـاربرد    هاي شاعرانه بهره برده است. این تکنیـک تکنیکبیانی دستوري بیش از

هاي تصـویري اسـت. بسـامد   صله، مسند صفتی، جملۀ توصیفی و فعلصفت، قید، جملۀ
از میـان  هاسـت. از سـایر تکنیـک  ۀ توصیفی در اشـعار وي بـیش  و جملاستفاده از صفت

هـایی  پـس از آن تکنیـک  تشبیه در جایگـاه نخسـت قـرار دارد و   ،هاي شاعرانه نیزتکنیک
هاي بیـانی  قرار دارند. کاربرد بیشتر تکنیکتشخیصوتمثیل، کنایه، استعاره،نمادهمچون

شعر به نثر و بیان طبیعی خود تا حـدود  دستوري بیانگر این است که نیما در نزدیک کردن 
ق بوده است.زیادي موفّ
، نیما یوشیج.هاي بیانی شاعرانه و دستوريکنیکتوصیف، تها: کلید واژه

a-mohamadi@ferdowsi.um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهدات فارسیگروه زبان و ادبیاستادیار-1

2-ه فردوسی مشهددانشگاات فارسیدانشیار گروه زبان و ادبیfatemi@ferdowsi.um.ac.ir

sha-parsa@yahoo.com، نویسندة مسؤولدانشگاه فردوسی مشهدات فارسی گروه زبان و ادبیدانشجوي دکتري -3
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اولشمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 2

مهمقد

عی بهره گرفته اسـت.  هاي بیانی متنوتکنیکاز،توصیف موضوعات مختلف شعريدرنیما
وسایل مناسب است. بنا موضوع، بیان دید خود با ترین مسأله بعد از مشاهدةاز دیدگاه وي مهم

: 1364نیمـا یوشـیج،  »(بردنکارجا گذاردن هر خشت است نه فقط در بههنر در به«به گفتۀ وي
505 .(این زیبایی بیان تا حدي اهمت دارد که وینکلی) ترین هدف آن را عالی)1717-67مان

).28: 1353داند(تولستوي، هنر می
هـاي بیـان اسـت کـه در بیـان      ر نیما توصیف است. توصیف نیز یکی از شیوهرکن دیگر کا

ـ داردتی چشمگیر ظرفی،مسائل ناگفتـه نمانـد کـه شـعر در روزگـاري      ).121: 1380دي،(محم
صیفی خود بازگشته است.به بعد صور خیالی شده و امروزه بار دیگر به شکل توتوصیفی بوده،

و نحـوة بیـنش و تعبیـرات و تشـبیهات و     وح و شیوة بیان قدرها که به رآن،نوشعر «هر حال،
). 161: 1369(اخوان ثالث، »م مربوط است به وزنش مربوط نیستادراك و الها

نیمـا از چـه   :ایـن کـه  عبارتنـد از گـویی بـه آن را دارد  سؤاالتی که این نوشتار قصد پاسخ
-است؟ بسامد کاربرد تکنیکهاي بیانی براي توصیف موضوعات شعري خود بهره برده تکنیک

نیمـا در توصـیف طبیعـت و    وي چگونه است؟ آیاتوصیفات هاي بیانی شاعرانه و دستوري در
کـار رفتـه در   ی بیشتر استفاده کرده است؟ آیا نوع تکنیـک بیـانی بـه   خاصعناصر آن از تکنیک

هاي مختلف شاعري وي با یکدیگر متفاوت است؟  اشعار دوره
-و آزادي که نیما در نظر داشت در شعر نشان دهد، با استفاده از صـفت طرز مکالمۀ طبیعی 

ـ  انجام داد وهاي بیانی ها، قیدها، جملۀ صله، تشبیه، تشخیص و سایر تکنیک ت توانسـت ظرفی
ی با این روش دربـارة  به این که اثر مستقلّتوجهبیانی و زبانی این شیوة توصیفی را باال ببرد. با 

هـا در  به بررسی چگونگی این تکنیـک این نوشتاروصیفات نیما ارائه نشده،هاي بیانی تتکنیک
پردازد:میشعر نیما
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3هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

هاي بیانی دستوري تکنیک- 1

شامل انـواع صـفت، مسـند صـفتی، جملـۀ صـله،       هاي بیانی دستوري در اشعار نیما تکنیک
هـاي بیـانی   نیکري درصد باالیی از تکاآماند که از لحاظ هاي تصویريجمالت توصیفی و فعل

اند.  اختصاص دادهرا به خود
صفت:1-1

اي که به اسم افـزوده  کلمه:انددر تعریف صفت گفتهها، صفت است:پربسامدترین این تکنیک
)؛ بنـابراین کـار صـفت   65: 1377، شود تا حالت یا چگونگی آن را بیان کند(ناتل خانلريمی

).142: 1380، دي(محم» هاستتواقعییعنی ،هاوصف اسم«
اسـتعاره  ومجـاز آفرینش تصویر بیشـتر از تشـبیه،  ت صفت را دریاهم،برخی از معاصران

»آوردن اوصـاف اسـت  ،تـرین وسـایل بیـان تصـویري    بهترین و شایسته«کهمعتقدندودانسته
).16: 1366(شفیعی کدکنی، 

-ت. گرچـه وي خالصـه  نیما در توصیفات خود از صفت و کارکرد آن بهرة فراوان برده اس

در توصـیفات  امـا )،475: 1368داند (نیما یوشیج، فایده میها را بیگویی، مثل زبان کالسیک
ترین ابعاد یک پدیده را بیان کند:خود گاه تنها با یک صفت توانسته مهم

کوهسـاران،/  ةجویباران، / از بر پرتو ماه تابان، / دربن صـخر ةهاي بهاران/ بود با سبزدم، که لبخنده-
.1)11: 1339، اتافسانه و رباعی(و رزمی ترا بود هر کجا، بزم

ایـن درخشـش را بـه    ،ت عینی ماه است و صفت تابانترین خصوصیتابندگی و درخشش، مهم
ها با انتخاب یـک  را تنتواقعیعد یک ترین بر نیما در این است که مهمدهد. هنخوبی نشان می

کشد.صفت به تصویر می
).1356:63،ماخ اوال(ست اپشت پیر / روز، روز آفتابیپلکد سنگدر کنار رودخانه می-

-به داشتن عمر طوالنی مشهور است. نیما از میان تمام صـفاتی کـه مـی   )پشتالكپشت(سنگ

انتخاب کرده که بیانگر عمـر طـوالنی ایـن    پشت نسبت دهد، تنها صفت پیر راتوانست به الك
ـ عد یک ترین بکته است که گاهی گفتن مهماین نبیانگر،انتخاب دقیقجانور است.این تواقعی

نظر کافی باشد.موردتواند در شناسایی پدیدةمی
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اولشمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 4

فشان / کاندر گروه خلق دهد از رمق نشان/ بـا رنـگ مـاتمی ایـن     هیچ آیتی نبود در این صبح خون-
).153: 1364، مجموعه آثار نیما(ح داشت رنگ صب

،فشان بودن صـبح دهد. خونعینی صبح را با دیدي شاعرانه نشان میتواقعی،فشانصفت خون
تواند بیانگر احساسات می،هم نشان از پرتوهاي قرمز رنگ خورشید به هنگام طلوع دارد و هم

ی به پاي جوخـۀ  یباشد. صبحی که قرار است زندانیشاعر از طلوع خورشید در صبحی خاص
،نظـر مـورد تواقعیکار رفته در توصیف نیما به همخوانی فضا و صفات بهاعدام برود. بنابراین

خاص دارد و این نشانگر هنرمندي نیما در توصیف است.توجه
ت در شعر اسـت و نیمـا بـر ایـن     ت و ذهنیۀ توصیفی نیما عینیترین بخش نظریاگرچه مهم

، امـا معمـوالً   )86:1368یوشـیج، نیما(بیند بنویسدطور که میعقیده است که شاعر باید همان
گاه در توصیفات خود از یک پدیده، دو صفت یـا بیشـتر   ،نیماعین و ذهن به هم آمیخته است. 

ترکیبی از یک صفت عینی به همراه یک صـفت ذهنـی   ،برد.این کاربرد در بیشتر مواردکار میبه
ـ به دو بعد یک شود.وي با این کار ذهنی شدن توصیفات نیما می-عینیاست که سبب تواقعی

هاي زیر:کند.مانند نمونهاشاره می
جنگـل باریـک و   ۀگویـد/ سـایه در حاشـی   / همچنان است که او میچه شب موذي و سنگین! آري-

).37: 1346، شهرشب، شهر صبحمهیب/ مانده آتش خاموش (
بـراي جنگـل   اتی چون انبوهی، مرطوب بودن هوا، سرسـبزي آن و ... کـه   نیما از میان خصوصی

توان برشمرد، صفت باریک را انتخاب کرده است. این صفت کـه شـکل و حالـت ظـاهري     می
حاصـل  ،مهیب و ترسناك بـودن جنگـل  اماصفتی عینی براي آن است. دهد،جنگل را نشان می

ـ    عر نسبت به این پدیده است؛ بنابررات روحی و روانی شاتأثّ ت واین سهمی کـه نیمـا بـه عینی
مساوي و یکسان است.،هت دادذهنی

نوایان ساختند آن خوش، با نگارانش به تن رعنا، / آشیان میزیبابهار سبز وآید و همان لحظه که می-
).56: 1352(مانلی و خانۀ سریویلی، هادر میان عشقه

ـ گرفتـه از  لـی عینـی و بر  کـه او بیان شدهتوصیف بهار با دو صفت سبز و زیبا بهـار و  تواقعی
.  استي ذهنی و برگرفته از احساس شاعر نسبت به این پدیدهدیگر
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5هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

عینـی یـا   کار رفتـه فقـط جنبـۀ   بیانی، صفات بهدر برخی توصیفات نیما با این نوع تکنیک 
دهند:نظر را نشان میذهنی موضوع مورد

شـت و  ر/ پنبه مییادداري؟) /که یکی پیرزن روستایی(یی،،/ طرف ویرانهخرد و چوبینۀکلبدر یکی -
).22: 1339، اتافسانه و رباعی(کرد زاريمی

انـد. صـفت خـرد    کلبه را توصیف کـرده تواقعیصفات خرد و چوبین هر دو به طور عینی 
کـار  کار رفته در ساخت کلبه است. نیمـا بـا بـه   بیانگر ابعاد کلبه و صفت چوبین نشانگر مادة به

هسـتند، بـه   هاي کلبه نیزترین ویژگیکه مهمبردن این دو صفت دو بعد از ابعاد واقعی کلبه را
تصویرکشیده است.

اضـافه،  بیش از یک صفت است که گاه با کسرةدیگر، ساختار توصیفات با توجهقابل نکتۀ
اند.ویرگول به یکدیگر معطوف شدهباعطف و در برخی مواردگاه با واو

صفاتی را در توصـیف  رده است.ويفات نیز هنرمندانه عمل کالصتنسیقکارگیرينیما در به
را نشـان دهـد.نیما از ایـن    نظـر موردتواقعیهاي بیشتري از کار گرفته که بتواند جنبهپدیده به

دقیـق  وقتی زیباست که آن صفات بدیع، عینـی، ،همنکته آگاه بوده که آوردن صفات پشت سر
ها:ونهاین نم). مانند128: 1379وحیدیان،»(باشنددهندة عواطفو نشان

، مـاخ اوال (با دمش خشک و عبـوس و مـرگ بـارآور   افکند پیکر/ گرم در میدان دویده، بر زمین می-
1356 :13.(

توانند گرم و خشک یا سرد دم باد خشک و عبوس و مرگ بارآور توصیف شده است. بادها می
-ن مـی خارجی آن را نشـا تواقعیپس خشک بودن باد صفتی عینی است که .و مرطوب باشند

را بیـان  ت ویران کنندگی و خرابـی بـاد  و شدصفاتی ذهنی هستند،عبوس و مرگ بارامادهد، 
.  کنندمی

/ کــه کشــیدم از بــیم تــو فریــاد     ســیاه مهیــب شــرربار  تــو نبــودي مگــر آن هیــوال،/ آن   -
 )11: 1339، اتافسانه و رباعی.(

با صفات سـیاه و مهیـب و شـرربار    تی انتزاعی است که وجود خارجی ندارد. نیما هیوال شخصی
ـ خواسته است تا آن را واقعی و عینی جلوه دهد. ترتیب صفات مذکور با منطـق   پـیش  تواقعی
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اولشمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 6

ماً چنـین  سـازد و مسـلّ  رفته است؛ این هیوال سیاه است. پس سیاه بودن، آن را مهیـب هـم مـی   
شرور نیز خواهد بود.،هیوالي سیاه مهیبی

اي کـه  بـه گونـه  ،نی صفت مقلوب نیز بهره گرفته استک بیانیما در کاربرد صفت، از تکنی
:رودمیبسیار این تکنیک در شعر او یک برجستگی زبانی به شمارکاربرد

ست/ اینجاست که مادر من زار گهـواره  ه که سر به چرخ سوده/ وین قلّمخوف جنگلدر دامن این -
).70: 1364، مجموعه آثار نیمامن نهاده بوده ست. (

اسـت. در  » جنگـل مخـوف  «کند بسیار بیشـتر از  القا می» مخوف جنگل«ف و ترسی که خو
اشود و سپس با جنگل، رو میه بلی انسان ابتدا با ترس رواودر دیگري ابتدا جنگل را مـی ام-

قبل از جنگل سبب » مخوف«دهد. آمدن صفت بیند و بعد حالت خوف و ترس به او دست می
برجستگی آن شده است.

ی از آنان به دماغ تو دمـی راه بـرد/   یرنگی دیگر) / که اگر بوه (هر دم از خنده بها/ دل فسایان گل-
).31: 1353، مانلی و خانۀ سریویلیهمه عمر تو به مستی گذرد (

کاررفتـه  عالوه بر ترکیب مقلوب صفت و موصوف، شگرد دیگري نیـز بـه  ،در این توصیف
هـاي زبـانی   شمار است. این ویژگی نیز از برجستگیاست و آن مطابقت صفت با موصوف در

نیماست:
سـراید بـه   شان/ مـی که در آرامگه روشنی باخته رنگ، / هر یک از نازك منقاريسازان مرغان،/نغمه-

).31: 1352، مانلی و خانۀ سریویلی(گی آهنینوا
).75:(همانایشان/ روشنی بخشد جهان راکور موذي شمعتا نبیند چشم مردم آفتابی/ -

اي به نام کورموذي سـاخته  کور و موذي هر دو صفت هستند که نیما از ترکیب آنها صفت تازه
به جماعتی قزند. این شمع متعلّسوزد و سوسو میاست. شمع کور شمعی است که خوب نمی

آفتاب را از مردم بگیرند. بنـابراین کورمـوذي بـودن ایـن شـمع بـه       خواهندموذي است که می
اند بستگی دارد.ت کسانی که آن را برافروختهخصل

ر بسیار باالیی دارد. نیما این تکنیک را به اآمدر هر حال استفاده از صفت در توصیفات نیما 
کاربرد آن به تنهـایی  هاي بیانی در توصیف موضوعات خود به کار گرفته وهمراه سایر تکنیک
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7هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

یینی دارد. نکتۀ مهم دیگر این است کـه  بسامد پا،تدر بعضی موضوعات مانند توصیف شخصی
تواند بیـانگر  از اشعار نو اوست. این امر میتی نیما بیشتی و نیمه سنّکاربرد صفت در اشعار سنّ

شـمارد و  گویی در وصف را، جایز نمیۀ خود که خالصهاین نکته باشد که نیما توانسته به نظری
عمل کند.دارد، شاعر را از کاربرد صفت در وصف برحذر می

جملۀ صله:1-2
تنها آن نیست کـه صـفتی را بـه صـورت کلمـه یـا       ،مقصود از آوردن صفت براي موصوف

گـاه عبـارت، جملـه یـا     ،ترکیبی با کسرة اضافه به موصوف نسبت دهنـد، بلکـه عـالوه بـر آن    
اشـعار  میـزان اسـتفاده از ایـن تکنیـک در     رود که قابل تأویل به صفت است.کار میجمالتی به

آورد. وي ایـن  یـک ویژگـی سـبکی بـه شـمار     توان آن رااي است که میوصیفی نیما به گونهت
کار گرفته است:هاي بیانی بهتکنیک را به همراه سایر تکنیک

/ که کسی را نه راهی بر آن استهاست، که بهین خوابگاه شبانتنگ/ ةاز این در!پیش آيه هان! ب-
)49: 1339، اتافسانه و رباعی.(

،هنشـان اسـت. توصـیف در   در این توصیف شاهد دو جملۀ صله هستیم. دومین صله، صلۀ بـی 
صورت گرفته است. سپس جملهه را نشان می دهد،ابتدا با صفت تنگ که چگونگی شکل در-

آمـده اسـت. منطـق    » کسی را نه راهی برآن است«و » هاستکه بهین خوابگاه شبان«هاي صلۀ
هماهنگ است.تواقعینطق توصیف در این جا با م

شـکند / اي دریغا بـه بـرم مـی   جان دادمش آبکشتم/ و به به جانش/ که ساق گلینازك آراي تن -
).18: 1356، ماخ اوال(

اي گل بـا دو جملـۀ صـله و یـک صـفت مقلـوب توصـیف شـده اسـت. جمـالت صـله           ساق
رو نیسـتیم. سـاقه   ه بـ ی رویک ساق گل معمـول بیانگر آن هستند که با،کار رفته در توصیفبه

تواند نمادي از شعر و اندیشـۀ وي  می،با جان خویش کاشته و آبیاري کردهگلی که شاعر آن را 
نقش روشنگري در تعیین نوع کـارکرد توصـیف را بـه    ،باشد. بنابراین جمالت صله در این جا

عهده دارند.
).19: 1362، (شعر مناین بیدادخانهسوي/ رفته تا آنکآواره بماندهست اآمین دردآلوديمرغ-

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


اولشمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 8

، یک صلۀ پایانی است که توصیف مرغ آمین را کامـل کـرده اسـت.    »کاواره بمانده«جملۀ صله 
کآواره «و جملۀ صله کندحال مرغ آمین را توصیف میمسند صفتی است که چگونگی،دردآلود
صـله در ایـن مثـال    ي جملـۀ کند. نقش روشنگرا بیان میت دردآلود بودن این مرغ رعلّ» بمانده

قابل مشاهده است.
باالترین میـزان را در اشـعار توصـیفی نیمـا     ،از صفتدر هر حال استفاده از جملۀ صله بعد

توان دیـد.  ی و نو ) میتسنّتی، نیمههاي مختلف شعري نیما (سنّداراست. این تکنیک را در دوره
ادغامی) استفاده کرده (پایانی، درونی وصله ع جملۀوي در توصیفات خود از ساختارهاي متنو

شمار آید.تواند یک ویژگی سبکی در توصیفات وي بهنیز میاین کاربرداست.

با مسند صفتی:3- 1

دو گونه است: پیوسـته و بازبسـته.   ،کار رفتن در جملهصفت توصیفی از حیث چگونگی به
). 257: 1377خواننـد (خـانلري،   مسند نیز مـی ،صفت بازبسته را که همیشه وابستۀ نهاد است

وجـود دارد. وي ایـن تکنیـک را در    کاربرد این گونه صفت به نحو چشمگیري در اشعار نیمـا 
کار برده است:موضوعات مختلف شعري خویش به

).41:1352،اندازقلم(خندد ت، / و او به میل دل من میاسخندانگرید و مه جوي می-
نقش صفتی نیز دارد. این صفت در توصیف ماه یـک صـفت   واژة خندان عالوه بر نقش مسند،

شاعرانه و بیانگر حاالت روحی و احساسی شاعر است.
-(مـاخ اوال،  اش تـازان) شب هست در جنگل/ تیرگی (صبح از پیۀست، از هر گوشاه خاموشجاد

1356 :30.(
ـ ودهـد. ایـن   ه را در شب نشان مـی جادتواقعیخاموش، مسند صفتی است که  تاقعی ه) (جـاد

ه، خاموشـی و  تـرین ویژگـی جـاد   در شبی تیره، در جنگل انبوه مهـم اماابعاد دیگري هم دارد، 
ـ توجهقابل سکوت آن است. نکتۀ ت مکـانی و زمـانی   آن است که نیما با در نظر گرفتن موقعی

پردازد.  به انتخاب صفات مناسب می،د توصیفموضوع مور
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9هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

گونـه  کنـد. ایـن  پـی اسـتفاده مـی   درسندهاي صفتی به طـور پـی  ود از منیما در توصیفات خ
رونـد و اغلـب معنـایی متـرادف     کار میاي یکدیگر یا تأیید آن بهمسندها یا در جهت تأکید معن

ها:مانند این نمونهدارند.
و افسـانه  (/ عشق هر لحظه پرواز جوید.اما-، فرمانبرو شنوا بودطاعت / ه ن، بامتوان چون غالمی-

49: 1329، اترباعی.(
).12، (همانناشناسی و گمنامقلب پر گیر و دار منی تو / که چنین -
و عنـود اسـت  خود را که فکر ما صورت هستی معیوب/ اندکی نیز ز روي انصاف/ ۀگشت ز اندیش-

).97: 1346، ناقوس(/ معیوب کنیمآورزیان
صفت که بیان حالت و چگـونگی  ربردی مسندهاي صفتی در توصیفات، همانند کاطور کلّبه

نقش بسـزایی دارنـد.   ،تواقعیاسم است، در رفع ابهام جمله و همچنین در منطبق کردن پیام با 
کـاربرد  امـا خورد،هاي مختلف شعري نیما به چشم میهر چند این تکنیک بیانی در اشعار دوره

با این تکنیک باالترین بسامد ت تی بیشتر است. توصیف شخصیسنّتی و نیمهآن در شعرهاي سنّ
را در میان موضوعات شعري مختلف داراست.

با قید:4- 1

ایـن  توجـه نکتـۀ قابـل   اماکند، اند چگونگی روي دادن فعل را بیان میدر تعریف قید گفته
و در توضیح است که قید عالوه بر بیان حالت وقوع فعل، زمان و مکان وقوع فعل را بیان کرده

رود. نیما در توصیفات خـود از صـفت در کـارکرد قیـدي     کار مییگر قیدها نیز بهها و دصفت
ها:این نمونهبسیار استفاده کرده است. مانند

).57: 1352، اندازقلمه بغلتید و برفت (/ از بر درآرامهیس! مبادا سختی، جوي -
غلتیـدن، خـود فعلـی    کند. هرچند فعـل  قید آرام چگونگی حالت وقوع فعل غلتیدن را بیان می

عد دیگر این فضا را به خوبی نشـان  ب،قید آراماماچگونگی رفتن آب، تصویري است و بیانگر
دهد.می

: 1346، شهر شب شـهر صـبح  (از بندبردش بنددم میه ب/ دمبه رقص شعلهسوزد و هر کوره می-
16.(
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شمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 10
اول

بینـیم  اي یافتـه اسـت. مـی   هجنبۀ شاعران» به رقص«حالت فروزندگی شعله و حرکات آن با قید 
شاعرانه کردن توصیف نیز هست.،تواقعیم برخی موارد عالوه بر تجسکارکرد قید در

توان گفت کـه وي در توصـیفات   می،هاي فراوان از این نوع در اشعار نیمابه نمونهتوجهبا 
استفاده کـرده  زدرپی نیاز قید به نحوي چشمگیر بهره گرفته است. گاه وي از قیدهاي پی،خود

است:
ۀگسسـت ۀنگرد. / یک دلفریـب، بـا قـدمش لنـگ، / در سـای     ، / بر ما بکار میو شب، عبوس و سرد-

).55: 1363، فریادهاي دیگر و عنکبوت رنگگذرد (راه میه جداري، / پنهان ب
اند. قید عبـوس توصـیف را   عبوس و سرد هر دو قید حالت هستند که به شب نسبت داده شده

کار بردن ایـن دو قیـد در   کرده و قید سرد ویژگی عینی شب را نشان داده است. نیما با بهذهنی
توصیف، سهمی مساوي به عینیت داده است.ت و ذهنی

-خود نیز فریب/ چشم او میه ه بیا دادیآید/ گورود هر نگهش می/ میصدا بگرفتهدل خستهه بزن -

).24: 1346، شهر شب شهر صبح( پاید.
حالت درونی و روحی زن را توصیف قید حالتی است که کارکرد صفتی یافته و» دل خستههب«

-آلود و گرفتگی صداي زن را نشـان مـی  قیدي است که حالت بغض» صدا بگرفته«امامی کند، 

هاي زبانی ها و برجستگینیماست و از ویژگیکاربردي خاص،»دل خستهه ب«دهد. کاربرد قید 
ت زن حالت درونی و همچنین ظـاهر شخصـی  ،. نیما با آوردن این دو قیدشودوي محسوب می

طور عینی توصیف کرده است.را به
1356، (مـاخ اوال پیچد/ یکسره دنیا خراب از اوسـت از فراز گردنه خرد و خراب و مست/ باد می-

:53 .(
توصـیفی ذهنـی از   این دهند؛ بنابرعینی باد را نشان نمیتواقعیقیدهاي خرد و خراب و مست 

ـ با خود دارند. نیما از تنسـیق نیزدهند. در عین حال توصیفی شاعرانه از بادباد ارائه می فات الص
در توصیفات عینی خود بهره برده است:نیز

چست و چابک و توفنده / بر اسبش سوار آمد/ همچنان دیوانگان تازنـده سـوي کوهسـار آمـد    د با-
).58: 1352، مانلی و خانۀ سریویلی(
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و سـه ویژگـی برجسـتۀ بـاد را     کننـد چست و چابک و توفنده حاالت عینی باد را توصیف می
باد را به بند بکشد.تواقعیاین سه قید توانسته ابعاد بادهند. نیمانشان می

از اشعار نو اوست. وي از ایـن  تی نیما بیشسنّتی و نیمهی کاربرد قید در اشعار سنّطور کلّبه
ها بهره برده است.تبیشتر در توصیف شخصیتکنیک 

جمالت توصیفی:5- 1

موضـوع توصـیف   تردربارةتوضیح بیشتر و جامع،اردکارکرد جمالت توصیفی در بیشتر مو
کند.نیما از ایـن تکنیـک در توصـیف    تر میوصف را طوالنیاست. استفاده از این نوع جمالت،

ـ موضوعات مختلف شعري استفاده کرده است. این ۀ توصـیفی  امر نشانگر پایبندي وي به نظری
پسـندد و معتقـد  زیرا او وصف کالسیک را به خاطر کوتاه و مختصر بـودن نمـی  است؛خویش 

،یـک شـعر  ه طوالنی باشد. در توصـیفات مـدرن گـا   ،است که وصف باید به صورت مدرن آن
یما فراوان است:گونه اشعار در آثار ناینیابد.به توصیف یک پدیده اختصاص میاًامتم

خـاکی/  ۀست/ گاوي و مرغی، وصلدهاآمست / ز اندکی هر چیز، بهرش یک دهاتی را زندگی ساده-
رنگارنـگ / هـی پیـاپی جنـگ / در سـر او      خواهد، قصرتا به دستش هست، نیست او شاکی / او نمی

خوابد روي پر قو او نمیچاپد /ها را، او نمینیست، فکر بیهوده/ در هواي او، کس نفرسوده، / خاندان
).72: 1353، حکایات و خانواده سرباز(

ت یک دهاتی و زندگی سـادة او در جمالتـی روایـی شـرح داده شـده      در این توصیف شخصی
روایـت همـراه بـا    تـوان  ده، مـی کـر در توصیفاتی که از تکنیک جمالت توصیفی استفاده . است

دیگري از این گونه:ف را دید.نمونۀ یوصت
مردي، افکنده اندر آن بستر. / سـر  اش تاریک /گاه روشن به یک اتاق، چراغ/ست و خانهگشادهدر-

فریادهاي دیگر گرددش روي دفتر (ست ازو به روي کتاب/ زانوان را به دامن آورده/ دست میخمیده
).44: 1363، و عنکبوت رنگ

ت توصیف و کنش شخصیدر این توصیف با جمالت وصفی و متوالی، حالت ظاهري و اعمال 
ـ  تواقعیشده است. منطق توصیف با منطق  ت نیمـا در توصـیف حرکـات و    یکسان اسـت. دقّ

توان دید.  ت را در آن میاعمال شخصی
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اول
فعل:6- 1

ترین خدمات نیما به شعر جدید بازگرداندن غناي تصویري به شعر بود که در حدود از مهم
نیما اساساً به ساختن تصاویر یک کلمه،ر این کهدیگت کاستی گرفته بود. نکتۀعصر مشروطی-

و کـارکرد  تاز شخصـی داشت و از همین رهگـذر کلمـه را بـه بـاالترین حـد     اي عالقۀ بسیار
هاي تصویردهنده در توصیفات این نوع فعلکاربرد).251: 1381دیان، (حمیاش رساندشعري

برخـی از ایـن   دید.ت مختلف شعري ويها را در موضوعاتوان آنر باالیی دارد که میاآمنیما 
ها عبارتند از:فعل

در خواب فرو رفته، ولـی  دم بیاویخته» / تیرنگ«، » اوجا«ۀ، رود است آرام، / بر سر شاختابدمیماه -
).1346:29، شهر شب شهر صبح(نه هنوزست تمام» شب پا«کار » آیش«در
دهد. فعـل تصـویري   خشش را نشان مییک فعل تصویري است که حالت تابش و در» تابدمی«
دهد.م مینیز حالت آویختگی دم پرنده را به طور عینی تجس» دم بیاویخته«
خواستم که بر سر آن ساحل خموش، / در خواب خود شوم. / جز بر صداي او، / سوي صـداي  می-

: 1362، عر مـن شـ (بیفـروزم ام / یک آتش نهفته و آنجا جوار آتش همسایهدیگر ندهم به یاوه گوش/
75.(

فعلی تصویردهنده است که حالت فروزش و درخشندگی را به طـور عینـی در برابـر    ،افروختن
سازد.م میچشم مجس

ها:روند.همانند این نمونهکار میبههاي تصویري در توصیفات شاعرانه نیز فعل
بـود انـدود   ا از آویخته ماندن، بر این بام کمرغ شباویز / به پآویخته به شب «گویند: / ولی در باغ می-

).40: 1356، ماخ اوالچرخد. (می
پر درد خود بیرون/ تیرهاي زهر ۀخود را / تا کشم از سینةقباي ژندبیاویزمبه کجاي این شب تیره -

).31: 1362، شعر نو(را دلخون
روي تو بی روي تو باري در شهر/ / با تو ستمت خواهد خونم ریزد/ با گردنم آویزده بتو غم توبی-

).76: 1339، اتافسانه و رباعی(انگیزدشب نیست که فتنه برنمی
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13هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

نیما در بسامد باالیی آنها را ههایی دستوري بودند کتکنیکۀهم،هاي بیانی ذکر شدهتکنیک
نـا  زیـرا ب ،شعر قرار داده استکار گرفته و الزمۀ رسیدن به هدف خود دردر توصیفات خود به

همۀ وقایع را همچـون نثـر   هنگامی که قرار است شعر به نثر موزون نزدیک شود وبر نظر نیما
به همین دلیـل اسـت   هاي شاعرانه در شعر کم خواهد شد.شک کاربرد تکنیکبیکند،توصیف 

هاي دستوري بیشتر بهـره گرفتـه   ی در توصیفات شاعرانه و ذهنی خود نیز از تکنیککه نیما حتّ
هـاي  چه نیما از تکنیـک اگر،ا در عمل به تئوري خویش استت نیمقین امر بیانگر موفّاست. ای

در اشـعار خـود   نیـز هاي بیانی بدیعی مثل تضاد یگر تکنیکمخصوصاً تشبیه و د،بیانی شاعرانه
.بهره برده است

هاي بیانی شاعرانهتکنیک- 2

ع کمتري برخوردارنـد.  سامد و تنوباز،دستوريهاي هاي بیانی شاعرانه نسبت به تکنیکتکنیک
از این میان تشبیه باالترین بسامد را به خود اختصاص داده است.

تشبیه:2-1

علماي بالغت براي تشبیه اهمت بسیار قائل بودهی ـ و دربارة جهات و علـل اهم ت و تـأثیر  ی
ن چیـزي اسـت کـه    ل سـاخت م کردن و ممثّاند. از نظر آنان تشبیه باعث مجسها گفتهسخن،آن

ي حضور ندارد، یا اینکه چیـزي را از آنچـه هسـت در وصـفی     خود غایب است و به طور عاد
و یا در مجال کوتاه و تنگناي عبارات کم، صـفات و  د زیباتر بنمایانتر یا، بزرگترعظیمخاص 

شماري را در مورد چیزي ثابت کند.ات بیخصوصی
از نظـر  امـا ،دانـد یک میصف براي شعراي کالستشبیه را اساس و،هم)589: 1368(نیما

ف و منحرف قیدي است که نظر خواننده را متوقّ،پی آوردن آندرمقید بودن به تشبیه و پیوي
اینک به بررسی نقش این تکنیک شاعرانه در اشـعار نیمـا   ).304: 1368، نیما یوشیجسازد (می
پردازیم:می
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شمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 14
اول

ها چون مرده ماران خفتگانند، / در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به هدر آن دم که بر جا درشباهنگام-
).75: 1356، اوالماخ(کاهم آوري یا نه من از یادت نمیپاي سرو کوهی دام/ گرم یاد

مارانها به مردههتشبیه در،ـ ها راهسکوت و آرامش عجیب در ت بخشـیده اسـت.   در شب، عینی
با بدن مار مشابه است. این توصیف با این تشبیه، شـاعرانه و در  ه ها نیزشکل باریک و دراز در

عین حال عینی شده است.
: 1352، انـداز قلـم درخشید (صبحگاهی چون نگینی از عقیق زرد/ در کف سرد سحرگه میةو ستار-

108.(
نیمـا نـور زرد   درخشـش و نـورانی بـودن اسـت.    وجه شبه در ستارة صبحگاهی و عقیـق زرد، 

را به هنگام سحر به عقیقی زرد تشـبیه کـرده کـه هـم بیـانگر نـور زرد سـتاره و هـم         ستارگان 
ت آن است.افیشفّ

هـاي  تم بخشیدن به اعمال و حاالت درونـی شخصـی  گاه به منظور عینی کردن و تجسنیما
برد:شعري خود از تشبیه بهره می

حال کان هستدر این/ چون فریبمتن استخوان را ه ، / تنگ کرده بدرد بر خود چو مارانپیچم از -
)34: 1339، اتافسانه و رباعی.(

آن به پیچش مار که امري عینی است تشبیه شده اسـت. فعـل پیچیـدن    حالت درد و پیچیدن از
یک فعل تصویردهنده است و آمدن آن در ابتدي جمله، سبب برجستگی آن شده است. کارکرد 

م بخشیدن به حتشبیه در این توصیف تجسالت و وضعیت است.ت درونی شخصی
(شهر شب ، امروزم فراموش از نظر همچو عمر رفته/ -چو مرغی از مقر-که دورم از دیار خودمن-

). 9: 1346، شهر صبح
و سـپري  شاعر در این توصیف یک بار خود را به مرغ دور از آشیانه و بار دیگر به عمـر رفتـه  

ازدوفرامـوش شـدن هـر   ،ر رفتـه و فـرد دور از دیـار   شبه در عمـ شده مانند کرده است. وجه
نظرهاست.

آن به کـار  هايپدیدهت، طبیعت ودر توصیف شخصیی نیما این تکنیک را بیشترطور کلّبه
ـ    برده است. تشبیهات به و در جهـت  ی هسـتند کاررفته در اشعار نیمـا بیشـتر محسـوس و حس
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15هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

از ایـن  اغلـب ،در توصیف امور انتزاعیکنند. ويت بخشی به موضوعات شعري عمل میعینی
تکنیک بیانی استفاده کرده تا موضوعات مورد نظر خود را عینی سازد.

تشخیص :2- 2

نیما در نقدي از وصف یک نویسنده از اینکه وي بسیار از تکنیک تشخیص اسـتفاده  اگرچه 
یـک در موضـوعات   خـود وي از ایـن تکن  ، امـا )589: 1368، هـا نامهکرده، انتقاد نموده است(

. کاربرد تشـخیص در توصـیف باعـث ذهنـی و شـاعرانه شـدن       استردهببهرهمختلف شعري 
شود:وصف می

).24: 1356، ماخ اوالگرداند از غش روي (غلتد/ غش در او، در مفصلش افتاده، میباد می-
ات نمـادین و  باد به انسانی که غش دارد و رعشه در تنش افتاده مانند شده است. نیما در توصیف

تمثیلی از طبیعت جاندار از تکنیک تشـخیص بسـیار اسـتفاده کـرده اسـت. در توصـیف انـواع        
اي ماننـد ققنـوس، مـرغ غـم و     پرندگان مثل خروس، توکا، هیبره، کـاکلی و پرنـدگان اسـطوره   

تاب از این تکنیک بهره برده است. مانندپره و شبحشراتی مثل سیولیشه (سوسک سیاه)، شب
ها:ونهاین نم

چه فراوان روشنایی در اطاق توست! «گوید: / ساحل نزدیک با من (روي حرفش گنگ) میةشب پر-
).55: 1356، ماخ اوال» .(/ باز کن در بر من/ خستگی آورده شب در من

جنبـد از بـس فکـر غـم دارد بـه سـر/       دائماً بنشسته مرغی، پهن کرده بال و پـر، / کـه سـرش مـی    -
).9: 1362، شعر منها آموخته؛ / لیک غم بنیاد او ( ؛ / زیر خاکستر فرو / خندههایش سوختهپنجه

سـبت داده شـده   که در این توصـیف بـه مـرغ ن   غمگین بودن و خندیدن حاالتی انسانی هستند
سبب ذهنی شدن این توصیف شده است.،نگاريااست.در واقع جاندار

تـوان  نند زمان و امور انتزاعی نیز میصفت را در دیگر موضوعات شعري مااین نوع کاربرد
دید:  

).72: 1346، شهر شب شهر صبحجوید (پوید/ شب عبث کینه به دل میشب بسی یاوه به ره می-
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شمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 16
اول

دم./ شـد دل تـو خـون، در چنـین     نهم هرها دست میدهم من هم،/ روي دلپشت درها گوش می-
حکایـات و  ها افراشـت( ، سر برداشت! / دستاي ابله، آرزو داري! / پس مرا بشناس مرگز خواري/ با

).63: 1353، سربازخانواده
ـ ،تشـخیص تکنیـک  اي انتزاعی است که در این توصیف با استفاده ازمرگ پدیده ت یافتـه  عینی

هـاي  جانداري که چنگـال م انسان زشت و کریه بوده است؛است. چهرة مرگ همیشه در تجس
کشد.از تن انسان بیرون میهایش جان را تیزي دارد و با چنگال

دان ابتکـار عملـی از خـود نشـان     تکنیک تشخیص در توصیفات خویش چننیما در کاربرد
شـعري  تکنیـک  بیانگر این نکته باشد که وي چندان اعتنایی بـه ایـن   تواند میدهد. این امرنمی

ار کـردن شـاعر   کحوصلگی و سرسرياز سر بی،در شعرتکنیککاربرد این ندارد. به اعتقاد او
).589: 1368(نیما یوشیج، است 

در تکنیـک در اشـعار تمثیلـی وي بسـامد بـاالیی دارد. ایـن     تکنیکدر هر حال کاربرد این
بـاالترین میـزان کـاربرد آن را در    امـا ،کـار رفتـه اسـت   توصیف موضوعات مختلف شعري بـه 

توان دید.توصیف طبیعت می

استعاره:3- 2

مـی مبتنـی بـر    را کالخلـدون شـعر  ت بوده که ابـن  یچندان پراهم،رجایگاه استعاره در شع
و تشـابه هـم   ). در اسـتعاره تشـارك   112: 1366نامد(شـفیعی کـدکنی،   استعاره و اوصاف می

ایـن روشـنی و   «اف است و هم مـبهم.  به همین دلیل تصویر هم شفّ،درونی است و هم ظاهري
). شـاعر از طریـق   115: 1373(براهنـی،  » یداابهام مثل لبخندي است که هم پیداست و هم ناپ

» نشان دادن است«اي عینی بدهد و چون شعر تواند احساسات و افکار خود را جلوهاستعاره می
).119، انهموسیلۀ نشان دادن است (ات، بهترین، استعاره با عینی کردن ذهنی»گفتن«نه و

دن به ذهنیات نی کردن و عینیت بخشیدانیم توصیف عینی مورد نظر نیما با بحث عیالبتّه می
کار گرفته است. نیما بیانی را بهتکنیک ین ا،نیما در اشعار خود کمتربدین سببمتفاوت است.

جا که تشبیه نسـبت بـه اسـتعاره، تصـویري     اي مستقیم و بالواسطه با طبیعت دارد و از آنرابطه
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17هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

شـفیعی  (جنبشی بـیش از اسـتعاره دارد  حرکت و تر از آن است وتر به طبیعت و مستقیمنزدیک
هـایی از  نمونـه اسـت.  بهره بـرده  از استعاره بیشتر؛ بنابراین نیما از تشبیه )253:1366کدکنی،

کاربرد استعاره:
). 44: 1346، ناقوسسوزد به راه دور، سوي او نظر با من/ بخوان اي همسفر با من (میچراغ صبح -

ه چندان اسـتعارة بـدیعی نیسـت و قبـل از نیمـا دیگـر       چراغ صبح استعاره از خورشید است ک
اند.آن را به کار گرفتهشاعران کالسیک نیز

-هاي مزور/ سایهریزد/ و ز درون تیرگیهاش میدر تمام طول شب/ کاین سیاه سالخورد انبوه دندان-

).51: 1346، شهر شب شهر صبحآمیزد (هم میهاي زندگان درهاي مردگان و خانههاي قبر
اسـتعاره از سـتارگان   هـا ریزد استعاره از شب است. دنـدان هایش میکه دندان» سیاه سالخورد«

دهنـدة طـوالنی بـودن    شوند. سالخورد نیز نشانهستند که به هنگام صبح یک به یک ناپدید می
اي بـدیع و  این توصیف اسـتعاره شب و به انتها رسیدن عمر آن در نزدیکی صبح است. نیما در

شب ارائه داده است.زیبا از
از اشعار نو اوست. وي این تکنیـک را  تی نیما بیشسنّتی و نیمهدر اشعار سنّه کاربرد استعار

در هر حال میزان کاربرد آن در میان اماکار برده است. ت و طبیعت بهدر توصیف شخصیاغلب
هاي بیانی شاعرانه کم است.تکنیک

کنایه:4- 2

تی خود بـه  تی و نیمه سنّو در اشعار سنّهاتدر توصیف شخصیغلبارا نیما تکنیک کنایه 
و تـازه نیسـتند.   چندان بدیعهایی که نیما در توصیفات خود استفاده کرده،کار برده است. کنایه

ها:مانند این نمونه
تـا  /در میان بوق بیهوده دمیدندر درون شهر کوران دردها دارم ز بینایی .../ همچنین هرگز نخواهم -

).66: 1352، مانلی و خانۀ سریویلیستم (رسیدهبدانندم کسان کاکنون 
رسـیده  «کردن براي کسب شهرت و آوازه اسـت. کنایه از سر و صدا به پا » در میان بوق دمیدن«

در ایـن توصـیف خـود را از افـراد     در کار است. نیمـا  نیز کنایه از پخته و باتجربه شدن» بودن
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شمارة ی سابق)ات و علوم انسانادبی(جستارهاي ادبی 18
اول
-گویـد مـن نمـی   کند و مـی جدا میکنند،پا میت بیهوده سر و صدا بهبصیرتی که براي شهربی

خواهم چنین باشم تا دیگران به باتجربه بودنم پی ببرند.
اکنون لب از شـیر نشسـته   را که ندانستم چیست/ هنگامۀ زیست/ بشناختم آنه سر آمدم به عمري ب-

).68: 1339، اتافسانه و رباعیخواهد گویدم که این هست آن نیست (/ میطفلی
تجربه و خام در کارهاست. عدم درك حضـور دیگـري   کنایه از شخص کم» لب از شیر نشسته«

هـاي بعـدي   ه این طرز نگـاه در دوره توان در این طرز نگاه نیما نسبت به دیگران دید، البتّرا می
کند، نسـبت  میل نگرشی که به زندگی، دنیا و انسان پیدا کند. نیما در تحوشاعري وي تغییر می

یابد.اي دست میها و جهان هستی به دید تازهبه دیگر انسان

نماد (سمبول):5- 2

هـا  کند. وي در یکی از نامهیاز نظر نیما سمبول وسیلۀ وصف کردن است و شعر را عمیق م
تر بود، عمق شعر تر و متناسبها طبیعیها را خوب مواظبت کنید هر قدر آنسمبول«گوید: می

کنـد بایـد آن را پرداختـه    تر خواهد بود. ولی فقط سـمبول کـاري نمـی   تر و مناسبطبیعیشما
).134: 1364، نیما یوشیجساخت. باید فرم و طرح و احساسات شما به آن کمک کند (

گیرد: نمادهـاي شخصـی، مشـترك، دیریـاب و     به کار میار خود انواع نمادها رانیما در اشع
زیاده پیچیده ي برخی شاعران سمبولیست فرانسوي نمادهاي نیما هماننده نمادهایاب؛ البتّآسان

شه در جهـان عینـی و زیسـتی    ترین نمادهاي نیما ریترین و شخصیی ذهنیحتّ«و ذهنی نیستند.
عبارتند از:نمادها برخی از این ).216: 1381(حمیدیان، » دارند

الف)نمادهاي طبیعت

اند و هـم  کار آمدهنیما هم در جهت تبیین طبیعت بهطبیعت و عناصر گوناگون آن در اشعار
اند. عناصر طبیعی (ابر، باد ، باران، برف و ...) ، گیاهان و درختان ... به هر دو جنبۀ نمادین یافته

نارون، کـراد، شـماله، مـیم رز ، مجـر، اوجـا،      اند.درختان افرا، وجه در اشعار نیما توصیف شده
هاي تمشـک) و سـاق گلـی نـازك در قطعـۀ مهتـاب (ص       (بوتهمهاي پلم (علف هرز)، لبوته
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گویاي امیدهاي پرورده و شاید شعر شاعر باشـند. عناصـر طبیعـی چـون کـوه در شـاه       2)555
بردباري و تجربه کردن همه چیز با صبر و سکوت اسـت و  ) نشانۀ پایداري،562کوهان (ص 

جودي پویان و سرگردان است.) نماد مو569رودخانۀ ماخ اوال در شعري به همین نام (ص 
ـ ع بیانگر خلّجانوران نیز در نمادهاي نیما به فراوانی و گوناگونی وجود دارند. این تنو ت اقی

تقریبـاً بـه تمـامی برگرفتـه از طبیعـت      ،همه،نیزو نوجویی شاعر است. نمادهاي جانوري نیما
کـه از روي اشـعار وي   بومی او یعنی مناطق جنگلی و کوهستانی اطراف یوش است، تـا آنجـا   

) و مرغ آمـین  529توان تصویري زنده و نسبتاً دقیق از این مناطق ترسیم کرد. خروس (ص می
ش، توکا (ص ) نماد افسارگسیختگی و توح647(ص ) نماد آگاهی و بیداري، هیبره 606(ص 
) نماد تنهایی شاعر است.631خواهان و کک کی (ص ) نماد آزادي566) و کاکلی (ص 549

ب) نمادهاي دیگر 

ها و اشیاء نیز در توضـیحات نیمـا کـاربردي    ها،زمانموضوعات دیگر شعري همچون مکان
) نمـاد  628(ص » بـرف «در شـعر  » وازنـا «، »ورازون«اند. براي نمونـه روسـتاهاي   یافتهنمادین

، »مزاده سـاریک اامـ «، » ناتـل «لود پدیدار نیست. آاممقصدي که در فضاي تاریک و روشن و ابه
) نشــانۀ جامعــه و محــیط شــاعر 628(ص » بـرف «شــعر در» خانــهمیهمــان«و »جنگـل آلیــو «

ها در فضاي ها و کژيها، ستم) نماد تمام ویژگی627است.شب دم کرده و شرجی شمال (ص 
اي از انگیـز همـان منطقـه نشـانه    اختناق و سرکوب و ایستایی است و در برابـر آن صـبح فـرح   

) نماد آگـاهی و بیدارکننـدگی و   346(ص » ناقوس«ی چون یاشیاست.هاها و پیروزيشادکامی
ـ ) نماد روشنایی و امید است. به600(ص » چراغ« ی نیمـا از نمـاد در توصـیفات خـود     طور کلّ

مادهاي طبیعـت و عناصـر آن   بسیار بهره برده و مسائل اجتماع و انسان عصر خود را در قالب ن
کـه گـاه   قـدر ماهرانـه عمـل کـرده     پردازي آننمـاد یما در رمزگونه بیان کرده است. ناي شیوهبه

ت در توصیفات وي مشکل است.  و عینیتواقعیتشخیص مرز 
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اول
تمثیل:6- 2

انگیـز اسـت و هـم    این تکنیک بیانی هـم خیـال  .و سخنی حکیمانه استتمثیل ترفندي زیبا
ـ    1379کامیـار،  بخشـد (وحیـدیان   ت مـی جنبۀ استداللی دارد و معموالً مفـاهیم ذهنـی را عینی :

151.(
کـار بـرده اسـت.حکایات    تی و تمثیلی خود فراوان بهدر اشعار سنّنیما این تکنیک بیانی را

(ص » روباه و خروس«، 3)68(ص » چشمه کوچک«همچونتی نیمادر شعرهاي سنّتمثیلی را 
، 169(ص )» عمـو رجـب  «)، 172و 171و 73(ص » هاانگاسی«، 330(ص )» گرگ«)، 96

توان دید.  می)و ...164(ص یاسب دوان«)، 74(ص » ا حسنبز ملّ«
این تکنیک در توصیف شخصیپدیدهت، ت باالترین بسامد را دارد. پس از موضوع شخصی-

اند.طبیعت باالترین میزان تمثیل را به خود اختصاص دادههاي 

بدیعیهاي بیانیتکنیک- 3

-استفاده از آرایهبنابراین،زبان نثر بودبه حالت طبیعی ونزدیک کردن زبان شعرهدف نیما

تی او سـنّ تی و نیمهها در شعرهاي سنّهاي بدیعی در اشعار وي بسیار نادر است. بیشتر این آرایه
شود.  یافت می

مطابقهوتضاد

توان مشاهده کرد:ها و اشعار سنّتی نیما میتکنیک تضاد را در اغلب رباعی
نگـرم کـدام مـرغ    من کاست برفت/ تا درزاست برفت/ بر من بفزود ورام اگر آرخوش آمد و خانه-

).70: 1339، اتافسانه و رباعی(بام/ افسوس که از بامم برخاست برفته است ب
اند.افزودن و کاستن به عنوان دو امر متضاد در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

که به سودي بنشسـت/  ت/ آن نگارینداستان شب دوشینه مراست/ چو دروغی که به چشم آید راس-
).36: 1352، انداز(قلمانی برخاست. آخر از روي زی
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شود: دروغ و راست، سود و زیان، نشسـتن و  طور متوالی دیده میاین رباعی بهتکنیک تضاد در 
اند.کار رفتهبرخاستن، تضادهاي متوالی این شعر هستند که در توصیف نگار به

نتیجه گیري

بیـان و  لۀئوي به مسخاصتوجههاي بیانی مختلف در توصیفات نیما بیانگر یککاربرد تکن
ه توصیفی خود سعی داشته شعر را به نثـر نزدیـک سـازد. او    چگونگی آن است. نیما طبق نظری

اشعار و توصیفات تمام وقایع باشد.بدین سبب وي در کنندةواهد که شعر مانند نثر وصفخمی
هاي بیـانی شـاعرانه بهـره    نی دستوري در سطح باالتري نسبت به تکنیکهاي بیااز تکنیکخود

توصـیفی و  ، قید، جملۀ صله، مسند صفتی، جمالت ها شامل انواع صفتبرده است. این تکنیک
هـاي  بسامد استفاده از صفت و جمالت توصیفی نسبت به سـایر تکنیـک  . اندهاي تصویريفعل

هاي بیـانی و بسـامد   دیگر این است که نوع تکنیکوجهتقابل ي بیشتر است. نکتۀبیانی دستور
هاي مختلف شعري نیما یکسان نیست. براي مثال کاربرد جمـالت توصـیفی   آن در اشعار دوره

میـزان تی وي بیشـتر اسـت. یـا   ر نیما نسبت به اشعار سـنّ متأخّاشعارهاي داستانی ودر منظومه
ر بـاالیی برخـوردار   اآمـ ر وي از اشعار متـأخّ تی وي نسبت به کاربرد قید و صفت در اشعار سنّ

ع کاربرداست. این تفاوت و تنو،شـعر و  لۀئل دیـد و نگـرش نیمـا نسـبت بـه مسـ      بیانگر تحو
چگونگی آن است.

هـا چـه بسـامد آن  اگراند.کار رفتهبههاي بیانی شاعرانه نیز کم و بیش در اشعار نیماتکنیک
تشـبیه و نمـاد نسـبت بـه سـایر      ز استفاده اامان است،هاي بیانی دستوري پایینسبت به تکنیک

هاي بـدیعی کمتـر   نیما از تکنیکبیشتر است. تشخیص واستعارههمچون ههاي شاعرانتکنیک
بهره برده است.
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این نکتـه اسـت کـه    نشان دهندةهاي بیانی دستوري در اشعار نیما در هر حال کاربرد بیشتر تکنیک
روایـی از آن تـا حـدود    - الگویی وصـفی  ارائۀیان طبیعی و نثر موزون وه بوي در نزدیک کردن شعر ب

ق بوده است.زیادي موفّ
هاتیادداش

هاي شعري، به نام کتاب بسنده و از ذکر نام نیما یوشیج صرف نظـر  ، در ارجاعات نمونهبراي پرهیز از تکرار- 1
شده است.

1364کوشش سیروس طاهباز، انتشـارات ناشـر، سـال   ، به هاي بخش نماد از کتاب مجموعه آثار نیمانمونه- 2

انتخاب شده است.
هاي بخش تمثیل نیز از کتاب مجموعـه آثـار نیمـا، بـه کوشـش سـیروس طاهبـاز، انتشـارات ناشـر،          نمونه- 3

انتخاب شده است.1364سال
کتابنامه

تهران: آمیتیس..نیما را باز هم بخوانیم.)1382(.آتشی، منوچهر
چاپ دوم.تهران: فرزان..یوشیجشرح منظومۀ مانلی و پانزده قطعه دیگر از نیما.)1376(.دآیتی، عبدالمحم

تهران: بزرگمهر..ها و عطا و لقاي نیما یوشیجبدایع و بدعت.)1362(.اخوان ثالث، مهدي
جلد.3تهران: انتشارات نویسنده..طال در مس.)1373(براهنی، رضا.

تهران:سروش.. شعرنیما ازسنّت تا تجدد)(ام ابري استخانه.)1377(. پورنامداریان ، تقی
چاپ دوم،تهران: دنیاي تو..نیمایی دیگر.)1377(.ینترابی، ضیاءالد

چاپ چهارم.تهران: امیرکبیر..کاوه دهقانۀبا ترجم.هنر چیست.)1352(.تولستوي، لئون
تهران: انتشارات نیلوفر..هاي شعر نیما یوشیجد دگرگونیداستان دگردیسی در رون.)1381(.حمیدیان، سعید

چاپ دوم.تهران: پازند..(نقد و بررسی)نیما یوشیج.)1354(.دستغیب، عبدالعلی
چاپ سوم.تهران: آمیتیس..پیام آور امید و آزادي.)1385(.ـــــــــــــــــــ

طهوري.ۀانتهران: کتابخ.نیما و شعر پارسی.)1350(.شارق، بهمن
چاپ سوم.تهران: آگاه..صور خیال در شعر فارسی.)1366(.درضاشفیعی کدکنی، محم

چاپ اول.تهران: نشر میترا..(ویراست دوم)نقد ادبی. )1385(.شمیسا، سیروس

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


23هاي بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیجبررسی تکنیکسومچهل و سال 

دعلیشهرستانی، سیتهران: نشر قطره..(شرح شعر نیما)عمارت دیگر.)1383(.د محم
تهران: فکر روز..فرهنگ واژگان و ترکیبات اشعار نیما یوشیج.)1374(.عبدعلی، محمد
ساري: نشر زاوش..ها)(از ققنوس تا آي آدمکاوشی در شعر نیما.)1382(.عظیمی، مختار

چاپ دوم.تهران: سمت..معانی و بیان. )1379(.علوي مقدم، محمد و اشرف زاده، رضا
چاپ دوم.تهران: ناهید..ستور زبان فارسید.)1380(. قریب، عبدالعظیم و دیگران

تهران: کتاب نادر.. در هواي مرغ آمین.)1382(.کریمی، سیاوش
تهران: مروارید.. ترجمۀ مسعود جعفري.طلیعۀ تجدد در شعر فارسی.)1384(. حکّاك،احمدکریمی

شگاه فردوسی مشهد.مشهد: انتشارات دان.رازهاي خلق یک شاهکار ادبی.)1380(.محمدي، عباسقلی
چاپ سوم.تهران: توس.. انسان در شعر معاصر.)1383(.مختاري، محمد
تهران: توس..چشم مرکّب.)1378(.ــــــــــــــ 

تهران: مؤسسه مطبوعاتی شرق..دستورنامه.)1338(.مشکور، محمدجواد
شانزدهم.چاپ تهران: توس..دستور زبان فارسی.)1377(.ناتل خانلري، پرویز

تهران: نشر اشاره..خوانش شعر نیما.)1379(.نیرو، سیروس
تهران: دوستان..شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی.)1379(.وحیدیان کامیار، تقی

تهران: دفترهاي زمانه.. گردآوري سیروس طاهباز.دربارة شعر و شاعري.)1386(نیما یوشیج.
دفترهاي زمانه.:تهران.ش سیروس طاهبازبه کوش.هانامه.)1368(.ــــــــــ
تهران: کتاب کیهان..افسانه و رباعیات.)1339(.ــــــــــ
چاپ چهارم.تهران: دنیا..ماخ اوال.)1356(.ـــــــــــ
تهران: نشر ناشر..با کوشش سیروس طاهباز.مجموعه آثار نیما.)1364(.ـــــــــــ
تهران: مروارید..شب شهر صبحشهر.)1346(.ــــــــــ

تهران: امیرکبیر..مانلی و خانۀ سریویلی.)1352(.ــــــــــ
چاپ پنجم.تهران: امیرکبیر..شعر من.)1362(.ــــــــــ
چاپ دوم.تهران: دنیا..قلم انداز.)1352(.ــــــــــ
تهران: مروارید..ناقوس.)1346(.ــــــــــ

چاپ سوم.تهران: دنیا..فریادهاي دیگر و عنکبوت رنگ. )1363(.ـــــــــــ
تهران: امیرکبیر..حکایات و خانواده سرباز.)1353(.ــــــــــــ
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