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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   21شماره ، )1389( هميازدسال 

  

   *توصيف نيما در منظومة سريويلي او نظرية
 

                                             
** شمسي پارسا     

گاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري دانش  
 دكتر عباسقلي محمدي
 عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

  
   چكيده

بـراي رسـيدن بـه     ،در جهان بيرون ز سوي گوينده به عنوان شناسندة شئتوصيف نوعي بيان ا
ارائة تصويري عيني از تجربة انسـان نسـبت بـه يـك      ،ات هدف از توصيفدر ادبي. شناخت است

توصيف از مسائل برجستة شعر معاصـر اسـت و   . هاست از رهگذر واژه ،صحنه، شخص يا احساس
مسـألة ايـن تحقيـق بررسـي ايـن      . تازة خود قرار داده اسـت  نگاهنيما آن را جزو مسائل محوري 

هـاي بيـاني و    در ايـن نوشـتار انـواع توصـيف، تكنيـك     . ها در منظومة سـريويلي اوسـت   ديدگاه
دهد كـه توصـيف در ايـن منظومـه بيشـتر       نشان مينتايج . كاركردهاي توصيف بررسي شده است

كاربرد بيشتري دارنـد تـا    نيز هاي بياني دستوري ؛ تكنيك)ذهني(است تا سوبژكتيو ) عيني(ابژكتيو 
 بخشي، بيـان اغـراق و كـاركرد    آفريني، واقعيت هاي شاعرانه؛ كاركرد توصيف شامل زيبايي تكنيك

شعري خود را كه نزديك كردن شعر بـه نثـر    نظريةت نيما در اين منظومه توانسته اس. مادين استن
اسـت، بـه    ، از طرف ديگرت مشاهدة دقيق، توصيف و روايت در شعرياهماز يك طرف و موزون، 

  .تصوير بكشد
  

  .توصيف، نيما يوشيج، منظومة سريويلي: هاكليدواژه

                                                            
  8/2/89 :تاريخ پذيرش نهايي      9/2/88 :تاريخ دريافت مقاله *

  sha_parsa@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول
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  مقدمه
عر معاصـر  هـاي آن در شـ   اي به توصيف و ويژگـي  ه ويژهنيما شاعري است كه توج

ـه خود را بـه عنـوان يـك     داشته است و در اين زمينه ديدگاه خاصـ   نظري ت بـا محوري
توصيف كه در واقع، بيان دريافت گوينـده  . كرده است بيانتوصيف، در آثار نظري خود 

هـايي   موضوع شناخت است، يكي از شـيوه  بابه عنوان شناسنده از شيء و جهان بيرون 
. كنـد  را بيان مي) موضوع(از آن ارتباط ميان ذات خود و شيء است كه شاعر با استفاده 

انسان از يك صحنه، شخص يا احساس از  هدف توصيف ارائة تصويري عيني از تجربة
  )72، ص1382 رضايي،( .هاست رهگذر واژه
در . توصـيف نيمـا در منظومـة سـريويلي اوسـت      نظريةاين تحقيق بررسي  موضوع

بـه همـين   . دارنـد  اهميتها و كاركردهاي آن تكنيك توصيف، موضوع، انواع توصيف،
تحقيقاتي كـه تـاكنون در زمينـة    . بررسي خواهد شد دليل مسائل مذكور در اين منظومه

دهد تا به حال چندان توجهي به مسألة توصـيف در   اشعار نيما  صورت گرفته نشان مي
امثـال شـعري    آوري شـواهد و  روش تحقيق در اين نوشتار، جمع. شعر وي نشده است

هاي مشترك و در پايـان  با توجه به هسته بندي آنهابندي و دستهمنظومة سريويلي، طبقه
رسد، آشـنايي بـا ديـدگاه     آنچه نخست دانستن آن ضروري به نظر مي. گيري است نتيجه

  : پردازيم نيما دربارة توصيف است كه به اختصار به آن مي
  

  نظرية توصيف نيما 
وي در . هاي آن در شعر معاصر داشته اسـت ي به توصيف و ويژگياه ويژهنيما توج

او معتقـد  . دانـد  مـي  »كار تغيير طرز«شعري خود را  نظريةهاي خود مهمترين اصل نامه
، 1351 نيما يوشـيج، ( .است »تغيير طرز كار«شود است آنچه باعث فهم بهتر مقصود مي

آوردن قافيـه و افـزايش و    نيما موضوع تازه، بسط دادن مضمون، پـس و پـيش  ) 52ص
داند و بر اين نظر است كه بايد از الگوي وصفي و روايـي   ها را كافي نمي كاهش مصراع

ت دارد كـه بـدون كـاربرد الگـوي     ياين كار آنقدر اهم ،از نظر وي. در شعر استفاده كرد
  ) 56ص ،انهم( .گيرد وصفي و روايي در شعر، هيچ اصالحي صورت نمي
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  169  نظرية توصيف نيما در منظومة سريويلي او

به كار بردن الگوي توصيفي در شـعر اسـت، نـه     ،كار عمده گاه نيما،بنابراين در ديد
دانيم شعر نو به سمت نثر مـوزون گـرايش داشـته و    مي. رديف و قافيه و وزن عروضي

اين همان چيزي است كه نيما آن را در اصول نظري خـويش مطـرح كـرده و راه شـعر     
  .دهد آينده را به خوبي نشان مي

و انتقـال آن بـه مخاطـب از طريـق     ) موضـوع (كشف ابژه از نظر نيما شعر كاوش و 
ـ . توصيف است م وي راهكار شعر امروز را فراهم آوردن شعر خطابي، توصيفي و تجس

م بخشيدن به صحنه، اشـيا و  بنابراين تجس) 430، ص1368 نيما يوشيج،( .داند بخش مي
  .اشخاص،كار اصلي توصيف مورد نظر نيماست

و مشاهدة دقيق آن، هستة اصلي و مهمتـرين عنصـري   ) ضوعمو(نيما، ابژه  نظريةدر 
گذشـته از نيمـا ديگـران هـم      .است كه تمام عناصر شعري ديگر حـول آن در گردشـند  

ـ كلّدر  كروچه .اند مشاهده را اساس كار هنر دانسته در پاسـخ بـه ايـن     شناسـي  ات زيبـا ي
منـد تصـوير يـا    هنر. هنر عبارت است از ديد يا شـهود  :گويد پرسش كه هنر چيست مي

كنـد كـه    اي مـي  شود نظر را متوجه نقطـه  سازد و كسي كه از هنر محظوظ مي شبحي مي
كند و همـان تصـوير را در    اي كه او باز كرده نگاه مي هنرمند نشان داده است و از روزنه

اگر چه در اين مورد مقصود نيما ) 53، ص1367 كروچه،( .آورد ذهن خود به وجود مي
خـوبي   مشاهده را در كار هنـر بـه   تياهما به هر حال هر دو يست، امو كروچه يكسان ن

خود بر اين موضوع صـحه  » كاتحام«چند قبل از آنها، ارسطو با نظرية هر. اندنشان داده
  .گذاشته است

ّدهنـد   هاي ميـدان ديـد تـازة او را شـكل مـي     فهعناصر محوري بوطيقاي نيما كه مؤل
 جـوركش، (ــ روايـت   4ـ وصف 3كتيويته ـ سوبژكتيويته  ـ ابژ2ـ استغراق 1: عبارتند از

  )88، ص1383
او اين است كه ابـژه يـا موضـوع مـورد مشـاهده،       ةة واقع گرايانتالش نيما در نظري

در وصف، «: گويداو مي. شعر توصيف شود كننده در  مستقل از حاالت و افكار مشاهده
را متأثر ساخته اسـت؟ شـرح و    چه چيز اوكه رات خود را هيچ وقت نبايد شرح داد تأثّ
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م ساختن همان؛ يعني انتخـاب مـؤثر بـه جـاي تـأثر، منظـور       وصف همان چيز و مجس
دهد و چيزي را كه نوشته است در خواننـده كـم و بـيش داراي آن     نويسنده را انجام مي

  ) 543، ص1368نيما يوشيج، (. »خواهد تأثيري خواهد شد كه مي
اين عنصر كـه بـا دو عنصـر    . نيما ابژكتيويته است دومين عنصر محوري ديدگاه تازة

ـ       ت اشـيا و  مشاهده و سوبژكتيويته ارتباط نزديك دارد، بـه ايـن معناسـت كـه مـا واقعي
دريـابيم و آن را در شـعر احضـار     ،اشخاص را آن طور كه در جهان بيرون وجود دارند

  .كنيم
ت هن و عين و واقعينيما در زماني مطرح شده است كه مسائل جديد دربارة ذ نظرية

    تـي  و سهم سوژه و يا به عبارتي جديدتر سهم زبان در شـكل دادن بـه هـر گونـه واقعي
پنداشـته و  در آن روزگاران دستيابي به عين ناب را كاري ممكن مـي . مطرح نبوده است

نيمـا  .  بريم يـا زبـان مـا را   اند كه راستي ما زبان را به كار ميبه اين پرسش نرسيده بوده
ـ  .ت ما ديد خوب نداردملّ«: گويد ارة عين و ذهن ميدرب ت مـا نيسـت كـه بـه     عادت ملّ

در . بلكه نظر او هميشه بـه حالـت درونـي خـود بـوده اسـت       ،ه داشته باشدخارج توج
1351 نيمـا يوشـيج،  ( . »كنند، نه وصف ات و به همپاي آن در موسيقي، كه بيان ميادبي ،
گاه نبايد در توصيف شرح رات خود را هيچتأثّبه همين دليل توصيه مي كند كه ) 47ص
  . داد

. هاي توصيف را در جاي جاي آثار خود به طور پراكنده ذكر كرده است نيما ويژگي
  :از نظر او توصيف بايد

است كه مي تواند  جزئياتگويي دور باشد؛ زيرا  يالف ـ به جزئيات بپردازد و از كلّ 
يم كندرا دقيقاً ترس) موضوع( ات ابژهخصوصي.  

  .ب ـ عيني باشد و ابژة خارج از ذهن را جلوة مادي بدهد
هاي مدرنيسم است كه نيما با نگاهي به غرب به ايـن نكتـه پـي    از نشانه ،نگاه كردن

برده كه انسان نو بعد از رنسانس با چشم حس و واقع انديشي خود به چيزهـا نزديـك   
ناختن زنبور، دست درالنة زنبور شده و به تعبيري زيبا براي درست و حقيقي ديدن و ش
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از هر نوع يا هـر چيزديگـر پـي بـرده      ،خورده، باالخره به راز زنبور گرچه نيشها برده و
  ).27، ص1382 آتشي،( .است

ج ـ از كاربرد كلمات سوبژكتيو خودداري كند و بـه جـاي آنكـه يادآورنـدة حالـت       
  .م بخشدست موضوع مورد مشاهده را تجگر باشد، حالت و وضعي مشاهده
شـعري اوسـت    نظريـات كـه مجموعـة    دربارة شعر و شـاعري خود در كتاب  ،نيما

خـواهم بگـويم كلمـات هـم ابژكتيـو و سـوبژكتيو        خوب دريافتيد كه من مي«: گويد مي
هـاي   هي كه به درونـي هستند با توج »ص درونيتفح«هاي  شعرايي كه مال دوره. هستند

با نهايت . كردند ري در طبيعت خارج انتخاب نميگذا خود داشتند، كلمات را براي رنگ
زبردستي و مهارت كه در سبك كار خودشان داشتند و آن كار را بعدها تكميـل كردنـد،   

هاي حال و افكار درونـي آنهـا    نهايت حاكي از رنگ ساختند كه بي كلمات را طوري مي
  )248، ص1368نيما يوشيج، ( .»بود

اگر چه . كند هاي نيما پررنگ مي الي را در نظريهقّه به وصف و تئاتر، روايت و نتوج
پردازي او هريك از  ا در نظريهگيرد، ام نيما تركيب وصف روايي را براي شعر در نظر مي

. دهنـد  اين دو واژة تركيبي، وصف و روايت، جاي مستقلي را بـه خـود اختصـاص مـي    
 اي از يك داستان ت شاعرانهرواي... هاي نيما مانند سريويلي، مانلي و  بسياري از منظومه

هـا وصـفي   در شـعرهاي نيمـا روايـت   . ه وصف هم جزء ثابتي از آن استد كه البتّهستن
ه به آنچه گفتـه  در اينجا با توج. هستند و وصف بدون روايت هم در كار او بسيار است

  .پردازيمهاي آن در منظومة سريويلي ميشد به بررسي توصيف و ويژگي
  

  1هاي آن در منظومه سريويلي يژگيبررسي توصيف و و
ـاي  انواع توصيف، تكنيك   :عبارتند ازاند مسائلي كه در اين منظومه مورد بررسي قرار گرفته  ه
  .شود بياني و كاركرد توصيف كه به شرح هريك پرداخته مي
تكامل ديالوگ هـم در همـين   . وار دارد خانة سريويلي بيشتر شكل گفتگويي نمايش

 ،ي در آنگونه محـدوديتّ  شاعر است و براي نخستين بار تقريباً هيچ چارچوب مورد نظر
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. به جز آنچه كم يا بيش و خواه و ناخواه مقتضاي شعر و قالب آن است، مشهود نيسـت 
ـ    يعني براساس نياز طرفين، گفتگو بـين حـرف   خانـة  . ر اسـت هـاي كوتـاه و بلنـد متغي

آن  رودنعر روايي تا زمان سسريويلي مهمترين كوشش شاعر در جهت مدرنيزه كردن ش
حميـديان،  ( .هاي بومي و فولكلوريك اسـت  ههرچند خود داستان برگرفته از قص. است
  )210، ص1381
در اين منظومه، توصيف جزء ثابتي از كار است كه هم در قطعات وصفي و هـم در   

ات و به اين دليل فهم و درك تشبيه. دهد اي از داستان را تشكيل مي گفتگو، بخش عمده
  .كند استعارات نويسنده ناگزير در فهم داستان نقش مهمي را ايفا مي

 

 انواع توصيف در منظومة سريويلي -1

ــه   ــن منظوم ــاهد در اي ــيف   ش ــواع توص ــتيمان ــي  : هس ــيف عين ــو(توص ، )ابژكتي
از آنجا كه توصيف عيني در اين . 2)ابژكتيوـ سوبژكتيو( و عيني ـ ذهني  )سوبژكتيو(ذهني

  .ويژه اي دارد، نخست به شرح آن مي پردازيم منظومه جايگاه
  

  )ابژكتيو(توصيفات عيني .1ـ1
را ) موضوع(كند كه شاعر بايد ابژه  تأكيد مي نكته نيما در نظرية توصيف خود بر اين

اي كه خواننده نيز بتواند ابـژة  مـوردنظر را در    بيند توصيف كند، به گونه آن طور كه مي
ويد شاعر نبايد احساسات دروني خود را در وصف ابژه گ وي مي. م كندذهن خود مجس

از آنجـا  . زيادي اين نكته را رعايت كرده اسـت  نيما در اين منظومه تا حد. دخالت دهد
كه اين منظومه به صورت داستان نقل شده و در داستان نيز روايـت و وصـف دو ركـن    

مچون توصـيف  اساسي است؛ نيما بهتر توانسته است در توصيف موضوعات مختلف ه
هامانند اين نمونه. گرا باشد ت و امور انتزاعي عينطبيعت، مكان، زمان، شخصي:  

نيمـا  ( .ـ و آن زمان كـه ابرهـاي پررطوبـت بـر سـوي آن جايگـه رو كـرده بودنـد        
  3)56، ص1352يوشيج،
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» پـر رطوبـت  «مرطوب بودن آن است كه نيما آن را بـا صـفت    ،مهمترين ويژگي ابر
ت عيني ابـر را بـا ايـن صـفت در برابـر چشـم       نابراين مي توان واقعيب. نشان داده است

م كردمجس.  
 همان،. (پراكند مي/ رنگ دل آويز خود را آفتاب/ ـ از پس برگ درختان به هم پيچيده، آهسته، 

  ).56- 55صص
درختـان در برابـر    ميـان خورشـيد را از   شعاعهايلؤ نيما در اين سروده، توانسته تأل

او مانند يك فيلمبردار تصويري پويا و متحرك از درخشش . م سازدسچشم خواننده مج
نشان دهندة تواند  مياين توصيف . خورشيد از البالي درختان ارائه داده است شعاعهاي

  .باشدتأثير سينما بر شعر مدرن و امروزي 
اي كـه  نظريهنيما در توصيف طبيعت زنده نيز با توجه به راهي كه در پيش گرفته و  

صفاتي كه براي انواع حيوانـات همچـون مـرغ، اسـب،     . گراست اشته است، بيشتر عيند
آورد، صفاتي هستند كه ويژگي اين پرنـدگان و حيوانـات را بـه روشـني      توكا و گاو مي

بخشند م ميتجس:  
سـوي ده  / شـان  با سـر و شـاخ طاليـي   / ـ بود ناظر سوي گاوان وقتي از راه چراگاه

از دور با صدها صداي مرد و زن مخلوط بانـگ زنگهاشـان    شنيد مي/ كردند برگشت مي
  )57ص همان،. (را

تواند تصوير آن را  اي توصيف كرده است كه مخاطب ميشاعر اين منظره را به گونه
هنگام غروب كه گاوها از مرتع به سوي ده بـر  . م كندمجس در برابر چشمان خود كامالً
. كند اخشان تابيده، آنها را طاليي رنگ ميخورشيد بر روي سر و ش شعاعهايگردند، مي

هايي است كه بـر  ويژگي مهم ديگر، برگشت گاوها از مرتع با سر و صداي زياد زنگوله
شاعر اين دو ويژگي مهم را بسيار زيبا نشان داده و توصيفي عينـي از ايـن   . گردن دارند

  .پديده ارائه داده است
 همـان، . (نـدن، ديـده بـر راه نگـاه صـبح     دم فرو بسـته ز خوا / ـ از براي مرغ آرامي،

  )91ص
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به كار برده و سپس آرام بودن آن را  )پرنده(= نخست صفت آرام را در توصيف مرغ
  .نشان داده است» دم فرو بسته ز خواندن«به طور عيني با عبارت 

در اين منظومه توصيف عيني شخصي توصـيف شـده،    ت نسبت به ساير موضـوعات
يرا ايـن داسـتان بـه شـكل گفتگـو بـين سـريويلي و شـيطان، دو         ز. بسامد بيشتري دارد

ت اصلي داستان، شكل گرفته استشخصي .شامل توصـيف خلـق و    ،تتوصيف شخصي
نيما در ايـن منظومـه هـر دو جنبـه را در نظـر      . شودت ميخوي دروني و ظاهر شخصي

  : گرفته است
 .لي بر جـا نبـود آرام  زنده كز زنده د آنچنان دل) همان روشن سرشت روستايي(ـ او 

  )93ص همان،(
جملة توصـيفي  . ت استزنده نشان دهندة چگونگي خلق و خوي شخصي صفت دل

ت است، در واقع پيامـد و  كه بيانگر حالت ظاهري شخصي» دلي بر جا نبود آرام كز زنده«
ت را بـه  ت حالت ظاهري و دروني شخصـي بنابراين نيما كيفي ؛نتيجة آن خلق و خوست

  .عيني توصيف كرده است ايگونه
بخـش و   هاي نـاتواني  آني از انديشه/ پيش آتشدان نشسته/ ـ سريويلي در وثاق خود

 همـان، . (داد اختيار از دسـت مـي  / تابي در اين فكرت،  او ز بي/ حاصل نه برجا بود  بي
  )92ص

نيما با جمالت توصيفي، هم ظاهر شخصي ت روحـي او را  ت سريويلي و هم وضـعي
تواند چگونگي نشستن وي اي كه مخاطب ميبه گونه. ني توصيف كرده استبه طور عي

  . كند مجسم ذهن خوداش را در تابيرا دراتاق و بي
  
  )سوبژكتيو(توصيفات ذهني .2ـ1

نيمـا  . اسـت  منظومة سريويلي بيشتر به شكل روايت يك داستان كوتاه در قالب شعر
در اين روايت توصيفي، بيشتر واقعيپرداخـت شـاعرانة    از اينـرو  ،م بخشـيده ت را تجس

ـ . تـوان ديـد   كمي را در ايـن منظومـه مـي    ت آن اسـت كـه روايـت شـاعرانه بيشـتر      علّ
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ا در داستان بيشتر با روايت و توصيف خودآگاهانه سروكار داريمناخودآگاهانه است، ام .
بـراي  . بدين سبب بسامد اين نوع توصيف در اين منظومه كمتر از توصيف عيني اسـت 

  :مثال به شواهد زير توجه شود
 …پراننـد  مـي / جوجگانشـان را / ـ يا زماني كه دو قمري در فضاي جنگلي خاموش

  )89ص همان،(
در . را نـام بـرد  ... توان سرسبزي، انبوهي، مرطوب بـودن و  هاي جنگل مياز ويژگي

   در واقـع   .دهـد ات را نشـان نمـي  حالي كه صفت خاموش هيچ يـك از ايـن خصوصـي
بنابراين به كـاررفتن آن در توصـيف   . كرد مجسمت عيني جنگل را با آن واقعي وانت نمي

  . جنگل سبب ذهني شدن توصيف گشته است
از آنجا كه اين داستان در فضايي خيالي صورت گرفته است تقريباً از نظر مكاني بـه  

تند اي ابهام هنرمندانه دارد و توصيفات ارائه شده در آن كمتر عينـي هسـ  ضرورت، گونه
  .تا با فضاي رازآلود و مبهم داستان تناسب داشته باشند

  )58ص همان،( .و زمين سنگين و پرتوفان/ گونه به ناگاهانـ آسمان شد خشمگين
خشمگين شدن يكي از حاالت انساني است كه نيما در اينجا آن را به آسمان نسبت 

دن توصـيف شـده   سبب ذهني ش) جاندارانگاري(استفاده از تكنيك تشخيص. داده است
  . است

  )93ص همان،. (هاي دور و خلوت اين جنگل غمناك رود سوي بيابان ـ مي
رات روحـي  اين صفت بيانگر تأثّ. نيما جنگل را با صفت غمناك توصيف كرده است

بنابراين در توصيف آن، صـفتي  . دهدت جنگل را نشان نميو رواني شاعر است و واقعي
  .ذهني به شمار مي آيد

  )58ص همان،. (گه شاناز كمين/ ستندين دم سيل و باران ناگهان جـ در هم
شاعر با استفاده از تكنيك تشخيص، آن را به . گاه كنشي انساني استجستن از كمين

ها با اين توصيف، نشـان  ت عيني اين پديدهبنابراين واقعي. سيل و باران نسبت داده است
  .شودداده نمي
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 همان،. (گردد قرمز رنگ مي ،كه نخستين بار نوك كوه/ ـ به نظر يك صبح خندان را 
  )92ص

صبح در ِ كاربرد صفت خندان در توصيف صبح نشانگر تأثير اميدبخشي و سرزندگي
ـ    . ة شاعر استروحي ة خـويش را در  در واقع او تأثير حاصل از دميـدن صـبح بـر روحي

ه از صـبح ارائـه   گونه توصيفي ذهني و در عين حـال شـاعران  توصيف بيان كرده و بدين
  .داده است

و غرابان دگر را بال / شب، رنگ بر بال غرابي زشت تر مي بست ةـ آن زمان كه تير
  )64ص همان،( .و پرها بود هر سو گشاده

نيمـا  . صفت در آن اسـت  ويژگي اين سروده عالوه بر ذهني بودن آن، كاربرد خاص
به  )تيرة شب(كسرة اضافه با  ي خود، صفات را قبل از موصوفتحت تأثير گويش محلّ

را قبل از شب ذكر كرده كه سبب برجستگي آن » تيره«در اين جا نيز صفت . كار مي برد
شب را به انساني تشبيه كرده كه رنـگ بـر    ،او با استفاده از تكنيك تشخيص. شده است

  .بال غراب مي بندد
  )ابژكتيوـ سوبژكتيو( توصيفات عيني ـ ذهني.3ـ1

تواند فقط ابژكتيـو محـض باشـد يـا سـوبژكتيو      ت نمينياي واقعيانديشة انسان در د
اين حالت در شعر كه ناآگاهانه . زمان تركيبي از ابژكتيوـ سوبژكتيو استبلكه هم. محض

ها صد در صد عيني فكر كنـد و  تواند دربارة پديدهشاعر نمي. افتداق مياست، بيشتر اتفّ
اسـتعاري   شـاعر ي زبـان  به طور كلّ. كندسپس آنها را به صورت عيني در شعر توصيف 

بـا ايـن كـه منظومـة     . گـردد است و اين بيان استعاري باعث ذهني شدن توصيفات مـي 
توصيفاتي وجود دارد كه هم زمان در آن باز هم  اماسريويلي يك روايت داستاني است، 
  :هامانند اين نمونه. دهدارائه مي را توصيفي عيني ـ ذهني از يك پديده

همچنان ديوانگان تازنـده سـوي   / د چست و چابك و توفنده بر اسبش سوار آمدـ با
  )58صهمان، ( .كوهسار آمد
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درآميخته و با آنها » تازنده«را با قيد » چست و چابك و توفنده«نيما صفاتي همچون 
ه در اين توصيف، تشبيه باد به نكتة قابل توج. هاي باد را بيان كرده است خوبي ويژگي به

  بنـابراين توصـيف ارائـه شـده    . گان است كه باعـث ذهنـي شـدن آن شـده اسـت     ديوان
  . ذهني استعيني ـ  

  )91ص همان،( .افزا ـ تيره شد آنگاه آن دهليز و غم
افزا در توصيف دهليز حاكي از احساسات غمگنانة شاعر است كه آن را به  صفت غم

. دهـد دهليز را نشان مية ظاهري و عيني ا صفت تيره مشخصام. دهليز نسبت داده است
تواند عيني صرف باشد و معموالً با اين نمونه نشانگر اين است كه توصيف در شعر نمي

  .رو هستيم هتوصيفاتي عيني ـ ذهني روب
 .باال رفتـه بـر ديـوار و بـام او    / هاي صحن دلباز سرايش بود پر از سرو كوهي و ز عشقهـ 

  )56ص همان،(
. توصيف صحن سرا، آن را وسعت بخشـيده اسـت   در» دلباز«شاعر با آوردن صفت 

بنـابراين در  . اين صفت بيانگر تأثيري است كـه صـحن سـرا بـر شـاعر گذاشـته اسـت       
ـ  او براي عيني. شودتوصيف پديدة مذكور ذهني محسوب مي م دادن ت بخشـيدن و تجس

وار باال رفته بـر ديـ  / هاي بود پر از سرو كوهي و ز عشقه« به اين پديده، عبارت توصيفي
  . گونه توصيفي عيني ـ ذهني ارائه داده استرا به كار  برده و بدين» و بام او

  )56ص همان،. (آمد بهار سبز و زيبا، با نگارانش به تن رعنا ـ و همان لحظه كه مي
ت عينـي  بيانگر واقعي» سبز« صفت. بهار با دو صفت  سبز و زيبا توصيف شده است

در ايـن سـروده    . س شاعر نسبت به اين پديده اسـت گر احسانشان» زيبا«بهار و صفت 
سهم يكساني را كه نيما براي عينيتوان مشـاهده  ت در توصيف قائل است، ميت و ذهني

  .كرد
كاشت / از پس درها/ همچو خنجرها/ هاي خون آلود ـ با سر دندان خود بريد ناخن

  )91-90صص همان،( .آنها را به سطح آن نهاني جا
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ا . تواند صفتي عيني به شمار آيـد ها مي ر توصيف ناخنآلود د صفت خون تشـبيه   امـ
بنابراين توصيفي عيني ـ ذهنـي از   . ناخن به خنجر سبب ذهني شدن توصيف شده است

  .ها ارائه داده استناخن
 …نيما در داستان مورد نظر كوشيده تا امور انتزاعي همچون زنـدگاني، خـاطرات و  

ا  .را با توصيفات خود، عيني سازد انـد،  از آن جـا كـه خـود ايـن موضـوعات ذهنـي       امـ
  :مانند اين نمونه. اندتوصيفات مورد نظر عيني ـ ذهني شده

از بـر  / هاي بسـي همـوار و نـاهموار    بر زمين/ غلتد ست، مي ـ زندگاني گوي غلتاني
  )74ص همان،! (سنگي به سنگي تا شود يك روز پاره

او بـا ايـن تشـبيه،    . ت بخشيده استرا عينينيما با تشبيه زندگاني به گوي غلتان، آن 
غلتد بـر  مي«ك و پويايي زندگي را كه ويژگي بارز آن است، نشان داده و با عبارت تحرّ

پستي و بلندي زندگي و فراز و نشـيب آن را ترسـيم   » زمين هاي بسي هموار و ناهموار
ـ      . كرده است ت بخشـيده و  در واقع تحوالت و تغييـرات زنـدگي را بـا ايـن تشـبيه عيني

  .توصيفي عيني ـ ذهني از آن ارائه داده است
  
  هاي بياني توصيف در منظومة سريويلي تكنيك.2

. در نگاه نيما مسألة عمده پس از مشاهدة دقيق ابژه، چگونگي بيان اين مشاهده است
توصيف يكي از شيوه هاي بيان است كـه در قلمـرو   . ركن ديگر كار نيما توصيف است

  )121، ص1380 دي،محم( .ر بياني ظرفيتي چشمگير داردآن زبان از نظ
به هر حال طرز مكالمة طبيعي را كه نيما در نظـر داشـت در شـعر نشـان دهـد، بـا       

هاي بياني بود كه توانست ظرفيت ها، قيدها، جملة صله و ساير تكنيكاستفاده از صفت
دو گـروه دسـتوري و    هـا بـه   ايـن تكنيـك  . بياني و زباني اين شيوة توصيفي را باال ببرد

نقش چشمگيرتري در ايـن منظومـه    ،هاي بياني دستوري تكنيك. اندشاعرانه قابل تقسيم
  :دارند كه در اين جا به شرح آن مي پردازيم
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  هاي بياني دستوري تكنيك.1ـ2
هاي بياني دستوري شامل انواع صفت، قيد، مسند صفتي و جمالت توصـيفي   تكنيك

هاي بياني را در اين منظومـه بـه خـود    از تكنيك زيادي است كه از لحاظ آماري درصد
  .اند اختصاص داده

  
  توصيف با صفت

كـاركرد صـفت،   .صفت بيشترين كاربرد را در توصيف موضوعات مختلف داراسـت 
صفاتي كه نيما در اين منظومـه بـه   ) 142ص همان،( .هاستتوصف اسمها يعني واقعي

  :هاد اين نمونهمانن. اندكار برده گاه عيني و گاه ذهني
با كمرهاي زراندود و قباها تنـگ از  / هاي مي ـ گرد ايشان ساقيان استاده بر كف جام

  )68، ص1352نيما يوشيج،( . اطلس
زرانـدود در توصـيف كمربنـد صـفتي عينـي      . كمر در اين جا مجاز از كمربند است

  . آيدچنين صفت تنگ در توصيف قبا، عيني به شمار مي-هم. است
  )57ص همان،( .ديد ها مي اين جلوه ةدر هم ،سريويلي ،ه مهربارشـ با نگا

نيما با به كار بـردن آن توانسـته مهربـاني    . صفت مهربار نشانگر چگونگي نگاه است
اين نگاه را نشان دهد بيش از حد.  

  )84ص همان،. (غمناك ديدن ةـ من شبي بس تلخ خواهم از بد اين تير
وي گـاه بـا   . بيان كرده اسـت » بس«ا با آوردن قيد ت تلخي رنيما در اين سروده شد

  :براي مثال. كند آوردن صفات متوالي، موضوع موردنظر خود را توصيف مي
  )55ص همان،. (آشفت فكرت آنان نمي/ ـ و ز فريب تازة زشت بدانگيزان

فريب با دو صفت تازه و زشت توصيف شده است كه هر دو صفاتي ذهني به شمار 
  .آيندمي

 همـان، ( .تر زندگاني دگرسان/ آن ةهاي غمفزاي زعفراني چهر هها و در راز كوهـ بر ف
  )84ص
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تناسب معنايي اين دو صـفت  . اندها با دو صفت غمفزا و زعفراني توصيف شده هدر
رنگ زعفراني كه نشان از زردرويي و غمگيني دارد، صفت . ه استبا يكديگر قابل توج

  .مؤكد كرده است ديگر واقع نيما صفت را با صفتدر . غمفزا را عينيت بخشيده است
  

  توصيف با جمالت توصيفي
نيما گاه براي روشن كردن و يا عيني نمودن توصيف، عبارات و جمالت توصـيفي   

  : هامانند اين نمونه. را به كار برده و بدين سان توصيف را بسط داده است
ر ره آشـياني بـر كـف بـاد     بر سـ / بيند افزايدش آندم كه مي ـ كي به دل حسرت نمي

  )89ص همان،( .يا به روي خاك مانده پر و بال و استخوان يك كبوتر/ ست؟ دمنده
اي در برابـر بـاد و يـا    نيما در اين سروده حسرتي را كه از ديدن خراب شدن آشيانه

او ايـن كـار   . دهد، توصيف كرده استپروبال  و استخوان يك كبوتر به انسان دست مي
  .داده است انجامه از جمالت توصيفي را با استفاد
پهن كـرده دسـت و   / نشينند آن گروه اندرميان راه مردم مي/ پرور آموزان كج ـ آن كج
  )71ص همان،. (دم به روي پشت تا مردمشان ببينند/ پاها را گشاده

را با استفاده از چنـد جملـة   » پرور آموزان كج كج«ت در اينجا شاعر چگونگي شخصي
  .داده و آن را وصف كرده است توصيفي توضيح

آخــر آن نكبــت / اولــش كوشــيدن بســيار/ هــايي ـــ زنــدگاني نيســت جــز آلــودگي
  )80ص همان،. (ساييم از تن خود ما به هر تقدير مي/ هايي فرسودگي

هاي آن با اسـتفاده از جمـالت توصـيفي صـورت گرفتـه      توصيف زندگي و آلودگي
تفصـيل  «ي آن بهره برده است، در بالغت سنتّتكنيكي را كه نيما در اين سروده از . است

  .نامندمي »بعد از اجمال
  

  توصيف با فعل
اند و شاعر با به كـار بـردن    ها خود تصوير دهنده در كاربرد ادبي، گاه برخي از  فعل

نيما در اين منظومه از ايـن تكنيـك نيـز    . بخشد م ميآنها، تصوير موردنظر خود را تجس
  :بهره برده است
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خزنـد انـدر زمسـتان در شـكوبه هـاي      مي/ ان ماران كه از نهيب باد و سرما تا چن -
  )62ص همان،(. دل شكافم خاكدان را از پي راه رهايي يافتن/ ناپيدا

و  مـار  اند كه حالت خزيـدن هاي تصويردهندهاز فعل» دل شكافم«و» خزندمي«فعل 
  . كنندمي مجسمرا  خاك شكافتن

/ كه كنون از هم گريزاننـد / ها دررسيده ناخوشي/ ي را ـ مثل اين كه جانورهاي زمين
  )58ص همان،( .شتابانندروشنان را مي/ ها سيه كرده هاي كبوديو ز جدار آسمان

خـوبي بـه تصـوير     حالت گريـز و شـتاب را بـه   » شتابانندمي«و » گريزانند«هاي فعل
  .اندكشيده
  

  توصيف با آوردن جملة صله
هاي مركب به كار رفته  و در واقع نقشي از جملـة  لهجمالت صله، در ساختمان جم

را دارا هسـتند كـه بـا تأويـل جمـالت مركـب بـه نقـش اصـلي خـود           ) هسـته (اصلي 
  :نيما در اين منظومه، از جملة صله نيز بهره برده است. گردند برمي

/ شاد از آن انديشه كز وي رنج زايد/ هيچ آفت از اين زندگاني ـ او هراسان است بي
 همـان، ( .نيست پيدا تلخـي يـك سـاعت غمنـاك    / كه بر ره آني ا ه است از شاديرنج
  )94ص

  .كاركرد صفتي يافته است )راه ناپيدا(، اين جمله با به تأويل رفتن
هـاي بوتـة    و به شب از شعله/ هاي دورشان جاي است در آن كوهـ جادوگرهايي كه 

  )61ص همان،( .اسپند سرمستند
عـالوه بـر كـاركرد صـفتي، نقـش      ) جادوگرهـاي دور ( ،فتناين جمله با به تأويل ر

  .ت جادوگرها يافته استدر توصيف شخصي توضيحي نيز
. خواند هاي خلوت و خاموش مي به روي صخرهكه / ست هاي ما مرغي ـ در كهستان

  )75ص همان،(

 صلهةجمل

 جمله صله

  جمله صله
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نقش  به طور كلي در بيشتر موارد،. در اين سروده نيز جملة صله كاركرد صفتي دارد
  .هاستكمك به توصيف اسم ،صله همانند صفت جملة
  

  توصيف با آوردن قيد
تـوان  يابند كه از اين جمله مـي برخي قيدها در توصيف، كاركرد وصفي پرتواني مي

  :قيدهاي حالت را نام برد
نهـم   مـي / هـاي سـاعت تلـخ گنهكـاري     هاي تـر شـده از گريـه    ـ من به روي چشم
  )70ص همان،( .دست  رنجوروار و شرم كرده

  .اندكه كاركرد صفتي پيدا كردههستند  قيدهاي حالت »رنجوروار« و» شرم كرده«
 .شاد از آن انديشه كز وي رنج زايـد / هيچ آفت از اين زندگاني ـ او هراسان است بي

  )94ص همان،(
  .دهدت را نشان ميت دروني شخصيچگونگي وضعي »هراسان«قيد 

 ها و قيدهاست و چنـان  ها، صفتح فعلبه هرحال كار قيد در جمله، كمك به توضي
  .اي هنرمندانه استفاده كرده استبينيم نيما از اين ويژگي به گونهكه مي
  
  هاي بياني شاعرانه تكنيك. 2-2

هاي بياني شاعرانه نسبت به دسـتوري كمتـر ديـده    در اين منظومه استفاده از تكنيك
ظومه، به هدف خـود كـه نزديـك    اين مسأله نشانگر آن است كه نيما در اين من. شودمي

م ديگر اين كه او مسألة مه. است دست يافتهكردن شعر به بيان طبيعي است، تا حدودي 
آوردن بـه شـعر   ي صـورخيال و رو  هـاي معمـول در   خواهد با چشم پوشي از روشمي

ناگفتـه نمانـد   . توصيفي، شعر فارسي را از مرحلة كالسيك به مرحلة شعر مدرن برساند
روزگاري توصيفي بوده سپس صور خيالي شـده و امـروزه دوبـاره بـه     ارسي، فكه شعر 

  .شكل توصيفي بازگشته است
از . شـود هاي شاعرانه نيز كم و بيش در اين منظومه مشـاهده مـي  به هر حال تكنيك

  .اين ميان تشبيه كاربرد بيشتري دارد
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  توصيف با تشبيه
: گويـد  ضيف در ايـن بـاره مـي    شوقي. ترين عنصر خيال شاعرانه در وصف است تشبيه اصلي

از اين روي در شعر وصفي و در نوع نثـر  . گيرد تشبيه در حالت تأثر شديد مورد استفاده قرار نمي«
از آنجا كه منظومة سريويلي ) 387، ص1366شفيعي كدكني، : حنيف، به نقل از( . »فني شيوع دارد

ـبت بـه سـاير تكنيـك    مد بيانيز يك شعر توصيفي است، عنصر تشبيه در آن از بس ـاي   شتري نس ه
  :شاعرانه برخوردار است

. جوشـم  زا به دل همـواره مـي   همچنان درياي توفان/ اي ناچيز را مانم وليكن ـ قطره
  )84، ص1352نيما يوشيج،(

زا تشبيه كرده  شاعرـ راوي خود را يك بار به قطرة ناچيز و بار ديگر به درياي توفان
ـ  . بخشـيده اسـت  او ي به توصيف ويايي خاصاد بين دريا و قطره، پتضّ. است م نكتـة مه

ت استديگر به كارگيري متوالي تشبيه در توصيف شخصي .  
 ةهاي تلخ ميو بگذردش از پيش خاطر، همچو دانه/ افزاي چنان روزان تـ و قطار لذّ

  )89ص همان،( .كه فرو افتاده باشد از بر شاخه به سوي خاك/ نارس
هاي تلخ ميوة نارس تشبيه كرده كه از  گذشته را به دانهشاعر خاطرات شيرين روزان 
 ،هـاي تلـخ   تشبيه آن به دانه افزا و تتضاد بين صفت لذّ. شاخه بر خاك فرو افتاده است

. ت هماهنگ استدر عين حال منطق توصيف با منطق واقعي. توصيف را زيبا كرده است
حسـرت  ير نبودن آن، تلخي زيرا يادآوري خاطرات شيرين گذشته نيز به سبب تكرار پذ

  .به همراه دارد
  

  توصيف با استعاره
. كاربرد استعاره در اين منظومه نسبت به تشبيه از بسامد بسيار پاييني برخوردار است

هـايي از كـاربرد   نمونـه . است و پرداخـت شـاعرانة كمـي دارد    رواييزيرا اين منظومه، 
  :استعاره

  )56ص همان،. (يبا، با نگارانش به تن رعناآمد بهار سبز و ز ـ و همان لحظه كه مي
 .هان بهاري استو گيا ها اين سروده، استعاره از گل در »نگاران«
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پـر ز  / هول افكن و ز ره صحراي/ برد درياها به صحراها/ ـ زآسمان جوشيد درياها 
  )76ص همان،(. ريخت درهم  هر درخت و سنگ/ آواي دد و شيون

 .آساستشديد و سيلاستعاره از باران  »درياها« 

/ كه كنون از هم گريزاننـد / دررسيده ناخوشي ها/ ـ مثل اين كه جانورهاي زميني را 
  )58ص همان،( .شتابانندروشنان را مي/ ها سيه كرده هاي كبوديو ز جدار آسمان

  .استعاره از ستارگان آسمان است »روشنان«
هـاي دسـتوري   بـه تكنيـك   به طور كلي كاربرد صور خيال در اين منظومه نسبت    
  .اندكي داردبسامد 
  كاركرد توصيف .3

توصيف در منظومة سريويلي كاركردهاي مختلفي چون تجست، زيبـاآفريني،  م واقعي
ت، بيشترين بسـامد را بـه   م و بيان واقعيتجس ،از اين ميان. و بيان اغراق دارد گرايينماد

  .خود اختصاص داده است
  

بيان و تجستم واقعي  
كه به زيـر پـا  ندارنـد    / راني سخن، ها نمياز دهاتي/ از بهر چرا   :سريويلي گفتـ 

! رودشان زندگاني يكسره بر بـاد مي/ بي نوا آنان كه ، به سنگستان،/ اسب در اين ماجرا؟
  )77ص همان،(

ـ ت زندگي دهاتيشاعر واقعي ـ   ها و بينوايي آنها را با بيان اين واقعي ي ت كـه آنـان حتّ
  .خوبي نشان داده است گذرد، بهشان در ميان سنگستان ميپا ندارند و زندگي اسبي زير

/ سر به سر موي درازت چـرب / ـ با لبان هشته و ز خونابه آغشته، چه خواهي كرد؟
  )87ص همان،. (بر تن پر چرك خوابيده

هاي بياني همچون صفت و عبارات توصيفي كه  ت شيطان را با تكنيكشاعر شخصي
. ب، مو و تن شيطان به كار رفته، به گونه اي عينـي توصـيف كـرده اسـت    در توصيف ل
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اگرچه شيطان شخصيا نيما با توصيف مذكور آن را واقعي جلوه داده تي انتزاعي است، ام
  .  است
  

  بيان اغراق
پـر ز  / هول افكن و ز ره صحراي/ برد درياها به صحراها/ ـ زآسمان جوشيد درياها

 ) 76ص همان،. (رهم هر درخت و سنگريخت د/ آواي دد و شيون

را بـه  » درياها«بارد، استعارة  در اينجا شاعر براي بيان عظمت باراني كه از آسمان مي
عالمت جمـع، كثـرت   كند و هم با آوردن  اين استعاره هم بيان اغراق مي. كار برده است
  . دهدخوبي نشان مي اين باران را به

هـايش   و ز غبار كوفته/ ن خاكدان در هم بكوبيدهـ من به نيرويي كه دارم دردناك اي
هـاي غمفـزاي    هـا و دره  بـر فـراز كـوه   / پس بجنبانم / دهم بنيان دگرسان خاكدان را مي

  )84ص همان،( .تر زعفراني چهرة آن زندگاني دگرسان
هـاي خـود اغـراق كـرده     ت خويش و بيان توانـايي شاعرـ راوي در توصيف شخصي

  .مذكور و كاركرد آن اغراق است بنابراين هدف توصيف. است
  

  كاركرد نمادين
پس چنان دانند كز آن بر فلـك بـاال   / ـ آن كسان را كز رسن باال شده بر سوي بامي 

  )66ص همان،( .برفتستند ديده ستم
از . بـوده اسـت  » آن كسان«ت هدف شاعر از  اين توصيف، تهكّم و ريشخند شخصي

كـاركرد توصـيف در ايـن    .رد در آن اسـت هاي برجستة اين توصيف تنوع كـارك ويژگي
را نمـاد  » آن كسـان « تـوان زيـرا مـي  . داردم، كاركردي نمادين نيـز  سروده عالوه بر تهكّ

  .مخالفان نيما دانست كه به مخالفت با وي و شيوة جديد شاعري او پرداختند
/ جويند هرگـز روي گلشـن   كه نمي/ ـ يادشان باشد كه آنان كور ديده مردمي هستند

 ،همـان (. ايشـان شـده روشـن    ةزير بـام كهنـ  / خواهند تا بينند پژمرده چراغي را ميكه ن
  )60ص
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تعبيـر  » زند اندكي نور حقيقت كه سوسو مي«توان پژمرده چراغ را  در اين سروده مي
  .است آن نمادين جنبةبنابراين هدف از توصيف . كرد

  

  زيبا آفريني
كه مانند مخمل بر سر » ريس«ي يا درخت/ ـ از براي آنكه در زير درخت سيب ترشي

  )94ص همان،( .خامش و تنها شود ساعات طوالني/ سنگي لميده است
شاعر با تشبيه درخت ريس به مخمل و به كـار بـردن تكنيـك تشـخيص، توصـيفي      

بنـابراين كـاركرد توصـيف    . شاعرانه و در عين حال زيبا از اين درخت ارائه داده اسـت 
كاربرد صور خيال در توصـيف، سـبب شـاعرانه و زيبـا     ي به طور كلّ. زيبا آفريني است

  .گرددشدن آن مي
 .ان رود وحشـت زا گشت غرّ/ كه چنان غرنده اژدرها/ ـ و نه چيزي رفته بود از اين 

  )59-58صص همان،(
ان كـه در توصـيف   زا و غـرّ نيما با تشبيه رود به اژدرها و استفاده از صفات وحشت

تصوير كشيده است و در عين حـال توصـيفي زيبـا از     رود به كار برده، عظمت آن را به
  . تنوع كاركرد توصيف در اين سروده نيز قابل مشاهده است. رود ارائه داده است

  
  گيري نتيجه

  :هاي توصيف در اين منظومه، نشانگر اين است كه بررسي ويژگي
وايـي  نيما يوشيج در اين منظومه، ميدان ديد تازة خود را كه همان الگوي وصفي و ر

در توصـيف ابـژه،    وي .شعر و نزديك كردن آن بـه نثراسـت، بـه اجـرا گذاشـته اسـت      
توصيف عيني را بيشتر در نظر داشته و توانسته ابژه را آن گونه توصيف كند كه خواننده 

  .در برابر ديدگان خود ببيندمفاهيم را 
سـتاني  اند كه بـا توجـه بـه دا   توصيفات در اين منظومه شامل توصيف عيني و ذهني

بودن منظومه، توصيفات عيني از سهم بيشتري برخوردارند و توصـيفات عينـي ـ ذهنـي     
  .نيز در آن قابل مشاهده است
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هاي بياني توصيف در اين منظومه، بـه دو دسـتة دسـتوري و شـاعرانه قابـل       تكنيك
  .هاي بياني دستوري بيشتر است اند كه سهم تكنيكتقسيم

ت و جمـالت توصـيفي بيشـترين بسـامد را دارا     هاي دستوري، صـفا  از ميان تكنيك
هاي شاعرانه، تشبيه باالترين جايگاه را به خـود اختصـاص داده   هستند و از ميان تكنيك

  .است
ـ        م و بيـان  كاركرد توصيف در ايـن منظومـه، كاركردهـايي ماننـد زيبـاآفريني، تجس
شود ميت، بيان عظمت، اغراق و كاركرد نمادين را شامل واقعي.  

ـ   نظريةتوان گفت نيما در اجراي ور كلي ميبه ط ق توصيفي خويش تا حـدودي موفّ
ت تا موضوع مورد مشاهده و توصيف واقعي اته به جزئيوي در مبحث توج. بوده است

الگوي وصفي ـ روايي شعر را كه نيما  . حدود زيادي توانسته به هدف خود نزديك شود
اگـر چـه نيمـا    . توان ديدظومة داستاني بهتر ميخويش پيشنهاد داده، در اين من نظريةدر 

نتوانسته در مبحث عينيت( ت در همه جا ابژكتيوت و ذهنيـ   )گـرا  عيني ا در ايـن  باشـد، ام
اين نكته بيانگر . منظومه كه شعري روايي و داستاني است، غلبه با توصيفات عيني است

. تر بوده استداستاني موفقخود در بخش اشعار  نظريةكردن اين است كه نيما در عملي
ـ . را از داستان نويسي گرفته و در شعر اجـرا كـرده اسـت    نظريهدر واقع وي اين  ة نظري

مذكور در اشعار متأخر نيما كه بسيار سوبژكتيو و ذهني اسـت، سـودمند واقـع نشـده و     
ة هاي آخر عمر هيچ نيما در سال. قابليت اجرا نيافته است در اي ارائـه نـداد  تـازه  نظريـ ،

توصيفي  نظريةداد چه بسا دربارة شعر نو و پردازي خود ادامه مي نظريهحالي كه اگر به 
  .انديشيداي ديگر ميخويش به گونه

  
  ها شتياددا

توصيف در آثار چهار «اين مقاله برگرفته از پايان نامه خانم شمسي پارساست با عنوان * *
ـ » فرخ زاد نيما، اخوان ثالث، شاملو، فروغ: شاعر معاصر دي كه به راهنمايي دكتر عباسقلي محم

  .انجام شده استدر دانشگاه فردوسي مشهد 
. مشـخص شـده اسـت    1319با تاريخ خـرداد مـاه    خانة سريويليمنظومة زمان سرودن ـ 1

ايـن دو كلمـه از دو   . »هزارخـال «نزديك به  مازندران »كجور«اي است در  سريويل اسم دهكده
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هاي نيما خالصة داسـتان   در بين يادداشت). محل(و ويل ) خانه(ري س: جزء تركيب شده است
  :سريويلي اين چنين آمده است

تنهـا  . كردنـد  سريويلي شاعر، با زنش و سگش در دهكدة ييالقي ناحية جنگلي زندگي مـي 
در صحن خانة  ،خوشي سريويلي به اين بود كه توكاها در موقع كوچ كردن از ييالق به قشالق

در يك شب توفاني وحشتناك، شيطان به  اما. خواندند چند صباحي اتراق كرده، ميبا صفاي او 
سريويلي مايل نيست آن محرك كثيف را در خانة خـود  . خواهد پشت در خانة او آمده امان مي

يابـد و در دهليـز خانـة او     باالخره شـيطان راه مـي  . گيرد راه بدهد و بين آنها جر و بحث درمي
كند ديگر به واسـطة آن   سريويلي خيال مي. سازد اخن خود را كنده، بستر ميموي و ن. خوابد مي

به عكس، صبح از هر روز دلگشـاتر درآمـد، ولـي مـوي و     . مطرود، روي صبح را نخواهد ديد
او . پردازد شود و سريويلي به جاروب كردن آنها مي ناخن شيطان تبديل به ماران و گزندگان مي

در ايـن وقـت   . كوشد بيند و براي نجات ده مي ماران و گزندگان مي همين طور تمام ده را پر از
كنند پسر آنها ديوانه شده است و جادوگران را براي شـفاي او   سريويلي خيال مي خويشاوندان

خانة سـريويلي  . شيطان استخود باقي داستان، جنگ بين سريويلي و اتباع شيطان و . آورند مي
از كوههـا آورده خانـة او را   گـل  رغان صبح، با منقـار خـود   م. گذرد شود و سالها مي خراب مي
ا افسوس ديگـر  ام. گردد سريويلي دوباره با زنش و سگش به خانة خود بازمي. سازند دوباره مي

  .توكاهاي قشنگ در صحن خانة او نخواندند و او براي هميشه غمگين ماند
در جهـان عينـي وجـود دارد،     گونه كهت پديده همان، واقعي)ابژكتيو(در توصيف عيني -2 

وي به . دهدات خود را در توصيف پديده دخالت نميشود و شاعر يا نويسنده ذهنيتوصيف مي
توانـد آن را در برابـر چشـم خـود     كند كه خواننده مـي اي پديدة مورد نظر را توصيف ميگونه

در ايـن  . يـم ا در توصيف ذهني بـا بـاطن و حـاالت بـاطني شـاعر سـروكار دار      ام. كند مجسم
خواهـد  گـويي شـاعر نمـي   . پـذيرد ها از ذهن شاعر اثر مـي تها، وصف مناظر و واقعيتوصيف

رنجي به آنها رو كرده  ،بسياري از مردم ،به گفتة نيما. چندان به واقعيت بيروني پديده توجه كند
ز خودشان يـا از  ا چون ااند، امم رسانيده يا با وقايعي مربوط شده و شعري گفتهه اي بهيا عالقه

خواننـد   اند، بايد فقط خودشان كه مـي اشتهجا گذ هاند چهرة محوي در شعر خود بآنچه كه ديده
اي كه در پيش خودشـان محفـوظ اسـت متـأثر     بياد بياورند و نسبت به دقايق مربوط به خاطره

  )307، ص1368 نيما يوشيج،( .شوند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
      

  189  نظرية توصيف نيما در منظومة سريويلي او

انتشـارات اميـر   (، اثر نيما يوشـيج،  ليمانلي و خانة سريويتمام شواهد شعري از كتاب  -3
  .انتخاب شده است )1352كبير تاريخ نشر 
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