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  چکیده
و ضـعف   نهد که شدت میبنا هر اثر نمایشی هستی و بنیان خویش را بر عناصري 

ـ  صـرف نظـر از تـأثیر در مانـایی و مانـدگاري      ـ هر یک از این عناصر اثـر را در   ـ
ایـن عناصـر شـامل    . سـازند  شدي هنري، میان داستان و نمـایش شـناور مـی     و  آمد

  .هستند... و ،وگو ان و مکان، گفتت، زمیشخص
هـاي سـنت در شـعر گذشـته، عناصـر       نیما یوشیج، در پی گـذار از مؤلفـه  

ـ   وسعتداستانی را براي گسترش و  ـ نمایشی توصـیفی شـعر و    ۀبخشیدن بـه دامن
 ،را »افسـانه « وي در تداوم همین راه. به ساحت شعر وارد کرد ،شاعر ۀجوالن اندیش

  . ادبیات بود، سرود ۀکه نمودار نگرش نوینی در عرص
 ةدربـار یوشـیج  هـاي نیمـا    این پژوهش در آغاز به بازخوانی و استخراج نظریـه 

 ،در آثار منثـور نیمـا   ،داستانی در شعر ـ چیستی و چگونگی حضور عناصر نمایشی
اشـعار نیمـا    مجموعـه شـده بـه صـورت عملـی در      یادموارد  همۀگاه  آن. پردازد می

چگـونگی   ایـن رهگـذر میـزان و    شـود، تـا از   بررسـی و تبیـین مـی    و جوو جست
   .داده شودنشان  او راشعا کارگیري این عناصر در  به

بر اساس آمار به دست آمده از اشعار نیما میزان به کارگیري عناصر نمایشـی در  
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  مقدمه. 1
    و ،اجتمـاعی  ،هـاي مختلـف سیاسـی      عرصـه زندگی مردم ایـران را در  جنبش مشروطه 

وقـوع      بـا بـه  . ادبیات نیز از این تغییر و تحول برکنار نماند و فرهنگی دگرگون ساخت
 ،تقـی رفعـت  . شـد آغـاز   یـدي فصل جدشعر ایران در تاریخ  ،پیوستن انقالب مشروطه

و دیگـر   ،عشـقی  ةمحمدرضا میرزاد ،شمس کسمایی ،اي   جعفر خامنه ،ابوالقاسم الهوتی
ولـی   ،کاخ بلند شعر فارسی را ساختاري دیگرگونه بخشـند  ،نوگرایان هرچند کوشیدند

اي جـامع و     اي معین و نظریـه    داشتن طرح و نقشه ،ن کارای ۀالزم. توفیق چندانی نیافتند
چـه در ایـن      آن ۀهمـ . هدفمند بود که بتواند با قواعد و قوانین شعر کالسیک مقابله کند

زمینه را براي  ،گرفت    بار تجارب تاریخ ادبیات ایران جاي   پرفراز و نشیب در کوله ةدور
 ۀقصـ « ،نیما در آغاز. سترگ و ظهور شاعري همچون نیما فراهم آورد یحرکت و تحول

 ا این اشـعار تفـاوت چنـدانی بـا سـبک و     ما ،سرودو چند شعر کوتاه دیگر  »دهیپر   رنگ
ـ     و درواقع تقلیدي از شعر و شـاعران گذشـته  نداشتند اسلوب شعر کالسیک  در  .دبودن

 ةهاي عمیقی بر پیکر   لرزه و تکانه افسانه .را سرود »افسانه«ۀ تداوم همین راه نیما منظوم
 »اصـلی     هـاي    سرمشـق «نقشـه و      ةدربرگیرنـد  افسانه درواقع. شعر آن روز وارد ساخت

که آن را از اشعار کالسیک متمایز  ،این اثر گی شاخص و برترژوی. انقالب ادبی نیما بود
غزل بلندي است که  افسانهاعتقاد نیما     به. حضور عناصر نمایشی در آن بود ،ساخت   می

ـ    آسانی می   دهد و به   را نشان می» طبیعی و آزاد ۀیک طرز مکالم« وان آن را نمـایش داد  ت
)1375 :37.(  

و در کنـار  ا. هاي نیماست   ترین تئوري   نمایشی در شعر یکی از بنیادي حضور عناصر
 ،هاي همسایه   حرفاش در شعر براي تبیین این حرکت در آثار منثور خود،    عملی ۀتجرب

ــ ،تعریــف و تبصــره ــه همجموع ــا   نام ــدگی هنرپیشــگان ،ه  و ،ارزش احساســات در زن
همـین راسـتا وي    در .پـردازي در ایـن زمینـه پرداخـت          به نظریـه  هاي روزانه   داشت   یاد

اهمیت و  .را در شعر نو مطرح کرد... و ،زمان و مکان ،وگو   گفت ،کارکردهاي شخصیت
شود که حضور عناصر نمایشی در شـعر بـه      جا ناشی می   از آن ،وهش حاضرژضرورت پ

کالسیک را از نو  اي مطرح است که شعر   هاي اصلی و صفت ممیزه   لفهؤعنوان یکی از م
هاي شعري که بعد از نیما به    انجری ندر بازشناخت ،شناسایی این عناصر. شناساند   باز می

 ،نیمـا داستانی  ـ عناصر نمایشی ۀدر باب نظری. کننده و مهم دارد   وجود آمد نقشی تعیین
اي از آن در بعضی کتب دیده    هولی شم ،تاکنون تحقیق کامل و جامعی انجام نشده است
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بوطیقاي شـعر  مهدي اخوان ثالث،  ۀنوشت یوشیج نیماها و بدایع    بدعتازجمله . شود   می
   .اثر تقی پورنامداریان ام ابري است   خانه شاپور جورکش ونوشتۀ  نو

 
  طرح، پیرنگ. 2

ـ    ت و معلولی گفته میلطرح به سلسله عوامل ع و تنظـیم حـوادث داسـتان را     والیشود که ت
این دلیل که بدون وجـود   به... داند    تر از سایر عناصر می   ارسطو طرح را مهم«. عهده دارد  رب

  ).77: 1387 ،هولتن( »آن نمایشی وجود نخواهد داشت
مقصود از پیرنگ در شعر . رود متفاوت است   چه از داستان انتظار می   شعر با آن پیرنگ در

در شعر نـو  . وار بیابد شود کلیت شعر ساختاري منسجم و اندام   فرم ذهنی است که سبب می
 شـعر را تقریبـاً  از است کـه حـذف بخشـی        اي در هم تنیده شده   هبافت درونی شعر به گون

  . سازد   غیرممکن می
کـه      طـوري     هـم پیوسـته باشـند، بـه       عناصر روسـاختی بایـد بـه       ۀ کلی... نو راستین   در شعر 

و لخـت   ،منسجم را پدید آورند که حتی یـک کلمـه، یـک تصـویر، قافیـه      دستگاهی کامالً
هـا و عبـارات شـعر نیـز        ساخت تمامی لخت   ژرف. دستگاه در آن نباشد یر با کلناپذ   توجیه

آورد  آغاز تا پایان شـعر پدیـد   ۀبتواند خط یا زنجیري را بدون هیچ گسل و گسستی از نقط
  .)301: 1383 حمیدیان،(درست مثل نثر 

بدانـد کـه چگونـه    شـاعر بایـد   . اي به طراحی نیـاز دارد    نیما، هر شعر و نوشته ةبه عقید
 .را متناسب با منطق شعري و رعایت ترتیب و توالی تنظیم و ارائـه کنـد      ها   تصاویر و صحنه

. طراحـی الزم دارنـد   ،شـوند    سه خط هم که با هـم جفـت مـی    ،یک منظومه ،نه یک کتاب«
  ).150: 1385( »ترکیب مدیون طراحی است

توانـد بـه      تمرین مـی  که شاعر با ممارست وداند    ریزي براي شعر را قدرتی می   نیما طرح
  .آن دست یابد

میـان اجـزاء دارد شـناخته     ترکیبی که آن جزء در خود را داراست؟ از ةچطور هر جزء جلو
از روي  طـور دقیـق و      بـه  بایـد دانسـت و  . نظر داریـم  براي آن تصویري که ما در ؛شود   می

هـاي مـا      هم ترکیب دهیم تا با درخواستبا  ]چگونه[ تمرین دانست که مصالح کار خود را
  ).298 :1385( مطابقت کند

   :گوید   می سخن این تفسیر در ثالث اخوان
کامل هنري آن است که نه چیزي  ةاین امر است که یک آفرید اي که نیما گفت ناظر بر   نکته
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اي    یافتـه    تصرف در یـک چنـین واحـد کمـال     .توان کاست و نه چیزي بر آن افزود   آن می از
که ترکیب هماهنگ آن در هم شکند و نـاقص و خـراب کنـد و اثـر را        آن ممکن نیست، بی

  ).212: 1376(بهره از قوت القاء و تأثیر سازد  بی

آمدهاي انتخاب قالب داستان و نمایش براي شعر این اسـت کـه      ها و پی   یکی از ویژگی
شوند که حذف هر یـک از ایـن ابیـات       مین در هم تنیده چنا آنابیات در ساختاري منسجم 

  .شود   عمالً غیرممکن می
  سان نه پاسی رفته،   از شبی این

  .ابرها برخاست غوغاها ز
  گونه به ناگاهان   آسمان شد خشمگین

  .و زمین سنگین و پر طوفان
  باد چست و چابک و توفنده بر اسبش سوار آمد

  .همچنان دیوانگان تا زنده سوي کوهسار آمد
  همین دم سیل و باران ناگهان جستند در

  .شان   گه   از کمین
  و نه چیزي رفته بود از این

  که چنان غرّنده اژدرها
  زا   گشت غرّان رود وحشت

  کرد آغاز سر خود هر زمان بر سنگ کوبیدن،
  ها سنگ و درخت و خاك روبیدن، از میان دره

  .)246: 1375 نیما یوشیج،( ها بام و در و دیوارها کندن   آرا دیه وز ره صدها دل

 کـار «. به تجسم شعر وارد شود خللیشود که    حذف هر مصرع از این توصیف سبب می
. دیگري ذکر کرد که هیچ بندي از آن قابل حـذف نیسـت   ۀعنوان نمون    توان به   را می »پا شب

  .توان دید   را میی انسجامو شکل ذهنی هاي کوتاه نیما نیز چنین    در شعر
  مبادا سخنی، جوي آرام! هیس

  از بر دره بغلتید و برفت
  آفتاب از نگهش سرد به خاك
  .پرشی کرد و برنجید و برفت
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  در همه جنگل مغموم دگر
  .نیست زیباصنمان را خبري

  پی استهزا زی یدلربا
  .گه گذري   اي کرد و پس آن   خنده

  
  این زمان بالش در خونش فرو

  .جغد بر سنگ نشسته است خموش
  مبادا سخنی، جغدي پیر! هیس

  .)301 :همان( پاي در قبر به ره دارد گوش

  .زند   م شعر ضربه میسحذف مصرع تکراري هم به تصاویر و تجحتی که ذیل یا در شعر 
  خشک آمد کشتگاه من
  .در جوار کشت همسایه

  گریند روي ساحل نزدیک   می’: گویند   گرچه می
  .‘سوگواران در میان سوگواران

  رسد باران؟   کی می! روزان ابري، داروگقاصد 
  

  بر بساطی که بساطی نیست
  اي با آن نشاطی نیست   تاریک من که ذره ۀدر درون کوم

  ترکد   خشکیش می از هاي نی به دیوار اطاقم دارد   جدار دنده و
  ـ  چون دل یاران که در هجران یاران ـ

  )504 :همان( رسد باران؟   کی می! قاصد روزان ابري، داروگ

سطرهاي شعر او . ویژه در اشعار کوتاهش اغلب کامل است بهشکل ذهنی در شعر نیما «
  ).87: 1380 براهنی،(» جا کرد به جاتوان کند و دور انداخت و یا    را نمی

اشعارش بدین ساختار منسجم و پیرنـگ مسـتحکم دسـت     ۀهم نیما اگرچه نتوانست در
اگـر   »سـقریم  ۀقلعـ « بـراي مثـال در   ؛او چنـین اسـت   تـر در شـعرهاي سـنتی      بـیش (، یابـد 

کـردن      واردامـا بـا    .)دشـو    نمیوارد هاي پیر حذف شود، هیچ آسیبی به کلیت شعر    نصیحت
بـدین   ؛شعر یکی دیگر از وجوه تفاوت شعر نو و کهـن را نمـودار سـاخت    ةپیرنگ به حوز

هـاي زائـد کـه در       ترتیب توانست به اثر خود نظمی خاص ببخشد و از تصاویر و توصـیف 
  .داستان نقشی ندارند بکاهد



 توازي شعر و داستان و نمایش در تئوري و سرایش: یوشیجنیما    182

  

  پردازي   ت و شخصیتیشخص .3
بلکه اتفاقـات   ،خوي و خصلت شخصیت نباید به طور مستقیم بازگو شود ،نیما معتقد است

گونـه   ایـن . او را به خواننده بنمایانـد  هاي فردي گیژو حوادث جاري در بطن ماجرا باید وی
نخست بخشیدن روالی منطقی به داستان و  ؛داشت پردازي دو فایده در پی خواهد   شخصیت

  . ها   تیدادن شخص   ثرتر جلوهؤدیگر باورپذیر و م
بلکه بناي داستان را طوري بگیرید که رحم او  ،بهتر این بود که نگویید رحیم بود یا بخشنده

محکـم بـه       ایـن کـه منطـق    این جریان عالوه بر. را آشکار کند و مجبور به بخشندگی شود
اثري است کـه   این عیناً... سازد   طبیعی می دهد داستان شما را بسیار   شما می    محتویات فکري

  ).185: 1385(د داستان تولید شو ةطلبید تا در خوانند   شما می

» یمـانل « و »پـا  شـب «یـا همچـون    ؛گزینـد    هایی که نیما بـراي شـعرش برمـی      شخصیت
. واقعـی هسـتند     هـاي فـرا     شخصـیت  »شـیطان « و »پـري «هاي واقعی یـا همچـون      شخصیت

بـه  . کنـد    پـردازي اسـتفاده مـی      ت هر نوع که باشد نیما از یک فرمول براي شخصیتیشخص
شاعر باید بتواند خـودش و همـه کـس    «ید بتواند در هر نقشی ظاهر شود، او شاعر با ةعقید
  : گوید   یا می) 119 :همان( »باشد

. خود فکر کنی و احساسات مذهبی او در تو روشن بشـود  ۀباید بتوانی براي بهبودي همسای
نشـین در حـوالی نیزارهـا و طـراوت هنگـام         بادیـه     یـک عـربِ   ،بتوانی یک مصري باشـی 

  ).253: همان(طور دلچسب در خود بیابی     هاي آن حوالی را به   غروب
 گفتـار  و رفتار مقابل يسد همچون دینبا سندهینو تفکرات و شهیاند که، است آن بر ماین

 دیـ گو   یاست که دارد سخن م سندهینو نیحس شود ا که، يا گونه به ردیقرار بگ ها   تیشخص
سـلب   ۀ؛ نتیجـ باشـد  تیشخصـ  يصـدا  از رساتر سندهینو يصدا درواقع و ها   تیشخص نه

  .اثر خواهد بود کیدر  ها   تیشخص ۀهم یهمسان و یکسانی ها   تیشخص از عمل يآزاد   
 يجـا     بـه  را خودش فقط خود    التیتما برحسب سندهینو که است کار شکل به ییاعتنا   یب

ـ  ن،یبنـابرا  ند؛یب   یم زیچ   همه ـ یب   یم نـوع تفکـرات و تکلمـات خـود را از      هاژرسـنا پ کـه  مین
حـرف   ،خواهـد    ها خود نویسنده است که دارد آن طور که دلـش مـی     داده به جاي آن   دست

  ).446: 1376 ،نیما یوشیج( زند   می

اش    هـاي قصـه     شخصـیت ... دهـد     اجازه مـی «است که نیما  ثروت معتقد ،درهمین راستا
 »کنـد    م به دم در سرنوشت و گفتار آنان دخالـت نمـی  زندگی طبیعی خود را ادامه دهند و د

)1377 :72.(   
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 ۀخصـوص جامعـ   بـه  ؛انـد    افرادي برآمـده از دل جامعـه   ،هاي واقعی شعر نیما   تیشخص
دقـت و   مـثالً . دانـد    خود مـی  ۀت در رفتار و گفتار مردم را بخشی از مطالعقنیما د. روستایی

رود نیمـا     ت مانلی نیست و گمان مییشباهت به شخص   گیري که بی   توجه او به حاالت ماهی
  ).200: 1376 ،نیما یوشیج(است توجه قابل  ،ت مانلی از آن بهره بردهیدر خلق شخص
هاي واقعی و    شخصیت: توان به دو نوع عمده تقسیم کرد   ها را در شعر نیما می   شخصیت

  .هاي فراواقعی   تیشخص
  
  هاي واقعی   تیشخص 1.3

راوي در ــ   نیما ، به جرم سرقت، اسیرِ بند و زندان است؛»محبس«شخصیت محوري  »کرم«
ایـن  . گنـاه جلـوه دهـد      کوشـد، او را بـی     طرف نیست و از همان آغـاز مـی     روایت خود بی

  .یابد   داري در تمام منظومه جریان دارد و ادامه می   طرفداري و جانب
ــانواد«در  ــرباز ةخ ــیت  »س ــاعر از دو روش شخص ــتقیم     ش ــتقیم و غیرمس ــردازي مس پ

گـر اسـت،    کـل دخالـت     پردازي مسـتقیم، گـاه شـاعر کـه دانـاي        تیدر شخص. گیرد   می  بهره
  .کند   نظرهایش را، هر چند اندك، وارد داستان می  اظهار

  .گیرد   ت بهره مییوگو و کنش شخص   گاهی نیز شاعر از گفت
  مادر،لرزشی افتاد در تن 

  .اراده سر   جا برداشت بی پس ز
  دم دید؟ دید چنگالی   چه در آن

  وز سر چنگال، خون سیالی
  !مرگ! مرگ آمد’: اي برداشت   نعره

  ‘! ...مرگ! مرگ آمد
  کم    از ته چنگال، باز شد کم

  مدخل غاري؛ سهمگین، مظلم
  دم دو پاي،    کوبید، دم به   مرگ می

  زايسازش بود، درداف. زاگ. زیگ
  هاي مردگان بر خاك   استخوان

  .بود بس غمناك
  جست، دست بیچاره   مأمنی می
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  که بچسبد او پشت گهواره
  .لرزید   دست و گهواره، هر دو می
  ورزید   مرگ ساکت بود، کینه می

  پس به یأس اندر . زن به یأس افتاد
  .)99 -  98: 1375(شد پریشان سر 

کنـد و خـط      رعایت مـی  )پا شب( خود را با شخصیت اصلی لۀفاص »پا شب کار«نیما در 
  .راوي در این شعر ناظر است، نه قاضی. شود   پا ترسیم می شب داستانی از طریق

  مثل این است که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ
  .دهد وحشت و سنگینی شب را تسکین   می

  او ناهنجار ةهرچه در دید
  .اش در بر سخت و سنگین   هرچه

  گذارد   لیک فکریش به سر می
  همچو مرغی که بگیرد پرواز

  اش از جا برده   هوس دانه
  هاش آواز دهد سوي بچه می
  :گویند   می او به است این مثل
  .هاي تو دوتایی ناخوش   بچه

  .سوزند   جا می   دست در دست تب و گرسنگی داده به
  اند،   مادر و تنها شده آن دو بی

  !مرد
  ها   به سراغ آنجا    برو آن

  در کجا خوابیده
  .)413: همان( اند   شده یا کجابه 

اسـت      موفق عمل کرده و توانسـته  پا شبت یاخوان معتقد است که نیما در خلق شخص
  :تی زنده با توصیفاتی قابل تجسم ارائه کندیشخص

معانی و عوالم کند فضاي مثالً شاد یا غمگین    هایی که نیما رسم می   ما در پس پشت صورت
تصنّع و صریح سـخنی گفتـه    بهکه او خود از شادي و غم، لفظاً و    آن کنیم، بی   او را تماشا می

آلـود و زنـدگی پرمشـقت مـردي مـزدور را         او دنیـاي درد  ‘پا شب کار’ ۀدر منظوم. ... باشد
  ).236: 1376(است     خوبی در داستانش تصویر و زنده کرده   به
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، »دانیـال «، »گمنـام  شهید«، »سرباز ةخانواد«، »محبس« که نیما در اي واقعیهاي    تیشخص
هـاي تیپیـک و    تکند، شخصی   ارائه می... و، »پسري و مادري«، »پا شب کار«، »فوالدین سرباز«

هـایی کـه یـا       هاست؛ شخصیت   بودن آن عديب   ها تک تیویژگی مشخص این شخص. اند   نوعی
  .و ضد قهرمان رند، یا شا خیر محض و قهرمان

  
  هاي فراواقعی   تیشخص 2.3

  .هاي نمادین است   هاي تمثیلی و شخصیت   دو گروه شخصیت ةهاي فراواقعی دربرگیرند   تیشخص

  هاي تمثیلی    شخصیت 1.2.3
. گیـرد    هـاي تمثیلـی از دو گـروه انسـانی و غیرانسـانی بهـره مـی          شخصـیت  ۀنیما براي ارائ

در . ی کـرد بررسـ مشـاهده و   ذیـل توان در اشعار سنتی    تمثیلی حیوانی را میهاي    تیشخص
بخشـد     نیما به بز ویژگی انسانی همچون گفتار و اندیشه می »گو   لهئمس مالحسن بز«حکایت 

  .شود   گو می   لهئمالحسن مس آموزِ   لهئبز مسو 
هـایی     شخصـیت  »بوقلمون و خروس«و » خریت« حکایات دیگري همچون نیما در

هـا در چنـد      این شخصیت. آفریند   می »روباه و خروس« و »گو   لهئبز مالحسن مس« مشابه
  :کند چیز مشتر

  ؛حکایات سنتی ادبیات فارسی ةمناظره به شیو .1
 ؛هاي حیوانی   تیآمیز از زبان شخص   اي اخالقی و پندي حکمت   مندي و بازگوشدن نکته   اندیشه. 2
 .ها   تیداوري راوي در شناخت و معرفی شخصنفوذ  .3

 بـراي . اسـت  نواخـت    نیما غالباً یک ۀهاي تمثیلی انسانی در اشعار اولی   ساختار شخصیت
در  .آفرینـد    کلـی مـی   هایی مشابه و   نیما شخصیت »انگاسی« مثال در سلسله اشعاري با عنوان

ي هـا    شخصیت» ارژنگی رسام به« و »کچبی« این حکایات و حکایاتی از این دست همچون
ـ    هیچ. ندا شده همگی مظهر بالهت و حماقت خلق  ۀکدام نام مشخصی ندارند و شاعر در ارائ
هـاي     برخی خصیصه. استفاده کند نگر خود   است از نگاه جزئی    نتوانسته ها   تیشخصگونه  این

  :ها   تیشخصمشترك این گونه 
 ؛اند   و ساده ،ها تیپ، سطحی   تیشخص .1
اي از قضـاوت     هـا در پـس الیـه      درواقع شخصیت. حضور راوي بسیار پررنگ است .2

 .بازند   راوي رنگ می
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هـاي نخسـتین شـعر نیمـا تفـاوت دارنـد،          هاي تمثیلی دیگري که با نمونـه    تیاز شخص
پردازي و    صحنه »سریویلی ۀخان« در. اشاره کرد »الیکا« ،»مانلی« ،»سریویلی شاعر«توان به    می

 ةشاعر در این منظومه از شیو. کند   ها کمک می   تیگیري و شناخت شخص   وگو، به شکل   گفت
شـاعر  ها،    وگو و گاه منولوگ   کند؛ کشمکش و گفت   پردازي غیرمستقیم استفاده می   تیشخص

اما  ،ناظر باشدکند، فقط    نیماي شاعر سعی می. کند   نیاز می   هاي طوالنی بی   را از توصیف
را با » شیطان«مثالً، مفهوم . کند   در داستان وارد می ،هرچند اندك، گاهی قضاوت خود را

  :سازد   همراه می »پرداز  حیله«، »مطرود«، »مزور« هایی همچون   واژه
  )246: 1375(آلود    آن مزور کرد با در آشنا چنگال و ناخن

  )252: همان(گفت آن مطرود 
  )262: همان: (از مزور گفتپرد   حیله

سـخنان شـیطان سـایه     هاي شاعر که بـر    داوري   این پیش« :گوید   باره می   جورکش در این
  ).129: 1385(» کند   افکند تأثیر گفتار او را در خواننده کم می   می

 هایش شخصیتی نمایشی و پویـا    نیما توانسته است، طبق تئوري» سریویلی ۀخان«در 
سریویلی  شوند،   آمدها با تأثیرگذاشتن بر روي سریویلی باعث می   حوادث و پیش. فریندابی

 .شود، متفاوت باشد   چه در آخر پدیدار می   شود، با آن   شاعري که در آغاز داستان مطرح می
. گیرد   شباهت دارد و از منظر دیگر از آن فاصله می سریویلی مانلی از وجهی به شخصیت
هایی    تیهر دو شخص و شود   دستخوش تغییر میاي    بر اثر حادثهدگی آرامشان هر دو زن

   .آغازین و واپسینشان متفاوت است ةهستند که چهر
هـایی کـه      توصیف. هاي راوي است   ، بار اصلی بر دوش توصیف»مانلی« ۀدر منظوم

دهـد و     گفـتن مـی     سـخن  ةتر اجـاز    ها کم   راوي به شخصیت. شوند   گاه بسیار طوالنی می
داري خـود را بـا بخشـیدن       ها سخن بگویند، راوي جانب   تیجایی که قرار است شخص

ـ «راوي، پري دریایی را  ،طور مثال    به. دهد   هایی نشان می   القاب و صفت ، »دریـا  ۀدلنوازن
در این منظومـه  . داند   می »دریایی ۀگشت   مهربان«و  ،»دریاي نهان ةدلفریبند«، »دریا ۀجانان«

مخاطب قبل از آن کـه بخواهـد از    ،رو    از این ؛است مستقیماز نوع ها    تیشخصمعرفی 
ها آشنا شـود، از زبـان راوي بـا       ها، با آن   کشمکش و کنش شخصیت و وگو   طریق گفت

شـود و     دار معرفـی الیکـا مـی      نیز راوي عهده »چوپان دارو پی« در. است    آنان آشنا شده
  .کند   زندگی او را روایت می
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  هاي نمادین   تیشخص 2.2.3
گونـه     خلـق ایـن   نیمـا در . دهند   هاي نمادین شعر نیما را اغلب پرندگان تشکیل می   تیشخص
 گویـا همـه را در یـک قالـب ریختـه و شـکل داده       ؛کند   ها از یک الگو پیروي می   تیشخص

 گـل « ،»مجسـمه  مـرغ « ،»غم مرغ«، »غراب«، »ققنوس«، »منزوي ةپرند« او در شعرهاي. است   
گونـه تکـرار      هاي نمادین دیگر نیما، بـدین    شخصیت. کند   به یک شیوه عمل می ...و، »مهتاب

ـ          شوند و پررنگ   می  ۀترین عنصر شعري در این نـوع اشـعار روایـت اسـت؛ روایتـی بـر پای
گفـتن     یتی که نه یاراي سـخن اما شخص ،ت هستیدر اشعاري از این دست شخص. توصیف

 ،نـد ا ها به کمک توصیف و روایت قابل تجسـم    تیاگرچه این شخص. دارد و نه توان حرکت
اي متفـاوت     به گونـه  »مرغ آمین«و » آقا توکا«نیما، اشعار از میان پرندگان . اما نمایشی نیستند

وگو در کنار روایت و توصـیف     عنصر گفت. اند   ت نمادین تبدیل شدهیبه شخصو     ارائه شده
  .شود   سبب پویایی داستان می

  
  وگو   گفت .4

بـرد   پـیش کـه هـیچ کمکـی بـه      يآور   هاي غیر ضروري و مالل   از توصیفبراي کاستن نیما 
وگو به عنـوان ابـزاري بـراي ایجـاد حرکـت در داسـتان و معرفـی           از گفت ،کند   داستان نمی

  . کند   ها استفاده می   تیشخص
با قصـد و طرحـی   ... خوانده یکی از کارهایی که ‘نوعی نمایش’چه    آن ۀنیما در جهت تجرب

تـر تبـدیل      بیـان دقیـق  بـه  هاي دور و دراز شعر سنتی و    آگاهانه انجام داده کاستن از وصف
سـازي کوتـاه ابتـداي شـعر هـم         یعنی گذشته از توصیف و زمینـه . وصف به دیالوگ است

وگـو     هاي درونی و روحی دو طرف گفـت    گیژطبیعت بیرونی و هم وی توصیفات مربوط به
  ).49 -  48: 1383 ،حمیدیان(هاي هرکدام نشان داده است    را در ضمن گفته

اجتمـاعی اتفـاق    ۀکه داستان در چـه طبقـ     نمایشی با توجه به اینـ  داستانی در شعر
اگر وقایع داسـتان  «. کند   ها تغییر می   تیزبان و نوع سخن گفتن شخص ،افتد و جریان دارد   می

 »...باید محـاورات عـوام در کـار باشـد     گذرد حتماً   سوم می ۀزندگی طبق ۀشما در صحن
  ). 162: 1385 ،نیما یوشیج(

کـه   ،هـا    وگوي شخصیت   پورنامداریان در شعر نیما، نه تنها توجهی به گفت ةبه عقید
 بلکـه کهـن یـا    ،شـود    آنـان مطابقـت کنـد، نمـی    ن و منزلت اجتمـاعی  أبایست با ش   می

 شـود    ها نیـز نادیـده گرفتـه مـی       وگوها از نظر تناسب با شخصیت   بودن گفت  اي   محاوره
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هـا     تیکند و معتقد است اگر چه شخصـ    جورکش دیدگاه متفاوتی را ارائه می ).166: 1381(
ـ ا ،شـوند    مشتبه می نیما به هم نزدیک و شعر در کوشـد تناسـب میـان گفتـار و        مـی  ا نیمـا م

   :شخصیت را رعایت کند
کنـد کـه خواننـده سـردرگم        نیما لحن راوي و پرسونا را چنان نزدیک به هـم انتخـاب مـی   

با وجود ایـن بایـد گفـت    ... ندا غیرقابل تفکیک شود و گاه زبان دو پرسوناي شعري دقیقاً   می
خود بهاي زیادي داده و در شعرهاي خود نیـز   هاي   در تئوري ‘وجه طبیعی گفتار’که نیما به 

ـ ’ ۀاین تـالش را در منظومـ   ۀبر این تالش بوده است و بارزترین نمون بـه   ‘چوپـان  دارو یپ
  ).184 :1385... (درآورده است  شینما

 ،شـود    ، وقتی شخصیت داستان پهلوان است، زبانی کـه اسـتفاده مـی   که آن است نیما بر
 ،آیـد    گانی که از دهـان او بیـرون مـی   ژنه باشد و اگر عاشق است وابالطبع باید زبانی پهلوانا

  :خوان و متناسب باشد ت او همیبایست با شخص   می
یـک دفعـه بـه     ،گوید نویسنده باید یک دفعه به زبان یک پیرزن حرف بزند   بالغت می

را کـه مـا امـروز     يکار... . دیکن   یمهاي آن را پیدا    در فردوسی نمونه. زبان یک پهلوان
زبـان و بیـان حالـت یـک پیـرزن بـا       . اند   کرده   کنیم قدما با رعایت اصول بالغت می   می

کـه   ،کـار قـدما   در ،آدم دلباختـه    مجروح یـا یـک      یک پهلوان مبارز با یک ،یک پهلوان
 دهـد    نمی    دست خود را از    تفاوت ،گنجوي است   سرایی نظامی   ها در داستان   آن ۀسردست

)1376 :441 ،447 .(  

ها بـا توجـه بـه شـرایط حـاکم بـر          گان و گفتار شخصیتژهاي دیگر ادبی نیز وا   درگونه
نـه   ،کننـد    هاي داستانی نـوع گفتـار را مشـخص مـی       درواقع شخصیت. کند   می داستان تغییر

  .هاي هنري   قالب
 و کنند   ینشست م يکلمات بازار کدام چی، در نوول، در شعر، در هرکدام و در هتئاتر در
 زبان کدام با و طبقه کدام يبرا که است نیا عمده. برعکس و شوند   یم ریجاگ و بایز

و  يبازار ةویش يبرا) Archaic( کیئاآرک و يبازار یلیخ کلمات است شده نوشته
 استعمال یآسان به را او زبان خاص کلمات دیزن   یم حرف کس هر زبان با. است کیئاآرک
شعر به زبان  يبرا مثالً یاول. ‘لولو’ ای ‘زدن وول’ از دیباش    نداشته وحشت چیه. دیکن

 دیبا ما پس... . جا هستند بهمناسب و  کامالً ها   بچه يشعر و تئاتر برا يبرا یو دوم انهیعام
 را ینکات زیچ هر يبرا شود   یم شروع خاص يا   وهیش و انیب و فرم با که خود کار طرز در
که تنها  نیا، نه میببر کار به ندیآ خوش و بایز چگونه که است نیا هنر. میریبگ نظر در
  ).164 - 163: همان( میبر کار   به
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وگـو در شـعر را      هایش موازین و قوانین حضور گفت   که از طریق تئوري   نیما پیش از آن
 ةعناصر شعري که میـراث بـه جـا مانـد    عنوان یکی از     به شکلی سنتی و بهاز آن تبیین کند، 

از درون  حضـور دارد  »رنـگ پریـده   ۀقص«که در  عشقی .شاعران کالسیک بود، بهره گرفت
    نشـیند    شود، در برابر شاعر می   ظاهر می »افسانه«یابد و در قالب  آید، تشخّص می شاعر بر می

  .پردازد   می   وگو    و در ساختاري متفاوت و دیگرگونه با وي به گفت
کـه     به دلیل عدم تشخّص صداها بیش از آن »افسانه« ها در   باباچاهی معتقد است، دیالوگ

   :اند   وصفی متوقف کرده ـ ارچوب رواییهشعر را نمایشی کنند، در چ
 . ...استـ  دیالوگ ـ هاي نمایشی   ، بیان منش فردي شاعر به یاري یکی از خصوصیتافسانه

بلکـه   ،هاي جاري بین دو شخصیت   کاراکترها نه تابع منطق دیالوگ ةمناظر ]این منظومه[در 
هاي ملمـوس و عینـی      موقعیت ۀاین شعر کالً به عرض. تابع بیان وصفی یک شعر بلند است

در شـکلی ادیبانـه و نـه بـا تفکیـک روحیـات        ]در ایـن منظومـه  [ ها   دیالوگ. است   کوشیده
گرفتـه و   وصـفی قـرار   ــ  مت منطق یک شعر رواییهاي حاضر در شعر، در خد   تیشخص

ها را باید با موازین یک شعر بلند وصـفی و نـه بـا       تطویل و یا ایجاز مشهود در این دیالوگ
  ).63: 1377(ارزیابی کرد  ،وگو در یک شعر نمایشی   مالك منطق گفت

ا بـه  مـ بـرد، ا    وگو بهـره مـی     نیز از عنصر گفت »انگاسی«مثل نیما در حکایات کوتاه خود 
   .اي سنتی   شیوه

  ‘ !حقّا که گوهري یکتاست’: گفت
  به تماشا چو برگرفت و بدید

  عکس خود را، فکند و پوزش خواست
  به خدا! ببخشید خواهرم’ :که

  )69: 1375( ‘!من ندانستم این گهر ز شماست

، »گنبد«، »جهنم آتش«، »بوقلمون و خروس«، »زودرس گل« حکایات دیگري همچون
اما  ،وگو برخوردارند   هاي یاد شده از عنصر گفت   مانند نمونه   هم ، »میرداماد«، »رجب عمو«

هـاي     و داوري    توضـیح . کنند   وگوها در این حکایات حرکت و کنشی را ایجاد نمی   گفت
» محبس«ۀ توان منظوم   به این حکایات می. برد   می       وگو داستان را پیش   راوي به جاي گفت

  .را نیز افزود
 را در جایگـاهی دورتـر از      اي اسـت کـه آن     گونـه    بـه  »مـانلی «وگوهـا در   ساختار گفـت 

هـاي طـوالنی و      گـویی    وگوها و تک   نظر از گفت   صرف. نشاند   می »افسانه«و  »سریویلی  ۀخان«
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 چنـان بـر     ، حضـور پررنـگ راوي آن  یابـد    مـی  ادامـه کـه گـاه چنـدین صـفحه      ،کننده   خسته
  .است    یافتن به ساختاري نمایشی محروم ساخته   که شعر را از دست  وگوها سایه افکنده   گفت

گویـد و شـاملو      سـخن مـی   پري دریایی گیر، همچون   مانلی ماهی اگرچه در این منظومه
امـا راوي   ،)416: 1388(» میان لحن پري و مانلی و راوي هیچ اختالفی نیست«: معتقد است

الیجه، کپید، دارمج، قلنسوتی، نپار، شماله، پلم، وشـته،   :با به کارگیري واژگان محلّی همچون
  .گیرد   مانلی فاصله می از پري و ،رنگ   صورتی کم   هرچند متناوب و به

پورنامداریان معتقد است که نیما نتوانسته اسـت در اکثـر شـعرهاي آزاد خـود ازجملـه      
  :بین کالم و متکلم تناسب الزم را ایجاد کند »سریویلی ۀخان«و » مانلی«

ترکیبات و عبارات عامیانه، محلـی، ادبـی را در   و کلمات ... در بسیاري از شعرهاي آزاد نیما
شـود     معنایی شعر در نظر گرفته می ۀها نه تناسب زمین   کاربرد آن بینیم و در   دیگر می   کنار یک

هـاي     هـم فعـل  ... در سـخنان خـود   سریویلی ]براي مثال[ . ...و نه تناسب نسبی این کلمات
بـرد و هـم فعـل و عبـارتی مثـل         کـار مـی      را بـه ... راندن، دیدسـتم    مهجور و قدیمی سخن

کنـد، هـم از      پـري دریـایی مکالمـه مـی     که در دریا با گیري فقیر   ماهی، مانلی . ...آوردن  نفور
گوید و هم در خطاب به پـري     سخن می... و    ،اسلک، کپورهاي محلی مانند    هایی با نام   ماهی

  ). 166: 1381(هوشبران  ۀمهین هم    اي: گوید   دریایی می

شخصـیت خیـالی    عاشـق، زن و  و پري، افسـانه  و سریویلی، مانلی میان گفتار شیطان و
اشعار نیما را تهـی   توان تمام   با این حال نمی. توان تمایزي قائل شد   نمی... و ،آقا توکا و مرگ

ایـن تناسـب گفتـار     »عمو رجـب «و  »میرداماد«از این تناسب دانست؛ در حکایاتی همچون 
رود    میردامـاد انتظـار مـی    به عنوان مثال، از شخصیتی همچـون . قابل ردیابی و مشاهده است

  .ستگفتن به زبان عربی دور از انتظار نی   قبر هم سخن ۀکالمش فیلسوفانه باشد و از فرشت
  میرداماد، شنیدستم من،

  که چو بگزید بن خاك وطن
  بر سرش آمد و از وي پرسید

  ‘؟من ربک من’: ملک قبر که
  میر بگشاد دو چشم بینا

  :آمد از روي فضیلت به سخن
  ـ بدو داد جواب ـ ست   اسطقسی

  .)157: 1375(اسطقسات دگر زو متقن 
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  . دید »پا شب کار« حدودي درتوان تا    دیگر این تناسب گفتار را می ۀنمون
  :شود   می    وگو به چند صورت دیده   در اشعار نیما ساختار گفت

  :»گفتم«و  »گفت«همراه با . 1
  جز خـود ندیـد هـیچ کسـی    : گفت

  
  او شد، چنان کـه شـد نفسـی   : گفتم  

  زایـد    از اویی جز این چه می: گفت  
  

ــتم   ــی   : گف ــه م ــا بــه او ک   آیــد   ام
 )168 :همان(  

  : »گفتم«و  »گفت« به جايها    نام شخصیتهمراه با . 2
  ها با هم افسرده بودیم   سال’: عاشق

  ها همچو واماندگانی،   سال
  رفت   لیک موجی که آشفته می

  .بودش از تو به لب داستانی
  .‘زدت لب، در آن موج، لبخند   می

  من بر آن موج آشفته دیدم’: افسانه
  .)40: همان( ‘تازي سراسیمه    یکّه

  :»گفت« ةنخست گفتار، پس از آن واژ. 3
  .درون جاده کس نیست پیدا’

  ....گفت توکا ‘پریشان است افرا
  .)439 -  438: همان(  گفت توکا ‘!اند از من   چگونه دوستان من گریزان’

  :وگو همراه با توصیف   گفت. 4
  دانم    می: سریویلی با لبانی پر زخنده گفت

  شود   که ترا چه می
  خوانم   دانند می   نهاد مردمان آن چیزها که هم خود آنان نمیدر 

  .ها   واقفم من بر همه اسرار آن
  .)258 :همان( ا مکن شکوامقدر ا   سرشتان آن کجاز کجی وز 

  :»گفت« صیغۀ متناسب فعلت همراه با ینام شخص. 5
  :گویند   خلق می
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  تر   بادا باغشان را، در شکسته ـ
  ...تر   از خانمانش، بر سکوي در، نشستههر تنی زانان، جدا 

  :گوید   مرغ می
  خانه   شان، باد هم   اینچنین ویرانگی ـ

  )495: همان( با چنان آبادشان از روي بیدادي

  :داري راوي   همراه با داوري و جانب. 6
  : ر گفتپرداز مزو حیله

  هاي تلخ   من گرفتم راست باشد این سراسر گفته
  .)262 :همان( باید شنیدنکز زبان دوستان 

  :دریایی گفت ۀمهربان گشت
  کوشش یک تن فرد،

  اما. حاصل و این هست   چه بسا کافتد بی
  آید اندر کشش رنج مدید،

  .)360:همان(ارزش مرد پدید 

   :)- ( با خط تیرههمراه  ؛حضور راوي و »گفت« صیغۀ متناسب فعلبدون . 7
  مرد، مثل تو، نان ندارم من،

  .ابم، جان ندارم منت   بس که بی
  م من هم، طفل کوهستانأاز تو

  .»داغستان« اهل
  ... ظاهرم فقر است، باطنم درد است

  گوش کن، اي زن، موسمی سرد است،ـ 
  ... تند و سوزان است ها    باد بیرون

  .من اشکریزان است ۀبچ ـ
  است، گرسنه هستم،    گرسنه مانده

  .)96 :همان(من تهیدستم 

بار شاعران پس از نیما از آن  نخستینکند    است که تسلیمی گمان می این همان ساختاري
  .اند   استفاده کرده
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بودن شعر، محاوره و روایتـی اسـت کـه حـس داسـتانی بـه          کارهاي داستانی از ساز و
 ،نیما شواهد بسـیار دارد  »ۀافسان« وگویی پس از   گفتـ  شعر روایی. ... دهد   مخاطب می

ولی در شعر پیشرو امروز، این شعر را بدون وزن عروضی و حتی با آهنگی مشابه نثـر  
ها دیالوگ و مکالمه با فعل مضارع اسـت کـه      ترین آن   ترین و جذاب   تازه... . نویسند   می

همـراه  ...) و ،گفـتم، گفـت  (کـردن راویـان      بدون مشخص)  ـ ( گاه با عالمت خط تیره
  ).245: 1383(است 

  
  زمان و مکان .5

هماهنگی و تناسب میان محـل جغرافیـایی و   . داردهر داستانی زمان و مکان خاصی  معموالً
خوانـد     چـه مـی     به دلیل القاي این حس به خواننده که آن ،وقوع حادثه ةزمان یا عصر و دور

در  کند و   اي معنادار استفاده می   گاه شاعر از این عناصر به گونه. ضروري است ،واقعیت دارد
 ات روحییظهور و بروز خصوص ۀآیند و زمین   این موقع، زمان و مکان به یاري شخصیت می

  .آورند   اخالقی او را فراهم می و
شـود و حضـور ایـن       ی نمیلدر شعر متج ،گونه که در رمان مطرح است   زمان و مکان آن

  :گوید    نیما می. وت استمتفا ،دو عنصر در شعر و رمان به دلیل داشتن دو ساحت مختلف
امـا بـراي شـاعر در     ،...شـود    محسـوس نمـی   ،م زمانی و مکانیسالبته چیزي بدون تج

هـاي     چنین در داسـتان مه. ... موضوعات خیلی شاعرانه نه زمان است و گاهی نه مکان
در داستان . ا در رمان به عکسما ،شوید   تر محتاج به تصریح اسم مکان می   کم ،شاعرانه
م در سـ تج. ها در سوز دیگر و روز با جلوه و جالي دیگر است   شب با ستاره ،شاعرانه
شاعر مجبـور شـده اسـت آن را در قالـب     . م حد اعال استستج ،هاي شاعرانه   داستان

ایـن   .)شیطان ،براي بدکار مثالً(جاندارهاي دیگر درآورد تا به عمق منظور خود برسد 
 ،نبودن مکان و زمان ،تی نداردینیست و گاه که باشد اهم م البته محتاج به شهر معینستج

  ). 288: 1385(شود    مانندي رودررو می   دهد و فکر با الیتناهی   وسعت می

  : گوید   ثروت در این باره می
شـود    توجه به زمان و مکان نیز مطرح مـی  ۀلئمست بخشیدن به تخیالت شاعرانه در عینی ... .

زمان و مکان فی نفسه داراي ارزشی نیسـت   . ...دهد   ت مییو مکان اهمنیما به موضوع زمان 
تـا حـدودي    ،بنـابراین  ؛کند حضور انسان در بطـن آن اسـت     چه زمان و مکان را مهم می آن

که در زمان و مکان محصور باشد و کار شاعر که    آن   م محسوس چیزي بیستناقض عدم تج
  ).76: 1377(شود    گوید روشن می   گاهی بیرون از زمان و مکان سخن می
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داند و براي شعر فضایی بی مکـان و زمـان      داستان می ةژاي زمان خطی را وی   گونه   نیما به
ـ ا ،جریـان دارد     بی زمانی و مکانی کـه در جهـان اسـطوره   همان  ؛قائل است ا در برخـی از  م

ـ   ،اشعارش که وجه نمایشـی در آن غالـب اسـت    بـه   ؛گـذارد    مـی خـود را فـرو    ۀایـن نظری
در شـعر او گـاه بـا     ،نمایشـی  ۀطـور کـل صـحن       توصیف زمـان و مکـان و بـه    ،که  اي   گونه

ت شعر ینیما زمان و مکان را عامل جذاب. گیرد   نگري و دقت نظر و ظرافت صورت می   جزئی
  :داند   ادبی دیگر می ۀیا هرگون

زمـان و مکـان   ] ایـن اسـت کـه   [ ،اند   شیرین ،اند   هاي ما جذاب   علت این که بعضی از نوشته
تی هم یهاي محلی داشته کیف   ناچار رنگ ؛حاالت در آن هست ،گفتار ،حرکات ،اعمال. دارند

و بیش خشک اسـت      کم، هرقدر ساده و لطیف نوشته شود ،در غیر این حال .کنند   ایجاد می
)1387 :32.(  

ارچوب هـ هر زندگی و حیاتی در چ. باشدشعر باید نشانی از زندگی ما در نیما  ةبه عقید
که شباهت خود را به زندگی و واقعیـت   شعر براي این. یابد   زمان و مکان است که مفهوم می

  .حفظ کند نیازمند زمان و مکانی است
از حیث کم و کیف و چگونگی خود در زمـان و  . هاي ماست   شعر هم حرفی از حرف

ي از زندگی ما باشـد  ا   زندگی ما نیست و باید نشانه ةارتباطی با ماد بی ةماد. نیمکان مع
)1385 :200.(  

  .داند      دادن آن ضروري می جلوهنیما برخورداري شعر از زمان و مکان را براي واقعی و عینی 
شـعري بسـراید    ،او هستند ۀکه از لوازم دید شاعران ،شاعري که بخواهد بدون زمان و مکان

. کند   دهد و عوض نمی   تکان نمی. آمیز است تردیداثر و حاکی از حقیقتی    شعر او خنک یا بال
  ).429: همان(کاري را که از هر قطعه شعر خوب انتظار داریم 

گاه بـه زمـان و مکـان بـه عنـوان دو امـر جـدا از هـم            هاي خود هیچ   نیما در نظریه
درواقع . کند   با هم بررسی میکنار هم و  جا زمان و مکان را در   بلکه همه ،نپرداخته است

ـ یـ که در نمـایش نیـز از اهم  کند  تأکید مینیما بر لزوم وحدت زمان و مکان  اي    هژت وی
  .برخوردار است

توصیفی و تصویري بسیاري از اشعار  ۀزمین پسشب به عنوان عنصر زمانی تکرارشونده، 
 مرغ«، »ققنوس«، »فوالدین سرباز«در شعرهاي  ،مثالً .)68، 29، 16: 1384 صدیقی،( ستنیما
ـ «، »پریـان « ،»سـرباز  ةخانواد«، »من بر واي«، »دانیال« ،»غم  ،»فـتح  پادشـاه «، »سـریویلی  ۀخان

. »آمـین  مـرغ «، »اسـت  شـب «، »شـب  هسـت «، »شـب  همـه «، »را ري«، »پسـري  و مادري«
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مردم کاران که روزگار    شب نیما یک هستی دارد، شبی است حاصل سیاه ،گونه اشعار   این  در«
  ).143: 1382 کسرائی،( »اند   را چون شب سیاه کرده

شب و هـیچ فصـلی       تر از سیاهی   تصویرکشیدن فقر هیچ رنگی را مناسب   او براي به. 1
  .داند   تر از زمستان نمی   را مناسب

  یعنی این موسم، آخر پاییز،
  ریز، بینوایان راست موسمی خون

  بخت برگشته تا بدین روز است
  )87 -  86 :1375! (سوز است   گرمش، آه جانآتش 

  
  هوش؛   دیگر، بود زن بی ۀلحظ...

  تر از شب خاموش   خانه تیره
  ها خلوت، ابرها پاره   کوچه

  .)101: همان( ماه پشت ابر، بود آواره

  .کند   سنجند، با پاییز محاسبه می   سن پسر را که طبق معمول با بهار می »پسري و مادري« در
  زند دور نگاه پسرك   می
  .کند حرفش از حرف دگر   می

  نگذرانیده سه پاییز هنوز
  نانی کرده ۀخواهش لقم

  )328 :همان( جگر   به دلکش خون و همه خون

  .گزیند   نیما زمان شب را به سبب هماهنگی با دلتنگی و غمش برمی .2
  !انگیز   هان اي شب شوم وحشت
  تا چند زنی به جانم آتش؟

  جاي برکن، زیا چشم مرا 
  )34: همان(یا پرده ز روي خود فرو کش 

دارد  میهاي مختلف را از نظر خود پنهان    ماند که رنگ   به نقاشی می« نیما در این اشعار
 لنگرودي،(» برد میکار    بهرا و براي بیان تأثرات گوناگونش در یک تابلو فقط یک رنگ 

1370 :287.(  
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گزینـد کـه در      خـود، شـب را برمـی    ةاجتمـاعی دور  ـ یدادن خفقان سیاس   براي نشان .3
  .یابد نمادین میاي    گونه اشعار شب جلوه   این

  !واي بر من
  سان   در شبی تاریک از این

  ها جنبان   بر سر این کلّه
  چه کسی آیا ندانسته گذارد پا؟

  ها آیا سکوت این شب سنگین از تکان کلّه
 ـ بافد   تازه میکاندر آن هر لحظه مطرودي فسون  ـ

  کی که بشکافد؟
  یک ستاره از فساد خاك وارسته

  روشنایی کی دهد آیا
  )235 -  234: همان(این شب تاریک دل را؟ 

شـوند     نمایشی نیما گاه، توصیف زمان و مکان در هم تنیده مـی  ـ هاي داستانی   در منظومه
هـایی     صحنه» سریویلی ۀخان« در. دنت فراهم کنیتا بستري مناسب براي ظهور و بروز شخص

  . روند   ت پیش مییشود، هماهنگ با شخص   که در آغاز داستان توصیف می
صـورت دراماتیـک بـا توصـیف درونـی          در آغاز منظومه، وصف روایی شاعر از صحنه بـه 

کار توصیف درست شبیه حرکت النگ شات دوربـین از  . است    ت اصلی در آمیختهیشخص
گیـرد     سریویلی را دربرمی ۀکند، خان   شود، از جنگل عبور می   شروع مینماي عمومی دهکده 

ا وصف حاالت بیرونی و درونی سریویلی از همـان ابتـدا بـا    ما ،شود   و بر اتاق او متمرکز می
  ). 126: 1385 جورکش،(آمیزد    توصیف محل و پرندگان در هم می

  .همراه استت یلفظی اندك و حضور سریع شخص باگاه توصیف صحنه 
  تابد، رود است آرام،   ماه می

  »تیرنگ« »اوجا« ۀبر سر شاخ
  »آیش«ولی در  رفته، فرو خوابدم بیاویخته، در 

  .)412: 1375( است تمام نه هنوز» پا شب« کار

آمـدن   فـراهم تر موجب    برخی از اشعار نیما به قصد رسوخ و تأثیر بیش تکرار صحنه در
  .شود   پایانی دوري می
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  .طوري نشده، باز شب است   هیچ
  همچنان کاول شب، رود آرام

  اي از جنگل دور،   رسد ناله   می
  دل مرده چراغ سوزد یم که جا

  است دوام    کار هر چیز تمام است بریده
  »آیش« لیک در

  .)417 :همان( پا نه هنوزست تمام شبکار 
  

  هاي دورادور   همچنان که مانده از شب
  بر مسیر خامش جنگل

  چینی از اجاقی خرد   سنگ
  .)454 -  453 :همان(اندرو خاکستر سردي 

 و آه خـروار  چهـل  از من نظر به ممکن، ـ کلماتـ  ترین خطوط   عینی، با کم ةاین طرح ساد
ا گیـرا و  مـ ا ،است آرام و کوچک تصویري. دهد   می سرایت خواننده دل به اندوه تر   بیش ناله

مـا را از مـا   . کنـد    او در همین ترسیم و انتخابی که دارد خود را بر مـا تحمیـل مـی    .پرقوت
دردمنـد   »ذهنیت« دهد که مثل پل و معبري ما را به فضاي   سروکار می »تیعینی«ستاند و با    می

. کنـیم    شـدت حـس مـی    بهما در پشت این ترسیم کوچک خامشی و سردي را . رساند   او می
توانسـتیم بـا او یگانـه شـویم و        ما به این درستی نمـی  »آه دلم چقدر غم دارد«: گفت میاگر 
  ).238: 1376 اخوان ثالث،(دردي کنیم  هم

  .شود   میشناسانده مکان به یکی از سه حالت زیر نیما در اشعار 
  :صریح و مستقیمبردن  نامبه صورت . 1

  روزي او تیر و کمانش بر پشت
  همچو روزان دگر از پی صید

  سوي جنگل شد و این بود غروبی غمناك
  و مهی نازك، گرمازده مانند بخار

  شد   از هواي خاسته در جنگل ویالن می
   »گرجی«و  »دیزنی« ۀو همه ناحی

  .)389: 1375(بود پنداري در زیر پرند 
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   :هاي محلی   به صورت تلویحی و از طریق واژه .2
 »مانلی« و در »بینجگر«و  ،»کپه«، »اوجا«، »آیش« هاي محلی همچون   واژه »پا شب کار« در

کنـد کـه      به خواننده کمـک مـی   »دارمج«و  ،»شماله«، »وشته«، »پلم«، »نپار« هایی همچون   واژه
  . محل وقوع داستان را حدس بزند و بیابد

   :بدون ذکر نام .3
عبارت به . ها پیش را دارد   تقریباً همه چیز رنگ و بوي قرن«در آن که » محبس«مثل 

» ت و عـدم تعـین زمـانی و مکـانی و محیطـی دچـار اسـت       یـ دیگر به همان مشکل کل
  ). 61: 1383 حمیدیان،(

  
  گیري نتیجه .6

اي کـه نیمـا در آثـار       هـاي خالقانـه     نظریـه  ۀدگرگونی و دگردیسی شعر ایـران، در سـای  
ـ     یکی از این نظریـه . ممکن شد ،منثورش بیان و تبیین کرد ــ   نمایشـی عناصر ۀهـا، نظری

. دانـد    داستانی در شعر است که نیما براي تحقق آن گذر از چند مرحله را ضروري مـی 
هـا و اوزان     یافتن به چنین شعري، درهم شکسـتن قالـب     نخستین اقدام نیما براي دست

مقصود نیما از . کردن شعر به نثر، درنتیجه تبدیل شعر به نثر موزون بود   عروضی، نزدیک
هاي آن نیست، بلکـه او خواسـتار شـعري       بردن ویژگی بین ازشعر و  ۀاستحالاین نظریه 

هـاي خـود بـه میـدان وسـیع نثـر پهلـو بزنـد و از آن            عین حفظ خصیصه است که در
  . گیرد   بهره

ها توانست، راه را براي حضور عناصر    که نیما با کمک آن یهای   خطوط اصلی تئوري
  :ند ازا کند، عبارتداستانی در شعر بازـ  نمایشی

  ؛کردن منطق نثري بر شعر   حاکم. 1
 ؛گویی   گرایی، پرهیز از کلی   تینگري و عین   جزئی. 2
 ؛تبدیل بیت به سطر. 3
  .دیگر   شعر در یکاجزاي  ۀتأثیر و تأثر ارگانیک هم. 4

بـه خواننـده معرفـی     اًهـا نبایـد مسـتقیم      تیپرداز معتقد است که شخص   نیماي نظریه
. وگو شـناخته شـوند     طریق کنش و گفت ها باید در طی داستان از   بلکه شخصیت ،شوند

    هـا را بـه     شخصـیت درصـد   13طور مستقیم و     ها را به   تیشخصدرصد  87نیماي شاعر 
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هـاي واقعـی،      هاي شعر نیمـا را شخصـیت     تیشخص درصد  15. کند   طور غیرمستقیم ارائه می
 میـزان     بـه  هـاي نمـادین     را شخصیت    آن ةعمد    هاي تمثیلی و قسمت   شخصیترا درصد   41
پرداز، گاه زمان و مکان را براي شـعر ضـروري      نیماي نظریه .دهند   تشکیل میدرصد  44

 کند و براي شـعر فضـایی بـی      نشینی می   گاهی از این نظریه اندکی عقب. داند   و الزم می
نیمـاي  . مکانی که در جهان اسطوره جریان دارد   زمانی و بی   بی مکان و زمان قائل است؛   

. دانـد    اشعارش خود را ملزم به ذکر نام مکان و تشـخص زمـانی نمـی    ۀشاعر نیز در هم
نام مکـان  ها  از آندرصد  30 درکه   اشعارش از عنصر مکان بهره بردهدرصد  57وي در 

مکان بـه صـورت   از این اشعار درصد  18در  .و محل وقوع حادثه کامالً مشخص است
از ایـن  درصـد   52در . شـود    تلویحی و با استفاده از واژگان محلی به خواننـده القـا مـی   

  .ذکر شده است...) دریا، زیر درخت، جنگل و( مکان به صورت کلیشعرها نیز 
درصد  9شب، درصد  73اشعار نیما زمان مشخصی دارند که از این مقدار درصد  57
  .فصل استدرصد  8و  ،غروبدرصد  6سحر، درصد  4صبح، 

از دیگـر  . کنـد    هاي غیرضروري استفاده مـی    وگو براي پرهیز از توصیف   نیما از گفت
ســوي     تــوان بــه حرکــت شــعر بــه   وگــو در شــعر وي مــی   کارکردهــاي عنصــر گفــت

و حذف صداي او به عنوان تنها  ،شدن، به زیرکشیدن شاعر از جبروت خیالی چندصدایی
  .رسد، اشاره کرد   صداي رسایی که در شعر به گوش می

درصـد   6از ایـن مقـدار    .نـد وگـو برخوردار    اشـعار نیمـا از عنصـر گفـت    درصد  50
ترکیبـی از   نیز اشعار نیمااز درصد  9در . روایی هستنددرصد  43وگوها نمایشی و    گفت

گـویی        از تـک درصـد   48وي بـه میـزان    .شـود    دیده مـی وگوي نمایشی و روایی    گفت 
اشـعار بایـد پیـرو طـرح و      ۀپرداز معتقد است کـه همـ     نیماي نظریه. است   استفاده کرده 

از اشـعار وي از ایـن نظریـه    درصـد   68شکل ذهنی خاص و متناسب با شـعر باشـند؛   
  .کنند   پیروي می

. کنند   هاي وي پیروي نمی   اشعار نیما از نظریه ۀدهد که هم   آمده نشان می دست   بهآمار 
از ) درصـد  48(و تقریباً نیمـی از آن  ) درصد 91(است    درصد باالیی از اشعار نیما روایی

تنهـا  ) بدون حضـور راوي (وگوي نمایشی    شود و گفت   گر بازگو می زبان راوي دخالت
هاي شعر نیمـا بـه      تیاز شخصشود و نیز درصد اندکی    اشعار وي را شامل میدرصد  6

تر به داستان    دهد که شعر نیما بیش   این موارد نشان می. اند   صورت غیرمستقیم ارائه شده
  .گرایش دارد و رنگ غالب بر اشعار نیما داستان است نه نمایش
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