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Abstract 
Illustration methods from classical to modern literature, following the human 
worldview of every era, have undergone fundamental changes in the type of 
function and semantic domains, and from a mostly marginal and 
superstructural element in classical poetry, it has become a central and 
infrastructural element in modern poetry. Nima Youshij, who is the 
epistemology of modernism in Persian poetry, in addition to the 
developments she has made in the outer building of poetry, has also made a 
profound change in the spheres of semantics, in addition to the developments 
she has made in the outer building of poetics and elements of her thoughts, 
which have emerged in the form of poetic images. By passing through her 
first period of poetry, at the beginning of the second period and with Phoenix 
poetry, Nima also made an important change in the field of illustration of her 
poetry, which most of all indicates her transition from the stage of describing 
and embarking on a new imagery. A study of the overall corpus of Phoenix 
poetry shows that in this poem, Nima has achieved an organable and 
coherent look at the narrative, which, despite its concise and succinctness, 
has not only approached the perfection of a narrative, but also in detail and 
in each of the images shows the poet's concern for making and addressing 
the images, phoenix poetry as Nima's poetic manifesto, indicating that this is 
The work, despite its symbolic view of a mythological story, has an 
undeniable affinity with the modern view of the image, the compactness of 
the narrative and images following the modern short story, the use of 
objective images despite the abstract and symbolic structure of the work, 
changes in the symbolic concept of the work, and the induction of political 
and social concepts in the poet's view, narrating many of the visual units 
separately and in the narrative shadow of the whole work, as well as 
overcoming the image. Descriptions in the overall building of poetry are 
among these signs. 
 
Keywords: Nima Youshij, Phoenix, rhetorical image, Symbolism, 
eyewitness. 
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1. Introduction 
Illustration methods from classical to modern literature, following the human 
worldview of every era, have undergone fundamental changes in the type of 
function and semantic domains, and from a mostly marginal and 
superstructural element in classical poetry, it has become a central and 
infrastructural element in modern poetry. Nima Yoshij, who is the 
epistemology of modernism in Persian poetry, in addition to the 
developments she has made in the outer building of poetry, has also made a 
profound change in the spheres of semantics, in addition to the developments 
she has made in the outer building of poetics and elements of her thoughts, 
which have emerged in the form of poetic images. The study of Phoenix 
poetry as Nima's poetic manifesto shows that this work, despite its symbolic 
view of mythological fiction, has an undeniable affinity with the modern 
view of the image, the compactness of narratives and images following the 
modern short story, the use of objective images despite the abstract and 
symbolic structure of the work, changes in the symbolic concept of the work 
and instilling political and social concepts in the poet's view, narrating many 
of the visual units separately. These signs are among these signs in the 
narrative shadow of the whole work, as well as the dominance of the image 
over description in the overall building of poetry. 

The image is defined in different ways in the literary sense and in its 
functional domains, namely poetry and prose, including: the poet's mental 
possession of the concept of nature and man and his mental quest to establish 
a relationship between man andnature, as from nature in the mirror of mind. 
It is reflected that looping two things from two different worlds by words at 
a given point, any virtual application that includes all rhetorical artifacts 
such as simile, metaphor, permissible, allegory, sensing, myth, etc. It isthe 
collection of expressive and virtual possessions thatthe speaker portrays with 
words and plays a role in the mind of the reader or listener. The definitions 
of these scholars, except for Brahni, are often influenced by traditional 
rhetorical books and are based on the relationship between "mind" and 
"outside world", but it seems that the best definition of image or image is the 
same as is common in Western rhetorical books, a definition that briefly 
represents objective and subjective phenomena in the language. This 
definition has also made it possible to divide images into two types of realist 
and non-realist (romantic, surreal, symbolic, etc.) that were not possible 
before, according to traditional definitions, because in the traditional view, 
All images were considered to be the product of the poet's mental possession 
and the virtual use of words, but now "the type of representation in the 
language" and "the intensity and weakness of the seizure of the mind in the 
creation of images" can divide them into realist, non-realist images and its 
types. 

In addition to the distinction between traditional and modern definitions 
of the concept of image, there are different points of view about its function 
and importance in poetry, all of which emphasize that in classical poetry, in 
many cases, images, decorative function. They are not inherent elements of 
poetry, while in modern poetry, the image has come from the sidelines to the 
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center and has become centrally important, and it is also so intertwined with 
the texture and nature of poetry that poetry without them becomes 
undeniable flaws. This is more and more important in the eyes of imagerists, 
so that they do not see the existence of poetry as possible without images. If 
we consider the two basic elements of poetry in the literature of all nations, 
music and affection, we must also accept that much of the poet's affection is 
conveyed to the audience by the images he creates in his poetry, so it can be 
said that one of the most important developments in the transition from 
traditional to modern countries, in addition to breaking weight, changing the 
poetic powers as well as poetry music - is the heavy burden of the image. 
Therefore, it is necessary to pay attention to the developments of this 
element, which can be considered as the mental form of poetry, in 
understanding the essence of modern poetry. The study of the evolution of 
illustration in classical Persian poetry and its comparison with Nima's poetry 
shows that contrary to popular belief that the most important point of Nima's 
rotation in Persian poetry is the change in the face and musical system of 
poetry, it can be claimed that The scope of the transformation of the image 
and its impact on the presentation of Nima's new world and her new Boutika 
have stated more than ever before: Nima's works move towards the visual 
nature by gradually passing through the explanatory nature, which is the 
character of classical poetry. Nima has found the exact importance of seeing 
the image correctly and accurately, and in criticizing such shortcomings, she 
says, "Our nation does not have a goodvision." "Knowing a stone is not 
enough," he says in the book Neighbouring Words about the importance of 
"seeing and accurately seeing" the elements of the universe and asking them 
out of them and from within those elements. It's like knowing the meaning of 
a poem. Sometimes it must be placed in itself and looked outward with the 
eye inside it and look at it with what has been seen outside"(Yoshij, 2:1392). 
Itis submerged, it can show a clear and correct picture of it and, more 
precisely, step into the stage of illustration, of course, it should be noted that 
in Nima's poetry, examples of images with classic characteristics can be 
found, but the overall structure of Nima's poetry and the bhutika of her 
poetry is a modern glitch that revolves around "image" in its new form. 

 This research tries to show nima's innovations in the field of illustration, 
showing that change in image creation is just as important in the emergence 
of new poetry, that changes in structural factors such as weight breaking, 
changes in rhyme position and longitudinating equality of urges, because 
changes in image areas are the direct effect of changing the worldview and 
perception of modern human beings, but changes in the weight and external 
structure of poetry are necessarily due to changes in the body of the image. 
The change in cognition and perception is not relevant, so what has made 
Nima a modern poet is not external changes, but changes in the inner spirit 
of poetry or the same poetic images. The authors of the essay consider 
phoenix poetry, nima's poetry manifesto, as the main material of this analysis 
in order to show the importance of the visual aspect of poetry from his point 
of view in one of his most important works. 
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Nima Yoshij, having dedicates to the importance and role of the image in 

the evolution of poetry, after the early years of her poetic period— which 
was, in some ways, practice and skill in this field — in the second period, 
and at the very beginning of the road, in Phoenix poetry, produced a major 
turnaround in the way of its illustration, which was particularly influenced 
by the worldview of modern man and the importance of the image in his 
view; By passing through the descriptive poems of the first period, he began 
the second period with the poetry of the Phoenix, and in this poem, relying 
on the anthroonics of a bird in a symbolic structure, he has created a 
narrative poem that, although receiving its mental form depends on the 
images that have reached the unity of the organ with each other, each of its 
visual units can separately present images to the audience that are vertically 
presented. Create affection and meaning in nature and apart from the overall 
building of poetry. The study of the visual units of this poem shows that 
Nima, although she has attempted to recreate an ancient myth in a symbolic 
structure, has not forgotten the importance and role of objective images in 
creating a tangible atmosphere and presenting socio-political meaning and 
has tried to do so with Compressing images, overcoming the objective 
aspect, reducing oratory in the poetry and adding to the number of images, 
and narrating them created more meaning than what existed in the ancient 
mythical belief surrounding this bird. 
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 از نیما یوشیج» ققنوس«بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر 

 سارا حسینی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

رحمان ذبیحی
1 

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالمدانشیار گروه زب

 علیرضا شوهانی

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالمدانشیار گروه زب

 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛18/04/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
، دچار تحوالتی اساسـی در  هر عصر انسان بینی جهانبه تبعیت از های تصویرپردازی از ادبیات کالسیک تا مدرن،  شیوه

بـه عنصـری    تبدیلدر شعر کالسیک، و روبنایی  ای حاشیهغالباً و از عنصری  است معنایی شدههای  حوزهنوع کارکرد و 

، عالوه بر آید میظهور مدرنیسم در شعر فارسی به شمار  ۀطلیعنیما یوشیج که  است. وری و زیربنایی در شعر نو شدهمح

های معنایی نیز  حوزهدر تحولی عمیق مدرن،  ۀفلسفبه تبعیت از نگاه و ، شعر پدید آورد ساختمان بیرونیتحوالتی که در 

ی تصویر، انعکاسی است از نوسازی جهان فکری شاعر و عناصر اندیشگانی او کـه در  تحول در بوطیقا است. کردهایجاد 

دوم و با شعر ققنوس،  ۀدوراول شاعری خود، در آغاز  ۀدورنیما با عبور از است.  تصاویر شعری، ظهور بیرونی یافته قالب

توصیف و پای  ۀمرحلن از گذار او از نشا ،تصویرپردازی شعر خود پدید آورد که بیش از هر چیز ۀحوزتحول مهمی نیز در 

نیمـا بـه نگـاهی     ،دهد که در این شعر کلی شعر ققنوس نشان می ۀپیکرنهادن در راه تصویرپردازی نوین است. بررسی 

زدیـک  ل یک روایـت ن اتنها به کم ا وجود مختصر و موجز بودن آن، نهکه ب است تهانداموار و منسجم در روایت دست یاف

ـ   تک تصاویر نیز نشان از دغدغۀ در تکی و صورت جزئ بلکه به، است شده  ،رداختن تصـاویر دارد شاعر برای سـاختن و پ

بـه داسـتانی    آن بـا وجـود نگـاه سـمبولیک    این اثـر،  که  از آن داردشعر ققنوس به عنوان مانیفست شعری نیما، نشان 

به تبعیت از داسـتان کوتـاه مـدرن،     و تصاویر فشردگی روایت .دارد به تصویر مدرن با نگاه انکارناپذیرقرابتی اساطیری، 

القای مفاهیم سیاسی تغییر در مفهوم سمبولیک اثر و  ،اثر و سمبولیک ساختار انتزاعی با وجودعینی  تصاویر ازگیری  بهره

اثـر و   روایتمندی کلّ ۀسایجزا و در به صورت مواحدهای تصویری بسیاری از روایتمند کردن  ،شاعر مدّنظرو اجتماعی 

 آیند. ها به شمار می این نشانه ۀجملاز  ،تصویر بر توصیف در ساختمان کلی شعر ۀغلب نیز

 

 .بوطیقای تصویر، سمبولیسم، تصاویر عینینیما یوشیج، ققنوس،  :یکلید های واژه

 

 . مقدمه1

، در حـالی  است »Image«انگلیسی  ۀواژادبی معاصر، معادلی برای  ۀنظری، در »تصویر« ۀواژ

شبح، پرهیب، سـایه، صـورت،   «یات فارسی و عربی، برابرنهادهای متعددی چون که در ادب

 است. آمده این واژهبرای  )39ـ38: 1386 (فتوحی، ...»و  خیالتخیل، عکس، شمایل، برگردان، 

دارای نـوعی شـمول و   کـه  ، بـدان دلیـل اسـت    هـا  آنمیان از » تصویر« ۀواژبرگزیدن اما 

 دهد. پوشش می اعم از ذهنی و عینی، ،را انواع ایماژ ۀهمگستردگی است که 

                                                           
 zabihi@ilam.ac.ir                                                                           مسئول: یسندۀنو یانامۀرا .1



 1400/80 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بال�ت ��و��نا

، ما را »تخیل«و  »خیال«با اصطالحاتی چون  »تصویر«همپوشانی مفهوم عالوه بر این، 

به این  انباور بسیاری از فالسفه و متفکر با وجود .کند ملزم به شناخت این مفاهیم نیز می

 (پـرین،  »نماید ی ناممکن میبسیار دشوار و تا حد ،شود بیان آنچه تخیل نامیده می«امر که 

 تـرین  اساسـی یکـی از   چیستی آن، ۀدربارتخیل و پرسش  با وجود این، همواره .)39  :1371 

 خلـق  ۀلحظـ رو که شـاعر در   از آنو  است بودههنر  ۀفلسف نیزشعر و  ۀفلسفها در  پرسش

ها  آن نگاهآآورد و  های حسی و باطنی خود تصرفاتی پدید می دریافتدر  ، با ابزار تخیلشعر

بخشی از محصوالت تخیـل   را تصاویر شعریتوان  میکند،  را در ساختار زبان منعکس می

ـ  ،که پیوندی عمیق با مفهوم تصـویر دارد  های دیگری از اندیشه دانست. محاکـات   ۀنظری

. ایـن  اند یادکردهبرداری و تقلید نیز از آن  های دیگری چون بازنمایی، نسخه است که با نام

د و وظیفه و کارکردش در هنر، شهای افالطون و ارسطو مطرح  ین بار در اندیشهامر نخست

سفه و فالرو که   از آن ،بیستم ۀسددر  بازتاب طبیعت و هستی پیرامون هنرمند دانسته شد.

 بـازنمودی  ۀشاخهای غیربازنمودی (عالوه بر  پردازان هنر، هنر مدرن را دارای شاخه نظریه

گئورگ گادامر  ،در این میان مورد تردید و انکار قرار گرفت، اماظریه این ندانستند،  ) میآن

امـر  از تصـویر  که بیش از هر چیز بـر اسـتقالل    محاکات ارائه کرد ۀنظریفهم جدیدی از 

 گادامر بر این باور است: ورزد. اصرار می عینی

تمامـاً  کـه خـود واقعیتـی     ،بازنمایی نه روگرفتی از واقعیتـی بیرونـی و برتـر   «

هنر از آن رو محاکات و بازنمایی است که وجود خـود   ستقل و معنادار است. لذام

سازد و آن را به صورت حقیقتی مسـتقل   اش جدا می را از وجوه َعرَضی و تصادفی

 .)24: 1395 (اقتداری و مازیار، »کشد به تصویر می

ر غیـاب موضـوع   دانند که همواره بیانگ ها می در این نگاه نو، تصویر را نظامی از نشانه

قصد تقلید، بازنمایی و محاکـات آن را داشـت،    ،، هنرمندسنتیاست؛ موضوعی که در هنر 

امر عینی و امـر  نعل میان  به تطابق نعلپیوستگی و  ۀفرضیرو که   از آن ،در نگاه مدرناما 

را  اعر/ نویسـنده/ عکـاس/ نقـاش و ...)   شـ ( تصـویرگر فردیـت  اسـت،   از میان رفته ذهنی

آن شیء/ منظره/ صحنه یا کنش در چنین فرایندی،  دانند. میدر ثبت تصویر  امر مؤثرترین

 ،شیء طبیعـی «از شکل یک  هنرمند، در ذهن ،انسانی که قرار است تبدیل به تصویر شود

توان  یم ،در واقع .)69: 1386 (فتوحی، »شود دهد و به شیء خیالی تبدیل می تغییر ماهیت می

هـا   نگاه آن ۀنحودر  ،کند از هم متمایز می را سیک و مدرنتصویرگری کال هگفت که آنچ

امر ذهنـی از   محاکاتنوعی ، بر اساس بازنمایی است. در هنر کالسیک،» یبازنمای«بر امر 
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 ۀفلسـف امـا در  ، میان عین و ذهـن اسـت   ۀرابطو تأکید اصلی بر  گیرد صورت می امر واقع

در  ت، کلمـات، در عکاسـی، عکـس،   در ادبیـا  کـه  بازنمـایی  نهایی ۀرسانمحمل و ، مدرن

در بازنمـایی   ،در واقع یابند. ... هستند، اهمیتی بیش از پیش میو ،نقاشی، تصاویر روی بوم

 ۀرسـان  .3. امـر ذهنـی، و   2. امـر واقـع،   1( فراینـد سوم این  ۀحلق و تقلید در شکل کهن،

ایی طبیعـت در  فرقی اساسی میان بازنمـ  این، وجودبا  است. فراموش شده )زبان /بازنمایی

 ۀرساندر نقاشی و عکاسی،  ،به عنوان مثال ؛بازنمایی آن در دیگر هنرها وجود داردبا  ،زبان

که در عین وفاداری به چیزی کـه بـه تصـویر    «ای عینی و قابل لمس است  بژهاُ بازنمایی،

ر شعر، در ادبیات و د کهل آنحا ،)223: 1397 ،(ایگلتون »کند متمایز میکشد، خود را از آن  می

کـار چنـدان آسـانی    نیـز  بازنمایی، عینی نیست، وقوف بر این تمـایز   ۀرسانبدان دلیل که 

هـای   عالوه بر ایـن نگـاه فلسـفی و هنـری، در مفهـوم ادبـی و در حـوزه        تواند باشد. نمی

انـد؛ از جملـه:    کـرده  مختلفی تعریفهای  ، یعنی شعر و نثر، تصویر را به گونهآن کارکردی

ر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقـراری نسـبت   تصرف ذهنی شاع«

ذهـن   ۀآیینـ صورتی کـه از طبیعـت در   « ؛)17: 1375 کدکنی،  شفیعی( »میان انسان و طبیعت

 ۀوسـیل حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر به «؛ )158: 1364  کـوب،  (زرین »شود منعکس می

 ۀهمـ گونه کاربرد مجازی کـه شـامل    هر«؛ )63 :1344 (براهنی، »معین ۀنقطکلمات در یک 

 »شـود  آمیزی، اسطوره و... مـی  صناعات بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، تمثیل، حس

کند  مجموعه تصرفات بیانی و مجازی که گوینده با کلمات تصویر می« ؛)45: 1386  ،فتوحی(

های ایـن   ریفتع .)139 : 1382 د،(دا »آورد و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می

و » ذهـن «است و بر مدار ارتبـاط   سنتیجز براهنی، غالباً متأثر از کتب بالغی  محققان، به

رسد که بهترین تعریف از تصویر یا ایماژ همان باشد  گردد، اما به نظر می می» عالم بیرون«

صـه، بازنمـایی   که در کتب بالغی غربی رایج است؛ تعریفی کـه تصـویر را بـه طـور خال    

 پرین، و 197: 1376  ؛ کادن،193: 1378 آبرامز، ؛کر.( دانند پدیدارهای عینی و ذهنی در زبان می

 غیررئالیسـتی بندی تصـاویر بـه دو نـوع رئالیسـتی و      امکان تقسیم این تعریف، ).39 : 1371

بـق  ، طکـه تـا پـیش از آن    اسـت  فـراهم آورده را نیـز   ...)رمانتیک، سوررئال، سمبولیک و(

تصاویر را محصول تصرف  ۀهم، سنتیر نبود، بدان دلیل که در نگاه میسّ سنتی های فیرتع

و » نـوع بازنمـایی در زبـان   « ،دانستند، اما اکنـون  ذهنی شاعر و کاربرد مجازی واژگان می

ها را به تصاویر رئالیستی،  تواند آن می ،»شدت و ضعف تصرف ذهن در پدید آمدن تصاویر«

و مـدرن   سنتی های ریفعالوه بر تمایزی که میان تعانواع آن تقسیم کند. رئالیستی و غیر

آن در شعر نیز نظرات متفاوتی وجـود   کارکرد و اهمیت ۀدربارود دارد، از مفهوم تصویر وج
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 ،تصاویرالسیک، شعر کموارد بسیاری از در که دارد بر اینتأکید  ،ها آن ۀهم ۀچکیددارد که 

که در شعر مدرن، ، حال آنآیند به شمار نمیشعر  یذاتعناصر و جزینی دارند و ئکارکردی تز

با بافت و ذات شـعر   ،همچنین .است تهاهمیتی محوری یاف ،آمدهاز حاشیه به مرکز تصویر 

گردد. این امر در نگاه  ها دچار نقصی انکارناپذیر می که شعر بدون آن است تهآنچنان درآمیخ

 ن کـه موجودیـت شـعر را بـدون تصـاویر     نـا ؛ چدیاب ها بیش از پیش اهمیت می ایماژیست

ملل را، موسیقی و عاطفـه   ۀهماگر دو عنصر اساسی شعر در ادبیات  دانند. پذیر نمی امکان

تصـاویری   ۀواسطشاعر به  ۀعاطفای از  بدانیم، باید این امر را نیز بپذیریم که بخش عمده

تـوان گفـت کـه     می ،سطهبدین وا یابد. به مخاطب انتقال می ،کند که در شعرش خلق می

عـالوه بـر شکسـتن وزن،    ر از بوطیقای سنتی به مدرن، اترین تحوالت در گذ یکی از مهم

عنصـر تصـویر اسـت. بنـابراین،      بارِسنگین شدن  نیز موسیقی شعر،تغییر قوالب شعری و 

 ۀجـوهر توان آن را فرم ذهنی شعر دانست، در شناخت  توجه به تحوالت این عنصر که می

 ضروری است. مدرن شعر

 آن بـا شـعر نیمـا    ۀمقایسبررسی سیر تحول تصویرپردازی در شعر کالسیک فارسی و 

خش نیما در بوطیقای شعر فارسی چر ۀنقطترین  خالف باور عموم که مهمدهد بر نشان می

ـ ادعـا کـرد کـه     توان میدانند،  تغییر در صورت و نظام موسیقایی شعر می را تحـول   ۀدامن

ین نیما و بوطیقای نـو او، بـیش از عوامـل پیشـ     ۀتازجهان  ۀارائن در تصویر و اثرگذاری آ

بـه   با عبور تدریجی از ماهیت توضیحی که خصلت شعر کالسـیک اسـت،   آثار نیما .است 

 را برای خلق تصویر د. نیما اهمیت درست و دقیق دیدنرو سوی ماهیت تصویری پیش می

 (یوشـیج،  »خوب نـدارد  ملت ما دیدِ«ید: گو نقد چنین نقصانی است که میو در  است تهدریاف

عناصـر   »درست و دقیق دیدنِ«اهمیت  ۀدربار ،های همسایه حرفدر کتاب او . )139: 1394

گویـد:   بیـرون نگریسـتن مـی    ها و از درون آن عناصـر بـه جهـانِ    جهان و استغراق در آن

در  دانستن سنگی یک سنگ کافی نیست. مثل دانستن معنی یک شعر اسـت. گـاه بایـد   «

آن قرار گرفت و با چشم درون آن به بیرون نگـاه کـرد و بـا آنچـه در بیـرون دیـده        خودِ

بدان دلیل است که شـاعر اگـر    ،امراین  تأکید بر. )2 (همان: »است، به آن نظر انداخت شده

گری و بیـان  ۀمرحلـ محور خود را نسبت به پیرامونش حفـظ کنـد، از    همواره موقعیت سوژه

تواند تصویری  شود، می میبژه غرق ، اما آن هنگام که در اُرفت نخواهد دادن فراتر  یحتوض

البته  .تصویرگری پا بگذارد ۀبه مرحل ،تر و به عبارت دقیق دهد نشان آنروشن و درست از 

هـای   هـایی از تصـاویر بـا خصـلت     تـوان نمونـه   کرد که در شعر نیما نیز می یادآوریباید 
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کـه حـول   اسـت  شعر نیما، بوطیقایی مدرن بوطیقای و کالسیک یافت، اما ساختمان کلی 

 گردد. در شکل نوین آن می» تصویر«محور 

 تصـویرپردازی،  ۀحیطـ هـای نیمـا در    نشان دادن نوآوری با کوشد که میپژوهش این 

اهمیت دارد کـه   پیدایش شعر نو، به همان اندازه در »بوطیقای تصویر«تغییر در  نشان دهد

گاه قافیـه و تسـاوی طـولی    چون شکستن وزن، تغییر در جایمهتغییر در عوامل ساختاری 

و ادراک انسان  یبین که تغییر در بوطیقای تصویر، معلول مستقیم تغییر جهانها؛ چرا مصراع

مدرن است، اما تغییر در وزن و ساختار بیرونی شعر، لزومـاً بـه تغییـر در شـناخت و ادراک     

، نه تغییرات بیرونی، بلکه تغییر در  کردهمدرن آنچه نیما را شاعری  ،بنابراین مرتبط نیست.

 کـه نگارنـدگان مقالـه، شـعر ققنـوس را     یا همان تصاویر شعری اسـت.   ،روح درونی شعر

تا  ،اند اصلی این تحلیل در نظر گرفته ۀمادبه عنوان  ،آید مانیفست شعری نیما به شمار می

 نشان دهند. شآثارترین  در یکی از مهم او از نگاه وجه تصویری شعر رااهمیت 

 پژوهش ۀمسئل. 2
بدین منظور  ،آغاز تحول تصویرپردازی در شعر نو فارسی است این پژوهش، بررسی ۀمسئل

 شود به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: تالش می

بوطیقای شعر کالسیک و حرکت آن به سمت بوطیقای نو، تا چه اندازه مـدیون   تحول ـ1

 ؟ستا بودهدگرگونی بوطیقای تصویر 

خواهی نیما  هایی منادی تحول ققنوس به عنوان مانیفست شعری نیما، با چه مؤلفه شعر ـ2

 تصویرپردازی شعر فارسی است؟ ۀحوزدر 

 پژوهش ۀپیشین. 3

ترین  ، یکی از مهم)1375( اثر محمدرضا شفیعی کدکنی صور خیال در شعر فارسیکتاب ـ 

شـعر کهـن فارسـی و اشـعار شـاعران       آثار در این حوزه است که به بررسی صور خیال در

 پردازد. ادوار کهن می ۀبرجست

ر این حوزه است که )، از دیگر آثار مهم د1386اثر محمود فتوحی ( تصویربالغت کتاب ـ 

ها در  های تصویرپردازی آن های ادبی غربی و انعکاس شیوه بررسی مکتب بیش از همه، به

ها  اشتراک برخی از این مکتب به بررسی وجوه دوم کتاب نیز ۀنیم. در است تهشعر نو پرداخ

 پردازد. می ناشعر شاعرانی همچون بیدل دهلوی و موال با

های فکری و نظـری شـعر    )، زمینه1396اثر تقی پورنامداریان ( ،ستا ام ابری خانهکتاب ـ 

 کند. صورت و معنی در مقایسه با شعر کالسیک بررسی می ۀحوزنیمایی را در 
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به انضـمام فرهنـگ تصـویری     ،شاملو خیال در شعر نیما، اخوان و ل صوربررسی و تحلیـ 

خیال پربسامد در شـعر ایـن سـه     دکتری جلیل شاکری است و صور ۀرسالاین سه شاعر، 

 .است کردهشاعر را بررسی 

 ۀشـیو ای بر  تکیه ،ها که البته در هیچ یک از آن ققنوس نیز مقاالتی چاپ شده شعر ۀدربار

 عبارتند از: ها آنترین  . مهماست شدها در این اثر نتصویرپردازی نیم

حسـین  ، محمد)1388( »دو شـعر از نیمـا و بـودلر    حلیل تطبیقی ققنوس و آلبـاتروس؛ ت«ـ 

 .های زبان و ادب فارسی پژوهش ۀفصلنام در ،جواری

و سـید فرشـید   پـور   ام) از سـعید حسـ  1392» (بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس«ـ 

 سابق). بوستان ادب( شعرپژوهی ۀفصلنام درسادات شریفی 

رضا ناطمیان، صدیقه حوراسفند و  ) از1396» (ققنوس و فینیق در اشعار نیما و آدونیس«ـ 

 .ادبیات تطبیقی یعقوب فوالدی در فصلنامۀ

)، 1390( »شناسـی ققنـوس   بررسی عملکرد روایت در اشـعار نیمـا بـا تکیـه بـر نشـانه      «ـ 

 .پژوهی ادب ۀفصلنام اهللا طاهری و فرزاد کریمی در قدرت زاده، غالمحسین غالمحسین

 روش و رویکرد پژوهش. 4

در نگارنـدگان پـژوهش حاضـر،    . است شدهتحلیلی نوشته  ـ این پژوهش به روش توصیفی

تصـویرپردازی   ۀحـوز نیمـا در   هـای  و خالقیـت  هـا  توصیف بدعت هب بخش نخست مقاله

 اند. تصویری شعر ققنوس را تحلیل کرده، وجه دوم مقاله ۀنیمو در  اند پرداخته

 بدعت و خالقیت نیما در شعر فارسی. 5

تصویر از آغاز زندگی بشر تاکنون همواره سهم مهمـی در انعکـاس شـناخت او از جهـان     

دهـد کـه نقـش تصـویر در      نگاهی تاریخی به این امـر نشـان مـی    .است تهپیرامونش داش

 ۀمنظومـ . تصویر در است تهوتی بنیادین یافهای شناختی انسان کالسیک و مدرن تفا حوزه

فکری انسان عصر کالسیک، انعکاسی از یک شیء، منظره یا کنش انسانی است که بیش 

تـوان   مـی  ،بنابراین .است تهآن امر درآمیخ ۀدربارشاعر  ز هر چیز با ذهنیت ثابت و پیشینا

اما روند حرکت  دارد.و بسط ذهنیت او  ینی در شرحئنقشی تزدر بسیاری از موارد،  گفت که

بشـر معاصـر در    اسـت.  شـده محوری، سبب تغییر اهمیت تصویر نیز  رسانه ویجهان به س

در چنـین   نامیـد. » جهـان تصـاویر  «تـوان آن را   که به تعبیـری مـی   کند زندگی میجهانی 

تنها  ،کند، بلکه اغلب اوقات روابط ما را با دنیای بیرون تنظیم می«تنها  شرایطی، تصویر نه

، بنابراین .)7: 1393 (شعیری، »از طریق تصویر است ،نه ارتباط ما با چیزها یا با دنیای بیرورا
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متعلّـق  ( بـژه اُفاعل شناسا) و ( سوژهای میان  واسطه توان گفت که تصویر همواره نقش می

شـود کـه    ای در بعضی موارد آنقدر پررنـگ مـی   این نقش واسطه« و کند میشناسا) برقرار 

. )7(همـان:   »شـود  هـا مـی   شناخت ما از آن نشیند و منشاء بژه میاُ به جای خودِبژه تصویر اُ

بخشـی از واقعیـت، تبـدیل بـه      نبا فروکاست بژهکه تصویر اُ ستدان انسان عصر کهن، می

ه با کند ک ای تصویر را پررنگ می چنان نقش واسطهی گاه است، اما بشر مدرن دهشتصویر 

دهد که تصویر را  ، ترجیح میبژه با شکل و ساختار واقعی آناُ تصویرِ ۀفاصلوجود اذعان بر 

هـای عصـر    یشـه درک و شناخت از آن پدیده قرار دهد. نیما نیز با تأثیرپذیری از اند منشاء

بشکند و میـدان   محور را درهم نگاه سوژه ۀسیطرکند که  تالش می مدرن، بیش از هر چیز

 بینی انسان عصر مدرن است. یی او با جهانپدید آورد که محصول آشناای در شعر  دید تازه

تـرین   اصـلی و مهـم   ۀهست« بژه به عنوانها، توجه به مفهوم اُ ترین این تالش یکی از مهم

: 1390 ،جـورکش ( »یابـد  حول محور آن معنا مـی  نیما،که تمام عناصر شعری است عنصری 

  بـوده محـور   ی سوژهاو بر این باور است که شعر کالسیک فارسی همواره گرفتار نگاه .)91

بژه، تالش دارد که شاعر و اُ بازتعریفدر  او است. و اشخاص ءهنی شاعر از اشیاتعبیر ذ که

چنان که در جهان بیـرون   آن ،و اشخاص ءدریافت واقعیت اشیا« سوی تصاویر شعری را به

 انیمعمل و اجرای شعری،  ۀحوزگرچه در  ؛دهدسوق  )88همان: ( »از ذهن شاعر وجود دارند

است، امـا   یکسره ذهنی و سوبژکتیو درغلتیدهبارها در دام آن نگاه  مانند پیشینیان خود هم

هـای تئوریـک شـعر     در حـوزه  فلسـفی، بلکـه   ۀحوزدر نه  وست که برای نخستین بار،هم

 امر دیگری که پیش از نیمـا . است کردهمحور را مطرح  ، اهمیت شکستن نگاه سوژهفارسی

هر پدیده (تصویر) در کانون نگاه شاعر  ،در آن«می ذهنی است که فر ۀارائسابقه است،  بی

به صـورت نمـادی    ،یابد و سرانجام شعر غلبه می تدریج آن تصویر بر کلّ گیرد، به قرار می

شـعر را   این تصاویر کـانونی،  .)103: 1386 (فتوحی، »آید درمیمتراکم از معانی ادبی و هنری 

 ۀزیرمجموعـ همچون واحدهای  ،که تمام تصاویر جزئیکنند  ای یکپارچه بدل می به پیکره

در شعر کالسیک چنین پیوستگی و انسجامی در شعر به  ،کنند. تا پیش از نیما آن عمل می

بود. از سوی دیگر، اگر تصاویر شعری   بخش پدید نیامده تصویری کانونی و انسجام ۀواسط

انـد کـه در شعرشـان     ی بـوده کسـان  ،ترین شـاعران  دید که خالق  خواهیم ،را بررسی کنیم

برای اولـین  «هایی هستند که  این دسته از تصاویر، آن اند. داده  تصاویر مادر/ تألیفی را ارائه

. در )193: 1375 کـدکنی،   (شـفیعی  »باشـد   بار شاعر میان عناصر آن ارتباط ذهنی برقرار کرده

د کـه شـاعر بـه تکـرار و     توان تصاویر اقتباسی/ تقلیـدی را قـرار دا   می ،مقابل این تصاویر

که  است؛ چنان هپردازد که پیش از او بارها در شعر دیگر شاعران آمد رونویسی تصاویری می
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اگـر  «ین بـاور بـود کـه    ابر شعری  اجرای تصاویر ۀحوزهم در  ،کتئوری ۀحوزهم در  ،یمان

ن هـای دیگـرا   هم چشم را به نرگس تشبیه کند، یعنی به تکرار آفریده زکسی در شعری با

 فلکـی، ( »کند مالی میبسنده کند، شاعر نیست، بلکه مقلدی است که برای الفاظ مردگان ح

راه «گویـد:   و مـی  ماردش کار مقلدان را فاقد اعتبار و حیثیت ادبی می نیما .)117ــ 116: 1373

 »السـاعه نیسـت   ابتکار است کـه ارزش دارد و خلـق   برای تقلید همیشه باز است، اما عملِ

ـ تأکید بیش از پیش بر  نیزپدید آوردن تصاویر کانونی و  ،بنابراین .)124: 1394 (یوشیج،  ۀارائ

های نیما  از دیگر بدعت .هستند  های مهم نیما در این عرصه وآوریاز جمله ن ،تصاویر مادر

، آنچنـان کـه هـر تصـویر، خـود      مند کردن تصـویر اسـت   ردازی، روایتتصویرپ ۀعرصدر 

 گیرد: خدمت روایت کلی شعر قرار میروایتی ارائه دهد که در  هارتنهایی بتواند روایت یا پ به

بخـش سـنتی، چـون وزن، ردیـف و قافیـه،       در غیاب عوامل انسجام شعر نو«

برخالف شعر سنتی، نیـاز   و گیرد مندی می استحکام و یکپارچگی خود را از روایت

تشـتت   زآن را ا که به خطی عمودی دارد تا سطرهای یک متن را به هم بپیوندد

دهد. این نخ نامرئی، همان روایت است کـه بـه اشـکال      گسیختگی نجات هم و از

هایی مجزا در متن شـعری عمـل    روایت رت پارهوآشکار و پنهان یا به ص گوناگونِ

 .)61: 1391 (کریمی، »کند می

ی تصویری هستند نیز سـرایت  که واحدها شعر به اجزای آن یمندی ساختار کل روایت

امـا   ،روایـت یـا روایـت کوتـاه     تـوان پـاره   که در هر یک از این تصاویر، مـی  انکند؛ چن می

 .اسـت  تصـاویر آن  ،مندی شعر نو و بـه تبـع   هر تأییدی بر روایتای را یافت که مُ یکپارچه

شاید بتوان گفت که همین امر، تصـویر را از عنصـری روسـاختی در شـعر کالسـیک بـه       

هـای   روایـت شـعر بـر محـور سـاحت      ؛ چراکهتاس کردهعنصری زیربنایی در شعر نو بدل 

گیـری از   که روایتی نو عرضه کنـد، وادار بـه بهـره   گردد و شاعر برای آن تصویری شعر می

 .شد خواهدشخصی  ،زنده و در عین حال ،های پنهان خود برای خلق تصاویر گرم خالقیت

بـه عنصـر تصـویر    بدیل و نو  آمیزترین کارهای نیما، همین نگاه بی یکی از بدعت ،در واقع

کـه در اشـعار   یا آن ،اشعار نو، اشعاری روایی هستند ۀهماین امر بدان معنا نیست که است. 

بـیش از اشـعار    ،روایـی  د، بلکه بدین معناسـت کـه در اشـعار   غیرروایی، تصویر وجود ندار

در  تصاویر ۀهم ؛ چراکهدید را یتوان همبستگی و انسجام میان تصاویر شعر غیرروایی می

 گیرند. ی قرار میخلق یک روایت کلّ خدمت

 شعر ققنوس. 6
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دریافته بود که برای  خوبی به ،شعر مدرن سوی به و حرکت عر کالسیکشعبور از در  نیما

، از جمله تصاویر آن را در که تمام عناصر شعر شده تعیین پیش معناهای از ۀسیطررهایی از 

وجـه  ، آن  تصویر و نقـش محـوری   هی نهد کیپای در دنیای نو دبای گیرد،  می خدمت خود

عزیمت نیما به سوی شـعر نـو    ۀنقطافسانه را  ۀمجموع اگر باشد.ازه یای تاین دن ۀمشخص

اش از اصول و ضوابط سنت  رهایی پیروزمندانه«بدانیم، باید ققنوس را مانیفست اصلی او و 

: 1396 نامـداریان، (پور »بـود   افسانه ناتمام مانـده  ۀمنظومتکمیل تجددی دانست که در  نیزو 

 شعر فارسی افزود: ۀعرصرا به » نیمایی ۀشکستشعر « عالوه بر آنکه این اثر. )13

شـاعری نیمـا بـه شـمار      ۀشـیو ای در  شناسی نیز تغییر عمـده  از نظر روایت«

هـایی بودنـد کـه بـه نظـم       رود. شعرهای او از افسانه تا ققنوس، عمدتاً قصـه  می

به بعد، این شعر است کـه از مختصـات روایـی     بودند، اما از ققنوس  کشیده شده

 .)239: 1391 (کریمی، »است خود بهره برده ۀشاعرانبهبود وضعیت  برای

ای در پـی طـرح    گیری از ساختاری روایـی، سـمبولیک و اسـطوره    شعر ققنوس با بهره

ای از زمـان اسـت کـه اسـتفاده از چنـین       های سیاسی و اجتماعی شـاعر در برهـه   اندیشه

اگر شاعر از بیـانی مسـتقیم در    چراکهنه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛  ،ساختاری

، چه بسا هرگز موفق بـه طـرح   کرد قالبی رئالیستی برای طرح چنین مضمونی استفاده می

 ،که اشعار سمبولیک و به طـور کلـی   رو ازآن شد، نمی خود  های سیاسی و اجتماعی اندیشه

تواند  کند و آن معنی مخفی می عنی مخفی دعوت میسمبول، انسان را به شناسایی یک م«

توان نـوعی تـوازی بـین سیسـتم      می ،سان  رفته و یا ممنوعه باشد. بدین یک چیز ازدست

نیما با وقـوف بـر    .)539/ 2: 1387 ،(سیدحسینی »روایت به طور کلی و سیستم سمبولیک دید

کند  به مخاطب گوشزد می اثر، همواره» ژانر«و » موضوع«اهمیت تناسب و هماهنگی میان 

 گوید: می یو. تصادف نیست رِکه چنین پیوندی در اشعار او اتفاقی و از سَ

، فرمی هر موضوعی در خود .ام را برای شما گفته بودم (هنر، تابع موضوع است) عقیده«

خواهد. معروف اسـت   خصوص را می هو هر نوعی از انواع، استیل ب را دارد و نوعی (ژانر) را

وه بـر ایـن   العـ  .)126: 1394 (یوشـیج،  »تیل در همه جا یک جور و یک دست نیسـت که اس

اول شعر را فدای  ۀالی«بدانجاست که گاه  سمبولیستی تا بیان ۀشیونیما به  ۀعالقآگاهی، 

 ؛)154: 1390 (جورکش، »کند کند و لحن راوی شعر را هم فراموش می دوم و نمادین می ۀالی

اسـت، امـا در برخـی دیگـر از      اتفاق نیفتاده صورت ویژهوس به امری که البته در شعر ققن

تـوان   دوم و نمـادین شـعر را مـی    ۀالیـ گرایش بیش از حد به سـوی   ،اشعار سمبولیک او

قابل که کند  اشاره میبه لزوم داشتن محیطی  ،طال در مسبراهنی در کتاب  تشخیص داد.
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تناقضـی وجـود   « ،نـین فضـایی  ن باور اسـت کـه در چ  و بر ای باشد» تصاویر«برای زیست 

ـ یـک تـأثیر   و نه فقط هر کرد خواهندنخواهد داشت و تصاویر دوشادوش هم کار   ۀجداگان

گذاشت، بلکه همگی به شکل یک واحد کامل نیز ذهن خواننـده را تسـخیر    خود را خواهد

بـا خلـق فضـایی بـرای همزیسـتی      شـعر ققنـوس نیـز     .)68: 1344 (براهنـی،  »کرد خواهند

ویری از شـهادت ادبـی   تصـ ز تصاویرش، در عین حال که با روایتی یکپارچـه،  آمی مسالمت

هایی که از  جوجه( رهروانش ۀواسطاین راه به  ۀادام، بر لزوم کند شاعر/ ققنوس ترسیم می

 ورزد. ) نیز تأکید میاند برآورده خاکستر سر
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 های بالغی آن صرفاً تصویر در قالب ،رح استمط» تصویر«در این پژوهش به عنوان  آنچه

بلکـه بـا قـدری توسّـع،      ،نیسـت  ...)تشبیه، اسـتعاره، مجـاز و  ( بیانیو با تکیه بر ابزارهای 

اما منسجمی را ارائه دهـد، همچـون    ،روایت یا روایت کوتاه است که پاره مدّنظرای  منظره

ـ با  مرزبندی تصاویر نهد. روی ما میِ  قاب عکسی که عکاس پیش بـر آنچـه    صـرف  ۀتکی

سازد،  مخدوش میمندی تصاویر را  روایتد، در اغلب موارتنها  سازند، نه ابزارهای بالغی می

 است. انسجام ضدّن شعر و عاملی پاره شد سبب پارهبلکه 

و بـر   تعریف کننـد برای تصاویر واحدهای مشخصی را  اند که نگارندگان مقاله کوشیده

 .نـد کنانـد، تصـاویر را بررسـی     نامیـده  »واحدهای تصـویری «را  اساس این واحدها که آن

ای  کار ساده ،که تعیین و تحدید تصاویر یک شعر به عنوان واحد تصویری شود یادآوری می

] های آن ریفویرپردازی [همراه با جزئیات و تعتص ۀنظری« ،که به طور کلی رو ازآن نیست.

 را »واحد تصـویری «توان  می با وجود این، .)225: 1397 (ایگلتون، »دچار نوعی آشفتگی است

 دنساز هم، یک تصویر واحد و کامل می که در کنار ای از جمالت دانست جمله یا مجموعه

 ند که عبارتند از:دارهایی  و ویژگی

» تصـویری  ۀهست«رورش یک در خدمت پردازش و پ ،عناصر یک واحد تصویری اغلب ـ1

 .ندهست

 ی تشکیل شود.دتصاویر متعد خرده واحد تصویری ممکن است از یک ـ2

؛ بدین معنا کـه نـه   ، ذهنی یا ترکیبی از این دو باشدعینیتصاویر ممکن است  ماهیت ـ3

از  .عینـی و خالی از عناصر ذهنی باشد و نه مطلقاً ذهنـی و خـالی از عناصـر     عینیمطلقاً 

اس پنجگانه و ذهنی، تمام تصاویری که با حو عینیبندی تصاویر به  سوی دیگر، در طبقه

تصـاویر   ۀمجموعـ آیند، زیر ر محسوس به شمار میوَقابل درک و دریافت هستند و جزو صُ
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، مفهومی فراتر از عناصر صرفاً دیـداری  »عینی«بندی،  . در این طبقهاند قرار گرفته» عینی«

 ،دوم ۀدسـت گیـرد.   مـی  از طریق حـواس پنجگانـه را در بـر    یابد و هر امر قابل دریافت می

نامیـده  » ذهنی«تصاویر و  ندهست  فرامادیکه مربوط به عوالم انتزاعی و  هستند یتصاویر

 اند. شده

 ند.هست غالباً روایتمند تصویری واحدهای ـ4

اصـلی ایـن    ۀهستکه ابتدا الزم است  ،های تصویری شعرکردن واحد  پس از مشخص

و  دیی گردشناسا ،شود محسوب میواحد تصویری محوری آن  ۀبژاُکه  های تصویریواحد

مورد بحث و بررسی قرار گیـرد. در  بودن  یا ذهنی از نظر عینیواحدهای تصویری ماهیت 

تصاویری در دل تصویر اصلی باشـند کـه    ممکن است خرده ،یتصویرواحد این تعریف از 

رو که در خدمت تکمیل یک واحد تصویری  آنی هم تصویر به شمار آیند، اما ازتنهای به خود

 شـود.  ها یاد مـی  از آن »تصویر خرده«، در ذیل آن و با عنوان اند گرفته قرار تر از خود بزرگ

 ،ادهـای سـرد  در وزش ب کـه  ققنوسـی  ــ 1که در واحد تصویری نخست ایـن شـعر،    چنان

گـر پرنـدگان بـر    نشستن دی ـ2 و است خیزران نشسته ۀشاخبر  تنها و است سرگردان شده

در خدمت طرح یک تصویر روایی منسجم تصویری هستند که  خرده های اطراف، دو شاخه

تنهایی که دیگر پرندگان بر گرد  ۀآوارققنوس «عبارت است از تصویرِ آن، که  اند گرفته قرار

با توجه به ساختار سمبولیک  رسد که چنین به نظر می گرچه از سوی دیگر، .»اند او نشسته

ویر باید تصاویری ذهنـی  تصایا اغلب  همه، در نگاهی کلی و یکپارچه شعر وای  و اسطوره

مستقل و  همچون تابلوهایی، شعر ققنوسواحدهای تصویری یک  به یک ، اما بررسیباشند

همـین   از تصاویر عینی و ذهنی هسـتند.  ای مجموعه این واحدهادهد که  یگانه، نشان می

تصـاویر سـمبولیک آن دانسـت؛ زیـرا      ۀحیطـ های نیمـا در   توان یکی از نوآوری امر را می

ـ  ۀنتیجـ ورزد کـه در   بر ابهامی اصـرار مـی   ،بیش از هر چیز یسم غربیسمبول عـوالم   ۀارائ

ما را دلیل این انحراف از  ۀجامعهای تاریخی و اجتماعی  ناموزونی آید. نیما انتزاعی پدید می

 داند و معتقد است: رهای ادبی میهنجا

بیعـی طـی   ای ط های تاریخی را به گونه ها دوره خالف غربی از آنجا که ما به«

ای نامتوازن  رعیتی و عصر مدرن را به گونه ـ ارباب ۀدورهایی از  ایم و مؤلفه نکرده

 »کنـد  ، هنر ما نیز نمودهایی از این تناقض را در خود منعکس مـی کنیم میتجربه 

 ).162: 1397 پور عمران، (بهرام

شـعر  تصـویرپردازی در   ۀشـیو ترین تفاوت میـان   ، عمدهطال در مسبراهنی در کتاب 

 :و معتقد است داند گستره و شمول تصاویر می در کالسیک و مدرن را
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... اگر واحد شـعر  گرفت ین تصویر در یک بیت صورت میدر شعر کهن، تکو«

یـک تصـویر    هبیت باشد، واحد شعر جدید، خود یک شـعر اسـت. امـروز    ،گذشته

ک شعر اسر ینفسه در یک شعر مطرح نیست، بلکه تلفیق تصاویر دیگر در سرت فی

این تلفیق و تکوین تصاویر، پیـدایش شـکل ذهنـی شـعر را میسـر       مطرح است.

 .)226: 1344 (براهنی، »سازد می

تمـام تصـاویر شـعر     ۀمجموعـ است که از   براهنی بر فرم ذهنی کیدأت ،به عبارت دیگر

و از  1316از آغـاز تـا   ( کلـی  ۀدورگر شعر نیمـا را بـه دو   ا ،شود. از سوی دیگر حاصل می

ـ  ،کنـد  اول مجـزا مـی   ۀدوردوم را از  ۀدور ، آنچـه تا پایان) تقسیم کنیم 1316 وجـه   ۀغلب

نیمـا از   ۀاسـتفاد «بـا وجـود    ،اول ۀدورهاست. در آثـار   تصویری اشعار بر وجه توصیفی آن

آن قـرار   ۀزمینـ  های روایت که در پس مایه در بُن مظاهر طبیعی، از آنجا که این مظاهر نه

: 1390 زاده و دیگـران،  (غالمحسین »است تهویرهای برجسته و مؤثر نساخدارد، شعر را واجد تص

جمالت  به شوند، بسامد باالی تصاویر نسبت دوم که با ققنوس آغاز می ۀدوردر اشعار ). 22

هـا   ، خصـلتی تصـویری و مـدرن بـه آن    این تصاویر ۀبرند پیشتوصیفی، و نقش سازنده و 

شود  عبارت، گرفتار توصیف می بار و در چند ها دونیما تن در شعر ققنوس نیز است. بخشیده

ز از طوالنی کردن شعر نیا حاوی تصاویری است که شاعر را بی ،های این شعر گزاره ۀبقیو 

 به ، ابتدابا این توضیحات و با این تعریف مقدماتی از واحد تصویری کند. د میو توضیح زای

هـا را   آنادامـه،  در تـا   ،پـردازیم  می و تفکیک واحدهای تصویری آن شعر ققنوس خوانش

 تحلیل کنیم.

جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر  ۀآوازققنوس، مرغ خوشخوان،  .1

ـ      است تهشاخ خیزران/ بنشس او  .2 رِ شـاخی پرنـدگان.  فرد/ بـر گِـرد او بـه هـر سَ

در  .3 صـدها صـدای دور.   ۀپـار هـای   کنـد/ از رشـته   های گمشده ترکیب می ناله

از آن زمان  .4 سازد. ه/ دیوار یک بنای خیالی/ میمثل خطی تیره روی کوابرهای 

ـ   ردی خورشید روی موج/ کمرنگ ماندهکه ز ه اوج/ بانـگ  است و به سـاحل گرفت

 ۀشـعل روشن آتش پنهان خانه را/ قرمز به چشم،  است کردهشغال، و مرد دهاتی/ 

ر/ خلقنـد در  ونـدر نقـاط دو   .5و چشم درشت شب. کشد به زیر د خردی/ خط می

کـه هسـت/ از آن مکـان کـه جـای       آن نـوای نـادره، پنهـان چنـان     او، .6 عبور.

نی و تیرگـی  شود بـا روشـ   در بین چیزها که گره خورده می .7 پرد. است می  گزیده

نگرد/ جایی که نه گیـاه در   یک شعله را به پیش/ می .8 گذرد. این شب دراز/ می

و  صـیفی [عبـارتی تو  هـاش/  ی سـنگ آنجاست، نه دمی/ ترکیده آفتاب سـمج رو 
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کند کـه   حس می .9 اش چیز دلکش است. ن زمین و زندگینه ای خالی از تصویر:]

چنـد امیدشـان/ چـون    اگر .10 سـت همچـو دود.   ا  ها چو او/ تیره آرزوی دگر مرغ

و خالی از  توصیفی[عبارات نماید و صبح سفیدشان/  آتش/ در چشم می خرمنی زِ

سر آید/ در خـواب و   به راَزندگی او چنان/ مرغان دیگر  کند که می حس] تصویر:

 آن مرغ نغزخوان/ بـر آن مکـان زِ   .11 د کز آن نتوانند برد نام.وَخورد او/ رنجی بُ

دمبـدم نظـر و    اسـت  تهبسـ به یک جهنم تبدیل یافته/  آتش تجلیل یافته/ اکنون

ه جای پر و بـال  / ناگاه، چون بها تپهز روی وَ .12 تکان/ چشمان تیزبین. دهد می

 لخ/ که معنیش نداند هر مـرغ رهگـذر.  زند/ بانگی برآرد از ته دل سوزناک و ت می

 .14 افکنـد.  خود را به روی هیبت آتش مـی های درونیش مست/  رنج آنگه زِ .13

سـت مـرغ!/   ا  خاکستر تنش را اندوخته .15 است مرغ؟ دمد و سوخته باد شدید می

 .)325ـ327: 1397 (نیما یوشیج، »رهاش از دل خاکسترش به د پس جوجه

بـر شـاخ   / / آواره مانده از وزش بادهای سـرد جهان، ۀآوازققنوس، مرغ خوشخوان،  .1

 :شاخی پرندگان رِاو به هر سَ ردِاست فرد/ بر گِ خیزران/ بنشسته
 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»دیداریـ  عینی«و » ذهنی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 عینی)ــ ( رود این سو و آن سو مـی ، های سردبادوزش ققنوسی که در  ـ1تصاویر:  ـ خرده

و پرندگانی کـه   است تهشاخ خیزران نشس ققنوس که بر ـ2. مفهومی ذهنی است)( آوارگی

 .عینی)( اند او نشسته ردِبر گِ

ماهیـت عینـی و   همزمـان  عنوان نخستین واحد تصویری شعر، ه این واحد تصویری ب

گویی «که  آن غلبه دارد؛ چنان  بر وجه ذهنی وجه عینی و ملموس ،ل. با این حاداردذهنی 

جمــالت  ،»در وزش بادهــای ســردمانــده   آواره«نیــز و  »جهــان ۀآواز«، »مــرغ خوشــخوان

تـوان گفـت کـه     ای هستند که در خدمت تکامل وجه عینی تصویر قرار دارند. می معترضه

 .اسـت  تهخیزران نشس ۀشاخکه بر تمرکز این تصویر بیشتر بر وضعیت عینی ققنوسی است 

اوج  ۀنقطـ این وضعیت قرار است در ادامه به حرکت و در پایان به شهادتی ختم شود کـه  

هوشـمندی تمـام نگذاشـته    ن است که بـا  ، ایتصاویر این شعر است و کاری که نیما کرده

ت یکی از ابزارهایی کـه بـرای سـاخ    .ذهنی و انتزاعی این تصویر آغازین غالب شود ۀسوی

اسـت و کـارایی آن در خلـق تصـویر تـا      » صـفت «گیـرد،   تصویر در اختیار شاعر قرار مـی 

انـد و   مجاز و استعاره برتـری داده  معاصران، آن را بر انواع تشبیه، بعضی از«بدانجاست که 

 (شـفیعی  »ترین وسائل بیان تصـویری، آوردن اوصـاف اسـت    معتقدند که بهترین و شایسته

است کـه عـالوه بـر     ا تصاویری از این دست آغاز نمودها شعرش را بنیم .)16: 1375 کدکنی، 
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خوشـخوان و پـرآوازه   که ایـن مـرغ    را و رنجی ، تنهاییاندوهالقای آوارگی ققنوس، عمق 

شاعر در همان حال که به تشـریح وضـعیت    دهد. میمخاطب انتقال به  ،گردد متحمل می

تصـاویری در دل تصـویر    ، از خردهدهد  ئهای یکپارچه از آن ارا تا منظره ،پردازد ققنوس می

 ویر مواجـه تصـ  با دو خـرده  ،یر نخستین این شعرکه در تصو چناناست؛  اصلی استفاده کرده

هـای سـردی   آواره مانده در وزش باد ۀپرآوازخوشخواِن  ققنوسِ ـ1یم که عبارتند از: هست

 انـد.  اطراف نشسـته های  مرغان دیگری بر شاخه ـ2، فرد)( است که بر شاخ خیزران نشسته

ارج از سـاختار و  تنهایی و خـ  به ،است بر شاخ خیزران نشسته فرد)( تنهاکه تصویر ققنوسی 

ای را بـه ذهـن متبـادر     شاخه رِ، تصویری رئالیستی از نشستن مرغی بر سَکلی شعر ۀپیکر

کـه  » فرد نشسـتن مـرغ  «گیری نمادین شاعر از  ققنوس و بهره ۀاسطورکند، اما تداخل  می

وری از تنهایی و البته یگانگی خود نیماست، ذهن را از احتمال رئالیستی بودن تصـویر،  تبل

آن تصـویر گـذرای نخسـتین کـه خاصـیت رئالیسـتی دارد،        ،به عبارت دیگر کند؛ دور می

معناشناختی، نمایـانگر بخشـی از    ـ از دیدگاه نشانه به این امر که هر تصویر استای  اشاره

 ، اما ورود عناصر غیررئالیستیاست یک فضای صوری تشکیل شدهدنیای طبیعی است و از 

اسـت؛   گردیـده تصویر  خردهساختار سمبولیک و نمادین بر بخش رئالیستی این  ۀغلبسبب 

اما در پیوند  ،با خاصیت عینی و رئالیستی دانستجداگانه این تصویر را باید تصویری  یعنی

دیـداری اسـت   ، تصویری این تصویر .ستا با ساختار کلی شعر، تصویری کامالً سمبولیک

که ققنوس بـه عنـوان   را شرح کند وضعیتی دارد سعی  ،گیری از صفات مختلف که با بهره

 است. اصلی شعر در آن قرار گرفته ۀبژاُ

 صدها صدای دور ۀپار کند/ از رشته های گمشده ترکیب می او ناله .2

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و » شنیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

دانـد و   کننده می ای گمراه تصویر را واژهو انواع آن،  »تصویر« ۀواژتری ایگلتون در باب 

 »ها از جنس دیـداری نیسـتند   تصویرپردازی ۀهمامری دیداری است، اما «تصویر،  گوید می

 هـم ... ای و یداری، لمسـی، شـامه  تصـاویر شـن   نواع دیگری چـون و ا )221: 1397 (ایگلتون،

 یبه صـورت  ،»آوازخوانی پرنده«تصویر  ۀارائبا  نیزاین واحد تصویری  توان به آن افزود. می

از دو ترکیـب   شـاعر  گیـری  اما در عین حال، بهره ،ماهیتی عینی و شنیداری دارد مستقل،

بـه   اسـت؛  دادهماهیتی انتزاعی نیز بـه آن   »صدای دورصدها «و » های گمشده ناله«وصفی 
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 .است تصویری عینی یا تصویری ذهنی اًمطلق ،توان گفت که این تصویر نمی ،عبارت دیگر

خوانی زآوا«بدین نتیجه خواهیم رسید که تصویر  ،دقت موشکافی کنیم اگر این تصویر را به

و  »گمشده«صفات  شدن  با افزوده »آواز پرنده«، اما داردعینی و شنیداری  خاصیتی ،»پرنده

، »های گمشده ناله«در ساختار  »گمشده« صفت .است ته، خاصیتی انتزاعی و ذهنی یاف»دور«

یـانگر زنـده   تواند ب می ،که از یک سو داردو ایهام معنایی نیز  نوعی ابهام عین سادگی، در

این مرغ خوشخوان باشد و از سـوی دیگـر،    ۀواسطمشده به گو   ساختن آوازهای فراموش

گـویی  ؛ او در جهان اطرافش داشـته باشـد   های نالهای مرغ و تکثیر قدرت صد ای از نشانه

رود و میان ازدحام صـداهای   نیز می ندگی اوتا فراسوی مکانی ز ،ها و آوازهای ققنوس ناله

 شود. دیگر گم می

گرداگـرد او   که، پرندگانی است تهتنهایی نشس ققنوسی که بر شاخ خیزران به«

که از ترکیب صـداهای دور پدیـد   ای  واز گمشدهآ واند  های دیگر نشسته بر شاخه

موقـع و   است که روایـتِ  یتصاویرروشنی نشانگر ساختار سمبولیک  ، بهاست آمده

 »شـکن و نسـبت او بـا شـاعران دیگـر اسـت       نتسـ مقام نیما بـه عنـوان شـاعر    

 ).131: 1396 (پورنامداریان،

 ».سازد / می/ دیوار یک بنای خیالیدر ابرهای مثل خطی تیره روی کوه،« .3

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و » دیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 ۀگوشـ پیش از آنکه نیمـا دسـت بـه کـار ترسـیم       ،این سطر، آخرین تصویر شعر است

 هایدر مقایسه با واحـد  ،»یالیدیوار یک بنای خ«دیگری از تصویر کلی شعر بزند. عبارت 

پرنـده بـه   ؛ اسـت  لی بیشتری به این تصـویر داده تخی رنگ ذهنی و ،ویری آغازین شعرتص

دیـداری) و در ایـن خیرگـی و ایسـتایی،      ـ عینی( است تهروی کوه چشم دوخ ۀتیرابرهای 

در واقع، نگاهی به ارتباط این ذهنی). ( کند بنایی خیالی را در میان ابرهای تیره مجسم می

ای کـه روی   پرنـده ( عینـی نمایی  این تصویر از حرکت نیزآن و تصویر با تصاویر پیش از 

تجسم ( ذهنیبه نمایی  ،کند) می  روی کوه نگاه ۀتیرو به ابرهای  است شاخ خیزران نشسته

برای ای است که  شده تکنیک سینمایی شناخته یادآور، دیواری خیالی در میان ابرهای تیره)

 ،کند آرام کمرنگ می را آرام آنیات ئجز ،تصویرکردن  Fade بادادن به یک برداشت   پایان

از  نیـز و  ،ایسـتایی  و، تصاویر را از نظـر پویـایی   . عالوه بر اینشود ناپدید تا تصویر کامالً

ر.ک؛ ( اند کرده  تقسیم نیز تصاویر سینمایی و نقاشیکهای  ها، با نام دید آن ۀزاوینوع  منظر
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؛ مندی اسـت ، اصل بر حرکت و کنشـ سینمایی که در تصاویر )69: 1394 صارمی و طهماسبی،

در تصـاویر  کنـد، امـا    مـی  حرکت است و حرکات عناصر تصویر را ثبـت  گویی دوربینی در

که نگارگر یا عکـاس از  ؛ مثل آنشود نقاشیک، تصویری ایستا و ساکن با کلمات ترسیم می

 کند. می یا یک صحنه را ثبت آنتحرک، یک  بی ۀزاوییک 

است و بـه سـاحل گرفتـه     زردی خورشید روی موج/ کمرنگ مانده از آن زمان که« .4

 ۀشعلقرمز به چشم،  روشن آتش پنهان خانه را/ است کردهو مرد دهاتی/  اوج/ بانگ شغال

 ».کشد به زیر دو چشم درشت شب خردی/ خط می

 ؛مکان (ساحل) اصلی تصویر: ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و  »یشنیدارـ  عینی« ،»دیداری ینی ـع«ماهیت واحد تصویر: ـ 

شغال  بانگ ـ2. دیداری) ـ عینی( است خورشید که روی موج مانده زردی ـ1: تصویر خردهـ 

دهـاتی کـه آتشـی در خانـه      مـرد  ــ 3. شـنیداری)  ـ عینـی ( است که در ساحل اوج گرفته

ش انگار زیـر دو چشـم سـیاه    اَ خردی که با قرمزی ۀشعل .4. دیداری)ـ  عینی( است تهافروخ

 .ترکیبی از تصاویر عینی و ذهنی)( دکش شب خط می

دیگر نشانی از ققنـوس و پرنـدگان گرداگـردش     ،با آغاز این واحد تصویری که در آن

گـذارد و   نیست، شاعرِ تصویرگر گویا دوباره پای به روشنایی و وضـوح جهـان عینـی مـی    

ی نمـا موج و بانـگ شـغال و در   از زردی خورشید روی  گوید؛ خن میروشنی از اشیاء س به

دیگری از تصویر را به مخاطب نشان  ۀزاویچرخد و  گویی دوربین می مرد دهاتی؛از  بعدی

سـاحل و آفتـابی کـه در حـال      ،در سوی دیگرو ققنوس و پرندگان،  ،دهد. در یک سو می

ای کوچـک در   تصویری از غروب آفتاب، آمدن شـب و افـروختن شـعله    ۀارائ است.  غروب

 خرد و سرخ در سیاهی شب ۀشعلن دادن تصویری نو از این نشا آنگاهمرد روستایی و  ۀخان

ـ زیبـایی موفـق بـه     نیما در ایجاز کامـل، بـه   کاری است که، در بستری استعاری آن  ۀارائ

شـکار  «یشه در شـعر او اتفـاق افتـاده باشـد و     اند امر، چیزی نیست که بیو این  است شده

ای علم بدیع کـه از   زدن از قواعد باسمهسر باز «و » تصاویر نو در پرتو تخیل آزاد از قرارداد

رمز موفقیـت او  )، 191: 1363 آژنـد،  و 72: 1397 (حقوقی، »های شعر سنتی فارسی است ویژگی

قانه و فضاهای تازه به مخاطب است؛ کاری که در این تصـویر  در نشان دادن تصاویر خال

 .است تهشکل گرف خوبی به

 ».لقند در عبوروندر نقاط دور/ خَ« .5

 ؛مکاناصلی تصویر:  ۀهستـ 
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 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 ای است که خَلق در حال عبور از آنند. رئالیستی از منظرهاین واحد تصویری، تصویری 

  ، کوتـاه و روشـن  در چنین تصاویری که تکیه بر توصیف یک کنش دارند و در عین حـال 

شعر  ۀخوانندرسد و شاعر و  ر بازسازی تصویر به حداقل ممکن میند، دخالت خواننده دهست

اند. آنگاه که مخاطب یـک اثـر، بـه     مشترک به تصویر چشم دوخته ۀزاویاو، گویی از یک 

ای که القا  حاکم در یک اثر نائل شود، تصاویر عالوه بر معنای اولیه ۀاندیشدرک موضوع و 

ایـن   ماننـد  ؛رسـند  عی پیوند با ساختار کلی اثر میدوم معنایی خود، به نو ۀالیدر  ،کنند می

امـا   آمد آدمیان در تاریکی شـب اسـت.   و از رفت ینخست خود، تصویر ۀالیتصویر که در 

همگـان را گرفتـار شـب     دهد که شاعر  نشان می اثرپیوند این تصویر با ساختار سمبولیک 

ع کـارکرد تصـاویر،   . ایـن نـو  است کردهها را احاطه  بیند که گرداگرد آن ظلم و اختناقی می

کـه   ، حتـی در آثـار سـمبولیک را   »گرایی عینیت« نگاهی است که اصرار نیما بر ۀکنندتأیید

نزدیک کردن شعر به زنـدگی   برای« ترین مفاهیم پیش برود، ه سوی ذهنیرود ب انتظار می

را نشـان  » ملموس و پررنگ کردن نقش آن در مبادالت و مناقشات اجتمـاعی و سیاسـی  

 ).71: 1397 پور عمران، ر.ک؛ بهرام( دهد می

 ؛»پرد ست میا آن نوای نادره، پنهان چنان که هست/ از آن مکان که جای گزیده او« .6

 ؛اصلی تصویر: پرنده (ققنوس) ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

رو کـه   آنروایـت اسـت؛ از   اوج ایـن  ۀنقطـ شروع پریدن ققنوس، گـویی   ۀلحظتصویر 

دیگری در راه است که روایت  ۀمندان کنشداند پس از این تصویر پویا، تصاویر  مخاطب می

 کنند. را به انتها نزدیک می

 ».گذرد این شب دراز/ می ،شود با روشنی و تیرگی در بین چیزها که گره خورده می« .7

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«و » ذهنی«هیت واحد تصویری: ماـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

و جاندارانی که در پرتـو ایـن    ءو حضور اشیا ،عبور ققنوس در مسیری تاریک و روشن

سـازد کـه در ذات    گیرند، تصویری عینی می آمیزی به خود می تاریکی، شکل محو و ابهام

چیزهـایی  « ۀدربارتا  ،اردگذ خیال را به روی آدمی باز می ۀگستر چراکه است؛خود، انتزاعی 



 1400/96 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بال�ت ��و��نا

که از آن بی ،تصویر این .آزادانه بیندیشد ،»اند که با روشنی و تیرگی این شب دراز گره خورده

 ،در شـعر نیمـا   ؛ چراکـه آورد مـی ب را به حرکـت در مخاط ۀصنایع بالغی بهره ببرد، عاطف

مراهـی  های تصویری مورد نظر ما را، حس قدرتمند و قوی اوست کـه ه  بافت«از بسیاری 

 .)7: 1379 پور، (علی ...»بیه واستعاره، تش اًنه صرف ،کند می

نگرد/ جایی که نه گیاه در آنجاست، نـه دمـی/ ترکیـده     یک شعله را به پیش/ می« .8

 ».هاش آفتاب سمج روی سنگ

یسـت و آفتـاب روی   جـایی کـه گیـاه و آدمـی در آنجـا ن     ( فضـا اصـلی تصـویر:    ۀهستـ 

 ؛است) هایش ترکیده سنگ

 ؛دیداری ـ اهیت واحد تصویری: عینیـ م

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 کشد بر دوش مینیز اش، تعهدی اجتماعی را  هنری ۀوظیفعالوه بر  چون شعر ققنوس

نمـایش بگـذارد،    سعی دارد که فضـای زنـدگی هنرمنـد و روشـنفکر عصـر نیمـا را بـه        و

و گیاه بودنش، خـالی از  روی ققنوس، خالی از سبزه   فضای پیشِ ۀدربار  های وصفی گزاره

اسـت،   ها را از هـم ترکانـده   انسان و جنبده بودنش و حکومت مطلق آفتاب که حتی سنگ

ها با تمـام وجـود لمـس     آن را سال نور و امیدی است که نیما بی ۀجامعهایی از  همه نشانه

 عـالوه بـر  تصاویر وصفی، سـعی در ترسـیم آن دارد.    ۀواسطبه  ،است و در این شعر نموده

بهتر از ، "ترکیدن"و تصویری  فعل پویا«گیری او از  رکت زبانی نیما در این تصویر و بهرهح

هـا تـا    این ۀهمآورد.  ها و انفجار حاصل از نور را به چشم می پخش شدن شعاع ،هر چیزی

 .)178: 1381 (حمیدیان، »است بودهزمان این شعر، یکی از نوترین تصاویر موجود 

 ».ست همچو دود ها چو او/ تیره ی دگر مرغکند که آرزو حس می« .9

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«ماهیت تصویر: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

. کشف چرایی برگزیدن است کردهتشبیه  »دود«تیرگی، به  نظرنیما آرزوی مرغان را از 

ـ   ای دوسویهچنین ساختار  امـر  رف میـان ایـن دو   ، چیزی نیست که ما را بـه پیوسـتگی صِ

کنند که در عین  ها بر شباهت عناصری تأکید می تشبیهات و استعاره« چراکه ؛رهنمون شود

تر بر خویشاوندی چنین کلماتی دقت شوند و هرچه بیش ناصر متفاوتی محسوب میحال، ع

نگاه نو بـه   ،بنابراین .)221: 1397 (ایگلتون، »شود ها هم بیشتر نمودار می کنیم، تفاوت آن می
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ورزد  ای تأکید می شناسانه بیانی و صنایع بالغی، بیش از هر چیز به ساختار زیباییابزارهای 

کشف چرایـی پیونـد    برآید، برخالف بالغت کهن که  آن، تصویری پدید می ۀواسطکه به 

. تیرگـی و  هـا اسـتوار اسـت    های آن ها یا تفاوت دو سوی این روابط و درک میزان شباهت

ررفتگی و هیچ شدن آرزوهای ققنوس و دیگـر  دَست که هَبودن دود، امری اناشدنی  لمس

 است. ترسیم کرده خوبی بهمرغان را 

 ».نماید و صبح سفیدشان آتش/ در چشم می چند امیدشان/ چون خرمنی زِاگر« .10

 ؛سرنوشت) ـ آینده( سفیداصلی تصویر: امید و صبح  ۀهستـ 

 ؛ماهیت تصویر: ذهنیـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

ویر، امید شاعر و صبح سفید فردایش که تبلوری از آینـده و سرنوشـت او و   در این تص

 در ایـن تصـویر نیـز   ند. نیمـا  هست  چون خرمنی از آتش در حال سوختن نسالن اوست، هم

بـه طـرح    ری بالغـی (تشـبیه)، بـا بیـانی سـاده     با استفاده از ابـزا همچون تصویر پیشین، 

 پردازد. میناامیدی از بهبود شرایط  ش، یعنیهای روحی خود و اجتماع خوی ترین الیه ژرف

تنها در این شـعر،   نیز مؤید این معناست که نهای شعر ققنوس  ساختار سمبولیک و اسطوره

طـرح مضـمونی    همـواره ای حضور دارنـد،   بلکه در دیگر شعرهای نیما که عناصر اسطوره

هـایش (بـه    از نامـه در یکی  نخست شعر حضور دارد. نیما ۀالیاجتماعی در پسِ  ـ سیاسی

 گوید: و می است ت این امر تأکید کرده) بر اهمی1310 ناتل:

قبل از آنکـه قلـم بـه دسـت بگیـرد، بایـد        نویسنده یا شاعر امروز«

وضعیات اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفته باشد. زمان و احتیاجـات  

بدانـد بـا کـدام     ،دست گرفت د را بشناسد و پس از آنکه قلم بهزمان خو

 »انشـا کنـد   ،سبک صنعتی مناسب با عصر، موضوعی را که در نظر دارد

 .)434: 1393 (یوشیج،

رسد که پس از تصاویر عینی ابتدای شعر، شاعر برای تشریح وضـعیتی کـه    به نظر می

بیـانگر و   ۀسـوژ برد و در مقام یک  به مفاهیم ذهنی پناه می ،بژه/ ققنوس در آن قرار دارداُ

تا دوباره  ،پاید کردن روایت دارد؛ وضعیتی که البته دیری نمی  روشن البته قدمایی سعی در

 جای خود را به تصاویر عینی دهد.

آتش تجلیل یافته/ اکنون به یک جهنم تبـدیل   آن مرغ نغزخوان/ بر آن مکان زِ« .11

 ».دهد تکان/ چشمان تیزبین دم نظر و می هب دم است تهبسیافته/ 

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 
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 ؛»ذهنی«و » دیداریـ  عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

و گاهی چشمان تیـزبینش را تکـان    است تهای که چشمانش را بس پرنده ـ1: تصویر خردهـ 

 اسـت  شـده که از آتش تجلیل یافته و بـه یـک جهـنم تبـدیل      مکانی ـ2. عینی)( دهد می

 .)و عینی (ذهنی س)استفاده از کارکرد استعاری جهنم برای وضوح بیشتر موقعیت ققنو(

صـل تصـویر کـه    احماهیتی غالباً ذهنی دارد، امـا   تصویرها که یکی از خردهبا وجود آن

ولی تیزبین اسـت،   ،ای در مکانی سراسر آتش و با چشمان بسته نشان دادن موقعیت پرنده

 تصویری عینی، دیداری و محسوس است.

نـد/ بـانگی بـرآرد از تـه دل     ز چون به جای پـر و بـال مـی    ها/ ناگاه ز روی تپهوَ« .12

 ».سوزناک/ که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 .»شنیداری ـ عینی«و » ـ دیداری عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 ققنـوس  ــ 2. دیـداری)  ـ عینـی ( زند ققنوس در جای خود، پر و بال می ـ1تصویر:  ـ خرده

 .اری)شنید ـ عینی( برآردبانگی از ته دل 

شـعر،   سـطرهای عبـارات و   ۀهمبینیم که جز چند عبارت توضیحی کوتاه،  ینجا میتا ا

هـا   نیـک را نـاالزم دانسـت، یـا در آ      تـوان وجـود هـیچ    حاوی تصاویری هستند که نمی

ساختار روایت بـدون چنـین نظمـی، دچـار نقـص و       ؛ چراکهدجایی یا حذفی انجام دا جابه

که از ققنوس آغاز شد و در دیگر آثـار نیمـا نیـز ادامـه       انسجام تصویری گردد. اختالل می

 است که: کنی را به این باور رساندهکد  شفیعییافت، 

شود و این  یعنی تصاویر غیرالزم) دیده نمی( زایدخیال  ،هرگز در شعرهای او«

 هـای  خیـال ای است آموزنده برای بسیاری از مشاهیر شعر معاصر که اغلب،  نکته

ها بـه   آورند و سرانجام هم دانسته نیست که این تصاویر و خیال یم درپی پیزاید 

 عرضـه کمک کدام اندیشه و یا برای القای کدامین لحظه و حالت روحی سراینده 

 .)456ـ455: 1394 کدکنی،  (شفیعی »است شده

 »افکند های درونیش مست/ خود را به روی هیبت آتش می رنج آنگه زِ« .13

 ؛»رنده/ ققنوسپ«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده
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تصویری عینی و دیداری باشد که بر تواند  ای آن، می اسطوره ۀزمیناین تصویر فارغ از 

 افزاید. میارزش بصری شعر 

 ».ست مرغ؟ا دمد و سوخته باد شدید می« .14

 ؛»مرغ«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«تصویری: ماهیت واحد ـ 

 .است تهمرغ سوخ ـ2دمد.  باد شدید می ـ1تصویر:  ـ خرده

و نسـبت دادن چنـین آگـاهی     مـرغ اسـت   کـه کنشـگر ایـن صـحنه، خـودِ     فارغ از آن

بخشـد، امـا نمـای بسـته و      ای به ققنوس، به این تصویر، خاصیتی ذهنی می جاندارانگارانه

ای  و دیداری از وزش باد بـر خاکسـتر پرنـده    خودکفای این صحنه، ترسیم تصویری عینی

 .است تهسوخ

 .)327ـ 325: 1397 نیما یوشیج،( »درهاش از دل خاکستر به  پس جوجه« .15

 ؛»ها جوجه«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

جـا بگـذارد (بـه     هیدار هنر خود بدر خر ،نیما معتقد بود اثری را که هنرمند متوقع است

 یوشـیج، ر.ک؛ ( سـت ت رسوخ تصویرهای اوقوّ  ، بسته بهجای شرح و توصیف زبانی خود او)

کـارگیری نـوع    نیـز بـا بـه   او با چنـین شـناختی از قـدرت تصـاویر شـعری و       .)613: 1393

ـ        یافته بلوغ ان ای از سمبولیسم، شعر ققنوس را بـا تصـویری مـوجز، خودکفـا و تـام بـه پای

گذاری) دیگر تصاویری دارد که  با حذف (بیرون ای دیالکتیک رابطه ی کهتصویر ؛رساند می

هـای   جوجـه «هـا، تصـویرِ    از میـان آن  در این نمای پایانی بگنجاند، امـا توانست  شاعر می

 .است برگزیدهرا » سربرآورده از خاکستر

 نتیجه .8

هـای   بوطیقای شعر، پس از سـال نیما یوشیج با وقوف بر اهمیت و نقش تصویر در تحول 

 ۀدوردر  ین و کسب مهارت در ایـن زمینـه بـود،   تمر اش که به نوعی نخست شاعری ۀدور

پدیـد   او  تصـویرپردازی  ۀشیودر  عمدهدر شعر ققنوس، چرخشی  ،و در همان آغاز راه دوم

ه او بینی انسان عصر مدرن و اهمیت تصویر از نظرگـا  متأثر از جهان ،آورد که به طور ویژه

او در  .کـرد دوم را با شعر ققنـوس آغـاز    ۀدوراول،  ۀدورنیما با عبور از اشعار توصیفی  .بود

شعری روایـی خلـق   پرنده در ساختاری سمبولیک، یک  انگاری با تکیه بر انسان ،این شعر

توجه به تصاویری است که به وحـدتی   در گرو آن افت فرم ذهنیدری گرچه که است کرده
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تواننـد   مـی  مجزا طوربه  نیز یک از واحدهای تصویری آناند، هر دیگر رسیدهانداموار با یک

 ،به ذات و جدا از ساختمان کلـی شـعر  ارائه کنند که به صورت قائم  به مخاطب ویریتصا

دهد که نیما با آن  بررسی واحدهای تصویری این شعر نشان میعاطفه و معنا خلق نمایند. 

اما اهمیت و نقش ، است ر ساختاری سمبولیک دست زدهکهن د ای که به بازآفرینی اسطوره

ـ تصاویر عینی را در خلق فضـایی ملمـوس و    فرامـوش  اجتمـاعی   ـ سیاسـی  معنـای  ۀارائ

ـ ، که با فشرده کردن تصاویر است و تالش نموده نکرده کـم کـردن از    وجـه عینـی،   ۀغلب

معنایی بیش  ،ها آنو روایتمند کردن  شعر و افزودن بر تعداد تصاویر الی سخنوری در البه

 .پدید آورد ای کهن حول این پرنده وجود داشته از آنچه که در باور اسطوره
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