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 چكيده

شعترين انديشه مهم و» مانليِ«ري نهفته در شاملو، جسجوي جهاني»ركسانا«نيما

و نفرتسوي واقعيت آرماني در آن و تـالش انگيز، نگرش بدبينانه به جهان واقعي

و  و كامراني است تا روح از اضـطراب و القاي دنيايي پر از آرامش براي آفرينش

و رنج اين جهان بياسايد و درد آن. آشفتگي ازجا از كه نيما در اشعار خود، متأثر

كه وي در اعتقـاد بـه هاي قرن نوزدهم فرانسه است نگارندگان برآنندستسمبولي

و جهان با نيز نميي سمبوليسم متعاليجنبهآرماني . شـد تواند از آنان متأثّر نبـوده

و مقايسه آناين نوشته به بررسي و شباهت ميان هاي دو شعر مذكور از نظر پيوند

و نيما به دنياي واقعيت و،و چگونگي نگرش شاملو خلـق آن در جهـان آرمـاني

و نيز پيشينه و علت پيدايش شعر خويش  نيـز در پايان،پردازدميآني اين اعتقاد

در دهد كه نيما در كار خـود مصـمممي نشان و و اميـدوارتر اسـت جهـان تـر

پا آرماني درمي اش و در تالش خود براي رخنـه نهد اما شاملو در آن ترديد دارد

.خوردمي فراسوي واقعيت شكست

.نيماجهان آرماني، ركسانا، سمبوليسم، شاملو، مانلي،:ي كليديها واژه

 مقدمه.1

و روايي از مجموعه»ركسانا« ي احمـد شاملوسـت كـه سرودهي هواي تازه،شعري بلند
و توفاني»راوي«،طي آن در مـي با قـايق خـويش بـه دريـا، در يك شب تاريك و زنـد
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و مه، چهر راايهآشوب دريا آويـزدمي راوي در دامن ركسانا. بيندمي آشنا يعني ركسانا
كهميو از او اوميو را هم با خود ببرد اما ركسانا بر ناتواني راوي تأكيداخواهد و كند

و شعر، از اين پس گفت. خواندمي را به بازگشت به ساحل فرا و ركسـانا وگـوي راوي
و سرباز زدن ركسانا است كـهها خواهش در نهايـتي مكرر او براي پيوستن به ركسانا

چوبا بازگشت راوي به كلبه ميبيني . پذيرد ساحلي پايان
ي نيما يوشيج هم داستان مرد ماهيگيري به نام مانلي است، سروده»مانلي«شعر بلند

ميها كه در يك شب، مثل همه شب گـذرد رود اما ديري نميي ديگر براي صيد به دريا
و ناگهان از ميان امواج، پري پيكري دريايي بر مـاهيگير نمايـانمي كه دريا طوفاني  شود

او مي و از بامي گردد و مـاهيگير ابتـدا نمـي.و به ژرفناي دريـا بـروداخواهد كه پـذيرد
و كشـمكش درونـي، دل از كـف سرانجام پس از يك گفت و مـي وگوي طوالني دهـد

و پـس از آنكـه شـبي را بـا او در زيـر دريـامي پيكر دريايي مست، در آغوش پري افتد
بينـد كـه همـه مـي او در اين بازگشت. گرددمي كند، سحرگاهان به ساحل بازمي سپري

و از منزل خود هم نشاني نمي و بدين چيز تغيير كرده است و سرگردان يابد  گونه حيران
و نمي مي و داند كه به كجا برود در حالي ماند كه ميـل او همچنـان بـه سـوي درياسـت

. كه به دريا بازگردد دهد ترجيح مي
و نيز گريز از رنـج انديشهاز نظر القاي» ركسانا«شعر ي موجـود هـاي دنياي آرماني

و نزديك با شـعر و نفرت از آن، پيوندي عميق و ناخرسندي » مـانلي«در جهان واقعيت
شـاملو. شـود مـيي اساسي ميان آن دو ديدهها چه از برخي جهات هم، تفاوتاگر؛دارد

ميخود، درباره به«: گويدي اين شعر فرهنگها آن وقت. من دادركسانا را نيماي بزرگ
و به چنين تكيه)و غير شعري(شعري  . يي نيـاز حيـاتي داشـتها گاه ما سخت فقير بود

اما بناي شعري كه نيما طرح آن را بـه دسـت داده...ي خود را داشتها شعر كهن كليشه
و نيازمند مصالح ديگري بود باال نميهاو نيمهها بود با آن خشت  اين شعر محتاج. رفت
و اسطورهخانه بايست از جاي ديگري به جز مكتبمي فرهنگي بود كه يهاي سركوچه

و فرسوده و گوشت ) 1061: 1384 شاملو،(»....مان فراهم آيد بي خون
و تواند يگانه دستي شاملو نميالبته گفته آويز براي اثبات مـدعا يعنـي پيونـد ركسـانا

و اعتقاد به جها و اين سـخن مانلي از نظر انديشه و تأثيرپذيري شاملو از نيما باشد ن آرماني
نوشـته، شاملو، چه اين سخن را تأييد كند يا نه، هـيچ تفـاوتي نخواهـدكرد چراكـه در ايـن

و اقوالي بلكه بر آن چيزيست كه از متن برمييتكيه . آيد نگارندگان نه بر چنين اسناد
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ي ايـن داسـتان بـار بـه شـالوده اما نظي...«: گويدمي» مانلي«ي شعر نيما هم درباره
من اول كسي نيستم كه از پري پيكري دريـايي. شودمي يي در ادبيات دنيا ديدهها تفاوت
و پوسـت بـه آن دادهامهجز اينكه من خواست...زنممي حرف به خيـال خـودم گوشـت
و بيش روب 1324اين داستان را من پيش از سال. باشم دو. راه كـرده بـودمهكم درسـت

منسه سال پيش از ترجمه  تر بـه درد مـن چيزي كه بيش.ي اوراشيماي يكي از دوستان
فك مي ي قدرت تعهد خود نسـبت بـه من درباره. ري در اين داستان استخورد موضوع

كنم اين داستان در واقع از نظر معني جواب بـه اوراشـيماي همـانمي بيان موضوع فكر
) 350: 1375شيج،يونيما(».دوست من است

بـه برخـي» مانلي«نمايد كه نيما در سرودن شعرمي با توجه به آنچه نقل شد چنين
كه وار در ادبيات جهان نظر داشته است اما هماني پريها داستان ازمي گونه هـاآنگويد

و بـه قـول خـودش بـه ديشهدر راستاي بيان ان و«هـاآني خويش بهره گرفته گوشـت
او. داده است» پوست و عاشق شـدن رويارويي با پري پيكر دريايي يا دختر خداي دريا

و در  و سـرزمين پريـان و سفرشان به دنيـاي جاويـد و ازدواج آن دو به قهرمان داستان
درو متحوهاآننهايت، جدايي  ل شدن قهرمان داستان، از جمله موضـوعاتي اسـت كـه

ق داستان و يكسـان طـور بـيش بـهو كـم هاي پري وار در ادبيات جهـان،صههاي عاميانه
» اوسـين«يـا)ossian(»اوسـيان«ها، داستان يكي از اين گونه داستان. بازتاب يافته است

(oisin)و جنگـاور گـروه پهلـواني در قـرن ) Fianna(»فيانـا«شاعر افسانه اي ايرلندي
دخـت پريـان يـا دختـر شـاه–)Niamh(» نيامه«اي، بنابر افسانه«سوم ميالدي است كه 

مي-خداي دريا و به همـراه يكـديگر بـه به هنگام عبور اوسيان از دريا عاشق وي شود
مي) Tir Nan og(دنياي جواني جاويد  اوسيان پس از مدتي بـه اميـد ديـدار. كنند سفر

ازمي گردد اما خود برمي دوستان قديم و نشـاني هـاآنبيند كه همـه چيـز تغييـر كـرده
به. يابد نمي و فرتـوت شـده بـه مـرديمي) Tir Nan og(اسبش و خود نيز پير گريزد

)Jones(،1995 :172(جونز(».شود باستاني تبديل مي
هـاي از معـروف تـرين قصـه» اوراشـيما«ي ژاپنـي گونـه، قصـه داستان ديگر از اين

در 1323كودكان است كه در سال  و شماره(ي سخن مجلهصادق هدايت آن را ترجمه
مي)ي دوم، دوره1 و نيما هم به همين ترجمه اشاره و مراد او از دوسـت چاپ كرد كند

منترجمه«در عبارت  قـديمي1.، همـان هـدايت اسـت»ي اوراشيماي يكي از دوستان
مربـوط بـه قـرن هشـتم-) Nihonshoki(ترين شـكل ايـن قصـه در كتـاب تـاريخي 
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ا-ميالدي كهبدين صورت آمده بـه نـام)Tanba(» تانبـا«فردي از اهالي واليت«: ست
هنگـام صـيد در دريـا،)Mizunoeno urashimanoko(» ميزونوئه نو اوراشـيمانوكو«

و بـا او ازدواج. اي را گرفت الجثه پشت عظيم الك اين حيوان بالفاصله به زني تبديل شد
و بــه جزيــره و هــر دو بــا هــم وارد آب شــدند ســرزمين–)Horai(»هــورايي«ي كــرد

)69: 1381تاواراتاني،(».رسيدند-جاودانگي
در ترين مجموعه شعر ژاپنـي كـه كهن) Manyoshu(»مان يوشو«در2همين داستان

آننيمه و در جـاي دوم قرن هشتم ميالدي نوشته شده در قالب يك شعر بيان شده است
د» اوراشيما«نيز  و بـا هـم ازدواج برمي ريابه هنگام صيد در دريا، به دختر خداي  خورد
و به قصر خداي دريا مي بر. روندمي كنند گـردد امـا هـيچ مـي اوراشيما بعد از چند سال

و ده خود نمي و فرتوت شده بعد از مدتي نشاني از خانه و پير )69 همان،.(ميردمي يابد
 اشاره به اين نكته در اين جا ضروري است كه پري، پيش از دين زرتشت به عنـوان

و باروري ستايش اي اهريمنـي بـه اما در آيين زرتشـتي چهـره،شدمي ايزدبانوي زايش
با وجود ايـن، پـري در ادب فارسـي مظهـر زيبـايي)2: 1378سركاراتي،(.خود گرفت

و در داستان آن چنان زيباست كـه ازدواج» دختر شاه پريان«ي فارسي،ي عاميانهها است
درو آميزش با او به صورت آرز (آمده استو ج1379افشاري،. گونه شايد اين) 5:594،

اهاانداست و زايش بوده باشد كـهز همان كاركرد پري به عنوان الههيادگاري ي كامكاري
و آميـزش بـا قهرمـان داسـتاني متأخر به صورت عشـق عاميانهيها در داستان ورزي

3.استظهور كرده 

ي پژوهشپيشينه.2

و منظومه هـاي مختلـف بررسـيو مقاالت از نظرگـاهها ركسانا در برخي كتابي مانلي
ميآناند كه به طور مختصر به شده داسـتان دگـر سعيد حميـديان در كتـاب. پردازيمها
و داسـتان هـا پس از نقل داستان مانلي، به شباهت) 1381چاپ اول( ديسي يي ميـان آن

و دريا تحليل«ي محسن ذوالفقاري در مقاله. كندمي، اثر ارنست همينگوي اشارهپير مرد
و محتوا در منظومـه  ي روايـت داسـتاني شـيوه آن را از نظـر) 1382(»مـانلييساختار

كهمي چنين وي اين منظومه را نمادينهم. كندمي بررسي و معتقد است شخصـيت داند
و استثمار شده استى تنها، رنجها انسانيمانلى نماد همه در.ديده پروين سالجقه نيز

ي شـاملو را از منظـر نقـد»ركسـانا«شـعر) 1384چـاپ اول(هاي كاشياميرزادهكتاب 
و ركسانا را زن كهنـكنمي اي بررسي اسطوره و بزرگ مادر نيكد ك( الگويي لــمادر
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او) راوي(داند كه شاعرمي)هستي . رسدمي به آرامش) دريا-ركسانا(در آغوش
و انديشهاز نظر»مانلي«و»ركسانا«در اين مقاله، همي جهان آرماني، نقد مقايسـه با

يـك رو تحليل حاضر با نقدهاي مذكور در باال متفاوت است چرا كه هيچ از اين. اند شده
و در جـايي بـه شـباهتي جهان آرماني موجود در اين دو شعر نپرداختهبه انديشه انـد

و نيز ساختاري  . اشاره نشده استهاآنفكري

و.3 ي جهان آرمانيانديشهسمبوليسم متعالي

و مانليدو نگارندگان،ي جا كه به عقيده از آن ي جهـان از نظر القاي انديشه شعر ركسانا
و گريز از رنج وها آرماني و نفـرت از آن، پيونـدي عميـق و ناخرسندي ي جهان واقعي

آنكه اين جهان آرمانيِ آفريده شده در دو شعر مذكور،و نيز به دليل دارند نزديك با هم
و دنيايي كه سمبوليست ي قرن نوزدهم فرانسه در شعرشان خلـقها با سمبوليسم متعالي

از-ها گذشته از برخي تفاوت-، كردند شباهت داردو القا مي شايسـته اسـت كـه پـيش
ي مطـالبي را دربـاره-كه موضوع محوري مقالـه اسـت-دو شعر از اين منظريهمقايس

جهان كه در پي القاي) symbolism Transcendental( سمبوليسم متعالي يا فرارونده
.آرماني از طريق نمادهاست بيان كنيم

و و عواطف نه از طريق شرح مستقيم بلكـه از راه اشـاره سمبوليسم، هنر بيان افكار
و روانـي شـاعر بـه استفاده از نمادهاي بي و تأثّرات روحـي توضيح براي القاي عواطف

چــدويك.(شــود خواننــده اســت كــه در ايــن ســطح، سمبوليســم انســاني ناميــده مــي 
)Chadwick(،1375 :11(ي ديگر از سمبوليسم، سمبوليسم متعالي اسـت كـه در جنبه

و آرمـاني انـد«آن، و محسوسات، نمادهايي از جهاني معنـوي كـه جهـان تصاوير عيني
و نمايشي ناقص از آن جهان آرماني است : cuddon(،1979( كادن(».كنوني، فقط سايه

و بناي)672 پس سمبوليسم متعالي كوششي است براي رخنه كردن در ماوراي واقعيت
و ناكامي، آن چنان كه انسان عاري جهاني آرمانيِ و بـه از هرگونه رنج آرزومنـد اسـت

و)wellek(ولـك(».نشان دادن باقي از طريق فاني است«)Coleridge(ي كولريجگفته
)warren(،1382 :211( وارن

و دست كـم، پيشينهتصور وجود جهاني آرماني در آن سوي واقعيت ي درازي دارد
 كه عالم مثل را عالم حقيقـت) 673: 1979كادن،(رسدمي به افالطون، فيلسوف يوناني

و فلوطين مي م 270-205(دانست ي نـو افالطـوني نيـز بـه ايـن گذار فلسـفه، بنيان)ق
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كهو گفته موضوع اشاره كرده و عـالم«: است محسوسات، داراي وجود حقيقي نيسـتند
و انعكاسي از او نيستايهجز ساي از(».از خدا ايـن)91: 1375پور نامداريان،: به نقل

، فيلسـوف سـوئدي،)Swedenborg(ي سـوئدنبرگ تصور در قرن هجدهم بـه وسـيله 
و جوي راه گسترش يافت و جست يي بـرايهاو در قرن نوزدهم با افول ايمان مسيحي

و ناگواري دنياي واقعيت، اين تفكر شكل گرفت كه دسـت  و رنج يـابي گريز از سختي
.ي شـعر، ممكـن اسـت يلهبه جهان آرماني نه از طريـق ديـن يـا عرفـان بلكـه بـه وسـ 

شاعران سمبوليست نيز اين انديشه را در اشعارشان بازتاب دادند)1375:11چدويك،(
را«: نوشت كه4»بودلر«و  و زيبـايي آن سـوي گـور از طريق شعر است كه روح، شكوه

وها سمبوليست) 673: 1979كادن،(».كندمي مشاهده كه انسان را در اين دنيـا تبعيـدي
پرداختند كه در باورشان سراسر،مي نش دنياييدانستند، در اشعار خود به آفريمي زنداني

و كاميابي« و آرامش و سعي»شكوه ازمي بود و راهكردند كه آن را تصاويري محسوس
و از آن خبر دهند و پيـروانش هم از اين رو بود كـه بـود.نمادين به خواننده القا كنند لر

 و غيبمقام شاعر را تا حد و معتقد بودند كـه فقـطمي باال voyant)(بين پيشگو بردند
بيني كه به او هديه شده، قـادر اسـت در فراسـوي جهـاني قدرت غيبشاعر به وسيله

و و از آن خبر دهدجوهره واقعي رخنه كند نظيـر چنـين.ي پنهان جهان آرماني را ببيند
كهميهمها برخي شاعران پيش از سمبوليستآثار تفكري را در  پ فيلي توان ديد؛ چنان

، شـاعر انگليسـي قـرن شـانزدهم كـه شـاعر را حقيقتـاً يـك)Philip Sidney(سـيدني
ي قـدرت ابـداع خـود، تواند به وسـيلهمي دانست معتقد بود كه تنها شاعرمي» آفريننده«

و از اين عـالم طبيعـت، بـرنجين«: گفـت رو مـي جهاني برتر از جهان واقعيت بيافريند؛
و فقط شاعران، جهاني زرين  )daiches(،1379 :110( ديچز(».آفرينندمياست

و اعتقاد به جهان آرماني، ريشه در ناخرسـنديمي به نظر رسد كه سمبوليسم متعالي
و گريز از تلخي و از اينها از واقعيت ميي جهان كنوني دارد خواهـد دنيـايي را بنـا راه

آسبشر كند كه  هربه و به دور از و درازش اني كه در ايـن گونه سختي به آرزوهاي دور
و در آن به آرامش برسـد امكان يابي به آنها جهان، دست در پـي. پذير نيست دست يابد

و عـالم طبيعـت از سـوي شـاعر بـه  همين اعتقاد به جهان آرماني است كه محسوسات
و اين نماد،مي عنوان نمادي از دنياي ماوراي طبيعت به كار گرفته در سطح اعتقاد شود

و زر .گرددميي عالم غيب، آيينهينبه جهاني برتر
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و پس از شـعر سمبوليسم، به ويژه سمبوليسم اجتماعي، به طور جدي با نيما يوشيج
در» افسانه« و صداي اين شيوه را شاعران پس از نيمـا شعر وارد شعر معاصر فارسي شد

و جدا شـدن«)55: 1380شفيعي كدكني،(.ان شنيدتومي...هم نظير شاملو، اخوان، فروغ
و رسيدن به سمبوليسم اجتماعي بسـياري از شـعرهاي  نيما از رمانتيسم اجتماعي افسانه
و در پرتـو آن  و به تبع آن، شـعر اسـت آزاد، ناشي از تحول نگرش او به جهان طبيعت

و ما رسـوبمي موفق و آرزوهايي را كه در اعماق ضمير او و نـه در شود دردها كـرده
و نه در آگاهي شاعران كالسيك امكان ظهـو  ر ظرف زبان شعر كالسيك بيان كردني بود

و سـمبوليك متجلـي كنـدو تجلي داشت، در آينه پورنامـداريان،(».ي زبـاني توصـيفي
)174و173: 1381

ي رنـگ پريـده، اي نظيـر قصـه-،»ققنوس«بر شعرهاي نيما تا پيش از سروده شدن
و  البتـه5.تر سمبوليسم غلبه دارد رمانتيسم حاكم است اما پس از آن، بيش-افسانهشب
تـوان هايي از رمانتيسم را هم در آن مـي رغم سمبوليسم بسيار قوي شعر مانلي، رگه علي
و زرين، خود. ديد و اميد به وجود دنيايي برتر عالوه بر آنكه انديشيدن به جهان آرماني

و نـوعي ايـدهي تفكـر رمان از گونه و سـازي انديشـي اسـت، برخـي صـحنهآل تيـك هـا
و دريا در شعر مانلي نيز از گونه توصيف اين موضوع نشـان.ي رمانتيسم استهاي شب

، اگرچـه»ققنـوس«يعنـي سـرودن شـعر 1316دهد كه نيما در شعرهاي پس از سال مي
و با نيرويي مضاعف به سمبوليسم مي توانـد عمـرش هـم نمـي گرايد اما تا پايان آشكارا

گرايي تر از نوع طبيعت تماما از رمانتيسم شعرهاي آغازينش بگسلد؛ رمانتيسمي كه بيش
و نوستالوژي زادبوم است .و دلبستگي به زندگي روستايي

و شـرايط يابي نيما به شـيوه دست ي بيـان سـمبوليك، گذشـته از تحـول نگـرش او
ج و اجتماعي و ابهـام امعـه كـه شـاعر را بـه اسـت سياسي وا فاده از زبـاني نمـادين  آميـز

و ادبيـات فرانسـه بـه ويـژه نهضـت، نتيجـه داشت مي و آگـاهي او از زبـان ي آشـنايي
در شـعر قـرنايهكه انقالب تازها نيما تحت تأثير نظريات سمبوليست. بود6سمبوليسم

از ايـن.زديي در شعر فارسي دستها نوزدهم فرانسه به وجود آورده بودند، به نوآوري
و سمبوليستيي ميانها، شباهتها رو گذشته از تفاوت و شـعري ها دربـاره نظرات نيما
و چنـداليگي در شـعر كـه سـخت مـورد توجـهها نيز استفاده از سمبل و ايجـاد ابهـام

7.ارددنيماست وجود
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ي سمبوليسـمو جنبـهها تأثير سمبوليست، تحت، از نظر اعتقاد به جهان آرمانينيما
دي. متعالي است ندگاهي را در ادبيات عرفاني گذشتهاگرچه چنين و نوع گـرشي ايران

و صوفيه به دنيـا كـه همـه  و سـايه عرفا  يي از حقيقـت هـاي مظـاهر وجـود را مجـازي
و محسوسـات گـذر مي و معتقد بودند كه براي شناخت حقيقت، بايد از ظواهر دانستند

ن،كرد، نمي توان ناديده انگاشت و اما يما در شعر مانلي در توصيفاتش از دنياي آرمـاني
و تالش براي القاي چنين انديشه و نفرت از جهان واقعيت اي، بيش از آن كه بـه بدبيني

و صوفيه شباهت داشته باشد به سمبوليست از سوي ديگر، همـين. است نزديكها عرفا
و انديشه را در شعر ركسانا هم ييم شاملو بي واسـطه بـا توان ديد كه اگر نگومي نگرش

بيها چنين انديشه ازت يي آشنايي داشته، و تحت راهرديد تـأثير شـعر مـانلي، چنـين نيما
و القا كرده است؛ چنان كه خودش هم ركسانا«: گويدمي دنيايي را در شعر ركسانا خلق

از)1061: 1384شاملو،(».را نيماي بزرگ به من داد و ركسـانا از اين رو در شعر مـانلي
و هو و حال آننظر انديشه و اعتقاد به جهان آرماني» سمبوليسم متعالي«،هااي حاكم بر

و ركسانا، داراي هفت. اند شده مقاله از اين منظر مقايسهو در اين تر است برجسته مانلي
هممشخّصه وي دو،ها برخي از اين ويژگيسانند ق آن ي پري وار نيز مـرتبطهاصهرا با

به مي همآنكند كه تر است نمادين بـودن ايـن اما آنچه از همه مهم شده است،اشاره ها
و بازتاب دادن  ي جهان آرماني است كه با سمبوليسـم متعـالي مطابقـت انديشهدو شعر

و بـاها از مطرح كردن همسانيهدف. دارد و ركسـانا بـا هـم ي ديگـرِ دو شـعر مـانلي
تأكيد بـر شـباهت-اند گرايانه آرمان هم غالباًها گونه قصه كه البته اين-واري پريها قصه

برهاآننزديك  جهان آرمـاني اسـت تـاي ترين بخش مقاله يعني انديشهمهمو تمهيدي
. اند ديشه بلكه از نظر ساختار هم شبيهروشن شود كه دو شعر مذكور نه تنها از نظر ان

»ركسانا«و»مانلي«يها شباهت.4

و مقاي و ركسـانا،سهدر بررسي  گونـه بـه چشـم يي از ايـن هـاهتابشـي شعر مانلي
: خورد مي

و مكان واقعه در هر دو شعر ؛ـ يكسان بودن زمان
و رنج و شكايت از دردها و نفرت از جهان واقعيت آنهاـ بدبيني ؛ي

و) درياييپيكر پري(شدن ناگهاني موجود درياييـ نمايان  وگوي گفت از ميان امواج دريا
و ؛ركسانا شعر» راوي«او با مانلي
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و اتحاد پرييگ- و انگي ؛با دريا» ركسانا«پيكر دريايي
و راوي شعر ركساناـ ماهيت زنانه ؛ي موجود دريايي نمايان شده بر مانلي

و تالش براي دستانديشهـ القاي ي به آن بـه منظـور يابي جهان آرماني در هر دو شعر
؛ي دنياي واقعيها رنجوها رهايي از ناكامي

و راوي پس از ديدار با پري پيكر درياييـ تحو و دگرگوني مانلي .ل

و مكان واقعه.4.1  يكسان بودن زمان

و در بستر دريا مانلي در يك شب توفاني بـراي. گذردمي زمان هر دو شعر، شب است
ي خـود بيـرون، از كلبـه شعر ركسانا هم در شبي توفاني» راوي«و رودمي صيد به دريا

و به دريا مي :زندمي آيد
شب/ برد به درياي گران آن شب نيز راه مي ي دگرها همچناني كه به

)351: 1375نيما يوشيج،(راند به دريا آراممي ناو/و اندر اميد كه صيديش به دام
و توفاني كه دريا تالشيي ديوانه وارها سرانجام در عربده  شبي تار

 ...ي چوبين ساحلي بيرون آمدم ديرگاه از كلبه/ زنده داشت
)257و256: 1384شاملو،(ظلمت آشوب پارو كشيدمو رو به درياي

و نفرت از دنيا.4.2  بدبيني

و ناخرسندي از رنج و نفرت از جهان واقعيت وو دردهاي آن، هـمها بدبيني در مـانلي
 شود تا آنجا كه مرگ، هـر روز بـر درِ مـانليمي ديده فراگيريي در ركسانا به گونههم 
و راويِ ركسانا هم پيوسته مرگ را آرزو مي مانلي در حقيقـت خـود نيمـا. بردمي كوبد

و راوي شعر ركسانا هم خود شاعر اسـت  مـانلي در گفـت وگـو بـا پـري پيكـر. است
: كندمي يش را بدين گونه بيانها دريايي، رنج

آب/ واندر اميد چه رزقي ناچيز تنگ روزي تر از مـن/ همه عمرم به هدر رفته بر
خورده سيالب عرق پوست .../ در جهاني كه به خون دل خود بايد زيست/كس نيست 

سر مايه/ز پيشاني من  ز مي/ي زحمت من مويم بسترده كوبدم از زور تهيدستي مرگ
)359و 356و 1375:355يوشيج، نيما(هر روز به در 

و رنـج و دوم شعر ركسانا هم، بيانگر دردهـا  يي اسـت كـه راوي از هـا بندهاي اول
و در متحمـ-نماد دنيا-ي چوبين ساحليقدم نهادن در كلبه همان نخستين روز ل شـده
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بانتيجه و رنج، و گورش را كند»شتابي اميدوار«ي اين همه درد و كفن خود را دوخته ه
(مرگ را پذيرفته است و رنج)254: 1384شاملو،. يش اعترافـيها راوي در شرح دردها

و تراژيك هممي تلخ و بوسيده شدن، گزيده شده است اما چنـان كند؛ او به جاي نوازش
بگذار كسي نداند كه چگونـه مـن«: كس بر آن همه رنج آگاهي نيابد اصرار دارد كه هيچ

شدبه جاي نوازش شدن، بوسي هي بگذار هيچ/امهده شدن، گزيده از! كـس كس نداند و
)255همان،(»خدايي جز فراموشي بر اين همه رنج آگاه نگردد/خدايانيهميان هم

مي اگر چه راوي، اين يش نهفته استها گويد اما طنزي تلخ در پسِ گفته گونه سخن
ازهاو پنهان كردنهاو با همين به ظاهر نگفتن برهاآن، ي مـأيوسو چهره داردميپرده
و فرسوده و چـهمي اش را به نمايشو رنج كشيده از گذارد و آشـكاراتر گفتنـي بـاالتر

و ناخرسندي از ناماليماتي اسـت كـه در جهـان دهنده ها، همگي نشان اين! اين ي نفرت
و از همين روست كه دست به دامن ركسانا اوشـو مـي واقعيت بر او تحميل شده و از د

تا مي شاخواهد . ايد كه از آن همه رنج رهايي يابدو را با خود ببرد

 نمايان شدن ناگهاني پري پيكر دريايي از ميان امواج.4.3

رود به طور ناگهاني با پري پيكر دريـايي روبـهمي شبي كه براي صيد به دريا مانلي، در
:شودمي رو

و باالش برهنه بر جاي/ نهان درياييهدلفريبند/ در بر چشمش ناگاهي ديدار نمود / قد
ي خزه/گيسوانش بر دوش/ شمع افروخته از سرتاپاي/ سيالب سرشكش سوزان چون به
سر/ دريايي تنو همچنان بر )354: 1375 نيمايوشيج،(پوش دوش وي آويخته او را

و رنج زندگي ومي پري دريايي خود را نجات بخش مانلي از درد از زيبـايي خوانـد
اومي خويش سخن و در آميختن با و خواهان پيوستن ي شـيفته مـانلي. شـود مـي گويد

و بـه زيـر دريـامي پس از كشمكشي دروني، مست در آغوش پري شده، زيبايي او  افتد
و ركسانا ناگهاني است» ركسانا«در شعر. رود مي و. هم، ديدار راوي راوي در آشفتگي

رو تيرگي شب در حالي كه :شودمي بر قايقش سوار است ناگهان با ركسانا روبه
و روشن بخار مه باالي قايق كه شب گهواره جنبـانش–ناگهان درآشفتگي تيره

زد چهره-بود  اي آشنا به چشمانم سايه
)295: 1384شاملو،(» ركسانا«: فرياد كشيدم
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و جمال خويشي نمايان شدن ناگهاني پريدرباره و جلوه دادن زيبايي پيكر دريايي
و فريفتن قهرمان داستان  در–و ميل به آميزش و نيـز» اوراشـيما«و» اوسـيان«چنانكـه

مي»و ركسانا» مانلي« ي بهمـن سـركاراتي، پريـان در بايد گفت كه به عقيده-شود ديده
ز–اصل، زن و بـه صـورت و زايش بـوده و باروري و جـوان ايزدان فراواني نـان زيبـا
و بـا اند كه تجسم ايزدينه شده تصور مي و كامكـاري بـوده انـد و خـواهش تنـي ي ميل

و شاهان اساطيري را و جمال خود، پهلوانان و در اين نقشمي نمايش زيبايي فريفته اند
و آميزش،)nymph(و يوناني)Apsaras(همچون پريان هندي و هستندبا آنان رابطه

و گـاه مـرگ پهلـوان و گزنـد 8.انجاميـده اسـت مـي اين آميزش در نهايت بـه آوارگـي

)7-5: 1378سركاراتي،(
و گزند يافتن پهلوان و گـاه را شايد بتوان با تحول، ديـوانگي، موضوع مرگ پيـري

و آميزش پـري. وار مقايسه كردي پرييانهي عامها مرگ قهرمان در داستان اما اين رابطه
پ بهي متأخّهاي عاميانه در داستانهلوان، با ورزي صورت عشق رتر به شكل خوشايندتري

و يا اينكـه9پريان در آمده استي جوان يا قهرمان داستان با دختر شاهو ازدواج شاهزاده
شكني كرده به سـرزمين پريـان كند اما پس از مدتي پري پيمانمي مردي با پري ازدواج«

و او را برمي و يـا شـكل ديگـرش كـه قهرمـان پـس از چندسـال مـي تنهاگردد  گـذارد
و همهها خواهد برگردد در حالي كه سال مي كرده است چيز تغييري بسياري سپري شده
) 172: 1995جونز،(».آنكه وي از گذشت اين همه سال آگاه بوده باشد بي

واز»پي دارو چوپان«در شعر و)پـري-آهو(شوكا نيما هم برخورد ناگهاني صياد
و رازآلود آن كـه بـه بـيهاآنآميزش و نشـان شـدن قهرمـان داسـتانو پايان مبهم  نـام

در مي و به نوعي با پايان رازآلود بهرام گور يابـد، از همـينمي شباهت پيكر هفتانجامد
) 149: 1389شهپر، صادقي(. كندميي پري وار تبعيتها اصل داستان

و ركسانا با دريايگانگي پري.4.4  پيكر دريايي

و پـري و همين يگانگي، ميـان دريـا و اتحاد است و نيما يگانگي ميان شخصيت مانلي
از بينـيم كـه شـاعر در همـهمي با تأمل در شعر مانلي. شودمي پيكر دريايي نيز ديده جـا
دريـاييابتـدا دلفريبنـده برد؛ي ظاهر شده است به يكسان نام نميموجودي كه بر مانل

و در بندهاي بعدي شعر پري پيكـري دريا،ي دريا، جانانههايي نظير دلنوازنده، اسمنهان
و يك. بردمي را به كار...دريايي، مهوش دريايي از جا هم ديگر سـخن از هـيچ در يـك
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و پنهان، از خود دريا سخنايهنيست بلكه به گونها اين نام آن مـي پوشيده و ايـن، رود
و از مـاهيگير مـيت كه دل به دست آور دريايي از سركشي ماهيـانش جايي اس  گويـد

:خواهد كه قالبش را به او بدهد تا آن سنگدالن سركش را به چنگ آورد مي
/گونـه بـه شـفقت سـوي آب شـيرين وز من ايـن/ اند ماهيان من با من سركش شده

ق/ سپاري به من اي مرد جوانمرد آيـامي/ گريزند همه مي و راالّدام كـه بـه چنـگ/ بـت
)379: 1375نيما يوشيج،(آورم اين سنگدالن را سركش 

و با آن يكي شـدههاي نامهمهجا در اين . انـدي پيشين، يكباره به دريا استحاله يافته
ومي آور دريايي كه از سركشي ماهيانش سخن دل به دست گويد در حقيقت، خود دريـا

و روشـن روح درياست كه با ماهيگير به گفت ، هـاي ايـن تـر از همـه وگو نشسته اسـت
و اتحاد دريا با پري و آشكارتر يگانگي  شود كه او خودمي پيكر دريايي، آن جايي نمايان

و همخانهمن برآورده:خواندمي»ي دريابرآورده«را از هـر/ي مـوجي درياي نهان كارم
) 356همان،(آنچه كه پنداري تو يكتاتر 

و چنين روزي را انتظارمانلي كه ؛بـرده مـي هميشه آرزوي پيوستن به دريا را داشته
و حتي قالبش را كه و پيراهن ي ارتزاق اوست به پـري وسيلهدر پي خواهش پري، غذا

و خـودي خـويشمي پيكر دريايي و هسـتي و با اين كار، در حقيقت از تعلقات بخشد
بيمي كامالً بيرون و به او بپيونددآيد تا جانش با جان دريا (اميزد منتقـدي) 379همـان،.
ق(ها اين«: گويدمي در اين باره و در)بالّدادن پيراهن ظاهراً نماد گذشتن از همه چيـز

و جمال است كه به شكلي در ماجراي شيخ صنعان با دختـر ترسـا ديـده  » ايـم راه عشق
)236: 1383حميديان،(

در آن و اتحاد شخصيت بارهچه » پري دريايي«با» دريا«و» نيما«با» مانلي«ي يكانگي
بـا» ركسـانا«و» شـاملو«بـا» راوي«در شعر نيما گفته شد عيناً در شعر ركسانا هم ميـان

و با دريا يگانه است زيـرا راوي هـر جـا كـهستركسانا، روح دريا. وجود دارد» دريا«
و عشـق«برد بالفاصله به دنبالشمي نامي از ركسانا و را مـي»و زنـدگي روح دريا آورد

و دريا را متذكّر بدين عـالوه بـر ايـن، ركسـانا، خـود نيـز. شودمي گونه يگانگي ركسانا
رامي اش با دريا صحه آشكارا، بر يگانگي و خود خوانـد مـي»پايـان دريـاي بـي«گذارد

:خوانده بود»ي دريابرآورده«چنانكه پري پيكر شعر مانلي هم خود را 
دريهاز باد آشفته با سكوتي كه غريو مستانو به سان مهي  توفان ديوانه را

پريهزمين و برجستهميتر رنگخود و برهنهميتر نمود :كرد گفتميتر ساخت
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بي-« )260: 1384شاملو،(»!پايانم من همين درياي
و يگانگيي برآمدن پريدرباره و ركسانا از آب د ايـن با دريا، بايهاآن پيكر دريايي

ي پري وار، رويارويي قهرمان داستان با پـري پيكـرانها نكته را يادآور شد كه در داستان
و يا در حـالمي غالباً در بستر دريا رخ و قهرمان داستان يا مشغول ماهيگيري است دهد

ب و ي كلي با موجود مادينه طورهعبور از درياست كه با پري دريايي يا دختر خداي دريا
و جالب اينكه هر دو پس از دلدادگي بـه همـديگر غالبـاًميروآبزي روب بـه درون شود

.روندمي دريا
را بقاياي اعتقادي كهن دربـاره و بسـتگي ايـن گونـه مـيي پـري تـوان در ارتبـاط

و آن اينكههاانداست و دريا مشاهده كرد ي پري به عنـوانها يكي از خويشكاري«با آب
آب–زن و و باروري، ارتباط او با بارندگي ست كه از اين راه سال نيكوها ايزد فراواني

در)14: 1378سركاراتي،(».آوردميو محصول خوب ي زاد اسـپرم هـا گزيـده همچنين
بر)83، بند3فصل( (آينـدمي از پري پيكراني ياد شده است كه از دريا :1379افشـاري.
با از سوي ديگر پري در اعتقادات عوام نيز به گونه)17: 1378؛ سركاراتي، 5،594ج اي

و جايگاه پريان در افسانه و رطوبت ارتباط دارد و معتقـدات عاميانـه، در درياهـا،ها آب
آبها سارها، چاهخانه چشمه و در و آب انبارها انگاشته شده است بـه هـاو رودخانهها،

و شست وشوي مشغولند و گربـران، 5،595ج: 1379،افشاري.ك.ر( 10.آبتني ؛ شـواليه
:گويدمي مولوي هم در غزلي)17: 1378؛ سركاراتي، 2:221ج،1379

آن،هرجا كه چشمه باشد جا باشد مقام پريان با احتياط بايد بودن تو را در
ج1363مولوي،( ،1:117(

و اشتياق زنانهماهيت.4.5 و پري پيكر دريايي و آميزشهاآني ركسانا  به پيوستن

ميي ماهيپروين سالجقه درباره ي سيال زن كلي در آثـار ركسانا چهره«: گويدت ركسانا
د كو«ير چهرهشاملوست كه قبل از اين نيز ي زنان ديگر تجلـيو سپس در چهره» گل

و گاه در طرحي سيال بر بخش) مانند آيدا(يابدميراكند؛ گاه ما به ازاي واقعي خود مي
وي كه شعر) 234: 1387سالجقه،(».سيطره داردها عظيمي از اشعار او به ويژه عاشقانه

زن-روح دريا-كند، ركسانامي ركسانا را از منظر نقد اسطوره اي بررسي را تفسـيري از
و مادر كبير كل حيات كهن آنمي الگويي و از اي، دريـا،ي اسطورهها جا كه در انگارهداند

و رمز تولد دوباره است عقيده دارد كـه  شـاعر در آغـوش«كهن الگوي مادر كل حيات
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و در نوعي اشراق روحاني،مي به آرامش) مادر كل حيات(دريا ي چون بودا عقبـه رسد
و به تولد دوباره دستمي مرگ را مومي پيمايد و در همين جاست كـه بخـش نـث يابد
و زندگي(در هيأت ركسانا) آنيما(وجود او )231همان،(.كندمي بر او تجلي) روح دريا
بـ در خـوانشِ سـالجقه از شـعر ركسـانا جـا چه در اين آن و ا تفسـير اهميـت دارد

بر نگارندگان آن موجود دريـايي كـه. باشدميي ركساناماهيت زنانههمسو است، تاكيد
و يگانه با دريـا دارد؛ چنانكـه در آن، بر راوي شعر ركسانا ظاهر شده است ماهيتي زنانه

:رودمي سخن» زن مه آلود«آشكارا از 
و زن مه آلود كه رخسارش از انعكاس نور زرد فانوس بر مخمل سرخ شنل من

و من سايمي رنگ و روح خودميهگرفت و فانوس  بزرگ او را بر قايق
:آور بود گفت كردم با سكوتي كه شكوهش دلهرهمي احساس

 من همين توفانم من همين غريوم من همين درياي آشوبم كه آتش-«
)261: 1384شاملو،(»!زندمي صد هزار خواهش زنده در هر موج بي تابش شعله

دهـد كـه در حقيقـت بـر مـيي ركسانا را نشـان زنانه همين بخش از شعر، ماهيت
و روح مادين« ج1378پاشايي،(»اويهمادينگي دريا و داللت) 1:121، پيكـر با پريدارد

كهمي شعر مانلي شباهت كامل و توصيفات نيما از اندامش ماهيتي زنانه دارد او هم يابد
ر 354: 1375يوشيج، نيما(.بيانگر همين حقيقت است )همين مقاله.4.3بخش.ك.نيز

و بار گونه كه پيش همان و تر هم گفته شد پري در اصل، ايزد بانوي زايش وري بوده
و فريبا تصـور  (شـده اسـت مـي به صورت زن جوان بسيار زيبا )5: 1378سـركاراتي،.

و مردان اساطيري بيانگر ماهيت زنانـه و آميزش پري با پهلوانان و همخوابگي ي اوسـت
پـري«و» ركسـانا«11.شودميي پري وار ديدهي عاميانهها همين ويژگي در بيشتر داستان

و آميزش هم از اين گونهشعر مانلي» پيكر و هر دو خواهان پيوند و همها اند هـاي اينند
و تواند خاطره مي و زيبـايي اي در ياد مانـده از پـري بـه عنـوان ايـزد بـانوي كامكـاري

و داستان ي عاميانـهها مهرورزي در دوران كهن بوده باشد كه بدين صورت در آثار ادبي
.بازتاب يافته است

وي شعر ركسانا، همانند مانلي، آرزوي پيوستن به ركسـانا را دارد بر همين اساس، را
و از همان شب، در دامن ركساناباختهو دل اوميي اوست و از ويمي آويزد خواهد كـه

و در گفت. را هم با خود ببرد و آرزوي هر دو براي پيوستن و ركسانا، ميل وگوي راوي
و التماسشود اما در برابر اصرمي با هم زيستن ديده رغـم علـي-ي راوي، ركسـانا هـا ار
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شايد–گويا راوي، هنوز به آن مقام الزم. كندمي بر ناتواني راوي تأكيد-چنين آرزويي
و ترك تعلّقات؛ آن و تعلقـاتش چشـم بيرون آمدن از خودي گونه كـه مـانلي از هسـتي

و قالبش را بخشيد و دام بر-پوشيد و ركسانا و نرسيده روسـت از ايـن آن واقف است
و راوي را به اندازهكه فاصله و انسـاني فاصلهي بين خود ي هـاي ميان ابرهاي آسـمان
رامي روي زمين و پيوستن به يكـديگر و آن را بـه ميسـر نمـي» هـم اكنـون«داند دانـد

و به گل نشستن قايق راوي منوط .كند كه عمـالً امـري اسـت محـالمي خشكيدن دريا
)261: 1384، شاملو(

و مـيي مكرّر راوي باز هـم بـر نتوانسـتن او تأكيـدها ركسانا در پي خواهش كنـد
ي حيـات مـادي در وجـود راوي هـا تا زماني كه نشانه«آيدمي چنانكه از اين اشارات بر
و ركسـانا مقـدور نيسـت)او»من«و شايد(هست؛ يعني تخته بند تن »، وصـال بـين او

رو) 236: 1387سالجقه،( داز اين ير نهايت او را به بازگشت بـه كلبـه ست كه ركسانا
مي/! تواني بيايي تواني بيايي نمي تو نمي«:خواندميساحلي فرا چوبينيهبايد به كلب تو

و تو را و تا روزي كه آفتاب مرا ازبي/ ساحلي باز گردي ثمـر نكـرده اسـت كنـار دريـا
)265: 1384شاملو،(»عشق من تنها از عشق من روزي بگيري

و زنده ماندن به اميد پيوستن به او، بي آنكـه شـايد در و شوق دريا زيستن به عشق
و راوي محكوم به چنين پيوندي است؛ پيوندي كـه در صـورت  حقيقت، پيوستني باشد

و بي شدحاصل-كه امري است محال–ثمر شدن دريا خشك اين اسـت بـاور! خواهد
و شود چـرا كـه راوي، خـود، نمـيمي ركسانا بياني راوي كه از زبانو انديشه خواهـد

و تواند آن را باور كند؛ يعني عدم دست نمي و دنيـاي سراسـر شـكوه يـابي بـه ركسـانا
را. آرامش ماوراء را و قدم نهادن به دنيـاي آرمـاني اگـر چـه بـه–گويا شاملو، رسيدن

و در آن ترديـد–شدت آرزومند است  دارد؛ بـرخالف نيمـا كـه از عميقاً، بـاور نكـرده
و در آغوش پري پيكر درياييمي هستي خويش بيرون درمي آيد و شـبي را بـا او افتـد
.كندمي ژرفناي دريا سپري

و آرزوي دست.4.6 و القاي دنياي آرماني آن آفريدن  يابي به

و ركسـانا ديـد و نزديك، ميان جهان آرماني آفريده شده در شعر مانلي هشباهتي عجيب
و از سوي مي و شاملو از جهان فراواقعي، با سمبوليسم متعالي شود ديگر، توصيفات نيما

و القاي آن در اشعارشان بودند شباهتهاو دنيايي كه سمبوليست .دارد در پي آفرينش
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و اساسي و ديگر عناصر شـعر،مي شعر مانلي، حول محور يك سمبل اصلي چرخد
اين سمبل همان دريا است كه در شعر نيما حضـوري.نديابمي در كنار همان سمبل معنا

و فعال دارد و ايده. زنده آل اسـت كـه آرزوهـاي دريا در شعر مانلي نماد جهان آرماني
آن مـيي شـاعر، در آن جـا تحقّـق تحقّق نيافته و، از سـختي يابنـد؛ جهـاني كـه در هـا

و به تعبير بودلر در شعرها تلخي :»به سفر دعوت«ي واقعيت خبري نيست
و زيبايي جا همه آن  چيز نظم است

و هوسراني و آرامش از( شكوه )2،580ج: 1381سيدحسيني،: به نقل
را از زبانهاي ايناو همه. بسيار زيباست-جهان آرماني-ي نيما از درياها توصيف

ر شـاعو افكاري است كه در ذهـن كند اما در حقيقت، سخنانمي پيكر دريايي بيان پري
و پـر از شـادماني درون دريـا نويـد. جريان دارند  پري دريايي، او را به زندگي آسـوده

:دهد مي
و انـدر .../تا بخواهي به درون درياست/ي خاكآري از هر چه كه زيباتر در خطّه

/ آن چيـز كـه در فكـر تـو بـود)ام همه بر عهـده(ديد خواهي/ آن هر گل آن از مرجان
در/ن مرغـان نغمـه سـازا/رقص برداشته رفتـه از هـوش/ خته جوشنازنيناني انگي كـه

/ سرايد بـه نـوايي آهنـگمي/هر يك از نازك منقاري شان/ خته رنگآرامگه روشني با
(ها دل فسايان گل / هر دم از خنده به رنگي ديگر/ كه اگر بويي از آنان به دماغ تو دمي)

/اگر دانستي تو كه چه بيش از دگرانآه/ همه عمر تو به مستي گذرد/ راه برد
)368و 367: 1375نيما يوشيج،(كه به درياشان باشد گذران/اند آناني كام دل يافته

برها دنيايي با اين ويژگي ي ذهن شاعري است كه آرزوي دست يابي بـه آن ساخته،
و نزديكي هست ميان دنياي آرماني و به راستي چه شباهت عجيب نيما در ايـن را دارد

و» دعوت به سفر«شعر با دنيايي كه بودلر در شعر  و آرزوي رفتن به آن جـا خلق كرده
و عشق ورزيدن در آن را دارد :زيستن

آن/ بينديش چه صفايي دارد/ م، خواهرمدختر جـاآن.../ جا رفتن، با هـم زيسـتن به
و زيبايي همه و هوسراني/ چيز نظم است و آرامش گلابكمي/ شكوه عطرشـان/ها ترين
جالل/ي ژرفها آيينه/ي با شكوهها سقف/ خفيف عنبر خواهند آميختيهبه رايح/ را

زا/ آن جا هر چيزي/ شرقي و بومشدر خفا به زبان شيرين  با روح سخن خواهد/د
از(...گفت )2:580ج، 1381سيدحسيني،: به نقل
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و بهشتمي آن جهان آرماني كه نيما در شعر مانلي آفريند آيا همان جهان فراواقعي
پيدر اشعارشانها نيست كه سمبوليستايهگمشد آن آفريدن در بودند؛ همـانو القاي
بيني كه توانست از طريق قدرت غيبمي تنها، شاعركه نهفته در آن سوي واقعيت دنياي

هم به ديـدار پـري شايد از همين راه است كه نيما. از آن خبر دهد، به او هديه شده بود
و جهان آرماني-دريايي ي د؛ چيزي كه هر كس قادر به مشـاهدهشومي نايل-روح دريا

:گويدمي آن نيست، چنانكه پري پيكر دريايي، خود
/آن چناني كه توام ديدي ديد/ هر كه نتواند اي مسكين مرد

)357: 1375نيما يوشيج،(و آن چناني كه رسيدي تو به من در من آسوده رسيد
 از نوميدي بيرون» فصلي در دوزخ«در پايان،و آرتور رمبو، ديگر شاعر سمبوليست

و بر شهرهاي شكوهمند مي ي صـبريو در سپيده حربـه«: نهدميپا) جهان آرماني(آيد
پا/ سوزان بركف از(».نهيممي به شهرهاي شكوهمند )1375:45چدويك،: به نقل

و مـي مانلي، چه شباهت نزديكي بـا شـعر رمبـو پيـداو باز اين بخش از شعر كنـد
پا همان دريـا شـهر شـكوهمند نهد، نيما هم بـهمي گونه كه رمبو به شهرهاي شكوهمند

:پيونددمي)جهان آرماني(
هر دو را آني/ي دريا خنديد دلنوازنده/و اندر آغوشي افتاد/ رفت گويي از هوش

)379: 1375نيما يوشيج،(دريا بلعيد 
داند در ماوراي واقعيـت، چگونـه با آنكه به درستي نمي» سفر«و بودلر نيز، در شعر
و دوزخ يـا بهشـت بـرايش فرقـي خواهد در آن فرو برومي دنيايي نهفته است باز هم د

و فقطنمي و رنج آن رهايي يابدمي كند زهر خود را به كـام:خواهد از اين سفر زندگي
خـواهيم در ژرفنـاي مـي/ستا بهشت يا دوزخ براي ما يكسان/مان كند ما ريز تا آسوده

) 160: 1350هنرمندي،:از نقلبه( بيابيايهمجهول فرورويم تا مگر تاز
و نماد جهان آرماني شاعري استيدر شعر ركسانا هم دريا كاركرد سمبوليك دارد

ازها كه براي گريز از تلخي و رهايي و نوميدي ايـن جهـان،ي دنياي واقعيت  ناآسودگي
و ركسانا كه روح درياست، بپيوندد مي شـعر ركسـانا در حقيقـت، سـفر. خواهد به دريا

و ماوراء است دلها راوي كه از رنج. ذهني راوي به اعماق و آزردهي اين جهان، خسـته
و القاي دنيايي ي، زند كه بتواند در آن، فارغ از هـر رنجـمي شده است دست به آفرينش

و آرامش برسد چوبين ساحلي نيز نماد دنيـاي واقعـييهاز طرف ديگر، كلب. به آسايش
و رنج و تحمل دردها و نـا ماليمـاتهاو كنوني است كه راوي محكوم به ماندن در آن
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ك. بر آمده از آن است –دنيـاي واقعيـت–ساحليه تا اين زمان، سنگيني خردكنندهاو
ا و زندگي خويش را در دريامايهكنون را تحمل كرده است، -جهان آرمـاني-ي آسايش

و از اين مي بر يابد . گزيندميرو چنين سفر دريايي را
و آرامـش گونه كه پري همان پيكر دريايي، در شعر مانلي، از دنيـاي سراسـر شـكوه

و جا هم ركسانا در گفت در اين،گفتمي سخن وگو با راوي، چنين دنيـايي را توصـيف
كند امـا ايـنمي چه بر ناتواني راوي از پيوستن به خويش، تأكيدركسانا، اگر. كندمي لقاا

بدان معنا نيست كه خود آرزوي پيوستن به راوي را ندارد بلكه اين ميل، دو سويه است 
ركسـانا بـا راوي از آسـايشِ.»كشـد مـي هزاران خواهش زنده در هر موج او گـردن«و 

و توصيفمي دريا سخن زيستن در كنار يكديگر در يش از دنيـاي درون دريـا، هـا گويد
و سمبوليستها همان توصيف :آوردمي از جهان آرماني را فرا يادهاي نيما

و هنگام ديـدارمي تو نيز ابري/بردممي توانستي بيايي تو را با خودمي اگر-« شدي
و آسمان را روشن/ جستمي ما از قلب ما آتش در فريادهـاي توفـاني/ كـردميو دريا

يافتيممي دور گريز خود آسايشيهكف كرد/ خوانديم، در آشوب امواجمي خود سرود
)261: 1384شاملو،(».زيستيممي روح پر خروش خود/و در لهيب آتش سرد

و دگرگوني.4.7  پس از ديدار با موجود دريايي» راوي«و» مانلي«تحول

و در مقايسه موضوع ديگر و احـوال راويِ ركسـانا و ركسانا، به وضـعيت ي شعر مانلي
پيدا شدن مانلي بـه هنگـام صـبح بـر. مانلي پس از ديدار با موجود دريايي مربوط است

و يافتـه شـدنش در  و دچار فراموشي شدن او، با مدهوشـي راوي شـعر ركسـانا ساحل
ل در قايقي كه امواجو سحرگاهان مردان ساح«: سحرگاهان بر ساحل، شباهت تمام دارد

با اين تفـاوت كـه،)265: 1384شاملو،(» سرگردان به خاك كشانده بود مدهوشم يافتند
و ناچار به ساحل بازمي نمي-برخالف مانلي-راويِ ركسانا . گـردد تواند به دريا بپيوندد

ب و در اين هنگـام، ازگشت راوي به كلبهبند پاياني شعر ركسانا، ي چوبين ساحلي است
و آمد كنجكاوانه رايرفت و منتظـرمي مردمي بيند كه به تماشاي ديوانگان رغبتي دارند

:هستند» ديوانه«سخن گفتن 
و ... من اكنون و آمد آرام  از پس ديوار چوبين رفت
ي مردم كنجكاوي را كه به تماشاي ديوانگان رغبتي دارند متجسسانه
ومي احساس بامي كنم :گويندمي يكديگرشنوم كه زير لب
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)266و 265همان،(»ن گوش كنيد ديوانه هم اكنون با خود سخن خواهد گفتها-«
و شكسـت مـي اش بـري چوبين ساحلياوي، به كلبهر و مـأيوس از گـردد خـورده

و زندگي-پيوستن به ركسانا و عشق ي خـود هـاو خواهشها آخرين تالش-روح دريا
و اين، ديگر فريادمي را در سكوتي مرگبار، فرياد و نيست بلكهزند و خاموشي سكوت
و نوميدي است راوي در اين سفر دريايي خويش كه در پـي دسـت يـابي بـه. شكست

و رنج بود، اكنون نه تنها دردي از دردهـايش كاسـته نشـده بلكـه بـه  دنيايي رها از درد
و آزار مردم را هم بايد  و مالمت و ديوانگي هم متهم شده است گويا. تحمل كندجنون

و خبردادن از چنين دنيايي، در نظـر ديگـران، ديـوانگيها گونه سخن گفتن اين ي راوي
و از اين روست كه از خشم، لب به دندانمي جلوه و بازمي كند هـم بـه انتظـار آن گزد

امـا ايـن. نشـيند مـي-كه هيچ گاه نخواهـد آمـد-ي پيوستن به ركسانا»روز دير آينده«
همانتظار، ان و راوي، و سترون ي چـوبين سـاحلي كـه چنـان در كلبـه تظاري است عقيم

و بارانها همان دنياي واقعيت است، گرفتار عربده و تلخـي-ي باد و نـا هـا نمـاد رنـج
و آزار مردمان-ماليمات دنياي واقعيت .ماندميو گزند

و ديـ و ديدار با پري پيكـر دريـايي، بـه حيرانـي و مانلي هم پس از آن شب وانگي
و مالمت مردم بـه سـببمي فراموشي دچار و همانند راوي ركسانا، از آزار شـوق«شود

و غريب» دريايي ي شوق بيگانه:نمايد، انديشناك استمي خويش كه در نظر آنان، بيگانه
تن/ از بسي ريزش سنگ حمقا/ بايدمي دريايي من كـ/به گل آرايد از خونم ه اي دريغـا

و زشت شنيدبا/ قوت ديدمرا با همه اين )385: 1375نيما يوشيج،( يدم گفت خوش
و دگرگوني همه چيز پـس از بازگشـت قهرمـان از چنـين سـفرهايي كـه بـه تحول

و بيش در اغلب ايـنميي جاويدان صورتها سرزمين  ديـده هـاانگونـه داسـت گيرد كم
بر شود؛ بدين صورت كه قهرمان پس از مدتي چون به خانه مي هيچ نشـاني گرددمياش

و ده خود نمي و فرتـوت از خانه و در مواردي حتي خود نيز پيـر و گـاه مـي بيند  شـود
ومي در فرهنگ فولكلور جهان به همين موضوع اشاره. ميرد مي كسـاني«: نويسدمي كند

كنند پس از بازگشت، تقريباً بدون استثنا به اندوه، دلتنگـي،مي كه به سرزمين پريان سفر
و نيـز مـرگ محكـوم هسـتندها دادن تمام دلبستگي از دست جـونز،(».ي شان در دنيـا

هـم» اوسيان«و» اوراشيما«تر گفته شد در داستان اين تحول چنان كه پيش) 172: 1995
و اوسيان پيرمي شود كه اوراشيمامي ديده در اساطير جهـان نيـز آميـزش. شودمي ميرد

و گـاه مـرگ پهلـوان منجـر مـي  و گزنـد در پهلوان با پري، در نهايت به آوارگي شـود؛
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دل افسانه ي پريان، بـه مـرگ يـا فرجـام بـد دچـار باختههاي يوناني، بسياري از پهلوانانِ
و سرگشتگي كساني كه دلداده مي و در اساطير هندي نيز از جنون اند شدهي پريان شوند

(سخن رفته است در)22و21: 1378سركاراتي،. ، گرشاسـپ بـا پـري اوسـتا همچنين
مي» خناثتي« به)، ونديداد، فرگرد يكم، بند دهم661: 1375اوستا،(آميزد در » خوفنـه«و

و بيخودي دچار (شودمي يا خواب بد )1:538ج،1381رضي،.

و شكست.5 آن شاملو در دستقدم نهادن نيما به جهان آرماني  يابي به

كهها با وجود شباهت و ركسانا را نشـان داديـم، يـكهاآني بسيار ميان دو شعر مانلي
و انديش -شـود؛ بـه طـوري كـه مـانلي مـي گاني در پايـان آن دو ديـدههتفاوت اساسي

مانلي كه در اين سفر دريايي،. نهدمي قدم در دنياي آرماني-برخالف راوي شعر ركسانا
و به نوعي اشراق رسـيده اسـت زبـان گـل  و دلش باز شده و هـا گويا چشم و گياهـان

و هر چيزي با او رازمي جانوران را و بـه/هرچه با او به زبـان دارد راز:گويدمي فهمد
و نيك دنيا )328: 1375نيما يوشيج،(دل گويد بازيهحرف پوشيد/او هر بد

پ نيما در اين سفر ذهنيِ  پيكـر در دريـا سـپريس از آنكه شـبي را بـا پـري دريايي،
بر مي اوميكند، سحرگاهان به ساحل او اكنون دريا. ماندمي گردد اما دلش در گرو عشق
و بين انتخاب آن دو در ترديد استايهزد و چشم بر دريا مانده : است كه تن در خاك

آبتن به خاك .../ من خاكي نسب دريا دوست و ديده بر دو/ اندرم ز ايـن هر يكي
ع )384همان،( سرنوشت من دريا زده چون خواهد بود؟/ ذابز يك سو به

و شايسته تـر و رغبتش همچنان با درياست مانلي علي رغم كشمكش دروني، ميل
دم/ همچنان رغبت او در دريا: بيند كه به دريا بازگرددمي نيز، آن خواسـتمي دل او هر
و او همـان بـود/ سرگذشت از غم خود بدهد سـاز/ گوش گران بندد درياييهنبر افسا

)386همان،(گران گردد باز بجاتر كه به درياي
از نيما، در حقيقت، اميدش را در جست وجوي دنياي آرماني در آن سوي واقعيـت،

و القاي چنين دنيايي در شـعر مـانلي، سـعي در گريـز  و با آفريدن از دست نداده است
و رنج و دردها و اميـدواري اما پايان شعر ركسانا، آن خـوش.دي آن دارها واقعيت بينـي

و. نيما را ندارد شاملو برخالف نيما، بـا وجـود القـاي دنيـاي آرمـاني در شـعر ركسـانا
آن گويي كه او از همـان. تواند در آن قدم بگذارد يابي به آن، نمي آرزوي دست ابتـدا در

ع و ي دروني خود را مبني بر ناتواني خويش در پيوستن بـه ركسـانا، از قيدهترديد دارد
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و ايـن كند چرا كه نميمي زبان ركسانا بيان تواند يكباره چنين حقيقت تلخـي را برتابـد
كنـد امـا سـرانجام مـيي خود در پيوستن بـه ركسـانا، پافشـاريها است كه بر خواهش
و شكست چنـين. گـرددميبر-دنياي واقعيت-يي چوبين ساحله به كلبهخورد مأيوس

و تـالش بـراي رخنـه در فراسـوي  است كه شاملو در اعتقاد به وجـود جهـان آرمـاني
و رنج دنيا، شكست و رهايي از درد و تنها راه نجات را تن سپردن بـهمي واقعيت خورد

)254: 1384شاملو،(. داندمي مرگ
و با او به يگانگيميدر مانلي در اين رويارويي، با پري پيكر دريايي رسـدمي آميزد

آن. ماندمي اما راوي شعر ركسانا ناكام و گفت منتقدي وگوي راوي چه را كه در مالقات
دانـد كـه بـه جـاي مـي گذرد شبيه به ازدواج جادويي در آيين تانتري هنـدميو ركسانا

رسد كه چنـينمي اما به نظر) 240: 1387سالجقه،.ك.ر.(جنگل در دريا رخ داده است
و وحـدت  آميزشي در اين جا صورت نگرفته است چرا كه آن هدف رسيدن بـه تعـالي
و راوي محقـق  روحي كه در اين آيين ازدواج رازآلود مـدنظر اسـت در ميـان ركسـانا

و سترون مانده است . نشده
و آميزش با او، در توضيحي هم كـه يأس شاملو از دست و پيوند بـر يابي به ركسانا

هر«: نويسـد مـياو. اين شعر نوشته آشكار است و بـه حـال ركسـانا بـا مفهـوم روشـن
و اميـد  و رهـايي روشنايي كه در پسِ آن نهان بود نام زني فرضي شد كه عشـقش نـور

و واقعيـتمي است؛ زني كه بايست دوازده سالي بگذرد تا در آيدا در آينه شكل بگيـرد
مه اي كه در آن هنگام پيدا كند؛ چهره و دير به دست يا يكسره هدفي آلود است، گريزان

را  و سرخورده است كه شـعري بـه همـين نـام و همين تصوير مأيوس و كيميا؛  سيمرغ
)1062: 1384شاملو،(» سازد؛ يأس از دست يافتن به اين چنين همنفسي مي

و مبـارزاتي اش شاملو گذشته از اين يأس خصوصي، در مراحلي از زندگي اجتماعي
و آثار آن را در اشعارش و توان ديد اما نيما در سـختمي هم دچار نااميدي است تـرين

دهـد؛ چنانكـه در زنـدگي تـرين شـرايط اجتمـاعي نيـز اميـدش را از دسـت نمـي سياه
و در برابر آن همه اش هم اين شعري و تمسخر دشنام گونه بود ها تزلزلي بـه خـود راه ها
در. نداد يكـي«: واكنش به اوضاع حاكم از دو حال بيرون نيستبه قول منتقدي شعر او

و ام آنروح پويايي ي مردم در افق دور يا فضاي نزديـك جا كه پيرو يد به دگرگوني، در
و ديگر انديشـه هويداست و همـراه بـا اي سـنگين ولـي بـاز،  فـارغ از نوميـدي كامـل

و اسباب ايستايي  رارـي اوج استقهاي خروج از آن در هنگامهو راه انديشيدن به علل
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)240: 1383حميديان،(».بساط بيداد
زدمي بنابراين از سخنان شاملو كه شايد تفاوت ديـدگاه نيمـا بـا شـاملو توان حدس

اش دچـار آن بـوده دارد كه شاملو در يك دوره از زندگي شخصي ريشه در همين يأسي
و نميمي كردن به جهان آرماني شكستو از همين روست كه او در رخنه توانـد خورد
و با ركسانا هم يـابي بـه چنـين آغوش شود چرا كه از نظر وي دسـت در آن قدم بگذارد

و كيمياست در حالي كه نيما كه از اين هم بـه دور هـا گونه يـأس نفسي در حكم سيمرغ
هم است با پري و شـهمي آغوش پيكر دريايي و به جهان آرماني -رهاي شـكوهمند شود

.گذاردمي قدم-ها به تعبير سمبوليست

 گيري نتيجه.6

رخ» ركسانا«و» مانلي«شعر و شب و نمادينندمي هر دو در بستر دريا هر. دهند دريا در
و شاملو بـا توصـيف اي است دو شعر، نمادي از جهان آرماني ي خـود از آن، هـاو نيما

و القاي دنياي نهفته و براي رهايي از رنجسعي در آفرينش ها در فراسوي واقعيت دارند
و دسـتهاو ناكاميهاو تلخي و دراز بشـريي جهان كنـوني  يـابي بـه آرزوهـاي دور

و شـاملو در ايـن دو شـعر خلـقان آرمانيجها.ندخواهند كه در آن پا بنه مي ي كه نيما
وليست قـرن نـوزدهم اند بسيار شبيه به همان دنياي فراواقعي است كه شاعران سمب كرده

و القا مي و نمادين در شعرشان خلق و از اينفرانسه از طريق عناصري محسوس  كردند
در پـي آفـرينش جهـان آرمـاني در فراسـوي واقعيـت بـود رو با سمبوليسم متعالي كـه

و مكـان حادثـه، بـدبيني نسـبت بـه دنيـاي مواردي. مطابقت دارد چون يكساني زمـان
و القا و آرزوي دسـت واقعيت، آفريدن و دگرگـونيي آرمانشـهر و تحـول يـابي بـدان،

و ركسانا را بسيار به هم و نزديك قهرمان داستان، دو شعر مانلي .كندمي ديگر شبيه
و نوع نگرش دو شاعر به جهان آرماني، در از سوي ديگر تفاوت اساسي در انديشه

ي، بـه وجـود جهـان نمايد؛ بدين صورت كه نيمـا در ايـن سـفر ذهنـمي فرجام كار رخ
و موفق و اميدوارتر است درمي آرماني معتقدتر و شبي را هـم شود كه در آن پا بگذارد

و پس از بازگشت بـه سـاحل نيـز همچنـان آن و در انديشـه جا سپري كند ي درياسـت
را. دهد كه به همان جا بازگرددمي عاقبت ترجيح امـا شـاملو هرگـز آن اميـدواري نيمـا

و با  و آرزوندارد و بردن وجود القاي دنياي آرماني آن، از همان آغاز دچار ترديد است
و دسـتمي بر ناتواني خويش تأكيد و سرانجام هم مأيوس از رخنه كـردن يـابي بـه كند
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برفراسوي واقعيت، به كلبه راميي چوبين ساحلي و شكست و بـراي مـي گردد پـذيرد
و رنج ساحل متروك د-رهايي از درد سـپارد مـي ناچار تن به مرگ–نياي واقعيت نماد

دليـل ايـن.يابـدمي بر خالف نيما كه با رخنه كردن در جهان آرماني از اين رنج رهايي
تفاوت انديشه در فرجام دو شعر مذكور، احتمـاالً يأسـي اسـت كـه شـاملو در زنـدگي 

و هم ح خصوصي خود از دست يافتن به يار كم سيمرغ نفسي دارد كه به تعبير خود، در
.و كيمياست

ها يادداشت
به.1 :براي آگاهي از اين ترجمه نگاه كنيد
(هدايت، صادق- صص: تهران. هاي پراكنده مجموعه نوشته)1379. . 267-272ثالث،
و بازنويسي براي آگاهي بيش.2 به تر از داستان اوراشيما :هاي جديدتر آن نگاه كنيد
(تاواراتاني، ناهوكو- -68،صـص188، شماره19، سالكيهان فرهنگي.»قصه اوراشيما«) 1381.

73 .
به.3 :درباره پري نگاه كنيد

(سركاراتي، بهمن- هـاي سـايه.»شناسـي تطبيقـي پري، تحقيقي در حاشيه اسطوره«) 1378.
صص:، تهرانشكار شده .1-25قطره،

(افشاري، مهران- جدانشنامه جهان اسالمدر.»پري«) 1379. بنياد دايره المعـارف:، تهران5،
. 597-593اسالمي، صص

- Jones, Alison. (1995). Larousse Dictionary of world folklore. PP. 
170-173.  

.م1857پيشرو شاعران سمبوليست فرانسه بود كـه در سـال.)م 1821-1867(شارل بودلر.4
شر گلبا انتشار مجموعه اشعار و هياهوي همه را برانگيختهاي .، اعتراض

به.5 و سمبوليسم در شعر نيما رجوع كنيد :براي آگاهي از مراحل مختلف رمانتيسم
(حميديان، سعيد- : تهـران . هاي شـعر نيمـا يوشـيج دگرديسي؛ روند دگرگونيداستان) 1383.

.نيلوفر
(پورنامداريان، تقي- .سروش: تهران. ام ابري است خانه) 1381.
(جعفري، مسعود- .مركز: تهران. سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما) 1386.
 Les Fleurs(شر هاي گلميالدي با انتشار مجموعه شعر 1857نهضت سمبوليسم در سال.6

du mal(به اين شيوه، ادبيات قرنسروده و با پيوستن شاعران ديگري ي بودلر شروع شد
.تأثير قرار داد نوزدهم سراسر اروپا را تحت
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و نظريه درباره و شاعران آن به هايشان دربارهي نهضت سمبوليسم و هنر نگاه كنيد :ي شعر
صص2ج.ادبييها مكتب)1381(.سيدحسيني، رضا- ،565-513.
(هنرمندي، حسن- .به بعد88زوار،ص: تهران. بنياد شعر نو در فرانسه) 1350.

- Chadwick, Charles. (1971). Symbolism. PP. 1-50. 
- Abrams, M.H. (1993). A Glossary of Literary Terms. P.209. 
- Shipley, Joseph. (1968). Dictionary of world literary Terms. London, 
P.409 
-The New Encyclopedia Britannica. (1990). Volume11, Chicago, 
:P.458 

به براي آگاهي بيش.7 : تر نگاه كنيد
(براهني، رضا- .686-661صص. تهران:، تهران2ج . طال در مس)1371.
به نـام) ونديداد، فرگرد نخست، بند نهم( اوستادر.8 يـاد)xnaθaiti(»خنـاثتي«از يك پري

و در بندهشن از هم كه با گرشاسپ در آميخته است .خوابگي پري با جم سخن رفته است شده
و آهـو بـر قهرمـان، غالبـاً بـه هاي پري پريان در قصه.9 وار، پس از نمايان شدن به شكل گور

و فريبا در مي مي صورت زني زيبارو و آميزش با او و خواهان پيوند هـم از گـاهي. شـوند آيند
مي همان آغاز در هيأت زن زيبا جلوه مي پي كامجويي از انسان بر و در ورزي عشـق. آينـد كنند

به ازدواج با او، يك موتيف  و ميل به انسان ي هاي عاميانه شناخته شده در داستان) مايهبن(پري
و قهرمان داستان كه در داستان وار است پري زن هاي متأخرتر، پايان خوشايندي دارد پـري-و
به خوشي مـي سال ج 5،289،525ج:1381درويشـان،:ك.ر.(زينـد ها در كنار هم ؛12،611و

و مدايني،؛2،817ج:1382محجوب،؛241و531: 1382شيرازي، انجوي )1377:95افشاري
آب درباره.10 و ارتباطش با ظهـور پـري پيكـران از و باروري بودن آن و نماد زايندگي آب ي
(م. دالشو-لوفلر.ك.ر :ترجمـه جـالل سـتاري، تهـران.وار هاي پري زبان رمزي قصه) 1366.

.148-137صص.توس
بهي ماهيت زنانه درباره.11 صص. دالشو-رلوفل:ي پريان نگاه كنيد .254-257م،

 منابعفهرست

(افشاري، مهـران ججهـان اسـالميهدانشـنام.»پـري«).1379. بنيـاد دايـره:، تهـران5،
. المعارف اسالمي

و مدايني، مهدي (افشاري، مهران : تهـران.)طومـار جـامع نقّـاالن(هفت لشگر).1377.
و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
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(شيرازي، سيدابوالقاسمانجوي ).هـاي ايرانـي قصـه(گل به صـنوبر چـه كـرد).1382.
.اميركبير: تهران

(براهني، رضا .تهران:، تهران2ج . طال در مس). 1371.
ع (پاشايي، توها شعريهنام هم).1378. و شعر احمد شاملو(ي . ثالث: تهران).زندگي

(پورنامداريان، تقي و داستان).1375. و: تهـران.ي رمزي در ادب فارسـيها رمز علمـي
.فرهنگي

(پورنامداريان، تقي .سروش: تهران. ابري استامهخان).1381.
(تاواراتاني، ناهوكو ،188، شـماره19، سـال كيهان فرهنگـي.»اوراشيمايهقص«).1381.

.73-68صص
(جعفري، مسعود .مركز: تهران.سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما).1386.
(چدويك، چارلز .مركز: مهدي سحابي، تهرانيهترجم. سمبوليسم).1375.
(حميديان، سعيد .ي شـعر نيمـا يوشـيج هـا داستان دگرديسي؛ روند دگرگـوني).1383.

.نيلوفر: تهران
(اشرف درويشيان، علي و: تهـران . هاي مـردم ايـران فرهنگ افسانه). 1381. نشـر كتـاب

.فرهنگ
(ويدديچز، دي و غالمحسـيني محمدهترجم.ي نقد ادبيها شيوه).1379. تقي صدقياني

.علمي: يوسفي، چاپ پنجم، تهران
(ذوالفقاري، محسن و محتـوا در منظومـه«). 1382. ي مجلـه.»ي مـانلي تحليل سـاختار

و ادبيات فارسي دانشكده و علوم انساني دانشگاه اصـفهان زبان ي، شـمارهي ادبيات
.222-199صص،35و 34
(شمها رضي، .، تهران، سخن1ج. ايران باستانيهدانشنام).1381.

(سركاراتي، بهمن هـاي سايه.»پري، تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي«). 1378.
.25-1، صص قطره:، تهرانشكار شده
(سالجقه، پروين . مرواريد: تهران.ها كاشييهزادامير).1387.

(رضاسيدحسيني، .نگاه: تهران.ي ادبيها مكتب).1381.
(شاملو، احمد .نگاه: تهران. دفتر يكم، شعرها.ي آثارهمجموع).1384.

(شفيعي كدكني، محمدرضا .ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت). 1380.
. سخن: تهران
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و گربران، آلن (شواليه، ژان سـودابه فضـايلي،يهترجمـ،2ج. فرهنگ نمادهـا).1379.
.جيحون: تهران

(صادقي شهپر، رضا قص«).1389. و يك و مقايسـ(» وار پرييهنيما يوشيج يهبررسـي
جسـتارهاي ادبـييهفصلنام). واري پريها با قصه» پيِ دارو چوپان«ساختاري شعر

صص7ي، شماره2، سال دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ،139-159.
(م.دالشو-لوفلر : ترجمه جـالل سـتاري، تهـران.وار هاي پري زبان رمزي قصه). 1366.

.توس
(محجوب، محمدجعفر ي مجموعـه مقـاالت دربـاره(ي ايـران ادبيـات عاميانـه ). 1382.

و رسوم مردم ايران افسانه و آداب .چشمه: به كوشش حسن ذوالفقاري، تهران.)ها
(الدين محمـد مولوي، جالل الزمـان فروزانفـر، تصـحيح بـديع . كليـات شـمس.)1363.

.امير كبير: تهران
.نگاه: تدوين سيروس طاهباز، تهران. كامل اشعاريهمجموع).1375(. نيما يوشيج

و وارن، آوسـتن (ولك، رنه و پرويـز . ادبيـاتيهنظريـ).1382. ترجمـه ضـياء موحـد
و فرهنگي: مهاجر، تهران .علمي
(هنرمندي، حسن و پيوند آن بـا شـعر فارسـي).1350. : تهـران . بنياد شعر نو در فرانسه
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