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  يوشيج و ميخاييل باختين وگويي نيما  گفتة بررسي تطبيقي نظري
  *قدسيه رضوانيان

  چكيده
امـا  . كنـد   تعبير مـي  »روايت نمايشي«نيماست كه از آن به ة بنيان نظري» گرايي  مكالمه«

او . شود  وگويي ميخاييل باختين مطرح مي  منطق گفت ةنظريگرايي با   اصطالح مكالمه
كنـد؛ از نظـر او شـعر      آوايي در ادبيات و هنر مطرح مـي   اين اصطالح را در برابر تك

از . چندصـدايي اسـت  ة ويـژه رمـان، عرصـ     كند و نثر، به  صدايي را نمايندگي مي  تك
با بررسي نظريات نيما كه اغلب در قالب  .ترين نوع بيان ادبي است  رو، رمان عالي اين

ويـژه داسـتان نيـز در      ساختن شعر به نثر و به نزديكشود، تالش نيما در   نامه بيان مي
حضور صداهاي ة سان باختين، داستان را عرص  او نيز به. شود  همين راستا ارزيابي مي

» روايـي  و وصـفي «خودش به مـدل  ة را به گفت رو فرم شعر اينداند، از   گوناگون مي
بـدين ترتيـب، تخيـل    . كشـد   بيـرون مـي  » من«اقتدار ة كند و از تحت سلط  تبديل مي
  .بخشد  اي را در شعر عينيت مي  مكالمه

ـ  اي بـاختين بـه تبيـين      مكالمـه ة اين مقاله در بخش مباني نظري، با تشريح نظري
و  ،آوا  سـخن تـك   دگرمفهومي، ديگربودگي،او همچون مكالمه، ة مفاهيم بنياني نظري

رسد كه نيما نيز   نيما با او، به اين نتيجه مية پردازد و سپس با انطباق نظري  چندآوا مي
ترين دستاورد او در   كند و مهم  مكالمه در شعر را مطرح مية زمان با باختين، نظري  هم

  .و چندصداست صدا، به سوي شعر عيني  شعر، حركت از سوي شعر ذهني و تك
  .شعر، روايت، نثر، نيما، باختين، مكالمه :ها كليدواژه

  
  )مباني نظري تحقيق(مقدمه . 1

مكالمه اساس . شود كه حاوي كالم گوينده و ديگري است  مكالمه از كليتي بافتي تشكيل مي
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اهميـت  . بيسـتم اسـت  ة پرداز ادبي در سد  نظريه  (Mikhail Bakhtin)ميخاييل باختينة نظري
  .گاه بحث باختين در منطق مكالمه است  عزيمت» ديگري«ة شناسان  هستي

خود را ة ما لحظات دگرگوني و تبديل انديش. شناسيم  به نظر او ما خود را از چشم ديگري مي
در يك كالم، بازتاب زندگي خويش را در آگاهي افراد ديگر . يابيم  در مناسبت با ديگري بازمي

تنها بازتاب خودمان را در . بينيم  خود را در ساحت بيروني خويش نميما هرگز . كنيم  درك مي
تنها در ارتباط با ديگران معنـا  » من«. وجود ندارد به تنهايي و در خأل» من«. يابيم  ديگران مي

افزايد زنـدگي    وي مي. مكالمه: دهد  راه ارتباط با ديگران چيست؟ باختين پاسخ مي. يابد  مي
زنـدگي  . بودن به معناي شركت در مكالمه اسـت  زنده. يك مكالمه استبنابر ماهيت خود، 

  .)491: 1378 مقدادي،( است... داشتن و گفتن، توافق پاسخ. كردن است گوشپرسيدن است، 
گـويي، مكالمـه را     در برابـر تـك  : نگرش باختين، سخت ديالكتيكي و چندگانه اسـت 

در برابر آگاهي . آوايي، چندآوايي را  برابر تكدر . نواختي، تنوع را در برابر يك. دهد  مي  قرار
گونه، آگاهي و حقيقت چندآوا و چندگونه را و در برابـر فرهنـگ     آوا و تك  و حقيقت تك

 رسمي و جزمي سوگ و جـديت خشـك، فرهنـگ مردمـي و جشـن و خنـده و طنـز را       
  .)9: 1373باختين، (

شـعر از نظـر بـاختين،    . شود  ل ميخود، بين نثر و شعر، تمايز قائة باختين در تبيين نظري
و ايـي  دتمركززسـاز اسـت در مقابـل، نثـر بـه        سـان  تحت تأثير نيروهـاي مركزگـرا و يـك   

شعر هنر طبقات عالي و ممتاز جامعه است كه با لحني فـاخر بـه   . مركزگريزي گرايش دارد
يي و هـاي محلـي و روسـتا     كـه در نثـر، آواي جشـنواره     خواند، حـال آن   صدايي فرا مي  تك

حكايـات  . رسـد   گوش مـي  بههاي محلي   ها و گويش  بازي و لودگي و تمسخر با زبان  دلقك
هـا    هاي عاميانـه و لطيفـه    المثل  هاي خياباني، ضرب  دار، تصنيف  هاي خنده  طنز منظوم و قصه

اين دگرمفهومي، با زبان ادبي در تقابل . زماني رشد كردند كه هيچ مركز زباني وجود نداشت
دگرمفهـومي  ة خـود پديـد  . هاي رسمي زمان خاص خود نشـانه رفتـه بـود     بود و عليه زبان

  .)361: 1387باختين، ( اي شده بود  مكالمه
شناسي است،   شناسي و سبك  زبانة مطالعة كه زمين ،باختين معتقد است كه زبان شاعرانه

هاي   شناسان به دنبال گرايش  شناسان و سبك  از نظر او زبان. اي است  مكالمهة كامالً فاقد جنب
و به ماهيت دگرمفهومي زبان و بيان توجهي ندارنـد؛ يعنـي    اند ساز و تمركزبخش  پارچه يك

ايدئولوژيك ـ   نوعي حيات كالمي ،بنابراين. به گرايش مركزگريز زبان كه گرايش رمان است
اي گفتمان   مكالمه ةحتي بر جنب. دهند كه در تقابل با حيات اجتماعي زبان است  را شكل مي

  .اند  شاعرانه نيز اعتنايي نداشته
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كليتي بسته است كـه قـادر بـه     ،شناسي  مثل زبان در زبان ،شناسي نيز اثر ادبي  در سبك
اي در ادبيات فارسـي، كـه فضـايي      گذاري دوره  هايي با نام  سبك. مكالمه با آثار ديگر نيست

كه از  آنحال . دهد  ها را زير يك عنوان كلي قرار مي  ها و سبك  بسيار متنوع از صداها و زبان
خاص است كه سبك آن با ارتباط متقابلش ة اثر هنري واپاسخي در يك مكالم«نظر باختين 

  .)363: 1387باختين، ( »گردد  هاي موجود در همان مكالمه تعيين مي  واپاسخة با بقي
ا گفتمان بيگانه و هرگونه اشـاره  سبك شاعرانه بر اساس سنت، از هرگونه تعامل دوجانبه ب

انساني كه ة منزل بهالبته شاعري كه از لحاظ تاريخي زنده است، . به گفتمان بيگانه محروم است
تواند با اين ارتباط و با ارتباط با   دگرمفهومي و چندمفهومي پويا او را احاطه كرده، هرگز نمي

اثـر او يابـد مگـر بـا     ة جايي در سبك شاعرانتواند   زبان خود غريبه باشد، اما اين ارتباط نمي
كـردن شـاعر بـه     تبديلآهنگ آن به آهنگ نثر، در خالل ة كردن سبك مزبور و تغيير پرد نابود

برد و شـكل    سر مي بهاي محيطي واقعي است كه بيان در آن   دگرمفهومي مكالمه. نثرة نويسند
حال، عيني و  عيناشناخته و اجتماعي و در اي ن  اين دگرمفهومي نيز مانند زبان، پديده. گيرد  مي

  .)375: همان( شود  بياني فردي بر آن تأكيد مية منزل بهداراي محتوايي خاص است كه 
زبان نيست؛ يعني آن چيزي نيست كـه  ة هاي چندگان  غرض باختين از دگرمفهومي، اليه

بلكـه او از  . هاي گونـاگون واقـع شـود     تواند در معرض برداشت  در ساحت هرمنوتيك، مي
يعنـي شـاعر بتوانـد از فخامـت زبـان ادبـي بگـذرد و        . گويـد   چندصدايي زبان سخن مـي 

زبـان  «در آن صـورت البتـه ديگـر    . دهـد  نشـان هاي اجتماعي رايج را در شعر خود   گويش
  .به ناچار بايد از جايگاه رفيع خود نزول كند» زبان مقدس«يا » شاعرانه

وگو و مناظره است ممكـن    ها بر گفت  كالسيك كه اساس آنگونه از شعرهاي   گرچه آن
هـا، آن هـم بـا زبـان       شخصـيت ة نظر برسند اما از نظـر بـاختين، مكالمـ    بهاي   است مكالمه

تواند دگرمفهومي پنداشته شود؛ زيرا دگرمفهومي به ذات زبان شـاعر    شاعر، نمية شد  تعريف
شود و گاه نيز به خلق زباني تصـنعي    تلقي مي راه نيافته است و زبان او همچنان زباني ادبي

  .شود  منتهي مي
هـاي متفـاوت، طبقـات گونـاگون،       ، فرهنـگ متفـاوت هـاي تـاريخي     هـا در دوره   انسان
هـاي    ها، محيط  هاي تحصيلي، خانواده  ها، باورها، رشته  ها، نگرش  هاي متمايز، بينش  جنسيت

هـا را    و زباني خـاص آن وضـعيت  ... ومتفاوت ي ها  ها، مقاطع سني، لحظه  زندگي، خواسته
بندي زباني و   ر و تفاوت ردهزيستي دارند، اما اين تكثّ ديگر هم ها نيز با يك  دارند كه اين زبان

تواند بـه تمـام و كمـال      كه در نثر مي  چنان .يابد  ها در شعر چندان مجال بازتاب نمي  تنوع آن
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آوا   گرا و تك  رو باختين، شعر را ماهيتاً، جزم  ايناز . اي خلق كند  حضور يابد و فضايي مكالمه
او معتقـد اسـت كـه    . گرا و چندصدا  طور ويژه رمان را مكالمه بهداند و در برابر آن نثر و   مي

هاي زباني بسيار است حال آن كه هويت شـعر، آواي منفـرد     خاستگاه رمان، اجتماع با گونه
دانـد كـه از وراي واژگـان آن،      ساحتي مي  شاعرانه را فضايي تك او فضاي زبان. شاعر است

حس و آهنگ و آوايـي  ) غير از خود شاعر(بيني   هيچ صنف و قشر و جهت و جهانة انگار
  .رسد  گوش نمي به

ضـرباهنگ از راه برقـراري   . تابـد   بندي زيـادي را برنمـي    هاي شاعرانه، رده  ضرباهنگ گونه
، )با وحدت ضـرباهنگي ( گذاري در كل اثر  هاي نظام تكيه  مامي جنبهواسطه بين ت  ارتباط بي

به هر حـال  . سازد  اند، در نطفه نابود مي  عوالم اجتماعي گفتار و افرادي را كه در كلمه نهفته
يافتن  تحققشكوفايي و ة كند و اجاز  ها تحميل مي  هاي معيني را بر آن  ضرباهنگ، محدوديت

تحقق وحدت و كيفيت كـامالً  ي حتگذاري و   خدمت تقويت، تكيهضرباهنگ در . دهد  نمي
 دهد  اي است كه سبك مزبور مبنا قرار مي  پارچه  ظاهر سبك شاعرانه و ظاهر زبان يكة بست

  .)389: باختين، همان(

بـا   رمـان  ةنويسنداي ندارد حال آن كه   باختين، شاعر با زبان شعرش هيچ فاصلهة به گفت
  .شود  واژگان يكي نمييك از  هيچزبان و 

گذاري طنزآلود، كنايي،   كند؛ تكيه  گذاري مي  ها را تكيه  هاي مختلف، هريك از آن  بلكه از راه
اي، اجتماعي به   اي، حرفه  بندي زبان گونه  بنابراين، رده... ها  تقليدي، تمسخرآميز و نظاير اين

خاص، افراد خـاص، تنـوع گفتـار    هاي   هاي خاص، گرايش  بيني  معناي محدود، زبان جهان
هاي موجود در زبان، با ورود به رمان، نظم خـاص خـود را در آن     اجتماعي و تنوع گويش

 نويسنده مند هدف مضمون كه شود  مي مبدل فردي  به  منحصر يو به نظام هنر كند  ميبرقرار 
  .)390:همان( كند سازآرايي را

. ا در خـود دارد ين رانواع ادبي پيشـ ة اند كه همد  ترين نوع ادبي مي  باختين رمان را عالي
هـا،    پيش از خود، جايگاه صداها، زبانة صداهاي منفرد و پراكندة رمان از نظر او، كانون هم

ــدئولوژي ــان   اي ــا و جه ــي  ه ــاي   بين ــاوته ــت متف ــه   . اس ــه گون ــم ب ــن حك ــه   اي اي ب
  :كند  تأكيد ميگردد كه مانند باختين   بازمي) Fridrich Schlegel(  شلگل  فردريك

شود كه تمامي اشكال و تمامي انواع ادبـي در    رمان بر كتاب يا نوشتار رمانتيكي اطالق مي
مصـالح، توسـط نثـر سـامان     ة در رمـان، انبوهـ  . انـد   آن در هم آميخته و در هم بافته شده

تـوان    در رمان، رمانس، انواع شعر ازقبيـل غنـايي، حماسـي و آموزشـي را مـي     ...   يابد  مي
گير و درخشان  اي چشم  گونه يافت؛ انواع متفاوتي كه آن را با تمامي سرشاري و تنوع و به
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رمان، شعر شعرهاست؛ بافت واحدي حاصل از تمامي شعرها و انـواع شـعري   . اند  آراسته
  )166: 1377تودوروف، ( است

ي، بـه  ا  گراسـت و از ايـن گفتمـان مكالمـه      باختين معتقد است زبان رمان زباني مكالمه
هايي كـه بـه     زبان رمان درواقع، نظامي است متشكل از زبان«: كند  گرا تعبير مي  گفتمان رمان

توصيف و بررسي اين زبان به صورت زبان . پردازند  ديگر مي احياي متقابل ايدئولوژيك يك
  .)90: 1387باختين، ( »واحد ناممكن استة پارچ  يك

ة جـا عقيـد    بـاختين از ايـن  . باختين استة انديشهاي   يكي ديگر از مؤلفه» ديگربودگي«
باختين در اين آفرينش به . آفريند  نويس شخصيتي مي  رمان. گيرد  خروج از خويشتن را برمي

حسـي يـا     اول هـم ة كند؛ مرحلـ   ضرورت تشخيص دو مرحله در هر كنش خالق تأكيد مي
و سـپس،  ) دهـد   قرار مـي خود ة جاي شخصيت آفريد بهنويس خود را   كه رمان(گوهري   هم

  .بازگشت به خود
چـه را ديگـري تجربـه      مـن بايـد آن  . گوهري اسـت   اولين مقطع فعاليت زيباشناختي، هم

خود را به جاي او قرار دهم . داند، ببينم و بدانم  بيند و مي  چه را مي  آن. كند، تجربه كنم  مي
گي كامل دروني، نهايـت فعاليـت   اما آيا اين آميخت. ... و به نوعي با وي تطابق حاصل كنم

. آغاز نشده اسـت حتي فعاليت زيباشناختي در اين مرحله هنوز . زيباشناختي است؟ هرگز
شود كه شخص به درون خود و   گاه به نحو شايسته آغاز مي  فعاليت زيباشناختي تنها آن... 

گـاه كـه     آن. گـردد   بـازمي ) بـرد   يعني بيرون از وجود آن كسي كه رنج مي(به جايگاه خود 
 رسـاند   ها را به كمال مي  دهد و آن  گوهري شكل مي  شخص به مواد و مصالح حاصل از هم

  .)189: 1377تودوروف، (
كانوني صداهاي دگرمفهومي است كه صـداي خـود او   ة نثر، نقطة موضوع براي نويسند

براي صداي نويسنده الزم را ة زمين  صداهاي مزبور پس. ها به گوش برسد  نيز بايد در ميان آن
بـرد و   توان به ظرايف نثـر هنـري نويسـنده پـي      زمينه، نمي  نمايند كه بدون آن پس  ايجاد مي

  .)368: 1387باختين، (شوند   ظرايف مزبور بدون آن شنيده نمي
كلمـه در تمـام   . اي اسـت   گيـري مكالمـه    جهـت  گيري طبيعي هر گفتمان پويايي  جهت

ـ   بيگانـه ة ي موضوع و در تمامي جهـات بـا كلمـ   مسيرهاي گوناگون خود به سو رو  هاي روب
  .اي جز رويارويي با آن در قالب تعاملي پويا و پرتنش ندارد  شود و چاره  مي

برد كه مورد نظر ايـن مقالـه     خود ره به مناسبات بينامتني مية باختين البته در ادامة نظري
اشـتراك رويكـرد ايـن دو    ة پردازد كه نقطـ   متني مي درونة اين گفتار صرفاً به مكالم. نيست
  .پرداز است  نظريه
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  باختينة زماني آن با نظري  نيما و همة خوانش نظري. 2
ة كه عمـالً اسـاس و الزمـ    ،ريزي مبناهاي تئوريك شعر دموكراتيك  اي به پايه  نيما در زمانه

تغييري ويژه كـه  خوش تغيير است؛  پردازد كه ايران كامالً دست  مي، شعر چندصدايي است
هاي سـتبر    اي در بنيان  انقالب مشروطه كه تكانه. هاي عطف تاريخ ايران است  يكي از نقطه

افزون بر آن، دو زبـانگي نيمـا   . اي شكل نيافته  آينده ةسنت و گذشته است و البته در آستان
، كـه  از زمان كودكي؛ يعني گويش مازندراني و زبان فارسي و سپس فراگيري زبان فرانسه

دهد و نيز پيوند   هاي گوناگون قرار مي  هريك او را در معرض دنياهاي گوناگون و فرهنگ
بينـد و    ، در تخيـل نيمـايي كـه عميـق مـي     متفاوتهاي ايدئولوژيك   او با افرادي با ديدگاه

شـود    پرداز شعري مي  زند و او آگاهانه، نظريه  شنود، دنياي صداهاي گوناگون را رقم مي  مي
انديشـي و    گرايـي و مطلـق    بنيان آن بر مكالمه و درك حضور ديگري است و نـه جـزم  كه 

بـاختين چنـدمفهومي اسـت    ة گر اين چندگانگي و به گفت  رو شعر او روايت ايناز . قطعيت
  .تابد  روايت آن را برمية كه تنها شيو

باختين نيـز   ةنظري. گذارد  به آزمون مي 1301 درافسانه ة خود را در منظومة او ابتدا نظري
اش بسـيار ديرتـر از ايـن زمـان       اما باختين و نظريه ؛نيما مطرح شده است ةنظريزمان با   هم

بـاختين مطـرح نشـده، بلكـه      ةنظرينيما تحت تأثير  نظرية ،بنابراين. شناخته و مطرح شدند
  .اي را سبب شده است  عصر آن دو، طرح چنين نظريه ةويژشرايط 

اش را بـه    در روايتي داسـتاني، دو شخصـيت نمايشـي   . نيماستة نظرية به منزل »افسانه«
برنده، شـعر    هاي پويا و پيش  صحنه و ديالوگة دارد و با توصيف عيني و زند  وگو وامي  گفت

. گيـرد   زند كه اساس كارهاي بعدي او و ديگر شـاعران قـرار مـي     نمايشي موفقي را رقم مي
به دليل ترك پايبندي به وزن و تكامـل   پا  كار شب لهجم ازنگرشي كه در شعرهاي بعدي او 

  .يابد  اي ارتقا مي  شناسيك ويژه  عناصر روايي، به جايگاه سبك
  : گويد  شعر افسانه مي بارةنيما در

ها اختصـاص داشـته باشـد،      تواند به نمايش  به اعتقاد من از اين حيث كه اين ساختمان مي
طـور كـه     براي همين اختصاص، همان. ها  رساساختن نمايشهاست براي   بهترين ساختمان

خود را نمايش اسم  ةافسان توانم ساختمان  ساير اقسام شعر هركدام اسمي دارند، من هم مي
زيـرا كـه بـه طـور اساسـي ايـن        ؛اسم ديگري نبودة گذاشته و جز اين هم بدانم كه شايست

توان اشـخاص يـك داسـتان را      مي. ختتوان تئاتر سا  خوبي مي بهساختماني است كه با آن 
تـر مطالـب     قدر گنجايش دارد كه هرچه بـيش  ايناين ساختمان . آزادانه به صحبت درآورد
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 هرچه بخواهي... و  ،وصف، رمان، تعزيه، مضحكه: پذيرد  خود را در آن جا بدهي از تو مي
  .)47: 1384نيما، (

ماهيـت نمـايش   . نيما و باختين اسـت ة و تنوع پيوندگاه نظري ،تأكيد بر نمايش، آزادي
تأكيد نيما بـر داسـتان، تئـاتر، دكلماسـيون،     . اي است  چنان كه باختين معتقد است، مكالمه

رويكرد به داستان در شعر به دليـل  . اي او دارد  و روايت نيز نشان از تخيل مكالمه ،وصف
اسـتان بايـد   يـز ماننـد د  از نظر او شـعر ن . گيرد  ظرفيت نمايشي داستان مورد تأكيد قرار مي

  :زندگي را بازتاب دهد
كنـد كـه     پردازد و كاري را مي  جنگد، به قضاوت مي  كند، مي  در داستان، شاعر بنّايي مي

درواقـع داسـتان راهـي    . انـدازد   جزئيات زندگي دست مية به هم. كنند  تئاتر مية در صحن
عشـق  . آزمايـد   خود را مـي گونه مهارت و زبردستي هوش و ذوق  همهاست كه او در آن، 

غزل است هنگامي كه يكي . كه غزل نيست  صورتي  درشود،   در آن ميسر است و حس مي
از اشخاص داستان عاشق شده و حماسي است اگر مبارزه و كينـه را نماينـدگاني داشـته    

  .)7 ة، نام1351( باشد
اين ابـژه  . گويد  اي است كه بر آن، ابژه مستقيماً با مخاطب سخن مي  شعر او صحنه

ها و حاالت خود را از تعامـل بـا     پشت پيري باشد، درختي باشد يا انساني، ويژگي  الك
شـعر از نظـر نيمـا بايـد     . نماياند و صـداي خـود را دارد    هاي ديگر به مخاطب مي  ابژه

اي كـه    ابژهة دهند  صداهاي گوناگون پرسوناهاي شعري باشد و نه بازتابة كنند  منعكس
پـردازي خـود طرحـي      نيمـا در نظريـه  . يات و حاالت سراينده عجين شده باشـد با ذهن
 تر شعرهاي سنتي، خود به صـدا درآينـد    افكند پرسوناهاي خفته و خاموش در بيش  مي

  .)70: 1383جوركش، (

هـايي اسـت كـه      آن ميـدان اسـت؛ محـل هيـاهوي بـدبخت     «خودش، شعر او ة به گفت
و  ‘سـرباز ة خـانواد ’. انـد   ها را فراموش كـرده   و غرور آنحالي   ها از فرط خوش  بخت  خوش

  .)105: 1356( روند  شمار مي  ، سنگرهاي ممتد اين ميدان به‘مادر  اميد’
و متعلق » الحالي  وصف«خودش شعر را از دنياي ة وصف روايي در شعر نيما، به گفت

در شعر . كشاند  كند و به دنياي زنده و پرتحرك صداهاي گوناگون مي  به خود خارج مي
شنود، شاعر از خود خـارج    محور وجود نمي مثابه روايي، شنونده تنها صداي شاعر را به

نيمـا  . دهد  رود يا ديگران را در خود حضور مي  شود و به دنياي پرازدحام ديگران مي  مي
كردن فضاي شعر است؛ فضايي كه ديگـران هـم    دموكراتيكشعر روايي، در پي ة با نظري

و موجـودات   ،گويند؛ حضور اشيا، اشخاص  حضور دارند و از بودن خود سخن ميحق 
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صدايي پيش از او در   كند كه با شعر تك  در شعر او فضايي چندصدايي ايجاد ميمتفاوت 
  : گويد  نيما مي. تقابل است

آوردن در دل همـه   رنـج كـردن و   فكركسان ة به جاي هم. بودن يعني همه كس بودن شاعر
هايي كـه    زبان كومه. ه چيز بودن و با زبان حال همه چيز و همه كس حرف زدنكس و هم

ة ها، درختي كه تنها در دامنـ   اند؛ زبان درخت  ها آن را خالي و خلوت گذاشته و رفته  گاوبان
در يك آن ملك؛ هم شيطان، ... بايد شيطان بود ...  زبان تميزها، ناتميزها. كوهي قرار گرفته
خواهد با شيطان به دوزخ برود و او را در ميـان عـذاب و شـكنجه      كه ميهم ملك؛ ملكي 

ها براي اين كه   اينة خواهد با ملك همدردي كند و هم  شيطاني كه مي. بيند، مالمت كند  مي
زيرا كه كار  ؛گزارند  گونه كه ديگران مي  شايد، گزارده شود بهتر از آن  حق مطلبي چنان كه مي

  .)634: ها  نامه( شاعر اين است

تر به عناصر روايت توجه دارد يا بـه بـالزاك،     چنان كه در نقد شعرهاي شين پرتو، بيش
اي،   باختين نيز در تخيل مكالمـه . كند  صداي مطلوب اشاره مي منزلة تولستوي و پوشكين، به

  .كند  و صداهاي گوناگون ارزيابي مي تفاوتمهاي   زبانة آثار پوشكين را عرص
  :گويد  به شين پرتو مي اي مهنيما در نا

مقصود من جداكردن شعر زبان فارسي از موسيقي آن اسـت كـه بـا مفهـوم شـعر وصـفي       
ام بر اين است كه مخصوصاً شعر را از حيث طبيعـت بيـان آن بـه      من عقيده. سازش ندارد

  .)109: همان( پذير نثر را بدهم  طبيعت نثر نزديك كرده، به آن اثر دل

گري را پيش از هر كار   شما فوت كاسه« :گويد  ه خطاب به شين پرتو مياو در همين نام
  .است» نويسي  مهارت در تكنيك داستان«گري،   و منظور از اين فوت كاسه .)78(» ايد  دريافته

. اي او دارد  و روايت نشان از تخيل مكالمه ،تأكيد نيما بر داستان، تئاتر، دكلماسيون، وصف
  :نويسد  كه در همان نامه مي چنان. باشدزندگي بازتاب از نظر او شعر نيز مانند داستان بايد 
رود و دست به بدن   كند، به عمق فرو مي  شنود، زندگي مي  بيند، مي  در اشعار شما خواننده مي

ايد و   دهايد، در اشعار خودتان نشاني داريد و اگر رنج بر  اگر شما زندگي كرده. داري دارد  جان
ايد، رنج و احساسات شـما در اشـعار شـما جانشـين خـود شـما         مندي را چشيده  عالقهة مز

  ).78( نويسي به اين جانشيني صحه گذاشته است  مهارت شما در تكنيك داستان. اند  شده

رو،  اينزند؛ از   نامه را به هم پيوند مي  شعر و داستان و نمايش روايتنيما معتقد است كه 
فضـاي روايـي، فضـاي حضـور اشـيا و اشـخاص و       . شعري اوسـت ة روايت، كانون نظري

  .هاي گوناگون است    ها و ديدگاه  موجودات گوناگون با خاستگاه
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اي شعر نيما، استفاده از گويش مازنـدراني در دل زبـان ادبـي شـعر       يكي از ابعاد مكالمه
خـود را  ة اجتمـاعي بسـت  ــ   شـناختي   اين گويش در مكالمه با زبان ادبي، ماهيت زبان. است
نيمـا بـا   . دهـد   تري در ايجاد ارتباط با زبان ادبي از خود نشـان مـي    نهد و انعطاف بيش  وامي
تنـوع  «. كنـد   كردن اين گويش به بافت زبان ادبي زبان شـعر خـود را دچـار تغييـر مـي      وارد
بـه جـاي زبـاني واحـد،     گردد و حاصل ايـن فراينـد     مند گفتار به تنوع زبان مبدل مي  هدف
  .)385: 1387باختين، ( »هاست  اي بين زبان  مكالمه

خواند، مقاصد اجتماعي   به زبان شعر خود فرامي گويشورانشاو اين گويش را همراه با 
هـا را در خـدمت مقاصـد و      اي ظريـف آن   گونـه  بهكند اما   آنان را از زبان خودشان بيان مي

هاي متعدد ديگر با زبان ادبي خود،   تركيب اين زبان و البته مؤلفهاز . گيرد  اهداف خودش مي
نيما اين ظرفيت . آفريند؛ همان كه ويژگي شاخص رمان است  نظام هنري خاص خود را مي

تـر و بهتـر     نويسـان، روشـن    را گويي از خود رمـان  ـ خودش داستانة البته به گفتـ  نثر رمان
 هسـتند،  اوپـردازي    هايش كه درواقع متون نظريـه   نامهاز همين روست كه در . دريافته است

تمـام كوشـش مـن    «. داستان استـ  ساختن شعر به نثر نزديكغالباً سخن از نثر و داستان و 
در ايـن صـورت شـعر از انقيـاد بـه      . اين است كه حالت طبيعي نثر را در شعر ايجـاد كـنم  

شاعران مخاطب خود را از تصنع در  او) 85: 40ة ، نام1351( »شود  موسيقي مقيد ما رها مي
. شده بر شعر  دهد؛ خواه اين تصنع، صنايع بديعي باشد، خواه موسيقي تحميل  شعر پرهيز مي

رو به وصف، البته وصف  ايناو بر آن است تا زبان در شعر حالت طبيعي خود را بازيابد از 
  :ورزد  آورد و بر آن نيز تأكيد مي  روايي روي مي

كه طرز كار عوض شود و آن مدل وصـفي روايـي را كـه دنيـاي باشـعور       عمده اين است
يعني با حرف صرف طبيعي  ؛بايد بيان براي دكلماسيون داشت... هاست، به شعر بدهيم   آدم

بينيد كه تا اين كار را نكنيم دكلماسيون هم نخواهيم داشت و در ادبيـات مـا    مي. وفق بدهد
  .)40ة ، نام1368( واهد بودآوري خ  تئاتر، مفهوم مسخره و زيان

چه در بيرون زنـده   خواهند زنده را با آن  هر دو مي. ظاهرندة دكلماسيون و تئاتر، سازند
  .)36ة همان، نام( است، سروكار بدهند

دار باشد، درواقع بيش از هـر چيـز بـر عنصـر       بايد نثري آهنگ شعر گويد  وقتي نيما مي
بودن لحن گفتار به اين معني نيست  طبيعياما اين . دراماتيك و لحن طبيعي گفتار تأكيد دارد

جوركش، ( بودن و لحن گفتار نسبي است طبيعي. روزه نزديك شود كه شعر بايد به زبان هر
توجه نيما بـه روايـت و   . باشد هر كس با جايگاه او تناسب داشته ريعني گفتا ؛)108: 1383
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. در شعر او نيز بسيار مؤثر بـوده اسـت   متفاوتهاي   قابليت شگردهاي روايي در ايجاد وزن
خـواني   ارتباط ضرباهنگ تند شعر با وضعيت جديد، با خروج از ايستايي سنت كـامالً هـم  

  .دارد؛ ضرباهنگي كه نماد حركت و البته شتاب به سوي تغيير است
كند؛ از زبان تـوده، از    وجو مي  جا جست همهنظور، مصالح شعر خود را در نيما بدين م

 :گويـد   مـي  33ة او در نامـ . واژگان غيرفارسـي حتي گويش مازندراني، از واژگان باستاني، 
كنيـد    چه بسيار كلمات كه در آن پيدا مـي  .»گرفت) توده(بايد اين مصالح را از زبان آرگو «

خورد، بلكه مصالحي است كـه فقـط در سـبك      سبك متوسط نمياما به كار سبك فاخر و 
تئـاتر بـه خصـوص و در نثـر     (رود   كار مـي  بهها   دست  اشعار به فهم پايينة نازل، براي تهي

انـد، كلمـات ماليـم و      در اين صورت بايد در بين كلمات آركائيك كه كهنه شده .)تر  بيش
هـا، اسـم چيزهـا      وجو در كلمات دهاتي  جست...  دست بياوريد بهمأنوس با سبك خود را 

خيال نكنيـد  . ها  نترسيد از استعمال آن. هركدام نعمتي است) حيوانات، گياهانها،   درخت(
وجود آورده  بهزور استعمال اين قواعد را . قواعد مسلم زبان در زبان رسمي پايتخت است

  .)72: 1351 نيما،(است 
نيز حضـور دارنـد و   » تو و او«در شعر او . نيست» من«فرمانروايي ة شعر نيما تنها عرص
  . است» من«تر از حضور   حضورشان بسي پررنگ

گـر خواهـان    ناپذير است و در پيوستگي متعادل خود، بيـان   گسست ‘من، تو، او’اين مثلث 
در » من«و » تو«اگر گاه  يحت... انسان دردمند روزگار است » او«. انسان با انسان استة رابط

اگر درد همـه را در خـود   » من«. و سرگذشتش همواره حاضر است» او«ب باشند، شعر غاي
كه تنها درد خود را به همه تسـري   آنها نشسته است نه   كند، به جاي كل انسان  احساس مي
  .)227: 1378مختاري، (يك درد خاص نيست » من«رو درد  ايناز . داده باشد

ها و   پديدهة فروشدن او در هم. گيرد  را دربرمي به وفور نيز ديگر موجودات» او«البته اين 
  :سازد  از سنگي نيز انساني پويا مي يحتبودن،  عميقخودش ة به گفت

گاه بايد در خـود  . مثل دانستن معني يك شعر است. دانستن سنگي يك سنگ كافي نيست
شده است، چه در بيرون ديده  آن قرار گرفت و با چشم درون آن به بيرون نگاه كرد و با آن

بايد بارها اين مبادله انجام گيرد تا به فراخور هوش و حس خـود و آن  . به آن نظر انداخت
  .)7: 1351 نيما،(شوق سوزان و آتشي كه در تو هست، چيزي فراگرفته باشي 

صـراحت   بـه كند،   تعبير مي) otherness( »ديگربودگي«همان مفهومي كه باختين از آن به 
  .شود  مينيما مطرح ة در نظري
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شـدن از خـود و توانسـتن بـه      خارجدو قدرت به طور متناوب و دائمي بايد در شما باشد؛ 
شـدن از خـود،    خـارج ... شـود    هاي شما با اين دو قدرت تكميل مـي   كفايت. خود درآمدن
شناساند كه بدون آن شناسايي، شما مبتدي   هاشان و فكرهاشان را به شما مي  ديگران و رنج
اهيد بود و اثر شما ساده و خام و بسيار ابتدايي و غيرقابل بقا در محيط كمـال  كار خود خو

  .)43: همان( واقع خواهد شد

 راسـتاي يابند و سـمبل نيـز در     ها البته در شعر نيما ارزش سمبليك مي  اين اشيا و پديده
طحي سـ  :كنـد   كم دو سطح براي كالم ايجاد مي دست. يابد  كردن شعر كاربرد مي چندصدايي

هـا، شـعر را     سـمبل «: فهمـد   مي» تر  عميق«نيما ة شود و سطحي كه به گفت  كه زود دريافته مي
دهنـد و خواننـده خـود را در برابـر       دهند، وقار مـي   دهند، اعتبار مي  كنند، دامنه مي  عميق مي

  .)95( »يابد  عظمتي مي
جوالنگاهي كـه بـراي   . جز ابهام چيزي نيست اشياء كنه. چيزي كه عميق است، مبهم است
انسـان  ...   دارد  مـي تـر    اين وسعت، هنرمند واقعي را تشنه. هنرمند هست، اين وسعت است

دهد كه جهـاتي از آن مـبهم و     مندي نشان مي  تر عالقه  نسبت به آثار هنري يا اشعاري، بيش
  .)137(هاي متفاوت باشد   تاريك و قابل شرح و تأويل

اي پويـا از آواهـاي     آميـزه . يافتـه نيسـت    دسـت و تكـوين    البته زبان شعر نيما زباني يك
بـر زبـان   خواهـد   مـي زباني نو در شعر است و ة متقابل است كه نويددهند يحتگوناگون و 

شعر نيما، نقد زباني، كالمي و انديشـگي  . آواي شعر پيش از خود فائق آيد  دست و تك  يك
بـه   ؛گـرا دارد   اي و رمـان   شناختي، هويتي مكالمه  شعر نيما از منظر سبك. پيش از خود است

خـود را بـروز دهـد و بـه     ة ويژة توان بالقوة تواند هم  باختين گفتمان فقط در رمان مية گفت
هـا و    هـا، زبـان    گفتمان شعري نيما، مملو از پـژواك ديـدگاه  . ژرفاي واقعي خود دست يابد

ادبـي او، بلكـه در   ة اي نيما نه فقط در بيان نظري  ذهنيت مكالمه .هاي گوناگون است  خواسته
خـود را در قالـب نامـه كـه قـالبي      ة او نظري. شود  ساختار بيان اين نظريات نيز بازتابيده مي

ها گاه مخاطبي معين دارند و گـاه مخـاطبي فرضـي و      اين نامه. دارد  گراست، بيان مي  مكالمه
پيشـوند  . همسايه يعني حضـور ديگـري  . نهد  نام مي» هاي همسايه  حرف«ها را   گاه نيز آن  آن
شايد در . ديگري را نيز در خود داردة پردازي و مناظر  و قدرت نظريه ،ساني، برابري هم» هم«

هايي از هـر    ها؛ شخصيت  ها و شخصيت  تر جداي از تكثر و تنوع مضمون  نگاهي موشكافانه
كشـندگان محلـي كـه بـا       فرودستان در فضاي شعر، رنـج ويژه حضوردادن   قشر و طبقه و به

ها را نيز   ساختار كوتاه و بلند مصرع يحتجويند، بتوان   گويش محلي خود در آن شركت مي
  .در راستاي همين نگرش تفسير كرد
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انساني كه دگرمفهومي و چنـدمفهومي  ة منزل بهالبته شاعري كه از لحاظ تاريخي زنده است، 
هـاي    به ميزان(تواند با اين ارتباط و با ارتباط با زبان خود   كرده، هرگز نمي پويا او را احاطه

اثر او يابـد مگـر بـا    ة تواند جايي در سبك شاعران  غريبه باشد، اما اين ارتباط نمي) مختلف
كـردن   تبـديل آهنگ آن به آهنگ نثر، در خالل فراينـد  ة كردن سبك مزبور و تغيير پرد نابود

  .)375: 1387باختين، ( نثر ةشاعر به نويسند

  .و نيما آن شاعر تاريخي زنده است
  

  گيري  نتيجه. 3
پرداز شعر نو   و نيما، نظريه ،پرداز علوم انساني  سان باختين، نظريه نسبت هم بهبستر اجتماعي 

را سـبب   گـون  هـم اي   نظريهة پرداز و البته متفكر، ارائ  و نيز دو زبانگي هر دو نظريه ،فارسي
در . كه شعر كهن، مجالي براي بروز آواهاي گوناگون نبوده است معتقدندهر دو . شده است

نامـه فرصـت     غرب و به طور خاص روسيه، زادگاه باختين، اين ديدگاه در رمـان و نمـايش  
كردن شعر به نثر و داستان و با وصـفي و   نزديكبروز يافته است و در ايران، نيماي شاعر با 

خـويش را بازتـاب دهـد و شـعر را از     ة تا روح و مسائل زمان خواهد ميدن شعر، كر روايي
به دنياي روايت دردهاي انسان روزگار خويش سـوق دهـد و بـدين    » الحالي  وصف«دنياي 

شود كه نگاه او بـه وزن    اين رويكرد باعث مي. گونه، راهي نو در برابر شعر فارسي بگشايد
و مضمون از اسـاس   ،باهنگ، واژگان، زبان، گويش، معناشعر، رديف و قافيه، موسيقي، ضر

ورود به دنياي شعر را بيابند كـه پـيش از آن راهـي بـه ايـن      ة دگرگون شود و مسائلي اجاز
  .دهد  گونه راهي گشوده در برابر شعر فارسي قرار مي بديناند و   عرصه نداشته
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