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  چكيده
اي  ترين مفاهيم نظرية شعري نيما يوشـيج اسـت. عـده    ترين و مهم از اصلي» گرايي عينيت«

و   يافتن بخشي از اشعارش نظريه و با ذهني  منظور او را خلق شعرهايي كامالً عيني دانسته
دادن نادرست ايـن مفهـوم بـه ديگـر      اند. برخي نيز با نسبت يافتهشعر وي را دچار تناقض 

اند. با دقت در آراي نيما  دست داده اجزاي نظريه و شعر او تعريفي متفاوت از اين مفهوم به
يابيم كه اساس تفكر و  چنين درنظرگرفتن سير تاريخي اين مفاهيم در شعرش، درمي و هم

به آراي فيلسوفاني نظير هگـل و مـاركس، بـه     وجهرويكرد نيما ديالكتيكي است و وي، بات
گرايي  كه اصل عينيت هماني سوژه (ذهن) و ابژه (عين) دست زده و درنهايت، بدون آن اين

موردنظرش مخدوش شود، از تضـاد بـين ايـن دو بـه سـود عينيـت عبـور كـرده اسـت؛          
چـه   ديگـر، آن  نبيـا  شـود. بـه   كه خود او نيز به جزئي از آن عينيت تبديل مـي  صورت اين به

جـواري و تقابـل    اشتباه انداختـه درنيـافتن ايـن هـم     منتقدان را در مواجهه با اين مفاهيم به
ديالكتيكي بوده است. توجه به ساختار ديالكتيكي موردنظر نيما در فهم و تحليل اشعار وي 

ـ    گشاست و در اين مقاله، عالوه بسيار راه ا نقـد  بر ترسيم دقيق رويكرد او در ايـن زمينـه، ب
  اي از اشتباهات منتقدان در مواجهه با شعر او برطرف شده است. چهار شعر وي، پاره
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  . مقدمه و طرح مسئله1
تـرين مفـاهيم نظريـه و شـعر نيمـا       از مهم )subjectivity( »ذهنيت«و  )objectivity( »عينيت«

دانسـت و گـرايش بـه     بودن آن مي هستند. وي يكي از مشكالت شعر كهن فارسي را ذهني
كرد. بايد گفت در مواجهه با اين مفاهيم اشتباهاتي  نهاد مي ها را پيش عينيت و بازتاب پديده

معناي مطلق دانسته و  يني بهمعني سرودن شعر ع نهاد نيما را به رخ داده است؛ برخي اين پيش
چنين،  اند. هم اش ناموفق دانسته كردن نظريه  يافتن بخشي از اشعارش وي را در عملي با ذهني

نيمـا باعـث شـده تـا برخـي منتقـدان بـه          درنيافتن نسبت اين مفاهيم با ديگر مفاهيم نظرية
مـدة ايـن اشـتباهات    چه موردنظر نيماست برسند. بايد افزود دليل ع برداشتي متفاوت از آن

  توجه نادقيق به آراي نيما و سير تاريخي اين مفاهيم در نظريه و شعر وي است.
نيما نخست در تقابل با شعر كهن فارسي، كه غالبـاً ذهنـي اسـت، بـا رويكـردي شـبيه       

و قرارگرفتن در جايگاه فاعل شناسا به تفكيك سـوژه از ابـژه و    )Rene Descartes( دكارت
كنـد و   پردازد و سهم عينيت را احيا مي دادن ذهنيت خود در آن مي دخالتوصف ابژه بدون 

 ، هگـل )Immanuel Kant( چـون كانـت   درادامه بـا رويكردهـايي كـه آراي فيلسـوفاني هـم     
)Friedrich Hegel(فوئرباخ ، )Ludwig Feuerbach(و ماركس ، )Karl Marx(  را در اين زمينه
 كيـ الكتيد و )materialism( سـم ياليماتر يهـا  دگاهيـ دبـه اتخـاذ    ت،يـ درنهاآورد،  ياد مـي  به
)dialectic (به و زند يم دست كيـ الكتيد«كه  نه،يزم نيا در  اش هينظر لِئاديا و يينها صورت 
كه  سوژه و ابژه، بدون اين )identity( »هماني نيا« دادن و با شكل رسد يم ،است» و ذهن نيع

ها به سود  گرايي مخدوش شود، از تضاد و دوگانگي بين آن گرايشش به ماترياليسم و عينيت
هاي عيني در كليت شـعر و   تركردن سهم گزاره كه با بيش صورت اين كند؛ به عينيت عبور مي

  شود. يل ميخود او نيز به جزئي از عينيت موردنظر تبد» هماني سوژه و ابژه اين«تحقق 
بيني خود برگزيـده و   عنوان جهان تر، بايد گفت نيما اصل ديالكتيك را به در نگاهي دقيق

خود را  ايدئالدروني كرده است و با برقراركردن ديالكتيك بين آراي اين فيلسوفان صورت 
  .1شكل داده كه درادامه به اين امر پرداخته شده است

  
  ة پژوهشنيشي. پ2

: 1376ثالـث    پرداختـه اسـت (اخـوان   » ذهنيـت «و » عينيت«به مفاهيم ثالث  مهدي اخوان 
بـر تأثيرگـذاري    اساس كار وي تعريف اين مفاهيم و تأكيد بر گفتة نيمـا مبنـي   ).254 - 231
  اي نكرده است. گرايي است و به ساختار ديالكتيكي بين عين و ذهن اشاره تيتر عين بيش
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ديگـر پرداختـه و    و نسبتشـان بـا يـك   شاپور جوركش به مفـاهيم نظريـة شـعري نيمـا     
كردن شعر دانسته  )polyphony( »چندصدايي«گرايي را در خدمت ساختار نمايشي و  عينيت

) و درادامه حضور نيما در شعرش و بروزيـافتن احساسـاتش در   58 - 54: 1393(جوركش 
رنتيجه دانسته و د» صدايي تك«و موجب » گرايي ذهنيت«مواجهه با اشيا و طبيعت را مصداق 

ديالكتيك «كه درنيافتن ساختار  براين ). عالوه71 - 70وي را دچار تناقض يافته است (همان: 
موجب اين برداشت نادرست شده، بايـد گفـت در   » هماني سوژه و ابژه اين«و » عين و ذهن

كه تحقق چندصـدايي   برداشت از مفهوم چندصدايي نيز تسامحي رخ داده است: نخست آن
). 135: 1388 كيدريـ دبـه   ديـ بنگرگيـرد (  وگـو شـكل مـي    از طريق گفت در بستر رمان و

از  ،هسـتند  وگو گفت بر يكه مبتن ،ماين يشينما ينخست شعرها ةبهتر است در وهل ن،يبنابرا
ها كه هيچ نشـاني   يما، حتي آنن يشعرها همةجوركش به  راديا و شوند يبررس دگاهيد نيا

)، نادرسـت اسـت؛ دوم   154 - 148: 1393جوركش ها نيست (بنگريد به  وگو در آن از گفت
را مصداقي از چندصـدايي بـدانيم   » ديگري«كشاندن  صحنه به» وگو گفت«كه اگر فراتر از  آن

)، بايد گفت اصرار جوركش براي حذف شـاعر يـا سـوژه از شـعر، آن هـم در      54(همان: 
صدايي است و بر تعدد اشيا و اشخاص نيستند، خود برخالف اصل چند شعرهايي كه مبتني
  صدايي خواهد رساند. مجدداً ما را به تك

مقايسه با شعر كهن فارسي بحـث كـرده اسـت     تقي پورنامداريان دربارة اين مفاهيم در
اي به سـاختار ديـالكتيكي مـوردنظر نيمـا      ). وي هيچ اشاره281 - 243: 1391(پورنامداريان 

  مقاله متفاوت است.نكرده و تفاسير ايشان از شعر نيما نيز با تفاسير اين 
رضا براهني بخشي از اشـعار نيمـا را دكـارتي و بخشـي ديگـر را فرادكـارتي يافتـه و        

: 1393گرايي دچار تناقض يافتـه اسـت (براهنـي     پردازي و عينيت درنتيجه وي را در نظريه
توجهي براهني به  چنين بي درنيافتن ساختار ديالكتيكي عين و ذهن و هم ).139، 134، 129
  حول اين مفاهيم موجب اين برداشت شده است. سير ت

اي با گزينش بندهايي ذهني و عينـي از اشـعار نيمـا (بنگريـد بـه       شمسي پارسا در مقاله
گرايـي موفـق نبـوده اسـت      كـردن عينيـت   ) نتيجه گرفته كه نيمـا در عملـي  50 - 31: 1390

هـا، و   خي آن). درنظرنگرفتن نسبت اين مفاهيم در كليت يـك شـعر، سـير تـاري    46  (همان:
  ساختار ديالكتيكي موردنظر نيما موجب اين برداشت نادرست شده است.

گراني نيز با ذكر اصطالحات و جمالت صريح خود نيما در اين زمينه صرفاً بـه   پژوهش
اند؛ ازجمله بهمن  ها اشاره كرده شدن به طبيعت و اشيا و درآميختن با آن بر نزديك قصد او مبني

كرده اسـت   )، محمد حقوقي كه مطلبي واحد را سه بار تكرار108 - 101 :1350شارق (شارق 
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محمـد   )،328 - 327: 1393؛ حقـوقي  122 - 121: 1385؛ حقوقي 196 - 195: 1368(حقوقي 
). ايـن  128 - 127: 1389)، و محمود فتوحي (فتـوحي  194 - 189: 1372مختاري (مختاري 

ي تحقق اين امر، كه همان ديالكتيك گران نيز هيچ اشاره و توجهي به مسير و مجرا پژوهش
جواري عين و ذهن يا دخالت احساسـات   عين و ذهن است، نكرده و درنتيجه اساساً آن هم

شـد و ديگـر    گرايـي نيمـا منجـر مـي     ظاهر به تناقض در اصل عينيت سوژه در ابژه را، كه به
اي كه با ارائة  ؛ مسئلهاند اند، مطرح نكرده و پاسخي براي آن نداشته منتقدان به آن اشاره كرده

  سير تاريخي و نقد دقيق اشعار نيما در اين مقاله حل شده است.
مند  بار، با استناد به نظريه و شعر نيما، به گرايش هدف در پژوهش حاضر، براي نخستين 

و شعر   تواند ضرورت بازخواني اساس نظريه وي به ديالكتيك اشاره شده است كه خود مي
دست بدهد. دربارة مفاهيم عينيت و ذهنيت  اي به ته باشد و نتايج مهم و تازهنيما را درپي داش

گذاشتن اين مفاهيم بر ديالكتيك،  بنيان ها با هم نيز براي نخستين بار است كه به  و نسبت آن
بندي اشعار بر اين اساس، واكاوي ساختار ديالكتيكي عين و  ها، تقسيم سير تاريخي تحول آن

هـاي نادرسـت منتقـدان از ايـن       چنين برداشـت  ي سوژه و ابژه اشاره و همهمان ذهن، و اين
  مفاهيم با استناد به آرا و شعر نيما تصحيح و تعديل شده است.

  
  ارچوب نظريه. چ3

  عينيت، ذهنيت، ماترياليسم، و ديالكتيك 1.3
به هرچيز مادي و ملموس كه در پيرامـون و خـارج از ذهـن اسـت اشـاره دارد و      » عينيت«
و » سـوژه «كننـده   هـاي عينـي اسـت. مشـاهده     درك و دريافت ذهن از اين پديـده » ذهنيت«

  ).333و  233: 1996شوند (بنگريد به ليسي  ناميده مي» ابژه«شونده  مشاهده
گرايي، با تأكيد بر اصالت ماده، معتقد است كـه هرچـه وجـود دارد     يا ماده» ماترياليسم«

رو واقعيـت   ) و ازاين608: 1397ه بستگي دارد (پاهاسكار كم به ماد دقيقاً ماده است يا دست
). بنـابراين، مـاده   7 - 6: 1397انسان نيز جزوي از همان ماده و جهان مادي است (ايگلتـون  
). واضح اسـت كـه   32: 1389محصول ذهن نيست، بلكه ذهن محصول ماده است (انگلس 

ـ     ماترياليسم با عينيـت  لِ ديـدگاه ماترياليسـم ديـدگاه    گرايـي پيونـدي مسـتقيم دارد. در مقاب
گرايي قرار دارد كه با ذهنيـت پيونـد دارد و اصـالت را بـه      يا انديشه )idealism( »يسمايدئال«

  ).99: 1393دهد (بنگريد به پريچارد  ذهن، روح، و انديشه مي
وگوي توأم با جـدل اسـت (فولكيـه     معني مباحثه و گفت نيز، كه به» ديالكتيك«واژة 

مثابة فنـي   در فلسفة پيشامدرن و تا قبل از ظهور هگل غالباً با همين معني و به )،10: 1362



 55   )اسماعيل شفقو  محسن باقرينظريه ... (هماني سوژه و ابژه در  ديالكتيك عين و ذهن و اين

كـه هگـل از آن در راسـتاي تقابـل و      ) تـا ايـن  6رفته است (همـان:   كار مي شبيه به منطق به
  ). 64دادن عناصر متضاد بهره گرفت (همان:  آشتي

ري فيلسوفان موردنظر پس از مروري مختصر بر سير و پيوند اين مفاهيم در دستگاه فك
  ها پرداخته خواهد شد.  كارگيري آن نيما، به چگونگي توجه وي به اين آرا و به

  
  دكارت 2.3

در تاريخ فلسفه، نوع رويكرد به مفاهيم عينيت و ذهنيت را به دو دورة عمدة قبل از دكارت 
ة ارسـطويي،  در فلسـف «كنند. به اين معنـا كـه    (فلسفة ارسطويي) و بعد از دكارت تقسيم مي

بودن فاعل شناسا با شيء  دليل يكي معناي بازنمايي درست از يك شيء نبود و به شناخت به
كـه   ) تـا ايـن  47: 1979(بنگـريد به رورتي » اساساً بين عالم و معلوم تمايزي وجود نداشت

مـن  «). دكـارت بـا جملـة    45را ابداع كرد (همان: » مثابة آينة طبيعت ذهن به«دكارت مفهوم 
ها را از  سوژه را مركز هستي و ابژه را موضوع شناخت قرار داد و آن» انديشم، پس هستم يم

  ).46 - 41: 1391هم جدا كرد (بنگريد به دكارت 
  

  كانت 3.3
اي از  شـهود و مجموعـه  براينـد  اي او، كانـت ابـژه را    برخالف نظـر دكـارت و ذهـن آينـه    

). از نظـر او، مـا در   69: 1397ن دانسـت (بنگريـد بـه اسـتر     هاي ذهني سوژه مي فرض پيش
رسـي داريـم و فقـط آن بخشـي از اشـيا را       مواجهه با اشيا فقط به يك معرفت اوليه دسـت 

هاست و بخش غيرپديداري  آن )phenomena( »پديدار«يا » نمود«توانيم شناسايي كنيم كه  مي
يست (بنگريد به شناخت ن است، براي ما قابل )noumena( »نفسه شيء في«يا » ذات«ها، كه  آن

توانـد فـراهم آورد در    در نظر كانت، يگانه يقيني كه فلسفه مي«رو،  ). ازاين57: 1367 كورنر
  ). 11: 1388(بووي » وجود خود ما خانه دارد، نه در چيزي خارج از خود ما

  
  هگل 4.3

شدن بر تضادهاست؛ تضاد ميان روان و تن، ذهن (سـوژه)   از نظر هگل، غايت فلسفه چيره«
را در » ديالكتيـك «رو، هگـل   ). ازاين170: 1395(كاپلستون » عين (ابژه) يا عقل و طبيعت و

اسـت. برخـورد تـز و    » سنتز«، و »تز آنتي«، »تز«كار برد كه مشتمل بر  مفهوم جمع نقيضين به
تـز اسـت و ازسـويي     شود كه ازسويي تلفيق تز و آنتـي  گيري سنتز منجر مي تز به شكل آنتي
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). بنابراين، هگل از اين طريق تضاد بين عين و ذهن 65 - 64: 1362فولكيه وضعيتي جديد (
هرچه ذهن است واقعيت است و هرچه واقعيت است ذهن «گويد:  را از ميان برداشته و مي

  ).142: 1379(سينگر » است
  

  فوئرباخ 5.3
و  )absolute( »مطلـق «يست در ذيل مفهوم ايدئالشدن ذهن و عين را، كه هگلِ  فوئرباخ يكي

گيري آن بود، نپذيرفت و،  كرد و بنابر آن سوژه مبدأ شناخت طبيعت و شكل روح مطرح مي
رد (بنگريـد بـه   كـ  مفهوم مطلقگزين  را جاي فيزيكي طبيعت و انسانبا تكيه بر ماترياليسم، 

او جزئي از طبيعت است و خودآگاهي  خودانسان  ،ياز نظر و ).32 - 31، 24: 1389انگلس 
كـه سـوژه را مبـدأ پيـدايش     ايـن ايـده    وي با است. طبيعتدرك خود در ذيل گرو در نيز 

(بنگريد بـه   را اشتباه فلسفة جديد از زمان دكارت دانست آنو  كردطبيعت بدانيم مخالفت 
نـزد فوئربـاخ    ‟هسـتي ”كنـد،   آغـاز مـي   ‟هستي”هگل از  پس اگر« ).120: 1387لوويت 

  ). 290، 7: ج 1395لستون (كاپ» است، نه ايده و انديشه ‟طبيعت”
  

  ماركس 6.3
را مطـرح كـرد. او بـا جنبـة     » ماترياليسـم ديـالكتيكي  «ماركس، با نظر به هگل و فوئربـاخ،  

آفريد، مخالف بود  ايده و انديشه واقعيت و اشيا را مييستي ديالكتيك هگل، كه در آن ايدئال
: 1362شده است (فولكيـه  دانست كه به ذهن بشر منتقل  و انديشه را همان جهان مادي مي

دانست كه انسان مـدنظر او در   چنين، او ايراد ماترياليسم فوئرباخ را در اين مي هم ).75 - 45
 جهـانِ «. مـاركس معتقـد بـود:    )55: 1397رابطه و مواجهه با طبيعت منفعل است (ايگلتون 

ينـد  ابرصـنعت و   محصولبلكه باشد،  شدهزل داده امستقيماً از چيزي نيست كه محسوس 
  .)297: 1385احمدي ( »اي از جامعه است مرحله

  
  . عينيت، ذهنيت، ماترياليسم، و ديالكتيك در نظر نيما4

  عينيت و ذهنيت در نظر نيما 1.4
نيما بارها مشكل شعر كهن فارسي را ذهني يا سوبژكتيوبودن آن ذكر كرده و توجه به محيط 

را توصـيه كـرده اسـت (بنگريـد بـه      پيرامون و اتخاذ و بازتاب جهـات مـادي و عينـي آن    
  ).94: 1393؛ يوشيج 145و  139: 1394  يوشيج
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انـد   برخي منظـور نيمـا از ايـن جمـالت را سـرودن شـعرهايي سراسـر عينـي دانسـته         
بـوده  » ترديـد  رئاليسم بـي «كه او با نفي كامل ذهنيت مدافعِ يك  ) و اين139: 1393  (براهني

يـافتن بخشـي از اشـعارش وي را در     ن با ذهني) و بنابراي26: 1387است (چراغي و رضي 
  ).46: 1390اند (پارسا  گرايي ناموفق يافته بخشيدن به عينيت تحقق

چـه   آن«كند و كار شاعر را سـاختن   را رد مي» رئاليسم مطلق«كه نيما گرايش به  درحالي
  ).227 - 226و  219، 112: 1394داند (بنگريد به يوشيج  است مي» مجازي و سمبليك

كه  گرايي و تأكيدش بر توجه به اشيا و محيط در حين اين ما در شرح چگونگي عينيتني
» ها به جهـان نگريسـتن   از چشم آن«و » ها نشستن جاي اشيا و پديده به«توانايي شاعر را در 

درون «صورت بگيرد و شـاعر بايـد بتوانـد بـه     » موقتاً«كند كه اين امر بايد  داند تأكيد مي مي
طور كه مشـخص اسـت،    ) و، همان137 - 135، 119، 109(بنگريد به همان: بازگردد » خود

  جا كنار هم نشاندن عين و ذهن است. رويكرد نيما در اين
كند كه از نظر وي شعر صـرفاً بـه يـك امـر       چنين، تعاريف نيما از شعر مشخص مي هم

و عينيـت بـا   نيست و درواقع ماحصل تلفيق خودآگاهي متكي عيني يا فرايندي كامالً ذهني 
  ).59: 1388؛ يوشيج 335و  130: 1393الهام و ذهنيت است (بنگريد به يوشيج 

شناسايي و وصف «، »جداكردن سوژه از ابژه«چه در وهلة اول مدنظر نيماست  بنابراين، آن
در نسبت با شعر كهن فارسي اسـت  » برابر ذهنيت احياي سهم عينيت در«طور كلي  ، و به»ابژه

نيسـت.   معناي تناقض يا عدم موفقيت وي در ايـن زمينـه   بخشي از اشعارش بهيافتن  و ذهني
  دهد.  موردنظر او قرار مي» اي ذهن آينه«اين رويكرد نيما را در جايگاهي نظير دكارت و 

  
  ماترياليسم و ديالكتيك در نظر نيما 2.4

هـاي   اش با انديشـه  مند نيما به ماترياليسم و ديالكتيك را بايد در امتداد آشنايي گرايش هدف
» افسـانه «وجو كرد. وي، كه پس از شـعر   ، جست3تأثير برادرش، الدبن و تحت 2ماركسيستي

بـا انتقـاد از خـود (بنگريـد بـه       1310شاعري رمانتيك شناخته شـده بـود، از اوايـل دهـة     
شـود   )، به بيان مسائل سياسي، اجتماعي، و اقتصادي متمايـل مـي  464 - 463: 1393  يوشيج

اي به الدبن از او دربارة ديالكتيك راهنمايي خواسته و از قصد خود  ) و در نامه469(همان: 
  گويد: اش مي كارگرفتن اين مفهوم در نظرية ادبي بر به مبني

بـه ديالكتيـك فرامـوش     خواهش دارم اوالً از وضعيت خودت بنويسي ... و ثانياً راجـع 
دانـي كـه، بـرخالف     دانم تو بـه تحريـرات مـن عقيـده داري و مـي      نكن. من قطعاً مي
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خـواهم چيـز بنويسـم. در ايـن      معاصرين خودم، با چه مواظبت و بـا چـه نظريـه مـي    
ط و محفـوظ اسـت و رقمـي    خصوص هرچه براي من بنويسي مثل يك كتاب مضـبو 

بسيار تازه است از براي تاريخ حيات فكري من و تو، و اميد واثق دارم كـه بـراي هـر    
شود. از اين ساعت من انتظار دريافـت يـك چنـين كاغـذي را      طبقه مثمر ثمر واقع مي

  ).405كشم (همان:  مي

ت. وي معتقد هايش مشهود اس توجه نيما به مفاهيم ديالكتيك و ماترياليسم در يادداشت
است اساس جهان برآمده از ماده است و تبديل و تبدل و پيوستگي هميشگي انرژي و ماده 

). 175: 1388با هم صورت كنوني جهان را رقم زده و شكل داده است (بنگريد به يوشـيج  
پردازان ماركسيسم در ايران، دربـارة ايـن مفـاهيم     ترين نظريه اي به تقي اراني، از مهم در نامه

» ماترياليسم تـاريخي «اي ديگر به مفهوم  ) و در نامه427 - 426: 1393كند (يوشيج  بحث مي
  ).445نظر دارد (همان: 

اين فكـر را مـن از منطـق    «گويد:  نيما دربارة پيوند و وحدت بين اجزاي شعرش مي
چيـز نتيجـة خـودش نيسـت، بلكـه نتيجـة        ام كه اصلِ علمي است كه هـيچ  مادي گرفته

جـا همـان نقطـة رسـيدنِ      ) كه درواقع اين153: 1394(يوشيج » ران استخودش با ديگ
ماترياليسم و ديالكتيك به هم است و اشاره به يكي از اصول اولية ماترياليسم ديالكتيك 

  گويد: دارد كه مي
هايي  اشيا و پديده از اتفاقي اي چون توده برعكس متافيزيك، ديالكتيك طبيعت را نه هم

شناسد كـه در آن اشـيا و    اي واحد و منسجم مي مجموعه  مثابة لكه بهديگر، ب جدا از يك
گذارنـد   اند و همه متقابالً بر هم تأثير مـي  ديگر مرتبط وار به هم اي اندام شيوه ها به پديده

  ).76: 1362(فولكيه 

: 1394شعر (بنگريد به يوشيج » فُرم«و » ساختمان«بنابراين، تالش نيما در راستاي خلق 
(بنگريـد بـه   » ــ شـعر    قطعـه «تعابيرديگر، ساختنِ  ) يا، به157، 151، 149، 142، 130، 126

شـعر  » فـرم ذهنـي  «و » شكل دروني«) يا 115 - 113: 1394؛ رؤيايي 38 - 33: 1393رؤيايي 
) ماحصل گرايش وي به ماترياليسـم  126 - 125، 99 - 98: 1383كدكني   (بنگريد به شفيعي
   ديالكتيكي است.

خواهم انتظام  من مي«گويد:  كند و مي نيما مفهوم ديالكتيك را در فرم شعرش نهادينه مي
» تزهـا اسـت   طبيعي به فرم شعر داده باشم. درواقع، فرم شعر من سنتز حتمي تزهـا و آنتـي  

گويـد و   ). وي از ساختار ديالكتيكي شعر و كيفيت و كاركرد سنتز مـي 212: 1394(يوشيج 
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چنـين از   ) و هـم 162: 1388كند (بنگريد به يوشيج  آن را توصيه مي توجه به رعايت اصول
كه سنتز را در ساختار شعرش موردتوجه قرار نداده و اعمال نكـرده   دليل آن احمد شاملو، به
  ).222كند (همان:  است، انتقاد مي

اشارات نيما به دكارت، كانـت، هگـل، فوئربـاخ، و مـاركس و تالشـش بـراي نقـد يـا         
ارزش احساسـات در زنـدگي   «ويژه در مقالة  اش و به آراي ايشان در آثار نظري كردن دروني

. وي بـه هگـل نظـر    4شدني اسـت  ) مشاهده96 - 29: 1394(بنگريد به يوشيج » هنرپيشگان
خـود   خـودي  با نظرية فلسفي هگل، فكر برحسب پرنسيب آن به«مثبت داشته و معتقد بوده 

)، و مطالعة آثار هگـل و  40(همان: » شود گاني ميترقي كرده و باعث پيدايش در جهان زند
  ).207ماركس را ضروري برشمرده و توصيه كرده است (همان: 

هاي ماترياليسم و ديالكتيك در ابعـاد   از اين مقطع تا پايان كار نيما، گرايش وي به آموزه
نمود  ويژه در پيوستگي با مفاهيم عينيت و ذهنيت و وجوه مختلف محتوا و فرم شعرش و به

كه وي در امتداد رويكرد ماترياليستي درصدد برداشتن فاصلة بـين خـود    كند تاجايي پيدا مي
آيد تا به جزئي از آن تبديل شود و براي تحقق  (سوژه يا ذهن) و طبيعت (ابژه يا عين) برمي

  بندد. كار مي اين مسئله مفهوم ديالكتيك هگل را به
و تـوجهش بـه آراي فيلسـوفان مورداشـاره را      توان سير تفكـر  با بررسي آراي نيما، مي

رديابي كرد: نيما، كه با اتخاذ ديدگاهي منطقي و دكارتي جـدايي خـود (سـوژه) و طبيعـت     
 كنـد و درصـدد   تر مـي  رنگ (ابژه) را مفروض گرفته بود، درادامه اين فاصله و جدايي را كم

سد و مقدمات گرايش به واسطه به شناخت طبيعت يا ابژه بر صورت مستقيم و بي است تا به
جـاي قيـاس بـا     طبيعت و اسرارش به«گويد:  كند و مي ايانه را فراهم مي گر رويكردي تجربه

  ).99: 1393(يوشيج » شوند تجربه و مشاهده شناخته مي
شدن به طبيعت و پيداكردن  همين رويكرد است كه پس از نزديك  در گام بعد و در ادامة

كه انسان خود نيز جزئي از طبيعت بوده و هم اوست كـه   شود واسطه متوجه مي شناخت بي
جاست كه آراي فوئرباخ دربارة نسـبت طبيعـت و    باعث اين افتراق و جدايي شده و در اين

انسان واسطة تباين در بين اجـزاي طبيعـت اسـت.    «گويد:  شود. نيما مي تر مي انسان برجسته
  ).247(همان: » شود وجود او در جزء همان اجزا محسوب مي

هـا   عنوان جزئـي از آن  يابي به محيط و درون اشيا را به نيما درادامه تالش خود براي راه
من اشـيا  ). «317(همان: » ذهن معرض امتحان تمام اشيا است«گويد:  كند. وي مي شروع مي

  ).149(همان: » كنم را از مبدأ و اصلشان پيدا مي
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صورت كامل ميسر نيست و فقط بخشـي از   ها به يابي به اشيا و شناخت آن البته، اين راه
كه تنها شناخت پديـدار   بر اين جاست كه گفتة كانت مبني توان محقق كرد و در اين آن را مي

كُنه اشيا جـز ابهـام   «گويد:  شود. نيما مي ها، تداعي مي اشيا ممكن است، نه شناخت ذات آن
  ).199: 1394(يوشيج » چيزي نيست

انتهايي است كه به مقـدار انتبـاه و موقعيـت خـود      موعة بيبراي من اشيا عبارت از مج
نام داد كه در وجـود اشـيا   » تغيير به نسبت«توان  ايم؛ به اين مي قسمتي از آن را شناخته

ايــم  طـور مقتضـي ديـده    بـه خــود آن  هـا را نسـبت   تغييـري نـداده اسـت، بلكـه مــا آن    
  ).307: 1393  (يوشيج

اشيا و طبيعت فراتر از مشاهده يا امتحان ذهني از  يافتن به شدن و راه تالش براي نزديك
يابـد و از ايـن    ها قراردادن ادامـه مـي   ها و خود را در جاي آن وجوي همانندي طريق جست

  گويد:  شود. نيما مي هماني سوژه و ابژه فراهم مي طريق مقدمات اين
طوركه  ام. همان من بارها خود را در جزء ساير اشيا قرار داده، در وجود خودم فكر كرده«

دربارة ساير اشيا و دوست دارم مرا به همان وضع كه هستم در نظرم مجسم كننـد و مـن از   
دقت وارد شده با كمال  كنم در اشيا به هميشه سعي مي). «231(همان: » دور به خودم بخندم

قـدر زمـان دوسـت مـن كـه در همـين        وجو كنم. چـه  ها را جست طرفي اصل واقعي آن بي
  ).328(همان: » ام باه كردهخصوص اشت

سـويي   يابي و هم و درنهايت اين رابطه و تقابل نيما با طبيعت و اشيا و تالشش براي راه
هـا بـا هـم را     همـاني آن  ها در فرايندي ديالكتيكي بين عين و ذهن و سوژه و ابژه، اين با آن

كه موردتأكيـد  » ديدنها  از چشم آن«و » جاي اشيا نشستن به«ديگر، آن  عبارت درپي دارد. به
هماني سوژه و ابژه  اي براي اين  اشتباه انداخته، درواقع، مقدمه نيماست و برخي منتقدان را به

هـايش   اي است كه با درنظرگرفتن سير شعر و رويكرد وي و ديدگاه است و اين همان نكته
  شود.  دريافت مي

  
  . ديالكتيك عينيت و ذهنيت در شعر نيما5

تـوان در   راساس سير تاريخي و نوع مواجهة او با مفاهيم عينيت و ذهنيت مياشعار نيما را ب
هماني سوژه و ابژه نزديك شده  گام به اين به بندي كرد. وي درطي زمان و گام سه دوره دسته

طور خالصه، درنهايت  است. درادامه و پس از ترسيم مختصات و ذكر نام اشعار هر دوره، به
بندي برمبنـاي وجـه غالـب     شود. اين تقسيم در اين زمينه تمركز مي كار نيما ايدئالبر دورة 
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معناي اختصاص همة اشـعار   رويكرد نيما و اشعار مهم او در هر دوره انجام شده است و به
  هر دوره به يك رويكرد به مفهوم مطلق نيست.

  
  )1316تا  1299دورة نخست: عينيت يا ذهنيت (از سال  1.5

) ادامـه دارد.  1316» (ققنـوس «) آغاز شده و تا 1299» (خون سرد پريده، قصة رنگ«از شعر 
گرفتن جدايي خود از ابژه و قراردادن خود  اساس كار نيما اتخاذ رويكرد دكارتي و مفروض

اساس، اشعار اين دوره در كليت خود يا  در جايگاه فاعل شناسا و بازتاب ابژه است. برهمين
  گيرند: ر دو دسته قرار مياند يا ذهني. اشعار اين دوره د عيني

  ذهنيت 1.1.5
هاي جزءنگرانه و عيني در كليت خـود داراي فضـا و بيـاني ذهنـي      اشعاري كه باوجود پاره
، »شـير «، »افسـانه «، »اي شـب «، »پريده، خون سرد قصة رنگ«اند از:  است. اين اشعار عبارت

در جـوار  «، »شـده  يمتسل«، »از تركش روزگار«، »گل مفسده«، »گل نازدار«، »چشمة كوچك«
  ».قلعة سقريم«، و »سر سخت

  

  عينيت 2.1.5
تر اين اشعار پس از گرايش نيما به  اشعاري كه شاعر به عينيت گرايش نشان داده است. بيش

و در بيـان مسـائلي چـون فقـر، ظلـم، عـدالت، و مبـارزة         1310ماركسيسم در ابتداي دهة 
، »شـمع كرجـي  «، »خانوادة سـرباز «، »اركنخ«، »محبس«، »يادگار«اند:  اجتماعي سروده شده

  ». نعرة گاو«، و »خاطرة اَمزَناسر«، »سرباز فوالدين«، »نام شهيد گم«، »جامة مقتول«، »قو«
  

مندي شعر  گامي و تقابل عينيت و ذهنيت در خدمت ساخت دورة دوم: هم 2.5
  )1327تا  1316(از سال 

) ادامـه  1327» (مهتـاب «تا ابتداي شـعر   شود و ) آغاز مي1316» (ققنوس«اين دوره با شعر 
اي  مندانه شكل ساخت دارد. در اشعار اين دوره نسبت عينيت و ذهنيت در كليت يك شعر به

با هم برابري دارند و نسبت اين دو عنصر بـا كليـت شـعر موردتوجـه شـاعر بـوده اسـت.        
سهم عينيـت را   دهد و اشعار را نمادگرايي شكل مي ترين سهم از وجه ذهني  چنين، بيش هم
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انـد. اشـعار ايـن     روند، احيا كـرده  گام با عناصر ذهني پيش مي نيز تصاوير عيني شعر، كه هم
  توان به دو دسته تقسيم كرد: دوره را نيز مي

  گامي عينيت و ذهنيت هم 1.2.5
در اين دسته از اشعار، شاعر سعي دارد تعادلي بين سهم عينيت و ذهنيت برقرار كند. گاهي 

كند و  راه مي كند و گاهي موضوعي عيني را با بيان ذهني هم ذهني را عيني بيان ميموضوعي 
هـا توسـط شـاعر     عنوان يك اثر منسـجم، نسـبت و سـهم آن    طور كلي در كليت شعر، به به

خنـدة  «، »نـاك شـب   انـدوه «، »خانة سريويلي«سنجيده و رعايت شده است. شعرهايي نظير 
داسـتاني نـه   «، »اليكـا «، »مـانلي «، »مادري و پسري«، »ياد«، »دار صبح لكه«، »پليد اميد«، »سرد
، »مردگان مـوت «، »گل مهتاب«، »واي بر من«، »در فروبند«، »پادشاه فتح«، »پا شب كار«، »تازه
  ترين اين اشعارند. از شاخص» همه شب«و 

(همـان:  » پـا  كـار شـب  «در توضيح چگونگي اين رويكرد بايد گفت مثالً شعري نظيـر  
بـردن و   موضوع و بياني كامالً رئاليسـتي و عينـي دارد، امـا شـاعر بـراي پـيش       )618 - 611

پا از عناصر بيـان ذهنـي    هاي دراماتيك داستان و القاي حاالت شخصيت شب باالبردن جنبه
چنـين در شـعرهاي    پـا نيـز بهـره بـرده اسـت و هـم       نظير تشبيه يا بيان ذهنـي افكـار شـب   

)، 347 - 346: 1386(يوشـيج  » واي بر من«واري نظير  كابوسو   و كامالً ذهني  سوررئاليستي
» همـه شـب  «)، و 500 - 498(همـان:  » مردگـان مـوت  «)، 355 - 352  (همـان: » گل مهتاب«

انـد و   اي كامالً عيني ارائه شـده  بخشي و جلوه ) تصاوير فراواقعي شعر با تجسم765(همان: 
ديگـر   دمت هم بوده و بـا يـك  بدين طريق عينيت و ذهنيت در كليت يك شعر كامالً در خ

  راهي دارند.  پوشاني و هم هم

همـاني سـوژه و    گامي عينيت و ذهنيت با زيرساخت تقابلي و ديالكتيكي (اين هم 2.2.5
  ابژه در ساحت نمادين)

تـوانيم مصـداقي از آن نمـاد     در آن دسته از اشعار نمادگرايانة اين دوره كه خود نيما را مـي 
نوعي از تقابل عينيـت   يك مرحله از ديگر اشعار نمادين همين دوره و به واقع، نيما بدانيم، به

ها را در جهـت تقابـل ديـالكتيكي غيرمسـتقيمِ خـودش       و ذهنيت فراتر رفته و نخستين گام
هـا برداشـته اسـت؛     آن» همـاني  اين«مثابة سوژه و نمايندة ذهنيت با عينيت و ابژه و تحقق  به

شـكل   تـر خـودش بـا ابـژه بـه      و با حضور و تقابل صـريح  تر امري كه در دورة بعد مستقيم
انـد از:   ترين شعرهاي اين دسته عبـارت  شود. شاخص دادن آن مي تري موفق به انجام متعالي
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، »هـا  آي آدم«، »خـواب زمسـتاني  «، »پر شكسته«، »مرغ مجسمه«، »مرغ غم«، »غراب«، »ققنوس«
  (متعلق به دورة بعد).» مرغ آمين«، و »توكا آقا«، »او را صدا بزن«، »خواند خروس مي«، »ناقوس«

) 327 - 325(همـان:  » ققنوس«در تشريح چگونگي اين ساختار بايد گفت مثالً در شعر 
اي و ذهنـي، در مـوقعيتي كـامالً برسـاخته و ذهنـي       عنوان يـك موجـود افسـانه    ققنوس، به

پر از جزئيات و كـامالً  حال  و تنهايي و تقابلش با ديگر پرندگان) و درعين   (موقعيت كانوني
عيني (توصيف جزئي و دقيق موقعيت ققنوس و ديگر پرندگان) در موقعيت و جايگاه يـك  

شـكل يـك    كه خود را بـه  براين گيرد و شاعر يا سوژه، درمقام راوي شعر، عالوه ابژه قرار مي
بـا  كنـد)، درادامـه نيـز     دهد (مردي كه آتش پنهان خانـه را روشـن مـي    ابژه در شعر جا مي

هاي دروني و ذهني ابژه يا ققنوس حضـور   دادن احساسات ذهني خود در مونولوگ دخالت
كند و از  تر مي تر پررنگ و ديالكتيك عينيت و ذهنيت را تكميل خود را در شعر هرچه بيش

هماني سـوژه (شـاعر) و    سمت معناي نهايي و نمادين شعر، كه اين اين طريق مخاطب را به
  دهد. حت نمادين است، سوق ميابژه (ققنوس) در سا

  
  )1337تا  1327دورة سوم: ديالكتيك عين (ابژه) و ذهن (سوژه) (از سال  3.5

شـب همـه   «شود و تا آخرين شعر نيمـا، يعنـي    ) آغاز مي1327» (مهتاب«اين دوره با شعر 
چنين ساختار ديـالكتيكي   تر و هم )، ادامه دارد. در اين دوره، سهم عينيت بيش1337» (شب

تر از دورة قبل شده است. نيما بـا درآوردن خـود از    تنيده تر و درهم عينيت و ذهنيت فشرده
سـازد و   شـود و ديالكتيـك مـي    رو مي مثابة سوژه با ابژه روبه طور مستقيم و به پشت نماد به

  د:نشو دارد. اشعار اين دوره نيز به دو دسته تقسيم مي هماني گام برمي سمت تحقق اين به

  الكتيك عين و ذهن و تأثيرپذيري سوژه از ابژهدي 1.3.5
طور مشخص در راستاي تحقـق   در اين دسته از اشعار، فرايند ديالكتيكي بين عين و ذهن به

گيرد و تـأثير و تـأثر ناشـي از     شدن شاعر با طبيعت و مظاهر آن انجام نمي هماني و يكي اين
ين ديالكتيـك در شـعر جـاري    صورت سنتز و ماحصلِ ا اين مواجهه موردتوجه است كه به

عنـوان   عنوان تز خود را دربرابر ديدگان شـاعر بـه   كه وضعيتي عيني به صورت شود؛ بدين مي
دهـد و حاصـل آن احسـاس، تفكـر، و      تز است، قـرار مـي   جا آنتي ذهن و سوژه، كه در اين

شـود.   موقعيتي است كه عين و ابژه موجد آن بوده و توسط شاعر در سطح شعر جاري مـي 
در شب سرد «، »را ري«، »برف«، »ست ام ابري خانه«و » داروگ«ين حالت در شعرهايي نظير ا

  شود.  مشاهده مي» پرة ساحل نزديك شب«، و »زمستاني
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) شاعر يا 760 (همان:» داروگ«در توضيح چگونگي اين فرايند بايد گفت مثالً در شعر 
اي از  و اين مواجهه شـبكه  شود شدنِ كشتگاهش مواجه مي سوژه با وضعيت ابژكتيو خشك

دهد و وي نتايج آن را با بيان اين احساسـات و   مسائل و احساسات را در ذهن او شكل مي
  كند.  صورت معناي نمادين موردنظرش در شعر جاري مي به

، را شـايد بتـوان   »برف« و »را ري«تر اين دسته، نظير  چنين، اشعار سمبوليستي و مبهم هم
يافت و  بر ابهام ذاتي اشيا و ناتواني انسان در ره هاي كانت مبني به آموزهبرآمده از توجه نيما 

ها درنظر گرفت. نيما در اين اشعار نيز، برخالف سمبوليسم فرانسـوي كـه    شناخت كامل آن
، 2: ج 1371؛ براهنـي  551و  542، 2: ج 1391تر ذهني است (بنگريد به سيدحسـيني   بيش
ا برپاية ديالكتيك عين و ذهن بنا كرده است. خود او در )، اشعار ر122: 1394؛ شميسا 662
  گويد: باره مي  اين

اين جنبة الينفك سمبوليزم است كه اشياي خارجي هر جزء از طبيعت مـادي در نظـر   
نويسنده يا پرسوناژهاي مختلف او تأثيرات مختلـف خـود را دارا هسـتند. اشـيا داراي     

د؛ نتيجة ارتباط سوبژكت و ابژكت خـارجي  طور كه هستن بر آن ارزش واقع شده، عالوه
چـه خـود    تر از آن شناسيم. دقيق طور مي شوند. امروز ما سمبوليزم را اين تجسم داده مي

  ). 542: 1393اند (يوشيج  شناخته ها مي سمبوليست

  هماني سوژه و ابژه ديالكتيك عين و ذهن و اين 2.3.5
شدن خـود بـا    ابژه فراتر رفته و در راستاي يكيدر اين دسته از اشعار، نيما از تأثيرپذيري از 

، »اوال ماخ«، »دهد ساز هنگام كه گريه مي«، »اجاق سرد«، »مهتاب«دارد. شعرهاي  آن گام برمي
در پيش «، »سيوليشه«، »هست شب«، »در كنار رودخانه«، »در نخستين ساعت شب«، »چراغ«

(متعلق بـه دورة قبـل)   » ناك من بتا«، و »ها از شب گذشته است پاس«، »كي كك«، »ام كومه
  اند.  ترين شعرهاي اين دسته شاخص

» سرشـته «هـايي نظيـر      بـا واژه » همان شدن سوژه با ابژه اين«نيما در چند مورد از فرايند 
» اسـتحاله «)، و 136(همان: » استغراق«)، 253و  135(همان: » تخمير«)، 135: 1394(يوشيج 
اين   بندي و تفكيك منظم و دقيق . وي تأكيدي بر دسته) ياد كرده است543: 1393(يوشيج 

توان بين اين اصطالحات قائل شـد و   به تفاوتي كه مي اصطالحات نداشته است، اما باتوجه
برداشـتن   مرور و با تمهيدات مختلفي درصدد ازميـان  به طرز كار نيما، كه به چنين باتوجه هم

مثابة آخرين مراحلـي درنظـر گرفـت كـه      ا را بهه توان آن فاصلة سوژه و ابژه برآمده بود، مي
  رسانند.  مرور و ترتيب نيما را به مقصد نهايي مي به
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شاپور جوركش با تكيه بر اين نظر، كه غايت كار نيما شعر عيني و نمايشيِ محض گفتن 
 هـر «مثابة مراحلي كه شاعر در  ندادن خود در ابژه است، اين اصطالحات نيما را به و دخالت

شود درنظر گرفته و به همين دليل مجدداً نيما را در تحقـق هـدفش    به ابژه نزديك مي» شعر
  نويسد:  دچار تناقض ديده و مي

پشت اتود شـود،   ك دهد كه در آن زندگي يك ال نويد آن را مي» در كنار رودخانه«شعر 
پشت نگذشته كه تصـويرِ خـود شـاعر راه را بـر مـا       اما هنوز يك بند از توصيف سنگ

افتـد و   پشت بـه يـاد خـود مـي     در سنگ» حلول«و » استغراق«بندد. نيما در نيمة راه  مي
دوش  مشاهدة موجودي كه سنگ بر پشت دارد بار مسئوليت و آرماني را كه خودش به

  ).150: 1393آورد (جوركش  يادش مي كشد به مي

هر ابژه در هر  نيما براي مواجهه با» تكنيك«مثابة  درواقع، جوركش اين اصطالحات را به
شــعر دانســته اســت، امــا بايــد گفــت اصــطالحات يادشــده در دســتگاه فكــري نيمــا بــار 

هستند و در راسـتاي  » هماني اين«داشته و همگي معادلي براي » فلسفي«و » شناختي معرفت«
دادن  نيمـا بـراي تحقـق ايـن امـر شـكل      » تكنيـك «انـد و   كار رفته شدن سوژه با ابژه به يكي

در مـتن    گذاري نشانه«، و »كردن مرحله به مرحلة سهم ذهنيت كم«، »و ذهن ديالكتيك عين«
نيما » هماني اين«به مفهوم موردنظرش است. درادامه براي ترسيم سير » براي هدايت مخاطب

  گذاري مجدد چهار مرحله پرداخته شده است:  تفكيك و نام با ابژه به 

  تطبيق سوژه با ابژه  1.2.3.5
سوژه، با اتخاذ مختصاتي از ابژه تالش دارد تا در فرايندي ديالكتيكي عين  ةمثاب شاعر، به

تـوان   هماني خود (سوژه) با ابژه دست بزند. مي و ذهن را در تالقي با هم قرار دهد و به اين
: 1386(يوشـيج  » اجاق سـرد «درنظر گرفت. شعر » شدن سرشته«اين مرحله را معادلي براي 

  ار است:) از اين دسته اشع678 - 677

  هاي دورادور مانده از شب
  در مسير خامش جنگل

  چيني از اجاقي خُرد سنگ
  .اندرو خاكسترِ سردي

  
  انگيز هاي من مالل چنان كاندر غباراندودة انديشه هم
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  طرحِ تصويري در آن هرچيز
  داستاني حاصلش دردي.

  
  روزِ شيرينم كه با من آتشي داشت؛

  رنگ گرديده نقش ناهم
  گرديده؛سرد گشته، سنگ 

  .زردي با دمِ پاييزِ عمرِ من كنايت از بهارِ روي
  
  هاي دورادور چنان كه مانده از شب هم

  بر مسير خامشِ جنگل
  چيني از اجاقي خُرد سنگ

  .اندرو خاكسترِ سردي

شـود. در بنـدهاي دوم و    در بند اول تجسم مادي و جزئياتي از ابژة موردنظر ترسيم مي
تنيـدن   دادن ديالكتيـك عـين و ذهـن و درهـم     ابژه، بـا شـكل   هماني با سوم تالش براي اين

شود و در بنـد چهـارم مجـدداً بـه ابـژة       ها با زيرساختي تشبيهي شروع مي ناپذير آن تفكيك
عنوان تز و پاية اصلي ديالكتيـك،   بر تأكيد بر ابژه به گردد و با اين كار، عالوه موردنظر بازمي

كنـد. شـعر بـاوجود     دو رعايـت مـي   سان و دوبـه  يكطور  هاي عيني و ذهني را به سهم پاره
دليـل   شدن سوژه به ابژه و داشـتن بـار عـاطفي بـاال و تأثيرگـذار، بـه       بودن در نزديك موفق

كاربردن صريح ادات تشبيه در بندهاي دوم و چهارم، فعالً گامي اوليه در اين زمينه اسـت   به
اندازد، اما نكتة بسيار مهمي كـه   مياي بين سوژه و ابژه  چنان براي مخاطب شعر فاصله و هم

بايد دربارة اين شعر و ديگر اشعار اين دسته درنظر داشت اين است كه تشبيه يا استعاره در 
تنيـدگي   علت درهـم  سو نيستند و به طور دقيق با معناي سنتي و بالغي خود هم اين موارد به

چنين در نسبت با سوژه و ابژه  ها از هم و هم ديالكتيكي سوژه و ابژه مرز اركان و اجزاي آن
اي است كه قصـد شـاعر را     تفكيك و تعريف نيست. درواقع، تشبيه همان نشانه چندان قابل

پردازد  تر اين نشانه مي كردن هرچه بيش  رنگ كند. نيما درادامه به كم براي مخاطب آشكار مي
  برد. هاي ديگري نيز بهره مي و از تكنيك

بر يادآوري و تذكر ايـن نكتـه كـه توجـه بـه       نمايد، عالوه اما در اين مجال ضروري مي
مـوردنظر نيمـا در خـوانش و درك     ةهماني سوژه و ابژ ساختار ديالكتيك عين و ذهن و اين
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بـا    رابطه ها و اختالفات هميشگي در گشاست، يكي از بدخواني درست اشعار وي بسيار راه
هميشه برطرف شود. ايـن بـدخواني و    به همين رويكرد نيما براي باتوجه» اجاق سرد«شعر 

در بند سوم شعر است كه غالباً با ضبط و خوانش نادرست » آتشي«اختالف مربوط به كلمة 
ارائه شده است و گاهي براي همين ضبط نادرست، با اصـرار منتقـدان، توجيهـاتي    » آشتي«

  اند:  آورده شده و شعر را بر همين اساس تحليل كرده
 چـاپ  1334، كه در آذر چيست؟ـ   كيستعطايي در كتاب   بار ابوالقاسم جنتي نخستين 

  ).31: 1397را آورده است (يوشيج » بودش  آشتي «شده، صورت نادرست 
عطا و لقاي نيما  ثالث، كه به اين شعر بسيار عالقه داشته، در دو كتاب مهدي اخوان 

ثالـث   (اخـوان   و بـدايع نيمـا يوشـيج    هـا  بـدعت ) و 71ب:  1376ثالث  (اخوان  يوشيج
را » بودش آشتي «) صورت 207: 1382ثالث  اي (اخوان  ) و در مصاحبه193 الف:  1376

از شعر  از مجموعه» مرد و مركب«چنين درقالب تضميني از نيما، در شعر  ذكر كرده و هم
خـوان ثالـث   آورده است (ا» روز شيريني كه با ما آشتي باشد«صورت  آن را به اين اوستا

» شيرين«و » آشتي«تر بين كلمات  ). دليل اصرار وي بر اين ضبط تناسب بيش36 :1384
  ).71ب:  1376ثالث   بوده است (بنگريد به اخوان» روز خوش و شيرين«و القاي معناي 

  را برگزيده است.» بودش آشتي «احمد شاملو نيز در دكلمة خود از شعر صورت 
نـوعي آن   دانسته و به» تر طبيعي«و » تر فصيح«را » آشتي«سيروس شميسا ضبط نادرست 

  ). 165: 1388 شميسابه  بنگريد(را ترجيح داده است 
، كه خـود تـدوين كـرده، داليـل     اشعار نيما يوشيج مجموعهعبدالعلي عظيمي در مقدمة 

به  بنگريد(يح داده است طور مفصل توض را به» آشتي«اش به ضبط نادرست    ترجيح و عالقه
  ). 11: 1384 عظيمي

عظيمي بعدها نيز در برگزيدة خود از اشعار نيما ديدگاه و سليقة خود را اعمال و ضـبط  
  ). 256: 1399ثبت كرده است (عظيمي » آشتي«نادرست 

درست » آشتي«ضبط » معناي شعر«و » وزن«به  ، باتوجهعمارت ديگراز نظر مؤلف كتاب 
  ).306: 1383 شهرستاني به بنگريد(است 
عنـوان شـاعران نيمـاييِ     ثالث را بـه  چنين، هيوا مسيح ضبط نادرست شاملو و اخوان  هم

ــي  ــاد برم ــم اصــيل و مورداعتم ــد و ه ــه  گزين ــن ضــبط ب ــين از اي ــه چن ــوان نمون اي از  عن
  ).1025، 2: ج 1392كند (مسيح  هاي نيما ياد مي زدايي آشنايي

جـاي   هاي مطرح از شعر معاصـر، بـه   شعرِ نيما و گزيدهكه در اغلب كتب نقد  ماحصل اين
بوده  دارتر تر و پرطرف طور كلي اين ضبط نادرست همواره رايج آمده است و به» آشتي«، »آتشي«
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 )31: 1397) و شـراگيم يوشـيج (يوشـيج    677: 1386و فقط سيروس طاهباز (يوشيج               5است
رسـي مسـتقيم ايشـان بـه      دليل دسـت  ند كه آن هم بها كار برده را به» آتشي«صورت صحيح 

نوشـته شـده   » آتشي«صراحت كلمة موردنظر  نوشتة نيما از اين شعر بوده كه در آن به دست
  صورت ممكن بود طاهباز و شراگيم نيز مرتكب اين خطاي رايج بشوند. ، و درغيراين6است
نيمـا بـين عـين و ذهـن و     نكردن به ساختار ديـالكتيكي مـوردنظر    ديگر، توجه عبارت به
هماني دقيق سوژه و ابژه باعث شده تا كلمة مـوردنظر بـا    نشدن قصد شاعر براي اين متوجه
صـورت   آميـزي، تناسـب، و تبـادر بـه     هايي نظير حـس  به آرايه بالغي كهن و باتوجه  ديدگاه

اي است  هتنها كلم» آتشي«به ساختار موردنظر نيما،  كه، باتوجه نادرست خوانده شود؛ درحالي
، »آتش«تواند در اين سطر جاي بگيرد. نيما در بند سوم عناصر ابژة موردنظرش يعني  كه مي

تـر و   شكلي فشـرده  را جذب كرده و به» مانده چين باقي سنگ«، و »شدن آن سرد و خاموش«
معناي سـنتي   تر با اوضاع و احوال خود تطبيق داده است. اما، در عبور از تشبيه به تنيده درهم

هـاي مـوردنظر نيمـا،     آن، اجزاي اين تشبيه شكل ديگري يافته و در بند سوم هريك از ابژه
  اند. بر حضور صريحشان، معنايي كنايي نيز به خود گرفته عالوه

  تكثير سوژه در ابژه 2.2.3.5
كه، برخالف  صورت اين دهد؛ به در اين مرحله، نيما تكنيك خود را در اين زمينه ارتقا مي

حـال،   كنـد و، درعـين   تـر مـي   رنگ ، حضور عنصر تشبيه را كم»اجاق سرد«يعني  شعر قبلي،
خود و ابژه را » هماني اين«جاي تشبيه صريح،  اي از شعر، به كند تا در بخش عمده تالش مي

ي كه قابليت اشتراك بين سوژه و ابـژه را دارنـد   »تصاوير«، و »صفات«، »افعال«شكلي در  به
هاي  به اين اشاره دارد كه شاعر مختصات و ويژگي» تكثير«د. اصطالح كار ببند تعبيه كند و به
قطعه در سرتاسر شعر به ابژه تسرّي داده و به اين صورت خود را  صورت قطعه خودش را به

علت اشتراك اين افعـال و   در متن شعر و در ابژه تكثير كرده است و البته دريافتن اين امر به
دادني نيست و در نگاه  راحتي تشخيص ژه در وهلة اول و بهصفات و تصاوير بين سوژه و اب

» اسـتغراق «توان اين مرحله را معادلي بـراي   مجدد به كليت شعر بايد به آن دست يافت. مي
  ) از اين دسته اشعار است. 776: 1386(يوشيج » هست شب«نيما دانست. شعر 

  كرده و خاك هست شب يك شب دم
  رنگ رخ باخته است

  ابر، از برِ كوه  باد، نوباوة
  سوي من تاخته است.



 69   )اسماعيل شفقو  محسن باقرينظريه ... (هماني سوژه و ابژه در  ديالكتيك عين و ذهن و اين

  كرده تني گرم دراستاده هوا چو ورم هست شب، هم
  اي راهش را شده بيند اگر گم هم از اين روست نمي

  
  با تنش گرم بيابان دراز

  مرده را ماند در گورش تنگ
  با دل سوختة من ماند
  سوزد از هيبت تب! به تنم خسته كه مي

  هست شب. آري، شب.
شود. در بند دوم بـا تشـبيهي مقـدمات     اول وضعيتي از يك شب گرم مجسم ميدر بند 

شود و در بند سوم سـوژه بـا    شدن آن با ابژه فراهم مي حضور سوژه (شاعر) در شعر و يكي
اي كه تب دارد و بدنش داغ اسـت، بـا    شود. در اين شعر نيما، درجايگاه سوژه ابژه يكي مي

، بـه  »بيابـان «، و »خـاك «، »شـب «آن مواجه بـوده، يعنـي   اي كه با  گزينش مختصاتي از ابژه
هاي بند  اي فراتر از شعر پيشين، تشبيه ها دست زده است، اما در مرحله هماني خود با آن اين

تري مطرح كرده و تصوير و حاالت مشترك بين خود (و فراتر از آن  آخر را با صراحت كم
در سراسـر  » صـفات «، و »افعـال «، »تصاوير«كارگرفتن دووجهي  انسان) و ابژه را از طريق به

  شعر منتشر كرده است.
كـه بـه عينيـت حضـوري      بـراين  براي شـب، عـالوه  » هست«در سطر اول، آوردن فعل 

دهد  ، كه مختص انسان است، به شب مي»بودن زنده«و » هستن«دهد، نشاني از  تر مي پررنگ
اي شب هـم بـراي سـوژه يـا     صفتي است كه هم بر» كرده دم«و در ادامة همين سطر صفت 

طور كلي انسان كاربرد دارد. در انتهاي سطر اول و تمامِ سطر دوم، عبارت  دار و به شاعر تب
خاطر غلبة  محوشدن خاك روي زمين به«معني  در نسبت با شب به» رنگ رخ باختنِ خاك«

چنين  مه وي اشاره دارد. » پريدگي رنگ«است و در نسبت با سوژه يا شاعر به » سياهي شب
آورد كـه   ياد مي را به» انسان«با نوعي تبادر مجاز هميشگي و معروف از » خاك«كه كلمة  اين

كنـد. در سـطر سـوم و     شكلي ديگر مؤكد مـي  هماني انسان و طبيعت را به جا نيز اين در اين
است، و در ايـن نقطـه از شـعر    » هديه و تحفه«، كه يكي از معاني آن »نوباوه«چهارم، كلمة 

» طفـل و كـودك  «معني ديگر آن يعني » تاختن«كند، با واردشدن فعل  معني را القا مي همين
بخشي به عناصر طبيعت مجـدداً   دادن يك استعارة مكنيه و جان نيز وارد شعر شده و با شكل

كند. در بند دوم، براي القـاي حـس گرمـاي     هماني انسان و طبيعت عمل مي در راستاي اين
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داده » كـرده  تنـي ورم «دار شعر، به او  اش به انسان و فرد تب ننديچنين براي هما شب و هم
، در »كـردن  اقامـت «و » كردن پافشاري«معناي  نيز، كه فعلي است به» دراستادن«شده است و 

تـر انسـان و عناصـر     تر و فشرده هماني بيش نسبت با انسان و هوا يا شب معنا دارد و به اين
دارد و » تـن «بند سوم، بيابـان مجـدداً ماننـد انسـان     طبيعت كمك كرده است. در سطر اول 

براي آن آورده شده است؛ صفتي كه بـراي انسـان نيـز كـاربرد دارد،     » دراز«چنين صفت  هم
رده باشـد كـه درازبـه     به دراز در گـور   ويژه اگر در سطر بعدي قرار باشد حرف از انساني مـ

شود  صراحت وارد شعر مي سوژه بهخوابانيده شده است. در سطر سوم و چهارم از بند آخر، 
دهد. در پايان نيـز، بنـابر تكنيـك نيمـا در      نيز صورت مي» بيابان«هماني خودش را با  و اين

  چنيني، براي تأكيد، بازگشتي به عينيت خواهيم داشت.  شعرهاي اين
ول بايد اذعان كرد اگر نظر و رويكرد نيما را در اين زمينه درنيافته باشيم، از همان سطر ا

بندي به  پاي خاطرِ آوردنِ سطرهاي ذهني در كنار سطرهاي عيني دچار تناقض و عدم او را به
  يابيم و در تحليل شعر وي دچار خطا خواهيم شد. عينيت مي

  سوژه در ابژه ةاستحال 3.2.3.5
كارگيري تشبيه و ذكر مشتركات بين سـوژه   در اين مرحله همان تمهيدات قبلي، يعني به

راه با ابهام و مستعد تأويل  ار محو و پوشيده شده است و حضوري حداقلي و همو ابژه، بسي
نـوعي تبـديل و تبـدل     بـه » استحاله«درك و دريافت نيستند. اصطالح  راحتي قابل دارند و به

ديگر اشاره دارد كه در آن سوژه و ابژه با نوعي مسخ بود و نمودي از هم  سوژه و ابژه به هم
توان اين مرحله را  شوند. مي گزين هم مي اي جاي گذارند و در لحظه يمعرض نمايش م  را به

) از 780 - 779: 1386(يوشـيج  » سيوليشه«معادلي براي استحالة موردنظر نيما دانست. شعر 
  اين دسته اشعار است. 

  تيك تيك تي تي
  شب در اين كران ساحل و به نيمه

  زند نك مي
     »سيوليشه«

  روي شيشه. 
  

  رها به او هزار با
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  ام  ز روي پند گفته
  كه در اتاق من تو را

  نه جا براي خوابگاست
  من اين اتاق را به دست

  ام. هزار بار رفته
  چراغ سوخته
  هزار بر لبم

  سخن به مهر دوخته.
  

  وليك بر مراد خود
  به من نه اعتناش او

  فتاده است در تالش او
  به فكر روشني، كز آن 
  فريب ديده است و باز

  خورد همين زمان. ميفريب 
  

  شب به تنگناي نيمه
  كه خفته روزگار پير

  چنان جهان كه در تعب
  كوبد سر
  كوبد پا.

  
  تيك. تيك، تي تي

  سوسك سيا
  سيوليشه
  زند نوك مي

  روي شيشه. 



  1400شمارة اول، بهار و تابستان  ازدهم،يسال  ،معاصر يپارس اتيادب   72

(سوسك سياه) براي ورود به خانـة شـاعر و رسـيدن بـه     » سيوليشه«شعر دربارة تالش 
» پرة ساحل نزديـك  شب«ديگري از نيماست به نام  روشنايي است؛ موقعيتي كه يادآور شعر

). شعر درظاهر موضـوع و سـيري سـاده دارد، امـا بـا      775 - 774: 1386(بنگريد به يوشيج 
يابد كه راه را براي اخـتالف در خـوانش، تفسـير، و     تر تناقضاتي به شعر راه مي تدقيق بيش

هاي دوم و سوم و نوع خوانش كند. يكي از اين اختالفات در بند هاي مختلف باز مي تأويل
فريـب  «، و »بـه فكـر روشـني   «، »چـراغ سـوخته  «معنا و كاركرد تركيبات و كلمـاتي چـون   

در كليت شعر است كه بنا بر اين اختالفات اساسـاً موقعيـت برسـاخته در شـعر     » خورد مي
ترين آن روشني يا خاموشي خانة شاعر است)، نمادها، تفسـيرها، و محتـواي كلـي     مهم  (كه
  .7يابند وسويي كامالً متفاوت مي عر سمتش

اسـتفاده  » هست شب«هاي شعر  تر، از همان تكنيك صورتي پوشيده نيما در اين شعر، به
صورت مقدماتي، بايد گفت آن اختالفات در خوانش و تفسير برخي كلمـات   كرده است. به

د و در بنـد قبـل بـه    راحتي موقعيت شعر و رابطة سوژه و ابژه را تغيير بدهنـ  توانند به كه مي
» همـاني  اين«نيما در راستاي » گذاري نشانه«ها اشاره شد، درواقع، برآمده از همان تكنيك  آن

جـا بـا ابهـام و بيـاني      است كه در ايـن » دادن و بيان اشتراكات بين سوژه و ابژه شكل«يعني 
د همـين امكـان   جا نيمـا بـا ايجـا    ديگر، در اين عبارت اند. به حداقلي در متن شعر تعبيه شده

ها  هماني آن دادن موقعيت مشترك بين سوژه و ابژه شده و اين موفق به شكل» خواني دوگانه«
  را شكل داده است. سطرها و كلمات موردنظر و تفسيرشان از اين قرارند: 

چراغِ سـوخته، هـزار بـر لـبم     «يعني » م«به ضم » مهر«و » غ«به كسر » چراغ«. خواندن 1
كردن سوسك و  بنا بر اين خوانش، شاعر، پس از تالش براي منصرف». سخن به مهر دوخته

اش، درادامـه   بر روبيدن مجدد اتاق و مـرگ احتمـالي   او مبني  نصيحت و حتي تهديد ضمني
چراغِ روشنِ خانـه گـويي مهـري بـر لـبم نهـاده و       «گويد كه با اين همه انذار و تهديد،  مي

كـه   چنـان درصـدد ورود بـه خانـه اسـت. ايـن       و سوسك هم» اثر كرده است سخنانم را بي
درنظر گرفته شده است بنابر كـاربرد  » شده افروخته«يا » روشن«معناي  جا به در اين» سوخته«

در شب سرد «در اشعار خود نيماست. مثال: » چراغ«غالب اين فعل با اين معني در نسبت با 
)، يـا  734: 1386(يوشيج  »سوزد چون كورة گرم چراغ من نمي زمستاني، كورة خورشيد هم

سـوزد از   كانجا چراغ روشن تا صبح/ مي«)، يا 618(همان: » مرده چراغ سوزد دل جا كه مي«
» جـا  سـوزد آن  سوزد .../ چراغ دوسـتان مـي   چراغ صبح مي«)، يا 782(همان: » پي چه نشانه

رح سوزد آن چراغ وليكن/ دارد به دل بـه حوصـلة تنـگ/ طـ     مي«چنين  )، و هم595(همان: 
  ). 733(همان: » عنايتي
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چراغْ سوخته، هزار بـر لـبم   «يعني » م«به كسر » مهر«و » غ«به سكون » چراغ«. خواندن 2
را » خـاموش «تر خود يعنـي   معني متداول» سوخته«بنا بر اين خوانش، ». سخن به مهر دوخته

د و ادامـة  كنـد كـه شـاعر ايـن جملـه را در تأكيـ       يابد و اين موقعيت و مفهوم را القا مـي  مي
اش سوخته و خـاموش   چراغ خانه«كه  صورت ممانعتش از ورود سوسك به خانه گفته؛ بدين

  ». خواهد است و اساساً حرفي از سر مهر و دوستي براي گفتن با سوسك ندارد و مهمان نمي
در » خـورد  فريب مي«و » به فكرِ روشني«هاي  چنين، درادامه و در بند بعد نيز عبارت هم

معنـا و  » چراغ سوخته/ هزار بر لبم سـخن/ بـه مهـر دوختـه    «بند قبل و سطرهاي نسبت با 
  يابند: مي» دوگانه«هايي  داللت
هدف و تمركـز  «معناي » بودن خانة شاعر روشن«در نسبت با موقعيت » فكرِ روشني. «1

معنـاي  » بودن خانة شاعر خاموش«رساند و در نسبت با  را مي» دار سوسك و سماجت ادامه
در » خـوردن سوسـك   فريـب . «2اسـت؛  » بودنِ سوسك در فكر يك روشنايي كاذب صرفاً«

اميد كاذب سوسـك و احتمـال تحقـق تهديـد     «اشاره به » بودن خانة شاعر روشن«نسبت با 
بودن  خاموش«كند و در نسبت با موقعيت  را القا مي» شدن سوسك بر كشته ضمني شاعر مبني

  كند.  را القا مي» شخيص روشنياشتباه سوسك در ت«معناي » خانة شاعر
ايـن اسـت كـه    » هاي دوگانـه  خوانش«عنوان نتيجة اين  نكتة بسيار مهم به ت،يدرنها

و بايد افزود كـه  » خاموش«است و با خوانش ديگر » روشن«خانة شاعر با يك خوانش 
» سـان بـين سـوژه و ابـژه     موقعيتي يـك «دادن و برساختن  همة اين تمهيدات براي شكل

ها را فراهم  آن» هماني اين«هاي نيما بود تا از اين طريق مقدمات   كي از تكنيكاست كه ي
ها در سطرهاي بعد كاركرد خود را خواهند يافـت كـه درادامـه بـه آن      كند. اين خوانش

  اشاره خواهد شد.
تركردن آن و فضايي  در بند چهارم نيز نيما، با تغييردادن ناگهاني فضاي شعر و با عمومي

دادن بــه شــعر، در دو خــط آخــر ايــن بنــد مجــدداً بــا نــوعي ايهــام از   جهــاني انســاني و
جاست كه نهاد و فاعل اين دو  آورده است. ايهام موردنظر اين ميان  حرف به» سروپاكوبيدن«

اسـت  » سوسك«فعل (سركوبيدن و پاكوبيدن) اگر صرفاً در همان بند چهارم بررسي شوند، 
است؛ » جهان«توجه شود، نهاد اين افعال   ها رم و پنجم به آنو اگر در پيوند و امتداد بند چها

سياه) سروپا  . در تنگناي شب، مانند جهان كه در تعب (است)، (سوسك1بدين صورت كه 
كوبـد، سوسـك سـياه روي     . در تنگناي شب، مانند جهان كه در تعب سروپا مي2كوبد؛  مي

  زند. شيشه نوك مي
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جداكردن بند چهارم و پنجم از هـم و مؤكـدكردن ايـن    جا نيز با  درواقع، نيما در اين
گذاري در پايان بند چهارم دقيقاً سعي داشـته تـا بـا القـاي ايـن ايهـام و        جدايي با نقطه

خوانش دوگانه مرز قطعي بين سوسك يا ابژه و جهان يا سوژه (مجـازاً مـردم جهـان و    
اين راه تكنيـك ديگـرش   تر از ميان بردارد و در  تر شاعر) را هرچه بيش طور مشخص به

كه  ترتيب اين عنوان نشانه وارد شعر كرده است؛ به را، كه توسل به تشبيه و استعاره بود، به
سوسك استعارة مكنيه خواهد بود و اگـر  » سروپاكوبيدن«اگر به خوانش اول تكيه كنيم، 

 اهيم را خو» زدن سوسك نوك«به » سروپاكوبيدن جهان«به خوانش دوم تكيه كنيم، تشبيه
هماني خود و ابژه را شكل داده  داشت و درواقع نيما به هر دو طريق نقطة اشتراك و اين

نمون كرده است. اما نكتة نهايي و  سوي آن ره ها خوانندة شعر را به گذاري و با اين نشانه
كـه دقيقـاً در همـين نقطـه و پـس از اتمـام شـعر اسـت كـه آن خـوانش و            تر ايـن   مهم

گردنـد و بـا    اي كه در بندهاي دوم و سوم داشـتيم بـه شـعر بـازمي     دوگانههاي  موقعيت
تـر شـكل    هـا را هرچـه بـيش    آن» هماني اين«سان  قراردادن سوژه و ابژه در موقعيتي يك

سـمت روشـناييِ درظـاهر اميـدبخش امـا       كه سوسك از تاريكي بـه  گونه دهند: همان مي
كرد و به شيشه نوك  يدن به آن تقال مينامطمئن و كاذبِ خانة شاعر آمده بود و براي رس

، »بودن خانة شـاعر  خاموش«دوم به متن شعر، يعني موقعيت  زد، با بازگشت خوانش مي
دقيقـاً شـاعر را نيـز در موقعيـت و     » سـروپاكوبيدن «در بند چهارم و با رسيدن به عبـارت  

ي شـبيه  يابيم: خانـة شـاعر تاريـك اسـت و او نيـز در مـوقعيت       جايگاهي نظير سوسك مي
موقعيت سوسك قرار دارد و مانند او در حال سروپاكوبيدن و تقال براي رهايي از تـاريكي  

جـا نيـز در    خانه و رسيدن به روشني است. درواقـع، بايـد گفـت در نگـاه نهـايي در ايـن      
ها در جهـت    مواجهيم، اما با تمهيدات نيما اين نشانه» مركب تشبيه«زيرساخت شعر با يك 

اند؛ گويي نيمـا كليـدي در    وسوي ديگري يافته تر به حداقل رسيده و سمت هماني بيش اين
روشن و موقعيت  خاموش و» چراغِ خانة شاعر«اي به آن  متن تعبيه كرده است كه با اشاره

  شود. مي جا سوژه و ابژه جابه

  هماني سوژه و ابژه اين 4.2.3.5
ه مـرز بـين سـوژه و ابـژه و     كـ  نحـوي  گذاري مواجهيم؛ به در اين مرحله با حداقل نشانه

به همين موقعيت اشاره دارد. شـعر  » هماني اين«رود. اصطالح  ها كامالً از بين مي تفكيك آن
تـوان ايـن مرحلـه را معـادل      ) از اين دسته اشعار است. مـي 783: 1386(يوشيج  8»كي كك«
  موردنظر نيما درنظر گرفت.» تخمير«
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  كشد از بيشة خموش ست نعره مي ديري
  كه مانده گم. كي كك

  
  وار پري ها نهفته  از چشم

  زار است علف  زندان بر او شده
  بر او كه او قرار ندارد
  هيچ آشنا گذار ندارد.

  
  اما به تن درست و برومند

  كي كه مانده گم كك
  كشد از بيشة خموش.  ست نعره مي ديري

زدن  بـرهم  اي از دخالـت نيمـا در ابـژه و    شاپور جوركش در نقد اين شعر آن را نمونـه 
گرايي دانسته است و حتـي معتقـد    ساختار نمايشي و وصفي و عدم موفقيت نيما در عينيت

  كاري دسـت زده اسـت  »سمبل«انگاري شده و به  نيز دچار سهل» سمبل«است نيما در خلق 
  ).152 - 148: 1393 جوركشبه  بنگريد(

ين بخواند و، بنابر عـادت  منوچهر آتشي با ترديد و نوعي اجبار سعي داشته شعر را نماد
به  بنگريد(مألوف در شعرهاي نمادين نيما، درصدد تفسيري سياسي يا اجتماعي بوده است 

  ).70 - 69: 1382 آتشي
بينـد   اي جز آن نمـي  بودن شعر ترديد دارد، اما ظاهراً چاره سعيد حميديان نيز در نمادين

  ). 295: 1383سمت تفسيري نمادين گام بردارد (بنگريد به حميديان  كه به
نمـودار  «) و 195 - 194: 1372محمد مختاري اين شعر را نمادين (بنگريد بـه مختـاري   

  ).199است (همان:  دانسته» تنهايي و درد پيرامون آدمي
صـورت سـمبليك    كند، به بيرانوند نيز اين شعر را، بنابر جبري كه به خواننده تحميل مي

دانـد، بـه نقـل سـخنان محمـد       كه خود را از درك اين نماد عـاجز مـي   پذيرد و، درحالي مي
  ). 86 - 85: 1395پردازد (بنگريد به بيرانوند  مختاري مي

كـه نيمـا در    تفاوت اين ويكردهاي پيشين وجود دارد، بادر اين شعر و مرحله نيز همان ر
مثابة سوژه را به سود ابژه  وهلة اول، برخالف شعرهاي قبلي، حضور صريح خود در شعر به

كردن نشـانه   چنين، براي تعبيه و عينيت حذف كرده و فقط به وصف ابژه پرداخته است. هم
برده است و با توسل به تكنيـك ديگـرش   در متن از ابزارهايي چون تشبيه يا استعاره بهره ن
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، و »بر او كه او قـرار نـدارد  «، »زار زندان بر او شده است علف«هايي نظير   ها و نشانه عبارت
قرار داده است؛ » اشتراك بين سوژه و ابژه«را در مرز باريكي از » هيچ آشنا گذار ندارد«نهايتاً 

توانند برآمده از ذهن شاعر و نشاني از تصرف  حال كه مي ها، درعين به اين معنا كه اين گزاره
توانند توصيفاتي كامالً مختص به ابـژه باشـند كـه فقـط      او در ابژه باشند، به همان قوت مي
ارتبـاطي بـا ابـژه     راحتي و بدون هيچ اند؛ يعني يك گاو به توسط سوژه دريافت و ارائه شده

ناپذير  تفكيك» هماني اين«در نگاهي سوم  باشد و البته» قرار بي«، و »تنها«، »محصور«تواند  مي
سوژه و ابژه با هم را خواهيم داشت. اما، فراتر از اين بايد گفت جمالت اشتراكي بين سوژه 

دليل است كه منتقـدان   همين كردن فضاي شعر نيز باشند و به توانند موجد نمادين و ابژه نمي
اي نـاموفق از نمـاد    تسامح آن را نمونهترديد داشته يا درنهايت به » كي كك«در نماد دانستن 

نـوعي نقطـة تالقـي     گذاري را شايد بتوان بـه  جا رويكرد نيما براي نشانه اند. در اين برشمرده
تشبيه، استعاره، و نماد دانست؛ گويي نيما در اين زمينه نيز به ديالكتيك دست زده و صورت 

هـا را در   و كاركردي از آن  كه نشانه ينا  اي از بين اين ابزارها شكل داده است كه درعين تازه
  ها نيست. كدام از آن خود دارد، هيچ

توان نماد درنظر گرفت، چون قرينه و نسبتي با ديگر اجزا و كليت شعر  كي را نمي كك
چنـين، بـرخالف نظـر     سمت معناي ثانويه و نمادين سوق بدهد. هـم  سازد كه ما را به نمي

وجـه كـار دشـواري نبـوده و از      هـيچ  راي نيما بـه هاي ذهني ب جوركش، حذف آن عبارت
تواند فاصلة خود را با ابژه حفظ كنـد و خـود را در آن بـروز     اختياري او نيست كه نمي بي

  همـاني سـوژه و ابـژه    ، بلكه قصد نيمـا ايـن  )152 - 148: 1393 جوركشبه  بنگريد(ندهد 
ـ  نحوي و با نشانه است و اين مسئله بايد به ده شـود و اگـر نيمـا ايـن     اي به مخاطب فهمان

پذير و  اي تأويل هماني سوژه و ابژه به مسئله كرد، مسئلة اين هاي ذهني را حذف مي عبارت
كي (ابژه) ديگر نسبتي با نيما (سوژه) نداشـت و ايـن مسـئله     شد و كك ناممكن تبديل مي

  مغاير با قصد نيماست.  
  
  گيري . نتيجه6

تر آراي وي در  بر خوانش دقيق ر كار نيما، عالوهبراي درك بهتر مفاهيم عينيت و ذهنيت د
كـرد.   اين زمينه، بايد به سير تحول اين مفاهيم درطي چهار دهـه شـاعري وي نيـز توجـه    

كـردن شـعر نيسـت. نيمـا      گرايش به رئاليسم محض يا نمايشـي  »تهيويابژكت« از ماين منظور
كند  نخست با رويكردي دكارتي و با جداكردن سوژه و ابژه امكان و توانايي اين را پيدا مي
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دادن احساسـات خـود در    هـا بـدون دخالـت    مثابة يك فاعل شناسا به بازنمايي پديده كه به
يمي چون ماترياليسم و ديالكتيـك و پيونـددادن   ها بپردازد، اما درادامه با گرايش به مفاه آن
ها با مفاهيم عينيت و ذهنيت مسير خود را عوض كرده و درصدد برداشتن تضـاد ميـان    آن

همـاني سـوژه و    آيد و درنهايت با ايـن  ذهن (سوژه يا انسان) و عين (ابژه يا طبيعت) برمي
  كند.  ابژه آن را محقق مي

ه شباهت رويكرد او به فيلسوفاني چون دكارت، كانت، ي آراي نيما در اين زمينابيرد در
تـوان مشـاهده كـرد و در تكميـل ايـن بحـث بايـد افـزود          هگل، فوئرباخ، و ماركس را مي

جواري اين مفاهيم و رسيدن به ماترياليسم ديالكتيكي برآمده از توجه نيمـا بـه مـاركس     هم
كننـدة رويكـرد    ان با طبيعت تداعياست، اما جنبة ماترياليستي اين رويكرد از نظر رابطة انس

منفعالنه و تأثيرپذيرانة فوئرباخ است كه ماركس با آن مخالف بود. در رويكرد نيما نيز، مثل 
گر نيست. بنابراين، طبيعت و مظاهر آن خود را به  فوئرباخ، سوژه در مواجهه با طبيعت كنش

دهند، و گويي  مي تسخير قرارتأثير و  كنند، وجود و ذهن و انديشه او را تحت او تحميل مي
شود و براي  ترتيب او نيز جزئي از طبيعت مي كنند و بدين بلعند و در خود هضم مي او را مي

بيان و نمايش همين قدرت حضورِ طبيعت و انفعال سوژه است كه نيما شعر را هميشـه بـا   
كند و در انتها  مي عنوان تز، كه در ساختار ديالكتيك پاية اصلي است، شروع ابژه و طبيعت به

رساند و در اين ميان فقط  پايان مي  نيز شعر را با طبيعت به همان شكل اوليه كه بوده است به
  شود.  انسان يا سوژه دچار تغيير مي

بـردن ايـن    كارگيري ساختار ديالكتيك هگل براي ازميان چنين، رويكرد نيما از نظر به هم
نبودن  دهد، از نظر مفروض توجه او به هگل را نشان ميطور واضح  كه به براين فاصله، عالوه

بـودن آن بـر انديشـه، بـرخالف نظـر       ايدة مطلق هگلي و تأكيدش بر عينيت بيروني و مقدم
هگل، يادآور آراي فوئرباخ و ماركس است و از اين جهت كـه برمبنـاي مفـاهيم اقتصـادي     

بوده و بـا مفهـوم مـوردنظر    موردنظر ماركس بنيان نهاده نشده است، برخالف نظر ماركس 
بينـي   شكل جهـان  كردن ديالكتيك آن را به ديگر، نيما با دروني عبارت هگل پيوستگي دارد. به

جا نيز از طريق برقراري تقـابلي   دهد و در اين چيز تسري مي و آن را به همه آورد خود درمي
نتزِ مطلوب خـود  ديالكتيكي بين مصاديق و مفاهيم موردنظر هگل، فوئرباخ، و ماركس به س

برداشتن تضاد عين و ذهن را از هگل اتخاذ كرده،  رسيده است؛ يعني وي ديالكتيك و ازميان
سو با فوئرباخ و ماركس اصـالت را بـه عـين و مـاده داده و از ايـن       اما برخالف هگل و هم

  است. گرايي و ماترياليسم موردنظرش را نيز حفظ كرده طريق اصل عينيت
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  ها نوشت پي
معني خوانش، درك، و تحليل دقيق و  يد توجه داشت كه گرايش نيما به فيلسوفان مورداشاره به. با1

كامل آثار و آراي اين فيلسوفان توسط وي نيست. اين انتظار حتي هنوز بعد از گذشت چند سده 
بـه زمانـة زيسـت او و منـابع در      برآورده نشـده اسـت و توقـع چنـين چيـزي از نيمـا، باتوجـه       

تـوان گفـت نيمـا بـه رئـوس و مختصـات        مري غيرمنصفانه و نامعقول است. مـي ، اشسر دست
ها آگاه بـوده و البتـه ايـن امـر از اشـارات و       برجسته و اصلي آراي اين فيلسوفان و سير آراي آن

جمالت او در اين زمينه پيداست و همين آشنايي براي ايجـاد تغييـرات اساسـي توسـط وي در     
انگارانه است كـه درگيـري وي بـا مفـاهيمي چـون       است. ساده مسير شعر فارسي كفايت نموده

هاي فيلسوفان دوران مدرن از دكارت  ترين دغدغه عينيت، ذهنيت، ابژه، و سوژه را، كه از اساسي
صورت جزئـي از   صراحت و به كه نيما غالباً به به بعد بوده است، از سر اتفاق بدانيم. اما دليل اين

هـا، و   هـا، نامـه   هـا را بايـد از خـالل گفتـه     د و اين مفاهيم و گرايشكن منابع نظري خود ياد نمي
دادن به  وسو كردن و سمت استخراج كرد اين است كه وي قصد مصادره و دروني هايش يادداشت

يافته داشته است و  نهادهاي متناسب و تعديل اين آرا را در نسبت با شهر كهن فارسي و ارائة پيش
كرده است كه اين خود بحثـي   گونه ايجاب مي پردازي اين در نظريهچنين رويكرد و روش او  هم

پردازي رفته و حتي اگر نقصاني هم در كـار   طلبد. درهرحال، وي آگاهانه به سراغ نظريه مجزا مي
  نويسد: اش به دكتر تقي اراني مي كه در نامه پذيرد؛ چنان او باشد، به آن آگاه بوده و آن را مي

شما يافت شود، ناشي از يك سهو متُديك است. نه من و شـما،   اگر نقصاني در تأليف
هـا   نويسند، بدون استثنا، از اين قبيل نقيصـه  بلكه كلية اشخاصي كه از روي متد چيز مي

كنـد سـهو هـم دارد     قـول يكـي از رفقـاي معـروف، هـركس كـه عمـل مـي         دارند. به
  ).426 - 425: 1393  (يوشيج

خوانده و » لنين شرق«ره شده كه نيما در محفلي دوستانه خود را اشا اي خواندني، حتي . در خاطره2
هايي به رنـگ قرمـز    اش را با پارچه هاي خانه بودن خود را نشان بدهد، پنجره كه انقالبي براي اين

  ).559 - 558: 1376پوشانده است (بنگريد به آوانسيان  مي
وي،   تـر دربـارة   براي آگـاهي بـيش   هاي مطرح دورة پهلوي اول. الدبن اسفندياري، از كمونيست .3

  .116 - 103: 1375بنگريد به ياحسيني 
. براي مشاهدة چنـد نمونـه از توجـه و آراي نيمـا دربـارة ايـن فيلسـوفان، بنگريـد بـه دكـارت           4

)، فوئربـاخ  41 - 40و  30 - 29: 1394)، كانـت (يوشـيج   35: 1394؛ يوشيج 174: 1388  (يوشيج
  ).158، 25، 23)، و ماركس (همان: 175 - 174، 25، 23)، هگل (همان: 25: 1388(يوشيج 

؛ 334: 1391، بنگريد بـه پورنامـداريان   »آشتي«تر از ضبط نادرست  هاي بيش براي مشاهدة نمونه .5
ــايي  ــايي 20: 1380رؤيـ ؛ 112: 1392؛ آشـــوري 165، 1: ج 1377؛ حقـــوقي 35: 1393؛ رؤيـ
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ــاخي ــوي 109: 1392  كـ ــكوري 208: 1389؛ موسـ ــيديان 27: 1375؛ اشـ ؛ 73: 1394؛ جمشـ
  .150: 1397جونقاني   آلگونه

 .289: 1368نوشتة نيما از اين شعر، بنگريد به الهوتي  . براي مشاهدة دست6

يازده نقد بر ايـن شـعر گـردآوري شـده اسـت و منتقـدان تفاسـير و         آيينك. در دفتر سوم مجلة 7
تـر و مشـاهدة    اي اطـالع بـيش  انـد. بـر    دسـت داده  هاي متعدد و متفاوتي از اين شعر بـه  خوانش
 .78 - 13: 1387هاي اين تفاسير با تفسير مقالة حاضر، بنگريد به محيط  تفاوت

  ).275: 1376گاوي به رنگ گل نيلوفر (مهجوريان نماري » كي كك. «8
  

 نامه كتاب
  ، تهران: مركز.ماركس و سياست مدرن)، 1385احمدي، بابك (

  ، تهران: زمستان.ا و بدايع نيما يوشيجه بدعتالف)،  1376اخوان ثالث، مهدي (
  ، تهران: زمستان.عطا و لقاي نيما يوشيجب)،  1376اخوان ثالث، مهدي (
، زيـر نظـر مرتضـي    وگوها بـا م. اميـد   صداي حيرت بيدار؛ مجموعه گفت )،1382اخوان ثالث، مهدي (

  كاخي، تهران: زمستان.
  مستان؛ مرواريد.، تهران: زاز اين اوستا) ، 1384اخوان ثالث، مهدي (

، ترجمة محمدمهدي اردبيلي و مهـدي  وحدت اشيا: هگل، كانت و ساختار ابژه)، 1397استرن، رابرت (
  اصل، تهران: ققنوس. محمدي 

  ، تهران: بزرگمهر.قاصد روزان ابري)، 1375سادات ( اشكوري، كاظم
  ، ترجمة پرويز بابايي، تهران: چشمه. لودويگ فوئرباخ و ايدئولوژي آلماني)، 1389انگلس، فريدريش (

  ، ترجمة رحمان بوذري، تهران: مركز.ماترياليسم )،1397ايگلتون، تري (
  ، تهران: آميتيس.نيما را باز هم بخوانيم)، 1382آتشي، منوچهر (

  ، تهران: مركز.شعر و انديشه)، 1392آشوري، داريوش (
  ، تهران: نشر نويسة پارسي.شناسي شعر انهمقاالت نش مجموعه )،1397آلگونه جولقاني، مسعود (

  ، تهران: نگره.خاطرات اردشير آوانسيان)، 1376آوانسيان، اردشير (
  تهران: نويسنده. ،طال در مس (در شعر و شاعري))، 1371براهني، رضا (
  ، تهران: مركز.ها و چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم خطاب به پروانه )،1393( براهني، رضا

، ترجمـة فريبـرز مجيـدي، تهـران:     شناسي و ذهنيـت: از كانـت تـا نيچـه     زيبايي،  )1388ندرو (بووي، آ
  فرهنگستان هنر.

  ، تهران: روزگار.هاي شعر معاصر بعد از نيما شرح حاشيه: بررسي ساختار جريان)، 1395بيرانوند، احمد (
  .3، ش 2، س سيزبان و ادبيات فار، »عينيت و ذهنيت در شعر نيما«)، 1390پارسا، شمسي (
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، ويراستة تام باتامور و ديگران، نامة انديشة ماركسيستي فرهنگ، در: »ماترياليسم«)، 1397پاهاسكار، روي (
  نگار. بيگي، تهران: بازتاب ترجمة اكبر معصوم

  نويس، تهران: علمي و فرهنگي. ، ترجمة ياسر خوشچيستي معرفت)، 1393پريچارد، دانكن (
  ، تهران: مرواريد.ام ابري است؛ شعر نيما از سنت تا تجدد خانه)، 1391پورنامداريان، تقي (

، گرگـان:  چيني از اجاقي خـرد؛ تحليـل شـعرهايي از نيمـا يوشـيج      سنگ)، 1394جمشيديان، همايون (
  دانشگاه گلستان.

  ، تهران: مرواريد.بوطيقاي شعر نو؛ نگاهي ديگر به نظريه و شعر نيما يوشيج)، 1393جوركش، شاپور (
تحليل انتقادي نگاه نيما يوشيج به شعر كالسيك در تبيين الگوي «)، 1386راغي، رضا و احمد رضي (چ

  .4ش  ،پژوهي ادب، »روايي شعر نو ـ  وصفي
  ، تهران: نگاه.شعر و شاعران)، 1368حقوقي، محمد (
  ، تهران: ثالث.شعر نو از آغاز تا امروز)، 1377حقوقي، محمد (
  ، تهران: قطره.مند معاصر ها: تفسير شعرهاي ساخت نظم هندسي واژهتا )، 1385حقوقي، محمد (
  ، تهران: نگاه. : نيما يوشيج5شعر زمان ما )، 1393حقوقي، محمد (
  ، تهران: نيلوفر.هاي شعر نيما يوشيج داستان دگرديسي؛ روند دگرگوني)، 1383حميديان، سعيد (

  حمد احمدي، تهران: سمت.، ترجمة اتأمالت در فلسفة اولي)، 1391دكارت، رنه (
، ويراسـتة ايرنـا ريمـا    هـاي ادبـي معاصـر    نامة نظريه دانش، در: »رمان چندآوا«، )1388ديدريك، جيمز (

  مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: آگه. ترجمةمكاريك، 
  .21، ش كارنامه، »اي بر آيندة فارسي شعر مؤخره«)، 1380رؤيايي، يداهللا (
  تهران: نگاه. ،2عبارت از چيست؟: مسائل شعر  )،1393رؤيايي، يداهللا (
  ، تهران: نگاه.هالك عقل به وقت انديشيدن)، 1394رؤيايي، يداهللا (

  ، تهران: نگاه.هاي ادبي مكتب)، 1391سيدحسيني، رضا (
  اهللا فوالدوند، تهران: طرح نو. ، ترجمة عزتهگل)، 1379سينگر، پيتر (

 تهران: طهوري. ،يپارس شعر و ماين)، 1350شارق، بهمن (

  ، تهران: سخن.ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت)، 1383كدكني، محمدرضا ( شفيعي 
  ، تهران: ميترا.راهنماي ادبيات معاصر (شرح و تحليل گزيدة شعر نو فارسي))، 1388شميسا، سيروس (
  ، تهران: قطره.هاي ادبي مكتب)، 1394شميسا، سيروس (

  ، تهران: قطره.عمارت ديگر؛ شرح شعر نيما)، 1383لي (شهرستاني، سيدمحمدع
  ، تهران: نيلوفر.نيمابيز؛ شعرهاي ماندگار نيما يوشيج)، 1399عظيمي، عبدالعلي (

  ، تهران: سخن.بالغت تصوير)، 1389فتوحي، محمود (
  ، ترجمة مصطفي رحيمي، تهران: آگاه.ديالكتيك)، 1362فولكيه، پل (
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