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 ايران، اراك، اراك واحد دانشگاه آزاد اسالمي، ادبيات انگليسي  زبان و گروهارشد ي كارشناسة آموخت دانش. 2

  

  19/10/90: پذيرش                                                 7/4/90 :دريافت

  

  چكيده

، موضوعات، ها موقعيت، اي از اشياء شاعر با انتخاب مجموعه،  آندر كه است فني 1اشتراك عيني

 در اين. دآور وجود مي  بهدر خواننده عاطفي يواكنش نحوي مؤثر  به،از حوادثاي  حاالت يا زنجيره

و غيره در ها  موقعيت، را در قالب اشياءها   آن بلكه؛شاعر نيازي به بيان صريح احساسات ندارد، حالت

بسياري از فن اشتراك هاي  در اشعار نيما يوشيج و احمد شاملو نمونه. كند  ميذهن خواننده تداعي

ك عيني از اين دو شاعر توجهي از اشترا تاكنون تحقيق برجسته و قابلسد  نظر مي به. بينيم  ميعيني را

از . به مقايسة اين فن در برخي اشعار اين دو بپردازد كه است  مقاله اينهدف ؛ بنابراينديده نشده است

هست شب و از اشعار شاملو به ، شب همه شب، همسفر با مناي   بخوان، پا  شب بهتوان  مياشعار نيما

  . اشاره كرد آتشابراهيم در، لوص، مرثيه، او را صدا بزن، سخني نيست، گل كو، رانده

  

  . احساسات، شعر، شاملو، نيما، اشتراك عيني: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1

باعث بروز گويي   لفافهاين. گرايش بيشتري پيدا كردندگويي   لفافهشاعران به، با گذشت زمان

. توان به اشتراك عيني اشاره كرد  ميجمله فنون خاصي در سرايش شعر شد كه از آن

هاي مشخص و حوادثي است  با خلق موقعيت، احساسات غيرمستقيم اشتراك عيني شيوة بيان

جاي بيان  شاعر به، عبارت ديگر به. آورد وجود مي  بهكه همان احساسات را در خواننده نيز

را ابزار تداعي ها   آنتوان  مي كه-حاالت يا حوادثي، با اشياء، مستقيم احساسات و عواطفش

،  ديگرسويشود و از   مي باعث بروز احساساتي در شاعرسو ر دارد كه از يكسروكا -ناميد
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، از اين حيث. دهد  ميتأثير قرار عواطف خواننده را تحت،  اين اشياء و حوادثبه كمكنويسنده 
  .  باشد يا نباشداهميتي هم ندارد كه بين احساسات و عواطف شاعر و اين ابزار شباهتي

وجود اين ويژگي را پذيرفت و اليوت ) م1843 -1779 (2تنشاعر آمريكايي واشينگتن آلس
اليوت باور داشت كه تنها راه . معرفي كرد» هملت و مشكالتش «با عنواناش  آن را در مقاله
نويسنده نبايد احساسات و نظر اليوت،   به. كردن اشتراك عيني است  پيدا، بيان احساسات

ها و يا حوادثي استفاده كند  موقعيت، يد از اشياء بلكه با؛ بيان كندطور مستقيم بهعواطفش را 
و آن چيزها همان احساسات را در  براي تداعي آن احساسات خاص استاي  كه شيوه

اش  خود زيبايي خودي  بهبايديا هنري   اثر ادبي هراليوت معتقد بود. كند  ميخواننده نيز بيدار
او كه يكي از  .شود  ميري ماندگاريك قطعه و اثر هناست كه به اين شكل  كند؛را نمايان 

 خودشمول بايد ،داشت اثر ادبي هر آنچه كه باشد   اذعان،شناسي بود حاميان جنبش زيبا
 مسائل عيني بر ،به اين ترتيب .و مفهومي ندارد باشد و هيچ چيزي خارج از آن اثر معنا

و كند ا نمايان تا خود اثر ادبي گوهر وجود خويش ر  گرفتپيشيهاي مستقيم عاطفي  توصيف
 بتواند با اشياء دنيما باور داشت كه گوينده باي.  اصل و اساس جنبش زيباشناسي بود،اين

 او شاملو نيز بر ادعاي نيما،پس از  .بالفصل خود را عينيت بخشدهاي  موجود در دنيا انديشه
  . بين شاعر و دنياي پيرامونش دانستة صحه گذاشت و شعر را تصويري از رابط

 شاعران معاصر بيشتر به اشعاري عيني گرايش پيدا ،با گذشت زمان رسد نظر مي بهچنين 
 اين نوع سرايش هيچ حد و مرزي .اند نوعي به تصويرسازي افكار خويش پرداخته و به   كرده
 .شود  ميمتجلي نظرية شاعر انگليسي در اشعار دو شاعر ايراني ؛ بنابراينشناسد نمي

 است تا به روش فرماليسم به تبيين اشتراك عيني در برخي اشعار بنابراين اين تحقيق بر آن
دو شاعر به ة هاي زندگي و جامع و نشان دهد چگونه نوسان شاملو و نيما يوشيج بپردازد

 و هركدام به چه شكلي از اين فن شعار اين دو شاعر نمايان شده استشيوة اشتراك عيني در ا
و است اهميت ي آن داراي  خود اثر ادبي و اجزافقطها  ت نظر فرماليساساس  بر.اند  بردهبهره 
 به دشاعر يا نويسنده باي  هنرمند، بنابراين.چيزي خارج از آن اثر معنا و مفهومي ندارد هيچ
در يافتن ، تنها شيوة ابراز احساسات به شكل هنري و هنري دست به خلق اثر بزندة شيو

شكل    خواننده بهبه اين ترتيب، .قي ميسر استموقعيتي و يا اتفا، معادلي خارجي يعني شيئي
گونه  اين .ها را درك كـند تواند به عينيت آن و مي گيرد تأثير احساسات شاعر قرار مي عيني تحت

  . دنز  ميشناسي را رقم جنبش زيباة  شالودمسائلو اين  شود  ماندگار مياست كه اثر ادبي
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  تحقيق ة پيشين. 2
مطالعات ،  دارند با هما يوشيج پيوند بسيار عميق و ديرينياينكه آثار شاملو و نيم با

 .تطبيقي برخي از اشعار آن دو موضوعاتي است كه هنوز جاي بحث دارد -اي مقايسه
  : ازجمله؛ رسيده استچاپه و آثاري در اين زمينه به  مطرح شدتازگي  بهگونه مباحث اين

كه در » ادونيس و شاملو در شعر )ع(بررسي تطبيقي مسيح  «ي با عنواننخليل پروية مقال
نماد و خاستگاه آن در  «ةمقال. چاپ رسيده است  بهادبيات تطبيقي هاي زبان و پژوهشة فصلنام

محمد ة مقال.  استمنتشر شده گوهر گوياة  در مجل كهياحقي جعفر  محمد» شعر نيما يوشيج
 شعر دربارةمين جالبي به مضا» خيال در شعر نيما صور «عنوان بااي   مقالهدرمقدم  علوي

ادبيات دانشگاه  ةمجل در اين مقاله .حاضر نيستة شباهت به مقال نيما پرداخته است كه بي

 ،در قالب شعر غيرمستقيم توصيفهاي   يكي ديگر از ويژگي.منتشر شده است فردوسي مشهد
 به اين »نمايشي اشعار احمد شاملوهاي  جنبه «رضا طاهري در مقالة  كه علينامه است نمايش

عليرضا عرب  . استدهرسيچاپ  به بوستان ادبة  در مجلاين مقاله. موضوع پرداخته است
 »بررسي ماهيت و مفهوم درد و رنج در اشعار احمد شاملو « عنوانبا اي نيز در مقاله بافراني
ة نشرياين مقاله در .  را بررسي كرده استرنج عيني در اشعار احمد شاملو  درد ومفاهيم
  خفقان جامعه،طور كه از پيش گفته شد همان .منتشر شده است ت و تحقيقات ادبيمطالعا

ها   آنبه اين شكل ؛شاعران را به سرودن اشعاري گرايش داد كه بيشتر عيني بودند
با فاطمه قادري ة اين مضمون در مقال .توانستند با مردم همدردي بيشتري داشته باشند مي

ة اين مقاله در مجل .بازتاب يافته است» ر شاملو و ماغوطاجتماعي اشعاهاي  زمينه« عنوان
هاي  گرايش به اساطير از ديگر مصداق. چاپ رسيده است  بهادبيات تطبيقي كرمان

» شعر نيماهاي  اسطوره « عنوانبامهدي خادمي كوالئي ة گويي است كه در مقال غيرمستقيم
ة  مقالاز ايشان. چاپ رسيده است ه بدانشگاه پيام نور ةفصلنام اين مقاله در. نمايان است

نيز منتشر شده » گذاران در شعر شاملو نمودهاي اساطيري انبيا و آيين « عنوانباديگري 
   .است

  

  اشتراك عيني چيست؟. 3
 ءمنتقدان نو تأكيد دارند كه شعر واجد وجودي است كه قائم به ذات است و مانند هر شي«

نوع و يا وجودي عيني است كه كامالً خودكفا و  مصئي شعر شي،درواقع. ديگري وجود دارد
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اين نظريه شعر . )Bressler, 2007: 83(» . و ساختار مختص به خود را دارداست قائم به ذات
 بياندر شعر شكلي   كه حقايق بيروني بهاي  گونه به كند؛ تبديل ميرا به توصيفي غيرشخصي 

 شاعر مايل به برانگيختن آن در  را كهاي  آن واكنش عاطفي،شود كه به نحوي مؤثر مي
نظرية اليوت . دانگيز برمي -بيان صريح آن احساس باشدآنكه نياز به  بي -خواننده است

  :نيما نيز معتقد بود .آورد  ميياد نيما را بههاي  گفته
كه تأثيرات و (قوت رسوخ هر گوينده بسته بر اين است كه خود او با ماده و جهان خارجي 

پس از آن با كدام وسيله ، تا چه اندازه مأنوس و مربوط بوده) را فراهم آوردهاو هاي  انديشه
به اين معنا كه چگونه ماده و جهان خارجي با . اين رابطه را جاندار و زباندار ساخته است

به هر اندازه كه گوينده اين عينيت و . بالفصل او شكلي براي بروز پيدا كرده استهاي  انديشه
 مادي آن را بهتر ايجاد كند مسلم است كه به منظور خود بهتر رسيده استهاي  لوازم جلوه

)1348 :103(.  
 احساسات كردن بازگواو در .  بهترين نمايندة شعر امروز فارسي استشاملو،  از نيماپس

شعري همواره پيشرو بوده و هاي  شكني و آفرينش قالب سنت، تازههاي  و انديشه
زندگاني .  بيشتر از ديگران خبر داده است،ت زندگاني امروزشعري او از موقعيهاي  آفرينش

. اند شعرهاي شاملو را آكنده  آنهاي ديرپايِ غم  ودشوار و سخت فردي و اجتماعي
هاي آن و غم زمانه و  آيند و رنج  ميچشم  بهزندگيهاي  ييزيباها   آني كه دريشعرها
 ؛طة بين شاعر و پيرامون اوستدهندة راب شعر او نشان. ندنز  مي در آن جرقهها سختي
اشعاري كه تصويري از افكار و احساسات خود شاعر   وآفريند  ميكه اشعاري عينياي  رابطه
  . است

  ازجمله؛دارنداي  كننده قانع حات نو نيز توضيشعرشاعران ايراني ، در تصريح اين مطلب
   :گويد  مياو. توان به گفتة اخوان ثالث از قول نيما استناد كرد مي

، صورت خبر داند و ابالغ ذهنيات را به اثر مي رنگ و كم نيما شنيدني كردن امور ذهن را كم
دادن تصويرهاي عيني را طالب است و كار   بلكه نشان. داند كافي و وافي به مقصود نمي

مادي رابطة بين تأمل و خياالت گوينده هاي  هنرمند را پيدا كردن همين تصاوير عياني و جلوه
باعث شده است كه نمايش و به تعبيري هنرهاي  همين دقيقاً. داند ر و پذيرش شنونده ميو تأث

قوت تأثير داشته باشند و از ابعاد و بازوهاي تواناتر و قدرت ، بصري بيش از انواع ديگر بيان
ويژه در سينما  رو به توسعه و تكامل بهاش  تري برخوردار گردد و دامنه نفوذ و رسوخ افزون

  . )247: 1357، اخوان ثالث( گذارد
كند به فكر و تخيل و ذهنيت خويش صورت عيني بپوشاند و   مي نيما كوشش، ترتيببه اين
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 ، اتفاق افتدلحاظ منطقي ممكن است به  يادهد  ميحادثه و جريان را آن نوع كه در زندگي رخ
  . تجسم كند
شاملو ، پس از نيما .شاملو نيز بهترين نمايندة شعر امروز فارسي است،  از نيماپس
او در اشعارش دو روح متضاد .  نحوة تفكر شاعرانه گذاشته استبرترين تأثير را  بزرگ

  .آميزد ميرا با هم در) حماسي و تغزلي(شعري 
 بغلاچون  ؛اشعار او از اين لحاظ تغزلي است. كند يعني دو خصلت متفاوت را با هم جمع مي

 ،از طرفي. گويد  مي سخنطبيعت و جهان، اي انسانيزيبهاي  از عشق و مهر و شكفتن و جلوه
 آيد  زيرا در همان زمان با نيروهاي زيانكار به چالش درمي؛اشعارش حماسي نيز است

   .)143: 1336، دستغيب(
شعر شاملو . آورد مي گوناگون اجتماع را در زبان و بيان تصويري و شعري درهاي اناو نوس

  . است و تيرگينشانة قيام انسان در برابر ظلمت 
با تمام ، ها با تمام فراز و نشيب، بيوگرافي اجتماع و نيز بيوگرافي خود اوست، شعر شاملو

. ها و آغازهاي مجدد آغازها و پايان، ها و قهرها عشق، ها اميدها و يأس، ها ها و دشمني دوستي
  . )864: 1371، براهني( عصرش پاكي و صافي زبان او را ندارند كدام از شاعران هم هيچ

ديرپاي آن شعرهاي هاي دردناك و   غم وگاني دشوار و سخت فردي و اجتماعيزند
 نعراا شبصيرت ،شعرهاي او فرياد انساني عصيانگر و دوستدار مهرباني. اند شاملو را آكنده

 گويا و  تصويراودهد و ماجراي زندگاني  و انديشه و احساس انسان جديد را نشان مي
 مورد استفاده قرارهاي مردم  ها و رنج  عوامل طبيعت براي بيان تشويشگاه كه اي است زنده
دست در شعرش  ديگري از اينهاي  و واژه ...ستاره، چشمه، كوه، كاج، ماهي، آينه«. دنگير مي

تگر تشويش شاعري ي بين شاعر و پيرامون اوست و اين تصويرها حكاييها دهندة رابطه نشان
    . )8: 1373، دستغيب(» .ي امروزين از نزديك آشناستبم زندگان و هستند كه با زير

  

  نيما و شاملو هاي  اشتراك عيني در گفتهة مقايس. 4
 شاعر معاصر. است ترين وجه تمايز شعر معاصر از شعر كالسيك در ذهنيت و عينيت مهم
خواهد چيزي را  مي. فعل و انفعال دروني خويش را به شعر آورد ،خواهد خالف گذشتگان نمي

خواهد بگويد خواندن قناري   نمياو«. تصوير كند كه احساسش را از خارج برانگيخته است
 از رحيم و بخشنده بودن فرد صحبت. تصوير بكشد خواهد زيبايي خواندن را به مي، زيباست

گذارد كه رحم يا بخشندگي وي آشكار   ميبلكه از آن اول بناي داستان را طوري، كند نمي
 علف شعر ة ساقة دربارخواهد نمي شاعر معاصر، عبارت بهتر به. )113: 1375، نيما(» .شود
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اما اگر شاعر باشد و ديد شاعرانه «. برداشت ذهني خودش است، بگويدچون هر چه  ؛بگويد
رسد كه   ميكشد كه مخاطب به تأثري  مي علف را طوري به وصفةساق، در وجودش باشد

 شاعر يا هنرمند با فن ،به بيان ديگر. )96: 1374، اخوان لنگرودي(» .شاعر رسيده است
 هچآن ؛ شخصيت هنرمند يا شاعر اهميتي نداردواقع،در .كند  ميطرف اشتراك عيني خود را بي

ة ماي ها بن و اين آيد ميشمار   زنده بهموجودي هنري است كه ءخود شعر يا شي، اهميت دارد
  .شناسي است جاودانگي هنر و زيبايي
در جريان  -پنداشت  ميكه او آن را منشأ خالقيت هنري - احساساتنيما نيز معتقد بود

 قضاياي خارجي ،بنابراين. گيرند  ميآيند و شكل  ميرويارويي آدمي با واقعيات زندگي پديد
و به  انگيزد ميواقعي و عيني هنرمند است كه احساسات او را برهاي  زندگاني و تجربه
براي آفرينش هنري فرصت و  ؛ بلكهات كافي نيست احساسفقطاما . انجامد خالقيت هنري مي

اي از احساسات و  مجموعه نتيجه آفرينش هنري حاصلدر«. فراغت نيز الزم است
اساس  و همه را بر دهد ها ساماني خاص مي هاست كه هنرمند در وقت مناسب به آن يادآوري

 كار ،بنابراين. )263 :1378، دهقاني(» .آورد كند و اثري پديد مي بيني خويش تركيب مي جهان
  . اثرش جاودانه شود تا شكل مادي و عيني بدهد اش اصلي هنرمند اين است كه به ذهن و انديشه

   :را  نيما قدرت توصيف جالبي دارد كه بهتر است آنمانندشاملو نيز 
آنچه را كه از يك شيئي در طبيعت محيط  كوشد مي؛ زيرا بناميم جزء به قدرت توصيف جزء

به اين صورت كه شاملو در ابتدا متوجه . طور دقيق و فشرده درآورد به،  استخود ديده
شود و  تصويرگري جنگل و بيابان و ساحل و قايق و قايقچي است ولي بعدها متوجه شهر مي

  .)873: 1371، براهني( گذارد چيز را در برابر ما مي نظير همه شاملو گاهي با دقتي بي
 . استداستان هم و تصويرگرايان 3ها ليستشاملو همچنين با سخنان سورئا

خويشاوندي ها  نحوي با سورئاليست  نيز به5را پوندز امانند) تصويرگرايان (4هايي ايماژيست
 ايني ي بنياد تصويرگرا،سويياز . چون هر دو درپي ادراك آني و فوري هستند ؛فكري دارند

برسد اي  تا به نقطه د برآيدخو هب جوي الهام خودو  كه شاعر با كوشش بسيار در جستاست
دة هنر گويا در  ما،رو ازاين. دهندد خود را نشان ننتوان تفسيري و تعبيرية انديشهاي  كه مانع

 خام زندگاني دروني يا صور ذهنيهاي  دانستهاين همان . يابد  عينيت ميهاهمين است كه بعد
  :يابند هستند كه بعد صورت عيني مي

، صورت بكر و تازه و نيرومند خود بيان كرديم و به ر شكلوقتي اين صور را بدون تغيي
پس از آن درگيري ، شود مستقيم و مؤثري به ذهن خواننده عرضه ميهاي  القائات و اشاره

 
3
- surrealists   

4-  imagists 
5
- Ezra Pound 
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شود كه فشار مستبدانة زندگي روزانه ناپديد  ي به ما منتقل مييحقيقي با واقعيت با چنان نيرو
  . )99: 1373، دستغيب( گريزيم مياي از الزامات آن  گردد و براي لحظه مي

 شناختي در ةاستعارة  در مقول6ليكاف و جانسونهاي  گفته، اين فضا و شرايط
ة مجموعة او معتقد بود نظام تصوري ذهن انسان بر پاي .آورد  ميياد شناسي را به زبان

 يما ناشة از تجرب طور مستقيم بهمفاهيمي كه  ؛كوچكي از مفاهيم تجربي شكل گرفته است
مفاهيم . شوند تعريف ميتصوري ديگر هاي  نه در ارتباط با حوزه خود و خودي و به شوند مي

ظرف و ، موجود مانند(شناختي فيزيكي  اي از مفاهيم هستي نظر شامل مجموعه تجربي مورد
ليكاف اذعان داشت كه اين تصورات استعاري و يا ،  اين رويكرداساسبر . است )غيره

كوچك از مفاهيم تجربي و اساسي ة  از يك مجموع7برداري استعاري گوانتزاعي از طريق ال
  . )Lakoff & Johnson, 1980: 42( شوند دهي و درك مي ذهن ما ساختار

در .  كه شاملو شاعر تصويرگراي اجتماعي استدارد در اينجا گفتن اين نكته ضرورت
 تصويرهاي ، نظر اولدر«. تصويرهاي او واقعيت انسان امروز جامعة ما منعكس شده است

تصويرهاي اجتماعي يعني ، تصويرهاي عاشقانه: شوند  ميشاملو به دو گروه بخش
  . )115: 1373، دستغيب(» .ي كه از زندگاني مردم كوچه و بازار پديد آمده استيتصويرها

  

   نيماشعرهاياشتراك عيني در برخي . 5
. شود يافت ميهاي بسياري  اهتشب، صورت گيرداي   شاملو و نيما مقايسهشعرهاياگر بين 

 كه رخصت-جويي و روح آزاد و كوهستاني او  سبب عشق به حقيقت شخصيت نيما به
  نمايانشحقايقي را براي - حق را ناديده بگيرداحترام  وشهرت، مال، خاطر جاه به دهد نمي
از اي  كه به پاره اين ويژگي حساسيت ذهني خاصي در او ايجاد كرده است .كند مي
، فقر: ند ازا خارجي عبارتهاي  اين محرك. دهد  ميتري نشان خارجي واكنش سريعهاي  ركمح

از شاعران و اي  عده. طلبي و زرپرستي ناراستي و تزوير ناشي از جاه  وگرفتاري مردم
  .كردند  مياديبان معاصر نيما به دوستي با او تظاهر

و وقايع سياسي و ، كنند را استثمار ميطلباني كه مردم بيچاره  مداران و قدرت از طرفي سياست
، و همچنين دول استعمارگر، افتد اجتماعي كه در جهت زيان و يا نفع مردم در كشور اتفاق مي

ماية انتقادي سياسي و اجتماعي ، كه با استفاده از ابهامات ماية اكثر اشعار نيما هستند درون
  . )114: 1381، پورنامداريان( شوند بر دولت مي

عيني و مشهود اعتقاد هاي   و جلوههاتصوير دادن   نشان  وجوو يوشيج به جستنيما 
 

6- Lakoff &Johnson   
7 - mataphoric 

mapping 
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  :گويد  ميشهايرشع در يكي از ؛ براي مثالداشت
واندر آن / اجاقي خردسنگچيني از / بر مسير خامش جنگل/ هاي دورادور مانده از شب

  .)153: 1375، نيما( ...خاكستر سردي
در چندين سطر ها   كلمات ممكن از توصيف آه و نالهاين طرح سادة عيني با كمترين خطوط و

جاي شرح و  و به كشد  ميتصوير غم را به، در اين خطوط نيما با استفاده از طبيعت. است بهتر
 نيما دقت شعرهاياگر در .  كه شيواتر و بارزتر استآفريند ميتصويري ، توصيف زباني

 .كردن ذهنيات است   نوعي عينيواقعدر  نيماهاي و كنايهها  تشبيه، ها بينيم كه استعاره  مي،كنيم
  :گويد  مي نيما،براي مثال

يا كند تني را / وز نگاه آن شعله/ برقصانداي  شعله/ عمر كماي  كز جرقه/ بايد او كند كاري
  .يا دلي بسوزاند/ گرم

اي  و به شعله ،خرد شروعاي   است كه از جرقهي به دنبال تغيير شگرفدر اين خطوط نيما
  وقتي نيما،فلكية به گفت. برخي ديگر استو به ضرر  شود كه به نفع بعضي  ميرگ منتهيبز
اندرو / سنگچيني از اجاق سرد/ بر مسير خامشِ جنگل/ هاي دورادور مانده از شب: گويد مي

تنها محيط  نه،  فضاي ايجادشده به ياري جنگل و سنگچين،)153: 1375، نيما( خاكستر سردي
بلكه با  ؛نماياند  ميرا) يا خود شاعر ها محيط شمال و زندگي و گذرگاه گالِش(و زندگي معيني 

ريزد و زمينه را براي نشان   ميدر شعر حس اندوهي را »اجاقي با خاكستر سرد «توصيفِ
هاي  اندودة انديشههمچنان كاندر غبار:  تا بگويدكند مي دادن دمسرديِ روزگار شاعر آماده

» طرح «آن. )46: همان( داستاني حاصلش دردي/ چيزري در آن هرطرح تصوي/ انگيز من مالل
سردي  «و» خردي سنگچين«، »خاموشيِ جنگل «يعني، يا منظره» تصوير «نخستين از يك

 با درون شاعراي  چنان هماهنگي، گيرند  ميكه همه از حضور طبيعت پيرامون رنگ» خاكستر
د؛ نساز ميها  »ناهمرنگي «صويرگرِ نقشت، يابند كه شعر و شاعر را در پيوندي ارگانيك مي
نُت يا كليد مانند  شدة شاعر جهت بيان روزهاي تيره» سنگ «و» سرد «ويژه اينكه واژگان هب

، سرد گشته/ نقش ناهمرنگ گرديده/ روز شيرينم كه با من آتشي داشت :شود  ميرابطه تكرار
 مانندشود؛ يعني اين منظره  ي مبسته شعر با تكرار سه سطرِ آغازين، در پايان .سنگ گرديده
 دهد  مييگيرد و به آن سنگينيِ بيشتر ميشعر يا فضاي اندوهگين آن را دربراي  محيط دايره

  . )125: 1373، فلكي(
 خاكستر، اجاق «مانندمفاهيم تجربي در قالب كلماتي ، با توجه به نظر ليكاف و جانسون

نوعي تجربه  به ها را ا آنمة كه همنهفته است  »سنگچيني خرد «و، »جنگل خاموش«، »سرد
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و تصوراتي  شوند  ميدهي سازمان )خواننده(اساس ذهن ما  برها   آن،بنابراين .ايم كرده
  . به آن رسيده بود است كه نويسنده يا هنرمند قبالًاي  و اين همان مقوله آفرينند  ميانتزاعي

 بايد از شاليزار در برابر كند كه تا صبح  مي را توصيفيمرد فقير» پا شب «نيما در شعر
. آزارد  ميها او را  و گرگها  گزش حشرات و صداي شغال. هجوم حيوانات نگهباني كند

بارها ، در هنگام كار. كشند  ميو انتظار او را بدون مادر در كومه هستنداش  كودكان گرسنه
ه جدال دروني  بها تمام اينو  شود كه كار را رها كند و به كودكانش سركشي كند  ميوسوسه

اي  گونه نيما نيز سكوت و آرامش سرگرفتة شاليزار را به. شود  ميهايش منتهي گويي و تك
كند كه حاكي از احوال جامعة فرودستان و مهر سكوت بر لبشان است   ميآلود توصيف وهم

 عاطفة هعقط در اين . عوامل استثمارگر جامعهدهندة نشان  نيزهاي حشرات و گزيدگي
   :كنيم  ميخوبي حس  با تخيل را بهخورده گره

دهد   مي/از جا بردهاش  هوس دانه/ همچو مرغي كه بگيرد پرواز/ گذرد  ميليك فكرش به سر
   هاش آواز سوي بچه

همين فكر هاي  اما شعاع. يابد  ميعينيت به كمك تصاوير محسوس و آشنا) امري ذهني(و فكر 
دوست دارد از يافتن غذا براي ها  كه شب شود  ميبراي عينيت يافتن به مرغي بدل او نيز
شود   ميخبر هايش با  از گرسنگي و بيماري بچه،رود  ميوقتي به كومه ؛ وليببردخبر ها  بچه

  .)100: 1381، حميديان(
  :گويد  مينيما در ادامه

ي ينه صدا/ زا واندر آن تيرگي وحشت/ به چوب، كوبد بر طبل  ميگاه/ دهد گاه به شاخ مي
  .چيزي مغلوب هول غالب همه/  اين كز اوستاست به جز

هاي  زودي جلوه  ولي به ؛نمايد  مينظر توصيفي ذهني  شعر به،در نگاه اول، از نظر اخوان ثالث
  : گويد  ميپس نيما .شود مي خط و بعضي حركات آشكار هايي خالصه و كم عيني با طرح

به چشمان ، آلوده خواب/ .زاينست گرا، اي رود سايه  مي/.اين هيكل اوست، رود دوكي مي
  !چه شب موذي و گرمي و دراز/ .گويد باز  ميهر دمي با خود/ خسته
 تاريك و پرابهام االت و حركات مردي است در محيط توصيف كوتاه تمام ح،اين شعر

 :1357، اخوان ثالث(و تجسمي از كائنات شب در جنگل  كند  ميكه در آن زندگياي  جامعه
 بايداو  . بخوابدنبايدزده كه   نمايندة انساني است در اجتماعي خفقانپا  شبواقع،در. )280

 او .نيستاش  گوش باشد و او كسي جز خود شاعر و شرايط اجتماعي هوش و به همچنان به
به . آسيب نبينند تا ،و از طرفي حافظ كودكان و بستگانش  مراقب اطرافش باشدبايدهمواره 
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  . كند  ميردي او با مردم جامعه همد،اين ترتيب
بيانگر حالتي از ، در كاربرد متداول يا روزمرهاش  هر واژه با بار معنايي و حسيِ ويژه

، فقدان خورشيد، تاريكي پس از غروب »شب «واژة. طبيعت يا زندگي است، ءشييك موقعيت 
 يتواند در موقعيت ديگر  ميولي همين واژه. رساند مي ذهن بهخواب و ماجراهاي شبانه را 

اين مضامين به بيان استعاري . كند بيابد يا دنياي ديگري را تجسم يار گيرد و نمود ديگرقر
شده  مطرح 9بالكة اين مفهوم در نظري . مستتر است8كه در تلويحات مرتبط شود منتهي مي

عنصر لفظي ، بالك از نظر . و استعاري اعتقاد داشت10دو عنصر لفظيوجود    بهاو .بود
 و بيان استعاري حاصل تعامل اين دو شود  مي ناميده12عاري كانون و عنصر است11چارچوب

  عنصر استعاري از عنصر لفظي تجلي وشود  مي است كه به تلويحات مرتبط منتهيعنصر
در جاي ديگر  يك مفهوم وجايي در اي   واژهاستممكن براي همين . )Blax, 1979: 53( يابد مي

چنان چون ، جهان با آن/ شب است: گويد  مي نيماوقتي، بنابراين. مفهوم ديگري داشته باشد
ديگر يك واژة معمولي با بار معنايي  »شب « در اينجا واژة،)134: 1375( در گوراي  مرده

شدة پاره يا  موقعيتِ مشخص و شناخته، نيست كه با كميتي معيناش  يافته صوري و عام
  دگرگون شبوم و حتي شكلمعنا و مفه،  در اين شعر.شكلي از طبيعت را به ذهن بياورد

 عبارت ديگر  به؛شود  ميگذرد و دروني و ژرف مي درگي تكرار و عامياناز سد، شود مي
از . توان سنجيد  مي مادي و معنويدر اينجا واژة شب را از دو منظر. يابد اي مي  تازهزندگي

 ديدگاهاز و  شود  ميبه شكل يا هيئت آدمي مرده نمايان) و جهان با آن(شب ، منظر مادي
 اجتماعيِ معيني يا حالتي از تنگنايي هستي و حتي مرگ فضاي تيرة زندگي،  اجتماعي-رواني

طور كلي  يعني شاعر به خلق يك موقعيت تازه از طبيعت يا شيئي يا به ؛را در خود نهفته دارد
  . تبط بالك استاين مضامين مصداق تلويحات مر. )113: 1380، فلكي( يابد  ميهستي دست

  :كند  ميگونه آغاز را اين»  ...همسفر با مناي   بخوان «شعر ،ناقوسة يما در مجموعن
به سنگ آكنده و / لودهزير پايم راه را با آب آ هر دمه ب/ ره تاريك با پاهاي من پيكار دارد

جهان تا جنبشي دارد رود هر / .سپارم  ميخود را، به چشم پا ولي من را/ دشوار دارد
  . )41: 1377 (عقاب پير هم غرق است و مست اندر نگاه خود/ كس به راه خود

تصوير   بهآلود و سنگالخي  شرايط حاكم بر جامعه را با راه تاريك گل شاعر،ها در اين بيت
كسي  چون هر؛ ادامه دادولي بايست كند؛ مي  كه راه رفتن را براي سالك دشواركشد مي

ي اينكه به شيوة صريح و مستقيم بگويد كه جا نيما به، واقعدر. مشكالت خاص خودش را دارد
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  به تصوير راآلود و سنگالخي گل،  با راه تاريكاي زندگي، زندگي براي همه دشوار است
 و دهد نشان مي خواننده بهتصويري از زندگي را  او.  از آن عبور كردبايدناچار   كه بهكشد مي

ثير أت اندرزش بر ذهن خواننده ، اين شيوهاب .دهد كه زندگي دشوار است  مياو را اندرز
  . خواهد شد و اثرش جاودانه و زيبا خواهد گذاشتبيشتري 

ماند كه در كنار جاده منتظر كارواني است تا   ميبه مسافري» شب همه شب «نيما در شعر
   :گويد ميشده است، بنابراين صدا  ناچار با ديگران هم  ولي به؛او را نجات دهد

زنده ز  با صداهاي نيم/ گوش بر زنگ كاروانستم/ ه چشممشب همه شب شكسته خواب ب
  . )517: 1375، نيما (زبان هستم عنان گشته هم هم/ دور

داند كه بر   ميكند و خود را مسافري  مي ناراحتي خود را با شبي تداعي شاعر،ها در اين بيت
. اعت شده استناچار همرنگ جم قدر منتظر مانده كه به  آنولي ؛ست اسر جاده منتظر كاروان

 توصيف آشكارا از شرايط جامعه  راتوانست ناراحتي خويش  مي شاعر،بينيد  ميطور كه همان
 به خواننده را  اوضاع جامعهييتصوير چنين زيبابا تداعي كند و   ميفرسايي  ولي قلم؛كند

  دستو واژه در شعر به حياتي تازه آيد  مي شعر از درون واژه پديد،ترديد بي. كند  ميتلقين
جهان را و خود را ، شعر و واژه در ترازي همگون، يعني در يك نوع كُنِش متقابل ؛يابد مي

ولي به  ؛يابد  ميدرست است كه تصوير از درون واژه يا زبان موجوديت. كنند  ميدگرگون
 كه براي سنجش  قائل شدهاي زباني و تصوير تفاوتي  بايد بين انواع حركت نگارنده،گمان

  : نيما توجه كنيد» هست شبِ« به اين پاره از شعر. داردشعر اهميت 
  .من مانَدة به دلِ سوخت/ تنگ، مرده را مانَد در گورش/ بيابان دراز، با تنش گرم

كالمي كه با هنجار زباني ة نخست اينكه با آراي. چند حادثه روي داده است، در اين شعر
 بگويدجاي اينكه با زبان هنجار يا با منطق نثر  شعر آهنگين شده است؛ يعني به، تفاوت دارد

 زبان را آهنگين، با دخالت در صرف و نحو جمله ،»مانَد در گور را مية مرد، بيابان دراز«
و پيوند ) تن و گور(و موصوف ) گرم و تنگ( بين صفت هبا ايجاد فاصل  اينكهديگر. كند مي

، )جاي تنِ گرمش و گور تنگش تنگ به، گرم و گورش، تنش(به موصوف » ش «ضمير متصل
زداييِ  باعث آشنايي، اين دو حادثه در زبان. )هستِ عينيِ زبان(گريزد   مياز عادت زباني

بلكه همچون گوهر  ؛زبان ابزار نيست، در اين حالت.  استشدهزباني براي رسيدن به شعر 
بين گور ة  و رابطبالك استة ن نظريمتضمها   اين گفته.)140: 1380، فلكي( كند  ميشعر عمل

مفهوم ها   آنچون ارتباط جديد بين ؛آيد  ميشمار گرم و تنگ از تلويحات مرتبط به، تن و
  . جديدي آفريده است
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   :گويد  ميادامه در نيما
بيند اگر  هم از اين روست نمي/ كرده تني گرم در استاده هوا همچو ورم، هست شب

  . اي راهش را گمشده
م با هواي گرم و أكرده و تو و تشخص شب همچون تني ورم يدر اين تراكم شب و تاريك

بيند و يا راه بيرون شدن از اين شب و   نميراهش رااي  طبيعي است كه هيچ گمشده، تاريك
تواند   نميهر كسي است كه با اين هوا و اين شب گمشده. تواند پيدا كند  نميهواي گرم را

 داند؛ اما از هر طرف كه  ميخودة آن را وظيف براي تغيير يا خروج از سازگار باشد و تالش
 پيدا نبودن راه و .شود مواجه ميكردة شب   با تن ورم،نگرد  ميرود و به هر طرف كه مي

تصويري از بيابان گرم و دراز ، برد  نميكه در آن راه به جايياي  گرمي مداوم و نيز گمشده
سوخته و تن خسته و    با دلكند كه خود در آن  ميرا در شب تاريك براي شاعر تداعي

» هست شب«ة بند سوم شعر با تأكيد بر جمل. برد  نميزده گرفتار شده است و راه به جايي تب
ة  و با تأكيد بر جملشود مي شروعف بيابان با وص، شود  نميبرخالف دو بند قبلي آغاز

هنده و د خبري و هشدارة  شعري كه با جمل، ترتيبه اينب. پذيرد  ميپايان» هست شب«
 تكرار اين .شود  ميبا تكرار مضاعف همين جمله بسته، شود  ميآغاز» هست شب «كنندة افشا
ناپذير شبي كه همواره بر محيط حاكم است و  غيرزباني هم هست دال بر تداوم پاياناي  نشانه

   : استشدهاستقرار آن استوارتر هاي   بلكه پايه؛ نشدهسستتنها ضعيف و  با گذشت زمان نه
به تنم / من ماندة به دل سوخت/ مرده را ماند در گورش تنگ/  تنش گرم بيابان درازبا

  . آري شب، هست شب!/ سوزد از هيبت تب  ميخسته كه
 در اينجا به بيابان گرم و دراز ،در بند اول» خاك رنگ رخ باخته «،شود  ميكه ديده  چنان
كه اين نيست بنابراين اميدي . تدر گور تنگ شب خفته اساي   مردهمانند كه دوش ميتبديل 

پريدگي خاك كه در بند اول بر  ترس و رنگ. مرده جنبشي كند و از گور تنگش بيرون بيايد
در اينجا به بيابان گرم ، داشت و احتمال تغيير و بازگشت رنگ و روي خاكداللت بودن   زنده

ن هست و نه امكان راه شده است كه نه اميد به تحول و زندگي در آتبديل اي  و دراز و مرده
شده و گرم و دراز و  شاعر در اينجا ميان خود و اين محيط بياباني. پيدا كردن و خروج از آن

.  است و تأثر از آن به اين محيطييابد كه ناشي از حساسيت و همدل  ميمرده نوعي شباهت
كه تا شب   چرا است؛صفت اين بيابان دراز و گرم نيز  زدة شاعر خسته و تب  تن  وسوخته  دل

 اند و محيط هريك انعكاس ديگريها   و آدموجود داردمردگي نيز ، زدگي تب، خستگي، هست
  .)430: 1389، پورنامداريان(
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نقش مهم و گاه   يك نوشته به شعريعامل ديگري هم وجود دارد كه در ارتقا
 ديگري را نيزكوچك هاي  كه حادثه(سوم ة اين عامل يا حادث. كند  مي ايفااي كننده تعيين
راي مثال ب. آيد  ميتازه و دگرگون بين چيزها پديدة از طريق رابط) تواند در خود بپروراند مي

ايجاد شده كه پيش از پديداريِ اين اي  تازهة رابط» دل «و» مرده«، »بيابان «بين، در همين شعر
ز همجواري اشياء ولي ا ؛پذيرد نميكه هيچ منطق بيروني را اي  رابطه. شعر وجود نداشته است
 شناختي در ةاستعارهاي  تازه و دگرگون يكي از مقولهة اين رابط. بيروني هستي يافته است

با نظر به .  و معنا سوق يافت13شناسي شناختي به شناخت  زبان،زيباشناختي است كه طي آن
 يفزباني معرة و معنا را نخستين پديد به معنا و شناخت صحه گذاشت گيررتس ،اين مقوله

 شاعر مانند دانشمند به كشف رابطه دست ،طبق اين شرايط. )Geeraerts, 1995: 25( كرد
نيافته است؛ زيرا هيچ پيوند قانونمند و مادي بين بيابان و مرده يا بيابان و دل وجود ندارد تا 

دادنِ يك شيئي در  شاعر با ايجاد پيوندي نوين بين دو عنصر بيروني يا با قرار. كشف شود
در اين . به معنايي جديد دست يابد  تازند  ميدست به آفرينش، ت يا فضايي ديگرگونموقعي
هركدام در  ؛ بلكهمعمولي نيستندة همان بيابان و مرد» مرده «و» بيابان « ديگر، تازهپيوند

بيابان ، پيش از آفرينش اين رابطه توسط شاعر. يابد  ميهموندي با ديگري است كه موجوديت
ولي با پيدايش  ؛يافتند  ميموجوديت  از همكدام جداگانه و مستقلهر ان و دلو مرده يا بياب

. تواند زندگي يابد  نمييكي بدون ديگري، گرفتن در موقعيتي ديگرگون اين رابطه و قرار
 ؛شاعر استة سوخت  در گور يا دلاي  مرده ؛ ديگر بيابان معمولي نيست،در اينجا» بيابان«

 معنا و حسي ديگر، رود و در موقعيتي ديگر ميتر فرارايج حسيِ -يييعني بيابان از بارِ معنا
 روانيِ دو شيئي يا وجود در شعر است كه موقعيت -در پيوند معنوي، عبارت ديگر به. يابد مي
 ، شاعر با ايجاد اين رابطه.)141: 1380، فلكي( شود  مييابد و جاودانه  ميشان حق زيست تازه

ثير أت  تا خواننده بيشتر تحتگذارد ميدر برابر چشمان خواننده و آن را  آفريند تصويري مي
  .شرايط قرار گيرد

  :گويد مي» برف «جاي ديگر نيما در شعر در
صبح پيدا / .خودي بر ديوار بي/ قرمزي رنگ نينداخته است/ اند خود قرمز نشده زردها بي

مردة برفي همه كارش گرتة روشني   پيدا نيست» وازنا «/اما» ازاكو «شده از آن طرف كوه
  .)513: 1362، نيما( وازنا پيدا نيست/ هر پنجره بگرفته قرارة بر سر شيش/ آشوب

واقعي است كه دربارة آن سخن ة  بيان همان تجربطور دقيق بهاين پارة اول شعر است كه 
بدون آنكه قبالً با موصوف خود  -كه صفت است -»زرد«ة  كلم،شود  ميچنان كه ديده. گفتم
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اما . جمع بسته شده است» ها « با پسوند- كه فرض كنيم جانشين اسمي شده- باشدآمده
چون ضمن  ؛جار نيستنوجه و ناه  نهفته در آن بياين جمع خالف قياس در پيوند با معنهمي

ة كند و هم به قرار گرفتن در طيف تجرب  ميهم به تأمل دعوت خواننده را، حفظ ابهام شعر
 همراه با اسامي محلي، نيز با آنكه عاميانه است» خود بي«ة ه كلمچنان ك. كند  ميشاعر كمك

كند و هم   ميهم محيط روستايي و مردمي را بهتر و رساتر تصوير ،»وازنا «و» ازاكو«
 كمك، جاي بوران يا برف همراه با باد به» برفي همه كارش آشوب «تركيب .صميميت شاعر را

كه سبب عدم شناخت درست و سنجيدة  -ة آنييدهم انقالب و هم هرج و مرج زاكند تا  مي
وجود قافيه . در ذهن خواننده تداعي شود -شود ميانداز  امور و حوادث و تاريك شدن چشم

 در ذهن خوانندهها   آنمربوط و معانيهاي  سبب پيوند مصراع» قرار «و» ديوار «در كلمات
 پيوند ،جوستو ديد و جستكه مانع » ديوار «با» گرفته برفة شيش «راهاز اين . شود مي

 وجود همين موانع ديد است كه هم سبب ترديد شاعر به اخباري. كند  ميمعنايي و ماهيتي پيدا
شنود و هم سبب ناهشياري بيشتر مردم كه   ميشود كه شاعر از زبان موافقان و مخالفان مي

 و ترديد نيما را به اين شك. دنتر بدان به جان هم بيفتند و هر گروه عقيده و نظر خود را درست
و ها  در بعضي از نوشته -شود  ميكه از زبان موافقان توصيف  چنان -ها واقعيت اين انقالب

توان به تأمل و از ميان خبرهاي ضد و نقيض   ميآنچه .توان دريافت  مي نيزاوشعرهاي 
وه در و هر گراند   درگير شده يكديگردر جنگي با  مخالفهاي  اين است كه گروه، دريافت

يابي به  آنان غافل و ناهشيارند؛ چون امكان دستة  اما هم؛كوشد  مينابودي طرف مقابل
ناهمواري و خشونت آنان ناشي از تعصب . كدام ميسر نيست حقيقت براي هيچ

قول و قرارهاي كس ة هر گروهي فريفت .اند  شده آن جذبكهاست اي  ه عقيدهشان ب هكوركوران
بينند كه با آنان  ميو بهروزي را در از ميان برداشتن كساني اند    شدهي ديگريا كسان

فريب برپاست و از  ظاهرهاي  از دنيا به بهانهاي  در هر گوشه ها دشمنياين . عقيده نيستند هم
هايش  و مهمانها  سرانجام همة انسان كش مهماناي   مهمانخانهمانند دنيايي را كه  روزِراهاين 
عدالتي و جنگ و  بي، كه در ظلمتاي  مهمانخانه. كرده استمثل شب تاريك ، كشد  ميرا

خبري  نتيجه بي اطالع درست و در ناشي از عدمها   و گويي همة اين تيرگيريزي فرورفته خون
  .)275: 1389، پورنامداريان( از حقيقت است

  

   شاملوهاير برخي شع دراشتراك عيني. 6
شاملو . ابدي  ادامه ميهمدر شعر شاملو ها   آنرويكرد به عناصر بيروني و ايجاد رابطه بين
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 او هم از كوهستان و جنگل و دريا دور ،البته. نيز به دنبال آفريدن نوعي شعر شهري است
 بدين .خواهد آنچه را كه در شهر هست ببيند  مي وبرد   ميولي او شاعر را به شهر ؛نيست
او شعر .  شده بودآغازنيما ة يلوس  شعري كه بهكردن  سوي مدرن دارد به مي گامي بر،ترتيب

، براهني(كند   ميكند و زندگي امروز شهري را تصويرگري  ميتر نزديكرا به زندگي امروز 
در . ست كه زبان و بياني تصويري دارد اجتماع ما گوناگونهاي نوسانشعر او . )876: 1371

ر اين كتاب تأثير او د .دهد  ميقرار خود را در مسير شعر جديد فارسي هواي تازهة مجموع
او . شعري و ادبي شاعر است، اجتماعيهاي  گفتهة نتيج باغ آينهة مجموع دل .پذيرد  مينيما را

 يا از سياهي جنگل  وماند  ميو زند  ميسوي ظلمت راه در اشعارش سالكي است كه در شب به
 ياران را زي؛ستاره مانده است ولي زمين جاودانه مثل شبي پر .كشد  ميسوي نور فرياد به

 در زندان افتاده ،آنكه گناهي داشته باشد  بي،و شاعراند   ناشناختة او به خاك و خون غلتيده
 در شعر ،براي نمونه. دارد مي گام بر،داشته باشداي  آنكه نقشه  بي،است و در غمخانة خود

هم  تصوير را طوري بهة كوشد دو طرف معادل  ميشاعر) ابراهيم در آتش(» درآميختن«
  :)تصوير اثباتي(معيني برسد ة  كه به نتيجيونددبپ

كه / حظِّ تماشايي نچشيديم/ از بهار/ نامنتظر/ سخت/ واقعه/ رحمانه اندك بود و بي/ مجال
 ناسيرابة كه لب از بوس/ چنان بريده خواهم شد/ از آفتاب/ .كند  ميباغ را پژمرده/ قفس

  .)149: 1380، شاملو(
هايي نظير شاعر است  بار و ناسيراب شاعر يا انسان رتدر اين شعر سخن از زندگي حس

 زندگي هاي نعمت واقعي از لذتشاعر از آزادي و ،  به بيان ديگر.اند لذتي نبرده» بهار «كه از
خواهد او را  مي، كم پس از مرگ به آزادي دست يابد و براي اينكه دست  استنصيب مانده بي

اين خواست را در شعر شاملو . ه با خاك درآميزدبرهنه در خاك كنند تا عاشقانه و آزادان
مردن به ، خوشا اگر نه رها زيستن «:گويد  ميآنجا كه، كند  ميصراحت بيان ديگري نيز به

دوسوي  ةهمان معادلة بر پايتصويري هاي  اما نوع رابطه. »...درخت و،  آيدا-شبانه رهايي
گويد و   ميد نخست از كوتاهي عمرشاعر در بن. استاي  عناصر براي اثبات موضوع يا نكته

بعد . كه مفهوم كشته شدن را دارد او را ناگاه از زندگي بربايداي  »واقعه «اينكه ممكن است
 بند و تمثيل(» قفس«، )نچشيدن حظِّ تماشايي از بهار(براي اثبات لذت نبردن از زندگي 

نبردن از    براي بهرهو باز نهد  مي) زندگي مطلوبتمثيل(» بهار «را در برابر) محدوديت
دانيم كه تمثيل و مثال براي اثبات چيزها كاركرد   ميو(آورد   ميمثال ديگري حياتهاي  مايه
آنچه به ل گرما و درخشش يا هرتمثي(شدن از نعمت آفتاب   ؛ يعني براي اثبات بريده)دارند
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ناتمام يا اي  سه لب از بوشدنِ   بريدهمثالِ) در برابر سرما و تاريكي بخشد مي زندگي نور
حتي آنجا كه تقاضاي برهنه در ، در بند آخر. )...چنان بريده خواهم شد(آورد   ميناسيراب را

 نماز در برابر عشق را مثال، بازهم براي اثبات نوع آميزش، كند  ميخاك شدن را مطرح
تازه اي  رابطه در اينجا او به .)148: 1380، فلكي( )بريم  ميگونه كه عشق را نماز بدان(آورد  مي

نبردن از    لذت، مثالبراي . تلويحات مرتبط بالك استدربردارندةاين رابطه  .رسيده است
خشش ا و دردن از گرمشيا مصداق دور   تماشايي بهار نهفته است وزندگي در نچشيدن حظّ

 حال گوياي غيرمستقيم هاي اين عبارت. شدن از نعمت آفتاب تداعي شده است  در قالب بريده
  . اش و همدردي او با مردم جامعه استاش   روز خود شاعر و شرايط زندگيو

   :گويد  ميچنين اين» رانده«ة شاملو در قطع، درجاي ديگر
/  بردار كه تاريكم و سرددست/ كه ز ويراني خويشت آباد/ دست بردار از اين هيكل غم

  . ...مرده چراغ از دم بادچون فرو
قدر  او غم را آن. كند  مي از شرايط جامعه توصيف راني خودشاعر در اينجا غمگيني و ناتوا

قدر او را   و تمام وجود شاعر را دربرگرفته است و آنداند كه به انساني مبدل شده  ميهنگفت
 شاعر ،واقعدر.  استي شعلة چراغي در برابر باد در آستانة خاموشمانند ناتوان كرده كه

را به اين اش  ناراحتي، ايط حاكم بر اجتماع اندوهگينمجاي اينكه بگويد من از غم و غصة شر به
  .كند  ميشيوه بيان

  :گويد مي» گل كو «شاملو در
 ...جايش نربايد طوفاناز هراسي كه ز / شاخ يك پيچك خشك/ درة سايد بر شيش  ميپنجه

)1380 :110(.   
 تا طوفان ادهپيچكي كه مقاوم ايست ؛پيچك خشك را جاندار انگاشته است  شاملو،در اين قطعه
پروايي كه  يكي پايداري و مردانگي و بي: دو نكتة مهم در اين قطعه مطرح است. آن را برنكند

ت عواطف و احساس شاعرانه كه اقتضاي و ديگري رقّ  استلحني حماسي را پديد آورده
 خودش را در بايد اين پيچك يادآور خود شاعر است كه ،عبارتي به. نرمي و دلنوازي را دارد

تأثير بيشتري  ذهن خواننده ها بر و اين توصيف حفظ كنداش  رابر شرايط متخاصم جامعهب
  . شود اي مي شناسانه ، و داراي ارزش زيبا جاودانهياثر ب است كهبه اين ترتي ؛داشتد خواه

شاملو در اين شعر  .شود  ميديگر نماياناي  گونه به» سخني نيست «اين تصور در شعر
  : كند  مي جامعه را به اين شكل توصيفوحشت و ترس حاكم بر

/ .نشسته است/ خاموش/ انديشي به كج/ شب از دشنه و دشمن پر/ بسته پشت درهاي فرو
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  .)425: همان (از آمد و رفت شب بدچشم سمج/ كوچه/ كج/ زير فشار شبهاي  بام
  :به قول حقوقي

خستگي كوچه در او با اشاره به  .وحشتِ در شبي پر از دشنه و دشمن تداعي شده است
شبي با درهاي فروبسته كه ، هم در شبي تهي از عابر آن، دهد  ميحقيقت خستگي خود را نشان

  . )306: 1378( گاه عاري از انسان نبوده است از نظر شاملو هيچ
خالي هاي  كوچه «نيما ترس و وحشت حاكم بر جامعه را در قالبمانند شاملو ، در اين خطوط

» شب بدچشم و سمج «يا »شب از دشنه و دشمن پر«، »ير فشار شب كجزهاي  بام«، »از عابر
اين خطوط ، ديگر  عبارت به.  استبرده از اشتراك عيني بهره  او به اين ترتيب؛كند  ميتداعي
فريده است و از مفاهيم جديدي آ  زيرا تركيب اين كلمات؛بالك و گيررتس استة ن نظريمتضم

 يا و» زير فشار شب كجهاي  بام «كس تا به حال چون هيچ ؛آيد ميشمار  تلويحات مرتبط به
  . نديده است  را»شب از دشنه و دشمن پر«

 با بخشيدن اغلب، تواند وصف طبيعت را هم دربربگيرد  مياين نوع رويكرد به طبيعت كه
كه در شعر  براي ارجاع به واقعيتي انساني يا اجتماعي كاربرد دارد، صفت انساني به آن

  :»طرح«  در شعربراي مثال. يابد  مي تداومشاملو نيز
يِ در سياه/ يك شاخه/ .دريا نشسته سرد/ .ديرگاه/ ست خوانده/ با گلوي خونين/ شب
  . )142: 1380، شاملو( كشد  ميفرياد/ سوي نور به/ جنگل

 فقط، )فرياد زدن شاخه، نشستن دريا، خواندن شب(دادن صفت يا اعمال انساني به طبيعت 
يعني  ؛گيرد  ميحضور شب اجتماعي و نياز به روشنايي يا رهايي انسان انجامبراي بيان 

بلكه براي ارجاع به واقعيتي ديگر  ؛عنوان وجودي مستقل حركت ندارند دريا يا شاخه به، شب
  .)159: 1380، فلكي( اند وسيله شده

  :گويد مي» مرثيه « شاملو در شعر، ديگرسوياز 
به انتظار / .گيرد  ميقابي كهنه/  آسمان ابرآلوده راكه/ اي در چارچوب شكستة پنجره

  .)102: 1380، شاملو (ورق خواهد خورد/ تا چند/ تا چند/ اين دفتر خالي/ تصوير تو
  را»دفتر «»تصوير «كند و كلمة  ميرا به ذهن متبادر» تصوير «كلمة» قاب «طبيعي است كه كلمة

» خالي «صفت، ا توجه به تصوير گذشت زمان ب،ها و از مجموع اين را» ورق خوردن« »دفتر «و
 آورد ميروزهاي خالي و پوچ را درنظر » او  بي «مفهوم روزهاي. شود  ميتداعي» دفتر «براي

 ورق خوردن دفتر خالي براي يافتن تصوير او ؛دهد  ميگذشت ايام را نشان »ورق خوردن «و
  . )330: 1378، حقوقي(

اش  جوي گمشدهو  در جستجاي اينكه مستقيم بگويد شاعر به، طور كه مشاهده كرديد همان
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را به كند تا خواننده   مي خلق و تصاويريبرد كار مي  بهييتعبيرهاو ها  كلمه ،است
توان گفت او در اين خطوط از اشتراك عيني بهره   مي،بنابراين .يي ذهني واداردوجو جست
 ايم غيره را تجربه كرده و» رق زدنو«، »دفتر«، »قاب «مانندما كلماتي ة از طرفي هم.  استبرده

. رسيم  مي به مفهوم انتزاعي استعاري، ميان كلمات هستيم كه با خلق ارتباطي تازهو اين ما
 نفوذت  اثر ادبي قو،به اين ترتيب. ليكاف و جانسون نهفته استة اين مضامين در قالب نظري

  . گشايد  ميي لب به سخنتنهاي  ذهن خواننده پيدا خواهد كرد و خود اثر بهدربيشتري 
  : گويد مي »وصل « در شعرشاملو در جاي ديگر

با ، زمان/ .بود ي مانندهي  به پروانه/ـ گل برگ جنبشِ كوچك/ اكنـِ س ي بيكراني در برابر
/ وصلة معجز/ در باغستان خشك/ .يله شد/ و در سرگرداني/ ناك برخاست گام شتاب
  .)440: 1380، شاملو(بهاري كرد 

قدر سرد و مسكوت  باغي كه آن ؛تصوير كشيده است  زمستان باغي را به،در اين شعرشاملو 
اي  گلبرگي كه به پروانه ؛يك گلبرگ بهاري در آن نمايان استهاي  است كه حتي اولين جنبش

را ولي اين مفهوم  ؛صبرانه منتظر بهار توانست بگويد اواخر زمستان است و باغ بي  مياو. ماند مي
 ؛ بلكهاز كلمة زمستان استفاده نكردهجاي شعر   او در هيچ .آفريده استاويري در قالب تص

سكوني كه جنبش يك گلبـرگ در آن  .تصوير كشيده است كرانگي ساكن بهزمستان را با بي
 كه باغ منتظر آن شودتا بعـد با شتابـي زايدالوصف بـه بهاري منتهـي  شود  ميخوبـي نمايان به

.  استكردهنوعي از اشتراك عيني استفاده  ان گفت شاملو در اين اشعار بهتو  ميبنابراين ؛است
 تركيبي كه فقط ؛ آفريده استي جديدتركيب» جنبش كوچك گلبرگ«  و»بيكرانگي ساكن «،عبارتي به

كلمات بيان لفظي را به بيان استعاري و ة  تازپيوند پس اين .دخود شاعر ياراي خلق آن را دار
  .ليكاف و جانسون نمود داردة  است كه در فلسفكردهن مبدل تلويحات مرتبط با آ

  

  گيري نتيجه. 7
درنتيجه در ادبيات مدرنيزم  ؛كند  ميكمتر با ديگران ارتباط برقرار، شود  ميتر هرچه انسان مدرن

گويي  به ابهام - ادبيات نمايشي در چه در ادبيات نوشتاري و چه- شوق هنرمندان،و پسامدرنيزم
پيشين بين ة اشتراك عيني نوعي ابهام هنري است كه با از بين بردن رابط. ه استافزايش يافت

  بدلاي  تازهبه زبان و دهند  ميدست از معناي واقعي يا پيشين خود را، خودة  تازپيونددر  اشياء
است براي نمايش اي   بلكه وسيله؛ حامل معناي خود نيسته ديگر واژ،اين حالت در .شوند مي

،  طلبد و چالش مي ها چالش خواننده را فهم اين. اند آمده ارتباطي نوين پديد  كه ازمفاهيم ديگر
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عصر مورد  اشتراك عيني فني است كه بيشتر توسط شاعران هم.  هنر بوده و هستةلذيذترين ميو
  . خوانندگان را به تأمل بيشتر در آثارشان فراخوانندتا استفاده قرار گرفته است

زمانه هاي  شاملو غرق در واقعيت. عصر بودند اين دو شاعر نيز هم ،طور كه ديديم همان
برند و   ميدردمندي است كه صادقانه رنجهاي   جان و تن انساندر بند رستگاريِ او. است

باشد و در ها   آنپريشانگرهاي  و مويهها   شعرش بازتاب نالهةآينخواهد  او مي. ندا خاموش
نيما نيز . ايماني جلوگيري كند اهد از هجوم اهريمني بيخو  مي- عشق به زندگاني-اينجا عشق

 تصوير او استبداد حاكم بر جامعه را به. چنين مسلكي را در سرايش اشعارش پيموده است
 شعر نيما بيشتر به جامعه و خود نيما تصاوير. هايي كه اميد به رهايي دارند كشد و انسان مي
شرايط تلخ اجتماعي و ،  نمايان استخوبي  بهنيما  شاملو وهايرآنچه در شع. گردد مي بر

 مانندآور است كه شاعراني  قدر خفقان اين شرايط آن .خفقاني است كه بر جامعه سيطره دارد
ها را دردمند اوضاع سياسي حاكم بر جامعه ساخته  آن  ونيما را به انزوا كشانده شاملو و

تنها راه ابراز احساسات و   وز داشته آشكار با مخالفتاز راها   آن كهاي اوضاع سياسي ؛است
مفاهيمي كه  .كند مي عيني مفاهيمي را به خواننده القااشعاري است كه به شكل  ،عواطفشان

است كه اي  گونه اما اين مفاهيم به. ها نوعي ابراز همدردي با آن  مردم زمانشان است و بهحال شرح
در .  اين مفاهيم را درك كنندتوانند  ميهنر اهالي ادب و فقطو   نيستها ك آنهركسي را ياراي در

 اند بردهو غيره بهره   سمبل، تشخيص،  استعارهمانند از صنايع ادبي خاصي ، نيما و شاملواين راه
 آشكار جامعه و مخالفت خويش را از شرايط حاكم بر را تداعي كنند شان تا مضامين عميق ذهني

اي  ها را به شيوه  نيما كلمات و عبارت، مثال براي.اند مدهوله برآقماين ة خوبي از عهد به ها آن. كنند
 ، شاملو نيز با كمك تشخيص.دهد تا به خلق مضامين و مفاهيم جديد برآيد  ميهم قرار نوين كنار

تقامت مردم و شرايط سخت سو ا  شگرف برسدبه مصاديقيطلبد تا   مياز عناصر طبيعت ياري
 يكي از مصاديق ،و اين  با مردم اجتماعش همدردي كندنوعي و به اجتماعي را به تصوير بكشد

 شعر نو امروز شعر هماهنگي و تناسب و وحدت كلمات و سطرها و .شعر نو امروز است
. به ايجاد اين هماهنگي توفيق خواهند يافت ،اند  منسجم شاعراني كه داراي ذهنيتيفقطو  بندهاست

  است كه اثر هنري اينترين كارها در خلق  مهم كهو عقيده دارد  شاعران است دستهنيما نيز از اين
در  .و از طبيعت جدا كنيم بينش هنري خود برگزينيمة احوال و امور مورد اعتناي خود را از دريچ

دخالت ما فقط همان نحوة . دهند  ميتر از ما داد سخن خودشان خيلي بهتر و قويها   آن،اين حال
  .  و نه بيشتر به آن استتلقي ما
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  ها نوشت پي. 7
1. objective correlative   
2. Washington Alliston 
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