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  چكيده
گيرنـد، دو گـروه      هاي زماني و مكاني خاصي صورت مي       در بسياري از ارتباطات اجتماعي كه در بافت       

پردازند؛ از ديـدگاه اريـك الندوفـسكي،          شوند كه در مقابل يكديگر به تعامل مي         مطرح مي » غير«و  » مرجع«
 "هـا را تعبيـر بـه          سه، چهـار خـط سـير هـويتي متفـاوتي وجـود دارد كـه او آن                 شناس اجتماعي فران   نشانه
هاي غير، به تناسب گـروه هنجارمـدار    ها، گروه كند و در هريك از اين سبك    مي "هاي متفاوت زندگي    سبك

پرسـت و خـرس اشـكال غيريتـي را نـشان              اسـنوب، دانـدي، آفتـاب     : مركزي، مسير حركتي خاصي دارنـد     
بـر ايـن مبنـا،      . دهنـد   به نسبت گروه مرجع هنجارمدار، رفتار خاصي از خود نـشان مـي            دهند كه هريك      مي

هاي رفتاري او در برخورد بـا هـستي           هاي نيما يوشيج، شيوه     هدف اين پژوهش آن است كه در گفتمان نامه        
يـرد تـا    هاي اجتماعي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار گ          ها و عناصر پيرامون، افراد و محيط        جهان، پديده 

چگونگي حضور نيما در جهان و در ارتباط با آن و نيز تفاوت رويكرد و ديدگاه او با ديگران در اين زمينـه                    
  .هايي از هويت و شخصيت وي آشكار گردد نشان داده شود و از اين راه سبك زندگي وي و گوشه

  .وفسكيسبك زندگي، گروه مرجع، گروه غير، نيما يوشيج، اريك الند :ي كليديها واژه
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  مقدمه -1
. گرا كه در آن يك طرف گفتمـان هميـشه غايـب اسـت      است متني و مكالمه 1نامه، گفتماني 

 بـاختين كـه فهـم انـسان از چيزهـا را بـر        2گرايي اهميت مكالمه و گفتگو را در رويكرد مكالمه       
 را "گفتمـان "ژان كلـود كوكـه   . تـوان دريافـت   داند به خـوبي مـي   اساس رابطة او با ديگري مي 

داند كه تابع حضور يك كنشگر يعني عاملي گفتمـاني اسـت كـه ارتبـاط               محصول عملياتي مي  «
و از آنجايي كـه نامـه   ) 180 ،1391نقل از شعيري،     كوكه به (» كند  يي را بيان مي   "دنيا" با   "خود"

 متني است، بنابراين كامالً تحت تأثير دنيـاي كنـشگرها يعنـي بافـت مـوقعيتي                 "گفتمان"نوعي  
 قـرار    )يـاب   پـرداز و مخاطـب گفتـه       نويـسندة گفتـه   (هـا     و بافت فرهنگي سوژه   ) مكانزمان و   (

هاي بسياري را چون فرهنگ،      گيرد، بنابراين در خوانش و تحليل اين نوع گفتمان، بايد مؤلفه            مي
ياب   پرداز و گفته    هاي گفته   دانسته  شرايط زماني و مكاني، وضعيت روحي و عاطفي و حتي پيش          

  توان به ابعادي از شخصيت و هويـت سـوژه           با تحليل اين نوع از گفتمان مي      . تدر نظر داش  ...و
رواني و به طور كلي نحـوة  -ها، باورها، عادات، ساليق، وضعيت روحي همچون افكار و انديشه   

  .پي برد "چيزها" و "ديگران"حضور او در جهان و در تعامل با 
نوشته است؛ يعني تقريبـاً     ) 1338 -1300(هاي طوالني     هاي خود را در فاصلة سال       نيما نامه 

نيما به تصريح خود،    «. توان در آيينة اين مجموعه ديد       وخيز او را مي     چهار دهه از زندگي پرافت    
وهـواي   هايي در تاريخ نگارش، متناسب با حال   ها را به خالف معمول و گاه با فاصله افتادن           نامه

: پـور عمـران     بهـرام (» نوشـت   تن دارد مـي   كرد چيزي براي نوش     گاه كه فكر مي     روحي خود و آن   
سـازي افكـار،     هـاي نيمـا تـا حـدي در شـفاف            رو، خوانشي از گفتمان نامـه      از اين ). 17 ،1389
  .ها، هويت و در مجموع سبك زندگي او مؤثر است ها، ديدگاه انديشه

هـاي مختلـف، بـه        بر همين اساس ضمن بررسي و تحليل مفهوم سبك زنـدگي از ديـدگاه             
پردازيم سپس با رويكردي جديـد بـه ايـن نـوع         هاي نيما مي   هايي از نامه    حليل بخش تجزيه و ت  

 است، با تفصيلي بيـشتر نگـاهي        3 الندوفسكي "چهار سبك زندگي  "گفتمان كه مبتني بر الگوي      
خاص به آن خواهيم داشت تا هـم زوايـايي از هويـت و شخـصيت و انديـشه و روح او را بـا         

 كارآمدي اين نظريـه را       ين ديدگاه مورد مطالعه قرار دهيم و هم       توجه به نوع سبك زندگي، از ا      
هاي نيما از ميان آثار او بـراي پـژوهش            دليل انتخاب نامه  . در تحليل شخصيت افراد نشان دهيم     

__________________________________________________________________________ 
1- Discourse 

2- Dialogism 

3- Eric Landowski 
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تـرين اثـر منثـور بـه جـاي مانـده از ايـن                 سو، نامـه پـرحجم     در اين زمينه، اين است كه از يك       
در زمينة نقـد و تحليـل   ... جتماعي، فرهنگي، فلسفي و شخصيت است كه گرچه ارزشي ادبي، ا  

دارد اما تا كنون چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه اينكـه             
اسـت، نـوع    پـردازي بـوده    هاي اصلي نيما در كنار شـاعري و نظريـه         نگاري يكي از فعاليت     نامه

در آن چشمگيرتر است و شخصيت فـردي و      » ديگري«در برخورد با    » خود«عنوان    حضور او به  
ها كه بـا      الي سطور اين نامه     دهد؛ از البه   اجتماعي او را بيش از هر اثر ديگري در خود نشان مي           

توان چهرة فردي و اجتماعي و نـوع          مقاصد مختلف به افراد دور و نزديك نوشته است بهتر مي          
  . سبك زندگي او را تشخيص داد
دادن نوع تعامل نيمـا بـا جهـان،          سو نشان  شود از يك   پرداخته مي آنچه در اين پژوهش بدان      

هايي است كه در پيرامون او هستند و با نوع سبك زنـدگي او          طور كلي ابژه   اشخاص، اشياء و به   
 و  " در جهـان   -هـستي "دادن نحوة حضور او در ارتبـاط بـا           اند و از سوي ديگر نشان      در ارتباط 

بنابراين در اين پژوهش برآنيم     . است) 2 و نظام ديونيسوسي   1نظام آپولوني  (" با ديگري  -هستي"
شكل حضور نيما، در تعامـل بـا جهـان و محـيط پيرامـون        : ها پاسخي بيابيم    تا براي اين پرسش   

خود چگونه است؟ در سبك زندگي خود چه ميزان از اميال و لذات فـردي و يـا مالحظـات و            
 از آغاز تـا پايـان بـر مـدار يـك سـبك خـاص           اميال اجتماعي را مدنظر قرار داده است؟ آيا او        

  پذيري هويت او ديد؟  توان در سير شكل هاي مختلفي را مي كند يا سبك زندگي مي
هاي متفـاوت در جهـان،       هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه حضور او در موقعيت            يافته

از سوي  . د و ويژه   ارزشي جامعه است و گاهي كامالً منحصر به فر          گاه اجتماعي و متأثر از نظام     
توان دريافـت، سـبك زنـدگي او در نوسـان بـين             ديگر براساس آنچه از الگوي الندوفسكي مي      

  .يابد  نمود مي" انسان نابغه"عنوان  است كه در نهايت به هاي موسوم به داندي و خرس سبك

 ي تحقيق  پيشينه -2
هاي فراوانـي     كنون پژوهش دربارة نيما و خصوصاً تحولي كه در زمينة شعر نو ايجاد كرد تا              

از جملـه بررسـي آثـار او بـا رويكردهـاي      . در قالب كتاب و مقاله به رشتة تحرير درآمده است    
شناسي مورد توجه اسـتادان و        شناسي، ساختارگرايي و جامعه     مختلف چون نقد موضوعي، روان    

 -اهي بـه نـشانه  رتوان به كتاب   معناشناسي مي-در رويكرد نشانه. است پژوهشگران قرار گرفته  
__________________________________________________________________________ 

1- (Apollon)شود  خدايي است كه پيوسته با چهرة انساني كه داراي زيبايي مطلق است ظاهر مي.  
2- (Dionysos) دانند وس، خداي شراب و انگور، همچنين او را خداي شعر غنايي و عشق ميباك پسر. 
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 از حميدرضا شعيري اشاره كرد كـه در آن طـي            معناشناسي سيال با بررسي موردي ققنوس نيما      
تـوان از   همچنين مـي . شود اي كمال يافته تبديل مي       به نشانه  " ققنوس " معنايي،   -فرايندي نشانه 

ه بـه يـاد     منظومـ " در شـعر     "ديگـران " و   "مـن "تقابل  دو مقالة اكرم آيتي نام برد كه با عناوين          
 معناشناسي گفتمـان در شـعر پـي دارو چوپـان نيمـا              -بررسي نشانه  و نيز   نيما يوشيج  "شهريار
شـناختي در ايـن       ادراكي و زيبايي   - به بررسي فرايند گفتماني در سه بعد عاطفي، حسي         يوشيج

ي   هـاي زنـدگي، كـه در زيـر مجموعـه            ي سـبك   سابق پژوهش در زمينـه    . پردازد  اشعار نيما مي  
شناسان مكتب فرانسه از دهة هشتاد بـه ايـن    شناسي نوين مبتني بر نظريات نشانه هاي نشانه  يافته

، در معنا بـه مثابـه تجربـه زيـسته    گردد و معين در كتاب       سو است، به اريك الندوفسكي باز مي      
اي نيـز    چارچوب اين نظريات به پژوهش مبسوطي در اين زمينه پرداخته است، همچنين مقالـه             

ة  هـاي مهـار شـد      يين خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتني بر تطبيـق و لغـزش              تببا عنوان   
دهد شعر و استعارة شـاعرانه نتيجـة تعامـل             نگاشته است كه در آن نشان مي       اريك الندوفسكي 

كنـد، امـا در خـصوص     فعال و همراه با خطر شاعر با زباني است كه در مقابل او مقاومـت مـي           
يز انطباق نظرية چهار سبك زندگي الندوفسكي با اثر يا آثار ادبي خاصي،             سبك زندگي نيما و ن    

  .تا كنون پژوهشي صورت نگرفته است

  هويت، خود، ديگري -3
اي از ارتباطـات      جديد به هستي، جهان بـه منزلـة مجموعـه          1 معناشناسي -در رويكرد نشانه  

در «ان در نظر گرفتـه شـود        شود و هر عنصر براي اين كه معنا بدهد بايد در كليت جه              تلقي مي 
 "كليتـي معنـادار  "واقع، جهان قبل از تجزيه به واحدهاي منفرد و داراي ارزش و معنا، به شكل        

واسطه به ارتباط ما بـا ديگـري و در     ماست كه بي"هستي در جهان"شود و اين   بر ما عرضه مي   
ناپـذيري    ه شـكل اجتنـاب    دهد؛ بنابراين ب    مان كرده است، معنا مي      كل، به جهان واقعي كه احاطه     

گيـري نظـام ديگـر معنـايي      شود كه خود سـبب شـكل     مطرح مي  2"حضور"مسئلة معنا به مثابة     
واسطة كنشگرها بنا شده اسـت؛        حسي، بالفصل و بي    3"حضوري  هم"شود كه بر پايه و بنياد         مي

ن، معـي (»  در رودرويي با يكديگر و با وجـوه متفـاوت غيريـت در جهـان        "دار  تن"كنشگرهايي  
دهـد    شـكل مـي    »مـن «در همين خصوص در ارتباطات اجتماعي آنچه به هويتِ          ). 127 ،1393

__________________________________________________________________________ 
1- Semiotice 

2- Presence 

3- Co-Presence 
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» غيـر «در دنيا، در مقايـسه بـا حـضورِ ديگـري     » من«تفاوت و تمايزي است كه در نوع حضور       
نهفته است؛ يعني به طور كلي اگر در يك تعامل اجتماعي قائل به وجود دو گـروه برقراركننـدة             

يـا مركـزي را برعهـده دارد، در مقابـل او          » مرجـع «ها نقـش گـروه         يكي از آن   ارتباط باشيم كه  
آيد كه هويت و رفتار خود را بر مبناي گـروه             پديد مي » ديگري«يا  » غير«گروهي با عنوان گروه     

كند، بر همـين اسـاس، تعريـف هريـك از ايـن دو گـروه در گـرو                   مرجع و مركزي تعريف مي    
عنوان گـروه مرجـع قـرار       توان گروهي را به    طوري كه نمي   حضور گروه ديگر است؛ يعني همان     

دادن به ديگر يا ديگراني كه در خارج از چارچوب گـروه مرجـع قـرار دارنـد،                  داد مگر با شكل   
يابد كه در مقابل آن، گروه مركـزي مـورد            همچنين گروه غير يا هويت ديگري زماني مفهوم مي        

تـوان    اي و ثابت و مشخص از اين دو گروه نمي          رهتوجه قرار گرفته باشد، بنابراين تعريفي جوه      
هاي انتقادي  در تحليل گفتمان. ارائه داد زيرا هويت هر گروه وابسته به حضور گروه ديگر است          

يـا  » ديگر«در مقابل   » خودي«و  » خود«هاي    از واژه » گروه غير «و  » گروه مرجع مركزي  «به جاي   
مشي سياسي و  كه به لحاظ خط    هايي  آن«: اند  وردهو در تعريف آن آ    . كنند  استفاده مي » غيرخودي«

هـايي را كـه در زيـر     و آن» خـودي «قرار دارند » ما«ها در گفتمان  نوع نگرش به مسائل و پديده    
 ،1392زاده،    آقاگـل (» نامنـد   مي» ديگري«يا  » غيرخودي«يا  » ها  آن«چتر گفتمان رقيب قرار دارند      

فهـوم جديـدي نيـست و از ديربـاز مـورد توجـه              م» ديگريت«شايان ذكر است كه مفهوم      ). 80
شناسـي و   شناسي، زبان هاي مختلفي چون مطالعات سياسي و جامعه     بسياري از بزرگان در حوزه    

ها و آثار كساني      در سطحي گسترده قرار گرفته است و در انديشه        ... شناسي و    فلسفة زبان، روان  
هـاي   ويـژه در انديـشه   آيد؛ بـه  ساب ميها به ح چون هوسرل و هايدگر، از اركان اصلي تفكر آن    

شـود و از اهميتـي بـسيار     اين مفهوم به حوزة نقـد ادبـي نيـز وارد مـي     ژاك دريدا و باختين كه 
ي دو ملـت يـا دو         در سطوح كالني چـون رابطـه      » ديگري«همچنين مفهوم   . گردد  برخوردار مي 

د، بـه ايـن ترتيـب    شو هاي كوچك خالصه مي فرهنگ مطرح و يا حتي در درون جوامع و گروه   
رفتارهاي مغاير با هنجار هم درون يك جامعه، ديگـري خوانـده   « توان اظهار داشت كه حتي    مي
  ). 222 ،1385نجوميان، (» گيرد شود و با اين تعريف و تعبير سركوب شكل مي مي

گيـرد    صورت مـي "ديگري" و   "خودي"هايي بسيار بر اساس مقولة مفاهيم         امروزه پژوهش 
اي كه ميان اين دو گروه وجود دارد، زاوية ديـد             ها با توجه به رابطة دوسويه        از آن  كه در هريك  

در ايـن   . قـرار گيـرد   » ديگري غيـر  «و يا   » خودِ مرجع «تواند در يكي از دو موقعيتِ متفاوت          مي
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اي خود در مقابل كليـت جامعـه         اي كه در ارتباطات بيناسوژه     1"سوژه"عنوان   پژوهش كه نيما به   
است، زاوية ديدِ متمركز بر گروه غير در مقابـل گـروه مرجـع         قرار گرفته   ) زي مرجع گروه مرك (

در ارتباطـات اجتمـاعي، يعنـي شخـصيتي كـه           » سـوژه «ناگفته نماند مفهوم    . انتخاب شده است  
گيـرد و در ايـن تعامـل معناهـا و      همواره در تعامل با ديگري، با جهـان و بـا چيزهـا قـرار مـي            

منـدي كـه     هـاي نظـام    گردد؛ و اينجا منظور از تعامل، اجراي برنامـه         هاي جديد كشف مي    ارزش
موجب تحقق اهداف از پيش تعيين شده باشد، نيست؛ بلكه در اين نوع تعامل، معنا كه قبالً بـه                   

آيد، در واقـع در ايـن نـوع ارتبـاطِ      ها وجود داشته از قوه به فعل درمي    شكل پتانسيلي در پديده     
عناست، كامل شدن و تحقق ديگري شـرط اوليـة كامـل شـدن و تحقـق       تعاملي فعال كه مولد م    

هايي از    شود و بر اساس بخش      تعبير مي » سبك زندگي «خود است؛ تعاملي كه در اينجا از آن به          
  . تواند رديابي شود هايي كه از اين شخصيت ادبي به جاي مانده به خوبي مي نامه

  هاي حضور   و شيوه) شكل حضور(سبك زندگي  -4
از سـوي  » سـبك زنـدگي    « طـور خـاص     و به » سبك«ا به امروز تعاريفي بسيار از واژة عام         ت

اي صورت پذيرفته اسـت كـه پيـدايش           پژوهشگران در مطالعات علوم مختلف، از ديدگاه نشانه       
را سـبك   عباسـي،    اندازهاي گوناگوني را در اين عرصه موجب شـده اسـت؛             و چشم   رويكردها

 سـبك  و معتقـد اسـت  دهـد،   گاه به جهان فاعلِ معناساز را نشان مـي        كه ن  داند  ميبيان و روشي    
 .شـكني اسـت      نوعي هنجارگريزي و شـالوده     ت و شكل بيان يك انديشه يا يك نظام معنايي اس        

كنشگر با گريز از هنجارهاي مكانيكي سعي دارد نظام معنايي جديـدي را بـه وجـود آورد كـه                    
زده و   هاي معنـايي مكـانيكي و يـخ          عبور از نظام   با. لبريز از حضور در جهان خودِ كنشگر است       

هاي معنايي پويا و خالق سبكي جديد، هنجارهـا و الگوهـاي جديـدي نمايـان                  رسيدن به نظام  
گيرد كه سرشار از معناي افزوده بر بستر معناي           شوند كه در نتيجه گفتمان جديدي شكل مي         مي

   .2قديم است
دانـد و بـه بيـان     سـاز مـي    و در نهايت هويـت نجوميان سبك زندگي را داراي معني، ارزش     

كنـد   هاي زندگي متفاوت انتخـاب مـي   پردازد كه يك مهاجر در برخورد با سبك    هايي مي     راهبرد
__________________________________________________________________________ 

1- Subject 
در » تجزيه و تحليل نظام معنـايي سـبك زنـدگي در ايـران معاصـر              «اني علي عباسي با عنوان      برگرفته از سخنر   -2

المعـارف بـزرگ اسـالمي      در مركـز دايـرة  5/2/94شناسي كه در تاريخ    انديشي و همايش حلقة نشانه     يازدهمين هم 
 .برگزار شد



 125 )الندوفسكي اريك الگوي ي پايه بر(هاي او   زندگي نيما يوشيج در نامه بررسي سبك

 پيش سبك زندگي امري از   اند از تفاوت، همساني، پيوند و ترجمه و معتقد است كه             كه عبارت 
.  فردي و شخصي نيـز نيـست       ابي كامالً ساخته نيست كه ما در آن قرار بگيريم و در مقابل، انتخ            

تر، تبادل التفاتي ميان سوژه و   و در سطحي كالن    يابد مي ا التفاتي معن  ةسبك زندگي در يك رابط    
 فـرد از ابـژه يـا        ةپس تجرب . بخشد  ابژه به هر يك از دو سوي تبادل داللت، ارزش و هويت مي            

ايـن نـشانه داراي داللـت، ارزش و    شـود و    آگاهي التفاتي، تبديل به نشانه مـي   ةكنشي به واسط  
 اين سبك زندگي    هايي است، و نهايتاً     هر سبك زندگي معني دارد، داراي ارزش      . شود  هويت مي 

هـا   گيـرد و در برابـر، انـسان    تعريف انسان بر اساس سبك زندگي او شكل مي. ساز است   هويت
را در  ) 2هاسـپهر   زيـست ( شـعيري، حـضور عناصـر طبيعـي          .1هاي زندگي متفاوتي دارنـد      سبك

دانـد و بـه همـين دليـل سـبك زنـدگي را               كننده نوع سبك زندگي او مي      زندگي هركس، تعيين  
سپهرها يا بيواسـفرها كـه پـشت جريـان      زيستكند و معتقد است  فرايندي و چالشي قلمداد مي 

مند نيـستند و كـنش گفتمـاني     كنند، جرياني نيت گفتمان آگاهانه قرار دارند و آن را پشتيباني مي  
روند، ولي همين بيواسفرها در قالب ارتباط و پيوند بين     شده و آگاهانه به شمار نمي       دهي  سازمان

پرداز بين بيواسـفرها   انسان گفته. كنند دنياي طبيعي و دنياي زباني به درون گفتمان ما سرايت مي 
ها سـپهر   اين نشت زيست  . گيرد   اين حركت، گفتمان شكل مي     ةكند و در نتيج     و زبان حركت مي   

اي   زنـدگي نـشانه   ة زنـدگي زيـستي و شـيو       ةبه درون سازمان گفتماني سبب تعامـل بـين شـيو          
  .گيرد معنايي، سبك زندگي شكل مي- حضور نشانهةسپهرها و شيو از تعامل زيست. گردد مي

توان به سـه فراينـد و         ، مي هاي حضور   بنابراين با توجه به تفاوت ميان سبك زندگي و شيوه         
   : اشاره كردجريان متفاوت حضور

  هاي ارزشي هستند؛  حضور اجتماعي وابسته به نظامةشيو) 1
  شكل زندگي كه وابسته به عادت و تكرار است؛) 2
فرد و ويژه باشد و يا در چالش با عادت قرار گيرد و        تواند منحصربه   سبك زندگي كه مي   ) 3

   3.يا آن را تأييد كرده ولي نسبت به آن نگاه نوآورانه داشته باشد
هاي تاريخي و فرهنگي    هاي ارزشي و مؤلفه    ي حضور كه مبتني بر نظام      ها نابراين ميان شيوه  ب

است و شكل زندگي كه وابسته به عادت و تكرار است و سبك حضور كـه جنبـة اجتمـاعي و                     
__________________________________________________________________________ 

انديـشي   در يازدهمين هم  » بك زندگي  پديدارشناختي س  -نشانه«برگرفته از سخنراني اميرعلي نجوميان با عنوان         -1
  .شناسي و همايش حلقة نشانه

2- Biosphere 
در يـازدهمين  » شناختي سبك زندگي  انسان-هاي نشانه چالش«برگرفته از سخنراني حميدرضا شعيري با عنوان        -3
 .شناسي انديشي و همايش حلقة نشانه هم
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دهد كه منجر به پديدآمدن سبكي خاص و منحصر          هايي رخ    كاربردي دارد، ممكن است چالش    
 و تـرجيح     زندگي انتخاب يك شكل  در واقع   . شود  سبك زندگي گفته مي    به فرد گردد كه به آن     

 از آن رفتار يا هويتي ناب ساختن و در روند گفتماني قـرار دادن و سـپس            و آن بر شكلي ديگر   
  .آورد آن را موجه نمودن، سبك زندگي را به وجود مي

ست به تحليـل  اينك براي واكاوي زندگي نيما و سبك زندگي او بر اساس اين تعاريف، نخ    
  . پردازيم ها مي ساختار متن در گفتمان نامه

  ارتباط ساختار متن با هويت مؤلف -5
ياب  پرداز و گفته ها و وظايف چشمگيري را در قبال گفته      ها، نقش   در هر گفتمان متني، سازه    

بـه عقيـدة برخـي از       . گيـرد  كنند كه از جوانب مختلف مورد تحليل و بررسي قـرار مـي              ايفا مي 
گر، نوعي از    ، بررسي گفتار با عناصر انديشه و ذهنيت انديشه        1يشمندان از جمله شالير ماخر    اند

گفتـه  » تأويـل فنـي  «يـا  » شناسـيك  تأويـل روان «كند كه در اصطالح بـه آن       تأويل را ايجاب مي   
شناسـد و اينجـا فرديـت     اش با سخن مؤلف مي شود كه جايگاه يا معناي هر نكته را از رابطه   مي

اي از   عبـارت ديگـر، كـاربرد هـر سـازه       بـه ). 525-524 ، 1393احمـدي، (يابد   ميت مي مؤلف اه 
تواند ترجمان ذهن، فكر، باور، هويت و شخصيت كاربر آن باشد و از سـوي ديگـر                   سو مي  يك

را در دريافت و فهم متن كمك كنـد، بنـابراين بـه كـارگيري هـر             ) خواننده يا شنونده  (مخاطب  
توانـد بـر    عبير ديگر بار معنايي و عـاطفي خاصـي همـراه اسـت كـه مـي      اي، با هاله يا به ت    سازه

بـر  ). 152: 1389ساسـاني، (برداشت، تفسير، فهم و داوري شنونده تأثير بـسزايي داشـته باشـد               
هاي ورود به عرصة شناخت هويت و شخصيت نيما و واكـاوي سـبك           همين اساس يكي از راه    

هاي او از جملـه نقـش         متني به كار رفته در نامه     هاي    زندگي او، تحليل و بررسي برخي از سازه       
هاسـت كـه ايـن موضـوع،      ها و نيز نحوة شروع و پايـان مـتن نامـه         عناوين خطابي در آغاز نامه    

  . هاي گوناگون با افراد مختلف است نمايشگر نوع حضور و تعامل نيما در موقعيت

   عنوان، شروع و پايان متن-5-1
مخاطـب از آن دارد، در بـسياري از    هـم و دريافـت  عنوان هـر مـتن نقـشي چـشمگير در ف        

توان از كاربرد واژگاني كه براي عنوان نامـه     پرداز با مخاطب را مي     هاي نيما، نوع رابطة گفته      نامه

__________________________________________________________________________ 
1- Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
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ف مناسبات ميـان نويـسنده و مخاطـب نباشـد             . انتخاب شده است تشخيص داد     اگر عنوان معرّ
نگر اين نوع مناسـبات اسـت، زيـرا در گفتمـانِ            ترديد عبارت يا عبارات آغازين به نحوي بيا        بي

دهد و متن خود را با       فهم مخاطب از هدف نامه را اساس كار خود قرار مي           پرداز پيش  نامه، گفته 
كند؛ ذهنيت مخاطب با گذر از عنـوان و يـا عبـارت آغـازين، در      فهم آغاز مي  توجه به اين پيش   

تواند نقش    بنابراين عنوان مي  . شود  فعال مي يابد و     وسويي خاص مي   هايش سمت   رابطه با دانسته  
سلبي داشته باشد يعني با معطوف كردن ذهن خواننده يا مخاطب بـه زاويـه و جهتـي خـاص،                     

هـا و     هـا و خـوانش      اي كـه فهـم      افكار و ذهنيات او را به جانبي مشخص سوق دهـد بـه گونـه              
هـاي    توان نامه  اه كلي مي  در يك نگ  ). 164 ،1389ساساني،  (تفسيرهاي ديگر را از آن سلب كند        

هايي است كه نيما خطاب  بندي كرد؛ دستة اول نامه  بندي به سه دسته تقسيم     نيما را از نظر عنوان    
، »مهربـان «،  »محتـرم «،  »عزيـز « است كـه از صـفات عـاطفي           به خويشان و نزديكان خود نوشته     

ندي استفاده كرده است؛ و غيره به دنبال نام يا نسبت خويشاو       » فراموشكار«،  »محزون«،  »مهجور«
هـاي عـاطفي      اين نـشان از حاكميـت گونـه        ...و  » ناكتاي فراموشكار «و يا   » مادر مهجورم «نظير  

متفاوت همچون عشق و محبت، غـم، دلگيـري و خـشم و نـاراحتي بـر فـضاي گفتمـان دارد،                
 2طفي و حـضور عـا     1ها حكايت از رخدادي شَوِشي      ساختار واژگاني عنوان در اين دسته از نامه       

ياب دارد و در توليد و دريافت مسائل عاطفي در گفتمان نقـش مهمـي      پرداز در مقابل گفته    گفته
هايي است كه نام مخاطب اغلب به تنهايي و يا با اضافه شدن صـفت      دستة دوم نامه  . كند ايفا مي 

 نجات زاده   به«،  »به فريدون كاردار  «عنوان نمونه، عناويني نظير      گيرد؛ به  شغلي در عنوان قرار مي    
ف نوعي رابطة رسمي بين دو قطب ارتباط اسـت كـه در آن، بعـد    » مدير كتابخانه بارفروش   معرّ

 پـرداز اسـت كـه مبتنـي بـر            گفتـه  3 حضور اجتمـاعي   ةشيوشناختي گفتمان فعال است و بيانگر       
هايي است با عناوين خاص كـه بـا توجـه بـه دو                دستة سوم نامه  .  است  جامعههاي ارزشي     نظام
پرنـدة  «،  »كـار   آقاي شيخ تازه  «تر است؛ نظير      ها فعال   ه عناوين ديگر، فرايند معناسازي در آن      دست

گيـري خـاص    دهندة موضع كه اغلب نشان» به رفيق دريايي من«، »)خطاب به عاليه  (كوچك من   
متفاوت و ويژة او در ارتبـاط        ،فرد  منحصربهياب و بيانگر شيوة حضور         گفته  پرداز در مقابل    گفته

دارد در جايگـاه يـك      » كار آقاي شيخ تازه  «اي كه عنوان      عنوان نمونه در نامه     ا مخاطب است؛ به   ب
نشيند و با زباني سراسر طعن و ريشخند، رفتار و گفتـار او را بـه بـاد انتقـاد                 منتقد اجتماعي مي  

__________________________________________________________________________ 
1- Being Event 

2- Emotional Presence 

3- Social Presence 
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و سـخن   ، از مسند قدرت و اقتدار با ا       »پرندة كوچك من  «گيرد و يا در نامه به عاليه با عنوان            مي
  .بينيم گويد و به اين ترتيب، شيوة حضوري متفاوت را از او مي مي

  1شناختي  حضور زيبايي-6
نامه به عنوان يك متن، كاركردي اصلي دارد و آن ايجاد ارتبـاط دوسـويه ميـان نويـسنده و            
مخاطب است كه عموماً در بستر اين ارتباط بسياري از مقوالت و يا مضامين فردي، اجتمـاعي،                 

شود بنابراين در راسـتاي ايـن كـاركرد اصـلي،            صادي، فرهنگي، سياسي و غيره رد و بدل مي        اقت
هـا و   توان هدف و انگيزة خاصي را در وراي آن جستجو كرد كه البته با توجـه بـه موقعيـت            مي

هـاي برخـي از افـراد و     امـا در نامـه  . هاي متفاوت، ايـن اهـداف هميـشه يكـسان نيـستند        بافت
 ثـانوي    نقش و كاركرد اصـلي ايـن نـوع گفتمـان، نقـش              ادبي، عالوه بر   هاي برجستة   شخصيت

كه در بـسياري از       چنان.  است  آفريني و هنري آن     توان جست و آن كاركرد زيبايي       ديگري نيز مي  
بينـيم كـاركرد      تر است، مـي     هايي كه بعد عاطفي گفتمان در آن قوي         هاي نيما، خصوصاً نامه     نامه

 كاركرد اصلي و روزمـرة آن غلبـه دارد و بـه نـوعي، كـاركرد اصـلي و                    آفريني، بر   ثانوي زيبايي 
توليـد زبـاني   «شـود كـه     اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مـي       . متعارف نامه پوشيده شده است    

بنـابراين بـا بررسـي عناصـر        ). 88 ،1392شـعيري، (» ريشه در نوع ديدن يـا حـس كـردن دارد          
پرداز در مواجهـه بـا        وانيم به نوع نگاه و بينش گفته      ت  ، مي 2 ادراكي -شناختي در بعد حسي     زيبايي

شناختي حضور او دست يابيم كه ارتباطي مستقيم بـا نـوع سـبك                جهان و هستي و وجه زيبايي     
نگاري او و نزديك كردن زبـان نثـر بـه شـعر،               تأثير شيوة شاعري نيما بر زبان نامه      . زندگي دارد 

اسـتفاده مكـرر    .  از ارزش ادبي قرار داده است      اي واال   هاي اين شخصيت بزرگ را در درجه        نامه
 كـه اساسـًا   - نيما از تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تمثيل، نماد و ديگر ترفندهاي بالغـي در نامـه         

شـناختي گفتمـان وي را         عالوه بر اينكه بعد زيبـايي      -يك نظام گفتماني مبتني بر شناخت است      
شـناختي اسـت و از    ن و هستي، خوانـشي زيبـايي  دهد خوانش او از جها تقويت كرده، نشان مي  

. اين ديدگاه، تمايزي ميان او و ديگر افراد وجود دارد كه نمودي از سبك زندگي خاص اوسـت  
پـردازيم كـه      شناسي مي   شدن بحث، براي نمونه به بررسي عنصري از عناصر زيبايي           براي روشن 

   :كاربرد آن در گفتمان نيما از بسامدي باال برخوردار است

__________________________________________________________________________ 
1- Aesthetic Presence 

2- Sensitive- Perceptive 



 129 )الندوفسكي اريك الگوي ي پايه بر(هاي او   زندگي نيما يوشيج در نامه بررسي سبك

  )رمز/ نماد( استفاده از زبان سمبليك -6-1
شناسـي و    در هريك از علوم مختلف چون فلـسفه، سياسـت، زبـان           » نماد«يا  » سمبل«واژة   
شود، در حوزة آثار ادبي،   شناسي تعاريف متفاوت دارد و معاني مختلفي از آن استنباط مي            جامعه

سو امكان واژگـاني زبـان    ، از يكاستفاده از سمبل و به خصوص عناصر طبيعت به عنوان سمبل    
افزايد و از سوي ديگر بيان معـاني ملهـم از طبيعـت و     ها و معاني شعري مي     را براي بيان تجربه   

نيمـا  . سـازد   تر مـي   تر و عميق   انگيزِ طبيعي و زندگي، سهل      زندگي را از طريق خودِ عناصرِ معني      
ته از طبيعت و زندگي، بلكه در خدمت        استفاده از سمبل را نه براي بيان مفاهيم انتزاعي و گسس          

گيــرد  كــار مــي هــاي زنــدگي و حفــظ جريــان طبيعــي بيــان در خالقيــت شــاعرانه بــه واقعيــت
  ). 220 ،1389پورنامداريان، (

ها و تغيير و     نمادگرايي اجتماعي مقولة جديدي است كه نيما يوشيج همراه با ديگر نوآوري           
عرهاي خود هم به دليل فضاي سياسي حـاكم بـر           او در ش  . تحوالت آن را وارد حوزة شعر كرد      

 بـه بعـد از نمـاد اسـتفاده          1316سال   ويژه از  هاي خاص ادبي، به    عصرش و هم به دليل گرايش     
نـشدني،   ها در شـعر بايـد تناسـب قطـع     كند كه سمبل او به شاعران ديگر نيز گوشزد مي  . كند مي

در بـاب نـوع     ). 173 ،1357يوشـيج،   (باشـند    هـاي خـود داشـته        شده با هـدف    معين و حساب  
شعر نيما صبغة اقليمي و رنگ محلي خود را دارد «نويسد  نمادهاي شعر نيما، شفيعي كدكني مي     

). 72 ،1383شـفيعي كـدكني،   (» هاي شـعرش هـم محلـي اسـت        و حتي گاهي واژگان و سمبل     
 كـار رفتـه در سـخن نيمـا ريـشه در جهـان عينـي و                 توان گفت اغلب نمادهـاي بـه       بنابراين مي 

عناصر طبيعي نمادين و تكرارشونده چون دريا، كـوه، بـاد،           . محسوس و محيط زيست او دارند     
آتش، ابر، باران، شب، صبح، گياهـان و درختـان و پرنـدگان در سـخن نيمـا از بـسامد بـااليي                       

هـاي   ها يا واكنش   گر شخص شاعر و چگونگي انديشه      برخي از اين نمادها تداعي    «. برخوردارند
  ). 52 ،1390و سنچولي، ياحقي (» اوست

 -هاي نيما، كه اغلب در ارتباط و تعاملي حسي          هاي به كار رفته در نامه       تأمل در انواع سمبل   
ها دست يافته و برگرفتـه از طبيعـت، جامعـه، زنـدگي و فرهنـگ اسـت،                ادراكي با جهان به آن    

دهـد و مـا را       وكيف عواطف و احساسات او را تا حد زيادي به ما نشان مي             احوال روحي و كم   
هـاي خـاص فـردي و يـا اجتمـاعي او در              گيـري  در تعيين و تحليل سبك زندگي او و موضـع         

هاي پاياني عمر نيمـا      كند؛ براي نمونه در شعرهاي نمادين سال        هاي گوناگون كمك مي    موقعيت
گوني بر فـضاي      به عنوان نماد حاكميت تيرگي و شب       "شب"جا از    تقريباً همه ) 1337 -1332(

   :"در شب تيره"؛ نظير شعر )174 -172 ،1371براهني، (كند  استفاده ميجامعه 
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دهد آهـسته  / افسايش را  وندر آن دام دل  / در شب تيره چو گوري كه كند شيطاني          «
يوشـيج،  (» ...اي نيست كـه بگـذاردم آسـوده بجـا          لحظه/ زيك زايي   . زيك و زيك  / صفا  
1373، 445 .(  

هاي او نيز كه به نوعي با فشارهاي عـاطفي   ياري از نامهاين تصوير نمادين در فضاسازي بس     
تأمـل در دو نمونـة ديگـر از ايـن     . شـود  خوردگي احساسات توأم است، ديده مـي     منفي و زخم  

  : گردد تر شدن اين موضوع مي ها، موجب روشن سمبل

   پرنده-6-1-1
پرندگان در شعر   . نداي دار   از بين نمادهاي به كار رفته در سخن نيما، پرندگان جايگاه ويژه           

هايي هـستند كـه جنبـة        نيما، تمثيل عواطف و ابعاد روحي و شخصي او هستند و به منزلة آيينه             
ققنـوس، مـرغ   ). 54 ،1390يـاحقي و سـنچولي،   (كنند  باطني و پنهان شخصيت او را آشكار مي   

ن نمادسـاز   پرنـدگا ... پر، مرغ شـباويز و       آمين، عقاب، طاووس، هيبره، مرغ دالويز، مرغ شكسته       
در اين ميان ققنوس، مرغ اساطيري، يكـي از پرنـدگاني اسـت كـه بـه خـوبي                   . سخن او هستند  

ف سبك و شيوه    باشد، چرا كه نمادي از خود اوست كه شـرايط موجـود را            ي زندگي او مي    معرّ
  :به سر آيد) عصر او شاعران هم ( "مرغان ديگر" او چونان "زندگي"خواهد  پذيرد و نمي نمي

/ در خـواب و خـورد،       / مرغان ديگر ار بسر آيد      / كند كه زندگي او چنان       حس مي «
  )223 ،1373يوشيج، (» ...رنجي بود كز آن نتوانند نام برد

  :يابد و در پي اين انديشه بنابراين انديشه متمايزبودن به ذهن او راه مي

كـه  / خ، بانگي بـرآرد از تـه دل سـوزناك و تلـ        / زند   ناگاه، چون بجاي پر و بال مي      «
خود را به روي هيبـت      / هاي درونيش مست،     گه ز رنج   آن/ معنيش نداند هر مرغ رهگذر،      

سـت   خاكستر تـنش را اندوختـه     / است مرغ؟    دمد و سوخته   باد شديد مي  . / افكند آتش مي 
  ). همان( » هايش از دل خاكسترش به در پس جوجه! / مرغ

اي بيـان احـوال و وضـعيت و موقعيـت      بنابراين ققنوس نمادي است كه نيما آن را چـه بـر           
حميـديان،  (بـرد    ها برسد، بـه كـار مـي        ها و احوالي كه آرزو دارد به آن        كنوني خود و چه آرمان    

1383، 174.(  
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سمبل اقتدار، تسلط داشـتن، در اوج   هاي خود، آن را پرندة ديگري كه نيما خصوصاً در نامه     
اي به عاليه قدرت و عظمت و      مله در نامه   است؛ از ج   "عقاب"بودن و بلندپروازي خود دانسته،      

  : كشد شكوه خود را با كاربرد اين سمبل به رخ مي

تو براي عقاب توانا كه لياقت و برتري او را آسمان در دنيا مقدر كرده است، ساخته                 «
 ،همـان (» ام  ها متواري گـشته     مثل عقاب باالي كوه   «: و نيز ). 144 ،1393يوشيج،  (» اي  نشده
و » متـواري گـشتن  « اين عبارت با ايجاد رابطه و معنايي پارادوكسي بين فعل         كه در ). 130

نسبت دادن آن به عقاب كه مظهر توانايي و قدرت است، عالوه بر كاستن از بار منفي اين                  
فعل در كاربرد براي خود، تصويري از سبك زندگي خود در برخورد با مـصائب و درد و                  

  .دهد و مشكالت را نشان ميها  هاي زندگي و غلبه بر سختي رنج

   دريا-6-1-2
داشتن است، عـالوه بـر آن،        ها، سمبل عظمت و شكوه و وسعت        دريا در بسياري از فرهنگ    

هايي است كه در برخي آثار ادبي بدان اشاره شده؛ از جمله      ناآرامي و منقلب بودن نيز از ويژگي      
، در پاسـخ    )انـسان كامـل   (هـد   الطيـر، بـه زبـان هد       عطار نيشابوري در اثر سمبليك خود، منطق      

كه دل به دريـا سـپرده، در توصـيف منقلـب بـودن دريـا                ) جو سالك بهانه (عذرخواهي بوتيمار   
  :گويد مي

ــي   ــا ب ــت اي ز دري ــدش گف ــر هده هـــست دريـــا پرنهنـــگ و جـــانور     خب
ــم   ــده ه ــزي اســت و ناپاين ــب چي گـــه شـــونده گـــاه بـــاز آينـــده هـــم   منقل

  )276 ،1383عطار نيشابوري، (
راين با توجه به روح مشوش و ناآرام نيما، در گفتمان او سمبل منقلب بودن، نـاآرامي و                  بناب

  :شود تشويش و حساسيت مي

  ).130،همان(» مثل دريا، عريان و منقلب بودم«
ببين دريا را كه با تمام وسعت خود به اندك نـسيمي  . قلب شاعر درياي بزرگ است «

  ).163 ،همان(» كند سيمايش را پرچين مي

هاي خـود، بـه كـار        اي تكرارشونده هم در اشعارش و هم در نامه         گونه نيما سمبل دريا را به    
هـاي زيـستة محـيط طبيعـي         تجربـه الفـت او بـا      اينكـه نـشان از      برد؛ اين موضوع عالوه بر       مي
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، به سبب شور و هيجان و جنبش و بيكرانگي و نيروهاي بالقوة نهفته در آن، در           اش دارد  زندگي
 ،1389ان،  پورنامـداري (يابـد    عنوان مظهر و نماد جامعه و كل مردم كاربرد مي          عدد به شعرهاي مت 

350.(  

  هاي زندگي در الگوي الندوفسكي  اشكال غيريت و سبك-7
 آمده است، الندوفسكي معتقـد اسـت از         معنا به مثابه تجربه زيسته    بر اساس آنچه در كتاب      

را به نسبت تعاملي كه با يكديگر دارند تعريف         توان دو گروه     مي منظر اجتماعي در هر ارتباطي    
گـروه  هنجارهاي  كه فرد يا افراد اين گروه كامالً خود را با           » هنجارمدار مركزي «كرد؛ يك گروه    
آشنايي كامل دارنـد و  شناختي گروه خود      اخالقي و زيبايي   ها با موازين    دهند، آن   خود تطبيق مي  

قـرار دارد كـه     » ديگـري «يـا   » غيـر « ايـن گـروه، گـروه        در مقابل . دنبند  را به كار مي      آن همواره
راهبردهاي متفاوت و رفتارهاي گوناگوني را به نسبت گروه هنجارمدار مركزي از خـود نـشان                

دهند كـه هريـك        اشكال غيريتي را تشكيل مي     1پرست و خرس    دهند؛ اسنوب، داندي، آفتاب     مي
بك زندگي خود را به نسبت گروه       كنند، س   هايي كه در مسيري خاص حركت مي        به عنوان سوژه  

نمايندة افرادي است كه مايلنـد خـود را شـبيه بـه             » اسنوب«. كنند  هنجارمدار مركزي معرفي مي   
كند تا هرچه بيشتر خود را       سازي استفاده مي   گروه مرجع سازند، در واقع اسنوب از راهبرد شبيه        

دانـد بـه      ر و فراتر از خود مـي      به گروه مرجع نزديك سازد، او موقعيت افراد گروه مرجع را برت           
همين دليل دغدغة اصلي او آن است كه ضمن سرپوش نهادن بر رفتار اصلي خود، به تقليـد از                   

بـرعكس اسـنوب، خـود را برتـر و فراتـر از گـروه مرجـع                 » داندي«. رفتار گروه مرجع بپردازد   
ـ                     مي . االتر نـشان دهـد    داند و ميل دارد به هر طريق ممكن خود را از اين گروه متمـايز كنـد و ب

هاي تعلق به گروه خود را دارد اما گاهي به دليل نيـاز و يـا از روي اجبـار              نشانه» پرست  آفتاب«
 ها   به تقليد از آن    هاي بيروني گروهي كه خود را ناچار       نشانهبا مهارت و مكاري و هوشياري، به        

گـسيخته   تـاري لجـام   رف» خرس«. گيرد مي را پيش    ها   سبك زندگي آن    و شود مي نزديك   ،بيند مي
دارد و تابع هيچ قاعده و قانوني نيست، همة ارتباطات خود را با گروهي كـه بـه آن تعلـق دارد          

البته بايد  ). 223-222 ،1394معين،  ( گيرد  هاي او ناآگاهانه صورت مي     هنجارشكني. كند قطع مي 
مانـد و   يگفت كه تعيين يك نوع سبك زندگي براي يـك سـوژه تـا پايـان، ثابـت و ايـستا نمـ                    

__________________________________________________________________________ 
در اين نظريه، بـراي معرفـي   » پرست آفتاب«و » خرس«هاي  نمايد كه كاربرد واژه يادآوري اين نكته ضروري مي    -1

سـازي بـراي      نيست بلكه به نوعي مشابه     ها  هايي از شخصيت    هاي اجتماعي، دال بر منفي بودن جنبه        انواع شخصيت 
  .هاست هاي رفتاري آن درك بهتر جنبه
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گذارنـد؛   اي به نمـايش مـي       هاي تازه   هاي اجتماعي در طول زمان دائماً خود را در تعريف           سوژه
وقـت و    كنـد، الزامـاً در همـه        اي كه بر مدار سبك زندگي داندي حركـت مـي           براي مثال، سوژه  

م اسـت آن ا                   جا نمي  همه سـت  توان اين الگو را در رفتار و كردار او مشاهده كرد بلكه آنچه مسلّ
هاي   مĤب ويژگي   كه اين مرزبندي نه ثابت كه همواره در نوسان است، يعني گاه در سوژة داندي              

 به اميد رسيدن به طبقه      بعد از نزديك شدن به گروه مرجع،      اسنوب  بينيم و يا      رفتار خرس را مي   
  .اجتماعي باالتر، سبك زندگي داندي را پيش گيرد

  ه  سبك زندگي نيما از خرس تا انسان نابغ-8
عنـوان يـك سـوژه و در تعامـل بـا            در هستي به   آيد، حضور نيما   هاي نيما برمي    آنچه از نامه  

ديگري، جهان و با چيزها، حضوري است متالطم و غيرثابت كه همـواره در نوسـان دو سـبك                   
هاي رفتاري او را كه در ادوار مختلف زنـدگي            ويژگي. زندگي داندي و خرس در حركت است      

بـا نگـاهي بـه      . اي است مبتني بر اين دو نوع سبك زنـدگي           بينيم مجموعه   ميو نشيبش    پر فراز   
اي جـدي و   بريم كه او پيش از شروع زندگي هنري و ادبي خـود بـه گونـه     هاي نيما پي مي    نامه

رفتار خرس رفتاري اسـت كـه تنهـا      «هاي سبك زندگي خرس؛      اي است با ويژگي    مطرح، سوژه 
. دهد اخالقي را موردنظر قرار نمي  - مالحظات اجتماعي     است و  " حسي -ادراكي"مبتني بر امر    
  اخالقي، آگاهانه و از روي نيت از قبل تعريف شده    -توجهي به مالحظات اجتماعي    البته اين بي  

 از جهـان و زنـدگي اسـت بـدون آنكـه             "لذت بردن "به عبارت ديگر او صرفاً به دنبال        . نيست
اقع هدف غـايي او ارضـاي جهـان درونـي در            در و .  داشته باشد  "خوشايند واقع شدن  "دغدغة  

او تنها به دنبال ارضاي جهـان احـساسي خـود در            . هاي حسي   مواجهه با جهاني است با ويژگي     
نيما نيز كسي است كه در انزواي خـود و بـه            ). 237 ،1394معين،  (» برخورد با اين جهان است    

ن و چيزهايي كه در طبيعت      خود با جهان پيرامو     حسي -دور از جمعيت، اغلب با تعامل ادراكي      
هـاي هـستي دارد، او در    قيد و شرط از پديـده  اطراف او وجود دارد سعي در التذاذ آزادانه و بي         

اي است كه ديگر تعامل با ديگـري و ديگـران بـراي او اهميتـي      اين پالن از زندگي خود، سوژه   
و تنها چيزي كـه بـه او لـذت          بيند    جهاني مي  نياز از تعامل با انسان اين       ندارد چرا كه خود را بي     

 حسي با جهان پيرامـونش اسـت؛ لـذت بـردن از             -چشاند، برقراري ارتباط ادراكي     هستي را مي  
چيزهاي ساده و معمولي در روزمرگي جهان همچون ديدن پرواز يـك پرنـده، شـنيدن صـداي                  

 برخـي از  . دهنـد   جريان آب رودخانه و استشمام رايحة يك گل تجارب حسي او را تشكيل مي             
در . آاليـش نوشـته شـده محـصول ايـن دوران اسـت        هاي عاطفي او كه با زباني ساده و بي          نامه
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اي خطاب به برادرش، درك لذتِ شنيدن صداي يك پرنده را بسيار ارزشمندتر از تعامالت                 نامه
  :داند اجتماعي مي

هاي جذاب طبيعت و زندگاني خوش دهقـاني از همـه چيـز               از انزواي عزيز، گوشه   «
هاي صحرا آواز بخواند صداي       حاال به جاي صداي يك پرنده كه روي شاخه        . اي  هدور شد 

 ،1393 ،يوشـيج (» شنوي شوند، مي سليقه را كه مخل التذاذ باطني مي   هاي كج   آن همه انسان  
65.(  

گونگي ويژگي غالب رفتار اوست آنچـه در بـاور و عقيـدة او                در اين برهة زماني كه خرس     
اعتنـا بـه نـوع       راي لذت بردن از چيزها، بدون توجه به ديگران و بي          جاي گرفته، اين است كه ب     

 حـسي بـا     -ها، بايد به دنبال كنج خلوتي براي خود بود و تعاملي ادراكـي              قضاوت و ديدگاه آن   
شـود كـه    اي پديـدار مـي   طبيعت و چيزهاي پيرامون برقرار كرد، اين التذاذ باطني براي او لحظه           

دهد و با تمام حس خـود         حسي قرار مي   -هاي ادراكي   فت تجربه خود را آزادانه در معرض دريا     
ارزش احـساسات در زنـدگي   «نيمـا در مقالـة بلنـد خـود بـا نـام        . شـود   مهياي پذيرش آن مـي    

هـاي جهـان را كـه در       ابـژه » لذت بـردن از   «كند و ميل به       نيز به اين نكته اشاره مي     » هنرپيشگان
  :دهد آيد، به خوبي نشان مي ا به دست مي حسي با چيزه-نتيجة برقراري ارتباط ادراكي

در مـوقعي كـه بـه      . مصاحبتي كه يكي از دوستانم با من كرد من به خوبي يـاد دارم             «
شـدة كـاجي وحـشي     وطن دوردست من آمده بود، هردو باالي گردنـه، روي تنـة خـشك    

هاي قشنگ و سحرانگيز كجور مـا را تـسخير            هاي دوردست و جلگه     جنگل. نشسته بوديم 
ديگر چه چيزهاي تازه كه نوشته باشي؟ جوابي كه من          : دوست من از من پرسيد    .  بود كرده

حاال . بايد اول ببيني ديگر به چه دردهايي در زندگاني خود مبتال هستم: به او دادم اين بود    
شـويم،   ها تنم را در آب مي     ام، مثل پرنده    كه من در اين ناحيه هنر خويش را فراموش كرده         

خواستم جز راجع به آن  در همان تاريخ نمي. كنم اس پوشيده و زندگي مي  ها لب   مثل وحشي 
  ).16 ،1353يوشيج، ( » ...ها راجع به چيز ديگري فكر كنم كوه

در ايــن نوشــته تفــاوت نگــاه دو ســوژه را در برخــورد بــا مــوقعيتي يكــسان بــه وضــوح  
 خـود مـشغول داشـته       ديد، آنچه در اين موقعيت، ذهن و انديـشه و افكـار نيمـا را بـه                 توان  مي

درك لذت آزادانه از تعامل با عناصر هـستي اسـت و از اينكـه ديگـري بخواهـد او را از                       صرفاً
اي اسـت كـه الندوفـسكي         اين همان خصيصه  . درك اين لحظه محروم دارد گريزان است       لذت
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كننـدة ادراك    ديگـران را خـاموش    «هـاي خـرس بـدان اشـاره كـرده اسـت كـه                 باب ويژگي  در
ي ديگـر بـه دوسـتش         ا در نامـه  ). 240،  1394معـين،   (» دانـد   ر و اشتياق دروني مـي     شو مستقيم

  :نويسد مي

اين روزها . هاي كوه باشد قلب من خوش است كه صاحبش هميشه در انزوا و دامنه          «
» خواهـد خللـي برسـاند    لرزيد براي اينكه مناسبات دورة زنـدگي، در انـزواي مـن مـي      مي

  ).41، 1393يوشيج،(

هاي سبك زندگي خرس     طلب نيز هست، و اين از ويژگي        ه بر انزواطلبي، استقالل   نيما عالو 
تواند راه را   هيچ كس جز خودش نمي    «اي است كه      است؛ استقالل خرس در رفتار خود به گونه       

تواند او را از راهي كـه انتخـاب           افتد ديگر به هيچ وجه كسي نمي        وقتي راه مي  . به او نشان دهد   
  :طلبي اوست جمالت زير نمودار استقالل). 223 ،1394معين، (» كرده منحرفش كند

خواهد پسرش خـرج خـود را     پدرم مي . كند كه يك آدم اداري بشوم       مادرم سعي مي  «
هركسي در سرنوشت آتية من به خيـال و سـليقة خـود حـدس      . بتواند به شخصه بگذراند   

ام بـه      كـه هرگـز نتوانـسته      قدر تنبل بارآورده   گرد من مرا اين     زند اما استقالل قلب هرزه      مي
  ).61 ،1393يوشيج، (» ها خودم را عادت بدهم سليقة آن

داند، بلكه تنها خـود       گاه خود را وابسته به ديگران نمي        طلبي، هيچ   در راستاي همين استقالل   
  : كند بيند و اساس كارهايش را بر اقناع احساسات خود بنا مي را مي

اگر براي . بينم چرخد، فقط خودم را مي د ميقلب من گويي است كه تنها به دور خو      «
كشم در حقيقت آن هم براي عهدي است كـه   جمعيت در انزوا و گمنامي خود زحمت مي 

  ).78 ،همان(» با خود دارم

 -دارد تـا از لذايـذ عـالم حـسي           در گذر زمان و جايي كه اجبار زندگي، نيما را بـر آن مـي              
ـ   ادراكي خود چشم پوشد و به ميـان جمعيتـي          رود كـه همـواره از آن گريـزان بـوده اسـت و               ب

هاي زندگي داندي در سبك زندگي        رفته به گروهِ مرجعِ مركزي شاعران نزديك شود، نشانه          رفته
مĤبانـه نيـست؛    وجه اسنوب هيچ در اين برهه، نزديك شدن او به گروه مرجع، به       . يابد  او نمود مي  
سازي كند بلكه ضمن حفظ اصالت روحيـة        ها شود و ظاهر    خواهد شبيه به آن    گاه نمي  يعني هيچ 
 اسـت،   ، كه سبك زندگي او را بـه خـرس نزديـك كـرده    "دهاتي"گرا و به قول خود او       طبيعت
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تـوان از    خواهد قدم در مسيري بگذارد كه او را از ديگران متمايز كند؛ ايـن موضـوع را مـي                   مي
  : هايش آمده است برداشت كرد عبارات زير كه در يكي از نامه

واسطة بين ايـن    . پس از آن در شهرها، شاعر     . اين اصل من است    -دهات، دهاتي در  «
  ).233 ،همان(» ...دو نسبت حاصل نسبتي است كه من به آن خوشم 

انكـار  ) شاعران معاصـر  (بنابراين او برخالف اسنوب، غيريت خود را نسبت به گروه مرجع            
دهـد   يرعادي و عجيبي كه انجام مي     كوشد اين غيريت را با كارهاي غ       كند، بلكه برعكس مي    نمي

 خـود را اثبـات كنـد و      "خود بودن "اي به نمايش بگذارد و       به طور برجسته  ) در عرصة شعري  (
در اين راه، هم رفتار هنجارشكنانة خـرس و هـم غـرور تمايزجويانـة دانـدي، سـبك زنـدگي                     

عـصرانش، گمـراه    همكنند؛ سبكي از شاعري كه او را در نظر بسياري از  شاعرانة او را تعيين مي   
  :برد و از آن خوشحال است دهد و او خود از اين تصور منفي ديگران لذت مي نشان مي

هـا بـه مـن     ايـن بـدنامي  . انـد  بگذار بگويند اين اشخاص بنيان مليت را خراب كرده       «
  اسـمي كـه ملـت بـه مـن داده          . ام افتخار من در اين است كه گمراه اسم گرفته        . گردد برمي
شوم كـه از     قدر خوشحال مي   كنند اين  بينم مرا غيرقابل اصالح تصور مي      ميهروقت  . است

تـويي كـه   : گويم به خودم مي. خوشحالي به واسطة اين پيشامد در فكر اصالح خود نيستم      
شنوم  خورد مي كني؟ پس از آن هر كلنگي كه به زمين مي بنيان مملكت كورها را خراب مي

يك قاعـدة تـازه اسـت، هـر خـشتي كـه گـذارده        كنم  شود، ذوق مي چه چيزها خراب مي   
  .بينم يك قاعدة تازه، يك شعر جديد است شود مي مي

شكنند صـداي معاصـرين      اي كه مي   هاي كهنه  خشت. سازم اي را مي   من بناي شاعرانه  
دهـم ايـن    ها اهميت نمـي  به صداي آن  . آيد   ها بيرون مي   من، صدايي است كه از آن خشت      

  ).235 ،همان(» ...شوند  كنار راه پرتاب ميمصرف مانده به ها بي خشت

مĤبانة وي در ايجاد تحول در نظام شعري را بايد مصداق كاملي از تـسلط ايـن                  رفتار داندي 
نظـام  . اش دانـست  نوع سبك زندگي بر شخصيت و هويت او در ايـن بخـش از زنـدگي ادبـي             

انين و هنجارهايي اسـت  گرايي و پايبندي به تمام اصول و قو  شعري حاكم بر عصر او، كالسيك     
خواهـد آن گونـه نباشـد كـه ديگـران       او مـي  . ها پيش بر زبان شعر سايه افكنده است         كه از قرن  

هستند؛ پس تا حد ممكـن خـود را از هنجارهـاي گـروه مرجـع                ) گروه مرجع = شاعران ديگر (
ن تالش دارد تا جاي ممكـ «كند؛ همچون داندي كه       مي متمايز) زبان شعري مرسوم و كالسيك    (
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از گروهي كه از آن برآمده متمايز شود و براي اين هدف رفتارهاي خاص، فردي و منحصر بـه                  
اي كه به آن تعلق دارد متفاوت باشد، تا جايي كه مجاب         گيرد، تا با اعضاي طبقه      فرد را پيش مي   

 ايـن   هـا بـه     نيما در بسياري نامه   ). 227،  1394معين،  (» شود كه او اساساً طبيعتاً استثناء است        مي
  :تمايزات با عبارات مختلفي اشاره كرده است

تواند به زحمت ممارست و به قوة محفوظات ذهني در آثـار موجـوده                همه كس مي  «
كـار  . شرح و بسطي داده محسنات آن را نشان بدهد تا مجهولي را به اندك فكر پيدا كنـد                 

 مـن حـسد     ايـن اسـت كـه بـه       . شـود   من بالعكس بيشتر با قلب و حقيقتي ذاتي تمام مـي          
  ). 96 ،1393يوشيج، (» ...برند مي

كيـستند ايـن   . بدون مباهات بر ديگران من امروز پيشرو تجـدد شـعر و نثـر هـستم            «
ها كه به تقليد،      كدام يك از اين   . اند  وجودهاي خشكيده كه در چهار ديوار شهر بزرگ شده        

  .)97 ،1393يوشيج، (» توانند خيال مرا بشكنند اند مي قلم به دست گرفته

كنـد مرزهـاي عـالم       بنابراين در حيطة شعر، او پيشرو جسوري است كه همواره تالش مـي            
واجـد  "شناسي، در زمـرة افـرادي اسـت كـه            رو، از ديدگاه روان    امكان را به عقب براند، از اين      

خواهـد و بيـشتر از آنچـه بايـد،           توانـد مـي    بيشتر از آنچه مي   « است زيرا    "دنياي دروني عميقي  
شناختي افراد عمدتاً بر پاية افعـال معـين          به اعتقاد ژوو، چهرة روان    ). 98 ،1394و،  ژو(» داند مي

هاي داستاني معتقد است    او در كتاب خود، بوطيقاي رمان در خصوص شخصيت        . بنا شده است  
هاي كمكي توانستن، دانستن، خواستن و بايستن، دنياي درونـي   ها بر اساس گزينش نوع فعل  آن

  ).همان(دهند   نشان ميخود را به خواننده
خواهد سبب تحريك احساسات شود و سورپريز ايجاد كند و همه را              از سوي ديگر او نمي    

با خود همسو كند بلكه تنها هدف او آن است كه فهميده شود تا از ايـن راه آنچـه را خـود بـه                      
ينجامد؛ دربارة  ها به طول ب    درك آن نايل آمده به درك ديگران پيوند بزند ولو اينكه اين امر سال             

  :نويسد تجددگرايي خود مي

. كنم كه ديگران هم همين امروز مرا تعاقـب كننـد    من تجدد را براي اين تعاقب نمي      «
ها صنعت  دهم كه خيل آينده جوان هاي خود به مردم مي اي را با نوشته بلكه يك نمونة تازه   

 سال متجـاوز اسـت      هزار و سيصد  ! جاي تأسف است  . قديم را بيشتر پيروي نداشته باشند     
اگـر مـا از     . كنـد   كه ايران يك طرز و يك خيال شاعرانه را در شعر و نثر خود پيروي مـي                
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هاي نامعلومي را براي اين مـدت پيـروي    ايم كه يك مدت سال     مالمت بترسيم شروع كرده   
  ).97 ،1393يوشيج، (» بيفزاييم

خواهد با عبور از      اشد؛ او مي  بنابراين براي او پذيرفتني نيست كه پيرو گروه مرجع شاعران ب          
قوانين و هنجارهاي گروه مرجع، از آن فراتر رود و با كار خاص و عجيب و غريبي كه آگاهانه                   

البته رفتار او در اين سـبك نيـز ثابـت    . اختيار كرده، اسلوب جديدي را در حوزة شعر بنيان نهد  
در همين زمان هم گاهي     . ماند، سبك زندگي او همواره از داندي به خرس در نوسان است             نمي

آيـد و روح او را دچـار    جويي آزادانه از هستي، استقالل و انزواطلبي به سراغ او مـي  حس لذت 
اي بـه     در نامه  اش در شهر   كند؛ به هنگام دورافتادگي از وطن و زندگي اجباري          تالطم و تألم مي   

  : نويسد مادرش مي

نوشت و اطراف خـود در قلـبم   شود، از سر روزها همين كه چشمم از خواب باز مي       «
توانـد بپـسندد كـه ايـن نيمـا اهلـي شـدني نيـست و          كنم، لكن كه مي     اظهار نارضايتي مي  

خواهـد تنهـا باشـد و مثـل      خواهد مثل حيواني وحشي در كنج جنگل زندگي كند؟ مي        مي
  ).109 ،همان(» پرنده به آزادي بخواند

شـود؛    طبيعـت نيمـا از او صـادر مـي         گـاه، بـه اقتـضاي         بـه   ها و آرزوهـاي گـاه      اين خواسته 
اي از مـرز     توان لزوماً ادعا كرد كه اگر رفتار سوژه         نمي«طوري كه الندوفسكي معتقد است       همان

. جهاني عدول كند تنها براي تحريك ديگري و به رخ كشيدن خـود اسـت     هنجارهاي انسان اين  
دارد و نياز دارد تـا بـر اسـاس          شايد اين رفتار بيان اين باشد كه او واقعاً اين گونه حس بهتري              

شـويم كـه    اينجا با همان ويژگي رفتاري خرس مواجه مي      : ها و ساليق خود زندگي كند       خواسته
بدون آنكه بخواهد مستقيماً و آگاهانه ديگري را ترغيب كند و يا از مرز هنجارها بگريـزد تنهـا                   

شود كارهـاي او    باعث ميها همين ويژگي ). 240،  1394معين،    (» كند  زندگي خود را زندگي مي    
رفتار انسان نابغه نيز بـه انـدازة رفتـار خـرس         .  تعبير كنند  "نبوغ" و گاه به     "ديوانگي"را گاه به    

اگرچه در نگاه اول ارتباط قابـل تـوجيهي ميـان نبـوغ و ميـل و          . تواند از هنجارها دور باشد     مي
ـ     نبوغ واقعي نيما را پس از گذر از سـبك         . لذت وجود ندارد   دگي خـرس و دانـدي در       هـاي زن
الندوفـسكي بـراي    . شـود   ساز تبديل مـي     بينيم كه به نويسنده و شاعري جريان        جايي آشكارا مي  

نشان دادن شخصيت انسان نابغه، به تحليل رفتار مارسل، راوي رمـان بـزرگ مارسـل پروسـت              
مارسل در تحليل رفتار    ). 240 ،1394معين،  (پردازد  مي» در جستجوي زمان از دست رفته     «يعني  
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او نيـز  . توان يافت كه در زندگي، رفتار و شخصيت نيما نيز بارز اسـت        هايي را مي    همان ويژگي 
در نگاه اول، شخصيتي است كه فقط به دنبال چشيدن لذات عادي و معمولي زنـدگي اسـت و                   

گريزد؛ لذت راحت     كند و از نگاه ديگران مي       براي لذت بردن از چيزها، گوشة عزلتي اختيار مي        
انگيز هوا را استنشاق كردن و بدون آنكه كسي مزاحم شـود مـشغول خوانـدن               تن، عطر دل  نشس
اش در ايـن چـارچوب بـاقي     اما زندگي. در اينجا رفتار مارسل شبيه به رفتار خرس است  . شدن
: بينـيم  ماند؛ گذر از رفتار خرس به رفتار انسان نابغه را در اين جمله از مارسل آشـكارا مـي        نمي

هاي مبهم نيست، بلكه وظيفة مـن ايـن          ل حس كردم وظيفة من محدود به اين واژه        در عين حا  «
 ،2004نقـل از الندوفـسكي،      (» هاي شور و شعف خود را به روشني شرح دهم          است كه حالت  

دهـد،     گـذر مـي    "عاشـق "اين وظيفه و مسئوليت، مارسل را از سوژة ناب حسي به يك             ). 287
اي است كه بـه   مل و تطبيق است، اين عاشق همان سوژة نابغه      اي كه با او در حال تعا        عاشقِ ابژه 

دهد تا بـا      دنبال معنايي است كه دليل آن لذت و شعف را روشن كند و به او اين فرصت را مي                  
همچنان كه نيما پس از گـذر       ). 241 ،همان(» خلق اثر ادبي، ديگري را در اين لذت سهيم سازد         

شود كه احـساس   اي وارد مي هاي طبيعت، به مرحله    اييهاي فردي در تعامل با زيب      جويي از لذت 
دارد توجـه خـود را از لـذات فـردي بـه سـوي        اي كه او را وامي كند؛ وظيفه ي خطير مي   ا وظيفه

  :ها سوق دهد تعامل و تطبيق با افراد ديگر و خدمت به آن

وقت فكر هر... . ايم اي به دنيا آمده  دانست براي اجراي وظيفه     در اين مرحله خواهيم   «
طبيعـت و روح مـردم،      ... كنم من از سـنگيني ايـن وظيفـه هنـوز سـرافكنده و خجلـم                مي

مخصوصاً اين مردمان ساده، كتابي است كه متصل در آن مطالعه كرده براي تقرير در قلـب     
نهايت خوشحالم كه اين قدرت در من وجود دارد و چيزهـايي    بي... كنم خود يادداشت مي  

هـا را نخـواهم      هاي متنوعه نظير آن    كنم كه در كتاب    خاص پيدا مي  را در روح و سيماي اش     
  ).223 -222 ،1393يوشيج، (» يافت

اي ادبـي تبـديل    گونه دارند، هريك به نابغه   بنابراين مارسل و نيما كه در آغاز رفتاري خرس        
ا بـه  ها جاي خود ر    حسي آن  -هاي ادراكي   اند، لذا آن تجربه    شوند كه رسالتي براي خود قائل       مي

ايـن وظيفـه و     . انجامـد  ها مي  آفريني آن  دهند كه در عرصة ادبيات به تحول        هاي بياني مي   فعاليت
توان در مضمون بـسياري از شـعرهاي نيمـا      حسي را مي   -رسالتِ خلق دوبارة تجربيات ادراكي    

، كه نيمـا وجـود اسـتعاليافته و متمـايز خـود را در وصـف       »ققنوس«نيز ديد؛ از جمله در شعر   
، »مهتـاب «،  »گـل مهتـاب   «دهد و يـا در شـعرهاي ديگـر او مثـل               ليكي از ققنوس نشان مي    سمب
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حسي از عناصر طبيعـت بـه       -هاي ادراكي   اي از تجربه    كه شاعر با زمينه    1»جغدي پير «،  »داروگ«
  .يابد بيان مفاهيم استعاليافته و آفرينش تجربيات جديد حسي و توليد معناهاي نو دست مي

  

  هاي اجتماعي نيما  پراتيك-9
هاي اجتماعي زير، در سبك زندگي خرس و دانـدي، در             توان به پراتيك    به طور خالصه مي   
  :رفتار نيما اشاره كرد

  :در سبك زندگي خرس* 
 -اشـباع سـطح ادراكـي     ( حسي با چيزهـاي پيرامـون        -برقراري ارتباط حداكثري ادراكي   . 1
  هاي هستي  قيد و شرط از پديده دانه و بيسعي در التذاذ آزا): حسي
تمايل نداشتن به ارتباط با ديگران و تـرجيح تنهـايي بـر تعامـل بـا                 : اغراق در انزواطلبي  . 2

  ديگران 
روي و خوداتكـايي در   نيازي نسبت به ديگران و تك   احساس بي : طلبي اغراق در استقالل  . 3

  هاي اجتماعي تعامالت و فعاليت
تمايـل بـه    : »ظاهر شدن يا نمـود    «واقعي خود در تقابل با      » بودنِ«بناي  حضور داشتن برم  . 4

پـسندند،   طوري كه ديگـران مـي       گونه كه دوست دارد باشد نه آن         واقعي آن  "خود"ظاهر نمودن   
  هاي خود اعتنايي به نگاه ديگران و مهم دانستن تحقق برنامه بي
  :در سبك زندگي داندي *

  هاي كالمي و رفتاري  تمايز داشتن در نشانه: ميل به متمايزبودن از ديگران. 1
بنيان نهادن اصول   : اي زباني    نشانه  هاي كيفي زيباشناختي در نظام      گرايش بيشتر به ويژگي   . 2

  نويني در نظام ادبي زبان و ايجاد تحولي كيفي در زبان 

__________________________________________________________________________ 
از تقـي پورنامـداريان   » ام ابري است خانه«براي مطالعة بيشتر در خصوص اين اشعار نيما، رجوع شود به كتاب          -1

 .كه در آن به تأويل و تفسير تعدادي از اشعار ناب نيما پرداخته شده است
از تقي پورنامداريان   » ام ابري است    خانه«شتر در خصوص اين اشعار نيما، رجوع شود به كتاب            براي مطالعة بي   -22

 .كه در آن به تأويل و تفسير تعدادي از اشعار ناب نيما پرداخته شده است

 انسان نابغه داندي خرس
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  نظام آپولوني و نظام ديونيسوسي -10
ديگـري، مطـابق نظـر الندوفـسكي بـا دو            ادراكي و مسئلة بودن با       -در بحث جريان حسي   

ال، مـادي و       رو مي  گونه موقعيت روبه   شويم؛ در يك موقعيت جهان بـراي سـوژه حـضوري فعـ
در اينجـا بـا     . كند   ادراكي با جهان بيرون تعامل برقرار مي       -حسي دارد و سوژه با ارتباطي حسي      

تواند به حس برآمـده       ميشويم، در اين موقعيت سوژه        رو مي   روبه " جهان - در   -هستي"مسئلة  
هاي مادي و حسي جهان خـارج ببينـد    از درون خود اعتماد كند و خود را در مواجهه با ويژگي        

اي را  الندوفسكي چنين سـوژه .  حسي بداند-و معيار لذت بردن را اين مواجهة مبتني بر ادراكي      
ادي و حـسي آن     هـاي مـ     بيند و بـا ويژگـي       اي كه جهان را مي      نامد؛ سوژه   سوژة ديونيسوسي مي  

در موقعيت ديگر، سوژه معيار لـذت بـردن خـود را در             . كند  ارتباطي ادراكي و حسي برقرار مي     
دهد به عبارت ديگر به جاي لذت بردن خود از جهان مادي و حسي، دليل                 ميل ديگري قرار مي   

 و جهـان   " ديگـري  - بـا  -هـستي "ي   يابد؛ در اين موقعيت با مسئله       لذت بردن را در ديگري مي     
ايـن  . نامـد   ي آپولـوني مـي      اي را الندوفسكي سوژه     چنين سوژه . زدايي شده سروكار داريم     حس

معـين،  (سوژه همواره ميل دارد خوشايند ديگران واقع شود يا به عبارتي ديگران نگاهش كننـد                
اي دائماً به دنبال كسب شهرت و افتخـار اسـت تـا خـود را در           چنين سوژه ). 218-219 ،1394

وشايند جلوه دهد، آنچه براي او اهميت دارد جايگاهي است كه در ديد ديگـري               نظر ديگران خ  
از آنجايي كه اين موضوع با نوع سبك زندگي سوژه پيوند مـستقيمي دارد، الزم  . يا ديگران دارد 

در اينجا به بررسي اين مسأله بپردازيم كه طريق نگاه نيما با جهان، بيشتر بر اسـاس نظـام                    است
كند؟ آنچـه بـا توجـه و          بيند و خوانش مي      ديونيسوسي؟ او چگونه جهان را مي      آپولوني است يا  

نظام غالـب بـر رفتـار وي در برخـورد بـا           شود اين است كه     هاي نيما دريافت مي     تعمق در نامه  
طور كه قبالً نيز اشاره شد، آنچه در نگاه نيما ارزشمند اسـت در     همان. جهان، ديونيسوسي است  

ه بيشتر وي از هستي در تعامل پيوسته و پويا با آن است كه در دو مرحله                وهلة اول، التذاذ هرچ   
جـو از لحظـه را    نمايد؛ ، در مرحلة آغازينِ مسير زندگي او، انـساني لـذت       در زندگي او رخ مي    

هـاي جهـان       حـسي از ارتبـاط بـا ابـژه          -بينيم كه تنها به دنبال درك و دريافت لذات ادراكي           مي
هـاي اطـراف    سويه با ابژه رحله از زندگي، اين ارتباط ابتدا به شكلي يك     پيرامون است، در اين م    

هاست بنـابراين موضـوع    ابژه» لذت بردن از«سوژه در اين موقعيت تنها به دنبال        . شود  برقرار مي 
گيـرد؛ ارتبـاطي    شود و ارتباطي مبتني بر مالكيت شكل مي مورد لذت او به ابژه ـ چيز تبديل مي 

  :كند اي به خواهر كوچكش توصيه مي نظير آنچه در نامه
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هاي قشنگ البرز و حالت بااقتدار آن بينداز تا بتواني مالـك بااقتـدار      نگاهي به منظره  «
  ).82، 1393يوشيج، (» ...آن باشي

اي است كه از قرار گرفتن در ميان جمعيـت، احـساسي ناخوشـايند      در اين مرحله او سوژه   
 بدون تحقق باهم بودن اجتماعي دارد، اما اين سـوژه تـا   دارد و تنها سعي در تحقق لذات فردي 

دهـد    اش، آرام آرام تحوالتي رخ مي      كند بلكه در خط سير زندگي       پايان بر اين مدار حركت نمي     
مĤبانة مرحلة    جويي خرس   كشاند كه به تكامل حس لذت       اي نوين مي   و شخصيت او را به مرحله     

شـود كـه ديگـر صـرف       به انساني نابغه و عاشق مي انجامد؛ در اين مرحله نيما تبديل       پيشين مي 
كند بلكه اوج لـذت خـود را در ارتبـاط دوسـويه مبتنـي بـر                   كشف لذايذ فردي او را اقناع نمي      

او در . اي كه در شخصيت مارسل نيـز شـاهد آنـيم      همان ويژگي . بيند  دوست داشتن و عشق مي    
مطـرح اسـت ديگـر چيزهـاي        اين نوع ارتباط دوسويه مطابق آنچـه در نظريـات الندوفـسكي             

بيند كه هـر      هايي مي   سوژه ها را هم    بيند، بلكه آن    هايي در عالم خارج نمي      پيرامونش را صرفاً ابژه   
هاي خود هستند بنـابراين در ايـن مرحلـه، ارتبـاط ميـان سـوژه و                   لحظه در حال تحقق ويژگي    

اسـت كـه از      صهشود؛ و همين خصي    سوژه مبتني بر تطبيق و يكي شدن و وحدت داشتن مي            هم
الي كـه بـا جهـان       «اي كه  سازد؛ انسان نابغه يك انسان نابغه مي اين دو چهرة ادبي    بـا تعامـل فعـ

در واقع او هرگز چيزي را : كند در جستجوي معاني مستقل است    هاي آن برقرار مي     بيرون و ابژه  
 ـ هنجاربودن رفتار  سان نيست كه از نه كه ديگران دوست دارند، دوست ندارد، البته رفتار او آن

دهـد    ، بلكه برعكس، او از آنچه كـه هـست و انجـام مـي              )مانند رفتار خرس  ( خود آگاه نباشد    
خوبي آگاه است، همچنين مانند داندي نيز ضدِ هنجارهاي محيطي كه در آن قـرار دارد عمـل     به

ناخته و ها و معناهاي جديد است كه براي ديگـران غريـب، ناشـ    كند، او صرفاً خالق ارزش     نمي
انجامد كه تـا      هايي مي   در واقع تعامل او با جهان به كشف معناها و ارزش          . معني هستند   حتي بي 

 هنجـار   -نيما با آگـاهي كامـل از نـه        ). 243 ،1394معين،  (» قبل از اين تعامل فاش نشده بودند      
 عمـل  كند و البته هـدف او    اي نوين در سرودن شعر مي       بودن رفتارش اقدام به پديدآوردن شيوه     

هـا و معـاني       اي مخالف هنجارهاي محيط خود نيست بلكه در پـي خلـق ارزش              كردن در جبهه  
بينيم در هر دو مرحله، مبناي رفتار او،          بنابراين چنان كه مي   . شناسند  نويني است كه ديگران نمي    

مĤبانه و لذتِ انـسان عاشـق و     است كه در دو سطح لذتِ خرس      "لذت بردن خود  " و   "ميل"بر  
و هرگز خوشايند ديگران واقع شدن و از ايـن راه كـسب             ) ميل ديونيسوسي (كند    بروز مي نابغه  

كند؛ او حاضر نيست از لذات زندگي خود  پذيرد و آگاهانه از آن دوري مي      شهرت كردن را نمي   
  :به قيمت خوشايندي مردم چشم بپوشد
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. شـد از دسـت داد  توان تمام فوايد را براي اينكه به سليقة مردم پيروي شده با           آيا مي «
قلب خود را هرگز بـراي  . تر از اين است كه به گوش من برسد        صداي مردم خيلي ضعيف   

 ،1393يوشـيج،   (» اندازم  اينكه مبادا مالمت مردم از مقدار شهرت من كم كند به تكان نمي            
96.(  

 حسي خود را با جهان بيرون تكامل بخـشيده اسـت،   -براي سوژة عاشقي كه ارتباط ادراكي 
  :اساس است  ميل به خوشايند واقع شدن و كسب افتخار و شهرت و احترام بيديگر

شهرت، افتخار، قدر و احترام براي قلبي كه عـالم را شـناخته و خـود را بـا اوضـاع              «
توانند ارادة او را تـسخير   وقت نمي اساسي هستند كه هيچ طبيعت سنجيده است، كلمات بي   

  ). 77-76 ،همان( » كنند

گونـه بيـان    گر به برادرش اين عدم تمايل خود به خوشايند واقع شـدن را ايـن    اي دي   در نامه 
  :كند مي

اگـر مـن هـم      . در حقيقت عيب برادر بزرگ تو اين است كه با مردم جوشش ندارد            «
  رفـتم بـراي جمعيـت    پرست بودم كه به عشق شهرت از در و ديوار باال مي      قدر مجازي  اين
  ). 60، همان(» ها داشتم فايده

لـذت بـردن خـود در تعامـل بـا      (رود و حتي ميان اين دو گونه ميـل   ز اين نيز فراتر مي    او ا 
كنـد و معتقـد اسـت         ، رابطـة تـضادي برقـرار مـي        )هستي در برابر خوشايند ديگران واقع شدن      

اي كـه بـه       شـود؛ در نامـه      دادن ديگـري مـي     كردن به يكي موجب از دسـت       آوردن و توجه   روي
  :كند گونه مطرح مي نويسد آن را اين دوستش مي

 اسـت   قدرگذاري و تماشاي مردم به عظمت تو، تمام مثل صداي ناخوش آن پرنـده     «
  ).78، همان( » دهد كند، اما به قلب، التذاذي نمي كه شخص را به خود متوجه مي

نكتة جالب توجه ديگر، نحوة انعكاس اين احساس لذت در آثار نيمايي اسـت كـه پـس از               
 و داندي به انساني نابغه و عاشق بدل شده است؛ او از آغاز، جهان               گذر از سبك زندگي خرس    

كنـد؛ معنـاي جهـان هرلحظـه بـر او آشـكار             نشيند؛ با آن تعاملي پويا برقرار مـي         را به نظاره مي   
نيما اين آشكارگي جهان و لذت توأم با آن را      . رساند  شناختي مي   شود و او را به لذتي زيبايي        مي
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 -هايي را كـه در تعامـل ادراكـي          كند؛ او اين صحنه     رامون خود تجربه مي   هاي طبيعي پي    در مكان 
كند و زماني كه به مرحلـة انـسان    مثابه تصويري در ذهنش ثبت مي      حسي خود دريافت كرده، به    

شود با خلق شـاهكارهاي ادبـي خـود، ديگـران را در ايـن لـذت سـهيم               نابغه و عاشق وارد مي    
  . كند مي

در . يون همين پيوسـتگي و ارتبـاط او بـا عناصـر هـستي اسـت               زندگي هنري و ادبي او مد     
 و عناصـر زنـده و غيرزنـدة موجـود در آن، معناهـايي                 حسي مداوم او با مكان     -ارتباط ادراكي 

اي بـه دوسـت خـود،         اند، در نامـه     گيري هويتش نقش بسزايي داشته      شود كه در شكل     متولد مي 
  :نويسد ريحان چنين مي

هـا و منـاظر       هاي كـوه    ها و تماشاي قله     جنگل. ام  وهي بوده من يك بچة ك   ! آه ريحان «
طـوري   گوناگون قشنگ صحراها و امواج دريا، زندگي در روش ساده و دهقاني، مـرا ايـن              

  ).45 ،همان(» ...تربيت كرده است

هاي پيرامون خود را منبع الهـام و احـساس      حسي با ابژه   -اي ديگر، ارتباط ادراكي     و در نامه  
  :گويد  ميداند و خود مي

هـا   ها، روشني قله احساس و خيال را آسمان صاف، ابرهاي طوفاني و تاريكي جنگل     «
  ).97 ،همان(» و زندگاني يك طبيعت ساده به من داده است

گيـري   توان به اهميت و جايگـاه مكـان در شـكل    با توجه به مواردي بسيار از اين دست مي        
ن اصـل را منكـر شـد كـه مكـان و محـيط       توان ايـ  شخصيت و هويت او پي برد، چنان كه نمي   
هـيچ  «گيري شخصيت انسان دارد؛ به گفتـة شـعيري       زندگي نقشي چشمگير در چگونگي شكل     

مكاني نيست كه به نحوي به هويت سوژه مرتبط نباشد و هر مكانِ هويتي مكاني است معنادار،                 
شـناختي،    بخـش، زيبـايي    آور، آرامـش    شـناختي، كـاربردي، اضـطراب       عاطفي، شـناختي، انـسان    

دار است و اين نـه بـه دليـل حـضور فيزيكـي                پس مكان . ادراكي و غيره  -شناختي، حسي   هستي
انعكاس  ).232 ،1391شعيري،  (» باشد  مكان، بلكه به سبب تعامل و آميختگي انسان با مكان مي          

هاي مختلف به دسـت   حسي با مكان-بخشي كه او در تعامل ادراكي  هاي زيستي لذت    اين تجربه 
فرد دارد چرا كـه او را بـه لـذت            به  اي كامالً شخصي و منحصر      هايش، جنبه    است، در نامه   آورده
بـه دنبـال ايـن      «كند؛ يعنـي       تعبير مي  "لذت فضايي "رساند؛ نظير آنچه الندوفسكي آن را به          مي

پردازي كه خود در آن نقش كنشگر را نيـز بـازي              عنوان گفته  است كه در پردازش اين صحنه به      
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معـين،  (» مند شده اسـت كـشف نمايـد          را كه تنها او از آن بهره       "لذت فضايي "يل آن   كند دل   مي
كند و او را به لذت فـضايي         بيشترين چيزهايي كه نيما با آن تعامل پويا برقرار مي         ). 248،  1394
هـاي   رساند اشياء و چيزهاي زنده و غيرزنده در طبيعت پيرامون اوست؛ موج رودخانـه، دره                مي

تـوان    هاي بسياري از بيان درك اين لذات طبيعي را مـي            اي كوهستان و غيره نمونه    ه  تاريك، گل 
وار و پرشـور   اي به دوستش حالـت مـدهوش      هاي او يافت؛ براي نمونه، در نامه        الي نامه  در البه 

  :كند خود را كه در درك زيبايي طبيعت به وي دست داده، چنين توصيف مي

ها  قلل غماز و درخت! هايم را كر كرده     شصداي آب گو  ! يك ماه است كه مدهوشم    «
همـة  . خبـرم   جا بي  از همه ! كند  هاي صدا مي    چشمهايم را مخمور ساخته است و سرم هاي       

سبزه، ابر، جنگل، گاو، گوسفند، هياهوي چوپان،       . دنيا همة اخبار من در اين محوطه است       
  ). 105 ،1393يوشيج، (» !داني چه خوش است اين زندگاني نمي. دوشيدن شير

  :نويسد اي به خواهرش مي و در نامه

هـاي صـحرايي      هاي تاريك و گل     ها و دره    سالم و محبت ابدي مرا به موج رودخانه       «
نويـسي يـك گـل صـحرايي در آن        و تو خودت هم هر مكتوبي كه براي من مي         ... برسان  

  ). 86 ،همان(» پسندي بگستران بينداز و اين اوراق را هم روي هر گلي كه مي

  گيري نتيجه -11
فـرد را هـم در حـوزة     توان سبكي خـاص و منحـصربه   هاي نيما، مي با تحليل و بررسي نامه   

توان آن را بـه   زندگي فردي و اجتماعي و هم در زمينة ايجاد تحول در شعر مشاهده كرد كه مي        
از سوي ديگر بر اساس آنچه از نظريـات اريـك الندوفـسكي             . سبك زندگي شاعرانه تعبير كرد    

هـا،    شود سبك زندگي نيما در برخورد با جهان اطراف، اشـخاص، اشـياء و پديـده                 شت مي بردا
ي از دو سبك خرس و داندي است كه در نهايت بـه سـبك زنـدگي انـسان نابغـه خـتم                         ا آميزه
شود؛ آنجـا     گر مي  اي از زمان در رفتار و انديشة او جلوه          ها در برهه    هريك از اين سبك   . شود مي

 -هايي است كه در برقراري ارتبـاط حـسي    به طبيعت و لذت بردن از تجربه       كه در فكر پيوستن   
كند تـا قـوانين    گسيخته عمل مي  شود و در اين مسير، لجام       ادراكي با جهان پيرامونش حاصل مي     

را بشكند و هرآنچه را كه دلخواه اوست بـه دسـت آورد، رفتـارش بـه سـبك خـرس نزديـك                       
ه گرفتن از نظام سـنتي شـعر فارسـي، خـود را از گـروه                شود و زماني كه سعي دارد با فاصل         مي
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 نزديـك    اي نو ابداع كند، به سبك زندگي داندي         ها نباشد و شيوه     شاعران متمايز كند و مانند آن     
گرايش دارد و   » لذت بردن از  «از سوي ديگر در راستاي ميل و كشش نيما كه به مقولة             . شود  مي

يرد، مطابق نظر الندوفسكي، رفتار او را بايد در حيطة          گ قرار مي » خوشايند واقع شدن  «در مقابل   
دهـد تـا در       او را در موقعيتي قرار مي     » لذت بردن از  «ميل به   . نظام ديونيسوسي به حساب آورد    

 حسي خود، به عنـوان انـساني        -هاي ادراكي   گذر از سبك زندگي خرس و داندي با بيان تجربه         
يافتة سبك زندگي خرس است شناخته شـود         ملنابغه و عاشق كه در نظر الندوفسكي شكل تكا        

  .ساز بدل گردد  و شاعري ناب و جريان و در قلمرو شعر و ادب فارسي به نويسنده

   منابع-12
  .انتشارات علمي: ، تهرانفرهنگ توصيفي تحليل گفتمان و كاربردشناسي، )1392(زاده، فردوس  آقاگل

  .مركز:  تهران،هاي تصويري تا متن از نشانه ،)1391(احمدي، بابك 
  .مركز: ، تهرانساختار و تأويل متن، )1393( ---------
  .انتشارات نويسنده: ، تهران2، جلدطال در مس، )1371(براهني، رضا 

  .مرواريد: ، تهراندر تمام طول شب، )1389(پور عمران  بهرام
  .مرواريد: ، تهرانام ابري است خانه، )1389(پورنامداريان، تقي 

انتـشارات  : ، تهـران  )هاي شعر نيما يوشـيج     روند دگرگوني (داستان دگرديسي   ،  )1383(د  حميديان، سعي 
  .نيلوفر

  .علمي فرهنگي: ، ترجمه نصرت حجازي، تهرانبوطيقاي رمان، )1394(ژوو، ونسان 
  .نشرعلم. ، تهرانشناسي اجتماعي به سوي نشانه: معناكاوي، )1389(ساساني، فرهاد 

به كوشش فرزان سجودي،  . ،گروه مترجمان شناسي فرهنگي  نشانه،  )1391) (گردآورنده(سجودي، فرزان   
  .نشر علم: تهران

  .سخن: ، تهران معناشناسي ديداري-نشانه، )1391(شعيري، محمدرضا 
  .سمت: ، تهران معناشناختي گفتمان-تجزيه و تحليل نشانه، )1392( ------------

  .سخن: تهران، ادوار شعر فارسي ،)1383(شفيعي كدكني، محمدرضا 
، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كـدكني،         الطير منطق،  )1383(عطار نيشابوري، فريدالدين    

  . سخن: تهران
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هـاي   تبيين خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتني بر تطبيق و لغـزش             «،  )1393 ( بابك معين، مرتضي 
، )دانشكده ادبيات و علوم انساني( ن و ترجمهي مطالعات زبا فصلنامه، »مهار شدة اريك الندوفسكي

  . 134-121ص . 4ش
  .سخن: ، تهرانمعنا به مثابه تجربه زيسته، )1394 (------------
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