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عینّیت و ذهنّیت در شعر نیما

تاریخ دریافت مقاله: 89/12/19
تاریخ پذیرش مقاله: 90/2/27

چکیده

     مهم ترین بخش نظریّه ی شعری نیما عینّیت و ذهنّیت در شعر است. 
به عقیده ی نیما ش��اعر همان طور که می بیند باید بنویس��د و ش��عرش 
نش��انی واضح از خود وی باش��د. مش��اهده ی دقیق در کار نیما اهّمّیت 
خاّصی دارد. انتقاد وی در راس��تای جداس��ازی شعر از ذهنّیت محض و 
تجّس��م عینی بخشیدن به موضوعات ش��عری است. نیما در تصویرگری 
خود به جهان خارج از ذهن نظر دارد. اگر چه نس��بت عین به ذهن  در 
دوره های مختلف ش��عری وی متفاوت است، اّما در شعر او عین گرایی بر 
ذهن گرای��ی غلبه دارد. به ط��ور کلّی عین و ذهن معموالً به هم آمیخته 
اس��ت و به همین سبب نیما همیشه در عملی کردن تئوری خود موّفق 
نبوده اس��ت. در اش��عار متأّخر وی ذهن گرایی بر عین گرایی غلبه یافته 

است.
واژگان کلیدی: عینّیت، ذهنّیت، نیما یوشیج، شعر نیمایی.

Email: Sha_parsa@yahoo.com
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1- مقّدمه

مهم ترین بخش نظریّه ی ش��عری نیما عینّیت و ذهنّیت در ش��عر است. مشاهده ی 
دقیق در کار نیما اهّمّیت خاّصی دارد. انتقاد وی در راستای جداسازی شعر از ذهنّیت 
محض و تجّس��م عینی بخشیدن به موضوعات شعری است. از نظر نیما شاعر باید ابژه 
ی��ا پدیده ی مورد نظر خویش را آن گونه که مش��اهده می کند توصیف کند؛ طوری که 
خواننده شعر نیز بتواند موضوع مورد نظر را در برابر چشم خویش مجسم سازد. چنین 
توصیف��ی از نظر نیما عینی اس��ت. وی در یكی از نامه هایش می گوید: »س��عی کنید 
همان طور که می بینید بنویس��ید و سعی کنید شعر شما نشانی واضح تر از شما بدهد. 
وقتی که ش��ما مثل قدما می بینید و برخالف آن چ��ه در خارج قرا  ر دارد می آفرینید و 
آفرینش ش��ما به کلّی زندگی و طبیعت را فراموش کرده است، با کلمات همان قدم ا و 
طرز کار آن ها باید ش��عر بس��رائید. اّما اگر از پی کار تازه و کلمات تازه اید لحظه ای در 

خود عمیق شده فكر کنید آیا چطور دیده اید؟«)نیما یوشیج، 1386:86(
حال اگر شاعری موضوع را بسته به حاالت درونی خویش توصیف کند و تأثرات خویش 
را در ش��عر دخالت دهد، توصیفی ذهنی از پدیده ی مورد نظر ارائه خواهد داد. برای مثال 
اگر شادمان باشد ماه را خندان می  بیند و اگر ناراحت و افسرده باشد ماه را سرد و غمگین 
می یاب��د و خوانن��ده با هیچ یك از این صفات نمی  تواند پدید ه ی ماه را آن گونه که در جهان 

خارج وجود دارد در نظر خویش مجسم کند.
نیما درباره ی عینّیت و ذهنّیت چنین می گوید: »ملت ما دید خوب ندارد و عادت ندارد 
که به خارج توّجه داش��ته باشد بلكه نظر او همیش��ه به حالت درونی خود بوده است و در 
ادبّیات و به هم پای آن در موسیقی که بیان می کنند، نه وصف.«)نیما یوشیج، 1351:147( 

برای همین توصّیه می کند که در وصف تأثّرات خود را هیچ وقت نباید شرح داد.
در واق��ع کار هنره��ای تصویری همین اس��ت که به جای پرگویی حرکت را تجّس��م و 
عینّیت ببخش��ند و نیما با این ش��گرد هنری نش��ان می دهد به خوبی از این گونه تجّس��م 
بخش��ی که برگرفته از شیوه های دراماتیك اس��ت آگاهی دارد. یعنی بهره گیری از حرکت 
در جلوی چشم بیننده بیش و پیش از ورود به عوالم ذهنی.)ر.ک. حمیدیان، 1381:98(

مشاهده ی دقیق در کار نیما اهّمّیت خاّصی دارد. وی در انتقاد از شعر کالسیك آن 
را وصف الحالی و سوبژکتیو می داند که چیزی را مجّسم نمی کند، بلكه به یاد می آورد.

)همان، 226( انتقاد وی در راس��تای جداسازی شعر از ذهنّیت محض و تجّسم عینی 
بخش��یدن به موضوعات شعری اس��ت. البّته برخی معتقدند که »شعر راستین تلفیق 
و تطابق و ترکیب دو جهان عین و ذهن اس��ت.«)براهنی، 1373:162( تولس��توی نیز 
خصوصّیات اساسی مفهوم هنر را بی نهایتی نامعلوم می خواند. از نظر وی هنر از اتّحاد 
ذهنی )س��وبژکتیو( با عینی )ابژکتیو( به وجود می آید. یعنی از ترکیب طبیعت با عقل 

و به عبارت دیگر از اتّحاد غائب با حاضر.«)تولستوی، 1352:33(
نیم��ا در تصویرگ��ری خود به جهان خارج از ذهن نظر دارد. وی تصاویر را از جهان 
خارج از ذهن می گیرد و در آن ها دخل و تصّرف ش��اعرانه می کند. اگرچه نسبت عین 
به ذهن  در دوره های مختلف ش��عری وی متفاوت اس��ت، اّما در شعر او عین گرایی بر 

ذهن گرایی غلبه دارد.
به طور کلّی عین و ذهن معموالً به هم آمیخته است و به همین سبب نیما همیشه 
در عملی کردن تئوری خود موّفق نبوده اس��ت. در اش��عار متأّخ��ر وی ذهن گرایی بر 
عین گرایی غلبه یافته اس��ت. اکنون با توّجه بدانچه گفته ش��د به بررسی اشعار نیما از 

دیدگاه عین گرائی و ذهن گرائی می پردازیم.

2- بحث و بررسی

2-1- ابژکتیویته )عین   گرائی(:
در توصیف عینی )ابژکتیویته(، واقعّیت پدیده همان گونه که در جهان عینی وجود 
دارد، توصیف می ش��ود و شاعر یا نویس��نده ذهنّیات خود را در توصیف پدیده دخالت 
نمی دهد. وی به گونه ای موضوع را توصیف می کند که خواننده می تواند آن را در برابر 

چشم خود مجّسم کند.
از نظر نیما ابژکتیویته یعنی این که واقعّیت اش��یا و اش��خاص را آن طور که در جهان 

بیرون از ذهن وجود دارند دریابیم  و آن را در شعر احضار کنیم. 
نیما در این  باره می گوید: »باز چه سفارش��ی کنم به ش��ما راجع به طرز کار؟ همان 
را که ش��ما می بینید خواننده ی ش��ما هم باید ببیند. اّول فهم��ی که من در کار خود 
کردم این بود.«)نیما یوشیج، 1368:132( از نظر وی مهم ترین کار، آشنا ساختن مردم 
اس��ت با دیدن آن چه که هس��ت و ما را احاطه کرده، نه اثری که در ما گذاشته است. 
پس از آن همه ی چیزهای دیگر به تبع آن فراهم می آیند.)ر.ک. همان، 136( نیما بنا 
به صراحت هایی که در نظرات خود دارد برای ابالغ مقاصد و اغراض ش��عر به جس��ت وجو 
و ارائه ی تصاویر و جلوه های عینی و مش��هود در ش��یوه ی بیان معتقد است نه به صراحت 
گفتن واردات ذهن از هر مقوله که باش��د. در واقع نیما می خواهد صورت گر معنی باشد نه 
خبرگزار آن. این توصیف نیما از ش��اعر توّقع دید قوی تر دارد، اصل را بینش می ش��مارد و 

آن گاه گزینش.)ر.ک. اخوان ثالث، 1369:301-305(
نیما درباره ی اهّمّیت عینّیت در شعر چنین گفته است: »قّوت رسوخ هر گوینده بسته 
بر این است؛ خود او با ماده و جهان خارجی )که تأثّرات و اندیشه های او از آن فراهم آمده( 
تا چه اندازه مأنوس و مربوط بوده اس��ت. پس از آن با کدام وس��یله این رابطه را جان دار و 
زبان دار ساخته است، به این معنی که چگونه ماّده و جهان خارجی با اندیشه های بالفصل 
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او ش��كل برای بروز پیدا کرده اس��ت. به هر اندازه که گوینده ای��ن عینّیت و لوازم جلوه ی 
ماّدی آن را به تر ایجاد کند، مسلّم است که به منظور خود به تر رسیده است.«)نیما یوشیج، 

)1368:307
نیما خود در محیط و اشیا و پدیده های آن حلولی همه جانبه دارد. او روح زمان، مكان، 
انسان، جامعه، حیوان، نبات، اشیا و پدیده های وابسته به آن ها را می مكد و از عصاره ی آن، 

تمثیل ها و تصاویر و اساطیر را در شعر خود می آفریند.)ر.ک. شارق، 1351:108(
ت��الش نیما این اس��ت که ابژه یا موضوع مورد مش��اهده، مس��تقل از ح��االت و افكار 
مشاهده گر به شعر کشانده شود. از دید او شاعر سّنتی هنگامی که به سرو نگاه می کرد اگر 
غمگین بود سرو را »پای در گل« می دید و اگر خوشحال بود آن را »آزاد« مجّسم می کرد. 
حذف کردن این حاالت روحی و خاطرات مش��اهده گر و به جای آن مختّصات ذاتی ابژه را 
نشاندن، چیزی است که نیما »وصف« می خواند. »عادت به درست دیدن« و »از خود خارج 
ش��دن« تأکیدی اس��ت که نیما هم در مورد وصف و هم در مورد ابژکتیویته به کار می برد.

)ر.ک. جورکش، 1383:64(
 ارسطو در فّن شعر در مبحث انواع شعر مي گوید: »کساني را که شاعران وصف و محاکاه

میكنند یا از حیث سیرت آ ن ها را بدتر از آن چه هستند توصیف میكنند یا فروتر از آن چه 
هس��تند و یا آن ها را به حد میانه توصیف مي کنند و در این باب ش��اعران نظیر نّقاش��انند.

)ارس��طو، 1353:24( وی هم چنین در فّن خطاب�ه  مي گوید: »و کلمات باید صحنه را در 
مقابل چشم به وجود آورند.«)ارسطو، 1371:223(

توصیفات نیما درباره ی طبیعت، مكان، زمان، شخصّیت، اشیا و... در بسیاری موارد، 
توصیفاتی عینی و ابژکتیو هستند. حال به بررسی اشعار نیما از این دیدگاه می پردازیم:

2-1-1-توصیف عینی طبیعت:
توصیف��ات ابژکتیویته ی نیما از طبیعت موضوعاتی چون مكان های طبیعی، عناصر 
بی جان طبیعت و موجودات جان دار را دربرمی گیرد. در این توصیفات گاه یك یا چند 
بعد از واقعّیت پدیده ی مورد نظر و گاه تمام ابعاد پدیده را در برابر چش��م خواننده ی 

خود مجّسم می سازد. برای مثال در توصیف دّره چنین می گوید:
»در ش��ب تیره، دیوانه ای کاو/ دل به  رنگی گریزان سپرده/ در دّره ی سرد و خلوت 
نشسته/ هم چو ساقه ی گیاهی فسرده/ می کند داستانی غم آور«)نیما یوشیج، 1339:5(

نیما دّره را با دو صفت س��رد و خلوت توصیف کرده اس��ت. شكل دّره ها در میزان 
سردی هوای دّره نسبت به مناطق هم جوارش تأثیر دارد، به خصوص در شب که دّره ها 
س��ردتر از نواحی دیگرند. س��كوت و خلوت دّره در شب نیز امری عینی و واقعی است، 
زیرا تمام جانوران و پرندگان س��اکن آن در شب به استراحت می پردازند. بنابراین نیما 
با این دو صفت، واقعّیت دّره را در ش��ب به خوبی نش��ان داده اس��ت. اّما دلیل آن که 
دیگر ویژگی های عینی دّره مانند ش��كل، شیب های تند یا جویباری که در آن جریان 

دارد، در این توصیف دیده نمی ش��ود، هم سانی منطق توصیف با منطق واقعّیت است؛ 
در جهان واقع نیز نمی توان چگونگی دّره و جویبار آن را در شبی تاریك مشاهده کرد. 

این امر بیان گر دّقت نیما در توصیفات عینی از پدیده ها است.
»عاش��قا! خیز کامد بهاران/ چش��مه ی کوچك از کوه جوشید/ گل به  صحرا درآمد 

چو آتش/ رود تیره چو توفان خروشید،/ دشت از گل شده هفت رنگه«)همان، 28(
ویژگی بارز چشمه، جوشش آن از کوه است. این جوشش بر اثر آب شدن برف ها و 
پر شدن منابع زیرزمینی از آب برف و باران است که در فصل بهار اتّفاق می افتد. نیما 
با تعیین زمان این واقعه که در بند نخس��ت آورده به فصل جوش��ش چشمه نیز اشاره 

کرده و توصیفی عینی از این پدیده ارائه داده است.
نیما از عناصر طبیعی چون ابر، باد، درخت و... نیز توصیفاتی عینی ارائه داده است:

»و آن زمان که ابرهای پر رطوبت بر سوی آن جای گه رو کرده بودند/ در چمن زار 
سرای او/ تا به دل خواهش برآید کار، بپراکنده بودند«)نیما یوشیج، 1352:56(

مهم ترین ویژگی عینی یك ابر رطوبت آن اس��ت و نیما تنها با یك صفت توانس��ته 
این ویژگی را نشان دهد.

»م��ن ب��ه زیر این درخت خش��ك انجی��ر/ که به ش��اخی عنكبوت من��زوی را تار 
بس��ته/ می نشینم آن قدر روزان شكسته/ که بخش��كد بر تن من پوست«)نیما یوشیج، 

)1362:660
درخ��ت انجیر را با جمله ی صله ی »که به ش��اخی عنكبوت منزوی را تار بس��ته« 
توصیف کرده تا خشك بودن درخت را با تارهای بسته شده ی عنكبوت روی شاخه ی 

آن در برابر چشم خواننده مجّسم سازد.
»موج می خاست ز موج/ از فرازی سوی زیر/ از ره زیر به رو«)نیما یوشیج، 1352:18(

نیما چگونگی تش��كیل موج را به طور عین��ی توصیف کرده، به گونه ای که خواننده 
می توان��د پیدای��ش موج ها از پ��ی هم دیگر و باال و پایین آمدن آن ها را از برابر چش��م 

بگذراند.
»یك گوزن فراری در آن جا/ شاخه ای را ز برگش تهی کرد.../ گشت پیدا صداهای 
دیگر.../ ش��كل مخروط��ی خانه یی خرد.../ کل��ه ی چند بز در چراگاه«)نیما یوش��یج، 

)1339:19
نیم��ا ای��ن صحنه را مانند یك فیلم بردار به تصویر کش��یده و در توصیف منظره از 
جزء به کل حرکت کرده اس��ت: ابتدا گوزنی ف��راری را در حال چریدن توصیف کرده 
سپس صداهای دوردست و شكل مخروطی یك خانه و چند بز که در چراگاه می چرند 
را توصیف نموده است. در این توصیف نه تنها تصویر بلكه متحّرک بودن آن نیز درک 
می ش��ود. از آن جا که نیما با ش��یوه های داستان پردازی آشنا بوده است، در اشعار خود 

نیز توانسته توصیفاتی جان دار و زیبا از پدیده های گوناگون ارائه دهد:
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»ن��رم می آید/ گرم می خواند/ بال می کوبد/ پر می افش��اند/ گ��وش بر زنگ کاروان 
صداش/ دل بر آواز نغمه او بسته است«)نیما یوشیج، 1346:92(

مهم ترین خصلت خروس آواز خواندن اس��ت. حال��ت خروس در هنگام آوازخوانی، 
به گونه ای جان دار و پویا توصیف ش��ده اس��ت. نیما با عب��ارات توصیفی »نرم می آید«، 
»گ��رم می خواند«، »ب��ال می کوبد« و »پر می افش��اند« عینّیت بیش ت��ری به توصیف 

بخشیده است.
»ماه می تابد، رود اس��ت آرام/ بر سر ش��اخه ی »اوجا« »تیرنگ«/ دم بیاویخته، در 

خواب فرو رفته، ولی در»آیش«/ کار »شب پا« نه هنوزست تمام«)همان، 29(
تیرنگ نام محلّی قرقاول اس��ت که نیما آن را به هنگام خوابیدن بر س��ر ش��اخه ی 
درخت به طور عینی توصیف کرده است. حالت آویختگی دم پرنده را با فعل تصویری 
»دم بیاویخته« مجّس��م س��اخته و عبارت توصیفی »در خ��واب فرو رفته« چگونگی و 

عمق خوابیدن این پرنده را نشان می دهد.
 نیما در توصیفات عینی خود نمونه های موّفقی دارد و همین امر می تواند پشتوانه ای 

برای نظریّه ی عینّیت گرائی او باشد.
2-1-2- توصیف عینی مکان و زمان:

اگرچه نیما تجّس��م مكانی و زمانی را در موضوعات ش��اعرانه چندان الزم نمی بیند 
و بدین س��بب توصیفات مكان و زمان بس��امد چندان باالیی در اشعار او ندارند، اّما در 
همان توصیفات مختصر خود از مكان توانس��ته واقعّیت مكان های مورد نظر خویش را 
به طور عینی در برابر چش��م خواننده ی خود مجّس��م سازد. وی در توصیف هر مكانی 

سعی کرده برجسته ترین صفت و ویژگی آن مكان را بیان کند:
»می پ��رد بر بام، آن خروس از جا/ می جهد بیرون، ای��ن بز از مأوا/ می رود دهقان، 

بی رضای او/ وه! چه شیرین است، خواب این هنگام«)نیما یوشیج، 1353:70(
ده، حیوانات اهلی، پرندگان خانگی آن، س��وختن هیزم در اجاق ها و باالرفتن دود 
آن ها، آرامش و سكوتی که بر فضای آن حاکم است، به طور عینی توصیف شده اند؛ به 

گونه ای که واقعّیت مكانی ده در برابر چشم مجّسم می شود.
»در یك��ی کلب��ه ی خ��رد و چوبین/ طرف ویران��ه ای، یاد داری؟/ ک��ه یكی پیرزن 

روستایی/ پنبه می رشت و می کرد زاری«)نیما یوشیج، 1339:22(
خرد و چوبین در توصیف کلبه صفاتی عینی هس��تند. زیرا خرد، نش��ان گر اندازه و 
مس��احت کلبه و چوبین بیان گر جنس آن است. با این دو صفت ابعاد واقعّیت کلبه به 

طور عینی توصیف شده است.
توصیف زمان در اش��عار نیما به ندرت به صورت ابژکتیو و عینی اس��ت. از این میان 

بیش ترین توصیف عینی نیز به شب اختصاص یافته است.
»در شب تیره، دیوانه ای کاو/ دل به رنگی گریزان سپرده«)همان، 5(

مهم ترین خصوصّیت شب، تاریكی و تیرگی است که بیان شده است.
»هس��ت  ش��ب یك ش��ب دم کرده و خاک/ رنگ رخ باخته اس��ت«)نیما یوشیج، 

)1356:41
خصوصّیت ش��ب  در منطقه ی ش��مال عالوه بر تاریكی، شرجی بودن آن نیز است. 

نیما با بیان این خصوصّیت، وصفی عینی از شب های شمال ارائه داده است.
2-1-3- توصیف عینی شخصّیت:

نیما در توصیف ش��خصّیت های داستانی و ش��عری خود بیش تر از شیوه ی شرح و 
توضیح مستقیم بهره برده است. وی با شرح و تحلیل رفتار، اعمال و افكار شخصّیت ها، 
آن ه��ا را به خواننده معّرف��ی کرده، گاه نیز خصوصّیات و صفات اش��خاص را از خالل 
گفتگوهایش��ان نش��ان داده اس��ت. بیش ترین توصیفات عینی نیما در این بخش قابل 

مشاهده است.
نیم��ا ه��م در توصیف عینی ح��االت ظاهری و ه��م در توصیف ذهنّی��ات درونی 

شخصّیت های شعری خویش موّفق بوده است:
»روی بیمار، زردناک و صبور/ با س��ر افتاده است بر زانو/ حالت او کسی نمی پرسد/ 

کسی بدان جا نكرد خواهد رو«)نیما یوشیج، 1346:35(
صورت بیمار معموالً زردرنگ اس��ت و بیماری باعث بی حوصلگی ش��خص می شود. 
نیم��ا ب��ا بیان صفت زردناک و جمله ی توصیفی »با س��ر افتاده اس��ت ب��ر زانو« وضع 

بی حالی و بی حوصلگی بیمار را به طور عینی نشان داده است.
»من نیازی به حكیمانم نیس��ت/ ش��رح اس��باب من تب زده در پیش من اس��ت/ 
به جز آس��ودن درمانم نیست/ من به از هر کس/ س��ر به در می برم از دردم آسان که ز 
چیست/ با تنم توفان رفته ست/ تبم از ضعف من است/ تبم از خون ریزی«)نیما یوشیج، 

)1363:77
وضعّیت درونی ش��خصّیت راوی،  ش��اعر به هم راه حالت ظاهری وی توصیف شده 
است. نیما، هم چگونگی ظاهر خود و هم علّت تبش را که از ضعف و خون ریزی است، 
بیان کرده اس��ت. در واقع توصیف ظاهر به هم راه حالت های درونی ش��خصّیت صورت 

گرفته است.
»بر سر سبزه ی »بیشل« اینك/ نازنینی است خندان نشسته/ از همه رنگ، گل های 
کوچك/ گرد آورده و دسته بسته/ تا کند هدیه ی عشق بازان«)نیما یوشیج، 1339:30(

قید »خندان« و فعل وصفی »نشسته« حالت و ظاهر شخصّیت را به طور عینی بیان 
کرده اس��ت. گردآوردن گل ها و دس��ته بستن آن ها نیز نشان دهنده ی کنش شخصّیت 

است.
»نجال روی حصیرش در اطاقش تنها/ »هفت پیكر« می خواند/ گاهی او ش��عر مرا/ 
ک��ه ز بر دارد با من به زبان می راند/ من به او می گویم:/ نجال! گریه نكن/ صبح نزدیك 
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شده است«)نیما یوشیج، 1346:100(
توصیف حاالت ظاهری و اعمال ش��خصّیت به هم راه توصیف مكانی، سبب عینی تر 

شدن توصیف شده است.
2-2-توصیف ذهنی )سوبژکتیویته(:

در توصیف ذهنی )س��وبژکتیویته(، با باطن و حاالت باطنی ش��اعر سر و کار داریم. 
در این نوع توصیفات، وصف مناظر و واقعّیت ها از ذهن شاعر اثر می پذیرد. گوئی شاعر 
نمی خواه��د چندان به واقعّیت بیرونی پدیده توّجه کند. به گفته ی نیما »بس��یاری از 
مردم رنجی به آن ها رو کرده یا عالقه ای بهم رسانیده یا با وقایعی مربوط شده و شعری 
گفته اند، اّما چون از خودشان یا از آن چه که دیده اند چهره ی محوی در شعر خود به جا 
گذاشته اند، باید فقط خودشان که می خوانند بیاد بیاورند و نسبت به دقایق مربوط به 
خاطره ای که در پیش خودشان محفوظ است متأثّر شوند«)نیما یوشیج، 1368:307(

بنابراین توصیفات ذهنی بیان گر واقعّیت در پرتو حاالت ذهنی شاعر هستند. مانند 
نمونه هایی که در زیر خواهد آمد.

2-2-1- توصیف ذهنی طبیعت:
توصیفات نیما از طبیعت در بس��یاری از موارد، به جوهر ش��عر که رمانتیك اس��ت 
نزدیك می ش��ود و این نزدیكی باعث ذهنی ش��دن توصیفات او می گردد. به هر حال 
این که انس��ان نمی تواند تأثّرات خود را در سخنش دخالت ندهد، امری فطری و واقعی 

است هرچند در مقام نظریّه پردازی بدان معتقد باشد.
علّت دیگر ذهنی ش��دن توصیف طبیعت در ش��عر نیما، نمادگرایی وی است. نیما 
هرگ��ز بر آن نیس��ت تا از طبیعت تابلو بس��ازد. طبیعتی ک��ه وی توصیف می کند یك 
طبیعت معمولی و قابل درک برای همه نیس��ت. او با تمام دل بس��تگی که به طبیعت 
دارد، آن را هدف قرار نداده، بلكه وسیله ای ساخته تا اندیشه و احساس خود را منتقل 

کند.)مسعودی، 1373:233(
برخی از این نوع توصیفات عبارتند از:

»آس��مان شد خشم گین گونه به ناگاهان/ و زمین سنگین و پر توفان«)نیما یوشیج، 
)1352:58

نسبت دادن صفت خشم گین گونه به آسمان نمی تواند واقعّیت بیرونی آن را در برابر 
چشم مجّسم سازد. بنابراین توصیف آسمان با این صفت ذهنی است.

»پس بر س��ر موج های دری��ای عبوس/ آن هیكل دیوانه ی هائ��ل در بر/ هر لحظه 
قرین یك خیال و افس��وس/ اش��كال هراس ناکش آید به نظر/ آرام تر از نخس��ت راند 

قایق«)همان، 21(
دریا یا توفانی اس��ت یا آرام؛ عبوس بودن یكی از حاالت انس��انی اس��ت که به دریا 
نسبت داده شده است. این صفت نمی تواند واقعّیت دریا را در برابر چشم مجّسم سازد. 

بنابراین توصیف ارائه شده از دریا، ذهنی و متأثّر از حاالت شاعر است.
»در دل این شب تاریك و به دریایی خودکام/ چو گوری که از آن/ بیم می آورد اندر 
دل خود هم شیطان!/ چشم بر هم زدنی/ بر سر خشم اگر با تو درآید دریا«)همان، 19(

دریا از جمله پدیده های طبیعی اس��ت که بیش ترین توصیفات را در ش��عر نیما به 
خود اختصاص داده اس��ت. توصیف نیما  از دریا اغلب ذهنی و در عین حال شاعرانه و 

رمانتیك است.
»در دام��ن ای��ن مخ��وف جن��گل/ و ین قله که س��ر به چرخ س��وده اس��ت«)نیما 

یوشیج،1346:70(
ویژگی های عینی جنگل سرس��بزی، انبوهی و هوای مرطوب آن اس��ت که در این 
توصیف دیده نمی ش��ود. صفت مخوف متأثّر از حاالت و احساسات شاعر نسبت به این 

پدیده است. نسبت دادن آن به جنگل، سبب ذهنی شدن توصیف شده است. 
توصیف��ات ذهن��ی نیما از عناصر طبیعی چون گل و گیاه، اب��ر، باد و باران، آفتاب، 
مهتاب و... نیز توصیفاتی شاعرانه و رمانتیك است. این نوع توصیف را نیز در دوره های 

مختلف شعری نیما )شعر سّنتی، نیمه سّنتی و نو( می توان دید:
»گل، به جامه درون پر ز ناز اس��ت/ بلبل ش��یفته، چاره ساز است/ رخ نتابیده، ناکام 
پژم��رد/ بازگ��و! این چه غوغا، چه راز اس��ت؟/ یك دم و این همه کش��مكش ها؟«)نیما 

یوشیج، 1339:36(
طّنّازی یكی از حاالت انس��ان اس��ت و نس��بت دادن آن به گل سبب ذهنی شدن 

توصیف گردیده است. زیرا واقعّیت بیرونی گل با این صفت قابل مشاهده نیست.
»دل فسایان گل ها/ هر دم از خنده رنگی دیگر/ که اگر بویی از آنان به دماغ تو دمی 

راه برد/ همه عمر تو به مستی گذرد«)نیما یوشیج، 1352:31(
در جهان واقعّیت، گل خندان و افس��ون کننده وجود ندارد. بنابراین صفات مذکور 
خصوصّیت عینی گل به شمار نمی آیند، بلكه بیان گر تأثّرات و احساسات شاعر هستند 

که به گل نسبت داده شده اند.
به طور کلّی استفاده از تكنیك تشخیص سبب ذهنی شدن توصیف می شود. مانند 

این نمونه ها:
»باد می غلتد/ غش در او، در مفصلش افتاده، می گرداند از غش روی/ چه به ناهنگام 
فرمان��ی،/ با دم س��ردی که می پاید!/ از زن و از مرگ ه��م/ با قدرت موفور!/ این چنین 

فرمان نمی آید!«)نیما یوشیج، 1356:24(
لنگ ایس��تادن و غش در مفصل افتادن صفاتی انس��انی اند که به باد نس��بت داده 
ش��ده اند. هیچ یك از این صف��ات، واقعّیت عینی باد را نش��ان نمی دهد، بلكه توصیفی 

ذهنی از آن ارائه می دهد.
»س��یل مثل آتش فتنه/ می رود از کوه س��وی دره های پست/ تا دهاتی را گرسنه تر 
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گذارد/ برباید گندمی کان  هست!«)نیما یوشیج، 1352:79(
به طور کلّی اس��تفاده از صور خیال در ذهنی ش��دن توصیفات نقش مؤثّری دارد. 
تش��بیه سیل به آتش فتنه که امری انتزاعی است، سبب ذهنی شدن توصیف گردیده 

است.
»صبح گاهان که بس��ته می ماند/ ماهی آبنوس در زنجیر،/ دم طاووس پر می افشاند/ 

روی این بام تن بشسته ز قیر«)نیما یوشیج، 1362:68(
طاووس در این جا استعاره از خورشید، بام استعاره از آسمان و قیر استعاره از شب 

است. کاربرد صور خیال در این توصیف، آن را شاعرانه و ذهنی کرده است.
»و چه مهتابی )چرکین تر از راهی سرد و خموش( می کند چهره ی مردی را روشن/ 

که به ده می  رسد انبانش خالی بر دوش«)نیما یوشیج، 1346:101(
مش��ّخصه ی ظاه��ری مهت��اب، نورافش��انی و تابندگی آن اس��ت. اّم��ا نیما صفت 
متناقض نمای��ی چون چرکی��ن را در توصیف مهتاب بیان کرده، آن را به راهی س��رد 
و خاموش تش��بیه کرده اس��ت. این صفات نیز در توصیف راه انتزاعی هستند. بنابراین 

توصیف مذکور واقعّیت عینی مهتاب را برای خواننده مجّسم نمی کند.
به طور کلّی توصیفات ذهنی، از حال مشاهده گر حكایت می کنند نه موضوع مورد 
مشاهده. در توصیفی ذهنی که نیما از ماه ارائه داده، می توان این امر را درک کرد. وی 

در جایی ماه را سرد و غم گین می یابد:
»ش��ب دراز است و بیابان تاریك/ پیش دیوار یكی قلعه خراب/ ماه سرد و غم گین/ 

خرد می گردد در نقشه ی آب«)نیما یوشیج، 1346:17(
و در جایی دیگر آن را هم چون خود خندان می بیند:

»جوی می گرید و مه خندان اس��ت/ و او به میل دل من می خندد«)نیما یوش��یج، 
)1352:41

اگرچه نیما، توصیفات عینی )ابژکتیو( بس��یاری از طبیع��ت جان دار ارائه داده، اّما 
گاه��ی نیز توصیفی ذهنی از برخی جان داران هم چون روباه، بلبل، قو، ش��ب پره و . . . 

ارائه می دهد. مانند این نمونه ها:
»می  گذشت از ره قبرستانی/ روبه زیرک پردستانی«)نیما یوشیج، 1353:24(

زیرکی و فریب کار بودن روباه صفتی اس��ت که در دنیای واقعّیت هیچ روباهی آن 
را ندارد. بنابراین صفت مذکور ذهنی است.

»بلبل بی نوا ناله می زد/ بر رخ س��بزه، شب ژاله می زد/ روی آن ماه، از گرمی عشق 
چون گل نار تب خاله می زد«)نیما یوشیج، 1339:12(

بی نوایی و عاش��ق بودن از خصوصّیات انسان اس��ت که نسبت دادن آن ها به بلبل 
س��بب ذهنی ش��دن توصیف گردیده اس��ت. نكته ی قابل توّج��ه در توصیف ذهنی از 
موجودات جان دار طبیعت این اس��ت که هدف نیما تنها شناس��اندن واقعّیت خارجی 

آنان نیست، بلكه توصیفات او کارکردی نمادین دارد. مانند این نمونه ها:
 »شب پره ی ساحل نزدیك با من روی حرفش گنگ، می گوید:/چه فراوان روشنایی 
در اتاق توست!/ باز کن در بر من/ خستگی آورده شب در من«)نیما یوشیج، 1356:55(

»تا نه ره آورد ش��ب س��وی روز/ آن شبآویز مهربان گش��ته/ بوسه بر روز می زند از 
دور/ می کند هر فسونی و خواهد/ تا نبیند به چشم ماند کور«)نیما یوشیج، 1346:37(

2-2-2- توصیف ذهنی مکان و زمان:
نیما از مكان های مختلفی چون ش��هر، بن��در، جاده، راه و... توصیفاتی ذهنی و گاه 

شاعرانه ارائه می دهد:
»شكوه ها را بنه، خیز و بنگر/ که چگونه زمستان سرآمد/ جنگل و کوه در رست خیز 
اس��ت/ عال��م از تیره روئ��ی درآمد/ چهره بگش��اد و چون برق خندید«)نیما یوش��یج، 

)1339:28
عالم به انس��انی که از تیره رویی درآمده و مانند برق می خندد، تش��بیه شده است. 
اس��تفاده از تكنیك تشخیص سبب ذهنی شدن توصیف می شود. از سوی دیگر تشبیه 
گش��اده رویی عالم به خنده ی برق که امری انتزاعی اس��ت، در ذهنی تر شدن توصیف 

نقش دارد.
»باد می کوبد، می روید/ جاده ی ترسان را«)نیما یوشیج، 1346:41(

ترسان در توصیف جاده صفتی انتزاعی و سوبژکتیو است که واقعّیت خارجی جاده 
را نشان نمی دهد، بلكه بیان گر تأثّرات شاعر از این پدیده است.

»شب بسی یاوه به ره می پوید/ شب عبث کینه به دل می جوید/ روز می آید/ آن چه 
می باید روید، روید«)نیما یوشیج، 1346:72(

کینه جویی شب حاصل تأثّری است که شاعر از شب گرفته و این حس را در شعر 
خود وارد کرده است.

»صبح��ی پلی��دروی در این حین بر او گذش��ت/ چونان که بر هر آم��ده زندانی ای 
بگشت/ دل مرده و ملول، طبع جهان از آن/ صبحی شكسته خاطر و چرکینه خورده ای/ 
رنگ نشاط و جنبش از هر چه برده ای/ چون قرصه ای ز یخ، خورشید او به پیش«)نیما 

یوشیج، 1364:135(
صبح همیشه مظهر پاکی و نور و روشنایی است. نیما صبح را با صفتی که نشان گر 
احساسات و روحّیات وی است، توصیف کرده است. این صبح، آخرین صبح یك زندانی 
است. بنابراین نمی تواند مظهر سپیدی و روشنی و امید باشد. به همین سبب نیما آن 
را چرکین و پلیدروی و شكسته خاطر می بیند. در واقع اغلب توصیفات نیما از طبیعت 
و عناصر آن، نمادین اس��ت. آن چه س��بب ذهنی شدن این توصیفات می گردد، کاربرد 

چنین کارکردی است.
زمان های طبیعی مانند صبح، غروب، ش��ب و... برانگیزاننده ی احساس��ات انس��ان 
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هستند. بنابراین شاعر خواه ناخواه این احساسات را در توصیف دخالت می دهد.
2-2-3-توصیف ذهنی شخصّیت:

هدف نویسنده از ش��خصّیت پردازی واقع نما و عینی تر کردن داستان و حوادث آن 
اس��ت. اّما گاه توصیفاتی از شخصّیت ارائه می گردد که جنبه ی شاعرانه و ذهنی دارد. 
اگرچه نیما با توّجه به نظریّه ی عینّیت خود، ش��خصّیت های ش��عری اش را بیش تر به 
گونه ی عینی توصیف کرده اس��ت، اّما گاه توصیفاتی ش��اعرانه و ذهنی نیز از اشخاص 

گوناگون ارائه داده است. مانند نمونه های زیر:
»به کجای این ش��ب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را/ تا کش��م از سینه ی پردرد 

خود بیرون/ تیرهای زهر را دل خون؟/ وای بر من«)نیمایوشیج، 1362:31(
توصیف آویختن قبای ژنده ی خویش از ش��ب که خود امری انتزاعی است و بیرون 

کشیدن تیرهای زهر از دل، سبب ذهنی شدن توصیف شده  است.
2-2-4- توصیف ذهنی امور انتزاعی:

نیم��ا در توصی��ف امور انتزاعی هم چون مرگ، زندگی، عش��ق، پلی��دی و ...، گاه با 
تش��بیهات حس��ی، آن امور را عینی نش��ان میدهد و گاه با تش��بیه آن به امر انتزاعی 

دیگری توصیف را کاماًل ذهنی می کند. مانند این نمونه ها:
»از ته چنگال، باز شد کم کم/ مدخل غاری! سهم گین! مظلم/ مرگ می کوبید، دم 

به دم دو پای/ زیك زاک سازش بود، دردافزای/ استخوان های مردگان بر خاک/ بود 
بس غم ناک«)نیما یوشیج، 1353:64(

چهره ی مرگ همیشه در نزد انسان منفور و زشت بوده است. در این سروده مرگ 
ب��ه جانوری دارای چنگال مانند ش��ده که دو پای خود را ب��ر زمین می کوبد و صدای 

سازش دردافزاست. 
»آن چه من دیده ام خواب بود/ نقش یا بر رخ آب بود/ عشق، هذیان بیماری ای بود/ 

یا خمار میی ناب بود«)نیما یوشیج، 1339:30(
تشبیه عشق به هذیان و خماری سبب ذهنی شدن توصیف شده است.

2-2-5- توصیف ذهنی اشیا:
توصیف اش��یا و امور متفّرقه در شعر نیما از بسامد پایینی برخوردار است. از آن جا 
ک��ه هدف از توصیف ش��یء، نمایاندن و شناس��اندن آن به مخاطب اس��ت، توصیفات 
نیما در این زمینه بیش تر عینی )ابژکتیو( و گاهی عینی _ذهنی )ابژکتیو-س��وبژکتیو( 

هستند. توصیفات ذهنی نیز در برخی موارد مشاهده می شود. مانند این نمونه ها:
»بر س��ر خاک نشس��ته دو س��ه ناو/ که چنان کز خود او هیچ کس/ زان دو سه ناو 

نمی جست نشان«)نیما یوشیج، 1352:34(
 توصیف ناوهایی که بر سر خاک نشسته اند، هم چو انسانی تنها که هیچ کس نشانی از او 
نمی پرسد، به گونه ی ذهنی صورت گرفته است. به طور کلّی کاربرد تكنیك تشخیص 

سبب ذهنی شدن توصیف می گردد.
»و دست های چنان/ در کار چیره تر/ بودند و بود قایق ما شادمان بر آب/ از رنگ های 

درهم مهتاب/ رنگی شكفته تر به در آمد«)نیما یوشیج، 1346:54(
شادمانی از حاالت انسانی است که نیما آن را به قایق نسبت داده است. این صفت، 

نشان دهنده ی  واقعّیت عینی قایق نیست، بلكه بیان کننده ی احساسات شاعر است.
2-3- توصیف عینی � ذهنی )ابژکتیویته � سوبژکتیویته(:

اندیشه ی انسان در دنیای واقعّیت نمی تواند فقط ابژکتیو یا سوبژکتیو محض باشد. 
بلكه هم زمان ترکیبی از هر دو اس��ت. بنابراین ش��اعر نمی تواند درباره ی پدیده ها صد 
درص��د عینی فكر کند و س��پس آن ها را به صورت عینی )ابژکتیو( در ش��عر توصیف 
نماید. در اش��عار نیم��ا توصیفاتی وجود دارد که هم زمان از ی��ك پدیده وصفی عینی  
ذهنی ارائه می دهد. برای مثال نیما صفاتی را به کار می برد که بخش��ی از آن، واقعّیت 

بیرونی پدیده را نشان می دهد و بخش دیگر بیان گر تأثّرات ذهنی شاعر است.
2-3-1- توصیف عینی- ذهنی طبیعت: 

نیما از عناصر طبیعی چون دریا، جنگل، صخره، سنگ، گل و گیاه، ماه، آفتاب و... 
نیز توصیفاتی عینی  ذهنی ارائه داده است:

»دید یكی بحر خروشنده ای/ سهم گنی، نادره جوشنده ای«)نیما یوشیج، 1364:69(
خروشیدن صفتی مختّص انسان است. این انسان است که می خروشد نه دریا. دریا 
توفانی می ش��ود، مّواج می گردد، اّما خروشان نمی ش��ود. بنابراین کاربرد این صفت در 
توصیف دریا ذهنی اس��ت. اّما صفت س��هم گین بیان گر عظمت و بزرگی  دریاست. در 
واقع می توان س��هم گینی را در واقعّیت دریا احساس کرد. جوشندگی نیز صفتی عینی 

محسوب می شود. بنابراین توصیف مذکور عینی  ذهنی است.
»گشت یكی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله زن، چهره نما، تیزپا/ گه به دهان برزده کف 

چون صدف/ گاه چو تیری که رود بر هدف«)همان، 68(
ویژگی بارز چش��مه  غلغل زدن آن است. این صفت در توصیف چشمه عینی است، 

اّما چهره نما و تیزپا صفاتی شاعرانه و ذهنی اند.
»ب��ا تن��ش گرم، بیابان دراز/ م��رده را ماند در گورش تنگ/ به دل س��وخته ی من 
ماند/ به تنم خس��ته که می سوزد از هیبت تب!/ هست شب، آری، شب«)نیما یوشیج، 

)1352:41
مش��ّخصه ی بارز بیابان، گرمای بیش از حد و پهناور بودن آن است. بنابراین گرم و 
دراز در توصیف بیابان صفاتی عینی هس��تند. از س��وی دیگر تشبیه بیابان به تن مرده 
و دل س��وخته ی شاعر توصیف را ذهنی کرده است. این تشبیه، واقعّیت بیرونی بیابان 
را نش��ان نمی دهد. نیما با به کار بردن این تكنیك ها توصیفی عینی_ ذهنی از آن ارائه 

داده است.
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»ماخ اوال پیكره ی رود بلند/ می رود نامعلوم/ می خروش��د هر دم/ می جهاند تن، از 
س��نگ به سنگ/ چون فراری شده ای/ )که نمی جوید راه هموار(/ می تند سوی نشیب/ 
می شتابد به فراز/ می رود بی سامان ؛/ با شب تیره، چو دیوانه که با دیوانه«)نیما یوشیج، 

)1356:9
صفت بلند بیان گر طوالنی بودن رود اس��ت، اّما خروشیدن و تن جهانیدن واقعّیت 
عینی رود را نشان نمی دهد، بلكه توصیفی شاعرانه از رود ارائه می دهد. سوی نشیب و 
فراز رفتن رود نیز واقعّیت عینی آن را بیان می کند، اّما بی سامان رفتن و دیوانه بودن 
صفاتی انسانی اند که نسبت دادن آن ها به رود سبب ذهنی شدن توصیف شده است.

»صبح چون روی می گشاید مهر/ روی دریای سرکش و خاموش/ می کشد موج های 
نیلی چهر/ جبه ای از طالی ناب به دوش«)نیما یوشیج، 1352:25(

رنگ نیلی واقعّیت عینی موج را نش��ان میدهد. اّما جّبه کش��یدن در توصیف موج 
صفتی ذهنی است و واقعّیت عینی آن را مجّسم نمی سازد.

»وقت غروب کز بر که س��ار، آفتاب/ با رنگ های زرد غمش هس��ت در حجاب/ تنها 
نشسته بر سر ساحل یكی غراب«)نیما یوشیج، 1362:12(

کم نور ش��دن و به زردی گراییدن اشّعه های آفتاب در هنگام غروب واقعّیتی عینی 
است. بنابراین صفت زرد در توصیف آفتاب عینی به شمار می آید. اّما نیما احساس غم 
و دل تنگی خود را در هنگام غروب به پاییز نسبت داده که این امر سبب ذهنی شدن 

توصیف شده است.
»بع��د از این بای��د/ دور از جای و مكان��م  ای دریغا!/ زیر س��ایه ی غم انگیز کرادی 
دردس��رآور نشینم/ تا غرابی خواندم غم گین و زش��ت از پیش/ در غروبی رنگ مرده با 

من/ یاد آرم قصه ام را خامش و دل ریش«)نیما یوشیج، 1352:62(
کراد گیاهی جنگلی است که بوی آن ایجاد سردرد می کند. این امر بیان گر واقعّیت 

عینی کراد است، اّما غم انگیز دانستن سایه ی آن نشان گر حاالت روحی شاعر است.
»باد چست و چابك و توفنده بر اسبش سوار آمد/ هم چنان دیوانه گان تازنده سوی 

کوه سار آمد«)نیما یوشیج، 1352:58(
صفات چست، چابك و توفنده ویژگی های باد را به طور عینی بیان می کنند، اّما تشبیه 
باد به دیوانه گان و سوار شدن آن بر اسب، توصیف را  به سمت ذهنی شدن کشانده است. 
نیم��ا از جانوران و پرندگان نیز توصیفاتی عینی   ذهنی ارائه می دهد. گاهی این توصیفات 

جنبه ی نمادین دارند و گاه هدف از توصیف بیان یك تمثیل است:
»عاش��ق: در »سریها« به  راه »ورازون«/ گرگ، دزدیده سر می نمای/ افسانه: عاشق! 
این ها چه حرفی س��ت؟ اکن��ون/ گرگ )کاو دیری آن جا نپاید،(/ از بهار اس��ت آن گونه 

رقصان«)نیما یوشیج، 1339:29(
دزدیده س��رک کش��یدن گرگ از کوه، امری واقعی و عینی است، اّما رقصان بودن 

گرگ از بهار جنبه ی ذهنی دارد. ورازون نام روستایی در کجور و سریها نام کوهی در 
مازندران است. نیما با آوردن اسم خاص مكان، توصیف را عینی تر کرده است.

2-3-2-توصیف عینی- ذهنی مکان و زمان:
»قله ی »کازبك« خامش و هر جا/ س��رد و هوالفزا، اختران تنها/ خیره و محجوب، 

خانه ی این زن/ معبر اندوهان بنیان کن«)نیما یوشیج، 1353:54(
قله ی کازبك کوهی در قفقاز است. نیما آن را خامش و همه جا را سرد و هول افزا 
می بیند. س��رد بودن این قله واقعّیت قابل لمس��ی اس��ت اّما صفات خامش و هول افزا 
واقعّیت عینی قلّه را نشان نمی دهند، بلكه بیان گر تأثیر قلّه بر احساسات درونی شاعر 

است. بنابراین در توصیف قلّه صفاتی ذهنی محسوب می شوند.
»چه شب موذی و گرمی و سمج/ بچه گانم ز ره خواب نگشتند به در«)نیما یوشیج، 

)1346:34
ش��اعر صفات موذی، گرم و سمج را در توصیف شب به کار برده است. گرمی شب 
قابل احس��اس است، اّما موذی و سمج بودن آن صفاتی ذهنی هستند که بیان گر تأثّر 

شاعر از این پدیده اند و واقعّیت عینی شب را نشان نمی دهند.
»و همان لحظه که می آمد بهار سبز و زیبا، با نگارانش به تن رعنا/ آشیان می ساختند 

آن خوش نوایان در میان عشقه ها«)نیما یوشیج، 1352:56(
 بهار با دو صفت سبز و زیبا توصیف شده است. صفت سبز واقعّیت عینی بهار را نشان 
می دهد اّما زیبا بیان گر احس��اس ش��اعر نس��بت به پدیده ی بهار است. سهم یك سان 

عینّیت و ذهنّیت در این توصیف مشهود است.
2-3-3-توصیف عینی- ذهنی شخصّیت:

»عاشق: اما/ من س��وی گل عذاری رسیدم/ درهمش گیسوان چون معما/ هم چنان 
گردباد مشوش«)نیما یوشیج، 1339:8(

گیس��وان درهم معشوق که پدیده ای عینی اس��ت به معّما که امری انتزاعی است 
تشبیه شده است. این امر  باعث عینی- ذهنی شدن توصیف گردیده است.

»مادر می گفت بچه آرام/ می کرد پدر به من تبس��م/ من زلف فش��انده شعرخوانان/ 
در دامن ابر می شدم گم«)نیما یوشیج، 1364:72(

زلف افش��اندن و ش��عر خواندن طفل امری عینی است. اّما گم شدن او در دامن ابر 
توصیفی ذهنی و شاعرانه است.

»نشس��ته در میان زورق زرین/ برای آن که ب��ار دیگر از من دل رباید/ مرا در جای 
می پای��د/ میآید چون پرنده/ س��بك نزدیك می آید/ می آید، گیس��وان آویخته/ ز گرد 
ع��ارض مه ریخته خون/ می آید خنده اش بر لب ش��كفته/ به��اری می نمایاند به پایان 

زمستان«)نیما یوشیج، 1352:78(
معش��وق در حالی که گیس��وانش آویخته و خن��ده اش بر لب اس��ت، می آید. این 
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توصیفی عینی اس��ت که ظاهر معشوق را نشان می دهد، اّما عبارت »ز گرد عارض مه 
ریخته خون« موجب ذهنی شدن توصیف شده است.

2-3-4- توصیف عینی- ذهنی امور انتزاعی:
امور انتزاعی، اموری ذهنی اند که نیما س��عی ک��رده با توصیفات عینی خود از این 

امور، آن ها را عینی و محسوس جلوه دهد:
»هول غالب، همه چیزی مغلوب/ می رود دوکی، این هیكل اوست/ می رمد سایه ای 

این است گراز«)نیما یوشیج، 1346:3(
این هولی که بر همه چیز غالب ش��ده ناش��ی از راه رفتن هیكل الغر و دوک مانند 
»شب پا« یا سایه ی یك گراز فراری است. پس هول غالب بر وجود شب پا ناشی از وجود 
سایه ی خود وی و یا سایه ی گراز است. بنابراین با این توصیف، هول که امری انتزاعی 

است، تا حدودی عینی شده است.
»زندگانی گوی غلتانی  س��ت، می غلتد/ بر زمین های بس��ی هموار و ناهموار/ از بر 

سنگی به سنگی تا شود یك روز پاره!«)نیما یوشیج، 1352:74(
تش��بیه زندگی به گوی غلتان و غلتیدن آن از س��نگی بر س��نگ دیگر، پس��تی و 
بلندی های  زندگی و فراز و نش��یب آن را نش��ان می دهد. حرکت و پویایی و تغییرات 

زندگی با این تشبیه کاماًل مجّسم شده است.
2-3-5- توصیف عینی- ذهنی اشیا:

نیما از اشیا و امور متفّرقه توصیفاتی گاه عینی و گاه ذهنی ارائه می دهد. در برخی 
موارد نیز توصیفاتی عینی- ذهنی از این امور ارائه داده است:

»هنوز آن ش��مع می تابد، هنوزش اش��ك می ریزد/ درخت سیب شیرینی در آن جا 
هست، من دارم نشانه«)نیما یوشیج، 1346:45(

تابان بودن ش��مع، خصوصّیتی عینی و قابل مش��اهده اس��ت. اّما اشك ریختن آن 
ناشی از تأثّرات روحی شاعر نسبت به ذوب شدن شمع است.

»گویای حكایتی  ست آن شمع خموش/ افسرده ز رنج و تن بپاشیده ز هم/ می آید 
از او صدای دل مرده به گوش«)نیما یوشیج، 1352:2(

خاموش شدن شمع و از هم پاشیدن پیكره ی آن را در اثر ذوب شدن می توان دید، 
اّما افسردگی از حاالت انسانی است و بیانگر واقعّیت عینی شمع نیست. این امر ناشی 

از احساسات شاعر نسبت به این پدیده است.

3- نتیجه گیری

به طور کلّی نیما در عملی کردن نظریّه ی عینّیت خود در تمام موضوعات ش��عری 
به طور یك سان موّفق نبوده است. در توصیف بعضی از موضوعات شعری مانند توصیف 

طبیعت بی جان بیش تر به گونه ی ذهنی )س��وبژکتیو( عمل کرده است. این امر ناشی 
از تأثیر بیش از حد طبیعت و عناصر آن بر حاالت روحی انس��ان اس��ت. شاعر به طور 
ناخودآگاه احساسات و ذهنّیاتش را وارد شعر می کند و سبب شاعرانه و رمانتیك شدن 

توصیف می گردد.
در توصیف طبیعت جان دار نیز س��همی مس��اوی به عینّیت و ذهنّیت داده اس��ت. 
هم چنین در توصیف مكان نیز توصیفات عینی و ذهنی س��همی تقریباً یك سان دارند، 
اّما توصیف ذهنی زمان از بس��امد بیش تری نسبت به توصیفات عینی برخوردار است. 
این امر می تواند نش��ان گر تأثیری باشد که زمان های طبیعی چون صبح، غروب، شب 

و... بر روحّیات شاعر دارند.
نیما در موضوع ش��خصّیت پردازی پای بند نظریه ی عینّیت خویش است. توصیفاتی 
ک��ه وی از اش��خاص گوناگ��ون در ش��عرها و منظومه های داس��تانی اش ارائه می دهد 
توصیفاتی عینی هس��تند. این امر آگاهی و آشنایی وی نسبت به فّن داستان نویسی و 

عناصر داستان را نشان می دهد.
امور انتزاعی نیز اغلب به صورت ذهنی توصیف شده اند. این مسأله به دلیل انتزاعی 
بودن خود موضوعات وصف است. اگرچه نیما در بسیاری از موارد سعی در عینی کردن 
این امور داشته و توانسته توصیفاتی عینی- ذهنی از آن ها ارائه دهد، اّما انتزاعی بودن 

موضوع، توصیف را به سمت ذهنی شدن کشانده است.
نیما در عینّیت بخشیدن به اشیا نیز تا حدود زیادی موّفق بوده و توصیفاتی عینی 
از آن ه��ا ارائه داده اس��ت. توصیفات عینی_ذهنی نیز ش��امل تمام موضوعات ش��عری 
ب��ه طور کم و بیش می ش��ود. نمودار )1( میزان کاربرد ان��واع توصیف عینی، ذهنی و 

عینی_ذهنی را در شعر نیما نشان می دهد:
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         ذهني- عیني                        ذهني                            عیني

 نمودار 1. میزان کاربرد انواع توصیف در شعر نیما

منابع

1- آتشی، منوچهر. )1382(. نیما را باز بخوانیم، تهران: آمیتیس.
2- آیتي، عبدالمحّمد. )1376(. ش�رح منظومه مانلي و پانزده قطعه دیگر از نیما 

یوشیج، چ دوم، تهران: فرزان.
3- اخ��وان ثالث، مهدی. )1369(. بدایع و بدعت ها و عطا و لقاي نیما یوش�یج، چ 

دوم، تهران: بزرگمهر.  
4- ارسطو. )1371(. فّن خطابه، ترجمه پرخیده ملكي، تهران: اقبال.

5- ������ . )1353(. فّن شعر، ترجمه عبدالحس��ین زّرین کوب، تهران: بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب.

6- براهني، رضا. )1372(. طال در مس، 3 جلد، تهران: نویسنده.
7- پورنامداریان، تقي. )1377(. خانه ام ابري اس�ت ) شعر نیما از سّنت تا تجّدد(، 

تهران: سروش.
8� ترابي، ضیاءالّدین. )1377(. نیمایي دیگر، چ دوم، تهران: دنیاي نو. 

9- تولس��توي، لئ��و. )1352(. هنر چیس�ت، ترجمه کاوه ده��گان، چ چهارم، تهران: 
امیرکبیر.

10- ثروت، منصور. )1377(. نظریّه ادبي نیما، تهران: پویا.
11- جورکش، شاپور. )1383(. بوطیقاي شعر نو، تهران: ققنوس.

12� حمیدیان، سعید. )1381(. داستان دگردیسی )روند دگرگوني هاي شعر نیما 
یوشیج(، تهران: نیلوفر. 

13� داوران، ناصر. )1383(. نیماي نظریّه پرداز، نیماي شاعر، تهران: شایسته.
14�  ����������. )1354(. نیما یوشیج )نقد و بررسي(، چ دوم، تهران: پازند.

15- قزوانچاهي، عباس. )1376( ري را، تهران: معین.  
16- سّیدحسیني، رضا. )1371(.مکتب هاي ادبي، 2 جلد، چ چهارم، تهران: نگاه.

17- شارق، بهمن. )1350(. نیما و شعر پارسي، تهران: کتاب خانه طهوري.
18- ش��فیعي کدکني، محّمدرضا. )1380(. ادوار ش�عر فارس�ي )از مشروطّیت تا 

سقوط سلطنت(، تهران: سخن.
19- ������������������. )1366(. صور خیال در شعر فارسي، چ سوم، تهران: آگاه.

20- ش��مس لنگرودي، محمد . )1378(. تاریخ تحلیلي ش�عر نو، 3 جلد، چ س��وم، 
نشر مرکز: تهران. 

21- ������������������. )1380(. نیما یوشیج، تهران: نشر قّصه. 
22- شمیسا، سیروس. )1385(. نقد ادبي)ویراست دوم(، تهران: نشر میترا.

23- شهرستاني، سید محّمدعلي. )1383(. عمارت دیگر ) شرح شعر نیما(، تهران: 
نشر قطره.  

24- طاهباز، س��یروس. )1380(. کمان دار بزرگ کوهس�تان )زندگي و شعر نیما 
یوشیج(، تهران: نشر ثالث.

25- عبدعلي، محّمد. )1374(. فرهنگ واژگان و ترکیبات اش�عار نیما یوش�یج، 
تهران: انتشارات فكرروز.

26- عظیم��ي، مخت��ار. )1382(. کاوش در ش�عر نیما )از ققنوس ت�ا آي آدم ها(، 
ساري: نشر زاوش.

27- فتوحي، محمود. )1386(. بالغت تصویر، تهران: سخن.
28- فلكي، محمود. )1373(. نیما، تهران: مروارید.

29-کروچ��ه، بندتو. )1367(. کّلّیات زیبا شناس�ي، ترجمه فؤاد روحاني، چ س��وم، 
تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

30- کریمي حّكاک، بهزاد. )1384(. طلیعه ي تجّدد در شعر فارسي، ترجمه مسعود 
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جعفري، تهران: مروارید.
31- کسرایي، سیاوش. )1382(. در هواي مرغ آمین، تهران: کتاب نادر.

32- گروهي از نویسندگان. )1373(. مي تراود مهتاب، به کوشش مجتبي مسعودي، 
اراک: نشر ارغنون.

33- میرصادقي، جمال. )1380(. عناصر داستان، چ چهارم، تهران: سخن.
34- یوشیج، نیما. ) 1335(. ارزش احساسات، تهران: صفی علیشاه.

35- �����������.. )1339(. افسانه و رباعّیات، تهران: کتاب کیهان.
36- �����������.. )1346(. شهر شب شهر صبح، تهران: مروارید.

37- �����������.. )1351(. حرف های همسایه، تهران: دنیا. 
38- �����������.. )1352(. قلم انداز، چ دوم، تهران: دنیا.

39- �����������.. )1353(. حکایات و خانواده سرباز، تهران: امیرکبیر.
40- �����������.. )1362(. شعر من، چ پنجم، تهران: امیرکبیر.

41- �����������.. )1363(. فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ، چ سوم، تهران: دنیا.
42- �����������.. )1368(. نامه ها، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: دفترهای زمانه.

43- �����������.. )1368(. درباره ي ش�عر و ش�اعری، گردآوری س��یروس طاهباز، 
تهران: دفترهای زمانه.

44- یونسي، ابراهیم. )1355(. هنر داستان نویسي، چ سوم، تهران: امیرکبیر. 

دکتر سید جعفر حمیدی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر
سلماز سیستانی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر 

   

مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

س2- ش3 - تابس��تان  1390 

مینی مالیسم در فیه ما فیه

تاریخ دریافت مقاله: 90/4/19
تاریخ پذیرش مقاله: 90/7/7

چکیده

زمانی که دوران مدرن به انتهای خود رسید و ره آوردهای عصر پسامدرن 
س��بك زندگی و نگرش انس��ان ها را در فضای تاریخی قرن بیستم متحول 
ساخت، هنر و ادبیات نیز خود را در مسیر تحول و تكامل قرار داد و شیوه ای 
نو به نام مینی مالیس��م را بنیان نهاد، تا با به کارگیری ایجاز بتواند خود را با 
سرعت حاکم بر زندگی هماهنگ سازد. امروزه مینی مالیسم را پدیده ای نو و 
برآمده از غرب می دانند، اما در ادبیات کالسیك ایران، نمونه های بی شماری 

یافت می شود که با این گونه ی ادبی برابری می کند.  
این مقاله، عالوه بر بیان مفهوم مینی مال و ویژگی های این داس��تان ها، 
آثار ادبی کالس��یك ایران که خصوصیات داستان مینی مالیستی را در خود 
نهفته دارند، معرفی خواهد کرد و ساختار داستانی حكایت های فیه ما فیه 

را، به شكلی دقیق تر نشان خواهد داد.
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