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  1در انديشة نيما» خود و ديگري«
  

 محمدجواد زاهدي سلطاني، ماحسا
 )15/03/97، تاريخ پذيرش 27/03/96(تاريخ دريافت

  
» من«به دليل سرشت اجتماعي انسان، اساساً تنهايي ناممكن است. اجتماع، نه با : چكيده

باختين از جمله افرادي است كه در مباحثي كه گيرد.  ، شكل مي»تو«بلكه با يك انسان ديگر، با 
 است. در "خود"گيري كند كه وجود ديگري شالوده شكل كشد به اين امر اشاره مي پيش مي

در انديشة نيما پرداخته شده است. منظور از ديگري، صدا و » ديگري«و » خود«مقاله حاضر به 
هاي  است. در اين مقاله سعي شده است تا سويه» من«زباني متفاوت نسبت به صدا و زبان 

مختلف و متفاوت اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. براي اين كار از آراء ميخائيل باختين، 
هاي  س، استفاده شده است. تحقيق حاضر بر رويكرد كيفي استوار است و از روشمتفكر رو

  تحليل گفتمان، تحليل محتواي كيفي و تحليل مضمون نيز استفاده شده است.
و » خود«هاي تحقيق بازگوي آن است كه نيما با پيش كشيدن مباحثي دربارة  يافته

از جمله شاعرانِ پس از مشروطه در ايران است كه به اين مسئله به طور جدي » ديگري«
پرداخته است اما به دليل تعلق خاطري كه به ديالكتيك هگل دارد، در مراحل بعدي كار 

يافته  پارچه، منسجم و وحدت را به نفع جهاني يك» يديگر«و » من«خود، تفاوت ميان 
  كند.  مصادره مي

  ؛ گفتمان مسلط."ديگري"؛ "من"و گويي؛ مكالمه گرايي؛  منطق گفتمفاهيم كليدي: 
  

 
ايي استاد گرانقدر آقاي كه زير نظر و با راهنم "ديگري در شعر نيما"اي است دربارة  . اين مقاله مستخرج از پايان نامه 1

 دكتر فرهنگ ارشاد در دانشگاه پيام نور انجام شده است.
 . كارشناس ارشد جامعه شناسي                        ehsamsoltani@yahoo.com  

 . دانشگاه پيام نور تهران هيات علمي                       M_zahedi@pnu.ac.ir  
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  مقدمه
گيرد. زندگي اجتماعي بدون حضور  هاي ديگر شكل ميبلكه با حضور انسان» من«اجتماع، نه با 

كنند. و  در زبان و از طريق زبان با هم ارتباط برقرار مي» ديگري«و » من«ناممكن است. » ديگري«
  جا مهم و قابل تأمل است، چگونگي اين ارتباط است. چيزي كه در اين
رسد ما به  وجود ندارد. به نظر مي» ديگري«رسد در ادبيات ايران، درك روشني از  به نظر مي

» ديگري«ده بگيريم. از سوي ديگر، ناديده گرفتن آموزيم تا ديگري را ناديعنوان افراد اين جامعه مي
تنها ريشه در تاريخ فرهنگ ما دارد، بلكه ساختارها و نهادهاي  گيريم. اين مسئله نهرا هم ناديده مي

  آيند.موجود هم به تثبيت اين وضعيت كمك كرده و به طرق مختلف درصدد گسترش آن برمي
مندي انسان تأثير  مندي و موقعيت انتزاعي استوار است و جسمو تفكر   جهان انسان ايراني بر ايده

شود و تنها مرجع واگذار مي» من«چيز به  در چنين شرايطي است كه گويي همه اندكي در آن دارد.
به مثابه يك الگوي سامان دهنده فكري و رفتاري » من«فكري و رفتاري افراد در روابط اجتماعي، 

دهد، تفكر انتزاعي و تحميل آن بر از دست مي» ديگري«خود را با  ارتباط» من«جا  است. در اين
توان به  اي جز اين هم ندارد. به سخن ديگر، تنها در زندگي عملي است كه مي زندگي عملي نتيجه

ي تفكر انتزاعي قرار پي برد. اما وقتي كه زندگي روزمره زير سلطه» ديگري«حضور مهم و تاثيرگذار 
شود، بلكه معموالً مورد حمله هم قرار و صداي متفاوت ديده و شنيده نمي» يگريد«بگيرد، نه تنها 

ي تفكر انتزاعي است، جايي براي حضور صداي متفاوت و گيرد، چرا كه در جهاني كه زير سلطه مي
  بيني نشده وجود ندارد. پيش

هستي تا حدودي از مشروطه به بعد در جامعة ايران نوع نگاه به زمان، مكان، انسان، جهان و 
پيدا كردند؛ چرا كه   توان گفت كه اين تغييرات در همة ابعاد اجتماعي نمود تغيير كرد. اما نمي

هاي بسياري براي جلوگيري از بيداري مردم، از سوي افراد صاحب نفوذ پايگاه اجتماعي  مخالفت
ردم و افراد جامعه، قدرتمند، شكل گرفت. هنوز هم، نه تنها در افراد صاحب نفوذ بلكه در خود م

ها و  رغم مقاومتهايي از جامعه، به شود. به هر ترتيب، در بخش مقاومت در مقابل تغيير ديده مي
توان آن را انكار  وجه نمي اي از زندگي نمود پيدا كرد و به هيچ هاي تازه هاي بسيار، شكل كشمكش

نديشه و نوع نگاه نيما به ما كمك كرد. انديشة نيما تا حدودي آشكاركنندة اين تحول است. بررسي ا
كند كه به شناختي نسبي از دورة او برسيم و از طرف ديگر، تفاوت آن را با جهان پيشين (قبل از  مي

  مشروطه) درك كنيم. 
  

  پيشينه تحقيق
و نحوة برقراري » ديگري«محمد مختاري يكي از نخستين افرادي است كه براي فهم دقيق از 

در شعر معاصر، تالش فراواني از خود نشان داده است. او » ديگري«گي حضور ارتباط با او، و چگون
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داند كه ريشة آن در  اي فرهنگي و اجتماعي مي در جامعه ايران را ، عارضه» ديگري«ناديده گرفتن 
نابرابر ميان افراد   هاي ديرينة فرهنگ ايراني را رابطه تاريخ ايران نهفته است. مختاري يكي از ويژگي

وجو كرد كه در  داند. در اين فرهنگ همواره حق و حقيقت را بايد نزد كساني جست عه ميجام
خواه اين شبان «نويسد:  اند. او مي اند و افراد ديگر كمترين بهره از آن برده باالترين جايگاه قرار گرفته

شهر و  ـ رمگي درون يك خانواده باشد خواه در حد يك محله يا روستا و صنف و گروه و طبقه و
(مختاري، » كشور و خواه در يك فرقه و جنبش و دعوت و... اصل، برقراري قداست آن بااليي است

  ) .98؛ 1394
ادبيات اخالقي و پندآميز ما، اساس «نويسد: مي» انسان در شعر معاصر«در كتاب مختاري  

رابطه يا در  و بي در يك مدار خودبسنده» فرد«اي فردي برآورده است. گويي  خطاب خود را به گونه
شود، همان نظم  زيد. به آنچه كمتر عنايت مي نظام اجتماعي و فرهنگي مي ةخالء و مجزا از مجموع

  چيز در سيطرة آن است. از همين ناپذير. و همه مراتب است كه حقي است تخطي قدرت و سلسله
(مختاري،  »زند ن ميجاست كه تناقض پيچيده و همه جانبة اين رويكرد اخالقي، از هر گوشه بيرو

  ).129؛ 1392
اي از يوسف اباذري و شاپور بهيان است كه در آن به بازخواني  عنوان مقاله» در مصاف با ديگري«

دو رمان شازده احتجاب «در مقاله ياد شده اند.  زدگي پرداخته سه رمان فارسي در پرتو گفتمان غرب
يمين دانشور بر بستر گفتماني يك دوره و بره گمشده راعي از هوشنگ گلشيري و نيز سووشون س

توان  اين گفتمان را مي«در اين مقاله آمده است: » بازخواني شده است. 40خاص، يعني دهه 
هاي مختلفي است از قبيل حسرت بر سنت و از دست  1زدگي ناميد كه شامل موتيف گفتمان غرب

ارائه دادن تعريفي جديد از او، فكر طرفدار غرب و كوشش براي  پارچگي آن: تحقير روشن رفتن يك
ها، چه مادي و چه معنوي دانستن آن و از اين  ها و مصيبت بيزاري از غرب و عامل همه ويراني

ها را در خود جا داده  متني كه همه اين موتيف«اباذري و بهيان بر اين عقيده هستند كه ». قبيل
گري  زدگي، غرب را توطئه غرب احمد در كتاب آل». احمد است زدگي جالل آل است، كتاب غرب

داند كه درصدد نابود كردن و ضربه زدن به اسالم است. به همين دليل بايد به خويشتن خويش،  مي
  ).1386يعني سنت ايراني ـ اسالمي خود بازگشت و به ديگري (غرب) پشت كرد (اباذري و ديگران، 

از قدسيه رضوانيان و » ل باختينوگويي نيما يوشيج و ميخائي بررسي تطبيقي نظريه گفت«مقاله 
از علي اكبر باقري و مرضيه حقيقي و » زاد با تكيه بر آراء باختين وگو در شعر فروغ فرخ گفت«

  در شعر ـ نوشته شده» ديگري«همچنين چند مقالة ديگر در اين زمينه ـ البته نه با تأكيد بر حضور 
حث باختين، مشكالتي اساسي وجود دارد. به ها به دليل ادراك نادرست از مبا است كه در اغلب آن

 
.1 motif  :اند. مايه ترجمه كرده - اين واژه رانقش  
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گرايي بنيان نظريه نيماست كه  مكالمه«طور مثال در چكيده مقالة خانم قدسيه رضوانيان آمده است: 
ماهيت نمايش چنان كه «نويسد:  وي در جاي ديگري مي» كند. از آن به روايت نمايشي تعبير مي

گويد باختين در كدام كتاب يا مقاله چنين چيزي  ايشان نمي» اي است. باختين معتقد است، مكالمه
گفته است اما آنچه پيداست اين است كه او شناخت دقيقي از آراء باختين ندارد. باختين هيچ ژانري 

وجو  دانست. هرچند كه او در هر متني مكالمه را جست اي نمي جز رمان را چندصدايي و مكالمه
ون مكالمه هستيم، تنها رمان را ثبت كننده صداهاي مختلف كرد و معتقد بود كه ما اساساً در در مي
شود  مكالمه از كليتي بافتي تشكيل مي«گويد:  دانست. خانم رضوانيان در مقدمه مقاله خود مي مي

جا هم مشخص  كليتي بافتي يعني چه؟ متاسفانه در اين». كه حاوي كالم گوينده و ديگري است
ار خود چنين چيزي دربارة مكالمه بيان كرده است. در سراسر كند كه باختين در كداميك از آث نمي

چنان به هم نزديك شوند كه كمتر تفاوتي ميان  شود تا نظريه نيما و باختين آن اين مقاله تالش مي
سان  بستر به نسبت هم«نويسد:  گيري مقالة خود مي ها ديده شود. رضوانيان در بخش نتيجه آن

پرداز شعر نو فارسي، و نيز دو زبانگي هر دو  تماعي و نيما، نظريهپرداز علوم اج باختين، نظريه
براي كسي كه اندك شناختي ». گون را سبب شده است اي هم پرداز و البته متفكر، ارائه نظريه نظريه

از اين دو متفكر دارد كامالً بديهي و روشن است كه چقدر ميان اين دو تفاوت وجود دارد و 
چه بيش از هر چيز ديگري در  اختين و نيما يك خطاي بزرگ است. اما آندانستن آراء ب» همگون«

شود، تفاوت ميان ديالكتيك و مكالمه است كه باختين بسيار بر آن تأكيد  اين مقاله ناديده گرفته مي
توجهي به اين موضوع درصدد تطبيق دادن نظريات نيما و باختين است.  دارد. متاسفانه ايشان با بي

  اله حاضر به اين موضوع خواهيم پرداخت.  در پايان مق
  

  مباني نظري
  مروري بر آراء باختين

و از طريق شخص او و با كمك اوست كه به » غير«نويسد: من با آشكار كردن خود بر  باختين مي
ها كه بنيان خودآگاهي ما را تشكيل  ها، آن ترين كنش شوم. مهم يابم و خودم مي خودآگاهي دست مي

پذيرند. بريدن از  شود، تعين مي خطاب مي» شما«تنها در رابطه با خودآگاهي ديگر، آن كه دهند،  مي
ها علل اساسي از دست دادن خويشتن خود است...  ديگران، جدا كردن خود و حبس كردن خود، اين

ير اي در مواجهه با غدر نتيجه، هر تجربة دروني بر مرز بين خود و غير استوار است. هر تجربة دروني
پذيرد و اين مواجهه، ذاتي ِهر تجربة دروني است... موجوديت انسان كه شامل  است كه تحقق مي

موجوديت دروني و بيروني اوست عبارت است از ارتباط ژرف. بودن يعني ارتباط حاصل كردن... بودن 
  )150؛ 1391يعني بودن براي غير و از طريق او، براي خود. (باختين/ تودوروف، 
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اند. گادامر، سارتر،  و اهميت او نوشته» ديگري«بسياري از قرن بيستم به بعد دربارة  متفكران

توان از جمله كساني دانست كه در اين زمينه  لويناس، دريدا، هوسرل، ميد، الكان و باختين را مي
از جا پرداختن به نظرات متفاوت همة اين متفكران ما را  اند. در اين هاي متفاوتي مطرح كرده بحث

كند. در اين پژوهش بيش از هر متفكر ديگري از نظريات باختين استفاده  هدف اصلي خود دور مي
شويم و برخي از آراي  كنيم در ادامه بيشتر بر نظريات باختين متمركز  شده است. بنابراين سعي مي

 )  1هايي كه با ديگر متفكران مهم اين عصر دارد، بررسي كنيم. ( او را به واسطة اختالف

در اين بخش مي توانستم فقط به آراي باختين رجوع كنم يا از طريق مباحثي كه تودوروف  .1
اند به آراي باختين و منتقدان او بپردازم. با وجود اين، پس از شنيدن  و هولكوييست مطرح كرده

 هاي خود در دانشگاه تهران به آراء سخنان دكتر يوسف اباذري كه طي چند جلسه در يكي از كالس
باختين پرداخته بود، مخالفان باختين بيش از پيش توجهم را به خود جلب كردند. در واقع چيزي 
كه بيشتر توجهم را جلب كرد نقش مهم مخالفان باختين در فهم نظرياتش بود. حتا تودوروف و 

خست از اند. اما ن اند از اين موضوع غافل نبوده هولكوييست و ديگر افرادي كه درباره آثار او نوشته
طريق نكاتي كه دكتر اباذري در كالس خود به صورت شفاهي مطرح كرده بودند، آگاهي يافتم كه 

گرا بودن باختين و همچنين نگاه متفاوت او به ايدئولوژي و...  توان با دست كذاشتن بر مكالمه مي
و مخالفانش را بهتر  تفاوت نگاه او با ماركس، فرويد، نيچه و... را برجسته كرد. و از همين رهگذر، او

  شناخت. از ايشان بسيار ممنونم.
  

 گرايي افراطي ديگري در ذهنيت

توجهي به  باختين برتري بخشيدن به تفكر انتزاعي را از خصوصيات جهان مدرن و نتيجة كم
  نويسد: مي» تخيل معمولي باختين«مايكل گاردينر در مقاله داند.  زندگي روزمره مي

هايي نشان خورده است  هايي با ديدگاه كه تاريخ تفكر غربي در زمان باختين متذكر شده است«
اند.  هاي نظري غامض و مبهم رد كرده كه اعتبار تجربه جسماني و زنده را به نفع برساخته

اند كه به  گرايي، مثال ازلي اين ديدگاه است. به هر تقدير، از نظر باختين صور تفكرِ مدرن افالطون
ـ يعني بودن يا وجودي كه تجربه در حال » بودن به عنوان رخداد«آنچه را او  ترين شيوه مند نظام

نامد از شناخت انتزاعي جدا كرده است تا دومي را امتياز  استمرار زنده آن را برساخته است ـ مي
بخشد. از نظر باختين خواست فراتر رفتن از زندگي روزمره با توسل به انتزاعات نظري خصلت ويژه 

  ).1381(گاردينر، » توان گفت خصلت انحصاري قرون نوزدهم و بيستم است رن و ميايام مد
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شود. دوگرايي بين ذهن و عين كه  مي» ديگري«گرايي افراطي موجب ناديده گرفتن  ذهنيت
هاي زيادي از عصر مدرن را درگير خود كرده، به انحاء مختلف در جامعه ايران نيز وجود داشته  بخش

هاي بارز اين نوع نگاه به جهان است. باختين معتقد است كه  فاني و ديني از نمونهو دارد. تفكر عر
مندي انسان از پيامدهاي تفكر انتزاعي است. او بر  مندي و موقعيت اعتنايي به امر روزمره و جسم بي

پناه كاذب و دروغين كه همان انديشة انتزاعي يا انديشة نظري است با  اين باور است كه اين جان
شود و با اين عقيده كه  پست و مبتذل جلوه دادن امور روزمره، جايگاهي برتر براي خود قائل مي

تنها صميميت خود  گيرد. انسان از اين طريق نه هاست آن را ناديده مي زندگي روزمره مملو از عادت
ود. در چنين ش دهد بلكه كامالً با جهان بيگانه مي كند از دست مي را با جهاني كه در آن زندگي مي
اند. او معتقد است كه  هايي باشد كه از پيش تعيين شده گوي قاعده شرايطي انسان همواره بايد پاسخ

گو باشد و مسئوالنه عمل كند كه با زيست جهان خود درگير  تواند پاسخ انسان تنها در شرايطي مي
شود. تفكر  ان ساخته ميشود و به طور كلي در آن مشاركت كند. انسان با مشاركت فعال خود در جه

مندي  مندي و جسم گيرد و منكر موقعيت انتزاعي، اين مشاركت و در واقع اصل حياتي را از انسان مي
است؛ چرا كه اين » ديگري«شود. الزمة توجه به امور روزمره و زندگي معمولي توجه به  انسان مي

رسم. در واقع  به شناخت مي» ديگري«ناپذير است. من از طريق  رس دست» ديگري«قلمرو بدون 
غيرممكن است. در انديشة انتزاعي اصل و اساس چيز ديگري است؛ جهان » ديگري«شناخت، بدون 

وجو كرد. تنها  توان در آن جست روزمره پست و مبتذل است؛ پس معنا و مفهومي اصيل هم نمي
ختين با كانت، ماركس، پردازي. از اين نظر، با ماند رجوع به ذهن است و نظريه راهي كه باقي مي

  هاي اساسي دارد. فرويد و حتي نيچه اختالف
  نويسد: گاردينر در مقاله ياده شده مي

در هستي » پناهي جان«اين عبارت وصف گفته فراموش نشدني و مكرر باختين است: هيچ «
يا  توانيم اعمال خود را با توسل به انتزاعاتي همچون احكام مسلم، ناخودآگاه و نيست، ما نمي

توانيم صرفا از روي عادت و عرف دست به  ماموريت تاريخي پرولتاريا توجيه كنيم. همچنين نمي
پناهي است كه ما با رفتن به  عمل بزنيم. توسل به چيزهايي كه گفته شد، پناه بردن به همان جان

انجام  گويانه رويم. ما به هر موردي كه توسل بجوييم، عملي پاسخ آن از مسئوليت خود طفره مي
ايم، رفتاري كه از معناي وجودي و قابليت  ايم بلكه رفتاري تكنيكي يا ابزاري در پيش گرفته نداده
  ).1381(گاردينر، » گويي تهي است پاسخ

هاي ميان ماركس، فرويد و باختين  بيشتر به اختالف» وگويي منطق گفت«تودوروف در كتاب 
 اين موضوع به كتاب فوق مراجعه كرد.توان براي آگاهي بيشتر از  پرداخته است و مي

هاي ديگري هم  به هر رو، اختالف باختين با متفكران بزرگي مثل ماركس، فرويد و نيچه جنبه
كنيم. گفتني است كه به اين  مي  نظرها اشاره  جا به صورت اجمالي به اين اختالف دارد كه در اين
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شود كه سه متفكر بزرگ قرن بيستم، يعني  دليل به تفاوت آراء متفكران مورد اشاره پرداخته مي
ماركس، فرويد و نيچه، اغلب متفكران اين قرن را تحت تأثير انديشه خود قرار دادند و بيشتر 

ها. به نوعي  انديشمندان، آراء خود را يا در جهت تأييد نظرات اين سه تنظيم كردند يا در تقابل با آن
انست. نگاه او به ايدئولوژي بسيار با نگاه ماركس، فرويد توان جزو همين متفكران د باختين را هم مي

گراست و به قول دكتر اباذري، متفكران مورد اشاره  و نيچه فرق دارد. به عبارتي باختين مكالمه
شود. در  شان به ايدئولوژي آغاز مي گرا نيستند. و اتفاقاً اين اختالف از نوع نگاه يك مكالمه هيچ

بلكه به » من«تنها به  شود؛ چرا كه مكالمه نه مهم دانسته مي» يگريد«گرايي است كه  مكالمه
 هم نياز دارد و بدون او شكل نخواهد گرفت.» ديگري«

كند و  ماركس در كتاب فقر فلسفه و ايدئولوژي آلماني نظرات خود را درباره ايدئولوژي مطرح مي
 در كتاب پردازد. ريمون آرون هاي ديگر خود به شرح و بسط اين مفهوم مي بعد از آن در نوشته

ماركس از «در اغلب مواقع منظور گويد  مي» شناسي مراحل اساسي سير انديشه در جامعه«
ايدئولوژي، آگاهي دروغين يا تصور دروغين يك طبقة اجتماعي از وضعيت خودش و از كل جامعه 

 ).223: 1387(آرون، » است
توان بيان كرد كه ماركس معتقد است كه طبقة حاكم كه ابزار توليد را در  در تأييد نظر آرون مي 

كند. اين  دست دارد، جهاني جعلي و دروغين را به عنوان جهاني حقيقي به طبقة فرودست تحميل مي
ود. شود كه انسان از هر گونه ارتباط راستين و حقيقي با جهان دور ش آگاهي دروغين باعث مي
كند كه با در دست داشتن ابزار توليد افرادي را كه فاقد  دار و مالك كمك مي ايدئولوژي به افراد سرمايه

ها را از حقوق انساني خود كه همانا آزادي و  سرمايه كافي هستند، به خدمت خود دربياورند و آن
كه ايدئولوژي باعث به  وگو وجود ندارد؛ چرا برابري است محروم كنند. در چنين شرايطي امكان گفت

توان انجام داد اين است كه افراد طبقه  وجود آمدن آگاهي كاذب در افراد شده است. تنها كاري كه مي
وگو  ها گفت كه با آن ها را آگاه كرد نه اين اند آگاه كرد. بايد آن پايين را از وضعيتي كه در آن قرار گرفته

 اد، جهان موجود را دگرگون كرد. دهي افر كرد. و پس از متحد كردن و سازمان
كند و آن را به چالش  به هر ترتيب، ريمون آرون به نگاه ماركس نسبت به ايدئولوژي حمله مي

گويد اگر به ناچار بپذيريم كه ايدئولوژي، آگاهي كاذب است و عامل اين آگاهي  كشد. او مي مي
اي به تبع موقعيت خويش،  اگر طبقه: «دروغين، طبقه است، اين دريافت از ايدئولوژي دو اشكال دارد

تواند خود را از زنجير اوهام يا اين آگاهي  تصوري دروغين از جهان داشته باشد، چگونه فردي مي
دروغين آزاد سازد؟ و از سوي ديگر، اگر همه طبقات، طرز تفكر ناقص و جانبدارانه داشته باشند، 

) و به قول اسنايدر، اگر حقيقتي وجود نداشته 223: 1387(آرون، » ديگر حقيقتي باقي نخواهد ماند.
 توان قدرت را نقد كرد؟  باشد چگونه مي
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» آگاهي«، نوع نگاه ماركس، فرويد و نيچه را به »احياي معنا يا كاهش توهم«پل ريكور در مقالة 
 نويسد: داند. او در اين مقاله مي همانند مي

اي  رو آنان، هر يك به شيوه اهي كاذب بدانند. از ايناند كه كل آگاهي را آگ ها اساساً مصمم آن«... 
كار  گردند و آن را درباره اساس فلسفه دكارتي به متفاوت، مجدداً به مسئلة شك دكارتي بازمي

چيز شك  توان درباره همه داند كه مي گيرند. فيلسوفي كه در مكتب دكارت تعليم ديده است مي مي
كند كه آگاهي همان است كه خود را به  دهند: ولي شك نمي يكرد و اشياء همان نيستند كه نشان م

اند. از زمان ماركس، فرويد و نيچه  دهد: در آگاهي، معنا و آگاهيِ از معنا بر هم منطبق خود نشان مي
 ).1385(ريكور، » اين مسئله هم مورد شبهه قرار گرفته است

اكسيس است از طريق فهميدن خواهد آزادكردن پر آنچه ماركس مي«پل ريكور معتقد است كه 
سازيِ آگاهي كاذب  كه پيروزمندانه به اسطوره» بصيرت آگاه«ضرورت، ولي اين آزادسازي از 

خواهد افزايش قدرت آدمي و احياي قدرت  ناپذير است. آنچه نيچه مي كند جدايي ضدحمله مي
  بازگشت«و » ردابرم«اوست: اما معناي ارادة معطوف به قدرت بايد با تأمل در كشف رمزهاي 

ها قدرت موردنظر وجود دارد ولي فقط  انجام گيرد: مفاهيمي كه بدون آن» ديونوسوس«و » جاودان
گيرد  خواهد اين است كه انساني كه مورد تحليل رواني قرار مي خشونتي است دنيوي. آنچه فرويد مي

و بهتر زندگي كند و در  اش را وسعت بخشد با درك معنايي كه برايش بيگانه بوده است قلمرو آگاهي
 ).1385(ريكور، » نهايت كمي آزادتر باشد و در صورت امكان شادتر زندگي كند

كدام اعتقاد چنداني به مكالمه ندارند. باختين اما  به هر حال اين متفكران، بر عكس باختين، هيچ
ها  نهاي مختلفي در يك جامعه وجود دارد و هر يك از اين گفتما معتقد است كه گفتمان

گذارند و به  هاي مختلف در جامعه بر يكديگر تأثير مي هاي زباني خاص خود را دارند. زبان ويژگي
داند. به عبارتي  كنند. از طرف ديگر، باختين ايدئولوژي را آگاهي كاذب نمي نوعي با هم مكالمه مي

و طبيعي است كه  هاي واقعيت اجتماعي ها و انعكاس مجموعة بازتاب«منظور باختين از ايدئولوژي 
گرِ ديگر بيان  ها و هر شكل داللت ها را از طريق كلمات، ترسيم شوند و مغز آن در مغز انسان حفظ مي

 ).36: 1391(باختين، » بخشد كند و ثبات مي مي
اي آن است و اين  گيري مكالمه هاي هر گفتمان، جهت باختين بر اين باور است كه يكي از ويژگي

كلمه در تمامي جهات با كلمة «گويد:  دگرگوني هر گفتماني خواهد شد. او ميامر موجب پويايي و 
اي جز رويارويي با آن در قالب تعاملي پويا و پر تنش ندارد. فقط آدم  شود و چاره رو مي اي روبه بيگانه

اي با كلمة  گيري دروني مكالمه طور كامل از اين جهت توانست به اي (حضرت آدم) واقعا مي اسطوره
يگانة موجود در موضوعات بگريزد، چون او با نخستين كلمه به جهاني بكر قدم گذاشت كه هنوز به ب

لحاظ كالمي مشروط نشده بود. گفتمان انسان تاريخي عيني چنين مزيتي ندارد، گفتمان انسان 
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 (باختين،» گيري دروني روگردان شود. طور مشروط و به ميزان خاصي قادر است از اين جهت فقط به
1391 :386.( 

رود و از اين  هاي ادبي مي باختين براي شرح و بسط نظرية خود درباره مكالمه به سراغ گونه
كند. در اين ميان، او رمان را بيش از هر چيز ديگري ستايش  طريق رويكردهاي خود را آشكار مي

مكالمه ـ  هاي داستايفسكي، اين خصوصيت ـ كند و معتقد است كه در رمان، بخصوص در رمان مي
رسد. از طرفي، باختين به هيچ عنوان نشانه را از ايدئولوژي و همچنين ارتباط  به اوج خود مي

داند. از اين نظر با نگاه سوسور به زبان هم سر  كند و زبان را كامًال ايدئولوژيك مي اجتماعي جدا نمي
 ستيز دارد. 

بلكه محصولي است كه فرد به زبان، تابعي از عملكرد شخص گوينده نيست «از نظر سوسور 
) در واقع او معتقد است كه فرد 21: 1389(سوسور، » كند. صورت غير فعال در ذهن خود ثبت مي

برد و به  هاي خود به ناهمگون بودن گفتار پي مي در گفتار آزادي بيشتري دارد. سوسور در بررسي
رود، نظامي  ظام حاكم بر زبان ميگذارد و سراغ ن همين دليل است كه اين بخش از زبان را كنار مي

كند. در رويكرد سوسور با تقدم  كه از قواعدي خاص شكل گرفته است و خود را بر افراد تحميل مي
چيز را مقدم بر  پذيرد. او هيچ گو مواجه هستيم. اما باختين اين تقدم را نمينظام زبان بر سوژة سخن

نويسد. براي او آغاز و پاياني وجود ندارد كه موجب  مي داند و همواره از ارتباط و مكالمه چيز نميهيچ
 برتري يك چيز بر چيزي ديگر شود.

هاي  از طرف ديگر، گفتار براي باختين از اهميتي اساسي برخوردار است. از نظر او يكي از ويژگي
است.  گفتار گفتار) در زندگي روزمره اين است كه همواره درصدد پاسخ گفتن به يك پاره گفتار (پاره

وگومندي از خصوصيات بنيادي گفتار است كه در زندگي روزمره خود را آشكار  به سخن ديگر، گفت
جا  برد؛ چرا كه در اين  توان به اهميت سخن و گويندة سخن در اين ديدگاه پي جا مي كند. در اين مي

است، به اين  گوييگو در جايگاهي قرار گرفته كه ناگزير به پاسخانسان به عنوان موجودي سخن
مند است  گيرد. از نظر او، انسان موجودي گشوده و زمان دليل ساده كه همواره مورد خطاب قرار مي

گيرد؛  از طريق ارتباط و مكالمه شكل مي» خود«دهد. در واقع  كه از طريق مكالمه به خود چهره مي
 يعني از طريق ارتباط با ديگري.

شود كه سوسور نظام زبان را بر گفتار ترجيح  آغاز مي جا نظر باختين با سوسور از آن اختالف
كند و همواره  دهد. باختين معتقد است كه سخن در زندگي روزمره به طور مستقل عمل نمي مي

مند است و خصوصيتي برون كالمي دارد. به همين دليل بدون  جهت خاصي دارد؛ يعني موقعيت
توان به معناي آن نيز پي برد. اما سوسور  نمي توجه به موقعيت كالم و جهت آن در زندگي روزمره

كه براي گيرد. درحالي گيرند در نظر نمي هايي را كه كلمات در آن قرار مي ها و زمينه موقعيت
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شود؛ از جايي كه سوسور مايل نيست به آن توجهي  جا آغاز مي باختين، بحث درباره زبان از همين
 نشان دهد.  

هاي  هر گفتاري با گفتارهاي ديگر ارتباط دارد. هر فردي با چشم به طور كلي، از نظر باختين،
يابد مگر  در سخن تحقق نمي» من«نويسد:  يك فرد ديگر قادر به ديدن و شناخت خود است. او مي

) گفتني است كه منظور او از مكالمه، مكالمه ميان دو شخص 70؛ 1373(باختين، ». ما«با تكيه بر 
كالمه، بيشتر مكالمه ميان دو گفتمان يا دو ديدگاه و زبان است. او معتقد خاص نيست، منظور او از م

ها  ناپذير است. ديدگاه اي با موضوع خود ارتباطي ژرف دارد و از موضوع خود جدايي است كه هر كلمه
ها و  اند و كلمه در هر موقعيتي كه قرار گيرد، نگاه  نشين شده ته  هاي مختلفي در كلمه بيني و جهان

اي كه  كند؛ مكالمه آورد. اين امر خود نوعي مكالمه ايجاد مي هاي متفاوتي را با خود مي دگاهدي
 . وابسته به زمان و مكان است

هاي مختلفي  هاست. او معتقد است ما با زبان مسئلة اساسي براي باختين، زبان نيست بلكه زبان
برند.  كار مي دام زبان خاص خود را بهدر جامعه روبرو هستيم. پزشك، سياستمدار، بازاري و... هر ك

تخيل «زند. او در كتاب  هاي مختلفي حرف مي هر انساني به طور معمول در طول روز با زبان
 نويسد: مي» اي مكالمه
دالنه در  ها از شهر فاصله دارد و ساده كه فرسنگ سواد نيز، با وجود اين بنابراين يك روستايي بي«

برد در چندين نظام زباني زندگي كرده  ناپذير به سر مي ديد او تنزل يك دنياي روزمرة ساكن و از
خواند (باختين در اينجا در داخل پرانتز به زبان اسلوني كتاب مقدس  است: او خدا را به يك زبان مي

توان در جامعه ايران، به زبان عربي قرآن اشاره كرد)، با زبان ديگري شعر  كند و مي اشاره مي
گويد و هنگامي كه دادخواستي را خطاب به  اش به زبان سومي سخن مي خانوداهخواند، با  مي

كوشد به زبان چهارمي لب به سخن  كند، مي منصبان محلي به يك ميرزابنويس ديكته مي صاحب
  ).386: 1391(باختين، ») اسناد«بگشايد (زبان رسمي ـ فاضالنه، زبان 

 
  روش تحقيق

هاي نيما (اعم از شعر، مقاله، يادداشت، كتاب و...) با الهام از روش تحليل  در اين تحقيق نوشته
  شود.   گفتمان، تحليل محتواي كيفي و تحليل مضمون، بر مبناي آراء باختين تحليل مي

عمل و  ها خود گاهي به معني كنيم و واژه ها فكر مي ما با استفاده از واژه«آيزايا برلين معتقد است: 
» ها و طرز زندگي است.  كردار است و بنابراين بررسي زبان مساوي بررسي فكر و حتي سراسر ديدگاه

diمفهوم گفتمان (  ريشه«حتي از لحاظ لغوي هم گفتمان چنين مفهومي دارد:  scourse فعل (
تجلي  به معني حركت سريع در جهات مختلف است. گرچه اين مفهوم به معني )discurrereيوناني (
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طور كه از ريشة آن پيداست، در علم بيان كالسيك  شود، همان زبان در گفتار يا نوشتار به كار برده مي
  ).72(عضدانلو، » شده است بر زبان به عنوان حركت و عمل تأكيد مي

شناسي و...   شناسي، انسان گفتمان در صد سال اخير در نقد ادبي، روانشناسي، فلسفه، جامعه
اي تعاريف خاصي از آن شده است. بر همين اساس شايد  ري داشته است و در هر زمينهكاربرد بسيا

توان به تعريفي مشخص از  بتوان گفت كه اين مفهوم بسيار سيال و تعريف گريز است و هرگز نمي
داند و از طرفي معتقد  مي» ها اي از جمالت و گزاره مجموعه«آن رسيد. فوكو گفتمان را به طور كلي 

مفاهيم و قواعد «دهد.  اي جهت مي ه گفتمان است كه به شيوة سخن گفتن در هر دورهاست ك
موضوعات و دانش و معرفت نيز تابع همين فرايندند. فوكو در بررسي علوم انساني از طريق 

رسد كه هر آنچه هست، اعم از سوژة انساني، موضوع علم و خود علم  شناسي به اين نتيجه مي ديرينه
  ).113: 1391(كالنتري، » هاي گفتماني هستند آن، برساختههاي  و رويه

زند، بيشتر يك صدا را در نظر دارد كه هر فرد  با وجود اين، باختين وقتي كه از گفتمان حرف مي
دهندة   كند. اين امر نشان با به كارگيري لغات و كلماتي خاص، صداي خود را از ديگر صداها متمايز مي

ها سامان  به طور خاص به آن  هاي مختلف در هر جامعه است كه گفتمان و ديدگاه ها ها، زبان بيني جهان
ها ندارد بلكه معتقد است كه  بخشد. گفتني است كه باختين به هيچ عنوان نگاهي بسته به گفتمان مي

  دهد.  هاي مدام مي ها خبر از دگرگوني وگويي است و در واقع گشودگي آنها گفت ماهيت آن
  

    گيري مكالمه و بسترسازي براي شكلتكثرگرايي 
گيري مكالمه  هايي كه موجب تكثرگرايي و بسترسازي براي شكل ترين مولفه برخي از اساسي

   .4انديشي؛  نسبيت  .3حسي با ديگران؛  همدلي و هم  .2پرسش و پاسخ؛   .1شوند عبارتند از:  مي
فراروي   .6ديگري و از ديگري به خود رسيدن؛ از خود به   .5گرايي و دور شدن از تفكر انتزاعي؛  تجربه

توجه   .8توانايي شنيدن صداي مخالف و پذيرفتن آن به مثابه صدايي متفاوت؛   .7محوري؛ »من«از 
وگويي زبان توجه خاص به ماهيت گفت  .10. توجه ويژه به خاطره و تخيل؛ 9به زمان حال و آينده؛ 

توجه به   .12مندي انسان و زبان؛  مندي و موقعيت انتوجه به زم  .11و هستي اجتماعي انسان؛ 
هاي عيني و  زدايي از جهان و توجه خاص به پديده تقدس  .13زيست جهان آدمي در زندگي روزمره؛ 

  صميميت با جهان و زبان در زندگي روزمره.  .14ملموس؛ 
  

  جايگاه خود و ديگري در انديشة نيما
پيشين، نشان دهندة حاكميت تفكر انتزاعي بر زندگي  هاي فرم زندگي انسان ايراني در دوره

روزمره و رفتارهاي اجتماعي است. از طرفي، زمان هم در زندگي افراد نقش مهمي نداشته است. 
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هاي قبل، با توجه به  كه زمان در زندگي افراد نقش مهمي نداشته اين است كه در دوره مراد از اين
هايي براي عمل كردن ايجاد شده بود كه  ي ارائه شد مرجعاندازي كه از زندگي انسان ايران چشم

ها بودند. سنت، آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي هم از آن  دهي به آن همواره افراد ملزم به پاسخ
هاي اجتماعي كه در  كردند. دين و عرفان از يك طرف و قواعد و سنت قيدوشرط ميها دفاع بي مرجع

داري در ايران و همچنين نوع نگاه مردم به  فته بودند و شكل حكومتارتباط با اين امور شكل گر
رسيدند و آن هم اهميت ندادن يا ناديده گرفتن  زندگي از سوي ديگر، همگي در يك نقطه به هم مي

بوده است و اين » من«بوده است. مرجع نهايي افراد براي پاسخ دادن به هر موقعيتي، » ديگري«
هاي پيشين است. اين خصوصيت  ختار انديشه در جامعه ايران در دورهيكي از خصوصيات بارز سا

كه زندگي روزمره و زيست  توجهي به امور روزمره است. حال آن برگرفته از همان تفكر انتزاعي و بي
گيرد. به قول باختين، ديگران همواره شكل كاملي به خود نمي» ديگري«جهان آدمي بدون حضور 

اجتماعي ناديده بگيريم،   را در عرصه» ديگري«مهمي دارند و وقتي كه  نقش» من«در زيست جهان 
  ايم.  در واقع خود را ناديده گرفته

هاي تفكر انتزاعي پي برده بود و درصدد پاسخ دادن به رسد كه نيما به محدوديتبه نظر مي
ا زندگي و عمل، اين در شعر و همچنين پافشاري او براي گره زدن شعر ب  ها بود. تأكيد او بر عينت آن

هاي همسايه  احساسات در زندگي هنرپيشگان و همچنين حرف  كند. در مقالة ارزش ادعا را تأييد مي
  و ديگر آثارش به اين امر پرداخته است.

ها را از اين زاويه  داند و تحوالت و دگرگوني مند مي مند و موقعيت نيما، انسان را موجودي زمان
كه طبيعت و واقعيت هستي چنين  كند؛ چنان انديشة او روبه جلو حركت ميكند. زمان در  تحليل مي

هاي شعري نيز  هاي قبل، زمان شكل ثابت و ايستايي داشت. اين امر حتي از طريق قالب در دوره است.
ها، عموماً با زماني روبه جلو مواجه نيستيم. كلمات و ابيات هر  قابل مشاهده است. در غزل و ديگر قالب

كند   و تعريف از پيش تعيين شده دارند و شعر هر چه بيشتر خود را به آن نزديك  روبه آن ايدهشعري 
مند نبوده و زندگي روزمره از  مند و زمان افزايد. انسان در شعر كالسيك اغلب مكان بر اعتبار خود مي

نويسد:  اي خود ميه حركت كند. نيما در يكي از نامه  اعتبار خاصي برخوردار نيست تا شعر به طرف آن
ملت ما ديد خوب ندارد. عادت ملت ما نيست كه به خارج توجه داشته باشد، بلكه نظر او هميشه به «

كنند نه وصف. شلوغ  همپاي آن در موسيقي كه بيان مي حالت دروني خود بوده است. در ادبيات و به
و گونه به ارغوان و تركيب پلوغي در اشعار وصفي ما هم به همين سبب است. تشبيه زلف به چوگان 

اين دو مضمون كه: گر چوگان زني بر ارغوان. اين گوينده كه از خارج روگردان است در عين بهره 
  ).139: 1385(نيما، » پردازد گرفتن از وصف خارج، باز به درون خود مي

با باطن به شما گفته بودم كه شعر قديم ما سوبژكتيو است؛ يعني «نويسد:  او در نامة ديگري مي
و حاالت باطني سروكار دارد. در آن مناظر ظاهري نمونة فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده 
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خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد كه در خارج وجود دارد. بنابراين نه  صورت گرفته ونمي
  ).145: 1385(نيما، » كه دكلمه شود كار اين خورد نه به كار ساختن نمايشنامه مي به

اي جز انزوا و انفعال ندارد. از  كند، نتيجه اين سر در خود فرو بردن كه نيما به آن اشاره مي   
گرايي  طرفي، تفكر عرفاني هم اين ويژگي را تقويت كرده است. ارتباط سلطه و استبداد با ذهنيت

مندي و  انكارناپذير است. تحميل كردن نوع خاصي از نگاه و تفكر بر زندگي انكاركنندة زمان
مندي انسان است. در چنين نگاهي انسان همواره رو به ذهنيت خاص خود دارد نه موقعيتي  موقعيت

كدام  گرايي خصوصيتي اجتماعي دارد و هيچ كه در آن قرار گرفته است. گفتني است كه اين ذهنيت
كند.  مي» يگريد«بهره نيستند. توجه به زندگي روزمره ما را متوجه حضور  از افراد جامعه از آن بي

هاي ديگر وابسته است و درك اين موضوع نياز به ديدي تازه  زيست جهان ما عميقاً به حضور انسان
  دارد كه هنوز جامعة ما از آن بهره كافي و وافي ندارد.

كند  گويي به مسائلي مي، صرف پاسخ»هاي همسايه حرف«خود را در    نيما بخش زيادي از تالش
عزيز من! بايد بتواني بةجاي «نويسد:  يده است. او در دومين نامة خود ميكه زمانة او پيش كش

سنگي نشسته ادوار گذشته را كه توفان زمين با تو گذارنيده، به تن حس كني. بايد يك جام شراب 
  ).109: 1385(نيما، » بشوي كه وقتي افتاد و شكست لرزش شكستن را به تن حس كني

توان ادوار  زند؛ از جدا شدن از خود. اما چگونه مي حرف مينيما از حس كردن ادوار گذشته 
گذشته را حس كرد؟ آيا مگر غير از اين است كه همه چيز اساساً از طريق زبان و كلمه حس كردني 

خانه كرده است؟ » كلمه«شود؟ آيا ادوار گذشته و هر آنچه بر انسان رفته است در جايي غير از  مي
اي جز كلمه  گويد. گذشته، خانه گذشته است كه نيما از آن سخن ميكلمه مكاني براي آن ادوار 

ها گوش بسپاريم به ما از  اي صداهاي گوناگوني وجود دارد؛ صداهايي كه اگر به آن ندارد. در هر كلمه
هايي كه  بيني ها و جهان هاي مختلف تاريخي خواهند گفت؛ از ديدگاه ها، حركت زمان و دوره موقعيت

هايش، در حال پاسخ دادن به  اند. نيما در اين نامه و در اغلب نامهف وجود داشتهدر ادوار مختل
رسند. او با پيش كشيدن اين موضوع كه شاعر كسي  هاي قبل به گوش مي صداهايي است كه از دوره

گرايي شاعران پيش از  گويي و ذهنيت است كه بتواند از خودش جدا شود، قصد دارد پاسخي به تك
كند؛ چيزي كه تا پيش از او كمتر به آن توجه  او بر ارتباط ميان خود و ديگري تاكيد ميخود بدهد. 
  شده بود.  

ديدن در جواني فرق دارد تا در سن زيادتر. ديدن در «در جاي ديگري از همين نامه آمده است:  
كه از آن  اي اينكه حتماً در آن بماني يا ديدن بر حال ايمان فرق دارد با عدم ايمان. ديدن براي اين

حال انصاف، ديدن در حال واقعه، ديدن در حال سير، در حال  بگذري. ديدن در حال غرور، ديدن به
  )109؛ 1385(نيما، » سالمتي و غيرسالمتي، از روي عالقه يا غير آن.
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كند. انسان  ها در طرز ديدن، خصوصياتي را از دورة خود برجسته مي نيما با اشاره به اين تفاوت
مند است و نبايد با تحميل ذهنيتي خاص، عرصة عمل را بر آدمي  مند و موقعيت جودي جسممو

كرد. نحوة ديدن و عمل كردن آدمي در هر موقعيتي به نحوة ارتباط او با آن موقعيت بستگي   تنگ
را   هدهد و اگر به اين امر توجه نكنيم آيند روي ما قرار مي اي پيش هاي تازه دارد. هر موقعيتي امكان

هاي  ماند پناه بردن به اندوخته از دست خواهيم داد. چرا كه در اين شرايط تنها راهي كه باقي مي
جاست كه زمان گذشته اساس  شان بر هر موقعيتي. اين فكري پيشين است و به نوعي تحميل كردن

شود.  گرفته ميهاي مختلف است ناديده  گيرد و امر نو كه حاصل ارتباط فعال با موقعيت كار قرار مي
مندي آدمي، مساوي است با پذيرش زندگي و عمل؛ مساوي است با  مندي و جسم پذيرش موقعيت

هاي  ها و نگاه ارتباط فعال و تاثيرگذار در زندگي. براي نيما، شاعر كسي است كه بتواند موقعيت
در خود داشته باشد؛ ها را  اي از تمام آن متفاوت را در اجتماع دروني كند و شعري بنويسد كه چكيده

  كه از خود به خود برسد بلكه از خود به ديگري و از ديگري به خود برسد.  يعني نه اين
قبول نكردن، توانايي نيست. توانايي در اين است كه خود را «نويسد:  در دوازدهمين نامة خود مي

ا قبول نداريم، بتوانيم مثل ها ر ها نگاه كنيم. اگر كار آن به جاي ديگران بگذاريم و از دريچة چشم آن
برند، برده باشيم. شما اگر اين هنر را نداريد بدانيد كه در كار  ها از كار خود مي ها حظي را كه آن آن

خودتان هم چندان قدرت تام و تمام نداريد. شاعر بايد خودش و همه كس باشد. موقتاً بتواند از خود 
قدر خودپسند، مغرور  كنم اين ده به شما نصيحت ميجدا شود. عمده اين است. همين را دستاويز كر

كنيد از خودتان جدا شويد، علتش اين است. حالت دوم كه  و از خود راضي نباشيد. اينكه دل نمي
فهميد از حالت اول اثر گرفته است، ولي براي من و شما اين  مزة كار ديگران را، مثل خودشان، نمي

اي كه در تاريخ فرهنگ   محورانه»من«يما در تقابل با نگاه ). ن119: 1385(نيما، » عجز، عيب است
-نويسد؛ يعني از جدا شدن از زبان و گفتماني سخن مي ايراني ريشه دارد، از جدا شدن از خود مي

گويد كه فرد در درون آن قرار گرفته است و از ارتباط فعال با افراد ديگري كه هر كدام داري نوع 
  توان خود را به جاي ديگران گذاشت و با چشم د دور مانده. اما چگونه ميخاصي از نگاه و زبان هستن

ها به جهان نگاه كرد؟ جواب شايد خيلي ساده باشد: از طريق همدلي. اما همدلي كردن و خود را  آن
جاي ديگران گذاشتن ساده نيست. براي اين كار، شاعر به تخيلي خالق نياز دارد و بايد درك عميقي 

يگري داشته باشد. جدا شدن از خود الزمة هر ارتباطي است. نيما با در نظر گرفتن اين از خود و د
كشد و بعد به  گرايي در شعرِ قبل از خود را به چالش مي گويي و مركزيت امر، در وهلة نخست تك

بايد بتوان از خود جدا شد. » موقتاً«نويسد  بخشد. او مي مشروعيت مي» خود و ديگري«ميان   تفاوت
جا بسيار مهم است. با اشاره به يكي از مباحثي كه باختين در اين زمينه بيان  در اين» موقتاً«كلمة 

منطق «كنيم به اهميت اين نكته بپرداريم. تودوروف به نقل از باختين، در كتاب  كند، سعي مي مي
گاه كه به  آندر صورتي كه من با ديگري يكي گرفته شود، «نويسد:  ، مي»گفتگويي ميخائيل باختين
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آورم  شود؟ من چه چيزي به دست مي عوض دو فرد تنها يك فرد باقي بماند، چه غنايي حاصل مي
بيند. او تنها ابعاد  داند و مي بينم، مي دانم و مي اگر ديگري در من يكي شود؟ او تنها آنچه را من مي

جاست كه  را تنها از آنكند، پس بگذار بيرون بايستد زي تراژيك زندگي مرا درون خود تكرار مي
تواند  گونه او مي دانم، ببيند و بداند. تنها اين بينم و نمي انداز خودم نمي چه را من از چشم تواند آن مي

به رخداد زندگي من به طور اساسي غناي بيشتري ببخشد. در ادغام صرف و با غير و زندگي وي، 
تر، صرفاً آن را  افزوني بخشم و به عبارت دقيق توانم گوهر تراژيك آن را تكرار كنم و من نيز فقط مي

دست يافت و تفاوت » خود«به » ديگري«از اين منظر صرفاً بايد از طريق ارتباط با » مضاعف كنم.
دو «نويسد:  وهشتم مي نبايد از ميان برداشته شود. نيما در نامة بيست» ديگري«و » من«ميان 

» شما باشد: خارج شدن از خود و توانستن به خود درآمدنقدرت، به طور متناوب اما دائمي، بايد در 
  ).137: 1385(نيما، 

» خود«اي جز از دست دادن  خارج شدن از خود اگر با بازگشت به خود همراه نباشد، نتيجه
كنيم و اين نوع ديگري از سلطه را  مصادره مي» ديگري«ندارد؛ چرا كه در اين صورت خود را به نفع 

تنها بايد بتوان از خود جدا شد  كند كه نه ما به درستي روي اين نكته تأكيد ميرقم خواهد زد. ني
تري از خود و  شود كه به درك بهتر و عميق بلكه بايد بتوان به خود نيز برگشت. اين امر باعث مي

  هاي تازه توان به عنوان عاملي براي كشف راه مي» ديگري«و » من«ديگري برسيم. به تفاوت ميان 
مالحظگي ناديده گرفت. اين تفاوت، تفاوت ميان دو فرد نيست، بلكه  كرد و نبايد اين امر را با بينگاه 

  تفاوت ميان دو فرهنگ است كه براي رسيدن به خود بايد آن را در نظر گرفت. 
، همچنان اين تفاوت »ديگري«و » خود«اما آيا نيما پس از مشروعيت بخشيدن به تفاوت ميان 

گيرد يا اين تفاوت را به نفع يك وجود وحدت يافته، منسجم و  ر خود در نظر ميرا در سراسر كا
  دارد؟ واحد از ميان برمي

زمان در انديشة نيما، آن خصوصيت پيشين خود را از دست داده است و كامالً روبه جلو حركت 
جايي پيش زند. او حتي گاه تا  مند حرف مي كند. به همين دليل هم هست كه از انسان موقعيت مي
اي از كودكي انسان  شان را مرحلههاي قبل و زندگي هاي دوره رود كه احساسات و تصورات انسان مي
پرسيدي چه مزيتي متأخرين بر متقدمين دارا هستند؟ اگر «نويسد:  وسوم مي داند. در نامة سي مي

روز بزرگ  منكر تكامل تدريجي باشي، هيچ مزيتي. اما هنر از يك نقطه حركت كرده اين نقطه روزبه
هستي را شامل فوائدي بداني، بسيار  شده و هستي ديگر كه بزرگتر است فراهم آورده و اگر هر

پيمايد و در هر قدم به  كار. يكي راه مي  ها و چيزها بر نقطة اول خواهد افزود. اين است بنيان رنگ
يابد. در عالم هنر هم همين را بايد در نظر گرفت. هنرِ امروز  رسد و چيزي در مي جايي نديده مي

  ) 143؛ 1385(نيما، » تر است. بارها دقيق
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كند. او معتقد است كه هر چه زمان بيشتري  گرايانة خود تأكيد مي نيما بسيار بر نگاه تكامل 
كه او به پيشرفت اعتقاد دارد؛  آيد و اين يعني اين مي  تري از هنر به دست  تر و ژرف بگذرد درك عميق

ت كه آيا هر شود اين اس جا مطرح مي آيد. سوالي كه در اين پيشرفتي كه با گذشت زمان به دست مي
  شود يا نه؟  تغيير و حركتي، لزوماً منجر به پيشرفت مي

ام و اصل علمي است كه  اين فكر را از منطق مادي گرفته«نويسد:  ودوم مي نيما در نامة چهل
). نيما در 153: 1385(نيما، » چيز نتيجة خودش نيست بلكه نتيجة خودش با ديگران است هيچ
كند؛ ارتباطي كه بايد به صورت  بر ارتباط ميان ابيات شعر تأكيد مي جا بيش از هر چيز ديگري اين

از نظر نيما، ذوق ». قواعد عروضي يا موزيكي يا هجايي«طبيعي شكل بگيرد نه مصنوعي و از طريق 
و حس بايد سطر را بسازند نه قواعدي از پيش تعيين شده. از طرفي، به طور مثال، در اشعار قديم 

بيت يا مصراع بر ديگر ابيات اندك است؛ چرا كه ارتباطي كه ميان ابيات وجود امكان تأثيرگذاري 
مراتبي است و به طور كلي از باال به پايين تنظيم شده است. ابيات در موقعيت  دارد كامالً سلسله

برابري نسبت به هم قرار ندارند. در واقع قواعدي كه براي هر نوع شعري تنظيم شده است، اين 
دهد كه ارتباط به صورت طبيعي شكل بگيرد. وزن و قواعد عروضي نقش پدر را در  ميامكان را ن

كند. آيا  مقتدر، خود را بر تمام ابعاد شعر تحميل مي» من«كند و به مثابه يك  شعر قديم بازي مي
صدايي و خودرأيي بيشترين توجه را به خود جلب  گرايي، تك گرايي، مركزيت اي كه درون در جامعه

  قائل نيست، از شعر، انتظار ديگري بايد داشت؟ » ديگري«د و اهميتي براي كن مي
چنان كه  هاي مختلف در جامعه آن و زبان  شود نتوان از كلمات در شعر، يكي از عواملي كه باعث مي
شود  بر موسيقي است. اصرار بيش از حد بر موسيقي باعث مي  بايد استفاده كرد، تأكيد بيش از اندازه

اي اجازة ورود به شعر را نخواهد  به طور محض تابع موسيقي باشد. در اين حالت، هر كلمه كه سطر
كه موسيقي شعر به آن اجازة ورود دهد. به طور كلي، در چنين شرايطي، موسيقي است  داشت مگر اين
نيما  اند.هاي مختلفي در جامعه هاي مختلف كه نمايندة گفتمان سازد نه كلمات و زبان كه سطر را مي
تمام كوشش من اين است كه حالت طبيعي نثر را در شعر ايجاد «... نويسد:  وششم مي در نامة پنجاه

شود. شعر جهاني است سوا و موسيقي  كنم. در اين صورت شعر از انقياد با موسيقي مقيد ما رها مي
نيست. همچنين توان براي شعر آهنگ ساخت، اما شعر، آهنگ  رسند مي هم مي جا كه به سوا. در يك

  ) 169؛ 1385(نيما، » توان شعر به وجود آورد، اما شعر، موسيقي نيست. براي آهنگي مي
كند. تا جايي كه در نامة صدوهشتم  هاي خود به اين امر اشاره مي نيما در خيلي از نامه

الحالي است و به حد اعالي خود سوبژكتيو.  شعر سنتي ما، مثل موسيقي ما، وصف«نويسد:  مي
كه با حالت ذهني  افزا باشد؛ مگر اين انگيز يا شادي تواند محرك احساساتي، مثالً غم نابراين نميب

گويم براي  آورد. اين است كه من مي كند، بلكه به ياد مي كسي وفق بدهد. زيرا چيزي را مجسم نمي
  )237؛ 1385(نيما، » دكالمه شدن به رسم امروز، مناسب نيست.
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گونه تفسير كرد كه شعر كالسيك به بيرون و صداي ديگري توجه كافي  اينتوان  حرف نيما را مي
اي اساسي و مهم است. او شعر و موسيقي  نويسد. اين نكته مي» به ياد آوردن«جا از  ندارد. او در اين
رسد كه شعر و موسيقي ما، به خاطره و  داند و از اين طريق به اين نتيجه مي الحالي مي ايراني را وصف

كه موسقي و شعر ما به خاطره  ه تعلق خاطر بيشتري دارند تا به زمان حال و آينده؛ منظور از اينگذشت
هاي فردي و جمعي و همچنين  توان گفت كه اگر به موقعيتاند چيست؟ در پاسخ مي و گذشته وابسته

ت اين توجه شود، چيزي كه همواره مورد توجه قرار خواهد گرف  مندي انسان مندي و جسم به زمان
و نوع زيست و زندگي روزمرة آدمي كه مدام در حال تغيير است و در هر موقعيتي، با » شدن«است: 

كند و به سمت  انديشي دور مي توجه به آن موقعيت، بايد مواضع خاصي اتخاذ كرد. اين امر ما را از جزم
حال و آينده كشاند. چيزي كه باعث ترجيح دادن خاطره و گذشته بر زمان  يك جهان نسبي مي

شود، سلطة امور ذهني و دروني بر امور بيروني و عيني است. گفتني است كه چيزي كه موجب به  مي
شود، خاطره و به نوعي حافظه است. به سخن ديگر، انگار شعر و حتي جامعه ايران كه  يادآوردن مي

ه ندارد و بخشي از اين پناهي جز حافظه و خاطر همواره خود را از طريق شعر به ياد آورده است، جان
  شناسي و شناخت انسان ايراني نسبت به جهان هم مربوط است.  موضوع به معرفت

كند كه به آن توجه  پذيرد و كوشش مي را مي» ديگري«و » من«كه نيما در آغاز تفاوت ميان  با آن
حسي  رحلة همكند؛ يعني او تا م صداي خودش را پيدا نمي» ديگري«خاصي نشان دهد، در انديشة او، 

كند. او همواره  رود اما پس از آن تالشي براي جلو رفتن نمي دلي با ديگران و حتي اشياء پيش مي و هم
كند خود را به جاي ديگران بگذارد، و اين كار را به ديگر شاعران زمان خود هم پيشنهاد  تالش مي

ها باشد. اما بايد توجه داشت كه  آن ها فهم كند و به واقع دهان كند، تا رنج ديگران را مثل خود آن مي
تواند نمايندة  به هيچ عنوان نمي» من«رسد.  جا به پايان نمي اين از مراحل اولية كار است و كار در اين

  توجه كنيد:» خونريزي«باشد. مثالً به اين بخش از شعر » ديگري«خوبي براي 
  من به تن دردم نيست

  ين را كه چرايك تب سركش، تنها پكرم ساخته و دانم ا
  و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شالقي ست

  كه فرو آمده سوزان
  دمبدم در تن من.

  اند تن من يا تن مردم، همه را با تن من ساخته
  و به يك جور و صفت مي دانم

  ).759: 1384اند (نيما،  كه درين معركه انداخته
نمود ناب و نهايي همبستگي آدميان عشق «نويسد:  مي» انسان در شعر معاصر«مختاري در كتاب 
پيوندد. رابطة  گرايانه، به ديگري نمي اي سطحي و تصادفي، و با تفكري صرفاً درون است. انسان به شيوه
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كوشد يگانگي با  اش، مي انداز اوست. از اين رو نيما در شعر، به ويژه در شعرهاي عاشقانه واسطه چشم بي
  ت (جهان) را با هم تركيب كند.هماني با طبيع انسان (معشوق) و اين

انداز اصلي اوست. عشق به همراه و همدم خاص، و  تابد. و عشق چشم انسان تنهايي را برنمي
عشق به همراهان و همدمان عام. عشق به انسان در كليت خود اين روح غنايي را سرشار كرده است. 

  و ايمان به پيروزي در جزء به جزء ذهن او نشان همين عشق است.
گرايانة شاعر آن است كه زبان درد و زبان تنهايي را به زبان عشق و زبان يگانگي  تالش انسان

هاست. خواه همبستگي در جامعه و خواه اتحاد  بپيوندد. زبان شعر همان زبان همبستگي ميان انسان
 رسد. همچنان كه در عشق با انسان ديگر به وحدت با طبيعت. زبان انسان در شعر به وحدت مي

» پي دارو چوپان«) در ادامه، مختاري به بخشي از شعر 265ـ  264؛ 1392(مختاري، » رسد. مي
  دهد: ارجاع مي

  گونه كه تو ام آن من ترا بوده
  اي نيز مرا بوده

  همچو دو كفة نارنج بريده به نهانش دستي
  )581؛ 1384وين دمش داده همان دست نهان پيوستي. (نيما، 

دهد كه شعر نيما چه خصوصياتي دارد. او به درستي به اين نكته  مختاري به خوبي نشان مي
كوشد يگانگي با انسان  اش، مي نيما در شعر، به ويژه در شعرهاي عاشقانه«كند كه  اشاره مي

در واقع، مختاري هم اعتقادي جز » هماني با طبيعت (جهان) را با هم تركيب كند. (معشوق) و اين
كند و  ر نيما، هم ديدگاه خود را نسبت به نحوة ارتباط با ديگري بيان مياين ندارد و او با تحليل شع

در » ديگري«شناسي به  گفتني است كه مختاري از نظر معرفتكند.  هم رويكرد نيما را آشكار مي
شناسي شعر  من در اين بررسي فقط در پي نقد معرفت«... نويسد:  شعر معاصر پرداخته است. او مي

شناسي كار مختاري  ) از نظر معرفت23؛ 1392(مختاري، » ام و بس. سائل انسانيمعاصر در زمينة م
شناسي  از مشكالت موجود در شعر معاصر ايران، مربوط به حوزه معرفت قابل تحسين است. بسياري

مندي و  است. اگر خيلي از شعرها نمود عيني ندارند، اگر تن در شعر نمود آشكاري ندارد، اگر جسم
همه و همه به حوزه  اند،يشود و شعرها اغلب انتزاع ناديده گرفته مي انسان مندي موقعيت
شايد نتوان به همه اين را  كه گو آن ـهاي انسان ايراني  شود. يكي از ويژگي شناسي مربوط مي معرفت

براي رسيدن به يك امور عيني  ناديده گرفتن است ـتعميم داد اما بدون ترديد گفتمان غالب همين 
همواره در چنين  گونه بيان كرد كه انسان ايراني توان اين تر است. الاقل مي واالتر و مهم زندگي

. عرفان، يست جهان واقعيدر مسير ناديده گرفتن و پشت كردن به ز ،مسيري قدم برداشته است
، نراقي و شريعتي ،احمد آل نظيرو حتي متفكراني  ـهاي سياسي در ايران نظامدين و همچنين 

كردند كه به  كه نسبت به ديگري (غرب) سر ستيز داشتند و انسان ايراني را تشويق مي نشايگا
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نگاه ما به جهان وارونه است.  نحوةشكل و  اند. برداشته گامدر اين مسير  ـهويت اصلي خود برگردد 
اعتنايي به جهاني كه در آن هستيم.  بي ،اعتنايي به جهان است حاصل بي ،شناخت ما از جهان

ثير چنين نگاهي به جهان أدر جامعه ايران، بسيار تحت ت هانگرش ها و ها، گرايش قيات، ارزشاخال
با جهان موجود دارد.  را نسبت كمتريناست. حقيقت براي انسان ايراني جاي ديگري است. جايي كه 

 رهنگي،، به داليل تاريخي و فزمان، مكان و همه چيز آن با جهان موجود متفاوت است. انسان ايراني
  كند تا در جهاني كه در آن هست. بيشتر در آرزوها و روياهايش زندگي مي

با وجود اين، يكي از مشكالتي كه در نقد مختاري وجود دارد، نوع نگاه او به زبان و انسان است. 
زبان انسان در شعر به وحدت « نويسد: او بيشتر به دنبال وحدت است تا هر چيز ديگري. او مي

در چنين نگاهي چه جايگاهي دارد؟ آيا » ديگري.» «چنان كه در عشق با انسان ديگر... رسد. هم مي
شود؟ آيا اين نگاه نشأت گرفته از واقعيتي است كه در عشق يا در  ديگري به نفع وحدت مصادره نمي

  شود؟ زبان شعر پديدار مي
  

  گيري نتيجه
، با ادغام شدن »ديگري«تز را  و آنتي در نظر بگيريم» من«در انديشة نيما، اگر تز را به عنوان 

رود و يك جهان  از بين مي» ديگري«و » من«آورد، تفاوت ميان  اين دو كه يك سنتز را به وجود مي
دهد و  اهميت مي» ديگري«و » من«شود. نيما به تفاوت ميان  و آگاهي واحد مبناي همه چيز مي

كند و  نمي» تفاوت«شي براي حفظ اين كند به آن مشروعيت بيشتري ببخشد اما تال حتي سعي مي
جاست كه بايد  گيرد. اين پارچه ناديده مي يافته و يك آن را با تأكيد بر يك آگاهي و جهان وحدت

وگويي.  كند، ديالكتيكي است نه گفت هايش عنوان مي طور كه خود او در نامه گفت تفكر نيما، همان
ي دارد و ميان انديشة ديالكتيكي، آن هم از نوع نيما به انديشة ديالكتيكي هگل تعلق خاطر زياد

هاي مهمي وجود دارد. اين موضوع در شعر او هم  وگويي باختين تفاوت اش، با انديشة گفت هگلي
وگويي ناتمامي و نافرجامي آن  تأثير عميقي بر جا گذاشته است. يكي از خصوصيات بارز انديشة گفت

د و همواره روبه سوي آينده دارد. اما ديالكتيك هگلي در توان متصور ش است و پاياني براي آن نمي
هاي انساني را در خود  اي به خود پايان خواهد داد و اين نظام فكري بسته تناقضات و تفاوت نقطه

كند. در شعر نيما  يافته مصادره مي پارچه و وحدت چيز را به نفع جهاني يك حل خواهد كرد و همه
قرار دارد؛ چرا كه او با ادغام كردن » من«ارد و همچنان زيرساية صداي مستقلي ند» ديگري«هم، 

بيني مسلط  دهد كه حاصل يك جهان را نشان مي  پارچه يافته و يك جهاني وحدت» ديگري«و » من«
تواند در اين  بر متن است. هر تناقض و تفاوتي كه در هستي و جهان آدمي وجود دارد، تنها مي

  نشان دهد. پارچه خود را بيني يك جهان
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 ايگويانهتك و واسطهبي حضور جا همه در كندمي كوشش كه ايران در مسلط و رسمي گفتمان
 و وحدت بر تمركزت. اس كرده پيگيري خاصي اصول براساس را خود هايهدف همواره باشد، داشته
د. كنمي خفه را متفاوت صداهاي هاآن طريق از كه است گفتمان اين مفهومي ابزارهاي از پارچگي يك
 ابعاد در گفتمان اين بيشتر نفوذ براي را راه و است مسلط گفتمان خدمت در سي)فاري (رسم زبان

 تنها كه چرا داند؛مي خود دشمن را» يديگر«، رسمي و مسلط گفتمان د.كنمي هموار اجتماع مختلف
» نم«ا ب كه تفاوتي طريق از» يديگر« چهرة كه جايي از و است پارچگي يك و وحدت او براي مهم امر

 نابهنجار موجودي ،گفتمان اين در ديگريد. شومي طرد و سرزنش هميشه شود،مي بازشناخته دارد
ت. اس پارچگي يك و وحدت كنندة تهديد» يديگر«د. شو يم اجتماعي نظم زدن برهم موجب كه است

 حذف و طرد بخشد؛مي هويت خود به» فحذ«و » دطر«ق طري از رسمي گفتمان ديگر، سخن به
 را متفاوتي امر هر افراد، بر آن تحميل و جمعي و مشترك امور بر افراطي كيدأت با گفتمان اينت. تفاو
 ايند. آيمي وجود به» يديگر«ي نف با وحدت و پارچگي يكد. دانمي خود دشمن را آن و گذاردمي كنار

 مشخص پيش از اصولي دادن تعميم درصدد ،»يديگر«و » نم«ن ميا تعامل و ارتباط انكار با گفتمان
 بديهي و مشخص كامالً عملي زندگي بر انتزاعي انديشة تحميل گفتمان، اين درت. اس افراد تمام بر
 ازه روزمر زندگي كه هم داليلي از يكي و دهدمي نشان را اين از غير چيزي روزمره زندگيت. اما اس

مي شكل تفاوت طريق از ديگري با من ارتباطت. اس همين شودمي ي ناديده گرفتهرسم گفتمان سوي
 گرفتن ناديده با رسمي گفتمان رد.دا آشكاري نمود روزمره زندگي در ديگري و من ميان تفاوتد. گير
 و كندمي مصادره خاص مفاهيمي نفع به را عملي زندگي دارد، وجود عملي زندگي در كه تفاوت، اين
 موجودي» نم«ز ا كندمي تالش مسلط و رسمي گفتماند. دهمي تقليل مشخص سطحي به را آن

 محدودة از خارج كه چيزي هر ؛دكن نگاه تهديد يك عنوان به ايغريبه هر به نسبت همواره كه بسازد
 ازت. اس نابهنجار دليل همين به و شودمي محسوب روي كج و انحراف نوعي بگيرد، قرار »من« شناخت

 افراد كردن رفتار نحوة براي زيادي هايالگوي كه مشخص، و شده تعريف اصول آن از انحراف نظر، اين
 در فردد. بپاش هم از جامعه و بخورد مه به اجتماعي وحدت و نظم كه شود يم موجب كند،مي ايجاد
 نظر در او فرديت عنوان هيچ به و نيست جمع هايهدف خدمت در ابزاري جز چيزي گفتمان اين

 نهادهاي از يكي مثابه به خانواده، بر كه است اين گفتمان اين ديگر خصوصيات ازد. شو ينم گرفته
 تعريف اصول همان مبناي بر هخانواد در افراد كه ساده دليل اين به ورزد؛مي اصرار بسيار اجتماعي،

 خانواده هر درون در ديگر، طرف از ود. كنن يم دروني را اصول آن راحتي به و شوند يم تربيت شده
  د. دار نياز بسيار افراد درآن  شدن نهادينه به گفتمان اين كه دارد وجود مراتبسلسله از نوعي

 بر اوت. اس آن حركت نحوة و زمان به نيما نگاه نوع ،شود اشاره آن به است الزم كه ديگري مسئلة
 باد. كننمي حركت واردايره وي نظر از زمان و كند مي تأكيدبسيار  انسان منديموقعيت و مندي نزما

 اشاره پيشين هايدوره در انسان كودكي به بارها خود هاينوشته در اوت. گراستكامل نيما اين، وجود
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 اند،يافته بروز دوران آن در كه احساساتي حتي و شده مطرح مسائل از خيليكه  است معتقد و كندمي
 چنين نظري پيامدهاي اگرت. اس انسان كودكي دهندة نشان جهان، و هستي با آدمي مواجهة نوع و

 و است معتقد پيشرفت به نيما ديگر، سخن بهم. رسيمي پيشرفت مفهوم به بگيريم، نظر در را رويكردي
مي ديده هگل و او انديشة ميان هاييشباهت جا اين در د.دانمي قبل ةدور از تريافتهتكامل را دوره هر
 مراحل كه معياري باختين تاريخ در«سد: نويمي» يگرايمكالمه«ب كتا در هولكوييست مايكلد. شو

 چندگانگي بلكه نيست، لوكاچ و هگل نظر مورد وحدت و يگانگي سنجيد آن با توانمي را آگاهي باالتر
 آگاهي جاي بهت: اس خوابيده پيشرفت مفهوم از گراييمكالمه فهم در ديگر اساسي تفاوتت. اس تنوع و

 را آن ما و رود يم پيش فرارونده و خروشان موجي همچون دائم طور به كه آگاهي نوعي يا گراوحدت
ه مكالم و گوييتك ميان دائمي پيكاري همانند را تاريخ گراييمكالمه يابيم،مي لوكاچ و هگل نزد

» رد.گيمي نظر در نيز را دائمي وارونگي يا بازگشت امكان و بيندميگ) ديالو و مونولوگ(
  )123 ؛1395 ،هولكوييست(

به  نيماد. دار گراييمكالمه به اندكي توجه و است هگل هايانديشه وامدار بيشتر نظر اين از نيما 
» دخو«ز ا شدن خارج بر اول وهلة درد. او كنمي نگاه شناسايي براي يموضوعهمچون » يديگر«

 يك او، جاي را خود تا كندمي تالش يعني كند؛مي مهيا را كار مقدمات طريق همين از و كندمي تأكيد
 ينظام تا گرددميازب خود به خود، موضوع از دقيق دريافت از پس و بگذارد شئ، يك يا ديگر انسان
 وجود به تفاوت حذف و تفاوت گرفتن ناديده طريق از وحدت ايند. ده شكل را منسجم و يافتهوحدت

 پر در سعي ديالكتيكي شكل به است، هگل نام به ايدئاليست يفيلسوف وامدار او كه جاآن از د.آيمي
 و، »يديگر«ن كرد مصادره جز چيزي كار نتيجة ود. دار» يديگر«و  »خود«ن ميا شكاف كردن
 حال در» نم«ع نف به باز متفاوت، ايشيوه به بار اين ،»يديگر«ا ج اين درت. نيس، »من«ا ب او تفاوت

 زمان به نسبت كه رويكردي در حتي نيماد. شومي گرفته او از بودن متفاوت حق و است شدن مصادره
 را خود كودكي دورة انسان كه است باور اين بر و است پيشرفت به معتقد اوت. اس هگلي دارد تاريخ و

 گراستتكامل كه كندمي بيان خود هاينامه در بارها اوت. اس رسيده بيشتري آگاهي به و است گذرانده
  د. كن يم آشكار تاريخ به نسبت را او هگلي و خطي نگاه ديگر بار يك مسئله همين و

» دوجو«ر د هولكوييست تعبير به و زبان در كه فرديمنحصربه موقعيت و جايگاه دليل به »نم«
 و ديدگاه از تا دهدمي اجازه او به شخص هر مكان و زمانت. اس متفاوت» يديگر«ا ب ،كرده اشغال
 موقعيت گرفتن ناديده براي كوشش پارچگي، يك و وحدت براي د. كوششبنگر جهان به خاص ايزاويه
  ت.اس زبان در» يديگر«و  »من«د فرمنحصربه و خاص
پاره با كه است نسبتي حاصل» نم«، واقع درت. اس ديگر گفتارهايپاره به پاسخي گفتاريپاره هر

 به و غير با ژرف ارتباط مثابه به را بودن و كندمي تأكيد بسيار نكته اين بر باختيند. دار ديگر گفتارهاي
 مكالمهد. دار را خود از فراروي توانايي همواره كه باز و گشوده رويدادي گيرد؛مي نظر در رويداد مثابه
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 شكل خود به فعال ارتباطي با و رسندمي بهم گفتارهاپاره كه جايي درد. دهمي رخ زبان از سطح اين در
 در كدام هر كه دارد بستگي جايي به» نم«ز ا» يديگر«و  »يديگر«ز ا »من«ك ادرا نحوة د.دهنمي

 داشته كامل اشراف چيزههم به كه دهدنمي اجازه من به من موقعيتم. ايكرده اشغال زمان و مكان
 ما، از يك هرد. داربرمي پرده موضوعي چنين از ديگري موقعيت كه همچنان ببينم، را چيزهمه و باشم
  يم.هست وابسته هم به خود، موقعيت و خود از بيشتر ادراك و فهم براي ديگري، و من

ها نبايد موجب غفلت از كار مهم و بزرگي شود كه نيما انجام داد. نيما فرزند زمان اما اين اشارت
هاي او براي شنيده شدن صداي  خود بود و دريافت عميقي از تاريخ و مسائل روز داشت. تالش

پردازان و شاعران  ترين و تأثيرگذارترين نظريه شك او يكي از مهمانگيز است و بدون   ديگري ستايش
پذيرد و  را مي» ديگري«و » من«كه نيما در آغاز تفاوت ميان  پيشرو در شعر فارسي است. با اين

-صداي خودش را نمي» ديگري«كند كه به آن توجه خاصي نشان دهد، در انديشة او،  كوشش مي
رود اما پس از آن كوشش  ي و همدلي با ديگران و حتي اشياء پيش ميحس يابد؛ يعني او تا مرحلة هم

كوشد تا خود را به جاي ديگران بگذارد، و اين كار را  كند. او همواره مي بيشتري براي جلو رفتن نمي
ها فهم كند و به واقع  كند، تا رنج ديگران را مثل خود آن به ديگر شاعران زمان خود هم توصيه مي

جا به پايان  اشد. اما بايد توجه داشت كه اين از مراحل اولية كار است و كار در اينها ب دهان آن
  تواند نمايندة خوب و كامل ديگريِ هم عصر او باشد.  رسد. به هر رو، منِ نيما نمي نمي
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  تهران: نشر اختران، چاپ پنجم.در ستايش شرم، )، 1387قاضي مرادي، ح (
تهران: نشر  گويي در ميان ايرانيان، وگو و گستردگي فرهنگ تك شوق گفت)، 1392مرادي، ح ( قاضي

  دات، چاپ دوم.
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تهران: نشر ناختي، ش شناسي، فلسفي و جامعه گفتمان از سه منظر زبان)، 1391كالنتري، ع (
  شناسان، چاپ اول. جامعه
  ترجمة هاله الجوردي. احياي معنا يا كاهش توهم،)، 1385ريكور، پ (

  ترجمة كوروش صفوي، تهران: نشر هرمس، چاپ سوم. شناسي عمومي، دورة زبان)، 1389سوسور، ف (
  درآمدي بر گفتمان يا گفتماني درباره گفتمان. )،1372عضدانلو، ح (
  ترجمة يوسف اباذري. تخيل معمولي باختين،)، 1381گاردينر، م (
  تهران: نشر توس، چاپ چهارم. انسان در شعر معاصر،)، 1392مختاري، م (

ترجمة مهدي اميرخانلو، تهران: نشر  گرايي، ميخائيل باختين و جهانش، مكالمه)، 1395هولكوييست، م (
  نيلوفر، چاپ اول.

  تهران: نشر نگاه، چاپ اول.هنر و شعر و شاعري، دربارة )، 1385يوشيج، ن (
  گردآوري سيروس طاهباز، تهران: نشر نگاه، چاپ هفتم.مجموعة كامل اشعار، )، 1384يوشيج، ن (

  


