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چکیده
مدل «وصفی ـ روایی» شعر ،مهمترین نظریهی نیمایوشیج در تغییر شعر کالسیک و ایجاد شعر نو است.
در برآمد ارائهی این مدل ،ادبیات معاصر از سنت به نوآوری و از وصف به روایت حرکت کرد .اما
آنچه قابل تأمل مینماید این است که نیما در آغاز راه بر مبنای این مدل ،شعر کالسیک به ویژه غزل را
ذهنی تلقی کرد و اذعان داشت در غزل کالسیک ،روایتی وجود ندارد و آنچه هست قصهگویی است؛
حال آنکه بازنگری نظریهی او در ارتباط با شعر کالسیک نشان میدهد تأکید او بر مسألهی عینیت در
وصف ،باعث شده داللت ضمنی و زمان روایت که تحتتأثیر ذهنیت هستند ،نادیده گرفته شود؛ به
هدف روشنگری مدل وصفی ـ روایی نیما ،اشعار او با غزلیات شمس مولوی مقایسه شدهاست .نتیجهی
مقایسه بیانگر این است که مولوی با همان ذهنیتگرایی در برخی غزلها ،توانسته مطابق با مدل وصفی
ـ روایی از قصهگویی به روایت نزدیک شود .نیما در دهههای آغازین شاعری با تأکیدی که بر عینیت
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همین دلیل ،در اشعار اولیهی او ساختار روایی نمیبینیم و صرفاً داستانگویی است .در این مقاله با

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
داشته ،از روایت به دور است ،اما در میانهی راه با تجدید نظر در نظریهاش ،به ذهنیتگرایی روی
آورده و در این زمان توانستهاست به روایت نزدیک شود که نمونههای آن در اشعار بعد از سالهای
 8921دیده میشود.
واژههای کلیدی :مدل وصفی ـ روایی ،نیما ،غزلیات شمس ،روایت ،عینیت ،ذهنیت.

.8مقدمه
غزل روایی از قدیمیترین نوع شعر است که در ادبیات ما حضور دارد و اغلب با عنوان داستانهای تمثیلـی
و قصه از آن یاد شدهاست« .روایتها در سادهترین مفهوم ،داستانهایی هستند کـه در زمـان رم مـیدهنـد  ...و
راوی کسی است که داستانی را نقل میکند( ».آسابرگر21 :1911 ،ـ  .)21نمونههای فراوانی با مدل داستانوارگی
از عصر رودکی تا به امروز سروده شدهاند ،اما درصد حداقلی عنصر روایت را ـ که جدا از قصـهگـوییاسـت ـ
دارند و مابقی صرفاً با عناصر داستانی تحلیل پذیر هستند؛ چنان که این ساختار روایی در شعر رودکی آمدهاست
(روحانی و منصوری )112 :1916 ،و شکل تکاملیافتهی آن که دربردارندهی گفتوگو است ،در غـزل خاقـانی
دیده می شود (ایشانی )93 :1913 ،و اوج آن هم در شعر سعدی ،مولـوی ،حـافو و صـابب اسـت .ایـن رونـد
داستانپردازی در غزل ،تا ادبیات معاصر نیز ادامه داشت تا اینکه در جریان شعر نو توسط نیما دگرگون شد.
نیما زمانی که با ارابه دادن نظریهی ادبی خود مبنی بر تغییر همه جانبهی شعر ،بنیانگذاری شعر نو را به نـام
خود تثبیت نمود و بر اهمیت داستانسرایی و نقالی تأکید کرد ،آن را کاملترین فرمها دانسـت (یوشـیج:1919 ،
 )111و نظریهی خود را با عنوان مدل وصفی ـ روایی مبنی بر تغییر شعر کالسیک و ایجـاد شـعر نـو ارابـه داد.
مدل وصفی روایی نوعی ساختار روایی در شعر است که «شاعر در این گونه اشعار ،با فرم و ساختمان دقیق به
زمان و مکاناند ـ به روایت نزدیک میسازد( ».ارجی .)11 :1931 ،او خود را نخستین کسی میداند کـه حالـت
وصفی و روایی را در شعر فارسی به وجود آوردهاست که در شعر کالسـیک وجـود نـدارد .او در قضـاوت در
مورد شعر کالسیک و نظریهی خود چنین میگوید« :تمامی اشعار قدیم مـا یـک حالـت تصـنعی اسـت کـه بـه
واسطهی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی ،این حالت را یافتهاست؛ این است که هر وقت شـعری را از قالـب-
بندی نظم خود سوا میکنیم ،میبینیم تأثیر دیگر دارد .من این کار را کردهام که شعر فارسی را از ایـن حـبو و
قید وحشتناك بیرون آوردهام ،آن را در مجرای طبیعی خود انداختهام و حالت توصیفی بـه آن دادهام( ».یوشـیج،
 .)191 :1919از همین رو در نظریهاش اعالم میکند« :ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود .موضوع تازه کافی
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وصف پدیدههای عینی میپردازد و آن را با گفتگو ،دکلماسیون (بیان طبیعی) افعال داستانی ـ که مالزم عناصـر

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،2پاییز و زمستان 1931
نیست و نه این کافیست که مضمونی را بسط داده ،به طرز تازهای بیان کنیم ،نه این کافیست که با پو و پیش
آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعها یا وسابل دیگر ،دست به فرم تازهای زده باشیم .عمده ایـن اسـت کـه
طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی که در دنیای با شعور آدمهاست ،به شعر بدهیم  ...تـا ایـن کـار
نشود ،هیچ اصالحی صورت پیدا نمیکند( ».همان191 :ـ  .)191بر این اساس« ،غـزلسـرایی را میـدانی تنـ،،
مبتنی بر ذهنیگرایی ،مبتنی بر پیرایهسازی و عناصر بالغی تزبینی ،فاقد تجربـههـای گسـتردهی زنـدگی ،فاقـد
وصف تجسمی و عینی و  ...دانسته و الگوی وصفیروایی را در تقابـل بـا آن تبیـین کـرده اسـت( ».چراغـی و
رضی.)91 :1911 ،
اما نیما در آغاز راه با ارابهی این مدل ،برای رسیدن به سـاختار وصـفی روایـیاش ،بـر عینیـت در وصـف
پدیدهها تأکید کرد که بر مبنای آن تمامیت شعر کالسیک به ویژه غزل را ذهنیتگرا نامید که در حالـت روایـی،
صرفاً داستانگویی است .تفاوت قصه و داستان با روایت این است که« :آنچه از روایت موردنظر است ،نه صرف
داستان و قصه که وجود زمینهای روایی است که معنای متن حول آن ساماندهی میشود .این زمینهی روایی می-
تواند فاقد شاخصههای داستانی ،چون شروع ،اوج ،گرهافکنی ،گرهگشایی و مانند آن باشد؛ یعنی الزامـی نیسـت
که روایت حتماً به واسطهی کنش ارابه شود .کنش مورد نیاز برای ساخت روایت ،همان دانش و تجربیات ذهنی
خواننده است که از طریق تداعی معانی ،زمینهی روایی را به روایت تبـدیل مـیکنـد( ».کریمـی119 :1931 ،ــ
.)111
این مسأله قابل قبول است که شعر کالسیک ،در جنبههای روایی کم توان است ،اما تأکیدی که خود نیما بر
عینیت دارد نیز در جنبهی روایی کارآیی کمتری دارد؛ زیرا داللت ضمنی و زمان روایت ،وجود ذهنیت را ایجاب
میکند .از همینرو میبینیم خود نیما در آغاز شاعری ،با ساخت سنتی روایت (وجود عناصر داسـتانی ملمـوس
به ساخت روایی میرسد .همچنین وقتی به شعر کالسیک دقت کنیم ،میبینیم شاعران برجسته با ذهنیـتگرایـی
توانستهاند از آن حالت داستانگویی صرف جدا شـوند و بـه جنبـهی روایـی برسـند کـه نمونـهی آن برخـی از
غزلیات شمو مولوی است.
این مقاله ساختار وصفیروایی نیما را با غزلیات شمو موالنا مقایسه کردهاست .مقایسه نشان میدهد ،نیمـا
که در تقابل با شعر کالسیک عینیت را تأکید کرده ،در دههی پایانی شاعری به ذهنیت روی آوردهاست .از طرفی
در غزلیات شمو ،موالنا در برخی موارد توانستهاست جنبهی روایی داشته باشد که اثباتی بر ردّ سـخن نیمـا در
فقدان کارآیی ذهنیت در روایت است .این موارد همراه با چند نمونه شعر از هر دو شاعر بررسی میشود.
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مثل اوج و فرود قصه و داستان) شعر میگوید و در دههی پایانی عمر شاعریاش ،وقتی به ذهنیت روی میآورد

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
 .2پیشینهی پژوهش
در مورد روایتشناسی غزلیات شمو ،چند پژوهش موجود است که البته در آنها به داستانوارگی غزلیـات
توجه شده و از روایتشناسی که مربوط به نقد ساختارگرایی میشود ،سخنی نیامدهاست؛ این پژوهشها عبارتند
از کتاب «بوطیقای قصه در غزلیات شمو» اثر علی گرآوند که نویسنده در این کتاب تمامی داستانهای غزلیات
را استخراج کردهاست .مقالهی «گفتمان روایی در غزلیات شمو :شیوههای روایت از تکگویی درونی تا جریان
سیال ذهن» ،از عبدالناصرخیاط و سمیّه اسدی که در فصلنامهی تخصصی مولوی پژوهـی ( )1931چـا

شـده

است .در این مقاله هدف غایی تحقیق ،بررسی فضای وهمآلود غزلیات در سـایهی عناصـر روایـتگـر «جریـان
سیّال ذهن» و تکگویی درونی است .مقالهی «داستانوارگـی در غزلیّـات شـمو» ،اثـر داوود اسـررهم و سـمیّه
اسدی که در مجلهی ادب فارسی ( )1932چا

شده و در آن هم ساختار داستانی غزلیات بررسـی شـدهاسـت.

مقالهی «بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمو» ،از شهین حقیقی و کـاووس حسـنلـی در فصـلنامهی
کاوشنامه ( )1911چا

شدهاست .در این مقاله هم نویسندگان ،ساختار داستانی یک غزل را بررسی کردند.

دربارهی مدل وصفیروایی نیما در کتابها بسیار سخن گفته شدهاست؛ مقالهی «بررسـی تطبیقـی نظریـهی
گفتگویی نیما یوشیج و میخاییل باختین» ،از قدسیه رضوانیان ( )1939در ادبیات پارسی معاصر چا

شدهاست.

در این مقاله نویسنده ضمن تأیید نظریهی نیما ،آراء او را با باختین سنجیده است .تنها در یک مقاله نگاه انتقادی
صریح به نظریهی نیما شدهاست؛ مقالهی «تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج به شـعر کالسـیک در تبیـین الگـوی
وصفی رواییِ شعر نو» از رضا چراغی و احمد رضی که در مجلهی ادب پژوهی چا

شدهاست .در این مقالـه،

نگارندگان رویکردهای انتقادی نیما را نسبت به شعر کالسیک در الگوی وصفیروایی شعر نـو بررسـی و نقـد
کردهاند .همچنین در مقالهی «تحلیل تأثیر وضعیت داللتی نشانه در سیر تطور روایت در شعر نو ایران» از فـرزاد
چند مقاله نیز با همکاری دیگران در مورد نشانهشناسی اشعار نیما چا

شدهاست که در آنها به سستی نظریـهی

نیما در آغاز شاعریاش اشاره کردهاند .اما تاکنون در پژوهشی ،نظریهی نیما در تقابل با شعر کالسیک و غزلیات
شمو بررسی نشدهاست .این پژوهش با تأسی از مقاالت انتقادی به ویژه مقالهی چراغی و رضی ،نظریهی نیمـا
را در مقایسه با غزلیات شمو بررسی و ارزیابی کردهاست.
 .9مقایسهی نظرات نیما دربارهی شعر کالسیک در آغاز و پایان شاعری
قبل از تحلیل و بررسی ،این نکته اهمیت دارد که بدانیم نیما چه در مورد شعر کالسیک چه نظری دارد .آراء
کلی نشان میدهد او هیچوقت چون افراطگران دورهی مشروطه ،شعر کالسیک را رد نکرد اما در آغاز شـاعری

32

] [ Downloaded from jnls.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

کریمی که در فصلنامهی پژوهشهای ادبی ( )1931چا

شده ،به نظریهی نیما انتقاد شدهاست .از این نویسـنده

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،2پاییز و زمستان 1931
با عزم راسخ و هیجانی لبریز از ایدههای تازه برای تغییر راه شعر میکوشد ،در این راه مطالعه دارد و میخواهـد
با یک بوطیقای مشخص تغییر رویه دهد؛ اما تندروییهایی نیز باعث شدهاست گاهی بیمحابا چیزی را رد کنـد
یا بر چیزی پافشاری نماید .در مدل وصفی و روایی نیز چنانچه از نوشتههای نظـری او و بررسـی شـعرش در
سالهای  1911تا  1929استخراج شدهاست؛ در آغاز ،نگرش عینیتگرا دارد که با تأکید بر آن بر ذهنیتگرایـی
شعر کالسیک میتازد .میگوید شعر کالسیک به خاطر ذهنیتگرایی چیزی را مجسم نمیکند ،شعر نتیجهی فعل
و انفعال درونی شاعر است و به وقایع بیرونی نمیپردازد (یوشـیج .)1919 ،بنـابراین ،بایـد عینیـت را مقدمـهی
وصف قرار دهیم ،او در این دوره به دنبال اثبات این نکته است که «شعر قدیم ما ذهنی است» (چراغی و رضی،
 )29 :1911و «با تمرکز خود به فرا روایتی که مخصوص دورهای خاص از تفکر غرب است (تجربهگرایی قرن
 ،11ربالیسم قرن  ،)13عدم توجه به مرز ناپایدار شعر روایی با داستان و با ذهنیتی مطلقنگر و تقلیـلگـرا ،نظـر
خود را از تبیین یکی از امکانات اصلی شعر معاصر فراتر برد و آن را در تقابل قطعی با شـعر کالسـیک شـکل
داد( ».چراغی و رضی .)29 :1911 ،از همینرو تأکید صرف بر عینیت ،مشخصهی شعرهای اولیهی اوست که از
آغاز شاعری تا دههی سی را در برمیگیرد ،اما او از زمانی که دانست تأکید بر عینیت ،باعث ناکارآمدی روایـت
است و تقابل کامل عین و ذهن در شعر از هم جـداییناپذیراسـت ،از انتقـاد تنـد بـر ادبیـات کالسـیک دسـت
برداشت؛ چنان که در نقد روایتشناسی نیز بر عینیتگرایی صرف آن انتقاد شدهاست ،در آغاز روایتگرانی مثل
پرا

بر عینیت تأکید و داستانهـا را براسـاس آن نقـد مـیکردنـد ،طـوری کـه گفتـهانـد« :نخسـتین رسـالت

ساختارگرایی ،یعنی کشف ساختار روایت و فرآیند تشکیل پیرن ،را باید معطوف به شناخت ماهیت روایت بـا
رویکرد عینی دانست( ».محمدی .)1 :1931 ،اما وقتی که دانسته شد در توجه به عینیت ،زمـان ذهنـی و عناصـر
برونمتنی مثل فضای اجتماعی و فرهنگی اثر نادیده گرفته میشود و همین نکته باعث ضعف در عینیـتگرایـی
منتقدان نیز اذعان کردند که عینیت ،نمیتواند پای خواننده را به متن باز کند؛ از اینرو ناکارآمد است.
نیما هم با درك این مسأله ،به سوی ذهنیت حرکت کرد و از نظرهای پراکندهای که در نوشتههـایش دیـده
میشود ،میتوان دانست که دیگر منتقد سرسخت شعر کالسیک نیست؛ مثالً میگوید« :قدما برای ما به منزلـهی
پایه و ریشهاند ،حکم معدنهای سر به مهر را دارند با مواد خامی که به ما میرسانند ،به ما کمک مـیکننـد جـز
اینکه ساختمان به دست ماست( ».یوشیج .)111 :1919 ،نمونههای این اندیشـه در کتـاب شـعری و شـاعری او
بسیار است (همان911 :ـ 933 ،121ـ  221،231 ،111ـ  .)191 ،119،221تغییـر ایـن دیـدگاه در شـعرش نیـز
آشکار است؛ چنان که به لحاظ تاریخی ،پختگی در روایتگری شاعرانهاش را باید در معـدود آثـار سـالهـای
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است .از اینرو ،روایتشناسانی چون پرا

به سبب بی توجهی به این مسأله مورد انتقاد قـرار گرفتنـد و خـود

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
 1992تا  1991جستجو کرد (غالمحسین زاده و همکاران .)21 :1931 ،در این سالها از مطلقنگری به ابژه تـا
حدی عدول کرد و در مقابل مدافعان ربالیسم ،از کاربرد واژگانی که با امور ذهنی و ایدهآلیسم و از جهان کنایی
و ابهامآمیز شعر کالسیک ،طرفداری کرد (چراغی ،رضی.)91 :1911 ،
 .1بررسی و تحلیل
دو چیز در ساختار روایی وجود دارد که باید با ذهنیت شاعر همسو شود که عبارتند از:
نشانهشناسی و زمان روایت.
نیما در آغاز شاعری با توجه به عینیت ،از این دو مورد دور مانده و در اشعار اولیه نتوانستهاست به سـاخت
روایی نزدیک شود ،ولی در دورهی پختگی شعری با گرایش به سوی ذهنیت ،بر این امـر نایـل شـدهاسـت .در
غزلیات شمو نیز با همان ذهنیگری ،غزلهایی را میبینیم که به روایت نزدیـک شـدند .همچنـین غـزلهـایی
هست که تنها ساخت قصه دارند ،این دو مورد را با چند نمونه شعر از نیما و مولوی بررسی میکنیم.
 .1 .1نشانهشناسی
در نشانهشناسی سه مرتبهی داللت معنایی وجود دارد؛ مرتبهی اول ،داللت مستقیم اسـت .در ایـن سـطح،
نشانه شامل یک دال و مدلول است .داللت ضمنی ،دومین مرتبهی داللتی است که نشانههای (دال و مدلولهای)
مستقیم را به عنوان دال خود درنظر میگیرد و مدلولی اضافی به آنها الصاق میکند .مرتبههای داللتی ،یعنی همان
داللت مستقیم و داللت ضمنی با هم ترکیب میشوند تا ایدبولوژی را به وجود آورند که به عنوان عضـو سـوم
سلسله مراتب داللت معرفی شدهاست (چندلر212 :1911 ،ـ .)211
تأکید بر عینیت باعث میشود شاعر از راه مستقیم ،اندیشه را بازگو کند؛ زیرا «بیانگری از «راه گفـتن» بـه جـای
«نشان دادن» روایت را به سوی وصف میکشاند و وصف به دلیل ایجاد وقفه و سکون در اصـل روایـت ،امـر
مطلوبی به شمار نمیرود( ».کریمی .)119 :1931 ،از طرفی ،داللت مستقیم امکان تأویل را از مـتن مـیگیـرد و
بدین ترتیب حضور مخاطب را در شعر کم میکند« :در حالت وصف ،شاعر ،همسویی کمرنـ ،و نـاچیزی بـا
شیء دارد .ضعیفترین پیوند میان ذات شاعر و شیء در این حالت است ،منِ شاعر و شـیء جـدا از یکـدیگر
است( ».ضمیران .)11 :1919 ،هر چند «وصف البته میتواند دقیقترین نگاه را به ابژه داشـته باشـد ،امـا در هـر
صورت این نگاه ،نگاهی از بیرون است؛ همان ذهنیتی که مؤلف از ابژه دارد .در ایـن حالـت خواننـدهی مـتن،
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در نشانهشناسی ،تالش بر این است تا شاعر با داللتهای ضمنی ،مخاطب را به مقصود برساند .حـال آنکـه

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،2پاییز و زمستان 1931
ناگزیر تمامی آنچه را میتوانستهاست در تخیل خود بسازد ،به صورت عینیتی ثابت و تمامیـت یافتـه بـه دسـت
میآورد( ».کریمی.)119 :1931،
تأکید بر عینیت ،در مرتبهی اول داللت مستقیم است که نیما در اشعار آغازین از آن اسـتفاده کـرده و بـدین
ترتیب از نشانههای ضمنی ـ که جزوی از روایت است ـ دور ماندهاست؛ حـال آنکـه غزلیـات شـمو ،شـعری
سرشار از نشانههای عرفانی است .میتوان گفت نیما در آغاز راه ،به وصف روایی نرسیده و در عینیـت مسـتقیم
ماندهاست .مخاطب به آسانی با شعر او ارتباط برقرار میکند و خوانش دوباره صورت نمیگیـرد .اشـعاری مثـل
افسانه ،آی آدمها یا داستانهای روایی به شیوهی تمثیل سنتی مثـل چشـمهی کوچـک ،جامـهی نـو ،خـروس و
بوقلمون ،پرندهی منزوی ،اسب دوانی ،خروس ساده ،عبـدا و کنیـزك و  ...همگـی در انتقـال مطلـب داللـت
مستقیم دارند که در مقایسه با شور غزلیات شمو ناچیز مینماید .به عبارتی ،این اشعار ظاهر قصهگویی دارد و
به روایت نرسیدهاست؛ زیرا «حرکت از داللت مستقیم به سوی داللت ضمنی سرو ایدبولوژیک ،شعر را واجـد
عمقی میکند که حاصل از الیههای معنایی چندگانه است .هم زمان ،شعر از داستانپردازی  -که کنشهـا را در
سطح آشکار متن ارابه میکند  -به روایتگری میرسد( ».غالمحسینزاده و همکاران.)11 :1931 ،
از اشعار سنتی او که بگذریم ،حتی در شعر افسانه که اولین شعر نوی اوست ضعف روایتی را مشاهده می-
کنیم؛ البته خود نیما میگوید افسانه به حالت روایی نزدیک است:

«به اعتقاد من از این حیث که این ساختمان میتواند بـه نمـایشهـا اختصـاص داشـته باشـد ،بهتـرین
ساختمانهاست برای رسا ساختن نمایشها .برای همین اختصاص ،همان طور که سایر اقسام شعر هر کدام
اسمی دارند ،من هم میتوانم ساختمان افسانهی خود را نمایش اسم گذاشته و جز این هم بدانم که شایسته-
ی اسم دیگری نبود؛ زیرا که به طور اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی میتـوان تئـاتر سـاخت،
بیشتر مطالب خود را در آن جا بدهی از تو میپذیرد :وصف ،رمان ،تعزیه ،مضحکه و  ...هرچـه بخـواهی».
(یوشیج.)11 :1911 ،
اما بررسی شعر بیانگر این است که شاعر نتواسته با داللتهای ضمنی ،حـواد
داستان مانده و به روایت نرسیدهاست .آغاز شعر چنین است:
در شب تیره ،دیوانهای کاو
دل به رنگی گریزان سررده
در دره سرد و خلوت نشسته
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میتوان اشخاص یک داستان را آزادانه به صحبت درآورد ،این ساختمان این قدر گنجایش دارد کـه هرچـه

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
همچو ساقه گیاهی فسرده
میکند داستانی غم آور

(یوشیج.)13 :1913 ،

در این بند نیما به جای روایت ،قصه میگوید؛ به عبارتی تنها وصف میکند .همان طور که میشـود گفـت
دیوانهای در شب تاریک در درهای سرد نشستهاست و مانند گیاهی فسرده ،داستان غمگینی میگوید و ...
حالت وصف نیز تکگویی است .ما ناچار باید قصهی عشق افسانه را معنای شعر بـدانیم؛ زیـرا بـه سـبب
داللتهای مصداقی و مستقیم ،معنایی دیگری از آن حاصل نمیشود ،چنان که در مقالهای کـه در مـورد نشـانه-
شناسی این شعر نوشته شده ،نویسندگان گفتهاند :بررسی نشانهها فراوانی مراتب داللـتهـای مسـتقیم و وجـوه
نمایهای را به خوبی نشان میدهد (غالمحسینزاده و همکاران.)113 :1913 ،
در ادامه میبینیم در روایت دوم ،قصهی عشق دختر را بدون کنشهای روایی به مخاطب گفتهاست:
این چنین دختر بیدلی را
هیچ دانی چه زار و زبون کرد؟
عشق فانی کننده منم عشق (یوشیج.)61 :1913 ،
خوانش شعر مستقیماً ما را به اندیشهی شاعر رهنمون میکند و معنایی غیر از آنچـه نوشـته اسـت حاصـل
نمیشود ،این به دلیل تأکید او بر عینیت است .در غزل موالنا نیز با همان ذهنیتگرایی ،غزلهایی که مسـتقیم و
بدون کنش روایی ما را به مقصود عرفانی میرساند ،بسیار است؛ مثالً در غزل زیر چنین قصهای میبینیم:
نـــه بـــادهاش ز عصـــیر و نـــه جـــام او ز زجـــاج

نــه نقــل او چــو خسیســان بــه قنــد و بــادامی

بـــه بـــاد بـــاده مـــرا داد همچـــو کـــه بـــر بـــاد

بــــه آب گــــرم مــــرا کــــرد یــــار اکرامــــی

بســـی نمـــودم ســـالوس و او مـــرا مـــیگفـــت

مکــن مکــن کــه کــم افتــد چنــین بــه ایــامی

طریـــق نـــاز گـــرفتم کـــه نـــی بـــرو امـــروز

ســــتیزه کــــرد و مــــرا داد چنــــد دشــــنامی

چنــین شــراب و چــو مــن ســاقی و تــو گــویی نــی

کــی گویــد ایــن نــه مگــر جــاهلی و یــا عــامی

 ...ســر مــرا بــه بــر انــدرگرفت و خــوش بنواخــت

غریــــــب دلبریــــــی و بــــــدیع انعــــــامی

و انگــه از ســر دقــت بــه حاضــران مــیگفــت

نــه درخورســت چنــین مــر بــا چنــین دامــی

بـــه بـــا بلبـــل مســـتم صـــفیر مـــن بشـــنو

مبـــــاش در قفســـــی و کنـــــارهی بـــــامی

فروکشـــیدم و بـــاقی غـــزل نخـــواهم گفـــت

مگـــر بیـــابم چـــون خـــویش دوزم آشـــامی
(مولوی :1911 ،ج1129 :2ـ.)1126
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ز بامــــــــداد در آورد دلبــــــــرم جــــــــامی

بــــه ناشــــتا چشــــانید خــــام را خــــامی
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در این غزل وصف ،مکالمه و گفتگو دیده میشود .اگر از فضای عرفانی بگذریم ،داستانی واقعی داریم؛
معشوقی برای عاشق شراب میآورد ،عاشق ناز میکند و نمیخورد ،معشوق او را دعوا میکند و سرانجام او را
متقاعد میسازد که شراب بنوشد .این یک نمونهی وصف است که البته با ذهنیگرایی گفته شدهاست و عنصر
روایی در آن دیده نمیشود .ما با داستان عاشق و معشوقی روبهرو هستیم که معشوق میخواهد شرابی به عاشق
دهد.
اما نیما در ادامه با توجه به ذهنیت ،از داللت مستقیم دور شد چنانچه اگر افسـانه را مـثالً بـا شـعر «ریرا»
بسنجیم ،دانسته میشود خط روایی که در شعر «ریرا» مبتنی بر وصف و کنش روایی است ،در افسانه نیست.
ری را  ...صدا میآید امشب /از پشت کاچ که بندآب /برق سیاه تابش تصویری از خراب /در چشم مـی-
کشاند /گویا کسی است که میخواند  /...اما صدای آدمی این نیست /با نظم هوشربایی من /آوازهای آدمیـان را
شنیدهام /در گردش شبانی سنگین /ز اندوههای من /سنگینتر /و /آوازهای آدمیان را یکسر /من دارم از بر /یـک
شب درون قایق دلتن /،خواندند آن چنان /که من هنوز هیبت دریا را /در خواب /مـیبیـنم /ری را  ...ری را /...
دارد هوا که بخواند /در این شب سیا /او نیست با خودش /او رفته با صدایش اما /خواندن نمـیتوانـد (یوشـیج،
.)169 :1913
مقایسهی این شعر با شعر افسانه کامالً تفاوت قصه و روایت را نشان میدهد؛ افسـانه ظـاهر قصـه دارد امـا
ساخت روایی در ریرا کامالً مشخص است ،تاریخ سرایش شعر  1991است ،نیما آن را در بیان شدت دلتنگی و
اندوه در یک جامعهی خفقانی سرودهاست ،اما این دلتنگی و اندوه مسقیماً روایت نشـده بلکـه آن را بـا کـنش
وصفی حالت و رفتار روای نشان دادهاست .روای خود شاعر است که ما روایت صدای درونی او را از اندوه در
یک فضای تیره میشنویم ،این روایت به گونهای ذهنی است که به مخاطب اجازهی حضور در شعر را میدهـد
مولوی هم در غزل زیر به ساخت روایی نزدیکتر شده است ،او آمدنش را روایت میکند ولی مـا بـا قصـه
روبهرو نیستیم بلکه کنشهایی مثل زندان ،آب بر آتش زدن ،شکستن پادشـاهان ،پـران شـدن چـون بـاز ،جغـد
طوطیخوار داللتهای مفهومی هستند که جنبهی روایی غزل را نشان میدهند و ما را وادار میکنند که به یـک
مفهوم عرفانی بیندیشیم ،اما تمامیت آنها ساختهی ذهنیت شاعر است و در عینیت اینها را نمیبینیم.
بــاز آمــدم چــون عیــد نــو تــا قفــل زنــدان بشــکنم

ویــن چــرم مــردمخــوار را چنگــال و دنــدان بشــکنم

هفــت اختــر بــی آب را کــاین خاکیــان را مــی خورنــد

هــم آب بــر آتــش زنــم هــم بــادههاشــان بشــکنم

از شــاه بــیآغــاز مــن پــران شــدم چــون بــاز مــن

تــا جغــد طــوطیخــوار را در دیــر ویــران بشــکنم
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تا خود تعبیری از روایت داشته باشد.

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
ز آغــاز عهــدی کــردهام کــاین جــان فــدای شــه کــنم

بشکســته بــادا پشــت جــان گــر عهــد و پیمــان بشــکنم

امــروز همچــون آصــفم شمشــیر و فرمــان در کفــم

تــا گــردن گــردن کشــان در پــیش ســلطان بشــکنم
(مولوی :1911،ج.)913 :1

یا غزل معروف «داد جاروبی به دستم آن نگار »...را با شعر ریرا بسنجیم ،کـنش روایـی نامسـتقیم را در آن
میبینیم .خواننده در نگاه اول میداند که دریا یک نشانه است و دریای واقعی نیست؛ همـان طـور کـه در شـعر
ریرا چنین است.
به طور کل مقایسهی اشعار آغازین نیما با غزل روایی کالسیک ،نشان میدهد که نیما راه قصه را ادامه مـی-
دهد و در ژرفساخت داستانهایش به روایت نزدیک نشدهاست اما در غزل میتوان جنبههای روایی پیـدا کـرد
«نیما از افسانه تا رسیدن به غراب و ققنوس ،به رغم بسیاری نوآوریهایش در روساخت شـعر ،هنـوز تفکـری
سنتی دارد .اشعار او تا این زمان عمدتاً قصههایی هستند که به نظم درآمدهاند ،هرچند نظمی رهاتر از نظم سنتی
شعر سیر تطور شعر نیمایی ،در واقع از ققنوس آغاز مـیشـود و بـه تـدریج بـه وضـعیتی مطلـوب مـیرسـد».
(غالمحسینزاده و همکاران .)3 :1931 ،عدم موفقیت نیما در این دوره ،تأکیدی است که بر عینیـت در وصـف
دارد .این تأکید باعث شدهاست که در نشانهشناسی از داللت مستقیم استفاده کند و این داللت ،کـنش روایـی را
در شعرش کم کردهاست؛ در حالی است که مولوی در غزلیات سعی دارد با نشـانههـای عرفـانی مخاطـب را از
ظاهر داستان به معنای مورد نظر خود برساند .بنابراین قبل از اینکه نیما به سوی نمـادپردازی بـرای بیـان وقـایع
اجتماعی حرکت کند ،مولوی نمادهای عرفانی را برای بیان اندیشههای عرفانی استفاده کردهاست.
 .2 .1زمان روایت
«زمان عامل ساختاردهندهی هر روایت است .اگر زمان در روایت وجـود نداشـته باشـد ،محتـوای آن (داسـتان)
هرگز وجود نخواهد داشت؛ زیرا یکی از سازههای اصلی هر روایتی ،کنش یا اتفاق است که مبتنی بر حرکت و
زمان میباشد( ».قاسمیپور .)126 :1911 ،ریمون کنان میگوید« :مختصهی روایت کالمی به این است که در آن
زمان ،مؤلفهی اصلی ابزار بازنمایی (زبان) و شیء بازنموده (حواد

داستانی) محسوب میشود .بنـابراین زمـان

در پرتو گاهشماری میان داستان و متن ،معنا مییابد( ».ریمون کنان .)62 :1911 ،زمان روایـی بـا زمـان تقـویمی
متفاوت است ،از تفاوتهایی که میان زمان تقویمی و زمان روایت میتوان برشمرد؛ یکی اینکه نمیتوان نقطهی
آغاز و پایانی برای زمان تقویمی قابل شد ،ولی نقطهی مقابل آن ،در عرصهی روایت نمـیتـوان بـدون تفکیـک
آغاز و پایان و مشخص کردن بُرههای از خط طوالنی زمان ،آن را به تصویر کشید (مارتین.)61 :1912 ،
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زمان روایت یکی از مؤلفههای اصلی و اساسی روایت است و خط سیر روایت برحسب آن به پیش میرود:

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،2پاییز و زمستان 1931
توجه به زمان ،خود به خود شاعر را به ذهنیگرایی سوق میدهد .در شعر وصفی عینی ،باید زمان آشکارا با
امکان رابطهی علت و معلولی طبیعی رخدادهای داستان بازگو شود اما در ساختار روایی ،زمان در دال و مدلول
ذهنی شاعر پنهان است .به عقیدهی ریکور «زمان حتی در سادهترین داستانهـا ،از مفهـوم معمـولی و پـیش پـا
افتادهی امر زنجیرهوار مربوط به امور پیآیند که یکی پو از دیگری ،در یک خط انتزاعی معطوف به یک مسیر
منفرد (یک طرفه) باشند ،میگریزد( ».ریکور.)119 :1919 ،
در غزلیات شمو ،عامل زمان با ساختار روایی یکسان است و در آن دو زمان داریم :زمان داستانی و زمـان
خوانش متن .در زمان خوانش متن ،مخاطب با یک نوع جریان سیّال ذهن شاعر مواجه میشود ،این مشخصـهی
اکثر غزلیات است؛ زیرا «بیان موالنا بیش از هر شاعر دیگری حال و هوای سورربالیستی دارد؛ بـدین معنـی کـه
اغلب بازنمونی آزاد و بیتکلف و جریانی سیّال از ژرفناها و «نهانخانـههـای دورانـدیش» (بـه قـول نظـامی) و
هزارتوهای ضمیر ناخودآگاه است( ».شمیسا .)111 :1911 ،در نقد ساختارگرایی روایت نیز این مسأله تأیید شده
که «زمانمندی سخن ،تکساحتی است و زمانمندی داستان چندساحتی .در نتیجه ناممکن بودگی توازی میان این
دو نوع زمانمندی ،به زمانپریشی میانجامد( ».تودورف )93 :1912،اما برای عینی کردن زمـان ذهنـی ،از کـنش
روایت استفاده میشود .به عقیدهی ریکور ،فهم زمان به گونهای تجریدی بسیار مشکل است ،اما یکی از راههایی
که باعث ملموس و عینی شدن این امر انتزاعی میشود ،کنش روایت اسـت (قاسـمی پـور)1911،؛ زیـرا «هـر
تجربهی زمانمند ـ تجربهای که در مسیر زمان رم میدهد و با زمان دانسته و شناخته میشود ـ با کنش روایـی
همراه است .زمان ،بیمعناست مگر آنکه خود زمانمند شود؛ یعنی به بیان درآید یـا بـه گفتـهی ارسـطو روایـت
شود( ».احمدی.)699 :1911 ،
در غزل زیر زمان روایی را میبینیم:
آمدهام بهار خوش پیش تو ای درخت گل

تا که کنار گیرمت خوش خوش و میفشانمت
فوق

فلک

رسانمت

خواجه

که

واستانمت

آمدهام که تا تو را جلوه دهم در این سرا

همچو

دعای

ربودهای

بازبده

به

آمدهام

که

بوسهای

از

صنمی

دگری

عاشقان
خوشدلی
نداندت

چون

تو

منی

بدانمت

گل چه بود که گل تویی ناطق امر قل تویی

گر

جان و روان من تویی فاتحهخوان من تویی

فاتحه شو تو یک سری تا که به دل بخوانمت
(مولوی،1911،ج.)191 :1
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آمدهام که تا به خود گوش کشان کشانمت

بی دل و بیخودت کنم در دل و جان نشانمت

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
مولوی در این غزل با تکرار «من آمدهام» ،آمدن و عاشق کردن خود را روایت میکند ،امـا آمـدن او منطـق
زمانی ندارد؛ به گونهای که نمیتوان برای آن آغاز و پایان و بُرههای از خط زمان مشـخص کـرد .در ایـن نـوع
روایت ،نظم فضایی توالی عناصر به نحوی که هیچگونه علیت درونی در آنها رعایت نشده باشد و روایت تماماً
بر تقارن ،استدراج ،تکرار و  ...بنا شود جایگزین نظم منطقی و زمانی (آرایش عناصر در ترتیب زمـانی تقـویم)
شده (تودوروف 16 :1912ـ  )19و از ذهنیت شاعر سرچشمه گرفتهاست.
اما نیما در آغاز با تأکیدی که بر عینیت داشت ،در مقابل فراواقعیتی که در غزل عرفـانی اسـت جبهـهگیـری
کرد .ربالیسم برای او اساس کار بود؛ از همین رو شعر قدیم را ذهنی غیر روایی و شعر نو را عینیِ روایی خواند،
اما آنچه در ساختار روایی مهم است تأکید بر ربالیسم نیست بلکه تأکید بر خود روایت است که ممکن است در
زمانی غیر واقعی نیز رم دهد ،مهم این است کـه اصـول روایـی را رعایـت کـرده باشـد؛ زیـرا «بـا توجـه بـه
پدیدارشناسی زمان ،زمان عینی تنها پیش درکی است برای زمان ذهنی و درونی و وقتی روایت شعری باشد ،به
دلیل عواطف و هیجانات درونی ،زمان ذهنی غلبه خواهد داشت .بنابراین ،انتقاد نامتناسب بودن ذهنیگرایی شعر
کالسیک با روایت به ویژه در بخش تغزلی آن ،کارایی خود را از دست میدهد( ».چراغی و رضـی26 :1911،ــ
.)21
اما نیما توانست در دههی پایانی شاعریاش با آمیزش عین و ذهن ،به زمانی روایی برسد که نمونهی آن در
شعر «مر آمین»« ،ناقوس»« ،پادشاه فتح»« ،خانهام ابری است» و ...میبینیم .کالً اشعار دههی سی شاعر در توجه
به زمان به سوی ذهنیت نیز رفتهاست؛ نمونهی آن شعر «شب همه شب» است.
شب همه شب شکسته خواب به چشمم /گوش بر زن ،کاروانستم /با صداهای نیم زنده ز دور /هـم عنـان
گشته هم زبان هستم /جاده اما ز همه کو خالی است /ریخته بر سر آوار آوار /این منم مانده به زندان شب تیره
در این شعر ،شاعر بیخوابی خود را روایت میکند که تمام شب در انتظار کاروانی مانده ولی هیچ کو در
جاده نیست .این وصفی عینی از شب نیست ،بلکه او در روز هم میتواند بگوید شب است؛ زیرا از شب بـودن،
خفقان اجتماعی را در نظر گرفتهاست .از اینرو ،زمان تقویمی که حاصل علت و معلولی باشد در شعر نیسـت؛
مثل افسانه ما نمیتوانیم در خیال خود برههای از زمان برای آن در نظر بگیریم ،تنها زمان داستان «شب» است که
در ذهن نیما نماد خفقان اجتماعی است.
 .9مقایسهی غزلیات شمو با نظریهی نوگرایی نیما
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که باز /شب همه شب /گوش بر زن ،کاروانستم (یوشیج.)111 :1913 ،

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،2پاییز و زمستان 1931
نیما در توجه به وصف روایی ،وزن و عروض و عناصـر بالغـی را کنـار زد و تنهـا بـر وصـف ،مکالمـه و
موسیقی تأکید کرد .در مقدمهی شعر «خانوادهی یک سرباز» نوشت که وصف ،مکالمه و موسیقی غیرشـرقی را
در منظومههای روایی خود جایگزین «ظرافت کاریهای غیرطبیعی غزل قدیم»« ،طـرز صـنعتی» و «پیرایـههـای
غیرطبیعی قدیم» کردهاست (یوشیج .)111 :1919 ،این امر راه تازهای برای رشد شعر باز کرد« :توجـه نیمـا بـه
روایت وقابلیت شگردهای روایی ،در ایجاد وزنهای متفاوت در شعر او نیـز بسـیار مـؤثر بـود اسـت .ارتبـاط
ضرباهن ،تند شعر با وضعیت جدید ،با خروج از ایستایی سنت کـامالً همخـوانی دارد؛ ضـرباهنگی کـه نمـاد
حرکت و البته شتاب به سوی تغییر است( ».رضوانیان13 :1939 ،ـ  .)11اما در مقایسه بـا غزلیـات مـیبینـیم در
اندیشهی مولوی نیز گسستگی وجود دارد فقط مولوی نتواسته از تمامی قید و بند رها شود ،این مصرع معـروف
«مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا  »...گویای گسست اندیشگانی او از قید و بندهای شعر سنتی است ،یا در بیت
زیر میگوید:
پوست بود پوست بود درخورمغزشعرا

قافیه و مغلطه را ،گو همه سیالب ببر

(مولوی :1911،ج.)21 :1
عالوه بر انتقاد مستقیم ،غزلهایی دارد که در ساختار شعری از هنجار فرمی غزل دوره عدول کردهاست .در
سبک عراقی ،قافیه در غزل از ارکان اصلی شکل و فرم آن است ،اما میبینیم مولوی در چند غزل ،این قاعـده و
ارکان را در هم شکسته و بسیار زیبا و دلرذیر از قاعدهی مرسوم گذشته و این هنجارگریزی را به گونـهای زیبـا
آوردهاست که خواننده متوجه عیب کالم او نمیشود ،به عنوان نمونه در غزل زیر:
تو دارد این دلم جای دگر نمیشود

دیده عقل مست تو چرخه چرم پست تو

گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود

جان ز تو جوش میکند دل ز تو نوش میکند

عقل خروش میکند بیتو به سر نمیشود
(مولوی :1911،ج.)212 :1

این غزل ،خالی از عناصر بالغی متکلف است و دقت کنیم قافیه در بیت اول «سر» و «دگر» است ،اما در
بیتهای دوم قافیه نیست و به جای آن «دست» را با «پست»« ،نوش» را با «خروش» و  ..هم قافیه کردهاست؛ در
حالی که باید با بیت اول قافیه شوند ،اما با آوردن ردیف «بیتو به سر نمیشود» ـ که آن هم از بیت دوم شروع
میشود ـ نبود قافیه را حو نمیکنیم ،یا در غزل زیر با آوردن ردیف «مستان سالمت میکنند» قافیه را رعایت
نکردهاست.
مسـتی ز جامــت مــیکننــد مسـتان ســالمت مــیکننــد

رنـدان سـالمت مـیکننـد ،جـان را غالمـت مـیکننـد
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بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود

دا

بازنگری نظریهی وصفی ـ روایی نیما یوشیج ...
در عشق گشتم فاشتر وز همگنان قالشتر

وز دلبـران خــوشبــاشتــر مسـتان ســالمت مــیکننــد

غوغـــای روحـــانی نگـــر ســـیالب طوفـــانی نگـــر

خورشــید ربــانی نگــر مســتان ســالمت مــیکننــد
(همان.)219 :

گسستگی در وزن را هم در غزلیات او شاهد هستیم؛ مثالً در غزل زیر با مطلع:
چه خوب است وچه نغز است و چه زیباست خدایا

زهی عشق ،زهی عشق که ما راست خدایا

(همان.)16 :
در بیت اول مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل است ،اما در ادامهی غزل به جـای آن از وزن فعالتـن فعالتـن
فعالتن استفاده کردهاست.
همچنین در اکثر غزلها ،تصاویر ساده و روان استفاده کردهاست؛ نمونه در غزل زیر با فضای وصف ،دیوانه
شدن یک لولوی را روایت میکند:
شد

تشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنونخانه شد

ای

لولیان

ای

لولیان

یک

لولیی

دیوانه

میگشت گرد حوض او چون تشنگان در جستوجو

چون خشکنانه ناگهان درحوض ما ترنانه شد

ای مرد دانشمند تو دو گوش از این بربند تو

مشنو تو این افسون که او ز افسون ما افسانه شد
(مولوی :1911،ج.)926 :1

عالوه بر این میبینیم شعر نیما خالی از عناصر بالغی نیست ،جالب است که تصاویر شعری او در مقایسهی
دهههای آغاز و پایانی شاعریاش ،تفاوت محسوس دارد ،تصاویر او زمانی که به روایـتگـری رسـیده بسـیار
درونیتر و ذهنیتر از تصاویر دههی داستانگویی اوست؛ به عنوان نمونه اگر تصاویر شعر افسانه را بـا تصـاویر
شعر «خانهام ابرای است» مقایسه کنیم ،مشخص است که تصویرهایش ذهنیتر است و این بیانگر حرکت نیما از
خانهام ابریست
یکسره روی زمین ابرست با آن
از فراز گردنه خرد و خراب و مست
باد میپیچد.
یکسره دنیا خراب از اوست
و حواس من
آی نیزن که تو را آواز نی برده ست دور از ره کجایی؟ (یوشیج.)161 :1913 ،
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سوی عینیت به ذهنیت است.
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در این شعر ،خرابی دنیا و حواس راوی ناشی از پیچیدن باد است ،این تصویر به خواننده مجالی میدهد تا
صحنه را مطابق ذهنیت خود تجسم و این ویرانی را درك کند .این امر از بینش نیما نشأت گرفته که با حذف
قطعیت در وصف عینی ،امکان مناسبتری برای ارتباط مخاطب و متن ایجاد کرده است.
 .6نتیجهگیری
در این مقاله ،نظریهی وصفیروایی نیما با توجه به اشعار او در مقایسه با غزلیات شمو بازنگری شد.
نتیجهی بازنگری بیانگر این است که در مدل وصفیروایی ،اشعار و افکار او را باید دو دسته کنیم .او از آغاز
شاعری تا دههی سی ،در ردّ شعر کالسیک پافشاری نموده و شعر گذشته به ویژه غزل را ذهنی تلقی کردهاست
و به عینیت تأکید میکند ،اما جالب است که در اشعار این دورهاش کمتر توانسته به آن جنبهی روایی که جدا از
داستانگویی است ،برسد که نمونههای آن را در اشعار سنتی و شعر نو افسانه میبینیم .اما در دههی دوم شاعری
از  1929به بعد چنان که از نظرات و اشعار او قابل دریافت است ،در نظریهاش تجدید نظر کرده و تندروی در
عینیت را کنار گذاشتهاست .در این دوره شعرش از حالت داستانی به روایت رسیده است؛ مثل شعر مر آمین،
ناقوس ،پادشاه فتح ،خانهام ابری است ،ریرا ،هست شب و تمامی اشعار دههی سی شاعر.
همچنین مقایسهی غزلیات شمو مولوی با مدل وصفیروایی نشان داد ،مولوی در برخی غزلها توانسته از
حالت داستانوارگی به روایت برسد ،حتی از قافیه و وزن و عناصر بالغی دوری کردهاسـت و در مـواردی اگـر
فضای عرفانی شعرش را نادیده بگیریم ،به عین وصفی نزدیک شده اسـت .امـا تقابـل اصـلی شـعر او بـا نیمـا،
ذهنیتگراییست و همین نکته ثابت میکند که میشود با ذهنگرایی نیز ساختار روایـی داشـت و نیمـا نیـز در
دورهی پختگی شعری در تجدید نظر نظریهاش ،با فاصله گرفتن از تأکیدش بر عینیت توانستهاست اشـعاری بـا
زمان روایت که خود به خود امری ذهنی است نادیده گرفته شود و عناصر بالغی ،مبتذل شود اما با رسـیدن بـه
ساخت روایی ،داللتهای شعرش ،مفهومی ،زمان روایـتش نـامعلوم و عناصـر بالغـیاش ذهنـی شـد و همـین
شعرش را از داستان به روایت سوق داد.
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ساخت روایی بسراید .تأکید بر عینیت صرف در آغاز شاعری نیما ،باعث شده بود که داللتهـا مسـتقیم باشـد.
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