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 یک نگاه گذرا نیما، احمد وآل

 احمد درباره نیما یوشیجپیرامون نسبت، مواضع و نظرات جلال آل

 فرزاد عظیم بیک

 

 پیشینه

ر سختی دبسیاری از ایشان به .دارد یو متنوع ن زیادحیاتش و چه امروز دشمنان و مخالفانیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، چه در زمان 

چنان که طرفداران متعصب و مختلفی نیز داشت و دارد. گویند و خواهند گفت. همنویسند و میمی ،نوشتندمذمت و نکوهش نیما می

 خصوصها، بهدوستان و دوستداران او نیز در طی این سالیل شدند. و حتی دشمن او تبد ،د، دوست و همدمطرفدارانی که بعدها به شاگر

عنوان خود نیما و طرفداران او به کهآنچه اما و از پیدا و پنهان زندگی و کار او گفتند.  مطالب زیادی تحریر کردنداز زمان مرگ نیما به بعد، 

مخالفان در طی حدود نود سال اخیر  دیدند، مخالفان نیما و شعر نیمایی )و حتی نوگرایی در شعر( بود.میچالشی اساسی و محل جدال 

قد شبه علمی و ایرادات ژورنالیسیتی، تا استهزا و تمسخر در آن بود، بهره جستند تا های مختلفی که از نها و با تکیه بر شیوهاز انواع روش

ک ی .تقسیم نمود توان در دو دستهطور کلی میرا به های مخالف نیما و شعر نیماییگروهاهمیت و مردود جلوه دهند. نیما و کار او را کم

ل متشک ی دیگرجبههو  ،دیدندکه تمام شعر/نظم را در نظام عروضی و بحور آن می بود ایگرا و عصا قورت دادهمخالفان سنت جبهه شامل

آوری در شعر و ادبیات، که با شیوه مدرنیزاسیون نیما یوشیج و تفکرات و عقاید او درباب شعر و شاعری و ادبیات که نه با نو بود کسانی از

 مخالف بودند. 
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 وعلویعین پرتو  الشعرای بهارملک، الدین تندرکیاشمس، پرویز ناتل خانلریتوان از افرادی مثل نیما می مهم و منتقدان از میان مخالفان

مخالفت با شعر و شخصیت نیما یوشیج پرداختند. ایشان به طور مکتوب، به انتقاد و طور شفاهی و چه بهها چه بهنام برد، که در طی سال

ها وهاز جمله این شید. ت زیادی را به خود جلب کنند و بر کوس این جنگ بکوبنمل توانستد توجهااشکال مختلف و با استفاده از چند عا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

عنوان رسد و نام او را بهچاپ می به 9911ای است که از نیما به سال اولین منظومهخون سرد  ،پریده ی رنگِقصهاول( توطئه سکوت. 

کند. این منظومه که در قالب مثنوی ساخته شده است، تلاشی است برای نوآوری در موضوع و مضمون شعر، از طریق شاعر مطرح می

ه عصر خود، کسی است ک شاعران همبعضی دیگر از ا نیما نیز در صف ی روایی به شعر. تا اینجتغییر زاویه روایت و وارد کردن عناصر تازه

ی نوپردازی در شعر فارسی و افرادی مانند پا گرفته و گسست او از جریان تازه ی اوجاما نقطهدر قوالب کهن تلاش دارد تا حرفی تازه بزند. 

عنوان شاعری نام نیما را به توانست افسانه شود.پیدا می نهافسادو سال بعد و با چاپ ، ایجعفر خامنهو  میرزاده عشقی، فرخی یزدی

ا در خواهد تا این حرف تازه رکند تا حرفی تازه بگوید، بلکه میها بیاورد. کسی که نه تنها تلاش میبر سر زبان شکنو سنت گذاربدعت

 نکته گیرند.مخالفان نیما تشکیل و رویاروی هم قرار میکم صف هواداران و شمسی به بعد( کم ۱۰۳۱از این تاریخ )ساختمانی تازه بزند. 

که  ایمسأله ها در سکوتی عمدی، تنها به چند اظهارنظرِ کلی و انتقادات سطحی بسنده کردند.اما در این است که صف مخالفان تا مدت

ی( در نشریات، شکلی علنی و جزئی پیدا شمس ۰۳در حدود دو دهه طول کشید تا با مجادلات ادبی و قلمی موافقان با منتقدان )در دهه 

 اند.شاعر، بسیار گفته و نوشته ها هرکدام از طرفین در تقدیس یا تخریبدر این مقالات و یادداشت کند.

. مزاج و پرخاشگر داشتدر کودکی شخصیتی عصبی -کندطور که خود اشاره میهمان-: نیما گیر و منزوی نیماخوی گوشهاستفاده از دوم( 

ی نشینی و تفریحات سادهجز زدوخورد وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچی بچگی خود، بهاز تمام دوره»نویسد: طوری که میبه

همراه برادرش مهاجرت به تهران بهها و پس از گذران این سال .1«خاطر ندارمجا، چیزی بهخبر از همهها در آرامش یکنواخت و کور و بیآن
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ق از جمله عش- ی نوجوانی و جوانی و پس از حوادثیدر دورهکم کم نیما خوی پرخاشگر و عصبیلوئی، لادبن برای تحصیل در مدرسه سن

مات یاین روحیه او را دربرابر ناملا ،شود که شاعر معتقد استگیر، منزوی و آرام تبدیل میای گوشه، به روحیه-جوانی عنفوانناکام او در 

ال هرحاید تا من در این دنیا اینقدر رنج بکشم... بهمن این ادعا را دارم که چرا باعث تولد وجود من شده»زندگی زنده نگاه داشته است: 

بود ت و قوت پهلوانی نژاد من نزندگی من باید با زندگی هر حیوان و انسانی متفاوت باشد. به این معنی که بیشتر رنجور باشم. اگر جرئ

ی طوری که همهنشینی و روستایی نیما تا پایان عمر در او باقی مانده بود، بهخوی کوه 2«ماندم...بردم که تاکنون باقی میگمان نمی

. آمدط آن به تنگ میو همیشه از شهر و رواب گاه با زندگی شهری اُخت نشدهیچ ویدوستان و معاشران او به این نکته اذعان داشتند که 

ز آموزش و پرورش دست یابد. و پشت هیچ میزی تاب نیاورد و تنها به یک حقوق حداقلی ا همین نیز باعث شد تا او در هیچ شغل و اداره

وی شاعر س هرچه در مخالفت با شعرها و طرز تفکر نیما بگویند، با کمترین پاسخ و رویارویی از ،این نکته باعث شد تا منتقدان و مخالفان

خواهند درباره او بگویند و در این زمین جولان بدهند. نشینی مجال خوبی را برای دیگران فراهم ساخت تا هرچه میعزلتد. نمواجه باش

 زمینی که خود نیما خاکش را زیرورو کرد و در آن به کِشت بذرهایی تازه روی آورد. 

 و هارالشعرای بملک، ناتل خانلریهای مختلف روشنفکری و عمومی: برخی از مخالفان و منتقدان مانند ها و تریبونتسلط بر رسانهسوم( 

و بسیاری نشریات ادبی و حزبی  ایران ما ،موسیقیو یا مجلات مختلف مانند مجله  یهای دانشگاهبا استفاده از کرسی حمیدی شیرازی

های ه نوآوریب ،مانند ایرادهای فُرمیک و محتواییهایشان از چند زاویه آنان در مقالات و گفتهتمسخر نیما دست بزنند. توانستند به تخریب و 

گراییِ پرستی و باستانمحور نیما را ببینند. در زمانی که داد وطنتوانستند رُمانتیسیسم محلی و درونآنان نمیشدند. ور مینیما حمله

داشت و با لغات محلی مازنی و طبری در شعرهایش، رمانتیسیمی خودآیین  خوشرسید، نیما تنها به یوش دل گوش می ادیبان از هر سو به

پرستان ایی و رمانتیسیسم دیگر شاعران نوگرا )و حتی کهنهبر تفاوت میان رمانتیسیسم نیم بستریتوان این مطلب را می گذاری کرد.را پایه

آمد و ایشان این موضوعات را که در پرست و استادان ادبیات خوش نمین مطلب هیچ به مذاق شاعران کهنهای .3ی نیما( دانستدورههم

های بدون آشنایی و تلاش برای ارتباط کنار زده و در تریبونآن زمان برایشان کاملاً تازگی داشت )و شاید از دایره تحلیل آنان خارج بود( 
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ستفاده ا ای شبتنها از فرصت تریبون نشریات تنها برای چاپ برخی از آثار خود مانند  ،نیما اماختند. خود به نکوهش و انتقاد از نیما پردا

ین در چنالبته او در کنگره نویسندگان ایران و هم داد.نشان نمی یچندان رغبت ت و توضیح نظریات خود در نشریاتکرد و در دفاع، اثبا

هایی کوچک که عموماً از هواداران پرداخته بود؛ اما چندین سال پس از انتقادات، و در جمعیکی دو جای دیگر به شرح کلامی افکار خود 

 و دوستان او متشکل بود.

های شاعری چندان بر کار تدوین نظریه نیما چون در طول سال اشعار: های نیما از دریچه ایراد به فرمسرسختی درمقابل بدعتچهارم( 

 ز جملهار نبود، مخالفان توانستند با سروصدا و ایجاد هجمه برعلیه فرم جدید شعر داد سخن سر بدهند. ادبی خود و تئوریزه کردن آن مص

خانواده مانند -های نو  سراییهای تازه و قطعهسازیاز طریق سنجش وزن و نظام عروضی اشعار نیما در اوزان نیمائی و یا مسمط آنان

 های مورد استفاده او، آن را در مغایرت با سنتکه در آن با وارد کردن اشکال و شُبهه به فرم -گریدمیآنکه و ها آی آدم، وای بر من، سرباز

هایش جات خود مانند مقدمهجای نوشتهالبته که نیما در جایکننده آن را رد کردند. ی شعر فارسی دانسته و بدون تحلیلی قانعهزارساله

 شعر چیستو  هنرپیشگانارزش احساسات در زندگی و های همسایه حرفدان خود، متونی مانند بر اشعارش و یا اشعار دوستان و شاگر

ای هم ریختن اوزان قدیم برای رسیدن به عرصهباب ساختمان شعر، فرم )فورم( و کارکردهای آن و چگونگی به خود در اتبه تبیین نظر

شاعر تحریر شده و دیر به دیر چاپ شده، بالطبع دیر هم به دست خواننده خلوت و تنهایی  ها چون درده است. اما این نوشتهتازه حرف ز

اده شان، از فرصت استفها با تکیه بر شیوه کار حریفنشین مدارس عالی ادبیات و دانشکدهاستادان خوشرسید و و فضای ادبیات ایران 

یش هاچنین نوپردازیو هم ،اشو شعرهای نیمائی ،اد نداردای تئوریک و قابل استنکرده و مدعی شدند که نیما برای شعرهای خود دفاعیه

 از زبان فارسی است.  شاعرحاصل توهمات و فهم غلط در اوزان قدیم شعری 

 

 احمد و شعر نیمالطرح مسأله: آ
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توان را می احمدآلجلال است. محل بحث و جدل خود هایش در این مناقشه ادبی، گیریدر این میان اما شخصی هست که نظرات و موضع

 شتهوو یادداشت ن ن راه مقالهحال از اولین مدافعان نیما و شعر نیمائی به حساب آورد که در ایو درعین ی منتقدان تند و کوبنده،در زمره

عقاید و نظرات مختلف و گاه متضادی را تجربه کرد و ای بود که در زمان حیات خود نویسنده آحمدآل. است و به بحث و جدل پرداخته

ستی سوسیالی-رویکردهای رئالیستیبا  نویسیزارشو گ نویسیاز داستانهای مختلفی چاپ کرد. مقالات و نوشتهها درباره هرکدام از آن

گذاری گراید( که منجر به بنیان)که حتی به تندروی نیز می در قالب مقاله و گزارش تا دفاع و تشریع افکار اسلامی و شیعیگرفته 

های فکری و سیاسی زمان خود حضور داشت و به تقریباً در تمام نهلهاحمد جلال آل، ی انقلاب شدروشنفکریِ اسلامیِ موردپسند دوره

ابل چنان مبهم و غیرقپنج دهه از مرگش، هماو شخصیتی بود که با تکثر و چندپارگی نظریه و عمل خود، بعد از گذشت فعالیت پرداخت. 

ی هر دوره. توان یافتای که کمتر نظیر و مشابهی برای آن، نه فقط در حوزه زبان فارسی، که در آسیا نیز مینماید. نویسندهبینی میپیش

 نشینی و کار با برخی از بزرگانه از هماو توانست با استفادهمراه با مناقشات و سروصدای زیادی بوده است. احمد آلفکری و نظری و کاری 

ای همند شود و در اتمسفر روشنفکری دههها نیز بهرهتوانست از امکانات فکری و عملی آن -در عرصه سیاست و ادبیات و هنر-دوره خود 

 ،شدادامیر پی، خلیل ملکی ی او که در آن همکاری و دوستی با طیف گسترده و مختلفی از افراد نظیرسی و چهل تأثیر بگذارد. کارنامه

ش و بعدها نکوه–و قلم زدن در طرفداری از حزب توده  و بسیاری دیگر، هانیبال الخاص ،الله سید محمود طالقانیآیت ،زادهاصغر خبرهعلی

مد احآلاصطلاح روشنفکری مذهبی، خود مؤید این نکته است که خط فکری حزب نیروی سوم و سپس طرفداری از جریان نوپای به -آن

تا  دهدکند و اجازه نمیهمین، کار را برای شناسائی هویت مستقل و پایداری از او سخت می گستردگی، متضاد و متناقض است.درعین 

هایش را داستاناحمد آلشمسی که  ۰۳تا اوایل دهه بتوانیم او را فردی معتقد به چارچوبی مشخص )هرچه که بخواهد باشد( بدانیم. 

بسیاری از محافل ادبی و روشنفکری چندان رغبتی در شد،  نویس و نویسنده در نشریات شناختهعنوان داستانرفته بهمنتشر کرد و رفته

اوش یس، احمد شاملوگرفت و شاعرانی چون های شعر نو داشت پا میدادند. با اینکه در آن زمان ریشهشکافتن شعر نیما از خود نشان نمی

اه های گاه به گزدند، اما )همانطور که در بالا نیز اشاره شد( سکوت و نیشگام میدر این راه اسماعیل شاهرودی و  فریدون توللی، کسرایی
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د احمآلگرفت. به همین خاطر است که را مهیا کرده بود، عمده کاری بود که صورت می ی شعر که نیما آنی زمین تازهمنتقدان، و نظاره

ها و نکات گوید و ناگفتهسخن می 4توطئه سکوت در مقابل قولیکند، بهنگامی که نوشتن در دفاع از نیما و شعرش در نشریات اقدام میه

 کند.پنهان را آشکار می

دفاع از شعر و شخصیت توان از اولین کسانی به شمار آورد که در او را میگردد. برمی ۱۰۰۱باره نیما به سال دراحمد آلهای تاریخ نوشته

ران ایو شاهد مردم ماهانه، و دوستان او در نشریاتی مانند احمد آلتا پیش از آن نیز . و وارد بحث و جدل با مخالفان شد نیما مطلب نوشت

حث درباره شعر و اما بکردند؛ مجلاتی که عمدتاً متعلق به حزب توده و یا نیروی سوم بوده است. چاپ می نیماگاه به گاه شعری را از ما 

 آن را در دو بخش به چاپ رساند. جلال گردد که بازمی 5افسانه نیما یوشیجطور مشخص به مقاله طور دفاع از آن، بهشاعری نیما و همین

ه تر باتفاقاتی که پیرامون چاپ شعرهای نیما بر او و همکارانش گذشته، آغاز و به نگاهی دقیقمحتوای مقاله مذکور، از شرح خاطرات و 

های شعری مدرن آشناست، کند تا از دریچه نگاه کسی که به شعر فرنگی و جریاندر این مقاله سعی میاحمد آلرسد. میافسانه منظومه 

ن در عی»که  با موضوع ی ناآشنارهگذر شعر نیمائی را درک کرده است، برای خوانندهو از طرفی شعر فارسی را نیز خوب خوانده و از این 

ند تا کاو تلاش میهم هست، شعر نو را بشکافد و تصویری دقیق از چگونگی تحول نیما در عرصه شعر به دست بدهد. « حال شاعر مادرزاد

ز شرح بدهد و بگوید که شعر نیما در بزنگاهی تاریخی و طبقاتی تولید لای سطور، ضرورت تاریخیِ نوآوری و نوپردازی نیما را نیدر لابه

ی نخست از این و در دو دههگیرد. زیرا که نیما پیش را پی می« یف آناحعروضی و ازهای افاعیل فرار از دشواری»شده، و موضوعی جز 

و  هاه بود. البته در استفاده از این قوالب نیز بدعت( بیشتر شعرهایش را در قوالب کهن ساخت۱۰۰۳تا شروع  ۱۰۳۳های شاعری )از سال

. یدامید پلو خنده سرد ، تلخ، روباه و خروس، و اشعاری نظیر افسانهمانند همین منظومه –هایی اساسی انجام داده بوده است شکنیسنت

ها است. یعنی رسیدن به جایی تازه که در آن از نقص« بندوباری سبکسریبال و پر دادن به بی»گیرد، در حقیقت می موضوعی که نیما پی

افسانه طور جدی از در راه این هدف، نیما به .7بتواند به شعر فارسی وزن و قافیه بدهداو )شاعر( و  6خلاصی یابد ای زبانهکوتاهیفقر وو 
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او در ادامه مقاله با کاویدن دهد. نیز آن را پس از بیست سال از انتشار، نقطه آغازی برای تحلیل خود قرار میاحمد آلکند که ز میآغا

ی های از صحنبرداری تنها به نمایش گوشهکند تا به زعم خود پرده از رمز و راز نیما بردارد. اما این پردهتلاش میافسانه بندها و سطرهای 

مبولیست ، نیما را شاعری سافسانهماند. نویسنده ابتداعاً تلاش دارد تا بر تکیه بر وجه سمبولیک انجامد و در نیمه راه میبزرگ شعر نیما می

احمد آل شایدیابد. و پس از آن با ایشان آشنایی می لوئیسندر  شاعران سمبولیست فرانسه، که نیما در دوره تحصیلمانند –نشان دهد 

بگوید که نیما متأثر است از شعر دهد و هم از طرفی بنشان  پادشاه فتحطور و همینافسانه رهگذر، هم تسلط خود را به  خواسته از اینمی

کند که رمبو و بودلر و مالارمه با شعر فرانسه در ابتدای قرن نوزدهم انجام دادند. البته را با شعر فارسی که میکاری  فرانسه و دارد همان

شعر فرانسه بر کل شبکه فکری نیما قابل مشاهده و ردیابی است، اما موضوع مهم چگونگی رود، زیرا تأثیر راهه نیز نمیبیدر این موضوع به 

 ای تازه آزمود. جوهر را به سنت شعر و فکر فارسی تزریق کرد و شیوهجان و است که نیما آن آن خودسازی و فهم جانِ شعر از 

و  «اولین مشکل درباره شعر نیما، برای کسانی که با شعر نوی فرنگی آشنا نیستند، طرز خواندن آن است.»کند که اشاره میاحمد آل

ی سمبولیک شعر نیما تکیه کند تا بتواند در ادامه به رمزگشای دن میان نیما و شاعری مانند ایرج میرزا، بر وجههکوشد تا با تفاوت قائل شمی

ی روایی او معتقد است برای خواننده شعر فارسی که بر اثر عادت به دستگاه عروضی و گردش درمیان مفاهیم سادهبپردازد.  افسانهاز کلام 

خصوص به)!( است و رمزی و فراتر از رئالیسم شعر آن دوره.  ست. شعری که هجاییآفرین ایما برایش مشکلی نتنبل شده است، شعر تازه

رفته، گرایی قرار گپرستی و باستانرئالیستی که در ظرفی از میهن-گرائی و گرایشات سوسیال، واقعافسانهکه از دوره مشروطه تا زمان 

که  تواند ببیندطور میحوصله... چهاین ایرانی بی»نویسد: می احمدآلبوده است.  -چه سنتیچه نوپرداز و –سرلوحه کار بیشتر شاعران 

ا ها و افاعیل عروضی قدیمی ری شعر عروضیِ فارسی، شاعری فارسی زبان بیاید و شعر هجایی بگوید و قالب مصرعبرخلاف سنت هزارساله

سته حور سنتی شعر که اتفاقاً توانست، رها از قیدوبند باو سعی دارد تا با پافشاری بر این دو مطلب که نیما اولاً شاعری هجایی ا« بشکند؟

طور شاعری است سمبولیست و رازپرداز که در توصیفاتش از طبیعت اوزان عروضی را در بیان منظور بیابد، و همینو مشکلات « هاسکته»
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چنین از این رهگذر نیز احکام و بدهد. هم اش رأیشعر نیمایی را بشکافد و دربارهریزی کرده است، را پایه« تغزل جدید»و زندگی نوعی 

 کند. اش از آوردنشان دریغ نمیتاب دادن به نوشتهودهد که برای آبنظریاتی را درباره هنر و ادبیات می

 رشناسی شعر قدیم فارسی موجب شده تا در رابطه با فهم و تشریح مسأله وزن و حرکت دو شناخت او از ریخت ادبیاتبه احمد آلتسلط 

از ابتدای مقاله که او در رابطه با طرز صحیحِ به دست بدهد.  در این مقاله چنین دیگر کارهای نیما یوشیج، تصویر مناسبیو همافسانه 

اینکه از  تاخاطر الزام به داشتن تسلط بر زبان و ارکان آن، به« مشکل»کند تا اینکه شعر او شعری است خواندن شعرهای نیما صحبت می

 -دکلاماسیون–گوید که این ساختمان تازه براساس نیاز آهنگ کلام و نزدیکی وضع کلام شعر به گویش روزمره بودن وزن نیمایی میتکاملی 

ند مو با نثر تدهند. این نگاه جزئی و موبهخبر می نگری و دقت نویسنده مقاله در ساختمان شعر نیماجزئی ازگیرد، همه و همه شکل می

ها درباره شناخت شعر نیمایی تبدیل را به یکی از مقالات موجز و صریح در نشریات آن سالافسانه نیما یوشیج جانب نویسنده، بهو حق

به ارزش آهنگی هر کلمه.... نیما با شناسایی  بسته استوزن شعر نیما، وا»نویسد: مثلاً درباره ارزش آهنگیِ کلام در شعر نیما میکند. می

گزیند؛ هر تعبیر و اصطلاحی را که بخواهد، پس و ای را که لازم داشته باشد، برمیارزش دقیق هر کلمه و به ارزش آهنگ آن، هر کلمه

 « گذارد.کند و در زمینه وزن شعر، هرچیز را به جای خودش میپیش می

کشاند و درباره این مطلب حکم صادر های آخر خود کار را به شناخت ابعاد اجتماعی شعر نیما نیز میی دو قسمتی در سطراین دفاعیه

نری ی شعور هی هنر معاصر است. و نیما یک هنرمند شاعر است. شاعر، به معنی دارندهی زنده و تکامل یافتهشعر نیما نمونه»کند که: می

شود، که البته بعدها زدن به ابعاد اجتماعی شعر نیما از همین دوره آغاز می ام نهادن و برچسبدر ناحمد آلتلاش « و وجدان بیدار طبقاتی.

، کار های حزبی و ژورنالیستی خودخواد تا در همراه کردن نیما با دلبستگیجا نویسنده میافتد. در اینبه مسیری دیگر و قرائتی دیگر می

دار نهضت ادبی مدرن در بطن جریان عنوان پرچمنشان داده و تلاش دارد تا از او به او را در راستای حرکت سیاسی خود و دوستانش
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ا کند و قطعات پازل خود رتنها به بخشی از روحیات و خلقیات شاعر و اشعار او بسنده میاحمد آلدر اینجا نیز ای یاد بکند. سیاسی توده

 کند. با استفاده از او تکمیل می

درباره  است رساند که نقد و نکوهشیبه چاپ می 8نیما افسانهمطلبی را با عنوان عین پرتو علوی ، ایران مانشریه در همان چند مدت بعد 

کند یبرخورد ماحمد آلدر این مقاله از ابتدا با حالتی تمسخرآمیز با نیما و علوی و فراتر از آن، شعر و شخصیت نیما یوشیج.  احمدآلمقاله 

او معتقد است که گوید. میاحمد آلجبهه طرفداران شعر آزاد، پس از انتشار مقاله « شکست قطعی»و برای روشن کردن موضع خود از 

ده ش شتهنیست و هرچه نو« گیخارج از اصول زند»فایده و گویی بیهای نویسنده مقاله در دفاع از شعر نیما، چیزی جر مدیحهاستدلال

ربط هستند و گویی که نویسنده در یک سیر باطلی گیر افتاده است یکسره بیعلوی  از نظراحمد آلهای افاضه است و افاده. تحلیلاست، 

اسم شعر نیما، شعر آزاد است و »یعنی اینکه کند( و آخرش هم استاد نیما! استفاده می تسخرکه اولش استاد نیما )از لفظ استاد جهت 

 «باید به خود آقای نیما مراجعه کرد.برای فهمیدن آن هم 

ده و فهمی نویسنداند، که منجر به کجناشی از اختلاف نظر میان شاعر و نویسنده مقاله می را احمدجلال آلی بست نظری مقالهبنعلوی 

مای ناگشودنی را به ی غامض و مورد جدل شعر نیمایی ابعاد یک معهای سطحی شده و درنهایت این امر موجب شده تا مسألهبرداشت

به یک فهم خیالی از شعر نو رسیده که تنها ردایی از افکار و مفاهیم نیما روی آن کشیده شده، احمد آلمنظور او این است که خود بگیرد. 

ان که چنهمد. طور بگویه شعر نو چگونه باید باشد و از چه بگوید و چهنویسنده از شعر نو است. از اینک و باقی تصورات و انتظارات خود

ز پیش تر اپیچیدهاحمد آلبرای فهم زبان شعر نیما، که با مطالعه مقاله  -پرستان و طرفداران شعر قدیمو سایر کهنه-کند که او اشاره می

 با نوعی نثردر ادامه او  نیاز دارند تا رمز از دستگاه زبانی شعرهای نیما بگشایند.« احمدآل-کارشناس زبان نیما»هم شده، به استاد و 

مختص خود او  به این شکل زمان بپرسد که استعمال ترکیبات نوی شعر نیما )که در آن احمدآلخواهد تا از آمیز و پرسشی میاستهزا

صطلاحات اسپس بعضی از بوده(، تنها در انحصار نیما است یا دیگر شاعران نوپرداز نیز اجازه دارند از آن ترکیبات و مشابه آن استفاده کنند. 
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آورد و در ترازوی قضاوت خویش، کفه ترکیبات ساده ی آن را نیز میو نثرگونه و ترکیبات مورد استفاده نیما را نوشته و صورت ساده شده

 کند. تر میرا سنگین کهن و مستعملِ

بر  -که اصلاً شاعر نیستند-هستیم  تهزا و تمسخر توسط دو نویسندهدر این شرایط است که ما شاهد آغاز شدن نزاعی پر از عصبیت، اس

از  کند کهبه این موضوع اشاره می علوی شود کهجا بیشتر میشود. طنز موقعیت آنسر شاعری که آغازگر شعر نوی فارسی قلمداد می

که  اینه است. اما الایام دوست و همکار و ارادتمند شخص نیما بوده و هست، و بارها این مجادله را شفاهی با خود شاعر نیز داشتقدیم

نویسد هم در نوع خود نشان از شکاف مطلب میاحمد آلطور با تحقیر و با موضعی متفرعن درباره دوست قدیمی خود )!( و خطاب به این

که دهند بهرکدام از طرفین بحث، البته تلاش دارند تا نشان و فضای پرتنش ایجاد شده در میان قُدما و نوپردازان شعر و نثر فارسی دارد. 

از . اندرسیدهو به مغز آن  شکافتههای روزآمد و انتقادی، کالبد شعر نیما را معیار و سنجهکاملاً علمی به موضوع پرداخته و با ای از دریچه

  پردازند.شرح افکار، به صدور حکم نیز میهرکدام در لفافه طرح پرسش و این رو 

وشد کای کوتاه است، میاین نوشته که مقالهنویسد. را میدفاع از نیما مدتی بعد در همان روزنامه مقاله  احمدآل، علویدر پاسخ به مطلب 

جمعی دسته هایو فعالیت« پردازانقافیه»عنوان هوادار و تفسیرگر شعر نو با پاسخ بدهد و هم تکلیف نویسنده را به علویهای تا هم بر شبهه

ها، گوید و خوشحال است که این حرفاست که از شکستن توطئه سکوت درباره نیما می در این مقالهاحمد آلضد نیما روشن سازد.  ،آنان

–اش، نیما را شاعری تماماً سیاسی کند تا با گره زدن بحث خود به اهداف سیاسیاو تلاش میشروع مطالبی است بر له و علیه شعر آزاد. 

مجدداً با در نظر گرفتن مسأله فرم و ساختمان شعر نیما، احمد آلدر این جا نیز «. از شعر انقلابی دفاع»بداند و دفاع از شعر او را  -پولیتیزه

را به  شانو سایر مخالفان نیما که در آن دوره تیغ قلمپرتو علوی شمرد و از این منظر به آن را ظرفی برای بیان اصالت هنریِ شعر برمی

های نیما در مقوله وزن و ساختمان شعر، لازم است که اصالت فکر و مقتضیات که برای درک نوآوری سوی نیما نشانه رفته بودند، بگوید
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توانیم کمی با جهان شعریِ نیما آشنا شویم و پس از کندوکاو در آن، دریابیم شاعریِ نیما را درک کنیم. زیرا تنها از این راه است که می

 ریزی انقلابی در شعر و ادب امروز ایران است. ن، که برای پیها نه از سر تفنها و آزمونکه این نوآوری

و به تعبیری، سپر بلای شعر نو کند در نقش یک مدافع سرسخت، از نیما و دستاوردهای او در شعر فارسی دفاع میاحمد آلتا این مرحله 

به تفصیل درباره ساختمان و مفاهیم شعریِ  9یوشیجمشکل نیما در مطلب بلندی با عنوان  و پس از مرگ نیما، چنین بعدترشود. او هممی

شعر نو و بررسی آن در بافتار اجتماعی ایران، راه را برای تحلیل مسأله در این مقاله وی درابتدا با پروبلماتیک کردن کند. نیما صحبت می

دی بنو از طریق دسته گویدشعر فارسی از بردگی میرها شدن از احمد آلدر این مقاله کند. ی خود باز میگرایانهشناسانه و مفهومجامعه

که شمرد بلزنند و نوپردازانِ نوآور، نیما را نه فقط از دسته سوم برمیمتجددانی که در راه قدما گام میگرا، قدمای کهنسه گروه شعرا به 

بار دیگر در این نوشته نیز «. کشددنبال خویش می کاران را بهگروهی از نوخواهان و تازه»بیند که دار شعر نو میاو را در جایگاه مشعل

ایی از هشود تا گوشهطور تدقیق و تعمیق در شعر نیما، موجب مینسبت به شعر کلاسیک و ساختمان آن، و همینجلال تسلط و آگاهی 

از این مطلب به جادوی نیما را در گذار از کهنه به نو برملا سازد و موجب شود تا علت کارهای شاعر برای خواننده بیشتر مشخص گردد. 

بند به چنان کاملاً پایشویم. البته که نویسنده همنسبت به نیما میاحمد آلدر لحن بررسی  بعد است که شاهد نوعی چرخش و تغییرات

های زند و یا تاریختر و از سرِ صبر، حتی به قیاس مصرع به مصرع اشعار نیما دست میبار در فضایی راحتطرفداری از شعر نو است و این

ویسند نبه یکدیگر میشین پرتو ای که نیما و کند. او با شاهد آوردن دو نامهبررسی می دهد وچاپ و نحوه کار شاعر را به دقت توضیح می

های دغهکوشد تا دغراه نیز نرفته است. او میکه البته به بی–دارد  هابه نوعی سعی در بیرون آوردن مانیفست شعری نیما از خلال این نامه

ی از در نوع خود یک مشکل نیما یوشیجبه یک ترکیب قابل انتشار و دفاع دست یابد.  نیما را به طلب و فهم خود از شعر پیوند بزند و

 هایی است که با نگاهی گذرا و توصیفی، به شعر نیما و خود شاعر پرداخته است.موجزترین و بهترین نوشته
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اسی، نیما و شعر نوی نیمایی را بستری برای عنوان فیگوری برآمده از گروه روشنفکران سوسیال و فعال سیبهاحمد جلال آلتا این زمان، 

 ساز معاصر فرانسوی و نوشتن مجموعههای جریانبیند و در کنار ترجمه آثار نمایشی و رمانتشریح افکار و منظور خود درباره ادبیات می

عنوان منتقد و هوادار نوگرایی و به البته نه از طریق تألیف و ترجمه، بلکه آزماید.خط شعر نیز بخت خود را میهای مختلف، در داستان

  نوآوری در شعر.

 

 ثمرنامه و پاسخ، جدال بی

ا این نامه که بکند. فضای میان این دو نفر را بسیار دگرگون میباره که به یکنویسد ای میبه نیما نامهاحمد جلال آل ۱۰۰۰ سال در

با نیما احمد آلرسد، آغازگر مشکل نامه نیروی سوم به چاپ میدر هفته! 10ام، آقای نیمادوست پیر شدهامضای کدخدا رستم و با عنوان 

در آن احمد آلپیش از آن اما برای درک فضا و حالتی که اعتباری، جدایی )هرچند در ظاهر موقت( او از نیما و جریان شعر نو است.  و به

 شمسی نگاهی کوتاه بکنیم. ۰۳او در دهه ی جنجالی و مهم به نیما نامه نوشته است، بهتر است تا به سه نامه

احمد لآکه با ملکی و به طبع آن به دکتر مظفر بقایی، از موسسان حزب زحمتکشان و از یاران سابق خلیل ملکی،  ۱۰۰۱در سال احمد آل 

صحنه سیاسی ایران به شدت انتقاد نویسد و در آن از کارها و نوع نگاه بقایی به ای میها نیز زاویه پیدا کرده بود، نامهو دیگر هم حزبی

ا خواهد تا حساب خود را بجوید و مینویسنده در خلال نامه از نظرات بقایی شدیداً برائت میکند. این انتقادات شکلی کوبنده دارند و می

و ما فردا را. ... شما دست ما  ایداصل اختلاف ما و شما نیز در همین بوده است که شما امروز را دیده»نویسد: میاحمد آلکند.  تصفیهاو 

او . «آمد که ما را به راههائی در خور صلاح زندگی خود و دوستانتان بکشانیدتر بودیم، حتی بدتان نمیرا بسته بودید و اگر اندکی ناآزموده

 گوید. خواهد به بقایی میا که میعنوان تریبونی حزبی، هرچه رزند و بهبند به ملکی جا میجا خود را در قالب یک فرد حزبی و پایدر این
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مدیر مدرسه زاده بر داستان آید که جمالمی نویسد. این نامه در پی نقدیزاده نامه میبه محمدعلی جمالاحمد آلهفت سال بعد نیز 

زاده از ایران و تفاوت جمال در این نامه از دوریاحمد آلزاده دارد. های جمالمخالف و معارض را با حرفقد ای تمامنویسد و حالت جوابیهمی

راسر بر داند که سبر پیکر خود می« نیشی»زاده را او نقد جمالکند. می و آن را ابزاری برای کوبیدن منتقدسنی میان ایشان استفاده کرده 

به مثابه جامعه طبقه –فاصله طبقاتی میان خود  موضوع با به میان آوردناحمد آلچنین های اشتباه سوار شده. همتوهم، ریا و دریافت

هایی داند، که با انتشار قصهو ترسو می« خفقان گرفته»را مردی  اوعنوان نماینده بورژوازی ایرانی، زاده بهو جمال -کارگری ایرانمتوسط و 

وهین او ابایی از تت. اش به خطر افتاده و متزلزل گشته اسهای اجتماعی، جایگاه اشرافی و اربابانهو در پی آن روشنگری مدیر مدرسهنظیر 

گوید که نان میدانست. می «روزخورنرخبهنان»زاده را ت و جمالگفمی 11«بارقاطر»به نادوستان خود نداشت، همانطور که به یارشاطر 

با توهین و احمد آلتواند چرخش حوادث را ببیند که منجر به تولد حقایق نوین شده است. زاده را کور کرده و او نمیمظلمه چشم جمال

پیچی درباره جمالزاده و بقایی در دو نامه مذکور، سعی دارد تا خط مشخصی میان خودی و غیرخودی بکشد و بگوید هرکه از ما نسخه

 .دستور داداش طور کل نادیده انگاشت و دربارهتوان او را بهنیست، ارزشی ندارد و می

گیرد. این نامه نویسد و همین سیاست و رویه را درمورد او نیز به کار میمیآن نامه را  به نیمااحمد آلدرمیان فاصله زمانی این دو نامه، 

فستیوال بخارست و دعوتنامه  دعوت به در پای ورقه -هنرمندان و شاعران و نویسندگاندر کنار دیگر -نیما در جواب به امضای احمد آل  را

ر آن دفستیوال بخارست جایی بود که قرار بود به دعوت حزب توده، هنرمندان و نویسندگانی از ایران در آن حضور یابند و نویسد. آن می

شد که زیر سالگی به عضویت حزب توده درآمده بود و حالا چند سالی می۰۱که از احمد آلهای فرهنگی و هنری بپردازند. به انواع فعالیت

ی این نامه از فرصت استفاده کرده و هرچه را به بهانهاز توده بریده بود و به تشکیلات نیروی سوم پیوسته بود،  ی ملکی و همراهان،سایه

  گوید.می -و حتی افراد مستقل در فرهنگ و هنر-ها و دیگر نیروها و احزاب سیاسی ایخواهد به تودهکه می
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 ی شروعدهندهنوعی نشاناست. سندی که بهاحمد آلترین اسناد درباره حالات و احوالات، و شناخت فکر این نامه در نوع خود یکی از مهم

او با میانجی قرار دادن نیما و با آگاهی به اینکه باورهای چپی است. حرکت فکری نویسنده به سوی روشنفکری دینی )!( و جدا شدن از 

گیری ( موضعاحمدآلهای ادبی و سیاسی درگیر بشود و به تندی )مانند خود وقالها و قیلکسی نیست که بخواهد در جاروجنجال نیما طبعاً

اهمیت دیگر نامه در این است که این اولین باری کند. زند و با ایشان اتمام حجت میحرفش را به باقی نادوستان و مخالفان خود میبکند، 

زند و بدون حرف می -و نه شعر او-و از دورن اردوگاه موافقان و هواداران شعر نو، بر ضد خود نیما  ،نین شدت و تندیاست که کسی به چ

ا پیش تکند. منظور کردن شعر و شاعری او، تنها و تنها براساس یک امضا بر پای یک دعوتنامه، بر دفاعیات پیشین خود از نیما شک می

و  یکی از دوستان اینکه گیری کرده بودند، اماه دفعات و به صراحت بر ضد او و شعرش، با تمسخر موضعاز این مخالفان نیما یوشیج ب

نو و  ایمسألهکل مسأله را زیر سوال ببرد ورزی سیاسی بیفتد و براساس منافع و تمایلات خود طرفداران شعر نو اینطور به ورطه غرض

 ای از درون بوده است. حمله

ن باور بیند، بر ایبا اشاره به این موضوع که هیچ وجه تشابهی میان نام نیما و کسان دیگری که دعوتنامه را امضا کردند، نمیاحمد جلال آل

و عده دیگری مانند نیما، کسانی هستند که نه مثل )منظور روشنفکران هوادار توده است( « روندعده که به راه خودشان می»است که آن 

شما نیز یکی از »نویسد: او میخورند، و نه آن کاره هستند! دارند و گول ظواهر و شعارهای توده را میدل خوش میها به هر فریبی بچه

د که ده گویمیاحمد آل«. ایداید و حسابی پیر شدهاینها هستید؛ که نه تنها آن کاره نیستید بلکه از دوران کودکی هم بسیار دور افتاده

با  ۰۲نویسد که از اواخر سال می پیرمرد چشم ما بودزیرا بعدتر در یادداشت ، اما باید در این حرف شک کرد. شناسدسال است نیما را می

لال جمگر آنکه منظور او از آشنایی، مطالعه اشعار نیما باشد که برای کسی با روحیه وآمدی پیدا کرد و آشنا شد. شاملو به منزل نیما رفت

راوانی که تناقضات فنماید. اشاره به این موضوع برای اثبات حقانیت و صحت موضوع مورد بحثش بیهوده می سنجی او،و با تیزبینی و نکته

اش در کارهای سیاسی و اجتماعی داشت، به نوشتارش نیز رسوخ پیدا کرده و باعث شده تا درباره نیما نیز دچار او در طی زندگی

وال کسی که یکی از میاندارهایهمین بازی فستی»با شخصی کردن موضوع و اشاره به اینکه از احمد آل گویی و چندپارگی افکار بشود.اقضتن
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او نیما «. بخشدنسل جوان شما )نیما( را می»دهد تا حق را به جانب خود مصادره کند و بگوید که زخم خورده، به خود اجازه می« است

های پیش، در مدح شرکت نفت انگلیس شعر نوشته است، امروز نیز نیما با امضا داند که اگر او در سالالشعرای بهار میردیف ملکرا هم

زند تا برای شهرت بیشتر و امکانات بهتر، بر حقانیت و آزادی چشم کردن این دعوتنامه نان در خون جوانان مبارز ایران و چک و مجار می

 اند و در راستای اهدافده کردهسوءاستفااز سادگی روستایی و صفای او دادند و  معتقد است که نیما را، مانند بهار فریباحمد آلبپوشد. 

از این رهگذر و با مبنا قرار دادن آنکه خود بداند و بر عواقب آن آگاهی داشته باشد. اند، بیحزب توده از نام و جایگاه او بهره برده

ها را به سوی دیگری برده و از زنی و فرار به جلو، نگاها با اتهامکوشد تمیاحمد آلی حزب توده از نیما و برخی روشنفکران، دهسوءاستفا

« من»که موجب پنهان کردن  محورهایی جمعگوییکلیها بزداید. او با هنقش خود را در همین حزب و ماجراهایی را که داشته از خاطر

مد  به دست بدهد و خاطرنشان کند که ایشان با این کند تصویری از آنچه که بر سر نادوستانش خواهد آبشود، سعی می« ما»در میان 

خوانید که زندانهای سیبری دامنگیر هجده میلیون باری میجوانان را و مردم عالم را به آن عاقبت شوم و دهشت»امضا و این دعوتنامه 

مور پشت پرده اشراف دارد، اما حساب اجتماعی نشان بدهد که بر تمام ا-ای شرعیوی تلاش دارد تا خود را در جایگاه قاضی«. آدمی است

های دیگر در همین دوران، اما باید دانست که چه در این متن، و چه در نوشتهها پاک است. ایخاطر بریدن از تودهخودش تنها و تنها به

حساب دفاع و ازخودگذشتگی  را به پذیرد، و ثانیاً آنکند( اولاً میهای خودش را )که در لفافه به آن اشاره میحالیها و پریشانسردرگمی

 گذارد. در قبال خلیل ملکی )و سابق بر آن بقایی( و افراد نیروی سوم و حزب زحمتکشان می

خاطر نویسد که نیما و سایر امضا کنندگان دعوت برای فستیوال را، بهنویسنده در این نامه ابایی از تهدید و حکم صادر کردن ندارد و می

نکته اینجاست که نیما اصلاً قرار نبود به این جشنواره  داند.خاطر گمراه کردن جوانان سرزمین اجدادی خویش، گناهکار میاین کارشان و به

با شناختی که از نیما داشت این را نداند که او اصلاً راغب به بیرون رفتن احمد آلاز ایران بیرون بگذارد. بعید است که برود و یا پایش را 

آمد. کسی که وطن او یوش بود و به سختی فضای تهران را از ایران نبود و حتی از چنین سفرهایی )چه برسد به جلای وطن( بدش می

 خود به نخستین کنگره نویسندگاناحمد آلر حضور یابد. توانست در چنین اجلاسی آن هم با آن وضع حال و افکاکرد، چگونه میتحمل می
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ال حریزی و خواهش و تمنا، متنی کوتاه از شرحکند که در آن حضور داشت و نیما، اولین بار در آنجا بود که با هزار برنامهایران اشاره می

جویی خواهد از این طریق، با برائتکند و مییاد می« یدفریبی که چهار سال از جوانی مرا به گرو کش»او از آن کنگره به عنوان خود خواند. 

ود بگذراند توزانه خاز کارها و افکار پیشین خود، دیگرانی را که در آن کنگره بودند و تعلقی به حزب توده داشتند از دم تیغ تیز نقد کینه

ه تنها کاری ک»دارد: طور بیان میرا این -ی آن حزب تودهو در پ-برائت او از کنگره نویسندگان  ها بداند.ای در میان گرگو خویش را بره

. و «توانستم این بود که نه در بحثی و نه در قرائت چیزی شرکت کنم و لابد بخاطر دارید که این کار را هم کردمبه عنوان اعتراض می

د تا خواهی نامه مینثر عجولانه «.ستبعد هستماما راستش از شما و امثال شما که شعرها خواندید و بحثها کردید م»گوید: بلافاصله می

اش اشتباهاتی کرده، اما امروز راه را یافته و هرکه را ی جوانینگر نشان دهد، که گرچه در دورهی آن را روشنفکری آگاه و آیندهنویسنده

  داند و شایسته نکوهش. که در این راه نیست، مرتد و مطرود می

 حزبی همه افراد دخیل در کارهایها افتاده به حدی است که در آن سال به حزب توده و روند اتفاقاتی که نسبتاحمد آلتنفر و نکوهش 

گویی او . و بارها ابراز ندامت کرده ی مشرکان جدایی جسته استاز این قافلهخود داند؛ که البته او می« دانه بریز»و « گستردام»را 

جای  برهاند تا بتواند او را به )!(  توده داریاو را از جانبکم رو به پریشانی داشت(، خواسته تا با این نامه و تأثیر روی افکار نیما )که کممی

به این که شاعر  با تهدید و زنهارِ جلال ای دیگر که مورد نظر و پسند خودش است مصادره کند.حزب توده، برای جایی دیگر و برنامه

خواهد تا از نقطه ضعف نیما که خود نیز در نامه به آن اشاره دارد، یعنی حجب و حیا ی عبرت بر دوش شما نواخته خواهد شد، میتازیانه

دانست نیما نسبت به های آدمیان پس از مرگ بترساند. چیزی که میی مرگ و قضاوتو شرم حضور شاعر، استفاده کند و او را از معرکه

 هایش به اقوام و دوستان، به این موضوع اشاره کرده بود. نگران و پریشان است و چندین بار در نامه آن

هرروز خود  خواند که در موضعی بدهکار نسبت به حزب، مجبور است کهمی« خوردهفریب»و « درمانده»درنهایت نیما را شاعری احمد آل

اما باید توجه داشت که این خودِ شخص  بیش از پیش درمانده و تکیده شود.بکند و  تمرین دادن و پرداختن را به دست کسی بسپارد و
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یرا زنماید و شمعی است در دست باد. ها و عدم اطمینان و ثبات در رفتار و نوشتار، درمانده مینویسنده نامه است که با این پرخاشگری

که اگر نیما در روزگاری به ضرورت و نیاز حمایت از برادرش )که عضو حزب بود و در بیرون از ایران سرگردان شده بود( دست به طرفداری 

ی حزبی و به سودای های ساختهوبرقخاطر زرقبهاحمد آلسروصدا زد و همیشه دغدغه برادر و مردمش را در دل داشت، اما ساکت و بی

اری که نامی برایش رقم بزند به حزب پیوست و چندی بعد با یافتن مرادش )خلیل ملکی(، از آن حزب برید و به هرکجا که انجامی ک

 ،شاملواین نامه در زمانی که افرادی مانند  توانست سرک کشید و از امکاناتی که هر دسته و گروهی برایش فراهم کرد، بهره برد.می

و برخی شاعران پیشروی دیگر در حال مکاتبه و دیدارهای مرتب با نیما بودند، در فضای شعر و کسرایی سیاوش ، ابوالقاسم جنتی عطایی

 یهبه ریش به چشم کسی دیده شود که حالا تبر برداشته تا بخواهد احمدآلروشنفکری ایران سروصدایی به راه انداخت و موجب شد تا 

 ور بشود. از آن پیشتر دفاع کرده حملههرآنچه 

درباره وضع فکر و روح احمد آلای است حاوی چند نکته که خود شاعر به که نامه 12نویسدر همان سال، نیما جوابی به این نامه مید

دهد، اینطور خود را ضعیف شده و منزوی نشان میاحمد آلها و قضاوت گوید. شاید بتوان تصور کرد که نیما برای فرار از شماتتخویش می

یزبینی ت «.شناسممن شما را به هر لباسی که دربیایید می»فهماند که میاحمد آلتصور در همان ابتدای نامه با کنایه به  اما برخلاف این

خواست او را به اصطلاح گیر بیندازد و از او باج طلب و هوش بالای نیما، درکنار سادگی و خلوص ذاتی او سبب شده تا اگر هم کسی می

نه مثلاً –ت داده اسیی مناسب به هرکدام میهابنشیند، نیما با ترفندهای مختلف و با توسل به روحیه خود، پاسخکند و به نفی و قضاوتش 

هایش هها و نامتازد. البته که نیما نیز در اوان جوانی در برخی نوشتهبا بغض و عداوت بر مخالفانش میکه کاملاً مشخص و  تندرکیامانند 

آنچه که نیما بخاطرش از  که توان در این مطلب قائل شداما تفاوت را میبه افرادی حمله کرده و آنان را از اساس زیر سوال برده است. 

بند است و اصل اساسی هم بر آن پایاحمد آلمخالفت پرداخته بود، همانی است که در جواب به  ها پیش بر کسانی شوریده بود و بهسال

د و تواند دربیاینشان داده بود که افکاری سرگردان دارد و به چندین شکل و لباس مختلف میاحمد آلاما  کار و زندگی فکری نیما است.

 در هر زمان از چیزی متفاوت طرفداری بکند. 
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کند و تندروی او را بخاطر جوانی نویسنده و قضاوتی نمیاحمد آل، سرشار از استعاره و کنایه است، اما درباره جلالی یما به نامهپاسخ ن

دهند، کنم وقتی که از پس و پیش به یک آدم هنرمند دستور میمن فکر می»نویسد: داند. نیما درجایی از نامه میتغییر احوال زمانه می

وید گاین خاطر می او این مطلب را به«. شوددهد. به یک آدم زنده هم که زیاد سروکله بزنند حواسش پرت میرا از دست میسلامت ذوقش 

علقات کنند، نباید آن را به پای تاش میکه بتواند راهی برای بیان رنج و خستگی دوره پیری خود بگشاید و بگوید که اگر قضاوتی درباره

ی آنکه از کسای بنشیند، بیخواهد در گوشهاو حالا در این احوال میدهد. که سن او دیگر مجال این کارها را نمی سیاسی و حزبی گذاشت.

 ی پردرد شما در آن زمان، اکنونپرسد چطور است که سینهرا نوشت میبریم از رنجی که میداشته باشد و از کسی که زمانی « مندیگله»

شناسد، در هرجایی و شکلی که باشد قلم او خواهد تا به کدخدا رستم بگوید که او را مینیما میی آتش و فولاد تبدیل شده است. کورهبه 

لطفی و ملامت دیدن عادت دارم. من به بی»نویسد: او میدارد. شناسد و این قلم را که زمانی به دفاع از او برخاسته بوده، گرامی میرا می

 «. کنندهربان من به طرف همه است... حتی نسبت به کسانی که نسبت به من خطا قضاوت میروی م

 

 های جلال مرگ نیما و واکنش فرجام،

این همسایگی که تا چندین سال پس از مرگ نیما و شوند. در تجریش با نیما همسایه میسیمین دانشور و همسرش احمد آلچندی بعد 

 در آناحمد آلاز جمله آنکه اند. ها را نقل کردهو افراد مختلف، بعضی از آندانشور نیز ادامه داشت، ماجراهای مختلفی دارد که احمد آل

های نیما سالها با کمک و همکاری رضا ملکی )برادر خلیل ملکی( در منزل او برای نیما مجلسی ترتیب دادند و از او تجلیل کردند. سال

از الریه درگذشت. بر اثر ذات ۱۰۰۱گذراند، تا در دی ماه  و دوست عنوان همسایهبهاحمد آلود را در معاشرت و صمیمیت با پایانی عمر خ

تنها به یاد نیک و بزرگداشت نیما یوشیج پرداخت. در همان سال، در قبال نیما دگرگون شده و او احمد آل نوشتاری آن تاریخ به بعد رفتار

 یبا نگاهی گذرا به کارنامه. این نوشته که در یادبود نیما تحریر شده، رساندرا به چاپ می 13دیگر شعر نخواهد گفت نیمایادداشت جلال 
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کار  پافشاری او در»داند که آید و او را مردی مینیما و افرادی که او بر آنان تأثیر مستقیم داشت، بار دیگر به هواخواهی پدر شعر نو برمی

و  نادرپور وشاملو و توللی تا گرفته شهریار و هشترودی ، از  هابه این ترتیب او با برشمردن بسیاری نام«. شعر از طاقت بشری بیرون بود

های زمین بزرگی را که نیما برای شعر فارسی ساخت ، تلاش دارد تا گوشههای نیما هستندکسانی که شعرشان را مستقیماً مرهون تلاش

 داروام عری ایشان راهای شبرد و امکانرا نیز زیر شنل نیما میهوشنگ ایرانی و تندرکیا وی حتی مخالفانی مانند به خواننده  نشان بدهد. 

ترین اشعار نیما، سعی او با نگاهی به تاریخ نشر و ساخته شدن برخی از مهمدانست. رفت میاستقامت و صبوری نیما در راهی که می

هرت، شدست بدهد و بگوید که نیما تا چه حد در چاپ آثار اهمال ورزید و نسبت به کند تا یک خط زمانی از سیر تحول شاعر نوگرا بهمی

ر الحال کافی است. او در این یادداشت باب تطهیر یک شاعر متوسطآنچه که نیما گفته، برای یک عماز معتقد است که نیمی  و اعتنا بودبی

 گذارد. و ارج نهادن به نیما را می

رسد. این یادداشت که دو سال پس از به اوج خود می 14پیرمرد چشم ما بودپس از مرگ نیما، در یادداشت جلال طلبی موضع عافیت

گوید که و میاکند. که به تفصیل تاریخ ارتباط نویسنده را با نیما بیان میخاموشی نیما نوشته شده است، متنی است احساسی و اثرگذار 

وآمد پیدا می که نیما به دفتر مجله مردم رفتبیند و مدتی بعد، هنگااولین بار در کنگره نویسندگان )که در بالا ذکر آن رفت( نیما را می

را چاپ زد و این کار را نیز با پادشاه فتح اشعاری نظیر  احسان طبریدر همان مجله بود که با نظارت کرد، با او آشنایی نزدیک یافت. 

تر شد و تا بیشتر و عمیق ۱۰۰۲سال  به خانه نیما ازشاملو و جلال وآمدهای این ارتباط با رفتسانسور قطعاتی از این شعر انجام داد. 

 مانند. سازند و تا پایان عمر در آنجا میو همسرش در همسایگی نیما خانه میاحمد آلکه  ۰۱و  ۱۰۰۳ هایسال

اش ی ده سالهبرد، که با آشنایمی ۱۰۰۱اش را با نیما نهایتاً به دهد. اولاً آنکه تاریخ آشناییدر چندجای این یادداشت خود را لو میاحمد آل

س ده( مجلها )حزب توبرای قاپیدن پیرمرد از چنگ آن»د که کنخود اعتراف میبا نیما در هنگام نوشتن آن نامه، مغایرت دارد. دیگر آنکه 

هشدار  اخواهد تنها در نقش یک مصلح، به نیماش به نیما است که انگار میهایش در نامهاین نیز باز برخلاف گفته«. تجلیلی ترتیب بدهیم



Tajrishcircle.org 
 

عنوان سندی بر درماندگی و اش به نیما و پاسخی که دریافت کرد، بهدر آخر اینکه او از ماجرای نامهدهد تا در دام حزب توده نیفتد. 

اند. اما موضوع تنها هرحال نیشی بوده است که روزگاری به هم زدهکند و معتقد است که آن موضوع بهخبری نیما از سیاست یاد میبی

-رغم تمام قدرتش در نوشتن و تسلطش بر زبان و ادبیات و پیوندهای فرهنگیعلیاحمد آلتوان گفت که نیست. به جرأت می همین

ه هرروز خودش را ب»نویسد که: او میهایش را براساس آن بزند. گاه و ستونی نداشت تا بر آن دست بگذارد و حرفهیچ تکیهسیاسی آن، 

طور اساسی مواضع خود را تغییر بیند که در طی پنج دهه زندگی چندین بار بهرا بر یک بستر تاریخی نمیاما انگار خود « داددست می

مبرها ی پیغاز میان همه»کند تا بار نوشتن از نیما را به تنهایی به دوش بکشد. آن هم به شکلی که وی تلاش میجبهه عوض کرد. داد و 

 نگاری و نوشتن از خویش بشود. برایش تبدیل به خاطره باشد و نوشتن از نیما،« جرجیس

که تا آن زمان کمتر به آن پرداخته شده بود. آورد درمی زوایای مختلفی از احوال نیما را به رشته تحریرپیرمرد چشم ما بود نویسنده در 

کس شک چیز و همهشد در همهکه باعث می -به بعد ۰۱خصوص از کودتای به–ی نیما در اواخر عمر از جمله طبع حساس و روان آشفته

تجو کرد؛ مثل مشخص نبودن وضعیت حالی را باید در چند عامل جسکند که علت این پریشاناو اشاره میکند و به همه بدبین باشد. 

 به دستگاه و دولت، زندگی سخت وخانلری خصوص پس از رسیدن بهناتل خانلری در بیرون از مرزهای ایران، اختلافاتش با  لادبنبرادرش 

سد که نویطور میایندرماندگی نیما را . عالیه خانماش از همسرش علاقگی شدید او به مسائل خانوادگی و دوریپرمشقت از نظر مالی و بی

گوید که پنج شش سال پیش از مرگ نیما، در یکی از طور میو همین« کردازای آن وحشت میسر برده بود و بهدوران حسد را به»

 یاد« استغاثه»ها با عنوان از آنجلال هایی که توجهی جمع به او شدیداً به سطوه آمد و بنا گذاشت به حرفدیدارهای جمعی، نیما از بی

اند تا خدمت کند و بعد از اتمام گفت که وقتی در یوش بوده، او را آوردههای آخر عمر از زنی سخت مینویسد که در سالاو میکند. می

خوبی ها و خاطرات، بهقولن نقلایشده تا خود را به خواب بزند. پاییده تا پیرمرد مجبور میرفته و نیما را میآنقدر نمیرفته. کارش، نمی

از همین ضعف افکار در جهت حمله به شاعر و احمد آلی افکار خسته و بیمار نیما در چند سال پایانی زندگی است؛ که دهندهنشان

 برد. ها بهره میایتوده
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ر چند های ادبی دگوییترین تکاز درخشانی متزلزل نویسنده آن، یکی رغم برملا ساختن این تناقضات و روحیهعلیپیرمرد چشم ما بود 

دار مشهور است، همین قلم را در راه یادداشت و ای که به موجز نویسی و زبان تند و کنایهآید که در آن، نویسندهدهه اخیر به حساب می

د اهل یوش به دست خواننده ای از زندگی و کار پیرمربرد و وجیزهبزرگداشت کسی که ارکان شعر فارسی را دگرگون ساخت به کار می

 دهد. می

های مختلف، از جمله چاپ چند کتاب از نیما و یا دو سه باری به بهانهاحمد آل، ۱۰۳۱در سال احمد آلی مرگ نیما تا مرگ در فاصله

که  15ارش مرگ نیما یوشیجگزنوشت. از جمله متن کوتاهی با عنوان  اوهای مجلات و نشریات درباره نیما، دست به قلم برد و از نامهویژه

پس از آن، درباره نقش و تأثیر نیما بر زبان و ادبیات فارسی حدود دو صفحه است و به اختصار درباره روز و ساعت مرگ نیما و  چیزی در

ی نیما. چه آن که گزارشی است مختصر و روان از آثار چاپ شده 16در زندگانی پس از مرگمتن دیگر یادداشتی است با نام نویسد. می

در این نوشته، او با پیش کشیدن این مسأله که تعداد کمی که در زمان حیات شاعر منتشر شد و چه دیگر آثاری که بعدتر به چاپ رسید. 

حق دسترسی ایشان و  نیما آمدهزمره وارثان آثار در  ابوالقاسم جنتی عطاییو دکتر محمد معین نامه نیما، نام او درکنار چرا در وصیت

آوری آثار نیما بر دوش دیگران است و از خود سلب ، به دنبال راهی برای گذاشتن بار تحقیق و جمعکامل به آثار و اشعار نیما را دارند

، به گردآوری و نشر آثار نیما هستندهرکدام با جدیت مشغول سیروس طاهباز و جنتی عطایی گوید که اکنون که او میکند. مسئولیت می

دهد تا نسبتش را درباره نیما به همان چند نوشته و حرف و حدیثی که بیند و ترجیح میدیگر چندان نیازی به کار و حضور خود نمی

  محدود سازد. ،سابقاً بیان کرده

سخنان  احمدآلشود، ادبیات دانشگاه تهران برگزار می به مناسب بزرگداشتی که برای نیما یوشیج در دانشکده ۱۰۳۱درنهایت نیز در سال  

ی هر دفتر کند که در هر صفحه. او در این یادبود اشاره می17دهدهای دانشجویان و میهمانان پاسخ میکند و به پرسشکوتاهی ارائه می

« پولیتیزه»ر داو نیما و اهمیت او را نگران است. زدایی( شدن شاعران )سیاست« دِپولیتیزه»بیند که نگران نشسته و از شعر نو، نیما را می
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گراییِ استعاری، ببیند و مباحثی مانند هم به معنای سیاست خواهد که تنها در چارچوبی پولتیک، آنداند. او نیما را میبودن شاعر می

ساب نیما را البته درکنار افرادی سیاسی او حهای ساختمانی و زبانی نیما را منوط به این ویژگی او بداند. سمبولیسم شعری و نوآوری

اش ببیند و نیما را بر بستر سیاسی اشعار و زندگی« بزند و بخورد و صف ببندد و قلم تیز داشته باشد»شان بیند که لازم است در زندگیمی

انی که نیما برای شعر و زندگیِ فارسی های فراودهد و این که او از امکانخبر میاحمد آلگرایی جانبهو قضاوت کند. امری که باز از یک

ی و گرایبر واقعاحمد آلاین گفتگوی کوتاه با تأکید قائل است.  -آن هم تنها رویه و پوسته آن–پیش آورد، تنها به وجوه سیاسی آن 

شود که نیما را باید به حق کسی دانست که حقیقت زندگی را زیست و در شعرش منعکس دردمندی نیما همراه است و او متذکر می

 نویسی انجام داده است. در عرصه داستانصادق هدایت ساخته است؛ مثل کاری که 

 

 آنچه برجای ماند

ینی و بچنان غیرقابل پیشدپارگی نظریه و عمل خود، بعد از گذشت پنج دهه از مرگش همشخصیتی بود که با تکثر و چناحمد جلال آل

توان یافت. ای که کمتر نظیر و مشابهی برای آن، نه فقط در حوزه زبان فارسی که شاید بتوان گفت در آسیا نیز مینویسندهنماید. مبهم می

 برای های اصلیاز کلیدواژه توانرا میهای زیادی بوده است. عصبیت و تناقض ی فکری و کاری او همراه با مناقشات و سروصداهر دوره

ت، بل برای ویران فقط نفی و دفع و رد را آموخته بود؛ رد نه برای ساختن، قدم پیش نهادن و پیشرف»احمد آل مواجهه با وی دانست.

دانند که در همراهی با گرایشات خَلقی و مارکسیستی، گرایی مکتبی میی نوعی از ارتجاع و واپسبسیاری او را نماینده 18«کردن و برگشتن!

شود! وی کند که گاه به انقلابی بودن نسبت داده میای متلاطم میو نوعی از گرایش شیعی که رو به بنیادگرایی دارد، او را از دچار روحیه

بند به اصولی مختص خود باشد که برایشان مبارزه کند، فیگوری است متأثر از رومانتیسیمی کورکورانه د یک انقلابیِ پایبیش از اینکه بخواه

شود تا از هر شخص و فکر و کُنشی پا پس بکشد و عصیبتی مدام کشاند و باعث میو بلندپرواز که او را به نابینایی سیاسی و اجتماعی می



Tajrishcircle.org 
 

این عصبیت البته درنهایت با آنچه که گفتمان فرهنگی و فکری حاکمیت در ایران از روشنفکر به همراه داشته باشد.  ناشدنی را برایش و رام

جلال شود تا خوانی دارد و باعث میهم -گرداندن از همه جهانتشیع و رویخصوص در رجعت او به اصول به-هایی انتظار دارد، در قسمت

شد، د/میشوترین جایزه ادبی ایران نیز که از طرف دولت اهدا میپسند نظام جدید مورد تبلیغ باشد و گران عنوان روشنفکر موردبهاحمد آل

نماید ی احوال و افکار و آثارش، بیشتر رهرو و مبارزِ انقلابی برای هیچ میاین فیگور مورد نظر حاکمیت اما با مجموعهبه نام او مزین باشد. 

 قابل اعتماد داشته باشد. تا کسی که خط سیری مشخص و 

از کار حزبی و عملی سیاسی، و فعالیت در سایر  گیریدر عرصه سیاست ایران باعث شد تا پس از )به قولی( کناره احمدآلتداوم حضور 

ر خود های عملسااو در طی های سیاسی، به شخصیتی ناسزاگو تبدیل شود که از هر امکانی برای تحقق منافع خویش بهره بجوید. عرصه

هایی که پوشش انتقادات فرهنگی و هنری، تیغی آخته بود که بر علیه کسانی حملهها بود. به افراد مختلفی حمله برد که نیما یکی از آن

ی دهندهشانو نیما یوشیج ناحمد جلال آلهرحال، سیر رابطه بهموافق نبودند. احمد آلهای مورد پسند شد که با طرز فکر و سنتکشیده می

شورد و پس از مدتی دوباره خود به گذار آن میهای ادبیات نوگرای ایران است که در آن، یکی از هواداران شعر نو بر بنیانیکی از جدال

ر رخاشگتوان به راحتی رصد کرد؛ یکی روحیه دمدمی مزاج و پآید. در اینجا دو نوع روحیه متفاوت را میطرفداری و هواخواهی از شاعر برمی

وخو، زندگی و کار کرده و برای تاریخ خود سهمی به یادگار هریک با توسل بر این خلقو دیگر روحیه آرام و پر مداومت نیما. جلال 

 اند. گذاشته

 تصاویر
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