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 نیمای کوهستان، نیمای سیاسی

 اجتماعی او-نیما، جایگاه و بُعد سیاسیمحیط زندگانی چند حرف کوتاه راجع به 

 فرزاد عظیم بیک

 

 محیط زندگی نیما و بازتاب آن در تولید ادبی

فت همینگونه توان گکرد. امروز نیز میوابسته به محیطی بود که در آن زیست می ی انسانیاگر نگوییم همه، اما بخش بزرگی از جامعهقرن پیش، زندگی  دو یک بیش از تا

مهاجرت، تحصیلات  ،های ارتباطی نوینامکاناتی نظیر اینترنت و شیوه های سیاسی،های عاطفی و اجتماعی و یا گرهپرستی، دلبتسگیگذشته از مفاهیمی مانند میهن است، اما

ه کسب ایم، برویم و تجربتر و متفاوت از جایی که در آن رشد کردههایی را دچار تزلزل کرده و به ما این امکان را داده است تا بتوانیم به محیطی بزرگو...، چنین وابستگی

قوای  تواند متفاوت باشد، که اینان با تکیه برو نویسنده و اندیشمند از این جهت میاین موضوع، برای هنرمند گیرند. ای جای میقاعدههنرمندان نیز عموماً در چنین کنیم. 

 انفرادی، یاگر نه به شکل، شخصی و بیرونی/فردی و اجتماعیهای مختلف اجتماع و درگیری با معضلات مختلفی نظیر مشاهده، درک و تخیل و با زیستن در میان لایه

ت که این البته باید توجه داش ای دست بزند.های فردی/جمعی تازه، از مرزهای فکری و محیط خود فراتر رود و به تجربهاشاثر تولیدیه ، که با توسل بو یا مستقیم جسمانی

 .توان مشاهده کردمیاز این مسأله را های مختلفی های مختلف، َاشکال گوناگون و جلوهو فرهنگ های تاریخی و در جغرافیار دورهشمول نیست، و دگیر و جهانهمه

کردند. این رشد نه فقط از نظر درصد جمعیت و گرفتند و رشد میداشتند پا می در ایران ی مدرن و نوینکرد، شهرهادر دورانی که نیما یوشیج به دنیا آمد و رشد می    

است.  ررسیبداد، قابل نگ طبقات مختلف ساکن شهرهای ایران نیز رخ میو مانند اینها قابل بررسی بود، بلکه از نظر موج تغییر و تحولی که در فره سکونتی سرانه

دن ، ظهور سینما، بنا شهادانشگاه ها و سپس،های نوین آموزش با گشایش مدارس و آموزشکدهچنین شروع شیوهگسترش انواع هنرها و همهای چاپ و نشر، ها، بنگاهروزنامه

وع، این موضهایی اولیه از ظهور شهرهای مدرن در ایران دانست. ها را نتایج و نشانهتوان آنانند اینها، از جمله مواردی هستند که میها و مراکز درمانی عمومی و مبیمارستان

های بعدی، این روند در طی دههتمرکز و توجه به گسترش شهرها و مدرنیزاسیون معطوف شود. ی شهر و روستا هرچه بیشتر افزایش یابد و رفته سبب شد تا فاصلهرفته

ع این هایی که حتی تا امروز نیز نه تنها رفع نشده و درجهتِ رفتقابلغنی را تولید کرد. -فقیرمحرومیت و -حاشیه، دسترسی به امکانات-روستا، مرکز-هایی مانند شهرتقابل

ها و ین تقابلایافته و تعمدی هستیم. ها به شکلی سازمانها و تفاوتبیشتر این شکاف ههرچ و تعمیقِ  های اخیر نیز شاهد افزایشها اقدامی نشده، بلکه در سالتبعیض
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ر ی اخیی ایران شد، مفاهیمی که شاید در کار تمام نویسندگان و شاعران اجتماعی ایران در شش دههها، منجر به پدیدآمدن برخی از مفاهیم و رویکردها در جامعهتفاوت

توان در صف شاعرانی نیز قرار داد که شعر او از عمل او جدا نبود و عمل او می ،عنوان سرآغاز شعر نوی فارسینیز از این قاعده جدا نیست. او را به نیما بازتاب داشته است.

 ظهوری است از افکار و عقاید و عادات او. 

هایی افراطی از آن کشیده شده بودند. میرزاده عشقی، دوست گرایی و خوانشتی، ملیپرسای به کار شعر پرداخت که برخی از شاعران به سوی میهننیما یوشیج در زمانه    

هایشان، تلاش گرا )ناسیونالیستی( قلمداد کرد، که با آثار و فعالیتتوان دو وزنه مهم شعر و ادبیات ملینیما نیز یکی از همین افراد است. او را در کنار فرخی یزدی میو همراه 

ای برای استبداد رضاخانی شده بود، رها سازند. نیما اما مسیری متفاوت از وجود آورند تا مملکت را از رخوت و دنائت قجری که زمینهایشی را میان مردم بهداشتند که تا گر

یونالیست لقی دیگر شاعران نوگرا و فعالان سیاسی ناسبا ت چنینی، کاملاً متفاوت )و حتی گاه مغایر(تلقی او از وطن، میهن، ملّیت و مفاهیم ایندوستان و معاصران خود پیمود. 

گاه های چپ دلبستگی داشت، اما هیچاو از طریق برادرش لادبن و عوامل دیگر، به مبارزات گروههای سیاسی و محافل روشنفکری بوده است. های آن در ارگانو تئوریسین

ه این توان دریافت کها و برخی مقالات و قطعات میها، یادداشتالخصوص نامهاما با دقت در آثار نیما علی ها نشد و به شکلی مستقیم از اینان دفاع نکرد.عضو این گروه

ای که های پنهان و عمیق سیاسی و اجتماعیاو توانسته بود پس از تحصیل در تهران، به تفاوتگیرد. او سرچشمه می محلیگرا و ی اجتماعی و بومپنداری از روحیههمذات

وشتن و تحقیق نبال به کار های مداوم نیما برای سکنی گزیدن در جایی که بتواند با فراغگرفت، پی ببرد و این، در کنار تلاشمیان شهر و روستا )تهران و یوش( شکل می

 ی اجتماعی و سیاسی، و حتی روان و افکار وی داشته است. گیری روحیهیمی در شکلبپردازد، اثر مستق

اش دانست. کار نیما نوعی کنش سیاسی است. کُنشی که در زمان خود رادیکال بود. های او در طی زندگیتوان مصداقی از شکل زیست او و خواستمیکارهای نیما را     

ی مسألهرد. پیش بی نوگرایی در شعر )و ادبیات( فارسی های سیاسی و ادبی، و نه به شکل مطلق آن، که تحت همان پروژهیاهوی تریبوناین رادیکال بودن را نیما نه با ه

ای ات حاشیهعضلات جریانسازد تا به تعبیری، تغییرات، تهدیدات و می آثار نیما، این امکان را برای ما فراهم میمطالعه و شکافتن نوگرایی در شعر فارسی، در کنار مطالعه

های بیرونی/اجتماعی خلاص نبود. ها و غمیأسها و گاه از نگرانیدهقانان، کارگران و مانند آنها را در کارهای نیما دید. او هیچهای مطرود، روستاییان و ی اجتماعی، گروهشده

های ههای فنی و زمینشعری )جنبههای ادبی و تمرکز محض بر بررسی جنبه به همین خاطر،د. خوبی مؤید این نکته خواهد بوهای مختلف بهتنها مرور اشعار او در طی سال

 ای آزمایشگاهی و محدود است. دار او، به نمونهو دامنه مهمشعری( نوگرایی نیما، فروکاهیدن کار 

ها به کارهایی نظیر معلمی مشغول بود، که مدتی را در آن ،آستارا و لاهیجان نیما یوشیج، چه در یوش و چه در شهرهای کوچکی مانند -روستایی-زندگی خارج از مرکز     

خوریم که شاعر در آن، از طریق توضیح کامل جغرافیا و شرایط زیستی هایی برمیهای او به نمونهو نامه ها، سفرنامههادر یادداشتی فکری اوست. گر شکل و شیوهنشان

کند نیافته، به شکلی انضمامی و گاه با تفصیل و گاه به اختصار، تلاش میی زندگی و فرم و بافت روستاها و مناطق توسعهازندران( و نحوههایی از شمال ایران )ممردم قسمت
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کل از روایت، تعمدی و این شکشیدگان روستا باشد. نگارانه، راوی حقیقت زندگی رنجمانتالیستیِ فرهنگ روستایی دور شده و به شکلی مستندگونه و مردمتا از روایت سانتی

نین شکلی از چقرار بدهد. ناظر به وجوه حقیقی زندگی است و میل دارد تا زندگی توأم با رنج روستاییان را قیاسی پنهان با مفهوم شهر مدرن و شهرنشینان گراست. اصالت

ردی شهر پندآموز، صفا و سادگی روستا را دربرابر ریا و ستعلیمی و های عاشقانه، تغزلی و مانتالیسمی بود که از طریق نشریات و اشعار و داستاننوشتار، کاملًا بر ضد سانتی

های در دیگر فرم -های آگاه سیاسی و هنریگرا و مبارزات چهرهچپ های شهری و اجتماعی، نظریهشناسیجامعهگسترش و به مدد –چیزی که پس از نیما داد. قرار می

ای کاملًا های مختلف را نادیده گرفته و وزنهالبته این نوشتار قصد آن را ندارد تا کار سیاسی احزاب و گروهکوتاه و سینما و تئاتر نیز نمود یافت.  هنری مانند رمان، داستان

آلترناتیو و  بخشی و بسترسازی تفکرتوان منکر این نکته نیز شد که نقش نیما و شعر و کار او در آگاهید او از آن پرهیز داشت(، اما نمیسیاسی به نیما بدهد )چیزی که خو

مردم، شکلی متمرکز و های کوشش او برای جاانداختن تفکر شعر نو در میان شاگردان، دیگر شاعران و توده، تا چه حد پررنگ بوده و محورماعی و مردمهای اجتاندیشه

 ی حیات ادبی و هنری بوده است. های تازهبخشی برای تولد و رشد گونههدفمند از این تفکر آلترناتیو و امکان

 

 ی کوهستانگریزان از مرکز، دلبسته ؛بیرون از شهرتلاطم میان شهر و 

لی کنار یکی از علل اص از دوران نوجوانی، مداماً در بین یوش و سایر شهرها و روستاها در تلاطم بوده است. شاید بتوان گفت پس از طی کردن کودکی و مسیر زندگی نیما،

ودند، بشهرها برای نیما فرساینده های شهری همین مسأله بوده باشد؛ غیاب منزل پدری در یوش به مثابه محل زیست دائم و ماندگار. نیامدن و حتی تنفر او از محیط

آمد وای بود که او در رفتاولین حرکت جدی، لوئیسن ورود او به تهران برای تحصیل در مدرسهاو این دوران را با عصیان و سرکشی محض آغاز کرد. خصوص تهران. به

 هایکند که عموماً آن دوران را با سرکشی و شیطنتها عنوان میها و نامهدر یادداشتاش داشت. ی تهران در مقام میزباننو شده اش، و ابرشهرِ تازهمابین زادگاه و خانه

اشد. تأثیر نبوده بشاید حضور برادرش لادبن، همراه با او در تهران، در یافتن این روحیه بیهای پسرانه و فرارهای مکرر از مدرسه سپری کرده بود. بزندعوا و بزنافراطی، 

ها، به میان معلمان تنی در رودخانهلای شکارهای موسمی و صحراگردی و آبهای غرب مازندران از لابهوهوای کوهستانآبهای خوشای که از شیبالبته برای پسربچه

 چندان دور از ذهن نباشد.  هاییآورده شود، چنین حرکات و شیطنتلوئی سنی ایرانی و غیرایرانی در دادهمذهب و عصاقورتخشک

کند می پیشکشنظام وفا  جنابرا به استاد و راهنمایش، « افسانه»دهد. جایی که در آن، ی جوانی میرفته جای خود را به پختگی زودرس دورههای کودکی، رفتهشیطنت    

های انهای است که اولین نشبخشید. این، همان نکتهو سادگی مردمان کوهستان خواهد  صداقتهای احتمالی و قصورها را به پای اش، کوتاهیداند که معلمو پیشاپیش می

گاه در مذمت شهر، به کنایه و وبیراستا کرده و گاهاش را گرفته، ذهن و فکر و شعرش را همسازد. او از همان زمان تصمیمافتراق و حتی انزجار نیما از شهر را عیان می
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ای( شهری، چیزی برای عرضه ندارد؛ مگر شعرش. و خود همین شعر زده )و باسمهقابل فیگورهای اتوکشیده و ادکلنداند که در منیما مینویسد. گوید و میمستقیم، سخن می

ثابه فیگوری به م-ای ذاتی که میان او دهد حتی در نظر استادش نیز غریب بیاید. به همین دلیل، با تأکید بر فاصلهنیز، چنان از فضای شهری به دور است، که احتمال می

وجود دارد،  -اینشینان و اُدبا و فضلای مدرسهای از کل شهرنشینان، پایتختبه مثابه استعاره-و میان استادش  -ای که داردای و حالات حقیقیوستایی با تمام معانی کلیشهر

ن را بپذیرد. نگاه بیندازد و آ ی ملاطفت به این قطعهویی با دیدهخواهد که گاز استادش میو با برجسته ساختن تفاوت درونی و ماهوی شعرش با آنچه که تا پیش از آن بوده، 

فرزند  داند کهمیشناخت و اشرافی نسبتاً عمیق کسب کرده بود. یوش الخصوص سالگی( بوده و دیگر نسبت به اطراف خود، علی ۷۲و  ۷۲نیما در آن زمان در اوج جوانی )

های چرای مموسها، سفرهای کوتاه و طولانی، او در ییلاقرود. شان مینشیان، حالا با چشمی بازتر و ذهنی پخته به میانروستاست، و برای درک هرچه بهتر روستا، کوه و کوه

اهداف  ها وکرد که ارتباطی میان آموختهشد و تلاش میشان آگاه میشناخت، از حالرا میپرداخت. آنان وگفت میکرد و با آنان به گپها و...، دائماً در بین مردم تردد میگله

 9011تا  921۲های ی ساللهدر آن زمان و در فاصاش در روستا و هژمونی نیروهای موجود در آن بیابد. گذار و نوگرا، و حقیقت زندگیعنوان یک شاعر بدعتو افکارش به

ت دو رویکرد، بایسشود که در آثار میگیرد، خیلی زود متوجه میمی هایش در راه شعر و شاعری را پس از ناکامی در عشقی افلاطونی پیولین تلاششمسی، نیمای جوان که ا

 . گراییو مردم رنجدو مشخصه و یا بهتر بگوییم، دو نگاه را توأمان داشته باشد: 

حنت پس ی نیما، عشق و مآید که بیشترین دغدغهچنین برمیمنت دونان چنین و همپریده، خون سرد ی رنگقصهمانند ی نیما شدهشده و منتشراز اولین شعرهای ثبت    

 داند ومیدونان ربط( با موضوع را جزو های احتمالی درگیر )و حتی بیبه شدت از رنجی که بار ناکامی عشق بر دوش او گذاشته در عذاب است و تمامی آدماز آن است. 

شود. حال نیما، جوانی است که با زخم عشقی سوزان در تن، میان خانه نیز با لحنی متفاوت تکرار میای شب مایه در این دست گاه نبیند.خواهد که ایشان را هرگز و هیچمی

ری زخم عشق در چیز دیگسازد، را منتشر میافسانه ی که او هنگامکند. ریزی میشود، مسیر او را تا آخر عمر پیکم ایجاد میوآمد است. گویی تلامی که کمو شهر در رفت

 اشقعنوعی در کاراکتر ود و خود را بهشجذب میی شناخت و اشراف او از فن شعر، ی عصیانیِ رنج نیما در درون پختگی کلام و در سایهشود. جنبهمحلول و متجلی می

اهایی خاطر است که در ج همین بههای متفاوت. ی رنج مشترکند، اما به شیوهافسانه در تجربهو هم  عاشقیت جا باید عنوان کرد که هم شخصالبته همینسازد. متجلی می

ا یک اند. امگویند که از سر گذراندههایی دردناک میدو از تجربه هررسند. پردازد و به نوعی اشتراک میهایش میها و ناراحتیپای عاشق به شرح رنجشافسانه هماز شعر، 

تر، ینش مانده و شکلی کلتفاوت عمده در شکل رنج و تجلی آن در افسانه، نسبت به عاشق هست. رنِج افسانه، رسوبی است که غم و رنج و درد روستاییان )مردم( در درو

ه دیگر اینجاست کتواند بشود. بار به آن دچار میاش حداقل یکعاشق، شکلی فردی از درد عشق است که هرکس در زندگی ی رنجتر دارد. اما تجربهتر و بس نیرومندعمیق

نند و در زندگی ذراگنشین که به شبانی روزگار میی روستایی کوهشود از مردم، از یک کُلّ، از جامعهافسانه، نمادی مییابد. بار در شعر تجلی میفاکتور نگاه نیما برای اولین

ران، کند و بر دیگرا اعلام میاو در این شعر به طرزی استعاری تصمیم خود را گرفته، آن های نیماست برای شناخت از اجتماع خودش. این، اولین قدماند. بیشتر غم دیده
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ریزی کرده یهپا دنبال، و سپس خواهی را نیما در جایی بیرون از تهراناین تحولکنند. گیرد که چرا تحولی در شعر ایجاد نمیشاعران جوان، خوانندگان و استادان نیز خُرده می

های مازندران. در و در سواحل و جنگل، منطقههای اطراف ها و دامنهو مانند دیگر کوه 2ورازونو  1کُپاچینهای روستاییِ اش در یوش، در میان راهپدری در عمارت است،

خصوص تهران مشخص کرده بود. اما بعدتر احتیاجات زندگی و شرایط زیست ها تکلیف خود را با شهر و بهاو از همان سالشهرهای غمگین و همیشه بارانی مناطق شمالی. 

ه نه فقط ها و توصیفاتی کاما واژهی شهر باشد هم نیست. ای که مشخصهنیست. هیچ واژه هیچ نشانی از شهرافسانه  شعر بود که او را چندین مرتبه به این شهر کشاند. در

 ی یوش، بلکه یادآور زندگی روستانشینان و دهقانان و چوپانان هستند، فراوان است. کنندهبازنمایی

ط دلبستگی او به کوهستان و شرایط زیستی روستا، نه فقشود. های او آشکار میهها و نامکرد، مرتبًا در یادداشتتلاطم و تشویشی که شهر در دل نیما یوشیج ایجاد می    

خوانیم که نیما های گوناگونی میبعدها در نامهخاطر فرار از شهر بود، بلکه به سبب شناختی بود که او از آن منطقه، تاریخ و جغرافیایش و همینطور مردمانش پیدا کرده بود. به

چنین مهدهد. هایشان را مورد تحلیل قرار مینشین و روستایی دارد، اینان و رفتار و خواستها و عادات و شکل زیستِ اقتصادی مردم کوهکه در جنبه ایی مطالعهواسطهبه

صصی را درباره مردم مازندران، تاریخ ای نایاب و تخو نوشته خوریم که در آن، نیما از طرف نامه خواسته تا کتاب و رسالهدر چندین نامه نیز به سطرها و مطالبی برمی

 د. تان قدیم و زبان طبری برایش بیابد و بیاورهای آن و شناخت طبرسجنگ

 

 روستا، انتخابی سیاسی )و عملگرایانه(

ر منافع مردم پراتیکی مبتنی بنیما در روستا، چه در انتخاب محیط زندگی و چه در بازتولید آن در شعر، به مثابه پراتیکی سیاسی و کنشی اجتماعی است.  حضور و زیست

-ربابچنان از نظام اوستاهای ایران همزیرا که در آن زمان گرچه محیط ری آن. کار در تعریف غیرصنعتی و کمتر استثمارشدهخواه و طلب و تحولهای برابریمحلی، سیاست

یان نیما( ی روستاییان و اطرفچه )طبق گفتهتر و آزادتر اربابان با کشاورزان و دهقانان یافت. نظیر آنهایی را از برخوردهای عاقلانهتوان نمونهکرد، اما میرعیتی استفاده می

 کرد. ن می، پدر نیما یوشیج، با دیگراالسلطنهخان اعظامابراهیمکه 

قط به قصد است، که فقط و فنکته اما اینکه حضور نیما و تردد مداوم نیما به یوش و اطراف آن، نه به قصد سرکشی به املاک و اراضی پدری و رسیدگی به امور اقتصادی     

بینیم که اما در بعضی جاها میبخش و خوشایند بودند. برایش بسیار لذت تفریحات کوهستانی ها،ها و نامهمشاهده و تجربه و مطالعه است. البته گاهی نیز به گواه یادداشت

                                                             
 چنین نام کوهی است در یوشی برآمده و حاصل چین است، همدر گویش مازندرانی به معنای پُشته 1
 گی یوش نام روستایی در شهرستان بلده، در همسای2 
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ه بتواند مند سازند کهای موروثی را روشن سازند، یا او را از قطعه زمینی بهرهخواهد که تکلیف زمیننیما عاجزانه از کسی )معمولاً یکی از خواهرانش و یا بستگان پدری( می

یعنی این کنش سیاسی و اجتماعی، نه تنها برای شاعر نفعی نداشته، بلکه چندین مرتبه نیز به مشاجرات خانوادگی و زهایی مشابه آن. از طریق آن امرارمعاش کند و چی

اه از انجام گگرفت و حتی کرد، شدیداً احساس ضعف روحی و فکری میاو هرگاه بیش از مدتی در تهران یا در شهری دیگر سر میدست نیز منجر شده است. مشکلاتی ازاین

تای پدری گویی نیما در روسکرد. به ترتیبی که برای بهبود وضع فکر و حال، با خانواده یا گاه به همراهی دوستان و شاگردان به یوش مراجعت میماند. امور روزانه نیز بازمی

 کند. کند و از آنجا قوت و قدرت دریافت میاش، نیروی تحلیل رفته را بازیابی میی پدریو در خانه

، ه بیرون استشود، و از آن جا به تماشای آنچاش خلاصه میدهد: جهان او در محیط کودکینیما دائماً با بازگشت خود به یوش، از هرکجا که باشد، پیامی مشخص می    

ایش تنها به ییلاق و قشلاق کردن برنشین باقی بماند. شاعری برای او، اجباری بر تغییر محیط زندگانی و عاداتش نخواهد داشت. خواهد یک کوهگوید که میاو مینشیند. می

بار و دارد، بلکه در مقابل هرگونه تغییر از سر اج فکری و ذهنی ش دلبستگیخواهد بگوید که نه تنها به زادگاهاو میوهوا و سر زدن به منزل پدری نیست. منظور تغییر حال

یگر دانست که در این صورت داش را شهری کند، زیرا میی وجودیخواهد کُنه و عصارهنمیکند. یا براساس مقتضیات زمان نیز، تا جایی که امکان داشته باشد، مقاومت می

 ، دیگر در آن کالبد و مختصاتی نیست که منظور و هدفش بوده است. شعری نخواهد نوشت. یا اگر هم بنویسد

در این متن، لازم است تمام نمادها و صفاتی را که معمولاً به غلط « روستا»لازم است اینجا مجدداً تأکید کنیم که برای بازسازی مفهوم -شعر نیما، شعری است روستایی     

ه گویی تنها به هایی ک)همدلی« همدلی»، «زندگی سهل و آسان روستایی»، «صفای روستا»مانتالی مانند شود فراموش کنیم. تصویرهای سانتیاز روستا تبلیغ می با اغراقو 

گاهی ها، جایگاه روستا را جایها و محرومیتها، معضلات، تبعیضها که تلاش دارند با کتمان سختیو مانند اینپذیر است(، واسطه موقعیت اجتماعی و جغرافیایی آن امکان

ایی که در شعر روستبخش بزرگی از حقایق موجود در زیست طبیعی و اجتماعی مردم شریف روستاهاست.  انگاشتن نادیدهکه این، وغش بسازند، درصورتیغلپاستورال و بی

 های رایج که همواره مردم بیرون از شهرهایشود، برخلاف کلیشهماید. این بار ماجرا معکوس مینشود، مکانی است که ورای تصور و فهم شهرنشینان مینیما بازنمایی می

ماید. ندهنده و پُرکشش میبندی نیما از روستاست که برای شهرهای غرق در ظواهر تکانشوند، این توصیف و صورتهای ابرشهرها میوبرق و موقعیتبزرگ مجذوب زرق

 ن حقیقی از کلّیتچنیهمانگیز و حتی موهوم، و خیال هاییی که واجد ویژگیهایو با تأکید بر جنبهی محیط پاستورال به نفع شهر صنعتی، مصادره شاعر با فاصله گرفتن از

فی نیز، در و از طرلژی قرار دارد. این رویکرد اساساً در تضاد با نوستاپردازد. روستایی در شعرهایش می-ی روستا و محیط طبیعی، به بازسازی مفهوم و بدنههستند روستا

ی ر فاصلهمحور روستا را بزداید و بپستالی و احساساتکارت تصویرهایها، سعی دارد تا جای آثارش، به ویژه شعرها و نامهنیما در جایی عملی زندگانی نیماست. راستای جنبه

های ها و معناها را رسانهفرض( چنین تصویری چندان باب نشده بود، زیرا بیشتر این پیش۳۱۳۱های الالبته در آن زمان )س افزایش میان شهر و روستا تأکید بکند. حال در

و کارکردی  های ساختاریهای خود بر تفاوتاند. اما در همان موقع و پیشتر از آن، برخی از شعرا و نویسندگان و سیاسیون، در نوشتهجمعی مانند رادیو و تلویزیون تولید کرده
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این موضوع  او به ،از طرفی دانستند.ی شهرزده میسازی روح خستهو روستا تأکید کرده، و فضای غیرشهری را حاوی نوعی معصومیت کودکانه و موقعیتی برای متعادل شهر

زرگ گی به شهرهای باچارند برای کار و زندهای زندگی و عدم دسترسی به امکانات، نعلت سختی تر، بهنیز آگاه است که بخش زیادی از روستانشینان در مناطق محروم

های بندیهای نوشتار و با تکیه بر استعاره، این تغییر رژیم فرهنگی و جبههپس با استفاده از ظرافترا خواهند ساخت.  ساکنان شهرهانسل بعدی  افراد و همین مکان بکنند،نقل

فرقی نیست، هنگامی که همه هنوز از درد  چندان بگوید میان مردم شهر و مردم غیرشهریکند که تلاش میاو دهد. فرهنگی و مردمی در شهر را در متون خود بازتاب می

های شو تهران را مقصر تن ،زند. قضاوتی که شهربه نوعی قضاوت هم دست میاش ی زندگی خود و خانوادهیشینهبا نگاهی به پ بعد اماناآگاهی و تبختر در غذاب هستند. 

  د.شکرد، گرفتار چنین مشکلاتی نمیماند و زندگی میاو بارها نوشته که اگر در یوش یا جایی مانند آن میداند. اش میفکری و عصبی او، و مشکلات خانوادگی

های خود، نوعی کنش بندی این وضعیت در قالب نوشتهکرد تا با صورتلاش میاو تتنیده شده بود. ابعاد مختلف زندگی نیما یوشیج درهم توان گفت کهترتیب میاینبه     

ها و افکار ی ساختارهای زندگی، رنجبه مطالعهتوانست وآمد به آن برایش شکلی از انتخاب سیاسی است. حرکتی که در پسِ آن میعشق به یوش و رفتاجتماعی انجام دهد. 

عنوان فعال سیاسی یا نماینده و مانند اینها معرفی نکرده باشد )شاید بر اثر حوادثی که بر برادر و یا شاید نیما شخصًا خود را به منظور این است کهمردم محلی بپردازد. 

سیاسی و  هایی از کنشاما عمل او در عین اینکه ممکن است بسیار ساده و حتی از سر ترسِ تغییر تعبیر شود، اما درون خود واجد لایهگذشت(،  دوستانش مانند میرزاده عشق

د ثابت، مدرگیری با خانواده، زندگی سخت خانوادگی، نداشتن درآ کرده است.گذر میهایی بزرگ و کوچک سراسر زندگی نیما در کشمکشبه همین خاطر اجتماعی است. 

تماعی ویژه مردم یوش، در زیست اقتصادی و اجبهاما او توانسته با عبور از خود، و با نگاه به زندگی مردم،  اصطلاح روشنفکری و ادبی و... .های بهکنار نیامدن با تهران و محیط

همینجاست که خواست نیما در راستای خواست و فضای فکری مردم بومی قرار ها، آمال و انتظارات آنان باشد. درست در ها، ترسی هراسایشان دقیق شده و بازگوکننده

های قوی سیاسی سازد که دارای سویهترکیبی را میپوشانی با روستائیان، زیست شخصی و فکری نیما در همگر داشته باشد. دهد تا او فقط نقش گزارشگیرد، و اجازه نمیمی

یوه این وجه از آغاز در شیوه زندگی و ششود. شود و )شاید عامدانه( مغفول واقع میسیاسی نیما، موضوعی که کمتر بدان پرداخته می این موضوع، یعنی ُبعد اجتماعی واست. 

، فرمی از ود داردخنشینی و روستاگرایی و عزلتی که به همراه بودن شاعر از شهر/پایتخت/تهران، پناه او به کوه نو گریزادلبستگی به مکان/زادگاه کار نیما قابل رؤیت بود. 

دلخواهی ادبی و  اًخواهد صرفی است که چنین فضایی را میفیگور این فرم در مخالفت و ضدیت صریح بایک فعالیت سیاسی است؛ فعالیتی شاید نه رادیکال و مستقیم. 

اهراً درتقابل با زندگی ظ انگاری آن،مانتالیسم و سادهو آن را به سانتی استنما نخهای ظاهری، نیما در عین نوآوریکار بگوید که نشان بدهد، تا از این طریق ه شاعران

از فعالیت  عنوان شکلیعنی فهم نیما و کار او بهنیز بر آن تأکید داشت. یاحمد جلال آلشاید بتوان گفت این موضع، همان چیزی است که  ی شهری تقلیل بدهد.پیچیده

 . هایش جدا دیده نشوداش و خواستخواهد تا شعر او از زندگیشمرد و میبرمی 3پولیتیزهنیما را شاعری سیاسی. وی 

                                                             
 بریمنظور عین واژه را به کار میاحمد است و به همین مترجیح بر رعایت گفتار آل3 
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 نیمای پولیتیزه

نو و شاعران  دوم ترسیم نسبت شعر آثار و افکار او، خود نیما، اول پولیتیزه بودنند تبیین بشود: توادر دو جنبه میگوید، در بزرگداشت نیما می ۳۱۳۲در سال احمد آلآنچه که 

د، و از این طریق کار سرایعنوان شاعری پولیتیزه بشناسیم. یعنی کسی که شعر میاحمد تأکید دارد تا نیما را بهآلدر اولین وهله، های سیاسی و اجتماعی. پیرو نیما، با دغدغه

کند. شاعر پولیتیزه هرچیزی در جهان را به مثابه امری سیاسی درک میکند. اما آرمانی دارد و برای نیل به آن تلاش می دهد،کار سیاسی خود شعار نمیکند. در سیاسی می

 گرفت، موضع مشخصی داشت و آنوی معتقد بود که نیما در مقابل یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی وضع می خام شعری باشد.تواند مادههرچیزی در جهان برایش می

بی فعالان اددهد که شاعران و ، از غیرسیاسی شدن نگران است و زنهار میاحمدآلتوان به اشاره به این موضوع بسنده کرد که در مورد دوم نیز می ریخت.را در شعرش می

ه آن شاید باحمد آلتوان گفت که منظور میه لزوماً در معنای حزبی آن( دور شوند. زیرا دوری از کنش سیاسیِ ادبی، یعنی دوری از هنر و جدایی از جامعه. سیاسی )ن از کار

ساز ان مشکلزنند تا برایشنویسند و حرفی نمینمیچیزی دسته شاعران و نویسندگانی بوده که چه در سازش با دربار و دستگاه قدرت، و چه در سکوتی عمدی و از سر ترس، 

گوید در میاحمد آلتوان گفت که آنچه که به نقد و مخالفت با این گفته و رویکرد پرداخته است، اما میطلا در مس در اثر خود رضا براهنی گرچه بشود؛ حتی در استعاره. 

 تواند متبلور شود.کند میبدان اشاره میبراهنی تر از نقدی که معنایی وسیع

 گرایی و کنش سیاسی در آثار نیما، در پیوند با آنهای شعری و فنی، وجه سیاسی آثار اوست. سیاسیترین وجه اثرگذار نیما، جدای نوآوریدر یک دورنمای اجتماعی، مهم    

توان گفت شاعر به شکلی ناخودآگاه آن را که می-محور مند/مکانی مکانتوان از آن نام برد و در همراهی با اندیشهگرایی میچه که بالاتر صحبتش رفت و تحت نام مردم

توان از آن جمله دانست. های روستایی و محلی را میها دست یافت که بعضی واژهیوندهای پسِ پشت آنای از واژگان و پکه به مجموعهطوریبهقرار دارد.  -بردبه کار می

ی انضمامی به شکل این وجه سیاسی،برآیندی بالاتر از رویکردهای ادبی زمان خود تبدیل کرد. دهد و کار او را به میها شکل دهی شعر نیما را در طی سالرویکردی که سازمان

 و مانند اینها قابل تشخیص است. « ساحل»و یا « شب»های نیما مانند شود و گاهی در قالبی نمادین، در بعضی واژهمتبلور می

اهده ادراک و مش عنوان شاعری مدرن، با بسیاری از دیگر شاعران مدرن )نوگرا( در اروپا متفاوت است.از موقعیت انسان در شهر، به رفتار نیما در شعر و درک سیاسی او    

گِرد شهر  به مآبلسوفیو ف مسلکیکلب یطلب، حتسرگردان و گاه شرارت یمدرن(، که در هیئت روح ی/وجودیتیاز موجود یعنوان نمادزن بودلر )بهنه مانند پرسه نیما،

 سمیمدرن یکیمکان یشده و در چنگال آن است. بازوها هرهژمونى ش ریاس او. کندیم نیبا او چن زیو البته که شهر ن کند؛یم میسه شیخو یهایو آن را در دگرگون گرددیم

چنان از ن همآ یشهرها نیکه بهتر ییفئودال و روستاشبه یارا از جامعه رانیا، یاقتصاد نیکه با سزار یاتهی. مدرنکشدیم ری(، او را به زنجیدر شکل ابتدایى آن )رضاخان
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تمام مواد لازم و  نوزاد نی. اشودیزاده م و اعتنا هیقابل تک یدر ابعاد یصنعت دیبدون اتکا به تول کردند،یاستفاده م یتر محلکوچک عاسلاف خود در روستا و جوام ینظام ارزش

از  -یارسزبان ف ینوشتار گفرهنگ، و فرهن یوار از منظومهنمونه یندیعنوان برآبه- زی. و شعر نبنددیبه کار م هیو تغذ دنیتنها نفس کش یراخود را ب ازیشئون موردن

وستا، به مثابه دو ى ایرانى( و رشهر )شهر نو شده انیم یاو باسمه ییروبنا زیبه تما یتیموقع نیدر چن مای. نستین یپس از آن مستثن طِیو تجربه شرا مانیزا نیدرد ا دنیچش

از اعتراض  ینکوهش شهر و مناسبات آن، در شکل یجستن از شهر و حت یو دور ینیو آن را با روستانش ابدییجدا و گاه متضاد اعتقاد م یاقتصاد یرویو دو ن یاسیس دهیپد

ی همجموع متبلور ساخت. شیدر شعرها ییگرایاز بوم یواژگان خود، و نواختن لحن یساختن منظومه قیاعتقاد را از طر نی. او عصاره اکندیم یزیرخاموش اما فعال، طرح

یما از ا نهرفتاری که موجب شد سالتوان تعریف و مفهومی از همین مفهوم پولیتیزه بودن شاعر قلمداد کرد. و چه حالا، میاحمد آلی آن روز ها را چه در اندیشهاین فعالیت

 ها برای نقد و حتی کوبیدن او اقدام بکنند. مجامع رسمی و آکادمیک بیرون بماند و مخالفان او از انواع راه

 

 سخن پایانی

خواران او، یکی از دلایلی است که موجب شد تا مطلوب شاعر توسط شاگردان، منتقدان و میراثبههای آکادمیک، و مصادرهستد شعری و آموزشدور بودن نیما از فضای دادو

و ضدیت  ا از جامعه شهریاز سوی دیگر، گسستگی نیمهای بسیاری از رهروان و آشنایان او، منقطع، چندتکه و گسیخته از هم باشد. رغم تلاششناخت و فهم ما از نیما، علی

حتی امروز نیز تازه با بازخوانی و چاپ قعطات، اشعار و ها جایی در آموزش آکادمیک و رسمی نداشته باشد. ها و سالپیدا و پنهان او با مراکز قدرت، موجب شد تا او تا مدت

توانم با قطعیت بیشتری نظر بدهیم. روندی که پنجاه سال پس از مرگ ات تاریخی میتر شده و درباره برخی از شبهی شناخت ما وسیعی نیماست که دایرهمتون ناخوانده

نی های اجتماعی نیما و آثار بیروهایی مانند نظرات سیاسی و کنشخصوص که جنبهچنان جای زیادی برای کار داشته باشد. بهرسد همچنان ادامه دارد و به نظر میشاعر هم

 گیرد. ها چندان مورد توجه قرار نمیها و نگارشدر تحلیلآن، معمولًا موضوعی است که 


