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  بررسي ساختاري زير ميدان توليد شعر در ايران
 

  *شهرام پرستش                                 
                           

  چكيده
 ،در پرتو اين نظريه. ير بورديو استراهنماي تئوريك اين نوشتار نظريه ميدان توليد ادبي پي

كه اي  د، به گونهشون ميدر ايران تدوين سواالت پژوهشي ناظر بر ساختار زيرميدان توليد شعر 
آغازگاه مقاله با مرور . استبه ساختار تقاطعي اين زيرميدان معطوف ها  گيري همه اين پرسشجهت

به . شود جست ميرا در خالل نوشتار  بسيار مختصر نظريه بورديو همراه است كه بازنمود كامل آن
ر پيش از هر چيز در قامت نهادها و موسساتي  سعي شده است ساختار دوقطبي توليد شع،هر حال

كاران  ارگان محافظه، در تهراندانشكدهمجله ادبي . و مجالت ادبي نشان داده شودها  نظير انجمن
د در تبريز با  تجسم قطب وابسته است و مجله ادبي تجد،ادبي بزرگي همچون ملك الشعراي بهار

منازعه شعر . استي قطب مستقل در حوزه شعر  تجل، ارگان نوآوران ادبيپيشاهنگي تقي رفعت،
فراز فرجامين به مطالعه موردي . گيري استكهنه و نو در قالب رويارويي اين دو ارگان قابل پي

ميدان سعي ص دارد كه با بررسي مسير زندگي او در اين زيرنخستين شاعر نوپرداز ايران اختصا
   .نشان داده شودشده است كه هومولوژي ساختاري آن با ميدان قدرت 

زيرميدان شعر، ساختار تقاطعي، قطب وابسته، قطب مستقل، مسير زندگي، : ياصل گانواژ
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 لهئبيان مس

كه به منزله روح مدرنيته در ميدان توليد ادبي   ترين مشخصه نوسازي در ايران استتمايز مهم
گيري ميدان شكلهاي  نطفه.  ديگر متمايز ساختهاي  يدانرا از منيز حلول يافت و مرزهاي آن

را در آثار نثر نويسان و شاعران انقالبي آن آنهاي  د و طاليهشتوليد ادبي در مشروطه منعقد 
اين ميدان زباني بود كه امكان گيري  شكلليكن بارزترين نشانه ،  دكرتوان مشاهده  ميدوران 

ود را گيري خازهاند  هاي اين زبان سنجه.  آورد ميبي را فراهم برقراري رابطه ميان همه عامالن اد
گذاران نقد ادبي نوين براي نخستين بار به تدوين و برداشت كه بنيانبراي ارزيابي آثار ادبي در

با ،  باري. تنظيم آن همت گماردند و با همين زبان به تفكر درباره آثار ادبي و نقدشان پرداختند
جام دست و پاي ميدان ادبي سر و سامان بيشتري گرفت تا حدي كه سرانگذشت روزگار جنين 

ساختار دروني  كه در دوران نوسازي بيست ساله رضا شاهاي  گونهپذير بود، بهآن از يكديگر تميز
  .دشان توليد ادبي ايران تكميل بندي ميد صورتياين ميدان تمايز پذيرفت و به عبارت

 از اصول متأثرد كه ساختار دروني ميدان توليد ادبي كر در توضيح اين قضيه بايد اظهار
ادبي را هاي   مستقل و وابسته است كه با يكديگر نسبت متقاطع دارند و جايگاه عاملبندي رتبه

 مستقل يا دروني از منطق ميدان توليد بندي رتبهاصل . كنند ميدر سلسله مراتب ميدان تعيين 
كند، حال آنكه  ميدبي را با توجه به معيارهاي ادبي تعريف كند و موفقيت آثار ا ميادبي تبعيت 

د و موفقيت آثار ادبي را با كنديگر پيروي هاي   وابسته يا بيروني از منطق ميدانبندي رتبهاصل 
 216 :1996بورديو،  (كند ميي همچون فروش فراوان و مقبوليت قدرت تعريف يتوجه به معيارها

ار ادبي فقط مطلوب نويسندگان و شاعراني است كه در توليد آث مستقل بندي رتبهاصل  ).218تا 
عراني است كه  نويسندگان و شامرجع بندي رتبهليكن اصل ،  نظر دارندمعيارهاي ادبي را در

. دهند مي را وجه نظر خود قرار ، نظير مقبوليت سياسي، اقتصادي و اجتماعي،ادبيمعيارهاي غير
 دو اصل است كه در نهايت ساختار اين ميدان را قطبي ميدان توليد ادبي عرصه منازعه اين

 و در قطب د كه به ادبيات مستقل دل بستهنشو ميدر يك قطب تمركز كساني ديده . كند مي
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 ميدان توليد ادبي به لحاظ ،بدين ترتيب. اندكه سر سپرده ادبيات وابستهقرار دارند ديگر كساني 
 به خود ميدان توليد محدود كه توليداتش صرفاًخش ب. ساختاري از دو بخش تشكيل شده است

 و بخش توليد انبوه كه بازار كاالهاي فرهنگي ، و در بيرون از آن بازاري ندارندندشو ميعرضه 
اش متوجه بازارهاي خارجي گيري توليديجويد و جهت ميخود را در بيرون از ميدان 

را اظر با نوعي از ادبيات است كه آنقطب توليد محدود در حقيقت متن ).39: 1993بورديو، (است
كنند و قطب توليد گسترده با ادبياتي همخوان است كه از  ميي يبا عنوان ادبيات ناب شناسا

فارغ از اين منازعه اصلي كه در قالب اقطاب متقابل ناب و متعهد ظاهر . پذيرد ميبيرون سفارش 
عرصه توليد محدود يا ادبيات ناب، پا است، چنانكه در  در هر قطب منازعه ديگري بر،دشو مي

اساس كيفيت آثار جريان دارد و در عرصه توليد كار با پيشتازان تازه كار برمنازعه پيشتازان كهنه
گسترده يا ادبيات متعهد منازعه سردمداران ادبيات خواص با ادبيات عوام بر اساس مخاطبان آثار 

 ، افزوده شدن منازعات بعدي به منازعه نخست با، بدين ترتيب.)42: 1993، بورديو ( استقراررب
  . كنند ميمختلف ادبي هويت پيدا هاي  يابد و گروه ميساختار ميدان تمايز بيشتري 

 مستقل و وابسته به دو بندي رتبه از اصول متأثرساختار ميدان توليد ادبي در ايران نيز 
ين شاعران و نويسندگان را در بد كه مراتب آنشو ميگسترده منقسم  قطب توليد محدود و

ادامه اين نوشتار با انگيزه ترسيم ساختار زيرميدان . دكرتوان مشاهده  مي بيست ساله ايدوره
رسد  مينظر  شعر نسبت به رمان بهبا توجه به پيشينه پرهيمنه. توليد شعر فراهم آمده است

 و زمينه را براي ترسيم تر باشدبازنمايي نظريه توليد ميدان ادبي بورديو در اين حوزه آسان
ا پيش رو قرار دادن اين  ب،بدين ترتيب. دكنتر ساختار اصلي ميدان توليد ادبي در ايران آماده

  : ندشو مياالت پژوهشي زير حاصل نظريه سئو
 بندي ساختاري زيرميدان توليد نوع ادبي شعر در ايران چگونه است؟صورت •

ي اين زير  محدود در ساختار تقاطعتوليد وضعيت اقطاب متقابل توليد گسترده و •
 ؟ميدان به چه ترتيب است
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 ؟شود ميمنازعه شعر نو و شعر كهنه در زيرميدان شعر چگونه توجيه  •

 شاعر پيشرو در حوزه شعر، از چه موقعيتي در زيرميدان توليد در مقام،  نيما يوشيج •
موقعيت او در اين توان بين موقعيت او در ميدان قدرت و  مي و چگونه استشعر برخوردار 

 د ؟كرزيرميدان هومولوژي برقرار 

 
  زير ميدان شعر

گيري سياسي نسبت به قطبي شدن با توجه به نوع جبهههاي   اگرچه طاليه،در عرصه شعر
ها زمان نياز انقالب در ساختار توليد شعر ظاهر شده بود، قطبي شدن سياسي شعر به سال

هاي  نخستين نشانه. شدن ادبي دست پيدا كندداشت تا در سايه پيشرفت تجدد به قطبي 
 باز دانشكده و تجدداقطاب مستقل و وابسته در اين عرصه به انتشار مجالت ادبي گيري  شكل
 ارگان دانشكدهمجله . گردد كه ترجمان منازعه كهنه و نو در عالم شعر و شاعري بود مي

آوري را به قيد رعايت موازين و انجمن ادبي كوچكي از جوانان وفادار به سنت ادبي بود كه نو
 انجمن صرف سرودن ي بيشترين تالش اعضا،بنابراين. دانست ميقوالب متقدمين مقبول 

اين انجمن در .  دش مياشعاري به سبك استادان سخن فارسي و اقتراحات ادبي درباره شان 
ر حلقه د و دش تأسيس ،كه شيفته ادبيات كهن بود ، به همت ملك الشعراي بهار1294سال 

را خود اساتيدي چون عباس اقبال آشتياني، رشيد ياسمي، سعيد نفيسي و سردار تيمورتاش 
 چنانچه مظفرالدين ، با ميدان قدرت رابطه نزديكي داشتند اين انجمن غالباًاعضاي. دربر داشت

 ؛ شاعري كه غالبا ًي را به ميرزا محمد تقي خان بهار واگذار كرديشاه قاجار لقب ملك الشعرا
ش در مدح و منقبت بزرگان دين و دنيا بود كه در آنها به اساتيد سخن پارسي اقتفا قصايد

نيز از  و سعيد نفيسي  ميعباس اقبال آشتياني و رشيد ياس). 123: 1372آرين پور، ( كرد مي
هم كه ديگر نيازي به توضيح  تاشرسناتورها و وزراي درباري بودند و وضعيت سردار تيمو

 انجمن دانشكده به شاعران و اديباني تعلق داشت كه به واسطه جايگاه ، ترتيببدين. ندارد
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خود در ميدان قدرت قادر به ناديده گرفتن معيارهاي بيروني در توليد ادبي نبودند و در 
 آنها كالً. افتاد ميرفتند كه در نهايت مورد پسند ذائقه خريداران  ميسرايش شعر به راهي 

اين نكته در مقاله بهار نيز در اولين شماره مجله .  را فرو نگذاردندگاه جانب مخاطبانهيچ
  :  خط مشي اصحاب اين انجمن آورده شده استمنزله به دانشكده

اما پيش از آنكه خط فارسي به همين حالت ناقص باقي و دامنه لغات عجم به اين تنگي «
، تا وقتي كه احساسات تا اين درجه در كشور ما مفقود است ميبرقرار و اصول فني و عل

عموميه و اخالق مليه و افكار هيئت اجتماعيه ما به حال حاضر مستقر و باران ترقي و تجدد به 
بينم  مياكثريت افراد اين آب و خاك نباريده است، بيفايده هاي  قدر يك قطره در زمين دماغ

ناموزون هاي   با سيالبكه مثال ً مجله خود را با خطوط مقطعه به طبع رسانيده و اشعار خود را
خيلي تازه كه هنوز مفهوم آنها در كشور هاي   وفق داده و مقاصد خودمان را در لباسيياروپا

  .)449: همان(»ما نامعين است، به جلوه در آوريم
 و در همه حال ذائقه خريداران خود را مد نظر زدند ميگدار به آب ناصحاب دانشكده بي

همان  »احساسات عموميه و اخالق مليه و افكار هيئت اجتماعيه«داشتند البته مراد آنها از 
به تعبير بورديو توليدات . گرفت ميبر ريداران توليدات ادبي آنها را درميدان قدرتي بود كه خ

در . دشميكنندگان ميدان قدرت ختم بخش وابسته ميدان ادبي، يا اهالي دانشكده، به مصرف
گذارد  مي به ذائقه خريداران وقعي ن، نوآوران ادبي در تبريزارگان انجمن ،تجددكه مجله حالي

  به توليد كنندگان ديگر عطف نظر داشتترين بخش ميدان ادبي صرفاً مستقلعنوان بهو 
د كه هنر متعالي را ش ميغل و زنجيري   مي پسند عمو، به اين اعتبار).39: 1993بورديو، (

 :ده استشبه بهترين نحو بيان  به مقاله بهار  رفعتقيت اين نكته در جوابيه. دكر ميگير زمين

سنگين را به پاي طبع شعر و قريحه ادبي خود ببنديد، اعتال براي هاي  گاه اين گلولههر«
نيست و  »پيرو«اگر اديب يا شاعر هستيد، بدانيد كه شاعر يا اديب . شما محال خواهد بود

  ).449: 1372آرين پور،  (»است »پيشوا«
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مركز . اشاره داشته است »رفعت«براي شاعر متضمن معاني دقيقي است كه  »پيشوا«صفت 
 استقالل در ةميدان توليد ادبي به نويسندگان و شاعران آوانگارد تعلق دارد، عامالني كه دلباخت

 ،در حقيقت. كند مي در بيرون از ميدان ادبي تعقيب ن را و توليدات آنها هيچ هدفياندتوليد ادبي
پيرو  يياي، ابوالقاسم الهوتي و شمس كسماقي رفعت، جعفر خامنهتي همچون ياشاعران پيشو

حساب ه ب1ديگر پرورده فرهنگ تخطي  ميذائقه خريداران نبودند و همانند همه هنرمندان بوه
گذاردند و پيامبروار استراتژي بت شكني را پيشه خود  ميرو هيچ سنتي را گردن ناز اين. آمدند مي

 نخستين زن مسلمان ايراني بود كه آزادانه در كوچه و ييچنانچه بانو شمس كسما. ندفرار داده بود
منشي در آن روزهاي تاريك از دست مردم  شد و بواسطه همين آزادگي و آزادبازار تبريز ظاهر

يك وكه در سن سي تقي رفعت يا) 457: 1372آرين پور، ( فراوان كشيدهاي  نادان زجرها و سختي
به راستي ). 55: 1370لنگرودي،( نام و نشان خودكشي كرددگي خود خاتمه داد و بيسالگي به زن

آميز ايشان نمونه زندگي همه هنرمندان آوانگاردي بوده است كه تخطي از شيوه زندگي تخطي
به هر تقدير اين چهار نفر كه شعر نو . اند مرزهاي مسلم اجتماعي را سرلوحه اعمال خود قرار داده

گذاري كردند هيچ نسبتي با علماي واال مقام دانشكده نداشتند و همچون آنها با نيادفارسي را ب
چنانچه . شدند ميتنها نزديك نبودند، بلكه در شمار انقالبيون مخالف نيز شمرده مراكز قدرت نه

 از مؤلفان ييوفاي شيخ محمد خياباني در قيام تبريز بود و شمس كسمايار با تقي رفعت
 50: همان( آمد و ابوالقاسم الهوتي نداي مخالفت با شاه را سر داد ميحساب هالبي بسوسياليسم انق

 تبريز به چاپ تجدد نوآوراني كه غالبا ً اشعار و مقاالت انتقادي خود را در مجله ،بدين ترتيب). 90تا
 شعر  قطب توليد محدود يا شعر ناب را در مقابله با قطب توليد گسترده يا رفته رفتهرساندند مي

اين جايگاه مبين آن بود كه آينده ميدان را . خود اختصاص دادندهمتعهد اصحاب دانشكده ب
اش مؤيد موقعيت مسلط ياران كه سرنوشت شعر و تاريخ آيندهاي  گونهزد، به مياستراتژي آنها رقم 

  . دش از سوي ديگر در ميدان توليد ادبي دانشكدهتجدد از يكسو و موقعيت تحت سلطه اصحاب 

                                                 
1. Transgresion  
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 نيما يوشيج

در ميدان ادبي   تولد نيما يوشيجدانشكده بر اصحاب تجددترين نشانه پيروزي ياران شاخص
ي اين ميدان در پرتو دستيابي به استقالل و دوري از ينيما نشانه بلوغ و شكوفا. ايران بود

ن در  با پيشرفت فرايند مدرنيته و تعميق بنيادهاي آ،عبارت ديگرهب. شرايط وابستگي بود
د كه ميدان توليد ادبي به استقالل دست شدوران رضا شاه، به لحاظ تاريخي شرايطي فراهم 

 ،بدين ترتيب. ديگر تميز يابدهاي  پيدا كند و براي نخستين بار با تحقق قوانين خود از ميدان
. پا گرديد قانون اساسي اين ميدان برمثابه به 1غرضيميدان توليد ادبي با تكيه بر ديرك بي

طرفي باشد، عكس قانون مبادله قانون اساسي اين جهان ويژه كه همان بي«توضيح آنكه 
 كنش اقتصادي محلي در ميدان ادبي ، مطابق اين قانون).98: 1375بورديو، (»اقتصادي است

طلبانه انسان ندارد، زيرا منطق عمل در اين ميدان معكوس منطق عمل سودجويانه و منفعت
اما ميدان ادبي با كنش عقالني معطوف . كند ميوجه خطر نهيچ كه بهاقتصاد كالسيك است

به هدف بيگانه است و هنرمند آوانگارد با تخطي آشكار از مرزهاي مقبول اجتماعي پنبه هر 
 نويسندگان و شاعران پيشرو در نوعي از بازار ،در حقيقت. زند مينوع حسابگري كاسبكارانه را 

 پيروي از پسند ، بنابراين).39: 1993بورديو،  (است  برندهشوند كه بازنده آن ميوارد 
روست هم از اين. ي ندارديخريداران و تعقيب منفعت مالي و فروش فراوان در اين جهان معنا

  : كند ميكه نيما ترجمان اين قاعده را به زبان شعر بيان 
  

  داستان زندگي من 
  ين نخواهد شد جدا يبه هيج آ

  ن زاي ماز حسرت تشويش
  من از آن روز كه ترك كلبه خرد پدر گفتم 

                                                 
1. Disinteres tedness  
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  و زهمه آن خوش زبان افسانه گويان 
  تن جدا كردم 

  دل قرين هر بال كردم 
  ساغري بر لب نياوردم 

  كه زهري تعبيه در آن نبوده است 
  ي نبردم ره يآبخور سو

  كه نه سرگرداني از آن جست مايه 
  سنگي از جا بر نياوردم 

  ولين پايه كه باشد خانه ام را ا
  دل اي  ديدي

  )1371طاهباز،( ؟آخر آن مشكين سر زلفش چه بندي بود
  

گذاران  زيرا همانند همه بدعت،با رنج توامان بوده است در حقيقت حيات شعري نيما
دانست قبل  مياو كم و بيش . زيست ديگران بودندهاي  ي را پشت سر گذارد كه مايهيهاسنت

طاهباز،  (»اند مردمان متوسط به طرز شعر مغرب پيروي كردهبه ندرت و تفنن، «از شاعريش 
گاه  چنانچه هجوم باليا گه،انتظار آسودگي نداشت و دل قرين هر بال كرده بود). 46 :1375

با اين . داشت ميرا به سياست دو گام به پيش يك گام به پس وا رسيد كه نيما اي مي ازهاند به
 ادامه يافت با همين سياست توجيه ا پايان حيات اوكه ت  سرودن اشعار سنتي نيما،اوصاف

نشيني در سنت را بعد از هر ابداع چشمگير و سنت ستيزي، عقب نيما پذير است، زيرا
خواست نفسي تازه  مينشيني ي با عقبيگو). 26: 1377پورنامداريان، ( دانست ميمصلحت 

  . ديگر ببينداي  كند تا تدارك حمله
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 با مخاطره 1301 در اسفند ماه افسانهگي نيما از زمان انتشار  داستان زند،در هر حال
را از سنت شعري فراهم ي آنيبود كه نگاه نو نيما موجبات جدااي  افسانه منظومه. دبوهمراه 
  .پرداخت هم در اين منظومه بود كه شاعر به محاجه زيباشناختي با حافظ. آورد
  

  ؟ اين چه كيد و دروغيست!حافظا
   جام و ساقي ست؟ و ميكز زبان 

   باورم نيست نالي ار تا ابد
  .ستكه بر آن عشق بازي كه باقي

  ) 25 : 1371طاهباز( من بر آن عاشقم كه رونده است
  

انسان در اين منظومه موجودي . آغاز نگاه نو به انسان و طبيعت و عشق است  سرافسانه نيما   
اهر مـرگ اسـت و بـا عـشق           عـشقش خـو    ،بـدين ترتيـب   . گذرد ميزميني است كه زمان از او       

ي از  ي در ايـن نـوع نگـرش، زيبـا         .)58: 1377پرسـتش،   ( افالطوني حافظ هيچ نـسبتي نـدارد      
حقيقـت هـستي شـدن      « زيرا   ،ي ازلي بيگانه است   يآيد و با زيبا    ميديالكتيك مرگ و زندگي بر    

 آشـكار ). 88: 1373آشوري،  (»است نه بودن، رفتن است نه ماندگاري، گذر است نه جاودانگي          
ي شناسي حـافظ، سـعدي و مولـوي متفـاوت           يازه با زيبا  اند  ي شناسي تا چه   ياست كه اين زيبا   

 ييي شناسي از سـنخ همـان زيبـا        ياين زيبا . است و بيانش چو آبي است در خوابگاه مورچگان        
 حاشيه  ييداند كه روشنا   ميشود و تاريكي را متني       مياست كه بر نابودي ابتنا       شناسي هدايت 

زيرا غياب انسان   .  اعجاز نه در زندگي بلكه در حقيقت مرگ نهفته است          ،از اين منظر  . آن است 
  .1حضور قاطع اعجاز است

                                                 
  اشاره به شعري از احمد شاملو. 1
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د كه تابوت شو واقع ييهاپرستتوانست مقبول طبع سنت مي شعر نيما ن،با اين نگرش
 افسانهر برابر  تا حد ممكن د،بنابراين. كرد ميشعرشان سنگيني هاي  سعدي همچنان بر شانه

توانستند كرد، آن مرغ  مي چه ققنوس با اما. را نشنيده گرفتندسكوت اختيار كردند و آن
  به صدا درآورد و سرآغاز شعر نوي1316ل خواني كه ناقوس مرگ شعر سنتي را در ساخوش

 ييحكايت شاعري بود كه از نفس سرد ديگران خسته شده و به تنها ققنوس. دشفارسي 
و ها  سرد است، اشاره به اعتراضهاي  بادهاي سرد كه مترادف با دم«،در اين شعر. ستگريخته ا

كنند و با دم سرد  مياو را درك نهاي  آور كساني است كه نغمهانتقادهاي ناماليم و مالل
پورنامداريان، (»گيرد مياز آنان كناره  سازند و به ناچار ققنوس يا نيما ميخويش او را آزرده 

 تمام چنان يي بلكه با نغزگو،انجامد ميگيري به سكوت شاعر ناما اين كناره). 118 : 1377
زيرا دريافت راز ماندگاري انقالب ادبي  ،»اش نداند هر مرغ رهگذرمعني«آورد كه  ميبانگي بر

در توان شاعراني نيست كه چندي بعد هيچ اثري از آنها باقي نخواهد ماند و حافظه  نيما
به شهادت تولد   نيماققنوس ،بدين ترتيب. ا را به فراموشي خواهد سپردتاريخي ميدان آنه

  : رود مي 1فرزندانش در گلستان، چون ابراهيم در آتش
  

  ست مرغدمد و سوخته ميباد شديد 
  ست مرغوختهاند  خاكستر تنش را

  ).269: 1374جاللي پندري،(هايش ازدل خاكسترش به درپس جوجه
  

 در سال مرغ غم، 1317 در سال غراب. آزاد نيما سرازير گرديد سيل اشعار ققنوسبعد از 
، 1319 در سال وهناك شباند  ،1318 در سال گل مهتاب، 1318 در سال واي بر من، 1317
دار لكه، 1320 در سالخواب زمستاني ،1320 در سال من لبخند، 1319 در سال  سردخندة

                                                 
  اشاره به شعري از احمد شاملو. 2
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 كه سال پرباري براي 1320برخالف سال اما . 1320در سال  ها آدماي  و، 1320در سال صبح 
هاي بعد از آن تا حدود چهار سال دفتر نيما از اشعار آزاد  سال بعد و سال، بودييشعر آزاد نيما

. شود ميسروده  همسفر با مناي   بخوان شعر 1324خورد، تا باالخره در سال  ميخالي ورق 
 گز به پاي اشعار دهه بيست نيما هر آن سال گفته شده و به لحاظ شعري شعري كه دريگانه

آزادي چرا اين مرغ هاي  جاي بسي تأمل است كه با سقوط رضا شاه و وزيدن نفخه. رسد مين
كه بنابر اعتقاد حداقل برخي از تاريخ نويسان ادبي قاعدتا ً  حال آن،دشنغز گوي ساكت 

ول شعر نو بنگريم، يك اگر از زاويه تاريخ تح تر شود، زيرا رضا شاهگويابايست زبان نيما  مي
يشه و اند  چرا كه او با تعطيل نشريات و ارعاب روشنفكران و محو آزادي بيان و؛خيانتكار است

از بين بردن زمينه رشد و فهم شعر نوين، چنان راه تحول آن را سد كرد و شور تجدد طلبي و 
ي و اجتناب  طبيعي و جبر–نوآوري را خاموش كرد كه شعر نو، كه نتيجه نيازي تاريخي 

 با ،بنابراين). 180: 1370لنگرودي، (ناپذير بود، به هيئت و خميره و فرم ديگر ظهور كرد 
گونه نشريات متفاوت شگفت است رفتن رضا شاه و باز شدن فضاي سياسي و سر برآوردن قارچ

تا  گرايد و نيما مي بلكه به خاموشي ،شود ميور نكه شور تجدد طلبي و نوآوري نه تنها شعله
در توضيح اين قضيه بايد گفت اگرچه در . سرايد ميهم ن چهار سال بعد از آن حتي يك شعر

 ليكن اقدامات مدرنيستي او و به تعبير مارشال ،استبداد رضاشاهي جاي هيچ شكي نيست
برمن نوسازي از باال همان زمينه تاريخي است كه ظهور ميدان ادبي و تولد شعر نو را اجتناب 

سازد و اال هيچ دستي پشت تاريخ به نشانه ضرورت ظهور ژانرهاي ادبي نهفته  مينا پذير 
است كه ساختار ميدان توليد ادبي در قالب اقطاب دوگانه مستقل و  در دوران رضاشاه. نيست

پردازد كه  ميدر قطب توليد محدود ادبي به سرايش اشعار نابي  يابد و نيما ميوابسته تمايز 
  ). 53 :1376اخوان ثالث، (» ]است[عر محض در حد عادل شكل و محتوا عالي از شهاي  نمونه«

اين اشعار تاريخ آينده ميدان را در مقابله با قطب وابسته يا توليد گسترده اشعار سنتي رقم 
هاست كه نيما يوشيج به همراه صادق هدايت و محمد حسين نوشين و در همين سال. زند مي
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آيند و آن را به  ميهم  گردباشينعلي مين سرگرد غالميقيموسمحمد ضياء هشترودي در مجله 
شود  ميدر همين مجله چاپ  بيشترين اشعار نيما. كنند ميمترقي ترين مجله ادبي عصر تبديل 

ارزش احساسات در زندگي  با عنوان –از سرآغاز شعر نو تا به امروز- ترين نظريه شعري و مهم
اين نوشتار تئوريك به صورت يك رشته . يابد مينتشار  به قلم نيما در اين مجله اهنرپيشگان

 از شماره دهم سال اول تا شماره نهم سال دوم مجله موسيقي 1319مقاله به تاريخ آذر ماه سال 
يابي تاريخي نقد اجتماعي هنر و ريشه ر ارزش احساساتبنياد مباحث طرح شده د. به بازار آمد

 از دگرگوني احواالت هنري در گوناگون با آوردن شواهد گرايانهذاتهاي  آن بود، چنانچه نظريه
ت د كه نوعي توازي بين احساسات هنري و احواالكرتوان ادعا  مي ،در واقع. دندشآن نقد 

در هيچ جاي دنيا آثار هنري و احساسات نهفته و تضمين شده در آن « اجتماعي وجود دارد، زيرا
). 36: 1355يوشيج، (»اجتماعيهاي  زندگاني، مگر در دنباله عوض شدن شكل اند عوض نشده

- هدر اين مقاله از فضاي فكري آن روزگار و ب  خمير مايه مباحث نيما،چنانچه مشهود است
موافق اين رويكرد هر صورتبندي اجتماعي با نوعي . خورد ميآب   ماركس و فرويديخصوص آرا

 متفاوتهنري هاي   سبكييرا در جابجا كه نتيجه آناستاز برانگيختگي احساسات همراه 
بر ضرورت  بدين ترتيب شخصيت هنرمند مملو از احساساتي است كه بنا. دكرتوان مشاهده  مي

معين هاي  روست كه شاعران امروز ديگر به دنبال موضوعاز اين. يابند ميتاريخي تعين 
 آن روند و شخصيت ميچون خسرو و شيرين، شيرين و فرهاد و ليلي و مجنون ناي  عاشقانه

 شخصيت خودشان با توجه به زيراكنند،  ميدسته از قهرمانان را براي هنرنمايي خود انتخاب ن
: همان(اعصار گذشته تفاوت كرده است  ميبا شخصيت عمو تاريخي عوض شده وهاي  دگرگوني

اين مطالب با مباحث بورديو درباره سليقه زيباشناختي نيز شباهت دارد، زيرا بورديو در نقد ). 95
كشد و با توسل به منابع  ميبندي فراتاريخي كانت را به چالش قه در حقيقت صورتئاجتماعي ذا

به هر . دهد مي را نشان متفاوتاطالعاتي گوناگون تفاوت احساسات هنري در طبقات اجتماعي 
 مباني نظري گسست هنري خود از بزرگان گذشته را ارزش احساساتنيما با نگارش  ،روي
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بر . دهد مينگاه نو شاعر امروز به زندگي را نشان گيري  شكلاجتماعي هاي   ريشهكند و ميروشن 
ميداني تعقيب كرد كه گيري  شكلنيما به شعر را در  توان بنياد نگاه ناب مي ،اساس همين بحث

نيما به لحاظ برخورداري ازسرمايه . از اختصاصات مدرنيته است و شعر ناب در مركز آن قرار دارد
اين ميدان را به خود  مركز شود، مي ديده ارزش احساسات آن درهاي  ال،كه نشانهفرهنگي با

اش با شعر نوين اش بر شعر سنتي و نيز آشنايي عميقاختصاص داده است و با توجه به تسلط
اروپا از رهگذر زبان فرانسه قادر به نقض قواعد ادبي حاكم و نوآوري در عرصه شعر فارسي از 

 اصوالً). 10: 1373فلكي، ( گردد ميبط تازه بين عناصر متشكله شعر طريق برقراري روا
ترين سرمايه در ميدان توليد ادبي است، به  كه مهم،برخورداري هرچه بيشتر از سرمايه فرهنگي

تر باشد به معني هرچه عامل به مركز ميدان نزديك. انجامد ميتر عامل در ميدان موقعيت مركزي
 ،درنتيجه  وزرسي در ميدان ادبي برخوردار استيشتري نسبت به قواعد بااين است كه از اشراف ب

 نيما مجموعه ةباردر .)53 :1998فاولر، (توانايي بيشتري در نقض اين قواعد خواهد داشت
 دهنده نشان– قصيده،غزل، مثنوي، قطعه و رباعي تفاوتمهاي   در قالب–گير اشعار سنتي نظر

در اين اشعار اصل فصاحت زبان و اصل . توليد ادبي است ميدان تسلط او بر ميراث شعري
 نشانگان آشنايي ،همچنين). 35 :1377پورنامداريان،(  توجه بوده استحل مداري كامالًمعني

خوبي آشكار ه بارزش احساساتشعر مغرب زمين در نوشتار بلند  دقيق او با ادبيات و
ي به نيما توانايي در هم شكستن ادبهاي  مجموعه اين سرمايه). 1355 ،يوشيج(باشد مي

با وجود اين، فقدان هركدام از . دكرساختار شعرسنتي و معماري شعر نوين فارسي را اعطا 
المثل شاعري كرد كه في ميداخلي وخارجي اين سرمايه نيما را به سرنوشتي دچار هاي  بخش

با - يا محمد مقدم  و – با غلبه سرمايه داخلي بر سرمايه خارجي – بهار يچون ملك الشعرا
البته نيما در طريق نوآوري تا مقام .  بدان گرفتار شدند–غلبه سرمايه خارجي بر سرمايه داخلي

دري كنار دربه خانماني وبا بيكاري و بي  ميشهادت پيش رفت و همانند همه هنرمندان بوه
گذران « به اين 28/3/1335مفتاح در تاريخ  آمد، چنانچه در وصيت نامه خود به حسين
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باري ازدواج با عاليه جهانگير خواهرزاده ميرزا ). 1371: طاهباز( كند مي اشاره »كثيف
 در صدر صوراصرافيلنگار انقالبي شهيد و صاحب روزنامه جهانگيرخان شيرازي، روزنامه

در . دشويك خانواده ممتاز برخوردار هاي  مشروطه، فرصتي فراهم آورد كه نيما از حمايت
.  نداشت و اغلب بيكار بود»مغز اداري«كرد چرا كه  ميبا درآمد عاليه زندگي  نيما ،حقيقت

ماه سرگرداني، حاليه در  بعد از يك«: كند ميييد ين قضيه را تأتبعيت مكاني نيما از عاليه نيز ا
و شخصأ خودم . ترين مدرسه اين شهركنم، زنم مديره دارالمعلمات است، عالي ميرشت زندگي 

 وصلت با عاليه، نيما را به تعبير بورديو ،درحقيقت ).18: 1374پندري، جاللي (»بيكار
 يك عنوان بهكرد، كه پيامد آن ايجاد فراغت بال براي او  اصرافيل  خانواده صور»خويشاوند فقير«

با وجود . شكن است تا بتواند با استفاده از اين شرايط جهت توسعه برنامه خود بكوشدشاعر سنت
 به مثابه يك شاعر پيشتاز موجبات سرگرداني او در رابطه با مردم را  نيمااقضاين موقعيت متن

در ميدان قدرت، رابطه آنها با   ميدرحقيقت ابهام ساختاري موقعيت هنرمندان بوه. فراهم آورد
). 100: 1375بورديو، ( كند مي تناقضهايشان را پر از گيري  موضعكشاند و  ميمردم را به ابهام 

. شود مي نيما درباره رابطه هنر و اجتماع ديده ،ن قضيه در اظهار نظرهاي متعارضبازتاب اي
دهد تا آنجا كه  ميچنانچه موقعيت تحت سلطه او در ميدان قدرت نيما را به سوي مردم سوق 

فراموش ) برند ميو در ميان همه كس، آنهايي را كه رنج ( هنرمندي كه همه كس را «:گويد مي
 اما ؛)68: 1368طاهباز،(» كه بيش از هر چيز خود را لگد مال كرده استكنم ميكند، من باور 
 زيرا موقعيت مسلط او در ميدان طبقات اجتماعي موجبات ،تواند پايدار باشد ميبر اين نظر ن

در آن وقت «:نويسد ميتا حدي كه خطاب به شاعران جوان  آورد، ميفراهم از مردم را  جدايي او
اين نوسانات در ). 25: همان (»دهيد ميپاييد، صد در صد خود را نزول  مي كه شما پسند مردم را

نيما پايان ناپذير است، زيرا بازتاب موقعيت متناقض او در ميدان توليد ادبي هاي  گيريموضع
موقعيت متناقض توليد شعر نابي است كه پيوندهاي خود را با همه خريداران  پيامد اين. است

              .گسلد ميخاص و عام 
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  نتيجه گيري
قطبي شدن ساختار در منازعات اصحاب مجله هاي  در زيرميدان شعر نخستين نشانه

، وابسته به انجمن ادبي تجددياران مجله  ، وابسته به انجمن ادبي حافظان سنت ادبي ودانشكده
 يود و اعضا بهار بي با ملك الشعرادانشكدهرياست اصحاب . يابد ميطرفداران نوآوري ادبي تجلي 

و سعيد نفيسي تشكيل   ميچون عباس اقبال آشتياني، رشيد ياساي  آن را اساتيد برجسته
 با ميدان قدرت رابطه نزديكي داشتند، چنانچه اين رابطه در ي اين انجمن غالباًاعضا. دادند مي

اما . نددكر مي هيچگاه جانب بزرگان ادبي را رها نمثالً. يافت ميادبي آنها نمود هاي  گيريموضع
اي، ابوالقاسم الهوتي و شمس  شاعران پيشاهنگي نظير تقي رفعت، جعفر خامنه،در قطب مقابل

داشتي از بازار اشرافيت كردند كه دلباخته استقالل ادبي بودند و هيچ چشم ميكسمايي فعاليت 
. ي نداشتنداين شاعران نوآور، برخالف شاعران قطب وابسته، با ميدان قدرت رابطه خوب. نداشتند

. قطب مستقل توليد ادبي را در زيرميدان شعر فراهم آوردگيري  شكلهمين تعارض نيز موجبات 
آورترين و وفادارترين شاعر به ادبي اين شاعران پيشتاز در نيما يوشيج، نامهاي  ثمره فعاليت

 شيوه زندگي نيما شبيه همه. اصول توليد در قطب مستقل زير ميدان شعر، تبلور يافت
قدرت غرضي از موقعيت فرودست در ميدان هنرمندان آوانگاردي بود كه با تكيه بر اصل بي

كرد، به  مينيما در ارتباط با مردم را دچار تزلزل گيري   موضعاين موقعيت،. برخوردار بودند
 با مردم تناقضسرشار از اي  ند و رابطهك معين را با آنهانحوي كه او هرگز نتوانست تكليف خود 

همسر وفادارش، عاليه جهانگير، كه نواده خانواده بزرگ ميرزا هاي  نيما تحت حمايت. رقرار كردب
اسرافيل در عصر مشروطه بود، توانست به  جهانگير خان صور اسرافيل صاحب روزنامه صور

 نيما ،در حقيقت. مستمر خود، دست پيدا كندهاي  رغم بيكاريبهشرايط الزم براي نوآوري ادبي، 
خود در هاي  ستفاده از اين شرايط موفق شد بدون توجه به فشارهاي قطب وابسته نوآوريبا ا

سرودن اين .  ادامه دهد،1316ققنوس، سرآمد شعر نو فارسي در سال  زمينه شعر را تا سرودن
آن را   از اين راه نومتأثر و شاعران نوآور بعدي  تاريخ آينده آن تغيير دادشعر سرنوشت شعر را در
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رحد امكان توسعه بخشيدند، چنانچه احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث،سهراب سپهري و تا س
اما هرگز نبايد فراموش كرد كه . فروغ فرخزاد در حقيقت محصول رويكرد ناب نيما به شعر بودند

  .  در راه شعر تمام شده است نيماگرايي به بهاي شهادتاين ناب
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