
شناسي نيمادرآمدي بر نيماپژوهي و كتاب

∗ايرج مهركيدكتر 

چكيده 

ا آنچه وي به آن نام بـردار        نيما يوشيج در انواع مختلف ادبي طبع آزمايي كرده ام         
» پـدر شـعر نـو فارسـي    «شده است شعرهاي نو اوست كـه باعـث شـده او را بـه عنـوان           

هايي بسيار دربارة شعر او نوشته شد و پس         ها و مقاله   كتاب ،از همان زمان نيما   . بشناسند
.تري ادامه يافتاز او نيز اين روند با سرعت بيش

هـايي كـه    هـاي آن، كتـاب    گـي ژ شـعر نيمـا و وي      هايي دربارة اين آثار شامل مقاله   
هايي كه درباره شعر نو يا تحـوالت و انـواع آن            اختصاصاً دربارة شعر او نوشته شده، كتاب      

هـايي كـه دربـارة      هايي از آن به نيما اختـصاص يافتـه، كتـاب          است و طبعاً فصل يا فصل     
هاي شعري كه   گلچينها بحثي نيز از شعر نيما شده است،         هاي ادبي است و در آن     دانش

.هاستها و يادنامهها چاپ شده و نيز مجموعه مقالهآثار وي در آن
 آثار و انواع آن مـورد بررسـي    در اين مقاله جريان حركت تاريخي تأليف اين گونه        

.رگرفته استقرا

هاكليد واژه

.شناسي نيمانيما ـ شعر نو ـ نيما پژوهي ـ كتاب

.گاه آزاد اسالمي ـ واحد كرجكدة زبان و ادبيات فارسي دانشعضو هيأت علمي دانشاستاديار ∗
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هاي نيمانوشته

نامـه،  ل زندگي ادبي خود، در انواع ادبي مختلفي چون داستان، نمايش          نيما در طو  
نگـاري، نوشـتن    هـاي كودكانـه، نامـه     نگارش مباحث ادبي، شعر براي كودكـان، داسـتان        

هـاي ديگـران، و نظـاير آن        نويسي بر كتـاب   هاي روزانه، نقد ادبي، مقاله، مقدمه     يادداشت
ها بـه عنـوان يـك واسـطه و          ، از اين نوشته   اي كه معلوم است   طبع آزمايي كرد و به گونه     

هايش مؤثر باشند، بـا ايـن   رسانه، انتظار داشت كه در خدمت ترويج و توسعة افكار و ايده        
همه در ميان آثار قلمي او، آن چه بيش از همه او را نام بردار ساخت، جنبة شـاعري وي                    

.است
هاي بـسيار بـه     ريشعر نيما مراحل مختلفي را طي كرد و پس از گذشتن از دشوا            

آيد كه او در نخستين مراحل شاعري خـود از آن           سرمنزل مقصود رسيد، چنين بنظر مي     
انداز و تصور روشـني نداشـته      ناپذيري پيدا كرد، چشم   چه بعدها بدان اعتقاد راسخ و خلل      

به اين سبب است كه شعر نيما، مراحل مختلفي را طي كـرده، و ضـمن حركـت از          . است
كنـد،  ين كالسيك به سمت فرم آزاد، از يك فرايند تاريخي هم عبـور مـي   ها و مضام  قالب

اين فرايند شامل سرودن اشعاري متفاوت است؛ اشـعاري كـه شـكل و قالـب و مـضمون                  
ها به سـبك پيـشينيان اسـت ولـي     ها به سبك قدماست، اشعاري كه شكل و قالب آن       آن

و، حاوي مـضامين جديـد و در        ها نو و بكر است، و باالخره اشعاري به سبك ن          مضمون آن 
.قالب آزاد

هـا، آن چـه نـشان دهنـده ماهيـت و            پيداست كه از ميان همه اين آثار و نوشـته         
ها، هـم از    فطرت هنري نيما يوشيج است، همان شعرهاي آزاد اوست، چرا كه اين سروده            

نظر  جوهر هنري و هم از جهت جهان بيني و بـاالخره از منظـر رويكـردي آوانگـارد بـه              
هاي او  ستي و هنر، درخور اهميت است، و در زمينة نثر نويسي هم، بخش عمدة نوشته              ه

.در خدمت تشريح و ترسيم اين گرايش اخير است
ماننـد  (هـايي بـراي كودكـان       قصه. هاي نيما در ژانر داستان است     اي از نوشته  پاره

چنـين   و هـم   هايي براي بزرگ ساالن    و داستان  2»توكايي در قفس  « و   1»آهو و پرندگان  «
هـاي ادبـي   او در نوشـتن در ايـن گونـه     . نوشتهايي كه گاهي از سر تفنن مي      نامهنمايش

 تمـام  ،توفيق چنداني به دست نياورد و زماني رسيد كه به تشخيص و صـالح ديـد خـود                 
وقت و توان خود را مصروف دو كار اساسي و مهم نمود و از پرداختن به امور ديگر پرهيز                   

وع، يكي سرودن شعرهاي آزاد و ديگري نوشتن مطالبي جهـت ترسـيم             اين دو موض  . كرد
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چارچوبي براي قواعد و معيارهـاي ايـن نـوع جديـد ادبـي و اقنـاع مخالفـان و منتقـدان               
.سرسخت خود، براي به رسميت شناختن آن، بود

هاي روزانه نيما كـه مربـوط بـه دوره خـاص و كوتـاهي از زنـدگي او، و                    يادداشت
رغـم  هـاي اوسـت كـه علـي       ش در بارفروش است، نوعي ديگـر از نوشـته         شامل ايام اقامت  

حجمي اندك كه دارد و به لحاظ ادبي فاقد اهميت و ارجي در خور اسـت، امـا از برخـي                     
ها از جهـات تـاريخي و اجتمـاعي و         جهات حائز توجه و كنكاش است، اهميت اين نوشته        

.تزندگي شخصي نيما، و نه لزوماً زندگي ادبي و فكري اوس
را به عنوان يـك شـيوه جديـد         » روزانه نويسي «كند  نيما در اين دوران تالش مي     
ها، به عنوان شكلي از نگارش، بـراي ايجـاد ارتبـاطي            مورد آزمايش قرار داده از روزنوشته     

البته در زمرة خصوصيات و خلقيات فردي و عاطفي نيمـا،           . متفاوت با خواننده بهره گيرد    
هـاي بعـد،   تر براي نـسل تن رد پاهايي هرچه عميق    رجاي گذاش اهميت دادن به آينده و ب     

هـايي كـه بـه    اي كه او در نامـه به گونه. روداي عميق به شمار مياي مهم و دغدغه  مسأله
نويسد، مدام به اين نكته اشاره دارد كـه پـس از درگذشـت مـا،                پرتو و ديگران مي   . شين
. ند دادهاي بعدي درباره كارهاي ما داوري غايي را انجام خواهنسل

هاي نيما صرف نظر از هر كاركرد ديگـري، از زاويـه نگـاه بـه ايـن                شايد يادداشت 
ها و مشاهدات نيمـا در بـارفروش،        يادداشت. روحية شاعر افسانه، قابل تأمل و توجه باشد       

1307 آبـان مـاه      8شـود و در تـاريخ شـب          شروع مـي   1307 مهرماه   20از تاريخ جمعه    
: هاي روزانه عنواني انتخاب كرده است ماننـد       برخي از يادداشت  نيما براي   . رسدبپايان مي 

پنج شـنبه   «،  »پورخيابان شاه «،  »هادست فروش «،  »در اوجابن «،  »از باالي مهمان خانه   «
...و» قيمت اجناس«، »در كارخانه پنبه«، »بازار

ةسـفرنام تـأثير از  هـا، بـي  رسـد كـه نيمايوشـيج در نوشـتن ايـن مـتن        بنظر مـي  
اي كـه گـاهي بـه سـبك و سـياق شـاعر يمگـان، سـعي دارد                   نبوده، به گونه  ناصرخسرو

جزئياتي از محيط زندگي خود، مانند قيمت اجناس و نوع رفتار و زندگي مردم و شكل و                 
چه در مقابل ديدگانش قـرار     شمايل محيط را، بدقت توصيف كند و تصويري روشن از آن          

هـاي خـود، قيمـت برخـي از كاالهـا را            اشتاز جمله در قسمتي از يادد     . دارد، ارائه نمايد  
300نفـط،   «،  »برنج، يـك مـن چهـار قـران        «: دهدبدين شكل، با ذكر جزئيات شرح مي      

5سه خروس قشنگ از پنج شـنبه بـازار خريـدم            «،  » دينار 300ذغال، يك من    «،  »دينار
3»...و»  شاهي15غاز «، »قران

 ولـي بخـش   4ن منتشر شدهها تاكنوالزم به ذكر است كه قسمتي از اين يادداشت     
.ها هنوز بچاپ نرسيده استاي از آنعمده



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�152

بـه همـت و كوشـش       هـاي اوسـت،     هاي مهـم نيمـا، نامـه      بخش ديگري از نوشته   
هـا در   و سـرانجام مجمـوع آن     منتشر شـد    هاي نيما در چند مرحله       نامه .سيروس طاهباز 

ارة زندگي شخصي،   ها حاوي اطالعات ذي قيمتي درب     اين نوشته . يك مجلد به طبع رسيد    
هاي اجتماعي، رويكردهـاي سياسـي و ادبـي و    هاي او در معاش و حيات، ديدگاه      دشواري

اي از نيمـا در نوشـتن قـسمت عمـده    . طرز تلقي ايدئولوژيك او از جهان پيرامـوني اسـت   
هـاي  هاي خود، كه داراي گرايشي رمانتيك و احساساتي اسـت، تحـت تـأثير نوشـته          نامه

كـرد،  ها مبادرت مـي   زماني كه نيما به نوشتن نامه     . است» ورتر«هور خود   گوته در اثر مش   
5. به فارسـي ترجمـه و منتـشر كـرده بـود            1303محمد صفارزاده كتاب گوته را در سال        

 طيف وسيعي از مطالب و موضوعات است و در ترسيم روابط او             ةهاي نيما در بردارند   نامه
نگـاران، برخـي   هاي سرشناس ادبي، روزنامه  رههاي پيرامونش، اعم از چه    با اشخاص و آدم   

مداران، فعاالن فرهنگي، افراد خانواده و فاميل، آشنايان و اهالي محل و نظـاير              از سياست 
تري برخـوردار   ها، از سالمت و سالست بيش     نثر نيما در نامه   . آن، بسيار با اهميت هستند    

هــا و تــوان ناهنجــارييهــا، بــه داليــل نــامعلوم، مــاســت، هرچنــد كــه در برخــي از آن
تـوان  ها مـي در برخي از اين نامه. هاي خاص نيما را در نثر نويسي مشاهده كرد       نابساماني

هاي ادبـي   بيني مسائل و نادرستي معدودي از داوري      اي از اشتباهات نيما در پيش     به پاره 
بـديل   بية چهرنويسد، از او به عنوان يكپرتو مي. او در نامة بلندي كه به شين   . برداو پي 

كند، اين در حالي است كه بعدها مـشخص   درخشاني دارد، ياد ميةادبي و كسي كه آيند 
شد كه پرتو، نه تنها در شعر كه در داستان نويسي نيز ارج و مقامي درخور آن چـه نيمـا                    

 اهميت پرتو براي نيما در اين بود كه در زمان خود يكـي از               6.بيني كرده بود، نيافت   پيش
.رفتسوترين شاعران با دستگاه فكري و ادبي او بشمار ميترين و همگامهم

 نظريـات ادبـي و جهـان نگـري          ةهاي نيما كـه در مطالعـ       ديگر از نوشته   ايدسته
فلـسفي و هنــري وي حــائز اهميــت فــراوان اسـت، مطــالبي اســت كــه او بــراي تبيــين   

هـاي  حـرف «تـاب   ايـن مطالـب در دو ك      .  تحريـر درآورده اسـت     ةهايش بـه رشـت    ديدگاه
» ارزش احــساسات«. آوري و چــاپ شــده اســتجمــع» ارزش احــساسات«و » همــسايه

چنان كه در ادامه مطرح خواهد شد، مجموعه مقاالتي است كه او در مجلـه موسـيقي       هم
 اگرچه او در زمينه نثـر نويـسي زبردسـت نبـود و اساسـاً                ،وار بچاپ رساند  به طور سلسله  

هاي خـودش،   زيبا را نداشت، اما حتي در قياس با دست نوشته         توانايي نوشتن نثر روان و      
شايد به اين دليـل كـه او   . ترين نثرهاي اوست  نثر اين كتاب، يكي از دشوارترين و خشك       

اش، هـيچ الگـويي نداشـته       هاي روزانـه  ها و يادداشت  براي نوشتن اين متن، برخالف نامه     
حثي مشكل در باب عقايد فلسفي      نثر اين كتاب حاوي جمالتي خشك همراه با مبا        . است
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 بـه طـور   143 تا صـفحه  128نيما از صفحه . و هنري و مكاتب هنر و ادبيات جهان است 
شود و اجمـاالً عقايـد خـود را در ايـن بـاره و         مستقيم وارد فضاي هنري و ادبي ايران مي       

ةربـار هـايش را د   تأثيرپذيري ادبيات ايران از ادب و هنر مغرب زمين بيان كرده و ديدگاه            
او بحـث را از     . كنـد وار مطرح مي  شاعران و نويسندگان مطرح آن زمان به صورت فهرست        

، »منتخبات آثار شـعراي معاصـر  «هاي طالبوف شروع كرده و با     قرن چهاردهم و از نوشته    
اين كتاب به واقع مانيفست شعر نو و نخستين اثـر تفـصيلي و تفـسيري               . بردبه پايان مي  

مطالـب ايـن مجموعـه، راه        . دهـد اي را شرح مـي    ول و موازين تازه   ره آن است كه اص    ادرب
. اي در شعر فارسي اسـت و در تـاريخ نقـد شـعر اهميـت فراوانـي دارد                  گشاي مسير تازه  

ـ        ، در عين حال، ن    »ارزش احساسات « رود و شمار مـي خستين اثر نظري در باب شـعر نـو ب
ج در ايـن مقالـه بـا تطبيـق          نيمايوشـي . شودتئوريك وي نيز محسوب مي    ةترين مقال مهم

سـفه و عرضـه    ادبيات و هنر غالب ملل، به معرفي عقايد فلـسفي و هنـري گروهـي از فال                
افكار و آرا بعضي از بزرگان دنيا و شناساندن ادبيات و هنر ايران و اقـوام مختلـف جهـان                    

.پرداخته است... و
 شـعر نـو   هايرا معينيمايوشيج درصدد برآمد تا موازين و» هاي همسايهحرف«با نوشتن  

هـاي هنـري، فـرم ادبـي و         و مدرنيسم مورد نظر خود را تشريح كرده، چـارچوبي بـراي انديـشه             
هـايي اسـت كـه او بـه     شامل نامـه » هاي همسايهحرف«. مفاهيم فلسفي خاص خود ايجاد نمايد  

 مـسائل   ةها بـه طـور كلـي دربـار        مضمون اين نامه  . نويسد خيالي مي  ةشكل خطابي براي همساي   
مند است براي جامعـه  مطالبي كه او عالقه. رو استنيما در زمينه هنر و ادبيات پيش  ة  ورد عالق م

ها سه شماره از اين يادداشت. هاي آينده ترسيم كرده به يادگار باقي بگذاردهنري ـ ادبي و نسل 
ها، كه به طـور      منتشر شده و مابقي آن     1328در سال   » كوير«و  » خروس جنگي «هاي  در مجله 

هاي نيمايوشـيج بـاقي مانـده بـود،         پراكنده و روي كاغذهاي مختلف در ميان انبوه دست نوشته         
 به شـكل كتـابي مـستقل      1350 و نخستين بار در سال       كردسيروس طاهباز گردآوري و تنظيم      

به نوشتة طاهباز، پـس از آن  تـاريخ در           .  يا نامه بود    يادداشت 71آن كتاب شامل    . 7بچاپ رسيد 
ها يافت شد كه به چاپ بعدي       ديگر نيز با همين عنوان     يادداشت   66هاي نيما   تهميان دست نوش  

 يادداشـت   137هـاي همـسايه بـه        حـرف  ةهاي همسايه افزوده شد و به اين ترتيب شـمار         حرف
 و آخـرين نوشـته بـه تـاريخ     1318تـرين تـاريخ يادداشـت بـه سـال          پيش«براين اساس   . رسيد

8.» است1334فروردين سال 

ترين هاي نيما بسيار زياد است، اما آن چه ذكر شد اجماالً در بردارنده مهم             شتهاگرچه نو 
. ماهيت و هويت تاريخي و ادبي وي استةآثار قلمي او، به مثابه ترسيم كنند
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 نيماةنوشتن دربار

 خـود را بـه عنـوان        ةود حيـات گفـت در واقـع وظيفـ         رهنگامي كه نيمايوشيج بد   
شد، به   ادبيات معاصر فارسي تا جايي كه به او مربوط مي          دار تحول طلبي در شعر و     پرچم

يش را به وصي اميني چون دكتـر محمـد          »هاگوني نوشته «او  . نحو احسن انجام داده بود    
معين سپرده بود و از حسن اتفاق جواني پيدا شده بود كه قصدداشت تمام عمـر خـود را                

سيروس طاهباز بـا بـه عهـده        . كندبراي بازپيرايي و آماده كردن و انتشار اين آثار، صرف           
از طـرف ديگـر حـاال او        . اي در اين زمينه ايفا كرد     گرفتن اين امر مهم نقش بسيار ارزنده      

هـاي  توانستند عالوه بر تبيـين نكـات و قـسمت         شاگردان و پيرواني مصمم داشت كه مي      
 مرزهـاي   ةهاي ادبي، و رويكرد مدرن او به ادبيـات و هنـر، گـشايند             ها، نظريه تاريك ايده 

 حيـات شـاعري و   ةاز اين رو پس از مرگ نيما، روند نوشـتن دربـار    . جديدتري هم باشند  
هـايي بـراي    اگر چـه در زمـان حيـات او تـالش           ،تري گرفت يافت فكري او شتاب بيش    ره

مندانش آغـاز    ادبي و فرهنگي از طرف معدود عالقه       ةترش به جامع  شناساندن هرچه بيش  
.ها پس از درگذشت او محقق شدالشترين تشده بود، اما عمده

 اجرا  ةرا به مرحل  » عبور از نيما  «ري و ايده    ؤُاحمد شاملو و تني چند از پيروان او ت        
هاي ادبي و جهان نگري نيما ارزش قائل بودند و در            اما در عين حال براي بنيان      ،درآورند

ثالـث كـه سـبك و       مهدي اخـوان    . هاي او ادامه دادند   كليات و اصول به پيروي از انديشه      
ميخته و روش خاص خود را ابداع كـرده بـود،          آنيمايي را با مكتب خراساني در هم        ة  شيو

او بـا   . داشـت هـا را بر   ترين گام در تشريح كيفيات وزن و عروض نيمايي بلندترين و جدي         
 شـعر و عـروض نيمـايي در قامـت يـك تئوريـسين انكارناپـذير،                 نوشتن مقاالتي دربـارة   

ـ     . تر كرد ه ادبي نيما را مستحكم    هاي پايگا ستون نـوعي وزن در شـعر       «ةبـراي مثـال مقال
گاه تبيين وزن و عـروض نيمـايي نـشان          ترين فرد در جاي   ، او را به عنوان مسلط     »فارسي

هـاي مختلـف تجديـد      هـا و جنـگ    اين مقاله بارها و بارها در مجالت و مجموعه        . دهدمي
اي كـه در توضـيح     ي داشت، به گونـه    گري عروض نيماي  چاپ شد و نقش بارزي در روشن      

اخوان ثالث در ايـن     . له حتي زبان و قلم خود نيما به صراحت و دقت اخوان نبود            أاين مس 
بچـاپ رسـيد، شـعر      » در راه هنـر   «مقاله كـه بـراي اولـين بـار در شـماره سـوم جنـگ                 

 علمـي،   را به طور كامـل تقطيـع كـرد و ضـمن آشـكاركردن ويژگـي               » تراود مهتاب مي«
 شعر نيمايي به طـور عـام دسـت          ةگري دربار دار نظريات نيما، به روشن     و پشتوانه  اساسي

 است كـه تـاكنون در خـصوص         يترين تحقيق و توضيح   ترين و دقيق  اين مقاله جامع  . زد
هـا و تمايزهـاي آن بـا عـروض سـنتي       عروضي نيما و تفـاوت   ةوزن نيمايي و ترسيم نقش    

تحكيم مباني شعر و عروض نيمايي به ايـن جـا       كار اخوان در ترسيم و      .  شده است  نوشته
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 بـه ايـن   9»عطا و لقـاي نيمايوشـيج  «ختم نشد و در ادامه با نوشتن مقاالت بلندي مانند         
خط اصلي بحـث در ايـن كتـاب، مباحـث دسـتور             . رسالت تاريخي و ادبي خود ادامه داد      

 و زبان نيما    هاي زباني و نحوي نيما و مسائل خاصي است كه در شعر           زباني، هنجارگريزي 
ها معموالً اخوان ثالث، با مقايسة شعر نيما بـا شـعر شـاعران              در اين نوشته  . شودديده مي 

هـاي زبـان نيمـا بـا زبـان شـعر       ها و ناهمگونيگونيگذشته فارسي، تالش كرده است هم  
از ايـن   . هاي زبان شـعر او را تبيـين كنـد         كالسيك فارسي را نشان داده كيفيت و ويژگي       

ييدي اسـت بـر حقانيـت       أ مهر ت  ةوي كساني مانند اخوان ثالث از نيما به منزل        گذشته پير 
هـا و   پدر شعر نو، چرا كه شعر اخوان در قياس با شاگردان ديگر نيما، داراي زبان، ويژگي               

هاي ادبـي شـعر او را       داران سنت تري بود و به همين سبب طرف      مضامين كالسيك بيش  
ييـد آميـز    أستاد مسلم وي، از آثار مثبت اين گـرايش ت         كردند و نيما، به عنوان ا     تأييد مي 

اخوان ثالث به عنوان يكي از مستعدترين شـاگردان نيمـا اگرچـه بـه               . ماندنصيب نمي بي
هاي فكري، دقيقاً بـه دنبـال نيمـا حركـت           بيني اجتماعي، سياسي و بن مايه     لحاظ جهان 

ران باستان جست و جـو      هاي مضامين خود را در مكتب خراساني و اي        كرد و سرچشه  نمي
.نمود، اما درخصوص درك و تبيين عروض نيمايي، يكي از وفادارترين شاگردان او بودمي

تـرين كـسي بـود كـه عـالوه بـر            مهدي اخوان ثالث پس از جالل آل احمد جدي        
اش، دفـاع  هاي شعري و ادبي خود و تالش در جهت سامان دادن به سبك فـردي             فعاليت

شيه بر نظرات نيما و افـزودن بـر گنجينـه او را بـه عنـوان يكـي از              از نيما و تشريح و تح     
تـوان بخـشي از ايـن       عالوه بر منابع پيش گفته مي     . دانستهاي جدي خود مي   ليتؤومس

هـا بـسيار    اين تـالش  .  مالحظه كرد  10»ها و بدايع نيمايوشيج   بدعت«ها را در كتاب     تالش
هاي كساني چون سياوش كسرايي بود كـه       ها و حركت  تر از فعاليت  النهؤودارتر و مس  ريشه

جالل آل احمد نيز اگر چـه در گـروه تـدوين            . ده بودند در اين زمينه دست به اقداماتي ز      
كنندگان آثار نيما چندان ماندگار نـشد، امـا پـس از مـرگ نيمـا، بـا نوشـتن مقـاالت و                       

بـي و  هاي خود در جهـت ترسـيم چهـره اد    زندگي و مرگش، با تالش     ةهايي دربار گزارش
هاي قلمي  بدين ترتيب، در امتداد فعاليت    . اي ايفا كرد  هنري نيما در آن عصر نقش عمده      

 نيمايوشـيج تـرويج و تكثيـر        ةاين عده معدود، به مرور زمـان، پـژوهش و نگـارش دربـار             
.تري يافتبيش

هايي كه در زمان حيات و يا پـس از درگذشـت نيمـا نوشـته شـد،             در ميان كتاب  
هـا عمومـاً    در آغـاز ايـن مجموعـه      . هـا هـستند   ر پربسامدترين مجموعه  هاي شع آنتولوژي

. شـود رو و در عين حال قديمي، ديده مي       شعرهايي از نيمايوشيج، به عنوان شاعري پيش      
اي هـستند كـه     برخي، حاوي مقدمه  . اندها معموالً به چند روش تدوين شده      اين مجموعه 



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�156

عاصـر، شـعر نـو، يـا موضـوعي كـه            شامل نگاهي است اجمالي و كلي به ماهيـت شـعر م           
هـا  هاي ابتداي ايـن كتـاب     نوشته.  آن فراهم آمده است    دربارة و   به مناسبت آن  آنتولوژي  

ها، نخـست   در برخي از اين مجموعه    .  در بردارنده نكاتي تازه و نويافته است       بندرتبسيار  
شــرح حــال هــر يــك از شــاعران و ســپس مقدمــة مختــصري دربــارة شــعر آنهــا بيــان 

 شـعر   ةهـا در عرصـ    هـاي سـبكي و اهميـت شـاعري آن         ود و پس از بررسي ويژگي     شمي
هـا  برخـي از مجموعـه    . شود گردآورنده نقل مي   ةمعاصر، تعدادي از اشعار به فراخور سليق      

نيز بدون هيچ نوع توضيحي فقط متضمن قطعاتي از شاعران است كه به ترتيب تـاريخي                
راهيان شـعر   «. داراي هيچ روش و معياري نيست     يا الفبايي نام شعرا به دنبال هم آمده و          

هاسـت  از داريوش شاهين كه در دو جلد به طبع رسيد، از جمله ايـن مجموعـه               ،»11امروز
ايـن  . كه در زمان خود داعيه پرتيراژترين كتاب شعر و توفيق در بازار نشر را هـم داشـت               

.اشتياي از شعر شاعران معاصر است، بدون هيچ توضيح و ياددكتاب گزيده
با اين حال اولين اثر ارزشمندي كه به معرفي نيما پرداخت و با اين معرفي نـام او        
را با رسميتي اجتماعي و ادبي همراه كرد، برگزيده شعري از اين نـوع اسـت كـه محمـد                    

 در سـال    12»منتخبات آثار از نويسندگان و شعراي معاصرين      «رودي با عنوان    ضياء هشت 
 نيما در اين مجموعه درج شده بود، يـك قـسمت از منظومـه        آنچه از . كرد منتشر   1303

 مهـم در انتخـاب      ةنكتـ .  مكالمه و مناظره سروده شـده اسـت        ةبود كه به شيو   » محبس«
ةرودي اين بود كه ذكر نام نيما در اين مجموعه در واقع مهر تاييدي بـود بـر شـيو            هشت

چـرا  ،  بر و قابل تأمل   شاعري او و به رسميت شناختنش به عنوان يك شاعر رسمي و معت            
 شـعري كـه از شـاعران يـك دوره بـه چـاپ               ةهاي برگزيد كه هنگام چاپ اين اثر، كتاب     

رســيد، داراي اهميــت تــاريخ ادبــي  حتــي نقــد ادبــي بــود و بــرخالف آن چــه در  مــي
نگـري، بـه عنـوان يـك     سـازي و سـطحي    هاي بعد مرسوم شد، فارغ از فرايند كتـاب        دهه

هـا  بي زمان، ارج ادبي بسزايي داشـتند و در چـاپ و انتـشار آن        گزارش معتبر از فضاي اد    
به همـين دليـل بـود       . گرفتالزامات اجتماعي و هنري و ادبي بسياري مورد نظر قرار مي          

ن ان و مخالفـ   ارودي مورد انتقاد بسياري از ادبـا، منتقـد        كه چنين انتخابي از طرف هشت     
.نيمايوشيج قرار گرفت

 آوردن نـام نيمايوشـيج در ميـان شـعراي رسـمي         رودي در تهور و شجاعت هشت   
گـاه و اهميـت سـزاوار خـود را در         چنان براي نيما اهميت داشت كه او بعدها، كـه جـاي           

پرداز اين نوع ادبي بدست آورده بـود،        و نظريه » پدر شعر نو  «محافل ادبي حتي به عنوان      
 از سر قدرشناسي    رود،ترين اثر نظري او بشمار مي     كه عمده » ارزش احساسات «در كتاب   

 قـرار   ش كرد و اهميـت آن را مـورد تأكيـد          »منتخبات آثار «رودي و كتاب    يادي از هشت  
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گـاهي مهـم بـه      رودي در ميان نخستين شناسانندگان نيما جاي      به اين ترتيب هشت   . داد
.خود اختصاص داد

هايي از اين دسـت، كـه اكنـون         از اين پس اشعار نيمايوشيج تقريباً در تمام كتاب        
جز در جاهايي كه اشعار او در زمـرة         . شودها بالغ بر صدها عنوان است، ديده مي       ار آن شم

 غزل سـرايان گـردآوري      ةبراي مثال وقتي كتابي دربار    . محور انتخاب اشعار آن اثر نباشد     
.شودشود، طبعاً نامي از نيما در آن برده نمي

 تعبيـري اولـين منتقـد       ترين يا به  پردازانه، جدي  معرفي و نقد نظريه    ةاما در عرص  
جدي نيما كه به معرفي نيما و شرح و توضيح روش شاعري او همت گماشت، جـالل آل                  

 نيما نوشت كـه از آن ميـان در          ة دربار 13آل احمد در مجموع بيش از ده مقاله       . احمد بود 
هاي ادبي نيما و توضيح شعر آزاد بـه مثابـه           چند نوشته، به واكاوي و شرح و بسط نظريه        

. هاي مهم و جـدي جهـت تثبيـت موقعيـت نيمـا برداشـت        ادبي، پرداخت و گام    يك نوع 
و در قيـاس بـا بـسياري ديگـر، كـه        بـود   كافي  نسبتاً   شعر معاصر،    ةاربدانش آل احمد در   

داشـتند و در عـين حـال خـود در زمـره             » نـوگرايي «و  » نوآوري«دستي از دور بر آتش      
آل احمد بدون اين كـه      . تري برخوردار بود  هاي عميق ها و پشتوانه  شاعران بودند، از بنيان   

 شعر نيما بدسـت   ةها را دربار  ها و تحليل  ترين نظريه خود شاعر باشد، در آن زمان، درست      
هـاي  هـا و متـدي  »دربايـست «كرد و براي تفسير او براي درك آن چه نيما خلق مي      . داد

كـرد و   بارها مطالعه ميهاي نيما را به دقت و كلمه به كلمه و بارها و       اين خالقيت، نوشته  
اي اصولي و روشمند، ايـن      كرد به گونه  هاي خارجي، تالش مي   ها با نمونه  ضمن قياس آن  

. آن بپردازدهايارينوع ادبي جديد را تشريح كرده به تفسير مع
آل احمد از طريق اين مطالعات جدي كه گويا در مراحل اوليه فقـط بـراي يـاري              

 بتدريج به يـك منتقـد ادبـي تمـام عيـار تبـديل شـد كـه                 داد،رساندن به نيما انجام مي    
پردازي كند و بـه نقـد شـاعران ديگـر و            توانست درباره كليت و ماهيت شعر نو نظريه       مي

هاي كساني چون محمدعلي سپانلو و محمدرضا       نقدهايي كه او بر كتاب    . آثارشان بپردازد 
مينه بوده كه به دنبال تتبـع  وردهاي نقد پژوهي او در اين زآ نوشته است، دست   14اصالني

.در آثار نيما بدان دست يافته بود
گـاه قابـل   يابي كوتاه مدت نيمايوشج به مجله موسيقي به عنوان يـك جـاي     دست

رو خـود، در    هاي اصالح طلبانه و پـيش     اتكا و پايگاهي مستحكم در خدمت ترويج انديشه       
گذاشتند، در يك مقطـع زمـاني   يكنار امكاناتي كه آل احمد و برخي ديگر در اختيار او م      

اين امكان را براي او فراهم آورد تا مباني اصول فكري خود را به جامعه و محيط هنري و                   
اي از زنـدگي نيمـا بـود كـه او بـه             اين زمان مصادف بـا برهـه      . ادبي آن زمان عرضه كند    
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دبـي،  هـاي ا  پختگي كامل رسيده بود، چه از نظر فن و هنر شاعري و چه از منظر نظريـه                
.اجتماعي، سياسي
هـاي  رسد كه رمز توفيق نيما و آل احمد در به كرسـي نـشاندن انديـشه            بنظر مي 

بينـيم  از ايـن نظـر اسـت كـه مـي     . مشتركشان، حركت بر مدار تعادل و ميانـه روي بـود    
هـاي  شامل كهن گرايـان سـنيت و مدرنيـست        (تندروان هر دو جناح پيش و پس از نيما          

.قي به دست نياوردند، هيچ يك، توفي)افراطي
اينوشـتند، مرحلـه   نيمـا مـي  ة معـدودي دربـار  ة گذار، كه عـد    ةپس از اين مرحل   

 او تحريـر    ةهاي متعددي دربـار   ها، و رساالت و مقاله    ها، كتاب شود كه نوشته  تازه آغاز مي  
رسـانند و از    اي شعر و مطلبي از نيمـا بچـاپ مـي          هاي مختلف به هر بهانه    مجله. شودمي

اين موضوع اگرچه هـم زمـان بـا         . برندجهت گرمي بازار خود بهره مي     » استاد نيما «اسم  
، آغاز شده بود، امـا پـس        )رفتكه دوره عزلت او هم بشمار مي      (هاي پاياني عمر نيما     سال

.تري پيدا كرداز مرگ او شدت بيش
ها از نظر كيفي دچار سطحي نگـري و ابتـذال    اين نوع كتاب،با افزون شدن تعداد 

هـايي كـه شـعرهايي از نيمـا در          هـاي اشـعار نيمـا و آنتولـوژي        شـد، و سـيل گزينـه      مي
البته نبايد ناديده   . شدهايي در شرح و تحليل آثار او، روانه بازار نشر مي          ها بود، و كتاب   آن

ها و تحقيقات ارزشـمند و روشـنگر   گرفت كه در كنار چاپ آثار كم ارزش، برخي از كتاب   
شد كه اين امر تاكنون بـه طـور پراكنـده ادامـه             ر نيما هم منتشر مي    درباره زندگي و شع   

.داشته است
در اين ميان آثاري وجود دارد كه تنها دربارة زنـدگي و شـعر نيمـا نوشـته شـده                    

هاي خاصي كه تأليف آثار بنيادين به همـراه دارد، در          ها به دليل دشواري   اين كتاب . است
.اد هستند تعدينترزمينة نيماشناسي داراي كم

 نيمـا نوشـته شـد و سـهم قابـل      ةبه لحاظ تاريخي نخستين اثر مستقلي كه دربار      
نيمايوشـيج،  «اي در شناساندن وي به جامعه ادبي و هنري زمان داشـت، كتـاب               مالحظه

بعـد از او    .  منتـشر شـد    1333نوشتة احمد ناصحي بود كه در بهمن        » كيست و چيست؟  
و وي  . »نيمايوشـيج، زنـدگي و آثـار او       « بـه نـام       نيما نوشـت   ةجنتي عطايي كتابي دربار   

هـاي نيمـا و معرفـي او اقـدام بـه تـأليف       دومين كسي بود كه در جهـت تـرويج انديـشه        
. مستقلي كرديكتاب

هاي اخير نوشته شـده اسـت داراي روش و         در ميان اين آثار دو كتاب كه در سال        
داسـتان  «، و   15»ت تـا تجـدد    ام ابري است، شعر نيمـا از سـن        خانه«اي است؛   اهميت ويژه 
پـر درد كوهـستان، زنـدگي و شـعر     «هـاي ديگـري چـون     همچنين كتاب . 16»دگرديسي
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 محمد حقوقي ةنوشت» شعر زمان ما ـ نيمايوشيج «و » نيمايوشيج به قلم سيروس طاهباز
از .  نيمـا بـشمار آورد    ة آثار روشمند و مهـم دربـار       ةتوان در زمر  و چند اثر ديگر را هم مي      

تـوان گفـت   ن نقاط ضعف اين آثار بخش زندگي نامه نيماست، تا جـايي كـه مـي             تريمهم
اولـين  «ترين زندگي نامه، همان متن كوتاهي اسـت كـه او بـراي چـاپ در كتـاب                   عمده
 به قلم خود تقرير كـرد و نويـسندگان بعـدي تقريبـاً مطلـب           17» نويسندگان ايران  ةكنگر

 نيمـا   ة به اشكال مختلف به بازنويسي نوشت      اي براين مقدار نيفزوده و عموماً     قابل مالحظه 
توان در آثار جنتي عطايي و       نيما را مي   ةترين زندگي نام  اند، و در اين ميان جامع     پرداخته

.سيروس طاهباز ديد
اي از مĤخـذي كـه بـه     هـاي مـستقل دربـارة نيمـا، بخـش عمـده           عالوه بر كتـاب   

وضوعات شعر نو و يـا ادبيـات        هايي است كه در م    نيمايوشيج اختصاص دارد، شامل كتاب    
. هـا، مطـالبي دربـارة نيمـا نوشـته شـده اسـت       هايي از آن  فارسي نوشته شده و در بخش     

هاي ادبي، وزن عروضي و عـروض شـعر         هاي مختلفي مثل انواع ادبي، فنون و آرايه       زمينه
هـاي  عـالوه بـر آن در كتـاب       . هاي ادبـي جديـد    نو، وزن موسيقيايي، مكاتب ادبي، نظريه     

هـاي  هـا و شـعبه    هاي تحصيلي با موضوع ادبيات، نحله     نامهگاهي و پايان  زشي و دانش  آمو
هاي مربوط به شعر اجتماعي     جديد شعر، مدرنيسم، سنت و نوآوري، فلسفة ادبيات، بحث        

كتـاب  . ـ سياسي و از ايـن قبيـل نيـز بخـشي بـه نيمـا يوشـيج اختـصاص يافتـه اسـت               
ميد زرين كوب كه كتاب ارزشـمند و عميقـي در            به قلم ح   18»انداز شعر نو فارسي   چشم«

هـاي ايـن گونـه       يكـي از بهتـرين نمونـه       ةزمينه معرفي شعر نـو فارسـي اسـت، در زمـر           
تجديد واقعي در شعر فارسي يـا تولـد شـعر           «در فصل دوم اين اثر با عنوان        . هاستكتاب

ونـد  ، به شـكلي روشـمند و اصـولي بـه معرفـي نيمايوشـيج و ر                )77 تا   46صفحات  (» نو
تكاملي تكوين شعر نو فارسي در سايه حركت نيما و شاگردان بعدي وي پرداختـه شـده                 

 نيز از همـين قبيـل آثـار         19»صور و اسباب در شعر امروز ايران      « هايي مانند   كتاب. است
.است

ـ         جا كه نيما براي تبيين انديشه و نظريه       از آن  ةهاي شـعري خـود، برخـي از نمون
، احمـد شـاملو،     يرودي، نصرت رحمـان   چون اسماعيل شاه  مشعر شاعران هم عصر خود ه     

شين پرتو و ديگران را نقد كرده است نام او در آثاري كه در نقـد ادبـي يـا تاريخچـة آن                       
20»پيشگامان نقد ادبـي ايـران  «براي مثال در كتاب     . شودنگاشته شده است نيز ديده مي     

مؤلـف  . م او پرداخته شده اسـت    به تفصيل به جايگاه نيما و عملكرد مستقيم و غيرمستقي         
هـاي  هاي نيما و فراز و نـشيب گيژ اين اثر، ضمن درآمدي بر وي    291 تا   245در صفحات   

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي   هاي گسترده او براي ايجاد دگرگوني  روحي و فكري او و تالش     
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رغم منـسجم  علي» ارزش احساسات « نيما   ةترين مقال كند كه مهم  به اين مسأله اشاره مي    
 مفـصل و متجددانـه     ةترين و نخستين بياني    روشن و منظم، مهم    دةنبودن و نداشتن شالو   

است كه بر ضد شعر كهن و نگاه سنتي نوشته شده است، و سپس به تفصيل به مباحثي                  
.پردازد نيما ميةدربار

 نيما نوشته شده، برخي نيز به ارتبـاط نيمـا   ةها يا مقاالتي كه دربار    در ميان كتاب  
انـد جـالل آل     از ميان كساني كه ارتباط تنگاتنگي بـا نيمـا داشـته           . دنپردازگران مي با دي 

 آل احمـد و نيمايوشـيج بـه دليـل همـسايگي آن دو در                ةرابطـ . احمد سرآمدترين است  
اي كه نيما در تجريش براي خود ساخته بود، مسائل مربوط به حزب تـوده و    آخرين خانه 

هـاي مفهـوم و     و جـذابيت  ) القه او به مسائل اين حـزب      و يا عدم ع   (هاي نيما   منديعالقه
 مدرنيسم به طور كلي و مدرنيسم در ادبيـات بـه طـور اخـص بـراي آل احمـد، از               ةمسأل

تـرين حـامي   اهميت خاصي برخوردار بود و شايد به اين داليل بود كه آل احمد به جدي              
.نيما تبديل شد

نـام  » در پس ابرها  «اص يافته،   هايي كه به اين ارتباط دوسويه اختص      يكي از كتاب  
ي سياسي و لحنـي شـتاب آلـود، نوشـته شـده و              دتر با رويكر   اگرچه اين اثر بيش    21دارد
هاي مربوط مـسائل فنـي و تـاريخ ادبـي شـعر او،             شعر نيما به معناي ادبي و بحث       ةدربار

سخني در آن نيست، اما به طور كلي درخصوص ارتباط نيمايوشـيج بـا جـالل آل احمـد         
.اي از اين رابطه است كننده خطوط عمدهمشخص

از ديگر آثاري كـه در خـصوص نيمـا خاصـه از زمـان درگذشـت او بـه ايـن سـو                 
هـاي مناسـبتي اشـاره كـرد، ايـن          هـا و جنـگ    تـوان بـه يادمـان     گردآوري شده است مي   

هـايي بـراي   نامهها صرف نظر از نشريات و مجالتي كه بعداز درگذشت نيما، ويژه          مجموعه
گشايي هـستند كـه از آن        به عنوان كتاب، حاوي مطالب ارزشمند و راه        22رتيب دادند او ت 

. اشاره كرد23»يادمان نيمايوشيج«توان به كتاب ميان مي

هاي نيماگردآوري نوشته

 آثار نيمايوشيج، دكتر جنتي عطايي بود كه چند قصيدة نيما را            ةآورنداولين جمع 
 نيمـا در آغـاز هنـوز خـود را بطـور كلـي از ادبيـات                  البته با توجه به اين كـه      . چاپ كرد 

كالسيك جدا نكرده و راه خود را به طور مشخص و واضـح انتخـاب ننمـوده بـود، توجـه               
هاي شعر معاصـر، بـه آثـار كالسـيك نيمـا            گردآورندگان آثار او و گردآورندگان مجموعه     

.عجيب نيست
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تـوان بـه كتـاب    ي مـ كـرد هايي كه جنتي عطايي گردآوري و چـاپ  از ديگر كتاب 
عطايي اين كتـاب را بـه عنـوان اولـين اثـر      .  اشاره كرد24»نيمايوشيج، زندگاني و آثار او    «

اين زمان مصادف با زماني بود كه نيما به شمال رفتـه            . گردآوري شده به نيما تقديم كرد     
اي ازكتـاب حـاوي مقدمـه   . و در آن جا زندگي همراه با انزوا و عزلت را انتخاب كرده بود     

ةاي از نيمايوشيج است كه در واقـع اولـين زنـدگي نامـ             نامهجنتي عطايي است و زندگي    
سـراينده  « جامع نيماست كه كسي ديگر غير از خودش نوشته اسـت، ايـن مطلـب كـه                  

 كتـاب حـاوي     در ضـمن  .  نوشته شده اسـت    1334نام دارد در تاريخ مهرماه      » پيشاهنگ
ايـن هديـه را كـه بـه         : ]نيمايوشـيج [ عزيـز    اسـتاد «: اي است با اين مضمون    تقديم نامه 

ام، بـه شـما و كـساني كـه مـشتاق        مناسبت آغاز شصتمين سال زندگاني شما تهيه كرده       
.»ابوالقاسم جنتي عطايي: كنمشناختن شما هستند تقديم مي

آيـد، در آن زمـان هنـوز هـم مـسأله اصـلي           چنان كه از متن تقديم نامه برمي      هم
تالش جنتـي عطـايي در      . و به جامعه ادبي و هنري بوده است       و معرفي ا  » شناختن نيما «

شد، از اين منظر قابل مالحظـه       هاي  ديگري كه در آن زمان انجام مي        ميان معدود تالش  
اي از اشعار نيما بچاپ نرسيده بود و چاپ گزينـه يـا             است كه تا آن زمان  هنوز مجموعه       

اي كه بـر   جالل آل احمد در مقدمه    رفت و   بخشي از اشعار او امري غيرمتعارف بشمار مي       
.نمايداين كتاب نوشته، اين مسأله را گوشزد مي

 در  1336بـود كـه در شـهريورماه        » مانلي«كار ديگر جنتي عطايي چاپ منظومه       
ها و آثار نظـري     فعاليت ديگر جنتي عطايي در معرفي نيما و ثبت نوشته         . تهران چاپ شد  

ايـن اثـر، حـاوي      .  بـود  25»ارزش احـساسات   «و هنري او گردآوري، تدوين و چاپ كتاب       
 نهـم   ةتـا شـمار   ) 1318دي ماه   ( دهم سال اول     ة شمار ازمجموعه مقاالتي است كه نيما      

در » ارزش احـساسات در زنـدگي هنرپيـشگان       «تحـت عنـوان     ) 1319آذرماه  (سال دوم   
اين مجله اين مقـاالت     هاياسماعيل جنتي عطايي با بررسي دوره     .  موسيقي نوشت  ةمجل

سـبك نگـارش    .  بچاپ رسـانيد   1355را به صورت كتابي مستقل تدوين كرده و در سال           
نيما در اين اثر بيش از حد پيچيده و گنگ است و گردآورنده براي تسهيل در فهـم ايـن                    

كنـد درك مطالـب را بـراي        هـا تـالش مـي     ن حواشي و توضيحاتي به آن     دمطالب با افزو  
.خواننده تسهيل نمايد

دگي براي نيماسيروس طاهباز زن

بعد از جنتي عطايي كه نخستين بار بخشي از آثـار نيمـا را گـردآوري كـرد و بـا                     
 خود شاعر بچاپ رسانيد، و سپس تا حدي به گردآوري و انتشار آثار او ادامـه داد،                  ةمقدم
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طاهبـاز  . ترين كسي بود كه به تتبع در آثار نيما يوشـيج پرداخـت            سيروس طاهباز جدي  
هاي خطي نيما، ويرايش و تصحيح و آماده        خود را صرف بازخواني نوشته    تقريباً تمام عمر    
جالل آل احمد در يادداشت كوتاهي كه در ابتـداي          . ها براي انتشار كرد   كردن اين نوشته  

ــه وصــيت   ــاهي ب ــه كوت ــار نيمايوشــيج بچــاپ رســيده، ب نامــه نيمــا اشــاره برخــي از آث
اي تـدوين و اسـتخراج آثـار نيمـا و           اي بـر  نويسد كه پس از گردآمدن عـده      كند و مي  مي

در ميان كـساني    .  سيروس طاهباز گذاشته شد    ةها؛ سرانجام كار به عهد    پراكنده شدن آن  
هاي او گردآمدند، كساني چـون      مشهور نوشته » گوني«مانده از نيما يا     كه بر سر آثار باقي    

يروس ، جـالل آل احمـد، سـ       )به عنوان وصي نيما   (شاملو و همسرش، دكتر محمد معين       
هـا و اخـتالف نظرهـا     رايزنـي وهـا  طاهباز و يكي دو نفر ديگر بودند كه پـس از مـشورت    

ها ثابت قدم تـرين كـسي بـود    سرانجام كار به جايي نرسيد و سيروس طاهباز از ميان آن     
هاي نيما را به انتها رسانيد و در اين ميان گاه اين كار             كه تقريباً كار تدوين و چاپ نوشته      

گرفت و در ايامي كه او حـضور نداشـت       و نظارت شراگيم پسر نيما صورت مي      كاري  با هم 
البته ميان طاهباز و فرزند نيما، بعدها اخـتالف نظرهـايي           . بردبه تنهايي پيش مي   طاهباز  

26.بروز كرد و ماجراي آن به مطبوعات هم كشيده شد

ر  و د  1331سيروس طاهباز كه خودش نيمـا يوشـيج را تنهـا يـك بـار در سـال                   
از » مـشكل نيمايوشـيج   «ةهاي بهمن محصص ديده بود، با خواندن مقال       گاه نقاشي نمايش

آل احمد در مجله علـم و زنـدگي بـه سـلك هواخواهـان نيمـا درآمـد و بعـدها پـس از                         
درگذشت نيما توسط آل احمد به خانواده نيما و دكتر محمد معين، معرفـي شـد و كـار                   

يار ناخواناي  سهباز كه به مرور زمان در خواندن خط ب        طا. دار گرديد تدوين آثار او را عهده    
نيمايوشيج به تبحر و مهارتي دست يافته بود قبل از اين كه عمرش به پايان برسد تقريباً                 

 بود و جز مطالب معدودي كه برخـي         ههاي مهم پيرمرد را به زيور طبع آراست       اكثر نوشته 
د، متن چاپ   انرتي مغلوط بچاپ رس   ها ارزش چنداني نداشت و بعدها شراگيم به صو        از آن 

.نشدة مهمي از نيما باقي نگذاشته بود
ها دربـارة  هاي نيما و آثاري كه دربارة او نوشته شده يا فصلي از آن             كتاب ةمجموع

بنـدي بايـد از     البتـه در ايـن جمـع      .  عنـوان اسـت    250زندگي و شعر نيماست افزون بر       
ر صرف نظر كرد، چرا كـه عمومـاً چـاپ و            هاي شع هاي گزيده اشعار يا آنتولوژي    مجموعه

انتشار اين گونه آثار تابع معيار و نظمـي نيـست و حتـي از نظـر موضـوعي هـيچ معيـار                       
البته تعداد بسيار معـدودي از ايـن آثـار    . ها وجود نداشته استآوري در گردآوري آن  الزام

 از نظـر درك  هـا نوشـته شـده،   هاي ارزشمندي كه در آغاز آن  هستند كه عالوه بر مقدمه    
ادبي گردآورنده و داشتن الگويي صحيح درخصوص گزينش اشعار و در عين حال صاحب              
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تـرين ايـن    يكـي از مقبـول    . نظر بـودن مؤلـف، قابـل مالحظـه و حـائز اهميـت هـستند               
اي است كه   اندركاران شعر نو قرار گرفت، گزينه     هايي كه مورد تاييد عموم دست     آنتولوژي

ها را به داليل     بنابراين تعدادي  از اين آنتولوژي      27.اصر ترتيب داد  فروغ فرخزاد از شعر مع    
رودي، فـروغ فرخـزاد و      پس از هشت  .  مĤخذ نيماشناسي قرار داد    ةپيش گفته بايد در زمر    

 صاحب نظـران شـعر   كههاي ارزشمندي از شعر معاصر يكي دو تن ديگر بعدها هم گزينه   
شعر نو از آغـاز   «توان به اثر دو جلدي      ه مي  براي نمون  كردند و آوري و تدوين    معاصر جمع 

اي جامع؛ گزينه خوبي از شـعر معاصـر را بدسـت             اشاره كرد كه ضمن مقدمه     28»تا امروز 
ة مبتدي، بخـوبي ترسـيم كننـد   ةتواند براي جست و جو كننداي كه مي به گونه  ،دهدمي

اين زمينه بيش   د در البته آثار ارزشمن  . سيماي شعر نو فارسي از نيما تا زمان حاضر باشد         
.شودها خودداري ميهاست كه براي پرهيز از تطويل، از ذكر نام آناز اين

هايي است كـه از شـعرهاي او   هاي پرشمار نيمايوشيج گزينهگروه ديگري از كتاب 
هـاي  هاي مختلف منتشر شده است، چاپ و انتشار ايـن آثـار در سـال              ها و بهانه  به شكل 

هـا بـه اتمـام    ي سال حق تملك آثار نويسندگان توسـط وراث آن   اخير كه زمان قانوني س    
.تري گرفترسيد و دست ناشران در انتشار آثار نيما باز شد، سرعت بيش

عــالوه بــراين تحليــل و بررســي بخــشي از اشــعار نيمــا، نقــد شــعرهاي نيمــا بــا 
ه بـه   كردهاي مثبت و منفي و تجزيه و تحليل شعر نو همراه با نگرشي جامع و عمـد                روي

هاي فراواني مـورد عالقـه      كرد ادبي نيما از ديگر موضوعاتي است كه در كتاب         آثار و عمل  
.منتقدان و نويسندگان قرار گرفته است

هايي كه درباره نيما به رشته تحرير درآمـده، بـه قـدري زيـاد               اكنون تعداد نوشته  
البتـه  . ع است شناسي اين موضو  است كه نيازمند پژوهشي اساسي در زمينه تدوين كتاب        

شناسي در اين باره تهيه شده است كـه هرچنـد هـر كـدام داراي        از اين چند كتاب   پيش
اي هـستند، امـا بـه لحـاظ علمـي و روش تـدوين داراي       نكات برجسته و قابـل مالحظـه   

ايـن  . رودهـا بـشمار مـي     زدگي در تهيه يكي از ايـن ضـعف        هايي هستند كه شتاب   ضعف
 نيماسـت؛  ةهـاي منتـشر شـده دربـار    هرسـتي از كتـاب  هـا، هـر كـدام حـاوي ف       مجموعه

30»شناسي نيمايوشيج كتاب« به كوشش علي ميرانصاري و       29»شناسي نيمايوشيج كتاب«

.ترين اين آثار هستندبه كوشش حسين صمدي از مهم
 نيما به رشته تحريـر درآمـده،        ةهايي كه دربار  شايان ذكر است، در برخي از كتاب      

راي فهرست كردن مقاالت مرتبط با نيما صـورت گرفتـه اسـت كـه               هايي پراكنده ب  تالش
در «تـوان در كتـاب    اين فهرست را ميةنمون. بسيار محدود بوده و وافي به مقصود نيست 

بخشي از اين اثر عالوه بـر فهرسـت آثـار نيمـا، شـامل               .  مالحظه كرد  31»تمام طول شب  
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هـا بچـاپ   طلبـي از نيمـا در آن  ها و نشرياتي است كه شعر يـا م     فهرست و نشاني روزنامه   
.رسيده است

شناسـي نيمايوشـيج خـالي    كتـاب ة هايي اساسي دربـار با اين اوصاف جاي تحقيق   
.است
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