
 
 
 
 
 
 

  بررسي و تحليل داليل اعتماد نيما به دكترمعين
  زهراشادپورچوري                                    

 رشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيكا

  حميرا ذكريازاده كارسيداني         
  كارشناس تاريخ

  چكيده
هاي شعري خود را پشت سرگذاشته بود؛ در پيش نيما ـ شاعر نو پرداز معاصر ـ كه شكوفاترين لحظه قرن نيم

بعد از من هيچ كس حق دست زدن به آثار مرا ندارد « ... گذشت و در بخشي از وصيت نامه خود چنين آورد:
د در آثار من كنجكاوي كند... بجز دكترمحمدمعين، اگرچه ا و مخالف ذوق من باشد. دكترمحمدمعين حق دار

  »ام.ام مثل كسي است كه او را ديدهدكتر محمدمعين كه هنوز او را نديده
گيري و انزواي نيما ، افراد بسياري در اطراف او حضور داشتند رغم گوشهبا وجود آنكه در آن روزها ، علي

  اتر از هر آشنايي برايش شد. اما وي كار بررسي اشعارش را به كسي سپرد كه با وجود نديدنش آشن
در اين مقاله كوشش شده است تا ضمن بررسي زندگي شخصي نيما ، داليل اعتماد وي به دكترمعين مورد 

  بكاود.هاي شخصيتي و اخالقي اين دو آن را از منظري ديگر كاوش قرار گيرد. وضمن بيان  ويژگي
  شعرنو.نامه، كليد واژه : نيما يوشيج، محمد معين ، وصيت

 
  مقدمه
هايي گزيني در سالنيما يوشيج از شاعران بنام معاصر است كه طرحي نو درافكند و با وجود عزلت      

اي هاي متقابل با عدهبسيار ازعمرش، زندگي پرفراز و نشيبي راپشت سرگذاشت كه سرشار از ناسازگاري
هاي تقريباً هميشگي در محيط كار پرستان،گرفتاريها برسر شعرش با كهنه ها، بحث و جدلبسيار، درگيري

هاي همراه با  ها ، دربدريها ، استعفا(به ويژه معلّمي) بود كه به دنبال آن واكنش مسئوالن و  مقامات ، اخراج
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اي شلوغ و پر هياهو ها در دورهرا به دنبال داشت. مواضع او در قبال احزاب و گروه تكليفي و تنگدستيبال

  ماجراهايي برايش داشته است. نيز 
طور متناوب با اشتغالش در اين يا آن شهر و نشستن در مركز به منظور اقامتش در كنج عزلت در يوش نيز به

  گرفت. مي شد وامكان زندگي آرام و دلخواه را از ويهاي ادبي و... بريده ميانجام فعاليت
ها به ها وبيتده، نشاني از روح حساسش را در پس مصرعنيما تمام اين احواالت را درشعر خود منعكس نمو

چون شعر را براي مردم « يادگارگذاشته است. اما او هيچ وقت دربند نشر مرتّب آثار خود نبود و به قول جالل
باره چنان دست و دل خوانند. در ايناي شعري چاپ كند، مردم ميكند اگر در هر مطبوعهداند، گمان ميمي

-كند و آدم فكر ميكند در فكر جمع آوري كارهاي خود باشد. فقط پراكنده ميكه ديگر فرصت نمي باز است

شاعر  1338) تا اينكه در سال 83:  1376(آل احمد،» خواهد تخم شعر آزاد رابپاشد!كند البد به اين طريق مي
م او را بدرود نخواهد كرد و ها گريخت در حالي كه دفتر شعر فارسي هرگز ناافسانه، خود به دنياي افسانه

  افتخاري را كه به شعر معاصر داد به فراموشي نخواهد سپرد. 
تواند سرمشق همه باشد و درس عبرتي براي جوانان ـ صرف نظر از ي روحي او كه ميبزرگترين مشخصه

د. يك عمر كار شاعري ـ مداومتي بود كه در كار خود داشت و سرسختي تحمل ناپذيري كه از خود نشان دا
تير مالمت دوستان و همكاران و طعنه و ناسزاي دشمنان را به جان خريد و كار شعر معاصر را يك تنه 
سروسامان داد. و با وجود آنكه شايد كمتر شاعري يافت شود كه به اندازه او در انتشار دفتر شعرش اهمال 

صر يافته و تأثيري بسيار در شعر معاصران به اي در ذهن نسل معاورزيده باشد؛ اما با اين همه قلمرو گسترده
اي برجسته زد تا بعد از او، آثارش چون خود او جا گذاشته است.شايد به همين دليل دست به دامن فرهيخته

در انزوا نماند و به دست پيروانش و نسل جديد برسد. كاري كه با درگذشت نابهنگام دكتر معين نيمه كاره 
  ت كه نيما در وجود دكترمعين چه ديد كه بار اين امانت را بر دوش او گذاشت؟ماند. اما سؤال اينجاس

هاي شخصيتي و اخالقي اين دو معرفي و ترين ويژگيدر اين مقاله با نگاهي گذرا به زندگي نيما و معين مهم
  داليل انتخاب معين توسط وي براي نشرآثارش تبيين مي گردد.

راهنماي ساير پژوهشگران و صاحبان قلم گرديده و شاعران و نويسندگان  تواندبررسي داليل اين اعتماد مي
  ي راه ديگران باشند.توانند با داشتن خصايل مثبت اخالقي، ادامه دهندهجوان بياموزند كه چگونه مي
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  خصوصيات فردي و روحي نيما در يك نگاه
ند و با آنها تفريحات سالم و آرامش نيما دوران كودكي خود را ميان شبانان و ايلخي بانان گذرا      

يكنواخت بي خبر از همه جا را تجربه كرد. ييالق و قشالق در هواي جستن چراگاه ، در گرد آتش نشستن 
هاي سرد، زد و خوردهاي وحشيانه ، تفريحات ساده و زندگي كوچ خبر ايل برفراز كوه در شبمردم بي

سالگي به بعد، مجبور به زندگي  12از روزگار كودكي است. اما از  نشيني ، خاطرات به ياد مانده در ذهن نيما
در تهران شد. نيما پس از فراغت از تحصيل به كار در وزارت دارايي پرداخت. اما ديري نگذشت كه چنين 

  كاري را مطابق پسند خود نيافت و از آن دست كشيد و متعاقب آن اقوام و خانواده به سرزنش او پرداختند.
ايام بيكاري و هجوم افكار و تصورات گوناگون او رابه سوي عزم وانديشه نابودساختن خويش خواند       

ي سركش او را به خود معطوف ساخت و اما قيام ميرزاكوچك خان جنگلي در نواحي شمالي ايران، انديشه
  خيال دالوري، مبارزه و جان سپردن در ميدان جنگ او را در برگرفت.

شد خيال كردم و تمام وقايع در پيش من مجسم مياين اواخر چندين مرتبه وقتي تنها گردش ميدر «      
كردم خودم را از باالي اين كوههاي بلند بيندازم و هالك كنم. اما اين خياالت من، مرا به يك خيال مي

ي را اقدام كن كه اگر كني؟ كمي صبر كن و كار ديگرديگري رسانيد و آن اين است كه با خودم گفتم: چه مي
اي ، اي. اگر پيشرفت كردي بازهم به مقصود رسيدهات رسيدهدر كشاكش آن زنده هم نماندي به مقصود اوليه

اگر هم غير از اين دو شكل شد باز صاحب يك زندگي تازه خواهي بود ، غير از اين زندگاني ناگواري كه 
  )15:  1372(يوشيج ، » حاال در آن هستي.

يمابه قصد مردن در جنگل، اين نامه را نوشت. اما روزگار به او وفادارماند و نگذاشت ناكام در جنگلي ن     
با 1300گردد. قيام ميرزاكوچك خان درسال » آرايشمدفني ساده و بي«متروك و دور از گذرگاه آدميان اسير 

ست. تجربه دو عشق ناكام نيز در هاي جنگ و جنگل نيز از ذهن نيما رخت بربمرگ او خاتمه يافت و انديشه
  دوران جواني مدتها خاطر پريشان او را به خود مشغول داشت.

 تير زهرآگيني مخصوصاً در آن زمان به طرف«در همين زمان شعرافسانه را منتشر كرد كه به قول خود او      
  )63(همان : » طرفداران سبك قديم بود.

ا اين كامروايي هم نتوانست او را تسلّي بدهد و مرگ پدرش ـ يك ماه سالگي ازدواج كرد. ام 29نيما در      
ماند و براي رهايي از نداشتن عايدي و تر ساخت. نيما بعد از ازدواج بيكار بعد از عروسي ـ او را ناآرام

آورد. چند باربه كار معلّمي در شهرهاي مختلف ي چاپ كتاب روي آمد آن، به انديشههاي پيسرزنش
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اخت، اما به دليل انتقاد از وضع دولت، عذر او را خواستند. اگرچه در زماني كوتاه به كار مناسب ذوق و پرد

  حال خود دست يافت و عضو هيئت تحريريه مجلّه موسيقي شد ولي با تعطيل شدن آن دوباره بيكار ماند.
وست نداشته باشد و آرزوي درپي و انزواهاي او ، باعث گشت كه زندگي در شهر را دهاي پياين بيكاري

اين چنين بود كه هر از « رفتن به ميان مردم روستا را كرده، تا به راحتي به كارهاي خود مشغول باشد. و 
باشد وخلوت وآسايش الزم براي  رفت تا به نياز دور از مردم زيستن خودپاسخي دادهگاهي به يوش مي

  )23همان : »(انديشيدن رابه دست آورد.
بعد از چندين سال بيكاري ، هنوز از كار و زندگي در شهر بيزار بود و براي بيكار ماندن خود داليلي  نيما    

خورم ، يك تقاضا تاكنون به كامالً واضح شده است كه من به كار زندگي در اينجاها نمي«آورد: اين چنين مي
  ي دولتي براي كارخود ننوشته ام. يك اداره

خواهم خط من توانم از روي اجبار و مرتّباً كار كنم ثانياً نميشود يعني نمينمي اوالً مغزمن اداري     
هاي) ادارات ضبط شود. وانگهي من صبور و متحمل نيستم كه به من حقوق [نا] هاي( = پروندهدردوسيه

  )24ـ  23(همان : » كافي كار بدهند.
باعث  1332مرداد  28به سياست و بعد از جريان  نزديكي نيما به مطبوعات حزب توده، باعث نزديكي او    

سال داشت، تجربيات تلخ گذشته او را  58دستگيري او شد. بعد از آزادي از زندان در سالياني كه سنّي حدود 
هميشه از « زد. ي گريز از مردم در او موج   ميي خاليق بيزار كرده بود. هر چند قبل از آن نيز روحيهاز همه

نشيني خود كم به گوشهشد. كمنشست وارد گفتگو نمييزان بود و هر وقت در ميان جمع ميجمعيت گر
شد. از كساني بود كه نه با ديگران به آساني هم افزود و روز بروز از حضور در ميان جمع بيشتر گريزان مي

اي راسخ بودكه اندازهكوشيد ديگران را با خود هم عقيده كند. درعقايدي كه داشت به شد و نه ميعقيده مي
  )26(همان:» پذيرد.پذيرد يا نميكرد كسي آنها را ميبراي او فرق نمي

كرد. اين كم گذراند و خيلي كم اشعار خود رامنتشر هاي پاياني عمرخودرا در اين بيزاري وانزوا، نيما سال    
از اشعارش به چاپ برسد. در ي مدوني انتشار دادن ، باعث گرديد كه در زمان حيات او كمتر مجموعه

  رسيد.عوض شعرهايش در نشريات گوناگون به صورت پراكنده به چاپ مي
كرد كه نسبت به تمام كساني كه با قلم و زبان خود به زندگي خود عنوان مي 60با نزديك شدن به سالهاي     

اي ندارد اند؛ گلهاو را ناراحت كردهاند و در تمام عمر اند، باعناد خود زندگي را بر او سخت ساختهاو تاخته
زيرا به مالمت ديدن عادت كرده. او روي مهربان خود را به طرف همه گرفته حتّي نسبت به كساني كه نسبت 
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ي صبر جميل خود را در اين كند و تنها ثمرهاند. نيما فقط به حال آنها رقّت ميبه او به اشتباه قضاوت كرده
اند روي زخم خودشان درمان گذارده شود. كساني كه روي زخم او درماني نگذاشته بيند كه اميدوار باشدمي

  )28(همان:
سرانجام، احساس رفتن و رهايي از اين دنيايي كه بهره اي جز رنج و دوري از آرزوها به او نبخشيده ، او     

خويش نسبت به شعرهايش اي بنويسد ، شايدحفظ و حراستي را كه در عمر نامهدارد تا وصيترا بر آن مي
  روا نداشته است ، ديگران پس از رفتن او در مورد اشعارش روا دارند:

  
   1335خرداد 28شب دوشنبه « 

شود حقيتاً جاي كردم با اين گذران كثيف كه من داشته ام ـ بزرگي كه فقير و ذليل ميامشب فكر مي     
ي من باشد به اين نحو كه : نامهبنويسم كه وصيتكردم براي دكترحسين مفتاح چيزي تحسراست ـ فكر مي

كس حق دست زدن به آثار مرا ندارد بجز دكترمحمدمعين ، اگر چه او مخالف ذوق من باشد. بعد از من هيچ
احمد با او باشند دكترمحمدمعين حق دارد در آثار من كنجكاوي كند ، ضمناً دكترابوالقاسم جنّتي عطايي و آل

اند در كار دو با هم باشند. ولي هيچ يك از كساني كه به پيروي از من شعر صادر فرموده به شرطي كه هر
هاي مرا باز كنيد. دكترمحمدمعين كه هنوز نباشند. دكترمحمدمعين مثَل صحيح علم و دانش است. كاغذ پاره

لد خود داشته باشم توانم قيم براي وام. اگر شرعاً ميام مثل كسي است كه او را ديدهاو را نديده
است و لواينكه او شعر مرا دوست نداشته باشد اما ما در زماني هستيم كه ممكن است دكترمحمدمعين قيم

  )74: 1375(نصري ، » ي اين اشخاص نامبرده از هم بدشان بيايد ، وچقدر بيچاره است انسان.همه
نامه و درگذشت نيما، سه سال كه بين تاريخ وصيت خورد،  اين استاي كه در اينجا به چشم مينكته    

فاصله است. اما نيما در اين فاصله به دكتر معين نزديك نشد و در صدد آشنايي بيشتر برنيامد و او را ـ ولو به 
خواست اورا غافلگير كند يا در مقابل عمل طور ضمني ـ در جريان اين درخواست خود قرار نداد. آيا مي

ي كساني كه دور و برش بودند، چه خواست سنّت شكني ديگري كرده و به همهار دهد؟ يا ميانجام شده قر
ي سكوت را در پيش گرفتند و چه آنها كه به طرفداري آنها كه قدرش را نشناختند و در قبال شعرش توطئه

؟ و اگر دكترمعين اين از او برخاستند ، بفهماند كه هيچ كدام از اطرافيانش نتوانستند اعتماد او را جلب كنند
اعتماد را جلب كرد دليل آن چه بود؟ براي پاسخ به اين سؤال با نگاهي گذرا به زندگي دكترمعين، به بررسي 

  پردازيم:هاي شخصيتي و اخالقي او ميويژگي
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  ي دكترمعين(با تأكيد بر زندگي علمي او)اي از زندگي نامهخالصه

- ي زرجوب رشت ، در خانوادههجري شمسي در محلّه 1297ماه سال دكترمحمدمعين ، نهم ارديبهشت      

كه شخصيت مورد احترام و محبوب » محمد تقي معين العلماء«اي از علماي روحاني به دنيا آمد. جد پدريش 
ي پنج روز اتّفاق افتاد، سرپرستي محمد و برادرش علي كه به فاصله  اهالي بود؛ پس از فوت پسر و عروسش

  عهده گرفت. را به
تهران رفت. و » دارالفنون« يمحمد پس از طي دوران ابتدايي و سال اول متوسطه در رشت، به مدرسه     

موفق به اخذ  1313ي ادبيات، در سال ي دوم متوسطه در اين مدرسه، با ورود به دانشكدهبعد از طي دوره
ي دكتراي زبان و ي دورهز تصويب اساسنامهي ادبيات و فلسفه شد. وي بعد اي ليسانس در رشتهدرجه

ي ، وارد اين دوره شد و توانست نخستين داوطلبي باشد كه به اخذ درجه 1316ادبيات فارسي در سال 
در كمتر از ده هزار روز از حيات « دكتري نايل آيد. دكترمعين در طول عمر كوتاه اما پربار خود، توانست 

  )9:  1385(معين ، » هزار صفحه كار تحقيقي، عرضه كند.بيشتراز سيعلمي خود پس از دوران تحصيل، 
برگزيده شد و بنا به تأكيد عالّمه » نامهلغت«شمسي به همكاري با دهخدا براي طبع  1335او از سال     

هاي ي دهخدا، فيشنامهي حيات دهخدا در كنار او ماند. پس از آن به استناد وصيتقزويني،تا آخرين لحظه
نامه كه از منزل شخصي دهخدا در زمان به ايشان واگذار شد و رياست سازمان لغت» نامهلغت«ي منتشرنشده

ي ادبيات انتقال يافته بود؛تا آخرين روزي كه حيات او به مجلس شوراي ملّي وپس ازوفاتش به دانشكده
  ي وي بود.دچار سكته گرديد برعهده

اش دكترمعين را ـ بدون اينكه شواي شعر نو درگذشت و در وصيت نامهنيمايوشيج ، پي 1338در دي ماه     
ديده باشد ـ به عنوان وصي تعيين كرد تا اشعار وي را بررسي كند و انتخاب و طبع اشعار او نيز تحت نظر 
وي باشد. دكترمعين با وجود برنامه بسيار سنگين خود و كمبود وقت ، به وصيت نيما يوشيج به بهترين نحو 

  )21:  1386را منتشر ساخت.(كياني ، » ماخ اوال « و » افسانه و رباعيات نيما«هاي عمل كرد و كتاب
هاي داخلي و ها و كنفرانسبه تدريس در دانشگاه تهران، شركت در همايش 1345دكترمعين تا آذرماه     

رهنگ فارسي خود، همچنين نامه دهخدا و انتشار چهار جلد از فخارجي، سرپرستي و نظارت برانتشار لغت
  ها و مقاالت فراوان پرداخت.تحقيق و انتشار كتاب

ي جهاني ايران شناسان كه در تركيه برگزار شده بود؛ در دفتر گروه زبان و وي بعد از بازگشت از كنگره     
ري اعالم ي دكتخواست موافقت خود را با تقاضاي يكي از دانشجويان دورهادبيات فارسي، در حالي كه مي
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دارد نقش برزمين و بيهوش شد. او به مدت پنج سال در اغماي سنگين فرو رفت. تا اينكه در تيرماه 
  ديده از جهان فرو بسته ، به رحمت ايزدي پيوست.1350

  
  داليل انتخاب دكترمعين توسط نيما

آنها ما را در درك بهتر ها وعوامل گوناگوني است كه شناسايي برجستگي يك انسان موفّق ناشي اززمينه     
اي از صفات كند. محقّق و پژوهشگري پيگير و مسلّط چون دكترمعين نيز به مجموعهشخصيت او ياري مي

ي آنها در انساني و اخالقي نيكو آراسته بود كه نه تنها از او ، انساني فرهيخته و بزرگوار ساخته؛ بلكه مجموعه
  اين مدعاست. آثارش به ظهور رسيده و گواهي صادق بر 

در يك بررسي كلّي، دكترمعين از شورو شوقي وافر براي يافتن و دانستن، همتي واال در تحقيق و      
گونه در نوشتن و نشان دادن، شكيبايي و حوصله در كار و ... برخوردار بود كه دست پژوهش، دقّتي وسواس

  دهخدا ـ انتشار آثارشان را به او بسپارند.به دست هم داد تا دو شاعر و محقّق بزرگ عصر ما ـ نيما و 
اند؛ هاي شخصيتي و اخالقي كه در موفّقيت وي در پژوهشگري نمود بيشتري داشتهازميان تمام ويژگي     

تواند داليل موجهي باشد كه بدانيم چرا نيما او را وارث علمي و مسئول نشر آثارش قرار داده عوامل زير مي
  بود:

معين امين و دقيق بود و در اين راه كارش به حد وسواس رسيده بود. در نقل مطالب  تداري :)دقّت و امان1
كرد و به نام شنيد به نام او يادداشت مياي اگر از كسي مينهايت امانتدار بود. كوچكترين نكتهديگران بي

 )242:  1375نمود. (شبگير ، همان شخص چاپ مي

نظران و همكاران و شاگرداني است كه به نوعي با او در ارتباط تمامي صاحباين ويژگي ، مورد نظر و تأييد 
ها را از ريشه بودند. اين مايه امانت در روزگاري كه فضالي محترم معاصر ـ بخصوص نسل جوان ـ كتاب

هاي ي خاورشناسان نسل پيشين را كه  نسخهكردند، كارهاي فراموش شدهدزديدند و به نام خود چاپ ميمي
آن كمياب است عيناً به نام تأليف و تصحيح و تحقيق و گردآوري به نام خود چاپ كرده، ترجمه رابه نام 

  )243داشتند، از آيات عظمت روح و بزرگواري اوست. (ر.ك.همان : تأليف عرضه مي
رش همين امانت و شرف علمي بود كه سبب شد نيما ميراث شعري و ادبي خود را به دست او بسپارد تا آثا
  را پس از مرگ از گزند حوادث مصون بدارد و با امانت و دقّت علمي خويش آنها را چاپ و منتشر كند.
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هاي مختلف تسلّط ها و زبانجا مانده از او ، و با آن كه به دانشبا وجود آثار و متون به)تواضع علمي: 2

پرسيد و از داند ميكرد چيزي را  مييكرد. از هركسي كه خيال مگاه اين اعتال خرسندش نميداشت؛ اما هيچ
نمود. نظر تر شمرده شود، ترسي نداشت. حتّي از شاگردانش نظرخواهي مياينكه در آن زمينه از او عقب

- پذيرفت و درآثارش بعد از نقلِ نظريات ديگران ، سخن و نظر خود را بيان  ميمنتقدان را با خوشرويي مي

استاد براي اثبات فضل خويش دانش ديگران را تخطئه كند يا برآثار آنان  هرگز كسي به ياد ندارد كه«كرد. 
 )233:  1375پور ، (روان» پوزخند زند، نياز هم نداشت.

هاي مراحل تحقيق از اعمال نظر معين در تمامطرفي علمي همراه با صراحت بيان : )عدم تعصب و بي3
ي كرد. ذهن او همواره آمادهبدون تعصب بيان ميچنان كه بود ، كرد و حقيقت را آنشخصي پرهيز مي

پرداخت ـ مثل ادبيات و شعر پذيرفتن مطالب و تحقيقات جديد بود. حتّي در مورد آنچه كمتر به آن مي
ي آن      واقع روي را رعايت نموده ، با وجود آنكه تحول آن را پذيرفته بود، دربارهمعاصر ـ اعتدال و ميانه

 كرد.داد و در عين حال نيز حقيقت را با صراحت بيان ميبينانه نظر مي

ي كارجمعي، پرهيز از كارهاي اجرايي ي جستجوگري ، روحيهها عواملي چون: داشتن روحيهدر كنار اين    
و غير علمي، دست به دست هم داد، تا نيما ـ اگر چه او را نديده ولي حتماً وصفش را شنيده بود ـ انتشار 

  را به او بسپارد.آثارخود 
رسد كه مي تواند از داليل اعتماد نيما به معين عالوه بر اينها دو دليل ديگر نيز به نظر راقم سطور مي     

  باشد: 
ي تأليف فرهنگي نامه نويسي تحول شگرفي ايجادكرد. او از ديرباز در انديشهدكترمعين دركارلغت الف)    

رفع كند و از كيفيت و اعتبار بااليي برخوردار باشد. او اعتقاد داشت اين  هاي نسل معاصر رابود كه نيازمندي
ي دانش روز و هاي گذشته بوده ، نه تنها برپايهي تمام نماي تحول زبان فارسي در قرنفرهنگ بايد آينه

توان دكتر ميي مردم هم بتوانند از آن استفاده نمايند. پس هاي زباني معاصر نوشته شود ؛ بلكه عامهويژگي
  معين را به عنوان كسي كه شرايط جديدي را در عصر خود براي فرهنگ نويسي فراهم نمود ؛ معرّفي كرد.

  ياي رسيده بود. جسارت در حوزهاي در شعربود و به ادراك جديد شاعرانهي راه تازهنيما نيز گشاينده    
ات فارسي اين اجازه را به او داد كه دست به تجربياو شاعري پارسي گو و « ات عجيب و غريب بزند. ادبي

وارث شاعران پارسي گوي بوده ، كه كوشيده خود و ادبيات ديار خود را با جهان پيشرفته هماهنگ كند. او 
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سنّت نشكسته تا با گذشته دشمني كند ، بلكه سنّت شكسته تا سنّتي نو پي بريزد. سنّتي كه هميشه آبستن 
آتشي ، » ( تر زبان شعرفارسي راپيش ما گذاشته است. ههاي تازه و تازيما ظرفيتسنّت تازه تري باشد. ن

1365  :35 (  
  اي ديد كه آثارش را به دست وي سپرد؟آيا نيما، معين را نيزچون خود سنّت شكن و بدعت گذار راه تازه    
به يوش به « ر نتيجه نيما از زندگي در شهر گريزان بود و هميشه هواي كوهستان را داشت د ب)    

) خود 140:  1376(آل احمد ، » شد.رفت. براي غم غربتي كه در شهر به آن دچار ميجستجوي تسالّيي مي
  او نيز به اين مسئله اذعان داشته : 

    من از اين دونان شهرستان نيم« 
  خاطر پردرد كوهستانيم

  كزبدي بخت در شهر شما
  ) 16:  1372(يوشيج ، » روزگاري رفت و هستم مبتال

كرد ، دردكترمعين آيا نيماي دلزده ازاطرافيان كه با نگاهي ظنين و بي اعتماد به جهان پيرامونش نگاه   مي    
شد به دنبال مفرّ و پناهگاهي بود تا حس واليتي ـ به دليل شمالي بودنش ـ محسوب ميكه به نوعي هم

  شاند؟تعصب شمالي بودن معين را به اجراي وصيت نيما بك
  دردا كه نگشت هركسي محرم ما«   
  آگاه نشد به دل زبيش و كم ما  
  ها در گوشآني كه نشاندمش سخن  
  )327(همان : » ديدم كه ز دور خنده زد بر غم ما   

  
  واكنش دكترمعين به تصميم نيما

داد و گفت  به خاطر دارم شبي (پدرم) عكسي را در روزنامه به من نشان« دكترمهدخت معين مي نويسد:     
- ام. گويا شب بعد بود كه وصيتاين نيما يوشيج است. پدر شعر نو، افسوس نيما درگذشته و من او را نديده

خواند و از اينكه نيما را نديده بود بيشتر افسوس ها درج شد، پدرم با حيرت آن را ميي نيما در روزنامهنامه
  )74:  1375(نصري ، » خورد.مي
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گفت آخرچرا نامه را ديد حال عجيبي داشت! مدام ميوقتي معين وصيت« گفتند:ين نيز ميهمسر دكترمع     

  گفت:دكترمعين نيز بارها مي»دانم. من؟من كه از شعر چيزي نمي
خورم كه چرا در تمام مدت زندگي فرصت ديدار نيما را نيافتم و او ميراثي براي من گذاشت من افسوس مي«

نوشت با مداد بود بر پشت پاكتهاي انت كردن در آن ميسر نيست زيرا كه او هر چه ميكه به درستي رعايت ام
ماند. شد. و كلمات نامفهوم و ناخوانده ميسيگار يا تكّه كاغذهاي كوچك كه پس از چندي به هم سائيده مي

  )75(همان : » 
رايمان چندان شگفت آور نبود. چرا جانشين دهخدا شدن ب«حتّي شاگردان او نيز از اين امر تعجب كردند:     

هاي آخر عمر دهخدا به همراهي اين مرد آزاده گذشته بود. وقتي معلوم شد كه نيما او را به كه اين سال
ذوق نبود كه صاحبان ذوق به شعر وصايت خويش برگزيده است حيرت كرديم. مگر اين معين خشك بي

نديده و نشناخته او را به كشتي باني آن درياي مواج  كردند؟ پس چطور آن پير يوش ،نشناسي مالمتش مي
انگيز و شعر برگزيده بود؟ پيرمرد رند بود و آدم شناس، به صرف امانت صرف شعرش ـ اين پاجوش    فرح

  )227: 1375(الهي ، » خرّم درخت شعر كهن را ـ آسان به دست هركسي نمي سپرد.
كه داشت به اين وصيت عمل كرد و با همكاري چند تن به چاپ هايي با اين همه ، معين با تمام مشغله    

ريگ خواران و اينكه او در اين ميان به هاي ميان مردههرچند در اين راه از بزن بكوب«آثار وي پرداخت. 
  )228(همان : » رسيد.حكم شرع و اخالق مقيد بود ناراحت به نظر مي

عين ، ابوالقاسم جنّتي و آل احمد را نيز به عنوان همكار او معرّفي نامه خود عالوه بر دكترمنيما در وصيت    
اي با دهخدا مخفيانه» هل من مبارز « آيا :« كرده بود كه اين عامل نيز باعث تعجب جالل آل احمد شده بود 

 كرد به كمين آثارشاي كه گمان ميجست از بد حادثهداشت؟ يا در امانت دكترمحمد معين پناهگاهي مي
  )148:  1376(آل احمد ، » نشسته است؟ و آنوقت در غياب معين تكليف و ردستها چيست؟

  چنين آورده است:» افسانه و رباعيات «دكتر معين در مقدمه     
ي اين خدمتگزار محول شد. اگر نه چاپ و انتشار آثار او به عهده» اسفندياري«بنا به اراده نيما يوشيج «

ورزيد ... نگارنده به ياري آقايان آل احمد و ر بود دراقدام بدين مهم جسارت نميوصيت كتبي آن بزرگوا
ي نيما ) و پرويز داريوش دوستان و ياران آن مرحوم به تدريج آثار وي را نامهدكتر جنّتي عطائي (طبق وصيت

  تدوين و منتشر خواهد كرد.
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باعي او... دفترهاي بعد هر يك درين دفتر نخست افسانه است و سپس دويست و شصت و يك ر    
اي را در بر خواهد داشت و ورقي چند از آثار پراكنده او. نيز اميد است فرصتي دست دهد تا آنچه را منظومه

اند در دفتري فراهم آوريم ودرآن شرح حال مفصل ودقيق اورا ي او گفته و نوشتهكه ديگران از او و درباره
  )76: 1375(نصري ، » نقل كنيم...

اين كتاب با سرپرستي دكترمعين يك سال بعد از مرگ نيما در يك جلد به چاپ رسيد. و بعد از آن هر كدام 
ي كار بازماندند. لذا تصميم گرفته شد كه سيروس نامه از ادامهبه داليلي و معين به دليل سرپرستي لغت

همكاري نمايند. اما افسوس كه دكترمعين به طاهباز به همراه پسر نيما، نظمي به آثار او داده ،  با دكتر معين 
  بستر بيماري افتاد و فرصت نيافت تا آنچه آرزو داشت به انجام رساند.

  نتيجه گيري
ـ سال انتشار افسانه ـ تاكنون پيشواي شعر معاصر بوده است. و به اعتقاد موافق  1301نيما يوشيج از سال     

بدرود نخواهد كرد و افتخاري كه او به شعر معاصر داد ، به و مخالف دفترشعرفارسي ، هرگز نام او را 
  فراموشي نخواهد سپرد. 

ناپذيري از خود نشان داد. يك عمر تير نيما براي رسيدن به اين جايگاه مداومت و سرسختي تحمل     
ه مالمت دوستان و همكاران و طعنه و ناسزاي مخالفان را به جان خريد و كار شعر معاصر را يك تن

خواست آن را از دستبرد زمانه محفوظ نگه دارد. اما سروسامان داد. او به كار و هنر خويش ايمان داشت و مي
هاي مختلف دربند ي عدم اعتمادش به مردم بود ، باعث گرديد؛ به بهانهانزوا و گوشه گيري او كه نتيجه

آثارش را از حوادث بدي كه ممكن بود در  گشت تاانتشار مرتّب آثارش نباشد. اما به دنبال مأمن امني مي
طرفي علمي ، امانتداري و فضيلت كمينشان باشد حفظ كند. و چه كسي بهتر از دكترمعين كه در عين بي

كنند و آيند ، دست طمع كوتاه ميعلمي را به حد اعالي خود رسانده و جز كساني بود كه از دل افسانه مي
  سازد. شرمنده مي ي خورشيد راآستين همتشان چشمه
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