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  الف)بیان مسأله

» بررخسار مردمان جز درنده خویی نمی بینم و حال آنکه طبیعت به روي من می خندد:«  روسو

 )25:1378(جعفري،

ماده گرایی و لذت جویی و هرگونه دین گریزي را «عت گرایی کلمه اي است که معنایی نزدیک و مساوي با طبی

 ).11:1380فورست،»(در بر می گرفت و معنی اصلی آن تا قرن ها همین بود

 -مکتب ناتورالیسم که واژه طبیعت گرایی در فارسی تقریباً معادل آن آورده شده است، دربارة طبیعت گرایی

یروان خود تعریفی تقریباً مستقل را ارائه داده که کم و بیش به معناي لغت نامه اي آن نزدیک است.با این پ

 تفاوت که ناتورالیست ها،هر پدیده اي را باچشم ظاهر و حواس مادي می بینند و توصیف می کنند.

شود که پیروان این مکتب طبیعت گرایی مورد بحث ما،از بعدي به طبیعت گرایی ناتورالیست ها نزدیک می 

 کند.می انسان را با تمام حساسیت مادي وروانی اي که قابل مشاهده واندازه گیري باشد،می سنجدوتوصیف

با عینی گرایی «یک ناتورالیست وفادار به مکتب ادبی خود،زمانی براین ادعاي وفاداري خود صادق است که 

 ).52همان:»(یک دانشمند تحلیل گر به موضوع بپردازد

امیل زوال،که به عقیده ي بسیاري از معتقدان وصاحب نظران ادبیات،نام او مساوي و تداعی کننده ي ناتورالیسم 

  ).39(همان: »هراثرهنري بخشی از طبیعت است که ازدریچه ي چشم طبعی دیده می شود«است،می گوید:

  ).39(همان : »ازه ي ذهنی گري می دهدبیش از مقداري که نظریه ي او می پذیرد،اج« تعریف زوال از اثر هنري،

ناتورالیست ها به شمار می رود و همین موضوع  »پاشنه ي آشیل«بسیاري از منتقدان،براین باورند که تعریف زوال

  مانع مشخص شدن دقیق تر محدوده ي فکر ناتورالیست ها از رمانتیک ها و واقع گراها می شود.

طبیعت و توصیفات طبیعی دارند که قابل تامل است.در این مکتب هر واقع گراها نیز عقاید جالبی درباره ي 

آنچه که در طبیعت با چشم دیده می شود با حواس دیگر فیزیکی قابل درك است بدون هیچ کم و کاستی 

  توصیف می گردد. 

ا به تاکید بر توصیف دقیق طبیعت بدون کوچک ترین تغییري،عنصر متمایز کننده ي واقع گراها از رمانتیک ه

شمار می رود.طبیعت گرایی،محدوده ي تعریفی خاصی می طلبد که نیازمند آشنایی با تعریف انسان درمکتب 



 

3 
 

هاي ادبی،از جمله ناتورالیسم است و اینکه آیا، موضوع مورد بحث ما،طبیعت گرایی، با تکیه بر طبیعت درون 

  گیرد. ی باشد و یا درحیطه اي دیگر قرارمیاز منظر تعریف ناتورالیست ها،قابل بررسی م -نیما و شهریار_شاعر

انسان از نظر ناتورالیست ها،حیوانی است که سرنوشت او را وراثت و محیط و لحظه تعیین می کند.این تصور «

  .  )27:1380فورست،»(مأیوس کننده،باعث محرومیت انسان از هرگونه اختیاري می شود...

او،درمکتب ناتورالیست،درست بر اساس نظریه داروینی تحلیل وجود انسان و طبیعت درونی و بیرونی 

مستقیماً وابسته ي تصور داروینی از پیدایش انسان از حیوانات پست تراست...برعکس آرمان پذیري رمانتیک «و

ي انسان،ناتورالیست ها تعمداً او را تا سطح حیوان پایین می آورند و از همه آمال متعالیش محروم می ها درباره

.حتی به نظر می رسد ناتورالیست ها،درنمایش انحطاط انسان به حالت دون انسانی،روند تکامل را وارونه کنند..

  ).25(همان :» می کنند

زیرا روح خود را همچون  «درمقابل،رمانتیک ها رابطه ي بین انسان و طبیعت را معتدل تر به نمایش می گذارند

  ).17:1386مشرف،»(طبیعت می دیدند

مشرف درباره ي جدا نشدنی بودن انسان وطبیعت در تعریف رمانتیک ها چنین می  همچنین دکتر

یگانگی انسان با طبیعت در شعر رمانتیک کامالً مرسوم است.به خصوص وقتی که محیط طبیعی با «نویسد؛

احوال روحی آنها شباهت پیدا می کند در هر یک از مناظر طبیعت یکی از احوال و صفات روح خود را مجسم 

  ).17(همان :»می کردند

در آثار رمانتیک شواهد زیادي از هماهنگی توصیفات طبیعی با احوال درونی شاعران دیده می شود رمانتیک 

  همراه می کنند. »توصیف خود را با ادراك درون گرایانه طبیعت و همدلی با آن،ها
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ه اي از نشانه هاي بسیار توجه جست و جوي چیزي وراي طبیعت در توصیفات رمانتیک ها را شاید بتوان نشان

شاعر رمانتیک همواره می کوشد تا از «شاعران این مکتب ادبی به دنیاي درونی وشخصی خود به شمار آورد

عالم واقعی،به عالم خیال برود و همچنین طبیعت ساده و وحشی را چنان که هست با اشتیاق می ستاید.در عین 

در طبیعت جست و جو کند و به همین سبب به امور باطنی و درون  حال می خواهد یک امر ازلی و جاودانه را

  ). 60:1386مشرف »(گرایانه تمایل دارد

واقع گرایی در شعر نیما و شهریار تا جایی مورد توجه و استفاده قرار می گیرد که زمینه اي را براي توصیف و 

  احوال درونی شاعر و وسیله اي براي انتقال آن فراهم می آورد.

قی دنیاي بیرون و درون شاعر در توصیف طبیعت،و این که دنیاي درون هر شاعر بیان کننده ي شخصیت و تال

شاعر که یکی از ویژگی ها و عناصر رمانتیسم » فردیت « فردیت او می باشد،بادر نظر داشتن موضوع 

  است،توجه ما را از واقع گرایی و ناتورالیسم به رمانتیسم جلب می کند.

و رویارویی با اشرافی گري کالسیک ها و طبقه بورژوازي اروپایی که قانونمندي و نظم را در حد در مقابله 

اعلی رعایت می کردند و اثري را ارزشمند وقابل توجه می دانستند که به صورت تمام و کمال از قواعد ادبیات 

مظاهر زندگی روستایی،روي  توجه به طبیعت و«تمدن یونان و روم باستان و هنرمندان آن دوران پیروي کند

کردن به ادب عامه،آزادي بیان و وسعت گرفتن دایره نگاه و کلمات شاعر و...بعضی ازاصول کلی رمانتیک 

  ).16:1386مشرف،»(هاست

خود دیده و تجربه کرده وحقیقتاً آن را درك کرده «طبیعت توصیف شده در آثار آنها آن ها، طبیعتی  بود که 

  ).16همان:»(بودند
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بازگشت به طبیعت و واقعیت است و شعر باید « دزورث شاعر انگلیسی،درباره ي هدف شعر چنین می گوید:ور

  ».به طبیعت نزدیک شود و به حوادث واضاع زندگی عمومی توجه کند

طبیعت از آغاز در شعر و ادب فارسی،نقش اساسی و مورد توجهی داشته است،اما آیا این توجه و زاویه ي دید 

  اي ادبی غربی سازگار است؟اصوالً باید سازگار باشد و یا خیر.با مکتب ه

توجه به طبیعت بیرونی و درونی شاعر و وعالم محسوسات،در میان شاعران معاصر نشأت گرفته از سابقه 

ادبیات فارسی است یا تحت تأثیر مکتب هاي ادبی غربی و ارتباط با ادبیات غرب و ارتباط با ادبیات غرب و 

آثار مربوط به آن ها و یا سر منشأ چنین نگاهی شخصیت خود شاعران معاصر و زندگی خصوصی شاعران و 

  وشیوة زندگی آن هاست؟

شعر تمثیلی فارسی که براي بیان اندیشه هاي درونی شاعران از به تصویر کشیدن عناصر طبیعی و توصیف 

  طبیعت موثر باشد؟محسوس طبیعت استفاده می کرد،می تواند در گرایش نیما و شهریار به 

نظامی گنجوي و دیگر شاعران اشعار تمثیلی که نیما و شهریار نیز با آن ها انس داشته اند.در شکل گیري 

  گرایش هاي طبیعت گرایانه ي نیما و شهریار تاثیر داشته اند؟

 اند..ظامی و مثنوي دم دست اوست،کشکول شیخ بهایی را زیاد می خو«ن: آل احمددرباره ي نیما می نویسد

  ).45:1383(آل احمد،.»

نیما و شهریار دو شاعر معاصر بزرگ که یکی آغاز گر شعر نو ایرانی ودیگري بزرگترین شاعرغزل سراي 

  معاصر ایران است،چگونه با طبیعت برخورد کرده اند؟

آثار این  براي آشنایی با روحیات این دو شاعر بزرگ که هم عصر هم بوده اند باید نشانه هایی را در زندگی و

رمانتیک ها،درون خود را تابع بیرون و طبیعت بیرون نمی دانستند بلکه «دو شاعر بزرگ جست که آن ها مانند
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وآن را با توجه به  -شاعر می دانستند  -طبیعت بیرونی را نمودي از عواطف و احساسات درونی انسان

  ).16:1386احساسات درونی خودتوصیف می کردند.(مشرف،

ار،دو شاعر معاصر که نسل امروز آشنایی با آن ها دارد وزمان بسیار کمی از درگذشت ایشان می نیما و شهری

گذرد،چگونه و باچه دید و نگاهی طبیعت را توصیف می کردند و چه نشانه هایی از تاثیر منحصر به فرد 

  ها پرداخت.طبیعت در سرگذشت و آثار دو شاعر گرامی می توان بازجست و به تحلیل و بررسی آثار آن

رابطه ي طبیعت بیرونی و طبیعت درونی شاعردر آثاراین دو شاعر عزیز که جنبه هاي جالب توجه و درخوري 

  را شامل می شود،با توجه شواهدي قابل اثبات است.

درباره ي اعتقاد نیما به شکستن قوانین و نظم هاي صوري و درونی شعر،توجه به ویژگی هاي شخصیتی او 

  .جالب است

ی نظم می نویسد،نوشته ها را بی نظم روي هم می انبارد و بی نظم درهر مطبوعه اي چاپ می کندوهرگز ب «

  ).43:1383آل احمد ،» (درصدد نیست که بنشیند و مجموعه یا منظومه اي فراهم بیاورد وانتشار دهد...

ست شب هایی که نصف یادم ه: «شهرزاد بهجت تبریزي،دربار ي پدر خود و دنیاي شخصی او چنین می نویسد

شبی بیدار می شدم و به اطاقش می رفتم،بعضی مواقع او را در حال سرودن شعر می دیدم...نمی توانم قیافه او 

را دراین حالت تشریح کنم،فقط این را می گویم که کامالً جدا از محیط زندگی،درعالم دیگري سیر می کند،به 

خواب بیدار شده،وقتی او را در این حال می دیدم،به هیچ وجه  طوري که اگر در این حال صدایش کنی،انگار از

  ).156:1379(کاویانپور،..»دلم نمی آمد او را از آن حال بیرون بیاورم.

براي اینکه بتوانیم با « نیما هم ،چنین دنیایی مشابه دنیاي شهریار دارد که اطرفیان او،بارها به آن اشاره کرده اند.

چون غالباً خود  _نه با خود بیرونی او» ستین آشنا شویم باید با خود او زندگی کنیمزندگی،در شعر یک شاعر را
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زیسته «بلکه باید با شعر او زندگی کنیم،آن گونه که او در شعرش  _بیرونی شاعر غیر از خود درونی اوست

  ).45:1358مهاجرانی،(»از راه زیستن با شعر او«یعنی دوباره زیستن با شاعر،، »است

ارتباط نیما با طبیعت «ه ارتباط نیما با طبیعت و چگونگی رشد و بالندگی آن نظریه هاي مختلفی وجود دارددربار

از حد شیفتگی فراتر می رود و به نوعی همدلی و یگانگی می رسد... تأمل کردن در طبیعت و انتقال احساس 

  ).208:1386فري،جع»(انسانی به آن و تأثیر پذیري از آن،پدیده اي کامالً رمانتیک است

می داند،وي هم چنین درباره  »طبیعت گرایی نسبتاً سالم آن«جعفري مهم ترین خصوصیت رمانتیک شعر نیما را 

رمانتیسم نیما به گونه اي شگفت از دونحله و رگه رمانتیک عصر خود یعنی «طبیعت گرایی نیما می گوید:

  ).100همان: (»ته است و عمدتاً طبعیت گراسترمانتیسم احساساتی و رمانتیسم ناسیونالیستی فاصله گرف

می داند.اخوان ثالث در کتاب  »یوش«نیما طبیعت گرایی در شعر خود را مدیون طبیعت زیبا و بکر زادگاه خود 

..[هنر نیما]...هنر اصیل طبیعی است و مثل مخلوقات طبیعت که «بدعت ها و بدایع نیما یوشیج چنین می نویسد؛

خود را ،اگرچه با تفاوت اندك؛حفظ میکند یعنی  »یک چیز دیگر بودن« آنها نیست،همیشهتکرار و ابتذال در 

  ).67:1376اخوان،»(زیبایی خود را نگه می دارد

در :«نیما عالقه ي به طبیعت را به حدي می رساند که در نامه اي به یکی از دوستان خود،به او سفارش می کند

اندن اوقات خود،آنجا گاو و گوسفند تربیت حوالی جنگل دوردستی منزل گیر،براي گذر

  ).53:1381حمیدیان،»(کن

برخی بانظر بر این مساله ونوشته هایی از قبیل،عالقه ي وافر نیما به طبیعت بکر و وحشی و دست نخورده ي 

 روستا را مساوي با عامه گرایی  او دانسته اندو برخی نیز این گونه برچسب ها را بر شخصیت اجتماعی و ادبی

  نیما،  غیر واقعی می دانند.
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اشعاري چون ماخ اوال،داروگ،همه شب ،ري را،شب است،ققنوس ،کارشب پا و...از مواردي است که نیما به «

اجزاءو عناصر طبیعت،رنگ اجتماعی می دهد و آنها را با وجودش می آمیزد و به گونه اي که رابطه ي بی 

  ).109:1388(مجله نامه ي پارسی،.»ی اوستواسطه ي شاعر با اجزاي طبیعت،عین وجود و هست

  ).214:1386در پیوند می داند(جعفري، »طبیعت گرایی او«را با  »فرایند عظیم تجدد ادبی نیما«جعفري

... و تو خودت هم هر مکتوبی که براي من می نویسی یک گل « نیما در نامه اي به خواهرش می نویسد:

خوب دیگري،هزار ها قلب پر از آرزو و لب ها ي متبسم و چشم هاي صحرایی در آن بینداز...گل ها و هر چیز 

  ).214(همان:. »اشک آلود را در خودشان آشیان داده اند

توصیفات نیما و چگونگی ارتباط او با طبیعت،صاحب نظران بسیاري را به اظهار نظر در این باره واداشته 

آموزشی است از تحلیل و وصف،از حقیقت و  افسانه«است،آل احمد درباره ي وصف در افسانه می نویسد؛

  مجاز،اما هر جا وصفی می آید موجز و گذراست.[یک گوزن فراري درآن جا

  شاخه اي را زبر گهش تهی کرد...

  گشت پیدا صداهاي دیگر...

  شکل مخروطی خانه اي فرد...

                                       ).50:1383آل احمد،». (بز در چراگاه... کلّه چند

وصف در افسانه زمینه است براي اساس داستان،تنها براي اینکه بدانیم در «اما  او در ادامه چنین بیان می کند که 

کجاییم و دنیاي وجود بیرون از ما چگونه است...غیر از افسانه،در دیگر آثار نیما،نیز این مشخصه را به وضوح 

  ).50همان:»(هاي درون و ایجاد تصویرهاي تازه کار اوستمی توان دید.وصف کار او نیست،کارش پیچیدگی 
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هر وقت با او باشید،اصرار « اشاره به دنیاي درون نیما،درمیان نوشته ي جالل آل احمد نیز به چشم می خورد

  ).45و44(همان:»دارد شمارا تا خودش به مازندران ببرد،به مازندرانی که در خیال خودش براي شما می سازد

دروصف «ي نیما،چنین مورد توجه خود قرار می دهد: »کار شب پا«یعت روستایی را آل احمد،درشعراشاره به طب

زندگی برنج کاران است ورنگ تند محلی مازندران را داردکه نیما بیش از هر چیز با آن آشناست،حتی در این 

به  -شب پا -جاي فکرِ در مجادله  با  درون خود وصف شده است و فکر نیما است که به  -شب پا -شعر نیز 

  ).58(همان:».اطراف زندگی می برد

از طرف نیما را هدیه اي از دوران کودکی او می »اصرار به زیستن در زندگی خود و در محیط خود«آل احمد 

  ). 66داند و این موضوع را در ذهن نیما،به صورت یک آرزو و یک اصل هنري معرفی می کند.(همان:

بیان  »مرغ بهشتی«هی براي بروز احساسات عالی انسانی می داند دکتر مشرف در مقدمه شهریار نیز طبیعت را را

شاعر رمانتیک،زمانی هم که قصد دارد عالم خارج یا طبیعت را در شعرش بیاورد آن را از « کرده است که 

  ).49:1386مشرف،»(دریچه جان و دل و احساس خود می بیند و دنیا را به شکل احوال خود را در می آورد

عشق «دکتر مشرف تغزل شهریار را که بر مبناي عواطف درونی شکل می گیرد،به سه بخش تقسیم کرده است:

  ).58:1386مشرف،»(فردي یا طبیعی،عشق مردمی یا اجتماعی،عشق عرفانی یا الهی

طبیعت به  توجه به طبیعت در هر سه مورد فوق در شعر شهریار متبلور گشته و شهریار به خوبی می توانسته از

غلبه شور واحساس بر تعفل «عنوان ابزاري براي بیان هر گونه احساس وعواطف ووعشق انسانی استفاده کند و 

و تفکر از طرفی زبان را همسو با طبیعت و از تصنع به دور می کند و از طرفی دیگر بعدي و ذهنی و درون گرا 

  ).48همان:»(به شعر می دهد
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ه اي وسیع رو به سوي ادبیات ملتی دیگر را براي نیما باز کرد.نیما در مدرسه سن آشنایی با زبان فرانسه،پنجر

لویی(کاتولیک ها)در رشته زبان فرانسه تحصیل کرد.اخبار جنگ را از روزنامه هاي فرانسوي زبان مستقیماً می 

  ).58:1375(آرین پور،» من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه می توانستم بخوابم«خواند

  ).124:1369(حریري،» . فرانسه من واقعاً قوي بود«شهریار نیز خود تأکید دارد که 

اصل معنی داري که در شعر  کالسیک اساس بود و به گفته استاد پورنامداریان با دستان اندیشۀ نیما از شعر کنار 

انزوا طلبی و گریز نیما را از رفت،شاید نشانه اي از طبیعت گرایی و دید طبیعی نیما دانست.پورنامداریان علت 

نفرت او از شهر و شهریان و ترك یاري درماندگان ...نیست ترس از آلوده شدن به « شهر چنین بیان می کند

  ).92:1381پورنامداریان،»(ریاي ریاکاران ...است

شعر  نگاه و تأمل دربیرون،شعر را به معنی واقعی آن وصف می کند،بی آنکه مقصود از وصف چنانچه در« 

  ).249: 1381بور نامداریان،»(کالسیک به خود وصف  تمام محدود می شود

دکتر پورنامداریان درباره ي تناسب بین دنیاي بیرون با عالم درونی واحساسات فردي شاعر،درشعر نیما چنین 

ا وضع روحی .عین در هر موقعیت ،آن نوع معنی از میان معانی بالقوه خود را فعلیت می بخشد که ب«..می نویسد؛

  ).250همان:»(شاعر در آن حال وساختار کلی او تناسب داشته باشد

شهریار با اینکه از آوازه و نام استثنایی بهره ور است،یکی از ناشناخته ترین شاعران پارسی « 

  ).352:1379(کاویانپور،»است

که چیزي را قبول خاطر چیزي که مسلم است تنها تازگی کافی نیست :«شهریار دربارة تازگی شعر می گوید 

  همه سازد و در هر چیزي شریط اول خوبی و زیبایی است،بعد چیزهاي دیگر...
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  ب)سواالت اصلی پژوهش

  طبیعت گرایی،دالیل اصلی وازپیش تعیین شده اي براي نموددرشعر این شاعر دارد؟ -1

  رابطه ي انسان و طبیعت در شعر این دو شاعر هماهنگ و موزون است؟-2

ت [عواطف ،احساسات و اندیشه ها،عقاید]درونی این دو شاعر در توصیفات بیرونی ایشان از شخصی -3

  طبیعت تأثیر گذاشته است؟

طبیعت بیرون و محیط زندگی هر یک از این دو شاعر به چه طریقی باعوالم درونی انسان(شاعر)ارتباط -4

  برقرار می کند؟

  ان با زبان فرانسه و ادبیات غربی از نوع فرانسوي آن است؟تأثیر طبیعت و گرایش به آن در پی آشناسی ایش-5

مکتب هاي ادبی چون رمانتیسم، ناتورالیسم، رِئالیسم و... در توجه نیما و شهریار به طبیعت تأثیر داشته -6

  است؟

  وجوه تفاوت وتمایز در طبیعت گرایی و توصیفات درونی و بیرونی این دو شاعر در چیست؟-7

  ن دو شاعر چه وجوه تشابه با هم دارد؟طبیعت گرایی ای-8

طبیعت روستاو ستایش این نوع از زندگی در عوالم طبیعی ،چه تأثیري در تشکیل شخصیت این دو شاعر -9

  داشته است؟

  

  د)هدف(اهداف)پژوهش

هدف از این تحقیق شناسایی ازن عوامل تأثیر گذار در توجه خاص دو شاعر گرانقدار ادب معاصر فارسی به 

و شنانخت وجوه تشابه بین دیدگاه گاي این دو شاعر و تفاوت خاص هر یک از دو شاعر است و  طبیعت
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برخورداري از خط ادبی حاصل از دستیابی به یافتۀ جالب ادبی،به خصوص در مورد دیدگاه هاي نیما و شهریار 

گر اگرچه کم در مرحلۀ اول و گشودن راهی وروردي هرچند کوچک و روشن کردن چراغ اندیشه اي سؤال 

  سو و براي دانشجویان ادب فارسی و عالقه مندان به اشعار این دو شاعر بزرگ و تأثیر گذار.

  ضرورت و اهمیت پژوهشه)

شناخت بیش از پیش دقیق تر و علمی تر،شخصیت ادبی شاعران معاصر و تأثیر آن ها بر چگونگی سیر تغییر و 

اخت و بررسی و نقد آثار مرتبط چاپ شده در رابطه با این تحول شعر فارسی در دوران معاصر و همین طور شن

  موضوع از ضروریات این تحقیق به شمار می رود.

  پیشینه ي پژوهشو)

در زمینه ي طبیعت گرایی در شعر دو شاعر گرانقدر ادب معاصر  ایران نیما و شهریار اثر ارزشمندي که به طور 

ه در برخی  آثار اساتید،به طرز اشاره مطالبی درحین موضوع هاي خاص در این باره نوشته شده باشد نداریم. البت

  مختلف دیگر ذکر شده است که به ترتیب به آن ها اشاره می کنیم:

به خصصوص در مقدمه،درباره ویژگی هاي خاص » شهریار مرغ بهشتی«)در کتاب 1382دکتر مریم مشرف(-1

ه بیشتر نظرات ایشان نزدیکی شعر شهریار به مکتب شعر شهریار وتصویر گري او مطالبی را بیان کرده است ک

خداداد در سرودن شعر "قریحه" رمانتیسم را نشان می دهد.و سخن استاد شهریار راکه مبتنی بر اتکاي بر

  است.مبناي نظریات خود قرار داده است.

خته و بحث به تحلیل اشعار نیما پردا» خانه ام ابري است«)در کتاب 1382دکتر تقی پور نامداریان(-2

  مختصري هم در مورد بازتاب طبیعت در شعر نیما کرده است 
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ضمن تحلیل شعر افسانه نیما و معرفی آن به عنوان  »افسانه نیما «)در 1375دکتر سید عطاءاهللا مهاجرانی(-3

  شعري رمانتیک به طبیعت گرایی نیما نیز از منظر رمانتیسم پراخته است.

گفتگو با محمد مختاري و به همراه آثاري از منوچهر آتشی (وشعر امروز  نیما«)در1379عباس قزوانچاهی(-4

به طبیعت گرایی نیما از دید طبیعت بومی و محلی پرداخته است.او همچنین عناصر » محمود جوادیان و... 

  طبیعت محلی که در شعر نیما نقش دارند را معرفی کرده وبه تحلیل ارتباط آنها با یکدیگر می پردازد.

به طبیعت  "عینیت و ذهنیت") در بدعت ها و بدایع نیما یوشیج در ذیل عنوان 1376هدي اخوان ثالث(م-5

  گرایی در شعر نیما اشاره هایی کرده است.

  و مقاالت و پایان نامه ها که در رابطه با این موضوع نوشته شده است عبارتنداز:

نمودهاي طبیعت روستایی در شعر نیما را معرفی " نیما و طبیعت گرایی"فرشید فرجی در مقاله اي با عنوان -1

می کند و پیوند توصیفات نیما با نوعی زمینه سازي خاص بی آنکه شاعر در حغرافیاي خاص خود محدود شود 

راعنوان می کند و نیما را در مقام طبیعت گرایی رو به کمال انسان گرا و در مقام انسان گرایی تکامل یابنده 

  د.طبیعت گرا می دان

به عنوان مشارکت رمانتیسم و شعر شهریار  "جلوه هاي رمانتیسم در شعر شهریار"باقر صدري نیا در مقاله -2

  پرداخته است.

بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در شعر سه شاعر ") در پایان نامه خود با عنوان 1386آقاي  جواد زرفابی(-3

عر نیما را سیاسی، اجتماعی وطبیعت معرفی می جهت ش "معصر نیما یوشیچ،سهراب سپهري و شفیعی کدکنی

  کند.
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