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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی١٩

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)٢١(  

ه  گذاشت و تفاوت ھای اساسی بين خود و شعر سنتی را بدریی پا به ميدان شعر ئبعد از ققنوس شعر آزاد نيما

  :ًوجود آورد، که مختصرا به اين تفاوت ھا اشاره می کنيم

درين شعر نشانی از شعر خود محور . ی بيشتر جنبۀ اجتماعی و انسانی داردئشعر نيما :از لحاظ عاطفی )١

ی از گسترش و کليت عاطفی ئ نيماطرح مسايل اجتماعی و انسانی در شعر.  چشم نمی خوردرمانتيکی به

اين شعر ھميشه نو . بيشتر بر خوردار است که با گذشت زمان امکان کھنه شدن آن کمتر به چشم می خورد

  .می ماند

 در آثار شاعران  بود کهه ایحاصل مطالع در شعر سنتی تصوير ھای شعری گويندگان بيشتر :از لحاظ تخيل )٢

ی صور خيال ھر شاعر از تجربۀ شخصی او سرچشمه می گيرد، ئش از خود داشتند ولی در شعر نيماپي

توان به آسانی رنگ محلی را در شعر شاعران مختلف ديد و ترکيبات مختلف شاعران را جداگانه  ازينرو می

 .فھميد

شمارد، اما می کوشد تا به شعر وزن طبيعی  زم میً نيما وزن را امر کامال طبيعی می داند و ال:از لحاظ وزن )٣

او وزن شعر را تابع احساسات و . زيرا که وزن يکنواخت در سرتاسر شعر را وزن طبيعی نمی داند. بدھد

به نظر او يک مصراع . عواطف شاعرانه می داند که از احساسات و جريان ھای ذھنی شاعر مايه می گيرد

ه وجود آورد، بلکه وزن مطلوب از اتحاد چند مصراع و چند بيت به عی را بيا يک بيت نمی تواند وزن طبي

وجود می آيد و ھر تصوير ذھنی بايد وزن طبيعی و مخصوص خودش را داشته باشد و نبايد تصوير ھای 

  .مختلف ذھنی را در يک وزن ھماھنگ، ھمانند و مساوی به کار برد

که در قيد متساوی طولی مصراع ھا  است اما نه عروضیمبنای کار نيما از لحاظ وزن ھمان وزن عروضی 

ھم زدن ه که تحت تسلط شاعر بنابر اقتضا و ضرورت کالم با شکستن مصراع ھا و ب گرفتار باشد بلکه عروضی

شاعر کھن سرا که ناگزير از آوردن مصراع ھای . تساوی طولی آن ھا قابل انعطاف و دستخوش دگرگونی گردد

 یئ، بران بيفزايد و جاُب کم می آورد برای پر کردن وزن ناچار بود مطلبی که ضرورت نداشتمساوی بود ھر جا مطل

 از کلمات را داشت، مجبور بود از بيان مطلبی که ضرورت یکه مطلب زياد بود، زياد بود چون وزن گنجايش حد معين

  :نيما می گويد. داشت چشم بپوشد
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کلمه ای را به کار ببرم پس به آن اندازه که ضرورت دارم مصراع ھا من می خواھم به تناسب مطلبی که دارم  "

ًاگر در يک مصراع مثال به يک رکن مفاعيلن يا فعولن يا فاعالتن وغيره احتياج دارم ھمان . را کوتاه و بلند می کنم

 ھمان تعداد را می آورم رکن احتياج دارم... ًيک آن را می آورم و اگر در مصراع ديگر مثال به دو يا سه يا چھار بار و

که اگر رکن عروضی مستفعلن باشد يا فاعالتن بايد تمام  اما اين به شرطی. و با اين کار در وزن خللی وارد نمی شود

که در  در حالی."  بنابر ھمسانی مصراع ھاست از نظر کيفيت نه از نظر کميت.ن آارکان آن ھمان باشد نه غير از

نظر کميت و کيفيت يکسان بيايد که اين وابستگی شاعر است به وزن و چنان است که بايد شعر سنتی بايد تمام شعر از 

 .يد اين وابستگی اضافاتی را به شعر افزودأئجھت ت

حال اگر اين مطلب توسط شاعر سنت گرا بيان : نشسته در بر سدر کھنسالی/ دو تا کفتر : "ًمثال اخوان می گويد

ً گردد و بدين صورت بايد بعد از دو تا کفتر کلماتی اضافی بياورد که شاعر اصال شود بايد طول ھر دو مصراع برابر

  .ضرورت بيان آن ھا را ندارد

 نيما برای قافيه اعتباری قايل است و ارزش آن را درين می داند که موسيقی شعر را تکميل :از لحاظ قافيه )۴

که ھر جا مطلبی تمام شد بايد قافيه آورد، پس کند، اما ضرورت ندارد که ھمه جا مورد استفاده قرار گيرد، بل

ی ئکه در شعر نيما که در شعر سنتی واحد شعر بيت است در حالی در حالی. به مطلب ديگر پرداخته شود

واحد شعر را مجموعۀ چند مصراع تشکيل می دھد، امکان دارد اين واحد شامل دو يا سه يا چھار باشد که 

  .ً ھا جمعا يک شعر را می سازندکنار ھم قرار گيرند و اين واحد

  شکل يا١٠که، در شعر سنتی صرف  ی شکلی است بينھايت در حالیئشکل ظاھری شعر نيما :از لحاظ شکل )۵

ی فورم ذھنی شعر اھميت دارد نه فورم ظاھری آن، در شعر قديم آنچه به ئدر شعر نيما. فورم شعر را داريم

ميان معانی . که شعر امروز بايد از درون پيوند داشته باشد در حالی. او وحدت می داد، شکل ظاھری آن بود

ساختمان ھماھنگی و تناسبی که در . و تجاربی که اجزای يک شعر را تشکيل می دھد وحدت بر قرار باشد

ی و آميزش لحظه ھای دور از ھم بر کنار می دارد، ئبر قرار است آن را از پراکنده گوی ئيک شعر نيما

... ک شعر کھن ھم تغزل و عشق مطرح بود و ھم پند و اندرز و ھم تعريف و ھم مدح واينست که اگر در ي

 از تجربه ھای يگانه يک حالت عاطفی  به ه ایمجموعی از آغاز تا انجام يک تجربه يا ئر يک شعر نيماد

 .ی اين اصل رعايت می گرددئدر طويلترين اشعار نيما.  می شودکمک تخيل تصوير

 

  ...ادامه دارد

 

 


