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 تحليل مقايسه اي نگرش شاملو و نيما در وزن شعر

  لعيا تبار سعيد*

       دكتراحمد ابو محبوب**                                                                 

 

 چكيده

همان وزن عروض ت ادامه ي حقيقن تغيير در كميت آن، درآزاد  نيمايي با حفظ كيفيت عروض سنتي و امكاشعر وزن          
كاربرد قالب هاي شعركهن فارسي دانست كه با نوآوري هايي دراز مي توان آن را قالبي نو وكامل تر. يع استقابل تقطسنتي و

تساوي مصراع ها، شكل نوشتاري  و نوع ساختمان عدم وجه تمايزشعرآزاد از قالب هاي شعر كهن؛. وزن و قافيه  همراه  است 
احمد شاملو از . ع بند  شكل گرفتترجيلهام از قالب هاي مستزاد، مسمط،  بحرطويل،  تركيب بند و اآن است،كه با تركيب و

شعرآزاد نيمايي و  پس از مدتي تقليد محض ازاو بر سر عروض با نيما به توافق  نرسيد و . پيروان نيما است شاگردان ونخستين 
عروضي عرسپيد خود را فارغ ازوزن عروض سنتي وفارغ ازافاعيل شعري نيما، شفرهنگ متحجرشدن در نيما، با بهره گيري از 

و جدايي   كه جزء طبيعياو  به نوعي موسيقي .  شاملو وزن را عنصري خارجي،  تحميلي و الحاقي  مي دانست. اشتبنيان گذ
كارگيري خود ،  و نيز با به ...دروني،  كناري وموسيقي    انواع  سپيد خود باتمان شعر است معتقد بود  و در شعرساخناپذير از 

  .جوش برخي صنايع لفظي نوعي آهنگ و تناسب را جايگزين وزن عروضي كرد

 
شعرآزاد نيمايي، شعر سپيد، شعر منثور، وزن عروضي، موسيقي شعر :يكليد هاي واژه  

 

 

 

 

 
 
 

 

آزاد اسالمي واحد تهران  اين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مي باشد كه از حمايت دانشگاه *

.مركزي برخوردار بوده است  

دانش آموخته ي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب**   

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب***   
2/9/٩١: تاريخ پذيرش مقاله    5/5/91:تاريخ دريافت مقاله  
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 مقدمه 

 

به   آزادسابقه ي شعر . آزاد در فرانسه بودرواج شعر ،قرن نوزدهمدراواخر) سمبوليسم(هاي نهضت نمادگراييكي ازپيامدي     
 نيز شعر  وسطيدر قرون  .آزاد داشتشباهت هايي به شكل ظاهري شعر كهبود  نوعي شعر ،آنمي رسد و  روم باستانيونان و 

تحت تأثير ترجمه  دردوران نزديك تر والت ويتمن در امريكا  .توجه  شده استآهنگ واژگان هايي سروده شد كه درآن به 
را   عبارت ها توازن  تكرار و بلند وو   كوتاهمصراع هاي  ،) .م1885( برگ هاي علف  معروف خود، اثر ي كتاب مقدس در

با  ظهور .  بخشيدتازه جايگاهي فرانسه  در رآزاد به شع  شارل بودلر تحت تأثير والت ويتمن . پايه هاي وزني ساخت جايگزين
مسلط   شيوه ي  قرن بيستمدر  و  رسيد  به اوج  آزاد، شعرفرانسهسنتي  شعر  سلطه ي قواعدعليه  آن ها قيام و  نمادگراشاعران 

برحسب   و آهنگ آن اندازه ي مصراع ها كه وزن و قافيه از آزاد يشعر  ـ  .شد  جهان  تمامآن در ازپس فرانسه و شاعري در
) 147 ،1376ميرصادقي،: ك.ن( .است متناسب با مضمون آن و ي طبيعي بيان موسيق  

شعرآزاد آشنا با   زبان و ادبيات فرانسه  طريق يل كرده ي مدرسه سن لويي بود، ازكه تحص ،)يوشيج  نيما (علي اسفندياري     
قصه ي رنگ چنان كه درشعر . افي داردو تسلط ك  آگاهي سروده هاي نخستين خود نشان داد كه به عروض و قافيهاو در. شد

در  را) بحر رمل مسدس محذوف  (ن فاعلن فاعالتن فاعالت  و وزن  قالب مثنوي ش،1299به تاريخ حوت  پريده، خون سرد 
. رعايت كرده است كل شعر  

: من ندانم با كه گويم شرح درد«   
ه ي رنگ پريده، خون ِ سرد؟ قص  

 هر كه با من همره و پيمانه شد،
) 17 ،1375نيمايوشيج، ( » . ...عاقبت شيدا دل و ديوانه شد  

ه از اشعار نيما آگا .احساس مي كردشدت   به  نيز  به انقالب ادبي راامعه به دگرگوني هاي اساسي، نيازجاو باآگاهي ازنياز     
 استعاره هاي كليشه اي و  تشبيهاتدوران  مي دانست كه ماشين شكل گرفته بود،  و جامعه و دنياي كارويتمن كه براساس نياز

كه برخي  را حركتي دست به آزمون و تجربه زد و ،پشتكار تمامپس با .است به پايان رسيده فارسيقالب هاي محدود شعر در 
 هقالب چهارپاره هاي پيوست .دنبال كرد كرده بودند،آغاز)پاره هاي پيوستهچهاربا به بعد از دوران مشروطه(اوازشاعرانِ پيش از 

آزاد نيمايي رواج شعر تا و شيوه ي به كارگيري قافيه همراه بود با نوآوري هايي در ـ آزاد نيماييشعري بين شعرسنتي و شعر ـ 
ميرزاده  نتيجه ي تجربه هاي ادبي شاعراني چون شعري   اين قالب  .رايج ترين شيوه ي شعر نو در زبان فارسي شناخته مي شد

. است ...و وين اعتصاميپر عشقي، ابوالقاسم الهوتي،  
كه مضموني تازه  قالب و با   كردريزي پي  را شعري  ،دپا بيرون گذارسنتي دايره ي عروض بي آن كه از با نبوغ خوديما ن      

 وحدت وانسجام موضوع دركل شعرياساختمان آن نيمااز اصول اوليه ي شعر .باشد  جامعه اشِ روزپاسخگوي نيازهاي دنياي 
 بدين معني كه  ـ اركان عروضي را الزامي مي دانست يترعايت كيف نيما .استوحدت وزني ظ حفو )باط عموديرعايت ارت(

يا شماره ي  كميتو بماند ـ محفوظ  شعر  تا پايان همه ي مصراع ها   غازآاين ركن در  آغاز شود ركن فاعالتن اگر شعري با
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شكل  قافيه، كاربرداودر تازه ي شيوه ي .گذاردبيان وا مي ي طبيعي  شيوهعاطفه واحساس،  عهده ي مصراع ها بهافاعيل را در
شعر ظاهري ويژگي هاي  ازجمله  ،مصراع هب استقالل بخشيدن و  تساوي مصراع هاقيد برهم زدن   هم،زيرنوشتاري مصراع ها 

  .آزاد نيمايي است
 طويل،مسمط،  مستزاد،  بحر  قالب هاي بهره گيري از  باپس از تالش بيست ساله ي  شاعر كه  شعرنو يا نيمايي   آزادشعر      

به عنوان رايج ترين شكل  انش رواج يافت وشاگردبه بعد با فعاليت نيما و 1320ال ساز ،تركيب بند شكل گرفت ترجيع بند و
او تلنگر شاعري را   .احمد شاملو است  نيما،  و پيروان  جمله نخستين شاگرداناز .با خود همراه كرد پيرواني را شعري معاصر،

شتكار تمام توانست در پبا  و درس شاعري را تمرين كرد يينيما آزادرشع تقليد از و با ملاش .نيما مي داند ناقوسشعر   ،خوددر
 مرگ  ،مه  :آن ها مانندبرخي از در كه تنهادهد،  را ارائه آزاد شعر يي از نمونه ها ) هواي تازه ( طرح خودشعري ماولين دفتر 

 او با بر سر عروض داشت،)  نيما( ايماني كه به استادشو  احترام شاملو با همه ي. دست يافت موفقيت شايسته اي به ...و نازلي 
 شعري  در اين نوع جديد .به يكباره كنار گذاشته شد عروضيافاعيل آن كه درزد، تجربه هايي تازه دست بهنرسيد و به توافق 

سپيد  مود مي يافتند و شاملو آن را شعرنو احساسات شاعر  شعر  مضمون تحت تأثير  و ي نبودندو قافيه جزء الزامات شعروزن 
جاي كه و اطناب همراه بود بازي الفاظگاه دوزتعقيدهاي لفظي و تضاد،،آغاز با صنعت هاي ابتدايي تكرارسپيد درعرش. خواند

شان  عمق وجوددر كهچندهرر مي رسيدند، غيرهنري به نظ متن هايي عريان درحد نثري طوالني و و پر نمي كرد خالي وزن را
.بود شكوفا شدن ه يجوهر  

 رديف، جناس ،انواع قافيهو بلند، آهنگ حروف،  كوتاهمصوت هاي  تكرار  ،با به كارگيري آهنگ دروني واژگانشاملو       
 با چنان كه شعر او.پيد خود را كامل كردي مأنوس با موسيقي، شعرسانديشه و ذهن با و  دست يافتموسيقي ويژه اي  به سجعو

  :نيز قابل تميز استويژگي هاي يك نثر، حتي از يك نثر خوب و ممتاز داشتن 
، 1384شاملو،(» ! پرواز مي كني/ چه بلند  /  ه باالچ/ با اين همه  . / به بام ِ تلخ/ در خون تپيده/ كبوتر آشتي ست،/و دل ات« 

723(  
 .ش1313ـ  1314هاي سال  بين   ادامه ي تجربه ي شعري محمد مقدم مي تواند منثور،شعر به تعبيريشاملو و  سپيدشعر       

ـ اولي داراي دكتراي  كه باشد  آنوكمي بعد از .ش1318ـ  1322 هاي بين سال  تندر ـ كيادكتر)آهنگينِ(شاهين تجربه يو
بودند  جهانروز  تحوالت ادبي  و ادبيات غرب از آگاهدو رفرانسه ـ ه از  يكا و دومي داراي دكتراي حقوقزبان شناسي از امر

كرد و به تدريس  ودن شعر را رهاسر1314سال  از بعدمقدم  اما؛ كردندبه خوبي احساس مي  ايران رابه انقالبي ادبي در نياز و
 جايي در نتوانست كيفي پيشرفت  هيچ  بي طي چهار سال نيزتندر ـ كيا   ) يآهنگينگويي ها( اهشاهين دانشگاه پرداخت و در
  .ديده مي شود نيز نيما به طبيعت  تحول نگاه شعرهاي اين دو تن در تأثيرچند كه هرد؛ معه ي ادبي ايران براي خود بگشايجا

و شعرسپيد را ا .كوشيد سپيدشعر كامل كردنو  ارفع عيب ه در بي وقفه با تالش  ،خود ادامه ي آزمون هاي ادبيرد شاملو     
و  را برانگيختاشتياق بسياري از ادب دوستان  عروضيافاعيل  فارغ از و وزن عروض سنتي از فارغكه  يگاهي رساند،بدان جا
.  دنرسيدن چنداني توفيقشيوه را آسان يافتند؛ اما در آن به  كه در آغاز اين يافت، پيرواني  
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رتحليل مقايسه اي نگرش شاملو و نيما در وزن شع  

آورنده ي شعر  پديد ) .ش 1276ـ  1338( ا شاگرد نيما خود ر ، مبتكر شعر سپيد در ايران،.)ش 1304ـ 1379(احمد شاملو      
.آزاد در ايران مي داند  

شعر به.  وزن  متداول آزاد است كه از قواعد ادبيات غرب به شعري اطالق مي شوددر  (free  verse) اصطالح شعرآزاد        
دارد كه  وسيعي از نظر موسيقي تنوع  اما بي بهره است؛  وزن از  شعرآزاد،. است)  ايقاع(نگ داراي ريتم يا ضرباه جاي وزن،

پابند قواعد معمول  ودرگاه درآن قافيه به كاراگرو عاري استازقافيه نيز .وابسته به تنوع حالت هاي ذهني و روحي شاعر است
در « :استمعتقد او  .مي داند  ضروري شعر قافيه را در و وزن وجود نيما  اما ؛)146ـ  147 ،1376 ميرصادقي،: ك.ن( نيست

ريتمي   ،ريتميپس هر .بگيرد كه ريتم ديگر مي رود ريتمي دارد وهم حتا به هم خورده گي  .طبيعت هيچ چيز بي ريتم نيست
به   ر بي وزن و قافيهشع. يكي ازهنرهاي سراينده ي شعر نمودنِ وزن است.ر، اين را به وزن تعبير مي كنيمشعدر. ايجاد مي كند

مي   سراينده به شعر خودت كه مضاعفي اس اثرقافيه  و وزن   روي هم رفته ... .آرايش ندارداني است كه پوشش وسان  مثابه ي
، پاشايي(».هم موازنه پيدا مي كنندباگونه تمايالت و طرز افاده ي مردم، انديشه هاي شعري و هر با وزن و قافيه است كه  .دهد

  آزاد ناميدهشعرنيما، شعر سبب شد كه ادبيات غربشعرآزاد در با مايي ني آزادشعر وجه اشتراكمهم ترين  )1،417ج،1382
عرشاملو با ويژگي هاي  شعر شاملو مي توان گفت ش به شعرسپيد  نگاهي با. استاو  شعر لند بودن مصراع ها درب كوتاه وشود،
 :مي گويد  شاملو در اين باره .) آزاد از قافيهعري داراي ريتم يا ضرباهنگ وش( بيشتري دارد  ادبيات غرب سازگاري درآزاد 

مي توان احتياج تكرار  حد تا  دلخواه يا حد تاو آن آزادانهدر را  ه دليل اين كه هسته ي وزنيب ناميده ايم  نيمايي را آزادشعر «
چه  چه و و قافيه و  وزن  شايبه ي از  است،  يبه يي پاكشا  گونههر از ...كهخوانده ايم چرا  "شعر سفيد " را  يك آن و: كرد
 شاملو،( » !نوع  نآ از  تعصباتي  يا  قيد تساوي طولي شايد آزاد از  ،خواندمي   " شعر آزاد " شعرش رانيما خود نيز  ... ـ: مثالً

.فارسي ضوابطي دست وپا كرد انگليسي براي شعر اين اعتقاد است كه نبايد از اصول حاكم بر شعر برشاملو  )119 ،1354  
:نيما در تالشي بيست ساله توانست شعرآزاد خود را با ويژگي هاي زير ارائه دهد       

    ؛مصراعاستقالل بخشيدن به . 1
را واحد شعر شمردن؛بند . 2  
صورت نوشتاري شعر از طريق نوشتن مصراع ها در زير يكديگر؛ رامكان تغيي.  3  
  ؛ل وزني بعضي مصراع ها با حفظ مايه ي وزني واحدامكان كوتاه كردن طو .4

تكرار  (مصراع ها   قيد تساويد قافيه،  كاربر وزن،  انتخاب قالب  بحرطويل  محدوديتي در در از بين قالب هاي شعري سنتي،
 به مصراع استقالل بخشيدن. هاي معين دريك بند وجود نداردمحدوديت تعداد مصراع و)  مصراع معين افاعيل عروضي درهر

 بند تركيبي است هر نيست و  محدود  آن تعداد كه بندچند  از قالب مسمط تركيبي است .است  مسمط  نوآوري هاي قالب از
مثلت ( مي شودنامگذاري  بندهردر براساس تعداد مصراع هاي آن نيز  انواع مسمط و با قافيه ي يكسان ،محدود مصراع چنداز
بند با  هر و  يكسان است پاياني بندها  مصراع هاي قافيه در ،) مسبغ از هفت مصراعتا ... مصراع،  چهارسه  مصراع،  مربع از  از
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سرودن به شاعردربيشتري قافيه،آزادي   امكان تنوع .دشومي بعدي جدا  بند از ،جداگانه اي داردقافيه ي مستقل و كه مصراعي
با از مسمط مسدس منوچهري  يبند  به.  مي شود كل شعر رعايت  در وزن   بودن  يكنواخت ، اين نوع ادبي در. مي دهد شعر

:كنيم نگاه مي »زير آن گُلبن  چون سبز عماري شده اي؟ / بوستانبانا امروز به بستان بده اي؟ « مطلع   
  آور به قيام باز درشود، فرو ناله چون     جام        بلةِراحي  را  در  قكوع  آر صر  به« 

جمع كرامبر تو درودي ززو سالمي و   رو آن گه به سالم       بد هَشودش به َتازسج  
ست، مياموز به عاماصاين نماز از درِ خ  

»...بارين كآيعام  نشناسد اين سيرت و    
) 168 ،1375منوچهري ، (  

 ومضمونبر احساس شاعربنابند هرمصراع هاي  تعداد .شعر محسوب مي شود واحد ،بندو بيت مفهومي ندارد آزادشعردر        
 .آمده استنيز بند ميانِمصراع هاي دربيان شاعر احساس و متناسب باآيد،گاه  مي بندپايان هريه بيشتردرقاف .نامحدود استشعر

ادامه ي همان وزن عروض سنتي و  نيمايي آزادشعر: به بيان ديگر .حفظ مي شودنيز تا پايان شعر) عروضي ركن(هسته ي وزني
تعداد نامعين مصراع ها و مصراع ها نيز از تعداد نامعين ركن عروضي تشكيل مي شود،  بند از هربند و  كه از ت،قابل تقطيع اس

.قافيه نيز در آن الزامي است وليكن در شعر جاي ثابتي ندارد  
  متداول ترين نوعدر. مستزاد انواع  متنوعي دارد .آمده است قالب مستزادكردن طول وزني مصراع ها پيشتر درامكان كوتاه      

آمده  ابن حساماز  زير در مستزاد چنانكه .آن مي آيداما كوتاه تر از  ؛وزن مصراع اول مايه يبيت، بررمصراع دوم در همستزاد 
:است  

آن كيست كه تقريركند حال گدا را،     درحضرت شاهي؟«  
وز غلغل  بلبل  چه خبر  باد  صبا  را،      جز  ناله و آهي؟    

نوميد  نيم  هم،   نيم  اليق  درگاه  سالطين،      هر چند  
»....راه   ترحم   بنوازد  گدا   را،          گاهي به نگاهي  كز         

) 161 ،1369، سبزواري واعظ كاشفي(  
 هاي گوناگونشكل  به  براي رسيدن به شعري نو به بعد ستند كه از دوران مشروطهجمله قالب هايي هاز ط و مستزادقالب مسم

 .ندبرخوردار گوناگون هاي مضمون و  متنوع يشكل هاي اين دو قالب شعري از. ندشاعران قرار گرفت آزمون و تجربه يمورد 
 در افاعيل يعني از قيد رعايت تعداد يكسان  است؛ برابراندازه ي احساس شاعر و نياز شعر   اندازه ي هر مصراع با  آزادشعرر د

يا چند مصراع  مصراع دوم باشد وازچه بسا مصراع اول كوتاه تر .است آزاد،افاعيل مصراع هاي دومو لهمه ي مصراع هاي او
:همه ي مصراع ها رعايت نمي شودفيه نيزدر قا .پياپي با افاعيل عروضي يكسان بيايد  

خشك آمد كشتگاه من«   
.در جوار كشت همسايه  

مي گريند روي ساحل نزديك ": گرچه مي گويند  
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". ن در ميان سوگوارانسوگوارا  
كي مي رسد باران؟! قاصد روزان ابري، داروگ  

 
 بر بساطي كه بساطي نيست

در درون كومه ي تاريك من كه ذره اي با آن نشاطي نيست    
 و جدار دنده هاي ني به ديوار اطاقم دارد از خشكيش مي تركد

 ـ چون دل ياران كه در هجران ياران ـ 
) 504 ،1375نيما يوشيج،( » كي مي رسد باران؟ !قاصد روزان ابري، داروگ  

 هايي بابخش از آوردن مستزادهايي مركبدرنتيجه پديدتركيب بند وقالب هاي ترجيع بند و مستزاد با تركيب قالب بانيما        
. گرديد ده تعيين شپيش و از محدود فارسي ازقالب هايكردن شعررها  كشف وزن آزاد نيمايي و به هاي مختلف موفق قافيه 
)14 -15 ،1377پورنامداريان،  : ك.ن(  
.سروده شد  1330اين شعر در سال  .را بهترين نمونه ي شعر آزاد مي داند ماني مرغ آمين شاملو        
به واريز طنين هر دم آمين گفتن مردم و«    

)چون صداي رودي از جا كنده ، اندر صفحه ي مرداب آنگه گم  (   
 مرغ آمين گوي 

ي گردددور م  
از فراز بام   

 در بسيط خطّه ي آرام  ، مي خواند خروس از دور 
. مي شكا فد جرم ديوار  سحرگاهان   

 وز بر آن سرد دود اندود خاموش 
.هر چه ، با رنگ تجلّي ، رنگ در پيكر مي افزايد   

. مي گريزد شب   
) 497 ،1375نيما يوشيج، (».صبح مي آيد   
عروض سنتي  زبانيو  وزني  اختيارات  حدود از  حتي شاعر  .شكل گرفته است عالتن اف  ركن پايه ي تكرار بروزن اين شعر 

در (افاعيل عروضي ؛ اما تعداد شده است آغاز)فاعالتن(هر مصراع  با  ركن فعالتن ،اختيارات وزنيبنا بر   .نكرده است  عدول
شعر  رطويل دربحبه  قالب هاي  مستزاد  و  نيز ي  مصراع هاسابقه ي عدم تساونيست  و  مصراع يكسان  در هر )عالتنافاينجا، 

خط اول اختيارات زباني و در خط در ( :مي شود  تقطيع  بدين صورت  و وزني اساس اختيارات زبانيبر شعر .فارسي مي رسد
.)دوم اختيارات وزني، مشخص شده است  

  دم   مر     نِ  گُف  ت     ن    مي  مĤهر  د         نِطَ  ني   زِ   بِ  وا  ري      وـ  1
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فع                فاعالتن      فاعالتن                         عالتناف            اعالتنف          
 

مر       داب         يِجا     َكن  د  اَن  در        صف  حِ    د  يز رو     يِـ چن  صِ  دا  2  
)فاع(فع            فاعالتن                   فاعالتن              فاعالتن             فاعالتن              

 
   گوي ـ مر  غِ  آ  مين       3

  )فاع(فعفاعالتن                  
ـ اَز  ف   را   زِ        بام4  
)فاع(فع            فاعالتن       

دور       سزنَد  خُ  رو   را  م  مي  خا        آ     يِ خط  ط    ط ـ در  ب  سي  5  
)فاع(فع          فاعالتن              فاعالتن    فاعالتن                             فاعالتن        

6  ز  برِـ و   ر  دخا  موش آن       س  ن     دو  ددو  د  

)فاعالتان( فاعالتن   فاعالتن           فاعالتن                       

زا      يدمِ  يف  رن  گ  در  پي     كَر  ت  جل  لي     گ ـ هر  چِ  با  رن     7  
فع     فاعالتن                     فاعالتن   عالتن            اف              عالتناف         

ـ مي گ  ري  زد     َشب8  
فع               فاعالتن        

ـ صب  ح  مي  آ      يد9  
فع              فاعالتن         

مصراع رهايي يافته است؛ عالتن درهر اف) مسدس (بار 3يا ) مثمن(بار 4معين ِافاعيل، براي نمونه قيد تعداد  شاعر هرچندكه از 
زم  و ضروري براي شعر مي دانست و نيما اين قيد دوم را ال. گرفتار  استيد تكرار ركن عروضي در هر مصراع اما هنوز در ق 

.شاملو از همين جا آغاز شداختالف نظر نيما و   
 ...ندارد و  استقالل  ن سخن بگويدزباني كه مجبور باشد زيرسلطه ي اين يا آن وز« :مي نويسد وزن شعر درانتقاد ازشاملو       

جا حافظ هيچ سعدي واين كه چرا  و  )1090  ،2ج،1382پاشايي، (»با وزن جور بيايد كامالً استاتفاق ممكن  حسببر تنها
خواسته  "كه ه هرچه رانگفته اند  "توانسته اند "كه فقط هرچه را آن ها « است كهشاملو اين ؟ نظرگرفتار لكنت زبان نشده اند

هنوز كردن و "زهگر"رگز راه. بي حرمتي به زبان است ي حاصلشوزا ن عروضبها دادن به ا«ازديدگاه شاملو ) همانجا( .»"اند
، بيان كردن  پيچاپيچ  و شش كلمه ي ج وزن در پن  برده يِ جمله يي سه كلمه يي را به فرمان شاعر و تقليل دادن "نوز "را به 
  )1091 :همان( » ً براي رسيدن به كجا ؟  واقعا  مآن ه
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مي   نيما  .ديريابو  دشوار است ريكابيان مي كند احساس را يك نوعبيش ازشعري كه  رعايت وزن عروضي واحد، در      
اما او  .فرا مي رسد لحظه ي ديدار... مي كشيد براي تان دلچسب است  و انتظاري كه  ...به انتظار كسي نشسته ايدشما  «: يدگو

منطقاً   مي نويسيد،  كه داريدضوع شعري است مو  اگر اين ـ. اشتياق تان  مي شودجانشين شادي و   اندوه  و يأس و  نمي آيد
 مي شود لحظه دورتر  ، هرچه ازآنتري پيدا كرده تپش بيش  شدهيك تر نزدچه به لحظه ي ديدار كه هرشعر آهنگ شادبايد

چنين قطعه يي در«:مطرح مي شود  با همين مسأله رابطهدردوم شاملو  انتقاد )1043ـ  1044 :همان(».بشودنوميدانه تر كندتر و 
انتهاي كه در آن،ديگر وزن نوميد پس ازبرسد و ديدار به اوجلحظه ي بايد تا ابتداكه  اشتياقِوزن  يكي. وزن اصلي داريمما دو

عبور از آن . مصنوعي استو به كلي مضحك كه وزن آن وزن به ايناز پريدن خب،.بشودخاموش  حضيض ِيأسه بايد درقطع
 )ر اصطالح موسيقي كادانس مي گويندكه د(مرحلهگذار از آن مرحله به اين . ايقاع امكان ندارد بدون  آهنگآهنگ  به اين 

ن پايين تناسب كامل داشته باشد نياز داريم كه با اركان وزن باال ووز ما اين جا به ركني. ... وزن ميسر نيستتلفيق اين دو ز باج
رهايي كه فضاي شعر شع در را نيمايي وزن آزاد  شاملو )1044 :همان(» .ندارد  چنين ركني وجود مطلقاً  افاعيل عروضيدر و

ضعف اشاره مي كند و مانلياو به شعر كافي نمي داند،يك شعربيان شخصيت ها وعواطف متفاوت در براي و عوض مي شود،
 مييادآور  در يك شعر ،يك لحن را بر ) پري دريايي و مانليراوي، (ارائه ي سه شخصيت متفاوت روايتمايي درعروض ني

فضاي   عوض كردن در بلكه يكنواختي آن را از بين نمي برد نها كوتاه و بلند بودن مصراع هات نه او بر اين باور است كه .شود
:ي خواهيم داشتنگاه، سخن راوي آغاز مي شود با ، كهيمانلشعر بر بخش هايي از  .چندان تأثيري نخواهد داشت نيز شعر  

من نمي دانم پاس ِ چه نظر ،«   
  مي دهد  قصه ي مردي  بازم  ،

.يايي ديوانه سفر سوي در  
مرد ، 1من همين دانم كان موال  

 راه مي برد به درياي گران آن شب نيز ،
.همچناني كه به شب هاي دگر   

 واندر اميد كه صيديش به دام ، 
) 351 ،1375نيما يوشيج ، ( ». ناو مي راند به دريا آرام   

  :كند مي يكديگر متمايز ا ازاين دو شخصيت ر،ن شعرتنها مضموادامه مي يابد وشعردربا لحن راوي نيز سخن پري دريايي
به تن آورده همه زحمت ره را هموار ،" :گفت با او «   
اينجا به چه سودي و چه كار ؟! مرد    
در دل اين شب سنگين كه در او ،    
گرد مهتابش دردي به تك مينايي ست ؟        
وانگهي بامدد چوبي خرد ،   
و به همپائي ناوي لنگان ،   
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  )354ـ 355 :همان( » " !كه بر او سخمه ي يك مو ج سبك تيپايي ست  
  :است همان لحن راوي و پري دريايي برنيز پس از شرح دو مصراعي راوي  سخنان مانلي

پس به ناچار به لبها لرزان ،«   
:ن مه پاره ي دريا افتاد به سخن با آ  

اي بهين همه ي هوشبران ،"  
،سايه پرورد حرمهاي نهفت   

.دختر پادشه شهر كه ماييم درآن   
 بي گنا هستم من ،

.كار من صيد در آب   
  واندر اميد چه رزقي ناجيز،

  ) 355 :همان( » ...!همه عمرم به هدر رفته برآب  
نر حتي هنيما  املو،نظر شاز  .يكنواخت نوشته شده است با آهنگيهزار سطر در بيش از  )عالتنف(عالتنااين شعر با ركن ف       

، 2ج پاشايي، ( ».را  نوز  يكنواختي ازي گريز مناسب برا يعني انتخاب كلمات ِ « نگرفته است به كار اين جا  فردوسي را در
، ) عولن فعولفعولن فعولن ف(  بحر  يكداخل واژه ها، درداي حروف و زير و بم ص با استفاده از  فردوسي ) 1044 ،1382

 .را داراست  خودخاص ي موسيقاي او نظام  پاره از سخن كه هرسروده است  متفاوت  هواي وحال  ان هزار پنجاه هزار بيت، با
تمام در پري دريايي و راوينلي،ما لحنِ يكنواختينيما بامانليِ  شعر ي خواننده)321ـ 322 ،1370،كدكنيشفيعي  :ك .ن (

 شعر در را نيما موفقيت شاملو .مي سازدالل آور م شعر را ازخواننده مي گيرد و  لذت خواندن ين،روبه رو است و ا طول شعر
  .غييرات وزني و لحني نيازي نداردت و نيز گوناگون،خصلت هاي و و به سرشت ها مي گذرد فضايي واحدكه درهايي مي داند

آزاد شعر وزن  با اين تفاوت كه   .استنيز نوعي شعر» غزل«يا » رباعي«هم چنان كه  نوعي شعرمي داند، را» آزادشعر«شاملو     
ا يك واحد آن به كار تنه  بلكه  افاعيل  مجموع از يك بحر عروضي نه   بدين شكل كه. از وزن شعركهن كامل تر شده است

: توجه كنيد  از شاهنامه ي فردوسي به اين دو بيت  .گرفته مي شود  
 چو بيدار شد رستم از خواب خوش 

.به كار آمدش باره ي دستكش   
رون بنگريدبدان مرغ زار اند  

.زهرسو همي باره گي را نديد   
 و بپذيرد فعولن ديگري را  فعولن آماده است تاوزن هر. است) بحرمتقارب مثمن مقصور ( فعولن فعولن فعولن فعول،وزن شعر

ايان پتحميلي سكوت  بابيان را همان وقفه ي اجباري يامكث  سعي كرده استشاعر. نهايت فعولني ديگر را تا بياين فعولن نيز
و بيت   »بنگريد « ن مي يابد، نه باپايا» همي«هر مصراع تطبيق دهد اما دربيت دوم،شاعراين توفيق را نمي يابد وجمله با كلمه ي

:اين گونه خوانده مي شود  
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 بدان مرغ زار اندرون بنگريد زهرسوهمي
.باره گي را نديد  

 .نيست  مصراع هاي پيشين هماهنگ  با»  باره گي را نديد « عنيبعدي ي  آغاز مصراع زو ني  زايد است» بنگريد« وقفه ي پس از
 ه بياني ديگر شعرب )1072 ـ  1074 ، 2ج،1382، پاشايي :ك.ن(. تكامل يافت نيما شعرآزاد اساس اين اشكاالت ونكته هارب

از بيت   جدا صراعم  مسمط،  قالب  مانند  آندر است كه  هاي كالسيكآزاد نيمايي شكل تكامل يافته ي وزن عروضي شعر
آزاد آنچه شعر .قابل تكرار است)  تاحد دلخواه و تاحد احتياج (ت كه هسته ي وزني درآن آزادانه ومي شود با اين تفا مطرح

ط ارتبا  رعايت ( نوع ساختمان آن شكل نوشتاري،   برهم زدن تساوي مصراع ها،  ،مي كند كالسيك متمايزشعر را ازنيمايي 
 بينش شاعرانه اي است كه نيما و  فرهنگ شعريهمه بيش از و، ) يك بيت يا يك مصراع ل شعر نه دركمضمون و محتوا در

  .بنيان گذاشت
روز اول   درست « :مي نويسد  شاملو در اين باره .آشنايي با نيما بودو  ناقوسكشف عالقه ي شاملو به شعر و شاعري شعر       

افتاد  مم چشپوالد  تو روزنامه ي يك روزنامه فروش، بساط   روي... ديدار نوروزي  هب  مي رفتيم ...درما پب ...بود، 1325سال
غزل هايش وا پيش از اين خيلي دوست داشتم حافظ ر.پس شعر اين است يك قلم مسحور شدم،. او ناقوسشعر تكه يي از...به

 606  :همان(».ناقوسعني استارت را او زد با شعر ي  من جرقه زد،  تو ذهن ناگهان نيما  و  شعر انتخاب كرده بودمبه عنوان  را 
) 605ـ  

  بانگ ِ بلند ِ دلكش ناقوس   « 
  در خلوت سحر 

  بشكافته است خرمن خاكستر هوا 
  وز راه هر شكافته با زخمه هاي خود 

  ديوارهاي سرد سحر را
  )  338 ،1375نيمايوشيج، ( » .هرلحظه مي درد

  است كه يك يي مشق ها  حقيقتدر دفتراين . منتشركرد نثرو به نظم  فراموش شده راآهنگهاي دفتر 1326سال شاملو در      
مانند مهدي حميدي شاعران معاصرخيام تاپذيري اورا ازشاعران كالسيك مانندتأثيرست ويافته ادي جسارت انتشارآن ها رامبت

نمونه ي خوبي خواب دهقان  شعر كه،رده استكپيروي  نيماشيوه ي از نيز چند قطعهدر.خانلري به خوبي نشان مي دهد و ناتل
            .آن استاز

مرحلة آزمايش و   به  آنگاهو ) نيماشعر ( نظربست وسپس به موازين شعرپيشرفتة امروز كهنبه موازين شعر درآغاز « شاملو     
 به موفقو سپري مي كندرا هشت سال رياضت كشانه  يينيما آزادشعر به براي رسيدن  وا )37 ،1351،حقوقي( »بررسي رسيد

ف است معتر  نيماست، نخستين شاگردان كه ازوملاش .شده استمنتشر هواي تازهمجموعه ي  كه درهايي مي شودشعرسرودن 
مضمون نه  ،تابع مضمون آن استشعر قالب  آموخت به ما  سالصدوهزارپس از ست كهنيما .ما با نيما متولد شد امروزكه شعر

منحرف مي  را ذهن شاعر وزن  التزام « است بلكه معتقدنمي داند  ضروريبراي شعرمطلقاً  وزن را نيما الفخبراما   تابع قالب؛
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 مي گذارد در جا  را پشت درديگر كلمات بسياري و مي دهد  راه به خود كلمات رافقط معدودي ازاكه وزن به ناچارچركند 
 خالقيت ذهن شاعر مسير در ها درستتداعي   زنجيره يدر ،يدهوزن نگنج همان كلماتي كه در  دقيقاً ممكن استصورتي كه 

» شعريت«و مقوله است  يك» عروض«نمي پذيرفت كه )شاملو (از شاگردش نيما)  1053 ،2ج ،1382پاشايي، (».باشد  بوده
 مردم فقط حرف بزنند،هم با  منظوم  شان همه واقعه كه قهرمانان نگرفته ايم  تعزيه اين جا ما در  « :مقوله اي ديگر و مي گفت

 تناسب  هم كه به مردم با زيبايي هاي اوزان آزاد « كه استباوراين نيما بر )1043 :همان( ».خواهندمي  و وزن كنند نميقبول 
گاه به موضوع هاي ،اعتراف مي كندو)641 :همان(»شوند مي  ناراحت .رنج مي برند. يند آشنايي ندارندبه وجود مي آ  معني

  .نثر آن را نوشته است، وزن مي دهد  ابتداشعري خود كه 
را  خوداين نوع ادبي بهترين آثار دررسيم كه شاملو مي شعري، به يما در وزن آزاد نيمايين با شاملو توجه به اختالف نظر با      

 وسيقي عروضيم  مزيت شاملو ازشعر منثور« :مي نويسدكند و ياد ميشعرمنثور نام با ازآن كدكني شفيعيدكتر سروده است و
ندارند،  برخورداري چنداني   " نظام " آنمزيت از  موزون او،  شعرهاي. برخوردار نيست  )عروض كالسيك وعروض آزاد(

حتي ضعيف تر تندر و نماز و آنگاه پس از  سبز  و  لتحا  كارهايي مثلبا اخوان درقياس در حتيو ندكارهاي ديگران ا حددر
.ياد مي كند» شعر سفيد« و شاملو از آن با نام ) 271 ،1370شفيعي كدكني ، ( ».مي نمايند  

اين ديگر   .از او گرفته بودم  ديدم  را هم و زبان و  پرداختم كه طرح]  نيما [مدتي چنان به تقليد از او « : شاملو مي نويسد       
مرغ  شعراو  )1041 ،2ج،1382، اشاييپ( ».به عرضم برسيد بكنيد تا  هواي تازه  يك نگاه به اوايل. مثل آفتاب روشن است

مجموعه  در  آزاد نيماييوزن  شعر بر شاملو شعري  تجربه ي  بيشترين .مي داند شدن خود در نيما متحجر زي اارا نمونه باران 
 شتازه مجموعه اي است دفتراين  .آزاد نيمايي مي داندرشع 29دكتر پورنامداريان تعداد آن را ديده مي شود وهواي تازه ي 

مي  .هاي سپيد شاملو مي رسدبه شعر و  مي يابد د نيمايي ادامه آزاشعر  با مي شود، آغاز   ي پيوستههارپاره هاچ  با  كه بخش،
.كرده است حركت» زبان منثور« به سوي» نيمايي ترين زبان از« دراين دفترشاعر :توان گفت  

ميرصادقي، ( .اطالق مي شود  ،ستا  وزن  بي قافيه اي كه دارايبه  شعر  غرب   ادبيات در   (blank verse)   سپيدشعر          
(prose poem) نظام وزنيكه از كه بي آنشوداطالق مي نثراي كوتاه به شكل  معموالً به قطعه « ، وشعر منثور) 151 ،1376   

 وداخلي قافية  ،قافيه) بديع(صنايع شعري) تسجيع( سجع ،)ايقاع( ضزباهنگ قبيل ريتم يااز عناصر شعري ازد خاصي پيروي كن
نمونه هاي  موفق احمد شاملو آثار ...، نظيرشعر استلت انفعاليايجاد حا و جهت كيفيت تأثيراز خيال برخوردار است وتصوير

مي توان گفت اصطالح  بارتي روشن تربه ع )166ـ 167 :همان( ».ايران است ادبيات معاصر در نوع شعر  بارز و مشخص اين
 شعرمثل  نهو )وزن عروضيدر(است حافظخيام وفردوسي ول شعركه نه مث«زبان فارسي به شعري اطالق مي شود منثور درشعر

اين مثال مصداق شعر   حوزة، درموسيقايي باشد  اينگونه تجارب رونچه بيهر) آزادشعربه اصطالح نيمايي يا(نيما وفروغ واميد
عروض  هرچه بر]  يعني. ... [يحيي دولت آبادي و اصفهاني يا الهوتيميرزا حبيب   شعر هجائي امثال  تجارب مگر منثور است

 ،1370شفيعي كدكني، ( » .گيرد شعر منثور استشعر قرار  ولةمق و بتواند در عروض هجائي، نباشد وعروض نيمايي  سنتي و
آغاز در از ن آنزه ي سروداروپايي است كه انگيادبيات  در شعر منثور همان شاملو،  سپيدبتوان گفت شعر شايد )245ـ  246

شاملو در  .آثار اوليه ي شاعر مي بينيمبرخي ازو شده هنگهاي فراموشي آدرمجموعه  آن رانمونه هايي ازوداشت جود شاعرو
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و  رسيده شد ذهن من  در  تا شكوفه ي سرخ يك پيراهن  انديشه ي « :كه مي نويسد سپيدشعرش دريها باره ي نخستين تجربه
 شكلچنان مي نمودكه اين شكل،  و داشت  انديشه ها شكل  .نمي آمداين انديشه ها به هيچ قالبي در  .رسيدهنگام نوشتن آن 

بسياري  واين قطعه  واقع،در .... ميسر نمي شد آن ساختن ديگرگونه  و شكستن  نهادن آن، جز با درقالب وزن  .آخرين اوست
 ) 1079ـ  1080 ،2ج،1382پاشايي،( »گنجيده است نمي  آهنگيو در وزن ...چيزهايي است كه  ،اين قبيلقطعات ديگر از 

  :شعر سپيد بود  به سوي  شاملو حركتعامل مهمي براي ادامه ي  ركسانا شعر
.من چه گذشت  بگذار پس از من هرگز كسي نداند از ركسانا با «  

      
بگذار كسي نداند كه چه گونه من از روزي كه تخته هاي كف اين كلبه ي ِ    

چوبين ِ ساحلي  رفت و آمد ِ كفش هاي   سنگين ام   را  بر  خود             
احساس  كرد  و سايه ي دراز و سردم بر ماسه هاي مرطوب ِ اين               
ساحل ِ متروك  كشيده   شد ، تا  روزي  كه   ديگر   آفتاب    به              
ميدوار  كفن ِ خود را دوخته ام ، گورِ چشم هايم نتابد  ، با  شتابي  ا            

 
) 254، 1384شاملو،( »... خود را كنده ام            

اني است كه اين زمو شاملو مي گويد ركسانا را نيماي بزرگ به من داد. است 1329سال  شعر مشهور شاملو درركسانا           
 سپيدشعر   به سوينخستين حركت هاي خود   ره يبادر شاملو. بودگذشته نيمايي  آزادشعر نيما وشاملو با آشنايي ِسال ازچهار

به شده بود خواند و  مرا كه چاپ   ركسانايبرگشت    پاريس به تهران اقامت در پس از سال ها فريدون رهنما... «  :مي نويسد
مي جهان را بسيار خوب معاصر شعر كهاوآشنايي با . باشيم هم ديداري داشته يل است باماكه نشاني مجله نامه يي برايم فرستاد

و  رلوآا  .من بازكرد  به روي  ار  رنگين كمان دروازه ي   كه بود كتاب هاي او .بود  بي انتها  گنجي به  يافتن  دست شناخت
ي  بينش شاعرانه بودند  اين ها. ديگرانخيمه نس و ماچادو وديگران و ،ميشو، پره ور و سنگور ونرودا، هيوز دسنوس و لوركا،

 پاشايي،( ».سطوح گوناگون آن آشنا كردند و  بانز  ظرفيت هاي گوناگون مرا با نيما آموخته بودم گسترش دادند و مرا كه از
  )1064 ،2ج،1382

شعر نفع «  شاملو بهناب، انگيزه اي شد تا شعر و شعر جوهر به  رسيدن  براي  تالشغرب و ادبيآثارتفحص در مطالعه و          
 »گذاشتراكناريعني وزن  شعر  فريبندةبزرگترين عنصر « همان آغاز او از. كند رها هردو رانيمايي  سنتي و وضعر وزن »ناب

شعرهاي انتشار   با  وملاش .وضع كرد معاصر  و ادبياتشعر  در  شيوه اي تازه را و )332 ج چهارم، ،1377 شمس لنگرودي،(
 مطالعه به وا .آن برآمد رفع صدد و در شد  هاآن در  يوزنبي   عيب  متوجه  خيلي زود، هواي تازه  مجموعه ير د سپيد خود

 نخستين شعرهاي سپيد بين يامقايسه  شد، پنجمو چهارم قرنآهنگين نثر وبمجذ سختو پرداخت ادبيات فارسيدر ي عميق
 .همين آثار يافته استخود را درشيوه ي بيان  او كه مي دهد نشان   بعدي  هايدفتر در همين شاعر كامل ترشعرهاي   باشاملو 

و  تغزل  كه لحني  .مردانة غريبانه  لحن تلخ«  :مي كند  اشاره ناصرخسرو لحنلحن شاملو و   مشابهت به   بهاءالدين خرمشاهي
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زبان  يمقايسه  بهزبان پرنياني   مقاله اي زيرعنوان دكتر ابومحبوب در ) 332 :همان( »لحني تلخ و تند و تيز رنمي تابدتسامح ب
ابتكاري،   مركب  جمالت، كلمات و  كنايي افعالكاربرد «  زبان بيهقي را: نويسد پردازد و مي ميزبان تاريخ بيهقي  شاملو و

ابومحبوب،  ( ».دهد ريتم تشكيل مي آهنگ ودر مؤثر  حروف  كاريردو  لغزش اركان،  با  جمله بنديهايي  تركيب هاي ويژه،
خواهيم  نگاهيزير ايهنمونه به .  دنبال كرده است را  شيوه   خود همينزبان شعري   بهرسيدن    براي نيزشاملو   )62 ،1382
: داشت  

؛)665 ،1384شاملو،( »ايستادن نيستديگر سرِ باز   /اين برف را  /نه « :كنايي افعالكاربردـ   
 /ميدان خونين سرنوشت/ نه عاشقاين گوشيرآهن كوه مردي ازو«دربند»شيرآهن كوه«صفت مركب:ابتكاريكلمه ي مركب ـ 
؛)727:همان ( »ـ . درنوشت/ به پاشنه ي آشيل    

/ راه بهشت مينوي منو / نبودم   /به راه بي نوا بندگكي سر  من«  :بند در »...طوع وبزرو ِ« و»  بندگك«  ويژه ي هاي تركيب ـ 
؛)729: همان(» نبود/ طوع و خاك ساريبزرو ِ  

 /به آفتاب/ جواب ِكدام سالميستاره باران ِ/ اي غزل؟/ صلت كدام  قصيده اي/ به راستي« : ش اركانمله بندي هايي با لغزج ـ
؛)722 :همان(» از دريچه ي تاريك؟    
  .)جاهمان(» ز مي كنيخوشا نظربازيا كه تو آغا/ كالم از نگاه تو شكل مي بندد« :آهنگ و ريتمكاربرد حروف مؤثر در ـ 

خود زبان منثور بدين گونه ني تمام، هرروز بيش از پيش بر انسجام و استحكام شعرهاي سپيد خود افزود وشاملو با ژرف بي      
. بخشيد خاصي آهنگ خودبي وزن ِشعرِ به برخي صنعت هاي ادبي،جوش ازگيري خودبهره  باو ساخت نزديكشعر زبان به را
:هاي زير توجه كنيدصنعت به    

؛)650 :همان ( »...هنوز راو / شب را و روز را/ وره مي كنيمد/ ما هم چنانو « :تكرارصنعت ـ   
در پسِ / كنارِ تو  و  /به خانه درآيد / لغزان/ لغزان / كه پا هم پاي غروب / با سايه ي درازش  /اندوه را بيني « :صنعت حذف ـ

  .)683ـ 684 :همان(»...اه اش راسيو غروب بال ِ  .../دست پير ِ تو را  /او به دست ِسپيد بيمارگونه/  ندپنجره بنشي
) قافيه ازضرباهنگ وآزاد ياشعري داراي ريتم (آزاد اروپاييگي هاي شعرسپيد شاملوبا شعرويژ شد گفتهجستاراين آغازدر      

، براي كسي هيچ شعري«امريكايي تبار انگليسي شاعر ) 1888ـ  1965( اليوت .اس .تي  يبه گفته  و سازگاري بيشتري دارد
دلخواه  شعربه  رسيدن  براي شاملو )1376،147، ميرصادقي: ك.ن( ».به ثمر برساند، آزاد نيست ي خواهد آن را خوبكه م

 وادبي كالسيك آثارتمام  به مطالعه ي با ژرف بيني   ا نام هاي ديگرـي وبناميم، خواه شعر منثور   شعرسپيد خود ـ خواه آن را 
آهنگي كه  آهنگ دروني واژگان دست يابد،به  تورزيد تا توانس  مداومت  ندانچ داخت و در اين كاركتاب هاي مقدس پر

 ) وزن دروني ( آيد پديد مي جاي جاي مصراع هار هم قافيه دو واژگان هم وزن و  ـ صامت و مصوت ـ مشابهحروف تكراراز
چنان  .ام داشتالفتي تنيز انس و   آن با)  بيروني (وزن عروضي افزون بر كه ذهن شاعران تواناي كالسيك مااست  يوزنآن و

كيست كه تن چو / سيم ساق من، گر همه درد مي دهد ساقي«  :دارد نمونه هاي فراوان   حافظاين هماهنگي ووزن درشعر كه
.»جام مي، جمله دهن نمي كند  
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متشكل ساختن  براي نيز ملوشا ،است» متشكل ساختنبهتر« وزنا  ازمني مقصود. درشعرآزاد نيمايي الزامي است قافيهوزن و      
كارگيري  ، با به»كلماتطنين دروني «توجه به  با وا .آوردروي  واژگان هماهنگي و به همخوانيوزن خود،  شعرِ بيبهترِ هرچه

 ،1381روزبه،( » ...و موسيقي بصري  موسيقي معنوي،  كناري،موسيقي   ،دروني موسيقي نظير يايهاي موسيقتكنيك  انواع «
 شاملوشعر چندان كه خواننده ي  .ساخت مطرح  فرهنگ شعري نيما روي ازبه پي نيمايي و آزادكنار شعررا در ودخشعر) 204

  :نظمي ناخودآگاه را احساس مي كندحضور فارغ از وزن عروضي او،با خواندن شعر ِ
.در آستانه ي دريا و علف/ بر درگاه كوه مي گريم، / به جست و جوي تو «   

 /آسمان ابرآلوده را كه/ در چارچوب ِ شكسته ي پنجره يي/ ِ فصول، راهردر چا/ در معبر ِبادها مي گريم/ توبه جست و جوي 
)649 ،1384شاملو، (  ».قابي كهنه مي گيرد   

ازدو مصوت  بعد» ه«تكرارحرف ، »ك« و» گ«قريب المخرج بودن دوحرف، »تو«و» مي گريم«، »جست و جو«تكرار واژگان
ان هماهنگي مي  ،»چ«و » ج«ف حر، تكرار»چارچوب«و » چارراه«واژگان تناسب  ،»كوه« و» درگاه«  واژگاندر» و ـ «و » آ«بلند 

تشكل برشعراين بخش از دربا ايجاد موسيقي  )وا ( مصوت بلندو ) ـُ ( تكرار مصوت كوتاه و »مي گيرد «و » مي گريم «دو فعل
به  شاعركه همگام با احساس  است،موسيقي  با  مأنوس وذهني پرورش يافته زه ابرخاستاين همه افزوده است و وانسجام آن نيز

:هاي ديگر شاملو نيز مي توان ديد شعر در يي است كههاويژگي  اينقدم مي گذارد و دنياي شعر  
/ پنداري  /به دسيسه سودايي در سر است /كه مگرشان/ باري / سر به هم اندرآورده سپيدار و صنوبر/ از آن گونه/  پچپچه را« 

كه دشمن دژخويي / چنان استلوه ي هرچيز وهمه چيزكه ج/به هنگامه يي/ خود از اين دست/ كه اسباب چيدن را به نجوايند
)651: همان(» .دركمين  

ينان از ا«  و بر اين باور است كه  نمي داند  مدرن  خاص شاعران نثر را  در   دكتر شفيعي كدكني استفاده از موسيقي كالم     
نيز كه شاملو  چنان كه در ميان آثار منثورصوفيه،. جسته اند» تجارب درخشان نويسندگان كهن سود نثر فني و تجربة هزارسالة

   .درآن ها دقت و نظري تام داشت، نمونه هايي از شعرمنثور به شكل اروپايي آن را مي توان يافت
در واژه هاي عربي حضور درصد كهاست، فارسي تا قرن ششمرويژه ي نث هنگ هايآشاملوبرگرفته ازلحن فاخر وحماسي      

ژه هاي عربي كوتاه تر وا«: مقايسه ي  واژه هاي عربي و فارسي مي توان گفتبا  .قرن هاي بعدي است آثار ادبي بسياركمتر از
با اين  دسته واژگان فارسياين هستند كه  تركيبي از  ده تركشيوهجاي بلندتر ا واژه هاي فارسي كهن طوالني تر با امو تند تر، 

و  شعرسپيدعوامل آهنگين ساختن و اين خود يكي از) 62 ،1382ابومحبوب، ( ».بيافريند  هجاها مي تواند آهنگ خاصي نحوة
 مرثيه هاي  ، از مجموعه ي1وحسرتيچنان كه در شعر  .بود نيز سپيد شعردر بي وزني  عيب حركت به سوي برطرف كردن

  :مي خوانيم خاك
از بلند ِ فرياد وارِ /  كه به وحشت/ تا در آستانه ي آيينه چنان در خويشتن نظر كني  /ي كه بر ابروي و به موي ما مي نشيندبرف«

)665 ،1384شاملو، (» .بردوزي نظر/ به اعماق ِ مغاك/ گُداري   
:هجاي كوتاه شنيده مي شود20و  ،هجاي كشيده4 +هجاي بلند35 ، صدايدراين بخش از شعر  

نَد/ شي/ نِ/ مي/ ما / يِ/ مو/ بِ / ي / رو/ ب ر/   ب/ كه / في / بر  
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 -  /-   /u /  /- - / u  /   - /   u /  u /   -  /    -  /  u /    - /  - / -  
ني/ ك/ ظَر / نَ/ َتن / خيش / در / نان / چ /  نه /يي/ آ / يِ/ نِ/ تا/ آس/ در / تا  

- / u / - /  u /  - /    ~ /   -/  - /  u / - / - / - /u / u / -  / ~ /  - / - 

 ح / بِ / كَشت/ و  

-  /  -  /   u  / u 
ري / دا / گ   /رِ/ وا / ياد / فَر / د / َلن/ ب / اَز   

- / - / u / u / - / ~ / - / u /  - /  u  / -  
غاك/ م / قِ / ما / اَع / بِ   

~ / u / u /  -  /  - /  u  
  .زي/ دو / بر /  ظَر/ نَ 

-  / - /  - /  - / u 
، حسب جنسمي تواند بر ت هجاهافيي،كپيروي نمي كند پيش تعيين شده ايوقالبِ از قوانين عروضي از سپيداز آنجا كه شعر 

 هجاهاي بلند صداي ،شيوه ي خواندن هرمسلم است كه دراما   ؛باشد  اندكي متفاوت  خواننده رشيوه ي خواندن ه احساس و
فاخر  لحنبه  عوامل رسيدناز يكي كشيدهوهجاهاي بلند پياپي تكرار  .نيده مي شودشهاي كوتاه  هجاصداي  ازكشيده بيش +
.است شاملو حماسيو  
مل تكا سير به داشته است و اشعار منثور شاملو تأملي نيز در ،شعر منثور يقاييموسعناصر ِدرجستجوي  شفيعي كدكنيدكتر      

خي وجود براشاره  مي كند و  آتشابراهيم در  وواي تازه ه  ،آهنگهاي فراموش شده  دفترهاي ور شاملو درموسيقايي شعر منث
:مانند  .ياد آور مي شود) مرا تو بي سببي نيستي (، در شعر شبانه ي عناصر موسيقايي را براي نمونه  

:  قافيه مانند مصراع هاي  ـ وجودبرگردان رديف و     
)مه چه باال چه بلند پرواز مي كنيبا اين ه(و ) ي كنيچه مؤمنانه نام مرا آواز م(و ) آغاز مي كني تو خوشا نظر بازيا كه(  

از تركيب براساس استفاده  ندارد و مي تواند   فارسي نامي  زبانهنوز در   هايي كهو جناس   شده  شناخته ـ  انواع جناس هاي 
نيازهاي يكي از  را  ، كه استاد  آن ...جگر و جان و چشم و چراغ، : مانند  ييتركيب هاي آوا  .باشد  شكل گرفته  هاي آوايي

.غريزي و طبيعي زبان مي داند  
آه و آهن و آهك ِزنده      
ـ. دود و دروغ  و درد را     

 كه خاموشي 
)  اشارتي، ابراهيم در آتش ( .  تقواي ما نيست               

به شعرهاي  براي رسيدنحتي كتابهاي بعدي او،  نثرهايي بوده است و ،هواي تازهثور هاي منربسياري از شع « معتقد است كه و
ترانه هاي   و  دشنه در ديس ابراهيم در آتش  و   ارجمندي از نوع  بعضي قطعات كه در مرثيه هاي خاك  و شكفتن در مه  و

) 283 ،1370شفيعي كدكني ،(» رده استاز شيفتگان هنر مدرن را سرشار ككوچك غربت ، امروز حافظة بعضي   
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قصي شايد ر«  يا و  »درآيد به صورت شعر  نمي خواهد ري است كه شع«  :مي گويد  شاملو پيد همان گونه كه سشعرشايد      
بار زيرسركش است كه  يشعر ،سپيدبه عبارتي شعر) 1076 ،2،ج1382پاشايي، (»نمي كنداست كه به موسيقي احساس نياز 

غرض از « :شاملو  ديدگاه از .مي دانند اعتراضي و برخي ازخوانندگان آن را نوعي شعر نمي رود در ادبيات حاكم و نظام  نظم
منطق  داراي  آن كه بي نوشته  به يك نزديك باشد و كه شعربي آن  شعر به  نزديك  چيزي است. شعرسپيد نوعي شعر نيست

گاه رقص .قاشي بيانش كردن  به مدد  نمي توان اما  اه نقاشي است،گ: آن حاصل آيدمرادي ازمفهومي باشدكه تنها با نوشتن  و
 مي كند،  و قافيه يي درخواست  وزن  از آن گذشتهو   است گاه شعر .بخشد تحقق تواند  بي آن كه هيچ حركتي بدان  است،

مي  چنگ  چيز هربه كه بهانه جويي است   كودك...فلسفه وگاه عكاسي است  گاه. بگيرد  كه نظمي به خودمي كند  الشيت 
و   نظماز   يافت كه  توان مي شعرهايي گاه  ،شاملو هاي سپيدعرش  مجموعهدر كه است  رو همين از  )1077: همان(  ».اندازد
نظمي   كه و پيراسته  آراسته گاه و  كرده استشاعرانه را القا   مفاهيماست كه   نثري  تنها ،پيروي نمي كندخاصي وزني نظام 

. مي يابد بيشتري به هيأت شعر قرابت آن ديده مي شود وگاه درناخودآ  
قافيه   «: مي نويسد  او . ارزش مي داند  يك  بجاي قافيه را  و  درست  كاربرد و  ،»مانع زايش طبيعي شعر « را  شاملو وزن      

 ايجاد  قافيه و رديف دو عامل مهم در ) 1095: همان(» .مي دهد  به كالم  يتي حيرت انگيزبنشيند كيف  جاي خود وقتي كه در
در آغاز  گاهشاملورديف در شعر. بسيار متفاوت است  قافيه و رديف سنتي دبا كاربر  كاربرد آن موسيقي شعر شاملو است؛ اما

كه  جابه عبارتي، هر .آمده است ييتنها به  يك مصراعنيز در  گاهو) موسيقي كناري (  پايان مصراع، يا دروبدون قافيه مصراع
هواي از مجموعه ي   نگاه كن ِ شعربدون قافيه در  ،آغاز و پايان مصراعدر نمونه اي از رديف را .بيان شعري اقتضا كندشعر و 

   : مي بينيم تازه
سال ِ /  سالي كه غرور گدايي كرد/ هاي كم دراز و استقامت   سال ِ روزهاي/ سال ِ شك / سال ِ اشك  / سال ِباد  / سال ِبد  «

)  209 ،1384 شاملو،(»/ ... سال ِ درد / پست   
  )همانجا(»  / ...حتي مرگ دام نيست / عشق دام نيست / زنده گي دام نيست «

به كارگيري در شاعرروبه تكامل مي رود، سپيدديده مي شود وهرچه شعردرنخستين شعرهاي سپيد شاملو بيشتراين نوع تكرار،
 ردچنان كه  .را دنبال مي كند شعر موسيقي در  ن اهدافي بيش ازايجادآبا و مي دهد توانمندي بيشتري نشانو خالقيت ،رديف

: مي خوانيم غربت ترانه هاي كوچك از دفتردر اين بن بست شعر   
دهان ات را مي بويند «   

. مبادا كه گفته باشي دوست ات مي دارم  
 دل ات را مي بويند 

نازنينروزگار ِ غريبي ست،                         

 و عشق را 
 كنار ِتيرك راه بند

.تازيانه مي زنند  
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) 824: همان( » عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد                     
: شده است آغاز مفاعيلن  با ركن  آگاهخودنابه طور   رعايت افاعيل عروضي باشداري دربي آنكه اجب بند اولمصراع سه       

 صراع اولدر م(را /َنت /ها/د( كه  /دا  /با /، م )در مصراع دوم(مي /را   /لَت /، د)برابر است با ركن مفاعيلن )در مصراع سوم ،
/ يا/زِ/ ، تا)مفاعيلن  مصراع دوم،در(تي/رِ /نا /ك)مفاعلن مقبوض مفاعيلن است،درمصراع اول(را/ ق /عش/ و  :بند دومدر  و

؛ خواند برعكس  يا »ت تن «را »   تن ت« ي توانم كه اختيارات وزني ابه جايي درج اس قانون قلب واسبر ،مصراع سومدر(نه 
عروض  با  سماعي ـ مي ياعلبه طور  ـ ذهن شاملوآميختگي را به آشنايي و  كه خواننده )، قابل توجيه استيعني همان مفاعيلن

 پرواز از  اجازه ي و به ذهن خودا .نمي بيند ضي ن عرواكار  رعايت تكرار و به ملزم   اما شاعر خود را هدايت مي كند؛سنتي 
كه با طول شعردربار 4)غريبي ست، نازنينزگارِ رو(ترجيع ماننديا  مصراع برگردانتكرار.مي دهد قافيه راقفس تنگ عروض و

ي خانه نهان پستو درشوق را (، )كردبايد  نهان  خانهپستوي  را در نور (حضور مصراع هاي و نيز آغاز مي شود،فاعالتن  ركن 
 كه بر( »خدا را در «و ) كن فاعالتنر با برابر(» شوق را در «و» نور را در « ؛)پستوي خانه نهان بايد كرد خدا را در( و  )كردبايد

 شعر  تأكيد .داردموسيقي شعر ايجاد نقش مهمي در، )مي تواند همان فاعالتن محسوب شود جابه جايي اساس اختيارات وزني
. دهنده ي اهميت مضمون آن است نشانايجاد  موسيقي شعر، افزون بر ،رار شدهپاره هاي تك بر  

از  كاربرد قافيه و رديفدر شاملو با اين تفاوت كه قراردادي ندارد؛ و جاي ثابت آزاد نيمايي مانند شعر شعر شاملو قافيه در     
سرود ابراهيم كاربرد قافيه را در شعر شيوه اي از .مي زند نيز نوآوري بيشتري  و دست به ود تر مي شدور ،نظام شعري متعارف

: مي بينيم در آتش  
و شير آهن كوه مردي از اين گونه عاشق  «  
ميدان ِ خونين ِ سرنوشت    
  به پاشنه ي آشيل 

)727 :همان(» ـ . درنوشت                    
 استحكامپررنگ ترساخته و خاسته از آن ها رابر  آهنگ،»درنوشت «و »  سرنوشت« قافيه يدركنار دو » ش«واج آرايي حرف 

واژگان هم قافيه را  ،شاعر  باغ ِ آينه از مجموعه ي... از شهر ِ سرد ِِ در شعر .شعر بخشيده استو انسجام بيشتري به اين بخش از
  :در يك سطر مي نشاند

. خنده ها چون قصيل خشكيده خش خش ِ مرگ آور دارند«   
ي بن بست عربده مي كشند سربازان ِ مست در كوچه ها  

.و قحبه يي از قعر ِ شب با صداي بيمارش آوازي ماتمي مي خواند  
 علف هاي تلخ در مزارع ِ گنديده خواهد رست 

) 383ـ 384 :همان( » .و باران هاي زهر به كاريزهاي ويران خواهد ريخت  
صنايع لفظي بديع  و از  مطرّف سجع   ،اين دو واژه. دهستن  ي هم قافيهواژگان مصراع دوم ، در»  بن بست« و» مست« واژه هاي

متوازي، ( شعرهاي سپيد خود از انواع سجع بسياري از درشاملو .كالسيك كاربرد داشته است نثرهايكه درمحسوب مي شوند
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نثرهاي  كاربرد درپيشينه ي   شيوه  اين. بهره گرفته است خود  كالم بيشتر   گذاريتأثير  براي انواع جناس و ) متوازن مطرّف،
 »  باران « دو واژه ي  ) 66 ،1376ميرصادقي، (» . است قدمة  بروز شعردر زبان عربيم «  نيزخطابه ها داشته است و  نگين وآه
شيوه  با متفاوت اين شيوه بسيار و  ن قافيه هستند كه در خط افقي، دريك مصراع آمده اندواژگاازجم، مصراع پندر» ويران«و 

 /پردة ناموس دريد دلق سالوس مرا«جاميدر اين بيت از»وسنام«و» سالوس«چنان كه دو واژه ي .استي سنتي  افيهق كاربردي 
دارند؛ شاعر ن  كالمتأثير  افزودن موسيقي و  افزودن نقشي جز )5 ،1379فشاركي، : ك.ن( »تنك پيرهنانجلوة تنگ قبايان و

  .محسوب مي شونداين واژگان نه شعر را مسجع ساخته اند و نه قافيه 
 ،1377يوسفي، (» .و جمالت را تمام كند  مطلب  قافيه بايد « و معتقد است كه  مي داند» خر مطلبزنگ آ« ، قافيه را نيما      

 احساسات وشعر روح  بر  قافيه ي سنتي گونه كه عروض و آنمي پذيرد نه بر اقتضاي طبيعي شعر قافيه را بنا نيما وزن و) 482
نگاهي خواهيم  واي بر من  با نام  نيما  آزادشعرو قافيه در  رديف  ، وزن  كاركرداز  نمونه ايبه  . كرده است ميتحميل شاعر

:داشت  
ـ كاندر آن هر لحظه مطرودي فسون تازه مي بافد ـ «   

 كي كه بشكافد؟ 
يك ستاره از فساد خاك وارسته    
روشنايي كي دهد آيا    
اين شب تاريك دل را؟    
! عابرين! عابرين   
ذريد از راه من بي هيچ گونه فكر بگ   
دشمن من مي رسد، مي كوبدم بر در    
. ديگر نام و هرنشان خواهدم پرسيد   
)  235 ،1375نيما يوشيج، ( » !واي بر من   
 كهچنان  اقتضاي احساس و كالم شاعر تكرار شده استر پايه ي ركن عروضي فاعالتن است،كه درهرمصراع بنابرب اين شعر 

و الخ،  )فع (هجاي بلنديك +  يك بار فاعالتن به  ، در مصراع دوم)فع(يك هجاي بلند + بار فاعالتن  به چهار :مصراع اولدر
كه از قانون قافيه ي دهستنشعرقافيه هاي اين بخش از» ديگر«و» رد«، »را«، »آيا«، »بشكافد«، »مي بافد« هايواژه . تقطيع مي شود

همه ي مصراع كل شعر و دردرنيز قافيه ها وزن و آهنگ. فاقد قافيه است م،وهفت ششم مصراع سوم،ي يعن ؛كرده اندسنتي تمرد
احساسات و بر بنا  در اين شعر دارد،  را مانندي ترجيع برگردان   كه نقش »من واي بر « ي عاطفيجمله   .نيست برابر  همبا  ها

است؛ » نگي بين صورت و محتواي شعرهماه«حائز اهميت استرراي شاعآنچه ب.متن آمده است شاعر و نياز شعر،در عواطف
  .دور نشودمتعارف خيلي اما سعي كرده است از نظام شعري 

 را توجهرفرانس دارد،   حالتچون  و  مي كند  مفهوم كمك  القاي قافيه به « داراي اهميتي خاص است شاملو قافيهنظرز ا     
 پورنامداريان،(».است و اين براي رساندن مفهوم كمك بزرگي نظر شاعر استمورد كهخاصي به كلمة برمي گرداند  بالفاصله
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 تكرار نامنظم و دلبخواه در شعركالسيك و يا شعردر خود به خود در پايان مصراع هاتكراربس فراتراز و نقشي )433 ،1381
نبايدهاي  و  بايدها شعر از وانين حاكم برتمرد از ق سنتي و نيمايي دربا كنار گذاشتن عروض  كهشاملو . دارد سپيدشعر وآزاد 

» .مي انجامد  مسخ كردن آن  به ، و قافيه  وزن  جمله از« بر شعر  است كه تحميل عناصر خارجيباور   اين بر ،ادبي مي گذرد
    ) 421 :همان( 

:بهره جسته استبه شعر  زبان منثور خود   نزديك كردن  براي نيز شاملو از شيوه ي نوشتن نردباني و پلكاني           
دريغا انسان «   

كه با درد ِ قرون اش خو كرده بود؛                 
!دريغا                                                           

 اين نمي دانستيم و 
دوشادوش                         

 در كوچه هاي پرَنَفسِ رزم 
) 526 ،1384شاملو، (».فرياد مي زديم  

:ده استرا برگزي، ولحني قاطع و پيامبرگونه مقدس  سرود، شيوه ي نگارش كتاب تورات و درچند شعري كه به تقليد ازا        
! اينك من: و فرياد برداشت*  گردن به غرور برافراشت* راست كرد  پشت  تيره ي * پاي ها استوارتر بر زمين بداشتپس  «

  )542:همان(» !پادشاه ِ زمين! آدمي
. اچ. دي اثري از  رخورد باب« :گفته استمي نمايد،  تازه ادبيات فارسي كاريدر تجربه ي ادبي خود كه  اين   ره يباشاملو در 

هرچه  آن پس از .تفاسير قرآن ازآنجا به خواندن  برانگيخت، وخواندن تورات به  مرا  تورات نوشته است  شيوة  كه به الرنس
 ،ج سوم، 1377شمس  لنگرودي، ( » .تمامي اينهاست ملغمه يي از من  خارجي زبان ِ وستة پ  نهايتاً... . به دستم رسيد، خواندم

150  (  
مهتاب  كه عروس تازه به باغِ  چارمين بودشب نيمه ي  و*  باغ بود مهتاب بود و فواره و نازك  حريرِو كوچك باد بودنفسِ  «

)414  ،1384شاملو، (»سرا گام زنانزده فرودآمد از  
 نظارهمي پوشيد   درو به آفتاب كه  رو * نظاره كرد  زمينِ عريان و بر * خويش نظاره كردبه پيرامن ِ ابوالبشر، آدم،  س   پ« 
  )432 :همان ( » كرد 

 .سازد  شعر نزديك  به  سخن خود را  تا توانست تناسب را جايگزين وزن عروضي كرد،و   گونه شاملو نوعي آهنگبدين     
ندارد و شاعر ناچار از   قالب از پيش ساخته اي  از آنجا كه  شعر سپيد  اما پيروان شعر سپيد در آغاز اين شيوه را آسان يافتند؛ 

.قالب به تناسب موضوع آن است، به موفقيت چنداني نرسيدند  ابداع  
گفتم اينك ترجمان ِ حيات «   

.تا قيلوله را بي بايست نپنداري  
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  آن گاه دانستم
 كه مرگ 

)1054 :همان(» .پايان نيست            
 

 نتيجه گيري

سنتي  عرعليه سلطه ي قواعد ش نمادگرا   نمادگرايي در فرانسه است كه با قيام شاعران نهضت   شعر آزاد يكي از پيامدهاي     
آشنايي به نيما يوشيج با  .شد  هانآن درتمام جپس از شاعري در فرانسه و م شيوه ي مسلط قرن بيست رسيد و در  فرانسه به اوج

. تكميل عروض و قافيه ي سنتي، دست به نوآوري و ابتكار زدايران درنياز به انقالب ادبي درآگاهي از وزبان و ادبيات فرانسه 
خود را نيز تلفيق آن ها باهم، قالب شعري ترجيع بند و تركيب بند، و  بحرطويل، مستزاد، الب هاي مسمط،او با بهره گيري از ق

 آزاد نيمايي مانند مستزاد و بحر طويل قيد تساوي مصراع ها وجوددر شعر چنان كه .رائه دادسنتي ا شعري قالب هايازكامل تر
مسمط از بند هايي تشكيل  تركيب بند و ومانند قالب ترجيع بند، خوردار استاستقالل بر از مصراع، مانند قالب مسمط  ؛ندارد

، تركيب بند لب هايقا در قافيه امكان تنوع   .جدا مي شوند يكديگر از) ترجيع( راع هاي برگردانمصشده است كه با قافيه يا 
دوران مشروطه  اين قالب ها از .سرودن شعر مي دهد درري به  شاعرآزادي بيشت آزمون قرار داد ــ كه نيما مورد ...و ترجيع بند

پاره هاي پيوسته نتيجه ي زحمات چهار .نيز همراه بود قافيه جايگاهدر و با نوآوري هايي گرفتبه بعد موردآزمون شاعران قرار
بعد از هزار و   كها در قالب و مضمون به ثمر برساندنوآوري خود ر  بيست ساله  توانست نيما با تالش . ان اين دوره استشاعر

 رواج  انششاگرد تالش نيما وبه بعد با  1320 سالاز  نوايي يا شعرآزاد نيمشعر. فارسي بود انقالبي ادبي در شعر يكصد سال،
.و به عنوان رايج تري شيوه ي شعري معاصر پيرواني يافت يافت  

ا آزاد نيمايي، درس شاعري رشعر با تقليد از او .مبتكر شعرسپيد در ايران است احمد شاملو از جمله نخستين شاگردان نيما،      
و شامل. به چاپ رسيد) هواي تازه(ح اواولين مجموعه ي شعري مطركه در آزاد نيما سرودتمرين كرد وشعرهايي به سبك شعر

 شاملو تا ايي با فريدون رهنما بهانه اي شد آشنو  ركساناشعر  .دست به تجربه هايي تازه زدسرعروض به توافق نرسيد وبا نيما بر
و   مقدممحمد   حركت هايي را كه يقت حقدر او .نشان دهد  بيشتري مداومت   دسپي شعر  به  رسيدنآزمودن هاي خود در به
شعر وشعرجوهر براي رسيدن به و شده بود، دنبال كرد ناتمام رها كرده بودند و آغاز 1313ـ  1322تندر ـ كيا بين سال هاي  

بنيان  فارسي   شعر و ادبيات در  تازه را  شيوه اي  آزاد نيمايي عروض سنتي و عروض وزن   با رها كردن  ،همان آغاز از ناب
الهام از آهنگ با  شاملو .يد ياد مي كندنام شعر سف با   آناز  منثور و شاملو نام شعر  با  ي ازآنكدكنشفيعي دكتر  گذاشت كه

جمله بندي  تركيب هاي ويژه،كلمات مركب ابتكاري و ل و جمالت،كنايي افعاكاربردقرن چهارم و پنجم،آثار منثورويژه ي 
 ،موسيقي درونيري كارگي به با او.ساخت كنزديزبان شعر زبان منثورخود را به ،مؤثرحروف ردكارب و هايي با لغزش اركان 

نوعي آهنگ و   لفظي،  صنعت هاي  جوش به كارگيري خود  و نيز  ،...ري وبص موسيقي موسيقي معنوي،   كناري،موسيقي 
 واژه هاي كهن فارسي  آهنگازبرگرفته  او حماسي لحن فاخر و .كرد )موسيقي بيروني ( وزن عروضي جايگزين  را تناسب 
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شيوه ي  بيان از با تقليد  نيز اشگونه لحن قاطع و پيامبرو   ـ كشيده تر از واژه هاي عربي است وبلندتر  ،كه طوالني تر ـ است
  .ده استشمقدس اخذ  كتاب هاي

كه  ديده مي شود، و اركان عروضي سنتي عروض  با  ذهن شاعر  ناخودآگاه  شاملو نوعي آميختگي شعرهاي ي ازبرخدر      
توفيق چنداني   به  اما در آن  اين شيوه را آسان يافتند،؛ سپيد در آغاز شعر  پيروان . شاملو خود را ملزم در رعايت آن نمي بيند

. نرسيدند  
 

: پي نوشت  

)»واژه نامه ي طبري «،607، 1375،يوشيجنيما: ك.ر(ماهيگير: موال، ماال. 1  
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