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محمدعلی گلستانی شیشوان 
دانشجوی دکتری، دبير زبان و ادبيات 
فارسی دبيرستان رازی عجب شير

چکیده
با توجه به اختصاص یافتن فصلی از فصول 
کتاب های زبان  و ادبيات فارسی به ادبيات 
معاصر و شــعر نيمایی و انقالب اســالمی، 
نگارنده در این مجال مختصر ســعی دارد 
نمونه هایی از شعر نيمایي را از منظر عروض 
و قافيه و ... بررســی و ویژگی های عروضی 

آن ها را مشخص نماید.

کلیدواژه ها: شعر معاصر،  شعر 
نيمایی،  ردیف و قافيه )عروض(

مقدمه
تحــول و دگرگونی در باورهــا و ارزش ها، 
بيــداری و خيزش جامعه ها، به فرو ریختن 
بنيادهــا و نظام ها می انجامــد و تردیدی 
نيست که این تحوالت در عرصة ادب و هنر 

نيز چهره  خواهد نمود.
شعر انقالب اسالمی، پاره ای از پيکر انقالب 
اســالمی و فرزند و ميوة آن اســت و باید 
متناســب با نشــيب ها و فرازها و تحوالت 
سریع و شتابناک  جامعه ، بررسی و مطالعه 

گردد.
شــعر این دوره دیگر از شب و زمستان و 
وحشت و بن بست آکنده نيست. اگر هم از 
وحشــت و انجماد و زمستان و پایيز سخن 
می رود، سرانگشت شعر به سمت »روشنی« 

است.
فی المثل در شــعر اخوان ثالثـ  که باید او 
را پيش قراول سرایندگان شعر اجتماعی و 
سياسی در حوزة شعر نيمایی خواند ـ این 

دریافت و استنتاج مشهود است )سنگری، 
1386: 44 ـ 38(.

متن اصلی )بحث و بررسی و 
تحلیل(

تبيين و تحليل شــعر انقالب و معاصر، در 
خدمــت تحليل ها و مطالعــات اجتماعی، 
سياســی، فرهنگــی و هنری قــرار دارد. 

شــاید بتوان گفت هيچ مقوله ای، همچون 
ادبيات، مددرسان مطالعات و پژوهش های 
جامعه شناسانه و روان شناسانه نبوده و از این 
ميان شعر ـ که رسمی ترین، سنتی ترین و 
رایج ترین گونة ادبی ماست ـ بيش از دیگر 
بوده  ادبی تکيه گاه پژوهشگران  مقوله های 
است. همين نياز و ضرورت ایجاب می کند 

که شعر انقالب دقيق و ژرف کاوانه بررسی 
و مطالعه شــود و در الیه ها و ســير تحول 
و تطــور آن، خود انقــالب و جامعة ایران 

شناخته و شناسانده شود.
شــعر، آیينة باورها، نگرش ها، نشــيب  و 
فرازها، آرمان ها، و پســندها و ناپسندهای 

جامعه است.
شاعر در جامعه می زید و از جامعه می گيرد 
و شــعر او ترجمان اندیشه و احساس مردم 
نيز هســت؛ به ویژه در عصــر انقالب که 
شاعران با مردم، از مردم، و در مردم هستند 
و شعر آنان روایت صادقانه و روشن اعتقاد 
و نگرش مردم است )سنگری، 1393: 24(.

اساسًا سؤال این است که در شعر نيمایی 
با مصراع های کوتاه و بلندش، معيار و ميزان 

تعيين مرز ميان مصراع ها چيست؟
در نــگاه اول، چنين به نظر می رســد که 
اصلی ترین مشخصة شــعر نيمایی، بلندی 
و کوتاهــی مصراع هاســت؛ یعنی، همين 
که شاعر تســاوی طولی مصراع ها را بر هم 
زند و مصراع هایی نامســاوی به وجود آورد 
ـ البته به شــرط موزون بودن ـ به شــعر 
نيمایی دســت یافته اما کوتاهی و بلندی 
مصراع ها تنها بخشــی از واقعيت  این نوع 
شــعر اســت. بخش دیگر و مهم تر، نحوة 
پایان بندی مصراع است. البته این موضوع 
بيشتر در اشعاری قابل بررسی است که وزن 
متحداالرکان دارند. چون در اشعار متناوب 
یا مختلف االرکان، احتمال تبدیل شدن به 
بحر طویل وجود نــدارد. در چنين اوزانی، 

شعر این دوره دیگر از 
شب و زمستان و وحشت 
و بن بست آکنده نیست. 

اگر هم از وحشت و 
انجماد و زمستان و 
پاییز سخن می رود، 

سرانگشت شعر به سمت 
»روشنی« است

بررسی و تحلیل

 از منظر عروض
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شاعر با رعایت یک یا چند نکته از نکات زیر 
به مصراع های شعرش استقالل می بخشد تا 

شکل بحر طویل پيدا نکند:
1. آوردن شــکل مزاَحف رکنی که شعر با 
آن شروع شــده است؛ مثاًل اگر مصراعی از 
تکرار »فعالتن« به وجود آمده باشد، رکن 
پایانی آن »فعلن« یا »فــع« و اگر مصراع 
از تکــرار »فاعالتن« به وجود آمده باشــد، 
رکن پایانی آن »فاعلــن« یا »فع« خواهد 
بود: »یک نفر در آب دارد می ســپارد جان/ 
یک نفر دارد که دست و پای می زد« )نيما 

یوشيج، 1370: 301(.
2. آوردن یــک یا چنــد صامت اضافی در 
مصراع هایی که به رکن سالم ختم می شوند؛ 
یعنی، اگر مصراعی از 6 بار تکرار »فاعالتن« 
به وجود آمــده، هجای پایانی فاعالتن آخر، 
کشــيده است: »این ســزای آنکه در تيره 
شــبی، جادوگری را تيره گردانيد فانوس« 

)همان: 250(.
»گفــت: اما آنکــه که از بهر کســان اندر 

تکاپوست« )همان: 266(. 
در مصراع هــای باال که رکن پایانی شــان 
»فاعالتن« است، به ترتيب صامت »س« و 

صامت های »ست« زاید بر وزن اند.
3. آوردن قافيــه یا قافيه و ردیف در پایان 

مصراع:
ـ چشم  بودم بر رحيل صبح روشن/ با نوای 
این سحر خوان، شادمان من نيز می خواندم 
به گلشــن/ در نهانی جای ایــن وادی/ بر 
پریدن های رنگ این ســتاره/ بود هر وقتم 
نظاره/ کاروان فکرهــای دور دوِر این جهان 
بودم/ راه های هولناک شــب بریده/ تا پس 
دیوار شهر صبح اکنون در رسيده/ )همان: 

.)299
چنان که می بينيــم، در مصراع های اول 
و دوم، واژه های »روشــن و گلشــن«، در 
مصراع های چهارم و پنجم، »ستاره و نظاره« 
و در مصراع های هفتم و هشــتم، »بریده و 

رسيده« هم قافيه  اند.
4. کوتاه آوردن هجــای پایانی رکن آخر؛ 
یعنی،  اگر شــعری حاصل تکــرار فاعالتن 
فعالتن یا مفاعيلن باشد، در رکن پایانی به 
ترتيب »فاعــالت«، »فعالُت« و »مفاعيُل« 
آورده می شود تا مصراع، پایان بندی مناسبی 

پيدا کند و به مصراع بعدی متصل نشود:

ـ شوق صحبت بود مرغی، این زمان پرواز 
کرده سوی بيغوله پریده. )همان: 250(

ـ و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو 
گشاده. )همان: 250(

استفاده از مجموعة این شيوه ها و شگردها 
موجب گسستن زنجيرة افاعيل عروضی و 
اســتقالل مصراع ها از یکدیگر می شود اما 
توجه نکردن به این دقایق،  تکرار زنجيروار 
ارکان و به وجود آمدن »بحر طویل« را در 
پی خواهد داشت. در این صورت، تعيين مرز 

مصراع ها دشوار و ناممکن است.
توجه به این نکته نيز مهم اســت که اگر 
مصراعــی طوالنی تر از حد معمول باشــد 
و شــاعر به علت مشــکالت طبع،  دالیل 
زیباشناختی، معنایی و غيره بخواهد بخشی 

از یک مصراع را در ســطر بعدی بنویسد، 
نباید به اول ســطر برگردد، تا ادامه و بقية 
یک مصراع، مصراعی مســتقل محســوب 
نگردد. برای نمونــه، دو مصراع طوالنی از 
شــعر »باغ من« و »چاووشی« اخوان ثالث 
را از مجموعة »زمستان« مالحظه می کنيم:
ـ داستان از ميوه های سر به گردون سای 
اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید. 

)اخوان ثالث، زمستان، 153(
ـ در آن مه گون فضای خلوت افسانگی شان 
راه می پوینــد، ما هــم راه خود را می کنيم 

آغاز. )همان: 143(
و در مصراعی از شــعِر »می تراود مهتاب 

نيما« این گونه نوشته شده است:
کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 

باخته را بلکه خبر.
در حالی که طبق قواعد پایان بندی مصراع،  

این یک مصراع است:

کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 
باخته را بلکه خبر. بر وزن »فاعالتن فعالتن 
فعالتن فعالتن فعالتــن فعلن« اگر »بلکه 
خبر« را به صورت مصراعی مستقل بنویسيم، 
بر وزن »مفتعلــن« خواهد بود که خارج از 
وزن این شــعر اســت. در زیر، شعر »اجاق 
سرد« و بخشــی از شعر طوالنی »منظومة 
به شهریار« را از نظرگاه پایان بندی مصراع 
بررسی می کنيم تا روشن شود شاعر برای 
پایان بنــدی هر مصــراع، از کــدام یک از 

امکانات مذکور استفاده کرده است.
»اجاق سرِد« نيما:

مانده از شب های دورادور/فاعالتن فاعالتن 
فاع: رکن مزاحف، صامت اضافه

بر مسير خامش جنگل/ فاعالتن فاعالتن 
فع: رکن مزاحف 

ســنگ چينــی از اجاق خــرد/ فاعالتن 
فاعالتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

اندر او خاکســتر سردی/ فاعالتن فاعالتن 
فع: رکن مزاحف قافيه 

همچنان کاندر غبار اندودة اندیشــه های 
من مالل انگيــز/ فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن فــاع: رکن مزاحف، قافيه و صامت 

اضافی
طــرح تصویری در آن هــر چيز/ فاعالتن 
فاعالتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی 

و قافيه
داستانی حاصلش دردی/ فاعالتن فاعالتن 

فع: رکن مزاحف و قافيه 
روز شــيرینم که با من آتشــی داشــت/ 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن: صامت اضافی
نقش ناهم رنگ گردیده/ فاعالتن فاعالتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافيه و ردیف
سرد گشته سنگ گردیده/ فاعالتن فاعالتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافيه و ردیف
بــا دم پایيز عمر من کنایــت از بهار روی 
زردی/ فاعالتــن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعالتن: قافيه
همچنان که مانده از شــب های دورادور/ 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع: رکن مزاحف 

و صامت اضافی
بر مسير خامش جنگل/ فاعالتن فاعالتن 

فع: رکن مزاحف
ســنگ چينــی از اجاقی خــرد/ فاعالتن 

فاعالتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

شاعران بزرگ زبان 
فارسی از کهن ترین ایام، 

در مواردی به عیوب 
قافیه و امثال آن تن 

داده اند
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اندر او خاکســتر سردی/ فاعالتن فاعالتن 
فع: رکن مزاحف و قافيه

بخشی از »منظومة به شهریار« نيما: )این 
قسمت شامل سخنان شــهریار خطاب به 

نيماست(
»من پس از آگه شدن ز »افسانه«ی سودا 
فزای تو/ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فع: رکن مزاحف
کردم افســانه همه از این شب تاریک دل 
آغاز/ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع: 

رکن مزاحف،  قافيه و صامت اضافی
و به »هذیــان دل« خود آمدم دمســاز/ 
»هذیــان دل« )عنوان شــعری اســت از 
شهریار( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع: رکن 

مزاحف،  قافيه و صامت اضافی
همچو آن خنــدان ســپيده  دم به بالين 
غم آلود ســحر بنشــين/ فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع: رکن مزاحف 

و قافيه
دست در آغوش من آویز/ فاعالتن فاعالتن 

فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی
ای سِر ســودایی، ای مرد بيابانی/ فاعالتن 

فاعالتن فاعالتن فع: رکن مزاحف
بوســة خود واَمگيــر از مــردم غمگين/ 
»فاعالتــن فاعالتــن فاعالتن فــع« رکن 

مزاحف و قافيه.
البته بی فاصله باید افزود که در شعر نيما 
مــوارد نادر و اندکی وجود دارد که شــاعر 
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ظاهــراً به اضطرار، مصراعــی آورده که در 
پایان بنــدی آن، هيچ یــک از دقایق پيش 
گفته رعایت نشــده است؛ یعنی، مصراع به 

رکن سالم ختم شده است:
صبــح می خواهــد از من )نيما یوشــيج، 

)444 :1370
اما گذشته از معدود بودن این موارد، وجود 
اســتثنا در مسائلی از این قبيل گریزناپذیر 
است؛ چنان که شاعران بزرگ زبان فارسی 
از کهن ترین ایام، در مواردی به عيوب قافيه 

و امثال آن تن داده اند.
حتــی گاهی در دیوان نيما یک مصراع در 
دو ســطر یا برعکس، دو مصراع مستقل در 

یک سطر نوشته است:
چه به ناهنگام فرمانی

با دِم سردی که می پاید
از زن و از مرگ هم

با قدرت موفور
این چنين فرمان نمی آید )همان: 458(

»از زن و از مرگ هم با قدرت موفور« روی 
هم رفته یک مصراع اســت که در دیوان به 
صورت دو سطر جداگانه نوشته شده است.

ز انتظار صبح با هم حرف هایی می زنيم
با غباری زردگونه پيله بر تن می تنيم

من به دســت، او بانگ خــود، چيزهایی 
می کنيم.

»چيزهایــی می کنيــم« خــود مصراعی 
مستقل اســت که در ادامة مصراع قبل از 
خود نوشته شده است اما معلوم نيست که 
آیا خود نيما این مصراع ها را به این شــکل 
نوشــته یا ســهو و خطایی است که بعدها 
در تدوین و چاپ اشــعارش راه یافته است 
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ادامة مطلب در وبگاه


