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چکیده
در این جستار با دیدگاهی انتقادی به بررسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی پرداختهایم و با آوردن چندد نمونده شدعر و پدی
کشیدن مباحثی چون شیوة سطربندی و جای پایان یافتن لختها ،کاربرد اختیارات عروضی و لغزشبرانگیزی وزن در شعر نو،
کاستیهایی را که در نوشتن قانونهای عروض (به دست پژوهشگران) یا در اجرای آن قانونها (به دست سدخنوران) راه یافتده
آشکار ساختهایم و کوشیدهایم با افزودن چند قید و اصالحیه بدر قدانون هدای پیشدین ،کدار شدناخت فراید

وزن شدعر ندو و

بهرهگیری بهتر از آن را برای پژوهشگران و شاعران آسانتر سازیم.
واژهها :وزن ،شعر نو ،قانونهای عروضی ،اختیارات و ضرورات
کلید 

مقدمه
آسیبشناسی وزن شعر نو و بررسی انتقادی قانونهای آن -که سالیان درازی از پیدای
کنون انجام نپذیرفته است .ما در پنج بخ
چهار بخ

آن نگذشته -کداری اسدت بایسدته کده تدا

 .1سطربندی شعر نیمایی  .2پایان لختها  .3اختیدارات و ضدرورات (کده خدود دارای

است .3/1 :اختیار یا ضرورت در لخت نخست شعر  .3/2تسکین  .3/3ضرورت اشباع در واژههدای تد هجدایی .3/4

چند اختیار و ضرورت در ی

لخت)  .4گسترشناپذیری برخی وزنها و  .5لغزشبرانگیزی وزن به این کدار پرداختدهایدم .آنچده

درخور یادکرد مینماید آن است که در شعر شاعران جوان لغزشها و کاستیهای بسیاری هست که آنهدا را مدیتدوان بده حسدا
ناآشنایی آنان با قانونهای شعر نیمایی گذاشت اما آنچه در این جستار میآید از بررسی شعر چند شاعر برگزیده و برجسدته مانندد
اخوانثالث ،شاملو ،سپهری ،مشیری و شفیعی کدکنی به دست آمده است و در این نمونهها میتوان گفدت کاسدتیهدای پدیدآمدده
زادة ناتوانی یا ناآشنایی شاعر با قانونها نیست بلکه در خود قانونها میباید بازنگریست و آنهدا را بدر پایدن بنیداد زیبداییشناسدی
موسیقایی -که با نظم ریاضی در زنجیرة هجایی همراه است -اصالح یا تفسیر کرد .هرچند پژوه

ما بر روی شعر شاعران بزرگ

نیمایی استوار شده است ،آگاهانه از بررسی شعر نیما و فروغ و بررسی کاستیها یا هنجارگریزیهای آن دو درگذشتیم؛ زیدرا نیمدا
که بنیادگذار این شیوه بود ،خود جز در چند نمونه شعر ،نتوانست کاری بیکم و کاستی و استوار (از دید موسدیقی بیروندی) پدیدد
آورد و فروغ نیز چنانکه خود گفته با قانونهای وزن آشنایی درخور نداشته و خود را چندان پایبندد بده پدا داشدت موبدهمدوی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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هنجارهای آن نمیدانسته است .1پس هنجارگریزیهای آگاهانه یا لغزشهای بسیار او را نمیتوان و نباید در این جستار بررسید.
.1سطربندی
برخی شاعران (از جمله سپهری) در بند این نیستند که شعر خود را بر پاین دستهبندیهای وزنی سطربندی کنند؛ یعنی آنچه از دید
عروضی دو یا سه لخت به شمار میرود ،گاه از دید دستوری و معنایی ی

جمله بی

نیسدت و برخدی بدرآناندد کده سدطربندی

میباید با معنی شعر سازگار باشد نه با وزن آن؛ برای نمونه ،در سطرهای زیر لختها بر پاین وزن عروضی سطربندی نشدهاند و ما
خط ممیزی را در جایی که لخت باید پایان پذیرد قرار دادهایم تا چگونگی تخطی شاعر از سطربندی بر پاین وزن شعر آشکار شود

(سطربندی برگرفته از هشت کتا

سپهری است و خطهای ممیز افزودة ما):

دره مهتا اندود /و چنان روشن کوه /که خدا پیدا بود
در بلندیها ،ما
دورها گم /سطحها شسته /و نگاه از همه شب نازکتر
دستهایت /ساقن سبز پیامی را میداد به من
و سفالینن انس /با نفسهایت آهسته ترک میخورد
و تپ هامان میریخت به سنگ
از شرابی دیرین /شن تابستان در رگها
و لعا

مهتا  /روی رفتارت

تو شگرف /تو رها /و برازندة خاک (سپهری)334 :1375 ،
خطهای ممیزی که ما به سطربندی سپهری افزودیم ،روشن میسازد که نُه سطر باال ،از دید عروضی دربردارنددة ندوزده لخدت
است که اگر سنجن ما در سطربندی وزن باشد ،میبایست در نوزده سطر نوشته میشدند .سپهری در این زمینده ،جدزو نموندههدای
استثنائی است و بیشترِ شاعران شناختهشده سنجن وزن را برای سطربندی پذیرفتهاند؛ زیرا سطربندی بر پاین معنی جملهها ،خوان
درست و موسیقایی شعر و دریافت وزن را دچار اشکال میکند.
اگر همداستان با بیشتر نیمایی سرایان برجسته سنجن سطربندی را برای آسان یا تر شدن وزن شعر تنها وزن بدانیم ،بسیار
رخ می دهد که ناچاریم جمله ای را در چند سطر بنویسیم تا هر لخت دارای ساختار وزنی درسدت باشدد .در شدعر نیمدایی،
شکستن ی

جملن بلند و زیر هم نوشتن اجزای آن برای گنجاندن آن در وزن ،نمونه های فراوان دارد .اما آن گاه کده جملده

چندان بلند نیست یا ساختاری دستورمند ( یا نزدی

به ساختار دستورمند) دارد یا اجدزای جداشدونده کوتداه هسدتند ،ایدن

جداسازی را چندا ن پسندیده نمی یابیم؛ مثالً شعر «احسا » سایه از دو جملن ساده که با واو به هم پیوند یافتده اندد سداخته
شده است و می توان آن را به شیوة نثر چنین نوشت « :بسترم صدف خالی ی

تنهایی است و تو چون مروارید ،گدردن آویدز

کسان دگری» اما شاعر ناچار شده جمله ای چنین هموار و رو ان را برای نمایاندن وزن ،این گونه بنویسد:
بسترم
صدف خالی ی

تنهاییست

و تو چون مروارید
گردنآویز کسان دگری (ابتهاج)31 :1316 ،

2

یا گاه سراسر جمله در لختی میگنجد و تنها فعل پایانی به تنهایی لختی دیگر را میسازد کده نشدان از چیرگدی وزن بدر ذهدن
شاعر دارد و اینکه او نمی تواند به آسانی سخن خود را در وزن بگنجاند .برای نمونه جدا ماندن فعل از دیگر بخ های جملده در
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شعر زیر ،پسندیده نمینماید:
بهجای آن دو چشم تیز دوربین
دو مهرة سیاه تیرهتا
نهادهاند
و پشت شیشه روی صخرهای
عقا

را درون قا

نهادهاند (شفیعی کدکنی)356 :1315 ،
بیشترین کوتاهسازی ی
کوتاه ی

لخت را در لختهای ی

هجایی و دو هجایی میتوان دید .از دید موسیقایی هرچه شمار سدطرهدای

یا دو هجایی در شعری کمتر باشد ،بهتر است؛ زیرا سطر ی

هجایی ی

هجای بلند به شمار میرود و به خودی خدود

وزنی ندارد و وزن دو هجایی نیز چندان آشکارکنندة وزن نیست؛ بهویژه اینکه اگر هجای دوم در ی

زنجیرة هجایی کوتاه باشدد،

سطر دو هجایی از وزن آن زنجیره بیرون خواهد بود .شاعر آن گاه که نمیتواند سخن خود را در وزن بگنجاند ،میکوشد بدا جددا
کردن ی

یا دو هجا از تنگنای وزن رهایی یابد .با این شیوه (و همراه بدا بدهکدار بدردن گسدتردة اختیدارات شداعری) هدر سدخن

ناموزونی را میتوان در الگوی ی

وزن گنجاند؛ بدرای نمونده جملدن « وقتدی کده افتدان ،خیدزان خدود را بده روی بدام رسداندیم»

بههیچروی با زنجیرة هجایی « »... - U - U - - U U - U - U - -هماهنگ نیست ،ولی میتدوان آن را چندین نوشدت و در
زنجیرة وزن یادشده گنجاند:
وقتی که /افتان /3خیزان /خود را به روی بام رساندیم (منزوی)667 :1311 ،
اما چنین کاری ،نشاندهندة چیرگی وزن بر شاعر است .همچنین اگر لختهای کوتاه ی
ی سره از دست میرود؛ چنانکه در این ش

یا دو هجایی در پی هدم بیایندد ،وزن

لخت (که در سرودهای با همان زنجیرة هجایی پیشین آمده) وزنی نمود ندارد» :بدر/

فرزند /دین /دارایی /اخالق /زن» (همان.)713 :
نمونههایی از سطرهای ی
«بعد /دیشب شیرین پل

هجایی:
را» (سپهری« ،)454 :1375 ،بعد /دست در آغاز جسم آ تنی کرد» (همان« ،)457 :مدن /گدیج شددم»

(همان« ،)412 :آی /شاعر! آن خشم فروخوردة قومت را از نو بسرای» (شفیعی کدکنی« ،)151 :1315 ،آه /بیگانگی بدا خدود اسدت
این /یا /بیگانگی با خدا بود» (شفیعی کدکنی« ،)251 :1376 ،این /مسکیناناند» (همان.)453 :
نمونههایی از سطرهای دو هجایی:
«اما /خورشید( »4شاملو« ،)174 :1371 ،زیرا /کردید و نکردید» (شفیعی کدکنی« ،)355 :1315 ،دیوار /یا سیم خاردار نمیداندد»
(شفیعی کدکنی« ،)254 :1376 ،نزدی تر شدم /آنگاه /دیدم» (همان« ،)333 :گفتم /:فرزانگدان مشدرق اینداناندد » (همدان،)453 :
«وقتی /با میوة رسیدة لب هایت» (منزوی« )742 :1311 ،دیگر /انگشت های صدمه و سیلی /...دیگر /دست و دهان» (همدان،)715 :
«اما /وقتی /هر بوسن تو تشنهترم میکند» (همان.)125 :
به همانسان که پیشتر گفته شد غالب نیماییسرایان -به گواهی سطربندی دفترهای شعرشان -سدنجن وزن بدرای سدطربندی را
پذیرفتهاند؛ اما گاه میبینیم شاعری که پایبند به سطربندی بر پاین وزن است ،در نمونههایی استثنایی این هنجار را میشکند .چنین
نمونههایی بیشتر در جایی نمود مییابد که شاعر ناچار شده در پا داشدت وزن ،واژه یدا بخشدی کوتداه از ید
جداگانه بشمارد اما در نوشتن شعر این جداسازی را نابهنجار یافته و جمله را ی سره در ی
خود آن بخ

جداشده را برای راست آمدن وزن ،در ذهن خوی

جملده را لختدی

سطر نوشته تا خوانندة آشنا بده وزن

جدا سازد و جدا بخواند:

«کنون به دست آورید /مساحت عشق را /که چندها برابر عالم است» (شفیعی کدکنی)213 :1315 ،
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الگوی وزنی ساخته شده از تکرار « »- U - - U - Uدر لخت سوم درهم ریخته است و تنها راه هموار کردن وزن آن اسدت کده
«که چندها» را ی

لخت بهشمار آوریم و «برابر عالم است» را به سطر دیگر ببریم تا لختی جداگانه بهشمار آید:

که چندها ()- U - U
برابر عالم است ()- U - - U - U
شاعر روا ندیده «که چندها» را در لختی جدا بنویسد ،اما از دید وزنی هم نتوانسته شعر را به گونهای بسازد تا این بخ
در وزن ،از بخ

کوتداه

دیگر جمله جدا نیفتد.5

جملن «آهنگ دیگری داشت فریادهای او» (شدفیعی کددکنی )217 :1376 ،در زنجیدرة »- U - U - - U U - U - U - -
 »...سروده شده است اما با آن همخوانی ندارد و برای راست آمدن وزن می بایدد آن را دو لخدت بشدماریم کده لخدت نخسدت بدا
تسکین پایان پذیرفته است:
آهنگ دیگری داشت ()- - U - U - -
فریادهای او ()- U - U - -
در این بخ

از شعر« :هر شب هزار سیال  ،خطهای مرز را با خوی

میسراید و در خوی

میبرد» (شفیعی کدکنی:1376 ،

)332
گذشته از اینکه جمله برای راست آمدن وزن پس از «را» بریده شده است ،سطربندی لخت نخست درست نیست و بایدد آن را
به دو بخ

کرد:

هر شب هزار سیال

()- - U - U - -

خطهای مرز را ()- U - U - -
در لختِ «ترجیح میدهم که درختی باشم» (همان« .)426 :با» میبایست هجای کوتاه میبود .تنهدا راه گنجانددنِ ایدن جملده در
وزن آن است که «باشم» را لختی جدا بهشمار آوریم که اگر (با نادیده گرفتن سطربندی شعر به دسدت خدودِ شداعر) چندین کندیم،
شعر نمونن آشکار شکستن ناروای جمله و کاربرد لخت دوهجایی خواهد بود:
ترجیح میدهم که درختی ()- - U U - U - U - -
باشم! ()- -
پایانلختها

.2
یکی از لغزشها یا سادهانگاریهایی که در بررسی وزن شعر نیمایی و نوشتن قانون برای آن روی داده ایدن اسدت کده بسدیاری از
شاعران و سخنسنجان میپندارند که شاعر در هر سطر (لخت یا مصراع) شعر نیمایی میتواند ی

زنجیرة هجایی را تا هر جا کده

می خواهد دنبال کند و آزاد است هر جا که میخواهد آن را به پایان برساند .اما باید دانست کده اگدر شداعر سدطر را در جدایی از
زنجیرة هجایی به پایان برساند که ی

هجای کوتاه قرار دارد ،هجای کوتاه به هجای بلند دیگرگون مدیشدود و بددینسدان ،نظدم

ریاضی در زنجیرة هجایی بر هم میخورد .از همان آغاز ،در نوشتن قانون وزن شعر نیمایی ،این نکتده از دیدد پژوهشدگران نهفتده
ماند؛ برای نمونه ،اخوانثالث در جستاری الگوی ارکانِ چند وزن را آورده تا رکنهایی را که در هر وزن بدهکدار مدیتوانندد رفدت
آشکار سازد .او «فاعل» را در زنجیرة وزنی بحر رمل نیمایی نشانده است (ر.ک :اخوان ثالث .)121 :1376 ،اما اگر به الگوی وزندی
فاعالتن ( )- - U -بنگریم الگوی فاعل را در آن نمییابیم؛ زیرا فاعل برابر با دو هجای بلند ( )- -است امدا در فداعالتن هجدای
دوم ،کوتاه است« .فاعل» از آنجا پدید آمده که اخوان ایستادن بر روی هجای کوتاه دوم را روا دانسته است .او بدا همدین برداشدت
در سروده های خود بارها بر روی هجای کوتاه ایستاده و نظم ریاضی زنجیرة هجایی را از میان برده است .این

نموندهای چندد از

اخوان و دیگر شاعران در زنجیرة هجایی «:»... - U - U - - U U - U - U - -
در شعر «دستهای خانامیر» (اخوان ثالث )36 :1317 ،این لختها در جایگاه ی

هجای کوتاه به پایان رسیدهاند« :در هر شیار
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سادة آن جاوید /باران روشنی و صفا بارد»« ،افزون ز صد بهشت خدا میوه و شکوفه و گل دارد» «با اینهمده دراوت و زیبدایی»،
آن بیش  /رقصیست از لطافت و رعنایی /آیا چگونه باید باور کرد /این دستهای اینهمه انسانی /مثدل دو

«هر اهتزاز و جنب

روز ،دو شب نورانی»« ،وانگه چنین جنایت پرخوفی /این را دگر نشاید باور کرد»« ،ایدن دسدتهدا چگونده ...و مدیدیددم»« ،ایدن
دستها به چابکی و گرمی /همراه با خشونتشان نرمی»« ،مثل گالبیِ دل من امشب»« ،گم کرده است راه نگاه
شاید راه

را»« ،بربسته است

را»« ،غوغاکنان دو خرمنِ خون سوزد»« ،کز پیه گرگ هار میافروزد»« ،که انحنای گردنشان گدویی /مدیخدارد»« ،ایدن

زوزهوار نالد و آن زارد»« ،این

دو ابر تیره که میبارد»« ،آیا کدام پیرزن جادو».

و در شعر «تغزلی در باران» (منزوی )675-663 :1311 ،این لختها« :در باران»« ،خواهم شست»« ،که شدعر شدعرهایم خواهدد
بود»« ،ای نام تو تغزل دیرینم».
این سه لخت در هجای یازدهم (که هجایی کوتاه است) پایان پذیرفتدهاندد« :سداعت میدان کنددن و آکنددن»« ،در زیدر زاندوانم
میلرزد»« ،آوار هم به تجربه میارزد» (همان )115 :و سه لخت پیاپی از شعر «دیوارها» چنین هسدتند« :پوسدیده کتفشدان همده در
زنجیر /خشکیده بوسهها همهشان بر لب /وز استقامت همه آن مردان» (شاملو )176 :1371 ،و این لختها از «شدعری کده زنددگی
خیال  ،او» (همان« ،)153 :این کار مشکل است و تحملسوز» (همان« ،)157 :او فتحنامههدای زمدان

است»« :در آسمان خش

را» (همان )165 :و« :اما میان مزرعه این دیوار» (همان.)175 :
چهار لخت پیاپی از شعر «ای بازگشته» چنین هستند« :ی
تنها ی

بار نیز یادت اگر باشد /وقتی تو راهی سفری بودی /ی

لحظده وای

لحظه /سر روی شانههای هم آوردیم» (مشیری.)314 :1312 ،

«یا سیم خاردار نمیداند» و «از پای و پویه بازنمیماند» (شفیعی کدکنی« ،)254 :1376 ،میشوید» (همان« ،)231 :غیر از خمدار
هیچ نخواهی دید» (همان« ،)232 :امشب نوار عرف و بیعت را» (همان« ،)333 :و خوا های دایدرهوارش را» (همدان« ،)334 :آن
سبزهزار مخمل روح

را» (همان.)335 :

در زنجیرة هجایی «:»... - U U - U - U - - U U - U - U
«ورق زد» (سپهری« ،)333 :1375 ،و لکههای بهارش را» (شفیعی کدکنی« ،)211 :1376 ،بگو برای چه خاموشی» و «بگو بدرای
چه میترسی» (همان« ،)231 :سپیده میدانست آیا»« ،چه قلبهای بزرگی را» و «دوبداره از تدپ

افکندندد» (همدان« ،)233 :و بداز

میداند آیا» (همان.)355 :
نکتن افزودنی دیگر این است که دو ویژگی میتواند شعر نیمایی (بیشتر شعرهای دارای وزن متحداألرکان) را نزدید

بده بحدر

ویل سازد:
 -1پایان یافتن لخت با رکن سالم جز در نمونههایی که آن لخت دارای قافیه باشد (و به یاری آن بتوان مرزی میدان لخدتهدا یافدت و
آنها را از یکدیگر بازشناخت) مرز میان لختها را کمرنگ میکند یا از میان برمیدارد .این نکته از همان آغاز مورد توجه بوده و نیمدا هدم
به عنوان «جامد کردن وزن» به آن اشاره کرده است؛ برای نمونه« ،شاملو در یکی از شمارههای مجلدن خوشده بدا دوسدتان در مدورد جامدد
کردن وزن نوشته بود که نیما در شعر معروف آی آدمها نخست چنین گفته بود:
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
دارد میکند جان

ی

نفر در آ

ی

نفر دارد که دست و پای دائم میزند

اما بعدها به جای میکند ،میسپارد گذاشت تا وزن را سنگین کند» (شمیسا)63 :1313 ،؛ یعنی به جای سده «فداعالتن» ،از سده
«فاعالتن +فع» بهره برد تا لخت با رکن سالم به پایان نرسد .آمدن «فع» نشاندهنددة پایدان لخدت اسدت؛ زیدرا روشدن اسدت کده
«فاعالتنِ» پس از «فع» (برابرِ «ی

نفر دا» در لخت سوم) نمیتواند در دنبالن لخدت دوم بیایدد (زیدرا در آن صدورت وزن شدعر از
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فاعالتن به مستفعالتن دگرگون میشود« :جان ی

نفر دا») و باید آن را به لخت دیگر ببریم.

نمونن دیگر :محمد قهرمان در خا رات خود نوشته است که اخوان در شعر «نماز» چنین سروده بود« :و صدای حیرت بیدار من
-من مست بودم »-اما شفیعی کدکنی و م .آزرم در کتا

شعر امروز ایران ی

«مست» به ایدن لخدت افزودندد و سدپس شدعر بده

همینسان پذیرفته شد (رک :اخوانثالث .)56 :1314 ،انگیزة آنان را باید در همان نکتن پی گفتده بجدوییم .آندان بدا افدزودن فداع
(مست) ،مرز پایان لختی دارای چهار فاعالتن را آشکار ساختهاند.
 -2بلند شدن بی

از اندازة لختها شعر را از دید تکرار ارکان به بحر ویل نزدی

میکند:

به هر زندان دوچندان نقب ،در هر نقب چندین حجره ،در هر حجره چندین مرد در زنجیر
از این زنجیریان ی

تن زن

را در تب تاری

بهتانی به ضر

دشنهای کشته است

از این مردان یکی در فهر تابستان سوزان ،نان فرزندان خود را بر سر برزن ،به خون نانفروش سخت دندانگدرد آغشدته اسدت
(شاملو)355 :1371 ،
.3اختیاراتوضرورات
بهرهگیری از اختیارات شاعری در شعر نو گاه می تواند وزن را مخدوش کند و دست یافتن به وزن درست را دشوار سازد؛ زیرا در
شعر کهن هماندازه بودن مصرعها ذهن را در یافتن وزن یاری میرساند ،ولی در شعر نو ،گاه مصرعی چندان کوتداه اسدت کده بدا
کاربرد ی

اختیار شاعری وزن آن دیریا

میشود .در دنبالن سخن چند نکتده در زمیندن کداربرد اختیدارات و ضدرورات در شدعر

نیمایی خواهد آمد .شاید برخی از نکتههایی که در این بخ

آمدهاند ویژة وزن شعر نیمایی نباشند ،اما از دید ما میتوانند در شعر

نیمایی -که لختهایی کوتاه و بلند دارد -نمود و برجستگی بیشتری بیابند .ی

نمونه گدواه ایدن را کده تشدخیک کداربرد اختیدار

شاعری در لختهای کوتاه شعر نیمایی دشوار است ،در نقدی میتوان یافت که محمد قهرمان بر شعر دوست نزدی

خود مهددی

اخوان ثالث نوشته و وزن این لخت را نادرست دانسته است« :زهرمارم میکردم» (اخوانثالث .)127 :1317 ،او دربارة لخت یادشده
نوشته است« :با هیچی

از مصراعها نمیخواند .برای آنکه وزن این مصراع درست شود ،یا باید به اندازة ی

فع پس از زهرمدارم

بکاهیم و یا بعد از میکردم کلمهای هموزن فعلن بیفزاییم .اگر بگوییم :زهرمارم کردم وزن راست میآید ...و اگر کلمدهای در آخدر
مصراع بیفزاییم تا مثالً بشود :زهرمارم میکردم [باری] و یا کلمهای دیگر به همین وزن ،باز همانندهایی در شعر دارد ... :دسدتهدا
از دو رف واکرده /مثل ی

چو ِ نه هموارِ صلیب /پدرت آن باال خوابیده است» (اخوانثالث.)57-56 :1314 ،

گویی قهرمان درنیافته است که با در نظر گرفتن اختیار تسکین در «می» (هجای نخستِ «میکردم») وزن این لخت با الگوی «-
 »...- - U U - - Uهمخوانی دارد .شاید کوتاه بودن جمله او را به این لغزش افکنده است؛ چنانکه میبینیم با افدزوده شددن دو
هجای دیگر همان لخت را درست میشمارد .البته تأکید قهرمان بر اینکه برای لخت «همانندی» در لختهای دیگر شعر بیابد ایدن
گمان را نیرو میبخشد که او میخواسته شمار هجاهای این لخت (و نه الگوی قرار گرفتن هجاهای کوتاه و بلند) را با لخدتهدای
دیگر شعر برابر سازد و اگر چنین باشد ،این برداشت او بی

از برداشت نخست نادرست مدینمایدد؛ یعندی بده دیگدر سدخن ،او

گونهگونی برخاسته از کوتاه و بلند شدن لختها را (که ما آن را از برتریهای موسیقایی شعر نیمایی بر شدعر کهدن مدیداندیم) در
شعر نمیپسندیده و بر آن بوده است که تا جایی که میتواند لختها را هماندازه سازد.
.3/1اختیاریاضرورتدرلختنخستشعر
بهکار بردن اختیار یا ضرورت وزنی در لخت یا لختهای آغازین شعر (بهویژه در وزنهای کمکاربردتر) دریافت وزن را دشوار
میسازد؛ برای نمونه ،لخت نخست شعر «پیوند» چنین است« :دیر آمدده بدودم» (مندزوی )735 :1311 ،کده پدس از حدذف همدزة
«آمده» ،هجای کوتاه چهارم لخت را باید بلند خواند تا وزن شعر (مستفعلن فعلن) آشکار شود .گذشته از نازیبدایی اشدباع در ایدن
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جملن ویژه ،آمدنِ آن در آغاز شعر و جایی که هنوز وزن شعر در گوش خواننده جایگیر نشده ،وزن را دیریا

ساخته است.

آغاز شعر «آواز پرنده» چنین است« :بر سر ساقن سبز شمشاد» (شفیعی کدکنی .)255 :1315 ،وزن جمله (فداعلن فداعلن فداعلن
فع) نمود آشکاری ندارد؛ زیرا در آن دو اشباع (در پایان دو واژة پیاپی «سرِ» و «ساقن») بهکار رفته است.
دریافت وزن شعر «کسوف» هم با خواندن لخت نخست آن دشوار است« :خنیاگر کور در کوچن دیگر» (شفیعی کددکنی:1376 ،
 .)161با آمدن سه لخت دیگر همچنان وزن کمکاربرد این شعر چندان آشکار نمیشود:
خنیاگر کور در کوچه دیگر
یارای آواز خواندن ندارد
مثل پیامی دروغین
روی لبی ایستاده (همانجا)
از آنجا که وزن این شعر کمکاربرد است و در دنبالن آن اختیارات شاعری همچنان دیده میشود ،تنها با درنگ بیشتر بدر سراسدر
شعر درمییابیم زنجیرة هجایی وزن آن چنین است:
 .... U - - U - - U - - U -و شاعر در لختهای نخست (هجای چهارم) ،سوم و چهارم (هجای دوم) از اشباع بهره برده است.
گاه اختیارهای بهکاررفته در چند لخت آغازین شعر چنان است که خواننده پی

از رسیدن به میاندن شدعر ،از دریافدت وزن آن

بازمیماند:
این دستهای زیبا
این دستهای غمگین ،معصوم
و انگشتهای چاب

و خوش رح

با ناخن حنایی (اخوانثالث)36 :1317 ،
پی

از رسیدن به لخت سپسین« :چون شمعهای کوچ

روشن کنار هم» (همانجا) یافتن وزن این شعر (زنجیرة هجایی «- -

 )»...- U - U - - U U - U - Uدشوار است؛ زیرا در لختهای نخست ،دوم و چهارم ،تسکین به کار رفته است .در لخدت
دوم تسکین در میانن لخت است اما لخت نخست و چهارم (که در آن اشباع هم هست) با تسکین به پایان رسیدهاند و میتدوان در
این دو ،وزنی دیگر را هم شنید (این نکته را در بخ

تسکین برمیرسیم) .افزون بر این ،در لخت سوم میبایدد همدزة انگشدت را

نادیده بینگاریم («و +ان +گشت» را «ون +گشت» بخوانیم).
.3/2تسکین
کاربرد تسکین در برخی جایگاهها میتواند وزن شعر را ی سره دیگرگون نشان دهد:
«کآگاه یا نیاگاه»« ،این دستها چگونه /میخواستم بگویم» (اخوانثالث« ،)37 :1317 ،هنگام و نابههنگام /وفان /واپس نمینهد
گام» (شفیعی کدکنی« ،)135 :1315 ،روزی که خیل تاتار»« ،سال کتا سوزان»« ،از هر رف که آید»» ،ما در صد

گددایان» و «از

دور میشنیدیم» (شفیعی کدکنی« ،)217 :1376 ،بنگر به نسترنها» (همان« ،)316 :با خوا های رنگین» (مشیری.)176 :1312،
چنین مینماید که وزن شعرهای یادشده از تکرار « »- - U - U - -پدید آمده است اما این شعرها در زنجیرة »U - U - -
  »... - U - U - - U Uسروده شدهاند و به پایان بردن لخت با تسکین دو هجدای هفدتم و هشدتم ،وزن را چندین دیگرگدوننموده است؛ بهویژه اگر تسکین در چند لخت پیاپی بیاید ،وزن اصلی ی سره فراموش میشود:
«چندی افول کرده است /وین
«سیالبن عتاب  /خیزا

دوباره ناگاه /تابیده از کرانها /در من حلول کرده است» (شفیعی کدکنی)327 :1376 ،

پیچ و تاب  /پویندِ اضطراب » (همان)335 :
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«امّید روشنی را /با ما نگاه دارد» (ابتهاج:1316 ،ص.)162
بر این پایه میتوان گفت :بهتر است تسکین در پایان لخت نیاید و اگر میآید ،در چند لخت پیاپی تکرار نشود.
در بخ

«پایان لختها» گفتیم که به پایان بردن لخت در جایی از زنجیرة هجایی کده ید

هجدای کوتداه قدرار دارد ،درسدت

نیست .این

می افزاییم که اگر در لختی چنین کاربردی با اختیار تسکین همراه شود ،وزن بی

آشفته میشود؛ برای نمونه،

از پی

این لختها که در زنجیرة هجایی سرودههای پیشین ساخته شدهاند» :آیا چگونه باید باور کدرد»« ،ایدن را دگدر نشداید بداور کدرد»
(اخوانثالث« ،)37 :1317 ،میخواستم بگویم یا گفتم» (همان« ،)31 :وز یادهای مدفون ،آواری»« ،بربسدته اسدت شداید راهد
(همددان« ،)33 :مددن بددا شددکیب خاکسددتر ماندددم» (ابتهدداج« ،)161 :1316 ،ی د
«.)314فرزانگان مشرق ایناناند » (شفیعی کدکنی )453 :1376 ،و «با خوا

لحظدده ،وای تنهددا ی د

را»

لحظدده» (مشددیری:1312 ،

سالیان میجنگیدیم» (منزوی )667 :1311 ،بدا الگدوی

وزنی یادشده ناسازگاری دارند و با پنج هجای بلند (که در زنجیرة هجایی شعر نیست) به پایان میرسند (الگوی هجایی آنها چنین
شده است)»- - - - - U - U - -« :؛ زیرا جملگی در جایگاه هجای کوتاه به پایان رسیدهاند و در آنها به جای دو هجای کوتداه
هفتم و هشتم ،ی

هجای بلند آمده است.

هایتکهجایی

ضرورتاشباعدرواژه

.3/3
بلند به شمار آوردن هجای کوتاه اگر در واژههای ت

هجایی بیاید ،نمود موسیقایی پسندیدهای ندارد:

«مثل دو روز ،دو شب نورانی» (اخوانثالث« ،)37 :1317 ،این دگر معجز توبود ای عشق» (شفیعی کدکنی)133 :1315 ،
چنین مینماید که ناگزیری شاعران از بهکار بردن اشباع در برخی واژههای ت هجایی پرکاربرد ،خود به پیدای

هنجداری تدازه

در شعر نیمایی انجامیده است؛ چنانکه در آغاز لختهای شعر نیمایی در بسدیاری نموندههدا هجدای کوتداه (بیشدتر از هدر هجدای
کوتاهی حرفِ «و» و با اختالف بسیار پس از آن حرف «که» و ضمیر «تو») همراه با اشباع است:
«که سالهای سال در آن دخمه بوده بود /و سالهای سال دگر بود بایدش» (اخوانثالدث« ،)31 :1317 ،که ه انحندای گردنشدان
گویی» (همان« ،)33 :توآنچه در قصه خوانند /تو آنچه بیاختیارند پیش  /و آنچه خواهند و نام

ندانند» (همدان« ،)46 :تو روح

روییدنی ،سحر سبز جوانه» (همان« ،)55 :تو در خزان غمآلود زندان»« ،تو خوشترین خندة سرنوشدتی» (همدان« ،)51 :و زیرشدان
تختهای قالی سبز و سیرا  /و تختی از سنگ خارا»« ،و گوید آزادی اما دروغ است»« ،و نی کالمی شنیده» (همان« ،)52 :که گویدد
آزادی و راست گوید»« ،و راستی را عجب عالم پرشگفتی»« ،و اولین جام می بر سر دست» (همان« ،)53 :و روشنایی بر سر شداخ
سپیداران» (شفیعی کدکنی« ،)235 :1315 ،که کسی در فکر آوازی نخواهد بود» (همان« ،)335 :و تو را ناگاه برباید» و «که دهان را
میگشاید بهر آن فرجام نافرجام» (همان« ،)451 :و برگهای سربی سنجد کندار راه» (همدان« ،)473 :و مدن در انتظدار کده خواندد
خرو

صبح» (شاملو« ،)145 :1371 ،و برگهای خش

و مگسهای خرد را» (همان« ،)174 :و با وجود ایدن» (همدان« ،)177 :و

سرود سرد پرتوفان دریای حماسهخوان گرفته اوج» (همان« ،)112 :و عبو

فلمت خیس شب مغموم» (همانجا)« ،و به زیر لدب

چنین میگوید عابر» (همان« ،)113 :و به خود اینگونه در نجوای خاموش است عابر» و «و به خود اینگونه نجدوا مدیکندد عدابر»
(همان« ،)114 :که به زیر چشم توفان برمیافرازد شراع کشتی خود را» و «که به گرماگرم وصلی کوته و پردرد» (همان،)115 :
اما این هنجار تازه (اگر آن را چونان هنجار بپذیریم) با ساختار آوایی و کش

مصوتها در زبان پارسی و حتی زیباییشناسدی

عروضی (که در این زمینه چون پای ذوق به میان میآید ،جای چون و چرا هست) ،ناسازگار است.
نکتن فرعی درخور یادکرد این است که اشباع در هجای پایانی واژگان بهکار میرود و در میانن واژه نمیتوان از آن بهره برد .امدا
در شعرهای نیمایی نمونههایی انگشتشمار از کاربرد نادرست اشباع در میانن واژه دیده میشود که شاعر با نادیدده گدرفتن نشدانن
جمع یا بخ

دوم واژههای مرکب ،بخ

نخست را واژهای جدا به شمار آورده و اشباع را در آنها روا شمرده است؛ مثالً «جده» و
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«مه» (که هجای پایانی «شکنجه» و «چکمه» هستند) در «شکنجهگاه» و «چکمهپوش» هجای میانی به شمار میروند و اشباع در آنها
روا نیست:
«در رواق هر شکنجهگاه پنهانی این فردو

فلمآیین» (شاملو )171 :1371 ،بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

فع.
«زیر پای مرد چکمهپوش» (ابتهاج )11 :1316 ،بر وزن فاعالتن فاعالتن فع.
دو نمونن دیگر:
«و سرود سرد پرتوفان دریای حماسهخوان گرفته اوج» (شاملو .)112 :1371 ،برابر با پنج فاعالتن +فع (فاع).
«سه» در «حماسهخوان» به اشباع خوانده میشود .گذشته از نابهنجاری اشباع یادشده ،چهار اشباع دیگدر در ایدن لخدت هسدت؛
چنانکه پس از این گفته خواهد آمد ،تکرار چندبارة اشباع در ی

لخت از گوشنوازی موسیقی شعر میتواند بکاهد.

«و لبخندِ جوانهها» (شفیعی کدکنی )413 :1376 ،بر وزن مفاعلین مفاعلین.
«نه» هجای پایانی واژة «جوانه» است ،اما از آنجا که واژه با «ها» جمع بسته شده است ،هجای «نه» هجای میانی به شمار میرود
و اشباع آن درست نمینماید.
اشباعهایی از این دست آنگاه نمود بیشتر و ناپسندتری مییابند که در جایگاه قافیه بیایند و به ضدرورت در آن جایگداه تکدرار
شوند:
از اینان چند کس در خلوت ی

روز بارانریز بر راه رباخواری نشستهاند

کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستهاند
کسانی نیمشب در گورهای تازه دندان الی مردگان را میشکستهاند
من اما هیچکس را در شبی تاری

و توفانی نکشتهام

من اما راه بر مرد رباخواری نبستهام
من اما نیمههای شب ز بامی بر سر بامی نجستهام (شاملو)356-355 :1371 ،
 .3/4چند اختیار و ضرورت در ی

لخت

همراه شدن چند اختیار و ضرورت در ی

لخت ،به همواری موسیقی بیرونی آسدیب مدیتواندد رسداند؛ بدرای نمونده ،اگدر از

خوانندهای که با وزن آشنایی دارد بخواهند با خواندن این دو لخت وزن را (که در هر دو یکسان است) بگوید ،بدهسدختی از پدس
این کار برتواند آمد« :مثل گالبیِ دل من امشب» (اخوان ثالث« ،)31 :1317 ،که شعر شعرهایم خواهد بود» (مندزوی)675 :1311 ،؛
زیرا لخت نخست افزون بر اینکه در جای ی

هجای کوتاه به پایان رسیده دارای دو اشباع ( هجای پایانی «مثلِ» و «گالبیِ») است

و در لخت دوم «که» دارای اشباع است« ،یَم» تسکین دارد و لخت در جای هجای کوتاه به پایان رسیده است.
در لخت «زندگی بر همن مرغان تنگ آمده است» (شفیعی کدکنی ،)157 :1315 ،ی

اشباع (در هجای پایانیِ «همن») و تسدکین

(در «غان») در کنار حذف بیعی همزه (تنگ آ = تن  +گا) وزن شعر (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن) را دیریا

ساخته است.

 آفاق شهر پر بود از سیره و سروداما در آن میانه
ز شادی
کس را خبر نبود ز تقریر چنگ و عود (همان)114 :
در لخت نخست ،اختیار تسکین «بود» (که به قرینن «نبود» در لخت سوم ،نباید آن را «بُوَد» بخوانیم) با حذف همدزة «از» همدراه
شده است و همراهی این دو ،یافتن وزن شعر را سخت کرده است.
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کاربرد چند اشباع در ی

لخت شاید وزن را چندان دیریا

نسازد اما از گوشنوازی موسیقی شعر میکاهد و خدوان

همدوار

را دشوار میسازد« :و عبو ِ فلمتِ خیسِ شبِ مغموم» (شاملو .)112 :1371 ،افزون بر «و» کده در آغداز آمدده اسدت ،هدر چهدار
کسرة این لخت را باید به اشباع خواند.
ناپذیریبرخیوزنها


گسترش
.4
در وزنهای متحداألرکان وزن آشکارا خود را نشان می دهد و به پایان بردن لخت در هر ی
با آمدن ی

از هجاهای بلند پذیرفتنی است؛ زیرا

رکن ،خواننده آهنگ رکنهای دیگر را (که با رکن نخست همسان هسدتند) هدم در گدوش خواهدد داشدت و ف دای

موسیقایی شعر نابهنجار نخواهد شد .پس برای نمونه در شعرهایی با زنجیرة هجایی « »... - - - U - - - U - - - Uلختهایی
با چنین الگوهایی میتوان ساخت:
---U
--U
-U---U
---U---U
و...
اما در وزنهای متناو األرکان کار بدین سادگی نیست؛ برای نمونه زنجیرة عروضدی « »- - U U - U - U - - U U -کده
آن را چنین رکنبندی کردهاند« :مفتعلن فاعالت مفتعلن فع» وزنی است که در آن کمتر میتوان از گونهگونی وزنی بهره برد؛ زیدرا
هرچند از دید نظری میتوان چنین وزنهایی را از آن استخراج کرد:
-UU--UU-U--UU-U-U--UU-UU-U-U--UUو...
اما ساختار آن که از تکرار دو الگوی گوناگون یعنی « »- U U -و « »U - U -ساخته میشود چنان است کده بدا ایسدتادن بدر
جایگاههای گوناگون ،یکی از دو الگو از دست میرود و وزن به وزنی دیگر که در عروض کهن کداربرد دارد ،همانندد مدیشدود؛
برای نمونه اگر لختی تنها از « »- U U -پدید آید ،از آنجا که دنبالن زنجیرة هجایی از همین الگو پیروی نمیکند با ایستادن بر آن
آهنگ راستین شعر به گوش نمی رسد و شنونده بیشتر انتظار تکرار همین رکن ،یعنی وزن «مفتعلن مفتعلن ،»...را خواهد داشت .از
همین روست که شاعران (شاید نه با دریافت تئوری

این دشواری ،که از راه ذوق) در این وزن از کوتداه و بلندد کدردن لخدتهدا

کمتر بهره برده اند؛ برای نمونه ،شفیعی کدکنی در شعر سی و پنج لختی «در جدال با قهقهه» که در همین زنجیرة عروضدی سدروده
شده ،سی و چهار لخت را یکسان با هم در الگوی « »- - U U - U - U - - U U -ساخته و تنهدا در ید

مصدرع از الگدوی

دیگر بهره برده است» :قهقهه گفتا» (شفیعی کدکنی )313 :1315 ،که برابر است با.»- - U U -» :
لغزشبرانگیزیوزن

.5
کوتاه و بلندد شددن لخدتهدا در برخدی وزنهدا بدهویدژه در زنجیدرة هجدایی « »...- U - U - - U U - U - U - -بسدیار
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لغزشبرانگیز است .در شعر کهن از کوتاه و بلند شدن مصرع میتوان به کاستی یا فزونی وزن در آن پی بدرد .امدا از آنجدا کده در
شعر نو مصرعها میتوانند کوتاه و بلند شوند ،گوش فزونی یا کاستی راهیافته در الگوی وزنی شعر را بهآسانی درنمییابد .آنچه در
این بخ  ،به نام لغزش وزنی میآوریم نمونه هایی هستند که شاعر در آنها نظم ریاضی را در زنجیرة هجایی شعر برهم زده اسدت
و با در نظر گرفتن هیچ اختیار و ضرورتی نمیتوان شعر او را دارای این نظم ریاضی دانست .برخی شاعران آشنایی درخدوری بدا
قانونهای وزن نداشتهاند یا با کماهمیت شمردن وزن و کم رندگ کدردن نقد

آن در سداخت شدعر ،آگاهانده و خودخواسدته (یدا

دستکم با ادعای خودخواسته بودن) از پا داشت برخی قانونهای وزنی سرپیچی کردهاند .شاعرانی مانند فروغ فرخزاد ،محمدود
مشرف آزاد تهرانی ،نصرت رحمانی و ...در این دسته میگنجند .امدا نمونده هدای ایدن بخد
نیماییسراست که از قانونهای وزن شعر پارسی آگاهند و به گواهی سرودههایشان (بی
همواره این قانونها را پا

داشتهاند و نمونه های آمده در این بخ

برگرفتده از شدعر شداعران برجسدتن

از ندود و چندد درصدد سدرودههایشدان)

در شمار استثناهایی هستند که همین استثنا بودن این گمان را

نیرو میبخشد که پای لغزشی در میان بوده و شاعر آگاهانه یا برای آفریدن هنجاری تازه دست به این هنجارگریزی نزده اسدت .بدا
اینهمه ،نمی توان حکمی قطعی صادر کرد .تنها نکتن قطعی آن است که در همن این نمونهها نظم ریاضدی زنجیدرة هجدایی بدرهم
خورده است.
در زنجیرة هجایی «:»...- U - U - - U U - U - U - -
«این دستهای اینهمه ا مینانبخ » (اخوانثالث )37 :1317 ،هجای بلند «نان» (از واژة «ا میندان») بده جدای هجدای کوتداه
نشسته است.
«کف

تمیز واکسزده باید به پا کند» (شاملو )155 :1371 ،برای راست آمدن وزن بایدد «کدس» را از «واکدس» حدذف کندیم و

چنین بخوانیم :کف

تمیز وازده باید به پا کند!

«هم ضربههای شاد را» (همان )151 :و «باری سخن دراز شد /وین زخم دردناک را» (همدان :همدانجدا) هجاهدای بلندد «را» و
«شد» و «را» در جای هجای کوتاه نشستهاند.
«که به لرزیدن پسِ این دیوار ،محق هستند /حرفی نمیگوید» (همان .)177-176 :ی سره بیرون از وزن است.
«با فرصت مزیدِ آزادیِ مزید» (همان )177 :تنها اگر به شیوهای نابهنجار «آزادی» را که م افإلیه «مزیدِ» نخست است به لخدت
دیگر ببریم وزن راست خواهد آمد.
«هنوز» (همان )121 :نمی تواند لختی از شعری در این وزن باشد« .تکرار میکردند» (همدان )123 :هدم بیدرون از وزن اسدت و
برای راست آمدن وزن میباید هجای بلند «کر» را به هجای کوتاه دگرگون سازیم .در همین صفحه لخدت «تکدرار کنندد» (همدان:
همانجا) هم از وزن بیرون است .به جای این هر دو لخت میتوانیم بگوییم« :تکرار میکنند».
«بر زردی برشتن گندمزاری بال میکشد» (همان :همانجا) «زا» در جای هجای کوتاه نشسته و دنبالن لخدت هدم از وزن بیدرون
است .برای درست شدن وزن باید افزون بر کوتاه کردن هجای بلند «زا» ،هجای «ری» را حذف کنیم (بی در نظر گرفتن معنی) :بدر
زردی برشتن گندم ز بال میکشد!
«از پونن بهار سخن میگوید» (شفیعی کدکنی« )255 :1376 ،گو» در جای هجای کوتاه نشسته و وزن را آشدفته سداخته اسدت.
دوپاره کردن فعل «سخن میگوید» و به لخت دیگر بردن «میگوید» (با در نظر گرفتن اختیار تسکین در «ید») مدیتواندد تدوجیهی
برای درست نمایاندن وزن این شعر باشد اما چنین کاری شایسته نیست.
«این جمع تشنگان و خماران را خواهد بخشید» (همان )231 :پنج هجای بلند پیاپی «را خواهدد بخشدید» بدههدیچروی در ایدن
بخ

از زنجیرة هجایی نمیگنجند.
«خاکستر خجستن ققنوسی را» (همان )234 :بهجای هجای کوتاه یازدهم ،هجای بلند «سی» آمده است.

 / 141فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،3پیاپی)16پاییز1335

«بر جای سیمهای خاردار شما خواهد رست» (همان .)333 :هجای بلند «خا» در جای هجای کوتاه نشسته است .وزن در دنبالن
سخن هم آشفته است.
در شعر «همسدایه روی مهتدابی بدود» (مندزوی )661-666 :1311 ،شد

لختدی کده در پدی مدیآیندد از وزن بیدرون هسدتند:

«میدانستیم»« ،در مهتابی»« ،مسافر موعود»« ،مأیوسانه»« ،دفعههای فلمت را»« ،از مهتدابی» .و در شدعر «تغزلدی در بداران» (همدان:
 )675-663این هفت لخت« :شعری مهاجر است که میگذرد»« ،آهنگ بدال بدال شدعرم»« ،شدعرم هدوای نشسدتن دارد»« ،مهمدان
کوچههای بارانی خواهم بود»« ،و برگ برگ دفتر غمگینم را»« ،آنگاه شعر تازهام را»« ،با دستهای شاعرانن تو» .در لخدت پیشدین
سه لغزش راه یافته؛ زیرا افزون بر اینکه به جای هجای کوتاه هشتم ،هجایی بلند بهکار رفته ،هجای نهدم و دهدم (کده در زنجیدرة
هجایی هر دو بلند هستند) کوتاه شدهاند

.6

در زنجیرة هجایی «« :»...- U U - U - U - - U U - U - Uپیام بدرگ شدقایق را در لحظدهای کده مدیریدزد» (شدفیعی
کدکنی )233 :1376 ،تنها با کنار نهادن سه هجای «را در لح» و در نظر گرفتنِ تسکین در دو هجای کوتاه سدیزده و چهدارده ،وزن
شعر درست میشود« :پیام برگ شقایق ...فهای که میریزد».
«به هر چه میبینم در امتداد جوی و درخت» (شفیعی کدکنی )333 :1376 ،با ستردن هجای بلند «ام» وزن شعر راست میآیدد:
شدن وزن که برخاسدته از کداربرد تسدکین در «مدیبیدنم»

«به هر چه میبینم در تداد جوی و درخت»( .چنین مینماید که دیریا
است ،شاعر را در دنبالن لخت ،دچار لغزش وزنی کرده است).

حتی در وزنهای متحداألرکان و آسانتر هم لغزشهایی دیده میشود:
هجای بلند ،لخت دوم را ید سدره از

باز هم سبزتر از پی  /میبالد آوازم (شفیعی کدکنی .)421 :1376 ،پشت هم آمدن ش

ساختار وزنی شعر (فاعالتن/فعالتن فعالتن فعالتن )...بهدر آورده است .البته با دو توجیه دور میتدوان لخدت دوم را بده گوندهای
پذیرفتنی نشان داد .نخست اینکه لخت دوم را به دو بخ

کنیم تا «میبالد» و «آوازم» هر ی

لختدی جداگانده باشدند کده در آنهدا

فعالتن به اختیار تسکین ،مفعولن شده است .اما آنگاه که فعالتن رکن نخست لخت اسدت ،کداربرد تسدکین در آن روا نیسدت و
چنین تسکینی آهنگ شعر را آشفته میسازد؛ بدانسان که در این شعر دیده میشود:
ابری نیست /بادی نیست /مینشینم لب حوض (سپهری)336-335 :1375 ،
شمیسا در بررسی همین شعر سپهری ،این گونه از کاربرد تسکین را «از مختصدات عدروض شدعر ندو» (شمیسدا)321 :1312 ،
دانسته است؛ اما بر پاین زیباییشناسی موسیقایی شعر ،چنین برداشتی درسدت نیسدت .کداربرد تسدکین در ایدن نموندههدا شدعر را
ی سره ناموزون مینمایاند؛ زیرا زنجیرة هجایی وزن فعالتن فعالتن ...اجازة کاربرد چنین الگویی (مفعولن) را به ما نمیدهد مگدر
آنکه پیشتر با آمدن ی

رکن بیعی (فعالتن) آهنگ در گوش خواننده جایگیر شود تدا آمدادگی دریافدت نداهمواری تسدکین در

رکنهای میانی را بیابد.
نتیجه

این جستار دارای پنج بخ

است .ما نتایج به دستآمده از هر بخ

را جداگانه در اینجا میآوریم:

 .1سطربندی شعر نیمایی :بیشترِ شاعران برجسته ،سطربندی شعر نیمایی را بر بنیاد وزن پذیرفتهاند .اما گاه این قانون ،با ساختار
معنایی جملهها ناسازگار است و شاعر ناچار میشود بخشی کوتاه از ی

جمله را به لختی دیگر ببرد یا جملهای دسدتورمند را بده

چند پاره بخ بندی کند .بهتر آن است که شاعر بکوشد ساختار جمله را با ساختار وزنی هماهنگ سازد و البته هدر انددازه شداعر
بر وزن چیره تر باشد در این کار ،کامکارتر است .وجود پاره های کوتاه جداشدده از ید
لختهای ی

یا دوهجایی نشان چیرگی وزن بر ذهن شاعر است.

جملده بدرای گنجیددن در وزن و وجدود
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 .2پایان لختها :بر خالف تصور عمومی ،شاعر در کوتاه و بلند کردن لختهای شعر نیمایی ید سدره آزاد نیسدت؛ زیدرا اگدر
هجای کوتاه قرار دارد به پایان برساند ،آن هجا ،هجدای پایدانی لخدت خواهدد بدود و

لخت را در جایی از زنجیرة هجایی که ی

هجای بلند شمرده میشود .بدینسان نظم ریاضی زنجیره برهممیخورد.
 .3اختیارات و ضرورات :بهرهگیری از اختیارات شاعری در شعر نو گاه میتواند وزن را مخدوش کند و دسدت یدافتن بده وزن
درست را دشوار سازد؛ زیرا در شعر کهن هماندازه بودن مصرعها ذهن را در یافتن وزن یاری مدیرسداند ولدی در شدعر ندو ،گداه
مصرعی چنان کوتاه است که با کاربرد ی
این بخ

خود دارای چهار بخ

اختیار شاعری وزن آن دیریا

میشود.

است:

 .3-1اختیار یا ضرورت در لخت نخست شعر :در لخت نخست هنوز وزن بر خواننده آشکار نشدده اسدت و کداربرد اختیدار و
ضرورت در این لخت ،میتواند دریافت وزن را دشوار سازد .بهتر است در لخت نخست یا لختهای آغازین اختیدار و ضدرورتی
بهکار نرود.
 .3-2تسکین :بهتر است تسکین در پایان لخت نیاید و اگر می آید در چند لخت پیاپی تکرار نشود؛ زیرا کاربرد تسکین در ایدن
جایگاه میتواند وزن شعر را دیگرگون نشان دهد.
 .3-3ضرورت اشباع در واژههای ت هجایی :اشباع در واژههای ت هجایی ،نمود موسیقایی پسندیدهای ندارد؛ با اینهمه چنین
مینماید که ناگزیری شاعران از بهکار بردن اشباع در برخی واژههای ت هجایی پرکاربرد ،خود به پیدای
نیمایی انجامیده است .اما این هنجار تازه با ساختار آوایی و کش
 .3-4چند اختیار و ضرورت در ی

هنجداری تدازه در شدعر

مصوتها در زبان پارسی ناسازگار است.

لخت :همراه شدن چند اختیار و ضرورت در ید

آسیب میتواند رساند و بهتر است از بهکار بردن چند اختیار در ی

لخدت ،بده همدواری موسدیقی بیروندی

لخت پرهیز شود.

 .4گسترشناپذیری برخی وزنها :در وزنهای متحداألرکان وزن آشکارا خود را نشان میدهد و به پایان بردن لخت در هر ی
از هجاهای بلند پذیرفتنی است .اما در وزنهای متناو

که از تکرار دو الگوی وزنی گوناگون ساخته میشوند ،با ایستادن بر یکدی

از الگوها ،الگوی وزنی دیگر از دست میرود و وزن به وزنی دیگر که در عروض کهن کاربرد دارد ،همانند میشود .از اینرو ،در
برخی وزنهای نیمایی چندان نمیتوان از گونهگونی وزنی بهره برد.
 .5لغزشبرانگیزی وزن :کوتاه و بلند شدن لختها در برخی وزنها بهویژه در زنجیرة هجدایی «U - - U U - U - U - -
  »...- Uلغزشبرانگیز است .در شعر کهن کوتاه و بلند شدن مصرع لغزش به شمار میرود و مدیتدوان بدا شدمارش هجاهدا بدهکاستی یا فزونی وزن پی برد ،اما از آنجا که در شعر نو مصرعها میتوانند کوتاه و بلند شوند ،گوش فزونی یدا کاسدتی راهیافتده در
الگوی وزنی شعر را بهآسانی درنمییابد .از همینرو ،حتی شاعران برجستن شعر نیمایی هم در این زمینه دچار لغزشهایی شدهاند
که نمونههای آن را در جستار آوردهایم.
نوشتها

 
پی
-1در گفتگویی چنین میگوید« :افاعیل عروضی را نمیدانم و نمیخواهم بدانم ،و آن وزن شعر پیشینیان را به صدورت ید

آیدن

محکم قبول ندارم» (فرخزاد.)227 :1377 ،
 -2انگیزة خانلری در انتقاد از این شعر سایه را -که مشیری آن را در خا رهای بازگفته است (ر.ک :صداحباختیداری و بداقرزاده،
 -)71 :1311باید در همین نکته ،یعنی شکسته شدن ی

جمله برای گنجیدن در وزن ،دانست.

 -3در مجموعن اشعار (ص« )667افتان» در پی «وقتی که» و در ی
آورد.

لخت آمده که نادرست است و باید آن را لختی جدا به شدمار

 / 155فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،3پیاپی)16پاییز1335

 -4در متن کتا  ،این دو لخت در ی

سطر نوشته شدهاند اما برای راست آمدن وزن میباید آن دو را دو لخت جداگانه به شدمار

آورد.
 -5از دیدی دیگر میتوان ساختار وزنی این لخت را چنین گزارش کرد که شاعر زنجیرة هجایی را از میانن آن و با تکرار (U - U
) گسترش داده است. -6سه لغزش در ی

لخت ،شگفت مینماید؛ تا آنجا که دربارة آن گمان لغدزش چداپی مدیرود؛ بدهویدژه اینکده اگدر «دسدت» را

بینشانن جمع بیاوریم ،وزن شعر درست خواهد شد؛ اما این لخت در حنجرة زخمی تغزل (منزوی )71 :1312 ،نیز به همین گوندن
نادرست آمده است.
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