
  

  

  

  

  

  

نوعي وزن در ادبيّات کودک*  
حرف دو و حرف يک و طوطي بررسي وزن شعر م.آزاد در دو کتاب: قصه

● سيدمهدي يوسفي  
  

مقدمه  
چند روز پيش، سر خاک م. آزاد بوديم. رفتيم امامزاده طاهر، سنگ شاملو اسم نداشت. گفتند چند باري 
سنگش را شکسته اند و حاال قبر، بينام است که کسي تعدّي نکند. وقتي رسيديم. به خاک آزاد، يکي از 
دوستان گفت که اصالً نميدانسته م. آزاد هم رفته. گفتم (به خودم) که حقّش نيست. هميشه فکر کردهام 
که محمود مشرف تهراني را آنقدر که بايد، کسي نميشناسد و نميخواند. خدا بيامرزد فروغ را که گفته 
بود: راهي که م. آزاد در وزن شعر ميرود، ميتوان راه آينده شعر نو ايران باشد. حاال فکر ميکنم بايد 
گفت حدس فروغ درست از آب درآمده. البته ادعاي بزرگي است. من هم نميتوانم دفاعي بکنم. آدم کار 
کشتهاي ميخواهد. امّا من مدّتهاست، هر جا بحث آزاد ميشود، ميگويم که قدرش را نشناختهايم. به 
من باشد، يکسره شعر بعد از دهه پنجاه را با نگاه به م. آزاد ميخوانم؛ امّا شايد به نظر اغراق برسد. به هر 
حال، به نظرم حتّي با اين که آزاد و تأثير او در گفتمان ادبيّات معاصر، چندان جايي ندارد، امّا در خود 
ادبيّات ، حق به حقدار رسيده. بخش بسيار بزرگي از ادبيّات امروز ايران، ناخودآگاه تحت تأثير اوست. بد 
هم نيست که کسي او را آنطور که بايد نميشناسد. شايد اگر ميشناختند، حاال سنگ او هم اسم نداشت. 
نيماي به قول استاد معين «نيماور»، اوّلين شاعري است که پا به راه چيزي گذاشته که امروز شعر نو 
خوانده ميشود. تجربههاي قبلي کسمايي و وفا و ديگران. وزن نيمايي نداشت و وقت جدل هم نيست. در 
ضمن، اين نيما بود که اوّلين بار شعرکودک سرود. کارهاي پيشين، ترانهها و تصنيفات و درسنامههاي 
بهار» و شايد «سيولشيه» آغاز ادبيّات کودک ايران ـ الاقل با معناي مؤلّف  موزون بودند، اما «بچهها
محور ـ بودند. بعد او، شاملو و فروغ و شاعراني کمتر شناخته شده و حتّي نويسندگاني به جريان ادبيّات 

                                                 
نوجوان، شماره 49، تابستان 1386.  و کودک ادبيات پژوهشنامه *



192  □  نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

کودک راه يافتند. خود نيما شايد به دليل رفاقتي که با هدايت نويسنده داشت، به چنين کاري عالقهمند 
شد. شايد آن دوستي که در مقدمه مانلي ميگويد، صادق هدايت است ـ و شايد تجربه معلّمي يا آن 
تأثيري که اخوان ميگويد ادبيّات عامه بر نيما گذاشته. امّا به هر صورت، اين رسم رسيد به شاملو و فروغ، 
به عنوان دو سرآمد شعر دهه 40. بحث از شاملو بيهوده است؛ چرا که اساساً تحوّالت او، در وزن شعر 
فارسي نميگنجد. مسخره است که شعر شاملو را چون وزن را کنار انداخته، تحوّلي در وزن شعر فارسي 
قصه و چه عليالخصوص دريا ننه دختران و چه پريا بدانيم و تازهکارهاي شاملو در ادبيّات کودک هم (چه

نداشت) تحوّلي در فرم ادبيّات کودک پديد نياوردند. در واقع شايد بهتر باشد که خط سير از  لب که مردي
شاملو تا گلي ترقي را اساساً از دايره ادبيّات کودک نو حذف کنيم؛ چرا که آثاري حاشيهاي و غير تعيين 

کننده به نظر ميرسند.  
آزاد، بعد از نيما و فروغ، مهمترين بزنگاه وزن شعر فارسي است. البته پيشاپيش بايد عرض کنم که 
من به هيچ وجه عالقه ندارم اشتباه شفيعي را مکرر کنم. به نظرم ميرسد همين اشتباه، شعر پوياي دهه 
چهل را به اين وضعيّت اسفناک کشانده يا اشتباهاتي از اين دست که اينجا وقت بحثشان نيست. وقتي 
شفيعي کدکني وزن و زبان را از هم جدا ميکند (به دنبال جدا کردن فرم و زبان و بيان اين که وزن، 
بخشي از فرم شعر است) و علناً مفهوم زبان و دايره لغات را خلط ميکند، شعر ايران و نقد شعر را به 
نتايجي ميرساند که بنيان رکود دهة شصت بيمايگي هفتاد است جالب اين که قبل از همه، 

تئوريسينهاي اين دو دهه دماغشان را ميگيرند.  
به هر شکل، من اگر از وزن حرفي ميزنم بيشتر به معناي پيشين اين واژه نظر دارم؛ معنايي که 
نيما باگفتن جمله زير آن را هدف کار خود ميداند: «ملّت ما محتاج شنيدن حرفهاي جدّي است. اين 
کار با دکلماسيون انجام ميگيرد. من معتقدم که شعر  فارسي بايد وزني را اختيار کند که به واسطه جدا 

شدن از موسيقي يک روند ما، به کار دکلماسيون بخورد.»  
و فرو مدام تکرار ميکند که شيوه وزني تازهاي در سردارد که عبارت است از گرههاي منظّم وزني در 
شعر نيمايي، به شکلي که بتوان ذره ذره به شعر محاوره (گمانم اين کلمه راخود آزاد به ما ياد داده) 

نزديک شد. اين خط دقيقاً جسم زنده «شعري که زندگي است» شاملو، در تاريخ معاصر ماست.  
آزاد، شعر چند وزني و شعر محاوره را درهم آميخت، شعر چند وزني، امروز، بديهي است که کار خود 
نيماست. در آخرين شعرش «شب همه شب» و به اعتقاد بعضي در چند شعر ديگر، امّا شعرهايي که نيما 
به قول خودش در دو وزن ساخته بود، هيچ کدام در «ماخ اوال» درنيامدند. در دهه پنجاه امّا ديگر قطعاً 
همه اين طرح نيما را ديده بودند. امروز شعر چند وزني براي کساني که هنوز شاعر نيمايي هستند، فرم 
شناخت شدهاي است. گرچه گاه ادعايي هست که چه کسي اوّلين بار به سوي اين شعر رفته، قطعاً 
آغازگر اين راه نيماست و به نظر ميرسد که نام شاهرودي و آزاد را بايد پيش از نام براهني و حقوقي و 
ديگران گذاشت.1 شاهرودي که شاگرد نيماست و آزاد به روايت جالل، جزو چند نفرياند که آماده کردن 
ديوان نيما را عهدهدار شدند. به نظر ميرسد اين راه را مستقيم نيما براي اين دو نفر گشوده باشد، امّا 
شيوه آزاد با شيوه شاهرودي (جز در آي ميقات نشين) و عليالخصوص حقوقي در «رامادا» متفاوت است؛ 

بحث که بعدتر به آن خواهيم رسيد.  
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شعر محاوره، اغلب زير نام «شعري که زندگي است» شاملو قرار دارد. امّا شايد بايد ميل به آن را تا 
زمان مشروطه عقب برد و آغاز آن را تا تولديّ ديگر پيش کشيد. تالش نثرنويسان پيش از دهه چهل 
وتجربه نورمانتيک آن سالها، نشاني از ميل به شعر محاوره دارد، امّا برنامه منظم فروغ، سپهري و آزاد 
در دهه 40، آغاز شعر نيمايي محاوره بود. استفاده از وزنهاي ترکيبي (چند رکني) در شعر فروغ و تأکيد 
بر وزن از يک بحر در شعر آزاد و يافتن شيوههاي نزديک کردن ريتم و نحو شعر به زبان محاوره، 
تالشهايي بود که در اين سالها آغاز شد و بعدها به شيوههاي مختلفي در شعر حجم و باقي جريانات 
ادامه يافت. اين جاست که من مدعيّ ميشوم شيوه آزاد، سرانجام به فرم اصلي شعر انقالب، شعر 
پالستيک و حتّي شعر پست مدرن و حرکت بدل شد. قصد بررسي اين ادعاّ را در اينجا ندارم. آنچه در 
اين مقاله مدعاّ قرار گرفته، اين است که آزاد اين شيوه شعري را در آثار کودک خود، به نحوي به کار برده 
است که نوعي وزن و دکلماسيون نو در شعر کودک ساخته شود. گرچه شايد غالب کارهاي آزاد در ادبيّات 
کودک، در حد اتودي براي اين شيوه باقي مانده باشند، رديابي شيوهاي که آزاد بنا نهاده، در شعر کودک 

امروز بيمعنا نيست.  
حرف استفاده کردهايم. البتهّ قصد  دو و حرف يک و طوقي قصه براي اين بررسي، ما از دو کتاب

نداريم باقي کتب او را خالي از اين فن بدانيم. اين نمونهها، در دسترس نگارنده قرار داشتهاند.  
با اين مقدمات، بررسي شعر آزاد، مبتني خواهد بود بر چند شرح. اول، شرح کلّي کار آزاد در شعر 
نيمايي. دوم، بررسي کار آزاد در وزن شعر کودک و سرانجام ، بررسي اهميت و کاربرد شيوه شعري آزاد 
در ادبيّات کودک امروز. شرح دوم، خود شامل دو بخش خواهد بود؛ بحثي کوتاه (و شايد نيمه کاره و 
الکن) دربارة وزن شعر کودک و بحثي ديگر درباره کار خاص آزاد در اين وزن و رابطه آن با طرح کلّي 
آزاد در شعر نيمايي. پس از اين سه شرح، مؤخرهاي خواهم پرداخت که شايد اين روزها چندان مورد پسند 

نباشد.  
  

شرح اول  
پيش از هر چيز، بايد گفت که شعر آزاد، در طول حيات او بارها مورد بازنويس قرار گرفته و ميدانيم 
بسياري از اشعار او در کتب و مجالّت مختلف، به شکلهاي متفاوتي به طبع رسيده است. براي مثال، 
شعر معروف «گل باغ آشنايي»، سطري دارد که در نسخههاي قديم «نه به دست مست بادي خط آبي 
پيامي» ذکر شده و در نسخههاي بعد، نظير گزيده مرواريد «نه به دست باد مستي گل آتشين جامي» در 

نسخههاي نوتر هم «نه به شاخسار دستي، گل آتشين جامي» و....  
کساني که با شعر آزاد انس دارند، ميدانند که اين مسئله در اشعار آزاد زياد است و البته کم پيش 
ميآيد که وزن سطري در شعر آزاد تغيير کرده باشد. به هر صورت، اگرچه کار ما نيز بر وزن تکيه دارد، 
براي يکدستي، همه اشعار را مطابق مجموعه اشعار آزاد (نشر علم 1378)، در اين متن ذکر خواهيم کرد.  
آزاد براي رسيدن به وزني در حوزه شعر محاوره، به شعر چند رکني روي آورد. اين رويکرد، در فضاي 
دهه چهل بسيار رايج بود. اگر شاملو و اخوان براي رسيدن به زبان آرکائيک، بر وزن تک رکني تکيه 
ميکردند و با تکرار يک رکن، مثالً در وزن مستفعلن (مضارع)، به طنين کهنگرايي نزديک ميشدند، 
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دوري از چين شيوهاي، شعر را به زبان روزمره نزديکتر ميکرد و سيالي اين زبان را بهتر نشان ميداد. 
اين اوزان، همچنين وزن را تا حد زيادي مخفي ميکردند و به جاي طنين يکنواخت و منظّم يک رکن، 
بر طول وزن و موسيقي کلّي هر سطر تأکيد داشتند. اين مسير توسط سهراب و فروغ به طور جدّي دنبال 
ميشد. فروغ عليالخصوص مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن و مفاعلن فعالتن را بسيار مناسب کار خود 
ديد. بعد از آن، فروغ با تکيه بر همان گروههاي وزني خاص، کوشيد وزن را کمرنگتر و زبان محاوره را 

قابل استفادهتر کند.  
آزاد عالوه بر تضمين کار فروغ و بسط بعضي فرمهاي نحوي او، به شيوههاي ديگري براي تقويّت 
موسيقي و فرار بيشتر از يکنواختي رسيد. اين کارها برخي در حوزه وزن ـ نحو هستند2؛  مانند استفاده 
مکرر از حرف اضافه «و» در هجاي اول سطري که با يک هجاي کشيده شروع ميشود3.  برخي صرفاً 
جنبه نحوي دارند؛ نظير استفاده از صفت شمارشي پيشين4 و برخي به کليّ بر وزن شعر تأکيد دارند. مراد ما 
در اين مقاله، همين نوع سوم است. گر چه بررسي دو نوع پيشين هم بسيار ياريگر خواهد بود و اساساً بدون 
بررسي آنها، صحبت از وزن آزاد، کامل نيست. امّا در اين مجال کم، صحبت از همين نوع هم دشوار است.  
استفاده از مضارع مثمن اخرب مکفوف، به جاي بحر مضارع که مورد عالقه شاملو و اخوان بود نيز از 
نيما سرچشمه ميگرفت. نيما نيز براي سرودن شب همه شب، از وزنهاي چند رکني شبيه هم استفاده 
کرده بود (اگر وزن دوم را به تکرار فعالتن تبديل نکنيم). در واقع شعر چند وزني، از ابتدا بر اوزان مختلف 

االرکان يا متناوب االرکان تأکيد داشت و عالقهاي به اوزان متفّق االرکان نداشت.  
اين امر البتهّ ريشه در همان مسائلي وزني ـ نحوي دارد که ما از دستور کار اين گفتار خارج کردهايم. 
اما به هر صورت، تلفيق اين دو امر، پايه وزن آزاد بود. آزاد با استفاده از اوزان چند رکني، تالش کرد به 
شعر محاوره نزديک شود و براي تقويّت زبان محاوره و موسيقي غير تکراري (و غير تک رکني)، از شعر 

چند وزني استفاده کرد.  
شب، شاعري نيمايي است، امّا مکرّر از وزن شعر خارج و به وزنهاي  ديار آزاد در اوّلين کتاب خود،
(اين پنجره بگشاي که مرغ شب / ميخواند /  دريا ديگر نزديک ميشود5. تقطيع سطرهاي پاياني شعر
شادمانه / دريا را ...) فراري واضح از وزن اصلي (هزج) است. در حالي که اگر سه سطر پاياني در ادامه هم 
ميآمد، کل بند به دو مصرع در مستفعل مفعول مفاعيلن (مستفعل مستفعل مفعولن) تبديل ميشد. آزاد با 
چنين تقطيعي، «شادمانه» را بر مستفعل نشانده که به گوش ناآشنا و در عروض غير مجاز است. در 

نتيجه، شعر را به شعر دو وزني نزديک کرده.  
باد هر دو در سالهاي مياني دهه چهل به چاپ  بلند قصيده است و تهي آيينهها دو کتاب بعد او
و بعد از چاپ کتابهاي فروغ. فروغ  آرش شب، همزمان با فعاليّت نشريه ديار در رسيدند؛ ده سال بعد
شعرهاي اين دو مجموعه را خوانده بود (گرچه هر دو بعد از مرگ فروغ درآمدند) و گويا بحثهايي بر سر 

وزن وجود داشته و فروغ کار آزاد را در اين دو کتاب نظارت کرده است.  
کن. مجموعهاي که آزاد در  طلوع من ما بحث وزن آزاد را در اين کتابها به پايان خواهيم رساند. با
اوايل دهه پنجاه به چاپ سپرد و کار شاعرياش را تمام کرد. اگر چه بهترين دفتر او و يکي از بهترين 
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مجموعههاي دهه پنجاه است، در وزن صرف چيزي بيش از ثمر تالشهاي پيشين آزاد نيست. ما از ميان 
همه ترفندهاي آزاد، به سه ترفند عمده بسنده ميکنيم که در دو کتاب دهه چهل او شکل گرفتهاند.  

سخن از تأثير آزاد بر ديگران را پيش از اين از دستور کار خارج کرده بوديم. پس براي پايان يافتن اين 
بخش مقاله، در حد اشاره به  اين سه ترفند آزاد ميپردازم. در بخشهاي بعدي، تالش آزاد در وزن شعر 

کودک را هدف گرفتهام. ناگفته پيداست که آن بخشها بايد با توجه به همين سه ترفند خوانده شوند.  
شب» است. يک وزن مسلطّ که با تخطيهاي فراوان،  ديار اوّلين ترفند آزاد، ادامه کار خودش در «در
به وزنهاي ديگر شباهت مييابد. اين شيوه در واقع تا حد زيادي شعر را از وزن ساختگي مياندازد. اما 
اين کار همانطور که پيداست، از راه فروغ سرچشمه گرفته و به همين دليل، غالباً در اين شيوه ابتداي 
شعر، وزن به کلي گم است. براي اين کار، در ابتداي شعر گاهي از تقطيع زياد و تبديل شعر به سطرهاي 
کوتاه استفاده ميشود. «همانندي»، «با نگاه خستهاش به شرق» و «خندههايش را تماشا کن». نمونهاي 
از اين دست به حساب ميآيند. اين شيوه فروغي، امّا در مسيري ديگر، به راهي ميرسد که شايد بيشتر 
مهر آزاد بر آن باشد. خط ياخطوط اوّل شعر، وزن صريحي ندارد. عليرغم بلند بودن سطر، نميتوان وزن 
تهي  آن را در برخورد اوّل فهميد و يا اساساً اين سطور، خارج از وزن کلّي شعر است. خود شعر «آيينهها

است» که در همان وزن مضارع مثمن اخرب مکفوف سروده شده، با سطر «عروسکها را در شب تاراج 
کردهاند» آغاز ميشود. اين شيوه را در شعرهايي چون«چهرهها» و «آبادان» ميتوان ديد. در کل، اين 
ترفند آزاد کاري است که در همان دههها توسط زهري (مثالً در شبنامهها)، خوبي (مثالً در اشکم دميد) 
و رحماني (مثالً در تضاد و تفاهم) صورت ميگيرد. در چنين شعري، وزن شعر شايد در بار ديگر خواندن، 
بر خواننده آشکار باشد. امّا اين آشکار بودن، درجايي که قطعيّت نمييابد، مثل همين شعرهاي آزاد که 
دستآخر هم نميشود حکم کرد که در وزن است يا سپيد، ادامه منطقي شعر محاوره است. وگرنه چيزي 

جز بيدقتيّ يا ادامه مثالً «شب است» نيما نيست.  
ترفند دوم آزاد، استفاده مستقيم از دو وزن عروضي است و حتي گاه بيشتر؛ چنان که در «بندها» از 
مفتعلن و مستفعلن متفق االرکان تا مجتث مخبون به تناوب تجربه ميشوند6. اين شيوه امّا در صورت دو 
وزني، سادهتر است. مثال «ميان کوچهاي تاريک»، به نظر گوياست. شعر با اين دو سطر آغاز ميشود: 
«به خود گفتم: / «همين که ابرها را بادها آورد، از هر سوي و از هر جاي». واضح است که سطر اول 
يک مفاعلين است و سطر بعدي هم به پيروي در پنج مفاعيلن گفته شده. در واقع بحر هزج، تمام شعر را 
در برميگيرد . تا پايان بند با اين شيوه پيش ميآييم؛ با اين تفاوت که بر سر هر سطر يک حرف اضافه 
(به، و) آورده شده که ناخودآگاه و به صورت ذهني، تقطيع را عوض کرده است و اين هجاها در سطري 
ديگر خوانده ميشوند7. تا بد بند دوم برسيد، خواهيد فهميد که وزن به همين ترتيب کامالً تغيير يافته. بند 
دوم با اين دو سطر آغاز ميشود: «و به خود گفتم: «باهزاران سرو بيدار نيايشگر». مصراع اول يک 
فاعالتن و مصراع دوم سه فاعالتن دارد که هر دو با يک فع ادامه يافتهاند؛ يک بحر رمل کامل. اين 
بازي تا پايان شعر ادامه مييابد و شيوهاي براي حرکت ميان وزنها و فرار از تکرار تصنعيّ يک رکن، در 
کاملترين شکل استفاده از بحور به آزاد ميدهد؛ فرار از موسيقي آرکاييک، عليرغم حفظ تمام 

قابليّتهاي آن.  
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ترفند سوم آزاد، گفتن شعر در يک بحر معين، امّا تأکيد بر دو وزن متفاوت از آن بحر است. در اين 
شعرها، سطور فراواني در يک وزن گفته ميشوند؛ تا جايي که ذهن مخاطب آن را ميپذيرد، امّا ناگهان 
بدون تغيير قواعد نيما، آزاد وزن ديگري را وارد ميکند. البّته اين اوزان غالباً همه، وزنهاي شناخته شده 
يک بحر هستند (براي مثال هزج مثمن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن و مفاعيلن مفاعيلن فعولن)، امّا گاهي 
استفاده از اوزاني با ارکان مختلف، اين شيوه را تقويت ميکند. مثالً شعري نظير «پيراهن آلمان» با 
مستفعل مفعولن آغاز ميشود و تا پايان بند، تکرار اين وزن در ذهن مخاطب، طنين مستفعل را باقي 
ميگذارد، امّا بند بعد ناگهان با مستفعل فاعالت مفعولن، ريتم شعر را درهم ميريزد. شيوه ديگر اين 
ترفند، آشنا کردن گوش با يک نحوه فرود و تغيير آن است. «سکوت ميکرديم» با تکرار مفاعلن فعلن در 
ابتداي شعر، به سطر چهارم ميرسد که سطر بلندي است. آشنا بودن گوش حافظخوان ايراني، با ضرب 
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن، شما را در انتظار اين وزن ميگذارد، امّا آزاد از ضرب متناوب مفاعلن 

فعالتن استفاده ميکند. شعر تا پايان، تکرار همان وزنهاي همبحر است.  
اين سه ترفند، گاهي با هم ترکيب ميشوند.  

  
شرح دوم:  

بخش اول: وزن اشعار کودک  
درباره وزن شعر کودک و به زباني بهتر وزن شعر عاميانه (که شعر کودک ميتوان طبق آن باشد يا از 
وزن به اصطالح عروضي تبعيّت کند) بسيار صحبت شده است. از کتاب کالسيک ناتل خانلري تا اثر 
ارزشمند وحيديان کاميار و کارهاي نويي نظير اميد طبيب زاده و ساسان فاطمي. چند دستگي در شيوه 
بررسي شعر عاميانه، به سادگي قابل شرح و تفصيل نيست. امّا ميتوان سه دسته کلي را تشخيص داد. 
اوّل، کساني که ميخواند وزن شعر را به صورت عروضي بررسي کنند. دوم دستهاي که بر وزن ضربي به 
صورتي نامعين تکيه ميکنند و بررسي چنين وزني را غير ممکن ميدانند و سوم، کساني که  ميکوشند 

ضرب موسيقايي را به شکلي دقيق وارد شعر عاميانه کنند.  
امّا به نظر ميرسد که اين سه دسته هيچ تفاوتي با هم ندارند. اساساً اين ادعاّ که وزن عروضي 
تفاوتي با وزن موسيقايي دارد، ادّعاي بسيار مشکوکي است. پيش از شرح اين ماجرا، الزم ميدانم شيوه 

نگاه خودم را تا حدي روشن کنم.  
گفته ميشود که ناتل خانلري طرفدار بررسي عروضي شعر عاميانه است. امّا من گمان ميکنم منظور 
ناتل چيز ديگري است. به هر صورت، کاري به آنچه در ذهن ناتل گذشته ندارم، امّا درسي که به نظرم 
تي که از قواعد  بهتر است از کار ناتل بگيريم، از تأويل متفاوتي سرچشمه ميگيرد. وزن عروضي با تذکراّ

موسيقايي بر ميخيزد.  
برگرديم به آن ادعاي مشکوک. آيا   
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در تمپي ديگر تفاوت دارد؟  
قصد رد اين فرضيه را ندارم که اساساً دفاعي از آن نديدهام. عجيب است که علي الخصوص با وجود 
موسيقي دستگاهي که به کلّي وزن عروضي و ضرب موسيقايي را يکسان فرض ميکند، ما چنين مسائلي 
را در تحليل شعر عاميانه وارد کنيم. وزن موسيقايي به کدام ظرفيّت زبان فارسي باز ميگردد؟ اگر 
بخواهيم آکسانهاي زبان فارسي را در اين مسئله دخيل بدانيم و بگوييم آکسان گذاري زبان فارسي، 
تطابقي با فالن قاعده در موسيقي دارد و بايد نظم خاصّي بيابد، ديگر بايد موسيقي شعر را به جاي 
واحدهاي هجايي بر واحدکلمات استوار کنيم و اگر بخواهيم طول نت را در نظر بگيريم و آن را از هجا 

متفاوت بدانيم، بايد بگوييم نوع هجا ربطي به زمان و کشش آن ندارد که حرفي موهوم است.  
به هر صورت گمان ميکنم حرف زدن از وزن عروضي ناچار حرف زدن از طول نتهاست. کسي که 
گوشي آزموده دارد با يکبار شنيدن «اشتر که جوان قد بلندي است» خواهد گفت مفعول مفاعلن فعولن 

يا در واقع :  
  

و ديگر نيازي به تقطيع ندارد.  
امّا ادعاي ما بسيار ساده نگرانه و ابتدايي به نظر ميرسد. شايد حتّي بهتر بود در چنين جايي طرح 
نميشد، امّا لب کالم اين است که همه اشعار عاميانه فارسي بر وزن عروضي آنهم تا جايي که بنده 
ديدهام، فقط بر يک وزن استوار است. وزني که البتهّ اسمي ندارد، امّا ميتوان براي سهولت، به غلط آن را 

مفتعلتن گفت:   
  

اين وزن ترجمه عروضي ريتم 6/8 است به تفصيلي که از آن بحث نميکنم تنها به يادتان مياندازم 
که اين وزن ميتواند معادل دو بخش زير از يک ميزان 6/8 باشد:  

  
  
  

(نتها را بايد از چپ به راست خواند و دقت کرد که دو نت آخر در يک ضرب هستند.)  
اين مسئله البّته تبصرههايي دارد که اينجا براي اجتناب از اطاله کالم فقط دو تبصره ضرري ذکر 

ميکنيم:  
اوّل اين که ضرب 6/8 در اين اشعار، گاه با ضربهاي لنگ يا مختلط ترکيبي نظير 24/8 خوانده 

ميشوند که در تعريف ما ايحاد مشکل نميکنند.  
دوم اينکه گاه وزن شعر و آغاز ميزان با هم يکي نيستند. اين امر ممکن است حالتي موسيقايي باشد 
که تنها در يک مصراع پديد ميآيد و خود ميتواند يک پيشا ( که در وزن 6/8 برابر هجايي بلند است) در 

موسيقي يا يک پورتاتو در اجراي آوازي و يا حالتي عروضي داشته باشد.  
در اين حالت، شعر از سلسله هجاهاي معينيّ پيش از ضرب آغاز ميشود. به عنوان مثال «دختر 
نديدم که گردو (پياله) بازي بکنه / با مادر (عاشق) خود زبون درازي بکنه»، يکي از ترجيعهاي رايج اشعار 



198  □  نقد برتر / مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب 

است که بر وزن مستفعلتن مفتعلن مفتعلن ساخته شده است. يا «برفتم بر در شمس العماره ... الخ» در 
مفاعلين مفاعيلن فعولن. اين اشعار در واقع از نتهايي در ميزان پيشين استفاده کردهاند. براي روشن 
شدن بحث، ما تقطيع اين دو شعر را به ترتيب باز نويسي ميکنيم: فع مفتعلتن مفتعلتن مفتعلن و فعل 
مفتعلتن مفتعلتن فع (اين تبديالت قواعد ديگري دارد که در اينجا نياز به ذکرشان نيست). در هر دو اين 
اشعار، چه در نسخههاي صوتي چه در خواندن معمول، ضرب 6/8 از اول رکن مفتعلتن آغاز ميشود. 

فيالمثل صورت موسيقايي دومين نمونه چنين است:  
  

(راست به چپ)  
  
  
  

(راست به چپ)  
اين وزن را ميتوان وزن مرکزي ناميد. به اين اعتبار که در بحري معين،ّ وزن ميتواند از دو سو 
امتداد بيابد و در واقع يک دايره عروضي سنتيّ خاص در شعر وجود دارد، امّا نقطه آغاز آن معيّن نيست. 
اين دايره، شکل تغيير يافته مفتعلن است و در بسياري اوقات، مفتعلتن در شکل مفتعلن با تبديل دو چنگ 

اوّل ميزان ظهور مييابد که در اين صورت، قطعاً اجراي آن از تمپي سريعتر برخوردار خواهد بود.  
توضيحات باال شايد ناکافي باشد، امّا براي پيش بردن بحث، اين مقدار شرح ضروري بود و اين شيوه 

بررسي وزن شعر عاميانه را اگر عمري باقي باشد، در مقالهاي بلند شرح خواهم کرد.  
  

بخش دوم: وزن شعر کودک م. آزاد  
با همان شيوه، اکنون شعر آزاد را بررسي ميکنيم. آزاد در دو شعر بلند خد از وزن متناسب با ريتم 6/8 
استفاده ميکند. امّا با صراحت از اصول شعر نو در اين اشعار استفاده ميکند. کار نيما در حفظ تداوم 
افاعيل. امّا نقص و کمال هر رکن در شعر ضربي آزاد پياده ميشود. البتهّ اين که يک شعر عاميانه به 
سبب تکرار وزن مرکزي، سطور غير هماندازهاي داشته باشد، صورتي معمول است. مثالً سطري فعل 
مفتعلتن فع و سطر ديگر فعل مفتعلتن مفتعلتن مفتعلتن فع. امّا آزاد عالوه بر اين ارکان، سطور مختلف را 

در يک نقطه به پايان نميبرد.  
براي درک بهتر کار آزاد، بهتر آن است که به سنّت شعر عاميانه در ميان مؤلفانّ معاصر رجوع کنيم. 
شعر عاميانه نزد شاملو و بسياري ديگر که در اين راه گام گذاشتند، امتداد سنّت پيشين بود. شاملو در قصه 
مردي که لب نداشت، به طور کامل از همان نوع وزن شناخته شده در شعر عاميانه استفاده ميکند و آن 
هم فقط از يک صورت آن: صورتي که رکن آخر برابر مفتعلتن است و در واقع ميزا و وزن شعر، در يک 

نقطه به پايان ميرسند.   
در پريا نيز شاملو جز در سه پاراگراف، شعر خود را طوري ساخته که ضرب در پايان جمله تمام 
ميشود. در سه پاراگراف ديگر نيز که وزن مرکزي امتداد يا نقصاني مييابد، در کل بند اين امتداد يا 
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نقصان حفظ ميشود و به فرض اگر وزن سطر اوّل، يک هجا از مفتعلتن کم دارد، کل بند از همين قاعده 
پيروي ميکند. نکته درخور توجهّ اينکه تمامي اين بندها از روي يک شعر عاميانه واقعي ساخته شدهاند. 
به اين ترتيب، شاملو نه تنها همواره در اين دو شعر از وزن رايج ترانههاي عاميانه استفاده کرده که 
استفاده انشايي او منحصر به سادهترين شکل اين نوع وزن است و نه تنها تجربه وزني نويي در اين 
شعرها  نيست که حتّي به نظر ميرسد تسلطّ ناخودآگاه بر اين وزنها وجود ندارد و دايره وزن عاميانه 

شاملو، بسيار محدود و ابتدايي است.  
در دختراي ننه دريا باز هم شاملو از همين اوزان استفاده کرده است جز در بندهايي نظير:   

ـ عمو صحرا پسرات کو؟  
ـ لب دريان پسرام.  

دختراي ننه دريا رو خاطر خوان پسرام.   
يا:  

ـ پسراي عمو صحرا  
دل ما پيش شماس  

نکته فکر کنين  
حقه زير سر ماس  

که در هر دو بند، سطر اوّل يک فع اضافه دارد و به قول ما وزن مرکزي يک هجا امتداد يافته. امّا 
اگر بيشتر دقّت کنيم، معلوم خواهد شد که اين نمونهها هر دو، برابر فعلن مفتعلن (+ مفتعلن ...)اند و در 
واقع از سر وزن مرکزي نيز يک هجاي بلند حذف شده و به بيان بهتر، وزن کل بند چنين است ( ـ مف) 
تعلن مفتعلن + مفتعلن...) به اين ترتيب وجه درست شعر آن است که دو مصراع اوّل را در هر دو نمونه 
به هم بچسبانيم، به اين ترتيب، بهتر ميتوان ادعاّ کرد تقطيع شعر شاملو غلط است و نگارنده شعر بايد 

دو سطر اوّل را به هم بچسباند کما اين که خواننده نيزدر خواندن اين کار را ميکند.  
درباره بسياري از شعراي ديگر شعر عاميانه معاصر نيز بايد همين توضيحات داده شود که تنها به 

اطاله کالم ميانجامد. فقط توضيحي درباره کار فروغ عبث نمينمايد.  
فروغ در تمامي شعر به علي گفت مادرش روزي، تمام سطرها را از ابتداي وزن مرکزي مفتعلتن آغاز 

کرده است. جالب اينجاست که سکتههاي وزني اوّلين سطرهاي فروغ در اين شعر هم ديده ميشود.  
اکثر سطور نيز با پايان ميزان ضربي تمام ميشوند  امّا نه همه آنها. ميتوان گفت درکل شعر، تکرار 
مداوم مفتعلن وجود دارد، امّا در سطرهاي استثنا شعر فروغ يک هجا کم دارد. اين کاستن امّا همواره در 
سطر بعدي که هم قافيه است، تکرار شده که اين امر هم کامالً با تغيير بندهاي شعر عاميانه همخواني 
دارد. به اين ترتيب، کار فروغ از چند جنبه مهم است. اوّل اين که مانند نيما ابتداي همه سطرها را در يک 
محل خاص دايره عروضي قرار داده و دوم اين که همان دايره از آزادي پايان بندي سطر استفاده کرده 
است. امّا همانطور که گفتيم، اين نغمههاي ناساز اگر چه به صورت ناگهاني در ميان باقي سطور ظاهر 
ميشوند، همواره با جوابي کامل در سطر بعد جبران شدهاند. به هر حال ميتوان شعر فروغ را به عنوان 

نقطه آغاز آزاد ذکر کرد، امّا کار آزاد، کاري است به کليّ متفاوت از سنّت اشعار عاميانه.  
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آزاد عالوه بر همه کارهاي فروغ، تکنيکهاي خاصّ خود را در اشعار عاميانهاش استفاده کرده است. 
تأکيد او بر تک رکن مرکزي، عليالخصوص در قصه طوقي مشهود است (يا در سطور: آمده بود به 
گلگشت / ميون گلها ميگشت. در داستان ديگر). او اين کار را درست مانند تکنيک اشعار نو خود به کار 
ميبرد و در واقع با انواع اوزان اين بحر، به همان ترتيبي که در شرح اوّل آمده است، کار ميکند. عالوه 
بر اين حرکت آزاد به سوي شکستن وزن، به همان ترتيبي که درباره اشعار نو اين شاعر گفتيم، در اين 
کتابها در شعر عاميانه پياده ميشود و در قصه يک حرف و دو حرف حرکتي مشابه با آنچه آزاد در شعر 
نو براي محو وزن انجام ميدهد، ديده ميشود تا حدّي که بعضي سطور اين کتاب، ميان نثر و شعر 
عاميانه در وزن صريح مفتعلتن سرگردانند ( جالب اينجاست که اين جمالت غالباً گفتههاي نسيم سحر 
هستند که به سبب شخصيّت مرشداور او در کتاب ميتوان آنها را بدون ضرب و القا وزن هم خواند). به 
هر صورت، گمان ميکنم پيگيري همه آنچه در شرح دوم گفتهام در اين دو کتاب براي مخاطب اين 

متن خوشايندتر و سادهتر باشد تا تحملّ بازگويي همان حرفها درباره اين اشعار.   
گذشته از همه اينها در همان گفتههاي راوي استفادههاي متفاوت و متناوب از اوزان مختلف مفتعلتن 
نه صفحاتي بيشماره دارد، امّا براي ارجاع به آن  حتّي از شعر فروغ هم پيش ميافتد. اين کتاب متأسفاّ
ميگويم در ميان گفتههاي نسيم سحر، در صفحه دوم و سوم اشعار کتاب، اين تحرّک بينظير وزني ديده 

ميشود.  
فکر کنم تا همين جا توانسته باشم اهمّيّت آزاد را در وزن شعر عاميانه بيان کنم. امّا نکته ديگري 
هست که اين کار را تکميل ميکند و آن اين که آزاد در نهايت به وسيله همين ابداعات شعر غير عاميانه 

و وارد کردن آن به شعر عاميانه توانست کار نيما را نيز در اين اشعار به صورت کامل پياده کند.  
اين کار در دو زمينه رخ ميدهد؛ اوّل قافيه که نمونههاي فراوان آن را ميتوان در قصه طوقي ديد:  

مرغک ما  
مرک شاد پا کوتا  

گردن هما  
دور گردنش يه طوق داشت  

طوقش حنايي رنگ بود  
قشنگ بود.  

يا:  
به قوزه نک زد  
آخ چه بيمزه!  

باباي طوقي  
زد زير خنده  

حاال نخند و کي بخند.  
ـ نه بابا چون  

اين يه غوزه س  
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خوردني نيس  
پوشيدنيس  

در سطوري که با ستاره مشخّص شدهاند، آزاد از قافيه به شکلي نيمايي استفاده کرده است. امّا به 
نظر من به همان سياق که وزن از فرم جدا نيست. گمان ميکنم هر گوش آشنا با وزني در اين دو سطر 
احساس خلل در وزن ميکند. در حالي که اين سطور فقط از قافيه شعر عاميانه دور شدهاند. به هر حال، 
شرح بيشتر ما را از بحث اصلي دور ميکند. همانطور که گفتيم در شعر عاميانه ميتوان به تغيير وزن يا 
کم و زياد کردن رکن مرکزي دست زد، امّا به شرطي که اگر سطر ميان دو مصراع هم قافيه ( يا ترجيحاً 
دو مصراع متصلّ و مصراعي بعد از سطر بلند، چيزي نظير دوبيتي) نيست، جوابي موسيقايي به آن داده 
شود و قافيه جزء الينفک اين جواب است. بنابراين، عدم استفاده از قافيه در سطري که ارکاني بيشتر 
(ولي نه کمتر؛ که خود قاعدهاي ديگر دارد، امّا به بحث ما ربطي ندارد) از سطور قبل و بعد دارد و در ميان 
مصراعهاي هم قافيه هم قرار نگرفته، استفاده نامعمول از وزن مرکزي است و در واقع تفاوتي اساسي 

بين اين سطر و  بند زير وجود دارد:  
ـ پسراي عمو صحرا  
دل ما پيش شماس  

نکنه فکر کنين  
حقه زير سر ماس  

شيوه آزاد در شعر عاميانه، به اين ترتيب استفاده نيمايي از قافيه است.  
امّا اين توضيح نامربوط درباره قافيه را به کار وزني آزاد در يک حرف و دو حرف پيوند ميزنيم. در 
شعر عاميانه بيتهاي پاسخ، لزوماً هم قافيه و هم وزن (گذشته از تعداد دفعات تکرار رکن ثابت مفتعلتن) 

هستند. امّا به نمونه زير از آزاد دقت کنيم:   
شهر شما مگه سوزنه؟  

يا دگمه پيرهنه  
که گم بشه پيدا نشه، ها؟  

چي شده؟ چي نشده؟ راستشو بگين کوچولوهاي سر به هوا!  
اين بن از لحاظ موسيقايي چنين چيزي است:  

  
  
  
  
  
  

که در واقع شباهت بسياري با کار شاملو در تقطيع اشتباه دختراي ننه دريا دارد، امّا آزاد با آوردن 
همان قافيه و با وجود تجربه قبلي درباره قافيه، اين شکل جعلي را در وزن ميگنجاند. نميتوان نت سياه 
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سطر سوم را به صورت کامل جانشين سکوت ابتدا سطر بعد کرد، چرا که قافيه حذف ميشود و در عين 
حال، در اين صورت نو هم سطور هم قافيه برخالف کل سنّت شعر عاميانه هم وزن نيستند. اين نوآوري 
عجيب ، بسيار کارا و در عين حال بسيار زيباست. به اين ترتيب، شعر آزاد حتّي در تکرار رکن هم به شيوه 
دکلماسيون مورد نظر نيما نزديک شده و از حالت سنتيّ تکرار تک رکن گريخته و به وزني مطابق هدف 

هميشگي ازاد رسيده است. به نمونهاي ديگر دقت کنيم:  
با خنده گفت: به! چه نشستين بچهها  که در شهر الفبا  

همزبونهاي شما  
اين نمونه ديگر به کلّي از پايان بندي نيمايي براي هر سطر استفاده کرده است. نمونههاي چنين 
کاري که در پيوندي عميق با تخطيهاي نحوي آزاد است راه شعر محاوره کودکان را براي او باز کرده 
است. چيزي که قطعي است اين که اين شيوه وزني خاص آزاد، راهي يکسره نو است، امّا آيا اين راه ادامه 

نيز يافته است؟  
  

شرح سوم:  
اين بخش محتاج پژوهشي گسترده است، امّا من ادعاهاي خود را ميگويم. شعر امروز ايران، از همه 
آنچه زماني در شعر آزاد به عنوان استثنا به کار برده شده بود، به شکل قواعدي رايج بهره ميبرد. آيا اين 

تغيير مستقيماً ادامه کار آزاد است؟ من نميتوانم به صورت قطعي بگويم آري.  
چيزي که در وهله اوّل به ذهن ميرسد و هنوز دليلي براي رد آن نميبينم، اين است که شيوه خاص 
محاوره در شعر انقالب (که شعراي آن بينصيب از محضر محاوره سرايان پيش از انقالب نبودهاند)، 

فضاي شعر امروز را به اين صورت تغيير داده و اين مسائل را تا حدّي به قواعدي عادي تبديل کرده.  
به هر صورت، تعيين دامنه اين قواعد در شعر امروز  يا تعيين ميزان تأثير آزاد يا شعر انقالب بر 
شيوههاي روان وزني در ترانههاي دهه هشتاد اگرچه وسوسه انگيز امّا دشوار است. حدسهاي من اگرچه 
هنوز برايم رد نشدهاند، امّا اثبات سادهاي هم ندارند. چيزي که براي من قطعي است اين که ترانههاي 
امروز از قواعد نيمايي به شکل کامل استفاده ميکنند و مثالً وقتي من به شعر ناصر کشاورز نگاه ميکنم 
درک ميکنم که تحرّک و رواني وزن او در گروه قواعدي است که اوّل بار آزاد از آنها استفاده کرده. امّا 
به هر حال، تصوّر ميکنم تا همين جا بس باشد. وسوسه را کنار ميگذارم و اين شرح را در حد 

حدسهايي اثبات نشده، پايان ميدهم.  
  

خاتمه:  
شايد اين صفحه پاياني ربطي به کليّت مطلب نداشته باشد، امّا وقتي به ميراث آزاد نگاه ميکنم بيدليل 

ياد اين حرفها ميافتم.  
فضاي شعر امروز از دو منظر بسيار جالب است. اوّل اينکه گرايش به ترانه سرايي، علي الخصوص 
در مجموعه کتابهايي که ترجمه يا تأليف شعراي نامي کودک هستند، رو به فزوني است. اين امر 
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بيدليل هم نيست. با کشف راههاي ترانه سرايي و بعد از موج قوي شعر انقالب که توان ساده گويي را به 
شعر بزرگسال و کودک ارزاني کرد، راه نوشتن شعر سليس هموار شد.  

در طول دهه شصت، استفاده از وزن عروضي غيرعاميانه، براي شعر کودک بسيار رايج بود و سر آمد. 
اين دهه را ميتوان قيصر امين پور دانست. در دهه هفتاد، رکود شعر کودک به حدي رسيد که حدس 
فروش کتب شعر غالباً غلط از آب در ميآمد و جريان شاخصي نيز در اين دهه وجود نداشت، امّا در دهه 
هشتاد، با پا گرفتن آزاديهاي مدني و رها شدن شاعران از مضامين کهن و ريختن قبح شعر ساده و به 
قولي مبتذل، با جسارت به خرج دادن چند شاعر مطرح ايران، ارتباط شاعران کودک ايران با مخاطبان 
گسترش يافت و شعر عاميانه نيز بار ديگر جاي شعر ساده نيمايي را گرفت. چرا که شعر ساده نيمايي، 

ديگر به نوايي سنگين و مطنطن تبديل شده بود.  
قضيه را طور ديگر ببينيم. ابتدا گفتن شعر عاميانه براي شاعر کودک دشوار بود و عليرغم ظهور آثار 
ارزشمندي چون حسني نگو  يه دسته گل، شاعران ترجيح ميدادند از فضاي سنگين شعر انقالب استفاده 
کنند. امّا با ظهور موجي در دهه هفتاد، در ذهنيّت کودکان ايراني و تغيير برنامه کودک صدا و سيما و در 
کل محو فضاي رسمي دهه شصت، شعر بعد از مدتيّ سر درگمي و اجازه دادن به آثار بي ارزشي  چون 
غوغولي و ... جسارت پا گذاشتن به فضاي نو را پيدا کرد، امّا اين بار ديگر شعر عاميانه هم سخت نبود: 
چرا که شاعران بزرگي  به راهي رفته بودند که با طنين اشعار فروغ و آزاد ، صورتي سادهتر و  نو تر يافته 

بود.  
تا اينجا به نظرم قصه خوشي داريم، امّا قصهّ اين روزها، خوشي را کمي به تعويق انداخته است. 
امروزه زمزمههايي شنيده ميشود که قطعاً حاصلي جز ضرر براي شعر کودک نخواهد داشت: شعر سپيد 

براي کودکان.اهللا اکبر! اين هم از عجايب هيجان انگيز شعر کودک ايران است.  
اگر واقعاً دليل محکمي در رد ريتم در شعر کودکانه هست اگر شعر سپيد کودک ميتواند و يا توانسته 
به ارتباط موسيقايي با کودک کمک کند و اگر زباني روان دارد و در مهلکه فخامت شعر سپيد نيفتاده 
است، کاش من هم بيشتر با اين شعر آشنا شوم. امّا گمانم رفتن اين راه، عالوه بر اين که هيچ دليل 
عقالني ندارند، راهي است که نرفته شکستش پيداست. خط و نشان؛ شعر سپيد ناچار به سوي زبان 
رسمي ميرود؛ چرا که راه خود را از شعر بزرگسال گرفته. اين در حالي است که ميراث بي قدر شده آزاد 
در نوآوريهاي وزني و نزديک شدن به زبان محاوره، همه محاسن شعر بيوزن براي کودکان را دارد. امّا 

دقيقاً از همين جنبه بيشتر مورد کم مهري است.  
ما دچار مسئله «از ما روشنفکرترون» هستيم. اين موجودات وحشتناک، در فضاي روشنفکري ايران 
روشنفکران غربياند و در فضاي ادبيّات کودک، روشنفکران ايراني، وقتي نويسنده معروفي قصهّ کودک 
مينويسد، حس ميکنيم به اشکوب بيقدر ادبيّات کودک نزول اجالل کرده و چه گوسفندها که برايش 
سر نميبريم. وقتي هم ميبينيم فضاي ادبيّات کودک چيزي را ميتواند در ادبيّات بزرگسال تجربه کند، 
بيدليل به سمت آن ميرويم. گمانم اين تنها دليل براي روي آوردن به شعر بيوزن کودکان باشد و راه 
حلش فقط اين است که بپرسيم چرا و پيشاپيش شرط کنيم که کسي حرف مغلّق و التقاطي نزند. چون   

گمان نميکنم توضيح سختي داشته باشد. ضرورت اين بازيهاي نو چيست؟  
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آيا ما به سمت تجربهاي ديگر ميرويم؟ تجربهاي که به اندازه شعر ساده نيمايي، از نيازهاي شعر 
کودک دور است ومحاسن عميق آن را هم نخواهد داشت؟ آيا اين راه تازه، اساساً جز در ميان کساني که 
مرعوب روشنفکرانند، طرفداري خواهد يافت؟ آيا اين تجربه هم به پيشرفت شعر ايران کمک ميکند؟ من 

هم اميدوارم.  
  

پينوشتها  
1. نيما در نامهاي به شاهرودي که تاريخ 20 دي ماه 29 را دارد، با بررسي شعر شاهرودي، به او ميگويد: «تمايالت شما، 
تندروي شما را در قبول نردن يک وزن و رويه يکنواخت ميشناساند.. ناراحتي شما را از يک ور و يک دنده رفتن» و 
بعد به تمجيد از اين راه و البّته هشدارهاي ميپردازد. پس شايد حتيّ نام شاهرودي را بتوان قبل نيما گذاشت. علي 
شب» را دارد که شايد مايه توارد شعر  همه » است که سطر پنجم آن عبارت «شب الخصوص که منظور نيما شعر «دقتّ
آخر نيما باشد. امّا بعيد است جز با هشياري نيما، خود  شاهرودي هم تصوّر درستي ازکاري که ناخواسته انجام داده بود، 

بيابد. 
2. اين همان حوزهاي است که ظاهراً شفيعي به آن عالقهاي ندارد. امّا نيما صراحتاً بر آن تأکيد ميکند و بررسي دقيق شعر 

کودک و شعر عاميانه نيز به سبب بيتوجهيّ به آن، خود را دردوگانه وزن عروضي ـ وزن ضربيانداخته است. 
3. دنبال کردن اين شيوه، بدون توجهّ به آغاز «ايمان بياوريم...» بيمعني است. فروغ شعر را در يکي از وزنهاي مورد 
هاي آوايي  عالقهاش ساخته امّا گرهها، شعر را در ابتدا از وزن صريح دور کردهاند. اين شيوه مستقيماً با توجهّ به ظرفيتّ

فارسي صورت گرفته. و ادامهاش در دهه شصت، تنه شعر نو فارسي است. 
4. اين شيوه را رحماني، زهري، خويي و ... هم دنبال کردهاند، امّا بدنيست که کار آنها و سهراب و کسرايي در طبقهاي جدا 

قرار گيرد طبقهاي که اهداف فروغ و آزاد را در سطرهاي کم هجاتر و با قواعد خاص خود دنبال ميکند. 
5. ممکن است ايراد بگيرند؛ اين خروج لغزش به حساب ميآيد، نه کاري اصولي. آنچه من در اين ايراد نميپسندم، تلقيّ 
خاصاش نيست، بلکه ايراد فرض کردن چنين چيزي است. بله، شايد همه کارهاي آزاد تصادفي يا ناشي از گوش 
ناپختهاش باشد. اخوان (در پاسخ اين اتّهام به نيما) گفته بود که بزرگترين حسن نيما، چيزي است که نميداند، نه 
چيزهايي که ميداند. شخصاً تصوّر ميکنم اين نکته حقيقت دارد حتيّ در تمام کار آزاد، امّا اسم آن را ايراد نميگذارم. 
فکر نميکنم اوّلين کسي که والس ساخته، ميدانسته چه کار ميکند. م آزاد مخترع ادبي نيست. او راهنويي گشوده است. 

نهآزاد ابر شاعر است، نه نقّاش آلتاميرا، هنرمند. 
6. ميتوان خرده گرفت که اين شيوه نحوي ـ عروضي است. قبول نميکنم که از نحو استفاده شده، امّا صورت کليّ عروض 
شعر، بيرجوع به نحو قابل توضيح است. در واقع چيزي است ميان نحو ـ عروض و عروض کامل. به همين دليل، پيش 

از اين متذکّر شدهام که به نظرم وزن تا نحو طيفي يک پارچه است و جدا کردن وزن از فرم، اشتباه. 
7. در بياني بسيار بهتر، بايد گفت اين حروف خارج، ضرب خوانده ميشوند. روي نتهايي که پيش از آغاز ميزان نوشته شده 

و در اين مورد خاص، شکلي بسيار شبيه سنکوپ دارند. چيزي شبيه همان وزن مرکزي که بعد، توضيح خواهم داد. 
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