
  )بهار ادب(شناسي نظم و نثر فارسي  فصلنامه تخصصي سبك
   پژوهشي-علمي 

 8درپي   شمارة پي-89 تابستان– شماره دوم –سال سوم 
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  1اميد مجد
  
  

  : چكيده
ــشه  ــشهورات پژوه ــوالت و م ــشكيك در مقب ــازنگري و ت ــه ب ــي، از جمل اي ادب

تواند همواره بما اين اطمينان را بدهد كه پژوهـشها و تحقيقـات             كه مي روشهائيست  
  . علمي ما درمسير درست پيش ميرود

نيز يكي از اين مشهورات است و يقينـاًَ         » پدر شعرنو «نامبرداري نيما يوشيج بعنوان     
اينك زمان آن فرا رسيده كه مورد امعان نظر دوباره قرار گيرد؛ چرا كه در وضعيت                

چه شعر نو ناميده شده باندازة كافي فرصت و امكان عرضـه توانمنـديهاي              كنوني آن 
پرسش اصلي اين پژوهش اينست كه آيا اين لقب براي نيمـا،            . خود را داشته است   

است يا تنها يكـي از      » پدر شعر نو  « يعني آيا واقعاً نيما      ؟بدرستي بكار ميرود يا خير    
  ؟اند كساني است كه در تحكيم و ترويج شعر نو كوشيده

  
  :كلمات كليدي

  . تقليد،  بيانزبان ، ،  موسيقي ، نوآوري،   شعر نو
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  : مقدمه
» پدر شعر نو  «همانطور كه در چكيده گفته شد سوال اصلي اين پژوهش اينست كه آيا لقب               

براي اثبات درستي يا نادرستي اين موضوع روش كار         . يا خير رود  براي نيما بدرستي بكار مي    
 است مبني براينكه شرط     هيسندنوسير تحليل ميشود؛ مسير اول استدالل       اين پژوهش از دو م    

  : پدر بودن هر جرياني داشتن يكي از اين سه شرط است
   نخستين نفر بودن-1
   مهمترين بودن -2 
  . شرط نيست از اين سه كه نيما مشمول هيچكدام سپس اثبات ميشود تأثير گذارترين بودن،-3

تعداد آنها زيادسـت    . اند  ت كه در حمايت از نيما مطالبي نوشته       مسير دوم نقد گفتار كسانيس    
  :اند شامل اما در اين پژوهش فقط برخي از آنها گزينش شده

  . آثار خود نيما-1 
هاي مهدي اخوان ثالث، بعنوان يكي از مشهورترين شعراي شعر نو و از حاميـان                    نوشته -2 

  .سرسخت نيما يوشيج
دكني بعنوان محقق دانـشگاهي مـشهور كـه نـيم نگـاهي بـه               هاي دكتر شفيعي ك      نوشته -3 

  . نيز دارداز شعر نوطرفداري 
و نيز » تاريخ شعر نو «ترين كتاب مرجع     شمس لنگرودي بعنوان نويسنده مهم     هاي   نوشته -4 

  . طرفدار آن
  .  است كه نيما پدر شعر نو نيست فرضيه اين پژوهش اثبات اين نكته

***  
مطـرح شـود بايـد حـداقل        » پدر يك جريان  « بعنوان مهم و كليدي      معموالً براي اينكه كسي   

  : يكي از شرايط زير را داشته باشد
 اولين كسي باشد كه آن جريان را بوجود آورده است؛ ماننـد نـصراهللا منـشي كـه اولـين                     -1

  . ناميد توان وي را پدر نثر فني ه به نثر فني كتاب نوشت و لذا ميكسي است ك
آن جريان بوده، از اقران خود برتر باشـد و بـه جريـان موجـود كمـال و             بهترين نماينده    -2

. عصر خود چنين موقعيتي داشت    كي كه نسبت به شاعران پيشين و هم       جهت دهد مانند رود   
  .ست مطرحسبك شعرييك پيدايش ز معموالً در آغاز ني» بهترين نماينده بودن«اين، 
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ده  بزرگ به پيروي از او بوجـود آمـ          موثرترين شخص باشد؛ يعني پس از او يك جريان         -3
او يـك    توان او را پدر شعر عرفاني ايران ناميد، زيرا پـس از           باشد مانند سنائي غزنوي كه مي     

جريان بزرگ عرفاني در شعر بوجود آمد يا نظامي گنجوي كه داستانهاي زيباي عاشـقانه او                
  جنبـشي  انه برانگيخـت و   هاي عاشق   چنان تأثير گذار بود كه دهها شاعر را به نوشتن منظومه          

كنيم تا معلوم   نيما بررسي مي   ا راجع به شعر نو و     حال اين شرايط ر   . در اين زمينه پديد آورد    
   ؟رود يا خيرين لقب براي نيما بدرستي بكار ميشود آيا ا

  
  : نفر بودن نخستين -الف

تـدا  از هـر چيـز مبحـث وزن و قافيـه مطرحـست  اب              نظر به اينكه در باب شعر نيمايي قبل         
ابـداع  ست توضيحي راجع به وزن نيمائي داده شود زيرا تأييدكنندگان او معتقدنـد كـه                الزم

ابداعي در طول تاريخ بوده است، ضـمن اينكـه خـود نيمـا در               مهمترين وزن   » وزن نيمائي «
اي چنين تئورئي را تدوين و حتّي مطرح نكـرده اسـت و بعـدها برخـي                   هيچ كتاب يا مقاله   
اند بويژه اخوان ثالث كه ابتكارات نيمـا          ن آثارش پي به چنين نكاتي برده      پيروان او از خواند   

  . را در كتابي بنام بدايع و بدعتهاي نيما مدون كرده است
ا انتهـاي   ميدانيم در وزن عروضي هنگاميكه يك وزن براي شعر سرودن انتخاب شد ديگر ت             

دهند اينـست كـه     ا نسبت مي  ابتكاري كه به نيم      در شعر نو،  . شودشعر، همان وزن، رعايت مي    
تواند بدلخواه خود افاعيل را كم و زيـاد          يك بحر انتخاب شد اوالً شاعر مي       اوگفته هنگاميكه 

ست حروف آنهـا را      وزن عروضي مورد نظر، شاعر مجاز      ثانياً عالوه بر افاعيل رايج در     . كند
توانـد  گزيـد مي را بر » ن فاعالتن فـاعلن   فاعالت«حذف كند مثالً در بحر رمل هنگامي كه وزن          
تواند افـاعيلي از    هم استفاده كند اما نمي    ... فا؛. عالوه بر فاعالتن از فاعالت، فاعال، فاعل، فاع       

شود در  را نميـ  » مـستفعلن «مثالً   ) 183 تا 163صص  : 1376اخوان ثالث، . (بحور ديگر بياورد  
مثال زير  شدن موضوع به    تر    براي روشن .  فاعالتن مستفعلن  فاعالتن: بحر رمل آورد و گفت    

  : توجه فرمائيد
  فاعالتن فَعالت      تراود مهتاب مي

  فاعالتن َفعالت     ميدرخشد شب تاب 
  فاعالتن فعالتن فعالتن فَعالت   نيست يكدم شكند خواب به چشم كس وليك 
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  فعالتن فَعالت      غم اين خفته چند
  فاعالتن فعالتن فعلن    شكند خواب در چشم ترم مي

كند د، هيچكس از اين قانون تبعيت نمي      هاي اول، جز چندنفر معدو      ان دهه  اما در بين نوسراي   
من در جوانهـائي    «: گويدچنانكه اخوان ثالث مي   . جود ندارد و حتي آگاهي نسبت به آن هم و       

شناسم ز سايه و يكي دو نفر، كـسي را نميـ          كنند ج ن ابتكار پر ارزش نيما، پيروي مي      كه از اي  
  ) 2/149، 1378 لنگرودي،(» اشد و بكار بنددكه آن قواعد را درست دريافته ب
اي توسـط اجمـاع ذوق      بندي دقيق و درسـت پذيرفتـه شـده         از دريچة ديگر متأسفانه تقسيم    

ايـش زيـر،      چهار گر ،  »شعر نو « جريان   سليم از انواعِ شعر نو وجود ندارد، با اين همه دركلِ          
  :بيشتر قابل تشخيصند

  .ندارد» وزن نيمائي«بنابراين ارتباطي با .س اوزان عروضيستاساكه كامالً بر چهار پاره سرائي -1
  .بر آن صدق كند» وزن نيمائي«كه اصوالً وزن ندارد تا عنوان » شعر منثور «-2
) 1382،79مجد،(دانندرفداران شعر نو هم آن را شعر نمي       كه حتي بسياري از ط    » موج نو  «-3

بنابراين در اين جريـان شـعري     . كندكه از هيچ قاعدة وزنئي پيروي نمي      و نوعي نوشته است     
  .ديده نميشود» وزن نيمائي«نيز، اثري از 

ترين اشعار به شعر نيمائي است كـه جـز معـدودي از پيـروان نيمـا                   كه شبيه » شعر آزاد  «-4
وزن «توجه به قانون معروف به        توسط ديگران ادامه نيافت و امروزه بيشتر شعراي نوسرا، بي         

 در حقيقت از ميان چهار شـاخة        سپ. كنندبلند مي   ابيات را كوتاه و    اي  ابطههيچ ض   بي» نيمائي
شعر نو، سه شاخه بطور كلي هيچ ارتباطي با وزن نيمـائي ندارنـد و در شـاخه چهـارم نيـز                      

ست كـه آنچـه     ندارند، اما نكته بسيار مهم اين     شعرا، پايبندي خاصي به رعايت اين نوع وزن         
زيرا قبـل از او هـم در اشـعار ميـرزاده عـشقي و                ت،وزن نيمائي ناميده شده ابداع نيما نيس      

 و   افاعيلهـا را كوتـاه      خوريم كه در يك بحـر معـين ،        به اين سبك برمي   الهوتي به شعرهائي    
هـا در     هائي كوتاه و بلند از مفاعيلن       اند، مانند اين شعر از ميرزاده عشقي كه زنجيره          بلند كرده 

  ) 454، ص1375عشقي، . (بحر هزج است
   بركنار بسفُر اندر مرغزاريبه گردش

  رهم افتاد ديروز
  چه نيكو مرغزاري، طرف دريا در كناري

  نگاهش ديده افروز
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  درختان را حرير سبز بر سر
  زمين  را از زمرد جامه در بر

  به هر سو با گلي راز
  نموده مرغي آغاز

  : كه در بحر مضارع است» سنگر خونين«همچنين اين شعر از الهوتي با نام 
  آوران سنگر خونين شدند اسير رزم 

  با كودكي دلير
  به سن دوازده

  آنجا بدي توهم
  بله

  با آن دالوران
  پس ما كنيم جسم ترا هم نشان به تير 

  تا آنكه نوبت تو رسد منتظر بمان 
مجـد،  (حتي يغماي جندقي كه تقريباً يك قرن قبل از اين دو تن است چنين اشـعاري دارد                  

  . ه اين ابتكار مختص نيما نيستبينيم ك پس مي) 13، ص1382
  
  : مهمترين نفر بودن: ب

ر مقـام يـك ناقـد       هر گاه فضاي تبليغاتي و ناسالم فعلي پيرامون شـعر نـو را بـشكافيم و د                
قـصه  «بينيم كه نيما بـا        وجايگاه نيما در آن نظر افكنيم مي       چوب شعر نو  پژوهشمدار به چار  

ث و بررسـي    كساني كـه فـضاي بحـ      .يشوددر عرصه ادبيات ظاهر م    » رنگ پريده، خون سرد   
 ساختاري سست و ضـعيف      ،اند اين حقيقت كه منظومة افسانه        كرده درباره شعر نو را آشفته    

دهد كه قدرت تقليـد     اند كه او در اين منظومه نشان مي        دارد را به سمت اين جمله سوق داده       
  ) 2/355: 1379آرين پور (بسيار اندك ونيروي خالقيت بسيار زيادي دارد 

شـاعر  «گـانش او را       ننـد ك شود و تأييد  در عرصه ادبيات پارسي ظاهر مي     » هافسان«نيما با شعر    
آوري درشـعر را   خوانند ومعتقدند كه با سرودن افسانه، نيما اولـين گـام بـراي نـو        مي» افسانه

  : چگونه شعريست» افسانه«برداشت؛ حال ببينيم 
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 از لحاظ قالب، اگر چه پذيرنـدگانش        افسانه از لحاظ مضمون يك گفتگوي عاشقانه است و        
اند ولي در حقيقت نوعي مـسمط يـا مربـع تركيـب اسـت، وزن كـامالً                    آن را انقالب ناميده   
   :ها هم در جايگاه سنّتي و هميشگي خود قرار دارند عروضيست و قافيه
  اي كاو                دل به رنگي گريزان سپرده  در شب تيره ديوانه

  ي گياهي فسرده  وت نشسته         همچو ساقهي سرد و خل در دره
  كند داستاني غم آورمي                           

  بس كن از پرسش اي سوخته دل          بسكه گفتي دلم ساختي خون 
  باورم شد كه از غصه مستي                هر كه را غم فزون، گفته افزون 

  شناسيرا ميعاشقا تو م                           
   آسمانم  هياهو نهفته                  من يك آواره از دل بي

  وز زمين و زمان باز مانده        هر چه هستم بر عاشقانم 
  آنچه گوئي منم و آنچه خواهي                       

  من وجودي  گنهكار هستم                 خواندة بيكسان گرفتار 
   پير                  بيم ولرزه دهد درشب تار ها را به من ما در بچه

  سروبن من يكي قصه بي                            
از لحاظ قالب، تازه نيست و با مختصري تغييـر، در طـول تـاريخ شـعر، رواج                  اين شعر   كه  

داشته است مثالً مربع تركيب نيز تقريباً همين حالت را دارد جز اينكه بيت برگردانها بجـاي                 
يك مصراع يك بيت هستند يعني تفاوت دو قالب، فقط در اينست كه در مربع تركيب، پس                 

آيـد،    كننده مـي   آيد، ولي در شعر نيما، يك مصرع جدا         از هر دو بيت، يك بيت جداكننده مي       
  .همين و بس

. ش1297كـه در سـال      » عـشق وطـن   «حتي ميرزادة عشقي زودتر از نيما شعري دارد به نام           
  : فرم است همين و به سروده شده است

  كنم هرچه من زاظهار راز دل تحاشي مي
  كنم ل تراشي ميبهر احساسات خود مشك

  كنم زاشك خود بر آتش دل آب پاشي مي
  كندباز طبعم بيشتر، آتش فشاني مي

  زانزلي تا بلخ و بم را اشك من گل كرده است 
  غسل بر نعش وطن خونابة دل كرده است 



     83/  جايگاه نيما در شعر نونگاهي تازه به                                                                                     

 

 

   باطل كرده است عشقها را جز وطن دل جمله
  كندبر زوال ملك دارا نوحه خواني مي

  الي آخر …
حال بسراغ امور ديگر    . هاي نيما، تازگي نداشت   حات ديديم كه هيچكدام از قالب     با اين توضي  

  : برويم وا شعر
  

  بيشتر بررسي
اينـست  يك جريـان    ه   قائل شدن بجايگاه پدري براي شخص نسبت ب        گفتيم يكي از شرايط   

در مورد شعر يعني اينكـه      .  بوجود آورده باشد   آن شخص ان، بهترين پديده را     كه در آن جري   
 را سروده باشد چنانكه رودكي پدر شعر فارسي بود اگرچه دهها سال قبـل از              هابهترين شعر 

او هم شعر داشتيم اما ظهور رودكي و اشعار قـوي و زيبـايش چنـان بـود كـه معاصـران و                       
  :گويدند چنانكه كسائي مروزي ميخواند جهان مي نيز او را استاد شاعرانمتاخران او

ــاعران ج  ــتاد شـ ــي اسـ ــرودكـ ــودهـ  ان بـ
  

ــوئي كــسائي پرگــستيصــد يــك از و   ت
  

  :گويد  يا عنصري مي
ــود  ــو بـــ ــزل رودكـــــي وار نيكـــ  غـــ

  

ــاي مــــن رودكــــي وار نيــــست      غزلهــ
ست و پيوند بسيار سست  نيماشود و اشعار شامل حال نيما نمياوصافدانيم كه اين اما مي
 حتي طرفداران دو آتشه او هم به اين شمارد؛سيار برجسته نمي او را بعنوان شاعر بكسي

شكني خوبست اما شعرهاي نيما هنوز  نفس قالب: گويد  طبري ميناحسا. موضوع معترفند
 كنندهتأييدالبته خانلري (  و خانلري ميگويد)18/2/32نشرية نامة مردم ( .سست استخام و

شيوه او نه . ع شهر مبهم ابداع كرده است كه خاص خود اوستنيما يك نو) : نيما نيست
و فريدون . )11ص1324دوره دوم  ؛پيام نو(ست و نه مورد قبول خواصاممورد پسند عو

 :گويدرانش ميتوللي كه خود نو سراست در سرزنش نيما و طرفدا
ه وظيفـه   اند ك   هاي جديد گرديده    گروهي چنان سرگرم يافتن و پرداختن به مضامين و پرده         «

آهنگ و رسا را بكلـي فرامـوش         ديگر خويش يعني انتخاب و ابداع الفاظ و تركيبات خوش         
 درد اينجاست كه ايـن      …زاري از الفاظ سست و سخيف است           شعر آنها شوره   …اند    كرده
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گروه قواعد زبان فارسي را نيز به كـنج فراموشـي نهـاده، بـا آوردن عبـارات غلـط از قبيـل                       
 را چنان پيچيده و مغـشوش بيـان   جاي روزهاي زمستانيش، افكار خود   ب» روزانش زمستاني «
 .»هدايت شخص شاعر بر احدي ميسر نخواهد شد بيكنند كه درك كامل مفاهيم آن، مي

: گويـد او مي .  نيماست به اين امـر اعتـراف ميكنـد         هواداران ثابت قدم  حتي اخوان هم، كه از      
  )44دفتر اول اسفند . مجله هنر و ادب امروز(
      انگاريهـاي فـراوان      نيما در مـورد دسـتور زبـان و شـيوه سـالم بيـان، مـسامحات و سـهل                   «

و ايـن   (نيمـا گـاه     . تراشي دارد و بسياري از كالمش بغرنج و نه تو و پيچيـده اسـت               دشمن
يـا در جـائي     » بالها نه وا  نه چشمها گشاده از او      «: گويد  مي) سفانه گاه، ابداً هم كم نيست     متا

  .در نخستين ساعت شب هر كس از باالي ايوانش چراغ اوست آويزان: گويد ديگر مي
بودن با   كه نيما بدليل روستائي   : گويد   زبان گنگ و مبهم نيما اشاره ميكند و مي         نادرپور نيز به  

خوانـد بـاز    م كه در مدرسه فرانـسويها درس مي       فصاحت و بالغت زبان آشنا نبود و وقتي ه        
» فصاحت شاعرانه «و  » درست نوشتن «نسوي بود، نيما    هم چون دروس آن مدرسه بزبان فرا      

  :افزايد  را ياد نگرفت و در ادامه مي
اين دو عامل، يعني طبع روستائي و تربيت فرنگي نيما، به گمان من مسببان اصـلي ابهـام و     «

   اما آنچه كه مايه شـگفتي توانـد بـود اينـست كـه گروهـي از                 . آيند  گنگي زبان او بشمار مي    
كنند و ميپندارند كه نيما خود در       ات و ضعفهاي بيان او را تقليد مي        به عمد اشتباه   جويان تازه

ورزيده است و حال آنكه اين نقطه ضعف مايـه آزار و            ها تعمد داشته و اصرار مي      اين سستي 
   )543، ص 2 جلد :1378،لنگرودي  (.موجب رنج نيما هم بوده است

ما حتـي بعنـوان يـك        كسي مطلقاً از ني    گويد مي در كنگره نويسندگان نيز جز جالل آل احمد       
  )1378،181/1لنگـرودي، (.ار سبكي نو در شـعر     ذبرد تا چه رسد بعنوان بنيانگ     يشاعر هم نام نم   

مقاله . نويسندهائي مشابه همين مطالب را مي       الهنادرپور و تندركيا نيز پس از مرگ نيما در مق         
لبي مفصل كـه مـن       او در مطا   .) 537،  2همان ماخذ، ج    (تندركيا را در ادامه خواهيم خواند       

وزن افسانه يكي از اقسام بحر نـامطلوب اسـت كـه از             « :گويد  ن مي م چني نويسخالصه آنها را مي   
قافيه را هـم كـه   . ز وزنزمان رودكي تا به امروز در تمام ديوانهاي شعر فارسي پراكنده است اينكه ا     

فرم شعر هم كـه يكـي       . هم كه از قافيه   فرمائيد قرص و محكم سر جايش نشسته است اين        مالحظه مي 
 گرفته تـا اديـب      لاز فرمهائي است كه از اول مشروطه با كمي تفاوت رايج بوده است از نسيم شما               
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اين هـم كـه از سـوژه        . اين هم كه از فرم، سوژه افسانه هم سوژه ايست متداول          . الممالك و عشقي  
 …اصالً مشهور نبود    . نميشناخت هيچكس نيما را     … فكرش را هم كه از عشقي قاپيده است          …

.  را قاپيد  »شاهين«، مرحوم نيما يوشيج، سبك قديم خود را ول كرد و سبك             »شاهين«پس از انتشار    
 خالصه اينكه افسانه نيما، دنبالـه همـان         …هي درازتر و كوتاهتر كرد       و بعد از آن، مصراعهايش را     

توانست كـاري    آن سبك قديم نمي    نين و چنان كردن   سبك عروضي قديم بوده و هست و با كمي چ         
اما از اشعار بلند و كوتاه يا بـه اصـطالح           . از پيش ببرد و نبرد و مدت بيست سال در فراموشي افتاد           

آثار نو نيما همچنانكه اشاره رفت چونكه اين آثار بعد از نـشر شـاهين، بوجـود آمـده اسـت داراي                   
توان راجع به نيما و آثارش چنـين        گذريم مي ور كلي اگر از استثناء ب      بط …باشد    اصالت و ابتكار نمي   

باشـد و      عمق ندارد، لفظش رسا و ساده نيست، معنايش تعقيد دارد و نامفهوم مي             شكه فكر : گفت  
 رويهـم   …كنـد واننده ايجاد احساس و هيجاني نمي     از همه باالتر اينكه كالمش بيروح است و در خ         

  .رفته چيزي نيست
آنهم از نوع ضعيف    . ه نيست و مضامين آن هم تكراريست      حتي زبان هم، در افسانه نيما، تاز      

  : كهنه دقت كنيد  و لغاتو سست آن، به اين تعبيرات
  ميروم سر گران و خمارم     ليكن از مستي باده دوش 

  يا 
  عاشق مبتال زي تو آيد     بلبل بينوا زي تو آيد 

 1318 كـه در سـال   باري پس از افسانه ديگر خبري از نيما نيست تا شانزده هفده سال بعـد      
لنگـرودي ،    (شاهينهاي تندركيا چاپ ميشود كـه در آن سـطرهاي شـعر كوتـاه و بلندسـت                

شود ولـي تـاريخ شـعر       يـ شعري با نام غراب از نيما چاپ م        و چند روز بعد      )1378،196/1
راب را انفجـار    اما بهرحـال شـعر غـ      .  امضاء شده كه اين تاريخ سخت مشكوك است        1317

  .ند زيرا در آن ديگر بصورتي آشكار ابيات شعر كوتاه و بلندستدانشعر نو و مدرن مي
  نيـست بلكـه اشـعار       نامـداري   نه تنها شـاعر    اوبينيم كه   يمبر اساس اظهارنظر معاصران نيما      

تاثيرسـت و     بياز خود هم جز چند نفر،      شاعران پس  دارد و بر      شاعران ديگر نسبت ب  ضعيفي
  .موج نو و سپيد شعر چون؛شودمي كشيده ديگر هاي بزودي بشاخه او به منسوب حتي جريان شعري

و خـود را    آورد    ميدزدان   فردوسي را مقلد و در رديف        از اظهارات نوِ نيما يكي اينست كه       
 ناتل خـانلري     خطاب بمرحوم  1310اي كه در سال       او در نامه  !! برتر از هزار فردوسي ميداند    

  :گويد نوشته است چنين مي
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  نه فرخيم نه پور سلمانم      نه عنصريم من و نه فردوسي
  بدخواه اساس قيد دزدانم               دزدند تمام رفتگان و من 

  مشتي خر عصر را نمايانم    صد عنصري و هزار فردوسي
دانــد و مي» خــشت زدن« و وزن آنهــا را چــون  ميخوانــد»كودكانــه«قافيــه آوردن قــدما را، 

  .صادر شود  شنا به ادبيات فارسيشناس آ شعر  يك ذهن بعيدست از  كه توهينهاي ديگري
  
    :بودنشخص  ثرترينؤم ـ ج

آورند اينست كـه او در دو زمينـه بـزرگ            بودن نيما مي   شاخص كه شيفتگان او، بر      استدالليآخرين  
در محتوا و در شكل، حتي پا را از اين هم فراتر ميگذارنـد و ميگوينـد او تنهـا شـاعر                      . انقالب كرد 

طور كه گفتيم همه نويسندگان اين موضـوعات، اسـتداللي شـبيه هـم              چون همان !! مبتكر تاريخست 
 جلـد  در لنگـرودي  شمس.آورده ميشود   در اين باره    شمس لنگرودي  هاي   نوشته  متن فقطاند،    آورده
: و مـي افزايـد     نيمـا  از غيـر  است نبوده مبتكر تاريخ طول در شاعري هيچ  :گويدمي خود كتاب اول

 حنظلـه  او از قبـل  و اسـت  نبـوده  شـاعر  نخستين او كه دانيميم ولي است فارسي شعر پدر رودكي
 فارسـي  زبـان  بـزرگ  شـعراي  از. اند بوده شاعر… و گرگاني ابوسليك و مشرقي فيروز و بادغيسي

 نظريـه  و بنيانگذار طراح، هيچكدام) صائب حتي و حافظ خيام، سعدي، مولوي، نظامي، فردوسي،(
) موضـوع  وزن، محتـوا،  (نظـر  هـيچ  از توسي فردوسي. اند نبوده فارسي شعر در نويني سبك پرداز

. بودنـد  سـروده  هـائي  شـاهنامه  دقيقـي  و مروزي مسعود او از پيش. نيست شاهنامه مبدع و مخترع
 در معنـوي  مثنـوي . نيـست  سـعدي  از هـم  غـزل  نيـست  مولـوي  ابتكـارات  از هـم  معنوي مثنوي
  .شودمي ديده هم كعب بنت رابعه و بلخي شهيد آثار در غزل و سنائي الحقيقه حديقه

جالبتر از همه، وضع بزرگترين شـاعر       . مقامات هم اختراع سعدي نيست از بديع الزمان همدانيست        
حافظ نه فقط اساساً هيچ نوع نوآوري در شعر نكرده بلكه بيشتر اشعارش             . زبان فارسي حافظ است   

صـائب هـم    . شوديـده نميـ    شعر حافظ هيچ چيز بكري د       در هرا هم تحت تاثير اشعار ديگران سرود      
در ميـان تمـام طـول       . وحشي بافقي هم مبدع مكتب وقـوعي نيـست        . بنيانگذار سبك هندي نيست   

تاريخ شعر فارسي تنها شاعري كه زير جو مسلط بر شعر دورانش باقي نماند و بـا شـناخت دقيـق                     
كـردن  قانونمنديهاي حاكم بر تاريخ و شـعر و كالبـد شـكافي شـعر فارسـي توانـست بـا تئـوريزه                       

فـرق نيمـا بـا ديگـر     .  ياري رساند نيما بود دستاوردهاي هنريش، به استحكام و استقرار شعر مدرن،       
نوپردازان پيش از خود و ديگر شاعران بزرگ پارسي اين بود كه او بـا آشـنائي وسـيع بـا تـاريخ و                        
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عر مـدرن   اي بـه شـ      العاده  ادبيات فارسي و اروپائي توانست بعنوان يك تئوريسين بزرگ شتاب فوق          
  . طي كندبهچندانكه اين طفل نوپا توانست راه صد ساله را يكش. بدهد
   :ميگوييم پاسخ در
اند و فاقد ابتكار و نوآوري، اظهار نظري كه پيداسـت             ـ ايشان تمام بزرگان را مقلد خوانده      1

اگـر  . از تعصب خاصي كه به شعر نو دارند، صادر شده است و هيچ مبنـاي درسـتي نـدارد                  
مـثالً  . يافـت   د بزرگان شعر، فقط مقلد باشند، قطعاً آثار آنها هم چندان تـوفيقي نمـي              قرار بو 

روزي اي مبتكر نبوده است و قبل از او دقيقـي و مـ    فردوسي را مثال ميزنند كه در هيچ زمينه       
زي و دقيقـي شـهرتي بجـا نمانـده          هاي مرو   گويند چرا از شاهنامه   اما نمي . اند  شاهنامه سروده 

شـد قطعـاً   ر بود فردوسـي هـم پـا جـاي پـاي آنهـا بگـذارد و مقلـد آنهـا با              اگر قرا ! ؟است
سرائي داشـته    بدون شك او ابتكارات و نوآوريهائي در شاهنامه       . شداش شاهنامه نمي    شاهنامه

يا مگر ممكنست سعدي با تقليد صرف، از رابعـه و بلخـي            .  عالمگير شده است   كه فردوسيِ 
ارسي شود؟ نوآوريهاي حافظ و نظـامي هـم كـه           و بدون هيچگونه نوآوري، خداوند غزل ف      

  .اند طور ديگراني كه همه آنها را مقلد خواندههمين، جاي انكار ندارد 
پس بهرحال پيشواياني وجـود     ! اند  ـ بفرض هم، بپذيريم كه بزرگان شعر فارسي مقلد بوده         2

اند و از شـعر جـاري        بنابراين آن پيشوايان مبدع بوده    . اند كه بزرگان از آنها تقليد كنند        داشته
گوينـد نيمـا تنهـا شـاعر        پس چگونـه مي   . اند  را ابداع كرده  اند و سبكي      روزشان فاصله گرفته  

 مقلد بودن شاعران بـزرگ،  وانگهي پيشوا بودن شاعران گمنام و     ؟  مبتكر تاريخ فارسي است     
ي بخشد، همانگونه كه لـسان    ودن اعتال و جايگاهي به مبدع نمي      دهد كه صرف مبدع ب    نشان مي 

كردگان ادبيات آنها    اند ولي فقط تحصيل      مبدع بوده  …شيرازي و ازرقي و ابوالفرج روني و        
راين هرگـز   بشناسند، بنـا  يرا همه جهان م   » مقلد«عدي و حافظ    شناسند اما فردوسي و س    را مي 
 شـمرد مهم  ) اگر بفرض پذيرفته باشيم كه مبدع است        (توان نيما را به صرف مبدع بودن        نمي

  .آورددر رديف بزرگان شعر او را  مبالغه و با اين همه
نيما اولين كسي نبود كه شعر نو سـرود و پـيش از او هـم                 « معتقدند كه  شمس لنگرودي ـ  3

خواننـد؟ چطـور رودكـي      پس چگونه نيما را مبتكر مي     » ودندكسان ديگري، شعر نو سروده ب     
يمـا  مبدع نيـست چـون قبـل از او حنظلـه بادغيـسي شـعر عروضـي سـروده اسـت؟ امـا ن                       

  .سروده باشند» نو«مخترعست اگرچه قبل از او ديگران شعر 
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نـوعي جانبـداري     »نيما با ادبيات فارسي و اروپـائي آشـنائي وسـيع داشـت            اين ادعا نيز كه     
  . كه صحت علمي آن نيز محل ترديدستبودهآميز  مبالغه

  
   نيما انقالب
ـ  آيـد همـان شـرح انقـالب         اين بحث مي  كه براي تكميل    ديگر  مطلبي   زرگ نيماسـت كـه      ب
!! خواننـد ، او را تئوريـسين بـزرگ مي       موضـوع  همين   كيه بر رانش مدعيند و شايد با ت     دوستدا

هاي شيفتگان شـعر نـو آمـده اسـت           كه با مختصري تغيير در تمام نوشته      ،   آن را اينك شرح   
و در ادامـه عقائـد      )1/106لنگـرودي   ( در اينجا متن كتاب تاريخ تحليلي شـعر نـو         ميخوانيم  

  .ايم  را برگزيدهكدكنيشفيعي 
  

   :محتوا در انقالب
عـشق،   ،ـ موضوعات ازلـي ابـدي ماننـد مـرگ         1 :شود  امان تشكيل مي  محتوا اساساً از دو جوهره تو     

گـوئيم  حـال مي  .  بسته بـه هـر دوره و مكـاني فـرق ميكنـد             ـ موضوعات تاريخي كه   2. خوبي، بدي 
ن و زمان و مكان،     با بدليل تفاوتهاي ز   موضوعات ازلي ابدي اگرچه در تمام زمانها وجود دارند ولي         

مـرگ سـرآغاز    «گويـد   مـثالً مولـوي راجـع بـه مـرگ مي          . يكنـد لحن بيان آن مقوالت با هم فـرق م        
  :» كندزندگيست و آن را اينگونه مطرح مي

 ست و همـه شـب سـخنم       نـ روزها فكر مـن اي    
ــده ــا آمـ ــود  از كجـ ــه بـ ــر چـ ــدنم بهـ  ام، آمـ

 مـــرغ بـــاغ ملكـــوتم نـــيم از عـــالم خـــاك 
  

 ا غافـــل از احـــوال دل خويـــشتنمكـــه چـــر
ــ  ــا ميـ ــه كجـ ــنم بـ ــائي وطـ ــر، ننمـ  روم آخـ

 انـــد از بـــدنم چنـــد روزي قفـــسي ســـاخته
  

كنـد اگرچـه   گ دارد آن را بزبـان خـودش بيـان مي    و سپهري هم كه همين ديدگاه را راجـع بـه مـر            
  :مضمون آن با شعر مولوي يكيست 

  …/ن اقاقي جاريست مرگ در ذه/مرگ وارونه يك زنجره نيست/نيستمرگ پايان كبوتر 
  .بينيم كه در يك مقوله يكسان دو شاعر، در دو زمان مختلف، دو طرز بيان دارند پس مي

علت اين تفاوت را نيما در همانندي شكل زندگي اجتمـاعي ايـن هنرمنـدان و قـرار گرفتنـشان در            
 كه او عامـل     همچنين ديديم . گيرديداند كه چون هوا در ميانشان مي      مناسبات تاريخي گريزناپذيري م   

د كـه   يبيني م نسائل و موضوعات تاريخي نوي    ماين همانندي شكل زندگي اجتماعي را در پيدا شدن          
  .بهمراه خود همه مناسبات موجود را دگرگون ميكند و باعث وضعيت نوين ميشود
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 اينـست   ؛پس زبان هر عصر چيزي نيست جز شناخت جوهره موضوعات آن عصر و نحوه بيان آن                 
  !!و مضمون انقالب محتوا در شعر نيمائيمفهوم محتوا 

خواهد بگويد تا پيش از نيما همه شعرا مثـل          يدر واقع لنگرودي م    !! شگفتا از اين طرز اثبات    
انـد كـه بايـد بزبـان خودشـان            اند اما بعد از ظهور نيما شاعران تازه فهميده          هم حرف ميزده  

  !نند و اين انقالب محتوا بوده استصحبت ك
اوالً اين مطلب، يعني تفاوت بيان، بر اسـاس تفـاوت ديـدگاهها، يـك               : م  گوئيدر جواب مي  

مطلب بسيار بديهيست كه هميشه در طول تاريخ شعر رايج بوده است و چيزي نيـست كـه                  
كجاست؟ منتقد محتـرم    نيما آن را كشف كرده باشد، ثانياً نقطه اتصال اين مطلب به نيما در               

آورنـد كـه بـا شـعر          اند كه شعري از سپهري مثال مي        در استدالل كردن يافته    اي جديد   شيوه
آيا قبل از نيمـا، شـعرا بـر     !! گويند اين انقالب محتوائي نيما بود     ت است بعد مي   مولوي متفاو 

انـد؟ مـثالً آيـا نگـاه بـه            كـرده ميناساس ديدگاههاي فكري و زماني و زباني خود صـحبت           
 فكـر جـاري در شـعر دوره         معشوق در شعر دوره غزنوي با شعر سبك عراقي يكيست؟ آيا          

  …ساماني با فكر رايج قرن ششم يكيست ؟ و 
اي نگفتـه     نيما هيچ سـخن تـازه      كه   توان گفت اينست  انقالب در محتوا آنچه مي     در ارتباط با  

  .اند است و تمام شعرا در طول تاريخ با زبان و بيان و تفكر خودشان شعر سروده
 شكستن كه قبالً مفـصالً راجـع        قالب در قالب   ان نخست :اما انقالب دوم نيما دو شاخه دارد      

ادعـا   شـاخه دوم هـم اينكـه         ،شكني هم از هنرهاي نيما نبـود       به آن صحبت كرديم كه قالب     
آورد و تا پيش از او شعرها         نيما براي اولين بار ساخت عمودي را در شعر فارسي مي          شود  مي

امـا ايـن    . يزده است اي م   ساخت عمودي نداشت يعني هر بيت براي خودش آهنگ جداگانه         
 به اين معنا كه اصوالً ارتباط       .ادعائي ناصوابست و ارتباط طولي هميشه در شعر فارسي بوده         

طولي دو حالت دارد اول اينكه اگر ابيات را در يك شعر جابجـا كنـيم، تسلـسل مطلـب و                     
پيوستگي آن بهم بخورد كه اين ويژگي در بعضي قالبها همچون مثنـوي از اهميـت زيـادي                  

تـوان ابيـات را     ي چنانكه هرگـز نم    ،خوردار است و هميشه هم در تاريخ شعر رعايت شده         بر
  :خورد مانندنجابجا كرد بدون آنكه به معناي شعر لطمه 
ــت ــد ز دشـ ــه دزدي درآمـ ــنيدم كـ  شـ
ــگ ــيم دانــ ــال از او نــ ــد بقــ  بدزديــ

 بــــــه دروازه سيــــــستان برگذشــــــت  
 بــــــرآورد دزد ســــــيهكار بانــــــگ  
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 خـــدايا تـــو شـــبرو بـــه آتـــش مـــسوز
  

  ره ميزنـــــد سيـــــستاني بـــــروزكـــــه
  )بوستان سعدي باب هفتم(

ا كه هرچند بـرخالف حالـت       است به اين معن   » وحدت موضوع «دومين حالت ارتباط طولي     
وحـدت  «توان جاي ابيات را عوض كرد اما نكته مهم اينجاست كه تمام اين ابيـات                قبلي، مي 

  :دارند مثالً در غزل حافظ با مطلع » موضوعي
 مخور  آيد به كنعان غم    باز يوسف گمگشته 

  

كلبه احزان شود روزي گلستان غـم مخـور   
  

ام ايـن بيتهـا از يـك موضـوع سـخن            توان جاي ابيات را با هم عوض كرد اما تم         هرچند مي 
  .گويند و آن اميد داشتن به گشايش پس از سختي است مي

يگـر  بنابراين اين ادعا كه در شعر فارسـي ارتبـاط طـولي وجـود نداشـته اسـت همچـون د                    
 بـه    به ناحق كوشـش ميـشود      ادعاهاي نوسرايان، نادرست است و از جمله ابتكاراتيست كه        

  . شود دادهنيما نسبت 
ادوار شعر فارسـي از     (دكتر محمدرضا شفيعي كدكني به پنج دليل زير نيما را مبتكر ميدانند             

  :كه بصورت فشرده چنين است) 127 تا 112صص . مشروطيت تا سقوط سلطنت
  
  : حاظ عاطفياز ل - 1

بيـنم مـسائلي      رمانتيك ديگر نشاني نمي   » من«شعر نيما بيشتر جنبة اجتماعي و انساني دارد و از آن            
سـت كـه بـا       برخوردار يكه در شعر نيمائي آزاد مطرح ميشود از كليت و گـسترش عـاطفي بيـشتر               

 .گذشت زمان امكان كهنه شدن آنها كمترست

كه مصداق زمان و مكان خاصـي نباشـد و بـا            شعر كلي گفتن    «طرح اين موضوع كه     : پاسخ
آورسـت كـه از فـرط وضـوح          ، شگفت »گذشت زمان تغيير نكند خاص شعر نو و نيماست        

و مصداقهاي  » من شخصي «نيازمند هيچ پاسخي نيست آيا در هزار سال شعر فارسي فقط از             
 سخن رفته است و دهها هزار بيت غزل و حماسه و مثنوي هنوز هم تـازگي خـود                 » موردي

  ! اند؟ را حفظ نكرده
  
 : از لحاظ تخيل -2

انـد امـا نيمـا كوشـش كـرده تـا              در گذشته شعرا فقط از تصاوير شعري پيشينيانِ خود تقليد ميكرده          
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آنگاه مثـال   . وارد شعر شود و شعرا بر اساس تجربيات شخصي خود تصوير بسازند           » صبغه اقليمي «
 آتشي كه اهل خوزستانست از نخـل و شـط        آورند كه نيما از جنگل سخن گفته است و منوچهر           مي

  . و فروغ فرخزاد از خيابانهاي تهران سخن گفته است
نگاهي كوتـاه  بـه      .  پذيرش مقدمة موضوع به سادگي قابل قبول نيست           : اوالً ؛ پاسخ فشرده 

شناسي نظم نشان ميدهد كه شعراي سبك خراساني خود مبدع بـسياري از تـصاوير و                  سبك
اند، در سبك بينابين خراساني و عراقي، شـعراي سـلجوقي تـشبيهات              تشبيهات شعري بوده  

بـه شـعر افزودنـد و نوآوريهـاي شـعراي           ) عمدتاً از نوع محسوس بـه معقـول       (جديدي را   
غزل دورة عراقي، خود فصل جديدي از تازگيهاي شعريست         . آذربايجان نيز جاي خود دارد    

يابد، شعر مشروطه نيز كـه        ول مي و در سبك هندي نيز بطور كلي طرز نگريستن به شعر تح           
  . خود سرمنشأ بسياري از تغييرات زباني و بياني و ادبي در شعرست

اينكه منوچهر آتشي در شعري از نخل و شط سخن بگويد و فروغ فرخـزاد از تهـران،                  : ثانياً
اند و نه دليـل       نه دليل اينست كه آن دو شاعر در تمام  شعرهايشان اين نكته را رعايت كرده               

بعبارت ديگر از كجا معلوم است كه فروغ فرخـزاد          . اند  ينست كه اين كار را از نيما آموخته       ا
تحت تأثير سخنان نيما از خيابانهاي تهران سخن گفته است؟ وانگهي به فرض هم كه چنين             
باشد يعني فروغ تحت تأثير نيما تصويري جديد در شعر آورده باشد، آيا اصالً ايـن سـخن                  

مطلبيست كه نيما اولين كسي باشـد كـه بـه آن    » ز ديدگاه خود سخن بگويد    شاعر بايد ا  «كه  
  پي برده است؟ 

  
  نيما دو ابتكار دارد : از لحاظ زبان -3

هر لغتي ميتواند وارد شعر شود بشرط آنكه شاعر در بكار بـردن آن مـاهر باشـد در حاليكـه                     ): الف
  . كردان وارد شعربرخي از لغات را ميتواند كه فقط  شعراي قبلي معتقد بوده

هر لغتـي را    «: يدگو كه نيما نخستين شاعر باشد كه مي       باز هم قابل قبول نيست    : پاسخ فشرده 
  » كرد به شرط آنكه شاعر ماهر باشدميتوان وارد شعر

مثل شيخ سعدي كسي بايد كه ديگ       ) ... 75آئين سخنوري ص  (محمد علي فروغي ميگويد     
ت در غزل و گفتگـوي عـشق و عاشـقي بيـاورد و              و هاون را كه جاي آنها در آشپزخانه اس        
  : بهترين اشعار را بسرايد آنجا كه ميفرمايد
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  چو ديگ بر سر آتش نشان كه بنشينم     هاونم كه بنالم بكوفتن از يار نه 
نامة سترگ دهخدا بر اساس شواهد ادبي اعم از نظـم             تا جائي كه اين حقير ميداند تمام لغت       

اند   ز اين بزرگتر و گوياتر كه ادبا هر لغتي را وارد شعر كرده            و نثر تدوين شده است سندي ا      
  ! نه بعضي از آنها را؟

» انـد   را وارد شـعر كـرده     » اي  تركيبات تازه «ابداع ديگر زباني نيما و طرفدارانش اينست كه آنها          ) ب
هـاي  تيغ«، بجـاي    »تيغهامان تيز «و  » روزهاي زمستانيش «بجاي  » روزانش زمستاني «تركيباتي از قبيل    

  .»تيزمان
اي را وارد زبـان       تركيـب تـازه   «مطلب فوق به اين معناست كه شعراي پيشين         : پاسخ فشرده 

 نياز از اثبات است ضمن آنكه آنچه نيمـا و اخـوان در مثالهـاي                 اند كه نادرستي آن بي      نكرده
  . است» تخريب زبان«ند نه ابتكار زباني كه ا شده گفته ياد
  . اين موضوع قبالً به تفصيل در همين مقاله بررسي شد،  )موسيقي(از  لحاظ آهنگ  -4
 نيما نوعي شكل معنوي به شعر بخشيد يعني ارتباط طولي را وارد شعر كرد و           ،   از لحاظ شكل   -5

شعر بسرايد نه اينكه اگر مثالً به انـدازة دو          » حرف دارد «اي كه     باعث شد هر شاعري به همان اندازه      
  .ي تكميل كردن شعر خود چند بيت اضافه هم بياورددارد مجبور شود برا  خط حرف

در خصوص ارتباط طولي، قبالً در همين مقالـه بررسـي كـافي بعمـل آمـد و                  : پاسخ فشرده 
  .تكرار آن جايز نيست

شاعر بايد بـه انـدازة سـخن خـود          «در خصوص قسمت دومِ ادعايِ فوق نيز مبني بر اينكه           
ين سخن ابداع نيما نيست و خلق قالبهائي مثل         نيز بايد گفت كه ا    » قالب شعري انتخاب كند   

رباعي و دوبيتي و مفرده و بويژه قطعه به همين منظور بوده است مـثالً در گلـستان سـعدي                    
گاهي يك  . »اند  قطعه«پس از مطلب نثر، شعري در تأكيد آن آمده است، اين اشعار در قالب               

عر آن در هر كجائي بـه همـان         چرا؟ براي اينكه شا   . بيت وگاهي دو بيت و گاهي چند بيتند       
  .ميزاني كه احساس نياز ميكرده است شعر سروده

  . اند هرگز نميتوانم بپذيرم باري من هيچيك از نوآوريهائي را كه، شفيعي كدكني به نيما نسبت داده
  :كنيمميدانند،نقد مي شعر آنرا شاهكاري در عالم نشنيما را كه طرفدارا»هست شب«اينك شعر

  شب دم كرده و خاك ـ هست شب يك 1
  ـ رنگ رخ باخته است 2
  ـ باد نو باوه ابر از بر كوه 3
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  ـ سوي من تاخته است 4
  ـ هست شب همچو ورم كرده تني، گرم در استاده هوا5
  اي راهش را  بيند اگر گمشده ـ هم از اينروست نمي6
  ـ با تنش گرم، بيابان دراز 7
   ـ مرده را ماند در گورش تنگ8
   من ماند ـ به دل سوخته9

  لرزد از هيبت تب ي كه مـ به تنم خسته10
  ـ هست شب آري شب11

 خاك كه در انتهاي خط اول آمده است، بر اساس معيارهاي خود نوسـرايان بايـد بـه خـط                    
در خط دوم خـاك چگونـه رنـگ رخ را           . دوم ميرفت تا بين مسند اليه و مسند فاصله نيفتد         

شود، در حاليكه رنـگ     يتر هم م     در شب تيره    است مخصوصاً  بازد؟ رنگ خاك هميشه تيره    مي
  .شود  يعني رنگش سفيد مي در موردخاكرخ باختن

ست يچ ربطي به ابر ندارد يعني ممكن      خواند، در حاليكه باد ه    در خط دوم، باد را فرزند ابر مي       
هار خط   در مجموع چ   .ابر باشد و باد نباشد و برعكس، پس در طبيعت، باد نوباوه ابر نيست             

باد كجا بود كـه بـوزد؟ و        » دم كرده «خورد و آن اينكه در شب       قضي آشكار بچشم مي   اول تنا 
  اسـتدالل  ششم و   پنجمدر مجموع خطهاي    !! شودينم» دم كرده «د ميوزد كه ديگر شب      اگر با 

گرمـي   بينند   راهشان را نمي   علت اينكه گمشدگان  «: گويد  نيما مي : منحصر بفردي را شاهديم   
  !!ست نه گرم و سرد بودن هواشب  يتاريك  ه بدليلحاليكه نديدن رادر !!هواست

كه در زبان   !! هم از ويژگيهاي زباني شاعرست    » تن گرمش «بجاي  » تنش گرم «در خط هفتم،    
» تـنم خـسته   «نيز  .  است قبيلاز همين   » گورش تنگ «در خط هشتم هم     . فارسي سابقه ندارد  

شبيه شـده اسـت كـه       ت»  تنگ گور«به  » بيابان دراز «همچنين  . ام در خط دهم     بجاي تن خسته  
ماننـد شـده اسـت در حاليكـه         » تن مرده «هم به   » تن گرم بيابان  «هيچ وجه شبهي ندارند، و      

  !اي كه در گورش تنگ خوابيده است سرد شده است و تن گرمي ندارد ميدانيم مرده
 ! ؟ماننـد شـده اسـت     » تن ورم كرده  « به   »شب«در خط پنجم معلوم نيست با كدام وجه شبه          

گذشته از اينكه   . م كرده يعني جسدي كه در دريا افتاده است و اينك به ساحل رسيده             تن ور 
شبيه خيلي زشت و غيـر      ت اين    هيچ وجه شبهي بين شب با تن مرده ورم كرده نيست اصوالً           

  .هنري هم هست
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بخاطر بياوريم كه نوسرايان معتقدند كـه مفهـوم         (ست  فهوم شعر هم عالي نيست و معمولي      م
  ).اند  بخشيده ا، ايشان به شعر،واقعي شعر ر

  
   :نتيجه

گيري شعر نو حائز شرايط الزم نيـست          در يك بررسي تحليلي ديديم كه نقش نيما در شكل         
 زيرا نه نخستين نفرست كه شعر نـو         كه بتوان عنوان پدر شعر نو فارسي را براي او پذيرفت          

 كـه بـه     شش ابداعي كدام از   همچنين هيچ . ميسرايد نه مهمترين نفر و نه تأثيرگذارترين آنها       
  . ست ااو نسبت ميدهند در حقيقت يك ابداع نيست كه تكرار سخن پيشينيان
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