
 

 

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

  8 شمارة پياپي - 89تابستان – دوم شماره –سال سوم 
  
  

  نگاهي به سبك اشعار نيمايي مهدي اخوان ثالث و 
  تحوالت عروضي آن

  )198 تا 183ص(
  

  2مراديان كامران شاه ، )نويسنده مسئول( 1عباس ماهيار
  
  

  :چكيده 
  گيـري سـبك      درشـكل ، يكي از نوپردازان معاصر ايرانست كـه          اخوان ثالث  مهدي

هـايي از موسـيقي و          در اين پژوهش، بـه بررسـي جلـوه        . شعر نو تأثير داشته است    
  .هارموني وزني اشعار نيمايي اين شاعر پرداخته شده است

چيني مختصري دربارة شعر نـو و موسـيقي آن مطـالبي              در اين مقاله پس از مقدمه     
اخوان اشعار نيمـايي خـود را        نوجويي نوشته شده، سپس تمام بحرهايي كه          دربارة
ه اسـت و در نهايـت نتـايج و تحليلهـاي            ها سروده با ذكر نمونه معرفي شـد       در آن 

  .صورت مفصل بيان شده استحاصل از اين تحقيق ب
 جايگاه سبك و اوزان عروضي اشـعار        نهدف از انجام اين پژوهش، مشخص نمود      

هـا  لث است كه البته ذكر نمودار مثالها و بحوري كه اين شاعر از آن  ي اخوان ثا  نيماي
  .استفاده كرده است، ضرورت دارد

   :كلمات كليدي
  .، پسرفت  نوجويي ، سبك ، عروض ، تحول ، شعر نو 

                                                 
  . استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج-1
 Dr.kamran51@gmail.com .اسالمي واحد كرج دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد  دانشجوي- 2
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  :مقدمه
هـاي شـعر نـو و         ست كه در تحكيم سـبك و پايـه        هاي نوگراي معاصر      ه  يكي از چهر  اخوان  

در تحقيقات انجام شده در زمينة شـعر و شـاعري ايـن             . يفاي نقش كرده است   موسيقي آن ا  
  .اند چهره، كمتر به موسيقي بيروني و اوزان عروضي اشعار نيمايي اين شاعر پرداخته

حال، با بيان اين نكته كه پژوهش در زمينة موسيقي بيروني شعر اخـوان ضـروري مينمايـد،                  
مندان به شعر نو نقش ميبندد كه آن قسم از    ژه عالق دوستان بوي   سؤال در ذهن اغلب ادب     اين

اند، تا چه حدي از قوانين عروض سـنتّي           اشعار اخوان كه در حوزه شعر نيمايي سروده شده        
تبعيت كرده است و چه ميزان از قوانين حاكم بر عروض شعر كهن سرپيچي كرده و تحول                 

   يا نقص؟ و آيا اين تحول در جهت كمال بودهوزني ايجاد كرده است
  :كنيم كه موسيقي دو جنبه داردوري ميگويي به اين مسأله يادآبراي پاسخ

در  و آورد    هـاي ريتميـك را پديـد مـي          جنبة غنا ؛ يعني آواز و آالتي كه پيـدايش صـدا            -1
خود ميگيـرد    ب  هارمونيك  تناسبي حالت تر، از آواز و صدا هم فراتر رفته، به            سطحي گسترده 

هـا و     اين جنبه از موسيقي، حاصل نظم و ترتيبي است كـه ميـان آوا             . شودداراي موسيقي مي  
هـا و در تـوالي        شايد بتوان در صـداي آبـشار      . گرددزاي يك مجموعة موسيقايي ايجاد مي     اج

فصول سال، اين موسيقي را ديد و شايد بتوان گفت كه همة كائنات، با يك موسيقي خاص                 
 )201-181ص:1381،ه علمي پژوهشيمجل(پاية اين موسيقي تكرار است . استآميخته 

در ايـن  . ستهاي شعر بودن در يـك قطعـة ادبيـ        يهعنوان يكي از پا    موسيقي ب  جنبة ديگر  -2
 تكرار موسيقايي   ست از اجزا و عناصري كه باعث ايجاد يك تناسب و          حوزه، موسيقي عبارت  

در برقراري  اين نظم   . گرددهايي گوناگون، داراي هارموني مي      شود و شعر در جنبه    در شعر مي  
 .ناپذيري دارد ارتباط ميان روح شعر و روح خواننده، نقش وصف

باتوجه به اين توضيحات، واضح است كه موسيقي شعر داراي نقش مهم در انجـام درونـي                 
  .آن، شعر ديگر شعريت ندارد  ن شعر است و بدو

  

  اخوان كيست؟
 1327شود و در سـال       گ جهان ب  در خراسان ديده   1307در سال   ) اميد.م(مهدي اخوان ثالث    

  ).130ص:1373حاكمي،(ي كار خود را با معلّمي آغاز كردتهران كوچ كرد، واز زادگاهش ب
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 كه تـوفيقي    اين شاعر، كار خود را در آغاز با سرودن اشعاري به سبك خراساني شروع كرد              
ل ياد   بدلي كه زادة خراسان و دلبستة ميراث ادب كهن فارسي بود،         با آن . در آنها بدست نياورد   

 1325عنوان يكي از ياران وي با نشر مجموعة زمستان در سـال              ب  راه نيما را پيدا كرد و      شده
حماسـي و اجتمـاعي دسـت يافتـه اسـت و در مجموعـه آخـر                 نوعي شعر   نشان داد كه به     

اخـوان،  . هاي حيـات خـود نـشان داد       حداكثر توان شعري خود را در واپسين سـال        شاهنامه،  
ي دوره مهارت خود را در نقّادي با نوعي ديـدار اجتمـاعي و سياسـ              عالوه بر شعر از همين      

ـ      شعر  خوبي به تجزيه و تحليل     ب  كه  ستكساني   او از نخستين     .نشان داد  ويژه از   نـو نيمـايي، ب
در ايــن زمينــه پديــد آورد     جهــت وزن و قالــب، پرداخــت و بعــدها آثــار چنــدي     

  )122-120ص :1375ياحقي،(

  :از آثار اوست
 1330ارغوان   -1
 1335زمستان   -2
 1338آخرشاهنامه   -3
 1344از اين اوستا  -4
 1348پاييز در زندان  -5

ها و كبود، درخت و جنگل، پير و پسرش،           بهترين اميد، عاشقانه  : كارهاي ديگر او عبارتند از    
 يوشيج، دوزخ    ها و بدايع نيما   ة ادب الرفيع، كتاب مقاالت، بدعت     سازان، ترجم   نقيضه و نقيضه  

اما بايد زيست بايد زيـست و عطـا و لقـاي نيمـا     : گويدار ديگر، زندگي ميا سرد، اينك به ام
  .يوشيج

طـوس در جـوار       بـاغ  در   مـزارش  .كرد   فوت 1369 شهريور   چهارم  يكشنبه،  روز   شاعر  اين
  ).1373:130حاكمي ، (باشدفردوسي بزرگ مي

   

  :سبك شعر نوجويي در موسيقي و
زمـان بـا    اي از زمان بـرآن داشـت كـه هم           برهها در   طلبي و نوجويي، شاعران ر     روحيه تجدد 

تحوالت اجتماعي، سياسي و ادبي، پلي ارتباطي به سبكي نو براي ارتباط با مخاطبـان خـود                 
فرآينـد سـاختن ايـن پـل،        . بسازند تا نسبت به تحوالت جامعة خود از قافله عقـب نماننـد            
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ر نوپردازان از صـافي قواعـد       هاي مختلف تكامل شعر نو را تشكيل داد تا اين كه اشعا             دوره
جديد عاطفي، محتوايي و موسيقايي عبور كرده و به شـكلي نظـام يافتـه و صـيقل داده بـه                     

لفظ و موسيقي كالم در شعر اخوان و در نظر او جايگاهي ويژه           . مخاطبان خود عرضه شدند   
  وع اوزان ش از نظر وزن، پيرو نيماست با اين تفاوت كـه تنـ            وي در بيشتر اشعار نيمائي    . اردد

ر جاي شعر، بيش از نيما اصرا       ها نيز در جاي     در گنجاندن قافيه  . ست بيشتر در شعر او از نيما    
  ) .274: 1381غالمرضائي ،(دارد 

رفته دريافتند كه هـدف از سـرودن          شاعران نوپرداز، رفته    ديگر  اخوان و   و توان گفت نيما  مي
 بلكـه   ها يا وزن شعر نيست؛     مصراع اي تساوي   وج از قالب كليشه   شعر به سبك نو، صرفاً خر     

هاي شعري خـود، موسـيقي و وزن را در            ست كه شاعران، ضمن ارج نهادن به ايده       هدف اين 
اي قوانين عروضـي، وزن را      خدمت محتواي شعر قرار دهند و به اقتضاي نياز با رعايت پاره           

كـه بـراي يـك      آنها از اين نكتة مهم غافل بودند        . در جهت انعكاس انديشة خود قرار دهند      
شاعر واقعي ، چيزي بنام تنگناي عروض و قافيـه وجـود نـدارد تـا بتواننـد فكـر شـاعر را                         

  . الشعاع خود قرار دهد و لذا به بهانة طرح تفكرات خود ، وزن را درهم شكستند  تحت
  

  :سبك نيمايي جايگاه وزن در اشعار
 سـت، شعر سـاختمان  در امـل ع تـرين  مـؤثر  و رينمهمت عاطفه بهمراه وزن اينكه به توجه با
 شود،ميـ  تعريـف  نيمايي شعر گيري شكل در آن اعتبار و اهميت براي كه جايگاهي ترديد بي

  . واالست بسيار
  

  وزن در اشعار نيمايي اخوان
االركان تقـسيم    دو دسته متفق و مختلف    اخوان را ب     اشعار نيمايي  در  گرفته شده   كارهاي ب   بحر
هر شعر، به تفكيك اثر با درج آدرس دقيق در          » آغازين  دو لخت «ايم سپس با ذكر مطلع        كرده

ذيل اوزان حاصل از آن بحور، نمايي جديد از ايجاد ابعاد موسـيقي شـعر نمـايي اخـوان را                    
  :ايم نشان داده

انـضباطي در كوتـاهي و بلنـدي         بـي علت   كه چون در شعر نمايي، نميتوان ب       شودآوري مي   ياد
بندي   اي از اشعار را در ذيل آن طبقه         كردن يك وزن، مجموعه   ، با عنوان    سنتيها به سبك    لخت
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ايم و براي هـر كـدام بـه فراخـوار             بندي كرده   كرد، اين اشعار را در ذيل نام بحر اصلي طبقه         
كه در پايان هر بحر تحليلـي از         ايم ضمن اين    ، نام وزن را نوشته    وزن حاصل از تناوب اركان    

  .ايم ه  بيان كردارتباط نوع وزن با پيام و محتواي شعر
  :االركان اشعار سروده شده در حوزه اوزان متفق

  :بحر رمل) الف
 ).30آخر شاهنامه ، ص(ست ها جاري  تهي سرشار جويبار لحظهاز -1
 پوستيني كهنه دارم من -2

  ).33ص : همان (گاراني غبارآلود  يادگاري ژنده پير از روز
 ست كاتش را كند خاموشاين نه آن آب -3

  ).40ص : همان (! لولِ گريبان چاكبا تو گويم لولي 
 .تا كند سرشار مشهدي خوش هزاران بيشة كندوي يادش را -4
  ).44همان ص (مكيد از هر گلي نوش مي
 ست،پنجره باز -5

  ).60همان ، ص (آسمان پيداست 
 ابر زمستاني چون درختي در صميم سرد و بي -6

  ).97ص : همان(هرچه برگم بود بارم بود 
 باريدرف ميپاسي از شب رفته بود و ب -7

  ).100ص : همان (ها رفته  هاي هزار افسانة از يادچون پر افشان پري
 همچو ديوي سهمگين در خواب -8

  ).109ص :همان (پيكرش نيمي به سايه، نيم در مهتاب 
 خشمگين و مست و ديوانه است -9

               ).118ص : همان (افرازد اي تاريك و لرزان برمي خاك را چون خيمه
  ادمان نمانده كز چه روزگار ي-10     

  ).123ص : همان (از كدام روز هفته، در كدام فصل 
  هان چه خبري آوردي؟!  قاصدك-11

  ). 136ص : همان (ازكجا، وز كه خبر آوردي؟



                                                       89 تابستان – 8پي در شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 188

                                          

  

  شما...   با شما هستم من، آن-12
  ).78ص: زمستان ( !گذريدهايي كه از اين راهگذر مي چشمه

  نسوزست، آتش جا آتش گرفتام   خانه-13
  ).84ص : همان (اين آتش سوزدهر طرف مي

   نه چراغ چشم گرگي پير-14
  ).92ص: همان  (هاي غريب كارواني خسته و گمراهنه نفس

  كه تو عاشق اويي:  همه گويند-15
  ).116ص : همان (كس عاشق اويند دانم همهگرچه مي

  ام   هاري شده  گرگ-16
  ).119ص : همان ( پوي و دله دو هرزه

  ستديك ديدار نز لحظة-17
  ).144ص : همان (ام، مستم باز من ديوانه

   آسمانش را گرفته تنگ در آغوش -18
  ).166ص : همان (ابر با آن پوستين سرد نمناكش

  شك هر مسافر را  منزلي در دوردستي هست بي-19
  ).8ص :از اين اوستا (اين چنين دانسته بودم، وين چنين دانم

  د و روند آسودراه از آين: گفت راوي ... -20
  ).28ص : همان (ها خوابيد گرد
  شب تا كجا رفتم با تو دي-21

  ).76ص : همان (تا خدا و آن سوي صحراي خدا رفتم
  ِ بهاران هرچه هر جا بود  شست باران-22

  ).85ص : همان (يك شب پاك اهورايي
  گاه اي خاموش ماند آن  لحظه-23

  ).97ص : همان (بار ديگر سيب سرخي را در كف داشت
  چشيده راستبزمين افتاده   بر-24

  ).101ص: همان (دست و پا گسترده تا هرجا
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كـار رفتـه اسـت، بـاالترين بـسامد بحـور       حري كه در اشعار نيمايي اخوان ب    در بين هشت ب   
هـاي    كني جـزو بحـر     كـد   هاي دكتر شفيعي    اين بحر كه طبق گفته    . ه بحر رمل است   بمربوط  

ها و اركـان     باش كه تكرار هجا   از تحرك و روحية شاد    خيزابي محسوب ميشود و آنگونه كه       
ـ                 ميآيد در   اين قالب برمي   ه سـرودن   يابيم كه اخوان، كمتـر گوشـة انـزوا گرفتـه و همـواره ب

تحرّك و ضربي گرايش داشته است؛ هرچنـد كـه ايـن روحيـه و               اشعاري در حوزة اوزان پر    
 شـعرا   هـم مثـل اغلـب     رويه به طور يكنواخت در ساير اشعار او ملموس نيست و اخـوان              

رفتـه  است، اما بسامد اين نوع اوزان در بين اوزان بكار گ      كار برده گاهي اوزان ماليم را هم ب     
 بحر  اين در   هايي كه دربارة تحوالت و دگرگوني   . شده در اشعارش پررنگتر از بقية وزنهاست      

  . خواهيم دادطور مفصل توضيحگيري ب ايجاد شده، در بخش نتيجهساير بحور و اوزان آن  و
  : بحر هزج) ب

   همان رنگ و همان بوي-1 
  ).38ص: آخر شاهنامه (همان برگ و همان بار 

  روي هم،ما چون دو دريچه روب -2
  ).48ص : همان (آگاه ز هر بگو مگوي هم 

 ها دود پشت دريا سياهي از درون كاه -1
  ).53ص : زمستان (گر با اشكي آويزان برآمد با نگاهي حيله

 از زادگاهش سر،! كشانديرون مينگفتندش، چو ب -2
  ).146ص : همان (ستكه آنجا آتش و دود

 بخز در الكت اي حيوان كه سرما -3
  ).149ص : همان (ست  دست مرگنهاني دستش اندر

 »... چه اميدي؟ چه ايماني؟... بدبد... بده«  -4
 ).151همان ، ص (خوانيخوب مي! جان كَرَك ... «
 يند،ها گو سان رهنورداني كه در افسانهب -5

  ).154ص : همان (بار زاد ره بردوش  گرفته كوله
 .تر، انگار كوهي بودفتاده تخته سنگ آن سوي -6

  ).11ص : از اين اوستا(و ما اين سو نشسته، خسته انبوهي 
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 كاروان كولي ست كان بياگرچه حاليا ديري -7
  ).52ص : همان (ست  از اين دشت غبار آلود كوچيد

 ستي  شب از شبهاي پاييز-10     
  ).61ص: همان (آور  كاز آن همدرد و با من مهربان شبهاي ش

  كردم   درآن لحظه كه من از پنجره بيرون نگا-11
  ).65ص : همان (ما بود  كالغي روي بام خانة همساية 

   در اين شبگير، -12
  ).73ص: همان (كدامين جام و پيغام صبوحي مستتان كردست، اي مرغان 

  گم كرده چو مرغي زير باران راه -13
  ).79ص:همان (گذشته از بيابان شبي چون خيمة دشمن 

  خواهند پاسخ گفت،  سالمت را نمي-14
  )107ص : زمستان (ست سرها درگريبان

  كفتر دو تا -15
  ).16ص  : از اين اوستا(اند روي شاخة سدر كهنسالي  نشسته

  ست  شب-16
  ).94ص : زمستان (شبي آرام و باران خورده و تاريك 

 جايگـاه دوم قـرار دارد؛       حر هزج هم در بين بحور بكار رفتـه در شـعر اخـوان، در              بسامد ب 
ست و بر اين موضوع صحه ميگـذارد كـه          شاد ضربي، پر تحرك و      نيزكه اين بحر    جالب اين 

بـرده اسـت؛ ايـن         رههاي جويباري و ماليم به    اخوان همواره از وزنهاي خيزابي بيشتر از وزن       
اي شـاد و بزمـي داشـته و ايـن             ست كه اخوان خواسته يـا ناخواسـته روحيـه         امر نشانگر آن  

جالبتر اينكه پيام و محتواي اشعار هم       . ضوع در اوزان اشعار نيمايي او بوضوح نمايانست       مو
اند كه اغلب، اوزان ضربي و خيزابي را انتخاب كند چرا كـه               خوبي، اخوان را همراهي كرده    ب
  .ستشوقيام هم غالباً شادي و شور و پ
  :بحر رجز) ج

  ! بيمارم، مادرجان-1
  ).123ص : همان (بيني ميدانم، مي



    191/ نگاهي به سبك اشعار نيمايي مهدي اخوان ثالث                                                                      

 

 

  كني؟ مي  چه ميكني، چه-2
  ). 133ص : همان (ها  در اين پليد دخمه 
 هايي سحر كردم اما نميداني چه شب -3
  . )42ص : همان (هاي منكه يك دم مهربان باشند با هم پلكآن بي
 منوقتي كه شب هنگام گامي چند دور از  -1

  ).56ص : همان (ها نزديك ديواري كه بر آن تكيه ميزد بيشتر شب
ز، جـزو اوزان    هـاي بحـر رجـ     ست وزن حاصل از اركـان آن، ماليمـ      آهنگ اين بحر و اوزان      

رونـد كـه روحيـة      كـار مي  تر براي مضامين اشـعاري ب     اين اوزان بيش  . روندشمار مي جويباري ب 
حتواي اشعار نيمايي سروده شـده در ايـن        كند؛ مضمون و م   مخاطب القا مي  ندوه و غصه را ب    ا

  مقابـل دو بحـر رمـل و هـزج كـه             ست كه درست نقطـه    سازد؛ الزم بذكر  تر مي   امر را روشن  
رجـز و تمـام اوزان جويبـاري        زند، غم و اندوه در بحر       روحية شادي در آن دو بحر موج مي       

ن اوزان جويباري   حوزة اي ري كه اخوان در قالب نيمايي و در         زند و البته بسامد اشعا    موج مي 
ست؛ چهـار   يار اندكـ  سروده است، در مقايسه با اشعار سروده شدة او در اوزان خيزابـي بـس              

  .ستر حوزة بحر رجز گوياي اين موضوعشعر سروده شده د
  :بحر متقارب) د

 ام  خدايا پر از كينه شد سينه -1
  ).110ص : همان (چو شب رنگ درد و دريغا گرفت 

  
  :وزان بحور مختلف االركاناشعار سروده شده در حوزة ا

  :بحر مضارع) الف
 چه شوم، چه وحشتناك! پاييزجان -1

  ).46ص: آخر شاهنامه (آنكه، برآن چنار جوان، آنَك 
 ست و خفته در انبان تنگ وي شب خامش -2

  ).50ص : همان (شهر پليد كودنِ دون، شهر روسپي 
 دور از گزند و تيررس رعد و برق و باد -3

  ).56ص : همان (ذر، وز معبر قوافل ايام رهگ
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 آني آري، تو آنكه دل طلبد -4
 ).69ص : همان (اما، افسوس 

 ها پريده رنگ و زبان خشك و چاك چاكلب -5
  ).87ص : زمستان (هاي دور رخساره پر غبار غم از سال

 گويا دگر فسانه به پايان رسيده بود -6
  ).125ص : همان (اي  ديگر نمانده بود برايم بهانه

 رگرمنجواكنان به زمزمه س -7
  ).137ص : همان (ست با سرودي غمناكمردي

 زآن نرم نم نمك ابر نيمشب -8
  ).185ص : همان (تَرْ گونه بود جنگل و پرچشمك بلور 

 چون پردة حرير بلندي -9
  ).66ص : از اين اوستا (خوابيده مخمل شب، تاريك مثل شب 

  هنگام رسيده بود، ما در اين-10
  ).88ص : همان (توانستيم كمتر شكي نمي

االركان هم، بيشترين بسامد كاربردي، به اوزان حاصل از بحر مـضارع             در بين بحور مختلف   
كند كه از آنجا كـه تركيـب اجـزاي    ذهن متبادر مياي را ب   ضوع نكته اختصاص دارد و اين مو    

ين بسامد را دارد چون هر كدام         است، از اين رو بيشتر    » مفاعيلن فاعالتن «اصلي اين بحر، از     
  .ي اوهستند بحرها ترين بتنهايي جزو پركاربرد) مفاعيلن(همو ) فاعالتن(و جزء هم از اين د

  :بحر مجتث) ب
  گاه و پناه  اي تكيه-1

  ).66ص : زمستان (هاي  زيباترين لحظه
 ستبا آنكه شب شهر را ديرگاهي -2

  ).103ص : از اين اوستا (دهايش ها و نَفَسدو با ابر
  :بحر خفيف) ج

  گذرندشكوه و غريب و ره بي
  ).85ص : آخر شاهنامه  (هاي دگر، چو برق و چوباد باد
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  :بحر مقتضب) د
  نعش اين شهيد عزيز
  ).91ص :از اين اوستا  (ست روي دست ما ماند

  كار رفته در اشعار نيمايي اخوان بجدول آماري مقايسة تمام بحور

  :ها سروده شده است اشعار براساس نام بحري كه در آنتقسيم بندي
  اشعار و شماره صفحه  نام بحر رديف

  بحر رمل  1

  :مجموعه آخر شاهنامه
-97/ پيغام-60/ طلوع– 32/ ميراث-30/چون سبوي تشنه

 -123/ ساعت بزرگ-118/ مرثيه-109/ قصيده-100/برف
  136/قاصدك

  :مجموعة زمستاني
  -116/ لحظه-92/ اندوه-84/ فرياد-78/فراموش
  166/ باغ من-144/ لحظة ديدار-119/گرگها

  :مجموعه از اين اوستا
  -76/ سبز-28/ مرد و مركب-8/منزلي در دوردست

  101/ زندگي-97/ها و باغ  پيوند-85/و ندانستن

  درصد تعداد اشعار نام بحر
  67/40  24  رمل
  11/27  16  هزج

  94/16  10  مضارع
  77/6  4  رجز

  38/3  2  مجتث
  69/1  1  متقارب
  69/1  1  مقتضب
  69/1  1  خفيف
  100  59  جمع



                                                       89 تابستان – 8پي در شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 194

                                          

  

 بحر هزج  2

  :مجموعه زمستان
اي   پرنده-107 زمستان -94/اي از شب  قصه-53/سترون
  154/ چاووشي-151/ آواز كَرَك-149/  پند-146/در دوزخ

  :مجموعه ازاين اوستا
 -52/ روي جاده نمناك-16/قصة شهرسنگستاني-11/كتيبه

  79/ صبح-73/ صبوحي-65/ در آن لحظه-61/پرستار
  :مجموعه آخر شاهناهه

  48ها   دريچه-38/گل

بحر   3
  مضارع

  :مجموعه آخر شاهنامه
  69/دل  بي-56/ ناژو-50/ گله-46/خزاني

  :مجموعه زمستاني
 -137/ سرود پناهنده-125/ فسانه-87/مشعل خاموش

  -185/هاي سبز شعله
  :مجموعه از اين اوستا

  88/ هنگام-63/غزل

 بحر رجز  4
  :مجموعه از اين اوستا

 آواز -42/گاه پس از تندر آن -133/  پاسخ-123/بيمار
  56/چگور

بحر   5
  مجتث

  :مجموعه آخر شاهنامه
  66/غزل

  :مجموعه از اين اوستا
  103/ناگه غروب كدامين ستاره

بحر   6
  متقارب

  :مجموعه زمستان
  110/گزارش

بحر   7
  خفيف

  :مجموعه آخر شاهنامه
  58/دريغ

بحر   8
  مقتضب

  :مجموعه از اين اوستا
  91/نوحه
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 و هارموني در شعر اخـوان داده         توضيحاتي كه در باب موسيقي بيروني و وزن       اكنون پس از    
رفته در شـعر     كاربندي ميتوان گفت كه عمدة اوزان ب        به جداول آماري و تقسيم    شد با توجه    

دهـد كـه ايـن موضـوع     ه بحر رمل، هزج و مـضارع تـشكيل مي       اخوان را اوزان حاصل از س     
سـت كـه وزن آن خيزابـي        اشعاري تمايل داشـته ا     ست كه اخوان بيشتر به سرودن     نشانگر آن 

كنــيم، بيــانگر ايــن او احــساس ميهــاي ضــربي، تنــد و مكــرّر كــه از اشــعار باشــد و آهنگ
 و اين حـاالت     داشتهست كه اخوان هنگام سرودن شعر، بيشتر حالت وجد و طرب            موضوع
ام آرام و   د كه گاهگاهي، يـك نظـ      است؛ هرچن   دادهخواننده انعكاس مي  ريق اشعارش ب  را از ط  

وجـود اوزان جويبـاري     دور از تكرار هم در آهنگ اوزان اشعارش ميبينيم و آن حكايت از              ب
ـ     رنگن خيزابي بودن اوزان او بسيار پر      كند، ليك در شعر او مي    ا  . ستتر از جويباري بودن آن امـ

ست كـه اخـوان هـم ماننـد اغلـب           وجهي كه در شعر نيمايي او مشهورست، اينـ        نكتة قابل ت  
ن، گاهي در حين سير در محتواي يك بحر، تحوالت وزني و بحري ايجـاد كـرده و       پردازا  نو

عنوان مثـال، در شـعر       خارج و وارد بحر دوم شده است ب        ، از بحري  دقتي اشتباه و كم  با يك   
  :كنيمضعف را بررسي مينوحه اين 

  »نوحه « 
  نعش اين شهيد عزيز،
  ست روي دست ما ماند

  روي دست ما دل ما
  .ست جا مانداوري بچون نگاه ناب

در بحر مقتضب مربـع مطـوي و لخـت          » فاعالت مفتعالن «بينيم لخت اول با وزن      يكه م چنان
ا در       در بحر مقتضب مربع مقطوع سروده شده      » فاعالت مفعوالن «دوم و سوم با وزن       انـد امـ

ت ا      » فاعالت مستفعلن مفاعيالن  «لخت چهارم با وزن      كـار  اوالً ب : سـت دو نكته حـائز اهميـ
در ميان ازاحيف بحر مقتضب است كه اين زحاف هـم در ذيـل زحافـات                » مفاعيالن«رفتن  

خـت چهـارم در ايـن بحـر غيـر           بحر مقتضب تعريف نشده و جايگاهي ندارد؛ پـس وزن ل          
  .شودنقص محسوب ميست و اين نوعي متعارف

  :و باز در اين شعر
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  »اي سبز شعله«
  زان نرم نم نمك ابر نيم شب

   چشمك بلور و پرترگونه بود جنگل 
  ...و ز لذّت نوازش زرينِ آفتاب

در بحر مضارع مثمن    » مفعولُ فاعالت مفاعيلُ فاعالن   «دوم و سوم اين قطعه با وزن          هايلخت
مفعـولُ  «اند اما بـا توجـه بـه اينكـه لخـت اول در وزن                  وده شده اخرب مكفوف مقصور سر   

تواند زحـاف مـستخرج از      ينم» عالتفا«سروده شده و از طرفي، ركن       » فاعالت فاعالت فع  
باشد، شاعر دچار لغزش شده است، البته اگـر بتـوان بـا اسـتفاده از اختيـار                  » مفاعلين«اصل  

يعني » U - - U« صورت آغازين اين ركن را عوض كنيم، بجايگاه دوهجاي» قلب«شاعري 
ا ازآنجـا       » فـاعلنِ « آيد و در آن صـورت، مكفـوف           مفاعيلُ درمي  كـه ايـن     خواهـد بـود؛ امـ 

بـه يكـديگر اعمـال      » مفـاعلن «و  » مفـتعلن «اختيارات شاعري، اصوالً جهت تبديل دو ركن        
  .گريزي بناميمود، اين اقدام جالب نيست و بهترست اين كار اخوان را هنجارشمي

  :كنيمينك تحوالت اين شعر را بررسي ميا
  »ناگه غروب كدامين ستاره«

  ستهر را ديرگاهيبا آنكه شب ش
  هايش  و نفس و دودبا ابرها 

  آلود است تاريك و سرد و مه
   است و نابود كرده است  ها را ربوده و سايه

در حيطـة بحـر مجتـث       » مستفعلن فـاعالتن فعـولن    «ها اول، دوم، سوم و چهارم با وزن         لخت
زحافـات بحـر مجتـث      هاي ياد شده ميبينيم كـه در ذيـل          اند اما ازاحيفي در لخت      وده شده سر

  . جايگاهي در زحافات اين بحر ندارند» فعولن و مفاعالن«مثالً وجود اركان ؛اند تعريف نشده
  
  : نتيجه

  محـدودي از   اي منظم در حوزة     هاي عروضي و به شيوه      اشعار نيمايي اخوان، برپاية بحر     -1
ت بحـر  طـوري كـه مجموعـاً در حيطـه هـش     انـد ب  وده شده اوزان مختلف عروض سنّتي سر    

 .شمرديم ر مفصل برطوآزمايي كرده است كه ب طبع
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يـك تغييـر     اخوان ثالث، گاهي در جريان سرودن يك شعر در مسير يك بحر، ناگهان با              -2
ه كـ شود  ده و از بحري به بحر ديگر وارد مي        مسير با آرودن زحاف يا زحافاتي، تغيير رويه دا        

ن  او فـراوا    اين نوسانات در اشعار    اگرچه. ست كه نوسرايان مدعي آنند    اين برخالف عروضي  
 . نيستاشكالهر حال اشعارش خالي از اين نيست اما ب

طوركامـل در اختيـار شـاعر        وزن و شعر براي يك مضمون خـاص ب         از آنجا كه انتخاب    -3
گيرد كه كدام مضمون را دركدام بحر وزن بسرايد، اخـوان            ابتدا تصميم نمي   نيست و شاعر از   

 خيزابي و ضربي مثل رمل و       يهاه مضمون حاوي پيام شاد و پرتحركست، از وزن        هم آنجا ك  
خوبي و متناسب با مضمون شعر استفاده كرده است و هرجا كه مضمون شعر، پيـامي                هزج ب 

انـد    هاي جويباري و آرام سروده شـده       بخود در حوزة وزن    آرام، ماليم و غمگين داشته، خود     
 .ايم كه راجع به آن بحث كرده

 نـشانگر   يـا اين آمار   . ست درصد 68د   دو بحر رمل و هزج حدو      ميزان استفادة اخوان از    -4
يا طبع شعرش توان شـعر سـرودن در         سرا و شاد     ست ضربي آنست كه اخوان، اصوالً شاعري    

ست كه بعد از ايـن دو بحـر هـم، بحـر مـضارع بـا حـدود                    الزم بذكر  .بحور ديگر را ندارد   
 اركـان و    هـم بـا تلفيـق     كار رفته دارد كه آن    ين بسامد را در بين ساير بحور ب        درصد، بيشتر 17

گونه كه اين دو بحـر  ارتباط نيست؛ يعني همان بي) التنمفاعيلن وفاع(اجزاي اصلي اين بحر  
هاي تركيبي حاصـل    اند، وزن   خوان را درخود جاي داده    باالترين درصد اشعار ا   » رمل و هزج  «

 .اند صاص دادهتخود اخصد قابل توجهي از اشعار او را بدر) مضارع(از آن دو بحر هم 
بهسازي اوزان عروضـي و     « ثالث هم مانند ديگر نوسرايان برخالف ادعائي كه در           اخوان -5

دارند عمالً كار چـشمگيري در ايـن زمينـه نكـرده و جـز درهـم                 » افزايش ظرفيت موسيقي  
 . ريختن اركان عروضي و پرشهاي نابجا از بحري به بحر ديگر چيزي ارائه نكرده است 
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