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ستم      "ی     در ابتدای رساله   شما! براهنی آقای   ايی ني ه  " چرا من ديگر شاعر نيم ک

 با شرح و گردانی خود از شعر نيمايی و پشت کردن به آن را در آن داليل روی   

يش          "د که   يا  نوشتهد،  يا   بيان کرده  تفصيل ه در شعر فارسی پ ی ک بخشی از بحران

ا من      گو می  و ها به صورت درونی با هم گفت آمده اين است که آدم   ل ب د؛ الاق کنن

ت، صرف          وگو را درونی نگاه داشته      اين گفت  ن، دق اند، چرا که توضيح دادن م

ی   ر م ق و تفک ت، تحقي انه    وق ران مغرض شه در اي رايط اندي د، و ش ر و  خواه ت

تر از آن است که کسی به جد جرأت توضيح دادن تفکر جدی را داشته          اناليزهک

  )١٢۵ص  -چرا من ديگر شاعر نيمايی نيستم." (باشد

ان                  بر اين مبنا و برای اين      ه گم ه ب ی ک ن بخش از بحران که به سهم خود از اي

از    شما با تام، بر آنم   بکاه  برای شعر فارسی پيش آمده     شما امًال ب ه صورتی ک   ب

ستم       "ی    گو کنم و رساله     و   گفت  و شفاف  و صريح  ايی ني " چرا من ديگر شاعر نيم

  .ين نقد و سنجش قرار دهمب  را زير ذرهشما

ن   تندر اي ادی  م سمتانتق ه آن ق ط ب اله ، فق ايی از رس ردازم  میشمای  ه ه پ  ک

  . و اين شعر نقد و بررسی شده استی شعر نيمايی نوشته درباره

  .اين شعر از منظر  بر شعر نيمايیشماات   اينک نقدِ  انتقاد

  

سوط               ايد  دهادعا کر  شما! آقای براهنی  -١   ه طور مفصل و مب ا يوشيج ب  که نيم

  :ديا  در اين باره چنين نوشته، وسبک و فرم شعر خود را توضيح داده است

صره،           " ف و تب ه، تعري ه، مقدم فحه نام صد ص زار و پان يش از ه ا در ب نيم

ره توضيح می           داشتيادهای همسايه،     حرف ه و غي د  های روزان چرا من    ." ( ده

  )١٢٣ص  -... ديگر 
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ه  ا ب ن ادع يچ   اي ست  ه ه درست ني زار و  . وج يش از ه ن ب ی از اي بخش بزرگ

ته  فحه نوش صد ص ه پان ا، نام واهر و    ی نيم سرش، خ ه هم ای خصوصی او ب ه

دارد،     عر ن ه ش ی ب يچ ربط نايانش است و ه تان و آش ادرش، و دوس رادر و م  ب

ر يادداشت  شی ديگ ه بخ ای روزان اره ه دگی   ی اوست درب ف زن سائل مختل ی م

ردی اعی و ف اره  اجتم يح درب ر توض شی ديگ عر و   اش، بخ ی ش وم کل ی مفه

يک يا معاصرش   های او در اين باره و انتقادات او بر شعر شاعران کالس             ديدگاه

اره           است، و فقط بخش    ر از صد صفحه، درب ی کمت ی ی شعر آزاد   کوچکی، يعن

ر    . های اصلی آن است        که خودش ابداع کرده و فرم و سبک و ويژگی           ن کمت اي

فحه  د ص تهاز ص ه        نوش ه ب ت ک ده اس سته و پراکن سجم، گس البی نامن م مط  ه

ی   لهأها نيما يوشيج به مناسبت مس        صورت نامه يا يادداشت نوشته شده، و در آن        

ه مو                    رده، ب ه کسی طرح ک ا پرسشی ک وده ي رايش مطرح ب ه ب ضوع  خاصی ک

اره      ه و درب دون آن          خاصی پرداخت ه موضوعات     ی آن توضيح داده است، ب ه ب ک

ه               ه صورت هم سأله را ب د م ه و در کليت خود در        ديگر توجه کند و بخواه جانب

رد اهمخوانی . نظر بگي اهی بعضی ن ل گ ين دلي ه هم ازگاری ب ا و ناس ين  ه ا ب ه

ه        ن نام ه در اي ا و يادداشت      مطالبی ک ده، در توض        ه يح پيرامون شعر    های پراکن

ا   . آزادش نوشته، وجود دارد که طبيعی و قابل درک است           تفاده      شما ام ا اس از  ب

ايی را     ايد تا     کوشيدهها    بين گذاشتن آن     زير ذره   و ها   ناهمخوانی اين کليت شعر نيم

  .دينفی کن

اور     ه دست ني ن مجال را ب ا هرگز اي فانه نيم ه متأس ن است ک ه   واقعيت اي د ک

رم شعرش    اصول نظری  تدوينه  آرزوی بزرگش را ک    ه طور کامل      ف ود، و   ب  ب

ه ی او آن را مقدم ود م ر عروض خ سجم و   ای ب ی من شد و متن ق ببخ د، تحق نامي

ه   منظم ه    و هم سد            در جانب رم و سبک شعرش بنوي ين ف ا در    .  تبي های    حرف "نيم

  :کند اين آرزو را چنين بيان می" همسايه
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رده        ت و سال  ی آزادی را که من با دق        بينيد طريقه   می  " اد ک ا     ها زحمت ايج ام ام

د  اند و امتحان می     هنوز نفهميده  ه    . کنن ه مقدم ورم ک ی خود را روزی،   و من مجب

نم           ام ک سايه     حرف ." (اگر عمری باشد، راجع به عروض خودم تم  ص  -های هم

١٢(  

  :نويسد  چنين می١٣٢۴ای ديگر، خطاب به همسايه، در خرداد    در نامه

  !همسايه  "

ی   . ها را جمع کنيد     کنم اين نامه    ی  خواهش م  ارات ب ا و   هرچند مکررات و عب ج

ايی   زوائد زياد دارند و بايد اصالح شود، اما يادداشت          اگر عمری نباشد      . ست   ه

  ."ست ها چيزی ی شعر من، اقًال اين ی حسابی درباره برای نوشتن آن مقدمه

اه     بوست  بينی نيما در      افسوس که پيش   داد    شد و عمر کوت اف ن ه        کف د ب ا بتوان  ت

د  را بنويسد و در آن، اصول شعر آزاد خو          شی عروض   آرزويش برسد و مقدمه   

د   ان کن سجم بي ه صورت من اره در. را ب ه از او درب عر   نتيج بک ش رم و س ی ف

ت  ين يادداش ز هم ودش دارای    آزادش ج ول خ ه ق ای ب ارات  "ه ررات و عب مک

ی اد   ب د زي شو و زوائ ا و ح اهمخوا  " ج ا ن ضی از جاه ه در بع ازگار ک ن و ناس

  .بودند، به جا نماند

  

ی-٢   ای براهن ته !  آق ما نوش د ش ول  اي ه ق ا ب ا، ي ان معن عر بي ه ش ما ک ان  "ش بي

ب ی     " مطل سروده، نم عر ن ی ش ا وقت اعر ت ست و ش ايی را     ني ه معن ه چ د ک دان

دارد                     می ايی وجود ن يش از سرايش شعر اصًال معن خواهد بيان کند؛ بنابراين، پ

ست و نه  در نتيجه، شعر نه جز خودش چيزی . را بيان کند  که شاعر بخواهد آن     

زی    دمت چي ودش در خ دمت خ ز در خ رای     ج ازع اج لطان بالمن ط س ت، فق س

  : در اين باره چنين استشمای  نوشته. زبانی است
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ی       " ه م اعر چ ست ش د دان د، نخواه ب بدان ان مطل عر را بي ه ش سی ک د ک . گوي

جرای شعر تمهيدات بيان شاعری گيرد و ا شاعری از اجرای شعر سرچشمه می

ان مطلب را          را مطرح می   ه بي ی شعر خوب، شعری       . کند و ن ه خود       يعن ست ک

د،  شکند و تعريف کن ا اجرای خود ب ی، ب ان شاعری را در هر نوبت اجراي بي

ی است و     " اجراييت"تعريف کند و بشکند، و اين تعريف کردن، در ذات آن             ادب

ورت نگرفت     عر ص رای ش ه اج وقعی ک ا م ل  ت ود عم را"ه و خ ه رخ " اج را ب

ل مهر      نکشيده، طوری که آن به رخ کشيدن در واقع فقط نوع اجرای او را، مث

وزوم      ع کروم ا و   و اثر انگشت و امضا و در واق وز   "دی ان ِا"ه ی او باشد، هن

مطلب ممکن . مطلبی پيدا نشده است که يکی بگويد شعر برای بيان مطلب است          

انی، در خدمت            بدين تر . است بعدًا بيايد   ازع اجرای زب تيب، شعر، سلطان بالمن

  )١٢۵ص  -... چرا من ديگر." (هيچ چيز جز خودش نيست

ف ن تعري ما  اي وب" از  ش عر خ شتر" ش ی بي وخی م ه ش ا ج   ب د ت ر . دیمان آخ

ه                   کدام م نگفت ه شعر خوب ک د    يک از شاعران بزرگ کالسيک يا معاصر ما ک ان

رده   شماای که     به اين شيوه   د   تعريف ک ه    اي د و شعرشان در هر نوبت             شعر گفت ان

سته و ت   اعری را شک ان ش ود بي رای خ ا اج ی، ب ف  اجراي رده، و تعري ف ک عري

وی         ؟ فردوسی و خيام به اين شيوه شعر سروده        کرده و شکسته   د؟ عطار و مول ان

رده               طوری شعر گفته    اين ن روش شعر اجرا ک ا      اند؟ سعدی و حافظ به اي د؟ نيم ان

ه؟      اين ادرپور و                  اخوان  طوری شعر گفت املو و مشيری و ن ثالث و کسرايی و ش

  طوری شعر سروده؟ اند؟ کدام شاعر خوب ما اين طوری شعر گفته فروغ  اين
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، بيان شما  برای تمام شاعران بزرگ ما شعر، دقيقًا، و درست برخالف ادعای 

د    سرودهها برای اين شعر       تمام آن . معنا بوده، ابالغ مطلب و رساندن پيام بوده        ان

د          د       که حرفی با مخاطبان خود بزنن ان کنن ان     اصًال شعر   . و مطلبی را بي  جز بي

ا شور و هيجانی     معنا چيزی نيست، و اين معنا هم درد و رنجی  ا    ست، ي ست، ي

ه             ای  حس و عاطفه و انديشه     ه شده و ب ست که به هر دليل در ذهن شاعر انگيخت

ا     کرده که حس می  او معنايی الهام کرده و او را صاحب پيامی      د آن را ب د باي کن

عر      رودن ش ا س اعر ب ه ش اند، در نتيج ان برس ه آن ذارد و ب ان بگ ران درمي ديگ

اند                     می ام را برس د و آن پي ان کن ا و مطلب را بي ا      . کوشد تا آن معن شعر خوب م

  .هميشه، از زمان رودکی تا امروز، چنين بوده و هست

  

ر تفکر     که ايد کرده ادعا شما!  آقای براهنی  -٣   اکم ب بخش ديگری از بحران ح

ران ضاد ِ شعری در اي ايی و ت ضادهای موجود در شعر نيم روز ناشی از ت  ام

ی                 توضيحی ست که نيما از شعر و اجرای عمل شاعری خود داده، با نوع اجراي

  :يدا  در اين باره چنين نوشتهشما. که از اثر تحويل داده است

 شعری در ايران، در عصر ما، ناشی  بخش ديگری از بحران حاکم بر تفکر     "  

از تضاد توضيحی است که نيما و شاملو از شعر خود و اجرای عمل شاعری                   

ن        خالصه. اند با نوع اجرايی که از اثر تحويل داده است           خود داده  ضاد اي ی آن ت

چرا من ." (کند کند و گاهی تطبيق نمی گاهی توضيحات با اجرا تطبيق می: است

  )١٢۵ص  -...ديگر

اره     ث درب داری بح س از مق ی و پ ين    ی ويژگ عر، چن رينش ش روی آف ای ني ه

  :ايد افزوده
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د                   "   اريف جدي ًا از روی تع ا دقيق ی نيم ه وقت نيروی خالقيت به صورتی است ک

ی اهی ممکن   شعر م د و گ اهی ممکن است شعرش خوب از آب درآي د، گ گوي

ن    )اين يک بخش  (است خوب از آب درنيايد       ه وق  ؛ و ديگر اي ی او شعرش را   ک ت

ن  (بينيم طبق آن تعاريف نگفته است، ولی شعر شعر خوبی است              گفت، می  و اي

  )١٢٧ص  -... چرا من ديگر)." (بخش دوم

  :ايد دادهسپس چنين ادامه  

آيد و  وقتی که طبق تعاريف نيما، بعضی از شعرهای نيما خوب از آب درمی     "  

ا آن         آيد، و يا شع     بعضی از شعرهايش خوب از آب درنمی       ضاد ب ه در ت رهايی ک

م از نظر تئوريک شعر و         تعاريف گفته، شعرهای خوبی هستند، ما می       گوييم ه

ه            د ب ه باي هم از نظر اجرای شعر، يک جای خالی، مخفی و پنهان وجود دارد ک

يله ود       وس ر ش ی پ رای ادب ک و اج ار تئوري ری از ک وع ديگ ن  ." (ی ن را م چ

  )١٢٧ص  -...ديگر

  :ان چنين استت  در اين قسمت از بحثاشمی نهايی  و نتيجه  

ايی هستم؟            "   د بگويم نيم ست، چرا من باي چرا من   " (وقتی خود نيما نيمايی ني

  )١٢۶ص  -...ديگر

ی  پردازی نتواند نظريه  که اگر شاعر نظريهبگويم بايد طالب مندر پاسخ به اي  

د، ا       شعر را در شعرش به طور دقيق و موبه        ی    خود درباره  ل    مو اجرا کن ن دلي ي

ه دی نظري ا ناکارآم ر نادرستی ي داکثر می ب ه ح ست، بلک ر  ی او ني ل ب د دلي توان

ه   رای نظري اعر در اج اتوانی و ضعف ش د ن ه. اش باش ورد نظري عر  در م ی ش

ين    ه ادعای         . طور است     نيمايی هم هم يم ک ا اگر فرض کن ی حت  درست  شما يعن

ا سروده     ، نظريهشمااست و به قول      ايی ب ا در    ی شعر آزاد نيم ضاد "های نيم " ت

وانيم از   ، نمی"کند  کند و گاهی نمی     گاهی توضيحات با اجرا تطبيق می     "است و    ت

  .مد استرای شعری نيما نادرست و ناکا نظريهاين فرض نتيجه بگيريم که 
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اش   توان گرفت که نيما در اجرای نظريه         از اين فرض حداکثر اين نتيجه را می       

وده   عف ب اتوانی و ض ار ن ت و دچ ه   اس سته نظري ی نتوان ر دليل ه ه اش را در   ب

ه          د و مطابق نظري د     شعرش اجرا کن ايیِ      . اش شعر بگوي ابراين اگر شعر نيم بن

ده باشد                 ايیِ  او خوب از آب درآم ر نيم ا شعر غي ده باشد ي ، نيما بد از آب درآم

يچ ن ه دام از اي ل ناکار ک ا دلي هاه ست و  مدی و نادرستی نظري ايی ني ی شعر نيم

ه  ها حداکثر می ينهريک از ا   اش  تواند دليل بر ناتوانی نيما در به کاربردن نظري

  .باشد

مروز  ی شعر نيمايی بر تفکر شعر ا        نظريه کنيد که   ادعا می  شمااما بحرانی که     

دارد     ادعايیايران حاکم کرده، بحرانی      ه اصًال تضادی        . ست و واقعيت ن ی ن يعن

ا وجود            بين نظريه  ی          ی شعر نيمايی و شعرهای نيم ه بحران ن نظري ه اي دارد و ن

ايی و         . بر تفکر شعر امروز ايران حاکم کرده است        ان شعر نيم بحران را مخالف

هواردک ارِ نظري دگانِ مونتاژک ای نن اکم  ه ران ح روز اي عر ام ر ش ی ب  واردات

  .اند کرده

ضاد             ادعا که   اين   اما  بين تئوری شعر نيمايی و اجرای اين تئوری توسط نيما ت

ق نمی          وجود دارد و     ا اجرا تطبي اهی ب شان     تئوری گ د، ن ده   کن ن واقعيت       دهن ی اي

ه   ه     دريافت   شما  است ک ايی ندار        درستی از نظري رای    . دي ی شعر نيم ابراين ب بن

ست،         "د  يگوي   که می   شما روشن شدن کامل موضوع از     ايی ني ا نيم وقتی خود نيم

ايی هستم؟     ی  : پرسم  می " چرا من بايد بگويم نيم ای براهن شعر   مگر اصول   !آق

ايی  اعر نيم ا ش ه نيم ق آن اصول ن ه طب ست ک ايی چي اعر  نيم ما ش ه ش ست و ن

  نيمايی هستيد؟
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د ي ده  ی نيمايی ارائه می      به عنوان اصول نظريه    شماواقعيت اين است که آنچه        

ست از   ای د، مجموعهيخوان ها نيما و خود را شاعر غير نيمايی می          و بر طبق آن   

سجم و          ی نيما که آن     ی پراکنده ها  های کوتاه و نامه     يادداشت ها را به صورت نامن

رايش              ه ب سائلی ک ه          مطرح می   گسسته، در پاسخ به برخی از م ا ديگران ب شد ي

ه          ل برايش طرح می   آصورت سو  ا يک جنب ی  کردند، با تمرکز روی يک وجه ي

اير وجه          رفتن س ه      خاص، بدون در نظر گ ا و جنب ان      ه ا، در زم ا   ه   مختلف و   یه

اگون، رايط گون هش ز مجموع ته و هرگ ع  نوش سجم و جم ده از  ای من دی ش بن

ه نظر می  ين ب اهی چن ه گ وده است، در نتيج ات او نب ه برخی از  نظري د ک رس

ا     با تکيه بر اين نوشته     شما. مطالب با هم سازگاری و همخوانی چندانی ندارند        ه

ه  يکوش د، میيکن شان می نيمه نقل  که گاهی هم به طور ناقص و نصفه        ا نظري ی  د ت

ابراين ناکار        شعر نيمايی را دارای    ضادهای اساسی و بن اقص و دارای       ا ت د و ن م

ايی       يجای خالی نشان بده    بخش شعر امروز فارسی         د و سپس خود را منجی ره

  . معرفی کنيداز بحران نيمايی 

ه     متنطور که در ابتدای اين   همان   ا فرصت نکرد ک  اشاره کردم، متأسفانه نيم

ود را    عر آزاد خ ول ش سجم و  اص نظم و من ورت م ه ص ته  ب ه رش سوط ب ی   مب

ه             تحرير درآورد  ان نام ه از او جز هم ا و يادداشت      ، و افسوس ک ده      ه های پراکن

ه صورت              . چيزی به يادگار نمانده است     ايی، ب اما اصول اساسی شعر آزاد نيم

  :خيلی فشرده چنين است

عری   -  آ ايی ش عر آزاد نيم ی     ش ول وزن ه ط ی  ک ت دارای وزن عروض س

اوتسط د رهای آن متف اعر و  ان از ش ر حسب ني طرها ب ت  و س ه کمي ی ک مطلب

ها  توانند کوتاه و بلند شوند، و ميزان درازی يا کوتاهی آن خواهد بيان کند می می

شخيص و ذوق  ه ت ا ب اعر و بن ارات ش طرها  از اختي د س ه باي ت، و البت  اوس

ان ند   پاي ته باش بی داش دی مناس ن   بن وند و اي ک ش م تفکي ا از ه انت م  پاي دی ه بن

  .ای دارد قاعده
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ست و   -  ب ه ني د قافي ه قي د ب ر خالف شعر کالسيک، مقي ايی، ب شعر آزاد نيم

اعر است  ارات ش اوردنش از اختي ا ني ه ي ا توصيه. آوردن قافي ن  منته ا اي ی نيم

است که تا حد امکان و توان، قافيه در جايی و به صورتی آورده شود که زنگ            

 . به شعر باشدمطلب و چفت و بست دهنده

وانش وزن و                    -  پ ه در حد امکان و ت شاعر شعر آزاد نيمايی بايد تالش کند ک

د                 ه می توان در ک موسيقی سطرهای شعرش انتظامی طبيعی داشته باشد و هرچق

اری           ر موزون گفت ه نث ه دارای وزن است و            -آهنگ شعرش را ب ری ک ی نث  يعن

ه و اجرای-ويژگی توصيفی رای دکلم ی دارد و ب شی مناسب است رواي  - نماي

 .نزديک کند

د در يک                       -  ت ه اگر الزم دي م دارد ک ار را ه ن اختي شاعر شعر آزاد نيمايی اي

تفاده از   ه اس د، البت تفاده کن يش از يک وزن عروضی اس ار شعر از ب ن اختي اي

رايطی ی  دارای ش ت و ب ده و  س مقاع ه     نظ د ک ورتی باش ه ص د ب ست، و باي  ني

اهن     سجام ترکيب آن، حفظ شود و شعر از      موسيقی طبيعی شعر، و هم گی و ان

 .نظر آهنگ و موسيقی دچار خلل و نقصان نگردد

  

 شعر آزاد نيمايی است و بيشتر "قانون اساسی"اين چهار قانون ساده و روشن        

شريح    نوشته در  مربوط به شعرشهای ها و نامه ه نيما در يادداشتچيزهايی ک  ت

انون و تب ار ق ن چه سير اي ين و تف وي ا در   ب ه نيم صاتی ک اير مخت ت، و س ده اس

ی فرم، تصوير، عينيت و       ها پرداخته، از جمله مطالبی درباره       هايش به آن    نوشته

ن   ذهنيت، سمبول و غيره، مربوط به مختصات فرعی و مشخصات حاشيه      ای اي

  .است و اهميت اساسی ندارد  شعر
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ام شعرهای آزادش را              اين چهار اصل اصولی      ا تم ه نيم ر اساس آن  ست ک ا   ب ه

ول را در         ن اص رده، اي عی ک ضاعتش س وان و ب ان و ت د امک روده و در ح س

رخالف ادعای                د؛ و ب ا     شما آفرينش شعرهای آزادش رعايت و اجرا کن ا حت  نيم

ا         اما اين  . سروده باشد  اصوليک شعر آزاد هم ندارد که برخالف اين          ا نيم ه آي ک

ار       موفق شده در تمام شعرهای آزادش اين اصول را ب          ه ک ه طور کامل و دقيق ب

ساله ه، م ا ن دد ي ايی   ببن عر آزاد نيم ه اصول ش يچ ربطی ب ه ه ای ديگر است ک

شده  ق ن اهی موف ر گ دارد، و اگ ه ،ن ی   ضعف و نقص ناشی از اصول و نظري

دگی      نارسايی  ر نيمايی نيست بلکه ناشی از برخی        شع ا، پيچي ا و ضعف      ه های    ه

ه ز  عرش لطم ه ش اهی ب ه گ انی نيماست ک ام  زب د در تم ا بتوان ده ت انع ش ده و م

ه طور کامل و ب     شعرهايش اصول اسا    عيب و نقص   دونسی شعر آزادش را ب

  .کار ببندد به

انون اساسی              وان ق ه عن انون، ب  شعر  حال، آقای براهنی، بر مبنای اين چهار ق

   چرا نيستيد؟،ه و اگر ن؟ شاعر نيمايی هستيد يا نه آيا شما:نيمايی، بفرماييد

  

 شعری نيما و در توجيه اينکه چرا ديگر ی يهشما در نقد نظر! ای براهنیآق -۴

  :ايد شاعر نيمايی نيستيد، چنين نوشته

، در هر اصل معنی است: "گردد نيما بارها و بارها بر سر اين مطلب برمی  "

کند با  ا بيان اين اصل، اصل بحران خود را بيان میبنيما "... لباسی که باشد

 اينکه اگر اصل معنی باشد، شعرای کهن، به ويژه شاعرانی مثل معنی؛ به دليل

اند که نيما به دنبال بيان و لباس ديگری  معنی حافظ و مولوی، مگر بی

اصل معنی است، "گردد؟ و يا گشته است؟ و اگر اين حرف درست باشد که  می

ه ، چرا نيما تقريبًا در حول و حوش زمانی که اين جمل"در هر لباسی که باشد

راند که يکسره با آن متفاوت،  ی ديگری را بر زبان می را بر زبان رانده، جمله

  بلکه متضاد است و در تکميل آن حرف متضاد با اصل گرفتن معنی، 
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ی اصالت معنی خط بطالن  کند که نه تنها بر آن جمله ای را بيان می جمله

فرم نباشد هيچ اگر "گويد  کند؟ می ارزش می کشد، بلکه معنی را يکسر بی می

به عکس ... توانيد زيبا کنيد ها را با فرم می بيخودترين موضوع... چيز نيست

يا نيما بر اساس شعرهايی که ." شود فرم، هيچ می ها، بی ترين موضوع عالی

کند که در اين صورت قدرت ماهوی آفرينش، کاخ و  پردازی می گويد نظريه می

ريزد؛ و يا نيما در همان  فرو میپردازی او را  های ضعيف نظريه يا کاخ

رسد بخشی از شخصيت ادبی او را تشکيل  تضادهايی است که به نظر می

  )١٢٩ و ١٢٨ ص - ...چرا من ديگر(."دهد می

احش   ی خود مرت  شما در اين بخش از نوشته     اما     د   شده کب خطايی ف ه از  -اي  ک

وده  د ب سيار بعي ما ب ه-ش ای آن نتيج ضاوت   و برمبن ری و ق امگي تی ًال ک  نادرس

  .پردازم  می ايد که در اينجا به طور فشرده به آن کرده

ده    ن دي ه م ا ک ا آنج ه        ت ار، در نام ک ب ط ي ا فق اطر دارم نيم ه خ ای از  ام و ب

سايه  حرف"های   نامه ه  " های هم ين جمل ه    چن ی است، در    "ای نوشته ک اصل معن

وان    ، آن هم    "بارها و بارها  "، نه   "هر لباسی که باشد    ه عن ده  نه ب ی خودش      عقي
ان سبک         بلکه به عنوان نقطه    م      نظر يکی از مخالف ز و ک ه   ظرفيت شعرش     مغ  ک

وز از    و نيما از سر تمسخر او را جوجه - داردانهنظر ديدی محدود و تنگ    ی هن

 و در مقام نقد و رد و        -نامد  زن می  يامده و مارمولک دور خود وول     تخم بيرون ن  

ده    و اين نظر به هيچکند، ان می چنين مطلبی را بي نظر  تمسخر اين نقطه   وجه عقي

ا       برای روشن شدن مطلب بخش     .و نظر نيما نيست    ه را در اينج ن نام هايی از اي

  :آورم می

  !عزيز من  "

ام که او را پيدا کنم  زياد فروتنی کرده. ام ی شما من زياد حرف زده   با همسايه

ی خود پر  اندازهها به  اما افسوس، شيشه. خواهد بپرسد تا از من هرچه می

  .شوند می
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کند در دنيا چيزی  خيال نمی.   ادبيات اروپايی کم ديده و زياد فريفته نيست

مانند جوجه، در پوست تخم، و مانند مارمولک در . باالی چيزی هست

م ست که آد آه چه رنجی. آيد از خودش بيرون نمی. زند ی خود دور می محوطه

های ديگر معنی پيدا  تيکه هر آدم با آدمصوردر. از اول به خود چسبيده باشد

  .کند وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود می

کند در دنيا حتا تصوری  کند و تصور نمی   اما همسايه اين را تصور نمی

من او را مثل مرغ . هست، تا چه رسد به اينکه حقايقی ممکن است باشد

. آيد  از پشت بام فورًا به سوی زمين میاو. ام پرد، پرانده خانگی که زياد نمی

  .بايد خود من او را دوباره به روی بام ببرم

.....  

ی خودتان از من نپرسيد که گاهگاهی مثل  بيش از اين راجع به همسايه  
. ست، در هر لباسی که باشد اصل معنی: گويد های نوبه به نوبه به من می تب

 همچنين .کند ديمی چقدر جان میداند که برای آرايش لباس ق و خودش نمی

  .ماند آنچه را مردم پسنديدند، می: گويد می

ها گفت از او بپرسد مار  به دهاتی. سواد در ده   حکايت آن باسواد است و بی

سواد شکل مار را کشيد و به  ولی بی". مار"نويسند؟ او نوشت  را چطور می

  )٣۵ تا ٣٣ص  -سايههای هم حرف( "ای مردم آيا مار کدام است؟: مردم گفت

  

ست،  اصل معنی"ی  شود که جمله با خواندن اين سطرها به روشنی آشکار می  
 يکینظر  نظر نيما نيست، بلکه نقطه در اين نامه نقطه" در هر لباسی که باشد

از مخالفان نظرات نيما است و اين جمله را هم در رد نوآوری سبک نوين نيما 

ظورش اين است که نيازی به نوآوری و خلق و شعر نيمايی بيان کرده، و من

ست، در هر لباسی  اصل معنی"های نوين نيست، زيرا  های جديد و سبک شيوه

  های کهن غزل و قصيده  توان در همان لباس و بر اين اساس می" که باشد
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و نيما در مقام تمسخر و استهزا اين نظر . را بيان کرد" معنی"و مثنوی 

  .داند سواد، عوام فريبی می ه مار کشيدن آن بیی دوستش را شبي همسايه

  :جا از شما دو سوآل دارم در اين! آقای براهنی  

ای نوشته؟ اگر   آيا نيما جز اين يک بار در جای ديگری چنين جمله-  آ

اگر نه، پس . تان مثبت است، بگوييد در کجاهای ديگر چنين چيزی نوشته پاسخ

اصل : گردد بارها بر سر اين مطلب برمینيما بارها و : ايد چرا شما نوشته

  ؟"معنی است، در هر لباسی که باشد

ايد که  ايد و متوجه نشده ی نيما را به طور کامل نخوانده  مگر شما اين نامه-  ب

ست و  يکی از مخالفان شعر اونادرستی  ی نيما بلکه عقيده اين جمله نه عقيده

ه را به عنوان  اين جملاس چرالنش را نشان دهد؟ پ بطنيما آن را آورده تا

 و بر مبنای آن به استدالل و استنتاج مفصلی دست دهمطرح کرنظر نيما  نقطه

نظرهای تئوريک نيما دارای تضاد است، و  ايد تا نشان دهيد که گويا نقطه زده

  ؟او ضعيف و فروريزنده است" پردازی های نظريه کاخ يا کاخ"

 بلکه ،"در هر لباسی که باشد"نيست  برای نيما اصل معنی!   آقای براهنی

برای او اصل معنايی اجتماعی و مترقی و پويا و پيشرو است در لباسی نو که 

ست که نيما به  اين يکی از اصول بنيادينی. ی آن معنی باشد مناسب و برازنده

بر مبنای همين اصل است که اگرچه نيما به شعر امثال حافظ و . آن معتقد است

ها معتقد است،  گذارد و ارادت دارد و به معنامند بودن آن میمولوی احترام 

داند، در نتيجه  ها متفاوت می ولی چون معنای شعر خود را با معنای شعر آن

 - غزل و مثنوی-ها لباس شعر خود را نيز لباسی متفاوت با لباس شعر آن

، ها مناسب با معنای شعر او نيست داند و عقيده دارد که لباس شعر آن می

کند و لباسی  ها استفاده نمی بنابراين برای سرودن شعر آزادش از لباس آن

بافد که نو و بديع و  دوزد و می ی معنای شعر آزادش می مناسب و برازنده

  و لباس شعر نيما فرم شعر اوست،. پوشاند مبتکرانه است، و بر تن شعرش می
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 است و بر اين  به همين دليل است که نيما برای فرم اهميت زيادی قائل

  ."اگر فرم نباشد هيچ چيز نيست: "نويسد مبناست که می

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی  

کند معنی چيزی جدا از فرم  مشکل اصلی در اين است که نيما گمان می  "

نيما " دکارتی"ذهن : مساله اين است. است که بتواند در هر لباسی بيان شود

ها و  بندی، بحران کند و با اين تقسيم سمت میق" بژها"و " سوژه"جهان را به 

بندی دکارتی را از  از ديدگاه نظری، تقسيم... کند مشکالت خود را بيان می

ها  ها و تشتت پشت سر تفکر نيمايی برداريد، اين تفکر غرق در انواع بحران

شود که انگار نيما  ای جاها با چنان تضادهايی روبرو می شود و در پاره می

چرا من (."ود را به اقتضای روز و شعری که گفته تنظيم کرده استتفکر خ

  )١٢٩ ص -...ديگر

نيما گمان " که ايد  پنداشتهصلی شما اين است که چنينمشکل ا! آقای براهنی  

در ." کند معنی چيزی جدا از فرم است که بتواند در هر لباسی بيان شود می

وضيح دادم نه تنها اين صورتی که همانطور که در سطرهای پيش از اين ت

 باطل دانسته و ای است که نيما آن را عقيدهی نيما نيست بلکه   نظر عقيده نقطه

ه با يکديگر از نظر نيما فرم و معنا دو چيز جدا از هم نيستند، بلک. ردش کرده

درست به همين دليل است که او برای . ناپذير دارند  تفکيکپيوند تنگاتنگ و 

داند و پس از ده پانزده  ای کهن را مناسب و برازنده نمیه معنای نوينش فرم

اگر او معنا را چيزی . کند سال تالش و جستجو و تفکر، فرم نوينی ابداع می

تواند  دانست و معتقد بود که در هر لباسی می ارتباط با آن می جدا از فرم و بی

ن غزل و های که بيان شود، نيازی به ابداع فرم جديد نداشت و به همان فرم

همين که اين . رفت  فرم نوين نمیخلقکرد و دنبال  مثنوی و رباعی بسنده می

دهد که او معنا را در  کار را نکرد و در صدد ابداع فرم نوين برآمد، نشان می

  دانسته و معتقد بوده که هر معنايی لباس ارتباط تنگاتنگ با فرم می
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د لباس خاص خودش را  خاص خودش را دارد و معنای نوين شعر او هم باي

تان و حقيقت  های او توجه کنيد تا نادرستی ادعای به اين جمله. داشته باشد

  :نظر نيما بر شما روشن شود نقطه

: آن را با ذوق خود بايد پيدا کنيد. هر موضوع فرم خاص خود را دارد"  

فرم ... برگردان داشته باشد يا نداشته باشد. مفصل باشد بهتر است يا مختصر

ها و  ی رنگ ها، همه ی زبردستی ی چيزها، همه که دلچسب نباشد، همه

  ".ها به هدر رفته است کاری نازک

نارنجی به . خورد، مثل اينکه قبًال در طبيعت بوده هر موضوعی به قالبی می"  

 آن کج و کوله نطور نامساوی بريده شده و بايد با جفت خود جفت شود و بدو

 و ۵۴ ص -های همسايه حرف( ."کليدی معين باز بشودمثل اينکه قفلی با . است

۵۵(  

ذير و به در حقيقت، برای نيما معنا و فرم دو بخش جدايی ناپ! آقای براهنی  

معنا پايه و زيربنای ساختمان شعر است و فرم : اند ی يک ساختمان هم پيوسته

ی پايه و  بنای ساختمان است و ارتباط معنا و فرم ارتباط منسجم و به هم پيوسته

و همانطور که نه بدون پايه ساختمانی وجود دارد و . بنا در يک ساختمان است

  .نه بدون بنا، برای نيما هم نه بدون معنا شعر وجود دارد و نه بدون فرم

  

" دکارتی"ايد که ذهن نيما  شما به چه داليلی مدعی شده! آقای براهنی -۵  

موزيک "و " ما سوبژکتيو استشعر قديم "است؟ به صرف اينکه جايی نوشته 

اند به کار  ما سوبژکتيو است و اوزان شعری ما که بالتبع آن سوبژکتيو شده

؟ يا داليل و "خورند های ابژکتيو که امروز در ادبيات هست، نمی وصف

 شما هيچ دليلی برای دانم، تا آنجا که من میمستندات ديگری هم داريد؟ اما 

  ذهن دکارتی نيما جهان را به" ادعای شما که اثبات اين موضوع نداريد و اين
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را ها و مشکالت خود  بندی، بحران کند و با اين تقسيم  سوژه و اوبژه قسمت می

  :توان آن را رد کرد  نادرست است، و به چند دليل زير میادعايی" کند بيان می

گرا و مجهز به منطق   ذهن نيما ذهنی دکارتی نيست، بلکه ذهنی ديالکتيک-  آ

چيز را در پيوند و   که همهست مادی و پيرو اصول علمی است، يعنی ذهنی

هيچ چيز "بيند و معتقد است که  ارتباط پويا و تنگاتنگ با چيزهای ديگر می

های  حرف( ."ی خودش با ديگران است ی خودش نيست، بلکه نتيجه نتيجه

  )۶٠ ص -همسايه

 - "و اوبژه" سوژه" يا به قول شما - تقسيم جهان به عينی و ذهنی-  ب

. بندی ربطی به تفکر دکارتی ندارد ست علمی و دقيق و اين تقسيم تقسيمی

 يا -ی وجود دارای امتداد و وجود انديشنده دوآليسم دکارتی هستی را به دو گونه

کند که هر کدام از قوانين خاص خود   تقسيم می-تر اجسام و ارواح به بيان ساده

اما نگرش علمی جهان را به . ود را داردکند و منشاء خاص خ تبعيت می

کند که دو صورت مختلف  های ذهنی تقسيم می های عينی و واقعيت واقعيت

آيا شما قبول نداريد که در جهان ! آقای براهنی. اند  واحدی به نام هستی واقعيت

واقعيت های عينی و ذهنی وجود دارند؟ آيا معتقديد جز اين دو نوع واقعيت، 

ی هم در جهان وجود دارد؟ اگر آری، چه واقعيتی؟ اگر نه، پس واقعيت ديگر

اما بحث . شود های عينی و ذهنی تقسيم می ناچاريد بپذيريد که جهان به واقعيت

. شناسانه نيست گردد، و بحثی هستی ی عينی و ذهنی به شعر برمی نيما درباره

 و با او معتقد است که شعر کالسيک فارسی شعری ذهنی يا سوبژکتيو است

خواهد به بيرون نظر  و میباطن و حاالت باطنی سر و کار دارد، ولی شعر ا

. گرا باشد  متوجه آن چيزهايی باشد که در خارج وجود دارد، يعنی عينیافکند و

خواهد بيرون را وصف کند، و از اين طريق، و به طور ضمنی و  او می

طور آشکار و مستقيم   بهغيرمستقيم و پوشيده، درون خود را بيان کند؛ نه اينکه

  :نويسد در همين راستاست که می. ن کندادرون خود و فقط درون خود را بي
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به شما گفته بودم شعر قديم ما سوبژکتيو است، يعنی با باطن و حاالت "  

ست که در   ی فعل و انفعالی در آن مناظر ظاهری نمونه. باطنی سر و کار دارد

واهد چندان متوجه آن چيزهايی باشد که در خ باطن گوينده صورت گرفته، نمی

خورد نه به کار  بنابراين نه به کار ساختن نمايشنامه می. خارج وجود دارد

  )۵٢ ص -های همسايه حرف" (اينکه دکلمه شود

  :يا  

عادت ملت ما نيست که به خارج توجه داشته باشد، . ملت ما ديد خوب ندارد"  

در ادبيات و به همپای آن . خود بوده استبلکه نظر او هميشه به حالت درونی 

شلوغ پلوغی در اشعار وصفی ما هم . کنند، نه وصف در موسيقی، که بيان می

تشبيه زلف به چوگان و گونه به ارغوان و ترکيب اين . به همين نسبت است

اين گوينده که از خارج روگردان است ". چوگان زنی بر ارغوان"مضمون که 

 ."پردازد رج، باز به درون خود میصف از خادر عين بهره گرفتن و

  )۴٨ و ۴٧ ص -های همسايه حرف(

  

 چه ربطی به دوآليسم دکارتی چنين اعتقادی و چنين خواستی! آقای براهنی  

ايد که نيما با اين مرزبندی بين  ؟ و با چه استداللی شما به اين نتيجه رسيدهدارد

ها و مشکالت خود را بيان  انبحر"شعر سوبژکيتو قديم و شعر ابژکتيو خودش، 

چی هستند و چه ربطی به اين مرزبندی " مشکالت"و " ها بحران"؟ اين "کند می

بهتر نبود به جای ! نيما بين شعر خودش و شعر قديم دارند؟ آقای براهنی

فرمويد که به گمان شما نيما  گويی، به طور مشخص بيان می بافی و مبهم کلی

از "عالی که  ی بوده؟ اما اين ادعای جناب"التها و مشک بحران"گرفتار چه 

ديدگاه نظری، تقسيم بندی دکارتی را از پشت سر تفکر نيمايی برداريد، اين 

ای جاها با چنان  شود و در پاره ها می ها و تشتت تفکر غرق در انواع بحران

  شود که انگار نيما تفکر خود را به اقتضای روز و تضادهايی روبرو می
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ادعايی نامستدل و ثابت نشده است و شما ." فته تنظيم کرده است شعری که گ

توان آن را  بنابراين نمی. ايد هيچ دليلی برای اثبات آن نداشته و ارائه نداده

  .پذيرفت

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -۶  

کرديم،  از همان آغاز بگوييم که نيما را به همان صورت که تحسين می  "

کنيم، و نوع تحسين امروزين ما هم به اين صورت است  هنوز هم تحسين می

که ما حل بخش اساسی بحران شعر امروز را در گرو حل بحران شعر نيما 

  )١٢٩ ص - ...چرا من ديگر (."دانيم می

کنند  نيما نيازی به تحسين کنندگانی که نظرياتش را تحريف می! آقای براهنی  

.  ندارد،گيرند اش می کنند و ناديده میدهند، يا به آن پشت  و وارونه جلوه می

ست منسجم و دارای زيربنايی بس محکم و ساختاری منظم  شعر نيما هم شعری

گونه بحرانی  و اصولی، در نهايت سازگاری و هماهنگی بين اجزا، و هيچ

ندارد که شما بخواهيد آن را حل کنيد يا ديگران بخواهند برايش در پی راه حل 

ی تحسين کنندگان زبانی نياز به همفکران و همراهانی دارد نيما به جا. باشند

  .هايش را بسط و گسترش و راهش را ادامه دهند و به کمال برسانند که انديشه

ن شعر بحرا"کنم به جای اينکه به فکر حل  به شما توصيه می! آقای براهنی  

ر بحران  به فک-ی ذهن شماست  که ساخته و پرداختهخيالی بحرانی -باشيد" نيما

ی  شعر پسانيمايی و فرانيمايی دو دهه عميق و ويرانگری باشيد که گريبان شبه

 و تباهیها را به غرقاب  گرفته و آن را -های خودتان  از جمله سروده-اخير

  .باتالق انحطاط کشانده است

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -٧  
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 و اصل قرار دادن تناقص موجود بين اصل قرار دادن معنی در يک نوبت  "

اصل قرار دادن اولی در نوبت اول و دومی در . فرم در نوبت بعدی را ديديم

. نوبت دوم، به معنای آن است که قاعدتًا نيما بايد از ترکيب گريزان باشد

گويد چند مصراع و چند بيت مشترکًا بايد وزن را به وجود  برعکس، نيما می

ز ترکيب به وجود آمده باشد، ولی ضمن بياورند، پس به دنبال وزنی است که ا

ی بعدی، وزن و کلمات و سبک و شکل و طرز کار  بحث ترکيب در چند جمله

انگار پس از آنکه ترکيب به وجود آمد، اين ابزارها، . داند و غيره را، ابزار می

ای که چوب را بريده است، از  مثل چکشی که ميخی را به صندلی کوبيده و اره

ها مشترکًا شعر را می  آن. چنين نيست. کنند نشينی می  عقبی صندلی پديده

 ."سازند، و برعکس سخن نيما، قدرت عقب نشينی از درون شعر را ندارند

  )١٣۴ و ١٣٣ ص -... چرا من ديگر(

  

تناقض موجود بين اصل قرار دادن معنی در يک "ی  درباره! آقای براهنی  

 به طور مفصل صفحات پيشدر "  دادن فرم در نوبت بعدینوبت و اصل قرار

ها و نظريات  وجه چنين تناقضی در انديشه توضيح دادم و ثابت کردم که به هيچ

 ناشی  ناشی از بدفهمی يا-امی واهی است اته که- و اين تناقضنيما وجود ندارد

های نيما   و برای انديشهست که مرتکب آن شده يف آشکاری تحراز

نيز سخن " ترکيب گريزان باشدنيما بايد از "نکه اياما . ايد کرده" تراشی ضتناق"

کر ديالکتيکی فست با طرز  ذهن نيما ذهنی. ست و پايه و اساسی ندارد  ادرستین

بيند و  گراست و همه چيز را در ارتباط و پيوند و نسبت می و در نتيجه ترکيب

ين ی هم خود او در ادامه. داند ی ترکيب خودش با ديگران می هر چيز را نتيجه

وزن و کلمات و سبک و شکل و طرز کار و "بحثی که به آن اشاره کرديد که 

  :چنين نوشته" داند غيره را، ابزار می
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." آيد شود و با ٱن چه به وجود می عمده اين است که چطور ترکيب می"  

  )۵٨ ص -های همسايه حرف(

  :افزايد ی بعدی چنين می و در نامه  

ی  ام و اصل علمی است که هيچ چيز نتيجه رفتهاين فکر را از منطق مادی گ"  

 ص -های همسايه حرف."(ی خودش با ديگران است که نتيجهخودش نيست، بل

۶٠(  

". از ترکيب گريزان باشد"تواند   به طور مسلم صاحب چنين طرز فکری نمی

نشينی  عقب"ی شعر از درون شعر  هيچ جا هم نيما نگفته که ابزارهای سازنده

  ."کنند می

وقتی نيما سخن از ابزار بودن وزن يا پوشش و آرايش بودن آن ! آقای براهنی  

کند، منظورش اين نيست که اين ابزار يا پوشش يا آرايش چيزی جدا از  می

شعر و خارج از آن است و شعر يک چيز است و وزن يک چيز، يا معنا يک 

قل از هم ها جدا از هم هستند و هويتی مست چيز است و فرم يک چيز، و اين

 شماست که چنين برداشت ديالکتيکینااين طرز فکر . چنين نيست! نخير. دارند

و " چکش"يعنی " ابزار"برای شما . کند نظرهای نيما می نادرستی از نقطه

اند ولی جدا از آن هستند، و پوشش يعنی لباسی که  ی صندلی که سازنده" اره"

توانيد يا  و چون نمی. نش بياوردتواند از تن بيرو تواند تنش کند و می آدم می

 درک های نيما  در نوشتهرا" پوشش"و " ابزار"خواهيد مفهوم استعاری  نمی

ولی برای نيما . ايد ی نادرستی شده نگرانه  گرفتار چنين برداشت يکسان،کنيد

برای او که تفکر ديالکتيکی دارد، شعر موجودی زنده شبيه آدم . چنين نيست

ها  ها و گوش ها و پاها و چشم نش پوشش اوست و دست که پوست ت، آدمیاست

و بينی و دهانش ابزار گرفتن و جابجا کردن و ديدن و شنيدن و بوييدن و نفس 

های بدن و پوست تن اجزای   و همانطور که اندام،کشيدن و خوردن و نوشيدن

   اند و از آن جدا نيستند، وزن و کلمات و سبک و فرم هم اجزای  ارگانيک بدن
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برداشت نيما از وزن و سبک و فرم . رگانيک شعر اند و از آن جدا نيستندا

  .ايد  وانمود کردهنه آن گونه که شما! نیچنين است آقای براه

 

که شعر  ردازم به موضوع مهم بعدی، يعنی تأکيد نيما بر اينپ میاينک  -٨  

ی يا  روايی باشد و قابليت بيان نمايش-نوين پارسی بايد دارای زبان وصفی

  .دکالماسيون داشته باشد

  :ايد شما در اين باره نوشته! آقای براهنی  

هايش بر اين است که او شعر فارسی را به  اصرار نيما در سراسر مقاله  "

مجرای طبيعی آن انداخته، به آن حالت وصفی و روايی داده، و چنين چيزی، 

 اساس کار او را در کنار تغييراتی که او راجع به وزن پيشنهاد کرده است،

در واقع او ترکيب اين دو را، يعنی طرز کار و وزن کار را . دهد تشکيل می

ولی کافی است شما سطرها و شعرهايی از . گذارد نام می" دکالماسيون طبيعی"

زبانان امروز در هر  ويژه تصور فارسی ها، به نيما را در برابر اين تعريف

 ديد که از يدت قرار دهيد، خواهجای ايران از دکالماسيون طبيعی کلما

مشخصات اصلی شعر نيما يکی اين است که شعر از مجرای طبيعی کلمات 

در سطری مثل . خارج شود و دکالماسيون طبيعی کلمات بر آن حاکم نباشد

مکث کنيد، " آلود"و " درد"بايد بين " مرغ آمين دردآلودی ست کاواره بمانده"

را هم به صورت " مانده" آن ببينيد، و کاف موصولی را با کارکرد کالسيک

بخوانيد؛ در کجا چنين چيزی طبيعی است؟ زبان نيما از دکالماسيون " بمانده"

طبيعی کلمات به وجود نيامده، بلکه از دکالماسيون غيرطبيعی کلمات به وجود 

برای گنجاندن کلمات درون چهار فاعالتن، نيما بعضی کلمات را از . آمده است

ی  اگر اين سطر را در کنار بقيه. ها خارج ساخته است ی آنمجرای طبيع

  سطرهای شعر مرغ آمين قرار بدهيم، خواهيم ديد که زبان اين شعر نسبت به
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چرا من ( ."های شاعران گذشته و معاصر نيما، غير طبيعی است  زبان

   )١٣۵ و ١٣۴ ص -...ديگر

  :ايد ه مزاح نوشتبعد هم از سر  

پذيريم برای درک شعر نيما، که با آن چيزی که او  یپس ما يک اصل را م  "

آن اصل . گويد کامًال مباينت دارد، ولی راجع به شعر او کامًال صادق است می

زند و  شاعر کسی است که دکالماسيون طبيعی کلمات را به هم می: اين است

وزن، قافيه، تکرار، . آورد دکالماسيون غيرطبيعی کلمات را به وجود می

آرمونی، همگی تمهيداتی هستند برای جدا کردن شعر از دکالماسيون حرکت، 

يعنی هر . طبيعی کلمات در جهت به وجود آوردن شيوه و طرز کار ديگر

زبان گذشته و يا حال به سوی انحراف از " نورم"شاعری که از الگو، معيار و 

آن . حرکت نکند، اصًال شاعر نخواهد بود" نورم"آن الگو و معيار و 

الماسيون طبيعی کلمات، فقط برای نيما، دکالماسيون طبيعی کلمات است، نه دک

 با دکالماسيون طبيعی کلمات زبان فارسی و هبرای من و شما، ولی در مقايس

 -...چرا من ديگر( ".شعر گذشته فارسی، دکالماسيون غير طبيعی کلمات است

  )١٣۵ص 

  .ايد  بيان کردهاين بارهی که در  نقد مطالبپردازم به گذرم و می تان می از مزاح  

هايش بر اين  اصرار نيما در سراسر مقاله"ی شما که  نخست اينکه اين جمله  

است که او شعر فارسی را به مجرای طبيعی آن انداخته، به آن حالت وصفی و 

ها اشاره کردم، به  تان که به آن های پيشين مثل برخی از جمله" روايی داده

ن متوجه منظورتان از اين همه  و م-آميز است غهطرزی افراطی مبال

 واقعيت اين است که نيما حداکثر در سه چهار -شوم  و مبالغه نمینمايی گبزر

ی شعر آزادش نوشته، به اين موضوع  صفحه از کل صفحاتی که درباره

ای در اين باره نوشته است، نه بيشتر و نه در سراسر  پرداخته و چند جمله

  .هايش مقاله
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زبان "و " مدل وصفی و روايی"، "دار نثر وزن"دوم اينکه منظور نيما از   

ی نيست و اين اشتباه" هزبان محاور"يا " نثر نوشتاری"وجه  به هيچ" طبيعی

 شعری نيما، به هاینظرديگر از منتقدان يا مفسران است که جز شما، برخی 

ش به طور دقيق منظور او بيانی است که خود. اند سهو يا به عمد، مرتکب شده

يا آنطور که خودش توضيح " دار نثر طنين"، "بيان برای دکالماسيون: "گويد می

ای را در  فرق اين نوع بيان با نثر نوشتاری و زبان محاوره. دهد بيان تآتری می

ام، و آن توضيحات را  توضيح داده" ا نثرنسبت شعر نيمايی ب"ای با عنوان  مقاله

اما تشخيص اينکه .  مقاله مراجعه کنيداينتوانيد به  می. کنم ا تکرار نمیدر اينج

 گفته هست يا نه، تشخيصی شبيان نيما در شعرهايش همانگونه که خود

توانند چنين تشخيصی بدهند، بنابراين هر  تخصصی است و فقط اهل فن می

ين تشخيصی را صالحيت و قابليت چن" هر جای ايراندر "فارسی زبانی 

 بيان تآتری و  فن، بخصوص آشنايان با"شناسان بيان"ندارد، و فقط 

توانند تشخيص بدهند که آيا نيما در شعرهايش تا چه حد به  ند که میدکالماسيون

  .آن نوع بيانی که خواسته و توضيح داده، توانسته نزديک بشود

ست کاواره  آلودیمرغ آمين درد"ست در خواندن سطر يسوم اينکه نيازی ن  

" د"را بکشيد و " در"ست کمی  کافی. مکث کنيد" آلود"و " درد"بين " بمانده

 آنگونه -"دار بيان طنين" "دردآلود"ادغام کنيد تا ترکيب " آلود"را با " درد"آخر 

  . پيدا کند-خواست که نيما می

 مشکالتی که از نظر زبانی داشته و به  به دليل- اينکه فرض کنيم نيماچهارم  

دليل مشکالت ناشی از شروع راه پر از پست و بلند و پيچ و خم ناشناخته و نو 

 در -و تا آن زمان نرفته و نُرفته و پا نخورده و هموار نشده يا به هر دليل ديگر

خواسته داشته باشد و  گونه که می برخی از شعرهای آزادش موفق نشده بيانی آن

انش مطابق توضيحاتی که داده نيست؛ يا باالتر از آن فرض کنيم که حرف بي

  ده دوازده شعر بسيار خوب در"نادرست شما درست است و او بيش از 

http://www.dingdaang.com/article.aspx?id=222
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ندارد؛ آيا اين " ی آن دکالماسيون غير طبيعی کلمات  چارچوب طبيعی شده

يد شود که حکم کنيم خواست نيما مبنی بر اينکه شعر نو با ها دليل می فرض

حالت وصفی و روايی داشته باشد و بيانش مناسب برای دکالماسيون باشد، 

خواستی نادرست بوده يا در چارچوب وزن عروض نيمايی دسترس ناپذير 

اش خوانده است و  است، يا شعر نيمايی دچار بحران است و در نتيجه فاتحه

ه طور کامل به ؟ گيريم نيما به هر دليل نتوانسته باعر نيمايی بودنبايد ديگر ش

انش و شاعران نيمايی پس داش را عملی کند، آيا  شاگر اين خواست برسد و ايده

اند شعرهای نيمايی درخشان و ماندنی و زيبای فراوان  از او هم نتوانسته

 -قرار داشته باشد و بيان وصفی" مجرای طبيعی"شان در  بسرايند که کلمات

ثالث،   چون مهدی اخوانقدری رانگ نيمايی اعرانروايی داشته باشد؟ آيا ش

سياوش کسرايی، احمد شاملو، فريدون مشيری، نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج، 

 آزاد، سهراب سپهری، حميد مصدق،.محمد زهری، فروغ فرخزاد، م

 اسماعيل خويی و ديگران و ديگران نداريم که ،محمدرضا شفيعی کدکنی

 ،ه و برای هر فارسی زبانی همشان در مجرای بسيار طبيعی قرار داشت کلمات

 اين شعرها را بخوانيد، طبيعی بودن دکالماسيون کلمات ،در هر جای ايران

  شان را تصديق کنند؟

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -٩  

نالد، حق  وقتی که نيما از دکالماسيون غيرطبيعی شعر کالسيک فارسی می  "

تن شعر در مجرای طبيعی کلمات گويد به دنبال انداخ دارد، ولی وقتی که می

خواهد شعر را به مجرای غير طبيعی کلمات  دانيم که در واقع می است، می

گذشته، طبيعی، مألوف و کهنه شده را بشکند و با شکستن " نورم"بيندازد، و 

آن نورمی را بنيان بگذارد که ذات آن در ابتدا از غير طبيعی بودن آن 

  طرز کار و: شود ه اين صورت تلخيص میپس اصل دوم ب. گيرد سرچشمه می
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ی يک شاعر حاصل انحراف او از طبيعت قراردادی و اعتيادی و سنتی   شيوه

  )١٣۶ و ١٣۵ ص -...چرا من ديگر( ." زبان شعر و شاعری است

. ی بارز ديگری از وارون جلوه دادن نظرات نيما است هم نمونه  اين قضيه 

ار اند، نه حکم به فرض ربط دارد، نه  نه فرضيات با هم سازگ در اين قضيه

دکالماسيون غير طبيعی "اگر نيما حق داشته که از . فرض و حکم درست اند

 غير به مجرای"بنالد پس چطور به دنبال انداختن شعر " شعر کالسيک فارسی

خواسته شعر را   مبتال به پريشان فکری بوده که میبوده؟ مگر" طبيعی کلمات

  ؟!ناليده و در ناليدنش هم محق بوده ه از آن میبه مجرايی بيندازد ک

ی شعر کالسيک  وجه بيان حاکم بر بخش عمده نيما به هيچ!   آقای براهنی

و " مألوف"را ) های عراقی و هندی بخصوص در دوران تسلط سبک(

دانسته، بلکه به نظر او آن بيان به شدت غير طبيعی و ساختگی و  نمی" طبيعی"

کرده تا از آن پرهيز کند و شعرش را به   نيما تالش میگرايانه بوده و ذهن

 که از نظر او از طريق دادن مدلی وصفی و روايی و -مجرای طبيعی بيان

 -شده گرا به شعر و نزديک ساختن آن به بيان نثر نمايشی حاصل می عينی

  :در همين راستاست که نوشته. بيندازد

دازه زيبا ساختن فرم است به اساس کار سهل کردن طرز کار و به همان ان  "

شود و حفظ آن حالت که تقاضا  ی حالت طبيعی که به فرم داده می واسطه

قافيه هم ... شود و به همپای آن) بيان(کند شعر به وضع طبيعی دکالمه  می

  )۶٨ ص -های همسايه حرف." (روان و طبيعی باشد

  :  و در همين راستاست که نوشته

قديم ما سوبژکتيو است، يعنی با باطن و حاالت به شما گفته بودم شعر   "

ست که در باطن  ی فعل و انفعالی در آن مناظر نمونه. باطنی سر و کار دارد

  خواهد چندان متوجه آن چيزهايی باشد که در خارج گوينده صورت گرفته، نمی
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خورد نه به کار اينکه  بنابراين نه به کار ساختن نمايشنامه می.  وجود دارد

  )۵٢ ص -های همسايه حرف." ( شوددکلمه

  :و ادامه داده  

. يعنی با حال صرف طبيعی وفق بدهد. بايد بيان برای دکالماسيون داشت  "

) به اين نکته نيز کسی پی نبرده است(بينيد که تا اين کار را نکنيم  می

  )۵٧ ص -های همسايه حرف." (دکالماسيون هم نخواهيم داشت

  :و افزوده  

آهنگ شعر شما ... ست يی هست که موسيقی طبيعی عر موسيقیدر نهاد ش"  

زنيد يا  بايد طبيعی و منطبق با دکالماسيون باشد، طبيعی مثل اين که حرف می

اگر شما به آهنگ موسيقی خودتان ... خوانيد ای را به حال طبيعی می خطابه

ه دور سازيد حتمًا بدانيد شعر شما از حالت طبيعی ب کنيد و شعر می زمزمه می

  ...رفته و شکل بعضی اشعار کالسيک را يافته است

دار  اساس در اين است که شعر شمرده و به حال طبيعی، مثل نثر طنين  

  )٨۵ ص -های همسايه حرف." (خوانده شود

خواسته نورمی طبيعی و مألوف را  وجه نيما نمی بينيم که به هيچ   بنابراين می

يان بگذارد که ذات آن در ابتدا از غير با شکستن آن نورمی را بن"بشکند و 

پس فرض مدعای شما فرضی نادرست و ". گيرد طبيعی بودن آن سرچشمه می

  که از آن نتيجه گرفته و به صورتغير واقعی است، در نتيجه حکمی هم

پايه است و نه تنها  ايد حکمی نادرست و اصلی بی اصلی کلی بيان کرده

کدام از شاعران بزرگ ديگرمان نيز صدق  ی هيچ ی نيما که درباره درباره

  .کند نمی
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  منطق استنتاجی شما هم در اين استدالل بسيار عجيب و غريب است و 

ماند که چطور و بر اساس کدام روش استقرايی از بررسی  خواننده حيران می

طرز "ايد که   به اصلی چنين کلی رسيده-ی نيما  نمونه-ی خاص فقط يک نمونه

ی يک شاعر حاصل انحراف او از طبيعت قراردادی و اعتيادی و  کار و شيوه

  "!سنتی زبان شعر و شاعری است

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١٠  

شعر بايد از حيث فرم، يک نثر : "گويد وقتی که نيما در تئوری خود می  "

" اگر وزن به هم خورد، زيادی و چيز غير طبيعی در آن نباشد. دار باشد وزن

ی  قافيه به مثابه وزن و بی گويد شعر بی کند؛ و وقتی که می مًال اشتباه میکا

کند؛ و نيز وقتی که   میانسانی است که پوشش و آرايش ندارد، باز هم اشتباه

هم وزن و قافيه اثر مضاعفی است که سراينده به شعر خود  گويد روی می

" دار نثر وزن"گويد برای  کند؛ و نيز وقتی که می دهد، باز هم اشتباه می می

چرا من ." (کند ز هم اشتباه میبودن شعر، ديد ما بايد متوجه خارج باشد، با

  )١٣۶ ص -...ديگر

  :ايد   سپس افزوده

هم بخورد، در صورتی که وزن بيرون  اگر وزن به. دار نيست فرم، نثر وزن  "

هم خورد، زيادی و  شعر مانده باشد، شعر، شعر نبوده است تا اگر وزن آن به

در بهترين شعرهای نيما، وزن نه به عنوان . چيز غير طبيعی در آن نباشد

ن بخش مهمی از کار ابزار، نه به عنوان چيزی قابل حذف، بلکه به عنوا

و . بهترين شعرهای نيما قابل برگرداندن به زبان نثر نيستند. يايد حضور می

شعر حافظ قابل . نيست" دار نثر وزن"شعری که خوب است و وزن دارد، 

هم  هم بخورد، شعر به اگر فرم اين شعرها به. بازگشت به مضامين منثور نيست

  )١٣۶ ص -...چرا من ديگر (."خورده است
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  :ايد   و در پی آن ادامه داده

است، " نمودن وزن"ی شعر  گويد يکی از هنرهای سراينده وقتی که نيما می  "

در بهترين شعرهای نيما، وزن را . کند اصل بسيار مهم و اساسی را بيان می

بندی و  بينيم؛ انگار او وزن، زنگ مطلب، قافيه، پايان در حال نمايش می

اگر شعر موزون . وزن، زينت شعر نيست. يده استترکيبات خود را به رخ کش

به همين دليل اين حرف نيما که . شعر واقعی باشد، وزن بخش اساسی آن است

قافيه مثل انسانی است که پوشش و آرايش ندارد، اشتباه  وزن و بی شعر بی

وزن و قافيه، پوشش و آرايش نيستند؛ در شعر خوب موزون و . محض است

اند، همانطور که در بسياری از شعرهای   درونی شعر شدهمقفی، وزن و قافيه

نيما در اين شعرها به ". تو را من چشم در راهم"و " مهتاب"خود نيما از نوع 

ی نيمايی را از اين شعرها  شما وزن و قافيه. دنبال اثربخشی مضاعف نيست

  )١٣۶ ص -...چرا من ديگر."(اند اسی شعر حذف شدههای اس حذف کنيد، بخش

  

شود بدفهمی شما و  ها ديده می گيرترين چيزی که در اين نوشته  چشم 

  .های نيما است تان از درک عميق معنای حقيقی ايده ناتوانی

دار باشد، منظورش اين  گويد شعر بايد از حيث فرم نثر وزن   وقتی نيما می

بلکه منظورش . نيست که شعر بايد نثری باشد که به آن وزن اضافه شده باشد

از حيث   "- همانطور که خودش گفته-ن است که شعر بايد از حيث فرم واي

پيدا کند؛ يعنی " اثر دلپذير نثر را"به طبيعت نثر نزديک شده، "  طبيعت بيان

ای واحد و  ای نثر برخوردار از انسجام ساختاری و دارای پيکره مانند قطعه

درهم تنيده و مثل کليتی يکتا باشد و اجزا و عناصرش چنان به هم پيوسته و 

تار و پود به هم بافته شده باشند که کل واحدی را بسازند، و مثل بخش مهمی 

ارتباط با آنچه  از شعرهای قديم اينطور نباشد که هر سطرش چيزی بيان کند بی

  کند و شعر دارای گسست عمودی باشد يا سطرهای پس و پيش از آن بيان می
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از اين نظر است که او . ست باشد پيوستگی عمودی بين سطرها ضعيف و س

. دار باشد گويد شعر بايد نثر وزن خواهد شعرش را به نثر نزديک کند، و می می

داند که وزن چيزی  وگرنه نيما خيلی بهتر از من و شما و هرکس ديگری می

نيست بيرون شعر که قابل حذف باشد و هيچ شعری قابل برگرداندن به نثر 

شعر بايد از حيث "نويسد  کند وقتی می تنها اشتباه نمیبنابراين نيما نه . نيست

گويد و اگر نظرش را به  بلکه کامًال درست می." دار باشد فرم، يک نثر وزن

  .بينيم حق کامًال با اوست طور عميق درک کنيم می

فقط بهترين شعرهای نيما و شعرهای حافظ نيستند که قابليت !   آقای براهنی

شان به هم  را ندارند و اگر فرم" مضامين منثور"و " رزبان نث"برگرداندن به 

هر شعر موزونی چنين است و اصًال اين . هم خورده است بخورد شعر به

شما کدام شعر موزون را سراغ داريد که وزنش بيرون . خصلت وزن است

؟ وزن شعر جزو !شود وزن شعر بيرون شعر بماند شعر مانده باشد؟ مگر می

ود شعر است، چطور ممکن است تار و پود شعر از آن بافت و مثل تار و پ

توانيد آن را کنار  بيرون بماند؟ وزن هيچ شعر موزونی قابل حذف نيست و نمی

بگذاريد، مگر در صورتی که ساختمان شعر را ويران کنيد و تار و پود شعر 

وزن شعر ابزار است ولی نه . را از هم بشکافيد و بافت شعر را از هم بدريد

ری که بيرون شعر باشد، بلکه ابزاری درونی است که به کمک آن بخش ابزا

  .شود مهمی از فرم و آهنگ شعر ساخته و پرداخته می

های نيماست که   از انديشهه دليل همين برداشت نادرستب!   آقای براهنی

ی انسانی است که  قافيه به مثابه وزن و بی گويد شعر بی وقتی که می"ايد  نوشته

هم  گويد روی کند؛ و نيز وقتی که می رايش ندارد، باز هم اشتباه میپوشش و آ

دهد، باز هم اشتباه  وزن و قافيه اثر مضاعفی است که سراينده به شعر خود می

اصوًال . کنيد، نه نيما  اشتباه می دو مورد اين شما هستيد کهو در هر". کند می

  . رست استاز بيخ و بن ناد" وزن"تلقی شما از برداشت نيما از 
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کنيد که برای نيما وزن چيزی بيرون از شعر است و وقتی او  شما گمان می

ی  خواند؛ يا درباره نامد يا وقتی وزن را پوشش و آرايش می وزن را ابزار می

ويسد يا از هنر نمودن وزن ن دهد، می اثر مضاعفی که وزن و قافيه به شعر می

از شعر دارد و وزن را چيزی گويد، نظر به چيزی بيرونی و خارج  سخن می

برای نيما وزن . وجه چنين نيست داند؛ در صورتی که به هيچ جدا از شعر می

تند، هم  بافت درونی شعر است، بافتی که هم اجزای درونی شعر را در هم می

در واقع هم زيرساخت شعر است و هم روساخت . دهد به آن شکل نمايش می

آورد و هم  و هم آهنگ شعر را به وجود میکند  هم فرم شعر را ايجاد می. آن

برای او وزن و قافيه . بافد زند و به هم می تار و پود شعر را در هم گره می

  .بندی شعر است و به اين موضوع هم اشاره کرده است استخوان

  منتها برای نيما اسکلت وزن که عنصری کامًال درونی است، اين خاصيت را 

گيرد و چون ابزار آرايش آن  يبا شعر را در بر میپوشی ز هم دارد که چون تن

حال که  در واقع ماسکی است که در عين. نمايد آرايد و زيبا می را می

دهد؛ و  کند، فرم و نظم می حال که مقيد می نماياند؛ و در همان پوشاند، می می

اثربخشی . کند های پنهان شعر را آشکار و جوهر شعر را آزاد می زيبايی

ی فرم و آهنگ است، يعنی هم فرم شعر را   هم در دو حوزهمضاعف آن

آورد، بنابراين هم تأثير شکلی دارد،  سازد و هم آهنگ شعر را به وجود می می

پس از ديد نيما که همه چيز را در پيوند و ارتباط درونی . هم تأثير موسيقايی

ابزار بيند و دارای ديدی مادی و ديالکتيکی است، پوشش بودن و  با هم می

بودن و نمايشی بودن وزن هيچ منافاتی با درونی بودن آن ندارد؛ و اصوًال 

شعر برای او درون و بيرون ندارد که بخواهد عناصر آن را به درونی و 

اين ديد . بيرونی تقسيم کند و برخی را درونی بداند و برخی را بيرونی

 بيرون تقسيم  دوآليستی شماست که سبب شده شعر را به درون و-متافيزيکی

  کنيد و دچار چنين بدفهمی کنيد و عناصر پوششی و ابزاری را بيرونی تصور 
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پس اين شما هستيد که در موارد فوق اشتباه .  عميقی از تلقی نيما از وزن شويد

  .کنيد نه نيما می

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١١

علتش اين است کشد؟  ولی چرا نيما موضوع نثر، وصف و روايت را پيش می"

که نيما مثل هر شاعر انقالبی، به دنبال برانداختن نهادی است که پيش از او 

وجود داشته است، ولی پس از آنکه آن نهاد را برانداخت، ضد نهادی را به 

بينی تئوريک اوست و هم اجرای  آن ضد نهاد هم جهان. کند جای آن پيشنهاد می

در برابر نهاد قبلی، تسليم اصل ايجاد ولی نيما با ايجاد ضد نهاد . شعری او

شود؛ به اين معنی که حاال که او در جهت  ساختار و ساختارزدايی ادبی می

سرنگون کردن نهادی، ضد نهادی را پيشنهاد کرده است، بايد قبول کند که ضد 

. نهاد او نيز خود يک نهاد است که نهايتًا توسط ديگران سرنگون خواهد شد

سالحی که . فی تاريخ گذشته و گذشتگی ضروری استبرای مدرن بودن ن

گيرد، زمانی يک جديد ديگر عليه آن جديد قبلی به  جديد عليه قديم به کار می

های نيما برخاسته از همين موقعيت  ی تناقض و همه. کار خواهد گرفت

ای است که بر انقراض خود صحه  پرتناقض او به عنوان شاعر منقرض کننده

خواهد گذشته را به فراموشی بسپارد، ولی گذشته او را در   مینيما. گذارد می

خيزد، ولی با نفی تاريخ، موقعيت  نيما به نفی تاريخ برمی. کند خود غرق می

خواهد شعری معاصر عصر ما بسازد،  نيما می. کند تاريخی خود را هم نفی می

. راند گذشته میای که ماييم او را به سوی  آينده. و در واقع جلو آينده را بگيرد

کند که  اش بر نثر، وصف و روايت، خود را غرق در تاريخيتی می با تکيه

  )١٣٧ ص -...چرا من ديگر." (گيرد  معاصريت او میانتقام هولناکی از
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نيما نه براندازنده و .  اين قضاوت شما نيز قضاوتی تمام و کمال نادرست است

ی آن؛ نيما نه به نفی   کنندهی شعر کالسيک است و نه منقرض سرنگون سازنده

ی شعر فارسی را به فراموشی  تاريخ شعر فارسی برخاسته، نه خواسته گذشته

ی تکاملی راه و  راه و روش نوين او ادامه.  آينده را بگيردیبسپارد و جلو

های  اش ريشه در سنت شکنی نوآورانه روش شعر کالسيک فارسی است و سنت

ای بررسته  ی رشد يابنده و بالنده   نيمايی ساقهدر واقع شعر. شعر کالسيک دارد

ها و  تمام نوآوری. سال و تنومند شعر فارسی است ی درخت کهن از ريشه

 در -ی صورت ی معنا و چه در حوزه  چه در حوزه-ها و ابتکارهای نيما ابداع

  .ی همين درخت و با تغذيه از آن صورت گرفته است پيوند با ريشه

ر نيما قصد براندازی و سرنگون سازی شعر فارسی را اگ! آقای براهنی   

وزن  کرد و شعر بی داشت، خيلی ساده وزن و قافيه را از شعرش حذف می

سرود و حفظ وزن را رکن اول از سه رکن اصلی شعر خود اعالم  می

اش را  ای خواست پيوند عميق و ريشه ولی اين کار را نکرد چون نمی. کرد نمی

ی  خواست سرچشمه هايش قطع کند، چون نمی تبا شعر کالسيک و سن

بخش شعرش را از دست بدهد و خودش را از آن محروم کند، چون معتقد  حيات

استخوان ناقص و عليل است و  وزن و قافيه همانند آدم بی بود که شعر بی

تواند روی پای خودش بايستد و به حرکت درآيد و زندگی مستقل داشته  نمی

ای از  دانست که اگر به طور ريشه گ است، چون میباشد و  محکوم به مر

شود و  ی نوپای شعرش خيلی زود خشک می شعر فارسی پيوند بگسلد، شاخه

دانست که برانداختن و سرنگون  رود، چون خردمند و دانا بود و می از بين می

آميز است که  ساختن و منقرض کردن شعر فارسی حماقتی غير ممکن و جنون

توانند آرزويش را داشته باشند، و نفی تاريخ يعنی نفی  میتنها نابخردان 

های هويت خود، و هر نادانی که چنين قصد و غرضی داشته باشد، به  ريشه

  اندازد و منقرض جای برانداختن و منقرض کردن گذشته، خودش را برمی
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کند؛ و آنکه گذشته را نفی و فراموش کند، دير يا زود خودش نفی و   می

وزِن کج و  شعر بی آيد که سر شبه شود، و همان باليی سرش می فراموش می

ی اخير آمده و دچار چنان هرج و مرج و تشتت و  معوج  در يکی دو دهه

زند و  اکنون در غرقابش مذبوحانه دست و پا می ای شده که هم کننده بحران خفه

  .تا فرق سر در باتالق انحطاط و تباهی فرو رفته است

های عميق شعر فارسی را  های تناور متصل به ريشه نهت! آقای براهنی  

توان منقرض کرد و سرنگون ساخت، و همانطور که شعر نيمايی شعر  نمی

ی آن  های پيشرو و بالنده کالسيک و نوکالسيک را منقرض نکرد و شاخه

دهند و خواهند داد؛ شعر نيمايی  همچنان به حيات پويای خود ادامه داده و می

های شعر کالسيک دارد قابل سرنگون ساختن و  ترين سنت ر قویهم که ريشه د

. منقرض کردن نيست و هيچ نيرويی توان برآوردن اين آرزوی خام را ندارد

اصل و نسب اند که هنوز پا به  هويت و بی ريشه، بی های هرز بی تنها علف

  .روند پالسند و از بين می ی وجود نگذاشته می عرصه

خواست بگيرد زيرا  وجه نمی هيچ  آينده را نيز بهیجلونيما ! آقای براهنی  

راه آينده هميشه . تر از آن بود که نداند چنين کاری ناممکن و نشدنی است دانا

باز است و شعر فارسی در آينده تکامل پيدا خواهد کرد و به پيش خواهد رفت، 

فراموش رفت نه بر اساس نفی و انقراض شعر نيمايی و  منتها اين تکامل و پيش

ن و کردن آن و قطع پيوند با آن و برانداختن آن بلکه بر اساس تکامل منطقی آ

سپاری هميشگی دستاوردها و ثمراتش صورت در پيوند با آن و با به خاطر

يقين تکامل دهندگان آن سرايندگان نثرهای کج و معوج  خواهد گرفت، و به

حتم چنين تکاملی به دست معنا نخواهند بود، و به طور  فرم و بی وزن و بی بی

  .شاعران نيمايی و پيروان نيما صورت خواهد گرفت
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ی نثر روايی، وابسته بودن آن نثر به حال و هوای  ترين خصيصه مهم"  

شب همه "و " همه شب"نيما جز در دو شعرش . های روايت است شخصيت

حتی . رود وزنی نمی  يا ترکيب وزن و بیبه سوی دو وزنی کردن شعر و" شب

وزن  صدا، تک ترين شعر سراسر زندگی اوست، تک که نمايشی" مرغ آمين"در 

ماند، چرا که همه با يک صدا و در يک وزن حرف  و نامرکب باقی می

قابل ترجمه به روايتی منثور است، ولی باز " مرغ آمين"زنند؛ واقعًا اگرچه  می

ی   آن حاکم است، و اين مطلقيت که اساس همهوزنی بر هم مطلقيت تک

ی تاريخی، با  های مطلق گذشته است، به عنوان يک عنصر منقرض شده فرم

گيرد، چرا که  رسوخ در ساختارهای شعر نيمايی، از نيما انتقام هولناکی می

تر از  ای ی نيروهايی آينده وظايف چندصدايی و چندشکلی کردن شعر را برعهده

  )١٣٧ ص – ...چرا من ديگر." (دگذار نيما می

نيما شعری ترکيب " همه شب"ی اول اينکه، برخالف نظر شما، شعر    نکته

ست که به طور کامل و از اول تا  وزنی نيست، بلکه شعری شده از وزن و بی

سروده شده است، ..." فعالتن فعالتن فعالتن"آخر، در وزن رمل مخبون يعنی 

درونی اين وزن و اختيارات شاعری خود ماهرانه منتها نيما چنان از امکانات 

و هنرمندانه و خالقانه استفاده کرده و چنان موسيقی متنوع و آهنگ رنگارنگی 

ايجاد کرده که شما و برخی ديگر از منتقدان را دچار اين اشتباه کرده که گويا 

نيما در اين شعر دچار لغزش در وزن شده  و وزن اين شعر دچار اختالل يا 

تان  برای اينکه اشتباه. وزنی است کال است و شعر ترکيب از وزن و بیاش

برطرف شود يکبار ديگر سطرهای شعر را درست بخوانيد و تقطيع کنيد و به 

امکان تبديل دو هجای کوتاه به يک هجای بلند و برعکس توجه کنيد، خواهيد 

  ری آنديد که وزن شعر هيچ ايرادی از نظر قواعد عروض و اختيارات شاع
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و اين شعر اوج هنرمندی و . های آن مجاز و متعارف است  ندارد و تمام سکته

  .دهد تسلط خالق نيما را بر وزن عروض نشان می

های عروض و  دهد که در چارچوب قاعده خوبی نشان می   همين مثال به

های گوناگون را ايجاد کند و  تواند انواع ريتم  شاعری، شاعر میاختيارهای

وی نياز به چندآوايی بودن گ سيقی متنوع و رنگارنگی بسازد که پاسخچنان مو

های شما را   و شعر را چند صدايی و چند بعدی و ترکيبی کند و نگرانیباشد

  .بودن شعر از بين ببرد" نامرکب"و " صدا تک"در مورد 

ست چند صدايی باشد و    نکته دوم اينکه مگر قرار است هر شعری که روايی

تواند روايی باشد و فقط يک راوی  گو باشد؟ شعر می  شخصيت سخندارای چند

داشته باشد و هيچ شخصيت ديگری جز راوی در آن سخن نگويد، بنابراين 

صدايی بودن شعر هيچ منافاتی با روايی بودن آن در اينگونه شعرهای  تک

يعنی فقط يک . ندرهای روايی نيما هم از همين نوعاغلب شع. روايی ندارد

ست که در  گو همان راوی گويد و سخن ت در آن وجود دارد که سخن میشخصي

" همه شب"همين شعر . بنابراين نيازی به چند صدا نيست. حقيقت خود نيماست

، "غراب"، "ققنوس"، "را ری"، "داروگ"، " اوال ماخ"ی چون و شعرهای ديگر

دايی باشند و اند بدون اينکه چند ص ها شعر ديگر نيمای روايی و ده" نوای برم"

وزنی بودن  بنابراين تک.  ديگری داشته باشندگوی جز راوی شخصيت سخن

  .تباينی با روايی بودن اين شعرها ندارد

 چند صدايی تواند روايِی وزنی نمی دليل شعر تکی سوم اينکه به چه    نکته

نقل باشد و در آن چند شخصيت مختلف با صداهای مختلف سخن بگويند و در 

شود  کت کنند؟ مگر صدای شخصيت فقط از طريق وزن ساخته میروايت شر

  صدايی باشد؟  وزنی تک و منحصر به امکانات وزن است که شعر تک
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نيما از يک وزن واحد چندين نوع موسيقی " همه شب"مگر در همين شعر 

تواند بيانگر يک لحن و ايجاد  ها نمی ايجاد نکرده؟ آيا هرکدام از اين موسيقی

ها داستان رزمی و  ی فردوسی با ده ک صدا باشد؟ مگر تمام شاهنامهی ي کننده

گو در يک وزن ساخته نشده  ها شخصيت سخن بزمی و حماسی و تراژيک و ده

ها و صداها در همين يک وزن سخن  ها با انواع و اقسام لحن و تمام شخصيت

به وجود گويند؟ آيا برای فردوسی اشکالی ايجاد شده و محدوديت و تنگنايی  نمی

ها روايت در  اش تک صدايی شده؟ مگر بوستان سعدی با ده آمده و شاهنامه

ها از خود سعدی  همين وزن شاهنامه سروده نشده و انواع و اقسام شخصيت

صدايی و  کنند؛ آيا بوستان اثری تک گرفته تا ديگران، در آن روايت نمی

 شعر بلند و کوتاه ديگر ها ی حافظ و ده نامه صدا با شاهنامه شده؟ مگر ساقی هم

اند؟  در همين وزن سروده نشده، آيا همگی با يکديگر همصدا و تکصدا شده

های شکسپير در وزن ايامبيک پنج ضربی سروده نشده و  مگر تمام نمايشنامه

کنند، آيا اين  گويند و روايت نمی ها سخن نمی صدها شخصيت در اين نمايشنامه

  صدايی باشد؟ پير تکهای شکس باعث شده که نمايشنامه

کند  صدا را در شعر روايی فقط الگوی اصلی وزن ايجاد نمی! آقای براهنی  

ات درونی وزن و امکان. صدايی هم باشد وزنی باشد، تک که اگر شعر تک

 به شاعر برای ايجاد تغييرات مجاز در وزن های عروض اختيارات که قاعده

و ساير )  به آن اشاره کردم"همه شب"همانطور که در مورد شعر (دهند  می

های لفظی و تمام  امکانات موسيقايی شعر، از جمله موسيقی درونی و آرايه

توانند در خدمت چند صدايی کردن شعری باشند که در يک  امکانات زبانی می

و " مرغ آمين"به همين دليل شعرهايی چون . وزن واحد سروده شده است

اند چند  وزنی کند در عين حالی که تتوان می" ی سريويلی خانه"و " مانلی"

ها  ها تباين و تغايری با چند صدايی بودن آن وزنی بودن آن صدايی باشند و تک

  که درستی اين (ها را چند صدايی کند ندارد، و اگر به فرض نيما نتوانسته آن
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اين ناشی از ضعف نيما بوده نه ناشی از )  و بحث دارد فرض جای شک

  .طبيعت وزن

صدا بودن و نامرکب  وزن بودن شعر روايی يعنی تک تک" بگوييم اينکه  

زبان بودن نثر روايی يعنی  درست مثل اين است که بگوييم تک" بودن آن

صدا بودن و نامرکب بودن آن، و برای اينکه نثر روايی چند صدايی و  تک

مرکب باشد بايد هر شخصيتی به يک زبان سخن بگويد، يکی به فارسی، يکی 

  !...گليسی، يکی به فرانسه، يکی به آلمانی، يکی به روسیبه ان

وزن   و اين نظر شما که شعر تکا شما باشد حق بفرض کنيم! آقای براهنی  

صدا و نامرکب است، درست باشد، آيا درست است که از اين فرض نتيجه  تک

رد راه شعر نيمايی پشت ک شاعر نيمايی بود و بايد به آزادبگيريم که ديگر نبايد

شوند  بست رکود منتهی می هايی رو آورد که يا به بن راه ها و کوره راهه و به بی

تر نيست به جای اين گردند؟ به  پرتگاه تباهی ختم میه باتالق انحطاط ويا ب

د کنيم و برويم به سوی ايجاد  بياييم و تکاملی در شعر نيمايی ايجااشتباه فاحش

ر از يک وزن به وزن ديگر های گذ اهوزنی کردن شعرهای بلند روايی و رچند

بندی کنيم؟ مگر  ان بگذاريم و آرمونی آن را فرمول اين کار را بنيهای و قانون

راه نوآوری در شعر نيمايی بسته است؟ مگر کسی شما را از تکامل بخشيدن 

ها و  به اين شعر و توسعه دادن آن منع کرده؟ مگر فروغ فرخزاد با ايجاد سکته

 و عبور از يک وزن به وزن ديگر در شعرهای بلندش شعرش های وزنی گره

را چند وزنی نکرد؟ آيا کسی بر او ايراد گرفت؟ آيا برای اين کار الزم شد که 

رايی در به شعر نيمايی پشت کند و ديگر شاعر نيمايی نباشد؟ مگر سياوش کس

ه و ی ماهران  شعرش را دو وزنی نکرد و با استفاده "آرش کمانگير"ی  حماسه

های وزنی از يک وزن به وزن ديگر نرفت؟ کسی مانعش  هنرمندانه از آکرد

کار الزم شد به شعر نيمايی پشت کند و بگويد ديگر شاعر   شد؟ برای اين

  نيمايی نيست؟ مگر دِر تکامل و راه پيشرفت در شعر نيمايی بسته است؟ 
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 روی حرف او اند که حرف نيما حرف آخر است و مگر نيما يا پيروان او گفته

ی راه نو و  کسی نبايد حرف بزند؟ مگر خود نيما نگفته که او شروع کننده

واضع آرمونی نوين شعر فارسی است اما او راه را تا انتها نپيموده، و بعد از 

بخشند و پيش ببرند؟ مگر ننوشته او ديگران بايد راه را ادامه بدهند و تکامل ب

من . ی سر و صورت آن باشيد ميل کنندهشما تک. من واضع اين آرمونی هستم"

؟ "دهم و بيش از اين شايد از من کسی طلبی نداشته باشد فقط اساس را می

ست و  همه چيز تدريجی"مگر ننوشته ) ۶٠ و ۵٩ ص - هسايههای حرف(

اما هنرمند . چيز و همه کس ناقص است همه. طور کامل نيست کس اول به هيچ

. در عالم کون و فساد هر اولی جزء است... ودتر ش تواند روز به روز کامل می

پس آن . ی اجزاء است و بايد ديد که چطور کلی است شود نتيجه آنچه کل می

تدريج پيدا شده را نسبت  ست که شکل به لی که در پی آن ترديد داريد، کسیاو

من "مگر ننوشته ) ۶٨ نامه -ی همسايهها حرف(؟ "کند به زمان خود کامل می

ما . ها ابتدايی است نگاه نکنيد که خيلی از آن. ا دارم برای گفتنه خيلی حرف

اميدوارم روزی شما هم اين کار را بکنيد و به اين ... تازه در ابتدای کار هستيم

  )های همسايه ی حرف مقدمه(؟ "کاهش بيفزاييد

ی راه نوين شعر فارسی بوده، راهی که  نيما شروع کننده! آقای براهنی  

منتها . های آن دارد قی شعر کالسيک است و ريشه در سنتی منط دنباله

طور  چيز را بهتوانسته همه  ی ديگری نيما نيز نمی همچون هر شروع کننده

 و بدون عيب و نقص ببيند و بيان کند، و او از راه آزمون و خطا به کامل

نتايجی تجربی رسيده که کامل نيستند و بايد همانطور که خودش گفته توسط 

 کمبودها اهش تکميل شود و خطاهايش برطرف وانش و ادامه دهندگان رپيرو

هايش رفع و ايرادهايش تصحيح و نقاط ضعفش به نقاط قوت تبديل  و کاستی

يمايی و ی اصلی پيروان و دوستداران نيما و شعر ن و اين کار وظيفه. شود

   .ادامه دهندگان راه اوست
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ز است، و شما هم به جای اينکه پس راه نوآوری و تصحيح و تکميل هميشه با

را بازی کنيد و خودتان را در " تر نيروهای آينده"نقش سخنگو و وکيل مدافع 

ی منقرض کردن و برانداختن شعر نيمايی تصور کنيد،  نقش قهرمان عرصه

های  بخشی داريد، نقص بکوشيد تا اگر قدرت  ابتکار و خالقيت و نيروی تکامل

اهايش را تصحيح کنيد و شعر نيمايی را به پيش نظرات نيما را تکميل و خط

ببريد، نه اينکه به آن پشت کنيد و مدام  سخن از انقراض شعر نيمايی بگوييد و 

  !...آن را به انتقام هولناک تهديد کنيد

  
های موجود در تفکر نيما و شعر  تناقض"ی  شما درباره! آقای براهنی -١٣  

  :ايد وشتهن" نيما در ارتباط با وزن و آرمونی

نيما بو برده است که به سن پيری رسيده است و مرگ در چند قدمی او "  

ايستاده است و او هنوز نتوانسته است حتا بحران چندين وزنی بودن شعر را 

  مشکل در کجاست؟. برای خود، حتا در يک شعر موفق چندين وزنی حل کند

  :ايد سپس پاسخ داده

ی وزن عروض،  رود به ريشه زن زبان، میی و نيما به جای رفتن به ريشه  "

ی وزن عروض که  گويد نه تنها با ريشه ی وزن زبان شعر می و شاعر با ريشه

ی وزن  ی وزن زبان هست؛ ولی ريشه ای موارد منطبق بر ريشه خود در پاره

 نيمايی و غير -ی وزن عروض است تر از ريشه زبان به مراتب متوسع

  )١۴٢ ص -...چرا من ديگر" (. با هم ندارداش از اين بابت فرقی نيمايی

" بو برده"ايد که نيما  "بو برده"از کجا و بر اساس چه مستنداتی ! آقای براهنی  

به سن پيری رسيده است و مرگ در چند قدمی او ايستاده است و او "بوده 

هنوز نتوانسته است حتا بحران چندين وزنی بودن شعر را برای خود، حتا در 

  ؟ "وفق چندين وزنی حل کنديک شعر م
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هم چيزی موهومی است که شما و برخی ديگر از " ی وزن زبان ريشه"اما   

گريزی، اينجا و آنجا، هرجا که کميت  ستيزی و وزن تان در مسير وزن همراهان

  .ايد ايد، مطرح کرده ی برهان کم آورده تان لنگ مانده و در ارائه استدالل

به "نداريم که بخواهد " ی وزن زبان ريشه"نام آقای براهنی، ما چيزی به   

وزن شعر رسمی فارسی . باشد"ی وزن عروض تر از ريشه  مراتب متوسع

زبان . امروزی، فقط و فقط وزن عروضی است، و نه هيچ وزن ديگری

ای داشته باشد به  فارسی هم به خودی خود هيچ وزنی ندارد که بخواهد ريشه

بر . يعنی وجود نظم و تناسبی در اصوات زبانوزن ". ی وزن زبان ريشه"نام 

اساس اين تعريف، در زبان رسمی فارسی، امتداد زمانی هجاها مبنای اين نظم 

و تناسب است، بنابراين وزن شعر رسمی فارسی وزنی کّمی است، مبتنی بر 

امتداد زمانی تلفظ هجاهای آن، و اين همان وزن عروض است که وزن شعر 

زن ديگری که در شعر فارسی وجود دارد و مخصوص و. رسمی فارسی است

خانلری  شعرهای عاميانه و محلی است، وزنی است که مطابق نظر دکتر ناتل

يکی کميت : "، مبتنی و متکی بر دو اصل است"وزن شعر فارسی"در کتاب 

." و ديگر تکيه) و اين اصل همان مبنای شعر رسمی فارسی است(هجاها 

  )٧٣ ص -وزن شعر فارسی(

نداريم که شاعر بخواهد " ی وزن زبان ريشه"با اين حساب ما چيزی به عنوان 

  .باشد" ی وزن عروض تر از ريشه به مراتب متوسع"با آن شعر بگويد و 
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  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١۴  

وجود آمده، در اين شکی نيست  برخالف حرف نيما که قافيه بعد از وزن به  

ی بشر بر اساس تکرار در حروف مصوت و  اوليهکه چون شعر صوتی 

در واقع . مصمت به وجود آمده، قافيه از نظر تاريخی مقدم بر وزن بوده است

خاسته، به سوی کلمه حرکت  قافيه، آن ريتم اوليه بود که از صوت برمی

  )١۴٣ ص -...چرا من ديگر" (.کرده است می

به توضيح .  نظر نيما استاين نيز ادعايی نادرست است، و نظر درست همان  

  :خانلری در اين باره توجه کنيد دکتر ناتل

 اقوام با وزن مالزمه داشته و دارد و هرگز  ی شعر از بدو پيدايش و نزد همه"  

ی قافيه حال  اما درباره... شود در هيچ زبانی سخن ناموزون شعر خوانده نمی

يی مانند سنسکريت و های قديم هند و اروپا چنين نيست، زيرا در شعر زبان

های ايرانی اوستايی و پارتی و  يونايی و التينی قافيه نبوده است و در زبان

وزن ." (پهلوی نيز آنچه تاکنون از جنس شعر شمرده شده از قافيه عاری است

  )١٩ و ١٨ ص -شعر فارسی

  

های نيما  ی هارمونی شعر نيما و انديشه شما درباره! آقای براهنی -١۵  

  :ايد  هارمونی چنين نوشتهی درباره

چون هارمونی به معنای ايجاد هماهنگی بين چيزهايی است که از جنس "  

خواهی يقايی و هارمونی طلبی و حتا معنی وزنی يکديگر نباشند، ظرفيت موس

های سيال  در اوزان مختلف االرکان بيشتر محسوس و مطلوب است تا در وزن

ها را نه تنها کوتاه، بلکه با حفظ  ی آنها توان مصراع که از ديدگاه نيما می

هارمونی واقعی در صورت شعر موقعی . نهايت بلند کرد بندی تا بی نوعی پايان

  ."آيد که عناصر ناهمجنس از طريق ترکيب هنری همجنس شوند وجود می به

  :ايد و ادامه داده  
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چند تنها . يی که از يک ملودی ساخته شده باشد، هارمونی نيست هارمونی  "

ملودی ناقض يکديگر، با شکستن و ترکيب در هنگام شکستن يکديگر، 

يی هارمونی است که حداقل از  هارمونی... وجود بياورند توانند هارمونی به می

با چنين . دو ملودی ساخته شده باشد؛ و اگر چند ملودی باشد، بهتر است

شوند تا اوزان  یتر شناخته ماالرکان، سيال مونی، اوزان مختلفبرداشتی از هار

  )١۴۴ ص -...چرا من ديگر" (.االرکان مشترک

ايد  ايد، از کجا آورده  نوشته" هارمونی"دانم اين مطالبی را که در توصيف  نمی  

فهميده و  دانم که نيما هارمونی را به اين معنا نمی و چه مبنايی دارد؛ ولی می

رمونی را، در ی ها او نظرش درباره. برداشت ديگری از هارمونی داشته

  :طور خالصه چنين بيان کرده ، به"های همسايه حرف"

 -  از حيث وزن-به نظر من شعر در يک مصراع يا يک بيت ناقص است"  

وزن که . تواند وزن طبيعی کالم را توليد کند زيرا يک مصراع يا يک بيت نمی

 فقط به - در بين مطالب يک موضوع-طنين و آهنگ يک مطلب معين است

ها و ابيات دسته  آيد، اين است که بايد مصراع دست می به" آرمونی"توسط 

  )۵٩ ص -های همسايه حرف." (طور مشترک وزن را توليد کنند جمعی و به

ا مفهوم علمی هارمونی در دانش هارمونی مورد نظر نيما در واقع منطبق ب  

اين برداشت . هاست ستيک، و به مفهوم ايجاد طنين از طريق هماهنگآک

زديک به مفهوم علمی هارمونی در موسيقی است، يعنی تکنيک وصل کردن ن

های مختلف اثر موسيقی  آکردهای موزيکال و استنتاج ملودی و ريتم در بخش

کوشيده تا از  خواسته و می به بيان ديگر، نيما می. ها در اثر اين وصل کردن

 که بخشی طريق ايجاد هماهنگی بين ريتم سطرهای کوتاه و بلندی از شعرش

  . دادند، وزن شعرش را ايجاد کند از آن را تشکيل می
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پس هارمونی از نظر نيما يعنی هماهنگ کردن چند سطر کوتاه و بلند در يک 

جمعی و مشترک وزن را ايجاد کنند، نه آنطور  وزن برای اينکه به طور دسته

ی ايجاد هماهنگی بين چيزهايی که از جنس وزن"ايد  که شما تعريف کرده

  ".يکديگر نباشند

، نيما از راه ايجاد هماهنگی "اوال ماخ"به عنوان نمونه، در اين بند از شعر   

بين چند سطر کوتاه و بلند و توليد آرمونی مورد نظرش، ايجاد وزن کرده 

  :است

  ی رود بلند اوال پيکره ماخ
  رود نامعلوم می

  می خروشد هر دم
  جهاند تن از سنگ به سنگ  می

  ای شدهی رچون فرا
  جويد راه هموار  که نمی

  تند سوی نشيب می
  شتابد به فراز می
  سامان رود بی می

  .با شب تيره چو ديوانه که با ديوانه
يا در شعر مهتاب به همين ترتيب وزن شعر بر مبنای ايجاد هارمونی ساخته   

  :شده است

  تراود مهتاب می
  درخشد شبتاب می

  کنيست يکدم شکند خواب به چشم کس و لي
  ی چند غم اين خفته

  .شکند خواب در چشم ترم می
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  :ايد مورد نظر خود نوشته" هارمونی"شما در توصيف ! آقای براهنی  

های  آيد که شما ترکيبی از وزن هارمونی واقعی، موقعی به دست می"  

وزن داشته   ظاهر بیاالرکان و چيزهای به های مشترک االرکان و وزن مختلف

ی با هم ترکيب شده باشند که ما با يک مجموعه، يک کل، ها طورباشيد، و اين

ظاهر با هم  يک کليت سر و کار داشته باشيم که اجزای جغرافيای وزنی آن به

  )١۴۴ ص -...چرا من ديگر" (.متنافر اند

و در جايی ديگر همين توضيح را با شرح و بسط بيشتری چنين بيان   

  :ايد کرده

ی  ی آن سراينده کند که گوينده ی پيدا میموقعی يک مصراع شخصيت واقع"  

همه چيز آن مصراع باشد و آن مصراع از اجزای مختلف ساخته شده باشد و 

وزنی، بحور مختلف و تکرار اجزای بحور در يکديگر متشکًال  در آن وزن، بی

های ديگر، چه کوتاه، چه بلند، از ترکيب  وزن را آفريده باشند و بعد مصراع

و مفردات تشکيل شده باشد، و شعر مجموع اين چيزهای خرد اين قبيل آحاد 

در چنين شعری به دنبال وزن . ها باشد ی آن شده در درون هم و هارمونيزه شده

خصوص  هستيم، ولی نه وزن نيمايی، بلکه وزنی که از مقتضيات آن شعر به

  )١۴۶ ص -...چرا من ديگر." (به وجود آمده باشد

های  االرکان و وزن های مختلف يبی از وزنترک! "ولی، آقای براهنی  

وجه هارمونی ايجاد  هيچ به" وزن االرکان و چيزهای به ظاهر بی مشترک

کند فاقد هرگونه وزن و در نتيجه فاقد هرگونه  کند، بلکه نثری توليد می نمی

دانيد که هر بخشی از  چون البد شما خيلی بهتر از من می. هارمونی آهنگين

بنابراين با ترکيب . فرماييد بی از همين اجزايی است که شما مینثر فارسی ترکي

آيد که بخواهد هارمونی  چنين اجزای ناهمگونی کالم موزون به دست نمی

  .داشته باشد
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ای را که از شما نقل کردم و البد  اگر همين جمله. اجازه بدهيد مثالی بزنم  

يع کنيم، ترکيبی از قبول داريد که فاقد هرگونه هارمونی و وزنی است، تقط

  :کنيم امتحان می. های مختلف عروضی به دست می آيد رکن

/ های وزن/ ترکيبی از/ يد که شما/آ دست می/ موقعی به/ واقعی/ هارمونی"  

هر /های به ظا/کان و چيز/االر ترک/مش  های ن/ارکان و وز/مختلف ال

  ./"شيد/داشته با/ وزن بی

/  مفتعلن / فاعالْت /  مستفعلن /  مفتعلن / فتعلن م/  فاعالُت / ن  فاعل/  مفتعلن 

  /.فاع/ مفتعلن / مفعوالت  /  مفتعلن/  فاعالُت  /  فعالتن/ مفاعلن / مستفعلن 

بينيم که در اين جمله که نثر خالص است و هيچ وزنی ندارد که بخواهد  می  

ينکه  رايج عروضی، بدون ا دارای هارمونی باشد، ترکيبی داريم از چند رکن

بنابراين از . ترکيب حاصل دارای کمترين نشانی از هارمونی و موزونيت باشد

االرکان و چيزهای به  های مشترک االرکان و وزن های مختلف وزن"ترکيب 

شود و حداکثر شعر منثور، نه  نثر غيرهارمونيک حاصل می" وزن ظاهر بی

نثور نيازی به شعر موزون و منظوم و دارای هارمونی، و برای ايجاد شعر م

ش پيشنهادی شما روشی درنتيجه رو. ترکيب عناصری که ذکر کرديد، نيست

  .  استثمر بی

  

  :ايد ی همين بحث نوشته شما در ادامه! آقای براهنی -١۶  

اگر . ناقص بودهر طريق  االرکان به هارمونی نيما در اوزان مختلف  "

تر از مصراع  نیها طوال ها و انديشه ها و احساس تصاوير، اصوات، حس

گفت نبايد شاعر ادامه بدهد، بلکه  االرکان بود، نيما می قراردادی اوزان مختلف

که اين  به دليل اين. دليل نيمايی، بايد برود سر سطر بر طبق يک انضباط بی

کرد، چرا که ذات مرکب  ها اشتباه می نيما در مورد اين وزن. ندها جامد وزن

  يشتری داشت و هم ناهمجنس را همجنس کردهها، هم ظرفيت موسيقايی ب آن
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تر شدن از طول مصراع  ها قدرت طوالنی  بود، و هم به دليل همين ظرفيت

ها از سيالن مرکبی  ها، اين قراردادی شعر کالسيک را داشت، و به همين علت

که بحور  حالی سيالن پوليفونيک خوانده شود؛ دربرخوردار بودند که بايد

) تک صدايی(شان مونوفونيک   داشتند، سيالن سيالنیاالرکان، اگر مشترک

  )١۴۴  ص -...چرا من ديگر" (.بود

 تکرار ری از متن خوداين موضوع را چند بار ديگر هم در جاهای ديگ  

  :از جمله. ايد کرده

ويژه موقعی که  االرکان را سيال کنيم، به به نظر من، وقتی که اوزان مختلف"  

السيک و نيمايی در اين اوزان فراتر برويم، از مصراع قراردادی شعر ک

شود که دست از سيالن  تر و شيواتر از زمانی می مصراع زيباتر، خوش ساخت

هايی زيبا  تازد تا طوالنی شود يا وسطش بريدگی بکشيم و مصراعی را که می

تر از آب درآيد، تبديل کنيم به  پيدا کند تا با نفس طوالنی آدمی منطبق

" حتمی"گانه و با پس و پيش کردن کلمات، با آوردن های جدا مصراع

  )١۴۵ ص -...چرا من ديگر" (.بندی، از نفس و انرژی بکاهيم پايان

دانسته و سطرهای  " منجمد"های دو رکنی را  اگر نيما وزن! آقای براهنی  

 -ه، پيروان راهشها از حد متعارف آن بيشتر امتداد نداد شعرش را در اين وزن

وجود   اين تکامل را در شعر نيمايی به- شاملووغ و کسرايی واز جمله فر

اند، از  ها سروده اند و برخی از سطرهای شعرهايی را که در اين وزن آورده

از نفس و "ايد  طور که شما خواستهاند تا آن ارف بيشتر امتداد دادهحد متع

ازد تا ت مصراعی را که می"نکشند و " دست از سيالن"بيان نکاهند و " انرژی

هايی زيبا پيدا کند تا با نفس طوالنی آدمی  طوالنی شود يا وسطش بريدگی

  .تبديل نکنند" های جداگانه به مصراع "،"تر از آب درآيد منطبق
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ام و در اينجا نيز تکرار  اين موضوع را پيش از اين نيز نوشته! آقای براهنی  

شعر . يا سروده نيستکنم که شعر نيمايی فقط محدود به آنچه نيما گفته  می

ها در حال  ها و حوزه ست که در تمام شاخه رشدی نيمايی کل زنده و پويا و روبه

اين کل شامل تمام آنچه نيما نوشته يا سروده و تمام . پيشرفت و تکامل است

ی  در حوزه. شود اند، می آنچه شاعران نيمايی پس از او نوشته يا سروده

 و نظرياتش عتقد نبوده که حرفش حرف آخر موجه هارمونی نيز نيما به هيج

برعکس، معتقد بوده که نظرياتش بايد تکميل و بر . کامل و غيرقابل تغيير است

  : به همين دليل است که نوشته. مبنای اساسی که داده ساخته و پرداخته شود

. ی سر و صورت آن باشيد شما تکميل کننده. من واضع اين آرمونی هستم"  

 "ايد از من کسی طلبی نداشته باشددهم و بيش از اين ش ا میمن فقط اساس ر

  ).۶٠ و ۵٩ ص -های هسايه حرف(

و اين اصالح و تکميل را شاعران نيمايی پس از نيما در طول چهل سالی که   

دهند و در آينده نيز انجام خواهند داد تا  گذرد انجام داده و می از مرگ نيما می

  . تر شود  و ساخته و پرداختهتر شعر نيمايی از هر نظر کامل

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١٧  

عر عروضی به نمايی ش  شعر نيمايی نيز مثل فصل بيگانهنمايی فصل بيگانه"  

ا توان آن ر چيزی که تا اين درجه آشنای ما باشد، نمیپايان آمده است و هر

  )١۴۶ ص -...چرا من ديگر(." گذراندگردانی ی بيگانه غريب کرد و از پروسه

در صورتی که فصل : ا پرسيدبرای نقد و سنجش اين نظر بايد از شم  

نمايی   سال طول کشيده، چطور فصل بيگانهنمايی شعر عروضی هزار بيگانه

از سال سرودن نخستين شعر نيمايی ققنوس در ( سال ۵٨شعر نيمايی بعد از 

  مام شده؟ت) ١٣٧۴ -"...چرا من ديگر"ی   تا سال انتشار رساله١٣١۶
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نمايی يک نوع شعر تمام   سال فصل بيگانه۵٨اگر پس از ! آقای براهنی  

 چون -بايد تمام شده باشد تا حاال نمايی شعر منثور هم ل بيگانهشود، پس فص می

قصيده برای "و " ی سرخ يک پيراهن تا شکوفه" از زمان سرودن شعر حاال

 ١٣٢٩د و در سال املو انوزن ش که از نخستين شعرهای بی" انسان ماه بهمن

گذرد و در بيست سال اخير چندين برابر   سال می۵٨اند، بيش از  سروده شده

 يا نثری که -سی، شعر منثورکل تعداد شعرهای نيمايی موجود در زبان فار

 و اگر اين استدالل شما درست - سروده و انتشار يافته- شده شعر ناميدهناحق به

  !وزن  نه بیدار است، ديگری باشيم که نه وزن  بايد دنبال شعر ديگرباشد،

اگرکاربرد درازمدت وزن عروضی کالسيک و نيمايی باعث ! آقای براهنی  

و " غريب سازی"و " بيگانه نمايی"شود که اين اوزان ظرفيت و خاصيت  می

توان تعميم داد و گفت  را از دست بدهند، همين موضوع را می" بديع سازی"

زبان فارسی باعث شده که به طور کلی اين زبان اين که کاربرد درازمدت 

ها را از دست بدهد، پس با اين استدالل نه فقط اوزان عروض و  خاصيت

نيمايی را بايد کنار گذاشت بلکه زبان فارسی را هم بايد کنار گذاشت و زبان 

سازی و  ی ديگری را بايد جانشين آن کرد که خاصيت بديع  و بيگانه تازه

  !نمايی داشته باشد  و بيگانهسازی غريب

سازی در شعر از طريق زبان خاص شاعر و طرز بيان  بيگانه! آقای براهنی  

همانطور که . وزنی ندارد شود و ربطی به وزن يا بی اش انجام می شخصی

گذشت با زبان و  حافظ پس از چهارصد سال که از عمر شعر عروضی می

رد، در شعر نيمايی هم فروغ و سازی ک نمايی و بديع ی بيان خاصش بيگانه شيوه

نمايی  سازی و بيگانه بيان خاص خود بديعخويی با زبان و سپهری و کسرايی و 

نمايی دارد،  سازی و بيگانه  فارسی ظرفيت بديعاند، و تا وقتی که زبان کرده

نمايی  ت و قابليت را دارند، زيرا بيگانهاوزان عروضی و نيمايی هم اين ظرفي

  .شود نه از طريق وزن ان انجام میاز طريق زب
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  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١٨  

های  ی ظرفيت وزن و کليه های بی وزن نيمايی و وزن عروضی، ريتم"  

. های شعرهايی هستند که بايد به وجود بيايند وزن-موسيقايی زبان فارسی، پيش

 آنکه وزن وزن، برای. ی ترديد نگريست های وزنی به ديده بايد به کليشه

ع بيگانه گردانی و جلوه کند تا اصل بدي" بيگانه"شناخته شود، بايد در ابتدا 

يعنی . قاعده سازی و  بديع سازی در آن رعايت شده باشد غريب سازی، بی

باشد؛ و شعر امروز فارسی خود را متعهد دائمی اين نکته " نو"شعر بايد 

از نيما " نو"شعر . ق ببيندرا فقط در نيمايی بودن مطل" نو"نکرده است که 

اشکلوفسکی، شکل شناس ... حاال نويی نوست که نوتر باشد. فراتر رفته است

ی  بزرگ روس، گفته است، وزن شعر، برای آنکه وزن شعر باشد، بايد قاعده

چرا من ." (قاعده باشد شعر بايد بی. حاکم بر وزن شعر را به هم بريزد

  )١۴٧ ص -...ديگر

کلوفسکی کجا و به چه مناسبتی چنين چيزی بيان کرده، و گفته دانم که اش نمی  

ی او به طور دقيق چه بوده و آنچه در اينجا از او نقل قول شده تا چه  يا نوشته

دانم و پيش از اين هم توضيح دادم که چنين  حد دقت دارد، ولی اين را می

ی  اين نکتهی وزن شعر و  ی ناآشنايی مدعيان با مقوله دهنده ادعاهايی نشان

های فيزيکی و عينی  بسيار مهم است که وزن شعر در هر زبانی تابع ويژگی

تر، هر زبانی بنا  به بيان ساده. گويش آن زبان و از مختصات سرشتی آن است

اش دارای وزن شعری ويژه است که  های سرشتی به مشخصات ذاتی و ويژگی

  :به قول دکتر خانلری. ستذير است و تابع سليقه يا اراده هيچ کس نيپتغييرنا

در هر زبانی يکی از اين انواع وزن معمول است و اتخاذ هر نوع وزن از "

وزن ." (روی تفنن نيست بلکه با صفات و خصايص تلفظ زبان ارتباط دارد

  )٢٧ ص -رويز ناتل خانلریپ دکتر -شعر فارسی
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  :ی او  و باز بنا بر نوشته  

اگر از اين (توانند معانی خود را  د و نمیبيشتر کسانی که طبعی روان ندارن"  

بريزند، طرفدار جدی در قالب وزنی زيبا و روان ) نوع چيزی داشته باشند

اگر به کسی بر نخورد بايد بگويم که اين شاعران انقالبی اغلب . ندتغيير اوزان

های  از ماهيت وزن خبری ندارند و چون بنای کارشان بر جهل است يا جمله

خوانند و يا از بن، لزوم وزن  ها را تابع وزن جديد می بافند و آن ناموزون می

وزن بگويد و معنی مقصود  اگر کسی شعری بی"و ." کنند را در شعر انکار می

که بايد زيبا و دلکش و تمام جلوه بدهد، به گمان من بر کار او  چنان را آن

ار خود اما اگر دعوی کند که وزن خاصی در اشع. توان کرد ايرادی نمی

." توان داد يابند، به او جز نادانی نسبتی نمی رعايت کرده که ديگران درنمی

  )ی نهم و دهم  شماره-١٣٢٣ خرداد و تير ماه - سال اول-ی سخن مجله(

بودن در شعر هم " نو"وزن يا منثور باشد و  تواند بی شعر می! آقای براهنی  

 همانطور که منحصر و -فقط منحصر و محدود به موزوِن نيمايی بودن نيست

  ولی ادعاهايی از اين قبيل که -بودن نيست" پسانيمايی"محدود به منثوِر 

ی  ی آن سراينده کند که گوينده موقعی يک مصراع شخصيت واقعی پيدا می"

همه چيز آن مصراع باشد، و آن مصراع از اجزای مختلف ساخته شده باشد و 

ار اجزای بحور در يکديگر متشکًال وزنی، بحور مختلف و تکر در آن وزن، بی

های ديگر، چه کوتاه، چه بلند، از ترکيب  وزن را آفريده باشند و بعد مصراع

اين قبيل آحاد و مفردات تشکيل شده باشد، و شعر مجموع اين چيزهای خرد 

در چنين شعری دنبال وزن . ها باشد ی آن شده در درون هم، و هارمونيزه شده

يمايی، بلکه وزنی که از مقتضيات آن شعر بخصوص به هستيم، ولی نه وزن ن

طور که دکتر خانلری   همان-)١۴۶ ص -...چرا ديگر من." (وجود آمده باشد

   بيانگر اين واقعيت است که مدعيان چنين ادعاهايی-حق خاطرنشان کرده به
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دانند و در اين حوزه نادانند،  درستی نمی و عينی وزن شعر را به مفهوم علمی 

  .کنند  اغراض خاصی را دنبال می،دانند ولی با تجاهل یيا م

بين دو صندلی ننشينيد و شهامت اين را داشته باشيد که با ! آقای براهنی  

  به اين دليلصراحت و صداقت و بدون احساس شرمندگی اعتراف کنيد که

رو  به وزن و موزونيت شعر اعتقاد نداريد و پيديگر شاعر نيمايی نيستيد که

  .ايد عر منثوِر فاقد وزن شدهراه ش

  

  :ايد شما نوشته! آقای براهنی -١٩  

 خواه عروضی -پيدايش صدها شاعر با قد و هيکل اپسيلونی که نه از وزن"  

آورند و نه از سرشت ترکيبات سيالبيک فارسی، تا   سر در می-و خواه نيمايی

عاتی که بر اساس ترکيب هجاها به سوی موسيقی حرکت کنند، از طريق مطبو

کنند و به نام اين دو بزرگ هم  هر ابتر و باطل نيمايی و شاملويی را چاپ می

روند، هرگز به نفع شعر فارسی، سنت درخشان شعر گذشته  عمًال قسر در می

  )١۶١ ص -... چرا ديگر من." (و شعر امروز فارسی نيست

شاملويی  برای حذف شعر نيمايی و ی شما در واقع فرمانی بود ين نوشتهو ا  

ی مطبوعات و صفحات شعر نشريات و سانسور شعری که معتقد به  از صحنه

ی هفتاد که شما و  معنا و موزونيت يا موسيقی کالم است؛ فرمانی که در دهه

تان گردانندگان صفحات شعر نشريات ادبی اين سرزمين  دوستان و همفکران

شاملويی را از بوديد، به طور کامل آن را اجرا کرديد و شعر نيمايی و 

  .صفحات شعر نشريات طرد و از صحنه خارج و منزوی کرديد
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 با  کش"جيغ بنفش"های " خروس جنگی"ی  ی شما مرا به ياد بيانيه اين نوشته  

به "آن بيانيه هم فرمان پيکار . اندازد  می١٣٣٠ سال در" سالخ بلبل"عنوان 

ی مجامع طرفدار  کليه"ی نابودو  " ه با نشر آثار کهنه و مبتذلشديدترين وج

را " پيشروان"را صادر کرده و تنها " های قديم درهم شکستن بت"و " هنر قديم

  :بندهايی از آن بيانيه چنين بود. شناخته بود" حق حيات هنری"دارای 

ی خود را بر  رحمانه ی نوين هنری، نبرد بی  ما به نام شروع يک دوره-٢"  

  .ايم ه آغاز کردهضد تمام سنن و قوانين هنری گذشت

  . هنرمندان جديد فرزند زمانند و حق حيات هنری تنها از آِن پيشروان است-٣

  .های قديم همراه است  اولين گام هر جنبش نوين، با در هم شکستن بت-۴

تئاتر، نقاشی، نوول، شعر، "پرستان را در تمام نمودهای هنری   ما کهنه-۵

های کهن و مقلدين  کنيم، و بت میموسيقی، مجسمه سازی، محکوم به نابودی 

  .شکنيم خوار را در هم می الشه

...  

ی مجامع طرفدار هنر قديم نابود   برای پيشرفت هنر نو در ايران بايد کليه-١١

  .گردد

 آفرينندگان آثار هنری آگاه باشند که هنرمندان خروس جنگی به شديدترين -١٢

  ." ردوجهی با نشر آثار کهنه و مبتذل پيکار خواهند ک

ها را از  کش"جيغ بنفش"ها و "خروس جنگی"مسلمًا سرنوشت ! آقای براهنی  

شان آمد   ادعاهایه کجا رسيدند و چه بر سرايد و به خاطر داريد که ب ياد نبرده

سرنوشت تالش . جا نمانده است و چطور امروزه از آنان جز بدنامی چيزی به

بينی   خود نيما با روشنشما برای ويران کردن بنای شعر نيمايی را نيز

ای به صادق  ی فرجام آن در نامه بارهه، و دربينی کرد انگيزی پيش شگفت

  : ه استهدايت چنين نوشت



راد   مهدي عاطف  ۵۴  

ام  کاری که تو در نثر انجام دادی من در نظم کلمات خشن و سقط انجام داده"  
اما در اين کار من مخالف زياد . ام ها را رام کرده ی زحمت آن که به نتيجه

روند و  ها باال می ت، زيرا ديوار پوسيده هنوز جلوی راه هست و سوسکاس
ام،  اين کاری است که من برای آن تمام عمرم را گذاشته... کشند ضجه می

خبر از اينکه ديگران چند ساعت را به مصرف رسانيده، ديواری که من در  بی
ور بايد ام، در يک ساعت به هم زده و معلوم نيست چه ج تمام عمرم ساخته

ها بايد خراب شده به همين ديوار  ی نحس آن ساخت و روزی ساخته
  )١٢٩ ص - به کوشش سيروس طاهباز-های نيما يوشبج نامه" (.برگردند

بينی تاريخی را  يد، اين پيششما که ديگر شاعر نيمايی نيست! آقای براهنی  

  . به خاطر داشته باشيد و هرگز فراموش نکنيدهميشه

  

   

  

  

  

  

  

  


