
 
 
 
 
 

 *شعر نو
 حبيب يغمايي

 

« شعرر نعو»اند كه مجلة يغما دربارة بارها خوانندگان و ديگر فضال خواسته

اشعرار  اظهار نظر و عقيده كند. با اينكه سبك و روية مجله در انتخعا  و انتاعار

 داند:خود پاسخي كافي است، توضيحي مجمل را بجا مي

طور كعه طبيري اسعت. همعانتجدد درادبيات، به اقتضاي زمان، از نواميس 

بعه  وفكر بار در مظاهر زندگي از هر جهت دائماً در مررض تغيّر و تبدّل اسعت 

گرايد، در فنون ادبي و هنري هم تجدّدي به احتياط كعه بعا ديگعر طرف كمال مي

نمايعد. بعه عبعارت عنان باشد بجا و الزم ميآهنگ و هممظاهر زندگاني الاقل هم

بعريم و كار ميجاي خر و شتر، اتومبيل و هواپيما بعهروزه بهطور كه امديگر همان

كنيم و به جاي مسعجد شعي  اي از نيروي برق استفاده ميبه جاي چراغهاي فتيله

التواري  سعههر سازيم و بعه جعاي ناسع اهلل ساختماهايي نظير بانك ملي ميلطف

ز م شعرري و ادبعي نيعخوانيم؛ در مضامين و مفاهيتاري  ايران باستان پيرنيا را مي

 خواه ناخواه بايد تجديد نظر كنيم.

ز و اشعرار آن را ا« اال يا خيمگي خيمه فروهل»قصيدة مرروف منوچهري: 

 بردارند...
                                                           

.4تا  1صص ، 1334سال هاتم، فروردين *. يغما،   



 130 25/   يندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و آ

 زن بزن طبل نخستينتبيره

 بندند محملشتربانان همي

 نجيب خويش را ديدم به يك سو

 چو ديوي دست و پا اندر سالسل

 گاودم هردو زانوبندش از پاي

 فرو هاتم هويدش تا به كاهل...

گي بيه و بيانِ حال و رسايي و پيوسعتااين قصيده از نظر لطف و دقت و ت

ه هعزار هات آثار شرري پارسي است، اما مضامين آن مربوط بعو زيبايي لفظ از اُمّ

زنعد، سال پيش است چعه امعروزه در هنگعام رحيعل طبّعال طبعل اول و دوم نمي

كند... اگر شما امعروز شاعر مركو  خود را عِقال نمي بندند،شتربانان محمل نمي

كنيد چنعين مضعاميني را بياوريعد، آهن ميدر سفري كه به وسيلة هواپيما و يا راه

 البته پسنديده نيست و در پياگاه اهل خرد و تميز مطرون است.

تنها مراني و مفاهيم بلكه بسياري از كلمات و اصطالحات هم كه سعابقاً نه

رفته اينك متروك مانده است و بايد هم متعروك كار ميچنان مضاميني به در بيان

كنيم و در وصعف چنعان مركعوبي شعرر بماند، زيرا وقتي با شعتر مسعافرت نمعي

 د.و امثال آن نيازي نخواهد بو« كاهل»و « هويد»گوييم ديگر به كلماتي مانند نمي

اهيم بعدي  و پس تجدد در ادبيات الزم اسعت، يرنعي بايعد مضعامين و مفع

لطيفي را كه مربوط به عصر و زمان است در قعالبي مطلعو  ريخعت و گفعت و 

اگعر  چون در بيان مضامين نو الفاظ و كلمات و تركيبات هم از عوامل مؤثر است

كار بعرد كعه شاعري متبحر و مجتهد قيود لفظي را درهم شعكند و كلمعاتي را بعه

 فرمايد:راني نيست. سردي ميكار نبرده باشند هيچ جاي نگاساتيد سلف به
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 چگونه دست توانم زدن بدان سر زلف

 دل خلق است زير هر شكنش« مبلغي»كه 

اند و ظاهراً برعدها هعم، را با اين تركيب پيش از سردي نگفته« مبلغ»كلمة 

ا در ر« سُر خوردن»اما او گفته است و خو  و بجا هم گفته است چنان كه ايرج 

 اين بيت:

 دوش من پاي بنه بر زبر

 از دوش در آغوش من« سُر بخور»

*** 

اي ايعن قيعود اما قافيه و وزن از لوازم و اركان شرر است و اگعر در قطرعه

توان خواند. گفتيم به جعاي مسعجد شعي  اي را شرر نمينباشد، ديگر چنان قطره

اهلل مثالً عمارتي چون بانك ملي بايعد سعاخت. درسعت اسعت كعه نقاعه و لطف

  و آهعك و چعو اهللبنا متفاوت است، در بناي مسجد شي  لطفمصالح اين دو 

اند و در بناي بانك ملعي آهعن و سعيمان و آجعر موزائيعك؛ امعا كار بردهكاشي به

كعار مهندسين اين هردو در طرح ريختن و اندازه گرفتن، فنون مرماري را كعه بعه

 اند قالب كه داشته است؟اند؟ و باري، خات و آجري كه بنا را با آن برآوردهبرده

. گذاريد بايد وزن و تقطي  و قافيه داشته باشديآنچه را كه نام شرر بدان م

بحوري كه در نظم فارسي هست، چه آنها كه از عر  گرفته شده و چه بحعوري 

گونه فكعر و كه خاص زبان فارسي است چندان زياد و چندان سهل است كه همه

ترين قالب شرري ها سادهتوان به آزادي تمام بيان كرد. انواع مثنويموضوع را مي

ها را براي بيان آن مطلعب كعافي اي داريد كه اين قالبست، چه مطلب نو و تازها

 بينيد؟نمي



 132 25/   يندة فرهنگ و ادب ايرانگذشته و آ

طور كعه ديگعران گذشته از اين، در ابداعِ بحور شرري راه باز است. همعان

توانيعد چنعين اند شما هعم ميمستزاد و مخمّس و مسمّط و اقسام ديگر را ساخته

قافيه است يا قافيه دو مصراع اول آن همابداعي بكنيد. بندهاي چهار مصراعي كه 

ي ي بسعيارندارد و در اين اواخر از ادبيات اروپايي گرفته شده مورد توجه و اعتنا

پسندد رواج يابعد و بعر گونه بحور كه ذوق سليم هم مياست. چه عيب دارد اين

 ديگر ذخاير افزوده شود؟

وبار و بنعدو بي ها را نبايد داشت، امعا جمالتعي نعاموزونگونه خاكياين

ري به خورد مردم دادن و در ترويج آن پافاعا« شرر نو»مرني را به عنوان غالباً بي

انصافي بلكه خيانت به اد  كردن و نوخاستگان را به گمراهي افكندن، ظلم و بي

يش پعو فرهنگ فارسي است و من بيم دارم از اينكه بدخواهان چنين راهي را در 

ر ية افتخاباشند تا بناي استوار شرر فارسي كه به حقيقت ماپاي جوانان ما گذاشته 

 پايه و يكباره واژگون گردد.جاوداني ماست اندك اندك سست و بي

بنعدوباري را در شعرر و زبعان متجددين ادبيات ممالك ديگر هم چنين بي

ين اند كه مقلّدين ما از پي آنان روند. پول وِرْلن پياعواي متجعددخود روا نداشته

اي از اشرار او عيناً در مجلة يغمعا چعاش شعد. مالحظعه فرانسه است، قطره شرر

ايد كه فقط فكر و مرني و آهنگ الفاظ معورد توجعه شعاعر بعوده اسعت و فرموده

 تقطي  و قافيه محفوظ است.

اي دارد پوشكين شاعر روسي، به اتفاق، از شرراي بعزر  دنياسعت. قطرعه

بري و اندياة بيجا قدر رنج ميتن شرر ايناي متااعر! چرا در گف»بدين مضمون: 

تواني بگويي، به معن ده تعا آن را اي و نميكني؟ مضموني را كه در نظر گرفتهمي
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بدان پر ببندم و از كمان طب  رها كنم تا « قافيه»مانند تير راست و هموار كنم و از 

 «آن تير همچنان شتابان و خروشان از قرنهاي آينده بگذرد.

وزن و قافيه مقطرعاً در پعي هعم انم بفهمم آنان كه جمالتي را بيتومن نمي

بگذارند. اگر فكرشان نو هست و « شرر»نام آن را  آورند چه اصراري دارند كهمي

بيننعد آن رسد و قافيه و وزن را خارِ سعر راه خعود ميمطلبي بدي  به نظرشان مي

 ست؟مطلب را به نثر بنويسند. مگر اهميت نثر كمتر از نظم ا

 اوزان و الفاظ زبان فارسي در نهايت دالويزي و سادگي است و در دسعت

ياعة ر و اندشاعر استاد و پرمايه مانند موم، اگر ما نتوانيم با اين مايه وسعايل فكع

، گنعاه خود را در قالب شرر باز نماييم گناه الفاظ بيچاره و اوزان مسعكين نيسعت

 ماست كه طب  و ذوق و استرداد نداريم.

گناه نيستند كه تعا ت، مخصوصاً وزارت فرهنگ و ادارة تبليغات هم بيدول

 كنند.اعتنايي مياين پايه به شرر و اد  اصيلِ فارسي بي

 سر چامه شايد گرفتن به بيل

 چو پُر شد ناايد گذشتن به پيل

 


