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اسـت كـه در    هـاي گونـاگوني مطـرح شـده     گي پيشرفت علم، تاكنون ديـدگاه در مورد چگون
ـين،    پـرداز فلسـفة علـم،  پيشـرفت و تحـول در علـم را حاصــل         ،  نظريـه »تـامس كـوهن  «ايـن ب

هـاي يـك علـم و ظهـور و جـايگزيني اصـول رقيـب آن          ناكارآمدي اصول اصلي يا پـارادايم 
هـاي: علـم عـادي، بحـران،      ايي با نـام   ي چند مرحلهداند. كوهن، اين نظريه را در قالب الگوي  مي

است كه البته هر كـدام از ايـن مراحـل داراي تعـاريف       انقالب و علم عادي جديد، تبيين كرده
پـذير اسـت كـه در بررسـي تحـوالت       خاص خود است؛ الگوي تامس كوهن چنـان انعطـاف  

كـارگيري اسـت؛ در ايـن ميـان      و بهانقالبي در علوم گوناگوني از جمله ادبيات نيز قابل انطباق 
توانـد   چگونگي تحول شعر سنّتي به شعر نو در ادبيات فارسي از جمله  مواردي اسـت كـه مـي   

بر اساس الگوي كوهن مورد ارزيابي قـرار گيـرد؛ بـا توجـه بـه ايـن امـر، تحـول نيمـا در شـعر           
هـاي   راي ويژگـي دا» انقـالب شـعري  «سنّتي و ايجاد قالب شعر نـو، بايـد بـراي كسـب عنـوان      

پـدر شـعر نـو    «هاي اين مرحله در شعر نو نيما، عنـوان   مرحلة انقالب  باشد؛ چراكه نبود ويژگي
  - را براي او مورد تشـكيك قـرار خواهـد داد. در ايـن پـژوهش كـه بـا روش تحليلـي        » فارسي

در سـه  گرفته است، تحول نيما در شعر سنّتي، از نظر انقالبي بـودن يـا نبـودن،       تطبيقي صورت
سطح زباني، فكري و ادبي  بر اساس الگـوي پيشـرفت علـم كـوهن مـورد بررسـي قرارگرفتـه        

ـيش از      شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از اين امر است كه بر اساس اين الگـو، شـعر نيمـا ب
  هاي مرحلة بحران است تا مرحلة انقالب.       هر مورد، داراي ويژگي

  مس كوهن، بحران، انقالب، پارادايم: شعر نو نيما ، تاهاي كليدي واژه
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Abstract 
Thomas Kuhn, the well-known theorist of philosophy of 
science, believes that the development of a science happens 
when its paradigms fail and it is replaced by the principles of its 
rival. According to Kuhn the development of a science is not 
uniform but has alternating ‘normal’ and ‘revolutionary’ (or 
‘extraordinary’) phases. Kuhn’s theory is so flexible that it can 
be used to explain revolutionary developments in any other area 
including literature. Accordingly, it is viable to analyze how 
traditional Persian poetry changes to modern poetry in light of 
Kuhn’s theory. The question is whether the transformation 
created by Nima in Persian poetry has the characteristics of the 
Kuhnian revolutionary phase. If not, Should we doubt his title “ 
the father of new Persian poetry”? The present article 
investigates the revolutionary or non-revolutionary features of 
Nima’s poetry according to Kuhn’s theory. It is suggested that 
his poetry can be positioned as having the characteristics of the 
“crisis phase” than including those of the “revolutionary phase”.  
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Paradigm  

                                                                                                                   
1 Email: dr.mparnian@yahoo.com 
2 Email: vahid.sajjadifar1984@gmail.com (Corresponding Author) 
3 Email: b.abdi19861986@gmail.com 
4 Email: wahidsajadifar@gmail.com 



 ١١  تامس كوهن» علم شرفتيپ« يةبر اساس نظر مايدر شعر ن يتحول انقالب ينقالب؟ واكاوا ايبحران 

  . مقدمه١
، چگـونگي رخـداد     يكي از موضـوعاتي كـه همـواره مـورد توجـه انديشـمندان بـوده       

باشد كه همواره براي تشـريح رونـد آن،    گوناگون مي  هاي علمي   دگرگوني در ساختار نظام

ها در اين مورد، نظرية   است. يكي از كارآمدترين رويكرد هاي گوناگوني ارائه شده  رويكرد

 )١٩٢٢-١٩٩٦(  Thomas Samuel Kuhn)مس ســاموئل كــوهن ( تــا«پيشــرفت علــم  

اهـل   )٢١-٤٤: ١٣٩٣پـور آالشـتي،     (اسماعيلي و حسن» دان و فيلسوف  معروف علم فيزيك

آمريكا است كه به سبب نظريات گوناگون در فلسفه علم، جزو با نفوذترين نظريه پـردازان در  

رشته فيزيك به پايان رسـانيد، امـا بيشـتر    وي تحصيالت خود را در «باشد.   حوزه فلسفه علم مي

آثار خود را به تاريخ علم اختصاص داد و سپس با تكيه بر تـاريخ علـم تـالش كـرد كـه بـراي       

درپـي    هـاي پـي    ). تـالش ٩٧- ١٣٣: ١٣٩٢(صـادقي،  » هاي فلسفه علم نيـز پاسـخي بيابـد     پرسش

نخسـتين شـكل آن را   «گرديد كـه   پيشرفت علم   نظريه   فلسفه منجر به ارائه   كوهن در اين حوزه

(چـالمرز،  » منتشرشـد  ١٩٦٢مطرح كـرد و در سـال   » ساختار انقالب علمي«در كتابش با عنوان 

). در واقع هدف كوهن در اين كتاب بيان اين نظريه است كـه تغييـر و دگرگـوني    ١٠٧: ١٣٨٩

ب در اصـولِ  در علم تنها حاصل انباشتگي و افزون شدن مروي علم نيست بلكه علت آن انقـال 

كـوهن در نظريـه    ).٦٣٠- ٦٣١: ١٣٨٩مورد پذيرش همگاني يـك علـم اسـت (ر.ك: ريتـرز،     

علمي،  كه از آنها    خود، با پذيرش عموميت و اثبات يك سري اصول خاص در يك جامعه

كند، تغييـر و دگرگـوني در هـر علـم را بـر اسـاس         ) ياد ميparadimتحت عنوان پارادايم (

يك علـم تكامـل   «دهد. از نظر كوهن   زل اين اصول مورد واكاوي قرار ميميزان ثبات يا تزل

شود. پارادايم، معيارهاي كار و پـژوهش    پارادايمي واحد نظارت و هدايت مي   يافته به وسيله

). بـه  ١٠٩: ١٣٨٩(چالمرز، » كند  مجاز را در درون علمي كه ناظر و هادي آن است تعيين مي

به ميزان ضعف و قدرت، اثبات و شك، طرد و جـايگزيني ايـن    عبارت بهتر، كوهن با توجه

هـاي چندگانـه تقسـيم      علمـي، سـير تحـول علـم را بـه دوره        ها در درون يك جامعه  پارادايم

  هاي منحصر به خود است.  كند كه هر كدام از آنها داراي ويژگي  مي

ي نشـان دادن رونـد   عنوان يـك الگـوي فراگيـر بـرا      توان به  نظريه پيشرفت علم  را مي



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢

هاي مطـرح در    دگرگوني در علوم گوناگون تطبيق و تعميم داد كه روند دگرگوني پارادايم

هاي قابل تعميم با ايـن نظريـه اسـت.      ها شعر فارسي، از جملة عرصه  ها و قالب  ها، دوره  سبك

راي تشـخص  هاي شعر سـنّتي فارسـي دا    مشروطه از نظر سير تحول پارادايم در اين بين دورة

خاصي است. روند عمومي شدن شـعر كـه از دوره صـفويه بـه شـكل جـدي آغـار گرديـد         

گيـرد كـه بـر     اي مـي  )، در عهد مشروطه رنگ و بوي تـازه ٤١٦: ١٣٣٧(ر.ك: آذر بيگدلي، 

ادبيـات بـراي نخسـتين بـار بـه مفهـوم       «توان ادعا كرد كه در ايـن دوره كـه    همين اساس مي

ميـدان     اي پـا بـه عرصـه     هاي تازه  )، پارادايم٣٢٨الف: ١٣٨٦سا، (شمي »شود يمواقعي مردمي 

عبارت   گيرند. به  هاي شعر سنّتي فارسي قرار مي  گذارند كه گاه در تقابل كامل با پارادايم  مي

هـاي نـو و سـنّتي بـا چهـار دسـته         توان گفت كه در اين دوره از نظر تقابل پارادايم  ديگر، مي

گرا در محتوا، نـوگرا در شـكل     گرا در شكل و نو  ر شكل و محتوا، سنّتگرا د  سنّت«شاعران 

م. امـا در ايـن بـين علـي     هسـتي    رو  ) روبـه ٨٨ -١٤٤: ١٣٨٣(زرقـاني،  » شـكنان   و محتوا، سـنّت 

هـاي    هـا در مقابـل پـارادايم     ترين پـارادايم   بهترين و منسجم   با ارائه ،»نيمايوشيج«اسفندياري، 

تحولي عمده را در سه سطح زباني، ادبي و فكـري بـه نـام خـويش ثبـت       سنّتي شعر فارسي،

  گردد.  بسياري از منتقدان، انقالبي در شعر فارسي محسوب مي   نمود كه به عقيده

پيشرفت علم تامس كوهن، ايجاد تحول در يـك نـوع ادبـي مسـتلزم        با توجه به نظريه

شـكلي كـه نـوع      باشـد؛ بـه    و اصول آن ميهاي بنيادين در بسياري از اركان  ايجاد دگرگوني

ها از نظر نوگرايي در تقابل با نوع ادبي پيش از خـود قـرار     ادبي جديد در تمام يا اكثر گزينه

  گيرد.  مي

زباني، فكري و زباني    لفههاي شعر سنّتي در سه مؤ  با توجه به وجود بسياري از پارادايم

عار برخي از شعراي پـيش از نيمـا يـا هـم عصـر وي،      ها در اش  شعر نو و نيز بررسي اين مؤلفه

شـود. باتوجـه بـه ايـن       انقالب يا بحران بودن تحول شعري وي مورد تشكيك قرار گرفته مي

گردد بـا واكـاوي شـعر نيمـا بـر        شود كه سعي مي امر در اين مقاله سه سؤال عمده مطرح مي

  قانع كننده ارائه گردد: هاي تامس كوهن، به آنها پاسخي   پارادايم   اساس نظريه

  گردد؟   شعر فارسي محسوب مي   چون و چرا در عرصه .آيا شعر نيما انقالبي بي١



 ١٣  تامس كوهن» علم شرفتيپ« يةبر اساس نظر مايدر شعر ن يتحول انقالب يانقالب؟ واكاو ايبحران 

هـاي جديـد جـايگزين      . در صورت تأييد اين ادعا، تا چـه انـدازه اصـول و پـارادايم    ٢

  است؟ هاي گذشته شده  اصول و پارادايم

پيشـرفت تـامس كـوهن در    . در صورت رد اين ادعا، شعر نيمـايي بـر اسـاس نظريـه     ٣

  گيرد؟  كدام مرحله از پيشرفت علم قرار مي

  تحقيق   . پيشينه١-١
هـاي گونـاگون در مـورد شـعر نيمـايي انجـام        هاي فراواني از ديدگاه  كنون پژوهشتا 

ها سعي گرديده كه از نگاهي خاص به توصيف و تحليل  گرفته است كه  در هر كدام از آن

هـاي   حـرف «) با نوشتن كتـاب  ١٣٥١در اين بين خود نيمايوشيج (شعر نيما پرداخته شود كه 

هـاي خـود از سـرودن شـعر در      نخستين كسي است كه به تشريح راه، روش و ايـده » همسايه

ضـمن  » از صبا تا نيمـا «) در جلد سوم كتاب ١٣٨٢پور ( است. همچنين آرين قالب نو پرداخته

بررســي جــدال شــعر نــو و كهنــه  گيــري شــعر نــو نيمــايي، بــه بيــان و  بيــان مقــدمات شــكل

، شـعر نيمـا را از   »ها و بدايع نيمايوشـيج  بدعت«) در كتاب ١٣٩٦است. اخوان ثالث ( پرداخته

كنـد و بـا نگـاهي مثبـت و گـاه       نظر نوآوري با شعراي چون: خيام، بابا طاهر و... مقايسه مـي 

نيمـا چـه   « ) در كتـاب ١٣٩٠محمـدي (  اسـت. گـل   احساسي بـه دفـاع از شـعر نيمـا  پرداختـه     

) ١٣٩٤دهـد. جعفـري (   هاي روزانة نيما را مورد نقد و بررسي قرار مـي  يادداشت» گويد؟ مي

از آغـاز تـا    به بحـث تأويـل در فهـم ابهامـات شـعر نـو      » شعر نو در ترازوي تأويل«در كتاب 

عـالوه بـر   »  نگـاهي بـه شـعر نيمايوشـيج    «)، در كتاب ١٣٨٧زاده ( طبيباست.  امروز پرداخته

هـاي شـعري در شـعر او پرداختـه      بيني شعر نيمايي، به بحث چگونگي نظام به جهان پرداختن

  است.  

ها به ايـن   است كه برخي از آن شعر نيما نگاشته شدههمچنين مقاالت فراواني در مورد 

و بررسـي شـعر نيمـا بـر اسـاس معيارهـاي       بـه نقـد   ) ١٣٩٤رح است: عبدالرسول شـاكري ( ش

) با توجه به ١٣٩٠تقي پورنامداريان و ناهيد طهراني ثابت ( ساختاري و فكري پرداخته است.

اند كه نه تنهـا صـنايع    ادعاي صريحِ نيما در ناكارآمدي صنايع بديعي در شعر نو، ثابت كرده

بلكه داراي كاربرد فراوان در اشعار شاعران اين نوع شعر  ،بديعي در شعر نو ناكارآمد نيست



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٤

)، به بررسي سير تحـول شـعر نـو در ادبيـات     ١٣٨٩ه (زاد  است. مهدي ممتحن و مهين حاجي

انـد.   ها را بررسـي نمـوده   اند و در اين بين وجوه اشتراك و افتراق آن فارسي و عرب پرداخته

را براي نيما مورد تشكيك قـرار داده و  » پدر شعر نو«)، در پژوهشي عنوان ١٣٨٩اميد مجد (

اسـت. حميدرضـا    قالب ايـن نـوع شـعر بـوده    كننده  است كه شايد نيما فقط تحكيم بيان كرده

هـاي شـعر نـو     دارد كه نيما آن طور كه بايـد و شايسـته اسـت بـه قلّـه      ) بيان مي١٣٨٨قانوني (

هـاي انجـام گرفتـه در     صعود نكرده است و... . بـا توجـه بـه مـوارد يـاد شـده و نيـز بررسـي        

كنون بيشـتر   نيما تا هاي انجام شده در مورد شعر هاي معتبر علمي و پژوهشي، پژوهش سايت

ــوده ســنّتيهــاي ســبك شناســانة  بنــدي بــر اســاس دســته ــد امــا در پــژوهش حاضــر ايــن   ب ان

اند كه بر اسـاس الگـوي    منطقي ارائه شده هاي سبك شناسانه در قالب يك نظرية بندي دسته

تر در مورد تحول شعر نيما نظـر داد. لـذا تـا كنـون      توان به طور قطعي مطرح شده در آن، مي

اي بر اساس الگوي پيشرفت علم تامس كوهن كه انقالب يا بحران بودن شعر نيمـا   چ مقالههي

  است.  را مورد بررسي قرار دهد، نوشته نشده

  . بحث اصلي٢

  پيشرفت علم   . نظريه١-٢
گونه كه در مقدمه بيان گرديد، كوهن دگرگوني در علم را حاصل بـه فراوانـي    همان 

هـا در مقابـل     اند، بلكه معتقد است ضعف و ناكارآمـدي پـارادايم  د  هاي آن نمي  رسيدن يافته

كند.   شود، زمينه را براي تحول در مباني آن علم فراهم مي  هايي كه بر آنها وارد مي  تشكيك

توان   مي«كند كه الگوي آن را  كوهن براي سير تحول و پيشرفت علم مراحلي را تعريف مي

عـادي     علم -انقالب -بحران -عادي  علم  -علم  كرد: پيش  خالصهپايان زير   طرح بي   به وسيله

 -عـادي    علـم «). البته در ايـن طـرح سـه مرحلـة     ١٠٨: ١٣٨٩(چالمرز، » جديد   بحران -جديد  

باشد كه هر يـك از ايـن مراحـل داراي      عنوان اركان اصلي آن مطرح مي  به» انقالب -بحران

كنـد.  امـا در بـين ايـن       آنهـا را بـا يكـديگر تعيـين مـي     هاي   هايي است كه حد و مرز  ويژگي

از اهميـت بيشـتري برخـوردار    » علـم عـادي، بحـران و انقـالب    »   مراحل چندگانه، سه مرحله

  شود.  آنها پرداخته مي  طور خالصه به تشريح   هستند كه در زير به
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  . علم عادي١-١-٢
 گـردد كـه   اي اطـالق مـي   در الگوي پيشرفت علم تامس كوهن، علم عادي به مرحلـه  

ها است، با اين هدف كه سـازگاري    هاي مفصلي براي توسعه و بسط پارادايم  متضمن تالش«

عبـارت ديگـر، در ايـن مرحلـه تمـام        ). بـه ١١٠(همان: » ها و طبيعت افزايش يابد  بين پارادايم

شـود.    مـي هـا و بـا هـدف گسـترش آنهـا انجـام گرفتـه          ها در حوزه و دايره پـارادايم   كوشش

كند كه با قواعد پارادايم هدايت   المعاني تجسم مي  كوهن علم عادي را به منزله فعاليتي حل«

هـا و    ي ثبـات پـارادايم    ). در واقع مرحلـة علـم عـادي مرحلـه    ١١٠(همان: » شود  و نظارت مي

ن عدم اختالف بر سر اصول همـا «چون و چرا به درستي آنهاست. به عبارت ديگر،  اعتقاد بي

علـم    هـاي نسـبتاً نابسـامان پـيش      علـم عـادي را از فعاليـت      يافتـه   چيزي است كه بنـاي سـامان  

گونـه پـارادايم رقيبـي بـراي       ). در ايـن مرحلـه هـيچ   ١١١(همان: » سازد  نيافته متمايز مي  توسعه

هـاي    هاي اصلي وجود ندارند و كوشش دانشمندان صـرفاً در روشـن كـردن بخـش      پارادايم

ها انجـام گرفتـه     ارچوب همان پارادايمزة علمي است كه آن هم صرفاً در چر آن حوپنهان د

   عدم توفيق در حل يك معما به منزلـه «ها تا جايي است كه   درستي پارادايم  شود. اعتقاد به  مي

  ).١١٢(همان: » ناكامي و ناتواني آن دانشمند تلقي خواهد شد، نه ناتواني پارادايم

  . بحران٢-١-٢
هـاي علمـي در حـوزة      علم عـادي تمـام كوشـش      گرديد در مرحله  كه بيان هگون  انهم

شود؛ در اين مرحله، گاه در مسير پژوهش مسـائل    ها انجام گرفته مي  تأييد و تصديق پارادايم

دهنـد،    مـي   معماها كه در قبال حل خود مقاومـت نشـان  «آيد كه اين   اي پيش مي حل ناشدني

). اما به مرور تعداد اعوجاجـات در يـك علـم    ١١٩(همان: » گردند  اعوجاجات محسوب مي

شوند و بـا هـدف     ها مي  روند و به مرور باعث تزلزل اطمينان پارادايم  عادي رو به فراواني مي

). در ايـن  ١١٣كننـد (ر.ك: همـان:     هـا مشـكلي جـدي را ايجـاد مـي       قرار دادن بنياد پارادايم

شـود    ديِ مورد قبول، مورد تشكيك جدي قرار گرفته ميمرحله است كه اصول يك علم عا

شود. در   تر شدن اعوجاجات، دو دستگي نيز در ميان پيروان آن ايجاد مي و به مرور با فراوان

هاي قوي و ضـعيف، بـه عنـوان رقيـب سـر در خواهنـد آورد تـا          همين بين است كه پارادايم
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ه تبيـين و تفصـيل بعـدي آن ميسـر باشـد،      پارادايم جديد، يا پيشنهادي شايسته كـ «جايي كه 

متولـد   ،مرتبه و گاهي اوقات در دل يك شب در ذهن فردي كه عميقاً در بحران اسـت   يك

). در ايـن جاسـت كـه پـارادايم جديـد بـه شـكلي جـدي موجوديـت          ١١٤(همـان:  » شود  مي

هم خواهـد  پارادايم مسلط قبلي را به خطر خواهد انداخت كه همين امر زمينة انقـالب را فـرا  

  ساخت.

  . انقالب٣-١-٢
هـا و    اي است كه پارادايم رقيب با راهكـار   انقالب در الگوي پيشرفت علم، مرحله   مرحله

شود. در اين مرحلـه بـه نـوعي      هاي پارادايم گذشته مي  اصول خويش باعث نقض تمامي داشته

وشن شـدن  ا براي ره  است و تمام كوشش ناكارآمدي پارادايم گذشته براي همگان روشن شده

شود. به عبارت ديگر، اعتبار هر پارادايم با آغـاز ادوار مملـو از بحـران     اين ادعا انجام گرفته مي

اي است كه باعث وقـوع يـك انقـالب علمـي و تسـلط        گيرد و اين مرحله  مورد ترديد قرار مي

نـوع  «انقـالب   ). در نظـر كـوهن،  ٦٦: ١٣٩٢گردد (محسـني،    علمي جديد مي   پارادايم و نظريه

(كـوهن،  » خاصي از تغيير است كه متضـمن نـوع معينـي از بازسـازي تعهـدات گروهـي اسـت       

تر، انقالب رسيدن به اجماعي است كه ثمره آن تالش براي بنيـان    ). به عبارت ساده٢٢١: ١٣٨٩

هـاي گذشـته خبـري      نهادن نوع جديدي از نگاه در علم است. در اين مرحله ديگر از پـارادايم 

هـا    شود. به بياني، انقالب  ده مييتك آنها جايگزيني مناسب و كارآمد انديش ت و براي تكنيس

   علمي معيني، از جهانبيني و علم جـويي سـنّتي و جـا افتـاده       طي آن، جامعه«حوادثي هستند كه 

كنـد كـه     يافت ديگري را به موضـوع مـورد بحـث خـود اختيـار مـي        كشد و ره  خود دست مي

  ).٨٨: ١٣٧٥(همان، » الجمع است  موضوع قبلي مانع معموالً با

  پيشرفت علم تامس كوهن            يهنظر. بررسي شعر نيما بر اساس ٣
زبـاني، فكـري و ادبـي بيـان كننـدة           در گفتمان شعر فارسي همواره سه پارادايم عمده

ا باعـث مطـرح   است كه بـاالترين ميـزان دگرگـوني در آنهـ     هاي ادبي بوده  هاي دوره  تفاوت

است. در شعر نيمـا، بـا ايـن      شدن يك سبك يا يك دورة ادبي در ميان ساير ادوار شعر شده
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هـاي يـك     گـردد، طبيعتـاً بايـد ويژگـي      فرض كه شعر او انقالبي در شعر محسـوب مـي    پيش

هـايي    عبارت ديگر، بايد در شعر نيما پارادايم  انقالب ادبي را نيز تمام و كمال داشته باشد. به 

را در سه سطح زباني، فكري و ادبـي طـرد و      هاي شعر سنّتي  ارائه شده باشد كه تمام پارادايم

جـايگزين كــرده باشــد. بــه همــين ســبب بـراي روشــن شــدن ايــن گفتــار الزم اســت ميــزان   

هـاي درون آنهـا را، بـا      دگرگوني يا ثبات اين سه پارادايم عمده شعر سنّتي و خرده پـارادايم 

  عر نو نيما مورد كاوش قرار دهيم.  توجه به ش

  . پارادايم زباني١-٣
هاي زباني شعر فارسي، ايـن پـارادايم شـامل سـه بخـش       با توجه به گستردگي پارادايم

، و »پـارادايم لغـوي  «، »يم آوايـي داپـارا «گـردد كـه تحـت عنـوان       هـا مـي    خردتر از  پارادايم

تـري    هـاي خـرد    نيز، خود شامل پارادايم شوند كه هر يك از آنها  تقسيم مي »يم نحويداپارا«

  است.

  . پارادايم آوايي١-١-٣
شـود كـه بـا بخـش       مـي   هاي شعر فارسـي گفتـه     دسته از پارادايم  آوايي به آن    پارادايم

گونـه پـارادايم وجـه تمـايز ميـان شـعر و نثـر در          گفتاري و شنيداري شعر مربوط است. ايـن 

موسـيقي شـعر فارسـي را       گـردد كـه در كنـار يكـديگر      ادبيات سنّتي فارسـي محسـوب مـي   

مجموعـه عـواملي كـه بـه     «موسيقي در شعر را كدكني  آورند. محمدرضا شفيعي  وجود مي  به

ــه   ــتاخيز كلم ــبب رس ــوازن س ــگ و ت ــخص واژه  اعتبارآهن ــا و تش ــي   ه ــان م ــا در زب ــود  ه » ش

هـاي آوايـي بـه نظـم و       يمكند؛ به ايـن ترتيـب، پـارادا     معرفي مي) ٨: ١٣٧٣كدكني،   (شفيعي

گردنـد.     گردد كـه در بيـان آن، جمـالت داراي يـك ريـتم مشـخص مـي         ساماني اطالق مي

شـكل عمـده شـامل سـه نـوع پـارادايم آوايـي كنـاري،           هاي آوايي در شعر سنّتي به  پارادايم

انـد.    تري را در دل خويش جاي داده هاي خرده  شود كه هر يك پارادايم  دروني و بيروني مي

هـا دچـار دگرگـوني و      در شعر نو نيما با توجه به قاب و قالب جديد، برخي از ايـن پـارادايم  

گيري موسـيقيايي    اند اما بسياري از آنها هنوز هم در شعر نو او با انگيزة بهره  گزيني شده  جاي

  اند.  كار گرفته شده به
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  . پارادايم آوايي دروني١-١-١-٣
زبـان  «هاست كـه در    اي از واژه  تي فارسي در واقع مجموعهپارادايم دروني در شعر سنّ

هـم تنيـده و بافتـه      هاي متعددي بـه   است و كلمات با رشته  صورت يك بافت هنري درآمده  به

). در پارادايم آوايي دروني در شعر سنّتي فارسـي، طيـف بسـيار    ٨٩: ١٣٨٠(شميسا، » اند  شده

ود دارنـد كـه هـر يـك در جـاي خـويش، در آهنگـين        ها وجـ   اي از  خرده پارادايم  گسترده

مـورد  » بـديع لفظـي  «اند كه در بحث بديع تحت عنوان   ها نقشي را بر عهده داشته  كردن بيت

ها به شـكل عـام شـامل سـه گونـة تسـجيع، تجنـيس و         اند. اين خرده پارادايم  توجه واقع شده

شـوند؛    هـا مـي    ي از خرده پارادايمتر  شوند كه هر كدام از آنها شامل طيف گسترده  تكرار مي

هايي چون: انواع تسجع، ترصيع، موازنه، تضمين المزدوج و   پارادايم  رده در بحث تسجيع، خ

قرينه مطرح است و در بحث تجنيس، انواع جناس چون: جناس تام، مطرف، اشـتقاق، زايـد   

نـواع تكـرار چـون:    شـود و در بحـث تكـرار، ا    ها بيان مـي   و غيره و همچنين بحث انواع قلب

  شود.  حروفي، تكرار هجا، طرد و عكس، تكرار عبارت تشريح مي  صدايي، هم  هم

اسـت؛ بـا     هاي آوايي دروني به دو شكل برخورد شـده   پارادايم   در شعر نو نيما با خرده

هـا ماننـد:     رده پـارادايم اي از اين خ  توجه به قاب و قالب متفاوت با گذشتة شعر نيمايي، دسته

اند و هيچ پارادايمي كه در تعارض بـا    تضمين مزدوج عمالً حذف گرديده، ترصيع و موازنه

هـايي ماننـد:     است. امـا در گـروه دوم پـارادايم      وجود نيامده  آنها جايگزين آنها شده باشد، به

هـاي نـادرتري چـون:      هـا  و خـرده پـارادايم     هـا و سـجع    ها، برخي از انواع جناس  انواع تكرار

اند. با توجه بـه ايـن امـر      كار رفته ها با همان كاركرد گذشته به  شتقاق، طرد و عكس، و قلبا

ها، نوآوري خاصي نشـان    جز حذف برخي پارادايمه توان گفت كه نيما در اين پارادايم ب  مي

  است.  هاي شعر سنّتي بهره گرفته  است و در ساختار آوايي دروني از همان پارادايم   نداده

  رارتك

يكي از كاركردهاي اصلي تكرار در شعر سـنّتي ايجـاد آهنـگ در آن اسـت. بـه نظـر       

» كـه در سـاختمان شـعر نقـش فعـال دارنـد      «ين نوع تكرار، تكرارِ هنـري اسـت   پيشينيان بهتر

هاي شعر سنّتي چون: هم حروفي،   ). در شعر نو نيما انواع تكرار٤٠٨: ١٣٨٤كدكني،   (شفيعي
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، تكرار واژه، تكرار عبارت و  طرد و عكس در موسيقي دروني شـعر  صدايي، تكرار هجا  هم

  اند.  گرفته شده  كار به

  حروفي  هم

  »:الف«و » گ«تكرار 

فرياد من شكسته اگرِ در گلو، گر/ فرياد مـن رسـا/ مـن از بـراي راه خـالص خـود و       «

  ).  ٥٠٠: ١٣٧٥، يمايوشيجن» (زنم  شما/ فرياد مي

  صدايي  هم

  :تاه كسرهتكرار مصوت كو

هايِ يك بهارِ شادمان آينـد/ از    بانها بر فرازيد از پرِ مرغانِ دريايي/ تا به ياد خنده  سايه«

هـا    هاي دگر ديگر صف گسـتردني   يِ الدن،/ روي گل  شعاعِ آفتابِ تافته از پشت برگ تيره

  ).٢٥١(همان: » گسترانيد...

  تكرار هجا

  :»ها«تكرار هجاي

هاي محرومان/ (چون صـداپرداز پادشـاهان بـه زنجيـر)/       هاي گردن  و صداهاي غالده«

  ).٤٢٦(همان: » آغازد    رقص لغزان شكستن را مي

  تكرار واژگان

  :»مرگ«و » نيست«ي   ها  تكرار واژه

در وقت مرگ كه با مرگ/ جز بيم نيستي و خطر نيست/ هزّالي و جالفت و غوغـاي  «

  ).  ٤٩٩(همان: » ستهست و نيست/ سهو است و جز پاس ضرر ني

  تكرار عبارت

  :»است؟  است؟/كي باخته  است؟/كي برده  كي ساخته«تكرار عبارت 

ــاخته   « ــت:/كي س ــي اس ــرازِ ده حرف ــت و ف ــرده   در ره نهف ــت؟/كي ب ــت؟/كي   اس اس

است؟.../كي مانده چشمش بيدار/خواب آشنا كـه هسـت و چـرا خـواب؟/كي سـاخته        باخته

  ).٤٧٣(همان: » است؟  است؟/كي باخته  است؟/كي برده
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  طرد و عكس

درسـت و نـه    هر گياهي كه ضعيف/ هر ضعيفي كه گيـاه/ وآنچـه بگذاشـت بجـا/ بـا     «

  ).٤٨١(همان: » است  درست/ پهنه ور ديواري 

  تجنيس

هائي است كـه در سـطح كلمـات      روش«تجنيس نيز از جمله صنايع بديعي و از جمله  

» كنـد   آورد و يـا موسـيقي كـالم را افـزون مـي       وجود مـي   يا جمالت، هماهنگي و موسيقي به

هـاي آوايـي     پـارادايم   ). به اين ترتيب، روش تجنيس هـم يكـي از خـرده    ٥٢: ١٣٨١(شميسا، 

شود. در شعر نيما برخي از انواع جناس چون: ريشه، مطـرف،   دروني شعر سنّتي محسوب مي

  د.ان  كار گرفته شده  آخر، وسط، قلب و... در موسيقي شعر نو به

  ريشه
وه به ره آبستن هولي است بيهوده؛/ و آن جهان افسا نهفتـه در  »: «افسا و افسون«جناس 

  ).٤٣٠: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (افسون خود

ي آن/   كارشان كشـتن و كشـتار كـه از هـر طـرف و گوشـه      »: «كشت و كشتار«جناس

  ).٥٠٨(همان: » نشانيد بهارش گل با زخم جسدهاي كسان  مي

  جناس مطرف
خيزد يك تن بـه جـز او/     بر نمي»/ لم«ي خوك به »پلم«چمد از   مي»: «پلم و لم«جناس

  ). ٤١٥(همان: » كار است و نه كار است تمام كه به

  جناس وسط
وآنجا كسان ديگر هستند كان كسان/ از چشمِ مردمـان/ دارنـد   »: «كسان و كان«جناس

  ).٢٨١(همان: » رخ نهان

  جناس مذيل
شـان    و دهـاتي كـه خـراب،/ و خرابـي كـه دهـات،/ چهـره       »: «دهات و دهاتي«جناس 

  ).٤٨٠(همان: » است!  افسرده
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  قلب
هـاي شـادي/ از پـس     اين سزاي سازگاراشان/ باد، در پايـان دوران »: «سزا و ساز«قلب 

  ).٤٩٥(همان: » بار ايشان  دوران عشرت

  تسجيع
ارادايم تسـجيع  پـ    كـارگيري خـرده   از ديگر ابزارهاي ايجاد موسيقي در نثـر و نظـم بـه   

آنچه در تعريف سجع و انواع آن امروزه در كتـب بـديع فارسـي پذيرفتـه شـده و      «باشد.   مي

السحر وطواط است و بر اسـاس آن، سـجع     كنند، متأثر از حدائق  تقريباً همگي آن را نقل مي

ي آن   عبارت است از تشـابه دو يـا چنـد واژه در وزن، حـرف روي يـا هـر دو كـه در نتيجـه        

بـه نقـل از    ١٥: ١٣٦٢(وطـواط،  » شـود   ترتيب انواع متوازن، مطرف و متـوازي حاصـل مـي     به

تـرين   ). در شعر نو نيمـا سـجع يكـي از مهـم    ١٦٧ -١٧٧: ١٣٩٠ثابت،   پورنامداريان و طهراني

سـجع متـوازي، متـوازن،       گانـه   هاي شعر وي اسـت. نيمـا انـواع سـه      اركان موسيقيايي در پاره

  است.  كار گرفته  نرمندانه بهمطرف را به شكل ه

  سجع متوازي
وش/ يـاد  است/ بعد از بسي زمان كه همه بود گوش هـ   در مدفن نوايش از هوش رفته«

  ). ٤٥٥: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (نواي صبحش بر جاي با هوا

  سجع متوازن
» كز كنون تا سي شبانه روز فرمان است كس/ بر نيايد جز دعاي شـاهش از راه نفـس  «

  ).٢٢٨(همان: 

  سجع مطرف
سريويلي: با لبان هشته، وز خونابه آغشـته، چـه خـواهي كـرد؟/ سـر      »: «هشته و آغشته«

  ). ٢٦٥(همان: » بسر موي درازت چرب/ برتن پر چرب/ بر تن پر چرك خوابيده

  . پارادايم آوايي بيروني٢-١-١-٣

در علـم  پارادايم آوايي بيروني در شعر سنّتي فارسي، همان آهنگ ريتميكي است كه 

اي است   كلمه» فعول«عروض بر وزن «شود.   از آن ياد مي» عروض«شعر فارسي تحت عنوان 
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رود؛ يعني معروض عليه شعر است، شعر را بـر آن عرضـه     كار مي  كه در معني اسم مفعول به

). به گفتار ديگر، ٢٣ب: ١٣٨٦(شميسا، » كنند تا موزون و ناموزون آن از هم بازشناخته شود

ادراك تناســـبي اســـت كـــه از تكـــرار مقـــادير متســـاوي و منفصـــل بـــا برخـــي از   ،وزن«

شدت، ارتفاع يا زير و بمي، كميـت يـا امتـداد و ماننـد آن      :هاي صوتي همچون  خصوصيت

  ). ١٣: ١٣٩٥(نجفي، » آيد  پديد مي

هـاي خـاص     هاي گوناگون با توجه به استعداد زباني، هركدام رويكرد و پـارادايم   زبان

ترين   ترين و رايج  آهنگ  وزن در شعر فارسي موجود است. خوش ٣٠٠حدود «دارد.  خود را

  ).٣٩(همان: » اند  كار برده  است كه حافظ و مولوي در ديوان خود به  اوزان همان 

توان گفت كه پايه و اساس اصلي اين پـارادايم در شـعر سـنّتي      اما از نگاهي ديگر مي 

با كميت و كيفيـت تعيـين شـده در     هايي از اوزان افاعيلي  خشو تكرار بكارگيري   فارسي به

تر، پـارادايم بيرونـي، داراي دو پـارادايم خردتـر يعنـي داشـتن         ريزبينانه   شعر است. با نگاهي

) و برابري تعداد اركان در هـر پـاره   ٣٩حداقل دو ركن و حداكثر چهار ركن (ر.ك: همان: 

  يا مصراع است.

ا توجه به قاب و قالب جديد، عمالً با وزن عروضي به معناي سـنّتي  هرچند در شعر نيما، ب

رعايـت كيفيـت اركـان عروضـي را در شـعر الزامـي       «رو نيستيم اما بايد گفـت كـه او     آن روبه

هـا    بدين معني كه اگر شعري با ركن فعالتن آغاز شود، اين ركن در آغاز مصـراع  - دانست  مي

ي احسـاس،    هـا بـه عهـده     ي افاعيل را در مصراع  يا شماره و كميت - تا پايان شعر محفوظ بماند

بـا   ).١٠٣ - ١٣٥: ١٣٩١(تبـار سـعيد و ابومحبـوب،    » گـذارد   ي طبيعي بيـان وا مـي    عاطفه و شيوه

كـار رفتـه اسـت و در     ها بيش از چهار ركـن عـروض بـه    در بعضي پاره ،توجه به اين امرِ نيما

اولـين شـعر را بـه    «البته اين نكته قابل ذكر اسـت كـه   اي ديگر، يك يا دو ركن افاعيلي.   پاره

يوه بانويي به نام شمس كسـايي قبـل از نيمـا سـروده بـوده اسـت: پـرورش طبيعـت/ ز         شاين 

بسياري آتش مهر و نازد نوازش/ از اين شدت و گري و روشنايي و تابش/ گلسـتان فكـرم/   

  ). ٢٣٢ـ  ٢٣٣ب: ١٣٨٦(شميسا، » خراب پريشان شد افسوس...

اسـت بـه انـدازة نيمـا در        كـس نتوانسـته    ا گذشته از اين موارد بايـد گفـت كـه هـيچ    ام
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تـوان    كارگيري اين شكل از عروض در شعر پيروزي يابد. با توجه به موارد بيان شده، مـي   به

اي   بـه طــور قطـع گفــت كـه نيمــا خـرده پــارادايم وزن عروضـي ســنّتي را بـه شــكلي ســليقه      

گـردد. همچنـين نيمـا      اين امر نوعي پارادايم جديد محسـوب مـي  كارگرفته است كه خود   به

و پـارادايم     كن بودن را طرد نمـوده ر هاي برابري هجاها و تأكيد بر دو ركن يا چهار  پارادايم

  است.     عدم برابري اركان و ركن كمتر يا بيشتر از دو يا چهار ركن را جايگزين نموده

  داشتن اوزان عروضي
را گـاه بـه شـكل    » مفـاعيلن « ، ركـن »من بخوان اي همسفر با«ما در شعر ني مثال،براي  

كـار   ها، و نه الزام يك بحرعروضي بـه   كامل و گاه با زحافات الزامي در خدمت مطالب پاره

  است:    گرفته

ره تاريك با پاهاي من پيكار دارد/ بهر دم زير پايم / راه راه را آب آلوده/ بـه سـنگ   «

سـپارم/ جهـان تـا جنبشـي دارد       /به من چشم پا ولي من راه خود را مـي آكنده و دشوار دارد؛

  ). ٤٠٢: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (رود هر كس به راه خود

  ها  هاي كمتر از دو ركن و بيشتر از چهار ركن و عدم برابري پاره  وجود پاره
شـوند/ بـا روشـني و تيرگـي ايـن شـب دراز/         هايي كـه گـره خـورده مـي      در بين چيز«

  ). ٢٢٢(همان: » نگرد  پيش/ مي  گذرد./ يك شعله را به  مي

هاي سحر خيز/ آرام و خـوش گذشـته همـه چيـز./ ماننـد مـا طبيعـت/          آنجا چو موج«

  ).٢٨٢(همان: » نگرفته است راه كجي پيش./ هر جانور/ باشد به ميل خود/ بهره ور

  . پارادايم آوايي كناري٣-١-١-٣

ي گرانيگاه اصلي يا سطح مسـلط    ،...) بايد يك نقطهي هنري (شعر، داستان  هر ساخته«

بنـدي شـعر     ). در شعر سنّتي فارسي، قافيـه كـه همـان پايـان    ٣٧: ١٣٦٣(ايگلتون، » داشته باشد

گـردد. قافيـه در     هاي اصلي آوايي  محسوب مي  شعر و از  پارادايم» گرانيگاه»   باشد، نقطه  مي

اصلي آن بر عدم تكـرار در همـان شـكل و معنـاي      شعر سنّتي داراي قوانيني است كه تأكيد

پـارادايم     كننـده   قبلي در بيت است. قافيه در آخرين ركـن هـر مصـراع قـرار دارد كـه تعيـين      

ها و تعداد اركان يك بيت است. اما به عقيده شـعراي شـعر نـو چـون: اخـوان        برابري مصراع
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و اسـتحكام اثـر را حفـظ    چيزي بـراي حفـظ تناسـب خطـوط اسـت و انسـجام       «ثالث،  قافيه 

ث  ). اخـوان ثالـ  ١٢٦: ١٣٩٠محمـدي آملـي،   » (كند را از بهم ريختگي دور مي كند و آن مي

داند، بلكـه وي معتقـد اسـت كـه:       رعايت وزن در شعر نميهرگز رعايت قافيه را  هم سنگ 

). ٧٢: ١٣٨٢(كاخي، » بندي است نوعي پيرايه [يا] نوعي مرزبندي، جدول و قالب«قافيه فقط 

اي دارد و رعايت مكـان آن   به اين ترتيب قافيه در ميان شعراي شعر نو جايگاهي صرفاً سليقه

  به نگاه و مفهوم مورد نظر شاعر بستگي دارد.  

در شعر نو نيما قافيه و حتي رديف در بسيار از ابيات بر طبق همان قـوانين قافيـه سـنّتي    

شعر نيما اين است كـه قافيـه در شـعر نيمـا صـرفاً       است اما نكتة قابل تأمل در شده   كار برده  به

هاست و كـاركردي در مـورد تعيـين دو يـا چهـار ركنـي بـودن          بندي مصراع  كنندة پايان  بيان

كارگيري قافيه، قواعـد حـاكم بـر      الزامي نبودن بهندارد؛ البته بايد گفت گذشته از ها  مصراع

كـارگيري قافيـه در     ني نـدارد. از نگـاه ديگـر بـه    سنّتي نيز در شعر نو نيما كـارايي چنـدا     قافيه

هاي زوج قالب مثنوي است كـه بـه     كارگيري قافيه در مصراع  هاي شعر نو چيزي شبيه به  پاره

 مثالهاي ديگر است. براي   ها در هر دو پاره متفاوت با پاره  رود. قافيه  كار مي  صورت افقي به

يـز در  و قواعـد قافيـه ن     كار گرفتـه شـده   ها به  بندي پاره  نهاي زير قافيه صرفاً براي پايا در پاره

  است: آنها چندان رعايت نشده

انـد آنـاني،/ كـه بـه درياشـان        آه اگر دانستي تو كه چه بيش از دگران/ كام دل يافتـه «

باشد گذران./ اي همه با خورش و خفتن و در ساخته مرد،/ تو هم آن كـن كـه بجـان شـايد     

تكـاني    شنود/ تو ز بس گنج خودي، سنگين بـار/ مـي    شنود/ گوش تو مي  كرد./ چشم تو مي

  ). ٣٦٨: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (سر از بهر چه كار

  هاي زباني دستوري و واژگاني  . پارادايم٢-١-٣
ي شعر فارسي، دگرگوني زباني دستوري و واژگاني در اشعار شـعراي هـر     ها  در دوره 

   عبـارت   شـود. بـه    راي دگرگوني سبك ادبـي محسـوب مـي   نوعي پارادايم جديدي ب  دوره به 

هـا در اشـعار شـعراي يـك دوره       ديگر، كاربردهاي طيفي از  واژگان و كاربرد دستوري آن

گـردد و هرگونـه دگرگـوني در آن واژگـان و       مـي    هاي آن محسـوب   پارادايم   ادبي به منزله
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باشد. در شعر نو نيمايي بسياري از   ها مي  يمآنها به منزله اعوجاجات در آن پارادا  دستور زبان 

انـد      هاي نـو جـايگزين شـده     هاي واژگاني و دستوري شعر در اشعار سنّتي با پارادايم  پارادايم

هايي هستند، اما بـه دليـل     كه در بسياري از موارد از نظر دستور و كاربردي نيز داراي ضعف

هـاي تـازه كـه در تقابـل ديگـر        رده پـارادايم كاربرد آنها در شعر نو، در نقش خـ گستردگي 

ها كه در پژوهشي تحت   كنند. اين خرده پارادايم  است، ايفاي نقش مي  ها قرار گرفته  پارادايم

اسـت، شـامل     نيز به تعداد زيـادي از آنهـا اشـار شـده    » هاي زباني در اشعار نيما  ضعف«عنوان 

اختار افعال، افعال نو ظهـور، تغييـر در معـاني    هاي نو ظهوري چون: تغيير در س  رده پارادايمخ

افعال، تقدم صفت بر موصوف بدون حـذف كسـره، كـاربرد عناصـر زائـد در كـالم، تغييـر        

تـوان بـه     ). همچنين مـي ٣٥ -٥٣: ١٣٩١شود (ر.ك: بسمل و مير عابديني،  معناي حروف مي

نوظهـور، بسـآمد    هـاي   هايي چون: سـاختن واژگـان نوظهـور، سـاختن صـفت       پارادايم   خرده

كرد. در عين حال باتوجه به دلبستگي نيما به شـعر سـنّتي و ملزومـات آن، در       آواها اشاره  نام

هاي شعر سنّتي كه گاه قـدمت آنهـا بـه ادوار ابتـدايي شـعر سـنّتي         ها مشخصه  بسياري از پاره

ها با توجه بـه    تعمالگونه اس  رسد، به روشني قابل مشاهده است كه البته از نگاه ديگر، اين  مي

تـوان    گردد. در ايـن بـين مـي     تفاوت با ديگر هم عصران خود نوعي پارادايمِ نو محسوب مي

جـايي عناصـر     هايي چون: كهنگي برخي واژگان، حـروف اضـافه و قيـدها، جابـه      به پارادايم

رها جـايي ضـمي    جمله چون: آوردن فعل در ابتداي جمله، آوردن قيد در پايـان جملـه، جابـه   

  كرد.    اشاره

  هاي واژگاني و دستوري تازه در شعر نو    پارادايم

  تغيير در ساختار افعال

هـاي افعـال دو بخشـي اسـت.      جـا كـردن بخـش    هاي شـعر نيمـا، جابـه    يكي از ويژگي

يار افعـال دو بخشـي را بعـد از فعـل پايـة       نيمايوشيج در بسياري از موارد بخش اسمي يا فعل

جـا   را جابـه » نگـاه بـري  «در بيت زير شاعر اجزاي فعل دو بخشي  نمونهآورد. براي  ها مي آن

  كرده است:
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، نيمايوشيج» (ايست نه چيز دگر جز اين  ليكن بر آن دو چون بري نگاه/ خواننده مرده«

٢٣٤: ١٣٧٥.(  

  تغيير در معناي افعال

هــا در ميــدان معنــايي  ش فعــلهــاي دســتوري در شــعر نيمــا گــرد از ديگــر دگرگــوني

هاي گوناگون و حتي ابداعي به خود بگيرد؛  تواند معنا ست؛ به اين ترتيب يك فعل ميها آن

اسـت، در معنـاي انتظـار    » داشـتن چشـم  «كه بـه معنـاي   » ديده داشتن«براي مثال در بيت زير 

  كار رفته است: داشتن به

ي   داشـت در ايـن دم صـواب دلسـتاني كـردن از مـن/ بـا مـن انـدر خنـده            او كه ديده«

  ).٣١٩(همان: » ش ديگر گفتجانبخ

كنـد و بـه ايـن     را بـه اعـداد اضـافه مـي    » تـر «همچنين نيما در ابداعي نو نشانة تفضيلي  

اضـافه  » يكـي «را بـه  » تـر «در بيت زير نيمـا   مثالاست؛ براي  هايي نو خلق كرده ترتيب صفت

ا خيـال مـن   قد برآور باز شو، از هم دوتا شو، بـ « است:  است و صفتي تفضيلي نو ساخته كرده

  ). ٥٠٠(همان: » تر زندگاني  يكي

  فاصله طوالني بين افعال دو بخشي

هـاي دو   هـاي طـوالني بـين اجـزاي فعـل      از ديگر ملزومات شعري نيما، آوردن فاصـله 

كـار   بـه شـكلي در بيـت بـه    » آغاز كردم«بخشي است. براي مثال در بيت زير فعل دو بخشي 

  است: و بخش غير فعلي در انتهاي آن آمدهرفته است كه بخش فعلي در ابتداي جمله 

» خـود آمـدم دمسـاز   » هذيان دل« دل آغاز،/ و به  كردم افسانه همه از اين شب تاريك«

  ).٣٢٣(همان: 

  هاي نو ظهور ساختن اسم

اسـت كـه از    هـايي نـو ظهـور دسـت زده     همچنين نيما در شـعر خـود بـه سـاخت اسـم     

بهتـان، غزلبـاز،   «در بيت زير واژگـان   مثالي اند. برا تركيبات گوناگون دستوري ساخته شده

  آيند: از اين واژگان به حساب مي» ناخوب
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گويم بهتان. اما/ خبر آنهمه مخلوق غزلباز و ترانه پرداز/ پس پرده كه هست/   من نمي«

  ).  ٣٦٣(همان: » بد و ناخوب به كن آمده باز

  هاي نوظهور  ساختن صفت

يـدي طـوالني دارد؛ او بـا اسـتفاده از همـة      هـاي نـو ظهـور نيـز      نيما در ساخت صـفت 

هــاي نــو ظهــور  هــا و...، بــه ســاخت صــفت هــا، فعــل امكانــات زبــاني چــون پســوندها، اســم

از ايـن دسـته بـه حسـاب     » پـر عمـق  «و » تـر  پر افسون«است. براي نمونه در ابيات زير  پرداخته

  آيند: مي

شـعرهايم را كـه در گـوش تـو      تـر!/   تر، تند و پر افسون  ابري آمد در ميان ابرهاي تيره«

  ).٢٥٤(همان: » ست  خوانده

  ). ٣٨٢(همان: » گلوگاهي تنگ  وه به تاريكي پر عمق، چو بغض/ كه بتركد به«

  هاي نوظهور  ساختن قيد

هـا را كـه صـرفاً معنـاي توصـيفي داشـته و جـزو قيـدهاي          همچنين نيما برخـي صـفت  

رفته است. براي نمونـه در بيـت زيـر    كار گ شوند، به عنوان يك قيد به مشترك محسوب نمي

  صفتي صرف است كه شاعر از آن بهره برداري قيدي كرده است:» باريك«

» جستم و در كارش بودم باريك/ آمد اكنون خود با مـن نزديـك    آنكه از دورش مي«

  ).  ٣٦٧(همان: 

  هاي واژگاني و دستوري شعر سنّتي در شعر نو    پارادايم

عر نيمايي، آمـدن واژگـاني اسـت كـه معمـوالً در شـعر سـنّتي        هاي ش از جمله پارادايم

داراي بسامد فراواني است كه اين امر با توجه بـه رونـد نـوگرايي در شـعر او، داراي نـوعي      

تضاد ساختاري است؛ البته اين امر از نگاه ديگر هم قابل تبيين است و آن نگاه اين است كـه  

تواند نوعي نـوآوري بـه حسـاب آيـد؛ امـا       ، ميكارگيري واژگان كهنه در قالب شعريِ نو به

باتوجه به داعية اولين بودن نيما در شعر نو و نبود ساختار شـعر نـو پـيش از او كـه تمـام ايـن       

توانـد پـارادايمي جـدي     واژگان را كنار گذاشته باشد، آمدن واژگان كهنـه در شـعر او نمـي   

چون: افعال كهنـه، واژگـان    محسوب گردد. آمدن واژگان كهنه در شعر نيما شامل مواردي
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جـايي كامـل    هاي كهنه، قيدهاي كهنه، استعمال حروف به سبك دستوري كهن، جابه و اسم

جايي ضمير، حذف را مفعولي و... است كـه در زيـر بـراي     عناصر جمله به سبك قدما، جابه

  شود: اي ذكر مي هركدام نمونه

  :»حيله ساختن«آمدن فعل قديمي 

ي قـدمت خـواهم شـادان      ي آن خـواهم سـاخت/ بپـذيره     حيله من از آنگونه كه خود«

  ). ٣٦٦(همان: » پرداخت

  :»خسبيدن«هاي كهنة   كار گيري واژه  به

داريـم    هاي ما است زير پاي نـاهموارش وا/ تـا بخسـبد، مـار ز چشـمان دور مـي        سينه«

  ).٢٨٤(همان: » خواب

  :»بي مر«هاي كهنة   كارگيري قيد  به

  ).٤٧٧(همان: » ان هستم/ يا به يأس بي مرگر در اميد فراو«

  :استعمال(ب/ به) زائد

كشد به زير چشم درشت شب/ وندر نقـاط دور/    چشم، شعله خردي/ خط مي  قرمز به«

  ). ٢٢٢(همان: » خلقند در عبور

  »:اندر، زي، از پي، از براي«همانند:    از حرف اضافه   استفاده

» ز/ از پـي چـه خسـته كـردن، كـاروان را؟     رسد زي منزلِ خـود كـاروان يـك رو     مي«

  ).٢٥٢(همان: 

  ).٣١٧(همان: » مقدمم را ديدم اندر پيش دروازه نگهداران به دروازه«

  ).٤٧٤(همان: » از براي اين است/ شب روز تو در آن تنگ حصار«

  »:چون  ليك، اينت، زيراك، چنان«استفاده از حروف ربط دستور سنّتي چون: 

  ).٣٥٣(همان: » د ضررن دم اگرش بويليك ا«

  ).٤٨٨(همان: » خواهم بر كشم بجاتر  ام چراغ. زيراك/ مي  افروخته«

  ).٤٩٠(همان: » اي در گور  ردهن چون من چناشب است،/ جهان با آ«
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  جايي كامل عناصر جمله:  جابه

» ن بـود گـم، آمـد بسـوي پايـان     برد با غارت/ و ره مقصـود در آ   كه خيال روشني مي«

  .)٤٩٢(همان: 

  »:خوب«به » كارهابيتان«و » حرفهايتان«جايي و چسبيدن ضمير  جابه

  ).٢٩٨(همان: » ها ديده،/ خوبتان بر كارها ناظر  خوبتان حرف«

  آوردن افعال در اول جمله: 

» هـاي تلـخ    هاي تلخ/ ليـك او نـه نـام در سـرم از عشـق       است باز در سرم از عشق  فكر «

  ).٥١٢(همان: 

  ن جمله:آوردن قيد ها در پايا

  ).٤٠٢(همان: » است هنوز/ به نهفت از همه كس/ به چه ره، جاي كدام  زنده مانده«

  جاي يكديگر:  به   كاربرد حروف اضافه

  ).٣٥٦(همان: » من باش و بينديش و زماني بشنو  پيشتر آي و به«

  :مفعولي» را«حذف 

  ).٣٠٢(همان: » كند جان قربان!  يك نفر در آب دارد مي«

  آواها:  كارگيري نام  بسامد به

» زنـد/ روي شيشـه    تيك و تيك، تيـك و تيـك/ سوسـك سـيا/ سيوليشـه/ نـك مـي       «

  ).٥١٤(همان: 

  هاي ادبي  . پارادايم٢-٣
هـاي    انـد كـه پـارادايم     و اسـاس بـوده     ادوار بـر يـك پايـه      شك اركان ادبي در همه  بي

است. اما در ادوار گونـاگون    ...  بودهآن تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، سمبل و   ه  تشكيل دهند

هـاي    و همين امر يكـي از نشـانه     كاربرد آنها بر اساس نگرش قالب در هر زمان متفاوت بوده

  است.    دگرگوني سبك 

اسـت امـا در آن    شـده   هـا نهـاده    در شعر نو نيما نيز اساس صورخيال بر همـين پـارادايم  

هـا دسـت بـه ابـداع و       و نيما در برخي از اين پارادايم اند  رنگي متفاوت و نو را به خود گرفته
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است. البته اين امر به معناي ايجاد يك پارادايم تازه در اساس پـارادايم    خالقيتي شگرف زده

  آيد. هاي آن به شمار مي  پارادايم  رده آن نيست بلكه نوعي دگرگوني در خ ادبي در

  . تشبيه١-٢-٣
تـري چـون    هاي خـرده   ختاري و معنايي داراي پارادايمتشبيهات شعر نيمايي از نظر سا 

محسوس يا معقول بودن دو طرف تشبيه، بيان اركان تشبيه، محسـوس و معقـول بـودن وجـه     

توانـد    كدام از آنها با توجه به سير تطور تشبيه در ادوار مختلـف نمـي    شبه هستند كه البته هيچ

سـير  طبيعـي دگرگـوني تشـبيه در        كننده  ناي محسوب گردد، بلكه به نوعي بيا پارادايم قوي

  است.  اين دوره بوده

  محسوس يا معقول بودن دو طرف تشبيه

هـاي    به در تشبيهات نيما خصوصـاً در تشـبيهات چهـار اركـاني، بـه گونـه        مشبه و مشبه

اند اما در ايـن بـين وجـود تشـبيهات محسـوس بـه محسـوس بـا وجـه شـبه             مختلف بيان شده

درصد از تشبيهات شعر نو  ٩٤بسامد را در اشعار وي دارند كه در حدود  محسوس، بيشترين

  ).٩٨ -١٠٨: ١٣٨١دهد (تائبيان و نيك پناه،   نيما را تشكيل مي

وه به واريز طنين هر دم آمين گفـتن مردم/(چـون صـداي رودي از جـا كنـده، انـدر       «

  ).٤٩٧: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (گردد  ي مرداب آنگه گم)/ مرغ آمين گوي دور مي  صفحه

  بيان اركان تشبيه

شـود    مد از نظر بيان اركان تشبيه به تشبيه مرسل مربوط مـي در شعر نو نيما باالترين بسا

است (تائبيان و نيك پنـاه،   خود اختصاص داده  كه حدود هشتاد و هفت درصد تشبيهات را به

٩٨ -١٠٨: ١٣٨١.(  

اكسـتر/ چـون كواكـب در خـط     هاشان مشتي از رنگ شرار اندر جـدار سـرد خ    خانه« 

  ).٣١٧: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (پيچان و غلطان مجره!

  محسوس و معقول بودن وجه شبه

هـاي محسـوس در     با توجه به بسامد تشبيهات با دو طرف محسوس، بسـامد وجـه شـبه   

  است:  خود اختصاص داده  تشبهات شعر نيما باالترين ميزان را به
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آرام/ تـا كـدامين لحظـه     بـي ور دريـاي      اط پهنههمچو گو غلتان و همچو خس/ بر بس«

  .)٣١٢(همان: » سوي ساحل آيد باز

  . استعاره٢-٢-٣
ولد در ادوار گذشـته اسـت كـه     و ها در شعر نيما داراي همان روند طبيعي زاد استعاره

ها قابل تبيـين اسـت. امـا نكتـة قابـل تأمـل در        تولد و پير شدن يك استعاره در متن اشعار آن

هـا در شـعر نيماسـت كـه      گيري استعاره اي در شكل ات نيما، تأثير فراوان زبان محاورهاستعار

بـه ايـن ترتيـب،     .اسـت  شـده هـا در شـعر او    تر شدن زاويه فهـم اسـتعاره   همين امر باعث بسته

استعاره در اشعار نيما نيز هماننـد ديگـر شـعرا داراي دو نـوع اسـتعاره مبتـذل يـا زود يـاب و         

توانـد پـارادايمي تحـول آفـرين در شـعر او باشـد.        گردد كه اين امر نيز نمي  يبديع م   استعاره

است كـه البتـه زاويـه اسـتعاره آن      عر ابرها را به خرمني تشبيه كردهبراي مثال در بيت زير شا

  بسيار بسته و زود ياب است: 

  ).٣٣٨: همان» (بشكافته است خرمن خاكستر هوا«

كـار گرفتـه    را در مفهـوم وطـن بـه   » خانه«نو و بكر  همچنين در بيت زير شاعر استعاره

است كه با توجه به دوره زندگي شاعر همسو و همگام با تحـوالت عصـر، در شـعر او تولـد     

  يافته است:  

  ).٥٠٤(همان : » ست با آن  ام ابري است/ يكسره روي زمين ابري  خانه«

  . مجاز٣-٢-٣
كـار    صر صورخيال با همان سياق سنّتي بـه در اشعار نو نيمايي، مجاز نيز مانند ديگر عنا

است، با اين تفاوت كه در برخي موارد باتوجه به تأثير از زبان محاوره و فرهنـگ    گرفته شده

انـد، در شـعر     بومي، مجازهاي زبان محاوره كه بيشتر آنها بر مجاز جـزء و كـل سـاخته شـده    

به عالقـه ذكـر   » پا« ،زير   در پاره مونهناند. براي   خود اختصاص داده  نيمايي بازتاب بيشتري به

  است.  كار رفته  پا است، به   جزء كه همان رد قسمت پاشنه و سينه   ه  كل و اراد

  ).٤٠٤(همان: » بجاي پاي من بگذار پاي خود ملنگان پا«
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  . كنايه٤-٢-٣
يـا  قاموسـي  «هـاي    ، كنايـه »ابـداعي «هـاي    اساساً كنايه در اشعار نيما به سه شكل كنايـه 

كه همان تأثيرپذيري از زبان محاوره و فرهنگ محلـي اسـت،   » زباني«هاي   و كنايه» تكراري

). اما در اين بين با توجـه بـه ميـزان بـاالي     ١١٧ -١٣٠: ١٣٩١شود (ر.ك: سنچولي،   ديده مي

تـوان گفـت كـه بسـياري از       تأثيرپذيري نيما از زبان محاوره و فرهنگ بـومي و محلـي، مـي   

است. البتـه ايـن تأثيرپـذيري و نيـز كنايـات        شده  ها بنا نهاده  مايه  و او بر همين بنكنايات شعر ن

  اي محسوب گردد.  تواند پارادايم تازه  نمي

  زباني: توجه كردن   كنايه

، نيمايوشـيج » (انـد، لـيكن...    به مسمار صداي هيچ نيرويي/ گوش نگشـايد و نگشـوده  «

٤٢٨: ١٣٧٥.(  

  مودن آسمانابداعي: كنايه از رحمت ن

  ).٣١٩(همان: » گشايند؟  گنج مرواريد آيا در حريم آسماني مي«

  تكراري: كنايه از شرمساري

  ). ٤٣٥(همان: » خويش به دست و دامن  گفت: آن به كه بپوشي از شرم/ چهره«

  . سمبل٥-٢-٣
هـاي گونـاگون، خصوصـاً      از سـمبل   هاي اصلي شـعر نيمـا اسـتفاده      اما يكي از شاخصه

هـا در   انـد. سـمبل    هايي شخصي است كه ريشه در اقليم و فرهنگ زادگاه شاعر داشـته   سمبل

شعر نيما بيش از هر چيز نشأت گرفته از محيط جغرافيايي است كه شاعر دوران نوجـواني و  

ها در شعر نيما به سبب تكرار و يا تأكيد چنـان   جواني خود را در آنجا گذرانده است. سمبل

هـا را درك نكنـد.    متـر مخـاطبي وجـود دارد كـه سـمبل بـودن آن      يابند كـه ك  تشخصي مي

دهند، بـه شـكلي كـه عـدم حضـور يـا        ها در شعر نيما حجم زيادي از معنا را انتقال مي سمبل

ها در شعر نيمـا   كند. برخي سمبل ها در شعر او فرايند انتقال معنا را ناقص و ابتر مي حذف آن

)، ٤٩١)، مرغ آمـين (همـان:   ٣٣٨ناقوس (همان: )، ٢٢٢شامل مواردي چون: ققنوس (همان: 

هاي ديگـر كـه شـاعر در      ) و بسياري ديگر از سمبل٥٠٤)، داروگ (همان: ٤٩٩قايق (همان: 
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توانـد بـه     است. البته اين امر هـم نمـي    خود از آنها سود برده   هاي گسترده  بيان افكار و انديشه

از سـمبل در ادبيـات فارسـي داراي       هعنوان يك پارادايم نـو محسـوب گـردد؛ زيـرا اسـتفاد     

الطير، حافظ در غزليـات خـود، فردوسـي     خاص خود و شاعراني چون: عطار در منطق   پيشينه

  اند. ها استفاده كرده در شاهنامه و... بسيار بهتر و زيباتر از نيما از سمبل

فريـاد  ام گرفته/ من قايقم نشسته به خشـكي/  بـا قـايقم نشسـته بـه خشـكي/         من چهره«

  ).  ٤٩٩(همان: ...» زنم:   مي

  . پارادايم فكري٣-٣
هاي نو چون: نگاه تـازه بـه     شعر نو نيما با شعر سنّتي بتوان برخي نگرش   شايد با مقايسه

آزادي، پرداختن به مسائل اجتماعي و سياسي، نوع دوستي، تخيل، يأس شـاعرانه، مبـارزه بـا    

تواننـد پـارادايم نـو      كـدام از ايـن مـوارد نمـي      ما هيچعدالتي و فقر و غيره را مشاهد كرد ا بي

هاي فكري هستند كه در گذشته بـا رويكردهـاي     محسوب گردند، بلكه فقط نوعي مشخصه

هـاي كالسـيك     توان گفـت كـه در قالـب       اند. براي شاهد مي  ديگري هم ظهور و بروز داشته

پـور    اسـت (ر.ك: بهـرام    قابل مالحظههاي شعر نو وي، تأثير شعر سعدي   شعر نيما و نيز قالب

  ). ٢٤٨ -٢٥٠: ١٣٨٩عمران، 

ي ها نشانهي از سبك خراساني را در نيما و شاملو و اخوان و ها نشانه«توان   همچنين مي

يي از سـبك هنـدي در شـعر مـوج نـو ديـده       هـا  نشـانه از سبك عراقي در فروغ و سهراب و 

  ).٣٣١الف: ١٣٨٦(شميسا،  »شود يم

ر پارادايم فكري نيما را بايد با توجه به دگرگوني در سـه پـارادايم عشـق،    اما تحول د 

انـد، مـورد     هـاي اصـلي فكـري در شـعر سـنّتي بـوده        مايـه   هاي عرفاني كه بن  مدح، و بن مايه

توان گفـت كـه در شـعر نـو نيمـا جايگـاه عشـق از يـك           بررسي قرار داد. با نگاهي كُلي مي

اسـت. همچنـين     شـمول دگرگـوني يافتـه     ه پـارادايمي جهـان  هـاي مشـخص بـ     پارادايم با مرز

انديشــد، جــاي خــود را بــه پــارادايم   پــارادايم فكــري عرفــاني كــه همــواره بــه آســمان مــي 

با شرايط اجتماعي سياسـي بـه    است. اما مدح كاركردي موازي  محوري اومانيستي داده  انسان
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وان نـوعي انقـالب فكـري در شـعر نـو      عنـ   ها بـه   اين دگرگوني   است. در نگاه كلي همهخود 

  گردند.  محسوب مي

  . عشق ١-٣-٣
   يابـد. بـه    شـمول مـي    از اين بيان گرديد كه عشـق در شـعر نيمـا رويكـردي جهـان       پيش

عناصـر     گردد كه وابستگي شاعر را به همـه   تر، عشق در شعر نو نيما ابزاري مي  عبارت روشن

نيمايي از عشق به معناي رايـج آن گرفتـه تـا عشـق بـه      كشد. در اشعار نو   هستي به تصوير مي

تـوان    شود كه با توجه به اين امـر مـي    مي   سرزمين، طبيعت، زندگي، انسان نوعي و غيره ديده

است كه اين خود پارادايمي نو محسوب   گفت كه وي مفهومي تازه را به موضوع عشق داده

  گردد.  مي

  :عشق به معشوق

كنم مالمت در دل به هـر جـا و هـر      وفا،/ من مي  بد مهر و بي او ناسپاس عهدشكن را،«

  ). ٢٤٢: ١٣٧٥، نيمايوشيج» (گويدم: از من آموز رفتار عاشقي  زمان/ او مي

  :عشق به انسان نوعي

و دانم كه چرا/ و چرا هـر     من به تن دردم نيست/ يك تب سركش، تنها پكرم ساخته«

ه فرود آمده سوزان/ دمبدم در تـن مـن./ تـن    س/ ك  رگ من در تن من سفت و سقط شالقي

  ). ٥٠٣(همان: » اند  دانم، كه در اين معركه انداخته  من يا تن مردم، جور و صفت مي

  :عشق به زندگي آزاد

زندگاني چه هوسناك است، چه شيرين!/ چه برومندي دمي با زنـدگي آزاد بـودن،/   «

  ). ٥٠٠(همان: » ن!بود ترس گفتن، شاد  حرف خواستن بيترس،   خواستن بي

  :عشق به وطن

سـايش  ثمري رودروسـت/ اي وطـن! از پـي آ     ي بي  سرب بگداخته در گردن اوست/ جثه«

  ).  ١٢٥(همان: » روند از سر شوق، تا به درگاه اجل  پذيرند چنين خواهش تو/ مي  تو/ مي

  . اومانيسم  ٢-٣-٣
دن نگـاه بـه انسـان    ترين تحوالت فكري در شـعر نـو نيمـايي، زمينـي شـ       يكي از اصلي
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شود بلكه به انسان در روي   ها جستجو نمي  است. در اين نوع شعر، رمز و راز انسان درآسمان

  شود.    مي   زمين و محوريت وي در جهان هستي انديشيده

  :انسان ساالري و انسان محوري

دل مـوج روان داد شكسـت؛/     از پس اين گفتار،/ با تكان دادن پاروش به دسـت،/ بـه  «

اش اين:/ من بـه راه    زبر موج روان رفت به هر زحمت كرده تمكين،/ در سر او همه انديشهو

خود بايد بروم/ كس نه تيمار مرا خواهد داشت./ در پر كشمكش ايـن زنـدگي حادثـه بـار،     

  ). ٣٥٣(همان: » دارد تيمار مرا كار من است  (گرچه گويند نه) هركس تنهاست،/ آن كه مي

  :آزادي خواهي

ايسـت، ولـي     دهد./ از ما برسته  ي نهفته بر سر بام ما/ مبهم حكايت عجيبي ساز ميمرغ«

  ).٢٣٤(همان: » دهد  در هواي ما/ بر ما در اين حكايت، آواز مي

  :قدرت و اراده

خواستم تا ببينمش در روي/ گشت طوفان بپا چنان كه مپرس/ خواستم تا ز جا تكـان  «

  ).٤١٠مان: (ه» گيرم/ خورد چونان تكان كه مپرس

  :خود شناسي

باشـد بـر حـال كسـي/ جـور        اش رحمت مـي   گويند/ كه نه  است، جهان، مي  جور پيشه«

گـذرد،/  دل مـن تـا      هـا مـي    جوشد دلمان نفسي/ غافل از آنچه چـه   تر اما مائيم/ كه نمي  پيشه

                                                                                                                             ).                              ٣٧٢(همان: » تواند به صفا راه برد  بكجا،/ مي

  :يكسان انگار (نفي مليت، طبقات اجتماعي)

سـپارد جـان./     ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندان!/ يك نفر در آب دارد مي  اي آدم«

زنـد/ روي ايـن دريـاي تنـد و تيـره و سـنگين كـه          يك نفر دارد كه دست و پـاي دائـم مـي   

  ).٣٠١ (همان:» دانيد  مي

  . اعتراض٣-٣-٣ 
هـاي فكـري كـه در شـعر نيمـا طـرد شـده و پـارادايم           يكي ديگر از خـرده پـارادايم    

است، طرد پارادايم مدح و جايگزين پارادايم اعتـراض بـه جـاي      جديدي جايگزين آن شده
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شـود. گـاه     مـي    شـمولي ديـده    آن است. در شعر نيما اعتراض هم مانند عشق به شـكل جهـان  

  نيما  متوجه جامعه است، گاه اعتراض سياسي و گاه اعتراض  فلسفي است. اعتراض

  :اعتراض سياسي

هر گذرگاه/ نيست او از كارِ مـن آگـاه/    مكد بوجهلِ من خون از تن هر جانور در   مي

» گريزم زاو/ تا مرا گم كرده بنشيند/ بر سر ديگر  پرد تا بدم يك بار ديگر/ من وليكن مي  مي

  ).٣٠٤(همان: 

  :اعتراض اجتماعي

اي بـا آن نشـاطي     ي تاريك مـن كـه ذره    بر بساطي كه بساطي نيست/ در درون كومه«

چون دل ياران كه  -تركد/   هاي ني به ديوار اطاقم دارد از خشكيش مي  نيست/ و جدار دنده

  ).٥٠٤(همان: » رسد باران؟  / قاصد روزان ابري، داروگ! كي مي -در هجر ياران

  فياعتراض فلس

آيا به خلـوتي كـه نيسـتش سـكون،/ و اشـكالِ ايـن جهـان/ باشـند انـدران/ لـرزان و           «

واژگون،/ شوريدگانِ اين شب تاريك ره است؟/ آيا كسان كـه زنـده ولـي زندگانشـان/ از     

انـد،/ در خلـوت شـبان      ي آنان چـو مـرده    اند،/ وين زندگي  به ديده  بهر زندگي/ راهي نداده

» پليـد نيسـت؟  ندگي؛/ اين راست، زندگي اين سان شان هست ز مشوش،/ با زندگاني ديگر

  ). ٢٨١(همان:  
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    نتيجه
هـاي انقـالب در     تامس كوهن در مورد مشخصـه    هايي كه در نظريه  با توجه به تعريف

آن بايـد داراي ابعـاد و     است، انقالب در يك نوع ادبي و به معناي واقعي  يك علم ارائه شده

هـاي   هاي آن باشد. به شكلي آثار دگرگوني در همة پـارادايم   رادايمشمول خاص در همه پا

اي كه نيما در شعر سنّتي ايجاد نموده اسـت   اصلي قابل تبيين و تشخيص باشد.  اما دگرگوني

باشـد. در شـعر نيمـا و در بحـث       هـاي شـعر سـنّتي نمـي      پـارادايم    داراي شمول كامل در همه

هاي آوايي دروني شعر سنّتي در شعر نيمـا نيـز     يباً تمام پارادايمهاي زباني آوايي، تقر  پارادايم

است. امـا در   پارادايم هيچ ابداع خاصي را ايجاد نكرده  و نيما در اين خرده   كار گرفته شده به

آوايـي   -هـاي زبـاني    تـرين مشخصـه   خرده پارادايم آوايي بيروني و كناري نيما با طرد اصلي

اسـت. در ديگـر خـرده پـارادايم       ا مشخصـه انقـالب ايجـاد نمـوده    اي ب شعر سنّتي، دگرگوني

شــود، گرچــه نيمــا بســياري از   هــاي دســتوري و واژگــاني مــي  زبــاني، كــه  شــامل پــارادايم

هـاي شـعر     است امـا بسـياري از مشخصـه     هاي دستوري شعر سنّتي را دگرگون نموده  پارادايم

اسـت. امـا در بخـش     كار گرفته شده ر وي بهسنّتي در اين پارادايم، هنوز به قوت خود در شع

هـاي شـعر سـنّتي پرداختـه اسـت و هـم خـود          ادبي نيما در بخش استعاره هم به تكرار ساخته

هـا بـا توجـه بـه مبنـاي سـنّتي اسـتعاره         هاي نويي زده است كه البته اين سـاخته   دست به ابداع

   نيما پـا را چنـدان از حـوزه   شود. در بحث مجاز و تشبيه هم   دگرگوني بنيادين محسوب نمي

هـايي از دگرگـوني     توان ريشـه   ها نيز مي  است. در بحث كنايه و سمبل  شعر سنّتي فراتر ننهاده

  در شعر وي را مشاهده كرد. 

گونـه كـه بايـد و     است آن  توان گفت كه در پارادايم ادبي نيما نتوانسته   در مجموع مي

اي و بنيـادي را    هـاي ريشـه   توان انقالب  بحث فكري مي شايد، انقالبي را مطرح نمايد. اما در

باشـد،    مـي » نگاه عرفاني بـه زنـدگي  «و » عشق«، »مدح«در سه پارادايم سنّتي شعر فارسي كه 

شـمولي آن    مشاهده نمود. در اين پارادايم عشقِ منحصر به معشوق، به عشق در معناي جهـان 

د مورد عشق قـرار گيـرد. همچنـين ديـدگاه     توان  شود و هر پديده و عنصري مي  دگرگون مي
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دهـد    عرفاني به زندگي و جبرگرايي در آن جاي خود را به تفكر اومانيسم و انسان مدار مـي 

تـوان گفـت     دهد. با توجه به مـوارد بـاال مـي     و مدح نيز جاي خود را به پارادايم اعتراض مي

شـد بلكـه عملكـرد انقالبـي وي بـا      با  انقـالب نمـي     هـا در مرحلـه    شعر نيمـا در همـة پـارادايم   

گردد. به عبارت ديگر، با توجـه بـه الگـوي      درصدهاي گوناگون در شعر نو وي مالحظه مي

پيشرفت علم تامس كوهن، شعر نيما از نظر پارادايم فكري و بخش زيادي از پارادايم زبـاني  

  ران قرار دارد.بح   انقالب قرار دارد و در پارادايم ادبي در ابتداي مرحله   در مرحله
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