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 چکیده
است. با انتشار ترين پیشینه برای شعر نیمايی قلمداد شده قالب مستزاد در شعر کهن فارسی مهمّ
های او در اين قالب آشکار های اخیر، بخش مهمّی از آزمايششعرهای منتشرنشدۀ نیما يوشیج در سال

است که سابقۀ چندانی در سنّت است. نیما مستزادهای خود را غالباً در قالب مثنوی ساخته گشته 

ای که گاه در ترتیب ابیات های مبتکرانههای مستزاد نیما با شکلمستزادسازی شعر فارسی ندارد. مثنوی
اريخ تحوّل قالب مستزاد سزاوار توجّه بسیار است. های افزوده و نیز الگوی قافیه دارد، در تو مصراع

های آزمودۀ او در اين رسد هیچ شاعری به اندازۀ نیما در قالب مثنوی مستزاد ندارد و شکلنظرمی به

کردن قافیه، مجالی ديگر برای آزمايش نظريّۀ  سابقه است. نیما در مستزادهای خود با حذفقالب گاه بی

های مشابه او در ساير است. اين آزمايش در کنار تجربهیقايی شعر يافته خود دربارۀ اين عنصر موس

ها ضرورتاً است که در آن سطرها و بیت های سنّتی زمینۀ مناسبی برای قالب ابداعی او فراهم کردهقالب

اً های او در اين قالب، ظاهرحال، برخی مستزادهای نیما به دلیل نوآوری شود. بااينبه قافیه ختم نمی

است؛ تاآنجاکه برخی مصحّحانِ شعرهای او، بعضی از مستزادهای او را مصداق مستزاد شمرده نشده 
رو بخشی از کارنامۀ مستزادسازی نیما بر  اند؛ ازاينبدون سطربندی مناسب اين قالب منتشر کرده

 است.مخاطبان شعرش و حتّی برخی پژوهشگران شعر معاصر پوشیده مانده 
 

 نیما يوشیج، مثنوی مستزاد، شعر نیمايی، حذف قافیه.   دی:های کلی واژه

                                                           
 olyaei@ut.ac.ir                                                                                        نويسنده: ۀرايانام .*
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 مقدّمه      .1

های سنّتی های اشعار منتشرشدۀ نیما يوشیج، در میان شعرهايی که به قالبدر مجموعه

نسبتاً زيادی در قالب مستزاد ديده اند و گاه نیز بسیار بلندند، شعرهای  سروده شده

است کاربسته  هايی که نیما در اين قالب بهخالقیّتشود. برخی از اين شعرها ازحیث  می

گیری قالب آزاد نیمايی شايان توجّه است. هم در تاريخ تحوّل اين قالب و هم در شکل

ها گاه موجب شده است که مستزادهای او از مصاديق اين قالب شمرده اين خالقیّت

شمارآيند. قالب  فارسی به های کهن شعرهای او در قالببسا از زمرۀ نوآوری نشوند و چه

دارای  مستزاد به گواهی اشعاری که در طول تاريخ آن در ادبیّات فارسی سروده شده،

هايی بهره برده وبیش متنوّعی است. نیما در مستزادهای خود گاه از صورت های کمشکل

ه بر است. اين مقال ها ظاهراً برای نخستین بار در شعر فارسی رخ نموده که برخی از آن

ها تا متأخرترينشان،  ترين نمونۀ مورَّخ آنآن است تا با بررسی مستزادهای نیما، از قديم

های مستزاد در آثار نیما بیش از هر شاعر ديگری است و نیز دامنۀ نشان دهد تنوّع شکل

رسد. نظرمی تر از آن است که غالباَ بهمصاديق قالب مستزاد در آثار او گسترده

رسی مستزادهای نیما نشان خواهد داد که اين قالب سنتی شعر فارسی، حال، بر درعین

کردن جايگاه های ديگر آن، آزمايشگاهی است برای نیما در سستمانند برخی قالب

« تغییر در شیوۀ استفاده از قافیه»قافیه در شعر. در میان محقّقان معاصر پورنامداريان به 

های او در چاپ «مستزادگونه»جمله در برخی از  نیما، از« سنتیِ شعرهای نیمه»در میان 

 .(65: 1391) است طاهباز، توجّه داشته

ای رغم تفاوتی که با قالب نیمايی دارد، پیشینه قالب مستزاد در نظر محقّقان، به    

. با (270: 1367و خانلری، 149: 1376اخوان ثالث، )است درخور ذکر برای آن قلمداد شده 

که خواهیم ديد، میزان اهتمام های اخیر، چناننتشرنشدۀ نیما در سالانتشار اشعار م

گیری قالب ابداعی او سزاوار است و اين امر در شکل نیما در اين قالب آشکارتر شده

های سنّتی شعر فارسی برای رسیدن ازپیش است. خود او در آزمودن قالب التفاتی بیش

 است: به قالب ابداعی خود گفته 
ام؛ مثل اينکه های متمادی من دست به هر شکلی انداختهبینید سالمن می در آثار

ام و جستهام و در شب تاريک دست به زمین مالیده، راهی را میکردهتمرين می

 .(130: 1394يوشیج، )ام ای داشتهگمشده

ها را در گذشتۀ شعر فارسی نقض اين قالب از يک بابت تساوی ارکان عروضی مصراع

ها تابع بودن مصراع است؛ امّا تفاوت آن با قالب نیمايی در اين است که نامتساویکرده 
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کنند که محلّ قرارگرفتن و های نامتساوی از الگويی پیروی مینظمی است و مصراع

ها ديگر، کوتاهی و بلندی مصراع عبارت به سازد؛پذير میبینیها پیش طرح قافیه را در آن

ها، فارغ از هر آرايش صوری، از ساختاری معیّن و يکسان پیروی  و الگوی قافیه در آن

 کند.می
 

 قالب مستزاد .2

ای است که «افزوده»ترين داللت خود، مصراع حیث ماهیّت عروضی در عام مستزاد به

های متساوی شعر ها و بیتغالباً با کمّیّت کمتر و يکسان ارکان عروضی از بدنۀ مصراع

های  د. بنا بر اين داللت، مصراع افزوده به پايان مصراع يا بیتشوکهن فارسی متمايز می

کم يک رکن عروضی کمتر داشته باشد. نمونۀ چنین نوعی را بدنۀ شعر، قاعدتا بايد دست

های بدنۀ شعر ديد که مصراع (ق1352-1287)توان در اين مستزاد سیّداشرف گیالنی می

 رکنی:رکنی است و مصراع افزوده دوسه
 

   ايرانی نويد آمد خــوش آمــدبه 
 که عید آمد خوش آمد  

   همان عید سعید آمد خـوش آمد

 که عید آمد خوش آمد  

                                                                                       (1364 :1/144) 

تواند تنها به يک رکن از ارکان های مصراع افزوده میدر اين نوع مستزاد، شمار رکن

عروضی مصراع يا بیتی که به آن افزوده شده، کاهش يابد و اين رکن غالباً رکن آخر از 

ای است نمونه (ق769متوفی )وزن مصراع يا بیت بدنۀ شعر است. اين مستزاد ابن يمین 

 از اين نوع: 

 

 ر که با من بستی     پیمانزان ياد همی دا  دانای آنکه دل از تو بر نگیرم هرگز    می
 

های افزوده در ادامۀ مقاله نیز مستزادی از میرزادۀ عشقی خواهد آمد که در آن مصراع

اند. اين تلقّی عامّ قالب مستزاد، با های عروضی از بدنۀ شعر متمايز شدهبا کاهش رکن

افزوده، های الگوهای مختلف قافیه و گاه وزن و نیز شمار و نحوۀ قرارگرفتن مصراع

کند. در شعر عصر مشروطه عموماً و در شعر نیما خصوصاً، های متنوّعی پديدار می صورت

 اين نوع از مستزاد شواهد بسیار دارد.

است و که کمتر محلّ توجّه بوده  امّا در قالب مستزاد نوع ديگری نیز وجود داشته

برای )سخنی از آن نیست  های مفصّل انواع ادبی فارسیِ متأخّر اصالًگاه حتّی در کتاب
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؛ رستگار فسايی، 220: 1354؛ همايی، 118: 1339؛ مؤتمن، 327: 1328العلماء،  شمس ←نمونه 

. چنین مستزادی برمبنای کاهش کمّی ارکان عروضی (312: 1387و شمیسا،  504: 1372

رو  ازاينهای بدنۀ شعر برابر است؛ استوار نیست و مصراع مستزاد در شمار ارکان با مصراع

های اصلی شعر برمبنای الگوی متمايز قافیه و گاه وزن و نیز ترتیب تمايز آن با مصراع

تر، شود. اين نوع از مستزاد را در میان منابع متقدّمقرارگرفتن آن در شعر آشکار می

با اين رباعی  (ق795متوفّی: )الدّين رامی ، شرف(ق910متوفّی: )پیش از واعظ کاشفی 

 است: اساندهمستزاد شن
 

 هرگز دل ما از تو به کامی نرسید
 

 

 نرسید 1وصلت چو رسید جز به خامی
 

 
 

 درد دل ما به دست ما بازت داد
 

 هرگز نفسی به پیش ما ننشستی
 

 

 کاندر پیت از خانه غالمی نرسید
 

 
 

 برخیز و بیا که خواجه آوازت داد
 

 (156: 1341الدّين رامی،  و شرف 161: 1369کاشفی، )                               

غرابت چنین صورتی از مستزاد، گاه برخی پژوهشگران را واداشته است که اشعاری 

. چنین (302: 1355مقصودی،  ←)دست را نه مستزاد که نوعی مسمّط مثلّث بدانند  ازاين

های بند است بودن شعر، اتّفاق تمام مصراع گمان باطل است؛ زيرا شرط مسمّطقولی بی

 :(382تا: شمس قیس، بی)جز مصراع تسمیط  در قافیه، به
اند اين شعر را از بهر آن مسمّط خوانند که چند بیت را در سلک يک قافیّت کشیده

 . (382همان: )

بايست بند دومش، يعنی بیت دوم رباعی، در سلک بود، میپس اگر اين شعر، مسمّط می

 ای ديگر باشد و نیست.قافیه

مستزاد شگرفی آمده  ديوان ابن يمینای ديرين دارد. در اهراً چنین خطايی سابقهظ

او اين  ديوانکل متفاوت از وزن بدنۀ شعر است و در است که بیت افزودۀ آن بر وزنی به

له مخمّس در مدح عالءالدّين »است. عنوان اين شعر، شعر، مخمّس نامیده شده 

تا: ابن يمین، بی)ق. است 921راد، مورَّخ اساس چاپ باستانی، ظاهراً از آنِ نسخۀ «محمّد

 : (560همان: )رو کاتب قرن دهمی را بايد مسبّب چنین سهوی دانست  ؛ ازاين(نز
 

 در حضـرت بانصرت مخـدوم حقیقـی
 

 مستجمــع انــواع هنــر بحــر فضايـل 
 

 رتبه عـالء دول و ديــندستــور فلک
 

 او کهف افاضـل کس کـه بـود درگه آن 
 

 دار ای صبابوس من عرضهزمین
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 در حیّـز تقدير نگنجد که چنان است
 

 خسته بدان شکل و شمايل شوق مـن دل 
 

 از حضرت عزّت شهداهلل که شب و روز
 

 خواهم به تضرّع که بود کام تو حاصل 
 

 جز مستجاب اين دعا... مبادا به

اش، در قالب قطعه ساخته شده و اين افزودههای اين شعر بدون درنظرگرفتن مصراع

هايی به خود بهترين دلیل بر مستزادبودن آن است؛ زيرا مستزادها با افزودن مصراع

حال، اين شعر هیچ شباهتی با ديگر  اند. بااينشدههای مستقل ديگر ساخته میقالب

نوع نوشتن آن  اسلوب ابن يمین و ديگران ندارد و درظاهر،هایِ بهها و مسمّطمخمّس

دانیم از امکانات مستزاد است. میگرفتن آن با قالب مسمّطِ مخمّس شده  موجب اشتباه

به وزنی ديگر بیايد و در اين شعر نیز از همین  های افزودهيکی اين است که مصراع

مفعول مفاعیل مفاعیل »است: بدنۀ شعر در بحر هزج و بر وزن امکان استفاده شده 

و مصراع افزودۀ آن در بحر متقارب است « ستفعل مستفعل مستفعل فعلنم»يا « فعولن

 «.فعولن فعولن فعولن فعل»بر وزن 

نويس سدۀ دوازدهم، در بحث از خان لودی، تذکره ای که آمد، شیرعلیعالوه بر نمونه

صورتی از آن را شاهد آورده است که به قول خودش شاعری يک بیت را به  مستزادْ

 : (95: 1377لودی، )نمايد طريقی بیان کرده که دو بیت می
 

 آن پادشــاه اعظــم
 

 يعنـــی حقیقت مـا 
 

 در بسته بـود محکم
 

 يعنــی نبـود پیــدا 
 

 نـاگــاه دلـــق آدم
 

 يعنــی لبـاس اسمـا 
 

 بر در آمدپوشیــد و 
 

 يعنـی که شد هويدا 
 

 

اصطالح، بیت مسمّط يا مسجّعی است که هر لخت آن مصراعی  خان به شاهد شیرعلی

های بدنۀ شعر موافق است و ها با لختافزوده گرفته و شمار ارکان و وزن اين مصراع

 ای مستقل دارند.های افزوده قافیهمصراع

شمار ارکان و نیز وزن با بدنۀ شعر متّفق باشد، اين نوع مستزاد که مصراع افزوده در 

ها در قالب شعر، در عصر مشروطه و پس از آن، ای از نوآوریدر تعیین و تبیین پاره

ی نیما را که تعیین قالب آن با  «افسانه»تواند بسیار کارآمد باشد؛ مثالً شعر معروف  می

قس )ای مستزاد شمرد چهارپاره بسا بتوان دقّت میسّر نیست، چهمعیارهای سنّتی شعر به

ای، که با بندهای چهارپاره همراه شده، ؛ با اين توضیح که مصراع افزوده(86پورنامداريان: 

حال، ما در است و اين حالت در مستزادهای نیما بسیار شايع است. بااين بدون قافیه
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نّتی مستزاد ازحیث اينجا تنها به مستزادهايی از نیما نظر داريم که اغلب با معیارهای س

 صورت مطابقت دارند. 
 

 مستزادهای نیما .3

از اشعار نیما پنج شعر مستزاد است؛ اگرچه  (1375يوشیج، )در چاپ سیروس طاهباز 

خواهیم ديد که برخی از اين مقدار نیز حتّی در نظر مصحّح آن ظاهراً در شمار قالب 

اخیر در انتشار اشعار منتشرنشدۀ های هايی که در سالاست. امّا با کوشش مستزاد نبوده

است. از  های بسیار مهم او در اين قالب پديدار شده، آزمايشنیما صورت پذيرفته

آيد که او در فاصلۀ  تاريخی که نیما در پايان شعرهای خود درج کرده است، چنین برمی

لحاظ  است. اين میزان از مستزاد بههفده مستزاد مختلف ساخته  1318تا  1301زمانی 

ويژه اگر میزان مستزادهای او را با مستزادهای پرشمار کمّیّت بسیار اهمّیّت دارد؛ به

او کمتر از سی مستزاد وجود دارد؛  ديوانکسی چون سیّداشرف گیالنی بسنجیم که در 

رو افزون بر سیّداشرف، نیما را نیز بايد جزو شاعران مستزادساز شعر فارسی در پس  ازاين

 ه شمرد.از عصر مشروط

ای از هر نیما در کارنامۀ شعری خود از نوع اوّل مستزاد و نیز در يک مورد، آمیخته

ای آشکار در طرح قافیه. بخشی از مستزادهای نیما به  دو نوع آن دارد؛ هرچند با نوآوری

کنند؛ امّا از طرح عروضی ها قالب خود را چندان آشکار نمی دلیل نوع انتشار آن

توان از مستزادبودن قالبشان اطمینان ها، می بندی آنويژه پايانه، بههای افزود مصراع

های شود، گاه مصراعهای آزمودۀ پیش از او ديده میکه در شیوهداشت. نیما، چنان

ها به بیش از اين  رسانده و گاه شمار آنافزوده به بدنۀ شعرها را به سه چهار مصراع 

 است.مقدار نیز رسیده 

نیما، جز در يک مورد، همه در قالب مثنوی است. قالب مثنوی در سنّتِ مستزادهای 

است. اخوان ثالث نیما را تلويحاً مبتکر تر مستزادسازی چندان آزموده نشده کهن

؛ امّا در میان شاعران مشروطه و (154: 1376اخوان ثالث، )داند سرايش مثنوی مستزاد می

برگ »ای به نام پیش از نیما در شعر نوآورانه (1303متوفّی: )پس از آن، میرزادۀ عشقی 

است. اين شعر به گواهی مثنوی را پايۀ مستزاد خود قرار داده  (306: 1357) «بادبرده

است. يادداشتی که در پیشانی خود دارد، در ايّام اقامت عشقی در استانبول سروده شده 

 (5: 1357عشقی، )ق 1336تا 1333 مهاجرت او از ايران، بنا بر تاريخ شعرهای او، در فاصلۀ

برگ »رو تاريخ سرايش  است؛ ازاين ش بوده1297-1296تا  1294-1293برابر با حدود 
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که  ترين مثنوی مستزاد نیما، چنانش جلوتر نیست و قديمی1297-1296از « بادبرده

را در نشريۀ « افسانه»سالی که نیما شعر مبتکرانۀ  2ش است؛1301خواهد آمد، سرودۀ 

. اگر بخواهیم تاريخ سرايش اشعار (2/469: 1379پور،  آرين)عشقی منتشر کرد  رن بیستمق

نیز مثنوی مستزادی به تاريخ  ياسمیرشید  ديوانرا مالک فضل تقدّم قرار دهیم، در 

که در ادامۀ مقاله خواهد  . از سوی ديگر، چنان(ادامۀ مقاله ←)است آورده شده  1295

نیز مثنوی مستزادی ديده  (1266-1335)های هجايی ابوالقاسم الهوتی آمد، در سرود

شود که تاريخ سرايش ندارد. برای تکمیل بحث در تحوّل مثنوی مستزاد، بايد گفت می

را در  « مناظرۀ ادبی»الشعراء بهار نیز کمی بعدتر مستزاد از میان شاعران اين نسل، ملک

براين، از شاعران  . افزون(1028: 1368، بهار)است  در قالب مثنوی ساخته 1309

هم مثنوی مستزادی با صورتی  (1317متوفّی: )سرای غیرايرانی اقبال الهوری  فارسی

. مستزادهای اين شاعران (217: 1361الهوری، )است در کارنامۀ خود داشته  نسبتاً مبتکرانه

های افزودۀ کوتاهی مصراع اند؛ به اين ترتیب که مصراع ياوبیش مشابه غالباً در شکل، کم

ها يا با بدنۀ شعر اند و اين مصراعدر پی مصراع دوم يا هر دو مصراع مثنوی آورده

رسد هیچ شاعری به اندازۀ نیما در قالب نظرمی ای مستقل دارند. بهاند يا قافیهقافیه هم

 ه است.سابقهای آزمودۀ او در اين قالب ظاهراً بیمثنوی مستزاد ندارد و برخی شکل

« شیر»های مستزاد نیما آغاز کنیم، بايد از شعر ترين نمونهاگر بخواهیم از قديمی

 سخن به میان آوريم:  (1301)
 شب آمد مرا وقت غرّيدن است
 گه کار و هنگام گرديدن است

 به من تنگ کرده جهان جای را

 از اين بیشه بیرون کشم پای را

 حرام است خواب

 زين مغاکبرآرم تن زردگون 

 بغرّم بغرّيدنی هولناک

 که ريزد ز هم کوهساران همه
 بلرزد تن جويباران همه

 نگردند شاد...

 (60: 1375 ج،یوشي)                 
 

است؛ يعنی دو بیت مثنوی خود را نیما در اين شعر تا انتها همین شکل را رعايت کرده 

های افزوده نیز مقفّی نیستند. و مصراع با مصراع افزودۀ کوتاهی همراه کرده است
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ای بسیار ناچیز دارد. از شاعران عصر نبودن مصراع افزوده پیش از نیما سابقه قافیه

های افزودۀ آن هیچ مشروطه سیّداشرف گیالنی مسمّطی مستزاد سروده که در مصراع

 است: ای را مراعات نکردهقافیه
 

 مسیـــو!ای از قافلــه بـونــژور عقب افتاده
 

 شد خرت لنگ در اين مرحله بونژور موسیـو! 
 

 همـه عالم شـده پـر ولوله بونـژور موسیــو!
 

 صحن دنیاست پــر از غلغلـه بونژور موسیـو! 
 

 (کذا)تو بینداز به بستر يلـه بونژور موسیــو! 

 بری دل به خدامی

 بـری دل به خــدا از حـرکات و سکنات می
 

 فُکُل را بـزنــی با کـــروات خاصـه وقتی که 
 

 ای بت روح ]و[ روان وی دهنت قند و نبات
 

 بــه رخت بـاد ســالم و به جمالت صلــوات 
 

 عقـل از عشق تو شد باطله بونـژور موسیــو!
 با خبر باش آهای...  

     (1364 :1/35) 
 

کردن  آزمايشی در سستمثابۀ  که خواهیم ديد، ظاهراً به امّا نیما حذف قافیه را چنان

های سنّتی ديگر، پی جدّ در مستزادهای خود، مانند برخی قالبجايگاه آن در شعر به

زنگ »داد و به   دانیم در بوطیقای او قافیه جايگاه سنّتی خود را از دستاست. میگرفته 

؛ (154: 1394يوشیج، )« کندطنین مطلب را مسجّل می»تبديل شد که « آخر مطلب

هرجا که مطلبی است، در پايان آن، قافیه است. الزم نیست قافیه در حرف »رو  ازاين

متّفق باشد، دو کلمه ازحیث وزن و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه را به هم « روی»

 کوتاه جمالت کوتاهتکّه و در  وقتی که مطالب تکّه». در نظر او (155همان: ) 3«دهند می

و اين « همین نداشتن، عین داشتن است 4شته باشد.حتماً باید قافیه ندا»، شعر «است

؛ ظاهراً به همین داليل است که (همان)دهد می« لذّت بیشتری»حالت در تلقّی او 

اند. پورنامداريان گويا به سبب بهرههای کوتاه مستزادهای او از قافیه بیمصراع

 .(74: 1391)است دانسته « مستزادگونه»آن را « شیر»بودن شعر  نامقفّی

قافیه به جای آمدن در پی هر دو در برخی مستزادهای ديگر نیما، مصراع افزودۀ بی

است. نمونۀ چنین صورتی را در شعر بلند بیت مثنوی، پس از هر بیت آن آورده شده 

 توان نشان داد:می (1304) «امید مادر»

 شبی گرم هست و چنان تیره است

 کردنش خیره است که چشم از نگه

 نباريده ابر

 بر اين ساحل خلوت دوردست     
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« يک دست»و ( 71همان: ) (1304)« ديوانه»اين شکل از مستزاد را نیما در شعرهای 

است. یز تکرار کرده ن (104: 1396يوشیج، ( )1306)« چشم»و  (47ب: 1397يوشیج، ( )1305)

تفاوت اين شکل از مستزاد نیما با مستزاد کسانی که از عصر مشروطه به بعد با اين 

 ست.اند، در نبودِ نظرگیر قافیه در مصراع افزودۀ نیماانگاره مثنوی مستزاد ساخته

افزودۀ کوتاه و  هایمثنوی مستزادی است که مصراع (1304)« خانوادۀ سرباز»شعر 

 :(86: 1375يوشیج، )اند و با هم مقفّی نیز هستند پس از دو بیت آمدهبلند آن 
 

 سوزد بر دم پرده     شمع می
 تاکنون اين زن خواب ناکرده

 ست او روی گهوار                تکیه داده

 آه بیچاره آه بیچاره
 اشست پردۀ خانه وصلۀ چندی                                 

 اشحافظ النه                                 

اند و کوتاه و بلند. مصراع بلند ازحیث شمار ارکان های افزوده دوگانهدر اين مستزاد بیت

های وجود مصراع 5عروضی با بدنۀ شعر برابر است و مصراع کوتاه يک لخت کمتر دارد.

ر نیما و هم در شعر شاعران پیش که خواهیم ديد، هم در شع افزودۀ کوتاه و بلند، چنان

از او سابقه دارد؛ امّا سخن در اين است که نیما در اين شعر هر دو نوع مستزادسازی را 

تر از بدنۀ تواند کوتاهتر گفتیم که مصراع افزوده در مستزاد هم می است. پیشدرآمیخته 

حال، برخی  اين ارد. باشعر باشد، هم نباشد، ولی در قافیه ضرورتاً با بدنۀ شعر مطابقت ند

اند بند و مستزاد شمردهاز محقّقان قالب اين شعر نیما را ترکیبی از مثنوی و ترکیب

حسنی، )اند بند مخمّس مستزاد نامیدهو برخی ديگر آن را ترکیب (503: 1355مقصودی، ←)

در های شعر است بندبودن، اتّفاق بند. نیاز به گفتن نیست که شرط ترکیب(124: 1371

جز بیت برگردان؛ حال آنکه قافیۀ بندهای اين شعر نیما بر انگارۀ مثنوی است و  قافیه، به

های شاعر مصراع»داند که  ای میمتّفق نیستند. پورنامداريان قالب اين شعر را مثنوی

 . (75: 1391)« کنددوم بیت سوم از هر سه بیت را نصف می

تر در اين سال، به نام ستزاد متقدّماست؛ م هفت مستزاد ساخته 1306نیما در 

است. طرح قافیه در بدنۀ اين شعر، مثنوی ماه سروده شده در فروردين« آخرين نگاه»

است و هر بندِ مبتکرانۀ آن شامل دو بیت است و در است و شعر به پنج بند بخش شده 

 گونه دريای مست خروشد بدان

 که گويا زمین... 

 (47: 1396يوشیج، )            
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جب تمايز آن است و همین موها مصراع افزودۀ کوتاهی بدون رعايت قافیه آمده  میان آن

با « امید مادر»برخالف « آخرين نگاه»رو  است؛ ازهمین شده« امید مادر»با صورت شعر 

 يابد:مصراع کوتاه پايان نمی
 بهار از دشت چون برکند خرگاه

 بسا مانَد گلی نشکفته بر راه

 تن خرد

 نبسته طرفی از ايام جز گرد

 به گرد ره بخفته با رخ زرد...
 (94: 1396يوشیج، )          

 

است. بدنۀ اين شعر نیز را ساخته « مدح امیر»ماه اين سال نیما شعر در اردبیهشت

افزودۀ  که مصراع است؛ چنانمثنوی است؛ امّا اين بار تفنّن نوآورانۀ ديگری در کار کرده 

بار پس از چهار بیت نخست آمده و تا بیت هشتم هر بیت با يک مصراع  کوتاهی نخستین

است و باز چهار بیت مثنوی بدون مصراع کوتاه آمده و در انتها کوتاهِ افزوده همراه شده 

6استفقط يک مصراع افزودۀ کوتاه، شعر را پايان بخشیده 
 . (99همان: )

تر،  است که پیشرا سروده « چشم»وهفتم شهريورماه اين سال، نیما شعر  در بیست

ام شهريورماه همین سال نیما مثنوی مستزاد اشاره سخن گفتیم. در سی از شکل آن به

است. او در اين شعر خود هر مصراع مثنوی را با دو مصراع را تمام کرده « صبح قلعه»

 های افزوده قافیه ندارند:کدام از مصراع است که هیچکوتاهِ افزوده همراه کرده 
 

 صبح است راه قلعه شلوغ است باز نیز

 بــرنديا تـــوپ می
 

 زننديا بانگ می 

 های کج و سست خاکريزيا روی جاده

 چرخ است رو به راه

 

 اسب است در تکان... 

 (105: همان)        

مستفعلن »يا « مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»وزن اصلی شعر در بحر مضارع است: 

مفعول »اند با ارکانی کمتر: های افزوده بر همان وزنو مصراع« فعلمفاعل مستفعلن 

که خواهیم  شکل شعر و ترتیب ابیات اين مستزاد، چنان«. مستفعلن فعل»يا « فاعلن

است و در مستزادهای ديد، در چند شعر ديگر نیما، گاه با قدری تفاوت تکرار شده 

 های ديگر سابقه دارد:ديگران نیز با وزن
 ست که تقريــر کند حال گـدا راآن کی

 

 یجاه تو عزّ با در حضرت شاهی    
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 را اــصب باد رــخب هـــچ لـبلبۀ نغم از
 

 ـیپگاه و شام هرــی      آه و هــنال از

 (505: 1372 ،يیفسا رستگار از نقل به)                                                         
است که در  (ق875متوفّی: )اين مستزاد ظاهراً همان مستزاد ابن حسام خوسفی 

. تفاوت (161: 1369)است واعظ کاشفی با يک مصراع افزوده نقل شده األفکار  بدايع

دست، در مستزادکردن قالب مثنوی و حذف قافیه در  هايی ازاينمستزاد نیما با نمونه

 های افزوده است.مصراع

را درست بر  (108: 1396يوشیج، )« بوتۀ ضعیف»در مهرماه اين سال، نیما شعر کوتاه 

شهید »ماه آن سال نیز شعر است و در دیساخته « صبح قلعه»شکل و وزن شعر 

 است:سروده شده « گمنام
 همه گفتند مرو، او نشنید

 نشود مرد دالور نومید
 ننهد وقع به کار دشمن

 گفت که من - قدر جری؟ کیست اين -

 بعد از آن ماند خموش، کرد انديشه کمی...

 (123: 1375 ج،یوشي)                          

در چاپ طاهباز از اشعار نیما، بیت افزوده فارغ از سطربندی نادقیق آن، چنین ضبط 

اين خطا و سطربندی نادرست «. بعد از آن ماند خموش و کرد انديشه کمی»است: شده 

نیز از  (470الف: 1397و  537: 1380يوشیج، )هايی که شراگیم يوشیج ناً در چاپآن عی

شود. حال آنکه بنا بر مقتضای وزن و ساختمان داده است، ديده می دست شعرهای نیما به

نادرست است. چنین سهوی ظاهراً از شکلی « خموش»شعر، وجود واو عطف پس از واژۀ 

ديده « خموش»است که بعد از کلمۀ پديد آمدهنوشتۀ نیما شبیه واو عطف در دست

خوردگی ساده نیست و با شیوۀ نوشتن حرف واو در شود؛ امّا اين شکل جز يک خط می

نوشتۀ نیما از اين شعر نوشته کامالً متفاوت است. برای ديدن تصوير دستهمان دست

های نوشتهبدون شمارۀ صفحه، در بخش دست)الف 1397توان به بخش ضمائمِ يوشیج، می

نوشتۀ خود آشکارا میان دو مصراع مراجعه کرد. بايد گفت نیما در دست (اشعار ديگر

که در مستزادسازی او معهود است،  ، چنان(بعد از آن ماند خموش/ کرد انديشه کمی...)افزوده 

است. اين امر موجب های شعر او به آن توجّه نشده يک از چاپفاصله داده که در هیچ

ويژه برای مخاطبان شعر نو، در نظر نخست به چشم مستزادبودن اين شعر، به شده تا

های افزودۀ دوگانه پس از دو مصراع« صبح قلعه»نیايد. در اين شعر برخالف مستزاد 
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اند. پورنامداريان بندهای ای را در مستزاد پديدار کردهو شکل خلّاقانه بیت مثنوی آمده

مصراع پنجم از نظر »اند و از نظر او قافیهدو همه که دوبهاين شعر را چهار مصراع دانست

 . (70: 1391)« وزنی بلندتر است و دارای زحافی در مايۀ وزنی چهار مصراع قبل است

. (126: 1375يوشیج، )است ساخته شده « سرباز فوالدين»در اسفندماه اين سال شعر 

در چاپ طاهباز « شهید گمنام»است و مانند « صبح قلعه»اين شعر نیز بر شکل و وزن 

دادن مستزادبودن اين شعر  چنان منتشر شده که مستزادبودنش پیدا نیست. برای نشان

 آن را بايد چنین نوشت:
 اين ماجـرا بـه چشـم کس ار زشت ور نکـوست

 

 آن کس کـه گفت با مــن اينـک بــرای اوست
 

 وين اوست کاو به دل       خواهد شنیدن اين...
 

 

مصراعی پورنامداريان اين شعر را همراه با شعرهای ديگری از نیما در قالب شعرهای سه

دو مصراع اوّل هر بند مقفّی است، امّا مصراع »؛ شعرهايی که (78: 1391)قرار داده است 

که . امّا در اين شعر، چنان(76همان: )« قافیه نیستسوم در هر بند با دو مصراع قبلی هم

حیث وزن دو مصراع  آمد، آنچه مصراع سوم قلمداد شده به« صبح قلعه» در بحث از شعر

 های ديگر کامالً متمايز است. است و از مصراعمستقلِ افزوده 

است. نیما در اين شعر خلّاقیّت را پايان داده « بعد از کار»نیما مستزاد  1307در 

و بیت آن، سه بیتِ خود را در قالب مثنوی مستزاد چنین نشان داده که پس از هر د

گانه، برخالف بیت های افزودۀ سهاست. مصراع دومِ دو بیتِ نخست از بیتافزوده آورده 

 :(85ب: 1397يوشیج، )آخر از اين ابیات، مقفّی است 
 

 بود خرمن تمام واشه به دست

 پدر آمد جلوی کلبه نشست

 آستینش هنوز بُد باال

 نظر افکند بر ره صحرا
 شلوغ        اهل ده هرکه بودبود صحرا  

 نمودفارغ از کار روز         رو به ده می 

 هاگوسفند، اسب، گاو     مرد، زن، بچّه 
 

است.  های افزوده را در مستزاد به شش رساندهکه پیداست نیما شمار مصراع چنان

گیالنی های مستزاد به بیش از دو مصراع در برخی شعرهای سیّداشرف افزايش مصراع

نظمی و فقط در پايان يکی از شعرهای او. چنین ابتکاری شود؛ هرچند با بینیز ديده می

 -1279)اکبر طاهرزاده صابر  زبان، میرزاعلیرا در شعر او متأثّر از مستزادهای شاعر ترک
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اقبال الهوری نیز در مثنوی مستزاد خود آوردن  7.(498: 1355مقصودی، )دانند  می (ق1329

. همچنین در (217: 1361)است  راع کوتاه افزوده را پس از هر بیت مثنوی آزمودهسه مص

های افزوده به شش تر ذکرش آمد، شمار مصراع مستزادی از میرزادۀ عشقی، که پیش

 ها با صورت مبتکرانۀ نیما متفاوت است: است؛ امّا آرايش و شکل آنرسیده 
 

 م افتاد ديروزره کنار بُسفُر اندر مرغزاری 8به گردش بر

 افروز نگاهش ديده چه نیکو مرغزاری طرف دريا در کناری

 درختان را حرير سبز بر سر        زمین را از زمرّد جامه در بر

 به هر سو با گلی راز      نموده مرغی آواز... 
 (306: 1357 ،یعشق)                           

 

اين مستزاد عشقی که در نوع خود خالقانه است و طرف توجّه پژوهشگران نیز 

، از معدود (2/372: 1379پور،  آرين)آنکه در کیفیّت قالب آن بحث شود  قرارگرفته، بی

ترتیب  اين است؛ بهمستزادهايی است که پیش از نیما براساس قالب مثنوی ساخته شده 

ای ها با هم قافیهيی افزوده همراه است و اين مصراعهاکه هر مصراع مثنوی او با مصراع

ای مستقل که شمار ارکان عروضی آن مستقل دارند، سپس باز بیتی افزوده آمده با قافیه

از بدنۀ شعر يک رکن کمتر است. پس از آن ديگربار، بیت افزودۀ ديگری آمده است که 

است. حقا از اين اره گسترش يافته از بدنۀ شعر دو رکن کمتر دارد و شعر با تکرار اين انگ

حال، مستزاد مهمّ و  مستزاد عشقی تا رسیدن به قالب نیمايی راه زيادی نیست. بااين

 آزاديستاننشريۀ  4از شمس کسمايی در شمارۀ « پرورش طبیعت»ای نیز به نام نوآورانه

توجّه منتشرشده بود که سزاوار  1299شهريور  21به تاريخ  (1299-1268)تقی رفعت 

های آن شعر را بايد مانند برخی از شعرهای ؛ اگرچه مصراع(458-457همان: )است 

 ابوالقاسم الهوتی مطابق اقتضای وزن و فارغ از نحوۀ نوشتنشان درنظرگرفت. 

سابقه است، که در نوع خود ظاهراً بی« بعد از کار»هرروی، نوآوری نیما در مستزادِ  به

آنکه متوجّه مستزادبودن اين شعر است. او بیموجب اشتباه مصحّح اين شعر نیز شده 

فعالتن »است. او وزن بدنۀ شعر را باشد، در تشخیص وزن آن نیز دچار خطا شده 

، (85ب: 1397يوشیج، )است دانسته « فاعلن فاعلن»و وزن ابیات افزوده را « مفاعلن فعلن

های افزوده مطابق اقتضای عام مستزاد، بر همان وزن بدنۀ شعر است تحال آنکه وزن بی

 9«.فعل (فاعالتن)فعالتن »با اين ارکان: 

است. اين شعر به رعايت قافیه در را سروده  «عقاب نیل»نیما مستزاد  1308در 

حال، ابیات بدنۀ شعر، جز در بیت نخست، فاقد  های افزودۀ مستزاد وفادار است؛ بااينبیت
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اند و اين مستزاد تنها شعری است که اساس آن بر قالب مثنوی نیست. در چاپ قافیه

 (148: 1375يوشیج، )طاهباز از اشعار نیما، فاصلۀ میان دو مصراع بیتِ افزوده رعايت نشده 

ای از است. شراگیم يوشیج در چاپ تازهماندن اين مستزاد شده  و اين موجب پوشیده

که  است؛ چنانصورت شعری در قالب قطعه منتشر کرده  ا کامالً بهاشعار نیما، اين شعر ر

منزلۀ  هم، به های افزوده و دوگانۀ چسبیده بههمراه مصراع های بدنۀ شعر بهمصراع

. آشکار است که اين (269الف: 1397يوشیج، )اند قرار گرفته های قالب قطعه، مقابل هم بیت

اين شعر نبوده و تنها به چاپ طاهباز نظر  روی متوجّه مستزادبودن هیچ مصحّح به

که در بخش ضمائم همان چاپ، که تصوير سند اين شعر در آن  است؛ درحالیداشته

های نوشتهبدون شمارۀ صفحه، در بخش دست)صورت تايپی است  آمده و اتّفاقاَ سند آن نیز به

 است:کنیم نوشته میدرستی شعر را به ترتیبی که در اينجا نقل  ، نیما به(عنکبوت رنگ
 

 در سرزمین نیل عقابی است کان عقاب
 از پای تا به سر همچون شب سیاست

 که فروزندگان بر آبچشمان او چنان

 منقارهاش خوف       رفتارهاش شر...
 

ها قافیۀ عمودی و اصلی شعر در مصراعِ دومِ بیتِ افزوده رعايت شده است و اين مصراع

اند. گفتنی است که وجود قافیه در بیت قالب قطعه مراعات کردهقافیه را در الگوی 

است.  نخستِ بدنۀ شعر ظاهراً تصادفی است و در ادامه چنین حالتی حفظ نشده

و « صبح قلعه»های افزوده، مانند حیث ترتیب ابیات و مصراع همچنین شکل شعر از

های را از قالب« نیلعقاب »تفاوتش با آن، در طرح قافیه است. پورنامداريان شعر 

های ، يعنی همان مصراع«های دوموزن مصراع»و  (75: 1391)برساختۀ نیما دانسته 

. (76همان: )است افزوده در تلقّی ما، را با وزن مصراع اول قدری متفاوت ذکر کرده 

درستی به سطربندی نادرست اين شعر در مجموعۀ اشعار نیما اشاره حال، او به بااين

 . (همان) استکرده

 است: براساس قالب مثنوی سروده شده« پسر خیالی»مستزاد  1311در 
 

 خواب ديدم پسری دارم خیلی مقبول
 آلوده دست آن طرفه پسر       هر دو خون

 ست و عجول خردساله پسری لیک رونده

 10آيند از دهمثل آن برزگران        که می

 (148همان: )                          



 35/ 24پیاپي ۀ، شمار1398، پاییز و زمستان 2 ۀ، شمار9ادب فارسي، سال 

است؛ امّا تفاوتی که با آن دارد در الگوی « صبح قلعه»شکل کلّی اين شعر نیز مطابق 

قافیۀ ابیات افزوده است. ابیات افزوده طرح چهارپاره را در قافیه دارند؛ يعنی مصراع دوم 

 اند. هر دو بیت با هم قافیه شده

تزاد با است. هر بیت اين مثنوی مسسروده شده « نگاه گرگ بوی سگ» 1312در 

های افزودۀ دو مصراعِ افزودۀ کوتاه و بلند پس از هر بیت همراه است. طرح قافیه در بیت

 :11اين شعر نیز مانند چهارپاره است
 

 باد تیـره هــر زمان دارد ز روی ما سفــر
 

 تــرکنـد اين وادی تاريـک را تاريکمی 
 

 ايــن درست                                   
 

 گويد که نهکس نمی 

 گردد عیانترکد از آن و راه میکوه می  برد اين باد و طوفان از همه تاب و توانمی
 

 بستــه است                                    
 

 هر مفرّ و روزنه 

  (151: 1396يوشیج، )

مبتکرانۀ مستزاد است دار يکی از انواع اين شعر تا اندازۀ زيادی ازحیث وزن و شکل وام

کاررفته  به (ق1196 -1276)های يغمای جندقی بار در برخی نوحهکه ظاهراً نخستین

 است:
 از مه نو باز در دست فلک خنجر نگر

 

 کینۀ اختر نگر درنگر

 آسمان را در کمین آل پیغمبر نگر

 

 کینۀ اختر نگر درنگر

(1357 :314) 

، شايد به (نسیم شمال)اين شکل مستزاد در عصر مشروطه در شعرهای سیّداشرف گیالنی 

 دلیل خاستگاه اجتماعی او، مقبولیّت يافت و تقلید شد: 
 

 آور نگرای شهنشاه جوان شیران جنگ

 

 عالمی ديگر نگر درنگر

 ملتی را راحت از مشروطه سرتاسر نگر

 

 عالمی ديگر نگر درنگر

(1364 :1/218) 

های افزودۀ خود را پس از ابتکار نیما در اين شکل از مستزاد در آن است که او مصراع

است، نه پس از هر مصراع؛ و به جای آنکه مانند يغما و سیّداشرف بیتی کامل آورده 

هايی مستقل در ها را با قافیه های افزوده را تنها در کارکرد رديف شعر نگاه دارد، آنبیت

است. شمیسا مستزاد سیّداشرف را سترش شعرش قرار داده خدمت موسیقی و گ

های افزوده را صورتی از تکرار نامیده و مصراع« مستزاد ترجیعی»مبتکرانه دانسته و 

 .(326همان: )است ترجیع قلم داده 



 مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه/ 36

است. اين شعر در قالب ، ساخته شده «سه نفر»آخرين مستزاد نیما، 1318سال     

اند، طرح مثنوی را در قافیه افزوده نیز که پس از هر مصراع آمدههای مثنوی است و بیت

 دارند:
 صداآيد بیيک نفر دنبال من دائم می

  12بگذردوز برم می

 يک نفر از پیش روی من گريزان هرکجا

 درد چشم بر من می

 (166: 1396يوشیج، )                    

های آزمودۀ ترين شکل به صورتافزوده، شبیههای اين شعر ازجهت حفظ قافیۀ مصراع

مستزاد است. ابوالقاسم الهوتی در يکی از سرودهای هجايی خود طرحی را در قافیه 

است که بسیار شبیه طرح قافیه در شعر نیماست. در اين شعرِ الهوتی  رعايت کرده

هجايی  چهارم، هشت و دوم هایعمصرا و اند(décasyllabe) هجايیده سوم و اوّل هایمصراع

(octocyllabe) توان شمرد:و اين صورت را نوعی مستزاد در اشعار غیر عروضی می 
 

 دوستم وقتی که در سفر باشد

 گیرم بويش رااز گل می

 روز و شب خیالش به سر باشد

 بینم رويش را                  در دل می

 (236: تا ی،بیالهوت)             

تر ذکرش آمد، پیش از نیما مثنوی مستزاد خود  نیز که پیش ياسمیبراين، رشید  افزون

 است:را بر همین الگوی قافیه سروده بوده 
 

 که با من بگوی   ای در چمنبه گل گفت پروانه

 کـه داده تـو را و نـداده به من

 

 چنین رنگ و بوی؟  

 (31: 1362، ياسمیرشید )

های قافیه در شعرهای برخی شاعران نیما با برخی طرحطرح قافیه در مستزادهای 

  13 ها صرف نظر شد. فرانسوی نیز سنجیدنی است که در اينجا از اشاره به آن

که آخرين مستزاد مورّخ نیماست، مصادف است « سه نفر»گفتنی است سال سرايش 

. او در (264: 1367خانلری، )هايی که نیما به قالب ابداعی خود دست يافته است با سال

سال پس از تاريخ سرودن ، يک1319در  ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگانرسالۀ 

فهم »بر  ط و مستزاد را چارۀ شعرای ما بنابند و مسمّهای ترجیعنفر، قالبسهمستزاد 

 های شعر کالسیک فارسی ذکردر غلبه بر اسارت و محدوديت« ابتدايی و سادۀ خود
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کدام از از اين اختراعات زنجیر اصلی اسارت اصلی را  هیچ»از نظر او حال،  اينکند؛ با می

   .(53: 2535)يوشیج، « نتوانسته است پاره کند
  

 نتیجه .4

است، جز شعرهای مستزاد نیما که با انتشار اشعار منتشرنشدۀ او میزان نظرگیری يافته 

دو تن  میان يکی در يک نمونه، همه در قالب مثنوی است. قالب مثنوی مستزاد، جز در

از معاصران نیما، سابقۀ چندانی در شعر فارسی ندارد و هیچ شاعری نیز به اندازۀ او در 

کردن قافیه  حذف در او آزمايش محل غالباً نیما مستزادهای است. نیازموده طبع قالب اين

ی متنوّع هاها و ابیات افزوده، شکلاند و او با همین کار و نیز نحوۀ قراردادن مصراعبوده

گاه موجب  قالب، اين در نیما هاینوآوری است. ساخته مستزاد قالب در ایسابقهبی گاه و

که از مستزادهای او به دلیل شکل نامعهودشان غفلت شود و حتّی در تصحیح  شده است

ها سطربندی مناسب صورت نپذيرد. شمار مستزادهای نیما گواه عنايت او به  و انتشار آن

رو  ترين پیشینه در قوالب سنّتی برای قالب ابداعی اوست؛ ازايناست که مهمّاين قالب 

 ازپیش در تکوين قالب نیمايی درنظرگرفته شود. تواند بیشسهم اين قالب می
 

 نوشت پي
 متن: جامی  .1

ذکر  1304ترين مستزاد نیماست، را که قديمی« شیر»گفتنی است اخوان ثالث تاريخ سرايش شعر   .2

 (. تفاوت اين دو تاريخ تأثیری در نتايج بحث ما در اينجا ندارد.154: 1376)است کرده 

 شودیم دهيد یقرآن( یقواف) فواصل ارۀدرب زین قدما انیم در هیقاف از ایتلقّی نیچن به کينزد  .3

 .(609: 2008 ،یوطیالسّ←)

 .ماست از دهایتأک  .4

 شدن قائل صورت در. فع فاعالتن دو به هم و کرد عیتقط اتنییفاعل دو به توان یم هم را شعر نيا وزن  .5

 ینجف ابوالحسن. دارد کمتر رکن کي شعر نيا در کوتاه ۀافزود مصراع گفت ديبا نخست، عیتقط به
 داده قلم دوم عیتقط مطابق و یدور را آن وزن است، آورده نخست عیتقط ليذ  را شعر نيا وزن اگرچه

 فيتعر بر بنا شعر نيا که است شده متذکّر ینجف مطلب یۀحاش در زاده بیطب(. 261: 1397) است

 (.همان) باشد یدور تواند ینم یدر وزن از ینجف

 مقاله، نيا محدود مجال در ،ردک نقل را شعر تمام ديبا مستزاد نيا شکل دادن دست به یبرا ازآنجاکه  .6
 .ستین آن فیتوص به کردن بسنده جز یا چاره

 .2/64: 1379 پور، نيآر ← داشرفیّس بر صابر یکلّ ریتأث یبرا زین  .7

 بو: متن  .8

 .ب و الف1398 مقدم، یائیعل ← او حیتصح یها جنبه ريسا یبرا زین  .9
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. است  آورده خود شعر یۀقاف در[ de] تلفّظ با ظاهرا را[ deh] «ده» ۀواژ ماین مبینی یم که چنان .10

 ینشو بماندن یجا کي به از/ ده بر از در به یجا ینبر هقانا،يد»: دارد سابقه او شعر در یتلفّظ نیچن

(. 159: 1375 ج،یوشي) «روکرده تو به شهر از مردم ناتوان/ نديگو فراوان تو بيفر بهر از سخن - آزرده
 .ستین یمنتف زین باشند شده تلفّظ ملفوظ ،ی ناملفوظ در کلمات قافیه«ها» نکهيا احتمال حال، نيباا

های مختوم به های ملفوظ و ناملفوظ در میان شاعران کهن شعر فارسی، نظیر کردن کلمه قافیه

ماه رمضان »ای با مطلعِ است. منوچهری در قصیدهق( نیز سابقه داشته 432منوچهری دامغانی )وفات 

اين بیت را نیز آورده است که در آن کلمۀ قافیه در « هلل ةلمنّرفت و مرا رفتن او به/ عید رمضان آمد، ا
«  بر آمدنِ عید و برون رفتن روزه/ ساقی بدهم باده، بر باغ و به سبزه»اصل به های ناملفوظ است: 

 (. 99: 1375)منوچهری، 

 دومِ ۀافزود مصراع در را هیقاف شيآرا واژه، کي ضبط در سهو شعر، نيا تصحیح در که است یگفتن .11
 «کهن دارد یخواهش» صورت به ديبا «نیکه دارد یخواهش» مصراع. است کرده آشفته پنجم تیب

 (.151: 1396 ج،یوشي« )من به یبده خود یبو: »باشد درست مصراع نيا با اش هیقاف تا شود حیتصح

 گذرد می: متن .12

آورده شده در تحرير نخست مقاله، موارد تأثیرپذيرفتن نیما از برخی شاعران فرانسویِ دلخواهش  .13
بود که به مقتضای رعايت ضوابط مربوط به حجم هر مقاله در اين مجله حذف شد. گفتنی است اين 

 زودی منتشر خواهد شد.موارد محذوف، موضوع مقالۀ مستقلی قرار گرفت که به
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