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مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه
مهدی علیائيمقدّم

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه تهران
(از ص  21تا )39
تاريخ دريافت مقاله ،1398/2/17 :تاريخ پذيرش مقاله1398/12/24 :
علمی-پژوهشی

چکیده
قالب مستزاد در شعر کهن فارسی مهمّترين پیشینه برای شعر نیمايی قلمداد شده است .با انتشار
شعرهای منتشرنشدۀ نیما يوشیج در سالهای اخیر ،بخش مهمّی از آزمايشهای او در اين قالب آشکار
گشته است .نیما مستزادهای خود را غالباً در قالب مثنوی ساخته است که سابقۀ چندانی در سنّت
مستزادسازی شعر فارسی ندارد .مثنویهای مستزاد نیما با شکلهای مبتکرانهای که گاه در ترتیب ابیات
و مصراعهای افزوده و نیز الگوی قافیه دارد ،در تاريخ تحوّل قالب مستزاد سزاوار توجّه بسیار است.
بهنظرمی رسد هیچ شاعری به اندازۀ نیما در قالب مثنوی مستزاد ندارد و شکلهای آزمودۀ او در اين
قالب گاه بیسابقه است .نیما در مستزادهای خود با حذفکردن قافیه ،مجالی ديگر برای آزمايش نظريّۀ
خود دربارۀ اين عنصر موسیقايی شعر يافته است .اين آزمايش در کنار تجربههای مشابه او در ساير
قالبهای سنّتی زمینۀ مناسبی برای قالب ابداعی او فراهم کرده است که در آن سطرها و بیتها ضرورتاً
به قافیه ختم نمیشود .بااينحال ،برخی مستزادهای نیما به دلیل نوآوریهای او در اين قالب ،ظاهراً
مصداق مستزاد شمرده نشده است؛ تاآنجاکه برخی مصحّحانِ شعرهای او ،بعضی از مستزادهای او را
بدون سطربندی مناسب اين قالب منتشر کردهاند؛ ازاينرو بخشی از کارنامۀ مستزادسازی نیما بر
مخاطبان شعرش و حتّی برخی پژوهشگران شعر معاصر پوشیده مانده است.
واژههای کلیدی :نیما يوشیج ،مثنوی مستزاد ،شعر نیمايی ،حذف قافیه.
* .رايانامۀ نويسنده:

olyaei@ut.ac.ir
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 .1مقدّمه
در مجموعه های اشعار منتشرشدۀ نیما يوشیج ،در میان شعرهايی که به قالبهای سنّتی
سروده شدهاند و گاه نیز بسیار بلندند ،شعرهای نسبتاً زيادی در قالب مستزاد ديده
میشود .برخی از اين شعرها ازحیث خالقیّتهايی که نیما در اين قالب بهکاربسته است
هم در تاريخ تحوّل اين قالب و هم در شکلگیری قالب آزاد نیمايی شايان توجّه است.
اين خالقیّت ها گاه موجب شده است که مستزادهای او از مصاديق اين قالب شمرده
نشوند و چهبسا از زمرۀ نوآوریهای او در قالبهای کهن شعر فارسی بهشمارآيند .قالب
مستزاد به گواهی اشعاری که در طول تاريخ آن در ادبیّات فارسی سروده شده ،دارای
شکلهای کم وبیش متنوّعی است .نیما در مستزادهای خود گاه از صورتهايی بهره برده
که برخی از آنها ظاهراً برای نخستین بار در شعر فارسی رخ نموده است .اين مقاله بر
آن است تا با بررسی مستزادهای نیما ،از قديمترين نمونۀ مورَّخ آنها تا متأخرترينشان،
نشان دهد تنوّع شکلهای مستزاد در آثار نیما بیش از هر شاعر ديگری است و نیز دامنۀ
مصاديق قالب مستزاد در آثار او گستردهتر از آن است که غالباَ بهنظرمیرسد.
درعینحال ،بر رسی مستزادهای نیما نشان خواهد داد که اين قالب سنتی شعر فارسی،
مانند برخی قالبهای ديگر آن ،آزمايشگاهی است برای نیما در سستکردن جايگاه
قافیه در شعر .در میان محقّقان معاصر پورنامداريان به «تغییر در شیوۀ استفاده از قافیه»
در میان «شعرهای نیمهسنتیِ» نیما ،از جمله در برخی از «مستزادگونه»های او در چاپ
طاهباز ،توجّه داشته است (.)65 :1391
قالب مستزاد در نظر محقّقان ،بهرغم تفاوتی که با قالب نیمايی دارد ،پیشینهای
درخور ذکر برای آن قلمداد شده است (اخوان ثالث149 :1376 ،و خانلری .)270 :1367 ،با
انتشار اشعار منتشرنشدۀ نیما در سالهای اخیر ،چنانکه خواهیم ديد ،میزان اهتمام
نیما در اين قالب آشکارتر شده است و اين امر در شکلگیری قالب ابداعی او سزاوار
التفاتی بیشازپیش است .خود او در آزمودن قالبهای سنّتی شعر فارسی برای رسیدن
به قالب ابداعی خود گفته است:
در آثار من میبینید سالهای متمادی من دست به هر شکلی انداختهام؛ مثل اينکه
تمرين میکرده ام و در شب تاريک دست به زمین مالیده ،راهی را میجستهام و
گمشدهای داشتهام (يوشیج.)130 :1394 ،

اين قالب از يک بابت تساوی ارکان عروضی مصراعها را در گذشتۀ شعر فارسی نقض
کرده است؛ امّا تفاوت آن با قالب نیمايی در اين است که نامتساویبودن مصراعها تابع
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نظمی است و مصراعهای نامتساوی از الگويی پیروی میکنند که محلّ قرارگرفتن و
طرح قافیه را در آنها پیشبینیپذير میسازد؛ بهعبارتديگر ،کوتاهی و بلندی مصراعها
و الگوی قافیه در آن ها ،فارغ از هر آرايش صوری ،از ساختاری معیّن و يکسان پیروی
میکند.
 .2قالب مستزاد
مستزاد بهحیث ماهیّت عروضی در عامترين داللت خود ،مصراع «افزوده»ای است که
غالباً با کمّیّت کمتر و يکسان ارکان عروضی از بدنۀ مصراعها و بیتهای متساوی شعر
کهن فارسی متمايز میشود .بنا بر اين داللت ،مصراع افزوده به پايان مصراع يا بیتهای
بدنۀ شعر ،قاعدتا بايد دستکم يک رکن عروضی کمتر داشته باشد .نمونۀ چنین نوعی را
میتوان در اين مستزاد سیّداشرف گیالنی (1352-1287ق) ديد که مصراعهای بدنۀ شعر
سهرکنی است و مصراع افزوده دورکنی:
به ايرانی نويد آمد خــوش آمــد
که عید آمد خوش آمد
همان عید سعید آمد خـوش آمد
که عید آمد خوش آمد
()144/1 :1364

در اين نوع مستزاد ،شمار رکنهای مصراع افزوده میتواند تنها به يک رکن از ارکان
عروضی مصراع يا بیتی که به آن افزوده شده ،کاهش يابد و اين رکن غالباً رکن آخر از
وزن مصراع يا بیت بدنۀ شعر است .اين مستزاد ابن يمین (متوفی 769ق) نمونهای است
از اين نوع:
ای آنکه دل از تو بر نگیرم هرگز میدان

زان ياد همی دار که با من بستی

پیمان

در ادامۀ مقاله نیز مستزادی از میرزادۀ عشقی خواهد آمد که در آن مصراعهای افزوده
با کاهش رکنهای عروضی از بدنۀ شعر متمايز شدهاند .اين تلقّی عامّ قالب مستزاد ،با
الگوهای مختلف قافیه و گاه وزن و نیز شمار و نحوۀ قرارگرفتن مصراعهای افزوده،
صورتهای متنوّعی پديدار میکند .در شعر عصر مشروطه عموماً و در شعر نیما خصوصاً،
اين نوع از مستزاد شواهد بسیار دارد.
امّا در قالب مستزاد نوع ديگری نیز وجود داشته که کمتر محلّ توجّه بوده است و
گاه حتّی در کتابهای مفصّل انواع ادبی فارسیِ متأخّر اصالً سخنی از آن نیست (برای
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نمونه ← شمسالعلماء327 :1328 ،؛ مؤتمن118 :1339 ،؛ همايی220 :1354 ،؛ رستگار فسايی،

 504 :1372و شمیسا .)312 :1387 ،چنین مستزادی برمبنای کاهش کمّی ارکان عروضی
استوار نیست و مصراع مستزاد در شمار ارکان با مصراعهای بدنۀ شعر برابر است؛ ازاينرو
تمايز آن با مصراعهای اصلی شعر برمبنای الگوی متمايز قافیه و گاه وزن و نیز ترتیب
قرارگرفتن آن در شعر آشکار می شود .اين نوع از مستزاد را در میان منابع متقدّمتر،
پیش از واعظ کاشفی (متوفّی910 :ق) ،شرفالدّين رامی (متوفّی795 :ق) با اين رباعی
مستزاد شناسانده است:
هرگز دل ما از تو به کامی نرسید
وصلت چو رسید جز به خامی 1نرسید
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
(کاشفی 161 :1369 ،و شرفالدّين رامی)156 :1341 ،

غرابت چنین صورتی از مستزاد ،گاه برخی پژوهشگران را واداشته است که اشعاری
ازايندست را نه مستزاد که نوعی مسمّط مثلّث بدانند (← مقصودی .)302 :1355 ،چنین
قولی بیگمان باطل است؛ زيرا شرط مسمّطبودن شعر ،اتّفاق تمام مصراعهای بند است
در قافیه ،بهجز مصراع تسمیط (شمس قیس ،بیتا:)382 :
اين شعر را از بهر آن مسمّط خوانند که چند بیت را در سلک يک قافیّت کشیدهاند
(همان.)382 :

پس اگر اين شعر ،مسمّط میبود ،میبايست بند دومش ،يعنی بیت دوم رباعی ،در سلک
قافیهای ديگر باشد و نیست.
ظاهراً چنین خطايی سابقهای ديرين دارد .در ديوان ابن يمین مستزاد شگرفی آمده
است که بیت افزودۀ آن بر وزنی بهکل متفاوت از وزن بدنۀ شعر است و در ديوان او اين
شعر ،مخمّس نامیده شده است .عنوان اين شعر« ،له مخمّس در مدح عالءالدّين
محمّد» ،ظاهراً از آنِ نسخۀ اساس چاپ باستانیراد ،مورَّخ 921ق .است (ابن يمین ،بیتا:
نز)؛ ازاينرو کاتب قرن دهمی را بايد مسبّب چنین سهوی دانست (همان:)560 :
در حضـرت بانصرت مخـدوم حقیقـی

مستجمــع انــواع هنــر بحــر فضايـل

دستــور فلکرتبه عـالء دول و ديــن

آنکس کـه بـود درگه او کهف افاضـل

زمینبوس من عرضهدار ای صبا
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در حیّـز تقدير نگنجد که چنان است

شوق مـن دلخسته بدان شکل و شمايل

از حضرت عزّت شهداهلل که شب و روز

خواهم به تضرّع که بود کام تو حاصل

مبادا بهجز مستجاب اين دعا...

اين شعر بدون درنظرگرفتن مصراعهای افزودهاش ،در قالب قطعه ساخته شده و اين
خود بهترين دلیل بر مستزادبودن آن است؛ زيرا مستزادها با افزودن مصراعهايی به
قالبهای مستقل ديگر ساخته میشدهاند .بااينحال ،اين شعر هیچ شباهتی با ديگر
مخمّسها و مسمّطهایِ بهاسلوب ابن يمین و ديگران ندارد و درظاهر ،نوع نوشتن آن
موجب اشتباهگرفتن آن با قالب مسمّطِ مخمّس شده است .میدانیم از امکانات مستزاد
يکی اين است که مصراعهای افزوده به وزنی ديگر بیايد و در اين شعر نیز از همین
امکان استفاده شده است :بدنۀ شعر در بحر هزج و بر وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل
فعولن» يا «مستفعل مستفعل مستفعل فعلن» و مصراع افزودۀ آن در بحر متقارب است
بر وزن «فعولن فعولن فعولن فعل».
عالوه بر نمونهای که آمد ،شیرعلیخان لودی ،تذکرهنويس سدۀ دوازدهم ،در بحث از
مستزادْ صورتی از آن را شاهد آورده است که به قول خودش شاعری يک بیت را به
طريقی بیان کرده که دو بیت مینمايد (لودی:)95 :1377 ،
آن پادشــاه اعظــم

يعنـــی حقیقت مـا

در بسته بـود محکم

يعنــی نبـود پیــدا

نـاگــاه دلـــق آدم

يعنــی لبـاس اسمـا

پوشیــد و بر در آمد

يعنـی که شد هويدا

شاهد شیرعلیخان به اصطالح ،بیت مسمّط يا مسجّعی است که هر لخت آن مصراعی
افزوده گرفته و شمار ارکان و وزن اين مصراعها با لختهای بدنۀ شعر موافق است و
مصراعهای افزوده قافیهای مستقل دارند.
اين نوع مستزاد که مصراع افزوده در شمار ارکان و نیز وزن با بدنۀ شعر متّفق باشد،
در تعیین و تبیین پارهای از نوآوریها در قالب شعر ،در عصر مشروطه و پس از آن،
میتواند بسیار کارآمد باشد؛ مثالً شعر معروف «افسانه»ی نیما را که تعیین قالب آن با
معیارهای سنّتی شعر بهدقّت میسّر نیست ،چهبسا بتوان چهارپارهای مستزاد شمرد (قس

پورنامداريان)86 :؛ با اين توضیح که مصراع افزودهای ،که با بندهای چهارپاره همراه شده،
بدون قافیه است و اين حالت در مستزادهای نیما بسیار شايع است .بااينحال ،ما در
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اينجا تنها به مستزادهايی از نیما نظر داريم که اغلب با معیارهای سنّتی مستزاد ازحیث
صورت مطابقت دارند.
 .3مستزادهای نیما
در چاپ سیروس طاهباز (يوشیج )1375 ،از اشعار نیما پنج شعر مستزاد است؛ اگرچه
خواهیم ديد که برخی از اين مقدار نیز حتّی در نظر مصحّح آن ظاهراً در شمار قالب
مستزاد نبوده است .امّا با کوششهايی که در سالهای اخیر در انتشار اشعار منتشرنشدۀ
نیما صورت پذيرفته ،آزمايشهای بسیار مهم او در اين قالب پديدار شده است .از
تاريخی که نیما در پايان شعرهای خود درج کرده است ،چنین برمیآيد که او در فاصلۀ
زمانی  1301تا  1318هفده مستزاد مختلف ساخته است .اين میزان از مستزاد بهلحاظ
کمّیّت بسیار اهمّیّت دارد؛ بهويژه اگر میزان مستزادهای او را با مستزادهای پرشمار
کسی چون سیّداشرف گیالنی بسنجیم که در ديوان او کمتر از سی مستزاد وجود دارد؛
ازاين رو افزون بر سیّداشرف ،نیما را نیز بايد جزو شاعران مستزادساز شعر فارسی در پس
از عصر مشروطه شمرد.
نیما در کارنامۀ شعری خود از نوع اوّل مستزاد و نیز در يک مورد ،آمیختهای از هر
دو نوع آن دارد؛ هرچند با نوآوری ای آشکار در طرح قافیه .بخشی از مستزادهای نیما به
دلیل نوع انتشار آنها قالب خود را چندان آشکار نمیکنند؛ امّا از طرح عروضی
مصراعهای افزوده ،بهويژه پايانبندی آنها ،میتوان از مستزادبودن قالبشان اطمینان
داشت .نیما ،چنانکه در شیوههای آزمودۀ پیش از او ديده میشود ،گاه مصراعهای
افزوده به بدنۀ شعرها را به سه چهار مصراع رسانده و گاه شمار آنها به بیش از اين
مقدار نیز رسیده است.
مستزادهای نیما ،جز در يک مورد ،همه در قالب مثنوی است .قالب مثنوی در سنّتِ
کهنتر مستزادسازی چندان آزموده نشده است .اخوان ثالث نیما را تلويحاً مبتکر
سرايش مثنوی مستزاد میداند (اخوان ثالث)154 :1376 ،؛ امّا در میان شاعران مشروطه و
پس از آن ،میرزادۀ عشقی (متوفّی )1303 :پیش از نیما در شعر نوآورانهای به نام «برگ
بادبرده» ( )306 :1357مثنوی را پايۀ مستزاد خود قرار داده است .اين شعر به گواهی
يادداشتی که در پیشانی خود دارد ،در ايّام اقامت عشقی در استانبول سروده شده است.
مهاجرت او از ايران ،بنا بر تاريخ شعرهای او ،در فاصلۀ 1333تا 1336ق (عشقی)5 :1357 ،
برابر با حدود  1294-1293تا 1297-1296ش بوده است؛ ازاينرو تاريخ سرايش «برگ
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بادبرده» از 1297-1296ش جلوتر نیست و قديمیترين مثنوی مستزاد نیما ،چنانکه
خواهد آمد ،سرودۀ 1301ش است؛ 2سالی که نیما شعر مبتکرانۀ «افسانه» را در نشريۀ
قرن بیستم عشقی منتشر کرد (آرينپور .)469/2 :1379 ،اگر بخواهیم تاريخ سرايش اشعار
را مالک فضل تقدّم قرار دهیم ،در ديوان رشید ياسمی نیز مثنوی مستزادی به تاريخ
 1295آورده شده است (← ادامۀ مقاله) .از سوی ديگر ،چنانکه در ادامۀ مقاله خواهد
آمد ،در سرودهای هجايی ابوالقاسم الهوتی ( )1266-1335نیز مثنوی مستزادی ديده
می شود که تاريخ سرايش ندارد .برای تکمیل بحث در تحوّل مثنوی مستزاد ،بايد گفت
از میان شاعران اين نسل ،ملکالشعراء بهار نیز کمی بعدتر مستزاد «مناظرۀ ادبی» را در
 1309در قالب مثنوی ساخته است (بهار .)1028 :1368 ،افزونبراين ،از شاعران
فارسیسرای غیرايرانی اقبال الهوری (متوفّی )1317 :هم مثنوی مستزادی با صورتی
نسبتاً مبتکرانه در کارنامۀ خود داشته است (الهوری .)217 :1361 ،مستزادهای اين شاعران
غالباً در شکل ،کموبیش مشابهاند؛ به اين ترتیب که مصراع يا مصراعهای افزودۀ کوتاهی
در پی مصراع دوم يا هر دو مصراع مثنوی آوردهاند و اين مصراعها يا با بدنۀ شعر
همقافیهاند يا قافیهای مستقل دارند .بهنظرمیرسد هیچ شاعری به اندازۀ نیما در قالب
مثنوی مستزاد ندارد و برخی شکلهای آزمودۀ او در اين قالب ظاهراً بیسابقه است.
اگر بخواهیم از قديمیترين نمونههای مستزاد نیما آغاز کنیم ،بايد از شعر «شیر»
( )1301سخن به میان آوريم:
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
برآرم تن زردگون زين مغاک
بغرّم بغرّيدنی هولناک
که ريزد ز هم کوهساران همه
بلرزد تن جويباران همه
نگردند شاد...
(يوشیج)60 :1375 ،

نیما در اين شعر تا انتها همین شکل را رعايت کرده است؛ يعنی دو بیت مثنوی خود را
با مصراع افزودۀ کوتاهی همراه کرده است و مصراعهای افزوده نیز مقفّی نیستند.
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قافیهنبودن مصراع افزوده پیش از نیما سابقهای بسیار ناچیز دارد .از شاعران عصر
مشروطه سیّداشرف گیالنی مسمّطی مستزاد سروده که در مصراعهای افزودۀ آن هیچ
قافیهای را مراعات نکرده است:
عقب افتادهای از قافلــه بـونــژور مسیـــو!

شد خرت لنگ در اين مرحله بونژور موسیـو!

همـه عالم شـده پـر ولوله بونـژور موسیــو!

صحن دنیاست پــر از غلغلـه بونژور موسیـو!

تو بینداز به بستر يلـه بونژور موسیــو! (کذا)

میبری دل به خدا
خاصـه وقتی که فُکُل را بـزنــی با کـــروات
میبـری دل به خــدا از حـرکات و سکنات
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...
()35/1 :1364

امّا نیما حذف قافیه را چنانکه خواهیم ديد ،ظاهراً بهمثابۀ آزمايشی در سستکردن
جايگاه آن در شعر بهجدّ در مستزادهای خود ،مانند برخی قالبهای سنّتی ديگر ،پی
گرفته است .میدانیم در بوطیقای او قافیه جايگاه سنّتی خود را از دست داد و به «زنگ
آخر مطلب» تبديل شد که «طنین مطلب را مسجّل میکند» (يوشیج)154 :1394 ،؛
ازاينرو « هرجا که مطلبی است ،در پايان آن ،قافیه است .الزم نیست قافیه در حرف
«روی» متّفق باشد ،دو کلمه ازحیث وزن و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه را به هم
میدهند»( 3همان .)155 :در نظر او «وقتی که مطالب تکّهتکّه و در جمالت کوتاهکوتاه
است» ،شعر «حتماً باید قافیه نداشته باشد 4.همین نداشتن ،عین داشتن است» و اين
حالت در تلقّی او «لذّت بیشتری» میدهد (همان)؛ ظاهراً به همین داليل است که
مصراعهای کوتاه مستزادهای او از قافیه بیبهرهاند .پورنامداريان گويا به سبب
نامقفّیبودن شعر «شیر» آن را «مستزادگونه» دانسته است (.)74 :1391
در برخی مستزادهای ديگر نیما ،مصراع افزودۀ بیقافیه به جای آمدن در پی هر دو
بیت مثنوی ،پس از هر بیت آن آورده شده است .نمونۀ چنین صورتی را در شعر بلند
«امید مادر» ( )1304میتوان نشان داد:
شبی گرم هست و چنان تیره است
که چشم از نگهکردنش خیره است
نباريده ابر
بر اين ساحل خلوت دوردست
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خروشد بدانگونه دريای مست
که گويا زمین...
(يوشیج)47 :1396 ،

اين شکل از مستزاد را نیما در شعرهای «ديوانه» (( )1304همان )71 :و «يک دست»
(( )1305يوشیج1397 ،ب )47 :و «چشم» (( )1306يوشیج )104 :1396 ،نیز تکرار کرده است.
تفاوت اين شکل از مستزاد نیما با مستزاد کسانی که از عصر مشروطه به بعد با اين
انگاره مثنوی مستزاد ساختهاند ،در نبودِ نظرگیر قافیه در مصراع افزودۀ نیماست.
شعر «خانوادۀ سرباز» ( )1304مثنوی مستزادی است که مصراعهای افزودۀ کوتاه و
بلند آن پس از دو بیت آمدهاند و با هم مقفّی نیز هستند (يوشیج:)86 :1375 ،
شمع میسوزد بر دم پرده
تاکنون اين زن خواب ناکرده
تکیه دادهست او روی گهوار
آه بیچاره آه بیچاره
وصلۀ چندیست پردۀ خانهاش
حافظ النهاش

در اين مستزاد بیتهای افزوده دوگانه اند و کوتاه و بلند .مصراع بلند ازحیث شمار ارکان
عروضی با بدنۀ شعر برابر است و مصراع کوتاه يک لخت کمتر دارد 5.وجود مصراعهای
افزودۀ کوتاه و بلند ،چنانکه خواهیم ديد ،هم در شعر نیما و هم در شعر شاعران پیش
از او سابقه دارد؛ امّا سخن در اين است که نیما در اين شعر هر دو نوع مستزادسازی را
درآمیخته است .پیشتر گفتیم که مصراع افزوده در مستزاد هم میتواند کوتاهتر از بدنۀ
شعر باشد ،هم نباشد ،ولی در قافیه ضرورتاً با بدنۀ شعر مطابقت ندارد .بااينحال ،برخی
از محقّقان قالب اين شعر نیما را ترکیبی از مثنوی و ترکیببند و مستزاد شمردهاند
(←مقصودی )503 :1355 ،و برخی ديگر آن را ترکیببند مخمّس مستزاد نامیدهاند (حسنی،
 .)124 :1371نیاز به گفتن نیست که شرط ترکیببندبودن ،اتّفاق بندهای شعر است در
قافیه ،به جز بیت برگردان؛ حال آنکه قافیۀ بندهای اين شعر نیما بر انگارۀ مثنوی است و
متّفق نیستند .پورنامداريان قالب اين شعر را مثنویای میداند که «شاعر مصراعهای
دوم بیت سوم از هر سه بیت را نصف میکند» (.)75 :1391
نیما در  1306هفت مستزاد ساخته است؛ مستزاد متقدّمتر در اين سال ،به نام
«آخرين نگاه» در فروردينماه سروده شده است .طرح قافیه در بدنۀ اين شعر ،مثنوی
است و شعر به پنج بند بخش شده است و هر بندِ مبتکرانۀ آن شامل دو بیت است و در
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میان آنها مصراع افزودۀ کوتاهی بدون رعايت قافیه آمده است و همین موجب تمايز آن
با صورت شعر «امید مادر» شده است؛ ازهمینرو «آخرين نگاه» برخالف «امید مادر» با
مصراع کوتاه پايان نمیيابد:
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...
(يوشیج)94 :1396 ،

در اردبیهشتماه اين سال نیما شعر «مدح امیر» را ساخته است .بدنۀ اين شعر نیز
مثنوی است؛ امّا اين بار تفنّن نوآورانۀ ديگری در کار کرده است؛ چنانکه مصراع افزودۀ
کوتاهی نخستین بار پس از چهار بیت نخست آمده و تا بیت هشتم هر بیت با يک مصراع
کوتاهِ افزوده همراه شده است و باز چهار بیت مثنوی بدون مصراع کوتاه آمده و در انتها
فقط يک مصراع افزودۀ کوتاه ،شعر را پايان بخشیده است(6همان.)99 :
در بیستوهفتم شهريورماه اين سال ،نیما شعر «چشم» را سروده است که پیشتر،
از شکل آن بهاشاره سخن گفتیم .در سیام شهريورماه همین سال نیما مثنوی مستزاد
«صبح قلعه» را تمام کرده است .او در اين شعر خود هر مصراع مثنوی را با دو مصراع
کوتاهِ افزوده همراه کرده است که هیچکدام از مصراعهای افزوده قافیه ندارند:
صبح است راه قلعه شلوغ است باز نیز
يا بانگ میزنند
يا تـــوپ میبــرند
يا روی جادههای کج و سست خاکريز
اسب است در تکان...
چرخ است رو به راه
(همان)105 :

وزن اصلی شعر در بحر مضارع است« :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن» يا «مستفعلن
مفاعل مستفعلن فعل» و مصراعهای افزوده بر همان وزناند با ارکانی کمتر« :مفعول
فاعلن» يا «مستفعلن فعل» .شکل شعر و ترتیب ابیات اين مستزاد ،چنانکه خواهیم
ديد ،در چند شعر ديگر نیما ،گاه با قدری تفاوت تکرار شده است و در مستزادهای
ديگران نیز با وزنهای ديگر سابقه دارد:
آن کیست که تقريــر کند حال گـدا را
در حضرت شاهی

با عزّ تو جاهی
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از نغمۀ بلبـل چـــه خبــر باد صبــا را
از نالــه و آهــی هر شام و پگاهـی
(به نقل از رستگار فسايی)505 :1372 ،

اين مستزاد ظاهراً همان مستزاد ابن حسام خوسفی (متوفّی875 :ق) است که در
بدايعاألفکار واعظ کاشفی با يک مصراع افزوده نقل شده است ( .)161 :1369تفاوت
مستزاد نیما با نمونههايی ازايندست ،در مستزادکردن قالب مثنوی و حذف قافیه در
مصراعهای افزوده است.
در مهرماه اين سال ،نیما شعر کوتاه «بوتۀ ضعیف» (يوشیج )108 :1396 ،را درست بر
شکل و وزن شعر «صبح قلعه» ساخته است و در دیماه آن سال نیز شعر «شهید
گمنام» سروده شده است:
همه گفتند مرو ،او نشنید
نشود مرد دالور نومید
ننهد وقع به کار دشمن
 کیست اينقدر جری؟  -گفت که منبعد از آن ماند خموش ،کرد انديشه کمی...
(يوشیج)123 :1375 ،

در چاپ طاهباز از اشعار نیما ،بیت افزوده فارغ از سطربندی نادقیق آن ،چنین ضبط
شده است « :بعد از آن ماند خموش و کرد انديشه کمی» .اين خطا و سطربندی نادرست
آن عیناً در چاپهايی که شراگیم يوشیج (يوشیج 537 :1380 ،و 1397الف )470 :نیز از
شعرهای نیما بهدستداده است ،ديده میشود .حال آنکه بنا بر مقتضای وزن و ساختمان
شعر ،وجود واو عطف پس از واژۀ «خموش» نادرست است .چنین سهوی ظاهراً از شکلی
شبیه واو عطف در دستنوشتۀ نیما پديد آمدهاست که بعد از کلمۀ «خموش» ديده
میشود؛ امّا اين شکل جز يک خطخوردگی ساده نیست و با شیوۀ نوشتن حرف واو در
همان دستنوشته کامالً متفاوت است .برای ديدن تصوير دستنوشتۀ نیما از اين شعر
میتوان به بخش ضمائمِ يوشیج1397 ،الف (بدون شمارۀ صفحه ،در بخش دستنوشتههای
اشعار ديگر) مراجعه کرد .بايد گفت نیما در دستنوشتۀ خود آشکارا میان دو مصراع
افزوده (بعد از آن ماند خموش /کرد انديشه کمی ،)...چنانکه در مستزادسازی او معهود است،
فاصله داده که در هیچيک از چاپهای شعر او به آن توجّه نشده است .اين امر موجب
شده تا مستزادبودن اين شعر ،بهويژه برای مخاطبان شعر نو ،در نظر نخست به چشم
نیايد .در اين شعر برخالف مستزاد «صبح قلعه» مصراعهای افزودۀ دوگانه پس از دو
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بیت مثنوی آمده و شکل خلّاقانهای را در مستزاد پديدار کردهاند .پورنامداريان بندهای
اين شعر را چهار مصراع دانسته که دوبهدو همقافیهاند و از نظر او «مصراع پنجم از نظر
وزنی بلندتر است و دارای زحافی در مايۀ وزنی چهار مصراع قبل است» (.)70 :1391
در اسفندماه اين سال شعر «سرباز فوالدين» ساخته شده است (يوشیج.)126 :1375 ،
اين شعر نیز بر شکل و وزن «صبح قلعه» است و مانند «شهید گمنام» در چاپ طاهباز
چنان منتشر شده که مستزادبودنش پیدا نیست .برای نشاندادن مستزادبودن اين شعر
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...

پورنامداريان اين شعر را همراه با شعرهای ديگری از نیما در قالب شعرهای سهمصراعی
قرار داده است ()78 :1391؛ شعرهايی که «دو مصراع اوّل هر بند مقفّی است ،امّا مصراع
سوم در هر بند با دو مصراع قبلی همقافیه نیست» (همان .)76 :امّا در اين شعر ،چنانکه
در بحث از شعر «صبح قلعه» آمد ،آنچه مصراع سوم قلمداد شده بهحیث وزن دو مصراع
مستقلِ افزوده است و از مصراعهای ديگر کامالً متمايز است.
در  1307نیما مستزاد «بعد از کار» را پايان داده است .نیما در اين شعر خلّاقیّت
خود را در قالب مثنوی مستزاد چنین نشان داده که پس از هر دو بیت آن ،سه بیتِ
افزوده آورده است .مصراع دومِ دو بیتِ نخست از بیتهای افزودۀ سهگانه ،برخالف بیت
آخر از اين ابیات ،مقفّی است (يوشیج1397 ،ب:)85 :
بود خرمن تمام واشه به دست
پدر آمد جلوی کلبه نشست
آستینش هنوز بُد باال
نظر افکند بر ره صحرا
اهل ده هرکه بود
بود صحرا شلوغ
رو به ده مینمود
فارغ از کار روز
گوسفند ،اسب ،گاو مرد ،زن ،بچّهها

چنانکه پیداست نیما شمار مصراعهای افزوده را در مستزاد به شش رسانده است.
افزايش مصراع های مستزاد به بیش از دو مصراع در برخی شعرهای سیّداشرف گیالنی
نیز ديده میشود؛ هرچند با بینظمی و فقط در پايان يکی از شعرهای او .چنین ابتکاری
را در شعر او متأثّر از مستزادهای شاعر ترکزبان ،میرزاعلیاکبر طاهرزاده صابر (-1279
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1329ق) میدانند (مقصودی 7.)498 :1355 ،اقبال الهوری نیز در مثنوی مستزاد خود آوردن
سه مص راع کوتاه افزوده را پس از هر بیت مثنوی آزموده است ( .)217 :1361همچنین در
مستزادی از میرزادۀ عشقی ،که پیشتر ذکرش آمد ،شمار مصراعهای افزوده به شش
رسیده است؛ امّا آرايش و شکل آنها با صورت مبتکرانۀ نیما متفاوت است:
رهم افتاد ديروز
به گردش بر 8کنار بُسفُر اندر مرغزاری
نگاهش ديدهافروز
چه نیکو مرغزاری طرف دريا در کناری
زمین را از زمرّد جامه در بر
درختان را حرير سبز بر سر
به هر سو با گلی راز نموده مرغی آواز...
(عشقی)306 :1357 ،

اين مستزاد عشقی که در نوع خود خالقانه است و طرف توجّه پژوهشگران نیز
قرارگرفته ،بیآنکه در کیفیّت قالب آن بحث شود (آرينپور ،)372/2 :1379 ،از معدود
مستزادهايی است که پیش از نیما براساس قالب مثنوی ساخته شده است؛ بهاينترتیب
که هر مصراع مثنوی او با مصراعهايی افزوده همراه است و اين مصراعها با هم قافیهای
مستقل دارند ،سپس باز بیتی افزوده آمده با قافیهای مستقل که شمار ارکان عروضی آن
از بدنۀ شعر يک رکن کمتر است .پس از آن ديگربار ،بیت افزودۀ ديگری آمده است که
از بدنۀ شعر دو رکن کمتر دارد و شعر با تکرار اين انگاره گسترش يافته است .حقا از اين
مستزاد عشقی تا رسیدن به قالب نیمايی راه زيادی نیست .بااينحال ،مستزاد مهمّ و
نوآورانهای نیز به نام «پرورش طبیعت» از شمس کسمايی در شمارۀ  4نشريۀ آزاديستان
تقی رفعت ( )1299-1268به تاريخ  21شهريور  1299منتشرشده بود که سزاوار توجّه
است (همان)458-457 :؛ اگرچه مصراعهای آن شعر را بايد مانند برخی از شعرهای
ابوالقاسم الهوتی مطابق اقتضای وزن و فارغ از نحوۀ نوشتنشان درنظرگرفت.
بههرروی ،نوآوری نیما در مستزادِ «بعد از کار» که در نوع خود ظاهراً بیسابقه است،
موجب اشتباه مصحّح اين شعر نیز شده است .او بیآنکه متوجّه مستزادبودن اين شعر
باشد ،در تشخیص وزن آن نیز دچار خطا شده است .او وزن بدنۀ شعر را «فعالتن
مفاعلن فعلن» و وزن ابیات افزوده را «فاعلن فاعلن» دانسته است (يوشیج1397 ،ب،)85 :
حال آنکه وزن بیت های افزوده مطابق اقتضای عام مستزاد ،بر همان وزن بدنۀ شعر است
9
با اين ارکان« :فعالتن (فاعالتن) فعل».
در  1308نیما مستزاد «عقاب نیل» را سروده است .اين شعر به رعايت قافیه در
بیتهای افزودۀ مستزاد وفادار است؛ بااينحال ،ابیات بدنۀ شعر ،جز در بیت نخست ،فاقد
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قافیه اند و اين مستزاد تنها شعری است که اساس آن بر قالب مثنوی نیست .در چاپ
طاهباز از اشعار نیما ،فاصلۀ میان دو مصراع بیتِ افزوده رعايت نشده (يوشیج)148 :1375 ،
و اين موجب پوشیدهماندن اين مستزاد شده است .شراگیم يوشیج در چاپ تازهای از
اشعار نیما ،اين شعر را کامالً بهصورت شعری در قالب قطعه منتشر کرده است؛ چنانکه
مصراعهای بدنۀ شعر بههمراه مصراعهای افزوده و دوگانۀ چسبیده بههم ،بهمنزلۀ
بیتهای قالب قطعه ،مقابل هم قرار گرفتهاند (يوشیج1397 ،الف .)269 :آشکار است که اين
مصحّح بههیچروی متوجّه مستزادبودن اين شعر نبوده و تنها به چاپ طاهباز نظر
داشتهاست؛ درحالی که در بخش ضمائم همان چاپ ،که تصوير سند اين شعر در آن
آمده و اتّفاقاَ سند آن نیز بهصورت تايپی است (بدون شمارۀ صفحه ،در بخش دستنوشتههای
عنکبوت رنگ) ،نیما بهدرستی شعر را به ترتیبی که در اينجا نقل میکنیم نوشته است:
در سرزمین نیل عقابی است کان عقاب
از پای تا به سر
همچون شب سیاست
چشمان او چنانکه فروزندگان بر آب
رفتارهاش شر...
منقارهاش خوف

قافیۀ عمودی و اصلی شعر در مصراعِ دومِ بیتِ افزوده رعايت شده است و اين مصراعها
قافیه را در الگوی قالب قطعه مراعات کردهاند .گفتنی است که وجود قافیه در بیت
نخستِ بدنۀ شعر ظاهراً تصادفی است و در ادامه چنین حالتی حفظ نشده است.
همچنین شکل شعر ازحیث ترتیب ابیات و مصراعهای افزوده ،مانند «صبح قلعه» و
تفاوتش با آن ،در طرح قافیه است .پورنامداريان شعر «عقاب نیل» را از قالبهای
برساختۀ نیما دانسته ( )75 :1391و «وزن مصراعهای دوم» ،يعنی همان مصراعهای
افزوده در تلقّی ما ،را با وزن مصراع اول قدری متفاوت ذکر کرده است (همان.)76 :
بااينحال ،او بهدرستی به سطربندی نادرست اين شعر در مجموعۀ اشعار نیما اشاره
کردهاست (همان).
در  1311مستزاد «پسر خیالی» براساس قالب مثنوی سروده شده است:
خواب ديدم پسری دارم خیلی مقبول
هر دو خونآلوده
دست آن طرفه پسر
خردساله پسری لیک روندهست و عجول
10
که میآيند از ده
مثل آن برزگران
(همان)148 :
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شکل کلّی اين شعر نیز مطابق «صبح قلعه» است؛ امّا تفاوتی که با آن دارد در الگوی
قافیۀ ابیات افزوده است .ابیات افزوده طرح چهارپاره را در قافیه دارند؛ يعنی مصراع دوم
هر دو بیت با هم قافیه شدهاند.
در « 1312نگاه گرگ بوی سگ» سروده شده است .هر بیت اين مثنوی مستزاد با
دو مصراعِ افزودۀ کوتاه و بلند پس از هر بیت همراه است .طرح قافیه در بیتهای افزودۀ
اين شعر نیز مانند چهارپاره است:11
باد تیـره هــر زمان دارد ز روی ما سفــر
ايــن درست
میبرد اين باد و طوفان از همه تاب و توان
بستــه است

میکنـد اين وادی تاريـک را تاريکتــر
کس نمیگويد که نه
کوه میترکد از آن و راه میگردد عیان
هر مفرّ و روزنه
(يوشیج)151 :1396 ،

اين شعر تا اندازۀ زيادی ازحیث وزن و شکل وامدار يکی از انواع مبتکرانۀ مستزاد است
که ظاهراً نخستینبار در برخی نوحههای يغمای جندقی (1196 -1276ق) بهکاررفته
است:
از مه نو باز در دست فلک خنجر نگر درنگر

کینۀ اختر نگر

آسمان را در کمین آل پیغمبر نگر درنگر

کینۀ اختر نگر
()314 :1357

اين شکل مستزاد در عصر مشروطه در شعرهای سیّداشرف گیالنی (نسیم شمال) ،شايد به
دلیل خاستگاه اجتماعی او ،مقبولیّت يافت و تقلید شد:
ای شهنشاه جوان شیران جنگآور نگر درنگر

عالمی ديگر نگر

ملتی را راحت از مشروطه سرتاسر نگر درنگر

عالمی ديگر نگر
()218/1 :1364

ابتکار نیما در اين شکل از مستزاد در آن است که او مصراعهای افزودۀ خود را پس از
بیتی کامل آورده است ،نه پس از هر مصراع؛ و به جای آنکه مانند يغما و سیّداشرف
بیتهای افزوده را تنها در کارکرد رديف شعر نگاه دارد ،آنها را با قافیههايی مستقل در
خدمت موسیقی و گسترش شعرش قرار داده است .شمیسا مستزاد سیّداشرف را
مبتکرانه دانسته و «مستزاد ترجیعی» نامیده و مصراعهای افزوده را صورتی از تکرار
ترجیع قلم داده است (همان.)326 :
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سال  1318آخرين مستزاد نیما«،سه نفر» ،ساخته شده است .اين شعر در قالب
مثنوی است و بیتهای افزوده نیز که پس از هر مصراع آمدهاند ،طرح مثنوی را در قافیه
دارند:
يک نفر دنبال من دائم میآيد بیصدا
12
وز برم میبگذرد
يک نفر از پیش روی من گريزان هرکجا
چشم بر من میدرد
(يوشیج)166 :1396 ،

اين شعر ازجهت حفظ قافیۀ مصراعهای افزوده ،شبیهترين شکل به صورتهای آزمودۀ
مستزاد است .ابوالقاسم الهوتی در يکی از سرودهای هجايی خود طرحی را در قافیه
رعايت کرده است که بسیار شبیه طرح قافیه در شعر نیماست .در اين شعرِ الهوتی
مصراعهای اوّل و سوم دههجايی()décasyllabeاند و مصراعهای دوم و چهارم ،هشتهجايی
( )octocyllabeو اين صورت را نوعی مستزاد در اشعار غیر عروضی میتوان شمرد:
دوستم وقتی که در سفر باشد
از گل میگیرم بويش را
روز و شب خیالش به سر باشد
در دل میبینم رويش را
(الهوتی،بیتا)236 :

افزونبراين ،رشید ياسمی نیز که پیشتر ذکرش آمد ،پیش از نیما مثنوی مستزاد خود
را بر همین الگوی قافیه سروده بوده است:
که با من بگوی
به گل گفت پروانهای در چمن
کـه داده تـو را و نـداده به من چنین رنگ و بوی؟
(رشید ياسمی)31 :1362 ،

طرح قافیه در مستزادهای نیما با برخی طرحهای قافیه در شعرهای برخی شاعران
13
فرانسوی نیز سنجیدنی است که در اينجا از اشاره به آنها صرف نظر شد.
گفتنی است سال سرايش «سه نفر» که آخرين مستزاد مورّخ نیماست ،مصادف است
با سالهايی که نیما به قالب ابداعی خود دست يافته است (خانلری .)264 :1367 ،او در
رسالۀ ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان در  ،1319يکسال پس از تاريخ سرودن
مستزاد سهنفر ،قالبهای ترجیعبند و مسمّط و مستزاد را چارۀ شعرای ما بنا بر «فهم
ابتدايی و سادۀ خود» در غلبه بر اسارت و محدوديتهای شعر کالسیک فارسی ذکر
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میکند؛ بااينحال ،از نظر او «هیچ کدام از از اين اختراعات زنجیر اصلی اسارت اصلی را
نتوانسته است پاره کند» (يوشیج.)53 :2535 ،
 .4نتیجه
شعرهای مستزاد نیما که با انتشار اشعار منتشرنشدۀ او میزان نظرگیری يافته است ،جز
در يک نمونه ،همه در قالب مثنوی است .قالب مثنوی مستزاد ،جز در میان يکیدو تن
از معاصران نیما ،سابقۀ چندانی در شعر فارسی ندارد و هیچ شاعری نیز به اندازۀ او در
اين قالب طبع نیازموده است .مستزادهای نیما غالباً محل آزمايش او در حذفکردن قافیه
بودهاند و او با همین کار و نیز نحوۀ قراردادن مصراعها و ابیات افزوده ،شکلهای متنوّع
و گاه بیسابقهای در قالب مستزاد ساخته است .نوآوریهای نیما در اين قالب ،گاه موجب
شده است که از مستزادهای او به دلیل شکل نامعهودشان غفلت شود و حتّی در تصحیح
و انتشار آن ها سطربندی مناسب صورت نپذيرد .شمار مستزادهای نیما گواه عنايت او به
اين قالب است که مهمّترين پیشینه در قوالب سنّتی برای قالب ابداعی اوست؛ ازاينرو
سهم اين قالب میتواند بیشازپیش در تکوين قالب نیمايی درنظرگرفته شود.
پينوشت
 .1متن :جامی
 .2گفتنی است اخوان ثالث تاريخ سرايش شعر «شیر» را که قديمیترين مستزاد نیماست 1304 ،ذکر
کرده است ( .)154 :1376تفاوت اين دو تاريخ تأثیری در نتايج بحث ما در اينجا ندارد.
یشود
 .3نزديک به چنین تلقّیای از قافیه در میان قدما نیز دربارۀ فواصل (قوافی) قرآنی ديده م 
(←السّیوطی.)609 :2008 ،
 .4تأکیدها از ماست.
 .5وزن اين شعر را هم میتوان به دو فاعلییاتن تقطیع کرد و هم به دو فاعالتن فع .در صورت قائلشدن
به تقطیع نخست ،بايد گفت مصراع افزودۀ کوتاه در اين شعر يک رکن کمتر دارد .ابوالحسن نجفی
اگرچه وزن اين شعر را ذيل تقطیع نخست آورده است ،وزن آن را دوری و مطابق تقطیع دوم قلم داده
است ( .)261 :1397طبیبزاده در حاشیۀ مطلب نجفی متذکّر شده است که اين شعر بنا بر تعريف
نجفی از وزن دری نمیتواند دوری باشد (همان).
 .6ازآنجاکه برای بهدستدادن شکل اين مستزاد بايد تمام شعر را نقل کرد ،در مجال محدود اين مقاله،
چارهای جز بسندهکردن به توصیف آن نیست.
 .7نیز برای تأثیر کلّی صابر بر سیّداشرف ← آرينپور.64/2 :1379 ،
 .8متن :بو
 .9نیز برای ساير جنبههای تصحیح او ← علیائیمقدم1398 ،الف و ب.
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 .10چنانکه میبینیم نیما واژۀ «ده» [ ]dehرا ظاهرا با تلفّظ [ ]deدر قافیۀ شعر خود آورده است.
چنین تلفّظی در شعر او سابقه دارد« :ديهقانا ،نبری جای به در از بر ده /از به يک جای بماندن نشوی
آزرده  -سخن از بهر فريب تو فراوان گويند /ناتوان مردم از شهر به تو روکرده» (يوشیج.)159 :1375 ،
بااينحال ،احتمال اينکه «ها»ی ناملفوظ در کلمات قافیه ،ملفوظ تلفّظ شده باشند نیز منتفی نیست.
قافیهکردن کلمه های مختوم به های ملفوظ و ناملفوظ در میان شاعران کهن شعر فارسی ،نظیر
منوچهری دامغانی (وفات 432ق) نیز سابقه داشته است .منوچهری در قصیدهای با مطلعِ «ماه رمضان
رفت و مرا رفتن او به /عید رمضان آمد ،المنّة هلل» اين بیت را نیز آورده است که در آن کلمۀ قافیه در
اصل به های ناملفوظ است « :بر آمدنِ عید و برون رفتن روزه /ساقی بدهم باده ،بر باغ و به سبزه»
(منوچهری.)99 :1375 ،
 .11گفتنی است که در تصحیح اين شعر ،سهو در ضبط يک واژه ،آرايش قافیه را در مصراع افزودۀ دومِ
بیت پنجم آشفته کرده است .مصراع «خواهشی دارد کهین» بايد بهصورت «خواهشی دارد کهن»
تصحیح شود تا قافیهاش با اين مصراع درست باشد« :بوی خود بدهی به من» (يوشیج.)151 :1396 ،
 .12متن :میگذرد
 .13در تحرير نخست مقاله ،موارد تأثیرپذيرفتن نیما از برخی شاعران فرانسویِ دلخواهش آورده شده
بود که به مقتضای رعايت ضوابط مربوط به حجم هر مقاله در اين مجله حذف شد .گفتنی است اين
موارد محذوف ،موضوع مقالۀ مستقلی قرار گرفت که بهزودی منتشر خواهد شد.
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