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  1مهدي فيروزيان

  
  

  : چكيده
سـراييِ حـسين منـزوي        پرسش بنيادين جستار اين است كه ويژگيهاي سبكي ترانه        

يست و اينكه آيا در ترانة او نيز نمودي از هنر شاعرانه و سـاختار شـعري، وزن،                  چ
ا از ادبيـت    آرايه و تشبيه و استعاره هست يا بكارگيري زبان سـاده و عاميانـه آن ر               

سبك پست را جايگزين شيوة شـيواي غزلـسرايي منـزوي           ،  تهي ساخته و در ترانه    
ايي ترانـه نيـز در ايـن جـستار          چند و چون وزن و ويژگيهاي موسيق      . ساخته است 

  .بررسي شده است
  

  :  كليديكلمات
  . وزن، ساختار، ويژگيهاي ادبي و زباني، ترانه،منزوي
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  : مقدمه
سرايي اسـت و بـه        شناسي و بررسي ترانه راهي براي ارتقا بخشيدن هنر ترانه          پژوهش سبك 

هاي   در ترانه افتن سبك پست،    دن ابتذال و روايي ي    هاي پديد آم    گمان نگارنده يكي از انگيزه    
. يـن زمينـه بايـد دانـست       امروزي را كوتاهي و كاستي كار سخن سنجان و پژوهشگران در ا           

اما روي ديگر آفرينش    . ترين غزلسرايان معاصرست    از برجسته ) 1383-1325(حسين منزوي 
-macro(سـرايي اسـت و اگـر در بررسـي آثـار او زمينـة بـزرگ                    ادبي ايـن شـاعر، ترانـه      

context (       رو در ايـن    از اين . رايي او نيز پرداخته شود    س  را در نظر داشته باشيم، بايد به ترانه
ساختار، زبان ترانـه،  (و در پنج بخش  افكنيم سرايي او مي جستار نگاهي گذرا به سبك ترانه

به بررسي ويژگيهاي ادبـي و زبـاني آنهـا خـواهيم            )  وزن  و هاي ادبي   تشبيه و استعاره، آرايه   
هاي منـزوي      بدينسان به پرسش بنيادين جستار كه دانستن ويژگيهاي سبكي ترانه          پرداخت و 

ست و  ه هرچند زبان ترانه ساده و روان      در اين پژوهش روشن ميشود ك     . است، پاسخ ميدهيم  
سـرايي منـزوي داراي سـبك     دور نميشود، ترانـه ) common core(چندان از زبان عادي 

هـاي ادبـي     و نمودي از آرايهنيست) litrariness(و به دور از ادبيت ) low style(پست 
نيـز آشـكار ميـسازيم كـه ويژگيهـاي سـبكي       .  در آن ديده ميشود  هاي هويژه موسيقي واژ  و ب 

  . ست ويژگيهاي سبكي غزلهاي او يكساناي چشمگير با هاي منزوي تا اندازه ترانه
-بجز پنج غزل  (اي منزوي ه  پژوهش در اين زمينه، بي پيشينه و تازه است و از آنجا كه ترانه             

هـا را از ميـان كارهـاي برجـستة او             ناچـار نمونـه   اند، نگارنده ب    تا كنون بچاپ نرسيده   ) ترانه
   )1(.برگزيده و با گوش سپردن به نوار صوتي، به رشتة نگارش درآورده است

  
  ويژگيهاي ادبي و زباني

  ساختار . 1
هـا در     زل سروده است كه ايـن ترانـه       هاي خود را سازگار با ساختار غ        منزوي برخي از ترانه   

او را در اينجـا     » ترانـة -غـزل «انـد و مـا مطلـع پـنج             او در بخش غزلها آمده     مجموعة اشعار 
  :آوريم مي

 نميـشه غــصه مـا رو يــه لحظـه تنهــا بــذاره؟   
  

 نميشه اين قافله ما رو تـو خـواب جـا بـذاره؟              
  )347، ص1388منزوي، (                        
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 بيدار بشه  چشم تو  چشماتو وا كن كه سحر تو     
  

 جون بها داره   ت هزار تا  »جونم« آهاي تو كه يه   
  

  مشتات بهـــار چلّـه نشـسته      تــو گــودياي 
  

  حرف ميزني خودت داري باهام حتي زماني كه

 صدام بزن كه از صـدات بـاغ دلـم باهـار بـشه             
  )45همان، ص(                                      

  بوسـه شـو خونبهـا داره       بكش منو با لبـي كـه      
  )237همان، ص(                                    

ــسته  ــو نــي نيــاي چــشمات، ســتاره نطفــه ب  ت
  )357همان، ص(                                    

 بازم با مـن چـشماي تـو حرفـي دارن نگفتنـي           
  )519همان، ص(                                    

سـاخته شـده اسـت، در ميـان         ) تـصنيف (بسياري كه بر روي آنها آهنگ       گذشته از غزلهاي    
از بهار كه   » ز من نگارم  «هاي نامدار هم ميتوان كاربرد ساختار غزل را يافت؛ مانند ترانة              ترانه

 هـاي  هو اگـر واژ   ) 23-22، ص 1376تهماسـبي،   : نـك (خان است    آهنگ آن ساختة درويش   
ست كه داراي وزن عروضي      را در نظر نگيريم غزلي     )ز من آي  حبيبم، عزي (افزوده شده به آن     

  :هم هست
 ز مـــــن نگــــــارم، خبــــــر نـــــدارد   

  

 )1164، ص 1381بهـار، (به حــال زارم نظر نـدارد         
  

يادشدة منزوي را از غزل جدا ميسازد، نخست زبان عاميانه است           » ترانة-غزل«اما آنچه چند    
هـا خـواهيم      رسـي ايـن نكتـه     و دوم وزن ويژة ترانه كه در بخش ديگـر ايـن جـستار بـه بر                

روسـت كـه    اي منزوي هستند و اين شايد از آن       ه  ها در شمار بهترين ترانه      اين ترانه . پرداخت
 و همچنـين پـيش از       -كه در سرودن آن بسيار توانمندسـت      -منزوي آنها را با ساختار غزل       

سرا   انههايي كه بر روي آهنگ، ساخته ميشوند، تر         در ترانه . ساخته شدنِ آهنگ، سروده است    
از پيش ساخته شده پيروي كند و       ) rhythmic(ناچارست از يك الگوي ضربي و ريتميك        

كـه بـه    -البته در دل هر ساختار آهنگين       . دست او در گزينش وزن و آهنگ ترانه باز نيست         
 ميتوان با چيـنش  -ناگزير شمار هجاها و كوتاهي و بلندي سطرها را از پيش، آشكار ميسازد          

براي نمونه در چهار سطر نخست ترانة       . ها، ساختارهايي گوناگون پديد آورد     چندگونة قافيه 
  :اند اند و يك مثنوي دو بيتي پديد آورده قافيه شده سطرها دو به دو با يكديگر هم» موال«

ــاور  ــار و علــي ي  علـــي مـــوال، علــي ي
 در خيبــر ز تــو چــون كنــده شــد مــوال 

  

ـــرور    ــرّ و علـــي سـ  علـــي واال، علـــي سـ
ــو الت و  ــوال ز تـ ــد مـ ــده شـ ــل افكنـ  هبـ
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هـاي آهنگـين را در        يعنـي جملـه   . منزوي از چينش قافية دوبيتي بيشترين بهره را برده است         
بندي كرده و در سطر يك و دو و چهار يـك قافيـه را بكارگرفتـه             گروههاي چهارتايي دسته  

 در  پس از چند بيت مثنوي، چهـار جملـة پايـاني را           » موال«است؛ براي نمونه در همان ترانة       
  :ساختار قافية دوبيتي سروده است

 كه هستي تو همان جان آگه لشكر شكاري تـو         
 كه هستي تو همـان سـردار روز خندق و خيبر        

  

 تو همان شاهنشه توفان سـواري تو      كه هستي   
 تو همـان سـاالر تيغ ذوالفقـاري تو      كه هستي 

  

كـه  » ايران«ژه پيروي ميكنند؛ مانند ها نيز از آغاز تا انجام از الگوي قافية قالبي وي       برخي ترانه 
  :يك مثنوي است

 وطنــم تنــم چه باشد كـه بگويمـت تنـي تـو           
 بــاران   وطنم تو بوي بـاران بـه شـبِ ستـــاره         

  

 كه تــو جاني و سـراپا همه جان روشني تـو           
 ...خوشتريني به مذاق ميگساران      كه خوشي و  

  

اي بكـاربرده     گونـه هـا را ب     قافيه) melody(هاي آهنگ     منزوي گاهي هم در پيروي از جمله      
نمونة چنين كاربردي در    . كه با ساختار قافيه در قالبهاي شناخته شدة شعري هماهنگ نيست          

آغـاز  )جملـة ملوديـك   (اي  آهنگ، با سه بخـشِ سـه جملـه        . ودديده ميش » بارون  ستاره«ترانة  
كـديگر برابـر    دو جملة نخست در هر يك از سه بخش از ديد كوتاهي و بلندي با ي               . ميشود

  :هستند و منزوي اين برابري را با همقافيه ساختن نمود بخشيده است
ــاره  ــات دوبــ ــراي نگــ ــه ابــ ــه كــ  اگــ

  

 گـــل و شـــكوفه بـــر ســـرم ببـــاره      
  

جاي اينكه  منزوي ب .  از دو جملة پيشين است     بلندتر) يا شش هجا  (اما جملة سوم، شش نت      
را آشـكار   ) از ديد كوتاه و بلنـدي     (ها   قافيه را در پايان اين جمله بياورد و ناسازگاري جمله         

اي رفتار ميكند كه شنونده آن را يك          گونهيد و با جملة سوم ب     اي هنرمندانه ميجو    سازد، چاره 
او درست در هجايي كه دو سـطر نخـست پايـان            . اندازه با دو جملة پيشين دريابد       جملة هم 
  :ز تكرار همين قافيه ميسازدآورد و بخش دوم جملة بلند سوم را ا اي مي اند، قافيه پذيرفته

ــاره    ــدگيم بهـــ ــاغ زنـــ ــاره بـــ  دوبـــ
  

 بهـــــــــــــــاره بهـــــــــــــــاره  
  

در بخـش دوم    . قافيه در هر سه جمله يكـسان اسـت        ) يعني در بخش نخست ترانه    (تا اينجا   
  :نخست يك بيت مثنوي آمده است) سه جملة سپسين(ترانه 

ــتاره  ــشه سـ ـــه بـ ــشــات اگـ ــارون چـ  بـ
  

ــستون      ــن زم ــور اي ــوت و ك ــباي س  ش
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صراع بلند سوم همانند مصراع سوم بخش نخست به دو پاره شده است و نكتة نغـز                 سپس م 
  :اينكه مصراع سوم در اين بخش دوم با همتاي خود در بخش نخست، همقافيه است

ــتاره  ــاغي از ســـ ــشه بـــ ــاره ميـــ دوبـــ
  

ــتاره    ــتاره ســــــــــــ  ســــــــــــ
  

  :بخش سوم نيز درست با ساختار بخش دوم ساخته شده است
ــه  ــن كـ ــدا كـ ــو صـ ــپيده منـ ــن سـ  در ايـ

 پـــــر بزنـــه مـــــرغ دلـــــم دوبــــاره    
  

ــده       ــر از اميـ ــه پـ ــموني كـ ــو آسـ  تـ
 دوبـــــــــــــاره دوبـــــــــــــاره  

  

. اي نميگنجنـد    هاي بسياري ميتوان يافت كه در چهـارچوب شـعريِ ويـژه             به همينسان ترانه  
 از   در مثنويهاي خـود دو بـار       -گوني ساختاري  شايد با الهام گرفتن از همين گونه       -منزوي  
  :بار، بيت را از تكرار يك مصراع ساخته استنوي پيروي نكرده؛ يكقانون مث

ــو را   ــشناسم تـــ ــواهم بـــ ــن ميخـــ  مـــ
  

 )572، ص 1388منـزوي، (را تو بشناسم خواهممي من  
  

  :قافيه ساخته است بار ديگر هم سه بيت پي در پي يك مثنوي را هم
 ! صـبح  ،هدية هـر روزي زمـان بـه زمـين         

  

 !صـبح ! تـرين   خجـسته ! پيك مبـارك نفـس      
  

  )588همان، ص! (خسته نباشي، خوش آمدي، بنشين صبح
اي از اين     كارهايي كليشه پرداختن ب . يهاي ارزشمند نيستند  اما چنين كارهايي در شمار نوآور     

ست كه بـه    هاي بسياري   نمونة بهتر آن ترانه   دست، نيازي به آفرينشگري و هنرورزي ندارد و         
) و نيز وزني(اي  رهاي بهنجار و ساختارهاي قافيه  غزل يا مثنوي ميمانند اما در ميان آنها تكرا        

ماننـد ترانـة    (پيـشينه هـستند و گـاه          گوناگون و پرشـماري ميتـوان يافـت كـه يكـسره بـي             
يـك نمونـة نغـز      . انـد   در پيوند با آهنگ، ساختاري بسيار نغز را پديـد آورده          ) »بارون  ستاره«

از عـارف   » باد فـرحبخش بهـاري    «ها، بخش آغازينِ ترانة       دربارة ساختارهاي گوناگون ترانه   
قزويني است كه پيش از پديدآمدنِ شعر نيمايي، ساخته شده و همانگونه كـه اخـوان ثالـث                  

در وزن و قافيـه داراي سـاختار        ) 173-172، ص 1376اخوان ثالث،   : نك(يادآور شده است    
 نالـة جانـسوز ز    / پيرهن عصمت گل بردريد   / باد فرحبخش بهاري وزيد   «: شعر نيمايي است  

/ پنجة شاهين چرخ  / بود چو از خودسري   / قهقهة كبك دري  / تا به گلستان رسيد   / مرغ قفس 
بايدم از سـر  / ريخته يكسر پرم/ تا به قفس اندرم  / رشتة عمرش بريد  / زد به چنگ  / درنگ  بي

  .)64، ص1375تهماسبي، (» شايد از اين در پريد/ گذشت
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  زبان ترانه . 2
دور نـشود؛  ) common core(و چندان از زبان عـادي  زبان ترانه بايد ساده و روان باشد 

زيرا ترانه اثري شنيدني است و شنونده زمان چنداني براي انديشيدن و گرهگـشايي از پيـام                 
آن ندارد و از سوي ديگر شنوندگان ترانه گروهي گسترده هستند كه برخي از آنـان يكـسره                

   ترانـه كـه بـراي       هـاي  هاي شـنيدنِ واژ   اند و حتي نه بر      با شعر و ادبيات واال و هنري، بيگانه       
معني آن نيـست كـه ترانـه        البته اين ب  . رانه گوش ميسپارند  بردن از زيباييهاي آهنگ، به ت      بهره

سـرا   ترانـه . است) litrariness(دور از ادبيت و يكسره ب) low style(داراي سبك پست 
 هـاي  هربرد درسـت واژ   بايد در همان زبان ساده و روان، به استواري سخن و سـاختار و كـا               

خـوبي ميدانـد و ميكوشـد كـه         نزوي اين نكته را ب    م. بينديشد، در بند پسند شنوندگان نماند     
  .پسند باشد و هم ادبي اي روان و ساده بسازد كه هم مردم ترانه

بهره برده است كه بويژه در      ) ويش تهراني گ(هاي خود از زبان عاميانه        منزوي در برخي ترانه   
انــد و از ديــد ســازبندي و تنظــيم  شيوة تــصنيفهاي ســنتي ســاخته نــشدهآهنگهــايي كــه بــ

)orchestration (   و ريتم)rhythm(      خـوبي بـا آهنـگ همـراه       ، رويكردي نـوتر دارنـد، ب
  . اند اند و اثرگذاري بيشتري يافته شده
انـد و پـيش از آنكـه بـه نوشـتار دربياينـد                ها از آغاز با گويشهاي گوناگون همراه بوده         ترانه
ايـران  موسيقي نـواحي    . اند  زمان با آهنگ بر زبان مردان و زنان گمنام ايراني روان ميشده           هم

. ست كه ترانة هر يك از آنها به گويشي ويژه سروده شـده اسـت              هاي بسياري   سرشار از نغمه  
و باباطاهر تا اميـر پـازواري       ) در سدة پنجم  (از روزگار بندار رازي      -شاعراني نيز از ديرباز     

اند كه در گويش خود سخنـسرايي       بوده -)ق .ه1330 - 1250( و فايز دشتستاني     )سدة نهم (
   ).549، ص1383احمدپناهي، : نك(اند  هاي ملّي ايراني را پديد آورده اند و ترانه ميكرده

 regional(هـاي محلـي    شناسي بررسي ميشود، لهجه از اين گذشته همانگونه كه در سبك
dialects (    برخي شاعران پارسـي    . ران بزرگ هر زبان اثر ميگذارند     در شعر شماري از شاع

 يا حتي جمالتي با گـويش محلـي بهـره           هاي واژههاي خود از      گوي هم گاه در ميان سروده     
هـاي محلـي، حتـي        هايي بـه لهجـه      شاعران اين روزگار هم پيش از منزوي، سروده       . اند  برده

بـه لهجـة   (بهار » بلبل زردآلونك «اند و او در اين زمينه پيشگام نيست؛       گويش تهراني سروده  
را ) 155-154، ص 1375يوشـيج،   : نـك (نيمـا   » بهـار «و  ) 1181، ص 1381بهـار،   ) (تهراني
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قـصة دختـراي ننـه      «،  )214، ص 1378شـاملو،   (» پريا«هايي كوچك و شعرهايي چون        نمونه
همـان،  (» مـن و تـو، درخـت و بـارون         «،  )208همان، ص (» بارون«،  )427همان، ص (» دريا
  .هايي برجسته در اين زمينه به شمار ميتوان آورد  از شاملو را نمونه)479ص

  آشناي امـروزي  هاي واژهست كه گاه در كنار      از ويژگيهاي سبكي شعر منزوي اين     يكي ديگر   
ميپردازد و اين كار، گاهي با توجه به زمينة         ) archaism(و در ساختار غزل نو به كهنگرايي      

شعر او آسيب ميزند و حتـي شـعر او را دچـار اضـطراب               به يكدستي زبان    ) context(اثر  
در .  ديـده ميـشود    -هرچنـد انـدك    -هـاي منـزوي هـم         اين ويژگي در ترانه   . سبكي ميسازد 

  :»ايران« كهن ميتوان از اين چند نمونه ياد كرد؛ در هاي واژهگزينش 
 بــاران  وطنــم تو بــوي باران به شبِ ستــاره      

  

 ميگساراناق  كه خوشي و خوش تريني به مذ        
  

هـاي هماننـد      ست كه نمونـه   وري فارسي كهن  هم از ويژگيهاي دست   » خوش بادت «بكار بردن   
  :نيز در همين ترانه. آن را پس از اين بررسي خواهيم كرد

 گرچـــه صـــفايي دارد عـــالم بـــاران امـــشب
  :»دل اي دل«در 

ــو    ــن ت ــا م ــو ب ــاال بگ ــصمح ــونگي روخ   خ
  

ــو    ــي ت ــر بهــاران امــشب حــزينب ــارد اب   ميب
  

 باهـاش ميـشه چطـور كنـار اومـد دل اي دل     
  

و گـاه   (ي امـروزي    هـاي  واژه در ساختار سادة زباني ترانه و در كنـار           هاي واژهبكاربردن اين   
اي كه چندان كهن نيست و شـايد در شـعر امـروز               گاه واژه . چندان پسنديده نيست  ) عاميانه

براي نمونـه واژة    . زگار مينمايد هم كاربرد داشته باشد، در ساختار زباني ويژة يك ترانه ناسا          
، همـساز و    هـاي  واژهكه با زبان عاميانه سروده شده، با ديگـر          » بارون  ستاره«در ترانة   » خفته«

  :همگون نيست
ــوابش   ــه جـ ــه رنگيـ ــو چـ ــن بگـ ــه مـ  بـ

  

 ...اي كــــه خفتــــه  ســــوال عاشــــقونه  
  

  :كاربردي پذيرفتني يافته است» موال«اما همين واژه در 
 ان خود در جاي پيغمبر    اي با ج    ست و خفته  شب

  

 خود راز غمي ديگر    چــاه اي با   ست و گفته  شب  
  

منزوي گاهي از ويژگيهاي دستوري پارسي كهن بهره ميبرد كه باز هم با ساختار زبان ترانـة                 
گيري از جابجايي ضمير كـه از ويژگيهـاي          با بهره » شيرين من كجايي  «در  . او سازگار نيست  

ميگيرمـت هـر شـب خبـر        «: ميگويـد ) 316ص،1384ا،شميس: نك(ي فارسي كهن است   زبان
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جاي آنكه در نقش اضافي در پايان اسـم بيايـد، در پايـان فعـل                 ضمير ب  .»شيرين من كجايي  
  .ميگيرم) را(هر شب خبرت : آمده
دلـم از غمـت     : يعنـي . »نـوا   سوزدم دل از غمت كه بـي      «: هم ميگويد » خزان گل نسرين  «در  

، »سـوزد «جاي ر و زبان امروز هماهنگ نيست و ب   گفتا) norm(كه باز هم با هنجار      ... سوزد
در بخشي از همين ترانه هم گذشته از جابجايي ضـمير، گونـة             . را بكار ببريم  » ميسوزد«بايد  

كه   بي«: بكار رفته است  ...) كه    بي(و يك ساخت نحوي كهن      ) آرد به جاي بياورد   (كهن فعل   
  .»دستي آردت كسي به ياري

هـاي    گيـري او از پديـده      ، بهـره  هـاي  واژهسرايي منزوي در گزينش       هاز ويژگيهاي ديگر تران   
تـر   هاي او را ملموسـتر و طبيعـي         ست كه اين ويژگي فضا و تصويرهاي ترانه       طبيعي پيرامون 
 تنهـا در يـك      -كه همه با طبيعت در پيوند هـستند       - زير   هاي واژهبراي نمونه   . ساخته است 

بـارون، شـب، زمـستون،        ل، شكوفه، بـاغ، بهـار، سـتاره       ابر، گ : اند  آمده» بارون  ستاره«ترانة او   
  . سپيده، ستاره، آسمون، مرغ، خزون، صبح، گل، شكفتن، پرستو، سحر، خورشيد، نرگس

ايـران  «هـاي ميهنـي، ماننـد         اند كه وارونة بيشتر ترانـه       بكار رفته » ايران« زير نيز در     هاي واژه
از «يـا   ) 46-45، ص 1376سبي،   و تهما  1154-1153، ص 1381بهار،  : نك(» هنگام كارست 

كه حماسي يا دربردارندة مفاهيم سياسي      ) 50-46، ص 1375تهماسبي،  (» خون جوانان وطن  
باران، سـتاره، آفتـاب،    باران، شب، ستاره:  مثل؛واهي هستند، عاشقانه و لطيف است     و آزاديخ 

  .نسيم، وزيدن، گل، شكفته، بهار
 برميخوريم  هاي واژه با هم بسنجيم، به شماري از        رفته در اين دو ترانه را       بكار هاي واژهاگر  

در همـة  » بهـار «: انـد  هاي ديگر منزوي هم كاربرد يافته   اند و در ترانه     كه در هر دو ترانه آمده     
آمـده  » شيرين مـن كجـايي    «و  » موال«جز  ررسي قرار گرفته در اين جستار ب      هاي مورد ب    ترانه

و گاه چنـد    (ها    در همة ترانه  » ساقي«يز ترانة   جز در دو ترانة ياد شده و ن       » گل«است و واژة    
  . بكار رفته است) بار در يك ترانه

هاي او درخـور درنـگ مينمايـد ايـن            ترانه) lexical(ي  هاي واژهنكتة ديگري كه در بررسي      
 برگزيده از طبيعت در دو ترانة ياد شده جز سه واژة نسيم و صبح و                هاي واژهاست كه همة    

بته اين نكته بيشتر با گزينش زبـان سـاده و امـروزي در پيوندسـت؛                ال. سحر، فارسي هستند  
) جاي خورشـيد  مانند كوكب بجاي ستاره يا شمس ب      ( ياد شده    هاي واژهزيرا برابرهاي تازي    
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) هاي طبيعي   يعني رويكرد به پديده   (د ندارند؛ با اين همه همين گزينش      در گفتار امروز كاربر   
     اي منـزوي افـزايش داده و هرچنـد او در بكـاربردن             هـ    فارسـي را در ترانـه      هاي واژهشمار  
      هـايش بـيش از        در برخـي ترانـه     هـاي  واژه فارسي پافشاري نميكنـد، شـمار ايـن          هاي واژه
و ) به جز ضمير و حرف    ( واژة فارسي    43» گالي اطلسي «براي نمونه در    . ست تازي هاي واژه
  :ست تازيهاي واژه برابر 5/3 فارسي هاي واژهرفته و شمار   واژة عربي بكار12
زخم، زمستون، زده، شبيخون، باغ، آرزوها، گل، نچيدم، بودن، نبودن، سيا،           :  فارسي هاي واژه

سفيد، بيم، اميد، دوس دارم، دست، داشته باشم، خوبي، باشـي، زيـر، سـايه، همـه، چـشم،                   
 خسته، خون، نگـرون، خـواب، مهربـون، دل، كليـد، سـپرده، كاشـكي، بهـار، شـي و بـشي             

  .، برسي، چشم، چراغ، چلچراغ، خونه، روشن، خموده، شكفتن)بشوي(
، )2(، صلح، صفا، سمت، خيال، مثل، قفل، يعني، ضامن، اطلسي         )تمام(تموم  :  تازي هاي واژه

  .روح، غرق
  
  استعاره و تشبيه . 3

. گونـة گـسترده كـاربرد نـدارد        ب - آنهم از گونة نو يا پيچيـدة آن        -در ترانه تشبيه و استعاره      
هايش بكار    هاي آشنا و ساده و زودياب، استعاره و تشبيه را در ترانه             منزوي نيز جز در نمونه    

  :نمونة خوبي به شمار ميروند» بارون ستاره«در اين زمينه دو تشبيه بيت زير از . نگرفته است
ــدي      تويي كه از اون ورِ شب ستاره وار اومدي ـــار اوم ــزار به ــه ه ـــزون مث  از اون ورِ خـ

  

هاي نه چندان پيچيده را هم با توضيح و گزارشي همراه ميكند تـا دريافـت آن                  اه تشبيه او گ 
  :آسانتر باشد

 دل من مثل يه قفله به كليـد تـو سـپرده           
  

 يعني كـه بـود و نبـودم بـه اميـد تـو سـپرده                 
  

» بـارون  سـتاره «در  » مـرغ دل  «هاي رسا يا بليغ او هم بيشتر از گونة تشبيه آشنا و سادة               تشبيه
  :»حصار«در » گل سرخ دل«و تشبيه » پر بزنه مرغ دلم دوباره«: است

 غبـارين شد از اين غـم گل سـرخ دلـم         
  

 كه شـد بـي تـو خـزان فـصل شـكفتن مـن                
  

  :كه خود دربارة آن توضيح ميدهد» گالي اطلسي«در » باغ آرزو«يا تشبيه 
 مــــــــن و بــــــــاغ آرزوهــــــــام

  

ــدم از اون    ــي نچيــــــ ــه گلــــــ  كــــــ
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 نشان ميدهد كه ميتوان در ساختاري ساده و نه چنـدان پيچيـده،              منزوي با هنر شاعرانة خود    
هايي زيبا و هنرمندانه را  بكار گرفت و در دام تكرارِ چند تشبيه پيش پا افتاده گرفتـار                    تشبيه
  :اي براي كاربرد ساده اما هنري تشبيه است نمونه» گالي اطلسي«تشبيه مصراع زير از . نشد

 كني چلچراغ خونه مو روشن    كاشكي مث يه  
  

 روح خمـــودة منــو غــــرق شـكفتن كنـــي           
  

اي دشـوار نيـست، بـا         در اين تشبيه آشكار يا صريح كه دريافت معني آن براي هيچ شنونده            
در دو معنـي بكـار رفتـه؛ نخـست          » روشن كردن «يك استخدام تشبيهي روبرو هستيم؛ زيرا       
نمود مييابد و دوم، معني عقلـي كـه بـا           ) شبه به م(معني حسي است كه در پيوند با چلچراغ         

منـزوي  . در پيوندسـت  ) دلـداده (و گوينـده    ) يار و دلـدار كـه مـشبه اسـت         (مخاطبِ ترانه   
  .ميخواهد كه يار به خانه و زندگي او رونق و صفايي ديگر ببخشد

بيـشتر  . گـويي پرهيـز دارد     هـايش هـم از پيچيـده        هـاي اندكـشُمار ترانـه       منزوي در استعاره  
انـد؛ ماننـد      هاي عاشقانة او و بـراي دلبـر بكـار رفتـه             هاي آشكار يا مصرحه در ترانه       ستعارها

  :»خزان گل نسرين«در » گل نسرين«استعارة 
ــسرين    ــل ن ـــر اي گ ــه خيـ ــو ب ـــاد ت  يـ

  

ــروردين     ــار و ف ــود به ــده ب ــو زن ــا ت ــه ب  ك
  

  :»حصار«در » اختر«يا استعارة 
  اي اختر روشن شب من از تو تهي شد

  :ستستعارة مكنيه هم در سخن او آسانيافت احتي در
 شــباي ســوت و كــور ايــن زمــستون    

  

 دوبــــــاره ميــــشه بــــــاغي از ســــتاره  
  

در نمونة زير كه همچون     . ستاره با استعارة مكنيه، گلي در باغ آسمان شب دانسته شده است           
 يـا همـان     برگرفته شده نيز بر پايـة اسـتعارة نزديـك و آشـنا            » بارون  ستاره«نمونة پيشين، از    

آنكه بار ديگر اين اسـتعارة تكـراري و نازيبـا را             استعارة عامية مبتذلة نرگس براي چشم، بي      
كـه شـايد دريافـت معنـي و         -بردن از معني آشـناي آن، اسـتعارة خـود را             بكار ببرد، با بهره   

  : پذيرفتني ساخته است-مصداق آن كمي دشوار باشد
 بــه مــــن بگــو كــه از كــدوم بهــاره     

گــــســايي كــــه شكـــــفته بهــــــار نر
  

 بگـــو چـــه رمـــزي و چـــه رازي داره     
ــشمات  ــو چـــ ــشمات، تـــ ــو چـــ  تـــ
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 هاي ادبي آرايه . 4
شناسـي   البتـه از آنجـا كـه زيبـايي        . هاي ادبي را هم چنـدان برنميتابـد         زبان سادة ترانه آرايه   

اي ه   است، آرايه  بر پاية هماهنگيهاي شنيداري استوار شده     ) بديع لفظي (ي  هاي واژههاي    آرايه
ها   شرط اينكه ساختگي نباشند، ميتوان در ترانه بكار گرفت و شمار اين آرايه            بديع لفظي را ب   

 بيـشتر از    -كه در شاعري هم به آرايه پـردازي گـرايش ويـژه نـدارد              -هاي منزوي     در ترانه 
  .هاست ديگر آرايه
نـد و در    هاي منزوي كـاربرد دار        در ترانه   -با شمار اندك   -هاي سجع و جناس       بيشتر گونه 

  :ترين گونة جناس، يعني جناس تام، هم ديده ميشود يئميان آنها حتي موسيقا
  باران  به شبِ ستارهبارانوطنم تو بوي 

  :يكي ديگر از ويژگيهاي موسيقايي ترانه تكرار واژه است كه كاربردي بسيار فراگير دارد
 وطنم تنم چـه باشـد كـه بگويمـت تنـي تـو             

  

 ن روشـني تـو    كه تو جـاني و سـراپا همـه جـا            
  

جز در جايگاه رديف، يك     » تو«اند و     دو بار بكار رفته   ) »كه«و حرف   (» جان«،  »تن«هاي    واژه
، »ت«واج آرايـي    : ست اين بيت به چند آرايه آراسـته اسـت         گفتني. ( هم آمده است   بار ديگر 

بكـار  » سـراپا «كه در   » پا«و  » سر«با  » تن«، ايهام تناسب    )3(»تنم«و  » وطنم«جناس مزيد ميان    
هـا    گاهي هم تكرار چند واژه در جايگاه و معنايي يكسان در هماهنگ ساختنِ جملـه              ) رفته

آغـاز  » كه هستي تو، همـان    «كه با   » موال«نقشي پررنگ مييابد؛ مانند چهار سطر زير از ترانة          
  :اند پايان يافته» تو«اند و با رديف  شده

 كه هستي تو همان جان آگه لشكر شكاري تو        
 خيبـر  و همـان سـردار روز خندق    تو كه هستي 

  

 كه هستي تو همان شاهنشه توفان سـواري تـو          
 كه هستي تو همـان سـاالر تيغ ذوالفقـاري تـو        

  

  :انجامد اي موازنه در بيتها مي درآميخته شدن تكرار با سجع و جناس به پديد آمدن گونه
 من اگر سـروده باشـم وطـنم تـو شـعر نـابي             

  

ــ    ــابيمــن اگــــر ســتاره باشــم وطن ــو آفت  ـم ت
  

داراي » آفتـابي «و » شـعر نـابي  «و » سـتاره «و » سروده«تكرار شده و » ...باشم تو ... من اگر   «
  :يا. سجع هستند

 وطنم خوشا نسيمت كه وزيدنش گل از گـل        
  

 وطنـم خوشـا شـميمت كـه دميــدنش تغـزل           
  

گـل  «،  »يدنشدم«و  » وزيدنش«،  »شميمت«و  » نسيمت«تكرار شده و    » ...كه  ... وطنم خوشا   «
  .سجع همسان يا متوازي دارند و بيت داراي موازنه يا مماثله است» تغزل«و » از گل
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اي را كـه بـا        پردازي از خود نشان دهد، هر آرايـه         آنكه كوشش چنداني براي آرايه     منزوي بي 
از اين رو حتـي در بهـره بـردن از           . ساختار زبان ساده و روان ترانه سازگار باشد بكار ميبرد         

نمونة ايـن ويژگـي، بكـار رفـتن آرايـة           . هاي كم كاربردتر، سخن او ساختگي نمينمايد        يهآرا
» بـارون   سـتاره «در اين مـصراع از      ) در كنار هم آمدن دو واژة سازندة سجع متوازي        (ازدواج  
در ايـن بيـت از      ) ذوقـافيتين (يا دو قـافيگي     » از اون ورِ خزون مثه هزار بهار اومدي       «: است

  :  اين نيز از آن ياد شدكه پيش از» موال«
 كه هستي تو همان جان آگه لشكر شكاري تو        

  

 كه هستي تو همان شاهنشه توفان سـواري تـو          
  

هايي كه كمتر ساختگي به نظر ميرسـند و دريافـت             منزوي در زمينة بديع معنوي هم از آرايه       
 را ميبـرد ولـي      هاي ايهام كمترين بهره     او از گونه  . سخن را دشوار نميسازند، بهره برده است      
» شيرين من كجايي  «مانند بيت زير از     . هاي او يافت    ميتوان نمونة كاربرد ايهام را هم در ترانه       

ايهـام  » سـتون «با  ) ستون(» بيستون«و بخشي از واژة     » نام«و  » بيستون«با  » شيرين«كه در آن    
  :تناسب ميسازد

 اي هر ستون از بيستون با نقش تو آذين شده         
  

 ه گون بـا نام تو شـيرين شـده        اي كام بخت تير     
  

گيري از داسـتانهاي بـسيار نامـداري ماننـد داسـتان             منزوي در چشمزد يا تلميح تنها به بهره       
در ترانـة   (يا داسـتان تـاريخي جنـگ خيبـر          ) »شيرين من كجايي  «در ترانة   (شيرين و فرهاد    

ازي يـا تـضاد را در       هاي پركاربردتر بـراي نمونـه ناسـ         او از ميان آرايه   . بسنده ميكند ) »موال«
  :چنين بكار برده است» گالي اطلسي«

ــودن   ــودن و نبــــ ــو بــــ ــا تــــ  بــــ
  :، چنين»حصار«و در 

ــم ســخنم  ــراي عطــر تكل ــوپ ــشد از ت   ن
  

ــيا و ســـــــــفيدن    مثـــــــــل ســـــــ
  

  شــدتهــياي بــاغ تبــسم لــب مــن از تــو 
  

  وزن . 5
 شـده و    هايي كه آهنگ بر روي آنها سـاخته         ترانه: ها را ميتوان در دو دسته بررسي كرد         ترانه
توانـد از وزن    سـرا مي    در دسـتة نخـست ترانـه      . انـد   هايي كه بر روي آهنگ، ساخته شده        ترانه

  :سروده شده است»فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن«نكه بر وز»ايران«مانند.بهره ببرد عروضي
 وطنـم تنـم چه باشد كه بگويمت تنــي تــو         

  

 كه تـو جـاني و سراپا همه جـان روشـني تــو             
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گوني و گستردگي  از آنجا كه گونه .است) melody(دستة دوم همه چيز پيرو آهنگ اما در 
هايي كـه     ها در ترانه    ست، بسياري از جمله   هاي عروضي   ريتم در موسيقي بسيار بيشتر از گونه      

وضـي نميگنجنـد و البتـه برخـي هـم           اند در چهـارچوب وزن عر       بر پاية آهنگ ساخته شده    
اي،   اين نكته را با آوردنِ نمونـه      . انين عروضي ساخته ميشوند   اي اتفاقي هماهنگ با قو      گونهب

را ) يـا ترانـه   (اگر از ديد كشش موسيقايي، هر هجاي بلنـد در شـعر             : روشنتر بازگو ميكنيم  
را داراي  » فعـولن «بـدانيم، ركـن عروضـي       » چنـگ «و هر هجاي كوتاه را برابر       » سياه«برابر  

از . ميتوانيم دانست ) سياه+ سياه+ چنگ(ايش  با آر ) پنج هشتم (الگوي يك ميزان پنج ضربي      
) سـياه + چنگ+ سياه(ديد موسيقايي ميتوان پس از اين آرايش ريتميك، در ميزان سپسين از             

بهره برد؛ اما اين كار از ديد عروضي پذيرفتني نيـست؛           ) چنگ+ سياه+ سياه(و پس از آن از      
است و همنـشيني فعـولن   » مفعولُ«و » فاعلن«زيرا ركن عروضي برابر با دو آرايشِ ياد شده     
سرا بر پايـة چنـين آهنگـي كـه سـه              اگر ترانه . و فاعلن و مفعول در عروض، درست نيست       

پي تكرار ميـشوند، ترانـه بـسازد، ترانـة او داراي وزن عروضـي                در ميزان ياد شده در آن پي     
هجا خواهد  هر مصراع، نه    (نخواهد بود اما شمار هجاها در مصراعهاي او برابر خواهند بود            

كوتاه و بلند شوند، شمار هجاهاي ترانه هـم         ) melodic(هاي آهنگين     و اگر جمله  ) داشت
تر باشد، احتمال عروضي شدن      تر و يكنواخت    هر چه ريتم آهنگ، ساده    . كم و افزون ميشود   

» مـوال «ر ترانـة    براي نمونـه سراسـ    . اي كه بر روي آن ساخته ميشود، بيشتر خواهد بود           ترانه
و » مفاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن    «ست و در آن شش سطر نخست، بر وزن          زن عروضي داراي و 

مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن      «هشت سطر پاياني، با افزوده شدن چهار نت يا هجا، بـر وزن              
  :ساخته شده است» مفاعيلن

  ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... (علي موال، علي يار و علي ياور
  ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... ( جاي پيغمبراي با جان خود در ست و خفتهشب

اي   ها، روشن ميشود كه چرا در هنگام گـوش سـپردن بـه ترانـه                 اينك و با دانستن اين نكته     
گـاه كـه آن را از ديـد         ين آن، آهنگين به گوش ميرسـد و آن        چهار سطر نخست  » حصار«مانند  

  :وزن مييابيم عروضي بررسي ميكنيم، آن را يكسره بي
 ب رفتن تو جـان رود از تـــن مـــن          ش

 غبارين شد از اين غم گـل سـرخ دلــم          
  

ـــاله و شــيون مــن    ــه فلــك نـ ــا ب  رســــد ت
 كه شـد بـي تـو خـزان فـصل شـكفتن مـن              
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ست كـه آهنگـساز،     و بلنـد در آن، هماهنـگ بـا ريتميـ          اين سطرها و آرايش هجاهاي كوتاه       
اند شـمار هجاهـا       ميك، برابر بوده  هاي آهنگين از ديد كشش ريت       برگزيده و از آنجا كه جمله     

  .در اين چهار سطر برابرست و هر يك از آنها سيزده هجا دارد
آنكه وزن عروضي داشته باشند، در شـمار هجاهـا برابرنـد و              هم بي » ساقي«دو سطر زير از     

  :سيزده هجايي هستند
 ام  ســـاقيا چه غمگين چه تنهــا نشـسته      

  

 ام  ساغري ز چـشمت بـه مـن ده كـه خـسته              
  

  :هجايي هستند نُه» شب باراني«چهار سطر نخست 
ـــو    ـــزاد ت ـــاران همـ ـــا بـ ــشب بـ  ام
 اي روح شـــــبنم در گـــلــــــــزاران

  

ــو    ـــاد تــ ـــا يـــ ـــواها دارم بــــــ  نجــــ
 خـــوش بـــادت نـــم نـــم بـــر ميخـــواران 

  

هجـايي آمـده كـه الگـوي         در همين ترانه پس از چهار سطر نخست، چهار سطر برابـر و ده             
هاي ياد شده     يگر ترانه وض سنتي كاربرد نيافته؛ اما تفاوتي كه اين نمونه با د          وزني آن در عر   

  :ستو بلند آن در هر چهار سطر يكسانست كه آرايش هجاهاي كوتاه دارد اين
ــكن خــوش   ــه ش ــكن ب ــسويت ش  اي گي
ــر آتــش مــن خــوش   اي چــون آبــــي ب

  

 وي از بــــويت هـــواي چمــن خــوش     
ــوش    ــزن خ ـــوانه ب ـــن ج ــشب در مـ  ام

  

منزوي در شعر نيـز     . هستند» مفعوالتن مفاعلُ فع لن   «ار سطر برابر با وزن بي پيشينة        هر چه 
  .به وزنهاي تازه پرداخته است

اي كه بر پاية آهنگ ساخته ميشود و شـاعر در             همانگونه كه پيش از اين گفتيم، گاه در ترانه        
ر يـا سـطرهايي بـا       اي اتفاقي، سـط     گونه عروضي را در نظر داشته باشد، ب       آن نميتواند قوانين  

ها در بن بر پاية قوانين عروضـي سـروده    آيد؛ اما از آنجا كه اين ترانه      وزن عروضي پديد مي   
يعني گـاه در ميـان دو مـصراع         . تر دارد   سرا در آنها با هجاها برخوردي آزادانه        اند، ترانه   نشده

وضـي و   انـد، يكـي داراي وزن عر        كه هر دو بر روي يك جملة آهنگين يكسان ساخته شده          
هـايي از ايـن       هـاي منـزوي هـم نمونـه         در ترانه . ديگري از ديد عروضي دچار كاستي است      

  :»شيرين من كجايي«دست، هست؛ مانند اين بيت از 
                ام با صخره دارد گفتگو       گويي هنوز هم تيشه   

 تا كـــه بگيرد بيـستون از خـون ســرخم آبـرو             
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فعلن ساخته شده ولـي از ديـد عروضـي بـه كـاربردن              هر يك از اين دو سطر، از چهار مست        
. در اين وزن، درست نيست و هجاي دوم اين واژه ميبايد به جاي كشيده، بلند باشد               » هنوز«

ها اگر به هماهنگي ترانه با آهنـگ، آسـيبي نرسـاند،              چنين كاربردهايي در اين دسته از ترانه      
البتـه  (ز ترانة ياد شده چنين اسـت        تلفيق ريتم و شعر در آهنگ اين بخش ا        . پذيرفتني است 

  ):يك سكوت سياه را نيز  بايد در نظر گرفت» با«و » گو«پيش از دو هجاي 
  گو  ت  گف  رد  دا  رِ  صخ  با  ام  شِ  تي  هم  نوز  ه  يي  گو

دوال  چنگ  چنگ
  چنگ

ــگ  چنـ
  نقطه دار

دوال   چنگ  چنگ  سياه  چنگ  سياه  چنگ
  چنگ

چنگ 
نقطــه 

  دار

  سياه  چنگ  سياه  چنگ

  

 دانش عروض پوشيده نيست كه هجاي كشيده، كششي بيش از هجاي بلنـد دارد               بر آشنايان 
ـ ) ك هجـاي بلنـد و يـك هجـاي كوتـاه           يعني ي (و آن را يك و نيم برابر هجاي بلند           شمار ب

در پيوند شعر و موسيقي نيز بايد هجاي كشيده را در برابر نتي نهـاد كـه كشـشي                   . آورند  مي
و همانگونـه كـه در الگـوي تلفيـق          ) 47، ص 1379دهلوي،: نك(بيش از هجاهاي بلند دارد    

شعر و موسيقيِ ترانة ياد شده آشكارست، اين نكته در آن پاس داشته شده؛ زيـرا در ميـزان                   
در برابـرِ   » نـوز «برابرِ چنگ هستند و هجـاي كـشيدة         ) »يي«و  » گو«(نخست، هجاهاي بلند    

بدينـسان  . دارد) بلنـد هجاي  (= دار آمده است كه كششي يك و نيم برابرِ چنگ            چنگ نقطه 
روشن شد آنچه از ديد عروضي نادرست به شـمار ميـرود، از ديـد موسـيقايي پـسنديده و                    

  . درست ميتواند بود
ست كه گاهي كشش هجاهـا در آنهـا پيـرو گفتـار             هاي عاميانه اين    در بررسي ترانه  نكتة مهم   

را كـه در    » دل اي دل  «هايي از گونة چهار سطر زير از          روزانة مردم، كوتاهتر ميشود و نمونه     
برابر هجاي بلند دانسته شـده و كوتـاهتر خوانـده ميـشود، نميتـوان               » باز«آن هجاي كشيدة    
  :سرا دانست كاستي كار ترانه

ــي    ــاز ب ــي ب ــم غريب ـــاز غ ـــراري بـ  ق
 مثــــل يـــك پرنـــده در كـــنج لــــونه

  

ــداري     ـــي نــ ــسته، حالــ ـــاز دل شكــ  بــ
ــاري    ــو در انتظـ ــصل گلـ ــدوم فـ ــاز كـ  بـ

  

زون يا شعرهايي از اين دست، تنها با در نظر داشتن همين نكتـه اسـت كـه                  هاي مو   در ترانه 
  :وزن شعر يا ترانه آشكار ميشود
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 بيدار بشه  تو سحر تو چشم   كه چشماتو وا كن  
  

 صدام بزن كـه از صـدات بـاغ دلـم باهـار بـشه                
  )45، ص1388منزوي، (                           

و » بيـدار «اگـر   . را بلند خواند  » صدام«ه و هجاي دوم     را كوتا » چشماتو«بايد هجاي دوم در     
بدانيم آهنگ گوشـنوازي از بيـت   ) كوتاه+ بلند  + بلند  (را هم برابر با الگوي هجايي       » باهار«

گيـري از    بهره. بدانيم) بلند+ كوتاه  (آيد و در اينجا بايد پيرو زبان گفتار، آن را برابر با               برنمي
در همين بيت ياد شده مفتعلن      . شمارستها يا شعرها، پر     نههم در اين ترا   اختيارات عروضي   

  : به مفاعلن و يا مفاعلن به مفتعلن ديگرگون شده» قلب«گيري از اختيار  با بهره
  )مفاعلن(، بيدار بشه )مفاعلن(، تو چشم تو )مفتعلن(، كن كه سحر)مفتعلن(چشماتو وا 
  )مفاعلن(، باهار بشه )تعلنمف(، باغ دلم )مفاعلن(، كه از صدات )مفاعلن(صدام بزن

با اينهمه در برخي از شعرها، همة بيتها هماهنگ با اركان عروضـي يكـسان نيـستند و تنهـا                    
ميتوان با كوتاه به شمار آوردنِ برخي هجاهاي بلند و نيز بلنـد خوانـدنِ هجاهـاي كـشيده،                   

ه هـر مـصراع    ك260شمارِ هجاهاي هر مصراع را با ديگر مصراعها برابر دانست؛ مانند غزل      
  :در آن، پانزده هجا دارد

 نميشه غصـــه ما رو يه لحظه تنهـا بـذاره؟         
  

 نميشه اين قافلـه مـا رو تـو خـواب جـا بـذاره؟                
  )347همان، ص(                                     

  :  نتيجه
ايي هاي منزوي در كنار زبان ساده و روان از ادبيت و شيو             در اين جستار آشكار شد كه ترانه      

. سرايي او ديده ميـشود  ي ميان سبك شاعري و سبك ترانهئو هماننديها نيز برخوردار هستند
برخي ويژگيهاي شعر منزوي مانند كهنگرايي، درخـشش موسـيقي بيرونـي و پـرداختن بـه                 

هـاي او نيـز ديـده         نوآوري در ساختار و قالبهاي شعري و بكارگيري وزنهاي تازه در ترانـه            
حتي ساختارهايي كه در قالبهاي شناختة شدة شعري         -وناگون شعري   ساختارهاي گ . ميشود

. هاي پيوسته اسـت     در ترانة او بكارميرود كه پركاربردترين آن ساختار دوبيتي         -وجود ندارد 
سرايي منزوي از سادگي و رواني سخن او          هاي ادبي در ترانه     كاربرد تشبيه و استعاره و آرايه     

. بهره ميبـرد  ) بديع لفظي (يهاي واژههاي    او بيشتر از آرايه   . نكاسته و ساختگي به نظر نميرسد     
تـر از وزن      همچنين آشكار شد كه وزن در دانش موسيقي و جمالت ملوديك بسيار گسترده            

تر باشد، امكـان عروضـي شـدن          در شعر و ترانه است و هرچه ساختار ملوديك آهنگ ساده          
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انه آنچه از ديد    ز روشن شد كه در تر     ني. اي كه بر روي آهنگ ساخته ميشود، بيشترست         ترانه
شمار ميرود، از ديد موسيقايي پسنديده و درست ميتواند بـود و سـطرها              عروضي نادرست ب  

كاربرد اختيارات عروضـي در     .يكديگر برابر هستند  ها تنها در شمار هجاها با         در برخي ترانه  
در . تـري دارد    ههاي موزون چشمگيرست و از اين ميـان اختيـار قلـب كـاربرد گـسترد                 ترانه
هاي عاميانه، گاهي كشش هجاها پيرو گفتار روزانة مـردم، كوتـاهتر ميـشود و راسـت                   ترانه

  .ها در گرو همين نكته است آمدن وزن در اين ترانه
  

  :پي نوشتها

، »دل اي دل  «،  »سـاقي «،  »گـالي اطلـسي   «،  »مـوال «: هاي برگزيده چنين اسـت       مشخصات ترانه  ).1(
بهنـام صـبوحي و تهمـورس       : فضل اللّه توكل، تنظيم كننـده     : آهنگساز(»نخزان گل نسري  «،  »حصار«

تهمـورس پورنـاظري،    : آهنگساز(» ايران «-)نسيما: عليرضا افتخاري، مجموعه  : پورناظري، خواننده 
مجيد واصـفي و تهمـورس      : آهنگساز(» بارون  ستاره «-)ديار مهر : فرشاد جمالي، مجموعه  : خواننده  

مجتبـي يحيـي،    : آهنگساز(» شب باراني  «-)گل سرخ : يون نعمتي، مجموعه  هما: پورناظري، خواننده 
: آهنگـساز (» شـيرين مـن كجـايي      «-)شب باراني : ، مجموعه )ايرج(حسين خواجه اميري    : خواننده

  ).آيي تو مي: عليرضا افتخاري، مجموعه: سهيل ايواني، خواننده: حسن ميرزاخاني، تنظيم كننده
ست كه در بن نـام  معرباي     اسم منسوب به اطلس است و اطلس واژه        )اي گل   نام گونه (اطلسي  . )2(

دربارة چگونگي دگرگون شدن معاني آن بنگريـد بـه آيتـو،            (هاي يوناني بوده است       يكي از اسطوره  
، زيـر   1384معلوف،  : نك(و در زبان تازي به معني پارچة ابريشمي كاربرد دارد           ) atlas، زير   1386
  ).طلس

هـاي لفظـي بـه        ناسي در بديع لفظي، شنيدارست و از ايـن رو در بررسـي آرايـه              ش  بنياد زيبايي  ).3(
  .دهيمها اهميت نمي هتفاوت اماليي واژ
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