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 چکیده:
رحیم معینی كرمانشاهی از شاعران معاصر است كه سالها برای آهنگسازان، ترانه  زمینه و هدف:

سروده است و به علم موسیقی و موسیقیدانان آشناست. در این مقاله با هدف بررسی بازتاب 

آداهی وی به موسیقی، اشعارش بلحاظ موسیقیایی و تأثیر موسیقی در سبک شعرش بررسی 

 شده است.

ای انجام شده و به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب با مطالعات كتابخانه مقاله روش مطالعه:

است كه « ای شمعها بسوزید»های شعری نوشته شده است. جامعج آماری تحقیق كتاب نمونه

 سرایی آن را سروده است.اولین دفتر شعر وی میباشد و همزمان با ترانه

سازی، شعر معینی است كه از آنها در تركیبهای سبکی های موسیقی از شاخصهواهه ها:یافته 

اشعارش از موسیقی شعری سرشار است، در  صور خیال و محتوای غنایی استفاده كرده است.

موسیقی بیرونی و كناری، انتخاب اوزان متناسب با ریتم موسیقی، وزن دوری، ابیات مردف، 

آرایی، جناس و تکرار در ورت واجصنعت ترصیع و موازنه، و در موسیقی درونی نیز انواع تکرار بص

 بندی برای ریتم موسیقی كرده است.سطح بیت و كل غزل، اشعارش را مناسب میزان

سرایی، در شاعری نیز ترانه و موسیقی اهل با همکاری كرمانشاهی بدلیل معینی گیری:نتیجه

انی، ادبی و فکری ها و اصطالحات موسیقی در سطوح سبک زببصورت آداهانه یا ناآداهانه از واهه

 استفاده كرده و اشعاری سروده كه مناسب آوازخوانی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Rahim Moeini Kermanshahi is one of the 
contemporary poets who has written songs for composers for many years and 
is familiar with the science of music and musicians. In this article, with the aim 
of examining the reflection of his familiarity with music, his poems have been 
studied in terms of music and the influence of music on his style of poetry. 
METHODOLOGY: The article has been done with library studies and has been 
written in a descriptive-analytical method by selecting poetic samples. The 
statistical population of the research is the book "Burn the candles (ey 
sham’eha besozid)", which is his first book of poetry and he composed it at the 
same time as composing a song. 
FINDINGS: Musical words are one of the stylistic features of Dr. Moeini's poetry 
that he has used in synthesis, imagery and lyrical content. His poems are full of 
poetic music. In Outer Music and lateral music, the choice of poetry measure in 
accordance with the rhythm of the music, the poetry measure of the distance, 
the verses of Moraddaf, the Leonine verse and balance. And in the internal 
music, the types of repetitions in the form of Alliteration, puns and repetitions 
at the level of the verse and the whole sonnet have made his poems suitable 
for scaling for the rhythm of the music. 
CONCLUSION:  Moeini Kermanshahi, because of his work with musicians and 
songwriters, has been able to consciously or unconsciously use musical words 
and expressions in a poetic, linguistic, literary and intellectual style levels, and 
in poetry he has written poems that are suitable for singing. 
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 مقدمه
پیوند شعر و موسیقی ایرانی، در ادبیات فارسی بسیار سخن رفته است. از شهرت آوازخوانی نکیسا در دربار  از

دربار سامانیان، كامالً آشکار است كه از دذشته تا به امروز در موسیقی ایرانی، ساسانیان و آوازخوانی رودكی در 

 ناپذیردسست موسیقی و شعر پیوند»سرایی رایج بوده و اشعار فارسی توسط اهل موسیقی استفاده شده است. ترانه
 هم و است نشسته حافظه در شعر كمک به ما تاكنون موسیقی دیرباز از هستند، یکدیگر مکمل دو این زیرا است،
)معینی كرمانشاهی، « است شده تلفیق آهنگ با خاصی شعرهای مختلف الحان، هایدوشه در كه میبینیم اكنون

 مهمترین آواز و ترانه»اند. درفته« ترانه»(. امروزه اشعاری كه با موسیقی خوانده میشود اغلب عنوان 19: 4394
: 4377)راهگانی، « میباشد ملتی و قوم هر ویژه روحیج و وخوخلق و فرهنگ بیانگر و معرّف كه است موسیقی دونج

 از همسان و مقفا بیت چند از متشکل شعری»در تعریف آن دفته است  «فرهنگ بزرگ سخن» (. انوری در453
ترانه  (. توجه به موسیقی شعر در4493: 3 ، ج4394)انوری،« خوانده میشود آواز با كه مصراعها و هجاها تعداد نظر

سرایی موفق است كه با موسیقی آشنا باشد و ازآنجاكه با ریتم آهنگ باید هماهنگ باشد، بسیار مهم است. ترانه

آهنگسازی را بداند و با همکاری با موسیقدان بتواند شعری متناسب با ریتم آهنگ در پیوند با موسیقی بسراید. 

ت. ارتباط مستمر شعر و موسیقی در ادبیات معاصر با این مسئله در شعر معاصر بسیار مورد توجه قرار درف

ل سرایی، رادیو عامسرایی در دوران پهلوی ادامه یافت. در ترانهسازیهای دوران مشروطه شروع شد و با ترانهتصنیف

 و اجتماعی سیاسی، تحوالت و تغییر و 4344تاریخ  در رادیو تأسیس با»مهمی بود كه در دورۀ پهلوی رشد كرد. 
مهمترین  .مییابد بوی دیگری و رنگ سراییترانه آن بتبع و موسیقی كشور، در 1321 از شهریور بعد نگیفره

 (. 64: 4394كریمی، ) «میگیرد شکل رادیو در سالها آن موسیقی بررسی قابل جریان

یکی از  تبدیل بهسرایی و آوازخوانی، آشنایی اهل شعر با موسیقی و آشنایی اهل موسیقی با شعر با توجه به ترانه

قی سرایی، كه زبان دویای موسیدر كار ترانه»سرایی برای آواز شکل درفت. در واقع رادیو ملزومات شد و جنبش ترانه

(. 55: 4394)معینی كرمانشاهی، « است، جنبشی ایجاد كرد كه بیشتر به یک انقالب هنری همانندی داشت

های متعدد در رادیو و تلویزیون شکل درفت كه كم برنامهو كمآزمایی كردند شاعران مختلف برای این كار طبع

اختصای به معرفی ترانه، خواننده و آوازخوانی داشت. یکی از ویژدیهای ترانه در پیوند با موسیقی، داشتن عنصر 

ن در ی شاعرابرخ بندی با ریتم موسیقی و تأثیردذاری در مخاطب متناسب باشد.موسیقایی بود كه بتواند با میزان

 نشاهیمعینی كرماسرایی روی آوردند یا اشعار آنها برای آواز تنظیم شد. یکی از شاعران معاصر، كنار شاعری به ترانه

در این مقاله سرایی است. تهران( است كه شهرت اصلیش را در ادبیات معاصر مرهون ترانه 4341كرمانشاه ی  435)

اسی شنش بررسی شده است. معینی كرمانشاهی از نظر جریاناز منظر بازتاب موسیقی در سبک شعریاشعار وی 

ا است ام كرده آزماییرباعی طبع مثنوی، و غزل، قالبهای در كه است معاصر درایانسنت جریان شاعران شعری، از

 خورشید» ،«بسوزید شمعها ای» هایسرایی میباشد. مجموعهدر شعر نو نیز اشعاری دارد. عمده شهرتش در ترانه

تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا ) دفتگوی علم و فطرت با الهام از مثنوی مولوی(، و شاهکار) «فطرت»  ،«شب

 «حکایت نادفته»و « راز خلقت»، «خواب نوشین»های وی در كتاب دورۀ معاصر( از آثار شعری وی است. ترانه

سالها با اهل موسیقی دمساز بود. معاشرت با سرایی روی آورد و منتشر شده است. او با فعالیت در رادیو به ترانه

صطالحات ها و اموسیقدانان و فعالیت در این حوزه، بر شعر او نیز تأثیردذار بوده و آداهانه یا ناآداهانه، درایش به واهه

موسیقی در شعرش دیده میشود و بدلیل تناسب شعر با آهنگ، در موسیقی شعر نیز توجه بسیاری به تکرار دارد. 

سرایی آن را سروده است، از منظر تأثیر ، كه همزمان با ترانه«ای شمعها بسوزید»پژوهش حاضر دفتر شعری در 
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 موسیقی بررسی شده است. 

 سابقۀ پژوهش
ر سرا داست؛ و آنگونه كه نامش بعنوان ترانه معاصر ادبیات شدۀكمترشناخته شاعران جزو معینی كرمانشاهی

 عریش جریانهای ابهای ادبیات معاصر بعنوان شاعر مطرح نیست. نویسنددانموسیقی معاصر مطرح است، در كت

، بعنوان یباقر برقعلیف محمدأت« سخنوران نامی معاصر»اند؛ تنها در كتابهایی مثل ن رداخته او آثار بررسی به نیز

ی اجود دارد و مقالهیکی از شاعران معاصر معرفی شده است. در حوزۀ مقاله نیز، پژوهش كمتری در بررسی شعر او و

ک نامه در سایت ایرانداهای دانشجویی چندین پایاننامهدرمورد موسیقی شعر او نوشته نشده است اما در حوزۀ پایان

شناسی اشعار اوست و به موسیقی شعرش نیز توجه دارد، این پژوهشها موجود است كه در كلیت مطالعج سبک

 بترتیب تاریخ ارائه عبارتند از:

است؛  را در دانشگاه یزد دفاع كرده« های معینی كرمانشاهیبررسی و نقد سروده» نامج( پایان4345) نرحیمیا

ه را در دانشگا« بررسی و مقایسه اشعار هوشنگ ابتهاج و رحیم معینی كرمانشاهی» نامج( پایان4344) محمدآقایی

های معاصر )بیژن ترانه و بررسی مضامین ترانه ۀپدید»نامج ( پایان4346) غفاریعالمه طباطبایی دفاع كرده است؛ 

دفاع كرده است كه در آن  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی( را در و رهی معیری كرمانشاهی معینیترقی، 

( 4346) چقازردی با معرفی ترانه در ادبیات معاصر، ترانج سه شاعر را ازلحاظ موضوع و مضمون بررسی نموده است.

نامج ( پایان4344) شهمامی نور را در دانشگاه آزاد ارومیه دفاع كرده است.« ی اشعار معینی كرمانشاهیشناسسبک»

را در دانشگاه پیام نور تبریز دفاع كرده « بررسی صنایع بدیعی در كتاب ای شمعها بسوزید معینی كرمانشاهی»

را در دانشگاه تهران دفاع « عینی كرمانشاهیهای رهی معیری و مشناسی ترانهسبک» نامج( پایان4347) است؛ بادا

 كرده است.

های بدیعی در اشعارش بسامد در این پژوهشها در بخشی موسیقی اشعارش بررسی شده است و بر اینکه آرایه

كدام به تأثیر موسیقی به شعر او پرداخته نشده است و درمورد اینکه سبکی دارد، تأكید شده است اما در هیچ

ام شناسی شعر وی داشته، تحلیلی انجبا اهل موسیقی و آشنایی با فن موسیقی چه بازتابی در سبکارتباط شاعر 

 انجام شده است.« ای شمعها بسوزید»نشده است و این پژوهش با این هدف بر روی كتاب 

 

 بحث و بررسی

 بازتاب موسیقی در دیوان معینی 

رح است. مط« موسیقی شعر»عنصر موسیقایی در شعر فارسی یکی از چند عنصر اصلی شعر میباشد كه با عنوان  

 ازامتی به اعتبار آهنگ و توازن روزمره زبان از را شعر زبان عواملی كه مجموعه»موسیقی زبان آهنگین شعر است. 

 ها در زبان میشوند، میتوانها و تشخص واههسبب رستاخیز كلمه موسیقایی نظام رهگذر از درحقیقت و میبخشند

 انواع لقبی از دارد؛ تعلیلی و تحلیل قابل و شدهشناخته عوامل خود موسیقایی دروه این و نامید موسیقایی دروه

شعر بدون موسیقی در ادبیات نادر است؛ حتی در  (.9 ی 7: 4344كدكنی، )شفیعی« جناس ردیف، قافیه، وزن،

 موارهه»جریان شعر نو و بعد از آنکه وزن و قافیه كنار زده شد، رعایت نظام موسیقایی در كل شعر مورد توجه بود. 

 زبان اندنرس موسیقی به جز خاستگاهی شعر و اندبوده موسیقی شیفتگان بزردترین ناآداه، و آداه بزرگ، شاعران

 است، بانز موسیقایی تجلی شعر: بود خواهد تعریف این به بازدشتشان نهایی تحلیل در شعر تعریفهای همج .ندارد

 (.345ی  394)همان:  «موسیقیند این دونادون هایجلوه همه و همه بیان تصویر، معنی،
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در شعر معینی كرمانشاهی نیز موسیقی شعر بسیار مورد توجه شاعر است. توجه شاعر به آن عالوه براینکه هنر  

شاعری باشد، به آشنایی به موسیقی نیز مربوط میشود؛ چنانکه موسیقی شعرش در ارتباط با ریتم موسیقی قابل 

 مقایسه است كه در موارد زیر بررسی شده است.

 

 موسیقی شعر

مبتنی بر ریتم و شعر مبتنی بر وزن است كه هر دو از این منظر تأثیری  موسیقیی بیرونی و كناری: موسیق

مشترک دارند. شعری كه با موسیقی خوانده میشود باید با ریتم موسیقی هماهنگ باشد، در این هماهنگی وزن 

در ارتباط شعر و موسیقی  (.459 :4316رازانی، )« است و موسیقی شعر رابطج معرف عروض علم»عاملی مهم است. 

 یا لفظ انطباق منطقی و ملودی زیبایی، موسیقی ریتم كالم،ی تأكیدها ها،تکیه هجاها، كوتاهی و بلندی رعایت
 و یمكن تعیین را كلمات بلند و كوتاه هجاهای باید ابتدا اشعار، ریتم بندیمیزان برای» است. ضروریات از سخن،

حتی هرآنچه در اختیارات شاعری  .(415 :4377دهلوی، ) «بنویسیم كلمه هر جلو را آنها موسیقایی ریتم س س

در پژوهشی  (.415همان: ) شودیمدر كوتاهی و بلندی هجاها وجود دارد، در ریتم موسیقی نیز بهمین ترتیب عمل 

 تجارب موسیقیدانان بر مبتنی آوازی موسیقیِ و شعر پیوند حوزۀ»باره انجام شده در نتیجه آمده است هم كه در این

 (.453: 4344، عسکری رابری« )است مرتبط فارسی شعر عروض با مباحث عمدتاً و است

آهنگساز هنگامیکه آهنگ را ساخت برای شاعر مینوازد و شاعر »در سرودن شعر بر روی آهنگ نیز وزن مهم است. 

هنگام با تبادل نظر با آهنگساز، موضوع  یا هجابرداری كرده تا در فرصت مناسب روی هجا كلمه بگذارد یا در همان

(. اشعار فارسی با توجه به 456: 4394)معینی كرمانشاهی، « ای انتخاب كرده و روی آهنگ شعر میگذاردو سوهه

اینکه موسیقایی هستند، قابلیت این را دارند كه آهنگ روی آنها ساخته شود اما موسیقیدان در مواردی باید به 

 ردازد تا شعر با ریتم آهنگ، میزان شود؛ بنابراین برای هر شعری نمیتوان موسیقی ساخت. دخل و تصرف در آن ب

همچنین موسیقدان در ایجاد ریتم، وزن شعر را بداند و بتواند با هجاهای شعر، ریتم مناسب را بسازد. در واقع 

ج باارزش را میتواند بوجود آنچه مهم است، آداهی و سواد شعر و موسیقی داشتن شاعر و آهنگساز است كه تران»

 )همانجا(.« آورد

اشعار معینی نشان میدهد وی كامالً واقف به انطباق شعر و موسیقی است. او با آداهی از علم عروض، توانسته با 

استفاده از انواع وزنهای برجسته در موسیقی بیرونی و استفاده از انواع زیباسازی كالم در موسیقی كناری، اشعاری 

بسراید كه در پیوند با موسیقی بسهولت ریتم برای آن ساخته میشود و قابلیت آوازخوانی دارد. در این آهنگین 

سرایی وی دیده میشود و ادرچه آن را بعنوان اشعاری جدا از ترانه نامگذاری كرده است مجموعه هم تأثیر ترانه

یش دفتنی است اغلب اشعار این مجموعه، ها( اما در مقایسه با ترانه46ی  ، مقدمه:4349)معینی كرمانشاهی، 

مجتث مورد(،  61هزج )مورد(،  39رمل )قابلیت تبدیل شدن به آواز دارد. از وزنهای معروف شعر فارسی، از بحر 

مورد(، استفاده كرده است، همچنین اوزان سریع، منسرح، خفیف، رجز  5متقارب )مورد(،  46مضارع )مورد(،  41)

ای كه مناسب تطبیق با آهنگ باشد، وزن دوری را برای آهنگین كردن شعر بگونهو دیگر وزنها استفاده شده است. 

تکرار  و در آن قافیج میانی (441: 4375،وحیدیان« )وزن دوری ویژدی عروض فارسی است» بسیار بکار برده است.

در این اوزان وسط مصراع حکم پایان مصراع را مییابد؛ یعنی میتوان در آنجا قافیه آورد، مکث كرد یک »میشود. 

ازآنجاكه در وزن دوری، امکان آوردن قافیه و ردیف وجود  (.44 :4375،)شمیسا« یا دو صامت اضافه بر فرمول آورد

آرایی، تکرار، آهنگین بودن آن ، هماهنگی آوایی بدهد، با جناس، واجهاها یا همان واههدارد، ادر شاعر در دیگر واهه
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 (.46همان: ) «آهنگترین اوزان شعری هستنداوزان دوری خوش»را دوچندان میکند. از این منظر 

دهندۀ اهمیّت موسیقی كناری غزل مردف دارد و این بسامد نشان 466غزل است و تعداد  415این مجموعه شامل

جب ع»است. ردیفها اغلب واهدانی هستند و داه با تکرار دو واهه، موسیقی آن را دوچندان كرده است. حتی در شعر 

ویرانه، پیمانه، »های و قافیه« میکردم» فیرد ، كه تنها شعر نو مجموعه است، در پایان هر بند«صبری خدا دارد

 (.354 ی 351 :4349معینی كرمانشاهی، ) را آورده است« مستانه، دانه، دیوانه، پروانه، صبرانه، افسانه، فرزانه

میانی نیز شاعر سعی كرده است در پیوند موسیقی و كالم عمل كند. نمونه در موارد زیر است كه  در آوردن قافیج

 سازی به جناس توجه كرده است:در قافیه

ست دفت دمی/ دفتمش این هم دل دور از امدیده دل و آب آن در / دفت پوستی در این چه از دوستی ادر دفت

 (.95ی ) یراند، چرا سرد خواندیچرا درم » .(9: همان)ست عالمیعجب 

شده است كه آواز آن نیز خوش همچنین وجود قافیج میانی، ردیف و انواع موسیقی درونی باعث ایجاد ترصیع 

 است. مانند نمونج ذیل:

 هشییییاری میخواران ز چشیییمت میکند حکایت

 نگیاهی در مرا بیاشیییید تو پیاتیاسیییر نظربیازی     

مرا امییا ز دل          هی  خوا ی م میییآری     تو  ن  بر لییب 

 

دویایی  خاموشیییان  ز قلبت  میدهد   دواهی   

نایی        پا تم تا یازی در مرا سیییوزد تو سیییر  ن

آیی نمی   تو میجویی مرا امییا بییه هر بزمی            

(11)همان:   

 دیده میشود. 675 ،611 ،664 ،449 ،474 ،95،49،456 ،49 دیگر در صفحات موارد

این موسیقی به بدیع لفظی مربوط است و ویژدیهای آوایی مثل تکرار واج، واهه و جناس را موسیقی درونی:  

 دارم ازآنجاكه»درونی بررسی میکنیم. میتوان نام برد. در واقع هردونه تکرار در صامت یا مصوت را در موسیقی 

 زا كه آواها نظام در تکرار و تنوع هایجلوه از هركدام است، استوار تکرار و تنوع بر كلمه عام معنی به موسیقی

 عنیی میگیرد؛ قرار موسیقی نوع این مفهومی حوزۀ در نباشد،( قافیه) یكنار و( عروضی) یرونیب موسیقی مقولج

 د،آیمی پدید شعر یک كلمات در مصوتها و صامتها تضاد یا تشابه یا وحدت رهگذر از كه هماهنگیهایی مجموعه

سرایی، تکرار . در ارتباط شعر و موسیقی در ترانه(346 :4344كدكنی، شفیعی) «است موسیقی نوع این هایجلوه

ر، و میزانبندی ریتمها با تکرا آهنگ موسیقیای خالی از تکرار نیست؛ زیرا ضربنقش مهمی دارد؛ در واقع هیچ ترانه

تأثیردذاری بیشتری بر مخاطب دارد. معینی كرمانشاهی نیز با آداهی از این پیوند استوار، بفراوانی از موسیقی 

آرایی، جناس، تکرار واهه، جمله با بسامد بیشتری آمده است درونی استفاده كرده است. تکرار در انواع مختلف واج

ها نیز لحن ترانه و زبان ساده را با آنها آمیخته است كه زیبایی ر است. در آوردن این آرایهو شاخصج مهم سبکی شاع

 و دلنشینی اشعارش را دوچندان كرده است. برای نمونه

(/ همچو خاری 49)ی  دندید(/ خود ز خود رانددان خدا 54همان: دلسوز )نه دل داری، نه دلجویی نه آرایی: واج

(/ من اهل 75همان: ) شیخو(/ ای سبکسر دوست میداری سبکسرتر ز 75همان: كنم )در میان دلرخان خوارت 

 (.96فسادآباد )ی ( دریغ و درد كه یک دل در این 99همان: درد )دردم و دانم و دوای 

 (469سوز ) /ساز (444 ،44:همانسوختن ) /ساختن (91: همان) شی/ ننوش الحق(:وسط )اختالف در  جناس 

 .(446: همان/ حرام ) / حریم

مهتر  /، كهتر(431: همان) ی/ رو/ موی(444: همانجمع ) /شمع (91: همان) یباق /: ساقیجناس اختالف اول 

ردیف بیت « داهی» این جناس را بصورت قافیه و ردیف تکرار كرده است،« شوق دناه»(. در شعر 471: همان)
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 (.449همان: است )را قافیه قرار داده  ماهی، و كاهی راهی، چاهی، های آهی،است و واهه

تکرار واهه، بصورت تکرار جمله و تکرار عبارت آمده است و تقریباً بیش از نیمی از اشعارش در این مجموعه  تکرار:

عبارت  ای وی و جملهاآرایج تکرار دارد. تکرار در وسط بیتها و تکرارهای مختلف در پایان بیتها بصورت ردیفهای واهه

« آمد»(، و 456)همان: « مرا» (،45)همان: « كاش»(، 16)همان: « هرچه»آمده است. تکرار در آغاز ابیات مثل 

( قابل بیان است. بیشترین تکرارها، تکرار واهه، عبارت و جمله در ابیات یا سراسر شعر است. مثل تکرار 475)همان: 

در آغاز بندها آمده است )همان: « صبر خدا» كه در كل شعر« جای او بودم عجب صبری خدا دارد، ادر من»عبارت 

 (.354ی  351

 نمونج زیر تکرار واهدان در هر بیت است: 

 بر دوش من این عمر وبال اسیییت، وبال اسیییت

مال تو جنون اسییییت جنون اسییییت   تقریر ك

 هر جود كه با ترک وجود اسیییت وجود اسیییت

 مییا در نییظییر یییار حییقیییییریییم حییقیییییریییم  

 مییا هیچ م رسیییییید م رسیییییید          حییال دل

نوشیییییید          ب نوشیییییید  ب  خون دل عشییییاق 

لنیید            لو م كوچییه  نهییا نییه دییدایییان سیییر   ت

 

 سییودای وصییال تو محال اسییت، محال اسییت    

خیییال اسییییت          خیییال  تو  جمییال  یر   تصیییو

با ترس زوال اسیییت، زوال اسیییت     كه   هر بود 

 اقرار به نقص عین كمال اسیییت، كمال اسیییت    

 بشییینیدن این قصیییه مالل اسیییت مالل اسیییت

ب   باده  ه هر بزم حالل اسیییت حالل اسیییت این   

 هر چیز بخواهید سییؤال اسییت، سییؤال اسییت   

(49)همان:   

 در غزل زیر نیز در هر بیت یک واهه را دو یا چند بار تکرار كرده است.

 جنون و اسییییت عشیییق دنیییای دل دنیییای من دنیییای

 نییگییر طییورم آتییش وییین نییگییر شییییورم نییگییر سییییوزم

پا  امشیییب  سیییر میکشیییم سیییبو با  می آتشیییم سیییرا

 امدشییته خروشییان سیییلی امدشییته جوشییان كه اكنون

عاشیییقی    شییییدم مجنون چون آواره شییییدم دلخون در 

قی   ای فتییه   سییییا خن   من  بییا مو آشییی گو   می  از سییی  ب
 

جنون و اسییت عشییق سییودای دل سییودای من سییودای   

جنون و اسییت عشییق سییینای دل سییینای من سییینای  

نون    و اسییییت عشییییق فردای  دل فردای  من  فردای  ج  

جنون   و اسییییت عشیییق دریییای دل دریییای من  دریییای  

و جنوناسییت  عشییقصییحرای  دلصییحرای  منصییحرای   

جنون   و اسییییت عشیییق مینییای   دل مینییای   من  مینییای    

(675: همان)  

 در بیت زیر: «دنیا»تکرار واهۀ  داه نیز واهه در كل شعر تکرار نمیشود و در یک بیت است؛ مثل

های من       نامرادی تا سیییردذشیییت   نشییینوی 

 

تا         یاییسییییت  یای تو دن یای من بین دن دن  

(441)همان:   

 را در كل بیت تکرار كرده است:« چرا»یا در بیت زیر كه واهۀ 

   رانییدی سییییرد چییرا خییوانییدی دییرم چییرا

 

  میییییگییریییزی  چییرا كییردی لییطییف چییرا 

(79: همان)  

 تأثیر موسیقی در سطح زبانی

كه  ایباشد؛ بگونه هایی كه برای آواز سروده میشود باید از نظر سبک لغوی و نحوی سادهترانهسادگی زبان:  

مخاطب در فهم محتوای ترانه، مشکل نداشته باشد؛ بنابراین ساددی زبان را میتوان یکی از ویژدیهای ارتباط شعر 

نسروده است. در مجموعج  سرایی به این امر دقت دارد و شعری دشوار و متکلفو موسیقی نامید. معینی در ترانه
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و دشوار، آركائیسم یا اصطالحات مختلف موجود نیست. در سطح لغوی،  های سختنیز واهه« ای شمعها بسوزید»

ساده و نزدیک به زبان دفتاری سروده است.  فقط اصطالحات عرفانی و موسیقی برجسته است و در كلیّت، شعری

 رحیم معینی كرمانشاهی از میان مردم برخاسته است؛ با مردم جامعج»اهلل قاضی در معرفی او دفته است: نعمت

ان باشد كه زبان شعر معینی به زب و با ملتش پیوندی نادسستنی دارد و شاید همین دلبستگی سبب شده خود

مردم كوچه و بازار نزدیک میشود و شاعر ابایی ندارد كه با زبان محاوره به خلق آثار هنری ب ردازد و این خود به 

)معینی كرمانشاهی، « سبک خای شاعر دانستسخن وی رونقی میدهد كه میتوان به آن مهر ویژدی زد و آن را 

(. او در نزدیکی به زبان كوچه و بازار نیز تعادل زبان شاعرانه و زبان عامیانه را حفظ كرده است. برای 54: 4394

 اما در ساختار لحن دفتاری دارد« ز دست برفتی»، «خیر ندیدم»، «زنددیم»های نمونه در ابیات زیر انتخاب واهه

 ای نیست.نحوی محاوره

خیر نییدیییدم          خزان و   بهییار زنییددیم شیییید 

 نشیییاط و شیییور جوانی ز كف به عشیییق تو دادم

حبییت            م من دل بسیییوزدت ز  قراری  ی ب  بییه 

تی             ف بر بودی و ز دسییییت  یم  د مییید زنیید  ا

 

ته          دذشییی هار  نه از ب نه از خزان كنونی   

ته       دذشییی بار  به اعت  ز كوی خویش مرانم 

به یاد خویشیییتن آری ادر قرار دذشیییته       

نه سیییر  یار دذشیییته      كنون ترا یاد  به  ایم   

(459: 4349)معینی كرمانشاهی،   

كاربرد اصطالحات موسیقی در شعر فارسی، همواره وجود داشته است و نشان كاربرد اصطالحات  موسیقی:  

های متداول و رایج موسیقی در آن میدهد شاعران به فن موسیقی آشنا بودند و یا طبق سبک عمومی، كه واهه

اند. در شعر معاصر همچنان كاربرد آن رایج است و شاعرانی بدون هیچ ارتباطی استفاده كردهوجود داشت، از آن 

ها، شاید ادامج اند. در شعر معینی كرمانشاهی وجود این واههبا اهل موسیقی، صرف هنر شاعرانه، آن را بکار برده

ر شته است، همین تأثیر خود را در دفتهمان سنّت رایج باشد اما بیشک ارتباط با اهل موسیقی بر شعرش تأثیر دذا

سنجان قرار درفت، آنها دریافتند وقتی این دفتر در معرض داوری نکته»نشان داده است. « ای شمعها بسوزید»

غزلسرایی توانا كه قدرت شاعریش موهوبی و خداداد است پا به جهان هنر دذارده و در مدتی كوتاه به مقامی واال 

آمدن نام و اصطالحات موسیقی در شعرش نشانج پیوند عمیق او  (.59: 4394انشاهی، )معینی كرم« رسیده است

تار، طنبور، دف، چنگ و اصطالحات، شور، نوا، فغان، با موسیقی است. از آالت موسیقی نامهای ساز، نی، بربط، سه

نکیسا را تکرار  موسیقیدانانهای نی، نوا و ساز پربسامد است. از نام و مقام در این مجموعه تکرار شده است. واهه

 كرده است. 

 دیگران سیییرای در روشییین و باشیییند ما شیییمع
 

بد    بسییییاط در  نگ  بار ند  نکیسییییا چ میزن  

(645: همان)  

 

 میکوفت  تاری سیییه كهنه  یک  به  پنجه  آنچنان 
 

كشییید چنگ سییر به نکیسییا جنگ سییر كه   

(349: همان)  

ا ههای موسیقی را از نظر معنی لغوی با دیگر واههسازی، واههدر تركیب: موسیقی اصطالحات با سازیتركیب

  آورده است.

رونقی( و بینوایی )فقر و درمانددی( تركیب در كنار واهۀ بینوایی )بی« نوا»در ابیات زیر با قراردادن نام دستگاه 

 ساخته است. 
 بینوایی نوای



 643/ شعر معینی كرمانشاهی شناسیدر سبک بازتاب موسیقی

 

 دور او از شییییب و روز كییه بییهییتییر هییمییان
 

 بسییییییوزم بیییا نیییوای بییییییینیییواییییی   

(76: همان)  

نوایییان      از  ی ب مبییاش       نوای  نقییدر غییافییل  ی  ا

 

هی دیییده         تش بییه آ یر صیییید آ ث امبییارهییا تییأ  

(445)همان:   

 تركیبی است كه شاعر در بیان اندوه خود در خلوت بکار برده است. « سوز و نوا»در بیت زیر 

 من دلشیییکسیییته   ای تنهایی  غم از نالی  چه 
 

 همان خوش اسییت كه در خلوتی به سییوز و نوایی 

(69: همان)  

را آورده است كه هر دو جزو مقامات موسیقی هستند اما در بیتها معنی اول « نوا و شور»در بیتهای زیر تركیب  

 آنها موردنظر است:

صل  چه شقی  نوای و شور  همه زین حا  دل ای عا
 

نه   من جان  مسیییتی تاب  نداری   كمتر ایپیما  

(79: همان)  

هم                   بال  نج و  بود ر ن غم  یی  تو نجییا كییه   آ
 

هم   نوا   بود         شییییور و  ن بود دل  ن تی   مسیییی

(495)همان:   

 ادبی تأثیر موسیقی در سبک 
و  آرایج ایهام تناسب تصویرسازی با موسیقی در سبک ادبی اشعار معینی برجسته است. مهمترین كاربرد آن در

 ت و دوییهای موسیقی بصورت ناخودآداه در كالم شاعر آمده استشبیه دیده میشود. در ایهام تناسب داه واهه

ها، ها در ظاهر مفهوم بیت را میرساند اما در ارتباط با دیگر واههشاعر آنها را از روی تجربه بکار برده است. واهه

اعر ها، شتناسب موسیقی را نشان میدهد و معنای دیگر آن تداعیگر ارتباط موسیقایی است. در تداعی معانی واهه

های میسازد اما معانی لغوی یا وضعی واهه معنی دیگری دارد كه با دیگر واههآورد و تصویر ای را در بیت میواهه

ر كنار به این معنی كه د ؛آوایی و تناسب استتداعی این فنون مبتنی بر مجاورت یا هم»بیت تناسب پیدا میکند. 

خصی های شتجربهای با توجه به هم بودن اشیاء و مفاهیم زنددی اجتماعی و طبیعی سبب میشود كه حضور نشانه

 .(4 :4399ثابت، و طهرانی )پورنامداریان« كندهای دیگری را تداعی فرد نشانه
دارای ایهام تناسب است كه شاعر در مفهوم احساس « شور»در مفهوم دوشه با واهۀ « كنج»در بیت زیر واهۀ 

 .اندمتفاوتش از زنددی بکار برده است اما هر دو كلمه در معنای نخست بکار رفته

نج    بییه لوت    ك گری    شییییور خود  خ ی  دارم د
 

نای  به  كه  ایباده  چو  میسیییوزد خویش می  

(499: 4349معینی كرمانشاهی، )  

 در معنی دستگاه موسیقی تناسب« شور»با « نی»در بیت زیر  شور دنیایی خود را به آوای نی مانند كرده است اما 

 دارد.    

 نیییی آوای چییینیییان دنیییییییاییییی شیییییور
 

نییهییاد پییریشییییانییم  سییییخیینییهییای   در   

(374: همان)  

در موسیقی، ایهام تناسب است اما « دوشه»در مفهوم « كنج»در بیت زیر واهۀ پرده )واحد سنجش میان دو نت( با 

 اند.هر دو كلمه در معنای نخست بکار رفته

 میییییبییییینییم نییهییان راز بسییییی پییرده پییس در
 

میبینم جهان  كنج در این عشیییق جهان  یک    

(414: همان)  



 655-649 صص ،95، شماره پیاپی 45، دوره 4154دی  سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛  / 641

جناس برقرار است و شیدای دوم میتواند ایهام به دروه شیدا داشته باشد و با « شیدا»در بیت زیر میان دو واهۀ 

 تناسب دارد. « شور»

 دارم زیبییاآفرین    كلییک  من  نیسیییتی   زیبییا  تو 
 

دارم شیییداآفرین شییور من نیسییتی شیییدا تو   

(474: همان)  

شور و شیدایی عاشقی منظور شاعر است اما از آنها میتوان ایهام درفت كه بطور ناخودآداه  همچنین در بیت زیر

 معینی به شور موسیقی و دروه شیدا اشاره كرده است: 

 این چه شییوریسییت این چه شیییداییسییت؟   

 

 این چه عشیییقیسیییت این چه رسیییواییسیییت    

( 431)همان:   

در بیت زیر مقام عشق همان مفهوم عشق را دارد اما با هنگامه و خوش بودن تداعیگر مقام عشاق در موسیقی 

 است: 

 نیسییت عشییق مقام در دل آسییایش از صییحبت
 

 است خوش سردردان مرغ حال هنگامه چنین در 

 (645: همان)

 آرایج تشبیه هم در مجموعه فراوانی دارد كه با آالت موسیقی ساخته است.

 در بیت زیر خود را به ساز شکسته مانند كرده است كه از دست روزدار زخم میخورد:

 باز و تاروپودبی  و هسییتم شییکسییته  سییازی

 

طمییج    چرخ  دسییییت از  امخورده  مضیییراب  ل  

(464: همان)  

 در بیت زیر در بیان اندوهش از نارفیقیها خود را به چنگ مانند كرده كه قامتش خمیده شده است:

نی  تم    اسییییت چنییگ  چو  خمیییده    چرا  دا م  قییا
 

بزم   یر    در  لی     غ ی حبییاب   سیییی امخورده  ا  

(464: همان)  

 در بیت زیر خود را به نی تشبیه كرده است كه سوز دل خود را میگوید:

خن   در كییار یی    سییی در  دو یم        زبییده ا ن ی ن  چ
 

بیینییواییییییم خییود دل سییییوز از نییی مییانیینیید   

(636: همان)  

سینه را به نی مانند نموده و خواسته آن را در نوا بیاورند. میان نی در بیت زیر تنهایی خود را توصیف كرده است و 

 و نوا نیز ایهام تناسب ایجاد كرده است:

 شییییوییید  ز حییالییم  جییویییا  و بیییییایییییید  
 

آوریییید نیییوا در امسیییییییییینیییه  نیییی   

(661: همان)  

 تأثیر موسیقی در سبک فکری
سب سرا در هماهنگی با موسیقی، متناترانهزنددی است و  مختلف هایصحنه توصیف شعر، مانند نیز موسیقی اصوالً 

فهم مخاطب از مضامینی كه در باب طبع مخاطب بوده و یا مشکالت و مباحث مهم جامعه است، سخن میگوید. 

ای كه در تطابق شعر با ریتم آهنگ داشته است، در اندیشه و سبک بیشک آشنایی معینی با فن موسیقی و وظیفه

است. برای آهنگهای شاد باید شعری شاد و برای آهنگهای غمگین باید شعری مناسب  فکری او نیز تأثیردذار بوده

آن دفت و معینی با واقف بودن به این مسئله، در شاعری نیز این تأثیر را درفته و در ارتباط با موسیقی، شاعر 

ان ایگاه موسیقیدهای موسیقی مضامین شعری ساخته است. یک بخش توجه او به هنر موسیقی و جبسیار با واهه

 در جامعه است.



 645/ شعر معینی كرمانشاهی شناسیدر سبک بازتاب موسیقی

 

 معینی با موسیقی دمساز است به دفتج خودش: 

نم                     خوا ی م لم و  ینییا م یرقصیییم  م بم و  کو ی  م

 

باشییید         در بزم جهان شیییور مسیییتانه چنین 

(449: 4349)معینی كرمانشاهی،   
آنها مینگرند و آنها را در وصف موسیقدانان سروده است كه در جامعه به دیدۀ انکار و بیهنری به « مرد هنر»شعر 

 را در تقابل با زاهدانی قرار داده كه موسیقی را حرام میدانند. شعر توصیف هنرمندی است كه در خیابان مینوازد:
خت         یه نوا ما كه هر  قدر قوی داشیییت   پنجه آن

نای      ز آن طرف همچو نی جانسیییوز از  لج  نا  ای 
 انگیز آهنییگ  بییه هم آمیختییه بیید این دو غم      

 ه اعجاز نداشیییت  دم عیسیییای مسییییح آن هم 
 

 تییار و مضیییراب نبودش سیییر نییافرمییانی     
به یک لهجج درجسیییتانی       سیییر همی داد 
 به دل رهگذران، وه كه چه شیییوری میکرد    
 كه سیییرانگشیییت مسییییحایی عوری میکرد

(344)همان:   
 اما درمقابل هنرش، شیخی هنر او را فساد میداند. معینی با دفاع از موسیقی و هنر مرد در انتقاد از شیخ میگوید: 

ید بر این شییییوۀ آزاده      مای  كشییییتا شییی
 جز طنییابی كییه دلودییاه شیییمییا را بنییدد 

 

كه نیسیییت      هل هنر نیسیییت   هیچکس خوارتر از ا
كه نیسییییت         خدا راه ددر نیسییییت  خدایی  به   

( 365)همان:   
براین نشان های موسیقی باعث زیبایی دوچندان شعر او شده است و عالوهسازی با واههدر بخش دیگر، مضمون

میدهد كه با توجه به تجربج كاری خود آنها را بکار برده است. دو مضمون غنایی و عرفانی در شعر او برجسته است. 
وق، ناامیدی، اندوه و تنهایی میگوید. در واقع در مضمون غنایی او شاعری رمانتیک است كه از عشق، جفای معش

وی شخصی نیست و انعکاسی از  از موسیقی در بیان آالم خود استفاده كرده است. البته دفته شود درد و اندوه
اندوه و تنهایی مردم است كه در شعرش نمایان شده است و جنبج عمومی دارد. در بیت زیر در مفهوم تنهایی، با 

 زناک ساز دفته است هر سازی كه سوزی دارد دویی اثری از نالج پنهانی ماست:   تداعی صدای سو
 افکند  دل به  سیییوزی كه  شییینیدیم  هر سیییاز

 

یم   ثر  دییید نی     نییالییج از ا نهییا داشییییت مییا پ  
(441: همان)  

یا در ابیات زیر با تداعی صدای سوزناک نی در تشبیهی نهان، خود را نی دلسوخته نامیده است كه از آن صدای 
 آید: سرود امید نمی

یده    چه د  ای ای دل در این دوروزۀ عمراز آن
مییید          ختییه، سیییرود ا نی دلسیییو خواه از   م
ننییدش                   خوا ب نر  ه ین بییا  ب ب  مقییام درد 

 

بدرد         فدای صییییاح جانم  كه   سیییخن بگوی 
نج خسیییته برآید صیییدای صیییاحبدردز سیییی  

 كسیییی كیه خوب درآرد ادای صییییاحبیدرد  
( 99)همان:   

در بیان اندوهش سوز خود را با سوز ساز مقایسه كرده و دفته ساز نمیتواند نالج او را داشته باشد، اندوهش را با 
 نی بگویید: 

 سییییاز آن سیییوز نییدارد كییه بنییالیید بییا مییا 
هد         كه رنگی خوا فل درمیسیییت  جا مح  هر ك

 

 بهر تسیییکین دل سیییوختگییان نی ببرییید 
برییید          ب می  عوض  خون دل مییا  حی   قیید

(435)همان:   
 در ابیات زیر در شکایت از نارفیقیها از اصطالح نوا و نای استفاده كرده است. 

نای خویش میسیییوزد     نج من   نوای سیییی
 هیینییوز در پییی یییکییرنییگییی رفیییییقییانییم 

 

جای خویش میسیییوزد      كه فقط   چو آتشیییی 
لم بییه سییییاده   یهییای خویش     د ل میسیییوزد   د  

(499)همان:   
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 ید. آكه هیچ چیز غیر از او در نظرش نمی در ابیات زیر در مضمون عشق، به شعر و ساز و می و بزم سودند میخورد
جوران      دارزنییدهشییییب دیییدۀ اشییییک بییه ه  م

تر              ن قبلییه روشییی یچ  ه ظرم  ن تو در   ... كییه از 
 

سییودند آشیینا بزم و می و سییاز و شییعر به   
ین خییدا          نمییازم بییه ا هر  ب بوده  دنیید   ن سیییو  

(61 همان:)  

 دفته است بدون معشوق، شعر و ساز برایش داستان نامرادیست. « سردذشت»یا در ابیات زیر در شعر 
 سییییازی  و شییییعییری  هییردییونییه  تییوبییی 
 خییوشییییخییوانییی   مییرغ هییر بییانییگ  تییوبییی 

 

دییوی نییامییرادیییهییاسیییییت    داسیییییتییان    
شییییادیییهییاسییییت   مییرگ شییییوم خییبییر  

(335: همان)  
اسب های ساده و متنموسیقی استفاده كرده است. در سبک زبانی نیز واهه در مضمون عرفانی نیز شاعر از اصطالحات

ترانه انتخاب نموده است. برای نمونه ابیات زیر در خداشناسی است و در موسیقی شعر تکرار بکار برده و اصطالح 
 نای و نی از واهدان موسیقی است. 

 ای بیینییای مییعییرفییت تییکییمیییییل بییا تییکییوییین تییو 
 اوهییام نیییسییییت خییلییوتییت را رازی انییدر پییردۀ  

نوا             حی در  كر یییا  نی بییا ذ یمییت نییای  حر  در 
 راه دییگیر رفیتیی و سییییودای دییگیر داشییییتیی       

 نوشییان مینهدسییینه جوشییان، دل خروشییان، باده  
باختی          جان  هانی دل شییییدی  یدی ج  یک نظر د
 در سیییلوكییت سییییرهییا عییارف كنیید بییا هر نگییاه 

 

نده در تحسیییین تو          ما فان در عار بان   وی ز
باطن      یان در چشیییم  ها ع ین تو بای حقیقت  

تو          ینییج آیین  ی  در سیییمییاعییت جییام می آ
 دنجهییا پنهییان بود در خرقییج پشیییمین تو 
 در پی معشیییوق پییا را پیکر مسیییکین تو          

پروایی و دیوانگی شییید دین توعشیییق و بی  
لک دلچین تو       به دامن سییییا ها دارد   عطر

(641)همان:   
 در بیت زیر نوا و شور را بصورت ایهام در وصف عشق عرفانی آورده است: 

 پیاره بورییا صیییالی خسیییروی زدم   بیه روی 
نددی       به بزم ز ها، كنم  چه شیییور  نخورده می 

 

ددای بینوای تو        هد  به سیییر ن تاج شیییرف   
 هوای باده كی كند، مسیییت می صیییفای تو

(646)همان:   
 گیرینتیجه

آن نیز در آنجا فعالیت كرد. بعد از  4355سرایی روی آورد و تا سال معینی كرمانشاهی با فعالیت در رادیو به ترانه
ا این ارتباطها باعث شد وی بسرایی برای آواز بود. ارتباطش با اهل موسیقی قطع نشد، در این سالها وظیفج او ترانه

تر سرایی، دفموسیقی همدم شود و عمالً در كنار شعر با دستگاه موسیقی آشنا دردد. در این دوران در كنار ترانه
سرود. در این مقاله تأثیر موسیقی در  4315سال تا 4335ز  سال را در طی ده سال ا« بسوزید شمعها ای»شعر 

سبک شعری وی در این دفتر بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد معینی بصورت آداهانه یا ناخودآدانه در اشعارش 
 به واهه و اصطالحات موسیقی توجه كرده و بواسطج آشنایی با موسیقی، به موسیقی شعر نیز توجه بیشتری دارد و

ای است كه با ریتم موسیقی هماهنگ است و میشود بعنوان آواز بر روی آن آهنگ ساخت. استفاده اشعارش بگونه
از اوزان برجسته، وزن دوری، آوردن ردیف، صنعت ترصیع و موازنه، انواع تکرار در واج، واهه، جمله و بیت، موسیقی 

رایی سنه واهۀ سخت و دشوار نیز تأثیری از سبک ترانهشعرش را قوی كرده است. ساددی زبان و عاری بودن از هردو
های سازی، تصویرسازی و مضمونسازی با واههاست كه متناسب فهم مخاطب در موسیقی سروده است. تركیب

 موسیقی از شاخصج سبکی شعر اوست كه بازتاب موسیقی را در شعر او نشان میدهد. 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این



 647/ شعر معینی كرمانشاهی شناسیدر سبک بازتاب موسیقی

 

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آقای دكتر حسینقلی صیادی .استشده استخراج شبستر

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب مریم دلیلی. سركار خانم اندبوده مطالعه

نیز در تجزیه و  انبه عنوان مشاور زاده و سركار خانم دكتر هیال صادقیحسین حاجیآقای دكتر . اندداشته شنق
 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  .تاسبوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و
  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شبستردانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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