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 چکیده:
سنتی است كه در دورۀ مشروطه توسط تجددخواهان قالب چهارپاره، قالبی نیمه زمینه و هدف:

با هدف تحول قالب شعری، ابداع شد و تا انقالب اسالمی جزو قالبهای رایج بود. در این مقاله با 

ای هشناسی چهارپارهسرایی در تحول شعر كالسیک به شعر نو، سبکهدف بررسی تأثیر چهارپاره

ه نویسی بررسی شداین قالب در سه سطح زبانی، ادبی و فکری با تکیه بر ساده شاعران برجستج

 است.

ای انجام شده و نگارش آن با رویکرد دردآوری اطالعات مقاله به شیوۀ كتابخانهروش مطالعه: 

نوشته  ایتوصیفی ی تحلیلی میباشد. تحلیلهای پژوهش، با تأمل بر مجموعه اشعار شاعران برجسته

كه چهارپاره سرودند و سپس به شعر نو روی آوردند یا جزو شاعران دوجریانه هستند.  شده است

ازجمله به شعر نیمایوشیج، نادر نادرپور، فریدون توللی، فروغ فرخزاد و فریدون مشیری استناد 

 شده است. 

ان درایی در دورۀ مشروطه توسط تجددخواهقالب چهارپاره بعنوان دستاویز تحول سنت ها:یافته

های تحول شعر كالسیک كه به سرایی بعد از آنها نشان میدهد زمینهآغاز شد. بررسی چهارپاره

نظریج شعر نو رسید، از این قالب نیز عبور كرده است. اغلب شاعران شعر نو از جمله خود نیما، 

عدول از اند و با كنار دذاشتن آن، شعر نو سرودند. در ابتدای شاعری از این قالب استفاده كرده

نویسی جمالت، توجه های دشوار، كوتاهبندی كالسیک، دوری از تکلفهای زبانی و كاربرد واههقافیه

به مخاطب و رعایت اصول دستوری در سطح زبانی، تصویرسازی عینی، كاربرد عناصر امروزی در 

ر درایی دقعتصاویر شعری و تصاویر عاری از تکلف در سطح ادبی، ارتباط منطقی زبان و محتوا، وا

محتوا، تطابق محتوا با مسائل جامعه در مضمون اجتماعی و رمانتیک در سطح فکری از ویژدیهای 

 های تحول شعر كالسیک به شعر نو را ایجاد كرده است. نویسی چهارپاره است كه زمینهساده

است كه قالب چهارپاره كه در دورۀ مشروطه توسط تجددخواهان آغاز شد، قالبی  گیری:نتیجه

نویسی، زمینج تحول قافیه، زبان، صور خیال، تحول در محتوای غنایی و با داشتن ویژدیهای ساده

   اجتماعی شعر نو را میتوان در آن مشاهده كرد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Couplets is a semi-traditional form that was 
invented by modernists during the constitutional period with the aim of transforming the 
poetic form and was among the common forms until the Islamic Revolution. n this article, 
with the aim of analyzing the effect of Couplets in the transformation of classical poetry 
into new Nimaei poetry, the stylistics of Couplets of prominent poets of this form has been 
examined on three linguistic, literary and intellectual levels. 
METHODOLOGY: The collection of article information was done in a library manner and it 
was written with a descriptive and analytical approach. The analysis of the research has 
been written by reflecting on the collection of poems of poets who wrote Couplets and 
then turned to new Nimaei poetry or are among the poets of two streams. are cited among 
others. The poems of Nima Yoshij, Nader Naderpour, Fereydon Tavallali, Forough 
Farrokhzad and Fereydon Moshiri. 
FINDINGS: The Couplets form was started by the modernists as a reason for the 
transformation of traditionalism in the constitutional period. The analysis of Couplets after 
them shows that the fields of evolution of classical poetry that reached the theory of new 
poetry have also passed through this form. Most of the poets of new poetry, including 
Nima himself, have used this form at the beginning of a poem and by leaving it aside, they 
wrote new poetry. Abandoning classical rhyming, avoiding language problems and using 
difficult words, shortening sentences, paying attention to the audience and observing 
grammatical principles at the linguistic level, objective imagery, the use of modern 
elements in poetic images and images free of problems at the literary level, logical 
communication Language and content, realism in the content, matching the content with 
the issues of the society in the social and romantic theme at the intellectual level are the 
features of Couplets simplistic writing that has created the grounds for the transformation 
of classical poetry into new Nimaei poetry. 
CONCLUSION:  The Couplets form, which was started by the modernists during the 
constitutional period, is a form that has the features of simplification, the development of 
the simplicity of rhyme, language, images, the development of the lyrical and social 
content of the new Nimaei poetry. 
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 مقدمه 
بندی، است، اما در ادبیات معاصر با تغییرات بنیادی در قافیه كالسیک پیوستج چهارپاره در ظاهر همان دوبیتیهای

انواع مختلف آن قالب چهارپاره با فروع و » عروض، محتوا و زبان بعنوان یک قالب جدید مورد استفاده قرار درفت.

خود یک قالب نوِ سنتی است. سنتی است از آن جهت كه ریشه در دوبیتی قدیم دارد و نوست از آن جهت كه 

تحولی در این قالب به وجود آورده است. این تحول بیشتر از هر چیز در سه سمت و سو بوده است؛ یکی اینکه در 

تماً بر وزن مشخصی باشد، بلکه در وزنهای مختلف چهارپاره، برخالف دوبیتی هیچ الزامی نیست كه شعر ح

قافیه است و داه مصراع اول و سوم. داه بندی داه مصراع دوم و چهارم همعرضه است. دیگر اینکه از نظر قافیهقابل

قافیه است. سوم اینکه در بسیاری موارد دیده شده است نیز مصراعهای اول و چهارم و مصراعهای دوم و سوم هم

هایی و كوتاه و بلند شدن برخی مصراعها، چهارپاره شکلهای مختلف ازجمله صورتی پارهوده شدن پارهبا افز

 (. 444: 4397پور چافی، )حسین« مستزاددونه به خود درفته است

سرایی معاصر نشان میدهد چهارپاره قالبی است كه دسست از شعر كالسیک در آن دیده میشود و سیر چهارپاره 

 وطه با هدف تحول در ساختارهای شعر كالسیک آن را ابداع كردند و شاعران بعدی به آن پیوستند.شاعران مشر
بدین ترتیب چهارپاره توانست به جریانی تبدیل شود كه شاعران ویژه داشته باشد. مهمترین شاخصج سبکی كه در 

دفی كه چهارپاره در عدول از قافیج چهارپاره دیده میشود، ساددی در زبان، بالغت و محتوا است. همین مسئله با ه

در این های دشوار و همسو شدن با مضامین جامعه داشت، باعث تحول شعر معاصر شد. كالسیک، كنار نهادن واهه

تحقیق این است كه  هشناسی بررسی شده است. فرضیهای ساددی این قالب در سه سطح سبکمقاله، مؤلفه

های شعر معاصر وجود دارد در عبور طبیعی شعر كالسیک به شعر نو مؤثر نویسی كه در چهارپارههای سادهمؤلفه

ورد شاعرانی مهای سرایان برجسته بررسی شد. ازجمله بررسی چهارپارهافتاده است. در تحلیلها نیز اشعار چهارپاره

اما . ریانه هستندتأكید قرار درفت كه شعر را با این قالب آغاز كردند و سپس شعر نو سرودند یا جزو شاعران دوج

نیمایوشیج، نادر نادرپور، فریدون توللی، فروغ فرخزاد و فریدون مشیری تکیج اصلی تحقیق، تأمل بر روی اشعار 

 میباشد. 

 

 سابقۀ پژوهش
سرایان، پیدایش و تحول آن، تحقیقات متعددی وجود دارد. در حوزۀ كتاب، ترابی درمورد چهارپاره و چهارپاره 

اند. هر دو نیز منتشر كرده« سرایانچهارپاره و چهارپاره»( هر دو كتابی با عنوان 4345پریان )( و امیری 4393)

اند. كتاب سرایانی را معرفی كرده و با توضیح مختصر، شعرشان را آوردهبعد از بحث درمورد چهارپاره، چهارپاره

چاپ نمودند. در حوزۀ مقاله، دو مقالج نامج دانشجویی ایشان است كه به شکل كتاب امیری پریان در اصل پایان

سرایی در پیدایش و تحول چهارپاره»( در مقالج 4341نیا )مشخص در موضوع چهارپاره چاپ شده است؛ صدری

درمورد دالیل پیدایش آن، زمان پیدایش، و اولین شاعر بحث كرده است و آن را قالبی معرفی كرده كه « ایران

 آن جایگاه و چهارپاره پیدایش»در مقالج  (4394آمر طاهر )به وجود آمده است. تأثیر شعر نودرای عثمانی تحت

آن را اقتباسی از ذوقافیتین فرانسوی معرفی كرده كه باعث تجدد شعر فارسی شده است. « فارسى شعر تجدّد در

ازیهای فریدون شبکج واهدانی، صفت و قیدس»( در مقاله 4155های شاعران، محمودی و رستاد )در بررسی چهارپاره

 اند. های توللی را بررسی كردهسازیهای نو و متعدد چهارپارهقیدها و صفت« های رها و نافهتوللی در چهارپاره

در دانشگاه ارومیه « سرایان بزرگسرایی و چهارپارهچهارپاره، چهارپاره»نامج های دانشجویی، پایاننامهدر حوزۀ پایان
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سرایان قبل و بعد از انقالب اسالمی سنده، بعد از مباحث كلی، چند تن از چهارپاره( دفاع شده است كه نوی4344)

 تحلیل و تاریخی سیر»نامج را معرفی نموده و ویژدیهای زبانی، بالغی و محتوایی شعرشان را بیان كرده است. پایان

تن  شصتنویسنده بالغت ( دفاع شده است كه 4344در دانشگاه دیالن )« فارسی شعر در چهارپاره زیباشناختی

 سیر تحوّلی»نامج سرایان قبل از نیما و بعد از نیما را در حوزۀ بدیع و بیان بررسی كرده است. پایانچهارپاره از

( دفاع شده است كه نویسنده به 4345سینا همدان )در دانشگاه بوعلی« پیوسته از مشروطه تا كنون چهارپارۀ

 سرایان را معرفی كرده است. ه آن پرداخته و چندتن از چهارپارهمعرفی چهارپاره و مباحث مربوط ب

در این پژوهشها به اینکه چهارپاره حد واسط شعر كالسیک و شعر نو نیمایی میباشد، اشاره شده است، اما در 

شناسی نویسی كه چگونه راه را برای رسیدن به شعر نو هموار كرده، در سطوح سبکهای سادههیچکدام مؤلفه

نویسی در چهارپاره نیز پژوهش مشخص و مستقلی یافت نشد، لذا ضرورت پژوهش مورد ساده رسی نشده است. دربر

 حاضر در توصیف و تحلیل این مباحث است و با بررسی اشعار شاعران برجسته، انجام شده است. 

 

 بحث و بررسی

بود كه دستاویز دسست ساختار شعر كالسیک قالب چهارپاره، كه در دورۀ مشروطه به وجود آمد، قالب نو و جدیدی 

شده از دایرۀ كالسیک روِ عصر مشروطه برای خروج حسابابداع قالب چهارپاره، اقدام مهم شاعران میانه»دردید. 

(. درمورد پیدایش و چگونگی رواج آن، اغلب محققان آن را بردرفته از قالبهای شعر 45: 4344)زرقانی، « بود

این قالب را اند البته برخی بیان كرده (.354: 4391، كریمی حکاک، 414: 4345كدكنی، شفیعیاروپایی میدانند )

اند كه آنها نیز از ادبیات غرب درفته بودند. ازجمله امیری شاعران مشروطه با آشنایی با ادبیات عثمانی خلق كرده

 این دیرینه پیشینج وجود با»دفته است  نیا( این نظر را دارند. صدری34: 4341نیا )( و صدری15: 4345پریان )

 ازطریق بلکه بطور مستقیم، نه را آن ایرانی، شاعران كه میشود استنباط موجود قراین از اروپا، ادبیات در شعری قالب

 فرانسه از طریق زبان نخست شعری قالب این اند.كرده اقتباس و اخذ فرانسه خای بطور و اروپا ادب از واسطی، زبان

 و زبان با كه ایرانی سرایانچهارپاره دهه، نخستین چند از پس و است یافته راه مشروطه دورۀ عثمانی ادبیات به

 «. اندچهارپاره پرداخته سرودن به ترک شاعران تأثیر تحت داشتند، آشنایی ترک نودرای ادبیات

این قالب در شعر مشروطه، نتوانست جزو قالبهای برتر شود و در حدّ نوباودی ماند. شاعران تجددخواه آن را ابداع   

ی الهوت« وفای به عهد»كدكنی شعر كردند و شاعران مشروطه نیز در چندین مورد از آن استفاده كردند. شفیعی

 نیا جعفر خامنه(. شمیسا و صدری165ی  163: 4345ی،كدكنرا اولین چهارپارۀ دورۀ مشروطه نامیده است )شفیعی

 قالب این(. طاهر آمر دفته است 34: 4341نیا، (؛ )صدری341: 4394سرا میدانند )شمیسا، را اولین شاعر چهارپاره

رشید  قلم به بار نخستین براى هودو ویکتور شعر از مشخصاً و فرانسه شعر از درفتن الهام مند( با)قاعده منظُّم

 (.35ی  64: 4394كرد )آمر طاهر،  پیدا راه فارسى شعر به یاسمى

در هر حال، افرادی چون جعفر خامنه، ابوالقاسم الهوتی، تقی رفعت، و شمس كسمایی از تجددخواهانی بودند كه  

این قالب را استفاده كردند و در ادامج آنها، در دیوان برخی شاعران برجستج مشروطه و سنتگرا نیز آمده است و 

 لبی تلفیقی توسط فریدون توللی شکل درفت. توللیكم جزو قالبهای رایج دشته است؛ اما شهرت آن بعنوان قاكم

، چهارپاره را بعنوان قالبی نو در تلفیق شعر كالسیک و شعر نو معرفی كرد. همگام با وی و «رها»در مقدمج كتاب 

به تأثیر از او، شاعران دیگر به این قالب توجه كردند و بیکباردی جزو قالبهایی شد كه هر شاعر در آغاز شاعری از 

استفاده كرد. همین مسئله باعث شد چهارپاره یک پل قالبی در عبور از شعر كالسیک به شعر نو باشد. تقریباً  آن
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تمامی شاعران برجستج جریان سنتگرا و شعر نو ازجمله نادر نادرپور، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، هوشنگ 

كدكنی، و طاهره صفارزاده شعر ی، شفیعیابتهاج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، منوچهر آتش

اند و سپس بسوی قالبی مشخص رفتند. برای نمونه نیما از این قالب استفاده كرد و با دذر سالها را با آن آغاز كرده

منتشر شد و بعد از آن، در تالش  4354در این قالب در سال « افسانه»از این قالب به شعر نو رسید؛ چنانکه شعر 

در این سالها  با سرودن ققنوس رسماً شعر نو را بنا نهاد و 4344 ساختار و پیکرۀ شعر كالسیک، در سال برای تغییر

های نیما تازدی در نحوۀ بیان و دید و محتوای امروزی چهارپاره»هایی كه سرود، نودرایی را آزمود. پارهدر چهار

پاره، قالب آغازین است. یداهلل رؤیایی شاعر برجستج حتی در جریان شعر حجم نیز، چهار(. 36: 4396)ترابی، « دارند

( اشعاری در قالبهای غزل، قصیده و 4315« )های تهیبر جاده»اش این جریان، در ابتدا در نخستین مجموعه

( هنوز پایبند شعر نیمایی از لحاظ فرم و 4311« )دریاییها»چهارپاره و نیمایی سروده است و در مجموعج بعدیش 

( شعر نیمایی را رها میکند و شعر حجم میسراید و بعد از آن 4317« )از دوستت دارم»ما در مجموعج محتواست. ا

 رجعتی به جریانهای قبلی ندارد. 

وجود این قالب و این دذر تاریخی در شعر شاعران، میتواند حکایتی باشد از اینکه چهارپاره دستاویزی مناسب برای 

شعر معاصر شده است. مهمترین ویژدی آن نیز ساددی بود كه زمینه را برای آزمایی و آزمون و خطای تحول طبع

تحول مهیا كرد. تجددخواهان با زبان و بیان ساده، چهارپاره را ابداع كردند و بعد از آنها این ساددی ادامه یافت و 

ه شاعران شعر نو ب نویسی، دلیل اصلی عالقجهردز شاعری با تکلف زبانی و بالغی چهارپاره نسرود. همین ساده

 چهارپاره بود كه بعدها به شعر نو مبدل شد.

نویسی در شعر و نثر معاصر قبل از مشروطه آغاز شده بود و با نویسی نیز سخن بسیار است. سادهدرمورد ساده 

ود های مختلف شعر فارسی وجای نیست و در دورهنویسی بحث تازهمشروطه دسترش یافت؛ البته باید دفت ساده

شده در ادبیات فارسی هنر شاعری ستوده« سهل ممتنع»داشته است. هنر ساده نوشتن اما زیبا نوشتن با عنوان 

است كه در شعر شاعران شاخص میبینیم. در این شیوه ساختار صوری زبان ساده است اما در تکنیک شاعری، 

زبان و بالغت  دویی،ی قرار داده است، در تکلفدوینویسی را درمقابل تکلفای میطلبد. این مسئله، سادهتوانایی ویژه

آید؛ چنان دشوار است كه تنها با تفسیر و دشایش ساختار نحوی و تصویر شعری، معنا و اندیشج شاعر به دست می

دویی شعر سبک هندی در اشعار بیدل دهلوی كه پیچیددی را ملموستر نشان مانند قصاید خاقانی و انوری یا مغلق

یسی نوهای دیگر معنا یافت و حتی توانست عنوان جریان سادهحث در شعر معاصر در تقابل با مؤلفهمیدهد. این ب

ی شعر نویسبگیرد كه در دهج هشتاد بر سر زبانها بود و تبدیل به شاخصج سبکی شعر این دهه شد. بررسی ساده

 وندی باشد كه شعر كالسیک را بهمعاصر درمقابل شعر كالسیک در این مقاله موردنظر است. چهارپاره توانست پی

 نویسی الگوی آن قرار درفت. شعر نو برساند و در این پیوند در سه سطح سبکی، ساده

دستج اول معیارهایی كه ویژدی كلُّی آثار شاعر را شامل میشوند و »بیان است:  نویسی در دو دسته قابلساده

شخصی ارائه كرد، بلکه در كلیّت آثار شاعر، باید به درمجموع، جزو خصایصی است كه نمیتوان برای آن نمونج م

خالقیت  -6ی توجه توأمان به زبان و محتوا. 4آنها نگریست. ازجملج این ویژدیها به این موارد میتوان اشاره كرد: 

مضای غیرقابل تقلید بودن و ا -4بیان مستقیم.  -5نویسی. كوتاه -1پذیری. ترجمه -3زبانی و نه بازی صِرف زبانی. 

های دشوار استفاده از كلمات مأنوس و نبود واهه -9درایش به واقعگرایی.  -7شاعر پای اثر بودن، توجه به مخاطب. 

لحن ثابت در یک شعر و تغییر لحن متناسب با  -4ها به شعر بنا به استفادۀ بجا از كلمه. و اجازۀ ورود تمام واهه

 بافت در شعر دیگر.
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نوع  راه ندارد و بیشتر شعر د كه حالت سلبی دارند؛ بنابراین موارد ذیل به شعر سادهدستج دوم ویژدیهایی هستن

هدف  -3های ادبی. استفادۀ افراطی از آرایه -6معناستیزی و معنادریزی.  -4دیگر، بویژه پیچیده را، شامل میشود: 

 -7زبان فاخر ادبی كالسیک.  -4دویی. مفاهیم جدید و پراكنده-5عدم درک وضعیت.  -1قرار دادن زبان شعر. 

: 4155زاده و همکاران، )ملک« نویسی به جای ابهام شعریغامض -4زددی. سیاست -9درایی سمبولیستی. مضمون

 (.47ی 44

شناسی در موارد ذیل بررسی شده نویسی در ارتباط با سبکهای موردنظر سادهدر تحلیل چهارپاره، صرفاً مؤلفه

 رتباط چهارپاره با شعر نوِ نیمایی است.است و مبنای بررسی نیز ا

 

 شناسی چهارپارهبررسی سبک

 سطح زبانی 

درایش به ساددی در زبان كه از قبل مشروطه آغاز شده بود، در مشروطه با تر شدن واژه در سطح لغوی: ساده

عامیانه ی كه بدلیل  هایهای سیاسی و مربوط به موضوعهای مشروطه بودند ی و واهههای غربی ی كه اغلب واههواهه

از آنجا كه شعر این دوره غالباً خطاب به مردم است، » ارتباط با مخاطب مردمی، فراوانی یافته بودند ی آمیخته شد.

وب، ك)زرین« ناچار شاعر برای شعر خود زبانی انتخاب میکند كه طبقات مختلف مردم بتوانند آن را درک كنند

فراط یا عدم آداهی و نداشتن سواد شاعری، با لغزشهای زبانی، زبان شعر را درچه برخی شاعران در ا (.69: 4359

ا ببه زبان سطحی رساندند اما هدف و معیار ساددی، ارتباط با مردم بود و همین هدف در شعر شاعران برجسته، 

های ساده ند، واههها كه در این دوره سروده شدند. اولین چهارپارهدوری از زبان عوام به زبان مستقل مردمی رسید

 به معنی آزاددان، دشوار مینماید:« احرار»دارند. نمونج زیر از الهوتی است كه فقط واهۀ 

 اردوی ستم خسته و عاجز شد و بردشت

 ره باز شد و دندم و آذوقه به خروار

 

 بردشت، نه با میل خود، از حملج احرار 

 هی وارد تبریز شد از هر در و هر دشت

(665: 4357)الهوتی،   

 های سادهادامج شعر به همین سبک است و واهۀ دشوار ندارد. شاعران سنتگرا نیز وقتی به چهارپاره رسیدند، واهه

، های مورداستفادۀ شاعران تحقیقدزینی در شعر نیمایی تثبیت شد. هشتاد درصد واههرا انتخاب كردند و این ساده

اعالم كرد الفاظی كه سنتگرایان در شعر خویش  رهاللی در مقدمج توهای ساده و كاربردی امروزی هستند. جزو واهه

از آن بهره میگیرند مربوط به زنددی امروزی نیست، بلکه الفاظی است كه بواسطج مطالعه در دیوانهای شعرای 

بهای ركیهای قشنگ و تباید بگردیم و واهه بزرگ، به ذهن و زبان و بیان آنها راه یافته است. راهکار او این بود كه

، شدۀ سنتور میماندآهنگ به تارهای كوکاو شعر را به آهنگ تشبیه كرد و دفت كلمات خوشنو انتخاب كنیم. 

: 4364آهنگ، به كوک كردن تارهای سخن بکوشیم )توللی، باید بیش از هر چیز با درد آوردن الفاظ زیبا و خوش

 (.35ی 64

های سخت و دشوار و نامأنوس را از شعر د وارد كرده بود، اما واههنظریج توللی هرچند به زبان شعر نیما هم انتقا

های زیبا بود كه یا خودمان بسازیم یا از ادبیات غنی دذشته بهره بگیریم. كنار زده بود. تأكید او فقط بر انتخاب واهه

ز دقت داشت واهۀ ساده های كالسیک نیهای ساده را انتخاب كرد و در وامگیری از واهههای خود نیز واههدر سروده

را میتوان واهۀ كالسیک دانست كه « دوشینه»بردزیند كه به ذهنها آشنا باشد. برای نمونه در چهارپارۀ ذیل، واهۀ 

 البته كاربرد متداول دارد و دشوار نیست. 



 73/ نویسیهای شعر معاصر با تکیه بر سادهشناسی چهارپارهسبک

 

 نالید خروس از دل ظلمتها

 وان كشتج دوشینه ز نو جان یافت

 

 افتادم و پس دیده فروبستم  

 انند كه من هستم تا خلق بد

 (61: 4314)توللی،                                   

اشعار  .های ساده را معیار قرار دادندانتخاب واههشاعران رمانتیک دهج سی نیز، كه شعر را با چهارپاره آغاز كردند، 

دویی در چهارپاره را مشیری، فرخزاد، و نادرپور، مصداق این ساددی است. در مقابل نظریج توللی، نیما كه ساده

ای امکان حضور در شعر را یافت و یکی از آغاز كرده بود، بر آزادی واهه در شعر نو تأكید كرد. در نظریج او هر واهه

است، در نظریج نیما شکل « ها به شعر بنا به استفادۀ بجا از كلمهم واههاجازۀ ورود تما»نویسی كه های سادهمؤلفه

یک كلمه در شعر هیچ رجحانی بر كلمج دیگر ندارد، بلکه این نیاز روحی شاعر و قدرت احضار »درفت. در نظر او 

ن ه زیباتریكلمات شاعر است كه میتواند ناهنجارترین كلمات را در جای خودش قرار دهد و این ضعف شاعر است ك

های سادۀ بومی و عناصر طبیعت كه (. انتخاب واهه44: 4393كدكنی، )شفیعی« كلمه را به شکل بدی به كار ببرد

هایش هم دیده میشود كه نشان میدهد راهی كه در شعر نو به در شعر نوِ وی شاخصج سبکی دارد، در چهارپاره

تفاوت آنها با »این اشعار هنوز، زبان سنتی دیده میشود ولی  هایش آغاز كرده بود. درسرانجام رساند در چهارپاره

ها یا عناصر طبیعت یا آدمهای بومی را وارد آنها حدود است كه نیما داهگاهی واههكارهای پیشینیان نهایتاً در این 

رده است نام دیاهی محلی است كه در شعر افسانه آو« كُردِویچ»(. برای نمونه 464: 4394)حمیدیان، « كرده است

 (.56: 4394)نیمایوشیج، 

فضای بومی را با توصیف  طبیعت مازندران، دریا، صیاد، و كرجی )قایق( آورده است. « شعر شمع كرجی»یا در  

های كبود، تركیبهای چهر، فکرهای دریایی، و مرغ جزیرههای دریا، موجهای نیلیشعر قو نیز فضای بومی دارد و واهه

 پایانی شعر چنین است: زیبا ساخته است. ابیات

 برخالف تصور همه او

 در كسی هست یا نه، ناظر قو

 

 مانده دیوانج حکایت آب  

 قو در آغوش موجهاست به خواب

 (.446)همان:                                          

در این تحول، عمر زبان متکلف شعر كالسیک به پایان رسید و شاعران شعر نو با حفظ فاخریت زبان، در شعر نو 

ی است و خالقیت زباننویسی، ساددی زبان موجب سستی نمیشود؛ بلکه طبق مؤلفج سادهبه ساددی رسیدند. این 

ش را در شعر داشت، اما در شعر كالسیک بدلیل ای است برای ورود آنچه دنجایش. درواقع اجازهنه بازی صِرف زبانی

ند با بیان ادویی نیست، بلکه شاعران سعی كردهبرخی ضوابط از راه یافتن به آن بازمانده بود. این ساددی، عامیانه

مستقیم شعر بگویند كه با ذهنیت مردم جامعه همسو باشد و بدین ترتیب مخاطب شعر را ارج نهادند. چنانکه 

هایی كه شاعران بعنوان مقدمج ورود به شعر نو سرودند، ساده هستند. اعران نشان میدهد، چهارپارهبررسی شعر ش

بررسی است. برای نمونه هایی از آن بعنوان هنجاردریزی واهدانی قابل واهۀ دشوار فراوانی وجود ندارد و وجود نمونه

. نیما در توصیف قایق آن را به قناویز مانند واهۀ قناویز )پارچج ابریشمی( واهۀ كهن است« شمع كرجی»در شعر 

 كرده كه روی مجمر افتاده است: 

 (.445: 4394)نیمایوشیج، « كبود یک قایق خیره، هیکلی چیره و موج / افتاده به مجمری قناویز»

زبان شعرش ها همانهایی هستند كه در زنددی او دیده میشوند و های فروغ فرخزاد، واههیا نمونج دیگر در چهارپاره 

زبان دفتار در دویش تهرانی، با كار فروغ »همان زبان معیار و متداول مردم تهران است، چنانکه دفته شده است: 

كه بیش از پنجاه بار در « خانه»ای مانند های سادهواهه (.356: 4391)آزاد، « فرُّخزاد شناسنامج شعری مییابد
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اسامی عام مانند دختر، زن، پرده، دلدان، میز، چرخ خیاطی، و های زنانه مثل شعرش تکرار شده است، یا واهه

ها را از محیط خود بردرفته است. وی كه در اشعارش تکرار شده است، نشان میدهد واهه خواهر، مادر، و مادربزرگ

 نگاه این دنیا اصلی خطوط و اطرافم آدمهای و اطرافم اشیای به اطرافم، دنیای به من»ای دفته است: در مصاحبه

 دنیا همان به مربوط كه های تازهدارم، كلمه كلمه الزم دیدم بگویمش، خواستم وقتی و كشف كردم را آن كردم،

 نشده شاعرانه كلمه هنوز این چه كه من به كردم، وارد را هاكلمه نترسیدم، اما میترسیدم، میمردم، ادر میشود.

  (.499: 4375جاللی، )به نقل از « میکنیم اششاعرانه دارد كه جان است،

هایی كه تابو هستند، متعدد تکرار شده است؛ به هایش، واههاو در انتخاب واهه چنان شجاع است كه در چهارپاره

همین دلیل در زمانج خودش، بسیار مورد نقد جامعج مردساالر قرار درفت. مثل نمونج ذیل كه با عاطفج زنانه، روابط 

 زن و مرد را توصیف كرده است:

من چه دویم قلب پرامید را // او به فکر لذت و غافل كه من // طالبم آن لذت جاوید را // من صفای عشق میخواهم »

: 4396)فرخزاد، « از او //تا فدا سازم وجود خویش را // او تنی میخواهد از من آتشین // تا بسوزاند در او تشویش را

69.) 

 

 طح نحوی سادگی دستورزبان و ارتباط با مخاطب در س
مخاطب در شعر نو، جایگاهی ویژه دارد؛به همین دلیل زبان شعر تا درک مخاطب ساده شده است. اما شعر كالسیک 

در تفسیر این دفته، میتوان شعر ادیب پیشاوری را در دورۀ مشروطه قصد دارد مخاطب را به جایگاه شاعر برساند. 

و مضمون مشروطه حاضر نشد از شیوۀ شعرسرایی كالسیک عقب مثال زد. او جزو شاعرانی بود كه در تحوالت زبان 

در  را سرود، شادردش به وی دفت...« روئینه شاهینها نگر با آهنین چنگالها »بنشیند. نقل است كه وقتی قصیدۀ 

این زمانه این شعر را از هزاران نفر یک تن بیشتر نخواهد فهمید، ادیب در جواب او دفت من این شعر را برای 

(. در مقابل این شاعران، برخی شاعران مشروطه، عجوالنه از 46: مقدمه: 4346)پیشاوری،« امن یک نفر دفتههما

دری رسیدند اما مخاطب بسهولت با شعر آنها زبان ساده استفاده كردند و درچه داه در ساددی زبان به سطحی

الت كوتاه در نحو و رعایت منطق دستورزبان و اولین قالبی بود كه با ساددی در زبان، جم ارتباط درفت. چهارپاره

 بیان مستقیم، جایگاه مخاطب در آن در نظر درفته شد.  

ای كه های نهاد و فعل و متمم ساده است؛ بگونهابیات زیر از الهوتی است كه در ساختار نحوی و عدول از جایگاه

 با یک بار خواندن، مضمون مشخص میشود: 

 نبودمتا ظن نبری آنکه وفادار 

 فرزند، به جان تو، بسی سعی نمودم

 

 مجروح و درسنه، ز جهان دیده ببستی

 اول به سر قبر عزیز تو بیارم

 

 تشویش مکن، فتح نمودیم، پسرجان

 مزد تو كه جان دادی و پیمان نشکستی 

 

 در سنگر خود شد چو به خون جسم تو غلتان 

 روح تو دواه است كه بویی نَبُد از نان

 

 كه ادر نان به كف آرم من عهد نمودم

 برخیز كه نان بخشمت و جان بسپارم

 

 اینک به تو هم مژدۀ آزادی و هم نان

 وآن شیر، حاللت كه بخوردیم ز پستان

(665: 4357)الهوتی،   



 75/ نویسیهای شعر معاصر با تکیه بر سادهشناسی چهارپارهسبک

 

های بعدی بهتر شد و توللی كه خود با عالقه به این نوع شعر، به دقت در رعایت اصول دستورزبانی در چهارپاره

آن تأكید میکرد، در اغلب اشعارش با بیان مستقیم و رعایت اصول دستورزبان سخن دفته است، مانند زبان سادۀ 

 نمونج زیر كه شکفتن دل را توصیف كرده است:

 غنچه در بازوی نازآلود یاس

 یاد او رقصان و عریان در خیال

 

 با شکفتنهای اخترها شکفت  

 در شد از نهفتخند خندان جلوه

 (.19: 4314)توللی،                                  

همیشه از آغاز جوانی سعی من نزدیک ساختن نظم به نثر »به دفتج خودش در ادامه نیما از زبان نثر سخن دفت. 

 «بوده است. در آثار من چه شعر را بخوانید و چه یک قطعه نثر را، مرادم شعر آزاد نیست، بلکه هر قسم شعر است

(. نزدیکی زبان شعر به نثر، همراه با توجه به جایگاه مخاطب بود. هر قطعه شعر دویی 435: 4395)نیمایوشیج، 

متن منثور ادبی است كه شاعر با بیان مستقیم و رعایت اصول دستورزبانی، آن را میخواند. این مورد را میتوان با 

ه شعر آنها به زبان نثر نزدیک است، از نظر نحوی، دریز است، زیرا درچنظریج شعر حجم مقایسه كرد كه مخاطب

دارای عیوب دستوری، مخالفت قیاسی یا نحوی، تعقید لفظی، ضعف تألیف و تتابع اضافات است. شاعران جریان 

انست مید« هنر زبانی»اند، چنانکه رؤیایی اینگونه سخن دفتن را نیز این زبان را دوست دارند و از آن دفاع نموده

(. این مشخصات در شعر نیمایی وجود ندارد، بلکه ساددی زبان در رعایت اصول دستوری و 74: 4357 )رؤیایی،

ثال را م« قو»های نیما دیده میشود. برای نمونه میتوان شعر بیان مستقیم، معیار است. این موارد نیز در چهارپاره

 كنار دریا توصیف كرده است:زد. شاعر دویی داستان منثوری را روایت كرده است و حاالت قویی را 

 روی دریای سركش و خاموش /صبح چون روی میگشاید مهر

 ای از طالی ناب به دوشجبه /چهر میکشد موجهای نیلی

 كه ز دریا نسیم راست دذر، /صبحگه، سرد و تر، در آن دمها 

 شستشو میدهد بر و پیکر /دل مریم، به زیر شبنمها، 

 افزاست،لرباینده است و شوقد /صبحگه، كانزوای وقت و مکان 

 (446: 4394وقار قو پیداست )نیمایوشیج، قامت با /های نهان بر كنار جزیره
 

 نویسی كوتاه

هایش مستقیم سخن میگوید. جملج طوالنی زبان ها كوتاه هستند و شاعر برای بیان اندیشهنویسی، جملهدر ساده

نویسی در چهارپاره، كه خود نیز قالب كوتاهی میکند. كوتاه را از حالت ساددی خارج میکند و فهم متن را سختر

ر های كمتر در مصرع، ساختااست، رعایت شده است. جمالت طوالنی و معنادریز نیستند، بلکه شاعران با آوردن واهه

د له موراند. شصت درصد جمالت در اشعار نیما، توللی، فرخزاد، مشیری، و نادرپور كه در این مقاآن را كوتاه كرده

های مركب نیز در یک بیت تمام میشود و بررسی قرار درفته است، جمالت كوتاه اسمی و فعلی است و جمله

 طوالنی نیست. برای نمونه چهارپارۀ ذیل از توللی كه با مصرعهای كوتاه آمده است: 

 دسترده به بیغولج نادانی  /دیدم كه درونم چو شبی تاریک 

 (.66: 4314سوسو زند از ظلمت شیطانی   )توللی،  /ند دانائیم آنگونه كه شمعی چ

 یا نمونج زیر از نادرپور كه خطاب به مادر سروده است و هر بیت یک جمله مركب كوتاه است. 

 

 بمان مادر بمان در خانج خاموش خود مادر
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 كه باران بال میباردت از آسمان بر سر

 درِ ماتمسرای خویش را بر هیچکس مگشا

 (.159: 4396)نادرپور،  بغیر از مرگ را بر در نخواهی دیدكه مهمانی 

 های كوتاهتر ساخته است:یا چهارپارۀ زیر از فرخزاد كه با آوردن سه فعل، جمله

 بیچاره و منتظر نمیمانم /در ظلمت آن اتاقک خاموش 

 (.45: 4396وان آه نهان به لب نمیرانم )فرخزاد، /هر لحظه نظر به در نمیدوزم 

 

 سطح ادبی بررسی 

وزن چهارپاره، یک وزن ثابت نیست. برخالف رباعی و دوبیتی كه وزن تر شدن موسیقی بیرونی و كناری: ساده

مشخص دارند و وزن عامل اصلی تشخیص آنهاست، در چهارپاره، اختیار اینکه چه وزنی به كار برده شود، بر عهدۀ 

معیاری است كه كالسیک بودن آن را نشان میدهد و  شاعر است اما حتماً باید وزن عروضی داشته باشد و این

دویی را در ظرفیت ساده« قافیه»ای است كه ساددی در عروض را ایجاد كرده است. در موسیقی كناری، شیوه

های شعر نو را در چهارپاره به وجود آورد. خارج شدن از محدودیت شعر كالسیک ایجاد كرد. همین ویژدی، زمینه

تی یا مسمط كه در ظاهر شبیه چهارپاره هستند، قافیه جایگاه ثابت دارد و هردز از آن عدول نکرده در رباعی و دوبی

ای كه شاعر با اختیار، سلیقه و مناسب ذهن خود سازی بیان شد بگونهاست. اما در چهارپاره، چند شیوۀ قافیه

فیج ضربدری: مصراع اول و چهارم به یک ی قا4سازی شامل آورد. مدلهای قافیهها را در هر جا بخواهد، میقافیه

ی رعایت 3قافیه آوردن مصراع اول با سوم و مصراع دوم با چهارم، ی هم6قافیه و مصراع دوم و سوم با قافیج دیگر، 

ی التزام قافیج واحد در هر چهار 1قافیه در سه مصراع اول، دوم، و چهارم، همانند بسیاری از رباعیهای كالسیک، 

 قافیه آوردن مصراعهای دوم و چهارم، میباشد.اد نهادن مصرع اول و سوم و همی آز5مصراع، 

، در شعر مشروطه رواج داشت و الهوتی شعرش را با این نوع قافیه، سروده است، 4در این پنج مدل، مدل شمارۀ  

ا این نیما ب افسانها بندی اصلی چهارپاره شده است؛ زیربیشتر از مدلهای دیگر رایج است و قافیه 5اما مدل شمارۀ 

بندی و ارائج مدلهای مدل سروده شده است و بعد از نیما، به پیروی از وی رواج یافته است. شکستن اصول قافیه

مختلف در قافیه، یک شیوۀ ساددی است كه در شعر نو به ثمر نشست. خود نیما در افسانه كه برخی آن را نخستین 

(، چهارپاره را استفاده كرد و در پایان هر چهارپاره، یک بند قرار داد. برای 453: 4377شعر نوین مینامند )آشوری، 

 نمونه بند دوم شعر آمده است:

 ای دلِ من، دلِ من، دلِ من!

 بینوا، مضطرا، قابل من!

 با همه خوبی و قدر و دعوی

 از تو آخر چه شد حاصل من

 (.14: 4394جز سرشکی به رخساره غم؟ )نیمایوشیج، 

در مصرع « روا»در مصرع دوم با واهۀ « آشنا»مشیری، واهۀ « تشنج طوفان»از دفتر  كابوسج دیگر در شعر در نمون

 قافیه است:چهارم هم

 كسی با قصج من آشنا نیست  /كشت  وحشت تنهاییم ،خدایا

 (.63: 4399روا نیست )مشیری،  به صد اندوه مینالم /در این عالم ندارم همزبانی 



 77/ نویسیهای شعر معاصر با تکیه بر سادهشناسی چهارپارهسبک

 

های شاعران پژوهش اختیاری رایج است و الزامی برای آن دانسته نشده است. مطالعج چهارپارهردیف نیز بصورت 

در شعر نیما و واهۀ « من»ها، واهۀ ها، مردّف هستند. در همین چهارپارهنشان میدهد بیش از چهل درصد چهارپاره

 در شعر مشیری، ردیف است. « نیست»

ادبی در مسیر تحول میان شعر كالسیک و شعر نو، دستاویز اصلی  چهارپاره در سطحسادگی در تصاویر شعری: 

سرایی، با توجه به اهمیت اندیشه، تر شدن صور خیال و تغییر عناصر آن شد. از همان آغاز در چهارپارهبرای ساده

از  رشناسی آن، نادیده درفته شد و ضرورت آرایش بالغی كالم كنار رفت. الهوتی در ابیات زیتکلف در زیبایی

 تشبیه متداول استفاده كرده است. 

 از خوردن اسب و علف و برگ درختان

 آزاده زنی، بر سر یک قبر ستاده

 لختی سرپا دوخته بر قبر، همی چشم

 بنهاد پس از دامن خود آن زن آزاد

 

 فارغ چو شد آن ملت با عزم و اراده 

ای از اشک پر و دامنی از نانبا دیده  

ک هیکل پوالدبی جنبش و بی حرف، چو ی  

 نان را به سر قبر، چو شیری شده در خشم

(665: 4357)الهوتی،   

سرایی، تصاویر عینی و ساده رواج یافت. شاعر ادر صورخیال كالسیک نیز به كار برده آن را با در ادامج چهارپاره

ایه مصرحج مرشحه یا كن تکلف زبانی دشوار ننموده است و ادر تصویر هم كهن باشد، مضمون نو دارد. مثالً استعارۀ

درصد(، تشخیص 35از نوع رمز، در چهارپاره یافت نمیشود. طبق بررسی صور خیالهای شاعران پژوهش، تشبیه )

 ها شاخصج سبکی دارند.درصد( در چهارپاره 65درصد( و تکرار ) 15)

 ت:را تکرار كرده اس« تو»برای نمونه فرخزاد در توصیف عاطفج خود خطاب به معشوق، واهۀ 

 من تو باشم تو پای تا سر تو    دانی از زنددی چه میخواهم

 (34: 4396بار دیگر تو بار دیگر تو  )فرخزاد،    زنددی در هزارباره بود   

 نادرپور در چهارپارۀ ذیل با تشخیص و تشبیه از اندوه خود سخن دفته است:  

 آسمان دریج مستانه كند بر سر خاک

 بینوا من كه در این دریج من، مستی نیست 

 همچو مه كاهش من از غم بی فردایی است 

 (645: 4396همچو نی، وحشتم از باد تهیدستی نیست )نادرپور، 

 در پایان شعر، شمع در حال خاموش صیاد را به دل خودش مانند كرده است:« شمع كرجی»نیما در چهارپارۀ 

 آن شمع شود خموش و ویران دردد

 (.454: 4394حروم ز روشنیست همچو دل من )نیمایوشیج، م

 

 كاربرد عناصر امروزی در تصویرسازی 

انتقاد از عناصر صور خیال كالسیک و جایگزینی عناصر امروزی به جای این عناصر، قبل از شعر نو در قالب  

فاده به جای است»در انتقاد از تصویرسازی شعر كالسیک دفته است:  رهاچهارپاره صورت درفت. توللی در مقدمج 

رسانی فرتوت، مستحق بازنشستگی است ... به سراغ مضامین و استعارات از فراش باد صبا كه اینک همچون نامه

ثر اجدید برویم و از آوردن تشبیهاتی چون قد سرو، لب لعل، زلف سنبل، نار پستان، موی میان و طاق ابرو كه در

طبع، از اوج شامخ ابتکار به لجنزار سیاه ابتذال افتاده است، خودداری كنیم )توللی، برداری دوینددان كوتاهنسخه
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های امروزی استفاده كرده هایش نیز در ساخت تصاویر از فنون بالغی ساده با واهه(. او در چهارپاره61ی  63: 4364

ای با شعر مشروطه انجام داد. برای نمونه میتوان ابیات زیر در ایسهاست. در توضیح و تبیین این مطلب میتوان مق

الممالک فراهانی را مثال زد كه در دورۀ مشروطه سروده است. وصف طلوع آفتاب و آمدن صبح در دیوان ادیب

رشید تصویرسازی كرده و خو« ناوک»و « كمان»های ادیب آغاز بهار و تابیدن خورشید را با ابزارهای جنگی، واهه

 را به انسانی مانند كرده است كه كمان میکشد و تیغ تیز چون مژۀ یار به شاخه میزند:

 خور پی تاراج خاک كرد كمان را بزه

 

 ناوک برُّان به شاخ چون مژه یار زد 

(354: 4395)فراهانی،  

شاعران موردتحقیق های همانند این تصویرسازی بعد از مشروطه، دیگر رایج نیست و یک مورد هم در چهارپاره

های جنگی در شعر معاصر بسیار كمرنگ شده و در تصویرسازی نادر است، بلکه تصاویر نیامده است. دركل واهه

یما كه ن« قو»های كاربردی است كه در زنددی شاعران استفاده میشود؛ مثل شعر بردرفته از محیط پیرامون و واهه

آرایج تشخیص ولی با عناصر بروزتر آورده است یا نمونج زیر یک  در بخشهای قبلی بیان شد و تصویر صبح را با

 چهارپاره از مشیری در وصف خورشید است كه میتوان با تصویرسازی ادیب مقایسه كرد:

 الله از خواب دران دیده دشود  /از صدای پر مرغان سحر 

 (.35: 4399بوسه بر دنبد مینا زده بود )مشیری،  /اولین پرتوِ سیمایی صبح 

است. ادیب خورشید را در هیبت یک جنگجو « تشخیص»هر دو تصویر ساده و عینی هستند و آرایج برجستج هر دو 

های كهن تصویرش را ساخته است، ولی مشیری با عاطفج شاعر امروزی به طلوع آفتاب توصیف كرده و با واهه

 فسانجاان سحر دانسته است. نمونج دیگر از علت بیداری الله را از خواب، صدای مرغ نگریسته و با نگاهی رمانتیک

ی انیما را میتوان مثال زد كه یک تصویر ساده و عینی را از محیط پیرامون خود بردرفته است. در شب تیره، دیوانه

مانند ساقج دیاه فسرده است. دیاه فسرده )منجمد( بردرفته از محیط مازندران است كه شاعر در آن زیسته است 

ر این مورد است كه شاعر با تغییر نگاه، به جای اینکه از تصاویر تکراری و پیچیدۀ كالسیک بهره ببرد، و تازدی آن د

 از محیط خود استفاده كرده است. 

فسرده  دیاهی ساقج نشسته / همچو خلوت و سرد درّۀ سپرده / در دریزان رنگی به كو / دل ایدیوانه تیره، شب در» 

 (.14: 4394یمایوشیج، )ن« آور/ میکند داستانی غم

 نمونج دیگر از شعر فرخزاد آمده است كه شاعر با توجه به زنددی زنانه، تصویرسازی كرده است:

 (35: 4396بر دامنم غنوده چو طفلی )فرخزاد، 

 (34آلوده )همان: پاییز ای مسافر خاک

 رفتم كه دم شوم چو یکی قطره اشک درم 

 (16در البالی دامن شبرنگ زنددی )همان: 

 

 بررسی سبک فکری 

نویسی اصل است و در چهارپاره نیز به ارتباط متناسب زبان و محتوا در سادهارتباط متناسب زبان و محتوا: 

نسبت زبان و محتوا یک منطق معنایی وجود دارد. مخاطب برای دریافت اندیشج شاعر، نیازی به تحلیل و تفسیر 

ویسی، نهای ساده، نزدیکی به زبان نثر، بیان مستقیم و كوتاهكاربرد واههشعر ندارد. زیرا طبق منطق دستورزبانی، 

درایی در مضمون وجود دارد. شاعر هرچه میگوید اندیشه و مضمون مشخص دارد، چنانکه شعرش را سروده و واقع
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نیز، با شعر در شعر هیچکدام از شاعران موردپژوهش، چهارپارۀ نامفهوم یافت نشد. در عبور چهارپاره به شعر نو 

متعهد روبرو هستیم كه پیچیددی معنایی و معناستیزی در آن صورت نگرفته است. این مسئله را میتوان با 

نتقدی هیچ ممانیفیست شعر حجم مقایسه كرد كه ارتباط منطقی زبان و محتوا در آن، عمداً نادیده درفته میشود و 

زیرا شعر آنها پایبند اصول و موازینی كه نقادان  و یا شاعران با هیچ معیاری نمیتواند به قضاوت شعرشان بپردازد، 

 (.355: 4345آباد، بنیان مینهند، نیست )عالی عباس

نمونه ابیات زیر از رؤیایی را میتوان مثال زد كه در ظاهر زبان ساده دارد، جمالت كوتاه است، واهۀ پیچیده و برای 

 بان و محتوا مشخص نیست:دشوار در آن به كار نرفته است، اما ارتباط ز

دستی میان آینه و من لغزید / شعر از میان آینه دستی شد /  اینک میان خلوت و تاریکی / تفسیر دستها را بر »

جاده مینویسم / و جاده از سخاوت پر میشود / آن سوی من / كه خلوت آیینه است و تاریکی / پر میشود برهنگی 

 (.344: 4397نه میشود )رؤیایی، جاده از عبور / تفسیر دست عابر آیی

بدلیل نداشتن ارتباط منطقی زبان و محتوا، موضوع اصلی و اندیشج شاعر مشخص نیست و برای دریافت معنای 

ها باید تفسیر شود. اما نمونج زیر از توللی با جمالت كوتاه و بیان مستقیم، اندوه و ناامیدیش شعر مسلماً ارتباط جمله

 را بیان كرده است:

 را به دریه چه میجوییم

 مرا به ناله چه میخوانی 

 امید خسته فرو مرده است 

 (.44: 4314درین شبانگه طوفانی )توللی، 

دویی در محتوا، در شعر مشروطه آغاز شد و شاعران از مضامین واقعگرایی و تطابق محتوا با مسائل جامعه: واقع

وطیت، آزادی، قانون، زن و وطن سخن دفتند. قالب كالسیک بسرعت به مسائل روز جامعه رسیدند و از مشر

ظهور چهارپاره مقارن تالش ایرانیان »درایی آغاز شد و همسو با تحوالت مضمونی پیش رفت. چهارپاره نیز با واقع

« ها مضمونهای میهنی، سیاسی و اجتماعی داشتندبرای كسب آزادی و قانون بود؛ بنابراین اولین چهارپاره

(. بعد از مشروطه، شعر اجتماعی در شعر نو تثبیت شد و چهارپاره مضمون رمانتیک درفت 455: 4359)زرینکوب، 

كه آن هم تحت تأثیر واقعیت جامعه بود، زیرا در جامعج ادبی درایش عمومی به آن رشد كرده بود؛ بنابراین دو 

مسائل جامعه مطابقت دارد  مضمون اجتماع و رمانتیک، شاخصج سبکی چهارپاره در سبک فکری است كه هر دو با

 و در ادامه جدادانه بررسی شده است. 

شعر الهوتی كه ابیاتش در هایی كه تجددخواهان سرودند، در این مضمون است. محتوای اجتماعی: همج چهارپاره

یت ابخشهای قبلی مقاله، بعنوان اولین چهارپاره بررسی شد، مضمون اجتماعی دارد و در دورۀ استبداد صغیر در حم

 (665: 4357از مردم تبریز سروده شده است كه درمقابل استبداد محمدعلی شاه قاجار مقاومت كردند )الهوتی، 

 یا چهارپارۀ زیر از جعفر خامنه كه در توصیف وطن سروده است و از اندوه وطن، ناراحت است:

 ای طلعت افسرده و ای صورت مجروح 

 انگیز ستم، ای وطنِ زار آماج غم

 نگرم خیمه زده لشکر اندوه هر سو 

 (.33: 4396محصور عدو مانده تو چون نقطج پردار )نقل از ترابی، 

در دورۀ پهلوی، قالبهای دیگر چون قصیده، غزل، مثنوی، و قطعه كه در دورۀ مشروطه، برای مضمون اجتماعی به  
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ج برجسته و بیادماندنی را میتوان كار میرفتند كمتر شد، اما چهارپاره همچنان در این مضمون ادامه یافت. نمون

-مهدی حمیدی معرفی كرد. حمیدی با انتخاب داستان تاریخی و توصیف زنددی جالل« در امواج سند»چهارپارۀ 

الدین خوارزمشاه در حملج مغول به ستایش وطن، پایداری و مقاومت در نگهداری وطن پرداخت. ابیات پایانی شعر، 

 چنین است:

 یش بودندبلی آنان كه ازین پ

 از آن این داستان دفتم كه امروز

 به پاس هر وجب خاكی از این ملک

 ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک

 

 چنین بستند راه ترک و تازی 

 بدانی قدر و بر هیچش نبازی

 چه بسیار است آن سرها كه رفته

 خدا داند چه افسرها كه رفته

(447: 4393)حمیدی،   

ادرچه محتوای اجتماعی این قالب در تحوالت جامعه، با درایش شاعران به رمانتیسم، تغییر كرد و تبدیل به قالب 

اصلی رمانتیکهای دهج سی شد و همین نیز واقعگرایی در مضمون را نشان میدهد، اما همچنان در هر دهه تا انقالب 

استعمار استفاده كردند. در این تحول مضمونی، صبغج  اسالمی، شاعران مختلف از این قالب برای بیان استبداد و

اجتماعی چهارپاره به شعر نو منتقل شد و رسالت رمانتیسم بر دوش آن افتاد. درواقع میتوان دفت همین مضمون 

اجتماعی كه در این قالب رایج شد، راه برای محتوای شعر نو هموار كرد. نیما وقتی در نظریج شعر نو بیان كرد: 

(، از 445: 4395)نیمایوشیج، « تی كه با سیاست مربوط نبوده، در هیچ زمان وجود نداشته و دروغ استادبیا»

های رمانتیک میگفتند و با عدول از این مضمون، اغلب چهارپاره عبور كرد و شاعران دیگر نیز در آن زمان چهارپاره

 با قالب شعر نو به شعر اجتماعی رسیدند.   

جدّی  مکتب رمانتیسم با این عنوان صریح، از دورۀ مشروطه مطرح شد، اما در قالب چهارپارهمحتوای رمانتیک: 

درفته نشد؛ زیرا همچنان مضمون اجتماعی غالب بود و در دورۀ پهلوی از دهج بیست تا پنجاه بویژه در دهج سی و 

، )مجدبر شعر، رمانتیسم شده بود چهل، در جامعج ادبی ایران بر سر زبانها بود. بعبارتی در این دوره جو مسلط 

نیز درهگاهی تاریخی شد كه شاعران مختلف با سرخورددی از مسائل  4336مرداد سال  69(. كودتای 74: 4396

: 4344)زرقانی، « به آتش رمانتیسم دامن زد 4336وقایع پس از كودتای سال »به این مضمون دراییدند.  جامعه

در دذر زمان به قالب اصلی »طرۀ غالب این مضمون در جامعه، استفاده شد و (. بنابراین چهارپاره هم در سی664

(. در شعر نو نیز كه درایش اصلی با مضمون اجتماعی بود، همچنان 35: 4341نیا، )صدری« شعر رمانتیک بدل شد

دی است. اندیشی، و ناامیمحتوای رمانتیک ادامه یافت. در این محتوا، مضمون غالب، توصیف غم، اندوه، مرگ

ل اند. سه نمونه در ذیهركدام از شاعران نیز در تأثیرپذیری از این مکتب با عاطفج شاعرانج خویش، مضامین را آورده

 آمده است: 

 آید، شاد است:توللی با آمدن عید، ناامید است و از اینکه مرگ به سراغ او می

 مناغ سر دنگیره فریدآكه دم شا /مید این عید بى در اپرشکسته م بوچون 

 (.451: 4314)توللی، من اغ مد بر چرو دچشم دو كشد ون بیر  /م فاسرمهم ین شاه در اتیرگ مر

 نادرپور در چهارپارۀ ذیل از اینکه زنددیش به اندوه دذشته و از عشق بهره نگرفته، غمگین است: 

 چه شامها كه سرآمد چه روزها كه دذشت 

 ای دیرمبدین امید كه از عشق بهره

 ها به غفلت رفتن خیال خطا لحظهدری
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 (.435: 4396ای دیرم )نادرپور، ای ز لبی یا ز چهرهكه بوسه

 انگیز خود در حسرت دذشت روزهای جوانی میگرید:مشیری نیز در چهارپارۀ زیر، در ظلمت مالل

 ها روزی نمیرود كه به یاد دذشته

 در ظلمت مالل نگریم به حال خویش 

 یک دم نمیشود كه به یاد جوانیم 

 (.34: 4399از فرط رنج سر نبرم زیر بال خویش )مشیری، 

 

 گیری نتیجه

نویسی بود و در این بررسی، تحوالتی كه در شناسی چهارپاره با تأكید بر سادههدف پژوهش حاضر بررسی سبک

 معاصر و شعر نو شده است، بررسی دردید. ای برای تحول شعرچهارپاره نسبت به دیگر قالبها صورت درفته و مقدمه

شناسی شعر نو وجود دارد، قبل از شعر نو در چهارپاره هم دیده میشود و همین مسئله مبانی نظری كه در سبک

نشان میدهد كه رواج قالب چهارپاره دستاویزی شده است كه چارچوبهای كلی شعر كالسیک كنار زده شود. 

شناسی این قالب دیده میشود و راه را برای تغییر شعر كالسیک به ه در سبکمهمترین تحول نیز ساددی است ك

شعر نو همواره كرده است. اولین آن ساده شدن قافیه است؛ شاعر مکلف نیست طبق قاعده، قافیه بیاورد، بلکه پنج 

یج پاره اضافه كرده و قاف، یک بند به پایان هر چهارافسانهبندی برای آن وجود دارد. خود نیما نیز در شعر مدل قافیه

های ساده، عاری نویسی در سطح زبانی، انتخاب واهه و نحو ساده است. واههمتفاوت به كار برده است. دومین ساده

نویسی جمالت، شاخصج سبکی دارد و همین موارد در مسیر شعر نو از تکلف، رعایت منطق دستورزبانی، و كوتاه

های محلی، عناصر امروزی و فضای طبیعت محل زنددی خود هایش از واهههراهگشا بود و نیما نیز در چهارپار

استفاده كرد و با نزدیک كردن زبان شعر به زبان نثر، شعر را به سطح زبانی امروز رساند. در سطح ادبی، عاری شدن 

شاخص آن های از تکلفات بالغی كالسیک، تصاویر عینی، ساده، و عناصر امروزی خیال دیده میشود و آرایه

تشخیص، تشبیه و تکرار است. ساددی بالغت و كاربرد عناصر امروزی در صور خیال، در شعر نو تثبیت شد و 

شاعران دیگر از تصویرسازی كالسیک استفاده نکردند، بلکه تصاویر بردرفته از محیط پیرامون و زنددی شاعر شد. 

بود. در سطح فکری، چهارپاره همسو با واقعیتهای جامعه هایش آغاز كرده اینگونه تصویرسازی را نیما در چهارپاره

سروده شده و مضمونی خالف واقع ندارد، دو مضمون اجتماعی و رمانتیک در آن شاخصج سبکی دارد كه در شعر 

 نو، شعر اجتماعی بعنوان اولین مضمون تثبیت شد و شعر رمانتیک به مساوات آن ادامه یافت.  

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی علی سرور یعقوبیآقای دكتر   است.شده استخراج اراک

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان محمود مرادیاند. آقای بوده مطالعه

 ها و راهنماییهای تخصصیبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم دكتر فاطمه قهرمانیاند. داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته
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  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  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 اراکآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
REFERENCES 
Aali Abbas Abad, Youssef. (2010). Approaches of Contemporary Poetry, Tehran: 

Sokhan. 
Amiri Paryan, Parisa. (2010). Couplets and Couplets poets, Tehran: Roozegar. 
Ashuri, Dariush. (1998). Poetry and Thought, Tehran: Markez. 
Azad, Mahmoud. (2004). Parishadokht Poetry, Life and Poetry of Forough Farrokhzad, 

Tehran: Sales. 
Farahani, Adib al-Mamalek. (2001). Divan Kamel, corrected and carefully edited by 

Mojtaba Borzabadi Farahani, Tehran: Ferdous. 
Farrokhzad, Forough. (2003). collection of poems, Tehran: Negah, Azadmehr. 
Hamidi Shirazi, Mehdi. (2013). Divan Hamidi, Tehran: Ataei. 
Hamidian, Saeed. (2002). Dastane degardisi (the process of transformations in Nima's 

poetry), Tehran: Nilofar. 
Hossein Pourchafi, Ali. (2008). Contemporary Persian poetry streems, Tehran: Amir 

Kabir. 
Jalali, Behrouz. (1996). Living forever and staying forever, Tehran: Morvarid. 
Karimi Hakkak, Ahmad. (2005). The Precursor of Modernity in Persian Poetry, translated 

by Masoud Jafari, Tehran: Morvarid. 
Lahoti, Abolqasem. (1979). Generalities of Abolqasem Lahoti, by Behrouz Moshiri, 

Tehran: Toka. 
Majd, Omid. (2003). New poetry in the field of Simorgh: analysis of new poetry and its 

ideas and works, Tehran: Omid Majd. 
Malekzadeh, Davoud, Farzad, Abdul Hossein & Sabbetzadeh, Mansoureh. (2021). 

"Analysis of simple writing in Bijan Jalali's romances" Studies of lyrical language 
and literature, 11(41), pp.20-35. 

Moshiri, Fereydoun. (2009). The Generalities of Poems, 2 vols., Tehran: Cheshme. 
Naderpour, Nader. (2003). collection of poems, Tehran: Negah. 
Nima Yoshij. (2006) about poetry and poetry, by Siros Tahbaz, Tehran: Negah. 
Nima Yoshij. (2012) complete collection of poems, compiled, copied and edited: Siros 

Tahbaz, Tehran: Negah. 
Pishavari, Adib. (1984). Divan of Persian and Arabic poems and sonnets, Ali Abdur 

Rasouli's commentary, Tehran: Ma. 



 93/ نویسیهای شعر معاصر با تکیه بر سادهشناسی چهارپارهسبک

 

Ro’yaee, Yadullah. (1978). from the red platform (az sakkoye sorkh), by Habibullah 
Rouyaei, Tehran: Morvarid. 

Ro’yaee, Yadullah. (2008). collection of poems, Tehran: Negah. 
Sadrinia, Baqir. (2014). " Genesis and evolution of the sonnet (chahar-pare) composing 

in Iran", Fanon Adabi magazine, Vol. 1 (12 in a row), pp. 23-32. 
Shafi'i Kodkani, Mohammad Reza. (2004). Periods of Persian poetry until the fall of the 

monarchy, Tehran: Sokhan. 
Shafi'i Kodkani, Mohammad Reza. (2010). with lamp and mirror, Tehran: Sales. 
Shamisa, Siros. (2006). Literary types, Tehran: Mitra. 
Taher Ahmad, Amer. (2009). "The origin of Chaharpareh(Couplet) and its place in the 

modernization of Persian poetry", Comparative Literature, 2 series, pp. 7-32. 
Tavallali, Fereydoun. (1950). Raha, Tehran. 
Tavallali, Fereydoun. (1962). Nafe, Tehran. 
Torabi, Ziauddin. (2003). Couplets and Couplets poets, Tehran: Book of Poetry and 

Stories. 
Zarinkoub, Hamid. (1980). Perspectives of New Persian Poetry, Tehran: Toos. 
Zarqani, Mehdi. (2012). Vision of contemporary Iranian poetry Tehran: Sales. 

 فارسیمنابع فهرست 
 (، پریشادخت شعر، زنددی و شعر فروغ فرخزاد، تهران: ثالث.4391) آزاد، محمود

 (، شعر و اندیشه، تهران: مركز.4377آشوری، داریوش )

 سرایان، تهران: روزدار. (، چهارپاره و چهارپاره4345امیری پریان، پریسا )

 سولی، تهران: ما.(، دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی، تعلیقات علی عبدالر4346پیشاوری، ادیب )

 سرایان، تهران: دفتر شعر و داستان. (، چهارپاره و چهارپاره4396ترابی، ضیاءالدین )

 نام.(، رها، تهران: بی4364توللی، فریدون )

 نام.(، نافه، تهران: بی4314توللی، فریدون )

 تهران: مروارید. ماندن، جاودانه و زیستنجاودانه  (،4375جاللی، بهروز )

 (، جریانهای شعری معاصر فارسی، تهران: امیركبیر.4397پورچافی، علی ) حسین

 (، دیوان حمیدی )پس از یک سال(، تهران: عطایی.4393حمیدی شیرازی، مهدی )

 (، داستان ددردیسی )روند ددردونیهای شعر نیما(، تهران: نیلوفر.4394حمیدیان، سعید )

 تهران: مروارید. اهلل رؤیایی،اهتمام حبیباز سکوی سرخ، به (، 4357رؤیایی، یداهلل )

 (، مجموعه اشعار، تهران: نگاه.4397رؤیایی، یداهلل )

 تهران: ثالث. ،شناسی شعر ایران در قرن بیستمانداز شعر معاصر ایران: جریان(، چشم4344زرقانی، مهدی )

 انداز شعر نو فارسی، تهران: توس.(، چشم4359كوب، حمید )زرین

 (، ادوار شعر فارسی تا سقوط سلطنت، تهران: سخن.4393كدكنی، محمدرضا )شفیعی

 های تحول شعر معاصر ایران(، تهران: ثالث.(، با چراغ و آینه )در جستجوی ریشه4345كدكنی، محمدرضا )شفیعی

 (، انواع ادبی، تهران: میترا.4394شمیسا، سیروس )

 36ی  63(، صص 46)پیاپی 4، مجلج فنون ادبی، ش«سرایی در ایرانارهپیدایش و تحول چهارپ»(، 4341نیا، باقر )صدری

. 



 47-91 صص ،94 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 91

ی  7، صص 6، ادبیات تطبیقی، پیاپی«پیدایش چهارپاره و جایگاه آن در تجدد شعر فارسی»(، 4394طاهر احمد، آمر )

36. 

 .تهران: سخن معاصر، شعر شناسی(، جریان4345) یوسف آباد،سعبا عالی

 (، دیوان كامل، به تصحیح و اهتمام مجتبی برزآبادی فراهانی، تهران: فردوس.4395) الممالکفراهانی، ادیب

 (، مجموعه اشعار، تهران: نگاه، آزادمهر.4396فرخزاد، فروغ )

 تجدد در شعر فارسی، ترجمج مسعود جعفری، تهران: مرواید. (، طلیعج4391كریمی حکاک، احمد )

 به كوشش بهروز مشیری، تهران: توكا.، ابوالقاسم الهوتیكلیات  (،4357ابوالقاسم ) الهوتی،

 (، شعر نو در عرصج سیمرغ: تحلیل شعر نو و بررسی عقاید و آثار آن، تهران: امید مجد.4396مجد، امید )

 ج، تهران: چشمه.6(، بازتاب نفس صبحدمان،كلیات اشعار، 4399مشیری، فریدون )

« های بیژن جاللینویسی در عاشقانهتحلیل ساده(. »4155زاده، منصوره. )بتزاده، داوود؛ فرزاد، عبدالحسین و ثاملک

 .35-65، صص 44(14)مطالعات زبان و ادبیات غنایی 
 ، تهران: نگاه.مجموعه اشعار(، 4396نادرپور، نادر )

 (، دربارۀ شعر و شاعری، به كوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه.4395) نیمایوشیج

 بردای و تدوین: سیروس طاهباز، تهران: نگاه.دردآوری، نسخه، كامل اشعار مجموعه(، 4344نیمایوشیج )

 

 معرفی نویسندگان

 ، ایران.اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، دانشکده علوم انسانی، واحد زبان و ادبیات فارسیدروه دانشجوی دكتری : محمود مرادی

(Email: m.moradi@isrc.ac.ir) 
 استادیار دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.: علی سرور یعقوبی

(Email: a-yaghoobi@iau-arak.ac.ir :نویسنده مسئول) 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.استادیار دروه : فاطمه قهرمانی

(Email: f-ghahremani@iau-arak.ac.ir) 

 
COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. no 
permission is required from the authors or the publishers. 

 

Introducing the authors 
Mahmoud Moradi: PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. 
(Email: m.moradi@isrc.ac.ir) 
Ali SarVar Yaghoobi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. 
(Email: a-yaghoobi@iau-arak.ac.ir : Responsible author) 
Fatemeh Ghahrami: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. 
(Email: f-ghahremani@iau-arak.ac.ir) 

 

mailto:m.moradi@isrc.ac.ir
mailto:f-ghahremani@iau-arak.ac.ir
mailto:m.moradi@isrc.ac.ir
mailto:f-ghahremani@iau-arak.ac.ir

