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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present research can investigate that 
part of songwriters and poet's imagination which figure out stylistic features 
(Ebtehaj, Safa, Taraghi). They are also seystematic and have same order.These 
songs which are the best artistic and literary masterpieces of these mentioned 
poets, because of their artistic and literary creation and genius of poets gain 
stylistic personalization and have became basis of the special method,individual 
special style and periodical style of songwriting.In this research,we adopted the 
most famous songs of in 1960s and1950s which were the most popular 
collections of art works.This paper aimed to introduce the effect of kinds of 
images on making the famous orchestrates and new art style. 
METHODOLOGY: This research used analysis-descriptive method.The materials 
included taking notes from references while researching and the sample was 
just famous songs in1950s and 1960s which registered in the mentioned poets's 
works. 
FINDINGS: The present paper lead to the conclusion that the famous lyrists who 
have literary and artistic genius are successful in methodic and systematic 
image processing and they can gain literary personalization. 
CONCLUSION: The image, imagination, and conceptual power are first of all 
Targhee; Then Ibtahaj and finally Ismail Navab Safa have a commendable art 
and creative pen in their artistic creation. 
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 مقدمه

تصاویر، جوهرۀ اساسی شعر و عنصر محوری تأثیردذاری سخن و كلیدهای رهیافت از جهان ذهن به زبان، و از 

مجازی درهی عاطفی در سخن نظم و نثر است. مجموعه عناصر بیانی  مجاز به عینیت و شهود هستند. ایماه، بیان

میشود، ایماه و تصویر را میسازد تا از دریچج ذهن و تخیل و بدیعی كه در ساختمان توصیفی و زبانی به كار درفته 

 شاعر، جهانی بازسازی شود و بر صفحج كاغذ جای بگیرد.

سرای مشهور، هوشنگ ابتهاج، اسماعیل نواب صفا این نوشتار به بررسی تصاویر خالقج ذهن و زبان سه شاعر و ترانه

 ها دوش و جان مردمصانیفشان در دهج سی و چهل در رسانهها و تو بیژن ترقی، میپردازد كه بیشترین حجم ترانه

ها( را در شمول قواعد بیانی و بدیعی تصویرساز را نواخت. در این مبحث، متن ادبی و تصویری تصنیفها )ترانه

ایم. سبکهای ادبی و هنری خای سرایان بوده است بررسی كردهایم و ایماههایی را كه ساختج تخیل این ترانهآورده

ت و بر سرا بوده اسرا نیز كه در ابعاد موسیقایی )وابسته به دانش موسیقی و هارمونی( همچون اثرانگشت ویژۀ ترانه

سرایان نیز سرایت كرده است بطور جدادانه بررسی شده و به سایر ترانه اثر كثرت استعمال، به سبک دوره تبدیل

ک اصطالح متدیاند و به و بصورت الگو به سامان و قاعده تن داده ها با روش خایمیان برخی ترانهایم. در این كرده

سرایان ایم. هدف این مقاله، معرفی ترانهها( پرداختهاند. در این مقاله به بررسی این بخش از متن تصانیف )ترانهشده

جای  ی از خود بهآفرینی است كه با خلق ایماههای بدیع و چشمنواز، آثار هنری و ادبی مانددارمتدساز و سبک

و  سرایان میپردازد و نگاهی كیفیتوصیفی است و به مقایسج آثار این ترانه -اند. روش این تحقیق تحلیلی نهاده

های مانددار آنان استنباطی به آثار این هنرمندان، كه شامل آثار بصری و سمعی و كتاب و مجموعه اشعار و ترانه

 میشود، دارد. 

 

 سابقۀ پژوهش
 ینج پژوهش به تحقیقات ذیل اشاره میگردد:در پیش

تصاویر را در سطح شعر و ادب « های مختلف تصویر در شعر نیماالیه»ای با عنوان ( در مقاله4347درخوش )

بر مفاهیم « بررسی انواع درونمایه در ترانه و تصنیف»ای با عنوان ( در مقاله4155بررسی كرده است. محمدپور )

تصویرپردازی شعری در شعر عاشورایی و »ای با نام ( در مقاله4346تأكید كرده است. انصاری )ها متنی ترانهدرون

تنها به تصویرهایی در سطح شعر با مضمون آیینی عاشورایی پرداخته است. صارمی « عربی )تصویر استعاری(

سی به برر« ر احمد شاملوتحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شع»ای با عنوان ( در مقاله4346)

های تصویردری در شعر شاملو پرداخته است كه شعری منثور و سمبلیست است. همانگونه كه مشاهده انواع و دونه

سرای مشهور، هوشنگ ابتهاج، میشود، پژوهشی تا كنون به بررسی تصاویر خالقج ذهن و زبان سه شاعر و ترانه

 است. اسماعیل نواب صفا و بیژن ترقی نپرداخته
 

 بحث و بررسی

 از تخیل و تفکر تا تصویرسازی

موالنا در مثنوی اذعان میدارد همج هویت ما، اندیشج ماست و سعدی نیز اندیشه را نخستین پلکان دفتار میداند.       

ضه كردن آن به              شود كه برای عر صاویری می ساخت ت شغول به  ست، م شج او صل اندی آدمی در تخیل خود كه حا

شناخت معانی قراردادی زبان و در ارتباط با     جهان خارج، از كتا سی كه از طریق  شنا بت بهره میجوید. دانش معنا



 675-643 صص ،94شماره پیاپی ، 44، دوره 4156مهر   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 679

شناسی، مفاهیم ذهنی ما را تفسیر میکند، بر این فرض است كه شعر و احساس و شعور و دانایی،      علم زبان و زبان

شه    سمانتیک به علم داللت میگوید، راه بیان افکار و اعالم اندی ست.   هایآنگونه كه  ست جز   »ما سان چیزی نی  ان

ستند كه آن را       صادی عواملی ه ست و عوامل اقت زبان و همج خالقیتهای ادبی جهان فقط و فقط در حوزۀ زبان او

ست     شتاین را از یاد نبریم كه دفت محدودۀ زبان من، محدودۀ جهان من ا سخن ویتگن شفیع « تغییر میدهند.  ی  )

 (.67: 4345كدكنی، 

شاعر  نوع جهان شعر یا متنِ ملتزم و متعهد مذهبی یا          نگری  سازد؛  صاویر ذهنی او را برمی ست كه ت سنده ا و نوی

ست    غیرمذهبی، درون سایر الزاماتی كه در آثار ثبت میگردد، همگی زادۀ نگرش ما به جهان ا درایی یا فرافکنی و 

صاد           صویر خای را  سات، فرمان خلق ت سا ست. عواطف و اح شج ما صول نوع تفکر و اندی سئول  و مح ر میکنند و م

دوستانج بشری، تصاویری عاطفی خلق میکند كه سبب دزینش تخیل و تصور ما هستند. برای نمونه عواطف انسان

 ت.شده در آنهاسدلنشینی و دیرایی اثر میشود. در حقیقت جذابیت و مقبولیت آثار ادبی، زادۀ میزان عواطف خرج

سبک  سانه، مؤلفه   از نگاه  صاحب شنا سبک و نُرم       های دودانج  ست تأثیر  صاویر ادبی چنینند: نخ تأثیر در خلق ت

ست كه خود، تحت سیطرۀ تحوالت اجتماعی   ست و میراث جمعی ادبای عصر     -سیاسی   -خای دوره ا اقتصادی ا

بینی خای و طرز نگرش او به جهان بیرون و تأثیر نیست. دوم، سبک شخصی نویسنده كه از جهان      هم در آن بی

شود   صل می صاحب        درون حا شها و نبوغ خای هر  سیع دان صویر ادبی تأثیر میگذارد. دسترۀ و و بر كیفیت خلق ت

ستند. در حقیقت چنین          سبک و خالق ه صاحب  ست و تولیدكننددان آثار ادبی،  شت ادبی او اثر، همچون اثرانگ

 فرادیر میکنند. رفته مانیفست خای خودشان را شایع وكه آثارشان مورد اقبال واقع شود، رفته افرادی آنگاه

شاعر بنا به مقتضیات               ست.  شاعر ا شعر تابعی از سبک ادبی عصر و خودِ  صول و قوانین تصویرسازیهای ادبی در  ا

شگردهای بیانی و بالغی قدما بهره  شعار       روز و مهارت خود، یا از  سازد یا متمایل به ا صاویر كالسیک می میبرد و ت

ست.    سمبولیک، رمزی و تأویلی ا سراید و تابع نظام بودلری در       چندمعنایی،  شعر منثور می صورت معموالً  در این 

سی زبان   الیه شنا شانه       های معنا ست و از ن سانه ا سب با  های بالغی امروز بهره میگیرد. این مبهمشنا دویی متنا

ر  ددسییترۀ مخاطبان و وابسییته به غنای اندیشییه و توان فرهنگی خواننددان آن اشییعار، متغیر اسییت. با وجود این 

صنیف   ترانه صانیف به چندمعنایی و نظام      سرایی و ت سامد چندانی ندارد. ظاهراً یکی از دالیل عدم اقبال ت سازی ب

 بودلری، ابهام پیام و ناسازداری چنین پیامهایی با میزان دانش مخاطب است.
 

 ایماژهای متدیک

ذیرد، های زیباشناسانه صورت پی و به شیوهمندسازی تصاویر بمنظور التذاذ هنربه كار بردن عنصر تخیل و نظامادر 

میتواند به وجه مطلوبی برانگیزاننده باشد. شاعران و هنرمندانی كه این ساختارهای هنری را در آثار خود به كار 

مندی و هدفمندی این شگردِ درفتند، توانستند صاحب سبک و نوآور شوند و مخاطبان زیادی را جذب كنند. قاعده

های مشابه و سردردان جدا میکند. برای شناخت بیشتر تصانیف دارای ایماه ت كه آن را از نمونهسازی اسایماه

نمایشی در -متدیک، چندین شگرد هنری معرفی میشود كه نخستین شگرد آن، استفاده از تکنیک روایی

 تصویرسازی ترانه است.

 

 نمایشی-تصاویر با تکنیک روایی

واردی و تصویری كردن روایتها، شاعر میکوشد با ایجاد صمیمیت میان اثر خود و در نظام ایماهی مبتنی بر نمایش

نوعی او را در حس اثر خویش شریک   خواننده و شنونده )در ترانه(، قوۀ خیال و اندیشج او را به فعالیت وادارد و به  
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خوانش یا شیینیدن اثر، مخاطب به توازی و  میپیچد تا در مدت نكند. او پیام اثر خود را در لفافج روایت یا داسییتا

شبه و طرفین تشبیه مشغول دردد و به یافتن تناظر در میان دو سوی تشبیه دقت كند. بعالوه،         همرسانی وجوه 

سبک    ضوع دیگری كه در  سطح ادبی قابل       مو شعر در  سی  صاویر و     شنا ست كه آیا در كاربرد ت ست، این ا طرح ا

شده یا از علوم بالغی جدید؟ بعنوان  بالغت مت سیک بهره برده  سیار زیب   ن، از علم بالغی كال صنیف ب ای مثال در ت

ست؟      «آتش كاروان»بیژن ترقی به نام  سازی چگونه ا صویر سطح كاربرد علوم بالغی و ت شراره تنها »،  / یک جهان 

افروزم/ جانی بزمسیوزم/ شیعله  تیخو هسی مانده در میان صیحرا/ به درد خود سیوزد/ به سیوز خود سیازد/ آتشیین     

 (.359: 4379)مشکین قلم، « روزم/...افروزی تیرهآرا/ بزمپناهی محفلبی

صحنه  شبه  بیژن ترقی در این  شبه و م صحرا      ها، كه حاوی تناظر م شده در دل  شعلج آتش رها ست، خود را به  به ا

ه  سردردانی و بیکسی بشر را در این جهان ب    نمایشی، پیام -تشبیه میکند و به طریق روایی و خلق صورت داستانی   

سازد:  مخاطب منتقل میکند. ترقی تركیب تازه ست.      « جانشعله »ای می صویر ا شار از ت سر صفت در   »كه  اهمیت 

ین اند و معتقدند كه بهترتصویر به حدی است كه بعضی معاصران ما آن را بر تشبیه و مجاز و استعاره برتری داده      

سته   شای سایل و  ست     ترین و صاف ا صویری، آوردن او شفیعی كدكنی،  « بیان ت صنیف،   44: 4346) ضای كلی ت (. ف

اند. بیژن ترقی تصویری از  ای همانند و همسان، به وحدت رسیده  طبیعت است و شاعر، بشر و مخاطب در استعاره    

ش            شت آتش رها سردذ ستان  ست. او دا سردردان آدمی در پهنج حیات ا ست كه نماد روح تنها و  ای دهمخاطب ا

است كه از دذر كاروان بجا مانده است تا با درد بیکسی خود بسوزد و سرانجام به دست طوفان به خاموشی دراید. 

شبه میتوان یافت.              صنیف را در وجوه  شیوۀ نمایشی ت ست.  صویر ا سفی و مأیوسانج این ت صلی حیات، پیام فل بیحا

ایجاد كرده است كه دسترۀ انبوه مخاطب و شنونددان بسیار تند و مهیجی  این تخیل و تصور حاصل از آن، عاطفج

 نه را در پی داشته است.ترا

سانه و قلم بودند. حال و هوای           ترانه صحاب ر شتند و ا شاعری دا ستی در  سی و چهل عموماً د سرایان موفق دهج 

شبه     سی و چهل  شعر دهج  سفه    عمومی  شر فرهیخته با فل سم بود و ق سرخورددی آدمی  مدرنی شنا  های یأس و  آ

سیار پررونق بود.      بودند، مقاله صر ب سمبولیک اجتماعی در این ع شعر  تش رو آ»ها و كتابهای فراوانی میخواندند و 

ای بود كه به انزوا و خموددی میرفت. عناصییر تشییبیه میتواند در این ، سییمبل جامعه«به خاموشییی از جور زمان

 ز باشد برای آتش كاروان.به نیتصویر معکوس شود؛ آدمی مشبه است و میتواند مشبه

در دستگاه افشاری به آهنگسازی پرویز یاحقی، سرودۀ زیبای دیگری از بیژن ترقی است. این       « پرشکسته  »ترانج 

 الحال ایام عاشقی و ناكامی شاعر است:ترانه ظاهراً وصف

اری كه به چو غبدر آتشم از برق نگاهی بنشاندی ننشستی / در خلوت شبهای سیاهم بنشاندی ننشستی/ دشتم  »

دامان تو یک دم بنشییینم /چون خاک رهم بر سییر راهی بنشییاندی ننشییسییتی/ تا رشییتج امید و قرارم نگسییسییتی  

ج  و پر عشق تو پریدم ز سر شوق/ تا رشت     ننشستی/ تا در به رخ عاشق دلداده نبستی ننشستی/ دیدی كه به بال        

 (.165: 4391)ترقی، « امید پر و بالم نشکستی ننشستی

آورد؛ در میانج ترانه دالیه ساز میکند؛ ، قصج نامرادی را در قالب داستان می«به سایج دل »ین شاعر در ترانج  همچن

آورد. روش معمول و نشییان میکشیید و در پایان چون همیشییه، به عجز و البه و التماس روی می  اندكی بعد خط 

 ها چنین است:ترقی در بیشتر ترانه

 سایج دل نشسته بودی/ نشسته بودی/نبودت خبر از رهگذران/ به »

 كنان/ تو رونق دل شکسته بودی/ شکسته بودی/در آن خلوت جان خنده
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 نشین دلی آتشین دلی دل ربوده بودی/روشنی تا دشوده بودی/ ز هر دلچو شبنم به دلشنی/ چشم 

 كنون هر كجا نشینم به هر كجا دلی ببینم/ چنان دامن صبا را بگیرم میان دلها/

 ر دوش تو رساند دالیج من/ چرا راه مهر و وفا به عاشق رسوا نمودی؟/كه د

 (.167)همان: « فزایی به دنیای منبیا ای بهار من زیبای من كه شادی 

نه  حال  ترا هاج در  به سیییبک مولوی در     ای از ابت یات شیییمس وهوای عرفانی و  به فرم هنری    غزل كه  وجود دارد 

سیون )مركب  صاویری ارائه         شده   خوانی( تنظیممدوال ضامین ناب عرفانی، ت شاعر با م ست كه  ست. جالب اینجا ا

 آید:كرده است كه چون پردۀ نمایش یا تابلوِ جانداری در ذهن شنونده به حركت درمی

 مییژده بییده مییژده بییده یییار پسیییینییدییید مییرا  

 كعبییه منم قبلییه منم سیییوی من آرییید نمییاز          

من          فتییه در دیییدۀ  خوشیییش تییا تِو دیییدار   پر

دم      هر  فلییک          بوده  دو فرق  بر  فتییه  گر تییا  ن

 

ید مرا       به خورشییی یج او دشیییتم و او برد   سییییا

له    ید مرا    كان صییینم قب ما خم شییید و بوسییی  ن

مرا         مش و دییید  ینییه شیییید دییید ینییه در آ  آ

خوب      هری  مرا         دو جییید  ن ظر آمیید و سیییی  ن

 (795: 4379)مشکین قلم،                           

 

 

 

سازی هردز چنین مکتبی  سرایی و ترانه رواج داشت، در عرصج تصنیف   ادر در شعر این دهه مکتب هنر برای هنر  

شد نیافت؛ چراكه ترانه  سئول        مجال ر ستند متعهد و م صفا و ابتهاج نمیتوان شهوری چون ترقی،  سرایان موفق و م

 نباشند؛ اینان پرورددان ادب متعهد و كالسیک بودند.

صنیف دل  سلیک كه از او  « برگ خزان»انگیز ت ساخته در دوشج بو ست، به    لین  شهور پرویز یاحقی ا های هنرمند م

شکل      سانگی      شیوۀ مناظره میان راوی و برگ خشکیدۀ خزان  صنیف، ر شی این ت ست. حالت روایی و نمای درفته ا

 پیام نهایی داستان را به بهترین شیوه تثبیت كرده است:

آغوش دلی بودی/ دلداده و ./ روزی تو همچو ز دلشن رو كرده نهان/ در رهگذرش باد خزان/ چون پیک بال بود/.. »

ستم/ وین       صد خار  شاندم/ .../من ماندم و  شاندم/ در ره او من جان بف مدهوش دلی بودی/ ..../ بار غمش در دل بن

 (.147: 4391)ترقی، « پیکر بیجان/...

ست و مناظرۀ راوی با برگ زرد خزان حتی در محور ا     سیار قوی ا صانیف محور عمودی ب فقی در ابیات یا  در این ت

ست. پیام        بندها جریان دارد. تعهد و مردم سم اجتماعی در بندهای ترانه جاری و عیان ا سمبولی سالت  درایی یا ر

سازی در ترانه، صور خیال درایی است كه سبک شعر دهج سی است. این روایت اندیشی و یأس ترانه حاكی از مرگ

ناصییر بالغی كالسیییک سییوق داده اسییت. اسیینادهای مجازی و مندی از عحال بهرهرا بسییمت سییاددی و در عین 

 های تشبیه حسی به ذهنی در این ترانه دیده میشود.واردی عنصر غالب شعر است. كنایات، مجازها و پایهانسان

شبه، استعارۀ صریح است و اشاره میکند كه راوی/ مصنف با طبیعت        پایج وجه« دردباد»و « آتش كارون»در ترانج 

نی و همانندی كامل میرسیید. در حقیقت شییگرد هنری بیژن ترقی در سییاخت تصییانیف با وام درفتن از به همسییا

سیینت طبیعت چنین اسییت كه در ابتدا با همرسییانی كامل با یکی از عناصییر طبیعی چون دردباد، طوفان، آتش،  

ستعاره   شد ا صرّح بیافریند و در محور عمودی و افقی، غبار، یا موج میکو ستعاره را جزء به   ای كنایی یا م جزء این ا

سد. در چنین ترانه  ست. ترانه ادامه دهد تا به پیام پایانی ترانه بر صف حال      هایی مناظره در كار نی ست و سرا نخ

از آن با جایگزینی خود در محل یکی از طرفین استعاره عنصری از عناصر طبیعی را وجهج همت قرار میدهد، پس 

اوج میرساند و در پایان پیامی كه عمدتاً حاكی از سردردانی و پوچی زنددی بشری    و تشبیه، ادعای همسانی را به  

 در میانج هیاهوی هستی است، از محتوای ترانه تراوش میکند.



 694/ بررسی متدهای ایماهسازی در تصانیف هوشنگ ابتهاج، نواب صفا و بیژن ترقی

 

 

به بهترین شکل، مناظرۀ راوی/ مصنف با مخاطب را میبینیم و شیوۀ رسانگی ترانه با روایت و    « كلبج من»در ترانج 

ستان  ستیم.     واردی متن را در دا شاهد ه سال پیام كلی  شیده ز من دامن/ آن كه     »ار سرایم آمد ناده، آن كه ك به 

رمیده چو بخت از من/ چه بهاران آمد تا این كلبج من كند او روشن/ دیدۀ من بشود روشن/ آشفته شدم ناده/ صد 

نفسی همچو مسیحا آمد/../ بوسه زدم بر ره/ تا كه ز در آن مه زیبا آمد/ بعد از غم مهجوری/ تنهایی و رنجوری/ هم

 (.166: 4391)ترقی، « دفتمش این كاشانج من لطف و صفا دادی/ درمی و شادابی تو بر این كلبج ما دادی/...

واردی به شیوۀ نمایش و مناظره حاكم است.   در این ترانه تصاویر بالغی در محور عمودی و اسناد مجازی و انسان   

ردهای وسیع تصویردری با صنعت توصیف، تشبیه تجریدی به حسی، و        های حسی، شگ  در محور افقی نیز تشبیه 

 استعارات تمثیلی و فعلی دیده میشود.

های هوشنگ ابتهاج با كارنامج غنی فرهنگی و دانش ادبی شاعر، تركیبی از ادب كالسیک و عناصر جدید      در ترانه

همایون به خواننددی حسین قوامی شهرت    بالغت )از جمله چندمعنایی( یافت میشود. ترانج ذیل از او در دستگاه  

شییبی كه آوای نی تو شیینیدم / چو آهوی تشیینه پی تو دویدم/ دوان دوان تا لب چشییمه رسیییدم/  »یافته اسییت: 

شانه  شایی/ .../ دل   ن شت پنهان/ دری نمیگ ای از نی و نغمه ندیدم/ تو ای پری كجایی؟/ كه رخ نمینمایی/ از آن به

لم،  )مشکین ق « میانِ اشک من/ چو دل وا شو...   تو /.../ شبی كنار چشمه پیدا شو/   من سردشتج تو/ نفسم آغشتج     

4379 :144.) 

و  ای سروده شده، در محور عمودی برخورداری از اسطورهنمایشنامه -فضای حاكم بر این ترانه كه به شیوۀ روایی   

در ترانه هویداست. در ساحت   « آهو»سار و مسخ پریان به شکل    در كنار چشمه « پری»الگوهای عشق است. كهن  

سطوره  سب و مراعات ا ست،     ای، تنا ستم ا النظیر و ایهامهای تبادر با كلمات پری و چشمه، كه یادآور خان چهارم ر

سیییرایی »حال و هوای نمایشیییی و روایی ترانه را در بافت عمودی و افقی همچون تاروپود در هم میتند. در ترانج 

ای در بطن ترانه مخفی است. راوی )مصنف( پردۀ نمایشی را باال میزند كه در     مهنیز همین روال نمایشنا « بیکسی 

شید آداهی، و یأس و اندوهی           شبانه، انتظاری عبث از پرتو خور سکوت  شت  شب در د پس آن منظرۀ خفتگان 

ترانه، شاهد  آزارد. این ترانه نیز انزوای آدمی را به تصویر میکشد. در دهج سی و چهل شعر و     فرادیر چشمها را می 

 هایتزریق نومیدی و انتظار عبث در رگ ادب و شییعر و موسیییقی هسییتیم. نوعی سییمبلیسییم اجتماعی با بنمایه 

سیاه و مرگ       سم  سکوت، و نوعی رمانتی شی در پیام ترانه سیاهی و  صانیف دهه اندی سی و چهل وجود  ها و ت های 

 ت:دارد كه تصاویر بالغی را نیز همانگونه سیاه و سرد كرده اس

ر درفتگان چراغ بدرین سییرای بیکسییی كسییی به در نمیزند/ به دشییت پرمالل ما پرنده پر نمیزند/ یکی ز شییب »

سی به كوچه  سته       نمیکند/ ك ش سحر نمیزند/ ن شب درِ  شبی چنین    سارِ  سوار / دریغ كز  ام در انتظارِ این غبار بی 

 (.655: 4395)ابتهاج، « سپیده سر نمیزند...

ای نیز یکی از این استعارات اسطوره « سوار غبار بی »های ابتهاج غلیان میکند. ای در ترانهاسطوره -حماسی تصاویر  

 است.

سماعیل نواب صفا در ترانج    ستان شب طوفانی را به تصویر درآورده      « موج دربدر»ا بطور كامل صحنج نمایش و دا

صحنه   ست.  شعر را به ذهن می  ا شود. بافت عمودی و افقی   آورنهایی تجسمی كه كانکریت  د در این ترانه دیده می

ستحکم در یکدیگر فرورفته    صاویر بالغی آنگونه م شبه متناظر     اند كه جزء بهت شبیهات را میتوان در وجوه  جزء ت

سم/       »دریافت.  صل من / بر لب آید نف سیلی طوفان حا شان منزل من/  من موج دربدرم از دنیا بیخبرم / بحر خرو

ام/ موجم سردردان  رسم / سنگ جفا كوبد به سرم/ میکند از نو دربدرم /.../ من طفل طوفان شده    چون بر ساحل ب 
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:  4379)مشکین قلم، ...« آرامی/ ترسم كه بمیرم چو بیاسایم/ جز در دل طوفان نبود جایم   ام از بیام / ... زندهشده 

659.) 

سانی راوی را در تخا       سمی، اوج همانندی و یک صنیف تج طب با خواننددان مییابیم. خواننده و موج یک  در این ت

صیفی و بهره       ساختار تو صاویر با  ستند و ت صفت نفر ه سیده    دیری از  شباهت ر صفتهایی چ سازی به اوج  ون اند. 

شان، جفاكار، بیتاب، لرزان، و غم  صاویر مکمل در بافت عمودی    دربدر، خرو سبب القای ت زده در بافت افقی ترانه 

ست. در محور     صخره     شده ا سرخورددی موج امیدواری را میبینیم كه به  ستان،  های جفاكار ناامیدی عمودی دا

میرسد و برمیگردد. تشبیه تمثیلی، تشبیه حسی به حسی، اسنادهای مجازی، و كنایات و مجازهای كالسیک در          

تن حقیقت كل ممتن ترانه، از روایی شدن محض و ساددی آن و در نتیجه از افت رسانگی تصویر كاسته است. در 

 تصنیف، بیت معروف كلیم كاشانی را به ذهن متبادر میکند:

 (.356موجیم كه آسوددی ما عدم ماست/ ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم )دیوان كلیم كاشانی: ی  

تصاویر با كل تصنیف هماهنگ است و بخاطر قوت و انسجام متن و مفهوم ترانه در ریختار عمودی، تزاحم تصویر      

های فلسییفی حاوی سییردردمی و اس نمیشییود. در مجموع، تصییاویر تصییانیف دهج سییی و چهل، اندیشییه احسیی

 سرخورددی اجتماعی را منعکس میکنند.

« درختتک»های تجسمی كه تابلوِ مناظر طبیعی را با پایج تشبیه و استعاره به جلوه میگذارد، ترانج    از دیگر ترانه 

ای در برهوت كه راوی و مخاطب را به رشییتج وحدت درخت خشییکیدهاز نواب صییفا اسییت؛ تصییویر اسییتعاری از  

 میکشد:

بختم/ كه در سکوت صحرا/ فریاد من شکسته در دلویم/.../ بر رخسارم غبار غم نشسته/ طوفان از درختی تیرهتک»

ن/ در سینه  كس از من بگریزد/ .../دویم غم خود را با خار بیاباها شکسته/ چون نهال زهرآلوده/ همه  من چه شاخه 

 (.654)همان، ی « نهفتم اسرار بیابان/...

 

 آلودایماژهای سیزیفی و یأس

ضاد و متعارض با         ساختهای مت شفیعی كدكنی، دو دیدداه وجود دارد كه در  سی تا چهل، به تعبیر  شعر دهج  در 

شاعرا    دو نمونه تفکر، اكثریت ناامید و یک اقلیتی امیدوارند. این»یکدیگر ادامج حیات میدهند.  ن این ستیز میان 

شود و هم در میان نظریه    سی تا چهل( دیده می شفیعی كدكنی،  ...« پردازان ادبی دهه ) صج   (.41: 4345) در عر

ستیم؛ آثاری كه تابع دیدداه یأس     ترانه ضادی روبرو ه ری به  آلود و نگاه ابسرایی نیز با چنین پدیدۀ متعارض و مت

سییراهایی وجود ور مرگ و ناامیدی و حرمان دوران هسییتند. در مقابل ترانهاوضییاع روزدار بوده و عمدتاً حول مح

شاد و محرّک و       صانیف  شادی در غمکدۀ اجتماع میکوشند ت دارند كه با هدف و انگیزۀ جذب خواننددان و تزریق 

 هیجانی بسرایند. 

ر معینی  سرایانی نظیده است؛ ترانهها و مشهورترین مصنفها وجه غالب بوسرایی در زیباترین ترانهترانه این تم رایج

شنگ ابتهاج كه همگی چهره        صفا، رهی معیری، بیژن ترقی و هو سماعیل نواب  شاهی، ا های مطرح ادب و كرمان

شتند و همنشین بزردان و موسیقی و نوازنددان ترازاول زمان    هنر بودند و رادیو و رسانه  های دیگر را در اختیار دا

ه  های این مصنفها، تصاویری اندوهناک است ك   و تفکر ادزیستانسیالیستی در ترانه    خود بودند. حاصل تم سیزیفی  

به هدف تسییکین آالم مردم و ایجاد حس همدردی یا فضییاسییازی برای حدیث نفس مشییترک با مردم بود. طبعاً  

ش        شترك شنیدن این آهنگهای ملی از نوازنددان ترازاول و دوش دادن به حدیث نفس م ن با اشنونددان رادیو، با 

صدای دیگر كه از جمله صداهای رسا و »ها میشدند. از پیش خواهان این نوع ترانهسرا، اقناع میشدند و بیش ترانه
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درایی است كه این هم بیشتر در انبوه روشنفکران و شاعران مبارز     اندیشی و یأس فرادیر است، صدای نوعی مرگ  

آلود[ میرسد... وقتی عقالی قوم چنین درایشاتی ]یأس   دورۀ پیش كه طعم تلخ شکست را چشیده بودند به دوش   

 (.371: 4391)زرقانی، « داشته باشند، طبعاً چنین حاالتی در سطوح پایینتر اجتماع هم دسترش پیدا میکند

سیزیفی كه زنددی را رنجی توانفرسا و تکراری سخت بیهوده مینمایانند، در دهه   ترانه  سی و   هایهایی با تمهای 

ددی از نواب صفا به خوانن « بر سرم خاكستر پیری نشسته     »ه دهج سی بسیار میتوان یافت؛ مانند ترانج   چهل بویژ

دسسته / شاخج خشکیدۀ عمرم شکسته ام از هم ام تنها و سردردان و خسته / تارهای سینهمانده»عصمت باقرپور: 

قلم،   )مشکین « وفان بیمی از طوفان ندارد/ بر سرم خاكستر پیری نشسته / درچه بیداد زمان پایان ندارد / مرغ ط    

4379 :353.) 

 پایان اما مستمر تا هنگام مرگ. تصاویر شعر، همان تکرار روزمردی رنج نفسگیر زنددی است؛ بیدادی بی

وهوای رمانتیک سییازی در دسییتگاه همایون، در حالهای ترقی و آهنگنیز از سییروده« پشیییمانم»ای به نام ترانه

ست كه ر  ستی و آرزوی مرگِ       فردی ا شق را به نی سیزیفی معرفی میکند و عا شق را از نوع رنجهای مکرر و  نج عا

 رهاننده رهنمون میشود:

شت » ست خود آتش   چرا پ شیان   جان نزنم / بگو با همه بی بهپا بر جهان نزنم؟ / به د شعله بر آ پناهی خود / چرا 

 (.111: 4391)ترقی، « یدانی / با من چه كرد این پشیمانی...نزنم؟ / میمیرم از این پریشانی / دردا كه هردز نم

اهلل خالقی و جواد معروفی های اسماعیل نواب صفا در دستگاه افشاری به تنظیم روح     از سروده « جوانی»تصنیف   

سال   سان دارد.      نیز مایه 4367آفرینش  سیزیفی ان سردردانیهای  شکار از    / ام رایگانیجوانی را ز كف داده»هایی آ

كنون حسییرت برم روز و شییب بر جوانی /... / جفاها كشیییدم دردا كه دیدم/ از مهربانان نامهربانی/ .../ تویی جلوۀ  

 (.615)همان، ی « شبابم / كه چون جویمت نیابم

های نواب صفا وجود  از سروده « حسرت نصیب  »حسرت و حرمان، بهرۀ آدمی است از حیات و این تم در تصنیف    

ری دارم نه غمخواری دارم/ درفتار حسرت نصیبم/ پریشانی دور از حبیبم/ چه پرسی از نام و نشانم/    نه دلدا»دارد: 

«  اسیییری دور از آشیییانم/.../ نه از من خبر دارد كس/ نه از خود خبر دارم من/ وای از تنهایی/ وای از رسییوایی...  

 (.494)همان، ی 

صلی زندد برخی ترانه سم و پوچ ها با افراط در روزمردی و بیحا سی ی آدمی در پهنج حیات، به نیهیلی اند. دهدرایی ر

ستی               سیالی ستان ستی. از آنکه باورمندان مکتب ادزی سیالی ستان ست از باورهای مکتب ادزی این دیدداه متفاوت ا

اند و میپندارند آدمی در این جهان میتواند بخشی از راهکارهای حمل مسئلج رنج هستی را بر دوش آدمی دذارده   

آور خویش را معنا و مفهوم بخشییید و جهتدار كند؛ اما     رهای مناسیییبی بردزیند تا زنددی رنجبار و تأسیییف        رفتا 

نیهیلیسیم در این مسییر به ناامیدی مطلق از آدمی و دخالتش در سیرنوشیت رسییده اسیت و زنددی را از پایه و       

صنفان به مرگ      شاعران و م ساس بیمعنا میبیند. این دروه از  سیاه   ا شی و  سیده ناندی ند و امایی مطلق از حیات ر

 كلمات آنها پیرامون دروه مرگ، خودكشی، بیماری، درد و... است.

سردردانند و میگریند و حال    از دیگر ترانه سازهایش  سیاه را تداعی میکنند،    هایی كه ملودی و  سم  و روز رمانتی

دیشی و انكنندۀ مرگو ایماهها تداعی از ترقی در دستگاه شوشتری است. در این ترانه تصاویر« سردردان»تصنیف 

 و برزن جنون میکند:سردردانی افسانج سیزیف است كه عاشق را دریان و ناالن راهی كوی 

ست     » ستت به د شانی /عهد تو با ما بود و اكنون/ میبینمت با دیگرانی/ د در این جهان از مهربانی/ دیگر نمیبینم ن

ر دلدار تو بخشیدم و حیران دذشتم/ .../آشفته و لرزان و سرافکنده و      دیگری دیدم من و ناالن دذشتم/ عشق تو ب  
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ست      سمانها/ خواهم ز د شد از رفتنت فریاد من بر آ م  تو به همجنون چون بید/ ز بیداد تو لرزیدم و رفتم/ رفتی و 

«  ان دذشتمریزم زمین و آسمان را / همچون نسیم از كوی تو لرزان و سردردان دذشتم/ بر عهد تو خندیدم و دری

 (.115: 4391)ترقی، 

صنیف    ستی به حیات،           « دردبادم»در ت سیالی ستان سیزیفی، دیدداه ادزی ضای  صاویر كلی از ف از بیژن ترقی نیز ت

سیم    مرگ سم فردی تر شی و رمانتی ست.    اندی صحراها نهادم/     »شده ا سر به  ستی  دردبادم دردبادم/ از غم بیداد ه

شان ز بالی زمان  شت بی  دردبادم/ دذرم ز ن شان دریزم/ منِ بی / به د م/.../ پای ناتوان دریز سروپا/ ز بالی فنا/ به ن

بروم به كجا/ به دیار فنا/ مگر از این جهان دریزم/ دذرم به دمی/ كه مگر قدمی/ من از غم جهان دریزم/ به خود              

شود از این جهان به        سردردان/ ادر  صحرا منم  سامان/ به كوه و  سمان دریزم / آه در این  سوی آ میپیچم/ ندارم 

جهان كه را بجویم؟/ غم نهان كه را بگویم؟/ غبار دل كجا بشویم؟/ رهی روم كه برنگردم/ خبر ز شور و شر نگردم/ 

 (.33: 4379)مشکین قلم، « ز درد خود خبر نگردم/ روم كه تا شوم فراموش

دردباد مثل آدمی است و سمبلیسم     شاعر/ راوی با روح آدمی، كه مخاطب است، به وحدت درونی رسیده است.       

صه      ست. وحدت بافت عمودی در نمای ق شکار ا صنیف آ شی متن ترانه وجود دارد.  اجتماعی نیز در این ت وار و نمای

 استعاره و همسانی در اسنادهای مجازی نیز در چرخش است.

ی و سییردردانی به شییکل از نواب صییفا نیز همین تم را در چنین كلماتی مییابیم. پوچ« موج دربدر»در تصیینیف  

سرایان بازتاب دارد. آنچه مسلم است شاعران مطرح، همان      موج ناآرام و دردباد توفنده در تصاویر ذهنی این ترانه 

اند كم در این زمینه نواب صفا، ترقی و ابتهاج از برترین شاعران این دهه بوده اند. دستسرایان مطرح نیز بودهترانه

سازی نیز شده است. عالوه    دهی سبک دورۀ تصنیف  سرایان در تغییر و جهت ایج ترانهو سبک دورۀ شعری، دستم   

اجتماعی و تغییر و ددردیسی دسترده در اندیشج فرهنگی فرهیختگان، تأثیر مضاعفی در      -بر آن، تحوالت سیاسی  

ست. در ترانج    این جهت شته ا شان »دهیها دا سی       « ز كوی بالك ستی و  سیالی ستا به اوج  زیفیبیژن ترقی، تم ادزی

صنف                ضح، م شود. در این ترانه بطور وا سیار دیده می شوند، ب سیاه مطلق كه به مرگ ختم می صاویر  سد و ت میر

ای كجا سییاقی/ درِ  ز كوی بالكشییان آمدم بگو رفته»ها را بر خود بسییته میبیند. آرزوی مرگ میکند و تمامی راه

سته  س     میخانه چرا ب ساقی / .../ ر شد مرا  ست    یدم به ای كه غم میکُ سته ره دریزم/ به د تو خواهم كه  جایی كه ب

دلی/ ز خود غافل وز خدا غافلی/ به این روزدارم نشییانده/ به راه فنایم  خون سییبو بریزم/ خدا را مهی یار سیینگین 

م،  )مشییکین قل« كشییانده/ بسییوزان وجودم كه دیگر مرا آرزویی نمانده/ نیاید ز جانم نوایی كجایی كجایی كجایی

4379: 335.) 

سی    در ترانه سیا سودیریهای  سوای اندوه  -های ابتهاج به دلیل  اجتماعی و نگاه خای و جهتدار به جهان، اندوهی 

و  نگریسیییزیفی و ادزیسییتانسیییالیسییتی مییابیم و آن اندوه سیییاسییی اسییت. تصییویرهای شییعر، برآمده از جهان

ررنگتر از سایر مصنفان و شاعران عصر او     دیریهای اندیشگانی شاعر است و درخصوی ابتهاج این خصیصه پ      جهت

میشود. نگاه ماركسیستی و تفکر سوسیالیستی اوست كه تصاویرش را بودار میکند و نتیجج تحوالت نادلخواه    دیده

مرددی را به اشیعارش تزریق میکند. در واقع اندوه  اجتماعی اسیت كه اندوه و انتظار مبهم و یأس و دل -سییاسیی  

دیگر این پنجره بگشای كه من / به ستوه آمدم از این شب    »محصول اندوه سیاسی است.      فلسفی در شعر ابتهاج  

تنگ / دیرداهی است كه در خانج همسایج من خوانده خروس / وین شب تلخ عبوس / میفشارد به دلم پای درنگ     

)ابتهاج، « راه...به ام چشم  / دیرداهی است كه من در دل این شام سیاه / پشت این پنجره بیدار و خموش / مانده    

4379 :75.) 
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های های ابتهاج، از ابعاد نمادینگی خود زیباست و همین نمادینگی است كه شعر او را به الیه   تصاویر خای ترانه  

چندمعنایی بالغی جدید نزدیک كرده اسییت. نمادهایی كه مفاهیم چنددانه و تفسیییرهای متمم را میپذیرند و از  

س      شاید پا سنتی  كننده نیابند، اما در علوم بالغی جدید میتوان چندمعنایی را در آنها دید؛ خی قانعحیث بالغت 

اجتماعی وارد میشوند. كاربرد نماد خُرد و فرادیر شب، در رونمایی اندیشج -بویژه كه به مباحث اندیشگانی سیاسی

شده است.   به طرز روشنی بیان   شبگیر  اندیشی در دفتر شعر  سیزیفی و اندوه سیاسی و فلسفی مؤثر است. مرگ      

شوم         » شمعی  شبی آرام چون  ستتر دارم كه چون از ره درآید مرگ/ در  ست/ اما من دو مرگ در هر حالتی تلخ ا

خاموش/ لیک مرگ دیگری هم هسییت/ دردناک اما شییگرف و سییركش و مغرور/ مرگ مردان، مرگ در میدان/ با 

تشنج شمشیر/ غرقه در خون پیکری افتاده در زیر سم اسبان/       تپیدنهای طبل و شیون شیپور/ با صفیر تیر و برق   

وه چه شیرین است رنج بردن پا فشردن/ در ره یک آرزو مردانه مردن/.../ من به جان و دل پذیرا میشوم این مرگ 

 (.454: 4379)ابتهاج، « خونین را...

ایمانی است و با انواع رمانتیک سیاه در     طلبی، جنبج آیینی، مؤمنانه و هدفمند دارد؛ آشکارا سودیری  اما این مرگ

 تضاد است؛ تصاویر فضای مرگ و شهادت و ایثار است؛ ترانج پایداری و مقاومت است و جنبج مبارزانج انقالبی دارد.

سیاه خویش/ میسراید         » شید/ نرم میبافد/ دامن رقاصج صبح طالیی را / وز نهانگاه  در نهفت پردۀ شب دختر خور

سحر مرده چهرهاندیش/ مرغ مرگ سرده     پرداز  شید اف سرد این     ست/ چشمج خور ست/ میدواند در رگ شب/ خون 

 (.95)همان، ی « فریب شوم...

در این شعر دو نوع تصویر كالسیک و نو دیده میشود. تصاویر سنتی كه از بالغت صریح كهن مایه میگیرد، شامل         

ستعاره  شنا     ا سنادهای مجازی، نهادهای آ سمی و فعلی، ا سی، فوردراندینگ و       های ا شبیهات ح سیاهی، ت چون 

سمبلیسم. اما در ساحت بالغت جدید و چندمعنایی و نظام بودلری نیز میتوان در محور عمودی پیوستگی تصاویر 

جزء آن را در ترازوی تشیییبیه دذاشیییت، بلکه كلیت و انسیییجام ایماه را در آن باید  زنده را دید كه نباید جزء به    

از تا پایان همچون پردۀ نمایش یا تابلوِ نقاشییی در حال جان درفتن و رشیید كردن اسییت.  جسییتجو كرد كه از آغ

 ضمن آنکه باید نگاه سمبلیک داشت و چندین مفهوم داه متضاد و متوازی را در آن یافت.

ست. در قطعج یادشده، قویترین            سیار جاندار ا شعر ابتهاج ب صویری  ستگاه ت خیال توصیفی )خیال بیانی( نیز در د

 مییابیم.« توصیف»آفرینی و تصویرسازی را با نوع خیال
 

 نمادگرایی در ایماژها

سازی ادارک و میل به امور دور دردانی از ساحت بدیهیات و ادراک عامیانه و درایش به خصوصینماددرایی، روی»

شو           سوب می صور خیال مح ست. از نظر بالغت ادبی نماد از زمرۀ  شواریاب ا سترس و هدفهای د )فتوحی، « داز د

(. نمادها زبان غیرمسییتقیم بیان هسییتند. صییراحت و شییفافیت در تصییاویر سییبب بیان 446- 441: صییص 4395

به        به بیان مرموز و غامض و        واقعیات عریان شیییده و وظیفج زبان علمی اسیییت.  عکس آن، دفتار ادبی متمایل 

صراحت بیان           صاویر بر  سیک، پایج ت سنتی و كال ست. در بالغت  سی و واقعیت قرار    غیرحقیقی ا شبیهات ح و ت

شکافی       شواریابی مفاهیم و نیاز به تأویل و معنا ست. د میگیرد؛ اما بالغت جدید متمایل به بیان نمادین و رمزی ا

آنجا روی میدهد كه اساس شباهتها بر پایج سمبلیسم و نماددرایی باشد. در مکتب رمانتیسم از نوع ایرانی آن، و        

و نمادسییازی در اولویت اصییول بالغی اسییت. از دیدداه بوطیقای بالغت جدید، كه   دراییمکتب سییمبلیسییم، نهان

ساختار        همان نظریه صویر باید در كل  صویر میدهند، متن و ت صالت را به ایماه و ت ستند و ا پردازان مرگ مؤلف ه
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تی  بر پایج بالغت سن وار ترسیم شود و پایج شباهت را نمودار سازد. چنین تصاویری را نمیتوان      شکل اندام خود به 

 به دو بخش دال و مدلول قسمت كرد.

شان آراستن و شرح    در بالغت قدیم كه اصل بر عنصر معنا استوار است، تصاویر در خدمت معنا هستند و وظیفه       

ساسی در نگارش و تصویرسازی       بیشترِ معناست و می   آیند تا معنی را به مخاطب بفهمانند. تفهیم و تفاهم اصل ا

سطوح متفاوت         بالغت كهن شنونددان رادیو از  شر عامه بودند و  صنیف، مخاطبان ق ست. از آنجا كه در ترانه و ت ا

شن و قابل     بینش و دانش بودند، ترانه صاویری رو ستی و تنوع بومی  سرا موظف بود ت فهم و منطبق با تجربیات زی

دام زمانی از شییعر دوره كندتر حركت  ها همواره چندینمردم ایران خلق نماید. از اینجاسییت كه تصییانیف و ترانه

 میکنند. 

ست. یکی از دالیل آن      در میان ترانه شعر تحت نظام چندمعنایی، از آنِ ابتهاج ا شترین حجم  سرایان این مقاله، بی

دویی او دویی و مبهمنیز، تعلق اندیشگانی و سودیرانج سایه به حزب و دروه خای سیاسی است كه سبب پنهان         

ست. مثالً   سپیده، شب، دریچه  ، از نمادهای انقالبی بهره سار شب  كوچهاو در ترانج  شده ا سته، چراغ  میبرد:  های ب

 بر كردن، و پرنده.

های ابتهاج مرسییوم اسییت؛ اما برخی نمادهای خای و ابتکاری، از  ای در كل ترانهكاربرد نمادهای عام و كلیشییه

ست. نظیر          شده ا صادر  سخنش  شهای هنری و نبوغ ذاتی  ش شت/ دلوله/    جو سف/ ارغوان/ م : پیراهن و درگ و یو

 …تفنگ/ آینه /خورشید و سایه

ستگاه  صویری در ترانه خا صفا، تجربه های ت سبک    های بیژن ترقی و نواب  ست و به  های دیداری از دل طبیعت ا

مفاهیم  ها و مفاهیم تجدیدی،های طبیعی، میتوان اسییطورهكالسیییک؛ اما در تصییاویر ابتهاج عالوه بر خاسییتگاه 

 انقالبی و آیینی را نیز برشمرد.
 

 هاویژگیهای تصویر و ایماژ رمانتیک در ترانه

تمایزات و تفاوتهای نگرش بالغی در نظام كالسیییک و سیینتی با نظام بالغی جدید و رمانتیک در آن اسییت كه    

شبیه      سیک تقلیدی از طبیعت اطراف بود و محاكات و  صاویر كال صویر در مکت آفرینی در آن حاكم بود. ت ب اما ت

ریزی، خلق و تولید شخصی جهان جدید است نه تقلید از جهان واقع. در تصاویر رمانتیکی،     رمانتیک، ساختن، پی 

سازی تصاویر است    آفرینش و بازسازی جهان از نو و در درون ذهن خالق آن تصاویر شکل میگیرد و این مشخص    

 ابت میکند.كه میزان نبوغ و مهارت ادبی آفرینندۀ متن را ث

های رمانتیک بدانها میتوان ها( بعنوان شیییاخصیییهدر اینجا ایماهها و تصیییویرهایی را كه در متن تصیییانیف )ترانه

 هایی از تصانیف یادشده را ذكر میکنیم.نگریست، بررسی و تحلیل میکنیم. سپس نمونه

سبک محسوب میشود و رمانتیسم در شاخج شعر فارسی از سبک رمانتیسم ایرانی، دهج سی، دهج اوج و رونق این 

در دو خط موازی پیش میرود؛ یکی رمانتیسییم سیییاه و بدبین و درونگرای ناكام؛ دیگری رمانتیسییم اجتماعی و   

 مبارزاتی كه موضوعات انقالبی و آزادی و .... را دنبال میکرد.

ه ذهن متبادر میکند و هم تم  جو را بانگیز بیژن ترقی كه هم تصییاویر رمانتیک سیییاه و مرگهای دلیکی از ترانه

 با آهنگسازی علی تجویدی است:« میگذرم»آور حیات را میرساند، ترانج سیزیفی در كشاكش مالل

ست دعا    » شک و آهم زاد راهم/ میروم و د میگذرم میگذرم/ ز برای تو از جان میگذرم/ ز دیار تو دریان میگذرم/ ا

پایانی دارم من/ سیییر   پای جان دارم/ .../ ره بی   یروم و دام بال به بر آسیییمان دارم/ دور از یاران افتان خیزان / م    
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سامانی دارم من/ من از شهر تو چون ناالن میگذرم/ تنها سایج من باشد همسفرم/ این عشق تو مرا بنگر تا كجا        بی

 (.135: 4391)ترقی، « كشانده/ دست از دلم بدار كه ددر طاقتم نمانده

 

 طبیعتالف. وحدت و انسجام با 

در شعر سبک خراسانی و بازدشت، هنرمند به الگوبرداری و نقاشی طبیعت واقعی میپرداخت و از طریق توصیف       »

ما در شیییعر رمانتیک طبیعت برای هنرمند در حکم الگوی          عینی و دقیق آن واقعیت، اثر خود را خلق میکرد. ا

ست، بلکه رابطج او با طبیعت نزدیکتر و عمیقتر و توأم     شی نی صیف       نقا شود. رمانتیکها بجای تو سات می سا   با اح

(. این 463: 4395)فتوحی، « دقیق طبیعت بیرونی، میکوشیدند حاالت و روحیات خود را در طبیعت كشف كنند  

های رمانتیک هم به همان دسترددی حضور دارد. ارتباط ویژدی كه در شعر رمانتیک ایرانی دیده میشود، در ترانه  

شعر و ترانه و هم نزدیک و پیوستگی جغرافی  شاعر و ترانه  ای هنری  سرا، یکی از دالیل این رواج و رونق در   صنفی 

دو شاخج هنری شعر و ترانه است. در عرصج رمانتیک فردی و درونگرای ملهم از عشق و احساس شخصی، بسیاری 

شتند. نظی      از ترانه صوی حرفی برای دفتن دا شتند، در این خ شتری دا اروان، ر ترانج آتش كهایی كه رونق بازار بی

 درخت، و موج آرزوها از نواب صفا.دردباد، و سرو چمن از بیژن ترقی، و موج دربدر، تک

ها، شاعر و مصنف خود را همراه با مجموعه حاالت نفسانی خود در جایگاه عناصر طبیعت قرار میدهد     در این ترانه

همحسییی را میان خویشییتن و دنیای پیرامونش و میکوشیید با جاندارپنداری طبیعت، بیشییترین میزان همدلی و 

جسیییتجو كند و پیام پایانی ترانه را در محمل حس مشیییترک به خواننده منتقل كند؛ آنگونه كه همحسیییی و               

تنها آنچه »نگری و همصیییدایی با اطراف، از ویژدیهای مکتب رمانتیسیییم اسیییت.  همزادپنداری با طبیعت، درون   

سانه اندوه سرارآمیز، رؤیایی، خمارآور و جنون زده، غبارآلود، تاریک، اف انگیز بود، به هنرمند رمانتیک آرامش و ای، ا

جویی در دامان طبیعت، بازدشییت به دذشییته، تجلیل شییاعرانج دوران كودكی، و  الهام میبخشییید. سییرانجام پناه

ساخته،   سکین خاطر و غنای هنری او را فرا     خزیدن در دنیای خود ست هم داد و موجبات ت ست به د « هم آوردد

 (.66: 4315)رحیمی، 

سیک نمونه        ست و در ادبیات كال شاعر ا ستن به طبیعت، خوی ذاتی  شیفتگی و همدلی با    پیو سیار از این  های ب

شدید عواطف هنری       طبیعت یافت میشود؛ اما منظور از وحدت و همسانی كامل مصنف با طبیعت و تأثیر آن بر ت

هیچ حسنی باالتر از این نیست كه    »سرا با ذات عناصر است.    نه و ترانهخواننده، یکی شدن واقعی شاعر، شعر، ترا   

شاعر بتواند طبیعت را تشریح كند. باید بتوانی بجای سنگی نشسته ادوار دذشته را كه طوفان زمین با تو دذرانده       

ی.  نبه تن حس كنی، باید بتوانی یک جام شراب شوی كه وقتی افتاد و شکست، لرزش شکستن را به تن حس ك       

دانستن یک سنگ كه سنگ است كافی نیست، مثل دانستن معنی یک شعر است. داه باید در خود آن قرار درفت 

شم درون به بیرون نگاه كرد و با آنچه در بیرون دیده   ست به آن نظر انداخت؛ باید این مبادله بارها    و با چ شده ا

 (.65: 4344)نیمایوشیج، « صورت دیرد

در عناصییر طبیعی، حسییی روحی اسییت كه به نظر میرسیید شییاعر را در همج جهات   همجوشییی و تحلیل درونی

سط میدهد و به   صت تراوش نابترین        جغرافیایی خیال ب سعج روحی فر شد. این تو سعت میبخ حجم كل جهان و

ست كه          شاملو اقرار میکند حس كرده ا شاعری مثل  شاعر قرار میدهد تا جایی كه  شاعرانه را در اختیار  هیجانات 

صویری كه ابتهاج در ترانج    ستهایش بی د ستند. ت سفم دامن درفت   »نهایت بزرگ ه شوق یو ص   « باز  سازد، ت ویر می

 تکثیر شاعر بارها و بارها در باد و دل و ابر و سنگ است:



 675-643 صص ،94شماره پیاپی ، 44، دوره 4156مهر   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 699

 نغمج ناخوانده را دادم به رود

 ای در كوه میجوشد منمچشمه

 از نگاه آب تابیدم به دل

 پر زدم از دل به خوناب شفق

 آذرخش از سینج من روشن است

 هركجا فریاد آزادی، منم

 

 تا بخواند بر جوانان این سرود 

 كز درون سنگ بیرون میزنم

 وز رخ خود رنگ بخشیدم به دل

 ناله دشتم در دلوی مرغ حق

 تندر توفنده فریاد من است

 من در این فریادها دم میزنم

 (555: 4379)مشکین قلم،                      

سیییرایان قهاری چون ترقی، ابتهاج و نواب صیییفا، صیییورتگران حس و هیجان و عاطفج انسیییانی هسیییتند و  ترانه

شان درد آورده          شار اجتماعی را پیرامون ست كه طرفداران پروپاقری از همه اق سی ترانه ا شان در متن ح فرورفتن

 ی میکنیم. سرا و ترانه را بررسهایی از وحدت ترانههای ذیل، نمونهاست. در ترانه

شب افتادم / ز هر چاک دریبانم چراغی تازه میتابد/ كه در پیراهن خود    » صبحم كه ناداهان چو آتش در  من آن 

 (.694: 4379)ابتهاج، « آسا درافتادم...آذرخش

دردبادم دردبادم/ از غم بیداد هسییتی سییر به صییحراها نهادم/ دردبادم/ دذرم ز نشییان ز بالی زمان / به دشییت  »

پای ناتوان دریزم/.../ بروم به كجا/ به دیار فنا/ مگر از این جهان          سیییروپا/ ز بالی فنا/ به   ن دریزم/ منِ بینشیییابی

صحرا منم      سامان/ به كوه و  دریزم/ دذرم به دمی/ كه مگر قدمی/ من از غم جهان دریزم/ به خود میپیچم/ ندارم 

شود از این جهان به    سمان دریزم / آه    سردردان/ ادر  در این جهان كه را بجویم؟/ غم نهان كه را بگویم؟/  سوی آ

غبار دل كجا بشییویم؟/ رهی روم كه برنگردم/ خبر ز شییور و شییر نگردم/ ز درد خود خبر نگردم/ روم كه تا شییوم  

 (.33: 4379)مشکین قلم، « فراموش

اند، تنیده و یکسان شده  درهم به سرا از ترانه ممتاز نمیشود. تمامی اجزای مشبه و مشبه    در ترانج بیژن ترقی، ترانه

شبه دودانه )آرایج استخدام( غوغا میکند و تصاویری دودانه از پایج مشاهده سرا همان دردباد است. وجهدویی ترانه

شابهت برمی  صحرا نهادن، بی      آید كه تا پایان ترانه یک م سر به  شود.  شنونده محو نمی ه  سر و پایی، ب دم از ذهن 

سارت در خود، خانه  دیار فنا دریختن، به سردردانی در صحرا، دریزان از زمین و آسمان      بهخود پیچیدن، ا دوشی، 

شاعر و ترانه   بودن، دل غبارآلود و تیره و... . این صفات و قیود حالیه، هم مختصات عاشق بی    ست كه  را س سامان ا

سویه وجود  شبه یک ی یک وجهاند. حتپیچیده و به وحدت كامل رسیده باشد، هم مختصات دردباد؛ هر دو درهم   

شاعر/          ندارد. هماهنگی ترانه و ترانه ستحالج  ستغراق و ا ست. محو و ا سیده ا سرا و طبیعت به انتهای كمال خود ر

صر طبیعی از مؤلفه    صنف در عنا شده     آتش كاروانهای مکتب رمانتیک در ترانج م صویر  ترقی نیز به همینگونه ت

 است.

ص  درموج دربهدر ترانج  شهود         فا نیز وحدت ترانهنواب  صج رمانتیک م صی ستحالج او در طبیعت، بعنوان خ سرا و ا

من موج دربدرم از دنیا بیخبرم / بحر خروشیان منزل من/ سییلی طوفان حاصیل من / بر لب آید نفسیم/      »اسیت:  

سردردان   ام/ موجمچون بر ساحل برسم / سنگ جفا كوبد به سرم/ میکند از نو دربدرم /.../ من طفل طوفان شده     

:  4379)مشکین قلم، ...« آرامی/ ترسم كه بمیرم چو بیاسایم/ جز در دل طوفان نبود جایم   ام از بیام / ... زندهشده 

659.) 
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 آلود رمانتیکیب: زمان و مکان گنگ و مه

های ابتهاج و مفاهیم اسییاطیری، یا رمانتیسییم اجتماعی با مفاهیم انقالبی درهم  های رمانتیک در ترانهشییاخصییه 

صاویر مركب خلق میکنند.   شته   »میتند و ت شت به دذ صف مکانهای  بازد های دور، دوران دنگ كودكی همراه با و

 (.436: 4395)فتوحی، « دونه میسازدمتروک، فضای شعر را تار و شبح

پروازان رنگ مرا بر سیر دسیت بگیر / به تماشیاده پرواز ببر/ آه بشیتاب كه هم    ارغوان، خوشیج خون/ .../ جان دل »

 (.333: 4379)ابتهاج، « پروازند...نگران غم هم

درفتگان یکی ز شب»آلود است. ساری كه خود نماد مکان مهدیده میشود. كوچه« سار شبكوچه»آلود در زمان مه

 (.655)همان، ی « سارِ شب، درِ سحر نمیزندیکند/ كسی به كوچهچراغ برنم

 «در این سرای بیکسی كسی به در نمیزند/ به دشت پرمالل ما پرنده پر نمیزند»آلود نیز در همین ترانه: مکان مه 

 )همانجا(. وجود دارد.

صفا نیز مکان دنگ رمانتیکی، مه   « درختتک»در ترانج  سماعیل نواب  شن ا درختی  تک»اخته را میبینیم. آلود و نا

شت آرزوها / دردید آخر مزار آرزویم / .../ دور از یاران بی بی سایج     پناهم/ كه د شه و بردم / همخانج محنت/ هم تو

سرا همان  (. در این ترانه، ترانه654: 4379)مشکین قلم،  « افزا آه...مردم / .../ در دل شب سکوت صحرا / بود غم   

ست كه     شکیده ا شاعر در مکان        از تنهایی فغان برمیدرخت خ شعر و  ستحالج كامل  سانی و همذاتی، ا آورد. هم

واری كه نه شب است و نه روز و همیشه است آلود عاشقانه كه ناكجاآبادی بیش نیست، در زمان نامعلوم و سایه مه

رقی:  ت« اشک سپهر  »ترانج ها هم به تکرار دیده میشود. برای مثال در  و هنوز. این خصیصج شعر رمانتیک در ترانه   

ستر دل فتاده   » شمج نوش بقا افتادم/ ادرچه در ب ام من همه نورم، به عالم فانی چرا رو كردم/ ... / با تن لرزان ز چ

 (. 334: 4379)مشکین قلم، « در برِ دل/ نشینم تا سحر / منم از دنیای ددر
 

 ج: پویایی و پیوستگی تصاویر رمانتیکی

صویر رمانتیک نمیتو » ست        ت ست و طبیعت زنده و پویا شعر طبیعت ا شعر رمانتیک،  شد؛ زیرا  ستا و راكد با  «اند ای

آید. شعری كه از ابتدا تا   (. در بحث از عناصر سازندۀ شعر، از بافت و فرم سخن به میان می    435: 4395)فتوحی، 

سجم و دنباله  شاخ     انتها مفاهیم من شاخه به  سخن نگوید،  سجم و    داری را پی بگیرد، پراكنده  شعری من ه نپرند، 

دارای بافت و محور عمودی است. قدرت محور عمودی در شعر نشان از تمركز شاعر بر موضوع خاصی است كه به  

ها نیز مورد انتظار است و از سوی معینی كرمانشاهی، نواب صفا   شکل هدفمند دنبال میکند. این خاصیت در ترانه  

محور هم بافت وسرا، تابلوی از تصاویر هم  مطرح شد. شاعر/ ترانه  « شعر  تابلوِ»سرایی  و ترقی بعنوان خصیصج ترانه  

را جلوِ چشم خواننده برمیتراشد و ذهن خواننده را در تقابلی دوسویه به بازی میگیرد. این تصویرآفرینیها در بافت     

شییاند و به هم  عمودی ترانه بسیییار دلکش و زیبا اسییت. هارمونی آونگی خاصییی اسییت كه نبضییدار، ترانه را میجو

سناد مجازی است؛ زیرا در اینگونه تصاویر مركز          »میچسباند.   وسیعترین حوزۀ تصاویر، تصاویری است كه از نوع ا

ست كه در آنها فعل به         صویری ا صایص ت ست و حركت از خ سناد فعلی ا صلی، فعل و ا ست  ا شفی « كار رفته ا عی )

ای دلنواز ضمن وجود محور عمودی بسیار قوی است، ترانه   سرایی، كه مت (. در این شیوۀ ترانه 144: 4346كدكنی، 

سروده شده است. این ترانه از نظم منطقی برخوردار است و نقل ماجرایی است       « رفته بودم»از بیژن ترقی به نام 

و پیش شییدن ذكر میشییود. بعالوه پویایی و تحرک با افعال رفتن و آمدن در آن مؤكد  كه به ترتیب و بدون پس 

 انگیزی بیشتر ترانه یاری رسانده است:ه خیالشده و ب
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رفته بودم كز پریشییانی ره صییحرا بگیرم/ رفته بودم تا عنان این دل رسییوا بگیرم/ رفته بودم/ رفته بودم/.../ رفته   »

 ن مراهایم/.../ چوهایم نالهام تا نشیینود كس بار دیگر / این نوایم دریهبودم تا شییکایت از تو دویم با خدایت /رفته

كش میخانه كردی/ تا كه دیدی همچو چشمت مست مستم/ جام دردآلود غم دادی به دستم/       دیوانه كردی / می

نشیان/ آمدم  سیاغر می بود و در وی آب آتشیخیز هجران/ آتش دل كاهش جان/ درچه ای نامهربان رفته بودم بی  

سوز دل با تو بگویم/آمدم من آمدم من/ آمدم    صج جان شویم/   من آمدم من/ آمدم تا ق درد مالل از چهرۀ غمگین ب

 (.164: 4391)ترقی، « آمدم من آمدم من

وقتی در ترانه از افعال جنبشی و انرهیک استفاده شود، بویژه فعل مضارع و مستقبل )خواه + بن فعلی(، ترانه پویا      

 و زنده میشود و تصاویر ذهنی برساخته از آن نیز متحرک خواهد شد. 

سیم فر »ترقی در ترانج  سیم و وزش باد بهاری را       « وردینن ست حركت ن سته ا ستفاده از افعال تند حركتی توان با ا

سیم را بر تن خود حس میکند و با      شنونددان قرار دهد. دویی او وزش ن ستمایج فراخواندن مخاطبان و تحریک  د

س به بستان شد/ ز نوعرو  نسیم فروردین وزان  »افعال امری، به خواننده تشر میزند كه برخیزد و به شادی بیاراید:   

شکوفه        ستان  ستان ببین دل شد / بیا به ب ستان  شین / ما را به      دل، چمن دل ساقی بی می یکدم من شد / .../  باران 

 (.149: 4391)ترقی، « بهار بی می مگذار / جامی ددر آر...

د نفسییم/ چون بر بر لب آی»نواب صییفا نیز دیده میشییود:   موج دربدرجنبش و حركت در افعال مضییارع در ترانج 

كنان بردردم / سوی همدردانم سوی دریا نالهساحل برسم / سنگ جفا كوبد به سرم/ میکند از نو دربدرم / من هم 

سمی خلق    « و جان بردردم/...از دل  شعر تج ست: پرده   در این ترانه  ساحل و    ای از نمایش موج شده ا سینج  بر 

 حركات كوبندۀ امواج خروشان.

ها و جمالت از آغاز تا پایان سرا همان شنونده است. پیوستگی صحنهشنونددان همان امواجند و ترانهدر این ترانه 

ترانه، رویدادی را نقل میکنند و در پایان پیام پرمفهومی در انتظار شیینونده اسییت؛ پیام فلسییفی اندوهباری كه در  

معینی   سیینگ خارایی شییبیه دهج سییی و چهل تبدیل به خصیییصییج سییبکی ترانه و شییعر روز شییده بود. چیز  

شق رمانتیک دارد.      سفی اندوهبار حاكی از تنهایی و دربدری عا شاهی كه پیام فل آزرددی از محیط و زمان »كرمان

 (.99: 4395)ثروت، « سوی فضاها یا زمانهای دیگر...موجود و فرار به

كنیم، به چیزی دسییت پیدا  ادر اجزا و عناصییر را به روش دسییتگاه بالغی دوقطبی حقیقت و مجاز سیینتی تحلیل

شاعر درآمیخته و ممزوج         شعر نقش و نگارهای مستقل و مجرد نیستند، بلکه با احساس  نمیکنیم؛ چراكه عناصر 

یک تصویرها و عناصر، یک كل سازنده و زنده را میسازند، درست مانند درخت یا اندام انسان )فتوحی، هستند. یک

 (.415و  411: 4395

وار و سازمند، كل مستقلی را میسازند كه بیشتر شبیه سردذشت حیات است و          ها، تصاویر بدینگونه اندام در ترانه

اشک   ،موج دربدر، آتش كاروانبه را با یکدیگر متناظر كرد. مثالً در ترانج قطعه اجزای مشبه و مشبه  نمیتوان قطعه
به رویاروی موج سرخورده، شبنم،   می را بعنوان مشبه و مشبه  سرا یا هر آد ، هردز نمیتوان ترانهدرختتک، و سپهر 

شبه و تطابق جنبه   شت و بدنبال وجه  صوی  درخت تکیده و آتش جاماندۀ كاروان دذا شبیه با یکدیگر بود. ت ر های ت

صحنه    سم یا كانکریت  صر             كلی، تج شیا و عنا سناد مجازی ا سفی او را در ا شر و اندوه فل ساس ب ست كه اح ای ا

 تجو میکند.طبیعت جس
 

 گیرینتیجه 

سرایان، در القای اندیشه و عمق تفکر آنان به مخاطب و خلق جهان موازی   ایماهها و تصاویر ذهنی شاعران و ترانه  
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سوی واقعیات، بسیار مؤثر است. شاعران و نویسنددان شهیر و صاحب سبک زیادی شاهکارهای            و مجازی در آن

واب ن تصیینیف مانددار كردند نظیر هوشیینگ ابتهاج، بیژن ترقی و اسییماعیل هنری و ادبی خود را در قالب ترانه و

های سی و چهل قلم خورد. ایشان با كاربست تخیل و خلق تصاویر بالغی،     صفا كه اوج فعالیت هنری آنان در دهه 

 .سرایان پسین، رواج یافتسبک تازه و اسلوب هنری روشمندی را ارائه كردند كه بعدها با پیروی ترانه

اكبر شیییدا و پس از او عارف قزوینی در متن تصییانیف ایجاد كردند و به آن پس از ددردونیهای نخسییتین كه علی

صییورت رسییمیتر و غنیتری از دذشییته دادند، در عصییر رحیم معینی كرمانشییاهی، نواب صییفا و ترقی، شییکلی از  

ها در  وِ درام یا شبه نمایش نزدیک كرد. ترانه متداول شد كه آنان را به تابل  كاربردهای ایماهیک و تصویری در ترانه 

ستان        شد كه دا صاویری بالنده در آنها زاده  سجام یافتند و ت  اندک اینواردی را القا میکرد. اندکمحور عمودی ان

ها فرادیرتر شد. اساس و ابزار این تصاویر، عناصر بالغی و بدیعی همچون تشبیهات و اسنادهای        طرز تازه در ترانه

و نمادهای دونادون بود كه طبیعت جاندار پیرامون را بمثابه بشر سردردان و سرخورده از درانیهای حیات     مجازی

صور میکرد. نگاه ترانه  شت،      ت سفی حیات را به جلوه میگذا صر طبیعی، كه نمودی از وامانددیهای فل سرایان به عنا

ترقی و  هاینگاهی رمانتیک از نوع فردی در ترانه هایی كه چون تابلوِ نقاشی یا پردۀ سینما متصور میشد،    در ترانه

های ابتهاج بود. از این میان، سییهم هوشیینگ ابتهاج به نسییبت نواب صییفا و ترقی در     صییفا و اجتماعی در ترانه

نوعی در تقابل آماری با آن دو قرار میگیرد. از آنکه  های متدیک متمایزتر اسییت و بهبندی و كاربسییت ایماهخیال

تنها بالقوه و در جهان شییعر و سییخن، كه بالفعل و در كردار نمودار  شییها و فعالیتهای حزبی خود را نهسییایه، نگر

 های ترقی و نوابهم نمادهای انقالبی بسییامد بیشییتری دارد تا در ترانه های ابتهاج، آنمیکرد. نمادینگی در ترانه

غراض سیییاسییی نیالودند و به مخاطبان عامه و  دیرانه ترانج خود را به اصییفا. ترقی و نواب صییفا آشییکارا و جهت 

شان         شنونددان كم  صاویر ابزاری و تخیلهای نمادین و چندپهلو به كار ست ت شتند و بدیهی ا شتر توجه دا سواد بی

های بیژن ترقی نسبت به نواب صفا و ابتهاج دسترددی   آمد. برعکس متدهای تابلوِ درام و نقاشی شعر در ترانه  نمی

 های نوابهای رمانتیک در ترانهد تخاطب و حدیث نفس و مناداسازی معشوق در حالت دالیه  بیشتری داشت. مت  

صویر و               ضا خلق كند. در مجموع ت صاویر و ایماههای خود را در این ف شید ت شت و میکو شتری دا سامد بی صفا ب

نش هنری تخیل در درجج نخسییت از آنِ ترقی اسییت؛ سییپس ابتهاج و در نهایت اسییماعیل نواب صییفا در آفری   

 های متدیک ستودنی بوده و قلمی خالق دارند.ایماه

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراجرامهرمز دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سیما منصوریسركار خانم دكتر   است.

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم دلشن نامداری 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده مسعود پاكدلآقای دكتر 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

  قدردانی و تشکر

 داهم، نهایت سپاس و تشکر را دارم.از زحمات پدرم، حامی و تکیه
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  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

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

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

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

 میگیرند. عهده بر
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