
                       

 
 ایمان مرمضی 

 محمد مهدی طاهری

 چکیده

ارتبتا  شتعر م موستیقی  باعت  ل  شیتی ی کتشا شتاعر متی شتول کت  سیقی یکی از ارکان مهم شعر است  مو

بت  همتیع ع ت    معتقدشد  وا اهتا رره تو م الو م موستیقی  بت   ن موضوعی اس  غیتر اابتا اشکتار کت  عمت

موستتیقی را یکتتی از ع اهتتر مهتتم شتتعر بتت  شتتمار متتی  مرشتتد م  ن را   شتتاعران م وهمه تتددان لرتعریتت  شتتعر

رصا ممیز شعر از شثرمی لاش تد اما بتا ایتع م تول بت  کتاردیری موستیقی مت تااو بتا مضتمون میهدتی  اهتی 

مران ل اتصتتالیا تمتتاعی   ا چرا کتت  اشتتعار ا  امیتتد  از عوامتتا سیاستتی م  بتت  اشتتعار ا تتوان بایتتید  استت  

ی شتعر ایتع  ریاشتات بتر موستیقی م لینتر ع اهتر  تتاییر لرامتان شماشتد  است  1332رترت وت  از کولتتای 

  ا تتوان   شتتعر می را لر رضتتایی شوستتتاتهیی م متمایتتا بتت  دراییتتهای ادزیوتاشویاتیوتتتی غوطتت  مر متتی ک تتد

رتترا شتتعر ا تتوان   شیمتتایی استت  متتتی ا تتوان امزن شتتعر شیمتتایی را تکامتتا بایتتید  استت   امزان هتتر چ تتد 

کار ررت  لر شتعر ا توان دتا  بتا ت تامو رکتع مدتا  بتا ا تتشس رکتع  موستیقی لت یتی ی را ای تال عرمضی ب  

می ک  تد  وتارالمک  صاهتا از هم یتی ی موستیقی ک تاری لر ک تار موستیقی مع توی یتاا شاشتی از امضتا  

ا تمتتاعی زشتتددی شتتاعر را بر وتتت  تتتر متتی شمایتتد  استتتیال  از  رریتت  هتتای موستتیقی زبتتان –سیاستتی 

  ترکیتت   هم یتتی ی م هتتم  تتواری ماردتتان  تکتترار هتتام  هتتا م مصتتوت هتتا لر ک تتار امزان عرمضتتی رارستتی

مشتی باعت  ای تال وتارالمک  میتان شیمایی م بهتر  مری از تتاییر موستیقیایی ااریت  هتای لرمشتی  ک تاری م بیر

 م محتوا شد  اس    متع

 عاهرن عرمضی   ا وان یات    شعر مموسیقی  ارکا کلیدواژه:

 

 

 

 بررسی موسیقی در شعر مهدی اخوان ثالث
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 مقدمه .1
ویوشد لیرباز موسیقی م شعر از شظتر تتاریای   بت  اتدم  امتتیع سترمل  هتای شتعری است    ع متای رتع معتقدشتد کت  

همتتوار  کتتشا م هتتوت تتتواا بتتول  اشتتد م اشوتتان شاوتتتیع شیازم تتدیها م اصواستتات  تتول را بوستتی   ی اهتتوات مق تت  

        (16:  4137ی محمد )بیان می کرل  اس  

بتت  شتتعر م شتتاعری بتت  موستتیقی م  شتتوا تع تتتار اشتتت ا  لاشتتت  م همتتیع  رلنتتت  ابتتا از رمی  ممهتتدی ا تتوان یا     

 ش ایی ام بتا موستیقی م وترل  هتا م دوشت  هتای موستیقی  ایراشتی کمتی زیتالی بت  وترمرش صت  زیبتایی ش استی م 

هتتالای استت  بتترایع العتتا ستتاع می لر ایتتع باو شتتاهد صواستتی  دتتوش می بتتا کتتشا م تحتتع متتوزمن لاشتتت  استت   

 )    م شیتزلر موستیقی ماچقتدر رضتای  بت  رضتای  تدا م بتی صتاتی م لرمییتی م م  اشنتاری  بییتتر  ش ا ک  می دویتد:

موستتیقی کتتشا همزمتتان بتتا موستتیقی  (152 : 1375 شتتییعی کتتدک ی)  هوتت  تتتاعزا م   یتتم م صرکتت  اتتاط  م دتترا

ما شاواهتد بتول  بت  طتور ک تی متی تتوان دیت   توامتان بتا شعر تکتویع یارتت  است  وت  ادتر موستیقی شباشد شتعرکا

شزلیکتتتریع ا تتوان  م بتر ایتتع استاا استت  کت  عاطیت  مهتتم تتریع عامتتا مویراتدرت شتتعری عبتارت از موستتیقی استت 

ی مات ت  م وتوو بت  شوازشتددان هتا  ش مت  هتا م سترمل  داشوت  م لر چ تدمیع متورل شتااشقاشتی می ه رها ب  شعر را 

بتتر شقتتد م  بییتتتر باربتتد  هرمتتی را لر شتتعر  تتول اتتتتزاا کتترل  استت   می عتتشم    وتترم ورمیتتز م  م  ه نوتتازان زمتتان

اتتوتی لر  "م  "اتتوتی لر ابتتو ع تتا  "هتتایی لارل بتتا ع تتوان  تصتت ی زیتتالش لر بتتاو مزن م موستتیقی    شظتتر م تحقیقتتات

  ر دیرل  ک  مورل استیال  ی  ه نوازان ارا ک  بررمی  شها  ه نی دذاشت  م ب اس  "س  دا  

بت  هتورت شتوعی  ا وانشتی باعت  شتد  کت  غاتت  اشتعار ش ایی بتا البیتات دذشتت  م مزن شتعر م موستیقی ایرا         

ب تدی هتای  توو   مایت  هتا م ستکون هتای بت   هم وایی صاها از ش م  ی صترمس م صوتع ترکیت  ک متات  مصترا  

 تا شیتان لالن ااریت  هتا بت  ت است  مقتاا  کتشا م بت  بتر بر تی ا تزای تکرار ااری  لر ک مات م عبارات  تکیت موا    

باتت      (1383:27 )محمتتدیمعتتاشی م تصتتویر هتتیح  هتتا بتت  شیکتتی از  شهتتا ستتول ب ویتتد لر  یتتد م لر  هتت  اتقتتای 

   ی زبتتان وتتر امکتتان م اتتوی امستت  اابتتا مشصظتت  ای از توریتت  مهتتدی ا تتوان یاتتت  لر شتتعر م شتتاعری   بتت  ماستت

بت  طتور  تدی بت  شتتعر شیمتایی متی وترلازل م بتا توت  ی کت  بت  امزان البیتتات  32مترلال 28 ا توان بعتد از کولتتای 

کشسیی لارل م بتا عشات  ای کت  بت  زبتان  راستاشی شیتان میدهتد از هتم  میتزی  ن بتا شتعر شیمتایی   اشتعاری   ت  

اشتد م بت  شتوعی وتارالمک  میتان مزن م لرمن  می ک د کت  از شظتر مزن م ااریت  م زبتان م مضتمون کتامش شتو م متیتامت

مای  لر اشعارش لست  متی یابتد  می از ت تز  دتویی بت  صماست  سترایی رستید م شتاعری ا تمتاعی شتد  امبتا شتور م 

تحت  تاییرامضتا  سیاستی م ا تمتاعی م ااتصتالی  امعت  کت  هی ان وای بت  میتدان ا تمتا  دذاشت  امتا  ی تی زمل 

دررتتتار م ک تتار  دیتتری م تبعیتتد بوتتیاری از شتتاعران بول 1332متترلال  28وتتور بعتتد از متتتایر از لمران ستترکوو م ساش

م شتازایی البیتات « منالبیتات ستتر» « لمر  رتترت»ایتع لمر  کت  از  ن تحت  ع توان شکو  شتد م بت  مصیت  ارتتال  

شتعر امیتد   محتتوای صماست  سترای غتم هتا دیت   م ام  یال می شول  م تول شتاعر را سرشتار از شاامیتدی کترلرارسی 

 هرس شظر از تأمشت دا  م بینا  عاشقاش  م شوعی عرران  بییتر لربار  موائا ا تماعی مزشددی اس 
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ب  عبارت لینر شعر می رمایت  رمیتدالها م برلاشت  صالیت  هتائی است  کت  شتاعر  شهتا را بت  چیتم لیتد  م  تول شیتز 

ام بییتتر اماتتات میتتما بتتر اشدییت  هتتای ا تمتاعی استت    لر  ن ما راهتا ستری وتتر شتور م  زال  لاشتتت  است   شتتعر

ادر چت  ممکتع است  همت  لامریهتای  متورل تاییتد لینتران شباشتد متتی ایتع شکتت  را بت  یقتیع متی تتوان از شتعرش 

لریار  کت  شتاعر لر برابتر صتوالج م  ریاشتات سیاستی کیتورش بتی تیتامت شیوت   ب کت  صواستی   اهتی لر وتار  

 ازایتتع شظتترکشا ا تتوان بتت  چ تتد لستتت  ی موستتیقی  مزن  مضتتمون م   ول م تتت م استتد  تتای متتوارل لارل کتت  لر صتت

 ارکان عرمضی اابا بررسی اس  

 موسیقی .2

عتتدا هتتم  ه نتتی تحظتت  هتتای عتتاطیی بتتا موستتیقی شتتعر م شیتتز م تتول تحتتو ت م   لشتتواری توتتامی طتتوتی مصتتاری  

رستتی لینردتتوشی موستتیقی لر شعررا شتتدشد تتتا شیمتتا وتت  از ستتاتها تتتشش بتت  ودیتتداری ع اهتتر شتتویع ا تمتتاعی باعتت 

  : موستتیقی بیرمشتتی م موستتیقی ک اری موستتیقی عرهتت  هتتورت دررتتت  استتشی لر چهارولستت  یتتازل   ایتتع لدردتت

  لرمشی م موسیقی مع وی

  یع تتتی از موستتتیقی بیرمشتتتی همتتتان مزن شتتتعر استتت  کتتت  توستتتد بحتتتور م ع اهتتتر تیتتتکیا له تتتد  ی  ن      

ودید متی  یتد م هتر بحتر بتا موستیقی معتیع  تول لارای هویت  میاصتی است  کت  بتا تکترار متوتامی ارکان)اراعیا(

یقی بیرمشتتی لر شتتعر کهتتع رارستتی شیتتز محتتدمل استت   متتتی ستتارکتتان بو تتول متتی  ید بتت   تتاطر محتتدملی  بحتتور   مو

تکترار متوتامی اراعیتا م بتور  رریت  موستیقیایی شتاعر بت   شیمایی از ایتع محتدملی  متی دریتزل  موسیقی لر شعر 

شیو  م  ن را براساا شیاز مضتامیع کتم یتا زیتال بت  کتار متی دیترل  ا توان یاتت  لر اشتعار  تول از موستیقی بیرمشتی 

 (75: 138ر کی   )بهر  ها برل  اس :

شنتت   تتز (/میتتاع ع را )  یتتاران را لیتتدار(/میتتاع ع میتتاع ع میاعتتا را ستتربر شیتتارل کتترل واستت  دیتتتع م )کوتتی          

 (میاع ع میاع ع) ک  ر  تاریی م ت زان اس  (/میاع ع میاع ع میاع ع) وی  وا را لید  شتواشد

بر استت  از امزان عرمضتی است  م شتعر ادتر لر بحتر معی تی   بحر میاع ع زصاس هتز  متی باشتد   موستیقی شتعر      

م  از شظتر مزن کت  ا توان از  ن استتیال  کترل     شتعر شتو شیمتایی  غاز شتول تتا وایتان لر همتان بحتر الامت  متی یابتد 

باعتت   زالی اشدییتت    اصواستتات م عاطیتت  متتی شتتول چون اشدییتت  ی شتتاعر تتتا ترکیتت  ک متتات بتتا موستتیقی شتتعر  

 ایی با شتاعر همترا  است  کت  کتشا شتاعر تمتاا متی شتول ا وان از ایتع ااتت  بترای شتکا دیتری اشدییت  م عاطیت  

 اش بهر  برل  اس  

  لرایتتع وتتار  م ظتتور از واستت  شنیتتتع ایتتع استت  کتت  متترلا لر رعاتیتت  هتتای مبتتارزاتی شتترک  شدارشتتد لر مصتتر         

ر مصتتر  ستتوا کوتتت  رکتتری متترلا ل  همچ یعرهبتتران ایتتاا مشصظتت  متتی شتتوللما تاکیتتد بتتر شالیتتد  دررتتت  شتتدن 

شتتاعر بتتا ملتوتترلک  د  شتتعرلامع زل  اس  ن متتی شتتول   ا تتوان بتتا استتتیال  از ایتتع شمالهتتا بتت  رضتتای یتتاا اع تتو

 را ب   واش د  یال مری می ک د  ا  س نی ی م تاریکی  امع   ن زمانبکاردیری موسیقی مع وی صاها از مار  ه
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ت تتزش را  شیتتان له تتد   تتو صتتاکم بتتر  امعتت  استت  کتت  شوستتتاتهی شتتعر ا تتوان را لر  امعتت  ی  شتتوو زل  ی  ن  

باعتت  ای تتال رضتتایی ستترل « ر»م « ا»استتتیال  از موستتیقی ک تتاری صاهتتا از از تکتترار لمران شیتتان متتی لهتتد  

مستت نیع شتتد  استت  کتت  رهتترم لر  ن بایتتد  هوتتت  صرکتت  ک تتد ا وان لر  تتای  تتای اشتتعارش بتتا ای تتال ت تتااو لر 

 مرلال را ب   وبی ب  تصویر می کید  28ک اری رضای  امع  و  از کولتای  موسیقی مع وی م

موسیقی ک اری  ه نی اس  کت  بتر ایتر ااریت  مرلیت  لر وایتان مصترا  یتا بیت  ودیتد متی  یتد  تکترار صترمس م        

  استتیال  از مار  لر  اهتای  تاه کت  لر شتعر بتر تترشم شتعر متی ارزایتد  باع  ای ال موسیقی بیرمشی متی شتولم مار 

متتیع  تتاطر لر شتتعر شیمتتایی ا تتوان  معمتتو  م ستت تی بتت  کتتار متتی رمل باعتت  ت ن تتای  شایتت  شتتاعر متتی شتتول ب  ه

لر « رش تور –م متوا  -بنیتای – ی »ااری   زال م بتر استاا شیتاز م  ت  بت  کتار دررتت  متی شتول از  م ت  ااریت  ی 

 وار  ی زیر:

لم  دتترا م / یا بتت  شا واشمرلاشتت  ستترل استت       وهتت/ای ترستتای ویتتر ویتترهع چرکیع /موتتیحای  تتواشمرل متتع         

م م متع ست و /م متواتوتی مش /م م متع   میهمتان هتر شتب /بنیتایلر/م را تتو واست  دتوی ستشم/سرت  وش بال 

 رش ورتیپا  ورل  ی 

موستتیقی ک تتاری عامتتا اشوتت اا ب تتد لینتتر ااریتت  اتترار متتی دیرل  ریع مار  ی هتتر ب تتد بتتا   تتریع مار  ای  تت            

متتثش عبتتارت هتتا متتتع   ماشتتدداری شتتعر لر اهتتع  واشتتد   تتتذت بایتتی م ای تتال رضتتای عتتاطیی لر شتتعر استت   

–مترکیبهتتایی چتتون شوتتب  لالن شا واشمرلاشتت  بتت  هتتوا بیتتاشنر ام  شاامیتتدی شتتاعر ماشتتدم  می از زماشتت  مار  ی م متتوا 

 ادزیوتاشویاتیوتتتیمدرای  هتتای   صاهتتا از یتتاا ر وتتیی شتتاعرستت و تیپتتا ورل    همتت  م همتت  بیتتاشنر غتتم ماشتتدم

ا وان  واشمرلی لر رمزدار م یامراش  شمتی بی تد  از هتیع رمست  کت  شتاعر  تول را بت  هتورت شهتان بت  موتیحا اس  

تیبی  کرل  اس   هرلماصد کمتی بتی توات  بت  مترلا را لارشتد متتی متورل بتی مهتری اترار متی دیرشتد  بت  کتاربرلن  

شیتتاش  اشتتدم  م شوستتتاتهی لر ایتتع وتتار  متتی باشتتد همچ یع «  ی م   -شا واشمرلاشتت  -ترستتا»ب  تتد لر مصتتوت هتتای 

کتت  بیتتاشنر شاامیتتدی شتتاعربرای بازدیتت  «لمتت  دتترا»مک متتات محتتامر  ای چتتون« بتت »استتتیال  از ک متتات  رکائیتتی 

  تتر ا تتوان از کتتوتی  باعتت  اتقتتای رضتایی شوستتتاتهیی بتت   واش تد  متتی شتتول لر ب تد  بت  لمران  تتوش دذشتتت  است  

ای هحب  می ک د ک   مار  ستردرلان م اشتدمه اا است  م کوتی بترای  اصتتراا اایتا شیوت   صتتی  تول شتاعر کت  

چون س و تیپا ورل  متورل بتی مهتری م رشتگ لینتران اترار دررتت  است  ا وان بتا استتیال  از ایتع ستمبا هتا رضتای 

ک تاری ماردتان ه نتاا ترکیت  بتا موستیقی مع توی لر شتعر موستیقی یاا  تول م لرلشتاکی را بت  تصتویر کیتید  اس  

ا وان باع  ای تال ستمبا متی شتول  از تش  ایتع شمالهتا  واش تد   دتا  وتی بت  ت تااو لرموستیقی بیرمشتی م ت  ع 

مموستیقی ک تتاری م مع تتوی متایوا ک  تتد  م غتتم اشنیتز متتی برل ا تتوان لر  تای  تتای اشتتعارش بتا ترکیتت  موستتیقی 

 مبیرمشی ت ااو های موسیقی زیبایی را  ررید  اس   مع وی با موسیقی ک اری
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لر  شتتعر استت  کتت  بتت  شتتوعی از همتتاه نی موستتیقایی  تتاری تریع باتت  موستتیقاییموستتیقی مع تتوی  شهیتتت           

م متی  یتد لمیهتومی ماردتان موستیقی مع توی بو تو -بت  مع تای لینتر از ترکیت  مع تایی متی  یتد ک ی  شعر ودیتد 

مع تتای ترکیبتتی ک متتات لر  ر شقتت  لارلبایتتیدن بتت  شتتعر م تیتتکیا م تیتتکا رتترا م ستتا تار شتتعلر اشو اا بییتتتر

 ه نتتی لر شتتعر متتی شتتول  موستتیقی مع تتوی شتتعر ا تتوان از  تتش   –شتتعر ا تتوان باعتت  ای تتال وتتارالمک  مع تتایی 

 همیع ماردان باع  اشتقا  رمصی  ی سر ورل  م مایوا شاعر   ب   واش د  می شول 

چتت  متتی دتتویی کتت  بینتت  شتتد  ستتحر شتتد   بامتتدال /صوتتاب  راک تتار  تتاا بنذارا/متتع امیتت   مدستتتم ماا بنزارا      

صرییا!دوش ستترما بتترل  استت  ایتتع   یالدتتار ستتی ی ستترل /رریب  متتی لهتتد ایتتع ستتر ی بعتتد از ستتحرد  شیوتت / متتد 

صرییا! /متر  اشتدمل  و هتان است بت  تتابوت ستتبر شت  تتوی /ما دیا سپهر ت تو میتدان  مترل  یتا زشد  /زموتان شیو 

 رم چراغ بال  را بیرمز ش  با رمز یکوان اس 

موستتیقی مع تتوی صاهتتا از ایتتع وتتار  شاشتتی از  رایتت  هتتای مع تتوی استت   ماش تتد  تتان بایتتی بتت   ستتمان            

م  صتتاکی از ا ت تتا «  »مراعتتات ات ظیتتر چتتراغ  بتتال   شتت    استتتیال  از  رایتت  هتتای تیظتتی چتتون ما   رایتتی صتترس

ستتترمشی م ستترما را بتت   واش تد  اتقتتا متتی ک تتد م ایتتع ستتترمشی یتتاا ر وتتیی را « ا»هتتم  مایتتی اشتدم  م دریتت  استت   

بتت  ت نتتی   ت ندستتتی م ت ن تتایی اشتتار  لارل  تکتترار ایتتع صتترس لر مار  هتتا باعتت  « ت»شاشتتی متتی شتتول تکرار صتترس

چت  » م شتازایی م  تر متی شتول لر مصترا   ای ال ایوتایی لر شعر می شول کت  لر شهایت  بت  عتدا وییترر   ستترمشی

ایع وتار  ع تی شتاعر هتر شتو  زایت  م توتتدی را زیتر ستوا  متی بترل « می دویی ک  بین  شد  ستحر شتد بامتدال  متد 

بتت  ستتم  شوستتتاتهی م غتتم م اشتتدم  م لر شهایتت  یتتاا وتتی  متتی رمل ترکیتت  «  »رغتتم ریتتتم  یزابتتی شاشتتی از تکتترار 

 تتایی را وتتی  رمی  واش تتد  اتترار متتی لهد  واش تتد  بتتا شتت یدن مکتترر وتتارالمک  مع لرایتتع وتتار  شتتوعی«  :»م«  »ما 

استتتیال  از   متتول   شتتاراصتی ماشتتزما را تصتتور متتی ک تتد « »طتترو م  تتوش باشتتی را صتت  متتی ک تتدم باشتت یدن «  »

 میدان  مرل   تابوت رضای غمنی ی را ب   واش د  اتقا می ک د  مارداشی چون سی ی  زموتان  سپهر ت و

ا وان با ماا دذاشتتع متی  واهتد صت  م  ت  را تمتاا م کمتا  الا ک تد م صوتاب  را از لینتران  تدا متی ک تد        

م   او ب  دوش  شیی ان مینوید ایع صررهتای وتوو م امیتد ماهتی چیوت  کت  متی دتویی مبت   تول امیتدی لرمغتیع 

ا توان هتیا امیتدی بت  ط تو   ورشتید «   بینت  شتد ستحر شتد بامتدال  متدکچ  می دویی »م رریبکاراش  می لهی   

بت  تتابوت ستتبر شت  تتوی متر  اشتدمل   »است   لر مصتر  برایتر سترما بیاشنرا ت تا ازالی شدارل  دوش های سرخ شد  

ا تتوان شتتی لارل کتت  ا تتدیا ) ورشتتید  زالی( متترل  یتتا زشتتد  استت   زیتترا  ورشتتید  زالی بتتی رتترمغ «   استت و هتتان 

ت تا  م استتبدال متی باشتد ایتع شیتان له تد  ی ام  البیتات    لتیتا متر  م اشد  اس    لر تتابوتی محکتم مایتع بت

ستتترمن استت   لرمااتت   ورشتتیدی کتت  بایتتد رمشتتع باشتتد اروتترل  استت   شتتاعر همتت  ی لرهتتای رستتیدن بتت   زالی را 

ادزیوتاشویاتیوتتی می بت   یتاا ر وتیی ا توان م دترای  هتایم لر ای  تا از  تش  موستیقی مع توی بوت  می بی تد 

ی  دذاشتت  متی شتول لرشهای  یکوتاشی رمز شت   لر شظتر شتاعر شتعر را بت  ستم  رضتای شوستتاتهیی ستو  متی شما

 لهد 
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تتریع عتوام ی لرمشتی است   کت  لر ک تار موستیقی بیرمشتی  از مهم سومیع بات  از موستیقی شتعر  موستیقی           

لرمشتتی یکتتی از عوامتتا ای تتال موستتیقی  مرل  مهتتدی ا تتوان یاتتت  را ودیتتد متتی استت  کتت  غ تتای موستتیقایی شتتعرهای

ر اوتتم    ماش تتد شیتتاش  ای   ااریتت   تتول یکتتی از   تتو  هتتای مزن م مکمتتا  ن استت  زیتترا لر هتت شتتعر   ااریتت  استت    

 وایان یی اوم  م شرم  اوم  لینر را شیان می لهد  

شی  کای وت  /چو لیوارایوتتد لروتی  چیتماش /شی  کتز درمنتا  ستی   متی  یتد بترمن  ابتری شتول تاریتی          

 زچیم لمستان لمر یا شزلیی / و  لینر چ  لاری چیم

شت   امعت  ای را بت  تصتویر متی کیتد کت  لر زمتان استتبدال  ایتع ا عت بتا  مرلن مصتوت هتای ب  تدلر  ا وان         

ت ها صکوم  کت   تول اشوتان هتم بتا  تول لر ستتیز است   ت تی کزدرمنتا  ستی   وترمرش یارتت  مصتتی ررزشتدی کت  

 ولمتان وترمرش یارتت  است    بتا متا بت  لشتم ی برمتی  یتزل   لینتر  ماش د وار  تع اشوان است  م بتا شتیر  ی  تان

کتت  شمتتال استتتبدال م متتاشعی بتترای ازالی محوتتوو متتی « لیتتوار»استتتیال  ازری از لینتتران متتی تتتوان لاش  چتت  اشتظتتا

  بیتتاشنر یتتاا ر وتتیی ار  تتش  موستتیقی مع تتوی اس  بردیتت  بتت  لیتتددا  اب تتی م استتتدراا از مقتتو ت یتتاا شتتول

 ر ویی اس  

ال موستتیقی لرمشتتی شتتعر ا تتوان شتتد  لر ایتتع وتتار  باعتت  ای تت« شزلیتتی» بتتا « تاریتتی»ااریتت  اتترار دتتررتع         

اس  ااری  یکی از عواما ای تال موستیقی لرمشتی است    کت   تول بت  ااریت  لرمشتی م بیرمشتی اابتا تقوتیم است  تکرار 

مصوت ها م هام   هااز لینتر عوامتا ای تال موستیقی شتعر ا توان است  لر ایتا بت  بررستی ایتع ع اهتر موستیقیایی 

 می ورلازیم 

ن مصتترا  عایت  ع صتر ااریت  بتیع ماردتتان لا تا متتع  یتا ماردتان لرمراز کتت  ااریت  هتای لرمشتی های لرمشی:ااریت -1

موستیقی صاهتتا از کتاربرل ااریتت  ا تتوان   دتتا  لر اشتعار متی ارزایتد  ا وانت ارت  شتتعربر  هتای شتعر ودیتتد متی  یتتد 

    زیر:ماش د شموش عرش می ارزایدشهای لرمشی لر ک ار ااری  های ک اری بر غ ای موسیقیایی 

دررتتت  دوشتت  دتتون زشهتتار /را یتتی زمتتان کوچاشتتد  تتتا  ن ستتوی  تتد م   تت  و دار غمان/ک تتار از لینتتران   ت تت          

م /لم وتای  متکتای لست  هتا   رشتگ برزاشتو/ش  هیچ  اعتمالی تیتی اعتمتالی تیتی بتر ستود د م بتر زشهتار/سود دی 

یوتتت  بتتر زمتتیع متکیتت  بتتر لیتتوار                )ل  غم تتاا: لر صیتتا  کوچتتی وتتاییز لر /شبازم زاشتتواندتتاهی بتتر ستتتون 

 (48:زشدان 

یکتی از  بتر زیبتایی ایتع ا عت  ارتزمل  است غمتان –زاشتوان -زشهتار-موسیقی صاهتا از ااریت  هتای لرمشتی  و تدار      

ارل   عتو  کترلن شتو  ارتعتاش تاییرات اساسی ک  ایع شتو  ااریت  متی تواشتد لر  تای  تولش لر شتعر بت   تای بنتذ

ایع عامتتا اهتت ی تتتاییر ااریتت  لر دتتوش  واش تتد  ب تتابر 1389 -314 ماز چنتتور  -) م تتیهتتوت لر هتتر ب تتدی استت   

کتت  بتتا شتتوعی « ن»بتت  مراتتت  زیبتتاتر استت  از « ر»لارل   طبیعتتتا ارتعتتاش هتتوت لر « رمی»هتتررا بوتتتنی بتت  صتترس

لمبتتار  از ترکیتت  موستتیقی مع تتوی م لرمشتتی بتت    تت  شوستتتاتهی لرایع ا عتت  ا تتوان  ینتتی م ایوتتتایی همتترا  استت  

 می ورلازل 
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چمپاتتت  زلن هتتاام  یتتاا م شاامیتتدی استت  لرک تتار ااریتت  هتتای زشهتتار م غمتتان م   باعتت  تتتداعی شاامیتتدی م رضتتای غتتم 

 ماشدم  ب   واش د  می شول 

هتم ه تایی ک متات است  کت  بت   تای ااریت  اترار ااری  بیرمشتی: لر ااریت  بیرمشتی  شچت  دوشت واز است    ط تیع  -2

متی « چاممشتی»ا توان لر  ب ابرایع لر ایتع اوتم ااریت   دتوش ستهم بوتیار زیتالتری شوتب  بت  اهتع لارل می دیرشد 

 دوید:

 ک  ش شمی  واشی بر  ن لینر یس    / شوشت  برسر هر یی ب  س و اشدر  /   صدیثاس  ر  وید

یقی  اهتی را بت   واش تد  اتقتا سته تا بتولن م ای تال هتوتی هماه تو تواشوتت  اشتد مولر هتم « لینتر»با « اشدر»     

ااری  های بیرمشی ب  مرات  ارزشتم دتر از ااریت  هتای لرمشتی هوتت د   بت  ایتع لتیتا کت  ایتع شتو  از ااریت  هتا »ک  د 

ر مرل  شتتدن لر  تتای  تتول شقتت  هتتای میتته  ای را غیتتر از تتتذت بایتتی از طریتت  دتتوش   لارشتتد   کتت  متتی تتتوان بتت

اشتظتتار  تکیتت  کتتشا بتتر رمی  ن هتتا   ای تتال یتتی رمشتتد هتتوتی لشباتتت  لار   تتدا کتترلن مصتترا  هتتای شتتعری   اشعکتتاا 

 (319: 1389ی م «مع ی م    را ب  ع وان مهمتریع شق  های  ن لر شعر یالل مر شویم
لر ااریتت  باعتت  اشتقتتا  شتتوعی تحیتتر م ستتردرلاشی «  »م « ل»لر ایتتع وتتار  ریتتتم ستت نیع صاهتتا از هتتم  مایتتی        

باعتت  ای تتال شتتوعی ستتکت  لر موستتیقی لرمشتتی شتتعر متتی شتتول   « ل»لر  واش تتد  متتی شتتول  مایتت  صاهتتا از ه تتای 

ی تتال وتتارالمک  هتتای  لر شتتعر ا تتوان باعتت  ا تتیع ارکتتان لر ک تتار موستتیقی مع تتویموستتیقی بیرمشتتی صاهتتا از ط

تتترارلی متتی شتتول   مزن ضتتربی صاهتتا از موستتیقی بیرمشتتی لر ک تتار موستتیقی صاهتتا از مار  هتتا باعتت   –صماستتی 

 شالباشی لر شعر ا وان می شول  –تضال م اشتقا  رمصی  ی شا امیدی 

مثتا هتر شتاعر ز یتمتی ارزایتد  ا توان یاتت  شر اشتعار ا توان بتر موستیقی شتعر می تکرار هام  ها م مصوت هتا ل -3

 لینر لر شعرهای  از ایع میهدی موسیقیایی زبان صداکثر بهر  را می برل

بتا صکایت  هتای شتیری ی کت  شمتی  /چت  شتکای  هتای غمنی تی کت  شمتی کترلیم/دا  ت ها  دا  باهم   را  می ررتتی  

 (110 :)برس:   ر شاه ام  دیتیم           

کت  شتوعی بتار است   9لر م متو  صکایت   -شتکای -ت هتا -ارهتا ی دتا م  لر عتلرایتع ا «  »تکرار مصوت ب  د        

 از تو   ب  مضمون باز می لارل واش د  اتقا میک د ک  ام را ب   غم م اشدم  صاها از    م شات  

بتر لر شعر ا وان تکرار هتام  هتا   از شظتر ما   رایتی شقت  بر وتت  ای لارشتد کت  ریتتم صاهتا از ایتع تکترار         

وستیقی ر ک تار مموستیقی لرمشتی صاهتا از تکترار مصتوت هتا م هتام  هتا ل ی لرمشی شعر ا توان متی ارزایتد  موسیق

متی شتول  هتام  هتا م مصتوت هتای بکتار دررتت  شتد  لر شتعر ای متایوا ک  تد  ای ال رضتمع وی شعر ا وان باع  

ا تتوان از شظتتر مع تتایی مت تتااو بتتا موستتیقی هوتتت د   رتتراز م رتترمل هتتای شاشتتی از موستتیقی بیرمشتتی  ما  هتتا از شتتا 

از  م تت  ا تمتتاعی زشتتددی شتتاعر استت   –امیتدی م وتتوچی صکایتت  متتی ک تتد   شتتا امیتتدی کتت  صاهتا امضتتا  سیاستتی 

 رل:یع موا

لر یتان چیتم  وتی  /ببایتا   دتر غبتار  تتول را  شتو  نی م   غار/لرست  م راست  بتول  امتا بیتارت ها اشارت هتا  

 (110شهر س نوتان: ازایع امستا  ه  )اص  ورشید        ررمزان  تیم را با/چیم مع  ورشید
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لر ایتتع ا عتت    ضتترو  ه تتو صاهتتا از ک متتات را بییتتتر م صماستتی تتتر بتت  دتتوش  واش تتد  « ش»ار هتتام  تکتتر      

لر ایتتع وتتار  شتتوعی شتتالی «  »م « ش» شتتیتنی م ورییتتاشی کتتشا شتتاعر را تتتداعی متتی ک تتد ت یی  ما  متتی رستتاشد م 

دریتت  را لر  –  تتد  ایتتع وتتار  شتتوعی صاتتت  وارالمکوتتیکا   ضتتمون لر موستتیقی را بو تتول متتی  مرل مت تتااو بتتا م

  واش د  ای ال می ک د 

هتتای اضتتاری ل  زیتتال از تتتتاب  اضتتارات م ترکیباز میهدتتی هتتای زبتتاشی شتتعرهای ا تتوان یاتتت    استتتیالینتتریکتتی       

اس    ا وان تتاب  اضتارات را لر صقیقت  بت  لم م ظتور لر شتعرهای  بت  کتار متی دیترل کت  کتاربرل امتیت   ن همتان 

 اهتی بت  بیتان ا توان متی بایتد   متتی لممتیع شوبت  ی  تول ستا   سازی م تصتویر وترازی است  کت  بت  ترکی  

هاست    اضتاری مو تول لر ایتع ترکیبتاییر ایع تتتاب  اضتارات لر شتعر   تاییتد موستیقایی شاشتی از تکترار هتدای کوتر

اترن مصیتت اا   رضت     مثتا)دک  لر ک ار تکرار مصتوت کوتتا  )  ( بت  غ تای موستیقیایی شتعرهای ا توان متی ارزایت

 :لر وار  زیر از شعر   ر شاه ام  موهوا مرغ لمر ورمازی  چار رکع هی  اا یم

چتاررکع هیت  اا تیم /کاشتدران بتا رضت   موهتوا مترغ لمر ورازی /مصیتت اا تتر وی تاا اترن  /ارن  توش  شتاا »     

 :)  رشتاه ام :  /«ستا  متی کوشت د / بتا ییهرچت  هوتتی  هرچت  ووتتی   هرچتی   / دارا لر زمتاشی برمتی  شتوبد

81) 

ر بت  الر  تای  تای سترمل   ماردتان را زش یترم« رضت   موهتوا مترغ لمر وترمازی»تتاب  اضتارات م ستا   هتایی چتون

هتتتم لم تتتت  م همنتتتی لر اتقتتتای ترکیتتت  یکپارچتتت  م موتتتتحکمی از مع تتتا م اصوتتتاا م عواطتتت    لر ستتتا تی 

 موسیقیایی   مور  م مویر بول  اشد 

ا وان برای تقوی  بعد عتاطیی شتعرش موستیقی مع توی شتعر را صماستی تتر متی ک تد  عاطیت  صاهتا از تتتاب         

اضارات لر ایع وار  صاکی ازیاسی است  کت  یتاا ر وتیی مضتامیع ا توان را بت  یتال متی  مرل  عاطیت  لر شتعر ا توان 

موستیقی بیرمشتی صاهتا از تکترار رکتع رتاعشتع اترار معمو  لر تضال با ریتتم است   عاطیت  ی غتم م اشتدم  لر مقابتا 

 می دیرل 

بدیع دوش  اس  ک  مهدی ا توان یاتت  از همتان  غتاز کاربتا  شت ایی از راز م رمتز تکترار مصتوت هتا مهتام  هتا         

لر ک ی  موستیقیایی شتعر م استتیال  بت   تا از ایتع ما   رایتی هتا لر ک تار بت  کتاردیری ع اهتر موستیقیایی لینتری 

 چون مزن عرمضتی   ااریت  هتای ک تاری  لر ک تار ااریت  هتای لرمشتی م بیرمشتی بت  غ تای موستیقیایی شتعرش ارتزمل  

 اس   

   وزن در اشعار نیمایی اخوان: .3

بحتتر رمتتا مهتتز  کتت  ورکتتاربرلتریع امزان بتت  کارررتتت  لر شتتعر ا تتوان یاتتت  استت   تتزم بحرهتتای  یزابتتی محوتتوو 

ز تکرارارکتان )رتاعشتع( صاهتا متی شتول را بت   واش تد  اتقتا متی ک تدم بحتر مییول  تحرا م رمصی  شتال بتاش کت  ا

 ر ز م متقارو ک  ب  ترتی  لر  اینا  لما م سوا ارار لارشد  زء امزان  ویباری هوت د   

 ب  کارررت  لر اشعار شیمایی ا وان را بدم لست  متی  م مات   ا رکان تقویم می ک د :بحرهای        

 سرمل  شد  لر صوز  امزان متی  ا رکان:ات (اشعار 
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است  ع تتوان ایتع شتتعر  تتول «   تر شتتاه ام » تتوان ایکتتی از صماستی تتتریع اشتعار  :)تکرار فللاتنت  رمل بحر     

است  م  ن هتم شتاه ام  ای «   تر شتاه ام »بیاشنر ع وان صماسی  ن شیز متی تواشتد باشتد   اتبتت  از  ش تا کت  ع توان 

لر متتورل ایتتع « صماستت  م شکوتت » تتوش شیوتت  م رتتتر م ویتترمزی لر کتتار شیوتت    بتتاز همتتان میهتتوا کتت    تترش 

با  ول دتتاهی م مرییتت  ستترایی   تتر شتتاه ام  بتا  یتتا  بتتاری م ر تتز  تواشی  غتتاز متتی شتول   شتعر کتتامش هتتال  است 

م رشتگ لمیتاهیم لرایتع لر صتاتی است  کت  م   لاعی م ر وتیی  تتم متی شتو  می یابد م ب  شومیتدی م یتاا ا تمتالام

 ماش د شموش  های زیر: ا ک  از امزان ضربی اس   لر ایع سرمل  شاهد هوتیم را لر بحر رم

 (23:)  ر شاه ام     /       )راعشتع راعشتع راعشتع راع ع(ازتهی سرشار  ویبار تحظ  ها  اریو   -1

تهتی ماش تد زشتددی است  بت  متر    شتاعر بت  لر ایع شعر ت اس  ریاضی ماری لید  می شول شوتب  تحظت  هتا بت      

ا توان تحظت  »تعبیتر متی ک تد   «  ویبتار تحظت  هتا » زشددی می اشدییتد م شنتاهی بت  دتذر عمتر لارل کت  از  ن بت  

 (1379-غ تای موستیقی شتعرا وان-ترابتی)«ها را ک  شیاش  ی م تول است  برابتر بتا تهتی کت  هتم مع تی عتدا است  اترار متی لهتد

بی مع تی است  م ایتع شتا امیتدی از زشتددی را بصتورتی م ت  ع م بتا شتالماشی بیتان متی ک تد کت  و  برای ام زشددی 

 شدیی  م عما اس   ا صاکی از وارالمک 

)رتتاعشتع رتتاعشتع رتتاعشتع یالدتتاری رشتتد  ویتتر از رمزدتتاراشی غبتتار تول /)رتتاعشتع راعشتع( ووستتتی ی که تت  لارا  -2

 (33)همان : /راع ع(

است  کت  از شظتر ماردتاشی ایتع ک مت  بتا که ت  دتی م تاا « رقتر م ت ندستتی»مرال از ووستتیع لر ایتع ا عت          

اات  ا توان لر ایتع سترمل  ط تز ت ت  اشتقتالی م ورلدی همرا  است  کت  شتوعی شوستتاتوری را لر متا ای تال میک تد لر 

 وشیتان کترل   تا را بهتر چیتز اشت  ی شتزل ن اتومی کت  ارات شترس لر  »را مد شظر لارل  ماش د  ایی ک   متی دویتد:

ایتع شتعر از شظتر مزن یتال مر « لدتر صتتی بترای  لمیت  ت تو     تد  لارل از شیاکتاشی ستاع دیتتع کت  متع دیتتم   

مزن شتتاه ام  استت  کتت  ضتتربی م صماستتی استت  لرصاتیکتت  مار  هتتای ستترمل  ا تتوان بتتا غتتم م اشتتدم  م صوتترت 

لر ن لیتد  شمتی شتول م ایتع لرصتاتی است  کت  بحتر رمتا  بحتر از لست  ررتت  همترا  است  م تیتا ری ی بردذشت  

 شالباشی م  وشی اس  

با ش یدن ایع مزن )رمتا( لر متی یتابیم کت  ا توان کمتتر دوشت  ی اشتزما دررتت  م همتوار  بت  سترملن اشتعاری لر     

ا متتی  ه و هتتای ضتتربی م ت تتد م مکتترر کتت  از اشتتعارش اصوتتاصتتوز  امزان ورتحتترا م ضتتربی دتترای  لاشتتت  استت  

ک یم   بیاشنر ایع موضو  است  کت  ا توان ه نتاا سترملن شتعر بییتتر صاتت  م تد م طترو لاشتت   م لر ایتع صاتت  

 را از طری  اشعارش ب   واش د  اشعکاا می لال  اس  

ک متتات م تت  ع لارای بتتار عتتاطیی  مزن عرمضتتی امزان  یزابتتی بتتا مضتتمون م  ه تتو مار  مت تتااو استت          

ی بتولن زشتددی است  بتا ریتمتی  راا بیتان شتد  است  م کیتیددی   تر شمتولار ربت  مع تای  تا م یی ) اریو  کت 

م ک متتات  راا لارای بتتا ر عتتاطیی مثبتت  )سرشتتار کتت   ه تتی  ن لر شمتتولار بتت  ستتم  استت ( شتتا امیتتدی دویتتای ایتتع

 متی دذارشتد ی شتعر ا توان بت  شمتای  با س  ور از تهتی م وتوچی است ( کت  وتارالمک  زیبتایی را لر موستیقی لرمشت

لا  لر شمولار زیر میزان ارتتالدی م ح تی لر مزن  یزابتی اشتعار ا توان لیتد  متی شتول   م تد م شتور شتاعر ه نتاا 

سرملن ایتع ا عتات از  تش  شمتولار  شتکار است  کت   واش تد  بت  یتاا م شنراشتی م شوستتاتوری لرمزن اشتعار ا توان 

  تدی م تکترار تمایتا لارشتد لر شمتولار زیتر بییتتر  ه تو بت   با تو ت  بت  ای کت  امزان  یزابتی بت  ستم  بوی می برل

 متمایا اس  ک  وارالمک  موسیقی ا وان هم از شظر موسیقی لرمشی)هم یی ی  سم  واییع م کییددی
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موستتیقی بیرمشتتی )ضتترو  ه تتو صاهتتا از ک متتات (را شیتتان میدهتتد مهم از شظرماردتتان   ااریتت  هتتا   م تتتتاب  اضتتارات(

لر مضتتمون م ه تتو م صتتتی لر موستتیقی شاشتتی از یتتاا م شتتا امیتتدی شتتاعر استت  کتت   تتول بازتتتاو زماشتت  ای   ت تتااو

 اس  ک  شاعر لر  ن می زیوت  اس  

 

م شکوت  سترلمداران  ن رمصیت  ی  32بعتد از کولتتای  )از تکلرار مالاتیل  صا ل  ملی شلود .ب بحر هلج  

ا وان ک  امید م عی  بول یکور  ب  شتا امیتدی م شیترت تبتدیا شتد تتا  ش تا کت  لرمن مایت  ی اهت ی م تیکتر محتوری 

وان لر لهتت  ی ستتی م چهتتا را همتتیع یتتاا رکتتری م ر وتتیی م  یتتم م شیتترت میتتر  تیتتکیا متتی لهتتد    تتاشتتعار ا

ط یع  ی چ تیع اشتعاری بت  شتما ر مرل  شتاعر تمتاا ایتع لتیکوتتنی هتا م شتا امیتدی هتا را شعر زموتان را می توان 

با مزشی  یزابی م م   ع بیان متی ک تد کت  ت ااضتی میتان  ه تو م مضتمون را لر اهتع  واش تد  ای تال متی ک تد از 

  م   لر بحر هز :
بر متتد بتتا شنتتاهی صی تت  دتتر بتتا اشتتکی  میتتزان  /میاعیتتا میاعیتتا میاعیتتا رعتتوتع ستتیاهی از لرمن کتتا  لمل ویتت  لریاهتتا - 1

 (53) زموتان :  /)میاعی ع میاعی ع میاعی ع رعوتع(

کت  تکیت  موستیقیای شتاا لارل باعت  زیرمبمتی  ما م هتدا مییتول لر ماات  محتا ای تا ایتع « لمل»م« کتا  »تکی  بتیع 

ر را ت ییتر لال  ایتم  تحتع از تکی  هتا باعت  ای تال تحتع متی شتول م ادتر  تای  ن را ت ییتر لهتیم لرماات  مع تی شتع

 صوهتتیات هتتوت استت  م باعتت  ضتتع  م اتتوت ارتعتتاش   ارتیتتا  یتتازیرمبمی   امتتتدا یتتا کمیتت  هتتوت متتی 

م ا تتوان لر ایتتع بیتت  بتتا زیتتر م بتتم کتترلن هتتوت تح تتی غمنی اشتت  بتت  ستترمل  لال  استت  (40: 1376- )شتتییعی شتتول

 لما ارتان می شول  چ ان ک  ارتیا  هدا لر مصرا  ام   یزابی اس  م لر مصرا 

       عی ع(رعشتتتع میتتا )ستترها لر دریبتتان استت  /)میتتاعی ع میتتاعی ع رعتتوتع(  دیتت   ستتستتشم  را شمتتی  واه تتد وا -2

 (107)زموتان : 

شتتعر زموتتتان ل تتت  بتتر ت هتتایی م شتتا امیتتدی   اشتتزما ط بتتی   غ بتت  بتتر تتتاریکی م   متت  بتتر رمشتت ایی لارل          

مااتت  ع اهتتر ایتتع شتتعر از ابیتتا ستترما  را  تاریتتی  بتتی محبتتتی م اکتترا  لمستتتان لر واستت    لر محمدرضتتا( -شوشتت دی

دیتع سشا م     رضایی  ک تد  از شومیتدی م یتاا م وهمرلدتی م تتاریکی را بت   واش تد  اتقتا متی ک تد کت  ت تااو مزن 

 م مضمون اشعار ا وان را  شکار می ک د 

تر از مزن هتتای  ویبتتاری م مشیتتم بهتتر  بتترل  استت   ایتتع امتتر شیتتاشنر ا تتوان همتتوار  از مزن هتتای  یزابتتی بییتت       

 شو  ک  ا وان  واست  یا شتا  واستت  رمصیت  ای شتال م بزمتی لاشتت  م ایتع موضتو  لر اشتعار شیمتایی ام بت  م ضتو  

 شمایان اس   

ایع مزن بترای بحتور ر تز م متقتارو کت   تز امزان  ویبتاری هوتت د  شلود    بحر رجج از تکلرار متلعاعل  صا ل  ملی 

م شتاعر بتا سترملن م موعت  ی ستمب یی  بیان مضامی ی ب  کار می رمل کت  رمصیت  اشتدم  م غصت  را بت  مااطت  اتقتا متی ک تد 

   م شتادزیر مزن ر م هی تان کتشا استر لینر ت ییتر موتیر متی لهتد  بعضتی از ایتع بحتوربرای اشتقتا  شتوزموتان از بحری ب  بح

 تح ی  راا م مشیم ب  کشا  ول می لهد  ماش د: م ت د اس  م با ت ییر شادهاشی بحر ضربی 
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 (123)زموتان ه          )موتیع ع ر  تع(میداشم می بی ی/)موتیع ع ر  تع (بیمارا   مالر  ان  -1

 (133)همان :          )میاع ع میاع ع (لر ایع و ید ل م  ها /)میاع ع میاع ع(چ  میک ی چ  می ک ی  -2

بیمتتاری   بیان تیتتا از بحتتر  ویبتتاری استتتیال  کتترل  استت  ل  مضتتمون   ویتتامی  راا م مشیتتم م غمنتتیع لارلبتت  همتتیع

 ک  لر امزان  ویباری می د  د لرل  رشگ م سرلر دمی صاتتی اس  

 مصراع بحر معقارب صا   می شود.د بحر معقارب : از تکرار رک  فعول  در یک 

) رعتتوتع رعتتوتع چو شتت  رشتتو م لرل م لری تتا دررتت /)رعتتوتع رعتتوتع رعتتوتع رعتتا(شتتد ستتی   اا کی تت  تتدایا وتتر از -1

 (110)زموتان :        رعوتع(

ستیاهی م کی ت  صتاکی از شوستتاتوری عمیقتی است  کت  لر شهتال شتاعر شهیتت  است  م تتی ماتتی بتا  ه تو کتشا       

 لرمی  میزل ب  هورت ضربی م ورشوربیان می شوشد ا وان 

لر  ن  یزابتتی استت   لال  متتی شتتول کتت  ش متت  ی بعضتتی مار  هتتا لر شمتتولار زیتتر  ریتتان  ه تتو  ویبتتاری شیتتان       

م ایتتع شیتتان له تتد  لر ایتتع ش متت  ت تتااو موستتیقی بیرمشتتی صاهتتا از ک متتات شتتوعی وتتارالمک  ای تتال کتترل  استت  

رمصیتتات شتتاعر استت  کتت  موستتیقی شتتعرش را بتت  هتتورت وارالمکوتتیکا  تتتواا بتتا شوستتتاتوری صاتتت  یتتاا م م تتد لر 

لرهتد ارتتالدی م ب  تدی ریتتم لر ایتع مزن بت  هتورت محوتوا متمایتا بت  بتا  است  کت  بتا میتاهیمی   کرل  اس 

لارل صتاتتی ریتمیتی م ت تد  -چت  متی ک تی متالر  تان-صات  ستردرلاشیهماتواشی شتدارل مثا بیمتاری م ستردرلاشی 

تحتع وتی بت  ستردرلاشی م دی تی م بتا  ای تال متی ک تد کت   واش تد  بتا بیتانک  ت ااضتی اشتکار لر دیتتار م شت یدار 

 یقی وی ب  م دمطرو شاعر می برل  ش یدن موس

 

 اشعار سروده شده در صوزه اوزان و بحور مخعلف االرکان: .4

لراتاتبی شتال م ضتربی بت  کتار متی بترل م شتوعی ت تااو شاعر مضامی ی ماش تد یتاا   وتوچی  ستر ورلدی م     را       

  مزن م لرمن مایتت  را لر امزان مات تتل متتی ک تتد  ایتتع ت تتااو میتتان امیتتان مزن م م مضتتمون را لر شتتعرش ای تت

ا رکان شیز متی تتوان لیتد  شتاعر بحتر هتز  م رمتا را کت  هتر لم  یزابتی م صماستی هوتت د ترکیت  متی ک تد م بت  

م ووت  بتولن مترلا شتهر متی وترلازل  میتا لر لم بحتر ر تز م رمتا را کت  امتتی م  ویبتاری م م و ید بیان تاریکی ش  

لممتتی  یزابتتی استت  را بتت  هتتورت کتتامش مت تتااو )ر تتز مزشتتی  ویبتتاری لارل م بتترای بیتتان اشتتدم  استت  م تتتی رمتتا 

 برمی  ید  ابر از ل  می ویوشدل م ب  بیان    م ر اشی ک  چون مزشی  یزابی م برای بیان تحرا م شالی اس ( ب  هم
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 می ورلازل شموش  ایع کاربرل لرشعر ا وان ب  تیکیی مزن ب  شر  زیر اس :

 : ایع بحر از ترکی  لم رکع میاعی ع م راعشتع )بحر هز  م رما ( صاها می شول ات  ( بحر مضار      

 مودا ا رو محذمس( )میعو  میاعی ع میعوتع()بحر مضار واییز  ان چ  شوا  چ  مصیت اا -1

 (46)  ر شاه ام  : ه      )میعو  راعشت میاعی ع()مضار  مودا ا رو مکیوس( شک   بر  ن چ ار  وان   اشی 

 )میعوتع راعشت میاعیا راعشت()مضار  مثمع مکیوس محذمس(ش   اموشو  م  یت  لر اشبان ت و می -2

 ( 50) همان : ه    اع ع ر ()مضار  مثمع محذمس مکیوس()راعشت راعشتع میلمن   شهر رمسپی   شهر و ید کولن

 ل ن صاها از بحر مضار  ا تصاه لارلر بیع بحور مات   ا رکان هم   بییتریع بوامد کاربرلی   ب  امزا

 ازت امو موتیع ع راعشت اس  یع ی از ترکی  بحر ر ز م رما:و( بحر م ت  

)موتتیع ع رتاع ع()بحر م تت  زیباتریع تحظت  هتا /م تت  مقصتور( )موتتیع ع رعتشت ()بحترای تکی  دتا  م و تا   -1

 (66) زموتان :        محذمس(

با ابرهتتا م شیتت  لملهتتای  /)موتتتیع ع رعتتشت ر ()م تتت  موتتدا محتتذمس(بتتا  شکتت  شتت  شتتهر را لیرداهیو -2

 (102)از ایع امستا :   )میعوتع رعشتع میعوتع()م ت  مودا محذمس(

  تع م میاع ع صاها می شول از ت امو رعش  (بحر  یی 

بالهتای لدتر  چتون  /)رتاعشت میتاع ع رعشت() ییت  موتدا مابتون محتذمس(بی شتکو  م غریت  م رهنذرشتد       

 (85)  ر شاه ام  : /)موتیعا موتیع ع  رعا() یی  مودا ا رو(بر  مچو بال

 ازتکرار راعشتع م میعوتع بدس  می  ید ل( بحر مقتض 

راعشتع )رمی لستت  متتتا ماشدستتت /)رتتاعشت راعشتع()بحرمقتضتتت  مربتت  مابتتتون(شعتت  ایتتتع شتتهید عزیتتتز      

 (91)ازایع امستا :         میعوتع()بحرمقتض  مرب  ساتم(

م    اشتتدم  را  ا تتوان شتتاعر صماستت  م شکوتت  استت  م متتی تواشوتتت  استت  مضتتامیع یتتاا م شاامیتتدی م لرلم رشتتگ      

کتت  لر ن متتی زیوتت    را بتتا  ه نتتی کتتامش ضتتربی م ورتحتترا صماستت  لر اشتتعارش بتت  ی بتتول کتت  مقتضتتای زماشتت  ا

شمتتای  بنتتذارل ام بتتر شس هتتم لمر  ای هتتای   ه تتو را لر  تتدم  مضتتمون اتترار لال  م بتتا هتت ع  وتتارالمک  

یتتاا م شتتا  ابتتتدا بتتا شتت یدن ضتترو  ه تتو کتتشا  کتت   واش تتد  لر  مضتتمون م موستتیقی را یتت  هتتم ویوشتتد لال  استت  

  امیدی مضمون را ب  رراموشی می سپارل

 مضمون .5
زشتتددی ا تتوان لر م متتو  لر لمر  وتتر تشطمتتی از صرکتت  هتتای سیاستتی م ا تمتتاعی دذشتتت  استت  از ایتتع  

است  م همتیع تو ت  بت  زبتان م رم شعر ا وان ما را بتا لمر  ای از تتاری   شت ا متی ک تد کت  زبتاش  شمتالیع 

 صدملی مبهم م ویچید    و  ک د   تامی ا اشعار بیان شمالیع باع  شد  اس  ت
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تتتاریای کتت  رمایتت  دتتر  ن ا تتوان استت  م متتی  واهتتد بتتا یتتاا م شاامیتتدی م شیتترت م عصتتیان تصتتویردر راستتتیع  ن  

 باشد ک  ایع ابهاا م م ویچیددی زبان همرا  بامضامیع مایوا ک  د  لر م موع  اشعارش شمول ماضحی لارل:

شاوتتتیع م موعتت  شتتعری می   ارغ تتون   صتتامی اشتتعاری استت  لر ااتتت  هتتای ستت تی   بتتامحتوایی عاشتتقاش             

اتتت  اامتت    ا  دتتا عیتت  م       لر ع تتامی ی از ابیتتا : شتتکر یتتی بوستت    مهتتتاو شتتهریور   صوتترت  لر  رزمی تتتو   

ک  شتتد  باشتتد بوتتیار اشتتدا م موعتت  ارغ تتون اشتتعاری کتت  لر  ن هتتا بتت  شتتوعی   موتتایا ا تمتتاعی م سیاستتی متت ع

بت  بعتد است    دراییتها یتی بت  میتاهیم  1327م موعت  کت  مربتو  بت  ستا  هتای  عاس  ت هتا لر چ تد شتعر از ایت

ای  دوشت  ای ویتدا کترل  است  کت  شتاعران لر ایتع ستا  رسیاسی م ا تماعی لید  می شول   م لتیا ایتع امتر هتم دت

کت  لر ایتع ستا  هتا ستا  میت و  رعاتیت  م  -دترم  هتای چتر دتراها هماش د شیمایوشیگ بت  ارکتار م اشدییت  هتای 

ویتتدا کتترل  استت  شتتعر هیتتدار از ایتتع م موعتت  کتت  شتتاعر لر  ن از تتتزما اشقتتشو م م اهتتد  م  -عضتتودیری بتتول  اشتتد

   م ستیزی ساع می دوید 

  تم کت    ول تتع متد  بت /میتع مصتی بتی م اهتد  موتتد  شمتی شتول میکا ما صتا شمتی شتول/بی اشقشو          

 )ارغ ون  هیدار( /زاتو ب   ون هیچک  اشنا شمی شول              /بی اشقیال 

زشداشی شدن شتاعر بعتد از شکوت  صتزو تتول  رمصیت  ی شتاعر را بتا شتوعی شکوت  موا ت  متی ک تد کت  از           

بیتان ستمب یی   امضتا  شتاعر لر ایتع شتعر بت  زیبتاتریع م ت  م بتا استتیال  از زبتان م   ن و  زموتان را متی ستراید

ورتتترا م تهدیتتد م  یقتتان  میتتز ایتتران وتت  از کولتتتا را شیتتان میدهتتد شتتاعر لر ایتتع شتتعر چ تتان ما متتی شمایتتد کتت  

) ورشتید   کت   تول شمتال  زالی   صقیقت  م اشقتشو است ( لر تتابوت ستتبر   مت  شت  « ا دیا سپهر ت و میتدان»

بتار  شیوت  از ایتع شتعر بت  موتیحای  تواشمرل  تول   ن توی متر  اشتدمل و هتان است  م هتیا امیتدی بت  ط تو  لم

ام شتتبهای ستترل م تاریتتی « چتترغ بتتال  ی »ترستتای ویتتر ویتترهع چتترکیع   رمی متتی  مرل تتتا لر غیبتت   ورشتتید بتتا 

 وی  را رمش ی باید  م ر شعری از ایع م موع  بتا ع توان  ماز کترا شیتز شتعر بتا وتی بترلن بت  لرمغتیع بتولن هتر 

« ب تتد  ی لا» و تتا  بتترلن بتت  دوشتت  ای لشتتگ م «لت یتتیع  ماز  یتت  تیتت  ی ویوشتتد »تتتی د تتدی م ص وتبا تتد م ستت

 شدن را چار  کار می بی د 

دتترت لستتتی لهتتد بتتا  تتوی  لر رش تتی /کرا  تتان  تتوو متتی لاشی/بتتد    بدیتتد   چتت  امیتتدی  چتت  ایمتتاشی           

بتتتتتاش                                           د  لا  تتتتتکرا  تتتتتان ب/باوان  ماز ت اتتتتت  را متکتتتتتع ل  بتتتتت  غتتتتم موتتتتتپار/رتتتتراهم بتتتتتاش

 )زموتان   مز کرا(

مضامیع شعری لرتتر زموتتان بت  تحتار تتاریای بت  لم لستت  تقوتیم متی شتول لستت  ی ام  شتعر هتایی »            

م  ن شکوتت  سیاستتی ستترمل  شتتد  استت  م لستتت  ی لما کتت  صتتاکی از لرلم تتدی م شتتا  1332استت  کتت  تتتا ابتتا از 

همچ تتان  1331م  1330از ایتتع رم لر شعرستتا  هتتای  1332 تتوان استت   مربتتو  بتت  ستتا  هتتای وتت  از امیتتدی ا

 (113: 1389،  م ی )«میا ب  مبارز  م  زالی  واهی م عصیان ع ی  شابرابری هارا شاهد هوتیم
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سترلمدران اشقتشو لرمغتیع م رریت   میتز شیتز شتاعر اعتترا  شتدید  تول را بت   یاشت  یتاران م « لامری»لر شعر     

 بولن معد  ها م شعار ها بیان می ک د:

زا چت  صاهتتا  تز لرمغ م  تتز /متا همتتان بتدبا  م  تتوار م بتی شصتتی بتار  تتول را بوت  م ررتت  / هرکت   متتد          

 زیع چ  صاها  ز رری  م  ز رری / لرمغ

 بی تد ستا  لتت تو است  م تصتمیم متی دیترل کت  ر لر شعر چاممشتی کت  شتاعر هرستازی را بتد ه و متی           

 « سمان  هر ا  یا همیع رشو اس » تا ببی د « ادا لر را  بی بردی  بنذارل»توش  برلارل م 

لر شعر   تر شتاه ام  بتاز شتاعر بتر ن است  کت  همت  ی اشقشبتات م تحتو ت تتاریای ایتران ستا  شتا  توش          

 تی محتوا اس   اس  م هم  ی ایع صرکات محکوا ب  شکو

لر م موعتت  بعتتد از ایتتع امستتتا شتتاعر بتتی شتتمر بتتولن صرکتت  هتتای اشقشبتتی م بتتی شتی تت  ماشتتدن  ن هتتا را لر           

ااتتت  شتتعر ستتمب یی م تمثی تتی کتیبتت  بتت  تصتتویر متتی کیتتد  همچ تتیع شتتا امیتتدی شتتاعر لر رستتیدن بتت  رهتتایی م 

 م عک  شد  اس :« اص  شهر س نوتان»رستناری   لر اات  شعر ب  د م سمب یی 

)از ایتع « /ری شیوت  ا»   /هتدای شات تد  واست  لال:/بنو  یتا مترا لینتر امیتد رستتناری شیو  /   غم ل  با تو دتویم غتار

 امستا   اص  ی شهر س نوتان(

بت   32رر تتاریای م ت  ایتران صاضتر لر اضتی  ی کولتتای کتشیتز  تاطر  شکوت  هتای م«  شنا  و  از ت در»          

هورت تمثی ی م شمتالیع م ویچیتد  بیتان شتد  است    شتعری کت  لر ن شتاعر  تول را لر عرهت  ی بتازی شت رشگ لر 

 - م تتی)متتات میبی تتد زا   تتالم لر ایتتع شتتعر شمتتال استتتعمار اشن تتی  لاشوتتت  اشتتد « زاتتتی   تتدم الم»برابتتر 
163:1389) 

یع ترتیتت  ا تتوان بهتتتریع ستتا  هتتای شتتکیتنی شتتعری  تتول را ماتت  تبتتیع امضتتا  سیاستتی م ا تمتتاعی بتتد           

ایران م مض  م صا  مترلا م رمشت یکران لر طتو  ستا  هتای وت  از کولتتا کترل  اس  لرست  است  کت  بییتتر ایتع 

لر چ تیع شترای ی بتول  اشعار   غمنی اش  م بدبی اش  بت  شظتر متی  یتد   امتا صقیقت  ایتع است  کت  ماات  درایاشت  اشتد  

ن م لرستت  تتتر استت   از امیتتد لرمغتتیع لالشومیتتد بتتولن م شومیتتد کتترلن ش یتت  تتتر م »کتت  ا تتوان بااعتقتتال بتت  ای کتت   

لاشتع   چون صتدااا رایتد  ی ایتع ش ابت  م لرستتی ایتع است  کت   لا   لرمغ هتا م ودرستو تنی هتا را شاواستت  م 

هتتای مامیداشتت  ی تتتواا بتتا شیتتریع م شیتترت  تتول را ستترمل  استت   ( ش متت 15 :   تتر شتتاه ام    مقدمتت  «)شیاراستتت 

  

 ارکان تروضی شعر اخوان .6

 ا وان لر شعر شیمایی هم از امزان بویار محارظ  کاراش  تتر م کتم زصتاس تتر از  تول شیمتا بت  کتار دررتت  است    امتا تتا

ا تتوان از وییکوتتوتان  استت  شتتعر  تتول ریتتتم هتتای  دیتتدی بتت  امزان شیمتتا ارتتزمل   ش تتا کتت  بتت  چیتتم می  متتد    لر

شعر معاهتر است   ام را متی تتوان لر میتان شتاعران معاهتر شاوتتیع کوتی لاشوت  کت  بت   توبی بت  تح یتا لایت  

ا توان یاتت  ستبی شتعری  شعر شیمایی  اهت  از هت  مزن م ااتت  ورلا تت  م بت  لرا مااعتی  ن شایتا  متد  است  

اتهتتاا از ررلمستتی استت  م تتتاییر شتتاه ام  لر بییتتتر  ستتبی صماستتی م استتاطیری کهتتع بتتالر اغ تت  م موعتت  هتتای  

 اشعار ام  شکار اس  ب  طوری ک  شیو  ی شاعری ام شوعی سبی  راساشی شویع اس  
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س ر ها م ب دها ماصد شعر را تیکیا می له د    ک  بر امزان شیمایی شعر می سرملشد لر شعر شاعران  ریان سمبوتیوم

شعر س تی   س ر ارار دررت  م ب   ای بی  از ب د یا لموار  ساع ب  میان می  ید   ا وان با « مصرا  » یع ی ب   ای 

مویر استیال  از زصارات شعر س تی رارسی از ترکی  ارکان امزاشی  اه را ارائ  لال  ک  ضربی م م   ع می باشد متی لر 

)ر کی  مرلال با ت ییر مضمون لر اشعار شا امیداش  ی ا  امید بر شمی  وریم  23شاعری ا وان بعد از کولتای 
 شموش  ای از ایع ترکی  ها لر شعر ا وان لر زیر ارائ  شد  اس :(84 1380

ایتع رکتتع کت  زصتتاس رتاعشتع متتی باشتتد  تز امزان وتتر تحترا م  یزابتتی متتی باشتد کتت  لر   تر شتتاه ام  بتتا           

 ت ییر رکع بو ول  مد  اس  م اشدیی  ی ر ویی شاعر را لر راستای ووچی م شا امیدی م ر  می ک د  

    ستاع  بتزر  /زدتار )رتاعشت   رتاعشت   رتاعشت یالمتان شماشتد  کتزم چت  رم :با ارکان فعنت فلاتنت و فلاتنت

 : )   تتر شتتاه ام  چتتا؛ هیتتتم   ستتاع  بتتزر       ماشتتد  بتتول یالدتتار )رتتاعشت رتتاعشت (/شتتهر )رتتاعشت راعشت(

131) 

امزان صاهتتا از بحتتر ر تتز کتت  از ورکتتاربرلتریع امزان اشتتعار ا تتوان استت  لر صقیقتت  ا تتوان بتتا ای تتال          

 را لر  دم  اشدیی  ب  کاربرل  اس  شموش  ای از ایع کار ب  شر  زیر اس :وارالمک  مزن 

مع لیتدا ام شیتز متی  یتد /لر چارچتار زموتتان )موتتیع ع رتاع ع رتا( :با ارکان متعاعل  فاتل  فلاتل  فلاتل -2

وتتا لر  هتتر  لرمغیتت   از/ ن رشتتد  وتتوش  تتوان را کتت  شادتتا  ) موتتتیع ع رتتاع ع رتتاع ع رتتا  ( /)موتتتیع ع رتتاع ع رتتا(

) از ایتتع مستتتا   چتتا؛ /قتت  زمتتیع بتتول ) موتتتیع ع رتتاع ع رتتا یتتی چ تتد ش /اشتتدا   )موتتتیع ع رتتاع ع رتتاع ع رتتا (

 (97 :شاد  غرمو کدامیع ستار   "   هیتم 

از ترکیتت  چ تتد رکتتع   رکتتع یتتا زصتتاری  دیتتد ودیتتد  مرلن از ه تتر شتتاعری ا تتوان یاتتت  استت  بتتا ترکیتت            

زصتتاس رمتتا م ر تتز استت  بتت  بیتتان موتتایا ا تمتتاعی رمز متتی وتترلازل  رمزهتتایی کتت  بتت  رتتاعشت م میتتتع ع کتت  

 شا واشمرلاش  م سرل اس  

شعت  ایتع شتهید عزیتز :آمیجه ای از چند گونه افاتی  )فلاتنت مالععل  و فلاتنت متلعاعل  مالاتینن  -3

چتون شنتا  /) رتاعشت میعوتع(رمی لست  متا م ل  متا/رمی لست  متا ماشتد  است )راعشت میعتوتع(/)راعشت میتتع ع (

 (85 : "شوص  ") همان کتاو  /د  اس ) راعشت موتیع ع میاعی عشابامری ب   ا ماش

ایع  بهتای اه تی مصیت  ) /لر  تواو هتای متع )موتتیع ع موتت (:با ارکان متلعاعل  متلعاعل  متلعاعل  -4

) /موتتیع ع موتتیع ع موتتی (تا چیتم بی تد کتارمان هتو  م هتذیان است  ) موتتیع ع /موتیع ع موتتیع ع موتت (

  سیمیع بهبهاشی لر باغ بی بردی   شبی ک   ی   ت  کرل ()( 40 : " ن دا  و  از ت در "همان کتاو 
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ا وان یات  از بحر ر ز م زصارتات  ن کمتا  استتیال  را کترل  است  م مضتامیع شتعری  لر ایتع ااتت  بهتتر اابتا عرضت  شتد    

لر ایتع ااتت  دتوش  واش تد  بت   ه تو کتشا مع توس متی شتول م لرل م شاامیتدی م یتاا کتشا شتاعر اری اس  با  واشدن اشع

رراموش می شتول لر شتعرهای ستمب یی شتاعر متی لاشتد چت  متی دویتد متتی  واش تد   ن طتور کت  متی  واهتد برلاشت  متی 

  م ووچی کشا شاعر می ماشد ک د  لر اشعار ا  امید  واش د  ب  هورت ضربی اشعار را می  واشد م از لرا عم  یاا 

ی نظل  و سلفصللنامه تخصصلی زبانانا دم   متاری مقایوت  تمتاا بحتور بت  کتار ررتت  لر اشتعارشیمایی ا توان )
  89:173- نثر بهار ادب

 نعیجه گیری  7

ا وان یات  با تو د ب  شتعر ست تی   ه تو کتشا  تول را بتا استتیال  از ااریت  هتای لرمشتی  بیرمشتی م دتا  ما   رایتی 

ک متتات  م تت  ع متتی ک تتد  ه و کتتشا می م تکتترار ااریتت  هتتای لرمشتتی م بیرمشتتی یتتال مر ستتبی  راستتاشی م مزن 

ای مت ظم لرصتوز  محتدملی  بروایت  بحرهتای عرمضتی م بت  شتیو  اشتعار شیمتایی ا توان  ضربی اشعار صماستی است  

 ک  موسیقی کشا شاعر را غ ی تر می ک د  عرم  س تی سرمل  شد  اشد   ماتاز امزان 

ا تتوان لر شتتعر کشستتیی   از امزان رایتتگ ستتول  وتتت  استت    صتتتی لر اصتتایدش بتت  شتتدرت امزان بتت              

را بکار می دیترل   اهتو  طبت  ایتع شتاعر بت  ریتتم هتای ت تد م زامیت  لار بتی  تتر از ریتتم هتای  "شام بو  "اه ش  

شتتوعی وتتوچی زشتتددی را بتت  بتتر شس لرمن مایتت  ی اشتتعارش کتت  مضتتموشی لتوتترلک  د  م   راا م کیتتید  مایتتا استت 

  واش د  اتقا میک د

لر هتد است    ایتع  متار یتا شیتاشنر  شوت  کت  ا توان    68صتدملا از لم بحتر هتز  م رمتا  میزان استتیال  ا توان    

اهو  شاعریو  ضربی سرا م شتال م یتا طبت  شتعرش تتوان شتعر سترملن لر بحتور لینتر را شتدارل   زا بت  اکتر است  

لرهتد بییتتریع بوتامد را لر بتیع ستایر بحتور بت  کتار ررتت  را  17بحتر هتم  بحتر مضتار  بتا صتدمل ک  بعد از ایع لم 

ارتبتا  شیوت   یع تی هماشنوشت  کت   لارلک   شهم با ت یی  ارکتان م ا تزای اهت ی ایتع بحتر )میتاعی ع رتاعشتع( بتی

مزن هتتای ترکیبتتی بتتا تریع لرهتتد اشتتعار ا تتوان را لر  تتول  تتای لال  اشتتد   « رمتتا م هتتز »ایتتع لم بحتتر 

 صاها از  ن لم بحر هم )مضار ( لرهد اابا تو هی از اشعار ام را ب   ول ا تصاه لال  اشد 

 

 لرهد تعدال اشعار ارکان

 67/40 24 رما

 11/27 16 هز 

 94/16 10 مضار 

 07/6 4 ر ز

 38/3 2 م ت 

 69/1 1 متقارو

 69/1 69/1 مقتض 
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ا توان یاتت    دتاهی لر  ریتان سترملن یتی شتعر لر موتیر یتی بحتر   شادهتان بتا یتی ت ییتر موتیر بتا  مرلن        

لینتتر مارل متتی شتتول کتت  ایتتع بتتر شس عرمضیوتت  کتت   زصتتاس یتتا زصارتتاتی   ت ییتتر رمیتت  لال  م از بحتتری بتت  بحتتر

شوسرایان مدعی  ش تد  ادتر چت  ایتع شوستاشات لر اشتعار ام رترامان شیوت    امتا بهرصتا   اشتعارش  تاتی از ایتع اشتکا  

  شیو  

البیتتتتات وتتتتوچی  البیتتتتات ستتتتر ورلدی ر وتتتتیی   البیتتتتات مایوا  را لمر  ی 40تتتتتا  30لمر  ی            

 تتوان از شتتو  ادزیوتاشویاتیوتتم استت  زیتترا  ریتتان ادزیوتاشویاتیوتتم هتتم لر وتتوچی استتترمن)شازایی( متتی شام تتد  شتتعر 

دار ر لی تتی م چریکتتی شتترم  متتی شتتول یتتی مقتتکتت  شتتع 1342بیتتان شتتد  استت    بعتتد از ستتا   م متتر  م کتتم کتتاری

 ب  یاا م شا امیدی باز می درلل  شایب  امید لر ن لید  می شول م لر اما ر عمر لمبار 

 ریتتان ستتازی لر شتتعر معاهتتر بتتا یتتاا ر وتتیی ماتتتی از شکوتت  لر البیتتات وتتوچی هتتحب  متتی ک تتد بتتازهم        

تح   صماسی است  م چتون از راشتر صماست  استتیال  کترل  بت  ام شتاهر صماست  م شکوت  متی دوی تد م ایتع باعت  

 ت ااو لر اشدیی  م عواط  می می شول 

زبتتان ا تتوان کتتامش موتتتقا   تتتاز  م میتته  ی  تتول امستت    زبتتان ام م موعتتا تحتتع صماستتی لارل  تح تتی کتت           

رییتت  ی  ن را لر اشتتعار ررلمستتی   شاهتتر  وتترم م بهتتار متتی تتتوان  وتت    ا تتوان مزن را لر  تتدم  مضتتمون اتترار 

امزان  ویبتاری بت  کتار بتترل  لال  است  م ااتت  هتای صماستی م ضتربی را بترای بیتتان لرل م رشتگ  م مضتامیع ماتت  

اس  ک  شوعی س   شتک ی م ت تااو محوتوو متی شتول   لر ماات  می هت ع  وتارالمک  یتا مت تااو شمتا را لربتیع 

 شو شیمایی م شعر کشسیی  راساشی مضمون م مزن ب  کار دررت  اس  ک  ویوشدی اس  میان شعر 

 

  فهرست منابع .8

  چا؛ سوا  1389   شیر یات    صماسه، اخوان شاتر شکتت و  1383)ابواتحوع تی ی  

 ( 1379ا تتوان یاتتت   مهتتدی)  س 1379  شتتهریور  ضتتیااتدیع ترابتتی ،غنللای موسللیقیایی شللعر

 115 شمار 

  ( 1372ا وان یات  مهدی)  ، چا؛ ام   یات  شیر  موسیقی شعر  

 _______________(1379 )  چا؛ سوا      اشتیارات زموتانتطا و لقای نیما یوشیج 

  چا؛ چهارا شیر یات     آواز چگور  (1389)محمدرضا م ی   

    شیر صامی     تاریخ ادبیات معا ر ایرانبزر  ع وی 

  تللا انقللنب 1332جریللان هللای شللعر فارسللی از کودتللا  س (1389)وتتور چتتاری  ع تتی صوتتیع

  تهرانچا؛ ام    8 شمار   89 تابوتان ،  لما شمار  ، شیر ا ر  سا  سوا    1357
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   چا؛ ام شیریات     گونه های نوآوری در شعر معا ر ایران  (1383کامما)صوع تی   

   چا؛ لما   تهران  شیریات  چا  انداز شعر معا رایران(1384)زرااشی  سیدمهدی  

   چا؛ ام   52      د سوا:ه  نام نامه ی موسیقی ایران زمی ستایینر  مهدی  

   شبی ک   ی   ت  کرل درباغ بی برگیسیمیع بهبهاشی   

  تهران شیر ساع –ا امید صاالت و مقامات 1390)رضامحمد -شیی  کدک ی 

 _____________ (1381 )چتتا؛    شیتتر شتتی ادبیلات فارسللی از تصللر جللامی تللا روزگللار مللا

 ام 

 _____________(1370)   تهران   -  شیر دا  موسیقی شعر 

  چا؛ ام   شاشر موت     دفعر های زمانه  (1370)طاهباز  سیرما   

 تهتتران :  ،سلل ک شناسللی شعرفارسللی از رودکللی تللا شللاملو(    1381  محمتتد) ییغشمرضتتا    

 شیر  امی

 چا؛ ام     شیر لینر موسیقی در شعر سپید(  1380ر کی   محمول  

  اشتیتارات زموتتانوان ثاللثاخل گوهلای گالت– دای صیلرت بیلدار (1384)کا ی  مرتضتی    

   چا؛ لما 

  (   فصللنامه تخصصلی سل ک شناسلی نظل  و نثلر فارسلی )بهلار ادب(1389)ماهیار   عباا 

 8شمار  ویاوی  89تابوتان  -شمار  لما –سا  سوا -عرم  رارسی

   18شمار  -   -آموزش زبان و ادب فارسی(1383)محمدی  صو ع ی 

  مزارشمدیری  م موع  تاری  رره نی توا   تاب وی زشددی شام  ا وان لر ک ار  
 -www.noormags.com 
 www.Mardosalari .com 
 -WWW. Wikipedia.com 

 http://www.magiran.co                                       
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