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  *فرشته محمديان عمران

  **محمدرضا تركي

  چكيده
) 1319(سرايي فارسي در فاصلة تأسيس راديـو    هاي گوناگون ترانه  در ميان جريان

ها بـه كـالم     بيش از ساير جريان ترانة نوينو  گرا  ترانة سنت، دو جريان 1357تا 
از اين رو، محور اصلي اين پژوهش بررسي تطور كالم ترانة . اند  ترانه اهميت داده

. سراي شـاخص ايـن دو جريـان اسـت      هاي ده ترانه  فارسي از طريق تحليل ترانه
 هـاي   گراي راديويي، به ويژه ترانـه   هاي سنت  دهد كه ترانه  نتيجة پژوهش نشان مي

ها بر شـيوه و اسـلوبي     به دليل وجود ضوابط خاص حاكم بر راديو، تا مدت گلها
هـاي شـعر فارسـي در قالـب       دهنـدة سـنت    واحد سروده شده و به نـوعي  ادامـه  

هـاي نـوين بـا تأثيرپـذيري از شـعر معاصـر         اند؛ اين در حالي است كه ترانه  ترانه
اجتماعي زمان خود به مرور تغييرات سـبكي مهمـي    ـ  فارسي و تحوالت سياسي

  .اند  را در ترانه ايجاد كرده
  .راديو ،ترانة نوين ،گرا  ترانة سنت ،كالم ،ترانه :ها  كليدواژه

  
  مقدمه. 1

زمين وجود داشته است، اما موقعيت تاريخي آن در ميان   سرايي از ديرباز در ايران  سنّت ترانه
از يك سو، در طول تـاريخ، همـواره   . فرد است  انواع گوناگون ادبي و هنري بسيار منحصربه

هاي ادبي و موسيقايي پيوند خورده است و از سويي ديگر جايگـاه آن    با انواع و اقسام گونه
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 1.هـا سـخني از آن بگوينـد     اند كه در محافل رسميِ ادبـي يـا تـذكره     آن دانستهتر از  را پايين
گردد كه در طي آنها بـه    ترين تحقيقات پيرامون ترانه به مقاالت محمدتقي بهار بازمي  قديمي

  ).115- 116: 1351(بررسي تاريخي ترانه و ارتباط آن با ترانة امروزين پرداخته است 
هايي است كه به تاريخ موسيقي ايـران    وجود در اين زمينه كتاباز ديگر منابع امروزي م

هاي ساخت و پرداخت يك اثـر موسـيقايي در     اين آثار، اگرچه در ترسيم زمينه. اند  پرداخته
شرايط سياسي و اجتماعي متفاوت اهميت فراواني دارند، امـا عمـدتاً بـه تـاريخ تحـوالت      

سـرايان و    اي موارد، از پرداختن به ترانه  در پاره موسيقي و مشاهير مهم آن اشاره كرده و جز
  .اند  به ويژه كالم ترانه غافل مانده

سرايان و خـاطرات چـاپ شـده توسـط       گريختة ترانه  ها و گفتگوهاي جسته  مصاحبه
سرايي وجـود دارد و در    ها از معدود مراجع ديگري است كه در حوزة ترانه بعضي از آن

اي   گشاست، اما از سوي ديگر، پاره  هاي تاريخي آن بسيار گره  روشن ساختن برخي جنبه
  . هاي شخصي موجود در اين آثار از اعتبار و اهميت آن كاسته است  از قضاوت

با همة اين اوصاف، ترانه چنان كه بايـد و شـايد محـل پـژوهش واقـع نشـده و بـه        
جـود اسـت، بيشـتر    آنچه مو. اي تخصصي كمتر به اين موضوع پرداخته شده است  شيوه

هاي ادبي به   ها و وبالگ  سرايي، نشريات، وبگاه  ايست كه در محافل ترانه  مباحث پراكنده
از . آن پرداخته شده و كمتر صورت جدي، منسـجم و مكتـوب بـه خـود گرفتـه اسـت      

طرفي، قريب به اتفاق منابع موجود، به ترانه از منظـر كـالم ننگريسـته و بيشـتر تـاريخ      
ها   هاي آثار آن  سرايان و ويژگي  اند و كمتر از ترانه  والت آن را بررسي كردهموسيقي و تح

شك، شناخت جايگاه ترانة امروز و قضاوت دربارة آن متضـمن نقـد و     بي. اند  نامي برده
پژوهش حاضر، در نظر دارد ضمن بررسي . هاي گوناگون آن است  داوري و تحليل جنبه

هاي هر يك اشـاره    ترين ويژگي  در ترانة فارسي به اساسي هاي دو جريان مهم  متن ترانه
  .كرده و وجوه افتراق آنها را از هم بازشناسد

از دوران قاجار و بـه ويـژه از دوران مشـروطه شـكوفا      تصنيفترانه در قالب اصطالح 
، اما اگر بخـواهيم بـراي ترانـه بـه منزلـة گونـة ادبـي        )58: 1371ميرزانژاد موحد، (شود   مي

مند و رسمي به دنبال نقطة عطفـي باشـيم، بايـد تأسـيس راديـو را يكـي از         ص، نظاممشخ
، نه تنها شروع حـائز  1319تأسيس راديو در ارديبهشت . هاي آن بدانيم  ترين سرآغاز  اساسي

هـاي حـاكم     اهميتي در تحول فرهنگي ايرانيان و ابزار تبليغاتي مدرني براي اعمال سياسـت 
منـد    سرايي در ايـران و نظـام    ندي نيز در مسير تحوالت جريان ترانهبود، نقطة عطف قدرتم
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هاي مختلـف موسـيقي در آن     شك، با تأسيس راديو و شروع به كار برنامه  بي. كردن آن بود
هايي همچـون مطربـي و لـودگي تـا       ترانه به تشخّص و استقالل نسبي رسيد و از برچسب

اي،   سرايي حرفه  گيري ترانه  ترين بستر شكل  نقش راديو به عنوان مهم .اي رهايي يافت  اندازه
  .در تحول و پويايي ترانه انكارناپذير است

هاي گوناگوني پا به عرصة   سرايي فارسي تا وقوع انقالب اسالمي، جريان  در تاريخ ترانه
هـايي در    با تفاوتاند يا   حيات گذاشته، روزگاري در اوج بوده و سپس به حاشيه رانده شده

در اين ميان، نام دو جريان شاخص . اند  قالب و ساختار بار ديگر به حيات خويش ادامه داده
تـر و مانـدگارتر     ها برجسته  و تأثيرگذار، به ويژه از حيث پرداختن به كالم ترانه، از ساير نام

و نسـل  ) 1334(هـا  نخست، جريان ترانة سنّتي فارسي كه آغـاز آن بـه برنامـة گل   . نمايد  مي
گردد و ديگري، جرياني موسـوم بـه ترانـة      بازمي 1340و اوايل دهة  1330سرايان دهة   ترانه

  .اي دارد  سرايي فارسي جايگاه ويژه  نوين كه در تاريخ ترانه
هــاي عاميانــه و   هــاي ترانــة فارســي، از انــواع ترانــه  در قريــب بــه اتفــاق جريــان

ميهنـي، بـه رغـم اهميـت      - هاي محلي و سـرودهاي ملـي    بازاري گرفته تا ترانه  كوچه
هـا در اولويـت بـوده و      فراوان كالم در ارتباط با مخاطب، عنصر موسيقي و وزن ترانه

پـرداختن بـه ظرايـف ادبـي و      - اي  اي يا غيرحرفه  اعم از حرفه- سرا   اساساً براي ترانه
اعتنا بوده است، اما در دو زباني يا ارائة تفكري خاص در حوزة كالمِ ترانه كمتر محل 

هاي جديدي در   سرايان براي نخستين بار، به تجربه  جريان مطرح شده بسياري از ترانه
پـژوهش  . انـد   اي برداشته  هاي تازه  ها دست زده و هر كدام در اين مسير گام  اين حيطه

در گـرا و نـوين     حاضر، اساس كار خود را بر تحليل و بررسي كالم دو جريان سـنّت 
سرايان اين دو جريان، از گنجايش   بررسي آثار همة ترانه. ترانة فارسي قرار داده است

اين پژوهش بيرون بوده است؛ بنابراين، مالك گزينش خويش را بر چنـد اصـل مهـم    
سرايان گزينش شده در اين پـژوهش بـه عنـوان      نخست اينكه، همة ترانه: ايم  قرار داده

اند، در   آزمايي كرده  اشند؛ يعني حتّي اگر در حوزة شعر نيز طبعب   شناخته شده سرا  ترانه
سـرايان و    اند؛ دوم، كميت و كيفيت آثـار ايـن ترانـه     اي داشته  قلمروِ ترانه حيات حرفه

انـد؛ و سـوم، اطمينـان از اصـالت       هايي كه از خود به يادگـار گذاشـته    ماندگاري ترانه
هـاي رهـي معيـري،      گرا، ترانه  سرايان سنّت  ميان ترانهاز . ها ها و مضبوط بودن آن  ترانه

كرمانشاهي، بيژن ترقي، تـورج نگهبـان و پرويـز      صفا، رحيم معيني  سيداسماعيل نواب
سرايان جريان نوين، آثار ايرج جنتي عطـايي، شـهيار قنبـري، اردالن        وكيلي و از ترانه

  .اند  سرفراز و زويا زاكاريان گزينش و بررسي شده
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  )گلهابا شاخص برنامة (گراي فارسي   جريان ترانة سنّت. 2
هـا بعـد از     عنواني است كه سـال  گلها جريان موسوم به ترانة سنّتي فارسي يا ترانه به سبك

   و اساساً ترانه) 162: 1386كريمي، (ها بر آن اطالق شده است   پيدايش و رشد اين نوع ترانه
اي براي   در اين ميان شايد بتوان تا اندازه. در طول حيات خود فاقد نظرية رسمي بوده است

جريان ترانة نوين فارسي قائل به نوعي بيانية جمعي ناخودآگاه شد، اما پيشگامان اين جريان 
  .نيز چنان كه بايد و شايد، به وحدت آرائي كه الزمة يك جنبش هنري است، دست نيافتند

سـراياني نظيـر ميرناصـر شـريفي، ناصـر        ترانـه  گلهاهاي   شروع مجموعه برنامه پيش از
گريختـه    كردند و جسته  صفا با راديو همكاري مي  رستگارنژاد، رهي معيري و اسماعيل نواب

، اما جريان ترانة سنّتي فارسي به طور )130: 1354بديعي، (ساختند   هايي براي راديو مي  ترانه
حيات خود را آغاز گلها هاي   برنامه، به همت داود پيرنيا با مجموعه 1334مشخص، در سال 

سـرايي    در واقع، با شروع اين برنامه بود كـه سـبك ترانـه   ). 95: الف1387برخوردار، (كرد 
هـاي    سرايي پـيش از خـود تفـاوت     هاي ترانه  اين جريان با جريان. پديد آمدگلها  موسوم به

ها بود و   ا و امكاناتي برخوردار بود كه تنها خاص اين نوع ترانهه  از ظرفيت. آشكاري داشت
ترين ابزار ارتباط مـردم بـا موسـيقي بـدل       اي به نام راديو بود كه آن روزها به مهم  آن عرصه
  .شده بود

آمـد، امـا بـه      هاي آن در آغاز اقدامي تازه به شمار مي  و ترانه گلهااگرچه ساخت برنامة 
؛ )120- 121: همان(ساخته شد، شكل خاصي به خود گرفت  گلهاي كه براي هاي  مرور، ترانه

نيـز  گلهـا  سرايان اين جريان، حتي آنهايي كه خـارج از چـارچوب     به اين ترتيب، اكثر ترانه
زدند، نظير تورج نگهبان و پرويز وكيلي، براي سـرودن ترانـه در     دست به آفرينش ترانه مي
هـاي    كردند و از ايـن نظـر ميـان ترانـه      شناخته شدة آن پيروي مياين برنامه از راه و روش 

به همين دليل، از اين جريان با . هاي محسوسي وجود دارد  گلهايي و غير گلهايي آنها تفاوت
كنـيم    ياد مي گلهاسرايي به سبك   تمام مختصات ظاهري و فكري خاص خود با عنوان ترانه

  .سرايي به اين سبك است  ن پژوهش نيز ترانهگرا در اي  و مراد ما از ترانة سنت
  
  گراي فارسي  هاي زباني و ادبي جريان ترانة سنّت  ويژگي 1.2

  هاي تلفيقي  استفاده از قالب 1.1.2
اند و اساساً تقدم ملودي بـر    ها بر روي ملودي نوشته شده  جا كه بخش عمدة اين ترانه از آن
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 "قالـب "، )72: 1392فاطمي، (سرايي سنّتي مطرح است   كالم به عنوان اصلي ثابت در ترانه
سـرايان    شود و در واقع، ترانـه   هاي آن تعريف مي  ها با توجه به موسيقي و زير و بم  اين ترانه

هاي مختلفي اسـتفاده    با توجه به فراز و فرودهاي موسيقي و افت و خيزهاي آهنگ از قالب
و  "مسـتزاد "، "مثنـوي "زمـان از سـه قالـب      هـم اند؛ مثالً در يك ترانه ممكـن اسـت     كرده

سـرا يـك بيـت بـه صـورت مثنـوي         استفاده شده باشد؛ به اين شكل كه ترانـه  "چهارپاره"
هـا صـورتي     هايي و يا كوتاه و بلند كردن برخي مصراع  آورد، سپس با افزودن پاره يا پاره  مي

البته، ايـن  . كند  ه به آن اضافه ميدهد و سپس يك يا دو بند از چهارپار  مستزادگونه به آن مي
. هاي مختلفي به خـود بگيـرد    تواند به تناوب شكل  ها يكسان نيست و مي  الگو در همة ترانه

  :است "مثنوي"و  "غزل"از رهي معيري تلفيقي از اثر   نالة بيمثالً، ترانة 
 يـخواهه ـد از من چـناپدي ةلــوي شع/ يــاهـه كـانم چــج اثـر  بي ــةاي نال

 ر جز دود آهيـود اثــُـش نبـــزان آت/ ز داغ و درديــود ثمر، جرمي نبـزين گ

 ..يـــاهـــز روز سيـــــه جـــــب/ ل نديدمـدل بر زلف سياهي بستم و حاص

 اريــب  يــي خون مــده تا كــاي دي/ ي زاريــــنـه كــــــــاي دل، از چ

  وزد دل منــل ســـه چو گــينـدر س/ نــل مـحاص  يــب ــةالــه از نـــــك

ها كه به فراخور ملودي مـورد نظـر، محـل      در واقع، تحليل و بررسي اين گروه از ترانه
  .نمايد  شناسي سنتي دشوار مي  ها در آن متغير است، با قالب  قافيه و طول مصراع

  به ملودي   متكي بودن اوزان ترانه 2.1.2
ها و كشـش آنهـا بـر      ياري وجود دارد كه كوتاهي و بلندي مصوتها موارد بس  در اين ترانه

تـوان بـه     اساس كشش موسيقايي است و بدون درنظر داشتن ملوديِ ترانه به هيچ وجه نمي
نكتة ديگر تغيير مداوم وزن ترانه به تبعيت از ريتم و آهنگ است؛ . وزن ترانه دست پيدا كرد

هاي مختلـف در    ي موسيقي مجبور به استفاده از وزنسرا بر اساس فراز و فرودها  يعني ترانه
در ايـن  . ها تشخيص داد  توان يك نوع وزن ثابت را در اين نوع از ترانه  شود و نمي  ترانه مي

خوريم كه يا اصالً وزن عروضي ندارند و يا فاقـد وزن ثابـت     ها به موارد بسياري برمي  ترانه
ترانة . شود  كشش زماني آنها بر اساس ملودي تعيين ميها و   اند؛ بلكه كميت مصوت  عروضي

دهد كه وزن ترانه چگونـه در جهـت مطابقـت بـا       از پرويز وكيلي به خوبي نشان ميساقي 
  :ملودي پيوسته در حال تغيير است
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  مست و خرابم ام  ساقي ببين افسرده ام  ساقي ببين آزرده
 ردي جوابمـم كـامشب تو ه ربانـه مهــآه اي هميش

  قلب پاك مرا زير پا فكني ساقي اگر ساغرم شكني
  بر نميگيرم از كوي عشق تو دامن

  پيش مستان مريز آبروي دلم ساقي تويي آرزوي دلم ، گفتگوي دلم
  اين تو و اين دل من

  ..روي زمينم ةديوان

دهد كه به تبـع ملـودي     ترانة زير نمونة ديگري از اين تغييرات مداوم وزني را نشان مي
  :شده است ايجاد

 اين نشان ز كاروان به جا مانده  دا ماندهـاروان جــآتشي ز ك  

 راــمانده در ميان صح  يك جهان شراره، تنها  

 به سوز خود سازد  به درد خود سوزد  

 انــوفطنه و بالي ـفت  سوزد از جفاي دوران  

 به سوي او تازد  فناي او خواهد  

 ....اندمـا مـآتشي بودم، برج  من هم اي ياران تنها ماندم  

 لرزم بر خود از اين تنهايي  مي  پروايي  سوزم گر چه با بي  مي  

 افروزم  اني بزمـشعله ج  سوزم  خو هستي  آتشين  

 روزم  افروزي تيره  بزم  آرا  ي محفلـپناه  بي  

 كاروان روم ةچو گرد ره به بدرق  عنان اگرم همرهي كند  بخت سبك  

 رمان روم؟ـكو پاي قدرتي كه پيِ هم  كه برخيزم اي دريغكشم چو شعله   سر مي

  )بيژن ترقي/ آتش كاروان (

::آواز  
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  نبود تنوع در صنايع ادبي 3.1.2
هاي سنّتي فارسي محدود بودن صنايع ادبي در آن است؛   برانگيز در ترانه  يكي از نكات تأمل

پـرور،    بهـرام (اگرچه يكي از مباني بنيادي ترانه، سادگي و نزديكي به فهـم مخاطـب اسـت    
هـاي    هـاي درسـت و بـه جـا از عناصـر خيـال و شـيوه         ، اما در كنار آن، استفاده)19:1391

بـه   گلهاهاي   ترانه. تصويرآفريني موجب ماندگاري ترانه و ارتقاء سطح كيفيِ آن خواهد بود
    دليل تبعيت از معيارهاي شعر سنّتي به آن دسته از صنايعي كه در شعر كهـن فارسـي نمـود

و از وارد كردن شگردهاي بياني نوتري كه عموماً در شعر    اند، اقبال نشان داده  بيشتري داشته
نظير، تشبيه، استعاره و كنايه به ترتيـب    مراعات. اند  معاصر كاركرد فراواني دارند، پرهيز كرده

ناصر ادبي در آثار ها دارند، اما ميزان و نحوة استفاده از اين ع  بيشترين كاربرد را در اين ترانه
هايي   سرايان كم و بيش شبيه به يكديگر است؛ غير از موارد بيان شده، آرايه اين دسته از ترانه

شود، اما از اين ابزارهـاي    ها ديده مي  از قبيل مجاز، تلميح و تضاد هم به ندرت در اين ترانه
  :اي استفاده نشده است  ادبي به شكل خالقانه

  همه كس باده نوشد/ ه جا گل بجوشدهم/ گل من گل فروشد
  كه جهاني جوان شده/ همه كس مهربان شده/ همه جا گل عيان شده 

  گو مه دلنوازم چهره نپوشد/ مرغ چمن خروشد باده بجوشد 
  ز تو من ميخواهم بنشيني اي گل در اين گلشن با من

  ها در پايت دامن دامن  كه نسيم از مستي ريزد گل
  م گو از در آيدبهاري زيباتر آيد بهار
  ها به سرآيد  دگر دور جدايي

  نوبهاري را به دنبال خزان آوردي/ اي طبيعت بار دگر ارمغان اوردي 
  اي  خرمن گل شور بلبل ناز نرگس تاب سنبل در جهان آورده
  اي   از برايم بزم هستي شوق و شادي شور مستي رايگان آورده

  )صفا  نواب/ ارمغان طبيعت(
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هـاي سـنّتي را از     هاي خالقانه ترانـه   صنايع ادبي به ويژه نبود تصويرآفرينيمتنوع نبودن 
ها را به چند تصويرِ ثابت و اغلب تكـراري    تحرك و پويايي محروم كرده و فضاي اين ترانه

هايي كـه بـه ايـن سـبك       همانطور كه قبالً هم اشاره شد، در بيشتر ترانه. محدود كرده است
سـرا    ي مقدم بر كالم است و واضح است كه در چنين شـرايطي ترانـه  اند، ملود  ساخته شده

هاي آن دست به آفرينش ادبي بزند،   مجبور است در ساختار ملودي و با توجه به محدوديت
ها و پـرواز شـاعر در عـوالم      خيالي  بر خالف شعر كه در قلمروِ نازك - به همين دليل، ترانه

سرا در آن  گيرد كه ترانه  لب حالت خودآگاهي به خود مياغ - شود  نامحدود خيال آفريده مي
دهـد؛ بـا ايـن      پيوسته به موسيقي و تلفيق كالمِ خود با آن، بيش از هرچيز ديگر اهميت مـي 

اي از   هاي رهي معيري به دليل داشتن پيشينة غني در متون ادبيات كهن تـا انـدازه    حال ترانه
  .اين حيث مستثناست

  بر آن "بازگشت"محدود بودن تصاوير شعري و غالب بودن تفكر سبك  4.1.2
در ترانـه موسـيقي اسـت و     "خيـال "اگرچه يكي از عوامل اصلي در به وجود آمدن عنصر 

به درستي اظهار نظر كرد، اما    توان در باب ايماژهاي ترانه  بدون درنظر گرفتن اين عامل نمي
ا آن است كه عمدة آنهـا بـه پيـروي از اشـعار سـبك      ه  اين ترانه "صورخيال"نكتة مهم در 

بـه طـور كلـي،    . انـد   خراساني در محدودة دنياي محسوسات و به ويژه طبيعت ساخته شده
هاي سنّتي فارسي در قالب چند تصوير محدود كه بارها و بارها در اشعار   عناصر خيال ترانه

كه عمومـاً از   - ها  كار رفته در اين ترانه هاي به  استعاره. شوند  پيشينيان به كار رفته تعريف مي
، "گـل "، "آتشـين اللـه  "، "الله"كند كه به   يار و محبوبي را وصف مي - نوع مصرحه است

هـايي كـه در     و بسـياري از واژه  "شمع"، "سرو"، "بت"،"نوبهار"، "بهار"، "ماه"، "نوگل"
  :است   اند، تشبيه شده  اشعار فارسي عموماً بر معشوق داللت داشته

  )معيني كرمانشاهي/ واي از تنهايي ... (نيامدي تو مه من به لب آمد ز غمت جانم -
  )نگهبان/ افسون ... (يك شب اي مه افسونگر جانم را به فغان آور -
  )ترقي/ مكتب وفا ... (از من چه پرهيزي كه گل را خاري هم بايد -
  )نواب صفا/ نصيب عاشق (كي دارد چون گل بقا اي گل /هركس ندارد وفا اي گل - 
ة روز و شب بود ديد/ دهن  دور از آن مه غنچه/ به نوبهاران/ من ةالل  دور از آتشين -
  )رهي معيري/ اللة خونين(  من
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سرايان مختلف، وجود تمـايز سـبكي در     هاي ترانه  از طرفي، تكرار عناصر ثابت در ترانه
  :است   تصويرآفريني را دشوار كرده

  برآن دل خونين داغ كه داري/ الله چون روي ياري   اي آتشين -
  )رهي معيري/ اللة خونين(

  به دل چون الله داغت را نهفتم/ مكه از هجرت نخفت ها  چه شب/  ها  چه شب -
  )اسماعيل نواب صفا/ ها  چه شب(

  زير پاتو فرش مخملي چو گلشن ميكنم/ هاي داغ دل   با گالي باغ دل، الله -
  )ترقي بيژن/ تا بيايي(

  ام  جدا از تو با داغ حسرت چنان الله بنشسته/ ام   نگفتي به هر موي تو رشته آرزو بسته - 
  )تورج نگهبان/ پناهم ندادي(

ها غالباً حسي و در محدودة طبيعـت و مظـاهر آن خلـق      تشبيهات و استعارات اين ترانه
اگـر يكـي از   . شـود   مـي ها ديده   هاي ذهني به ندرت در اين ترانه  شده است و تصويرسازي

گرفتن از   طرفينِ تشبيه يا استعاره عقلي باشد، عموماً بر اساس رجوع به حافظة شعري و وام
  :هاي موجود در گذشته است و اثري از نوآوري و بكر بودن در آن نيست نمونه

گوشة چشمي ( ساز طـرب ساز و شبي از درم درآ/ بقا ةي لب نوشين تو صد چشما - 
  )رهي معيري/ به ما كن 

  )نواب صفا/ گلريزان (بيا كه چون عمر چمن دولت من بي تو شود طي  -
  )ترقي/ مرا نفريبي (تو بماني كه چو جاني در برم  -
  )نگهبان/ خاكستر(نقش آرزوها خفته در وجودم  -
  )معيني كرمانشاهي/ طاقتم ده ... (در ميان طوفان بر موج غم نشسته منم -

  ري و بسامد باالي بعضي از واژگانواژگان شعمحدود بودن  5- 1- 2
اي محـدود    هاي سنّتي فارسي حضور واژگاني خـاص در چرخـه    هاي ترانه  يكي از شاخصه
و در بسـته     هـا داده   هاي معنايي مشترك خود فضايي يكسان به اكثر ترانـه   است كه با طيف

هـايي   ها عمدتاً در قالب  اين ترانه. اند  ها تأثيري دو چندان داشته  بودن دايرة واژگاني اين ترانه
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شدند و از لحاظ معنايي نيز   كامالً سنّتي و با كلماتي متفاوت از زبان روزمرة مردم سروده مي
  .گفتند  از فضايي نسبتاً متفاوت با دنياي حقيقي سخن مي

اد دهـد كـه تعـد     ، نشان ميگلها ترانة ساخته شده در 350بر روي    به طور كلي، بررسي
كلمه است؛ اين در حالي است كه اين تعداد  4850ها حدود   واژگان به كار رفته در اين ترانه

اين تفاوت حاكي از آن است . كلمه رسيده است 5463ترانة نوين فارسي به حدود  200در 
كردنـد و بـه     گرا از واژگاني محدودتر با بارِ معنايي خاص استفاده مـي   سرايان سنّت كه ترانه

عـالوه بـر نقـش    . دادنـد   د كردن واژگان جديد در حوزة ترانه عالقة خاصي نشان نمـي وار
تـأثير    نيز در اين مسأله بـي  گلهاشناسي شخصي در اين امر، نوعِ تفكر حاكم بر برنامة   زيبايي
به فخامت شعر و همسو بودن آن با موسيقي سنگين و اصيل ايراني اهميت بسيار  گلها نبود؛
نـوعِ  . ها راه پيـدا كنـد    توانست به ساحت اين ترانه  اي نمي  همين جهت هر واژهداد و به   مي

سرايان را بـه سـمت و سـوي اسـتفاده از       ها به نوعي ترانه  موسيقي به كار رفته در اين ترانه
برخـوردار،  (تـر بودنـد     تـر و ادبـي    برد كه نسبت به كالمِ موسيقي عاميانه رسمي  واژگاني مي

؛ به اين معني كه تكرار اين واژگان و تركيبات، با نوع موسيقي ترانه كه در )104: الف1387
گذشته از محدود بـودن تعـداد   . شدند، همسويي داشت  هاي موسيقي ايراني اجرا مي  دستگاه

هاي معنايي مشترك به يكنواختي فضـاي    هايي با طيف  ها استفاده از واژه  واژگان در اين ترانه
 "عشـق "هاي بررسي شده در اين پژوهش   براي نمونه، در ترانه. دامن زده است ها  اين ترانه
 224و متعلقات معنايي آن  "مستي"بار؛  362هاي آن از قبيل مهر و محبت مجموعاً   و معادل

 57مجموعاً  "ماه، مه، ماهي، ماهم"بار و  150مجموعاً  "گل، گلها، گلي، گلزار، نوگل"بار؛ 
سازي يا بـه كـار بـردن      هاي جديد از طريق تركيب  از طرفي، ساخت واژه. اند  بار تكرار شده

سـرايان عمـدتاً از واژگـان      ها بسيار اندك است و اين ترانه تركيبات خودساخته در اين ترانه
  . اند  هاي پيشين استفاده كرده  پركاربرد اشعار دوره

  در ترانه "زبان رسمي" گرايش به استفاده از 6- 1- 2
هاي خويش   به ويژه پيشگامان آن، رهي معيري و نواب صفا، در ترانه گلها سرايان  ترانهعموم 

اي در سرودن ترانـه بـه شـكل      اند و هيچ تجربه  از زبان رسمي و مختصات آن استفاده كرده
   ها در شوراهاي شعر و ترانـه، بـه ويـژه در دوران رياسـت هـدايت       تا مدت. محاوره ندارند

هـا در    ين شورا، سرودن ترانه خارج از زبان رسمي ممنوع بود و بسياري از ترانهنيرسينا بر ا
صـفا، يكـي از     اسـماعيل نـواب  . شـدند   آن دوران تنها به علت مسألة زبان مردود تلقـي مـي  

در آن ايام به اشعاري كـه بـه   ": گويد  ترين اعضاي شوراي ترانة راديو در اين باره مي  قديمي
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/ 1، ج1382پـور،    بهمـن (  "داديم  شدند، اجازة پخش نمي  محاوره سروده ميزبان شكسته يا 
بازاري   هاي كوچه  در شرايطي ساخته شد كه انواع موسيقي گلهااز طرفي برنامة ). 192- 193

با هدف حفـظ و حمايـت از موسـيقي اصـيل      گلها. اي بازار موسيقي را پر كرده بود  و كافه
در كنـار پاسـداري از   . كـرد   هـا حركـت مـي     نگري  اين سطحي ايراني در واقع در واكنش به

اعـم از برجسـته يـا     - موسيقي اصيل ايراني احياي اشعار سنّتي فارسي و معرفي شاعران آن
؛ طبيعـي  )598- 599/ 2، ج 1373فـر،    نصيري(ها بود   از ديگر اهداف مهم اين برنامه - گمنام

از . ن راستا و با رعايت چنين موازيني گام بردارندسرايان اين جريان نيز در همي  بود كه ترانه
درصدد برآمدند تا با رعايت موازين سنّتي و زبان رسمي به سـهم   گلها سرايان  اين رو، ترانه

  .خود اين نقيصه را جبران كنند
هـاي پـاپ و     ، با تثبيت و رواج ترانـه 1350، به ويژه دهة 1340هاي پاياني دهة   در سال

گرا نيز خواسته يا ناخواسته به تجربياتي در   سرايان سنّت  آن، بعضي از ترانه محبوبيت فراگيرِ
هـا عمـدتاً بـه      امـا، اكثـر ايـن تجربـه    ) 332/ 1، ج1382پور،   بهمن(اند   اين حيطه دست زده

گاه به كاركردي كه زبـان محـاوره در ترانـة نـوين       شكستگي در حوزة زبان ختم شد و هيچ
  .دست يافت، نرسيد

 شه  ار زيبا ميــهب

  الله و گل واميشه
 لب تو پيدا مي شه يِنده روــوقتي كه خ

  شه  اي ز باغ گـل رو به دلم وا مي  پنجــره
 شه  تا تو ز ره ميرسي چه شور و غوغا مي

 )3( "ريبمـف"بتي بده ــه محـب

 )3( "غريبم"كه تو شهرعاشقي 

  )3( "پريشون"ي ز غم ـم و دلــمن

 )3( "پشيمون"ي بيا كه يه روز ميش

 كنه  نه ز غمت نغمه بپا ميـم به سيـدل

  كنه  وا ميــني شكسته هوس ساز و ن
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 كنه  نواي بلبل چمن رو غرق صفا مي

  كنه  ميسرا   نغمهو ـداي پايت دلمـص

  )بيژن ترقي/ اي به باغ گل   پنجره(

را مخـدوش   ها  در بيشتر موارد، آميختگي زبان رسمي و محاوره ساختار زباني اين ترانه
هـايي، آن    كرده و انسجام و يكدستي آنها را از بين برده است؛ اما به هر روي، چنين تجربـه 

هم در فضاي رسمي و ادبي آن روزها، زمينه را براي شكوفايي زبان محاوره در ترانة نـوين  
  :فراهم كرد

  روشن از آن دنياي دلهاست/ مهتاب پاييزي چه زيباست/ پاييزه برگ گل ميريزه
  با ماه آسماني ماه من امشب بيداره/ برجا بمان ستاره كامشب سحر نداره
  در قلب ما بهاره،گلهاي شادي دميده/ گرچه خزان رسيده، بخت گل آرميده
  ها بشكفد در خزان  با تو بس الله/ نوگل من تويي گرچه شد مهرگان

  )تورج نگهبان/ مهتاب پاييز (

  گراي فارسي  سنّتهاي فكري و محتوايي ترانة   ويژگي 2- 2
الشعراي بهار با تـأثّر از    هاي عارف قزويني و ملك  هاي دوران مشروطيت، به ويژه ترانه  ترانه

با اجتماع و تحوالت آن همگام و همراه بود و در برانگيختن افكـار   "شعر مشروطه"جريان 
/ 2ج، 1351پـور،    آرين(عمومي و به پيروزي رساندن جنبش مشروطيت نقش مهمي داشت 

تري به موسـيقي و    ؛ همين مسأله، حاكميت وقت را بر آن داشت تا نگاه حساس)249- 355
اي   به همـين دليـل، پـس از تأسـيس راديـو ترانـه بـه مقولـه        . باألخص كالمِ آن داشته باشد

ويژه  هاي اين دوران، به  گرا بر تمامي عناصر ترانه  تفكر سنّت. فرمايشي و سفارشي تبديل شد
ها كمترين اثري از اجتماع و   در اين ترانه. شدت نمايان است سرايانِ آن به  بيني ترانه  در جهان

 28هاي بعد از كودتاي   مثالً، در سال). 98: ب1387برخوردار، (تغيير و تحوالت آن نيست 
گفتند كه بـراي مـردم ناآشـنا      سرايان از دنيايي سخن مي  مرداد و شرايط دشوار آن، اين ترانه

زد،   اگر در اين مقطع زماني، در شعر معاصر فارسي نااميدي و يأس و خفقان موج مـي . بود



 113         محمدرضا تركيو    فرشته محمديان عمران

  

هـاي    هاي فـردي در راسـتاي سياسـت     ها با همان مضامين ثابت و دغدغه  هاي آن سال  ترانه
  .داشتند  حاكم بر راديو گام برمي

ت معشوق است ها يا وصف حاال  بيشتر اين ترانه. هاست  ماية اصلي اين ترانه  عشق درون
يا رنج دوري و شكايت از شب هجران و پناه بردن به مستي براي فراموشـي غـم عشـق و    

گرايـي    اي دارد طبيعـت   ها حضور برجسـته   مضمون ديگري كه در اين ترانه. جفاي معشوق
هاي  سرايان اين دوران، به ويژه نيرسينا، رواج دهندة نوعي از ترانه بودند كه جلوه  است؛ ترانه

 :كرد  طبيعت را وصف مي

  بر تن روحي تازه دهد فروردين  زيب گـلشن شد گل و نسرين  
  ... نرگـس پـرده برافكـند از رخ زيبا  خيمه زد سپه گل بر دشت و صحرا  

،  "گلـزار "، "چمـن "ويـژه   ها عمـدتاً طبيعـت و مظـاهر آن بـه      مكان و فضاي اين ترانه
هاي عاشقانه و ديـدارهاي عاشـق و     عمدة روايتو مواردي از اين دست است؛  "زار  سبزه"

هاي اجتماعي  در نتيجه، دور بودن از واقعيت. گيرد  ها صورت مي  معشوق هم در همين مكان
  .شود  پنداري مخاطب با كالم ترانه مي  ذات  به خوديِ خود مانع هم

بخشـي از  ها رواج نوعي عرفان است كـه بـه مـرور      از ديگر مضامين رايج در اين ترانه
از  گلهـا انديشة اولية سـاخت برنامـة   . ها را به خود اختصاص داده است  هاي اين سال ترانه
دانان برجستة كشور در آن حضور داشتند   هاي عرفاني شروع شد كه جمعي از موسيقي  حلقه

). 114: 1388لـوييزون،  (با انگيزة ترويج موسيقي عرفاني ايجاد كردند    و اساساً اين برنامه را
ناميـده اسـت    "هـاي عارفانـه    ترانـه "ها كه خود آنهـا را    نادره بديعي دربارة اين نوع از ترانه

  :گويد  مي
ها بيرون آمد و بيش از پيش به ميان مردم رفت تـا آنجـا     هاي عرفاني از خانقاه  كم ترانه  كم"

اي "كه آغاز آن ترانة هاي عرفاني در راديو افتادند   كه سرايندگان راديو به فكر سرودن ترانه
هاي عرفاني و فلسفي رايج شد و آنها كه خود   بود و بعد به شدت سرودن ترانه "آشناي من

جزء حلقة درويشان بودند يا مطالعات نظري در باب عرفان و فلسـفه داشـتند، مضـامين و    
سرايي   ترانههاي يك دوره از تاريخ   مطالب و نوع زبان عرفاني را در ترانه وارد كردند و ترانه

پر از اصطالحات و مضامين عرفاني اسـت كـه بـه    ) 1344هاي   تا حدود سال 1334(ايران 
  ).182: 1354( "گرديد  هايي بس سنگين و ارزشمند اجرا مي  همراهي آهنگ
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كه در اشعار عرفاني  - ها  رسد به صرف وجود كلماتي خاص در اين ترانه  اما، به نظر مي
ها را عرفاني دانست؛   توان چنين حكمي صادر كرد و اين ترانه  نمي - ندما بسامد بااليي داشت

هـا بخشـيده كـه      عرفاني به اين ترانه  اي از واژگان عرفانيِ محدود، فضايي شبه  بلكه مجموعه
هـا    هاي فارسي را تحت شعاع قرار داد؛ در واقع، اين ترانه  اي خاص مضامين ترانه  طي دوره

زمره فاصله گرفته و به مسائل معنوي و ماورائي توجه بيشـتري نشـان   به نوعي از مسائل رو
  :اند  داده

نوشتي اين   چون مي /نما  ادر قدرتـوي ق /با فكر ما  اـاي آشن/دارم سوالي اي خدا 
 اكيان راـسرنوشت ما خ

صورتگر فرش  ،آفرين  اي داورعرش/ قسمت چه كردي از ملك هستي افالكيان را
  وي مالك ملك يقين ،زمين

 يك يك ببينم هم ثابت و هم سيارگانت را /بايد به بال انديشه پويم هفت آسمانت را

  ..شايد كه خورشيد افكند آنجا فروغ ديگري/ در زهره و در مشتري ها كنم  بايد سياحت
  )معيني كرمانشاهي/ راز خلقت (

ها و تجربيـات خـاص خـود      گرا با آفرينشگري  سرايان سنت  در مجموع، هر يك از ترانه
در اين ميان، جايگاه . اي تازه فراهم كردند  زمينه را براي شكوفايي ترانه و گذار آن به مرحله

آرام واژگان و تعابير   با حضور او آرام. فرد است  و سهم پرويز وكيلي بسيار ويژه و منحصربه
و حتي عاشقانه در قالبي جديد  كنند و مضامين اجتماعي  اي به ساحت ترانه راه پيدا مي  تازه

اي نسـبتاً طـوالني در     بدين ترتيب، ترانة سنتي فارسـي پـس از طـي دوره   . شوند  عرضه مي
  .كند  ، در دو حيطة زبان و تفكر تحوالت مهمي را آغاز مي1340هاي پاياني دهة   سال

  
  جريان ترانة نوين فارسي. 3

سرايي در ايران به راه افتاد كه پيشگامان آن شهيار   اي از ترانه  ، موج تازه1340در اواخر دهة 
سرايان جديد   اي كه اين ترانه  مضامين تازه. قنبري، ايرج جنتي عطايي و اردالن سرفراز بودند
ذوقـي نظيـر اسـفنديار منفـردزاده، حسـن        وارد ترانه كردند، با همكاري آهنگسازان خـوش 

سرايي را   نوع جديدي از موسيقي و ترانه.. ان و زاده، بابك بيات، فريد زوالند، واروژ  شماعي
به دنبال تغيير و تحولي كه در موسيقي به وجود آمد، كالم ترانه نيز در مضمون . عرضه كرد
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گاه ساختار دچار تغيير و تحول شد و نوع جديدي از ترانه خلـق شـد كـه بعـدها بـه        و گه
  ).36: 1379قنبري، (معروف گرديد  "ترانة نوين"
  

  هاي زباني و ادبي جريان ترانة نوين  ويژگي 1.3
  هاي خاص همچون چهارپاره و مثنوي  گرايش به استفاده از قالب 1.1.3

سازي و گردش ريتم به صورتي بود كه بـه يـك قالـب      هاي سنّتي ذوق ملودي  اگر در ترانه
نوعي ثبات سازي موجب رسيدن به   هاي نوين، اَشكال آهنگ  شد، در ترانه  خاص منتهي نمي

هـاي گونـاگون شـعر      از ميان قالـب . ها گرديد  ها و پربسامد شدن بعضي قالب  در قالب ترانه
در ميـان ايـن دسـته از     - بـه ويـژه چهارپـاره    - "مثنـوي "و  "چهارپـاره "فارسي دو قالـب  

سرايان با اقبال بيشتري مواجه شد كه يكي از داليل آن ظرفيت باالي اين دو قالـب در    ترانه
  .روايتمندي و تقويت وجه داستاني ترانه بودجهت 

همچنين، بر اساس قوانين موسـيقي كـه مبحـث قرينـه در آن جايگـاهي واضـح دارد،       
هـاي    دهـد كـه از قرينـه     سرا مي  چهارپاره با توجه به چهار تكه بودنش اين امكان را به ترانه

شـوند، بـه كـرّات      ائـه مـي  اي ار  هاي شعري و ترانـه   ها و تركيب  آهنگين كه به صورت واژه
ضمن اينكه به وي اين امكان را داده كه يك معنا را در يك واحـد شـعري يـا    . استفاده كند

اي كه يك بند از چهارپاره است تمام كند؛ در صورتي كـه در غـزل، مصـراع يـا بيـت        ترانه
از است و در چهارپاره واحد، چهار مصراع است و اين امكـان بـراي آهنگسـ    Unitواحد يا 

اي چـون جـواب آواز     هاي دلخواه خود بعد از هر بند بـه گونـه  "اُوِرتور"وجود دارد كه از 
در  ينكـه با توجه بـه ا  ين نيزنو ةتران ياندر جرالبته، ). 206: 1382طغرلجردي، (استفاده كند 

هـا مشـاهده    در قالـب  يانـدك  ييـرات تغ يحفظ شده، گـاه ي از ملود كالم يتتبعمواردي، 
سرايان نوين، اردالن سرفراز و زويا زاكاريان به مثنوي و شهيار قنبري   يان ترانهدر م .شود يم

به چهارپاره توجه بيشتري دارند و ايرج جنتي عطايي تقريباً به صـورت متعـادلي از هـر دو    
صورت ين ثابت به ا يوةش يانجر ينا يها از ترانه يدر شمارالبته . قالب استفاده كرده است

بـه هـم    بند يعا به عنوان ترجمقفّ يتب يكبا  يوستهپ هم به هاي يتياز دوب يا است كه مجموعه
  :شوند يمرتبط م

 ام  ة مشرقياين قبيل ونيِـل طاعـاه

 فرنگ  شهر اي  شيشه  تويي اين مسافر
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  ه، پوست تو از مخمل سرخپوستم از جنس شبِ

 تو از پوست پلنگ پـوش  تن ،اولهـم از تـرخت

 ه دارم مال تو ـهر چي كدم مال من ـوي گنـب"

  "كارم مال تو  يه وجب خاك مال من هرچي مي

 خراش  گل آهن و آسمونـر جنـتو به فك

 ...تو واسه خواب ةمن به فكر يه اتاق انداز

 ه دارم مال تو ـدم مال من هر چي كـوي گنـب"

 "كارم مال تو  يه وجب خاك مال من هرچي مي

  )شهيار قنبري/ بوي خوب گندم(

  تغيير دستگاه واژگاني با ورود عناصر واژگاني جديد و نو شدن زبان 2.1.3
اي   شد، تغييرات گسترده 1350ترين عواملي كه موجب تحول كلي ترانه در دهة   يكي از مهم

بود كه در حيطة واژگان به وقوع پيوست؛ با تغيير در نوع نگرش شـاعران ايـن جريـان، در    
اين واژگان كه بـه نـوعي   . اصطالحات زبان نيز تغيير ايجاد شدها و   نوع گزينش آنها از واژه

سياسي جامعة خود بودنـد، موجـب تغييـر فضـاي كلـي       - انعكاس دهندة شرايط اجتماعي
هاي كهنه يا به طور كلي از ميان رفتند يا در قالب تصاوير جديد مفهـوم    واژه. ها شدند  ترانه

شب، قصه، گريه، تـن، خـاك، غربـت، صـدا،     "هايي مانند   واژه. معاصرتري به خود گرفتند
سايه، مرگ، رفتن، آينه، ديوار، اسم، فرياد، خون، باور، تنهايي، غريبه، زخم، وحشت، بغض، 

هـا محسـوب     به ترتيب پربسامدترين واژگان بـه كـار رفتـه در ايـن ترانـه      "غروب، جنگل
  .اند  شوند كه در بسياري موارد با بار ايدئولوژيكي خاصي نيز همراه  مي

هـاي سـنّتي كـاربرد فراوانـي       ها و تركيباتي كه در ترانه  گيري كمتر از برخي از واژه  بهره
ها و اصطالحات مربوط به عناصـر و مظـاهر زنـدگي امـروز و       داشته است، استفاده از واژه

 هاي به كار رفته در شعر كهن در معاني و مقاصد جديد، يعني همان تطور  گيري از واژه  بهره
و ورود آن به حيطة    ها در مجموع موجب نو شدن زبان ترانه  و تحول معنايي و مفهومي واژه

از سـوي  . زباني و واژگاني جديدي شد كه بناي ترانة نوين بر روي آن ساخته شـده اسـت  
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سرايان نوين، به ويژه، جنتي عطـايي و    سازي و خلق تركيبات جديد در آثار ترانه  ديگر، واژه
دل،   سـوزي، شـب    شكسـتگي، ترانـه    باد، غزل  تركيباتي مانند گل. شود  وان ديده ميقنبري فرا

ها كمك فراواني كرده است، البتّه بخشـي از    به گسترش واژگان ترانه.... شب و   خونگاه، هم
  .اند  اين تركيبات را جامعه نپذيرفته و به تركيبات زاياي زباني بدل نشده

  تسامح در اين زمينهوجود قوافي معيوب و  3.1.3
سرايان سنّتي بـه قواعـد ادب رسـمي عـدول از       چون و چراي ترانه  بندي بي  با توجه به پاي

سرايان نوين بيشتر بـر    اما ترانه. شود  هاي آنها به ندرت ديده مي  قواعد عمومي قافيه در ترانه
تـوان    هاي فراوانـي مـي    مونههاي آنها ن  جنبة شنيداري قافيه تأكيد داشتند؛ از اين رو، در ترانه

  . يافت كه در آنها قوافي خالي از اشكال نيست
  رهگي  مي م  ها بدجوري گريه  لهــنگو ديره، من از اين فاص -
  )قنبري/ هنوز ( گيره  ميم   بدجوري گريه ها  خودي  بي نگو ديره، من از اين  
  پلك تو فاصـلة دست و كاغذ و غـزل من و عاشقانـه بود -
  )شهيار قنبري/ نفس ( رستن از پيلة خواب اي كليد قفل  شعر خواب شاعرانه بود  
  اون كسي كـه سر سپرده مثل ما عاشق نبوده - 

  )سرفراز/ اي عشق (اما اون كه عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده   

  :هاست  قافيه كردن افعال مثبت و منفي از اشكاالت رايج قافيه در اين ترانه
  تو شايد شب آغاز باشهشام آخر بي  -
  )قنبري/ شام آخر (ساعت عزيمت تو ميشه انتها نباشه   

  استفاده از زبان محاوره 4.1.3
اي تصـويب شـد مبنـي بـر اينكـه        نامه  در دوران رياست نيرسينا بر شوراي ترانة راديو، آيين

 رسـتاخيز  جوانـان در مجلـة  . ها ممنوع اسـت   اي در ترانه  استفاده از لحن شكسته و محاوره
  :هاي نيرسينا در اين زمينه آمده است  دربارة سياست

او اصرار دارد به همه بقبوالند كه ترانه بايد زبان كتابت داشته باشد و دور از الفاظ عاميانـه  
كند چراكه او ركن اساسي زبان ترانه را كه همان زبان روزمرة مـردم    اما او اشتباه مي... باشد
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هاي شورا را نيز در جهت فكري خاص خود   نيرسينا همپالگي. داند  كوچه و بازار است نمي
  ). 38 - 39و  67: 1356. (كافي است خودش امضا كند و نظر بدهد... انتخاب كرده است

ها در جامعة ادبي نيز قابل قبـول نبـود و نـوعي      استفاده از زبان محاوره در ترانه تا مدت
سرايان زمانِ خـود    نادره بديعي بزرگترين عيب ترانهشد؛ تا جايي كه   گويي تلقي مي  سطحي

جوانـان  "دانـد و معتقـد اسـت      نداشتن قدرت بيان و ضـعف تكنيـك مـي   ) 1350دهة (را 
 "دهد  شان مي  گويي حالتي سبك به  ترانه  سرا فكر دارند انديشه دارند اما، همين شكسته  ترانه

)1354 :299.(  
آزمـايي چنـد تـن از      نامة مذكور لغو گرديد و با طبـع   به هر روي، بعد از چند سال آيين

در قلمروِ زبان محاوره شرايط براي حضـور    سرايان جوان   سرايان سنّتي و موفقيت ترانه ترانه
تـرين ويژگـي     مهـم . هاي ترانة نوين فـراهم شـد    ترين مؤلفه  جدي آن به عنوان يكي از مهم

ترين ركن   ترين و بنيادي  اي كه مهم  مؤلفه. يان استسرايي نوين، كاركرد زبان در اين جر ترانه
سرايي   هاي ترانه  ترين وجه تمايز اين جريان از ديگر جريان  شود و مهم  هر ترانه محسوب مي

كوشـد بـا     اي است كه از يك سو مي  سرايي نوين به گونه  راهبرد زبان در ترانه. معاصر است
ترين ارتباط را برقـرار    زبان محاوره با مخاطب صميمياستفاده از تمامي امكانات موجود در 

انديشد و در اين رهگـذار بـه     كند و از سويي ديگر به گسترش و بسط فرهنگ واژگاني مي
با تمام اين اوصـاف، در  ). 164: 1386كريمي، (كند   وجه ادبي و ماندگاري آثار نيز توجه مي

خـورد كـه بـه      د انسـجام زبـاني بـه چشـم مـي     هايي از نبو  هاي نوين نمونه  بسياري از ترانه
هاي اردالن سرفراز بـيش از همـه     اين آشفتگي زباني در ترانه. دستي اثر لطمه زده است  يك

  :نمايان است
  عالمه ياد يكتو اين تنهايي تلخ منو  -

  )تو  هاي بي  نفس(كسي كه رفته بر باد  رو به رويمنشسته   
  پا زدكسي كه عاشقانه به عشقش پشت  -

  )تو  هاي بي  نفس(رنگ فنا زد  خودبراي بودن من به   
  هام به ويروني رسيدم  باوري  من از خوش -

  )بهت(ديدم   لحظه نزديك يه لحظه دور مي يكتو را   
  شقايق درد من يكي دو تا نيست -
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  )گنجشكاي خونه(نيست  ها  بيگانهآخه درد من از   

  هاي عاميانه  كالم  ها و تكيه  المثل  ها، ضرب  استفاده از كنايه 5.1.3
ترانه، شعري سهلِ ممتنع است و ساختار زباني آن ريشه در مكالمات روزمرة مردم دارد، در 

هـا از جـنس     ها نيست و بيشتر كنايات اين  ترانه  كالم  هاي سنّتي اثر چنداني از اين تكيه  ترانه
هـا و    المثـل   هاي نوين، استفاده از ضـرب   ترانهاند؛ اما در   كنايات ادبي موجود در اشعار كهن

تـوان    اين موضوع را مـي . رود  هاي اساسي ترانه به شمار مي  هاي مردمي از ويژگي  كالم تكيه
هـاي فارسـي نيـز دانسـت كـه در آن        پسند غربـي بـر ترانـه     هاي مردم  حاصل تأثيرات ترانه

اني رايج در ميان طبقات گونـاگون جامعـه،   هاي زب  ها و داده  المثل  گفتگوهاي روزمره، ضرب
  .حضور پررنگي دارد

  )جنتي عطايي/ شب آفتابي( سوختن من ساختنمهعروسك قصة من  -
  )ايرج جنتي عطايي/ شرقي غمگين( آفتابش رو بومهترس از زمستون نيست كه  -
  )شهيار قنبري/ غريبه( مشت تو پيشم وا شدهغريبه / دل نمونده كه تو گولش بزني  - 
  )قنبري/ هفتة خاكستري(كه بارون بزنه  تو نخ ابرهگه كه چشم من   اما شعر تو مي - 
كمرم خم  هام بود  كوه اگه رو شونه/ شد  صدا بودي هيچكي حريفم نمي  اگه هم -

  )سرفراز/ صدا  هم(شد   نمي
  )زاكاريان/ گريه(مسأله داره گاهي اين دنيا مثل ما با خودش  -

  استفاده از بيان استعاري و نمادين 6.1.3
سرا به اشيا و عناصر موجود در هستي و كشف روابط   در كنار تغيير زبان، نگاه متفاوت ترانه

. آيـد   هاي نوين به حساب مي  ترين تحوالت سبكي ترانه  ترين و مهم  تازه ميان آنها از اساسي
هـاي سـنّتي فارسـي      ز اين نظـر بـا ترانـه   اند و ا  ها غرق در ابزارهاي تصويرآفريني  اين ترانه
گاه از محـدودة تشـبيهات و اسـتعارات متـداول       هاي سنّتي هيچ  ترانه "صورخيال". متفاوتند

نمـا و    راديو فراتر نرفته بود و ترانة فارسي تا چندين دهه در ميـان انبـوهي از تصـاوير نـخ    
جامعـه و نيـاز درونـي    بـا تغييـر و تحـوالت گونـاگون در     . زد  يكنواخت دسـت و پـا مـي   

هـاي    هـاي نـوتر و تـالش بـراي دور كـردن ترانـه از برچسـب         سرايان به كشف افـق   ترانه
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. هاي تغييرات گسترده در اين عرصه فراهم شد  آرام، زمينه  گويي آرام  نگري و سطحي  سطحي
ترجمه شده و هاي شعري معاصر و نيز آثار   ، با تأثيرپذيري از جريان1350سرايان دهة   ترانه

 "صـورخيال "به دنبال نگاه متفاوت خود به جهان و انسان در زمينة خلق فضاهاي تـازه در  
اغراق در بسياري از اين موارد حتي از شعر   هاي مهمي برداشتند و بي  هاي اين دهه گام  ترانه

ادبيات معاصـر،  سرايان نوين با   اين تغييرات عمدتاً به دليل آشنايي ترانه. نو نيز پيشي گرفتند
، صورت گرفته است 1350تغيير دنياي پيرامون و تحوالت اجتماعي و سياسي ايران در دهة 

 ).23: 1384گلرويي، (
ترين تأثيرات مشروطيت بر شعر فارسي، تغييراتي بود كه در نوع نگاه شاعر   يكي از مهم

كر، عناصر ادبـي و  نسبت به اجتماع حاصل گرديد و دامنة اين تحوالت عالوه بر زبان و تف
 يشةاند با در واقع، عناصر خيال به طور مستقيم. هاي كالمي را هم تحت شعاع قرار داد  آرايه

هاي نوين نيز به نوعي بازگو   ترانه. مرتبط گرديد او ي جامعةو فرهنگ ياجتماعينة شاعر و زم
تـوان بـه     مـي  كننده و مفسر شرايط سياسي اجتماعي روزگارِ خودند و از خالل تفسير آنهـا 

باز شدن نسبي فضاي سياسي در مقطعي از . شناختي جالب توجهي دست يافت  نتايج جامعه
هـاي    اين دهه زمينة بروز خالقيت و آزادانديشي را فراهم كرد؛ بسياري از صور خيال ترانـه 

هاسـت و بـار ايـدئولوژيكي دارد؛ از      اجتمـاعي آن سـال   - ، زاييدة فضاي سياسي1350دهة 
سرايان   ، بسياري از ترانه1350گر با سانسور و فشار دستگاه حاكم در نيمة دوم دهة سوي دي

ناگزير شدند تا از ابزارهايي همچون نماد و استعاره براي بيان مفاهيم مورد نظر خود استفاده 
كنند؛ بنابراين، بسياري از اين تصاوير همچون اشعار سمبوليستي شاعران نيمـايي در قالـب   

. هـاي سياسـي و اجتمـاعي قابـل تفسـيرند       اند و تنها با معـادل   ستعاري پيدا كردهنماد وجه ا
از جنتي عطايي است كه اكثر واژگان آن باري  كوچهترين ترانة نمادين فارسي ترانة   معروف

  :اند  و صبغة اجتماعي عميقي به آن بخشيده   استعاري يافته
  يوستههمه كوچه كه به هم پ ينا يونم

  بسته  بن ةوچـا، كــم يميِقد كــوچة
  يادگاريه يباغ خشك كه پر از شعرها يه گــلي   كاه ديوار
  يهمثل بودن جار يشهما و اون رود بزرگ كه هم ينب مونده

  تو گوش ماست يشهرود بزرگ، هم صـداي
  هاست  خوب بچه  وابـخ ييِصدا، الال اين
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  هاست  خاطره ـةكوچ  هست، يرچـا هـام كوچــه
  ماستست، اگه خشك، مال ماست، كوچة   تشنه اگه

  يريمگ  يپا م يمكوچه دار ينا ي، تويماومد ياكوچه به دن ينا توي
  بست بميريم  بن ــةكوچ ـينو همـت يدمثل پدربزرگ با مروز يه

  ه نهـ، مگيمق رودـا عاشـم اما
  يمبمون يـوار پشت د يمتون  نمي
  ، مگه نهيمتشنه بود هعمر يه ما

  يمونــحسرت بخ يــةآ نبايد
  يرمو بگ  ، دست خستهيرمو بگ  خسته دست
  ـيمراب كنــرو خ ــيگل يــوارد تــا
  و زود يرباشه د ي، هر روزيروز يه
  م به اون رود بزرگــبا ه رسيم  مي

  ـــوونــم  هنــــشـت تـنـــــاي
  زالل رود ــي اكــبه پ زنــيم  مي

  )جنتي عطايي/ بست   بن(

  تحول در تشبيه 7.1.3
هاي ترانة نوين استفاده از تشبيه در سـطحي گسـترده و متفـاوت      ترين ويژگي  يكي از مهم

در آفــرينش  "ســبك خراســاني"گــرا بــه تبعيــت از شــاعران   ســرايان ســنّت  ترانــه. اســت
آنهـا جـز در مـوارد    . كردنـد   عموماً از تصاوير محسوس و عيني استفاده مـي  "صورخيال"

هايشـان    كردند و به طور كلـي صـورخيال ترانـه     تشبيهات انتزاعي استفاده نميمعدودي از 
، در ماهيت تشـبيهات ترانـه   1350اما در دهة . مبتني بر محسوسات و طبيعت پيرامون بود

ترين موارد اين تغيير، فاصله گرفتن تشبيهات   يكي از مهم. تغييرات اساسي صورت گرفت
رايان به استفاده از تصاوير انتزاعي در ترانه اسـت و يكـي از   س  از امور حسي و تمايل ترانه

سـرايي اساسـاً در همـين موضـوع       ترين تمايزهاي سبكي ايـن دو جريـان مهـم ترانـه      مهم
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كند، بيشترين تغيير در تشبيه و اسـتعاره صـورت     وقتي سبكي تغيير مي. كند  خودنمايي مي
نمايد دچـار دگرگـوني     شبه رخ مي  در وجه گيرد، زيرا نگرش هنرمند به جهان كه بيشتر  مي
  ).136: 1381شميسا، (شود   مي

هاي نوين به پيروي از شعر معاصر عمدة تشبيهات عقلي و انتزاعي است و در   در ترانه
شبه به صورت طبيعـي از    به ارتباط آشكاري نيست و وجه  موارد بسياري بين مشبه و مشبه

امر در بعضي موارد، مانع ارتباط عموم مخاطبان با كالم ترانه  آيد؛ همين  به بيرون نمي  مشبه
  :شود  مي
 )زاكاريان/ خالي(زني تو آينة من   اي دريغ از تو كه مثل عكس عشق هنوزم داد مي - 

  )جنتي عطايي/ كندو (با من مرگ سنگ و انسان تاريخ پيرم  -
  )سرفراز/ نه گنجشكاي خو(هاي عاشق   تو همون شرمي كه از اون سرخه گونه -
  )قنبري/ نياز (تو مثل وسوسة شكار يك بادبادكي  -

اند كـه    ها در بيشتر موارد طرفين تشبيه مقيد به قيدي ذهني  نكتة ديگر آنكه، در اين ترانه
  :به پررنگ شدن فضاي انتزاعي اين تشبيهات كمكي دوچندان كرده است

  پروسوسه مثل شبخوني تگرگهصداي تو / صداي تو بيداري ريشـه آواز سبز برگه - 
  تصويري از آوازِ صريحِ قنديل و نور و برفه/ صداي تو آهنگ شكستن بغض يه دنيا حرفه  

  )جنتي عطايي/ هيشكي مثل تو نبود (
  هاش سياه، روي خونه جغد شوم  همه خونه/ تموم  ظهر يكشنبة من جدول نيمه -

  )قنبري/ هفتة خاكستري(

هاي اين جريان وفور تشبيهات مركـب اسـت     تشبيه در ترانهيكي ديگر از تحوالت مهم 
  :شود  سرايان منسوب به اين جريان ديده مي  كه در آثار تمام ترانه

  تر از شـبنم رو سـفرة برگ  تنهاتر از انسان در لحظة مـرگ ساده -
  اي طعـمة اين كندوي نيشم  قبيله محكوم خويشم غريبه  مطرود هم  

  )عطاييايرج جنتي / كندو (
  حديث عمر و آدم حديث باد برگه/ حتي خود تولد آغاز راه مرگه  -
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  )اردالن سرفراز/ تقدير (
  واسه آرش تير آخر واسه جاده يه سوار/ حصار  ستونم اگه شهري بي  اگه عكس چهل - 
  مثل بندر واسه قايق واسه قايق مثل پارو/ اگه پاكم مثل معبد اگه عاشق مثل هنـدو  

  )قنبري شهيار/ حرف(
  مثل نور و پروانه مثل ماهي به آب/ ما به هم رسيديم مثل باغ و مهتاب  -

  )زويا زاكاريان/ يه عاشق (
  
  هاي فكري و محتوايي ترانة نوين فارسي  ويژگي 2.3

هاي چريكي، مانند جريان سـياهكل، بخشـي از     گيري حركت  ، با شكل1340در اواخر دهة 
  .سياسي به خود گرفتاشعار اين دوره رنگ و بوي 
سرايي نيز كـه پـيش از آن معمـوالً شـامل اشـعار عاشـقانه،         در اين مقطع، جريان ترانه

گيـرد و شـاعران نـوپرداز جـواني       شد، سمت و سويي سياسي مـي  عارفانه و يا بازاري مي
چون شهيار قنبري، ايرج جنتي عطايي، اردالن سرفراز، عباس صفاري، مسـعود هوشـمند،   

نويسـند كـه     هاي سياسـي مـي    سرايي روي آورده و براي خوانندگان پاپ، ترانه رانه، به ت...
شـوند    ها مـي   ها دستگير و روانة زندان  بعضاً همراه با آوازخوانان، در زمرة هواداران چريك

  ).9/ 3، ج1377لنگرودي، (
هـاي    توان به ترانـه   اند، مي  هايي كه با الهام از اين واقعه سروده شده  ترين ترانه  از شاخص

به ايـن ترتيـب،   . از شهيار قنبري اشاره كرد جمعهترانة ايرج جنتي عطايي و  جنگل معروف
، با تأثيرپذيري از اشعار سياسي دهة قبل و نيز روي كار آمدن نسل جديدي از 1350در دهة 

ايان و سـر   سياسي وارد ترانه شد و بيـنش بخشـي از ترانـه    - سرايان، مضامين اجتماعي  ترانه
اي تغيير كرد؛ البتّه ايـن    مخاطبان نسبت به محتواي ترانه و كاركرد آن به شكل قابل مالحظه

هاي ميهني عارف و بهار آغـاز شـده     گرايي، در شعر مشروطه و پس از آن، با تصنيف  جامعه
  .ها از شعارزدگي نيز خالي نيستند بود كه به عنوان نخستين تجربه

هـاي    گرايي و توجه به دردها و آمال و آرمان  ، جامعه1350اواخر تا  1340از اواخر دهة 
با تأسيس استوديو طنين و واگذاري . ها تبديل شد  ترين مضامين ترانه  مردم به يكي از اساسي

آرام از   تر در انحصار خود راديو بود، ترانـه آرام  هاي خصوصي، كه پيش  توليد ترانه به بخش
ي رسمي راديو بيرون آمد و مجالي يافت تـا از مسـائل جامعـة    سيطرة تفكر حاكم و موسيق
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هاي نوين را پيوند  ترين معيارهاي ترانه  ايرج جنتي عطايي يكي از اساسي. خود سخن بگويد
  :داند  آن با جامعه مي

اما . ما موضوعات مختلفي داريم كه در ترانه هم بوده و موضوعاتي كم و بيش شبيه همن
 هـا و شـرايط     بره به نظر مـن نزديكـي بـا فعاليـت      زيرِ چترِ ترانة نوين مياون چه ترانه ر
اكنـون در    گيري اقشار و طبقات در اجتماع و شركت كردن سريع و هـم   اجتماعي و شكل
ش به نوعي وارد جهانِ   يعني به نظر من شايد بشه از منظر و آبگينه. ست  اتفاقات اجتماعي

وه شاخص ترانة نوين به نظر من اينه كه بشه ده سال بعـد،  يكي از وج. شناسي شد  جامعه
بيست سال بعد يا بعدترهاي بعد با خودش طعم و رنگ و حسِ دوران خودش ر داشـته  

: 1384گلرويـي، . (شناسي كرد  ش ر جامعه  باشه كه بشه از طريقش دوران به وجود آورنده
94.(  

اجتماعي دهة  - ه شرايط خاص سياسيدر عين حال، بايد به اين مسالة مهم توجه كرد ك
هاي غيرسياسـي آن دوره، بـه صـرف وجـود چنـد واژة        سبب شد تا بسياري از ترانه 1350

اجتماعي بـه خـود بگيرنـد؛ از ايـن رو، در تأويـل و تفسـير        - خاص و ممنوع، بار سياسي
گان با تأمل هاي اثر و روابط علت و معلولي واژ  هاي نوين بايد به زيرساخت بسياري از ترانه

  .بيشتري نگريست
هـاي    طور كه اشاره شد، عشق و متعلقات آن، درونماية اصلي و رايج بيشـتر ترانـه    همان

سـرايان نـوين، عشـق و      ترين ترانه  هاي برجسته  و در ترانه 1350در دهة . فارسي بوده است
غيـر فـردي تـوأم    كند و با نوعي دغدغة اجتماعي و   بيان مضامين عاشقانه دگرگوني پيدا مي

  .است
و  1350هـاي دهـة     در ترانه "عشق"كهربائيان در پژوهشي كه بر روي تغييرات گفتمان 

عشق در دهـة     هاي گفتمان  ترين ويژگي  ، يكي از اصلي)100: 1390(انجام داده است  1380
  :داند  مي "رفاقت و همراهي"را گفتمان  1350

عشق در ايـن  . اند  رده  طراز و هم  كشد كه هم  مي اين گفتمان عاشق و معشوقي را به تصوير"
رابطة ... افتد  كشند، اتفاق مي  اي نامطلوب كه هر دو از آن رنج مي)context(گفتمان در زمينه 

شود عاشق   اي است كه باعث مي  عاشقانه در اين گفتمان امري متقابل و همكاري دو جانبه
. تـر شـود    غلبه كنند و يا تحمل آن برايشان آسانو معشوق بتوانند بر اين شرايط نامطلوب 

با هم بودن، همسفر، همراه، رفيق، نوازش، : براي توصيف اين رابطه اغلب از تعابيري مانند
ر شـدن لحظـه     گاه، جان  قسمت كردن تنهايي، نجات،   تكيه هـا،    پناه، ياور، به داد رسيدن، پـ

  ."شود  استفاده مي... محرم راز و ها، همدم،   سنگ صبور بودن، گوش دادن به قصه
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هـاي سـنّتي پـيش از خـود از لحـاظ        با ترانـه  1350هاي عاشقانة دهة   به هر روي، ترانه
هاي آشكاري دارند كه بسياري از آنهـا بـه تحـوالت سياسـي و       شناسي عشق تفاوت  زيبايي

  :گردد  ماع بازميسرايان به زن و نقش او در اجت  تر ترانه  اجتماعي اين دهه و نگاه مدرن
 شكستنودـيده تو روزاي خــداد من رسه اي ب

 باي وحشت منــو شــربوني تـراغ مهــاي چ

 رديدـت هـاي  ظهــور حقيقت توي لحـــاي تبل

 ...و منو دادي به خورشيدـگرفتي تشب از  منوو ـت

 هاي وحشت  وقتي شب شب سفر بود توي كوچه

 به ظلمته بردنم ــوقتي هر سايه كسي بود واس

 راس من بودـــتپش ه  ي شب  ر ثانيهــوقتي ه

 م خنجر دوست بهترين لباس من بودــوقتي زخ

 م كشيديهــم مرــبه تن  ربونيـتو با دست مه

 بو دريديــش ةپرد  يـني گفتــرام از روشــب

 المتــر ســو برو سفـمن تـؤشه مــياور همي

 براي من شده عادت ور كه دوري ـم من نخــغ

 ر منـــوع اولين دوست اي رفيق آخـــاي طل

 انه ياور منــاي يگ  وشـــبسالمت سفرت خ

 رجا كه باشه هر جاي د نيا كه باشيـمقصدت ه

 ها كه باشي  ظهـــرز شقايق پشت لحـــاونور م

 ر بالي من بودـــرت باشه كه قلبت سپـــخاط

  رياي من بود  ت بيــها دست تو رفيق دســـتن

  )جنتي عطايي/ ه مومنياور هميش(
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هـاي ايـن دوره ديـده      هايي از آن در ترانـه   هاي ترانة نوين كه رگه  يكي ديگر از ويژگي
گرايـي و    ، پوچ)49: 1384گلرويي، ( شود و معلول شرايط خاص حاكم بر جامعه است   مي

در . استهويتي و به نوعي بدبيني به اوضاع و شرايط حاكم بر جامعه   انزوا، روزمرّگي و بي
هـاي پـس از    اين مقطع، ترانة فارسي، تحت تاثير سرخوردگي و يأس حاكم بر ادبيات سال

هاي حكومت وقـت    ها و   ارعاب  كودتا و به دنبال ناكامي در تحقق روياها و ادامة سركوب
. هـاي ايـن دهـه سـايه افكنـد       اي از  ترانه  در خود فرورفت و فضاي مبهم و تاريكي بر پاره

بـاغ  ، خونـه ، شـهرِ غـم  از سـرفراز؛   مسـخ ، مرداب، دوپنجره، تقدير، شقايقهايي مانند   ترانه
، سـقوط ، جمعـه ، هفتـة خاكسـتري  از جنتـي عطـايي؛ و    من از سـفر ميـام  ، كندو، خاكستر
هاي ديگرِ اين جريان همگي تصويرگر احساسـات    از قنبري و بسياري از ترانه غايب هميشه

هـاي    با اين حـال، ترانـه  . رو بود  با آنها روبه 1350شمند دهة و عواطفي بودند كه انسان اندي
با . ورزي و شمول تفكرگرايي حائز اهميت و درخور تأمل فراوانند  نوين از نظر عمق انديشه
تـوان مالحظـه     ها و ابعاد گوناگون انديشه و تفكر را مـي   ها جلوه  مطالعه و بررسي اين ترانه

مـق و  شـود و ع   هاي عاشقانه هم به وضـوح ديـده مـي     ترانهاين انديشمندي حتي در  . كرد
  .اصالت خاصي به آن داده است

 

  گيري  نتيجه. 4
سرايي معاصـر مـورد بررسـي و     سراي شاخص در ترانه  ترانه 10هاي   در اين پژوهش، ترانه

هاي توليد شده پس از تأسـيس راديـو    ما مجموعة ترانه. شناسي قرار گرفت تحليل و جريان
تعمق در مجمـوع آثـار ايـن    . ايران را به دو دستة ترانة سنّتي و ترانة نوگرا تقسيم كرديمدر 
سـرايي راديـو، اكثـر     دهد كه به دليل وجود ضـوابط خـاص در ترانـه     سرايان نشان مي  ترانه
هاي گوناگون كم و بيش مانند يكديگرند و به   گرا در جنبه  هاي منتسب به جريان سنت  ترانه

سلطة تفكر سبك بازگشـت در  . شود  شناسي تفاوت فراواني ميان آنها ديده نمي لحاظ سبك
شود و زبان، صورخيال و تفكر حاكم   هاي سنّتي ديده مي  هاي گوناگون بسياري از ترانه  جنبه

توان بـه    ها مي  هاي اين ترانه ترين ويژگي  از مهم. ها را تحت تأثير قرار داده است  بر اين ترانه
ها به ملودي، نبود تنـوع در صـنايع     هاي تلفيقي، متكي بودن اوزان اين ترانه  از قالب استفاده

ادبي و محدود و محسوس بودن تصاوير شعري، دايـرة بسـتة واژگـاني و اسـتفاده از زبـان      
  . رسمي اشاره كرد
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ترين رسانة   ، تثبيت تلويزيون به عنوان مهم1350تغيير و تحوالت سياسي كشور در دهة 
ه كنندة موسيقي، تأثيرات موسيقي پاپ بر ترانه، شروع مـوج نـوي سـينما در ايـران و     عرض

سرايي به همراه بسياري عوامل ديگر موجب شد تا   ظهور نسل جوان و نوگرا در عرصة ترانه
هـاي ايـن جريـان و      ميـان ترانـه  . ترانة سنّتي فارسي از بنيان دچار تحول و دگرگوني شـود 

گرا   هاي سنّت  اگر ترانه. هاي محسوسي وجود دارد  به لحاظ سبكي تفاوت گرا  هاي سنّت  ترانه
ايِ سـنّتي    با كمترين تأثيرپذيري از شعر معاصر همچنان از دنياي غير واقعي و شمع و پروانه

گفتند، ترانة نوين فارسي به تبعيت از شعر معاصر با نگرشـي اجتمـاعي بـه ترانـه       سخن مي
نو به ويژه در حيطة صورخيال و تفكر بـر ترانـة نـوين بـه وضـوح      تأثير شعر . نگريست  مي

، تغييـر دسـتگاه واژگـاني و    "چهارپـاره "هاي خاصي همچون   استفاده از قالب. آشكار است
اي از موازين شعري از جمله قافيه، استفاده از زبـان    ورود واژگان نو به ترانه، تسامح در پاره

تحوالت گسترده در صـورخيال بـه ويـژه اسـتفاده از بيـان       هاي عاميانه،  كالم  محاوره و تكيه
تـرين مختصـات زبـاني و ادبـي ترانـة نـوين        استعاري و تشبيهات انتزاعي و مركب از مهم

  .شوند  محسوب مي
  
  نوشت  پي

تـو  : ها خطاب تحقيرآميز ايرج ميـرزا بـه عـارف اسـت      ها و استخفاف  توجهي  نمونة بارز اين بي. 1
، )1353(الممالـك،    ميـرزا، جـالل    ايرج. (سازي  تو شاعر نيستي تصنيف/ گرازيآهويي مكن جانا 

  .كليات ديوان، چاپ سوم، به كوشش محمد محجوب، تهران، انديشه
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