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چكیده
ترانه گونهای بیناهنری است که از تلفیق ادبیات و موسیقی تولید میشود .اینکه «مفهوو ن ییتوت »  ،سواتااش بوه یوه
نحوی میباشد » و «دش تعامل با موسیقی یه مؤلفههایی داشد » پرسشهایی هتاند که با برشسی ادبیت ترانه ،دش بطن موسویقی
میتوا به پاسخ ن ها شسید .ترانه وجه ممیزههای ماعددی یو زبا  ،وز  ،لحن و ...با شعر داشد .دش این مقاله ،این شاتصهها
دش ترانه ،به صوشت مفهومی و همچنین با برشسی ترانههای سبکهای مخالف موسیقی از جهت ساتااشی به شو توصیفی -
تحلیلی موشد برشسی قراش گرفاهاند که نشا میدهد ترانه جزء جدایی ناپذیر موسیقی است ،همپوای صصور ایوات سورایندهی
تود ارکت می کند و دش هر سبک موسیقایی ،شنگ و بووی مخصووب بوه توود شا داشد کوه دش نهایوت تریبوونی بورای بیوا
دغدغههای صامهی مرد میشود.
واژگان کلیدی :ترانه ،موسیقی ،ملودی ،گونهی ادبی ،سبکهای موسیقایی

مقدمه
ترانه یکی از مؤلفههای برجتاهی هنری دش فرهنگ صامیانهی هر اجاماع است .ترانه به صنوا شسانهای که دش نغاز بوه
صوشت مانی نفریده شده ،دش تلفیق با سایر هنرها به صوشت دیداشی  -شنیداشی به مخاطب صرضه میشوود و بودین
گونه به اساقالل و هویّت تا میشسد و تما جنبههای ن نظیر موسیقی واژگا  ،لحن و  ...نمایا میگردد .به همین
دلیل ،ترانه شا کالمی میدانند که برای تلفیق با موسیقی و اجرا توسط یک موزیتین ( )musicianسوروده مویشوود.
دش اقیقت ،ترانه همانند جتمی است که نهنگ به ن شوح میبخشد .هریند دش این میا  ،ترانوههوایی بوودهانود کوه
هیچگاه با موسیقی تلفیق نشدهاند ،یعنی به صوشت نوشااشی و دش قالب مجموصوه ترانوه دش یوک کاوا بوه مخاطوب
صرضه شدهاند و همچنین ترانه هایی بوده که نهنگتاز ابادا ناوانتاه برای ن  ،نهنگی بتازد اما بعودها بورایش نهنوگ
ساتاه شده است که این نشا از ن داشد که دید نتبت به ترانه دش طول زما تغییور مویکنود و اگور ا تعریفوی از
ترانه اشائه می دهیم ،ممکن است بعدها این تعریف ،قابل توجیه نباشد ،هما طوش که ا  ،تعاشیف گذشاه از دشجهی
اصاباش ساقط گشاهاند .با همهی این اوصاف ،یک ییز بدیهی است ،ن هم اینکه دش سورود یوک ترانوه بایود تموامی
جوانب موسیقایی مدنظر باشد ،هر یند ترانه به صوشت صرفاً نوشااشی ،دلیل بر ترانه نبود ن نیتت.
تاساگاه موسیقی ایرانی به زما های بتیاش دوش دش صهد باساا باز میگوردد ( )...سورودهای موذهبی ماننود گاتاهوای
اوساا ( )...شیوههای شایج بیا دش دوشهی پیش از اسال به شماش مینید که دش ن  ،موسیقیسوازی نقوش مهموی ایفوا
میکرده است (صفوت و کاش  :1395 ،ب« .)48برابر کرد هجاها یا سیال های کال شا با اصوات دش قدیم تقطیو
می گفاند و معروف است که برای اولین باش این شسم توسط نکیتا یکوی از تواننودگا و نوازنودگا ناموداش صصور
تترو پرویز ساسانی معمول گشاه است» (طهماسبی :1380،ب .)40دش دوشهی اسالمی بین شعر و موسیقی جودایی
میافاد ،اما کشش و جذبهی ن به قوت تود باقی میماند .دش دوشهی اول شعر فاشسوی نیوز اشوعاشی بورای اجورای
موسیقی سروده میشدند .نمونها ماجرای شودکی و سرود شعر «بوی جوی مولیا نید همی» که نظامی صروضوی
ن شا دش کاا یهاش مقاله نوشده است( .صروضی سمرقندی :1327 ،ب ) 53-49امروزه دوباشه پیوند بوین ادبیوات و
موسیقی ،دش قالب ترانه ،به صنوا گونهای از ادبیات صامیانه ،برقراش شده است.
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پیشینهی پژوهش:
دش این زمینه تاکنو یهاش کاا نوشاه شده است .اولین کاا  ،با صنوا «مکث دش مه» و بوا صنووا فرصوی «نظریوات
بنیادین ترانه و ترانه سرایی دش ایرا » به قلم سعید کریمی میباشد که دش سال  1385توسط نشر دقایق دش کرج مناشر
مبانی ترانه سورایی» دش سوال  1393دش نشور فصول
گردیده است .دومین کاا نیز به قلم همین مؤلف ،با صنوا
پنجم مناشر شده است .دو کاا دیگری که دش این زمینه به یاپ شسیدهاند به قلم صلوی کمواشجی مویباشود :کاوا
«هنر ترانه سرایی» دش سال  1394توسط نشر مایا و کاا «بنیاد ترانه» دش سال 1395دش اناشاشات نیماژ .نکاهی مهموی
که دش طرح این پژوهشها هیچگاه به ن پرداتاه نشده ،پاانتیل سبکهای مخالوف موسویقایی دش برتووشد بوا ترانوه
است .اینکه کال دش انواع مخالف موسیقی یه قابلیتهایی داشد .بنده دش این مقاله بر ننم که صالوه بر اشائهی تعریفوی
از ترانه و ساتااش ن  ،مؤلفههایش شا دش برتوشد با سبکهای شاتص موسویقی برشسوی کونم .دش ایون مقالوه توال
میشود تا به شیوهی توصیفی-تحلیلی به این پرسشها پاسخ داده شود:
 ترانه ییتت و یه ساتااشی داشد ترانهی امروز یه تفاوتی با شعر کالسیک داشد نحوهی سرایش یک ترانه دش تلفیق با موسیقی یگونه استنیا هر سبک موسیقی ،ترانهی مخصوب به تود شا داشد این انعطاف دش سطح کال  ،یگونه بروز پیدا میکند .1تعریف ترانه
ترانه ،مانی ادبی است که قابلیت موسیقایی داشد و توانندهای میتوانند ن شا تحت قواصد موسیقایی اجرا کنود .ترانوه
به صوشت نوشااشی هم میتواند باشد امّا با ملودی ( )melodyو نهنگ است که هویّت و معنا پیدا میکند .بوه طووش
کلی ،ترانه و موسیقی ،مکمل یکدیگر هتاند« .ترانه ،کالمی است که برای اجرا شد سروده میشود و سرایندهی اثر،
همزما نیم نگاهی به ادبیات و موسیقی داشد .دش گزینش واژگا دقت میشود که تما ن هوا بورای اجورای تواننوده
مناسب بوده ( . )...دش این گزینش و ییدما و پدید نوشد بافت کلی اثر ،زمزمهپذیری و به طب ن  ،ملودیپذیری،
مدنظر پدید نوشنده قراش داشد» (کماشجی :1395 ،ب.)13-12
 .2تفاوت ترانه با شعر
ترانه با شعر تفاوتهایی داشد .یکی از این تفاوت ها مربوط به زبا است که دش ترانه معمو ً محاوشه و شکتواه و دش
شعر ،شسمی و معیاش میباشد .با این وجود ،از اشعاش کالسیک زیادی هم دش موسویقی معاصور اسوافاده مویشوود .بوه
صنوا مثال؛ توانندگانی یو «محتن یاوشی»« ،محمد اصفهانی»« ،شوزبوه نعموت اللهوی» و  ...از اشوعاش کالسویک
زیادی دش موسیقی پاپ ( )popبهره بردهاند.
صلی کماشجی ،بحث ساتااش و نزادی صمل سراینده شا به صنوا یکی از تفاوتهای ترانه بوا شوعر مطورح مویکنود و
میگوید« :ما دش ترانه ،قالب شا به اقاضای موقعیت ،بیا مفهو و افزایش تأثیر بور مخاطوب مویتووانیم تغییور دهویم.
همچنین دش کاشبرد قافیه میتوانیم از قافیههای نوایی یا دش مواشدی تاب از سج اسافاده کنویم .دش بحوث صورو ،
وز شا به اقاضای شرایط میشکنیم و ااوی بوا کنواش هوم قوراش داد شکونهوای مشوخص ،وز جدیودی بتوازیم»
(کماشجی:1395 ،ب .)14دش االی که شعر کالسیک از اوزا تاب صروضی تبعیت میکند که ما قادش نیتایم تاشج
از ن یاشیو ها دست به سرایش بزنیم.
 .3ساختار در ترانه
ساتااش دش هر اثری ،پیکرهی اصلی ن شا تشکیل میدهد .ترانه نیز از این ایث متاثنی نیتت .شناتت و برشسی
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ساتااش ن  ،نظیر زبا  ،وز و ...این امکا شا به ما میدهد که ابعاد شوشن و دشسای دش تعریف ترانه اشائه بدهیم.
 .1.3زبان
«زبا ترانه ،بتار اصلی اناقال اندیشههای سراینده به مخاطب بوده و صوامل تحوت نفووآ ن  ،نظیور نحووهی ییودما
واژگا یا ترکیبهای ساتاه شده دش نهایت به سبک یک ترانهسرا تام میشود .ترانه شسانهای است که دش بتار زبا
ماولد می شود و دش پیوند با سایر صلو و هنرهایی یو موسیقی به مخاطب نهایی مناقل میشود» (کمواشجی:1395 ،
ب .)137این زبا است که به سراینده امکا سرود شا میدهد« .یکی از بینهایت امکا های زبا  ،االوت شسوانگی
شوزمره ی ن است که همه کس با ن سر و کاش داشد؛ ولی هزاشا امکا دست نیافاه دش زبا هتوت کوه گواه ممکون
است بر اتب تصادف کشف شود و گاه تجربهی شاصر ،ن شا کشف میکند» (شفیعی کدکنی :1391 ،ب.)264
همانطوش که قبالً گفاه شد ،زبا یکی از تفاوت های اصلی بین ترانه و شعر کالسیک میباشد .زبوا اغلوب ترانوههوا،
محاوشه و شکتاه است .این کال میتواند معیاش و شسمی نیز باشد .مهمتورین صامول تعیوین کننودهی زبوا سورایش،
موضوع ترانه است .صامل دیگر ،وضعیت زبانی و ساتااش کالمی صصر ایات ترانهسرا میباشد .یرا که هیچگاه زبوا
ترانه از مرد مجزا نبوده است.
 .1.1.3زبان معیار و رسمی
«زبا معیاش ،ن گونهای است که دش مطبوصات به کاش می شود و دش مداشس تودشیس مویشوود (ترادگیول :1376 ،ب
 .) 27این زبا که دش شعر نتبت به ترانه کاشبرد بیشاری داشد ،دش قالب ترانه ،معمو ً بورای سورود نثواش اماسوی و
تغزلی اسافاده میشود .ابیات زیر ،سرودهی «فاضل نظری» به زبا شسمی دش قالب غزل میباشد که توسوط «محتون
یاوشی» دش سبک پاپ اجرا شده است:
به تداتافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو شفای و دلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم
هر یه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد(یاوشی« ،تدااافظی تلخ»)1395 ،
ابیات زیر هم نیز نمونهای از سروده هایی است که دش یاشیو زبا معیاش سروده شده ،ایون شوعر کوه اثور «اندیشوه
فو دوند» میباشد توسط «شضا یزدانی» دش سبک شاک ( )rockاجرا شده است:
پایا ماجراست شلیک کن شفیق
تا کاوه ناکجاست شلیک کن شفیق
دساوش می دهم ،نتش! صزیز من!
صالیجنا تواست شلیک کن شفیق
(یزدانی« ،شلیک کن شفیق»)1393 ،
 2-1-3زبان محاوره
«زبا اصلی سرایش ترانه ،وا داش نحوهی گفاگوهای شوزمره دش جامعهی ایرانی است و بر تالف زبا شسمی از فور
محاوشهای واژهها اسافاده میکند» (کماشجی :1395 ،ب .)139به صنوا مثال دش بیوت زیور از ترانوهی «نوابرده شنوج»
سرودهی «شوزبه بمانی» که توسط ااتا تواجه امیری دش سوبک پواپ اجورا گردیوده ،بوه جوای واژههوای «یوک»،
«وقتهایی»« ،ننقدش»« ،شوزهایی» و «میگردد» به ترتیب ،از واژههای «یه»« ،وقاایی»« ،اِنقد» و «شوزایی» و «مویگورده»
اسافاده شده است:
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یه وقاایی االم ننقد بده که می پرسم از هر کتی االاو
یه شوزایی اس می کنم پشت من
همه شهر می گرده دنبال تو(تواجه امیری« ،نابرده شنج»)1390 ،
اغلب ترانههای معاصر به همین زبا سروده و اجرا میشوند .اولویت ترانه سرا دوشی از شوکل شسومی واژههوا و توا
اد امکا  ،اسافاده از شکل محاوشهای ننها میباشد.
 3-1-3زبان معلّق
«زبا معلّق ،زبانی است که هیچ یک از الما های ( )elementsمخاص به زبا شسمی یا صامیانه شا نداشاه باشد و از
این شو میا زبا فاشسی و صامیانه معلق باشد» (سلطانی .)1384 ،اینگونه زبا شا دش بعضی ترانهها و یا قتمایهوایی
از یک ترانه میتوا دید که بین زبا محاوشهای و شسمی قراش داشند ،یعنی هویچ قطعیاوی بورای اناخوا محواوشه یوا
شسمی بود ننها وجود نداشد .صامل اصلی این تعلیق ،فر واژههایی میباشد که دش دو گونهی محاوشه و شسمی یکوی
هتاند .به صنوا مثال کلماتی یو «صادت»« ،قفس»« ،شگباش»« ،تنها»« ،سایه» و  ...دش هر دو شکل محواوشه و شسومی،
به یک گونه نوشاه و اسافاده میشوند .بیت زیر از ترانهای به نا «نفس» سرودهی «شهیاش قنبری» که توسط «داشیوو
اقبالی» دش سبک پاپ اجرا شده است ،این ینین زبانی داشد:
ای تو هم سقف صزیز ،ای تو هم گریهی من ،گریه هم فاصله بود
گریهی نتر ما ،نتر بازی صشق ،تام این قائله بود(اقبالی« ،نفس»)1356 ،
 .4.1.3لهجه و گویش
«برای سرایش ترانه از زبا محاوشه و لهجهی شایج دش تهرا اسافاده میشود .اما با ایون اوال بوا برشسوی ترانوههوای
فولکلوش مناطق گوناگو ایرا میتوا به ترانوههوایی بوا لهجوه و گوویش تواب منطقوه شسوید» (کمواشجی:1395 ،
ب .)142دش موسیقی معاصر ،از ترانههای زیادی با لهجهها و گویشهای مخالفی یوو گیلکوی ،کوردی ،لُوری و ...
اسافاده میشود که اغلب این ترانهها با موسیقی محلی هما گویش تلفیق میگردد .نمونههوایی از ترانوه بوا لهجوه و
گویش شا میتوا دش اکثر سبکهای موسیقایی یافت .ترانهی زیر اثر «صماد تراسوانی» ،سورودهای اسوت بوا لهجوهی
مشهدی که توسط «محمدشضا شجریا » دش سبک موسیقی سنای اجرا شده است:
یَرِگه کاشِ مو با تو دِشَه با مِگیرَه
آشه آشه صشق تو توی دِلُم جا مِگیرَه
شوز اول به تودُ گفاُم ایو مثه بَقی
اا کم کم مِبینُم کاش دِشَه با مِگیرَه (شجریا « ،صشق پیری»)1350 ،
 5 – 1-3لحن
«دستیین کرد واژگا و صباشات تاصی که منظوش سراینده شا مناقل کند ،مویتوانود دش ایجواد لحون موؤثر باشود.
واژههای «بفرما ،بشین ،بامرگ» هر سه یک صمل وااد شا میشساند اما هر کودا تعبیور مافواوتی دش لحون و واکونش
مخاطب داشند .اناخا صحیح پرسوناژهای ( )personageترانه و نتبت داد گویش تاب به یک پرسوناژ نیز دش
ایجاد لحن مؤثر است» (کماشجی :1395 ،ب .)145صامل اصلی دش تعیین لحن ترانه ،موضوع ن میباشود و بوه تبو
ن  ،شخصیت ها و جریا ااکم بر ترانه نیز دش این امر دتالت داشند .لحن یکی از صناصر بتیاش مهم ترانوه اسوت کوه
اس و اال جاشی دش ترانه نظیر صشق ،نفرت ،اتادت ،تشم ،بغض و  ...شا به مخاطب مناقل میکنود .ابیوات زیور
سرودهی «صلیرضا مرتضیقلی» که توسط «صلی صبدالمالکی» دش سبک پاپ اجرا شوده ،داشای لحون تنودی اسوت کوه
ااتاس نفرت و کینه شا به مخاطب میشساند:
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اینقد به صکتا تیره شو تا دق کنی
شبا تو باید بعد از این هق هق کنی

میگی نیتام قلبت توشده ترک ...تب به دَشَک
میگی نیتام موندی تنها و تک ...تب به دَشَک
(صبدالمالکی« ،تب به دَشَک»)1392 ،
پیش تر دش تعریف ترانه گفاه شد که ترانه با اجرای موسیقایی توسط یک تواننده به هویت میشسد« .لحون» شواهدی
بر اثبات این مدصاست ،یرا که نحوهی تواند  ،ملودی و نهنگ تلفیق شده با ترانه ،سوبک موسویقایی و  ...توأثیر بوه
سزایی دش اناقال پیا به مخاطب داشد .این ،لحن موزیتین است کوه صشوق ،نفورت ،بغوض و  ...نهفاوه دش توک توک
واژههای سروده شا به منصهی ظهوش میشساند و ن شا به مخاطب القوا مویکنود .هور کودا از سوبکهوای موسویقی،
پاانتیلها و قابلیتهای مخالفی دش ایجاد لحن و تأثیر کال بر مخاطب داشند.
 2-3وزن
«وز  ،ایجاد نظم و هماهنگی دش طول مصرعها و ییدما هجاهای هر مصرع است» (براهنوی :1380 ،ب .)453هوم
ینین گفاهاند« :وز  ،نوصی تناسب است .تناسب ،کیفیای است ااصل از ادشاک واودتی دش میوا اجوزای گونواگو ،
تناسب اگر دش مکا واق شد ن شا قرینه تواننود و اگور دش زموا واقو شود وز تواننود» (ناتول توانلری:1367 ،
ب .)10از ن جایی که ترانه دش نهایت با موسیقی تلفیق میشود ،وز ن نیز توا اودود بتویاش زیوادی تواب قواصود
موسیقایی است .این وز میتواند تکیهای و هجایی و به ندشت هوم صروضوی باشود« .وز شوعر صامیانوه مبانوی بور
ممیزه ی زبر زنجیری تکیه و شماش هجاها است ،اما شعر صروضی مبانی بر ممیزهی زبر زنجیری کشوش یوا اماوداد
است» (طبیبزاده :1382 ،ب.)28
 3-3قافیه
«به دو کلمهی مافاوت که دش پایا مصراعها نمده اند و اوروف نترشوا یکوی اسوت ،اصوطالا ًا قافیوه مویگوینود»
(شمیتا :1383 ،ب .)73دش ترانه نتبت به شعر ،اشکا ت قافیهای بیشتر دیده میشود ،زیورا ملوودی و نهنوگ ایون
قابلیت شا داشد که ضعفهایی از این قبیل شا جبرا کند .مثالً دش سبک شپ و هیپهاپ ) ،(hip hopدش اکثر موواشد،
قافیه ن شکل طبیعی و اساانداشد ادبی شا نداشد ولی از ن جا که جریا موسیقایی و نحوهی تواند موزیتین ،نقش
مهمی شا ایفا میکند ،این ضعفها دیده نمیشود و یا از ننها یشمپوشی میگوردد .بوا هموهی ایون اوصواف ،ضوعف
قافیه ،از مواشدی است که از ادبیت ترانه میکاهد .ابیات زیر از ترانهای به نا «تقودیر» سورودهی «مونوا برزویوی» کوه
توسط «شادمهر صقیلی» دش سبک پاپ اجرا شده است ،اشکا ت قافیهای داشد:
او لحظههای نتور از شفوان پشویمونت کنوه (صقیلی« ،تقودیر»،
کی با یه جمله مثه من میتونه نشومت کنه
)1388
واژههای «نشومِت» و «پشیمونِت» که دش این بیوت بوه صنووا واژههوای قافیوه نموده اسوت ،دش واقو «نشو  +وِت» و
«پشیمو  +وِت» هتاند که دش این صوشت کلمات «نشو » و «پشیمو » ،اروف نتر مشارکی نداشند و به هیچ صنوا
نمیتوانند واژههای قافیه باشند .دش ابیات زیر از «یاسر بخایاشی»(یاس) که توسط توود او دش سوبک شپ اجورا شوده
است نیز اشکال قافیهای دیده میشود:
و تنها دلخوشیم به قلم دسامه
ارفای تلخام که نمک زتممه
و از تدا میخوا من دوباشه بال پرواز (بخایاشی« ،وقت شفان»)1391 ،
و باز منم و اترت اینکه باز تنها
واژههای «زتممه» و «دسامه»« ،تنها » و «پرواز» که دو به دو با هم ،به صنوا قافیه گرفاوه شودهانود ،اشوکال قافیوهای
داشند .الباه دش این سروده ،قافیههای دشست و بدیعی هم وجود داشد:
اونجا بود که فهمید این قصه نتراشه
اس میکرد اتیراً ارفات با تراشه
من که اای لباس تنم به سلیقهی تو بود (هما )
من که هر دقیقه وابتاه به دقیقهی تو بود
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 4-3قالب
قالبهای پر کاشبرد دش ترانه صباشتاند از« :یهاشپاشه ،مثنوی و غزل» که اغلبشا داشای ترجی بندهایی هتاند که دش
سطح کال  ،تکراش میشوند.
 .1.4.3چهارپاره
«یهاشپاشه که گاهی به غلط به ن شباصیات پیوساه میگویند ،قالبی است که مقاش شواج شعر نو به وجوود نمود و ن
مرکب از بندهای دوبیای است که با هم افاراق قافیه و اتحاد معنی داشند .شایوجتورین شوکل ن ایون اسوت کوه فقوط
مصراعهای سمت یپ قافیه داشاه باشند» (شمیتا :1370 ،ب .)354شکل قراش گرفان قافیه دش این قالوب بوه شوکل
زیر است:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
*......................................................
*......................................................
×......................................................
×......................................................
یهاشپاشه یکی از قالبهای پر کاشبرد ترانههای معاصر مویباشود .ابیوات زیور از یهاشپواشهای اسوت بوه نوا «متوخ»
سرودهی «اشد سرفراز» که توسط «فرهاد مهراد» اجرا شده است:
میبینم صوشتمو تو نینه
با لبی تتاه میپرسم از تود
این غریبه کیه از من یی میتواد
او به من یا من به او تیره شد
باوش نمیشه هر یی میبینم
یشامو یه لحظه شو هم میذاش
به تود میگم که این صوشتکه!
میتونم از صوشتم وَشِ داش
(مهراد« ،نینه»)1350 ،
 2-4-3مثنوی
مثنوی ،یکی دیگر از قالبهای شایج دش ترانه سرایی است که دش کناش یهاشپاشه کاشبرد زیوادی داشد« .مثنووی منتوو
به مَثنی (دو تا دو تا) و به معنی دوتایی است ،زیرا دش هر بیت دو قافیهی متاقل نموده اسوت ،یعنوی هور دو مصوراع
قافیه داشد و با بیت بعد فرق میکند» (شمیتا :1370 ،ب .)330ساتااش به شکل زیر است:
*......................................................
*......................................................
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×................................................... ...
×................................................... ...
#......................................................
#......................................................
ابیات زیر از ترانهی «کویه ملی» سرودهی «یغما گلرویی» دش این قالب است که توسط «شضا یزدانی» دش سوبک شاک،
نهنگتازی و اجرا شده است:
هنوز صکس فردین به دیواششه
هنوز پرسه تو لهزاش کاششه
تو شویا هنوز بلیط میتره
میگه :این یهاششنبه شو میبَره
تو جیبا بلیطای بازندگی
شوی شونهها کوه این زندگی
(یزدانی« ،کویه ملی»)1389 ،
 3-4-3دو بیتی و رباعی
« شباصی ،منتو به شُباع (یهاشگا  ،هر ییزی که یهاش جزء داشاه باشد) و به معنی یهاشتوایی اسوت ،زیورا شوعری
است یهاش مصراصی که مطل ن  ،مصرّع و وز ن مفعولُ مفاصیولُ مفاصیولُ فَعَول اسوت» (شمیتوا :1370 ،ب.)332
شمیتا دوبیای شا هم ،مانند شباصی می داند با این تفاوت که وز ن مفواصیلن مفواصیلن فعوولن اسوت ،او هوم ینوین،
دوبیای شا ترانه نیز مینامند (شمیتا :1370 ،ب .)334و این شاید به دلیل صامیانه بود این قالب نتبت به قالبهوای
دیگر است .شکل قراش گرفان قافیه دش این دو قالب به صوشت زیر می باشد:
*......................................................
*......................................................
*.......................................................
......................................................
«دش شعر کالسیک ،تفاوت هایی نظیر وز ( )...یا نغاز با هجای نغازین کوتاه و بلند برای تمایز شبواصی و دوبیاوی دش
نظر گرفاه می شود اما دش سرایش ترانه ،تنها محل قراشگیری قافیوه مودنظر بووده و از سوایر ویژگویهوا یشومپوشوی
میشود» (کماشجی :1395 ،ب .)99ابیات زیر از ترانهی «زمتاو زمتاو » سرودهی «کامرا شسوولزاده» بوا هموین
قالب میباشد که توسط تود او دش سبک پاپ ،نهنگتازی و اجرا شده است:
زمتاو زمتاو به تو صاشقم
یه دنیا فراوو به تو صاشقم
مثه گل میمونی تو نغو من
مثه تاک گلدو به تو صاشقم
(شسولزاده« ،زمتاو زمتاو »)1395 ،
 4-4-3غزل
«غزل نا یکی از انواع مشخص شعر است و ن صباشت است از یند بیت (معمو ً هفت بیت) ماحدالوز کوه جمیو
مصاشی دو ابیات ن داشای قافیه هتاند و الباه ااماً دو مصراع بیت اول (مطل ) نیز قافیه داشند؛ شاصر دش بیت نتور
(مقط ) غزل ،معمو ً اسم شعری تود شا آکر میکند و یا بوه اصوطالح تخلوص مویکنود» (شمیتوا :1369 ،ب.)12
ساتااش ن به این گونه است:
*......................................................
*......................................................
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*......................................................
......................................................
*.....................................................
......................................................
از این قالب دش ترانهنویتی ،به صنوا «غزلترانوه» یواد مویشوود .بوه دلیول شیوام ( )rhythmeو سویر یوکسوویه و
یکنواتت نوای واژگانی ن  ،ننچنا که باید موشد اساقبال نهنگتازا قراش نمیگیرد .بوا ایون اوال ،قوالبی اسوت کوه
هرازگاهی دش ترانه ،اسافاده میشود .غزلترانهی زیر ،سرودهی «محمد زاشصی» نمونوهای از ایون قالوب مویباشود کوه
توسط «سیاو قمیشی» نهنگتازی و اجرا شده است:
نخ دلم هیشکی کناشت نیس سر کن با تودت
زیر و شو شو دنیا شو زیر و زبر کن با تودت
وقای میبینی تودت داشه کالفهت میکنه
از تودت پاشو تودت با و سفر کن با تودت
هر زمتاو پیش از این که شیشه پا بندت کنه
شاتهتو برداش و تمرین تبر کن با تودت
یا بتاز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین
یا بتوز و جنگلی شو شعلهوش کن با تودت
سر بچرتونی متیر شو به شوتو باتای
از پل تردید با قلبت گذش کن با تودت
تنها موندی با تودت با دشمنت با دوسات
نخ دلم هیشکی کناشت نیس سر کن با تودت
(قمیشی« ،تردید»)1393 ،
 5 -4 -3قالبهای نو
«شعر نو از نظر قالب سه نوع است -1 :شکل نیمایی که بدا شعر نزاد گویند .شعری است بوا وز صروضوی ،مناهوا
مصراع های ن مانند شعر سنای محدود به دو و سه و یهاش شکن نیتت و میتواند کمار از دو شکن و بیشار از یهواش
شکن داشاه باشد .قافیه دش طرز نیمایی جای منظم و مشخص نداشد -2 )...( .شوکل شواملویی کوه بودا شوعر سوپید
گویند .وز ونهنگ داشد ،مناها صروضی نیتت -3 )...( .شعر موج نو نوه تنهوا وز صروضوی نوداشد بلکوه نهنوگ و
موسیقی ن اای مانند شعر سپید هم نشکاش نیتت» (شمیتا :1370 ،ب  .)359-356از قالبهای نو نیوز دش ترانوهی
معاصر اسفاده میشود که ممکن است هم با زبا شسمی و هم با زبوا محواوشه باشود .ترانوهی «کودکانوه» سورودهی
«شهیاش قنبری» که توسط «فرهاد مهراد» اجرا شده ،نمونهای از این قالب دش ترانه و موسیقی معاصر است:
«بوی صیدی ،بوی توپ ،بوی کاغذ شنگی
بوی تند ماهی دودی وسط سفرهی نو
بوی یاس جانماز ترمهی مادشبزشگ
با اینا زمتاونو سر میکنم
با اینا تتاگیمو دش میکنم( »...مهراد« ،کودکانه»)1355 ،
 6-4-3ترجیعبند
ترجی دش شعر ،نوصی قالب شعری محتو میشود« :مجموصه ابیاتی است (ادود پنج تا بیتت بیوت) یوا مویتووا
گفت غزلهایی است که به وسیلهی یک بیت ثابتِ مُصرّع (بیت ترجی ) به هم وصل شوده باشوند» (شمیتوا:1370 ،
ب .)343اما دش ترانه تنها به ابیاتی اطالق میگردد که دش فواصلی از ترانه تکراش میشود که مویتوانود یوک بیوت یوا
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بیشتر باشد .این ابیات (ترجی بند) دش همهی قالب های موشد اسافاده دش ترانه ،کاشبرد داشد و مخاص بوه یوک قالوب
نیتت.
 .4انواع ترانه
ترانه ،پیش از هر ییزی ،اثری است نوشااشی که دش تلفیق با موسیقی به اثوری شونیداشی تبودیل مویشوود .ترانوه دش
سبکهای مخالف موسیقایی مؤلفه های مربوط به تود شا داشد که با توجه به این مؤلفهها به انوواع «لیریوک» (،)lyric
«وُشد» (« ،)wordتکتت» (« ،)textتصنیف» و «بحر طویل» تقتیم می شود:
 1-4لیریک
«لیریک» به معنای ترانهای است که تما شرایط ااکم بر ترانه از نظر ادبی شا داشا میباشد و هم ینوین اسواانداشدهای
ز شا برای اجرای موسیقایی داشد .از اداقل شرایطی که یک ترانهی اساانداشد باید ن شا داشاه باشود ،برتووشداشی
از قافیه ی دشست است ،از دیگر شرایط ،وز مناسب بورای اجورای موسویقایی مویباشود .ایون موان موزیوکهوا ،از
پرکاشبردترینهای به کاش گرفاه شده دش سبکهای پاپ و شاک هتاند.
 2-4وُرد
«وُشد» به معنای «لغت» میباشد و به مان موزیکهایی اطالق میشود که از سازما بندی یک ترانهی اساانداشد فاصوله
داشند .به صنوا مثال دش ن ها ،اشکا ت قافیهای دیده میشود و یا وز های ناماعاشفی داشند .این مان موزیک بیشتور
موشد اسافادهی سبکهای پاپ و نش اَند بی ( )R & Bاست .مان موزیک زیر از «امیود صتوکری» نمونوهای از ایون
گونه سرودهها میباشد که توسط تود او دش سبک پاپ نهنگتازی و اجرا شده است:
«یه اشاباهی کردمو ،دل تو شو شکتامو ،نمیبخشم تودمو
اا پشیمو شدمو ،میتوا که باشی پیشمو ،اق داشی نبخشیم
شرمندهتم که سااشه داشامو
دنبال او میگشامو
شاکی از این بود که من سااشهای نداش ( »...صتکری« ،سااشه»)1388 ،
 3-4تكست
تکتت ،مان موشد اسافاده دش سبکهای شپ و هیپهاپ و نش اند بی میباشد که دش ن  ،به قافیه پردازی با ن معنوا و
ساتااش ادبی نمینگرند و ضعف قافیه شا ،نحوهی بیا و به صباشتی فِلو ( )flowو اساایل ( )styleتواننوده کوه شَپِور
( )rapperیا شپکُن نا داشد ،جبرا میکند .دش اینگونه مانها ،با قافیههایی شو به شو هتوایم کوه اصوول قافیوههوای
اساانداشد ادبی شا نداشند و میتوا ن ها شا «شبه قافیه» و یا «قافیهی شنیداشی» نامید .اینگونه قافیهها که دش سبکهوای
شپ و هیپهاپ با ن سر و کاش داشیم ،دش اکثر مواق مربوط میشود به «واج»هایی که واجگاه مشارک یا نزدیوک بوه
هم داشند ،به طوشی که وقای دش نتر دو کلمه مینیند ،باصث ایجاد شبه قافیههایی شنیداشی می شوند:
هیچ مغزی نمیتواد دَش شِه
فقط اگه صَب داشاه باشی اله
(لشکری« ،یه شوز تو میاد»)1388 ،
 حروف «ر» و «ل» در واژههای قافیه ،واجگاه مشترک دارند.در تكستهای رپ و هیپ هاپ ،کلمات ،تا آن جایی که آهنگ و جریان موسیقایی حاکم برر کرار مزد داشرته
شكسته می شوند ،البته آن کلمات نیز ،باید این قابلیت را داشته باشند .مانند واژهی «صبر» در مثال برام کره بره
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صورت شكسته به کار گرفته شده است .از این گونه قابلیتهای محاورهای واژهها به وفور در این سربک دیرده
میشود و گاهی اوقات نیز به قافیه سازی کمک می کند:
با من قد بز من هوای تو شو نفس میکِشم
دست بیاش به سمام از کل دنیا دَس میکِشم
(سوشنا« ،با من قد بز »)1392 ،
واژههای «نفس» و «دست» دش مثال با نمی توانند کلمات قافیه باشوند اموا بوا بوه کواشگیری شوکل شکتواهی واژهی
«دست» یعنی «دَس» این امکا فراهم مینید .به نمونهای دیگر از اینگونه مواشد توجه کنید:
یه وقاایی االی هیچی نی
میذاشی پیش بیاد جای پیشبینی
(شای « ،یه وقاایی»)1395 ،
دش این بیت ،کلمهی «نیتت» دش دو مراله شکتاه شده است .یرا که اگر به هما شکل معیاش توود بوه کواش گرفاوه
میشد ،هیچ قافیهای با واژهی «پیشبینی» نمیساتت ،پس ابادا به «نیس»  -که باز هم قافیهای سواتاه نمویشوود -و
سپس به «نی» تبدیل گردیده است.
گاهی دش یکی از کلماتی که واژههای قافیه شا می سازند ،ارف یا اروفی نتبت به کلمهی دیگر بویشتور اسوت ،بوه
طوشی که اگر دش هنگا بیا واژه ،شدّت و تأکید ضعیفی نتبت به ن ارف یا اروف اصموال شوود ،شوبه قافیوهای
شنیداشی :ایجاد می گردد:
سال منو برسو مثه یه دصا بهش
بگو :زندگی جهنمه ،تو توبی تو بهشت
(نجفی« ،سال »)1393 ،
دو واژهی «بهش» و «بهشت» به صنوا قوافی دش نظر گرفاه شدهانود ،واژهی دو  ،یوک اورف نتوبت بوه واژهی اول،
بیش تر داشد و تواننده دش هنگا اجرای موسیقایی تکتت ،شدّت و تأکید ضعیفی نتبت به ایون اورف (ت) اصموال
میکند که مخاطب دش هنگا شنید ن توانش ،قافیهای شا ااتاس میکند .نمونههای دیگر:
صاشقم ...صاشق او با سری
او که تنها با ما پرید
(واادی« ،باد و باشو »)1392 ،
صصبانیا یه زلزلهی ده شیشاره تو
یرا او با یقهی بتاه و تهشیش بره تو
(بخایاشی« ،دشکم کن»)1383 ،
هر دوی ما طعم فقرو میدونیم
پول بره میاد جای اتم شو پیشونی
(مرژاک« ،بوی شفاقت»)1391 ،
گاهی دش دو کلمه ،اروفی اضافه وجود داشد و یا اروف نترشا با یکدیگر مافاوت است که باز هم اگر دش هنگوا
توانش ،شدّت و تأکید ضعیفی نتبت به ن ها اصمال شود ،شبه قافیه شنیداشی ایجاد می گردد:
دیگه تودتم میدونی اینه گفاهی صقل
باید با پول بشینی سر سفرهی صقد
(بخایاشی« ،دشکم کن»)1383 ،
مهم نیس او بیرو کی با س یا کی سره
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مهم اینه که یی میگذشه این با تو سرت
(ش « ،بیداش شو»)1391 ،
همیشه اینگونه نیتت و قوافی دشسای هم نیز دش تکتتها اسافاده میشود:
میالد که تاش شد صزا تبرداش شد
شهر ،پُرِ غال بود که شئیس ،جبّاش شد
(سوشنا« ،به بچهت بگو»)1392 ،
هر کی اومد جلوت گفت دلتوز توصه
شهر ،پُرِ غال بود که شئیس ،جبّاش شد
(سوشنا« ،به بچهت بگو»)1392 ،
هر کی اومد جلوت گفت دلتوز توصه
اا میبینی باصث غم امروز توصه
(نوشایی« ،افتوس»)1387 ،
دش تکتتها نیز مانند ترانههای دیگر سبکهای موسیقی ،بیت یا ابیاتی به صنووا ترجیو بنود وجوود داشد کوه بوه ن
«کروس» ( )chorusمی گویند .قتومتهوای دیگور تکتوت شا کوه متواقل از «کوروس» هتواند« ،وِشس» ()verse
مینامند.
اکثر تکتتها ،با زبا محاوشه و صامیانه نوشاه میشوند ،اما دش این بین ،گاه  -هریند به نودشت  -تکتوتهوایی بوا
زبا معیاش و کالسیک نیز دیده می شود:
برو ای دوست برو ای دتار پا محبت بر دو
دیده بر دیدهی من مفکن و ناز مفرو
(زِد« ،بغض سرد»)1394 ،
شب گواه ییتت گواه جنگ یا صلح بین دو لوند
گواه اتحاد شنگها به تیرگی ،گواه بز بین دو کمند
(سونامی« ،صماشت»)1395 ،
 4-4تصنیف
«تفاوت ترانه و تصنیف دش نحوه ی اجرا و کاشبرد اثر است .تصنیف ،کالمی موزو است که دش دساگاههای موسویقی
ایرانی کاشبرد داشاه و به صوشت ضربی ساتاه میشده است .تصنیف از نظر تمپوی ( )tempoنهنگ و میوزا بنودی
اثر بتیاش انعطاف پذیر است» (کماشجی :1395 ،ب .)32تصنیف از کهنترینهای شعر فاشسی محتو میشوود ،دش
ابادا دش مجالس بز توانده میشده است« .موسیقی مجلتی که دش مجالس دشبواش و امورا و ماموو اجورا مویشود،
کاشگزاشانی داشت که صباشت بودند از :منصفا  ،سازندگا  ،گویندگا و نقوا  .دش ایون میوا  ،منصوفا  ،سورایندگا
تصنیفی بودند که قطعهی ضربی-نوازی دش وز ها و فر های مانوع بود .توانندگا  ،نوازهایی میتواندند کوه وزنوی
نزاد داشت و گویندگا  ،تصنیفتوانی میکردند» (نزادهفر :1393 ،ب .)192دش موسیقی معاصر ،از سبکهایی که دش
ن تصنیف اسافاده میشود ،موسیقی سنای شا میتوا نا برد .دش این سبک ،از اشعاش شواصرانی نظیور مو نوا ،اواف ،
سعدی و  ...به وفوش اسافاده میشود .تصنیف زیر ،سرودهی «پرواز همای» نمونهای از تصنیفهای معاصور مویباشود
که توسط تود او دش سبک سنای ،نهنگتازی و اجرا شده است:
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باز هوایی شدهای یاش من
تواه نخواهی شدهای یاش من
باز مرا تا به کجا میکِشی
باز کجایی شدهای یاش من
وای به اال دل بیماش من
اال پریشا شده و زاش من
کاش من از کاش گذشت ای صنم
شوز و شب اندوه مکن باش من
(همای« ،باز هوایی شدهای»)1394 ،
 5-4بحر طویل
گونهای دیگر از اشعاش و ترانههایی که با موسیقی تلفیق میشوند و از باش موسیقایی بوا تری نتوبت بوه دیگور ماوو
برتوشداشند ،اشعاشی تحت صنوا «بحر طویل» میباشند« .بحر طویل ،شوعری شا گوینود کوه از تکوراش غیور محودود
پایه های صروضی ساتاه شود ،از افاصیل صروضی ننچه دش ساتان بحر طویل به کاش میشود فعالتن است ،این قتم شا
نمی توا از اقتا مشخص و معابر شعر به شماش نوشد یه دش اقیقت یک نوع تفنن ادبوی اسوت کوه گواهی شوعرا و
صااب طبعا طبعی نزموده و به ن صوشت ،مطایبات و فکاهیاتی به نظم نوشدهاند ،دش تعزیهها و نواوهسوراییهوای
قدیم نیز این شیوه ،ضمن محاوشات و تقریرات به کاش شفاه و شاید اساساً اصل و منشأ پیدایش این طورز ادای سوخن
هما نمایشنامههای مذهبی بوده است» (مؤتمن :1339 ،ب .)114این گونهی شعری اکثراً با موسویقی سونای تلفیوق
می شود.
«سال و صر اد
پیر و جوا  ،ترد و کبیر
قد تک تکاو صاف تو شو یشمو اقیر
بندهی معرکه گیر
کمی گتااخ و دلیر
به همین صحنه وزیر و سفیر
ز دیاش صجمتاا  ،شتصت از اضرت پیر
شیر یزدا  ،شه و سلطا و امیر( »...صجم باند« ،بحر طویل اصجمی»)1394 ،
نتیجه گیری
ترانه ،جزء جدایی ناپذیر موسیقی امروز به شماش مینید .مؤلفههای ن دش تلفیوق بوا موسویقی نموود پیودا مویکنود و
اینگونه به تعریف مشخصی می شسند .ترانه ،همپای صصر ایات سرایندهی تود ارکت میکند و تغییرات و تحو ت
زبانی ،واژگانی ،فرهنگی ،اجاماصی ،سیاسی ،اقاصادی و  ...هما برهه ی زمانی شا یاشنی ششود و بوالش توود قوراش
می دهد .ترانه نتبت به شعر ،نزدیکی و الفت بیشتری با صاموهی مورد داشد .از قلوب صموو  ،سور بیورو موینوشد،
تریبونی میشود که دغدغهها و نشزوهای شخصی و اجاماصی ن ها شا بیا میداشد ،از قابلیت انعطواف بتویاش بوا یی
برتوشداش است ،دش هر سبک موسیقی – با توجه به پاانتیل ن سبک – شنگ و بوی مافواوتی بوه توود مویگیورد و
نقطه ی اتصال هنرها و به تب ن هنرمندا ماعددی اصم از نهنگتاز ،تواننوده ،تنظویم کننوده و  ...بوه هوم مویشوود.
برشسی ترانه ،جدای از موسیقی ،امکا پذیر نیتت و اگر هم باشد ،تعریف دشست و دقیقی از ن به دست نموینیود.
امید است که دش نینده هر یک از مؤلفههای مربوط به ترانه دش سبکهای مخالف ،با توجه به شاتصههوای ن سوبک،
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دش مقالههای جداگانهای موشد تحقیق و پژوهش قراش گیرد تا بلکه تعاشیف و تعوابیر ،بوه دقوت و انتوجا بویشتوری
دست یابد ،یرا که ترانه ،متئلهای گتارده با موضوصات فرصی ماعددی میباشد..
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