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 گزاریسپاس
 گزارم.به من بخشید سپاس از درگاه خدای مهربان که فرصت اندوختن دانش را
یزم، جناب آقای ی عزاستاد راهنماها و الطاف پیش و پس از انتخاب موضوع، پیوسته از راهنمایی

ام و قدردان بسیار برده هایدکتر ابوالقاسم رادفر، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهره
ناب آقای دکتر های استاد فرزانه و محبوبم، جها و مهربانیزحمات ایشان هستم. همچنین، دلسوزی

تر زهرا پارساپور، علیرضا فوالدی، دانشیار دانشگاه کاشان، و استاد گرامی و عزیزم، سرکار خانم دک
رایم آسان کرد. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پشت سر گذاشتن این مسیر را ب

خواهم شتم عذر میهای بسیاری که داکنم و بابت زحمتگزاری میوسیله از این بزرگواران سپاسبدین
 کنم.یابی آرزو میشان تندرستی و کامبرای و

-صبوریا و همهربانیبرای پیشنهادهای ارزشمندش و همچنین آبادی، آقای علی سلم ،از همسرم
 .آرزو دارمرا  بهروزی و شادی ایشانکنم و هایش قدردانی می

های شعر مانند انه سرانجام رساندن این رساله، آسان نبودن دسترس به برخی دیوهای باز دشواری

خان عماد لشکر دیوان حیدرعلی کمالی، دیوان محمدهاشم افسر، دیوان میرزاعلی

جناب آقای  ویژهکتابخانۀ تخصصی ادبیات قم، به نازنینو... بود که به لطف مسؤوالن آشتیانی 

تاریخ اسالم،  و مسؤوالن عزیز کتابخانۀ تخصصی ،خانم سعیده سلطانیاسماعیل مهدوی راد و سرکار 
های این دوستان شای از این آثار فراهم شد. از تمام تالویژه جناب آقای علیرضا اباذری، نسخهبه

 .ها را خواستارمبهترینشان کنم و برایگزاری میبزرگوار سپاس
مژگان عسکری تشکر  ها زهرا یاسر، فهیمه فداکار ودریغ دوستانم، خانمهای بیدر پایان از محبت

 شان پیروزی امید دارم.کنم و برایمی
  



 ث

 

   چکیده
الب در طول تاریخ های مورداقبال شاعران ایران در دورۀ مشروطه، قالب مسمط است. این قاز قالب

از آن پدید آمده  گوناگون هایشکلویژه در دورۀ مشروطه دچار تغییر و تحوالتی شده، شعر فارسی، به
، مشترکاتی وجود بندبند و ترکیبهای دیگر مانند ترجیعاست. همچنین میان قالب مسمط و برخی قالب

و، ضمن تعریف رها را جزو توابع مسمط قلمداد کنیم. رسالۀ پیش شود بتوانیم آندارد که سبب می
های الف دیگر قالبنجامد که این قالب، برخادقیق قالب مسمط و بررسی تاریخچۀ آن، به این نتیجه می

از آن  عیکم سیزده شکل فرهفت شکل اصلی و دستشعر فارسی، دارای تعدد و تنوع شکلی است و 
سبب ند و یا بهبهای اصلی و فرعی درنتیجۀ تغییر تعداد مصاریع در هر وجود دارد. ایجاد این شکل

ند را در ایجاد چپژوهشگران علل و عواملی  گر است.ترکیب یکی از اقسام مسمط با یک یا دو قالب دی
کسمایی، و  شمسای و خامنهجعفر رفعت، تقی های اند که از آن جمله است تالششعر نو برشمرده

ین در برخی منابع به ها. همچنآشنا بودن نیما با زبان فرانسه و آثار غرب و به وام گرفتن تجدد از آن
وع و مقدار این که نآنالهوتی و عشقی در این زمینه اشاره شده است؛ بیهای کسانی مانند نوآوری
عران در ایجاد شعر یافته، سهم این شاهای انجامکه بنابر بررسیها مشخص شده باشد؛ حال آننوآوری

، وزن کاهشافیه، ترین شکل نوآوری در آثار این شاعران، تغییر جایگاه قنو انکارناشدنی است. مهم
دیگر و ا یکبول مصاریع، تغییر نوع چینش مصاریع در مسمط، تلفیق دو یا چند قسم مسمط تغییر ط

ای در نامه نمایشتلفیق مسمط با یک یا دو قالب دیگر است. این امور، در کنار اشعار روایی و بعضاً
 د مضامینشود. وروشعر نو محسوب می ایجاد های دورۀ مشروطه، از عوامل بسترسازی برایمسمط

جا یمایی است. از آنبرای ایجاد شعر ن ساززمینهسیاسی و اجتماعی روز در قالب مسمط، از دیگر عوامل 
صیفی ـ تحلیلی که با روش توها در قالب مسمط رخ داده است، این رساله که حجم عمدۀ این نوآوری

مشروطه، نوع و رۀ دوبر آن است تا با بررسی انواع مسمط و توابع آن در آثار شعرای نوشته شده است، 
 سهم هر یک از شاعران را با استقصای تام، در پیدایی شعر نو بررسی کند.

 هاکلیدواژه
 شعر فارسی، شعر معاصر، مسمط، مشروطه
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 مقدمه .1-1

ن دوره، است. در ای هویژه در دورۀ مشروطدر طول تاریخ ادب فارسی، به رایجهاي مسمط از قالب

د در این خواه، اشعاري متعدخواه و چه شاعران غیر مشروطهبسیاري از شاعران، چه شاعران مشروطه

ور طبع خود، فراخخواه، هریک به پردازان مشروطهگرفته، مسمطهاي شکلاند. بنابر بررسیقالب سروده

رسازي براي پیدایی جاکه منجر به بستاند. مطالعۀ این تغییرات ازآنتغییراتی را در این قالب پدید آورده

 شعر نو شده است، حایز اهمیت بسیار است.

 این رساله در پنج فصل تنظیم و نگاشته شده است.

همیت اوهش، قلمرو پژوهش، ژنظیر مسألۀ پ ،موضوع رساله این فصل به کلیات فصل اول )کلیات(:

 .اختصاص دارد ، روش و پیشینۀ پژوهش، اهدافو ضرورت

رداخته پآن  ه تعریف نوع ادبی و بررسی تاریخچۀبدر این فصل، نخست  )از انواع ادبی(: دومفصل 

ی مخالف بندي آثار به انواع ادبسپس به آراي منتقدانی پرداخته شده است که با تقسیماست. شده 

احیاي انواع هاي زهها و انگیانواع ادبی و همچنین شیوههاي تغییر ها و انگیزهشیوه . در ادامه،اندبوده

بندي انواع قسیمتهاي ادبی و نیز انواع ادبی و علوم و نظریهدربارۀ نیز ادبی واکاوي شده است. مباحثی 

طرح شده هاي شعري مدر پایان، رابطۀ انواع ادبی و قالب در این فصل مندرج است. ،ادبی در ایران

 است.

مسمط و  ی دارد: اقسام مسمط، توابع مسمط،این فصل سه بخش اصل )از مسمط(: سومفصل 

هاي ها افزودهآن ها که درآن دسته از مسمطها، اقسام، توابع و . در هر یک از این بخشهاي بدیعیافزوده

ح داده شده ها شراند و تاریخچه و ساختار هر یک از آنتعریف شدهبررسی و  بدیعی به کار رفته است،

اشتن برخی بند و چارپاره به سبب دبند، ترکیباست قوالبی مانند ترجیعاین نکته ضروري ذکر  است.

آن خش باین در اند. ها به قالب مسمط، جزو توابع مسمط دانسته و معرفی شدهاشتراکات و مشابهت

صل، بخشی به اند. در پایان این فتوابع مسمط که نمونه شعرهاي آن نادر است نیز تعریف شدهدسته از 

هاي تهاي مشابه قوالبی است که مشابههاي مشابه مندرج است. منظور از قالبنام مسمط و قالب

ن دن چنیمنظور از گنجانشوند. ها محسوب نمیاسمی با برخی از اقسام مسمط دارند، اما جزو مسمط

 است.برگزیده شده هاي شعري براي قوالب و تفنن اصالح اسامی مشترکی است که بعضاً ،بخشی

 دورۀ مشروطه در این فصل، تحوالت مسمط در شعر  (:دورۀ مشروطهمسمط در شعر ) چهارمفصل 

هاي ادبی، ساختار کلی مسمط در ضمن ویژگی .شده استدر سه سطح زبانی، ادبی و فکري بررسی 

هاي مندرج در دواوین بندي تمام مسمطبه این ترتیب که طرز قافیهشده است.  درج مشروطه دورۀشعر 

ها، ذیل اقسام مسمط و براساس چند مطلع آنشاعران مورد بررسی در این رساله، مشخص شده و 
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بندي طرز قافیهو ثانیاً اساس، اوالً تعداد اقسام و توابع مسمط هر شاعر، برایننمودار درج شده است. 

در این بخش، تالش شده است هیچ مسمطی از قلم نیفتد؛ بنابراین . آن اقسام و توابع مشخص شده است

ند یا آن دسته از اشعار که محصول ترکیب دو یا چاند، رسیدهحتی اشعاري که به نظر ناتمام و ناقص می

 مطرحار متفرقه تحت عنوان اشع، با یک یا دو قالب دیگرندقسم مسمط و یا حاصل ترکیب مسمط 

همین نوع اشعار دیده نوآوري شاعران در  عمدۀمتفرقه این است که  هايمسمط. علت بررسی اندشده

 .مشخص شود هر شاعر نوآوري میزانکند تا ها کمک میو مطالعۀ آن شودمی

ورۀ دنقش برخی شاعران  ،و پس از آن ،در ادامه، علل پرداختن شاعران دورۀ مشروطه به مسمط

یجاد اساز اند مسمط زمینهاموري که سبب شده. شده است مطرحمشروطه در بسترسازي براي شعر نو 

، ر یک مسمطد ، تغییر طول مصاریعکاهش وزنتغییر جایگاه قافیه، شعر نو دانسته شود بدین قرار است: 

ا یک یا بدیگر و تلفیق مسمط با یک تغییر نوع چینش مصاریع در مسمط، تلفیق دو یا چند قسم مسمط

دیگر ز اهاي دورۀ مشروطه، اي در مسمطنامهاشعار روایی و بعضاً نمایش همچنیندو قالب دیگر. 

امل ع، . ورود مضامین سیاسی و اجتماعی روز در قالب مسمطاستایجاد شعر نو  درعوامل بسترسازي 

 .استنقش داشته ایجاد شعر نیمایی  در دیگري است که

پایان  بحث مطرح شده است. دراین در ادامۀ  دورۀ مشروطههاي هاي سنتی با مسمطمقایسۀ مسمط

 هايمطویک تن از شاعران دورۀ مشروطه درج شده است. نمونۀ مسنامۀ مختصر چهلزندگی نیز، فصل

نمونه ج و نیز ترتیب درنامۀ شعرا ترتیب درج زندگی این شاعران در پیوست همین فصل مندرج است.

 .براساس تاریخ تولدشان، از قدیم به جدید استها هاي آنمسمط

 :است بدین قرارها نآار رفته است که توضیح برخی عالیم به ک در این فصل،

 کردن مصاریع از یکدیگر : جدا ،

 دیگرها از یککردن بیت : جدا /

 دیگر: جدا کردن بندها از یک //

 زد.پردارساله می آوردهايدستبندي جمعبه این فصل  گیری(:و نتیجهبندی جمعفصل پنجم )

 مسألۀ پژوهش .2-1

 فرمنوان یک عبهنیز اند. قالب مسمط دچار تغییر و تحول شدهگاه گوناگون  بنابر علل ادبی هايفرم

 شده است. گوناگون، دچار تغییر هايمختلف و با انگیزه مشروطه و تحت تأثیر عوامل ادبی، در دورۀ

أثیر عوامل سیاسی و ویژه در شعر ایجاد شد، تحت تمشروطه در ادبیات، به که در دورۀتحولی 

؛ عوامل اصلی این تحوالت، جز به امضا رسیدن فرمان مشروطیت، شامل تأسیس دارالفنون، اجتماعی بود

 دایرۀد. شونگاري، آشنایی با ادبیات فرنگ و... میاعزام دانشجو به خارج از کشور، رونق گرفتن روزنامه
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ت توان گفت در کنار موضوعاشمول موضوعات سیاسی و اجتماعی در این دوره بسیار وسیع است و می

-، موضوعاتی مانند آزادي، قانون، مشروطهمرسوم و متعارف کهن شعر فارسی، مانند عشق و عرفان

د. شونشعر فارسی می ز رجال حکومتی و دولتی، وارد حوزۀردن مردم، انتقاد اکخواهی، تالش براي آگاه

 ها این موضوعات را برتابیده است.هایی که دارد، بیش از دیگر قالبسبب ویژگیقالب مسمط به

بتکار او، ادامغانی و با کمّیت قالب مسمط باید گفت اگرچه این قالب از روزگار منوچهري  دربارۀ

اعران بوده ورد اقبال برخی از شادبی ایران معرفی شده است و در تمام ادوار شعر فارسی م به جامعۀ

دیگر  ، بسیار بیشتر ازشود در این دورهمشروطه مشخص می است، با بررسی دواوین شاعران دورۀ

فت کمتر توان با قاطعیت گکه میطوريادوار ادبی فارسی مورد توجه شاعران قرار گرفته است؛ به

یا عللی  شد. این امر قطعاً براساس علتشاعري در این دوره هست که در این قالب، شعري نسروده با

 شکل گرفته است.

-ع قافیهها شامل نومشروطه شکل گرفته است. این نوآوري هایی نیز در این قالب در دورۀنوآوري

صاریع دیگر شان در هر بند، متفاوت با تعداد مکه تعداد مصاریعاست بندي و همچنین داشتن بندهایی 

پدید  این امر، سبب( هستهاي الهوتی، عشقی و... چه در مسمطآن بندها در یک مسمط است )نظیر

 هایی متفاوت از قالب مسمط شده است.آمدن گونه

وتی، مانند اله ز شاعران،شود برخی امشروطه معلوم می مچنین با بررسی قالب مسمط در دورۀه

امل شاین تغییرات  اند.تغییراتی قابل توجه در نظام این قالب ایجاد کرده شمال و...،عشقی، نسیم میرزادۀ

مسمطی واحد  شدن تعداد مصاریع بندها دران مصاریع، تغییر وزن، کم و زیادبندي، نوع چیدمنوع قافیه

ده جاد شعر نو بوای منظوربهسرمشقی براي نیما یوشیج  احتماالًشود. این امر از این دیدگاه که و... می

 .دارد، اهمیت است

اعران مشروطه و روي آوردن اکثر قریب به اتفاق ش غم اهمیت داشتن قالب مسمط در دورۀرعلی

 اند.نشده هنوز معرفیپرداز ـ به جز چند شاعر سرشناس ـ این دوره به این قالب، شاعران مسمط

 :شده است تالشاین رساله در اساس، براین

توجه وردمشروطه، م که در دورۀضمن بررسی علل ایجاد، تغییر و یا احیاي انواع ادبی، قالب مسمط 

وردن شاعران هاي روي آانگیزه یافته است، شناسایی و واکاوي شده، قرار گرفته و تغییراتی در آن راه

 د.نبه این قالب بررسی شو

لمقدور اصورت نگرفته است، پژوهشی حتیکه در منابع مربوط، معرفی دقیقی از این قالب جاآناز

 گیرد. صورتخصوص معرفی انواع مسمط، توابع و بدایع آن کامل در
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از به بررسی تغییرات در قالب مسمط، از دو دیدگاه رشد کمّی و تغییرات کیفی )در فرم و محتوا( نی

ب بندبند سبمسمط بهجاکه آناز .اندهدارد. این تحوالت در سه سطح زبانی، ادبی و فکري بررسی شد

که در  عاتیآورد، در این رساله، با تفصیل موضوعی، تمام موضومختلف را تاب می موضوعاتبودنش، 

 شود.مشروطه مطرح شده است، مشخص می این قالب شعري در دورۀ

الب مشروطه به ق ی شاعران دورۀعلت یا علل اقبال عموم شده استاز دیدگاه کمیّت نیز سعی 

 شود. مسمط واکاوي

هاي گوناگون، هاز دیدگا اقسام اینآن، تمام  اقسامطرح براي هر یک از  مسمط و ارائۀ اقسامبا بررسی 

گیري کلششود. با به کارگیري این روش، ضمن بررسی تأثیر تغییرات مذکور در شناسایی و بررسی می

 شود.سازي براي ظهور شعر نو مشخص میشعر نیمایی، سهم هر شاعر در زمینه

در این  مشروطه، از دیگر مسایل مورد توجه پردازان در دورۀدر نهایت، شناسایی و معرفی مسمط

 رساله است.

 موضوع پژوهش .3-1

تی، موضوع ط سنّآن با مسمّ بهار تا نیما و مقایسۀ، از دورۀ مشروطهسرایی در شعر طمسمّبررسی 

 اصلی این رساله است.

 قلمرو پژوهش .4-1

ز ایش و کمی پس عصر مشروطه )کمی پقلمرو مکانی این پژوهش ایران است. قلمرو زمانی آن، 

یج را در محمدتقی بهار تا حیات نیما یوش حیاتاز  سخن، قلمرو زمانی این پژوهشدیگرآن( است. به

هار تا تولد تولد ب بب کم بودن تعداد شاعران در فاصلۀسبه که است این نکته ضروري گیرد. ذکربر می

از نیما  هاي چند شاعر که تولدشان پیش از بهار بوده است و چند شاعر که تولدشان پسنیما، مسمط

ه.ش را شامل 1288ه.ش تا 1214طور دقیق از تاریخ زمانی، به این قلمرو .اندشدهبوده است نیز، بررسی 

حث است، ب مورد ترین شاعر در دورۀدیمیشاه که قعلیشدن صفیشود؛ یعنی به ترتیب، تاریخ زادهمی

گیرد. ار میهایش مورد مطالعه قرفیروزکوهی که آخرین شاعري است که مسمطشدن امیريتا تاریخ زاده

شعر معاصر  صطالحدر این رساله، گاه به جاي شعر مشروطه، با تسامح اکه، دیگر این نکتۀ قابل اشارۀ

 استفاده شده است.

مرو قلترین شاعران آغاز و پایان این دوره صورت گرفته است. اساس مهمگذاري براین نام 

 است.اقسام و توابع مسمط ، این پژوهشموضوعی 

 اهمیت و ضرورت پژوهش .5-1

هاي ژانر رو به گسترش تازگی نظریهکه بهت مجدد یافته است؛ تاجاییاهمی امروزه علم انواع ادبی
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هاي ایجاد، تغییر و ها و انگیزهدانش جاي طرح دارد، مبحث روشیکی از مباحثی که در این . اندنهاده

 اند تا نقض شوند.پردازان این حوزه، قوانین ادبی وضع شدهاحیاي انواع ادبی است؛ چه، بنابر نظر تئوري

شود این ( در فصلی از این رساله تالش می231: 1395صباغ، زرقانی، قرباناز نقلبهساموئل جانسون، )

تر انواع ادبی جدید، از رهگذر ثابت شود که اگرچه، ایجاد نوع ادبی جدید منتفی نیست، بیشموضوع 

هایی گوناگون مانند نوآوري محتوایی، اند. این تغییرات با روشتغییر یا احیاي انواع ادبی قدیم پدید آمده

ایی مانند سفارش یا نیاز هرود و انگیزهترکیب دو یا چند نوع ادبی، تغییرات جزئی یا کلی و... پیش می

 .جامعه، طرز تعامل اثر با واقعیت، ضرورت ناشی از شیوۀ بیان و توجه به وضعیت مخاطب دارد

ها لبعلت انتخاب قالب مسمط براي بررسی، این است که این قالب اگرچه از پرکاربردترین قا

آشکارتر  این موضوع زمانیگونه که باید بدان پرداخته نشده است. اهمیت مشروطه است، آن در دورۀ

 داشته است. شود که بدانیم قالب مذکور ـ همراه با قالب مستزاد ـ نقشی پررنگ در پیدایی شعر نومی

روطه، مش گوناگون شعر فارسی است که در دورۀقالب مسمط از جمله قوالب شعري رایج در ادوار 

طه مشخص مشرو هاي دورۀمسمط مطالعۀشاعران قرار گرفته است. با ها مورد توجه بیش از دیگر دوره

-یر قافیهصورت )تغی ه است. این تغییرات که هم در حوزۀایجاد شد قالبشود که تغییراتی در این می

ضوعات شدن مومعنی )متنوع ...( و هم در حوزۀبندي، تغیر تعداد مصاریع هر بند در مسمط واحد و

اند و یی نشدهطور دقیق بررسی و شناساتغییرات، بههاي ایجاد این آن( شکل گرفته است، و نیز انگیزه

ن پژوهشی سامان یافتساز ظهور شعر نو توسط نیما یوشیج بوده است، که این تغییرات، زمینهجاآناز

 نماید.خصوص ضروري میمستقل دراین

 گونه که دري پیدایی شعر نو این است که همانها براساز بودن برخی از مسمطمنظور از زمینه

ها )سطرها( و متغیر بودن جایگاه قافیه و نیز مضامین سیاسی و مصراع بودننامساويشعر نیمایی، با 

ها هستند و مشروطه نیز، داراي همین ویژگی هاي دورۀاجتماعی سروکار داریم، برخی از مسمط

طور کل، یکی از هاند. جز این، بطور خودآگاه یا ناخودآگاه ـ در پی تغییر قالب بودهشان ـ بهشاعران

مشروطه،  هاي برخی از شاعران مطرحِ دورۀهاي شعر نو، روایی بودن آن است. در میان مسمطویژگی

کنیم که این امر نیز به سهم خود در تغییر شعر دخالت داشته هاي روایی متعددي را مالحظه میمسمط

صورت و قالب، ب( زبان ادبی و  دانیم، تغییر در سه رکن الف(گونه که میهمان سخن،دیگر. بهاست

 دورۀهاي شود. با بررسی مسمطمعنایی بودن شعر، سبب نوآوري در شعر میدار بودن و یا تکج( معنی

طور جدي دچار تغییر و تحول شده است. در این دوره شود که صورت و قالب بهمشروطه مشخص می

ا مشخص و منظم نیست و یا تعداد ابیات در ههایی سروکار داریم که یا جایگاه قافیه در آنبا مسمط

ند و یا نوع چیدمان مصاریع خارج از نظم معمول شعر الف یک مسمط واحد، باهم متفاوتبندهاي مخت
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هاي این دوره و نیز اجتماعی و سیاسی بودن آنها، بر روي جز این، روایی بودن مسمط فارسی است.

شعر نو بوده است و محتمل است نیما پیش از آنکه به ساز پیدایی دهد که مسمط زمینههم، نشان می

این موضوع از  نظر داشته باشد، نوآوري خود را در امتداد تکامل مسمط پدید آورده باشد. غربشعر 

آشنایی نیما و برخی  با چراغ و آینهکدکنی در کتاب شفیعیمند باشد که تواند ارزشاین بابت نیز می

ساز ظهور شعر نو دانسته است. اعتبار این سخن، اگرچه به قوت را زمینه غربشاعران نوگرا با ادبیات 

یافته به قالب مسمط، هاي راهشود که نوآوريخود باقی است، با سامان یافتن این رساله، مشخص می

 بوده باشد. ، براي ظهور شعر نو بسترسازاست کدکنی ذکر کردهتواند در کنار علتی که شفیعیمی

لب مسمط سروده هاي منظوم صرفاً در قانامهمشروطه، نمایش که، در دورۀدیگر این شارۀنکتۀ قابل ا

جاکه ، ازآنهاي منظومنامهنمایشها نیز داراي اهمیت است؛ چه اند که بررسی این دسته از مسمطشده

 شوند.هاي شعر نیمایی نیز محسوب مینوعی شعر روایی هستند، از ویژگی

مورد  ورۀسابقۀ شاعران دپرداختن به این موضوع، بررسی اسباب رویکرد بی همچنین، یکی از علل

شاعران  مسمط این امکان را به برخی اقسامبحث به این قالب است. وجود مصراع یا بیت تکراري در 

که در این جاآن، ازمشروطه داده است تا از آن به قصد تشویق و تهییج مخاطبان بهره ببرند. جز این

بوده  گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... مورد توجه شاعران و مخاطبان شعر موضوعاتدوره، 

ن به کار آموضوعات گوناگون را در داده است تا است، بندبند بودن مسمط این امکان را به شاعر می

متعدد نام ردهاي اساس، مسمط این قابلیت را دارد تا از آن به عنوان یک نوع ادبی با کارکببرند؛ براین

 ببریم.

سی معاصر را شده، بخشی از تاریخ ادبیات منظوم فاربا پرداختن به موضوعات مطرح نامهپایاناین 

 رسد.آوردهایی تازه میمورد بازبینی قرار داده، به دست

 اهداف پژوهش .6-1

 اهداف اصلی 

اي همطآن با مس در دورۀ مشروطه و مقایسۀ معنیو  صورتمط از دیدگاه تحول مس تحلیل  ـ1

 گذشته

 گیري شعر نو در زبان فارسیسرایی در شکلنقش مسمط  ـ2

 اهداف فرعی 

 مشروطه دقیق اقسام و توابع مسمط در دورۀ ـ توصیف1

 اند.ساز پیدایی شعر نیمایی بودهـ شناسایی شاعرانی که زمینه2

 مشروطه سرا در دورۀشاعران مسمطـ شناسایی 3
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 کاربردهای پژوهش .7-1

ین اقسام اپردازد و میاقسام و توابع مسمط که این پژوهش به مباحثی مانند تعریف دقیق جانازآ

نین، بحثی همچ کاود ووامیمایه مشروطه از دیدگاه شکل، ساختار، زبان و درون را در دورۀ و توابع

هاي پژوهش اياجرگران در تواند از منابع پژوهشاست، می کرده انواع ادبی ارائه نسبتاً مفصل دربارۀ

 مرتبط باشد.

 نوع پژوهش .8-1

 ست.ااي خانهپژوهش، کتاب اجراي شیوۀاست.  و تحلیلی توصیفیپژوهش در این رساله از نوع 

 پژوهش اجرایروش  .9-1

اعران ششکل موردي بر روي قالب مسمط( مشروطه )به با بررسی دواوین شعر شاعران دورۀ ابتدا

تحوالت  به تحلیل این اشعار و بیان ،بعد در مرحلۀکنیم و سرا و اشعارشان را شناسایی میمسمط

 پردازیم.هاي احتمالی این تحول میو علل و انگیزه معناو  به صورتمربوط

بیش از یوان دمندرج در هاي بندها و چهارپارهبندها و ترکیبها، ترجیعدر این رساله، تمام مسمط

ندها و بها، ترجیع، به همراه مسمطبردندبه سر می مشروطه که از نظر زمانی در دورۀ چهل شاعر

 سی خواهند شد.بندهاي چند تن از شاعران کالسیک، به طور کامل بررترکیب

ه.ش را 1288ه.ش تا 1214هاي میان سال فاصلۀطور دقیق بهفاصلۀ زمانی مدنظر در این رساله، 

 در دورۀا سرمسمطرین شاعر تشاه که قدیمیعلیشدن صفیترتیب، تاریخ زادهشود؛ یعنی بهشامل می

طالعه هایش مفیروزکوهی که آخرین شاعري است که مسمطشدن امیريمورد بحث است، تا تاریخ زاده

 د.شومی

 های پژوهشپرسش .10-1

 های اصلیپرسش 

 نتیسهاي به مسمطنسبتچه تغییراتی مشروطه،  هاي دورۀمسمط معنیو  ـ در کمیّت، ساختار1

 ایجاد شده است؟

 ساز بوده است؟یک در پیدایی شعر نو زمینهمشروطه، کدام میان شاعران دورۀـ از 2

 های فرعیپرسش 

 ؟هایی داردمشروطه چه ویژگی سرا در دورۀمسمط شاعران برجستۀشعر  ـ1

 مشروطه کدامند؟هاي اصلی قالب مسمط در دورۀ مایهدرون ـ2



9 

 

 پژوهش پیشینۀ .11-1

 ارسیفتحول شعر هاي کتابپرداخته شده است شامل ها به قالب مسمط ترین آثار که در آنمهم

مسمط  ( و1354الدین همایی )جالل اثر فنون بالغت و صناعات ادبی(؛ 1339العابدین مؤتمن )از زین

ر شعر دمسمط یادشده، کتاب  آثار. از میان است (1366راد )گنبددردي اعظمی نوشتۀ در شعر فارسی

ت. در مسمط پرداخته است و برخی اقسام آن را معرفی کرده اسطور خاص به بررسی قالب به فارسی

ت. ضمناً هاي ترکیبی که جزو توابع مسمط هستند، اشاره شده اساین کتاب همچنین به برخی از قالب

ان و ادب زب نامۀفرهنگبه سرپرستی حسن انوشه و  ادب فارسی نامۀدانشها مانند نامهبرخی فرهنگ

ثار آن در اع ادبی و آانویل سعادت و نیز کتب مربوط به انواع ادبی مانند به سرپرستی اسماع فارسی

عریف ت( به 1372منصور رستگار فسایی ) انواع شعر فارسی( و 1370از حسین رزمجو، ) زبان فارسی

گنبددردي از  سیمسمط در شعر فاراند. از میان آثار مطرح شده، بند پرداختهبند و ترکیبمسمط، ترجیع

 تاریخچۀ ل بهطور مفصّکتاب بهشود. او در این مسمط محسوب می مستقل در زمینۀ راد پژوهشیاعظمی

 سرا پرداخته است.ها و شاعران مسمطمسمط ها، درونمایۀسرایی، انواع مسمطمسمط

ادبیات فارسی، زاده )از رضا اشرف« مسمط و تحول آن از چهارپاره تا چارپاره» ها، مقالۀبه جز این

عنوان گونه که از ( تا حدي به موضوع مورد بحث ما پرداخته است، اما همان67 -47: 8و  7ش :1384

اي با ر مقالهآید، موضوع اصلی آن به تحول چهارپاره مربوط است. بهروز گرانپایه دمذکور برمی مقالۀ

وتاه، به ک لۀاشاره کرده است. وي در این مقا مسمط دربارۀبه نکاتی « بند در شعر نوترجیع»عنوان 

، 1368ب، بند در شعر عصر حاضر پرداخته است. )دانشگاه انقالها و کاربردهاي مسمط و ترجیعویژگی

به بررسی « ی و اجتماعی در شعر مشروطهمضامین سیاس» احمد خاتمی در مقالۀ( 37 -34: ص 64ش 

 (021 -83ص  :18، ش 1380مضامین شعر در عصر مشروطه پرداخته است. )تاریخ معاصر ایران، 

 اند:باره نگاشته شدهنامه نیز دراینهمچنین دو پایان

نامۀ کارشناسی ارشد، پایان ،معاصر در شعر فارسی ۀیر تحول مسمّط از ابتدا تا دورررسی سب

(، راهنما: ابراهیم خدایار، مشاور: ناصر 1393)دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

 نیکوبخت، دانشجو: زهره پوالدخانی

لب قا این پژوهش شامل چهار فصلِ کلیات، سیر تحول مسمّط، رویکرد شاعران عصر مشروطه به

گونه که . در این رساله، همانستاگیري تنظیم شده شعر نیمایی و نتیجه شدنمسمّط و تأثیر آن در پیدا

  وانش پیداست، سیر تحول مسمط از آغاز تا دورۀ معاصر بررسی شده است.از عن

-مذکور، مسمط ترجیعی، مسمط ترکیبی، مسمط ذوقافیتین، مسمط مستزاد و... قالبنامۀ یانادر پ

چنین نیست و که آناند؛ حالر اثر تحول مسمط در دورۀ معاصر پدید آمدهکه ب اندهایی دانسته شده

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/669621
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 اند.هاي نادري داشتههاي دور، نمونهکند این قوالب در گذشتهجایی دیگر اشاره میخود نویسنده در 

ده شده است، به گستردگی موضوعات مطرحشمطرح نامه در این پایانموضوعاتی که نیز  معنیدر حوزۀ 

 رو نیست. شدر رسالۀ پی

رکاتی مشت ختم شود،سبب شد مسمط به شعر نیمایی که  ، عواملیپوالدخانیهره زنامۀ در پایان

و  معنی ووحدت معنایی، ظرفیت ایجاد تأمل و تمرکز در خواننده، ایجاد هماهنگی در ساختار مانند 

گر براي دیدر رسالۀ پیش رو، عواملی  کهه است؛ درحالیایجاد کشش براي درک پیام شاعر دانسته شد

 است. مطرح شده این امر

 رسالۀدر  اما از شاعران مشروطه بررسی شده است، ا نه تنهاي تنهمسمط ،مورد اشارهنامۀ پایاندر 

 ویک تن از شاعران دورۀ مشروطه مطالعه و واکاوي شده است.هاي چهلپیش رو، مسمط

دانشگاه کاشان، نامۀ کارشناسی ارشد، پایان ،سیر تحول مسمط در شعر فارسی تا قرن سیزدهم

پور، مشاور: علیرضا فوالدي، دانشجو: (، راهنما: حسین قربان1393دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، )

 .هناء صباغیان

یر مسمط از به بررسی س نامۀ مذکورپایاندر این است که  نامهبا این پایان پیش رو رسالۀتفاوت 

آن از  ین رساله درصدد بررسی مسمط و تحوالتکه اآغاز تا پیش از مشروطه پرداخته است؛ حال آن

 دورۀ مشروطه به بعد است.

ها: شود: کتابمحتواي شعر مشروطه آثاري متعدد تألیف شده است که شامل این موارد می در حوزۀ

پور یحیی آرین نوشتۀاز صبا تا نیما (؛ 1348از مسعود فرزاد ) های عمده در ادبیات امروزجریان

فارسی؛ از مشروطیت ادوار شعر (؛ 1358کوب )حمید زرّین اثر انداز شعر نو فارسیچشم(؛ 1350)

(؛ 1363یعقوب آژند )از  ادبیّات نوین ایران(؛ 1359کدکنی )محمّدرضا شفیعی نگاشتۀتا سقوط سلطنت 

منیب  اثر مشروطه شعر دورۀ(؛ 1372حسنعلی محمّدي )نوشتۀ  ر معاصر ایران از بهار تا شهریارشع

اسی شعر شنسبک(؛ 1379حسن اکبري بیرق ) نگاشتۀ مبانی فکری ادبیّات مشروطه(؛ 1378حمان )الرّ

ماشاءاهلل  نوشتۀ یا مرگ یا تجدّد(؛ 1377محمّد غالمرضایی )از  پارسی از رودکی تا شاملو

اصر انداز شعر معچشم(؛ 1383پور )قیصر امین اثر سنّت و نوآوری در شعر معاصر(؛ 1382آجودانی)

با (؛ 1385یعقوب آژند ) نگاشتۀ مشروطه ۀتجدّد ادبی در دور(؛ 1383مهدي زرقانی )به قلم  ایران

 نوشتۀ های آن در سبک خراسانیوطن و جلوه ( و1390کدکنی )محمّدرضا شفیعیاز  چراغ و آینه

شعر »(؛ 1350کدکنی )احتماالً از محمّدرضا شفیعی «تلّقی قدما از وطن»مقاالت: (. 1392زهرا کبیري )

های پژوهشی در مضامین و قالب»(؛ 1376پور )بهار قیصر امین اثر« بیداری دار دورۀهمشروطه؛ آیین

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/903064
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به  «مشروطه نگاهی گذرا به ادبیّات در دورۀ» ( و1384نوشتۀ منوچهر تشکّري )آبان  «شعر مشروطه

های آن در سبک جلوهوطن و »(. از میان این آثار، موضوع کتاب 1387پروانه درویش )مرداد  قلم

 ن در شعر سبک خراسانی است و مقالۀگونه که از نامش پیداست، صرفاً بررسی وطهمان «خراسانی

 اختصاصاً به وطنیّات در شعر فارسی پرداخته است. «تلقّی قدما از وطن»
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 : از انواع ادبیدوّمفصل  2
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 «نوع ادبی»تعریف  .1-2

 کند:را چنین تعریف می ، نوع ادبیژانردر کتاب  1هدر دوبرو

ساس برآید، در ا Genus (kind)التینی  هاي آن در واژۀکه شاید از ریشه( چنانGenreنوع )»

ر غنایی، توان آن را به شعلحاظ نظري میرو، به(هاي ادبی دارد و ازاینTypeاشاره به سنخ )

ر میان تمایزات آشکا واره، کمدي مجلسی و از این قبیل اطالق کرد، اماتراژدي، رمان، غزل

یاري معتقدند که تر تعریف کنند. بسشکلی دقیقانی را بر آن داشته تا نوع را بهها،... منتقدقالب

« ا کرد.لطیفه جدو  (1) هایی چون بیلدونگز رمانروایت، نمایش و شعر غنایی را باید از سنخ

 (10ـ9: 1389)دوبرو، 

ا یوع نک ي یبراي اي فرانسوواژه»عریف شده است: گونه ت، ژانر اینفرهنگ اصطالحات ادبیدر 

و طنز  ي، کمدیی، غنايک شامل حماسه، تراژدیکالسي ن ژانرهایترعمده. استی ادب دستۀا یگونه و 

 (Cuddon, 1977: 298) «.اندها اضافه شدهز به آنیاست که امروزه رمان و داستان کوتاه ن

 ژانر آمده است: دربارۀ اصطالحات ادبی وارۀفرهنگدر 

که آثار ادبی در  ها یا انواع ادبیات است. ژانرهاییفرانسوي، به معنی گروه شۀاي با ریژانر واژه»

-ه این دستهکهایی الکند و مانشوند، بسیار فراوابندي میها دستههاي مختلف در قالب آندوره

 )Abrams, 2005: 115( «.ندااند، بسیار متفاوتها بودهاساس آنها بربندي

انواع  ت دربارۀدر آثار غربی ذکر شده اس چهدر میان منابع فارسی نیز تعاریفی کمابیش مشابه با آن

 نویسد:باره میاینادبی آمده است. شمیسا در

، Genres ،Typesهاي فرنگی گاهی به جاي است. در زبان Literary Genres انواع ادبی ترجمۀ»

Kinds  و حتیForms بیستم  شود...، استعمال این واژه در انگلیسی از اوایل قرنهم گفته می

صل این واژه اکردند. استفاده می Kindهاي دیگر و معموالً رود و قبل از آن، از واژهتر نمیپیش

والدت  و( است و به زادن Genus)التین:  Genosیا  Genesیونانی  هاي اروپایی از ریشۀدر زبان

، ژانر... یونانی باشد. به هر حال "گنز"عربی همین  "جنس" د. بعید نیست که کلمۀشومربوط می

 (33ـ32: 1381میسا، )ش« به معنی نوع و قسم و جنس است.

 نویسد:اجناس انواع می او دربارۀ

که انواع اند؛ چنانهم دارد که بعضاً در قدیم ملحوظ نظر نبوده Speciesاجناسی  ...هر نوع ادبی»

شده نبوده است. به هر حال، تراژدي یا حماسه یا غزل داریم که برخی در قدیم شناخته و اقسام

همچنین به دو مفهوم نوع اشاره  نویسنده( 33 همو:)« تواند فروعی داشته باشد.هر نوع ادبی می

تر به سبک نزدیک است؛ زیرا محدودتر و گوید مفهوم نوع فرعی یا جزئی، بیشکند و میمی

                                                 
1 . Heather Dubrow 


