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 چکیده

و در جهت انتقال معنا و  آن در خدمت یکدیگر همۀ اجزای تشکیل دهندۀشعر موفق شعریست که 

کار روند تا سنجیده و دقیق ب کالم بایستی های سازندۀصوتها و ممورد نظر باشد. صامت اندیشۀ

 م مورد نظر شاعر باشند.ۀمفا نار تأثیر شنیداری، منتقل کنندۀبتوانند در ک

  ل شعر، زیربنای عاطفی و اندیشگانیبر غنی کردن تخیاست که عالوه تصویر از عناصر مهم شعری 

د. کنننقش خود را ترسیم می هاکمک واژهار تخیل استوارند و بکند. تصاویر بر مدشعر را استوار می

به نحو  گزین و در کنار هم چیدمان کند، انتقال تصاویررا به هااین میان اگر شاعر بتواند واژه در

 ست که ما را ازجاییدر ترسیم تصاویر تا آن هانقش کلیدی واژه گیرد. وضوحتری صورت میشایسته

 کند. نیاز میتوضیح و تفسیر بیشتر بی

-ها با تصاویر شعری، در سرودهو پیوند آن هاموسیقیایی واژه در این مقاله با بررسی کارکرد و نقش

 گیرد.وست، اهمیت این کارکرد سنجیده میشود و مورد نقد و تحلیل قرار میهای مصطفی رحماند
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 مقدمه

های اخیر، در میان ناقدان ادبی توجه زیادی سالشعریست که در  های مهمموسیقی یکی از شاخصه

 شود، کتابنقد ادبی دیده می ۀبا این مقولدر میان آراء متنوعی که در ارتباط  است.شده به آن

در آثار شعری  طور نسبتاً جامعی به بسط انواع موسیقی و کاربردهای هنری آنب« شعرموسیقی »

 -1گیرد: ی شعر چهار نوع موسیقی در نظر میدر این کتاب برا شفیعی کدکنی پرداخته است.

موسیقی کناری: قافیه و ردیف و برخی از انواع  -2 موسیقی بیرونی، که همان وزن عروضی است.

ست که از طریق پیوند یا هاییای از هماهنگیی( که مجموعهموسیقی داخلی )درون -0تکرارها. 

-شود مانند انواع جناس، هممات یک شعر ایجاد میهای کلتها و مصوتقابل میان صامت

این در  ، حروف و عبارات.واژه ها، و تکرار onomdatopia)، صدا معنایی)alitration)حروفی)

ها، جناس و موازنه صنایعی هستند که )اسم صوت( و حروف(، برخی از نام آوا واژه ها، تکرار )بخش

اند هایی در تاکید بر محتوا و تصاویر شعری نیز داشتهافزون بر قوت بخشی به موسیقی اشعار نقش

ای طوالنی دارد و تحت عنوان جادوی ها در بالغت ایران و جهان سابقهآراییها و واجانواع جناس»

موسیقی  -4 (11ص  شفیعی کدکنی: جادوی مجاورت، «.)گیردمجاورت در مرکز توجه قرار می

یک مصراع)محور افقی( یا طول ابیات یک شعر)طرح  اجزای ۀنهفتهای معنوی که شامل ارتباط

کمک هرگونه تقابل یا تناظر های نهفته غالباً بهد و این ارتباطیشوم plot)و شکل عمودی) (کلی

-ـۀسیاق ،صفاتنظیر، تنسیقمیان کلمات و عبارات مانند تضاد، پارادکس، تلمیح، تقابل، مراعات

. میزان موفقیت یا عدم موفقیت (کدکنی ، شفیعیموسیقی شعر ک.شود. )رمیاالعداد و... ایجاد 

تواند الگوی گیرد، میعر و آثار ادبی صورت میکمک ناقدان شکه به ،هاشاعر در هر یک از این جنبه

 مناسبی برای بهبود آثار ادبی باشد.

 انواع موسیقی در شعر کودک

کودک پیش از آن که »قافیه پرداخت. در شعر کودک پیش از وزن و حتی پیش از مضمون باید به 

شناسد و برای او ای شعری برسد موسیقی قافیه را میدر موسیقی کالمی یا شعر به اوزان یا بحره

شود. این تشخیص بر آهنگ یا موسیقی قافیه شعر بودن کالم به قافیه داشتن، آن مشخص می

موزیکی در شعر دارد، شعر کودک یک جزء اساسی ۀ ا چنین مقامی که قافیه به منزلاستوار است. ب

های یان ضربهها و مها باید چنان باشد که میان آهنگ آنبدون قافیه قابل تصور نیست. ترتیب قافیه

 (. 20و 93ص : کیانوششعر کودک در ایران، «) طوالنی نیفتد ۀها فاصلیکسان آن

که افزون بر طربناک و آهنگین کردن  ت،ساز شعر وزن اسموسیقی ۀی دیگر از عناصر برجستیک    

مناسب در سرایش استفاده از وزن خوب و »شعر تأثیر فراوانی در انتقال فضا و محتوای شعری دارد. 

تر بنماید و کودک نیز بسیار زود با شعر ارتباط برقرار ر و سادهنتشعر کودک موجب میشود شعر روا

سخن « شعر کودک»گامی که ما از هن»(. 88 ص: پورعلینقد و بررسی شعر کودک، «) کند



 
 
 
 
 
 
 
 

 123/ها در پیوند با تصاویر شعری مصطفی رحماندوستموسیقی واژه 

 
 

یعنی پلی شعری است که فرصت ورود به دنیای شعر محض را به کودک بدهد،  گوییم، مراد مامی

طفالنه و شعر محض یا رسمی. بنابراین شعر کودک باید در وزن پیرو شعر  ۀباشد میان شعر عامیان

هایی ها وزنوضی و متفرعات آنعر ۀوت که از میان اوزان شناخته شدرسمی باشد، با این تفا

ها کوتاه و پرجنب و های هجایی چندان بیگانه نباشد، و ثانیاً این وزنانتخاب کنیم که اوالً با وزن

 (.14ص :کیانوششعر کودک در ایران، جوش و رقصان باشد)

ند برخی از پرکاربردترین صنایع لفظی و معنوی که در شعر کودک نیز کاربرد بیشتری دارند، مان

مراعات نظیر »در بخش موسیقی درونی و « تکریر ۀها، ترصیع، موازنه و خانواداسانواع جن»

خش موسیقی معنوی، در در ب« )تناسب(، انواع مطابقه، تلمیح، تنسیق صفات، سیاقۀ العداد و...

کید أترین عوامل در غنای موسیقیایی، تکار روند، مهمجای خود ب صورتی که بطور مالیم و در

در صورتی مانند شعر بزرگسال این صنایع محتوایی و فضاسازی شعر هستند. در شعر کودک نیز 

رو جا و طبیعی بکار روند و درک شعر را با سختی روبهشعر شوند که بتوانند موجب قوت و غنای می

 نکنند.

  تصویر

آثار ادبی ایجاد و  ی درکمک عناصر مختلفبترین اصطالحات نقد ادبی است که تصویر یکی از رایج

های بالغت فارسی، از های بیشمار ادبی که در کتاببر صنایع بدیعی و آرایهشود. افزونترسیم می

های پنهان دیگری نیز در اند، جنبهدیرباز تا کنون، به عنوان عناصر تصویرساز شعری شناسانده شده

و بارور کردن تخیل  جستهبر ق تصاویرهای ادبی موجب خلیک اثر ادبی وجود دارند که فراتر از آرایه

بر این عقیده است که  «های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه»لی در کتاب شوند. حسنشعری می

بر اینکه تصاویر از صورخیالی مانند شود و بر آن است که افزونمیکمک تصویر دیداری تخیل شاعر ب

ورزی نیز عامل مهم رستاخیز ی زبانی و زبانهاوند، هنجارشکنیشمی و ... خلق تشبیه و استعاره 

کند و سیاری از امور ذهنی را دیداری میخیال شاعرانه با یاری گرفتن از عنصر تصویر، ب»اند: کالم

تشبیه و  ۀتصویرهای خیالی در چارچوب بست گذارد. اینت خود را از این راه به تماشا میتصویرا

تصرف » .(228 : صلیحسن ی در شعر معاصر ایران،های نوآورگونه« )ماندد نمیاستعاره محدو

ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و 

: کدکنی صورخیال در شعر فارسی،« )نامیممی« تصویر»یا « خیال»ت که آن را طبیعت، چیزی اس

 (.2ص 

اند؛ اما پر واضح و تنها تصاویر بصری را ایماژ دانسته اندغالباً تصویر را به حسّ بینایی محدود کرده»

واس مختلف خود، امور مختلفی را ححسّی محدود به امور دیداری نیست. ما با  ۀاست که تجرب

مثل این بیت سعدی که ایماژهای  تجربه میکنیم و میتوانیم آن تجربه را با کلمات به تصویر بکشیم.

 چشایی در آن زیبا نشسته است:
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ــ     ــا را تل ــه م ــدی کــن ک ــرش بنشــین و تن ــدت  ننمای

 

 چه میگویی چنین شیرین که شـوری در مـن افکنـدی   

 (44ص  فتوحی:بالغت تصویر  )

تصاویر القا کند، میتوان ایماژ نامید. حسّی را به ما  ۀهر واژه یا عبارتی که یک تجرباز این دیدگاه    

ها، افراد م از وقایع، صحنهادبی، توصیف و ترسی ۀهای ساده یا پیچیدمک آرایهبکتوانند شعری می

شود. در کنار هم ایجاد  هاهواژ ۀهای هنرمندانری و برخی چیدمانهن هایها و ترکیب، صفتو...

کنند، مثل موسیقی ه سهم خود از زبان نثر متمایز میکه زبان شعر را ببر آنهای خیال عالوهصورت»

و تصویرهای شاعرانه  و انواع مجازها هندمیدختن عاطفه افزایش ا برای برانگیشعر، ظرفیت زبان ر

کار سب بو منا اکه بجهم در مکتوم کردن معنی و هم در گسترش دادن معنی در ذهن، به شرط آن

 .(23ص: پورنامداریانسفر در مه، «) روند، نقش اساسی دارند

 تصویر در شعر کودک

با توجه به کشش ذهنی و قدرت و ظرفیت کودک، برای پذیرش و درک صنایع و تصاویر شعری، 

تواند موجب خلق و ترسیم تصاویری شود که هم تخیل و تسلط شاعر به ذهن و زبان کودک می

باشند؛ از میان دور از تکلف و پیچیدگی کنند و هم بههنری الزم را در شعرها ایجاد می برجستگی

ود، تشخیص، تشبیهات ی شعری بیشتر شاعران کودک یافت میشهاآنچه در مجموعهصورخیال، 

ودک ارتباط زبان ک است. تصویرها و توصیفات با حوزۀآمیزی ساده و حسی، استعاره و تا حدی حس

سال هنوز ویژه کودکان کمدر ذهن کودکان، به»اند. ابل درکها ملموس و قآن دارند و مواد سازندۀ

چیزهای بسیار باشد به  کیل نشده است که یک چیز نمایندۀی از تداعی معانی تشدراز سلسلۀ

ها ژه معنوی را برای آنوی، بهمین صورت محدود بودن تجارب کودکان، استفاده از صنایع لفظی

افزون بر این موارد گاه شاعران از  .(134 صپوالدی: بنیادهای ادبیات کودک، «)کندمحدود می

تلفظ صامتها و مصوتهای کلمات ایجاد  ۀها و تصویری که از صوت و نحوژهقدرت تجسم بخشی وا

-ای در این زمینه مییابند و آثار ارزندهمیشود، به خلق تصاویر ملموس و قابل درکی توفیق می

های شعری مصطفی از مجموعه تعدادیبا بررسی  آفرینند. در این جستار کوشش شده تا

اند، چگونگی انتخاب شده تصادفیطور شعری او ب مجموعۀ 83رحماندست، که از میان بیش از 

  .شودواکاوی و تحلیل  ،برای تصویرسازی هااستفادۀ شاعر از واژه

ای هست/ خوشرنگ و هر دانه صد دانه یاقوت/ دسته به دسته/ با نظم و ترتیب/ یکجا نشسته/ -

 0انار(رحماندوست: صد دانه یاقوت،  )آن... / در سینۀرخشان/ قلب سفیدی

                                                           
 یادداشت. 0 

های آثار در بسیاری از موارد متن شعرهای انتخابی از سایت کتابخانۀ ملی کودک و نوجوان گرفته شده و تصویر صفحه  

های شعری ذکر نشده و بجای آن عنوان است، لذا برای یکدست بودن فرم مقاله، شمارۀ صفحه بدون شمارۀ صفحه

 هریک از شعرها قید شده است.



 
 
 
 
 
 
 
 

 121/ها در پیوند با تصاویر شعری مصطفی رحماندوستموسیقی واژه 

 
 

 ، شکل ظاهری انار راهاواژهکمک موسیقی و پیوند میان ها شاعر توانسته است بهدر این بیت

های انار را یی که حالت و چگونگی قرار گرفتن دانههاو صفت استفاده از قیدهاو با  کند توصیف

ه وصف ساده و ملموسی را ارائ خوشرنگ و رخشان(،  ،دسته، نظم و ترتیببهدسته: )هندنشان مید

و موسیقی معنوی « س و ش و ت»های کمک تکرار صامتها بداده است. موسیقی درونی این بیت

قلب »یی موجود در ترکیب کس معناوو پاراد «نظم و ترتیب»های میان واژه ترادفکمک ها بآن

ها دیده در این بیت هاواژهگزینی سازی دیگری که از طریق بهر شده است. برجستهقویت« سفید

، در بیت سوم ایجاد شده «رنگخوش»و « رخشان»های های مشترک در واژهکمک صامتب ،شودمی

اند. تأثیر شنیداری شعر را دو چندان کرده« و ن خ، ر، ش»های صامتتکرار ها است. در این واژه

های های انار به قلب سفید آرایهو تشبیه هسته« یاقوت» واژۀموجود در  استعارۀ بخشی به انار،جان

گفته در ایجاد تصاویر این شعر مؤثر واقع دیگری هستند که در کنار بدایع لفظی و معنوی پیش

 اند. شده

 تصویر بسیار تأثیرگذار دیگری که در شعر انار دیده میشود مربوط به بند پایانی این شعر است:

 ین/ هم آبدار است. )همان(سرخ است و زیبا/ نامش انار است/ هم ترش و شیر -

که موسیقی « آ»و مصوت بلند « ر» بر تکرار صامتها عالوهطور که دیده میشود در این بیتهمان

ترشی انار و واکنشی است که کام انسان  القا کنندۀ« ش» اند، تکرار صامتدرونی شعر را قویتر کرده

و تکرار حرف « ترش و شیرین»های تهد. تضاد میان صفمواجه با ترشیجات از خود نشان مید در

نیز از عناصر تأثیرگذار دیگری هستند که تصویر ملموسی از شکل ظاهری و طعم « هم»تأکیدی 

 اند. انار به مخاطب ارائه داده

رنگ/ یک چند پیش گل/ گل گفت ای قشنگ/ روی گلی نشست/ زیبا و سرخپرپر زد و پرید/ پروانه -

 .اشک گل( پرپر زنان پرید)همان:/ از روی گل سپس/ و گل شنید

پرپر، »های شاعر با تکرار واژهصورت گرفته است.  هاواژهتکرار  وسیلۀبیشتر بها در این بیتتصویر 

است موسیقی شعر را قویتر کند و تصویر که مالل انگیز باشند توانسته آنبی ،«پرید»و فعل « گل

معنایی این وجود دارد تفاوت « گل» واژۀکه در تکرار  ۀقابل توج ۀخود را ترسیم کند. نکتمورد نظر 

در این دو اصطالح  است.« گفتن و شنیدن»های با فعلآن نشینی در هم واژه در بیت سوم شعر،

 ،مانند گل ،های زیبابه معنای حرف« گل گفتن»به معنای مستعمل خود بکار نرفته است. « گل»

سازی زیبایی نیدن است. شاعر در این بیت برجستهبه معنای سخنان زیبا ش« گل شنیدن»زدن و 

ها به این موارد در این بیت هاواژهگزینی به این واژه افزوده است.است و بر تأثیر تکرار ایجاد کرده

زد، پرید، نشست، »های متنوع ها و فعلطول مصراع ۀتر به کوتادقیق ۀبا نگا و محدود نشده است

نشستن و چرخیدن پروانه در اطراف گل و سپس  ۀتصویر حرکت آهستمیبینیم که « گفت و شنید

 آرایۀها جز گونه که دیده میشود در این بیتهمان .شده استبه زیبایی مجسم  ،پریدن از روی گل
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چیدمان  ۀدیگری وجود ندارد و شاعر تنها به وسیل آرایۀآنیمیسم)جاندار انگاری( در بیت سوم 

پر، پرید، پروانه »های که میان واژه نظیریو مراعات در ایجاد موسیقی درونی و پیوند هامناسب واژه

، «گل گفتن و گل شنیدن»وجود دارد و ارتباط معنایی میان « رنگگل، زیبا، سرخ»و « و پرپر زنان

 ترسیم کند.  ر مینیاتوری این شعر رادر بخش موسیقی معنوی توانسته است تصاوی

ارد/ بارد/ از آسمان پیداست/ این برف میاست/ امشب شبی زیباست/ تا صبح میب امشب، شبی برفی -

 .بازی(برف )همان:/ بر روی هر خانهیک دانه یک دانه/ تا پرده اندازد

-هاو تکرار واژه« شب و صبح»های کمک تضاد و تقابل معنایی میان واژهدر دو بیت نخست شاعر به

اما  شب برفی جلب کرده است.و توصیف ننده را به تصویر توجه خوا «برف»و  «امشب» ، «شب»ی 

ها دیده میشود. در صورتی که در بیت آخر و پرده انداختن برف بر روی خانه شعر مهمترین تصویر

ها از برف بگیریم، شدت بارش برف و پرده انداختن را کنایه از پوشانیدن و پوشیده شدن خانه

گفتنی دیگر در موسیقی این  به تصویر کشیده شده است.  به زیبایی هانشستن برف بر روی خانه

، که با هم جناس ناقص نیز «دانه و خانه»های کمک واژهکه ب ،قوی بیت پایانی است ها، قافیۀبیت

 دارند، شکل گرفته است.

 ها/ در اینشب شد و شب شد/ روز، سر آمد/ باز هم امشب/ ماه درآمد/ قایق نور است/ چراغ شب -

-هایی است/ بزرگ و کوچک/... )باغ مهربانیتک/ ستاره/ همیشه پیدا/ دور و بر ماه/ با هم و تکۀسیا

 .(قایق نوررحماندوست: ها، 

تصاویر زیبایی را و کشیده در این شعر از آغاز خود را به رخ  هاواژهموسیقی قوی درونی و معنوی 

خوانشی سریع و ریتمی قوی به « ش»تکرار صامت و « شب و شد»های اند. تکرار واژهترسیم کرده

نیز توجه مخاطب را به باالی سر و آسمان معطوف میکند. « آ»اند. تکرار مصوت بلند شعر بخشیده

و پیوند و ارتباط « کوچک»و « بزرگ»و « تکتک»و « با هم»، «روز»و « شب»تضاد و تقابل میان 

ها را منسجم پیوند میان بیت« ۀنور، چراغ، سیا»و « ۀیاشب، ماه، ستاره، نور، س»های میان واژه

-کمک این ارتباطی که در اطراف ماه دیده میشوند بتصویر زیبای ستارگان کوچک و بزرگ اند.کرده

مهم دیگری که در هر دو  گفتنی های پیچیده ترسیم شده است.آرایههای معنایی و بدون نیاز به 

ست این شعر و کلمات قافیه دیده میشود. شاعر با استفاده در بند نخ قابل بحث است،نوع موسیقی 

 برافزون که این بند ایجاد کرده، در ای متضادقافیه« آمد»برای فعل « سر»و « در»از دو پیشوندِ 

-ی مخاطب دارد. سرهاواژه دایرۀانتقال تصویر شعری و بارور کردن تأثیر شنیداری نقش مهمی در 

 ۀپایان رسیدن روز و درآمدن ماه، در معنای فرارسیدن شب، تصویر دوگانآمدن روز، به معنای به 

 کند.روز و شب را به آسانی منتقل می
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دیده میشود. این « قایق نور»بیانی یا جنسی(  ترکیب اضافیِ)اضافۀ در تصویر مهم دیگر این شعر

میتواند شعر افزوده و  هاللی آن است، بر تخیل اینکه استعاره از ماه و شکل ظاهری و  ،ترکیب زیبا

 کند.تصویرها و توصیفات جلب  ۀنظر خواننده را برای توجه به ادام

در همان: )/ هوهوی تند باد/ بر باغ سر زدهجای آنز بلبالن/ از باغ پر زده/ اینک بپاییز شد ببین: آوا -

 .(باغ مدرسه

فعلی شکل گرفته دهای کمک نقش معنایی پیشونها بمهمترین ویژگی در تصویرسازی این بیت

تصویر تغییر فصل از تابستان به پاییز « زده»پیش از فعل « از و بر» حروف اضافۀ ۀوسیلاست. شاعر ب

ها شاعر پر زدن را به آواز بلبالن نسبت داده و با این را مجسم کرده است. در بند نخست این بیت

که داند. و اینۀ پایان فصل تابستان میپر کشیدن پرندۀ آوازه خوان از باغ را نشاناز استعاری زیبا، مج

انگیزی خیال ، موجبها اشاره کردهجای بیان پر کشیدن بلبالن از باغ به پر کشیدن آواز آنشاعر ب

ر پ القا کنندۀ نیز «آ». تکرار مصوت بلند استتر شدن نقش این تصویر شدهو برجستهفضای شعر 

 واند باشد. کشیدن و رفتن بلبالن از باغ، میت

هوهوی »با « آواز بلبالن» هتر تصویر آمدن فصل پاییز، مقایسۀگیری بمطلب مؤثر دیگر در شکل 

است. شاعر با ایجاد این تقابل هنری توجه خواننده را به صداهایی که در طبیعت جریان « تند باد

 ۀوسیلهها و تغییر شکل ظاهری گیاهان، بلکه بها را نه از طریق رنگکرده و تفاوت فصل جلبدارد 

 توجه به اصوات اطراف بیان کرده است.

نقش مهمتری در انتقال  هاواژهدر بند دوم، افزون بر مواردی که ذکر آن گذشت، موسیقی درونی 

و تکرار صامت « بر و سر»و « باد و باغ»های اند و جناس ناقص میان واژههرچه بیشتر تصویر داشته

 اند.این ابیات افزوده بر ارزش موسیقیایی« ا»و مصوت بلند « ب»

برد به هر سویی/شاخۀ گل ایست یک لبخند/ شاخ و برگ خوشبویی/ بوی دوستیها را/ میشاخه -

باغ پر گل هاست/... )همان: گلی زیباست/ شاخه نیست، یک باغ است/ باغ مهربانیلبخند/ شاخۀ 

 .لبخند(

خند به شکل ظاهری لب تشبیهِو استعاری( و  ۀاضافی)تشبی هایمدار ترکیبتصاویر این شعر بر 

های بیشتری را به تر شده و شاعر صفتتشبیه در طول شعر گسترده شاخه شکل گرفته است. دایرۀ

-ور پنهانی مشبهو در همین حال بط به)شاخه( نسبت داده است و آن را خوشبو و زیبا میداندمشبه

 .وستی را به هر سمت و سوی ببردواند بوی دد یا نسیم تشبیه کرده است که میتبه)شاخه( را به با

در بیت چهارم  است. ۀتشبی اضافۀ« گل لبخند»استعاری و  اضافۀ« بوی دوستی»ها در این بیت

باغ » و آن هم« باغ» در یک تشبیه تفضیلی به شاعر مشبه)لبخند( را از شاخه فراتر دانسته و آن را

است که فضای شعر را  ۀتشبی اضافۀ« باغ مهربانی»در تشبیه آخر تشبیه کرده است. « مهربانی

به اقتضای شکل ظاهری لبخند و باریکی و تشبیه لبخند به شاخه، انگیزتر کرده است. و اما خیال
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لبخند مطلب دیگری است که توجه  شاخۀ ۀوسیلجریان داشتن بوی دوستی بظرافت آن است. 

و  هاارتباط و پیوند ترکیب طور که دیده میشودکند. همانخواننده را به اهمیت لبخند جلب می

ها تا حدی است که در نگاه نخست قابل دریافت نیست. در این میان موسیقی این بیت ها درتشبیه

شاخه، برگ، »های تناسب میان واژه :نقش مهمی در این انسجام و پیوستگی دارد هاواژهمعنوی 

 . قابل توجه است «لبخند، مهربانی و دوستی»و « خوشبو، گل و باغ

درختان و تکرار  خش شاخۀصدای خش القا کنندۀ« ش، خ و س»های و صامت« شاخه» واژۀتکرار 

 شعر است. هایدر تأکید تشبیه« لبخند، گل و باغ» واژۀ

تر/ بهتر نه، باز به مثل رؤیا/ گویا بهشت است/« ر»مثل دریا/ « د»ابر زیبا/ « ا»مثل موج است/ « م» -

 .(مثل مادر« م» مادر)همان:مثل « م»ز هر چیز/ 

آغاز میشود « آفتاب، ماه، سایه، گل و...»این شعر زیبا با تشبیه مادر به عناصر لطیف و زیبایی مانند 

ها با یکدیگر و ها و مصوتها ارتباط تنگاتنگ صامتسد. در این بیتها میرو در ادامه به این بیت

 های واژۀنمایان است. شاعر با تشبیه هریک از حرفای صورت برجستهها در انتقال تصاویر بنقش آن

 روح مادر را نشان میدهد و در نهایت او را فراتر ازلطافت و وسعت « موج، ابر، دریا و رؤیا»مادر به 

اند. موسیقی درونی و دمی ۀنیاز از هر تشبیمادر را منزه و بی هر چیز و حتی بهشت دانسته و واژۀ

عناصر شعری را با یکدیگر نشان  تشبیه، پیوند عمیق ها، در کنار آرایۀدر این بیت هاواژهمعنوی 

 دهد. می

هم لطف دارد / هم کینه  خروشان/ گهگاه خواب است/ .../ ۀیک دشت آبی/ یک دشت آب است/ گا 

دارد/ دریایی از راز در سینه دارد/ اسمش دو بخش است/ یک اسم زیبا/ میدانی آن چیست؟/ 

 (ست؟میدانی آن چیرحماندوست: و باد و گل،  باغ )«دریا» دریاست،

بخشی به موسیقی درونی، نقش مهمی بر قوتو حروف، افزون هاواژهها جناس و تکرار در این بیت

دربیت نخست، « آبی و آب»های اند: جناس ناقص میان واژهتصویر واضحی از دریا داشتهدر تأکید 

یک » واژۀرا، با اختالف یک مصوت بلند نشان میدهند. تکرار  هاواژهتغییر معنا و تصویر ذهنی 

گستردگی تصویر بیکران بودن و عظمت وسعت دریا را با تأکید بیشتری همراه میکند. « دشت

 « اسم» و  کلمۀ« هم»و تکرار قید « و گهگاه ۀگا»های مشترک در قیدهای صامت

بر ست که تکرار آن افزون«دریا» واژۀها، بیت ساز است. و اما مهمترین تکرار موجود در اینموسیقی 

جان و نشاط است ۀحسی آمیخته با  دریاست، در مصراع آخر منتقل کنندۀوسعت  اینکه القا کنندۀ

 ، قابل توجه است.«وسیع»بکار رفتن آن در معنای  ،و در بیت چهارم

های مختلف دریا حالتتصویر « لطف و کینه»و « خروشان و خواب»های تضاد و تقابل معنایی واژه

 کمک تضادهای هنری به نحو بهتری مجسم کرده است.  بهرا 
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دریاست، که با توجه به گروه  کلمۀشاعر به دو بخشی بودن  ۀاین شعر اشارمورد  گفتنی دیگر در

به معماگونه بودن این شعر  نظر و ، حائز اهمیت است«(ب»سنی مورد نظر شاعر )گروه سنی 

 دریا باشد.  تر مخاطب کودک با واژۀمیتواند راهنمای مناسبی برای برقراری ارتباط قوی

گل به باغ آمد/ باغ گل را دید/ گل سالمی کرد/ باغ هم خندید/.../باد خوشبو شد/ پیچ و تابی خورد/  -

 .باغ و باد و گل( و رفت/ بوی گل را برد/....)همان: رفت و رفت

صر به اگل آغاز میشود و با وصف حاالت و رفتارهای این عن باد و این سروده با گفتگوی میان باغ و

خواننده را به دنبال کردن  هاواژه میان و پیوند و تناسب موسیقی پایان میرسد. در این میان قدرت

-بیش از هر چیز تکرار واژه ،اندرا موجب شده هاواژهنشینی بدایعی که سازش و بهخواند. شعر فرا می

یابیم که در بند نخست میدر واژه هاتکرار این  نحوۀبا دقتی بیشتر به . است« باغ، باد و گل»های 

و این  اند)به این ترتیب: گل، باغ، باغ، گل، گل، باغ(گل و باغ با توالی معکوس هم تکرار شده واژۀدو 

یرند، گور معمول صورت میاز تکرارهایی که بطی شعر را، بیش موسیق افزاییو قاعده نظم خاص

-دیگری که در بیت بدیع .ای در شعر ایجاد کرده استسازی ویژهانگیز و قوی کرده و برجستهطرب

در یک مصراع است که نقش مهمی در تأکید تصویر شعر « رفت» میشود تکرار فعل های باال دیده

 داشته است.

 واژۀو تناسب آوایی میان دو « باغ و باد»های میان واژهوان به جناس تهمچنین می این بخشدر 

وجود دارد، « آ»بلند  آرایی و تکراری که در مصوتواج همراه بابدایع  این .اشاره کرد« باد و تاب»

  خیز برداشتن و سیر صعودی جریان باد، باشند. توانند القا کنندۀمی

، «گل، باغ، خوشبو و بو»های میان واژه نظیرمراعات وسیلۀب ،نیز هاواژهپیوند و تناسب معنایی میان 

با « پیچ و تاب» ۀتقابل لفظی که در تصویر آمدن گل، رفتن باد و بردن بوی گل وجود دارد و همرا

 تنیدگی تصاویر شعری را بیشتر کرده است. همیکدیگر ایجاد شده و در

آمدن، . دیده میشود بخشی(تشخیص)جان آرایۀشاعر از  استفادۀگفتنی دیگر در مورد این شعر در 

اند. رفتارهای انسانی هستند که به عناصر طبیعت نسبت داده شده دیدن، سالم کردن و خندیدن

شمیسا نامیدن  به عقیدۀ انگاری جای داد.آنیمیسم یا جاندار حوزۀوان در تاین مطلب را همچنین می

تخییلیه)تشخیص( تعبیر و  استعارۀ مکنیۀعنوان های بیان سنتی با ادبی که در کتاب آرایۀاین نوع 

تر آن است که بگوییم خود این عناصر سد و در این موارد پذیرفتهشود، مقنع به نظر نمیرتفسیر می

اند. از نقطه نظر شمیسا توضیح و تفسیر این موارد بر مبنای مجاز عقلی یا ی انگاشته شدهجاندار

بیان و )لیه غیر حقیقی نیز اشکالی نداردابه فاعل یا مسنداسناد مجازی یعنی اسناد فعل یا صفت 

 (.22 صشمیسا: معانی، 
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به معنای مجسم و مصور کردن امری »تجسیماست. « تجسیم»قابل ذکر دیگر در این شعر  آرایۀ

محبتی: بدیع نو،  «)ذهنی است یعنی امور ذهنی و انتزاعی را، حالت مادی و عینی دادن با کلمات

 .است(114و 113ص

 محبتی این صنعت را با تصویرسازی یکی دانسته و آن را به دو بخش تقسیم کرده است:

 تشبیه مضمر: ۀوسیلالف: عینی کردن امری ذهنی ب 

 در بــاطن مــن جــان مــن از غیــر تــو ببریــد

 

 محســــوس شــــنیدم مــــن، آواز بریــــدن

 «موالنا»

 بیت یا مصراعی از بیت، حالت تابلویی نقاشی را داشته باشد:ب: 

 ای دل مپـیچ کانجـا   در زلف چون کمندش،

 

 سرها بریـده بینـی بـی جـرم و بـی جنایـت      

 )همان(«   حافظ»

پیچ و تاب خوردن باد و بردن بوی گل و تصویری که از « باد و باغ و گل»در این سروده وصف رفتارِ 

 کند. ارائه شده این آرایه را به ذهن القا می

ای سوزانم/ آب میخواهم، ام، تب دارم/ کورهام، بیمارم/ داغ داغم امشب/ تشنهبدنم میسوزد/ خسته

و  آب/ گاه چشمم باز است/ گاه میبینم خواب/.../ تشنگی، هذیان، درد/ اژدها، تب، آهن/ کوه و دود

 .(مباز هم تب دار رحماندوست: دوستی شیرین است، آتش/ وای میسوزم من/...)

گویی میشویم. در این گسستگی و پریشانهای پایانی متوجه نوعی درهمبا دقت به بیتدر این شعر 

چ ۀبه حداقل رسیده و بدایع لفظی و معنوی موسیقی ساز و تصویرساز  هاواژهها تناسب میان بیت

 یابیم کهمی درتوجه دقیقتر به مضمون شعر اما با  ،اندتأکید یا ترسیم تصویر نداشتهنقشی در 

آلود بودن و هذیان گویی راوی شعر تب تصویرالقاگر  میتواند هاواژهگسیختگی پریشانی و درهم

القا تصویر واضحی از درد و هذیان را به خواننده و انسجام کالم نمیتواند  هاواژهپیوستگی  و باشد

دستی خود را ، چیرههاواژهگزینی ساز و یا تالش برای بهکند. شاعر، بدون استفاده از بدایع موسیقی

مورد نظر به اثبات رسانیده است.اینچنین زیباییهای معنوی، که گاه در شعر برخی  در ترسیم فضای

شاعران دیده میشود، خواه آگاهانه صورت گرفته باشند و یا بطور ناخودآگاه، بهرحال منجر به 

تر به آنها بر تأثیرگذاری عمیقتر کالم زیبایی کالم و تداعی بهتر معانی میگردند و توجه شایسته

 اید.افزمی

 ،مادر جان/ نوشتم: یک بابا، نان/ نوشتم دوستت دارم/ تو را بسیار، مدادم را تراشیدم/ نوشتم: آب، -

 / به روی صورت مادر/  گل لبخند مهمان است/ نوشتم: ابر،شدسه تا ده/ حساب ما چه آسان  ،دو

ش نیست/ نوشتم: باران/ نوشتم: ده و ده شد بیست/ من امشب خوب میبینم/ که حال مادرم خو مه،

 ید/ سبد از دست او افتاد. ) همان:باد/ دو دست مادرم لرز سینی، من سبد دارم/ نوشتم: سیب،

 .(نوشتم دوستت دارم
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و تصویرسازی مطلـوب و شـگردهای پنهـان هنـری در      هاواژهگزینی موسیقی قوی، زبان استوار و به

تکـرار فعـل   فضای ذهنی کودک، این شعر را بسیار موفق و تأثیرگذار کرده است.  صیفِ هنرمندانۀتو

تر کردن موسیقی درونی آن نقش دارد. آهنگ، در پیوند عمودی شعر و خوشدر طول شعر ،«نوشتم»

در طول شعر با توجه به چرخیدنِ محتـوای شـعر حـول محـور مـادر، مناسـب و       « مادر» واژۀتکرار 

وخش تراشیدن مـداد را بـه ذهـن القـا     صدای خش1، در بند «ش»آرایی صامت تأثیرگذار است. واج

کنـد و  یـت می در بند آخر فضای سرد و اندوهگین شـعر را تثب « س»نین تکرار صامت چکند. هممی

 تر کردن موسیقی کالم مؤثر است. آهنگ، در خوش«ش»تکرار مجدد صامت 

آغـاز  « سبد و سینی»، «ابر، مه و باران»، «حسابیک، دو، سه، ده، بیست و »، «بابا و مامان»تناسب 

 دهد.  ای با یکدیگر قرار میمعنای ویژهنشینی تا پایان شعر را در پیوند و هم

ک و مهربـان کودکـان و   هـای کوچـ  که همواره موجب رنج درونـی و آزار قلـب   هاییواقعیت یکی از 

ـ گاه نمیچۀها لی آنسا شود، ضعف و پیری پدر و مادر است؛ هر چند کمنوجوانان می -د برطـرف توان

کار های بهای کودکان و رنگبه نقاشی ۀهای پدران و مادرانشان باشد. با نگاها و ضعفاحتیاج کنندۀ

روزمـره و درون فکـری و    ها بسیاری از واقعیاتِ زندگیها و تصاویر موجود در این نقاشیرفته در آن

. ذهـن  کشـیده اسـت  اخودآگاه کودک را بـه تصـویر   ها آشکار میشود. این شعر، ضمیر ناحساسی آن

نوشتن، حـل   او در حال مشق تفاوت باشد.ترین عضو زندگیش بیتواند نسبت به اصلیکوچک او نمی

 دیگر مادر مریض خود را زیر نظر دارد.  ۀحساب و بسیاری از کارهای روزمر کردنِ

 ند، در شعر این کلماتنـد کـه تصـاویر   ها، گویای ناخودآگاه کودک هستها و رنگاگر در نقاشی، نقش

یـات درونـی   دهند و اگـر شـعر بزرگسـال، تخـیالت ذهنـی و واقع     ذهنی کودک یا نوجوان را ارائه می

 هاست. ذهن و زبان، و خیال آن ، شعر کودک و نوجوان بازگوکنندۀکشدخودشان را به تصویر می

آنـان،   سـوخ در ذهـن و اندیشـۀ   کودکانـه و ر  یهـا واژهتوانسته است در این شعر با استفاده از  شاعر

عف و تصویری بسیار عاطفی و تأثیرگذار را خلق کند، که در آن کودک خسـتگی، فرسـودگی یـا ضـ    

زنـدگی   ،تفـاوت و بـدون درک رویـدادهای تلـ     بـی  ،ند و بـه ظـاهر  حتی مرگ مادر را مشاهده میک

گیـری  دهای تلـ  و شـیرین در شـکل   کنـد و پیشـام  ، این وقـایع را ثبـت می  کند، امّا ناخودآگاه اومی

بندهای شعر از آغاز تا پایان آشفتگی فکری و تمرکز نداشتن کـودک را در   شخصیت او تأثیرگذارند.

 انجام تکالیفش به زیبایی به تصویر کشیده است: 

ای که بـه مـادرش داشـته،    کودک در حال نوشتن کلماتِ آب، بابا و نان، ناگهان به یاد عالقه - 1بند

 افتد.  می

رسد لبخنـد مـادرش را بـه    کودک در حال یادگیری حساب و اعداد است و به عدد ده که می -2بند

 آورد.  یاد می
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شـاعر از  2و 1دهند. در بند از بزرگتر شدن کودک را ارائه می های این بند تصویری پنهانواژه -0بند

ا در این بند شاعر از زبان کودک آموزد، بهره میگیرد؛ امّترین کلمات و اعدادی که کودک میابتدایی

دهد کـه فهـم و   ند و افزون بر این نشان میحتی جمع کردن را در شعر وارد میککلماتِ دشوارتر و 

 شود. بد و متوجه ناخوش احوالی مادر مییامی درک عاطفی او نیز بالیده است. او مسائل را بیشتر در

موسیقی غنی نیز « س»آرایی هنری است، با واج اوج روایت به زبان کودک ۀبند پایانی شعر که نقط

رسـد  یِ افتادن سـینی باشـد و بـه نظـر می    صدا تواند القاکنندۀارد؛ هر چند این موسیقی بیشتر مید

که سینی از دست مادر بیفتد و صدای تنگنای وزن موجب شده است که در مصراع آخر به جای  آن

اگهان از اوج هنری و موسـیقایی کـه در سـه مصـراعِ     افتد و نبهنجاری را به گوش برساند، سبد مینا

 ود.خستِ بند آخر شکل گرفته، کاسته میشن

شعر بسیار قوی و تأثیرگذار است و فضای سنّی کـودک یـا نوجـوانی کـه چنـین       به هر روی عاطفۀ

 .  میکندو دیگر افراد را در همدردی با او شریک  القا میکندای را پشت سر گذاشته است خاطره

رقصد،/ میرقصاند./ باد،/ شاد است/ که در باغ چنین میخواند./ شاخه،/ همبازی شـاد  گردد،/ میمیباد،  -

از خوشـحالی،/   برق/ پای میکوبـد و  ش باران شاد است./ .../ رعد، قهقۀ خندۀباد است./ شاخه،/ از بار

 .اما برگ( رحماندوست: ها،)پاییزیباز هم غران است

های پیچ در پیچ باد و شـاخه مـورد   در این شعر با تصویری که از حرکت هاواژهانگیزی طربتوازن و 

استمراری در آغاز سـه فعـلِ   « میِ»نظر شاعر بوده سنخیت دارد. در بند نخست شعر، تکرار پیشوند 

حرکـت   القـا کننـدۀ  ، خوانشی زیبا و ریتمیک به شعر بخشیده کـه  «میگردد، میرقصد و میرقصاند»

بسـیار زیبـا و   « قصاندقصد و میرمیر»بند جناس اشتقاق میان دو فعلِ  چرخشی باد است. در همین

، در سه بند نخست، «باد» واژۀتکرار  تر کرده است.ر رفته و موسیقی درونی شعر را قویکاهنرمندانه ب

و « بارش و باران» واژۀو اشتقاق میان دو « باد و باغ»و « باد و شاد»جناس ناقص و تناسب آوایی در 

ی حرکت باد و برخورد تصویر و صدادر این بندها « ا»و مصوت بلند « ش»و « ب»های تتکرار صام

هـا  کمـک ایـن واژه  د. فضـای ایجـاد شـده ب   کنای القا میآن با شاخه و شرشر باران را به نحو شایسته

ترسـیم  ای از رعـد و بـرق   های باال تصاویر زیبا و تـازه در بند پایانی بیت. بسیار شاد و پر انرژی است

، که بـه تناسـب درخشـندگی دنـدان در     برق به خنده اند. تشبیهشده که تخیل شعر را بارورتر کرده

ایست که بـا هـدف القـای    هنگام خندیدن صورت گرفته، و تشبیه صوت رعد به قهقه، بارزترین آرایه

 دررعـد و بـرق   جریـان  عناصر طبیعت صـورت گرفتـه اسـت.     بخشآور و فرحتصویر و فضای نشاط

کـه   ۀهمراه است که در بسیاری از کودکان ایجاد وحشت میکند و تصویر و تشـبی  یطبیعت با غرش

تصویری تـازه،   حس و قت موجود است. این تشبیه با ارائۀدر این شعر ترسیم شده در تناقض با حقی

ای نسـبت بـه   متفاوت به اطراف بنگرد و درک شـاعرانه  موجب میشود که کودک یا نوجوان با دیدی

پایکوبی و خوشحالی رعد نیز لوازم و اسباب دیگری در ایـن   ناصر طبیعت و اشیاء اطراف پیدا کند.ع
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وان بـر  تنها ایرادی که میتـ  ست که حس نشاط و شادی موجود در شعر را قویتر کرده است.تشبیه ا

در شـعر   هـا واژهگزینـی  کمک بهموسیقی این شعر گرفت، عدم تناسب وزن با فضای شادیست که به

کوبی متناسـب  انگیز است، تا با رقص و پایاین شعر نیازمند وزنی ریتمیک و طربایجاد شده است. 

فضای شاد و ریتمیک باشد و از  این تواند منتقل کنندۀنمی« فاعالتن، فعالتن»سنگینیِ وزن باشد و 

 بار عاطفی شعر کاسته است.

لحـافی از   ل سـاز زد،/ گـل رقصـید/...)همان:   بـا  پروانه نشست روی گل،/ گل خندیـد./ بـا رقـص دو    -

 .گلبرگ(

و  موسـیقی معنـوی  « بـال و پروانـه  »و « خندید و رقصـید »و « رقص و ساز»هایی مانند تناسب واژه

 وسـیلۀ موسیقی درونـی شـعر نیـز کـه ب     اند.کرده را برای قویتر کردن تصویر شعر بارور هاواژه پیوند

انگیـزی از چـرخش پروانـه در    تصویر طـرب « آ»و مصوت بلند« گل» واژۀو تکرار  «با و بال»جناس 

وزن شعر که در بحر رجز سروده شـده   کرده که بااطراف گل و تکان خوردن و جنبیدن گل ترسیم 

  گیری تخیل شعر مؤثر بوده است. ایست که در شکلترین آرایهتشخیص، برجسته .هماهنگ است

روییده/ در هوای بهمن ماه/ بر درخت خشـکیده/ مثـل آب بـود    ای که مثل غنچه بود آن روز/ غنچه -

ای غمگین/ گرچه در زمستان بـود/  بیند/  مرد تشنهای که میای شیرین/ چشمهآن روز/ آب چشمه

دشـمن/ روز   روز گریۀما بود/  روز خندۀزار بود آن روز/ الله چون بهار بود آن روز/ سرزمین ما ایران/

 .روز خوب پیروزی( رحماندوست: )زیباتر از بهار،«م بهمنبیست و دو»خوب پیروزی/ 

از مهمترین شگردهای هنری شاعر که نقش مهمی در تأکید مضمون پیروزی انقالب اسالمی، تکرار 

 است:  هاواژهبجا و مناسب 

تکـرار   نوپایی و نوظهوری انقالب اسـالمی اسـت.   کنندۀتداعی که در بند نخست« غنچه» واژۀتکرار 

فضـای پـیش از انقـالب،     ۀی و سـیا و در طول شعر، در تقابلی پنهان با تیرگ در بند آخر« روز» واژۀ

 واژۀاسـتفاده از  و   2در بند« چشمه» واژۀ، تکرار روشن پس از پیروزی باشد ۀتواند تصویرگر آیندمی

، 4و  1در بنـدهای  « بهمن» واژۀتکرار  نماد زندگی دوباره و شروعی تازه است. ،در همین بند« آب»

« آ»و مصوت بلنـد   2در بند « ش»آرایی( صامت ، تکرار )واج4 و 0در بندهای « ز»آرایی صامت واج

 . 2در بند « آب و آن»های و جناس مطرّف میان واژه  0و  2در بندهای 

سـرمای   میـان باط ارت درها ها و پدیدهگرایی، و ایجاد تناسب و تقابل میان واژههمانندسازی و قرینه

مؤثر واقع شده و تصاویر ملموسـی ایجـاد کـرده    ناشی از پیروزی انقالب اسالمی بهمن ماه و گرمای 

 : است

آب، »،  1 در بنـد  « مـاه  هـوا و بهمـن  »و « غنچه، روییده، درخت، خشکیده»های تناسب میان واژه

-هـم  . 4در بنـد  « خنده و پیروزی» و 0در بند « زار و سرزمینبهار، الله»، 2در بند « چشمه، تشنه
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خنـده و  »و   0در بنـد « زمستان و بهار» ، 1در بند« روییده و خشکیده»های تقابل میان واژهچنین 

   .ادی را به کودک منتقل میکندپیروزی و ش ۀپدید 4در بند « گریه

وز تشـبیه ر  1: در بنـد  کـرده  نین از برخی از صورخیال ملمـوس و حسـی نیـز اسـتفاده    چشاعر هم

تشـبیه روز پیـروزی بـه     2در بند  انقالب میتواند باشد. نوپایی پدیدۀ القا کنندۀ «غنچه»پیروزی به 

بـا توجـه بـه سـال      نطور که گفته شد نمادی از زندگی تازه و شـروعی دوبـاره اسـت.   که هما «آب»

در  ،بودهطور وسیعی رایج استفاده از نمادها بهایی است که در آن که سال( 1021)سرایش این شعر

اندیشه  شعر را از نظر پشتوانۀ ،مانند آب ،های این شعرنظر گرفتن معنای نمادین برای برخی از واژه

« زاراللـه »و «  بهـار »تشبیه روز پیـروزی بـه   با  0در بند محکمتر و ارزش هنری آن را باالتر میبرد. 

در تناقض با سـرمای بهمـن   پیروزی انقالب ترسیم شده که  بخش زیبایی ازتصویر فضای گرم و فرح

 سازی زیبایی ایجاد کرده است. ماه است و برجسته

جان عمیق ۀشکوفایی انقالب و شور و زار، الله هایی مانند آب، چشمه، غنچه، بهار وواژه در این شعر

« آن» کمک صفت اشـارۀ شعر، که ب مبهم . آغازاندکرده بیان را ناشی از پیروزی  و شروعی خوشایند

و رفع ابهام آغـازین شـکل گرفتـه آغـاز و پایـانی      « پیروزی» واژۀکمک پایان امیدبخش شعر، که بو 

 ند. این شـعر بـا یـادکرد از پدیـدۀ    رساشعر را به اوج می عاطفۀبسیار قوی و تأثیرگذار ایجاد کرده و 

پـس از  هـای  کودکان و نوجوانان نسـل  المی به صورتی ماندگار در حافظۀبزرگ و تاریخی انقالب اس

 آثار مصطفی رحماندوست در زمینۀ انقالب همچنان برقرار است و یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین

 اشعار انقالبی و وطنی است. 

مختصـری   آمد/ نامۀاست که بابا رفته/ خنده و شادی از اینجا رفته/ کاش از او خبری می ۀدو سه ما -

است که جایش خالیست/ همه هستند، ولـی بابـا نیسـت/کاش او بـود و بـه مـن        ۀآمد/ دو سه مامی

زیباشـان، غـم/    ها هم/ هست در چهرۀاست قناری ۀیچید/ دو سه ماخانۀ ما میپمیخندید/ خنده در 

شوق پرواز ندارند آنها/ حال آواز ندارند آنها/ دل من تنگ شده خیلی تنگ/ مادرم هـم شـده خیلـی    

جـای بابـا   رحماندوسـت:  سفر باز آید/شاد و پیروز و سـرافراز آید)موسـیقی بـاد،    دلتنگ/ کاش بابا ز 

 .(یخال

گین با فضای غمگین و سـن متناسب سروده شده که « فاعالتن )فعالتن( فعالتن فعلن»شعر در وزن 

-کلمات قافیه یا ردیف های شعر کودک و نوجوان، مثنوی است؛ترین قالب. یکی از مناسباستشعر 

غنـی و   در اوج یا فرود موسیقی شعر خواهنـد داشـت. کلمـات قافیـه در ایـن شـعر       یادیزها تأثیر 

انـد.  ها بکمک ردیف تأثیر موسیقی کنـاری را دوچنـدان سـاخته   آهنگین هستند و در برخی از بیت

قافیه و ردیف صورت گرفته است. تنهـا   اولیه در بیت نخست شعر کامالً توسط برای نمونه فضاسازی

صورت گرفته که عیـب آن  « تنگ و دلتنگ»در بیت هفت به دلیل قافیه شدن کلماتِ کاستی قافیه 
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تـا  « شـده خیلـی  »آید، هـر چنـد حاجـبِ    ایطاء است که هنگام قافیه شدن کلماتِ مرکب پیش می

 این بیت کاسته است.  ۀحدّی از ضعف قافی

بـر  مناسـب آن   سـتفادۀ اها در این شعر فراوان دیده میشود و ها و مصوتتکرار و هم حروفی صامت

 قوّت تصویرسازی افزوده است:

« ی»ند. تکرار مصـوت بلنـد   آه و حالت غم و غصه را تداعی میککشیدن  1در بیت «ه»تکرار صامتِ 

در « ه»و « سین»و « خ»آرایی ، واج0در بیت« آ»و مصوت بلند « ه»و « سین»، واج آرایی 2در بیت 

 تر کردن موسـیقی شـعر مـؤثر   آهنگدر خوش 1و  9در بیت های « آ»آرایی مصوت بلند ، واج4بیت 

در کنـار  « زِ سـفر و سـرافراز  »و « خنده و خانه»، «خبر و مختصر»های اند. قرارگرفتن واژهواقع شده

اسـت. همچنـین تکـرار     کـرده هنگام خوانش هماهنگی صـوتی زیبـایی ایجـاد    هم و در یک بیت، به

از دیگـر   1در بیـت  « دلتنگی»در طول شعر و « کاش»و « بابا»و کلمات « است ۀما دو سه»عبارتِ 

از دیگـر   2بیـت   و موازنـۀ « میخندید و خنده»اشتقاق موجود در  .موارد تکرار و تأکید در شعر است

 بدایعِ لفظی قابل اشاره هستند.  

انـد و تضـادِ میـان    شـده تکـرار   برجسته و ، که در طول شعر«غم و خنده»تضاد معنایی در کلماتِ  

خبـر و  »، «خنـده و شـادی  »و هماهنگی معنایی در  تناسب، همچنین «هستند و نیستند»های فعل

و تنسیق صفات در بیت آخرِ )شـاد و پیـروز و سـرافراز آیـد(، برغنـای      « قناری، پرواز و آواز»، «نامه

 شعر افزوده است.  معنایی

آفرین خانواده اسـت نشـان   حضور مثبت و تأثیرگذار پدر که عضو اصلی و نقش ،در بیت نخست شعر

بـه خنـده و شـادی    « رفـتن »، این بیتدر  کرده است. ا سرشار از بار عاطفیداده شده و آغاز شعر ر

زمان شدن رفتن شود و همیم یا جاندارانگاری در آن دیده مینسبت داده شده است، بنابراین آنیمیس

یعنـی حضـور خنـده و     ،در خانه« پدر»ابا بر زیبایی معنایی شعر افزوده است. حضور خنده با رفتن ب

-ها و عواطف شاد و مثبت. قائل شدن چهره و غم برای قناری، تشـخیص اسـت، هـم   شادی و انرژی

 درنگ است.  شایستۀ   2و 5 و4 و0های چنین تصویر سازی شاعر در بیت

موسیقی قوی، زبان منسجم، شگردهای هنری و همچنین آغاز و پایـان زیبـای    بدایع معنوی متنوع،

وجـود دارد و بـه   « پدر»است که نسبت به  طبیعی و احساس حقیقی و عشقی عاطفۀشعر، به دلیل 

 ای یکنواخت و قوی پدید آمده است. دلیل خودجوش و طبیعی بودن آن، در سراسر شعر عاطفه

: / ای به من گفـت / یک جوی آب دیدم/ پروانهۀخواب دیدم/ در باغ با شکودر روز بود شاید/ یا اینکه  -

-جا/ ایـن ست/ آن جوی هم تو هستی/ باغ از تو خوب و زیباست/ اما نمان در این« باغ دنیا»این باغ 

 .پایان راه(رحماندوست:های آبی، ) کوچهکرانهجا نگیر خانه/ پایان راه دریاست/ دریای بی
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در « بـاغ » واژۀانـد: تکـرار   و حروف در غنای موسیقیایی شعر نقش داشـته  هاواژهدر این شعر تکرار  

در بند آخر بسامد مصوت « اینجا»در بند آخر و « دریا»،   2و 1در بندهای« جوی»،  2و  1بندهای 

 در بند آخر.« ن»آرایی صامت و واج در طول شعر« آ»بلند 

به کمک تناسب و مراعات نظیر موجود در میان آنان شکل گرفتـه و   هاواژهارتباط و پیوستگی میان 

-است: تناسـب میـان واژه   کردهانسجام و پیوند افقی و عمودی شعر را بیشتر  هاواژهدر هم تنیدگی 

در « کرانـه دریـا و بـی  »و  2در بند « خوب و زیبا»در طول شعر، « باغ، جوی آب، پروانه و دریا»های

 .  0بند

به جوی آبی که در باغ دنیـا بـا زنـدگی کـردن     « انسان»و« باغی باشکوه»به « دنیا»و تمثیل  تشبیه

رسـد، زبـان شـعر را نمـادین و     کران کمـاالت و معنویـات می  یای بییابد و در نهایت به درجریان می

هـای  استعاری کرده است. اینکه درک این استعارات و نمادهـا، و درک عرفـانِ زیبـایی کـه در الیـه     

ایـن   ونی شعر وجود دارد برای مخاطب و خواننده دشوار باشد یا خیر، از زیبایی و اهمیت تصـاویر در

دارد. ساده و روان و بدون ایراد و شکستگی و ابهام استعارات باز نمیکاهد و ما را از ذکر این شعر نمی

و عبـارات ایجـاد    هاواژهبودن زبان شعر  و استعاری بودن آن خللی در فهم و دریافت معنی و مفهوم 

 نکرده است:

)در بنـد  خانـه گـرفتن  ، ۀتشبی اضافۀ: دنیاانسان، باغ استعاره و نماد از  :استعاره از دنیا، جوی آب: باغ

 وحی و الهـام ادی از فرشـتۀ تواند اسـتعاره و نمـ  می :پروانه: کنایه از مسکن گزیدن و مقیم شدن، (0

 معنای مسیر و هـدف زنـدگی  مجازاً به  :راهنماد از معنویات و کماالت انسانی، استعاره و  ،دریاباشد، 

عرفان زیبایی که در عمق تصاویر شعر وجود دارد فضایی تازه از رؤیا و خیال را در شعر ارائه کـرده و  

دهد و او را وارد دنیایی متفاوت از عالم مادیات، و بـه جسـتجوی   درک و فهم مخاطب را افزایش می

-واژهخواند. وزن هماهنگ با محتوا و موسیقی قوی برای درک بیشتر شعر فرا می هاواژهی پنهان معان

م بیشـتر و کسـالت   ۀی مفـا شعر نیز مانع از گستردگ ۀافزاید و کوتابر تأثیرگذاری عاطفی شعر می ها

 شود. مخاطب می

ایستاد/ پیچک پیچان سبز/ خنده به یکباره  و خسته شد«/ برگ درختان سبز»سرخ شد و زرد شد/  -

هـا/ پـر شـد از آوای زاغ/ رود روان خشـک شـد/ جـوی دوان       مرد/ بر لب خندان باغ/ باغ پر از نغمه

فصـل  »ایستاد/ ساکت و خاموش شد/ شاپرک شاد شاد/ رقص کنان قاصدک/ آمد و داد ایـن خبـر:/   

 .قاصدک(ست: رحماندونور،  ۀچشم«.)زمستان سرد/ میرسد از بام و در

هـا،  هـای گیاهـان و جابجـایی فصـل    شاعر به دگرگـونی  و اشارۀ -طبیعت -ه به مضمون شعربا توج 

ای در بند نخسـت، تکـرار هنرمندانـه   « شد»تکرار فعل الزم  شدن در شعر جریان دارد و صیرورت و

بـر بـازنمود   افـزون  ،و این موضوع را نشان میدهد است که دگرگونی گیاهان از حالتی به حالت دیگر

 بر لذّت موسیقیایی شعر نیز افزوده است. ،این حالت
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هـای  خش بـرگ کنندۀ صدای خشدر بند نخست تداعی« چ»و « خ»های هم حروفی و تکرار صامت

 باشد و با مضمون شعر تناسب دارد.پاییزی می

موسیقی ساز در همین بند « آ»آراییِ مصوت بلند هم صدایی و واج 2در بند  «ز»هم حروفی صامت 

 کند.  تر میو حضور انبوه زاغان در فضای شعر را برجسته است

 ند. فراخواندن به سکوت را القا میک3 در بند « ش»آرایی صامتِ واج

ر و تأثیر پایان کالم را دوچنـدان کـرده   موسیقی شعر را قویت 4در بند « د»و « س»آرایی صامتِ واج

 است. 

« پیچـک پیچـان  »، جناس اشـتقاق   0و 1در بند « شد»کرار فعل الزم ، ت 2در بند « باغ» واژۀتکرار 

و  0در بنـد  « روان و دوان »، جنـاس مضـارع    2در بند« خنده و خندان»، جناس اشتقاق  1در بند 

 شعرند. آواییهای بند نخست از دیگر موارد تاثیرگذار در غنای موجود در بیت موازنۀ

خـوبی برقـرار   و پیوند محتوایی بندها بـه  هاواژهکمک ارتباط معنایی انسجام افقی و عمودی بندها ب 

ماننـد:  هـای وصـفی   انـد. توجـه بـه ترکیـب    گزین شـده ها هنرمندانه بهو ترکیب هاواژه شده است و

 در مقابـل کلمـۀ  « کنـان رقص»و قید « شاپرک شاد»، «جوی روان»، «رود روان»، «پیچک پیچان»

های شایسته را زینشاین گ ،و از این قبیل ،ابل پیچان بودن پیچک، ایستادن جوی در مق«قاصدک»

 هند.بیشتر نشان مید

کس معنایی در خشک شدن رود و ایسـتادن جـوی دوان در   و، پارادترین عامل در این شعربرجسته 

 است. « برگ، درخت و پیچک»های و مراعات نظیر موجود در واژه0بند 

هـا سـود   صویرسـازی از آن هستند که شـاعر بـرای ت   دیگریصورخیال  نیز تشخیص و جاندارانگاری

 : جسته است

ایستادن جوی دوان و شاد  0مُردن خنده، در بند 2خسته شدن و ایستادنِ پیچک، در بند  1در بند 

کنـان و خبـرآور بـودن قاصـدک     رقـص  4بودن و سپس خاموش و ساکت شدن شـاپرک و در بنـد   

 ی استعاری و تشخیص است.اضافۀ: 2در بند « خندان باغ لب»تشخیص و جاندارانگاری، و 

، تصاویر زیبـایی از  نار صنایع بدیعی و معنویها در کو ترکیب هاواژهگزینی شد به طور که گفتههمان

 هـا واژهوزن و محتـوا و  شاعر به ایجاد تناسب میـان   ۀکنند؛ امّا کم توجطبیعت زمستانی را ارائه می

مفـتعلن  ». وزن شـاد و آهنگـینِ   تأثیر موسـیقیایی شـعر لطمـه زده اسـت     اندکی به ارزش هنری و

انگیز اسـت. توصـیف زمسـتان همـراه بـا زرد شـدن و مـردن        نیازمند محتوایی شاد و طرب« فاعلن

ها در شعر به تصویر کشیده شده، این زاغ ۀای که از نغمگیاهان و ی  بستن آب رودها، و فضای تیره

ایجـاد  ست و تناقضی میان محتوا، تصویر و عاطفه با آهنـگ و موسـیقی شـعر    نیاز را برآورده نکرده ا

پیمان، سـبز، خنـده، نغمـه، دوان،    »شاد و مثبتی مانند  هاواژه؛ هر چند که شاعر با استفاده از کرده

هـا در  و بـا اینکـه ایـن واژه   داشـته   هـا واژهکمک بهسعی در جبران این نقص  «شاپرک، شاد و رقص
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شاعر به  ۀتوجتوجیه مناسبی برای بی اند، امّا اینهاتصویرسازی شعر مؤثر واقع شده آهنگین کردن و

 رعایت تناسب محتوا و تصویر با وزن شعر نیستند. 

سیر فراز و فـرود،/ رود،  دریای دور،/ کف به لب از  غرش و شور و سرود./ هست در اندیشۀرود، رود،/  -

 .پویندگی( ۀپیوست ۀقصرحماندو.ست: نور،  ۀ)چشمرود

، تابلوی واضحی از صدا و تصویر حرکت هاواژه چیدمان شایستۀ اها شاعر توانسته است، بدر این بیت

، چه از نظر شنوایی و چـه از نظـر   «و»و صامت « و». گستردگی حضور مصوت بلند رود ترسیم کند

صدای شرشـر آب   کنندۀالقا « ش»تکرار صامت  جریان افقی رود باشد. القا کنندۀتواند دیداری، می

هـای  هـا صـامت  هـایی هسـتند کـه بـه آن    از جملـه صـامت  « ش»و « س»هـای  صامت» رود است.

( از ایـن  137 ص بـاقری: مقدمات زبـان شناسـی،   « )ویندگمی« های پیوستههمخوان»یا « سایشی»

میشـود.  آید استفاده وجود میها بهها برای نشان دادن صداهایی که از حرکت اجسام و پدیدهصامت

نیـز   «رود و دور»و قلب میـان  « رود و فرود»و  «سرود و رود»و « شور و دور»های جناس میان واژه

کار  طبیعی بچ وجه مالل آور نیستند و کامالًۀاین بدایع به  بار موسیقیایی شعر را غنیتر کرده است.

هایی متناسب بـرای  و صفتشاعر از قیدها  استفادۀگفتنی دیگر در مورد این شعر مربوط به  اند.رفته

هایی هستند که میتوانند صدای شورانگیز جریان پرشتاب رود را صفت« شور»و « غرش»رود است. 

رود نیـز   نباشند. کف به لب بـود  -سرود–نشین خود هم واژۀو در تناسب با  به زیبایی مجسم کنند

حماسی بخشیده  ۀشعر وجیم کرده و به سست که خروش و خستگی جریان رود را ترتصویر دیگری

کـف و  »و تناسـب میـان   « فراز و فـرود »به این موارد محدود نشده و تقابل میان  هاواژهاست. پیوند 

ایـن بنـد    هـا واژهمعنای کف دست در نظر بگیریم، درهـم تنیـدگی   ا به ر«کف»در صورتی که  ،«لب

مـداوم و پیوسـتۀ رود و    سـیر  کننـدۀ القـا  در این بند،  هاهمنشینی واژهاند. شعری را استوارتر کرده

 پیوسـتۀ هـا بنـد دوم از شـعر قصـۀ     این بیـت است.  رودخانه پویش جریان خروشان و تداعی کنندۀ

ها بررسی شـد. بنـد نخسـت و دوم از ایـن شـعر کـه بـه وصـف         پویندگی بودند که نکات بدیعی آن

به تماشا  هاواژهگزینی به اختصاص دارد به همین نحو تصویر و توصیف را از طریق« آب»و « جوی»

 :نشسته است

روی/ بـه گر، پرشتاب،/ تا که به یک رود شـود رو کنان، زمزمهجوی، جوی/ میگذرد کو به کوی/ رقص -

 جوی، جوی...

 گیرینتیجه

های هنری های ساده یا دشوار ادبی نیست. توصیفات ساده، صفتتصویرسازی استفاده از آرایه الزمۀ

-بر اینعالوه نیز ها میتوانند تصاویر متنوعی ترسیم کنند. بدایع لفظی و معنویو انواع هنجارگریزی

که بجا و مناسب بکار روند، میتوانند بخش موسیقی درونی و معنوی شعر هستند، در صورتیکه قوت

مخاطـب  نوجـوان ماننـد    مخاطـب شـعر کـودک و    نقش مؤثری در تصویرسازی شعر داشته باشـند. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 113/ها در پیوند با تصاویر شعری مصطفی رحماندوستموسیقی واژه 

 
 

شـعری نیسـت و    ۀهـای پیچیـد  هـای خیـال و خیـال   درک و دریافـت پیچیـدگی  قادر بـه  بزرگسال 

تصویرسازی در شعرهای کودک در بسیاری از مواقع بایستی با هنرمندی بیشتری نسـبت بـه شـعر    

-لیف است. هر پدید آورندهسائل مهم در زمینۀ تأمخاطب شناسی یکی از م»بزرگسال صورت گیرد. 

، مخاطـب مفروضـی داشـته    مخاطب بیندیشد و در نهان و آشکار ای هنگام نگارش اثر خود، باید به

اهمیـت  «)و سعی کند هرچه بیشتر او را بشناسد تا بتواند با او بـه خـوبی ارتبـاط برقـرار کنـد     باشد 

ها گذشـت، دیـدیم   در مواردی که بررسی آن (.183واژگان پایه در شعر کودک، محمدی رفیع: ص 

ساسات و اصوالً دنیای کودک و نوجوان، دست به خلق آثاری که رحماندوست، با شناخت افکار و اح

-ها زده است و در این راه آنچه موجب تـأثیر بیشـتر سـروده   مناسب با نظام عاطفی و اندیشگانی آن

هـا اسـت. او از مـرز مطلـق     هـا و کارکردهـای هنـری واژه   های او شده، شناخت و تسـلط بـر نقـش   

های خود را به کمـک  ه و تخیل و تصویر بسیاری از سرودهها و صورخیال گذشتتصویرسازی با آرایه

مناسب ذوق و  او نیز،های مورد استفادۀ آرایه و ها و حروف برجسته کرده استچیدمان شایستۀ واژه

هـای معنـوی و   هـا و تناسـب  قریحۀ کودک و نوجوان و بطور کلی گروه سنی مخاطب اسـت. تقابـل  

ترین مواردی هستند که ه از تشبیهات ساده و محسوس، مهمساز و استفادتکرارهای بدیع و موسیقی

تـرین  ترین و اساسـی برجسته است. موسیقیدر کارگاه آفرینش خالق خود از آنها سود جسته شاعر 

و درنگ  کندعضو ساختمان شعر است که مخاطب کودک و نوجوان پیش از هرچیز به آن توجه می

کنـد و بـه درک و ارتبـاط    صر، تخیل کودک را بارور میشاعر بر این عنصر اساسی بیش از دیگر عنا

  انجامد.بیشتر شعر و تصویر می
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