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»باران«راز توفيق شعر

 ∗∗دكتر جواد دهقانيان∗شكيب دكتر محمد خسروي

 دانشگاه هرمزگان دانشگاه لرستان

 چكيده
و شعر كودك به وجهيرد و خاص، تكيد بر تنظيمات زيبـايي هنر به صورت عام شناسـانه

و ساختاري است؛ چون ترفندهاي و نوجـوان بايـد بـيش زباني، ادبي از ادبيات كودك تـر

و چگونگي ايجاد ارتباط ارزيابي شود  نـسبت مـتن ادبـي بـا. هنرهاي ديگر از لحاظ ميزان

و زيبايي  و نوجوان كاربردي نظري از بافـت سـره شناسـي اسـت كـه يـك مخاطبان كودك

و كاربرد تاريخي جداست  يكـي از خـوش» باران« ادبيات كودك ايران، شعررد. اجتماعي

و گوياترين آثاري است كه بيش از چهل سال در كتـاب ساخت ي هـاي فارسـي دوره ترين

بي. ابتدايي گنجانيده شده است و توفيق چيست؟ شك، يك اثر ادبـي بـا راز اين ماندگاري

و باف  مدت حفظ كند؛ زيرا بـا تواند اقتدار خود را براي طوالنيت تاريخي نمي تكيه بر محتوا

و موضوع، آن اثر نيز رونق خود را مـي  و كهنه شدن مضمون و گذشت بافت تاريخي بـازد

مي. شود مصرف مي بي و زبـاني تعبيـه رسد اشارت به نظر و انتظارات فرماليستي در ها شـده

پذيري فراوان، ساختار اپيزوديـك، زبان، قدرت تطبيق، مانند جسميت»باران«ساختمان شعر 

و موسيقي غني، پايان  در ايـن مقالـه. باشـدمي» باران«از عوامل توفيق شعر ... پذيري خالق

و فرماليسم بررسي گردد سعي مي . شود كه اين مسئله با توجه به نظريه ساخت گرايي

. گيالني، نقد ادبي، گلچين»باران« زبان، ساختار، شعر:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و نظريـه 30و20هـايي نيمـايي در دهـه گلچين گيالني يكي از نخستين پيروان تفكـر
با در شعر او همواره به زيبايي. است و گويا كه شناسي شعر كودكان در بستر زباني ساده
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و فشرده شده، آگاهانه توجه شده است و احساس همراه و ثرتؤمـ» باران«شعر. عاطفه ر
و كين«،»برگ«مانندگيراتر از شعرهاي ديگر گلچين گيالني و» گلـي بـراي تـو«،»مهر

و علي» نهفته« ي ابتدايي، جايگـاه خـود را هاي فارسي دوره رغم تغيير مكرر كتاب است
و نوجوان(نزد مخاطب سـؤال اساسـي ايـن. حفظ كـرده اسـت) منتقدان ادبي-كودك

 وجود دارد كـه ايـن شـعر را از ديگـر اشـعار گلچـين چه عاملي» باران«در شعر: است
و نوجوان، به آن دلبسته متمايز مي و مخاطب را از هر گروه سني، خصوصاً كودك سازد

اي است كه از زواياي مختلفي چـون زبـان، عناصـر ادبـي، جامعـه سازد؟ اين مسئله مي
و همچنـين چگونگي ارائه ويژهبهشناسي،   شناسـي رواندبـا رويكـري اثر بـه مخاطـب

با آن كه تلفيقي از اين عوامل در توفيق اثر نقـش دارنـد؛ امـا. توان آن را بررسي كرد مي
و ادبـي پرداختـهيجنبهشود به موضوع، تنها از در اين مقاله كوشش مي   تشخص زباني

.شود
، خـود را بـا قـشر خاصـي از در جايگاه يـك شـاعر رسد گلچين گيالني به نظر مي
و روحـي مخاطبـانش باعـث. جه دانسته است مخاطبان موا  آگاهي او از توانـايي ذهنـي

و پيدايش آن مطمئني درك درست او بـه خـوبي. هـا شـده اسـت از تقاضـاهاي هنـري
و هنر كودك«دانست كه عنوان مي و شناخت است» شعر و نيازمند آگاهي ايـن. پيچيده

وب خاص با روان به عنوان مخاط» كودك«پيچيدگي از طرفي ناشي از موقعيت  شناسـي
و از طرف ديگر، برآمـده از سـاختار پيچيـده نيازمندي . اسـت» شـعر«ي هنـر هاي ويژه

به» سال بزرگ«و» نوجوان«،»كودك«،»خردسال«هايي مانند گمان، عنوان بي شعر را مقيد
و قواعدي خاص مي  ها به معناي فاصله گرفتن از هـدف غـايي از آن گذركند كه قوانين

و پرورشي است شع و قيدي كه به كـار. ر، به عنوان يك ابزار آموزشي شعر با هر صفت
و پيچيـده  و عناصر چندگانه  پيچيـدگي؛ي ديگـري اسـت رود، خود داراي فرم، ساختار

آن) ابهام هنري( مي شعر از و غير از زبان جا ناشي شود كه زبان در آن به صورت خاص
دانـد سن شعر را هجومي سازمان يافتـه بـر زبـان مـي ياكوب. شودهنجار به كار گرفته مي 

تـرين ابــزار واضـح اسـت زبـان هنگـامي كـه بـه عنـوان مهـم.)123: 1370احمـدي،(
مي هستي رود، عالوه بر عناصر نحوي، واژگاني، زير ساخت بخش به شعر كودك به كار

هاي ديگري همچـون نظـام آوايـي نيـز هـست كـه در جهـتو روساخت، داراي نظام 
ميشنرو و درك بعضي مفاهيم به كودك كمك طوركـه بـدون كـاربرد همان. كنند شدن

ي دستوري، كودك قادر به جمله سازي نيست، بـدون توجـه درست حداقل چند قاعده 
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: 11984الگلـين،(به نظام آوايي، درك بعضي جمالت نيز براي كودك دشوارخواهد شد
ش ترين ابزارهاي هستي از مهم ). 16 و نوجوان كمـك مـي بخشي كه به و اعر كودك كنـد

ــه آن معطــوف مــي  و تكرارهــاي گيــري از واج دارد، بهــره توجــه مخاطــب را ب ــي آراي
.آفرين است موسيقي

هاي زباني، موسيقي، تحرك هجاهـا، آواهـاي تلفيق نظام نشانه شعر كودك در نتيجه
و بررسي خود قابـل تجزيـه به وجود مي ....و و در مسير نقد : 1372فـراي،(اسـت آيد

ي آن، نـه دهنـده هاي تـشكيل هاي نشانه بنابراين، در ساختمان شعر هر يك از نظام ). 81
كننـد، تنها كاركرد خاص خود را دارند؛ بلكه در بافت كلي شعر نيـز انجـام وظيفـه مـي

و هريك از نظام ناگزير در(كنند در صورتي مؤثر عمل مي ... هاي زباني، ساختاري يعنـي
و تطبيـق كه بيش) در خدمت پرورش ذهن كودك خواهند بود صورتي ترين سـازگاري

فـرض ايـن مقالـه رو، پيش ازاين).72: 1383اسكولز،( داشته باشند اطرافشانرا با بافت 
و زندگي«ي فراگير مايه نه در درون» باران«اين است كه راز توفيق شعر  » زيبايي طبيعت

و دوري از تلخ«و برو» انديشي اميد و سرزندگي« تأكيد اي، بلكه در نظام نـشانه»نشاط
و بافت اسـتوار شـعر هـا، يعنـي موسـيقي، نظـام هجاهـا، آواهـا، دال،دخيل در ساختار

و شـناخته مدلول نمـايي، شـده، كـنش بيرونـي زبـان، پيرامـون هـا، صـورخيال ملمـوس
و شخصيت و پايان نيكو و آغاز ز اين نشانه. نهفته است ... بخشي و سـاختاري هاي بـاني

مي است كه محور دريافت كودكانه را تحت  و بر سـازمان تأثير قرار و دهد دهـي روحـي
 تا با سـازماندهي جستار بر آن است اين).23: 21946موريس،(شود رواني او مسلط مي 

و ويژگيي نشانهو تجزيه و ساختاري شعر ها بـه عنـوان يـك شـعر» بـاران«هاي زباني
و نوجـوان در مـسير غنـي موفق، به باالب  و درك شاعران كودك سـازي هنـر ردن آگاهي

و توفيـق جا به نشانه در اين. خود، كمك نمايد  و ساختاري كه باعـث ترفيـع هاي زباني
مي» باران«شعر  و نوجوان شده، .پردازيمدر شعر كودك

و جسميت زبان» باران«شعر.2

ص و شعر كودك به ورتي خـاص، زبـان در محورهـاي در ادبيات كودك به صورت عام
و عمودي بايد در ارتباط ارگانيك باشد  و. افقي اگر در شعر كـودك، ارتبـاط هماهنـگ

 
1 Laughlin 
2 Murices 
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و افقي زبان باشد، هم  از زبـان گيريگاه با بهرهآنخوان فقط در يكي از خطوط عمودي
و ديگر انواع هنر مربوط به كـ كودكانه چيزي نمي ودك توان انتقال داد جز اينكه در شعر

و نـاهمو نوجوان با انتقال مضمون  . رو خـواهيم شـدهخـوان روبـ هاي به شدت پراكنده
و عمـودي بـا هـم در ارتبـاط باشـند، هرگاه در اثر هنري، عناصر زباني در محور افقـي

و موضوع   در شـعر.رو خواهـد شـدو با تجسم روبه-تردر ارتباطي ارگانيك-مضمون
پد» باران« انـد كـه هـم اي از طبيعت بيروني را هدف قـرار داده يدهبندهاي شعر هر كدام

و هم محور عمودي شعر را تنظيم مي  محورهـاي» بـاران«در بنـد اول،. كند محور افقي
به» رودها«بند دوم،. كندزباني را تنظيم مي  . انـدي باران بهاري راه افتاده واسطه هستند كه

،»هـا سـنگ«،»هـا بركـه«،»آسـمان«. آينـد ها به توصـيف درمـي»گنجشك«در بند سوم،
و افقي زبان شـعر را ...و» درختان«،»ها چشمه« ، يكي پس از ديگري محورهاي عمودي

با» جسميت«. كنندتصرف مي آن» زبان«در شعر كودك در ارتباط مستقيم و ميزان عمـق
و عمق فاصـل عناصر زباني در اشعار حوزه. نيز هست و نوجوان بايد از درون هي كودك

و خود را در سطح بيروني زبان ظاهر سازد ).42: 11948،پيرس(گرفته
و اليـه در شعر بزرگ زبان و صـور ابهـام، عمـق هـاي سال با استفاده از صـورخيال

و زبان خاص خـود را پيـدا متعدد مي  و درنتيجه، از دسترس مخاطبان عام دور شده يابد
دا» بـاران«زبان شـعر. كند مي و هـاي منثـور جهـت جـسميت سـتان ماننـد زبـان يـافتن

و نوجوان-شدن با ذهن مخاطب ملموس  از سـطح درونـي بـه سـوي سـطوح- كودك
ـ صـور خيـال پيچيـده، شود؛ در نتيجه، عناصر دروني بيروني زبان رانده مي كردن شـعر

و  مي-....صور ابهام، صور ايهام مي حذف و به حداقل رسد؛ بنـابراين، حركـت بـه شود
شـدن اي، به پيچيـده هاي نظام نشانه بردهاي استعاري پيچيده در هريك از اليه سمت كار 

و در نهايت، رميدن مخاطب  شـود؛ البتـه بايـد از شعر منجـر مـي-دككو- نهايي شعر
كند، از ديگـر هاي ملموسي را كه فضاي شعر را به درك كودك نزديك مي انگاري انسان

و صور پيچيده استعاره به عنوان يك شـعر موفـق بـا» باران«شعر.ز كردي خيال متماي ها
و دور از تجريد به خـود پذيرفتـه اسـت؛ بـه جلوه و صريح، لحن رئاليستي  هاي بيروني
و بيروني آن، آگاهانه از دسـتكهايگونه و ظاهري  ابعاد زبان اين شعر، جز بعد صريح

و ايـن يعنـي اعتمـا» همچون، چو، چون«ي شاعر بيش از همه به واژه. رفته است د دارد

1 Pierce 
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ي مكنيه يا تـشخيص، بـا دنيـاي كـودكي؛ البته استعاره)مصرحه(اعتمادي به استعاره بي
و در همين بند هم چند نمونه ديده مي :شودسازگاري فراوان دارد

آن يك دو ابر اين/ آسمان آبي، چو دريا و من/جا جا  روز روشن/ چون دل
و خرم دمب/ يك دو سه گنجشك پرگو/ شاد آن پرند اينمي/ از هر و سو سو

در مي و و سيلي/ خورد بر شيشه  نيست نيلي/ آسمان امروز ديگر/ مشت
و لحن شعر نشان مي ياد شده بندهاي و»باران«دهد كه زبان ، لحني كـامال رئاليـستي
و مخاطب از بـر پديـده تأكيـد مدار اسـت كـه در كنـار پـذيرفتن و دوري هـاي برونـي

و اليه كاربردهاي  و متعالي يافتـه اسـت استعاري و ساختاري خوش ي همـه. مند، بافت
و مصرف مي به آساني از سوي عناصر زباني در اين شعر . شـود مخاطب خردسال درك

و بينـشي قابـل پيگيـري معنـايي هـستند و با انـدك تـالش . صور خيال در سطح كالم
آن اين«قيدهايي چون و آن اين«و»جا جا و و كنـار صـفت خـوشدر» سـو سو سـاخت

و سيلي«هايو استفاده از اسم» پرگو«صميمي  و هاي بيروني از نشانه» مشت بودن زبـان
و نوجوانـان-درك درست توانايي مخاطبان  و جـذب شـعر اسـت- كودكان . در هـضم

بر ميل به نشان مانندهايي بيماري  ديرآشـنا، نوشـتن هاي مهجـور واژهدادن قدرت تسلط
پي جمله و گنگ هاي و روان، در شعر برايچيده . شـود ديـده نمـي» بـاران« مفاهيم ساده

و نـه حـوادث را پـيش جمله يا كلمه در اي نيست كه نه ماجرا را روشن كنـد و يـا بـرد
 و سـاختمان شـعر بـهيمعين شده خدمت فضاسازي يا هدف  شعر نباشد يا در سازمان

ي فـراوان از خـشي بـه زبـان، اسـتفادهب يكي از تمهيدات زباني براي جسميت. كار نيايد
و ورود به عرصه هاي زباني براي گسترش سازه همساني ذهـن.ي اطناب است هاي كالم

و حمايت كودك براي درك پيام  اقتـضاي. هاي زبـاني اسـت هاي شعري نيازمند تشريح
هـاي زبـاني را توجيـه سـازيي فراوان از همسان، استفاده»باران«حال مخاطب در شعر 

 هجاهـاي زبـاني چـون كنـيم؛ ما بينش كودكانه را احـساس مـي» باران«در شعر. كنديم
و پديـده به و اشـياء و دراماتيك بـا جهـان هـاي پيرامـون راحتي، بدون واسطه، كودكانه

: 11979،گـود(گون بودن شعر است بودن در معناي انديش بيروني. كنندارتباط برقرار مي 
ميدر شعر كودك ابتدا اند).52 و روند سرايش شعر يشه پا در مياني و بعد، ساخت كند

و القـا در سـاخت شـعر كـودك).32: 1344كروچه،( شودآغاز مي  بدين معنا كه الهـام

 
1 Good 
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و تـراش. چندان معقول نيست كـاري زبـاني شعر كودك بيش از هر چيز بـه دسـتكاري
و اصـول قواعـد پـيش چـون نيازمند است؛  و انديـشي سـاخت شـعر كـودك ظرافـت ده

و تأمـل بـر روي ايـن اصـول پيش و توفيـق ساخته دارد كه تعقـل و قواعـد، اسـتاندارد
مي گونه شعر اين .كندها را توجيه

»پذيري تطبيق«و قدرت» باران«شعر.3

و عينيت باشد و نوجوان بايد سرشار از تجسم براي اين منظور، شاعر بايـد. شعر كودك
و تصاوير شعري را به كودك كنش و ايـن عملكـرد در تـصاوير او تجلـي ها  نشان دهد
و ملموس، روح شعر كودك را بارور مـي. يابد در. سـازد صورخيال عيني شـعر كـودك

و ملموس، در جست  ي در حقيقت ارائـه. جوي چيزي نيستو فراسوي واقعيت روزمره
و دقيـق اسـت و نوجوان به صورت عام، تالشي ظريف، آگاهانه كار هنري براي كودك

و خيال، آن هم در بستر زباني خاصد و نوجـوان همـواره.ر دو قلمرو واقعيت كـودك
و حس است، بيش به واقعيت  و قابل لمس مي هايي كه در دسترس دهنـد تر عالقه نشان

از. انگيـزد ها، حـس كنجكـاوي او را برمـي گونه واقعيت تا اينكه رازآلود باشد؛ زيرا اين 
و خيـال فرومـي طرف ديگر، كودكان در بعـد تخيـ و اغلـب در رويـا ول فعالنـد رونـد

و نيازهاي خود را در عالم خيال پـي مـي  از. گيرنـد كمبودها تخيـل راهـي بـراي گريـز
و حتي روزمرگي است  و محدوديت را. يكنواختي، تنگي خيال است كه دسـت كـودك

و از كوچه برمي س كوچهپس گيرد و محدوديت، به دنيـايي و ماندگي راسـر هاي خستگي
وااي خدادادي تخيل، هديه. كندتازگي رهنمون مي  ست تا كودك بتواند به آن پنـاه بـرد

و تازگي درون گره زند  به همين دليـل).47: 1388شكيب، خسروي(خود را با طراوت
و آن  و نوجوان بايد در عالم واقعيات كودك كاوش كند با شاعر كودك چه را كه كودك

و وسعت بخـشد آورد،حواسش به دست مي  و ميدان در عـالم تخيـل كـه ظـرف. عمق
و واقع خيال كودك نسبت به ظرف واقع  نگري نامحدودتر است، شاعر نيز امكانـات بيني

در بيش تري در اين دنيا در مقايسه با عالم واقعيت دارد؛ اما اين وسوسه كه دست شـاعر
را  و سوي ضد واقـع عالم خيال باز است نبايد به ابزاري مبدل شود كه كودك  به سمت

شـعر. به دنبال خيال ضدواقع براي مخاطب كودك نيست» باران«شاعر در شعر. بكشاند
مي» باران« :شودبا بندهاي زير شروع

 خورد بر بام خانهمي/ با گهرهاي فراوان/ با ترانه/ باز باران
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 رودها راه افتاده/ در گذرها/ ايستاده/ من به پشت شيشه تنها
و خر دم/ يك دو سه گنجشك پرگو/مشاد آن پرند اينمي/ باز هر و سو سو

در مي و و سيلي/ خورد بر شيشه  نيست نيلي/ آسمان امروز ديگر/ مشت
و شيرين/ گردش يك روز ديرين/ يادم آرد روز باران  ...خوب

، همگـي از نـوع تخيـل محـسوس»بـاران« خيال موجود در چهار بند نخست شعر
ن معنا كه شاعر در انتخاب عناصر مخيل شعر خود، بر گزينش تكيه داشـته باشد؛ بدي مي

در ايـن بنـدها جـز. استي حساسيت شاعر به مخاطب كودك اين گزينش نشانه. است
ي همـه. شـود ديده نمـيايي كامالً آشناست، عنصر زباني پيچيده كه يك استعاره» گهر«

و تخيل آن و بيروني هستند  مخاطـب متناسـب بـا جايگـاه تخيلي عناصر زباني سطحي
و خرم«ي قيد حالت تكرار دوباره. است و مناسـب بـا نيـاز، فـضاي طـرب»شاد انگيـز

و اجبار در شادي آورروحي كودك را فراهم  بخشي به فـضاي ده كه گوياي نوعي تأكيد
ي كـردن قـوه، مخاطـب را در مـسير فعـال»يادم آرد«بند پنجم با فعل. رواني شعر است 

را. كندل خود هدايت مي تخي و در حـال» ايـستاده«و» پـشت شيـشه«مخاطب كه خود
ميمي» ديدن« و مـسير حركـت شـعر را كـه بـا يابد، به قلمرو تخيل كودكانه رانده شود

پي صور خيال بيش  و رؤياسـت كـه مخاطـب. گيردمي تري آراسته شده، در ايـن تخيـل
و مسير زبان شعر، بعد از بند پنجم رنگين.ست» آسمان آبي، چون دريا«يابد كه درمي تر

تـرين عناصـري زباني، همگـي اصـلي هاي زنجيرهكه هسته طوري شود؛ به تر مي تصويري
و طبيعتند  و تـصويري تخيل كودك پيوسته محاصره مـي عرصه. موجود در صحنه شـود

و رعـدوبرق مـسافر  ان ايـن جنگل، نيلوفر، سنگ، رودخانه، درخت، باد، خورشيد، مـاه
ي خوانـدن شـعر بـه جهـان گويا مجالي براي توجه ذهـن كـودك در فاصـله. اندعرصه

و همين تمركز كامل يكي از اصلي اطراف باقي نمي هاي زيباي اين شـعر ترين جلوه ماند
مي اين. گرددمي و بوي جنگل، چون بخش مستي جاست كه دل، چون روز روشن است

مي. است ت چتر نيلوفر باز و رودخانـه. گـردد ها به پوشش خزه آراسته مـين سنگ شود
و از لـب بادهـا رازهـاي زنـدگاني منتـشر مـي ترانه مي  . شـود خواند زير پاهاي درختان

و فوت خواناي باد در كنار شمـشير بـران و گيسوي سيمين ماه رخسار زيباي خورشيد
و همه مسير خيال كودكانـه را بـراي درك امكانـات بـي  و زيبـاي كـرا رعدوبرق، همه ن

رغـم شعر است كه علي» پذيري تطبيق«اين همان قدرت باالي. طبيعي تنظيم خواهد كرد
و همـه چيـز بـا  استفاده از تخيل بالغ، از واقعيت دم دست كودك نيز جدا نيفتاده اسـت
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يكي از امكانات هنر مربوط بـه» گرايي انتزاع«هر چند. هماهنگ است كودك توان ذهني
كردن از اين عنصر هنري نيازمند استعداد فـردي؛ اما چگونه استفادهي كودك است حوزه

در»گرايـي انتـزاع«نكردن از عنصر حقيقت، استفادهدر. هنرمند است  ، خـود محـدوديت
و حركـت در سـطح را ايجـاب مـي از افراطـيياسـتفاده كنـد؛ امـا انشاي شعر كودك

از» گرايي انتزاع« و عوامل گريز كودك رو ايـناز. آورد شـعر را فـراهم مـي نيز، مقدمات
و قوه بايدشعر كودك از.»وسـعت«بدهـد نـه» جهت«ي تخيل كودك به خيال منظـور

و لغزيدن در خيال، انتزاع»وسعت« ي دهنـده نشان» باران«شعر. هاي ضدواقع استگرايي
و دوري از انتزاع و مطمئن تخيل كودكانه با واقعيت فراروي كودك گرايـي مطابقت گويا

و مخل مي .باشدمفرط

و ساختار اپيزوديك» باران«شعر.4

گرايـي در هـر بنـد باعـث شـده اسـت تـا با تأكيد بـر مركزيـت» باران«ساختمان شعر
تودروف به محـور مركـزي شـعر توجـه. آيدپديد مي هايي در خط روايي شعر ايستگاه

ـ  و تالش ب و خواندن شعر را همچون پژوهشي دائمي راي كـشف سـاختاري نشان داده
در خوانـدن ). 123: 1382تودروف،(مركزي دانسته است كه بر تمامي متن حاكم است 

و ساختار به  و بدون تالش، در هر بنـد بـه خواننـده شعر كودك، حاكميت زبان سادگي
.گرددتسليم مي

مي/ زير پاهاي درختان/ با دو صد زيبا ترانه/ رودخانه  زد همچو مستان چرخ

و لرزه/ هاي آفتابي ون شيشهچها چشمه و خوش در جوش آن/ نرم  ...ها سنگريزه توي

را/ از آب جستهها سنگ آن/ از خزه پوشيده تن و/ جا نشسته بس وزغ دمبـدم در شـور

 غوغا

مي چرخ/ از باد گريزانجنگل مي/ هاي گرد باران دانه/ زد چو دريا ها جا پهن  گشتند هر

و آبيها بركه گل/ آرام و  آفتابي/ چند نيلوفر درخشان/ هرجا نمايانبرگ

و بسياري ديگر از بندهاي شعر ، يـك عنـصر مـسلط زبـاني بـر»باران« در موارد باال
و عمودي بندها مستقر شده است كه خط هـم آن محور افقي و جانـشيني زبـان نـشيني

» جنگل«،»ها سنگ«،»ها چشمه«،»رودخانه«. بندها، در اختيار اين وجه غالب زباني است 
مي از نظر نوع واژه، اسم ذات همهكه»ها بركه«و در، در نمونـه روندبه شمار هـاي بـاال



69»باران«راز توفيق شعر

و عمالً ساختار كل شعر را پاره پاره كرده ايـن. انـد ساختمان بندها نقش مركزيت دارند
و تكيه بر مركزيت  تو گرايي، چون ايستگاه ساختار اپيزوديك با تأكيد انـايي هاي تـوقفي،

و به   هـر چونخاطرسپردن شعر افزايش داده است؛ ذهني مخاطب كودك را براي حفظ
و آمادگي ذهني، براي توقف مانندمركز ي ديگر خواندن پاره گاهي است براي استراحت
اين تكنيك ساختاري، به مخاطب كودك كه توانايي حفظ كل شعر را ندارد، كمك. شعر
شعكمدستكند تا مي مي.ر را به خاطر بسپارد بندي از صـحيح آن اسـت«: گويدآلن پو

و عالقه  و مراكز شوق وقتـي كـه خوانـدن.ي معين، تمركز يابد كه شعر بر نقاط كانوني
و يا پس از مـدت زمـاني آن را بـه يـاد مـي اثري قابل توجه را به پايان مي  آوريـم، بريم

ما همين نقاط كانوني هستند كه در وهله  بـه).37: 1365هوف،(آيندميي اول به خاطر
با ساختار اپيزوديك خود، در كنار عوامل» باران«بايد گفت ساختمان كل شعر طور كلي 

و قدرت ماندگاري پايـدارتري شـعر كند تا با سهولت بيش ديگر به خواننده كمك مي  تر
و در يادآوري دوبـاره، از ايـن مركزيـت  و به حافظه بسپارد و عنـصره را بخواند اي هـا

و پـاره عالوه. بگيرد ياريغالب در ساختار  كـردن پـاره براين، واسـازي سـاختمان شـعر
 عناصر مسلط زباني، باعث شـده اسـت به كمك هاي خلق شده معاني، در امتداد شكاف 

رو نشودهتا اگر بندي از شعر ناديده انگاشته شود، كل شعر با افت معنايي محسوس روب
همو مخاطب كودك بتواند با ياد و .عرض شعر را ادامه دهد آوري عناصر مسلط

و غناي موسيقيايي» باران«شعر.5

و نوجوان كه نشان يكي از ويژگي ي تمـايز ايـن شـعرها از دهنـده هاي زبان شعر كودك
و نوجوان، همـواره. سال است، عنصر موسيقي است هنر مربوط به بزرگ شاعران كودك

غن با دل  كـارگردان. اي موسيقي هنرشـان مواجـه هـستند مشغولي چگونگي تالش براي
و نوجوان، هنر سينمايي خود را هر چه بيش  مي فيلم كودك كنـد تـا تر با موسيقي همراه

و جري«مانندجايي كه در كارتون محبوبي  گونـه ايـن.، زبان غالب موسـيقي اسـت»تام
موسـيقي عنـصري در شعر كـودك نيـز،. كنندها معموال از زبان كالمي استفاده نمي فيلم

و تالش در جهت غناي آن، يك نگراني حقيقي است  موسيقي در شـعر كـودك. ناگزير
و سـاختارش بيـانگر سويه ي آوايي زبان است كه يكي از ابزارهاي فشردن زمـان اسـت

ويگوتسكي،(باشد كاركرد ذهن است، كاركردي كه مقدم بر انديشه يا كنشِ واژگاني مي
آن).89: 1380  كه زبان ناخودآگاه است، از راه نظم متفاوت، يعني مناسـباتجاموسيقي
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و عمودي روايت و هـم ياكوبسن بر منش ويژه. شودميافقي صـدايي واژگـان،ي آهنگ
و ديگران(چونان سازندگان شعر تأكيد داشت  و ژنت معتقد است كـه).65: 1381،فالر

ا نكته و و كـشش اصـوات اسـتي عمده در شعر يا گوهر كالم شاعرانه، موسيقي متداد
).43: 11977،بارتس(

آن به نظر مي ي ميزان عناصـر زبـاني ها كودكانند، كفه رسد در شعرهايي كه مخاطب
و زبـان شود به طوري كه در اين به نفع موسيقي سبك مي گونه شعرها، موسيقي از شعر

و حاكميت مضاعفي را براي انتقال  و استقالل و پيام شعري جدا شده، هويت هاي سـاده
و تـوان»باران«در شعر. گيرددم دستي به خود مي  ، گلچين گيالني بـا آگـاهي از ارزش

بار خود را در موضـع سـاخت كـل شـعر موسيقي در جذب مخاطب كودك، گويي يك
و بار ديگر در موضع غني آن قرار داده است و ساخت موسيقي .سازي

و خرم ه/ يك دو سه گنجشك پرگو/ شاد دمباز آن پرند اينمي/ر و سو سو
در مي و و سيلي/ خورد بر شيشه  نيست نيلي/ آسمان امروز ديگر/ مشت

و شيرين/ گردش يك روز ديرين/ يادم آرد روز باران  هاي گيالن توي جنگل/ خوب
و خرم/ ساله بودم كودكي ده و نازك/ شاد و چابك/ نرم  چست
گ/ از چرنده/ از خزنده/ از پرنده و زندهبود جنگل  رم

و ابتـدايي شـده اسـت گفته پيش در بندهاي .، زبان به نفـع موسـيقي، بـسيار سـاده
و فراروي كودك در همراهي با موسيقي، مخاطب را از حالت انفعـالي جلوه هاي طبيعي

مي كه هيچ تناسبي با روحيه  و هيجان خاصـي بـرايي كودك ندارد، خارج و نشاط كند
مي آن و انتخابي مانند ستفاده از قافيها. كندها ايجاد ديـرين،«،»سيلي، نيلـي«هاي آگاهانه

كه از نظـر بافـت زبـاني در اوج» پرنده، خزنده، چرنده، زنده«،»نازك، چابك«،»شيرين
و امتـداد آوايـي هـستند، در كنـار موسـيقي بيرونـي ناشـي از تكـرار مـوزون  همساني

و جـوش» فاعالتن« ا كه خود سرزندگي دهـد، باعـث حاكميـت نتقـال مـي وخـروش را
همي خوش استفاده از شبكه. موسيقي در شعر شده است  هم ساخت صفات و سجع وزن

و شيرين«مانند  و خرم«،»خوب و نازك«،»شاد و چابك«،»نرم و زنـده«،»چست » گرم
و توقف موسيقي در خود عالوه بر ايجاد مكث و سـرزندگي ساز، باعـث انتقـال نـشاط

و روالن بارث از نخستين كساني بود كه بر ارزش موسيقيايي مكث. شودمخاطب مي  هـا

 
1 Barthes 



71»باران«راز توفيق شعر

آن هاي توصيفي ميان پاره توقف و هايي شـاعرانه ها را لحظه هاي زباني، انگشت گذاشت
و ارزش موسيقيايي هستند  ).67: 1961 بارتس،(توصيف كرد كه حامل انرژي

 رفته، ابرها گشتند چيره؛ اندك، رفته اندك
گ .رديد تيرهآسمان

.ي خورشيد رخشان بسته شد رخساره
.ريخت باران، ريخت باران

يو همچنين تكرار پاره» رفته رفته«،»اندك اندك« در بند باال عالوه بر تكرار قيدهاي
و عالوه بـر تكـرار» ريخت باران«زباني و واژگاني آن صددرصد است كه توازن نحوي

ش«صامت  و هم»س و ، مكـث»چيره، تيره«هاي چون ساني حداكثري قافيهو نيز امتداد
و تـوان موسـيقيايي شـعر را افـزايش داده»،«و توقف حاصل از حضور در شعر توازن

و است؛ پس مي  و ... توان گفت توالي ناشي از تكرار يا توصـيف اگـر همـراه بـا مكـث
مي هاي زباني شود، خود عاملي موسيقي توقف در ميان پاره   عمـل چوندد؛گرساز تلقي

و نفس و تـوازن خواندن شعر را به صورت موزون، با توقف و در نهايت موسيقي گيري
و فراروي كودك تكامـل پيـدا زبان بيان پديده» باران«در شعر. كندهمراه مي  هاي طبيعي

و اين خود مديون موسيقي انگيزشي شعر است .كرده است
 كه پيام شعر در آن تعبيه شده است، بـا بدون در نظر گرفتن بند پاياني» باران«شعر

مي دو بند زير شروع مي و خاتمه .يابد شود
 باز باران
 با ترانه

 با گهرهاي فراوان
 ...خورد بر بام خانه مي

 بس دالرا بود جنگل
 به چه زيبا بود جنگل
 بس ترانه، بس فسانه
 بس فسانه، بس ترانه
 بس گوارا بود باران

با! به  ...رانچه زيبا بود
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و پايـان اتفاقي نيست كه اين دو بند شروع  شـعر، سرشـار از عناصـريدهنـده كننـده
هم موسيقي و ساز چون وزن، قافيه، . است كه باعث جذابيت شده است ... حروفي، تكرار

و پايان، ناشي از موسيقي انفجاري زبان است» شتاب زبان« شـتاب«. در اين تناسب آغاز
به» زبان و مصوت كار برده شد تا گفته شود كه بعضي از صامت از آن رو ها در زبـان ها

و سليس هستند  و مصوت اين صامت. روان تر حروفي هـستند كـه بـا حالـت ها بيش ها
و نرم ادا مي  و شـين«،»او«،»اي«،»آ«).54: 1378شناس،حق(شوند كشش از ...و» سين

ت،«. شـوندت انفجـاري ادا مـي تري هستند كه به صور اين حروفند؛ اما گروه بيش  ب،
و  و تحميلـي خلـق مـي از اين گروه» ...گ، ف، خ، و دفعي در. كننـد اند كه موسيقي تند

و پاياني شعر به وجهـي خـاص، زبـان بـا» شعر باران« و دو بند آغازين به صورت عام
و صامت استفاده از مصوت  سـاز، باعـث هاي انفجاري در كنار ديگر عوامـل موسـيقي ها

و گويا براي شعر شده اسـت  و پايان مطمئن كـه در آغـاز»ب«در اداي صـامت. شروع
و هواي بـازدم بسياري از مصرع  هاي باال خوش نشسته است، دهان نخست پر از انرژي

و اين انرژي در يك لحظه به صورت انفجاري با صوتي قوي مي گـردد تـر آزاد مـي شود
و تكيه كردن زبان، كه خود عالوه بر موسيقيايي  اي مضاعف را به شروع شعر براي تأكيد

.، بـسامد عناصـر موسـيقايي باالسـت»بـاران«در شـعر. كنـد جذب مخاطب ترزيق مـي 
و قافيه موسيقي حاشيه ي كالسيك است، در شعر حفظ شـده اسـت؛ اي كه همان رديف

و نگهـداري شـعر در حافظـه و قافيه در حفظ در.ي كـودك مـؤثر اسـت چراكه رديف
و تـوازن را ديـد تكنيـك مجـاورت تـوان مـي» باران« شعريها واژه و ايـن همـاهنگي
مي بيش كدكني بر اين باور است كه ذهن آدمي پـس. كندتري را در ذهن مخاطب ايجاد

از شنيدن يك شعر، وقتي كه بخواهد آن را از حفظ بخواند، در بسياري از موارد از قافيه 
و هم گيرد؛ يعني از يادآوري كلما كمك مي  ايـن).84: 1376كدكني،(شكلت هماهنگ

و تثبيـتش در آن اسـت همان ياري  . رساندن به سرعت روند انتقال شعر به ذهن كـودك
و تالش براي غناي آن در نظام زبان شـعر كـودك، حقيقتـي ازاين رو، ضرورت موسيقي

و حتـي ها كه براي پرورش كـودك ها، الالييي سرودها، آهنگ همه. انكارناكردني است 
و ذهن موسيقايي، بـا فطـرت نوزاد سروده شده، حاكي از اين حقيقت است كه موسيقي

و كودك آميخته است  و پيام براي؛ پس به منظور)52: 1378محمدي،(نوزاد هاي سبك
ها در شعر، حداكثر اسـتفاده از عناصـر موسـيقيايي ضـروري ساده به كودك با نظام واژه 

.است
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پ» باران«شعر.6  پذيري مطمئن ايانو

و نوجوان، ترجيح چينش از ويژگي و ايـدئولوژي هاي هنر كودك هـاي زبـاني بـر پيـام
ي پيـام اسـت؛ پـس اگر بپذيريم كه شعر در هر صورت در بردارنـده. حاكم بر آن است 

و دريافت آن است زبان مهم و. ترين ابزار انتقال در بسياري از شعرها، اصل توازن زبـان
م  مييپيام رعايت و در بعضي ديگر يكي بر ديگري ترجيح داده در زبان شعر. شودشود

و روش پرورش كالبد زبان  بندي هجاهـا، آواهـا، تـصاوير، غنـاي تركيب(كودك، گفتار
و  و پيام شعري برتري دارد؛ چراكه القاي پيام ساده در قالـب زبـاني ...) موسيقي بر گفته

ذ  و موسيقيايي است كه با رو، ازايـن. توان كـودك سازگاراسـت هن كم جذاب، تصويري
و پيام تعبيه و انتزاعـي در شـعر كـودك درسـت نيـستي آگاهي در شـعر. هاي سنگين

مي، ساختمان شعر از بند اول تا بند بيست»باران« .باشدونهم در خدمت بند پاياني شعر
!بشنو از من، كودك من
 پيش چشم مرد فردا،

-ن خواه تيره، خواه روش-زندگاني
.هست زيبا، هست زيبا، هست زيبا

مي» باران« پايان شعر و هيچ پرسـش، ترديـد پاياندهد كه شعر به نشان  رسيده است
بندي شعر با تأكيـدي پايان اين شيوه.و ابهامي در مقابل ذهن مخاطب باقي نمانده است

و بازخواني شـعر را بـراي» هست زيبا«بر   درك پايـان به صورت مكرر نياز به بازنگري
و نوع مخاطـب انتخـاب غايت شعر متناسب با تنه چونكند؛ شعر دفع مي ي اصلي شعر
و شعرهايي كه پايان. شده است پذيري آن قطعي است، به مخاطب خود نـوعي آسـايش

تمـامي» بـاران«در شعر. مانددهد كه همواره در ذهن مي آرامش ناشي از اتمام انتقال مي 
و هماهنـگ دهنده بندها كه نشان  ي امكانات زيباي طبيعت هستند، به صـورت يكپارچـه

و سرريز مي كـه از نظـر ايـدئولوژي، بنـد پايـاني طوري شوند؛ به در بند آخر شعر تخليه
از. باشد ترين بند شعر مي فربه اين تكرار پاياني ماننـد تأكيـدي گويـا بـر بـاور خواننـده

و ناديده  آ كليت شعر است كه تصور حذف ن، كل شعر را با افت معنايي مواجه انگاشتن
و بافتـار بر محور پيام شكل نمي» باران«بايد گفت شعر. كندمي و سـاختار و زبـان گيرد

و صـميمي، موجبـات جـذب كـودك را فـراهم  شعر است كه در كنار تصاوير حقيقـي
.كند مي
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و محيطو شخصيت» باران«شعر.7  گرايي در زبان بخشي

د باشـد،ر خـدمت جـسميت بخـشي بـه زبـان شـعر كـودك مـي از ديگر عناصري كـه
و استفاده از پيرامون فراروي كودك اسـت شخصيت جاكـه در عـالم تخيـل ازآن. بخشي

و جاندار است، كاربرد فراوان آرايـه چيز انسان كودك، همه  ي تـشخيص كـه از بـين نما
اي كـودك صورخيال متن، پربسامدترين صورت تخيل است، حقيقت نمايي شـعر را بـر

و چنين مي  ايـن همـاني. گـذارد نمايد كـه بـر تخيـل كـودك صـحه مـي برجسته كرده
و در نهايـت هاي خيال با تصورات كودك، به ميزان عالقـه صورت ورزي بـه ايـن شـعر

بخشي به امكانـات بـي جـان عنصر شخصيت» باران«در شعر. رساند پذيرش آن مدد مي 
و اين خود باعث طبيعت در اوج مي  و سرزندگي شعر شده اسـت باشد در ايـن. تحرك

مي» باران«شعر،  كننـد، پرگـويي مـي» گنجـشكان«انـد، راه افتـاده» رودهـا«خواند، ترانه
مي» آسمان« و سيلي و در مشت انـد، خـزه بـر تـن پوشـانده» هـا سـنگ«زنـد، بر شيشه
راز»ادبـ«گويـد، داسـتان مـي» پرنـده«خوانـد، ترانـه مـي» درختان«زير پاي» رودخانه«

مي» برق«كند، زندگاني را بيان مي  بـا دسـت،» بـاران«كنـد، با شمشير خود ابرها را پاره
. سـازد با فوت خوانا گيسوان ماه را پريشان مـي» باد«زند، گيسوي سيمين ماه را شانه مي 

و جسميت اين همه جان توانـد بخـشي بـه شـعر چـه مـي بخشي جز تالش براي عينيت
ها به اين دليل اين نوع از استعاره را بسيار دوست دارنـد كـه سد بچهر باشد؟ به نظر مي 

آن هنوز بدويت معصومانه  راآن. ها با طبيعت در هم تنيده استي ها دوست دارند اشـيا
و طبيعـت هنـوز مرزهـا. به عالم انساني خود بكشانند  در دنيـاي كـودكي، ميـان انـسان

و كودك، طبيعت را با خود يك ميبرداشته نشده و همراه .بيندي
و شخصيت در اين شعر نگراني شاعر، تطابق بعد واژه از ها هاست با مصداق درست

و اين خود براي ملموس  و طبيعت و تـصاوير اسـت بـا ذهـن جهان بيرون كـردن زبـان
و گرايي موجود در ايـن شـعر، طبيعـت درحقيقت، طبيعت. نارس كودك  گرايـي صـرف

ا براي نشان  و عناصـر آن بـراي حمـل معنـا دادن خود طبيعت ست، نه اينكه از طبيعـت
و شخصيت اين حساسيت به انتخاب واژه. استفاده شود  بخشي در زبان شعر است كـه ها

و ذهن او را در مسير آشنايي با طبيعت قرار مي  گيـري سايپر بهره. دهدبه تدريج، كودك
و ذخاير غنـي بـراي اسـتفاده  ي شـعري شـاعر حـوزه از محيط فيزيكي را يكي از منابع

مي).84: 1989سايپر،(كند كودك معرفي مي و نوجوان تواند از محيط بـاز شاعر كودك
. نشدني، براي باروري ذهن كـودك مـدد بگيـرد اي تمامو بيروني جهان، به عنوان ذخيره 
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مي بهره كردن زبان شعر كودك مفيـد تواند در جهت بيروني برداري از هستي بيرون شعر
.باشد

 گيري نتيجه.8

و يا نوجوان همراه مي تـر از شـعر گـروه شود، بـيش هنر شعر، هنگامي كه با قيد كودك
مي سال به دستكاري بزرگ و ساختاري نيازمند و هاي زباني شود؛ زيـرا مخاطـب كـودك

و ظرافت نوجوان، شعر را مقيد به نگرش  هـا بـه معنـاي كند كه تجـاوز از آن هايي مي ها
و آموزشـي بـراي ناديده انگاشت  ن هدف غايي هنر شعر به عنـوان يـك ابـزار پرورشـي

و نوجوان-مخاطب خاص و» بـاران«شعر. است- كودك بـه عنـوان يـك شـعر موفـق
و نوجوان، نـشان منتسب به رده  و مـتقن گلچـين دهنـدهي سني كودك ي درك درسـت

و از روان و نوجـوان از شناسي مخاطبي به نـام كـودك گيالني از هنر شعر از يك طرف
و دقت در ضـرب استفاده چون؛ استطرف ديگر آهنـگي فراوان از عناصر موسيقيايي

و پيرامون انگيز زبان، محيط نشاط و نمايي، جسميت گرايي بخشي به زبان، دقت در آغـاز
و تـالش در بـاالبردن كـنش پايان شعر، قدرت تطبيق  پذيري بسيار، سـاختار اپيزوديـك

بودن شعر، تـرجيح زبـان بـر پيـام، نبـود آواييه عواملي چون تك تصويري زبان به همرا 
و سازي هاي زباني، استفاده از همسانگذاري فاصله و دهنده نشان... هاي كالمي ي دغدغـه

و زبان با شخصيت مخاطب خود مي تالش شاعر در جهت تطابق واژه با توجـه. باشدها
و دانش خـاص خـود توان گفت شعر كودك، هنرمي» باران«به نقد شعر  ي است كه فن

و رعايت ظرافترا مي شدطلبد .هاي آن، به افزايش كيفيت توليد آثار ادبي منجر خواهد
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