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  چکیده
ای به خوانش آثار بیوک ملکی شاعر معاصر نوجوان پرداخته است. روش شناسی الیهاین مقاله با هدف سبک
، واژگانی، دهه( در پنج الیة آوایی 4است. در این بررسی آثار شاعر) در تحلیلی بوده –انجام تحقیق توصیفی 

بالغی، نحوی و محتوایی بررسی و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که ملکی با توجه به مخاطب خاص 
زدایی از کاربرد زبان است. او ضمن آشناییها در شعر داشتهآثارش همواره برخوردی آگاهانه و کاربردی با واژه

اش در سطحی بسیار ساده و بسته به میزان دریافت مخاطب اگرچه –)واژه و نحو(، همواره از ارزش های بالغی 
اندیش، جو و مثبتدهد ملکی شاعری آشتیشناسانه آثار ملکی نشان میسبکاست. بررسی استفاده کرده –

 اندیش و نوگراست. گرا، آزادطبیعت

 .ای ، بیوک ملکی ، شعر نوجوانشناسی الیهسبکها: کلیدواژه        

 

 مقدمه. 1

اغراق نیست . برای کودکان و نوجوانان آغاز کرد را خود کار انقالب از ذوق، بعدخوش - و نقاش - شاعر ملکی بیوک
ملکی . است شده برگزیده سال کتاب عنوانآثارش به اگر او را سرآمد شاعران نوجوان معاصر بخوانیم. چنانکه بارها

 تاکنون سیزده مجموعه برای گروه سنی منتشر کرده است. سال است فقط برای نوجوانان سروده، و  20بیش از 
است. محققان آثار ملکی به دلیل رویکرد و جایگاه ویژه در میان شعرهای نوجوان همیشه مورد توجه منتقدان بوده   

مام ای که تاند. حلقهدانسته« حلقه شعر سروش نوجوان»شناسی شعر نوجوان او را یکی از اعضا چهارگانه در جریان
های اصلی یک مکتب را داراست. چون اعضای این حلقه ضمن ساختارشکنی در شعر امروز نوجوان، با پرهیز ویژگی

های اجتماعی گرایش کارگیری درون مایهشناسانه و بههای اجتماعی و هستیهای تکراری، به طرح پدیدهاز درون مایه
های ای از سیاستو توأم با نوعی اعتراض به پاره« تر ادبیات محور»ه آثار شاعران این گرو (58-57: 1381 اکرمی،) داشتند.

عنوان یکی از شاعران این طیف ملکی به (34-33: 1391 )حجوانی،است.  عین اعتقاد به اصل نظام( بوده در) رسمی کشور
: 1382آهاری،  )نظر« زبان سالم و فصیح آثارش با نحوی درست و ساختاری محکم»به دلیل توجه به  از ادبیات نوجوان،

 صالحی،) اند.مناسب نوجوان دانسته است. منتقدان همواره زبان و دیدگاه در آثار ملکی، همواره موردتوجه بوده (196

توجه بیشتر منتقدین حوزة نوجوان را به شعرهایش جلب « رودر پیاده»با انتشار مجموعه  1379ملکی در سال  (4: 1376
این جستار با این فرضیه که آثار بیوک ملکی دارای او دانستند.  1« امضای»این مجموعه را  کرد، تا جایی که منتقدین

الیة آوایی، واژگانی، بالغی، ای آثار او در پنجشناسی الیهشناسانه است، به سبک توجهی از منظر سبکهای قابلویژگی
ای تحلیلی و براساس منابع کتابخانه - یفیاین پژوهش توص است. روش نحوی، و محتوایی در طول چهار دهه پرداخته

                                                           
 (195: 1382،سیدآبادیمقالة عبور از سایة کیانوش).  1
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است.  (95تا  60)سالهای در سه دهه و اندی  ملکی بیوک شدة منتشر جامعة پژوهشی این تحقیق سیزده مجموعه است.
. با توجه به شود.دراین خوانش ضمن اشاره به مثالهایی در هر الیه؛ به برخی از ویژگیهای خاص آثار او نیز اشاره می

نبودن تعریف روشنی از مختصات شعر ، کرد که چون یکی از بحثهای جدی در شناخت شعر نوجوان امروزاین روی
این گروه سنی است. این تحقیق در نظر دارد خوانشی سبک شناسانة از آثار یکی از پرمخاطب ترین اشعار نوجوان 

 امروز را ارائه کند. 
ها، شناسی نظریهسبک»فراوانی وجود دارد. از آن جمله است کتاب  شناسی منابع نظری و پایةامروزه دربارة سبک

اما در میان مقاالت هم . است که منبع اصلی این تحقیق نیز بوده« دکتر محمود فتوحی»اثر « هارویکردها و روش
شود نها اشاره میای راجع به آثار شاعران بسیار انگشت شمار است. مقاالتی که به آالیه شناسیهای مرتبط با سبکنمونه

ای اشعار انقالبی شناسی الیهسبک»اند. ای آثار برخی از شاعران پرداختهشناسی الیهاز معدود مقاالتی هستند که به سبک
شناسی است. یا سبکهای آوایی و واژگانی آثار این شاعر بررسی کردهای است که الیهمقاله «و مذهبی طاهره صفارزاده

اجتماعی، و  –های اقلیمی که به بررسی شاخصه( کرمانشاهی )الیة آوایی و بالغی و ایدئولوژیک ای اشعار پرتوالیه
 اشاره« پرتو»گرایی( و باورهای عامیانه در شعر  ورسوم )بومیمحیطی و استفاده از عناصر بومی و محیطی و آداب

های گوناگون سبکی است. این مقاله جنبه «پورامین ای مجموعه اشعار قیصرشناسی الیهسبک»است. مقالة دیگر کرده
است. مقالة ها، نحو و بالغت بررسی کردهبر دو مجموعه شعر متأخر این شاعر در حوزة واژهرا باتکیه« پورامین»اشعار 
 است. « 1397-1357شناسی واژه های مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال سبک»دیگر 
ای آثار شاعران کودک و نوجوان شناسی الیههای موجود هیچ پژوهشی با رویکرد سبکن نمونهحال در میابااین  
نظران نشد. البته بیوک ملکی از معدود شاعران نوجوان است که آثارش بسیار مورد توجه منتقدان و صاحبدیده
؛ « ن مترسک غریب و آشناای» ؛ «خیال و زندگی در شعرهای نوجوان بیوک ملکی »است. در مقاالتی چون: بوده

این پیاده رو تا سراسر »؛ «و باد عبور میکند از برگهای نقاشی»...؛ «شاعری در پیاده رو..»؛« مترسکی که میخواست..»
های نمادین شبکه» ؛«آمیزی در شعر کودک و نوجوان بررسی حس»؛ «هبوط و انزوا و اعتراض»؛ «زمین کشیده میشود...

با این حال همچنان ضرورت «. بررسی تصاویر )ایماژهای( شاعرانه اشعار بیوک ملکی »؛ «کیدر شعر نوجوان بیوک مل
 وجود دارد. -حتی ملکی-شناسانه در آثار شاعران کودک و نوجوان های سبکو نقصان پژوهش

 ایشناسی الیهاز سبک تا سبک .2
« شارل بالی»به تعریف باتوجه« ژنت»دنبال کرد. توان ردپای صاحب اثر در متن اساس آن می ای است که برسبک شیوه

او معتقد است ( 174: 1392)اسداللهی تجرق، داند. های طرز بیان در زبان از نظر محتوایی عاطفی میشناسی را شیوهسبک
 مفهومی های فراتر آن را مطالعة ارزششناسانه دارد. سپس با درنظرگرفتن مفاهیم گسترده شناسی نگاهی مبناسبک

)همان، شود. است که بر اساس آن نقش اصطالحی و طرز بیان زبان در مقابل نقش شناختی و معنایی مطالعه می دانسته
177) 

 گزیند.است که شاعر و نویسنده برای بیان موضوع خود برمی همچنین سبک در ادبیات به روشی اطالق شده   
آثار یک شخص به  داند که دررا ویژگی مشترک و وحدتی می« سبک»شمیسا در یک تعریف ساده  (1385:275 داد،)

اند، آن را تحت سه عنوان کلی شناسی مطرح کردهخورد. او برای رهایی از تعاریف متعددی که برای سبکچشم می
به اعتقاد او این  (15 -13: 1378 )شمیسا،بندی کرده است. عدول از هنجار طبقه -3گزینش،  -2 نگرش خاص، -1

ای که بر مبنای دهد. شیوهبندی نه فقط چگونگی بیان؛ بلکه شیوة نگرش مؤلف به جهان و جوهر آن را نشان میدسته
آثار  های متعدد سیاق اثر درکند. اتفاقیه شکلها را انتخاب میها و تعبیرها و عبارتآن نویسنده شکل خاصی از واژه

بین »شناسی نوین لئواسپیزر هم معتقد است همچنان در سبک( 23-19 )همان، آورد.وجود می را به شاعران و نویسندگان
توان به روح شاعر ای وجود دارد که با کشف آن میشناسی مؤلف و مختصات فکری متکرر سبکی او رابطهزمینة روان

که مختصات ذهنی، زبانی و ساختاری  هایی هستندیههمه این موارد قائل به ال (282: 1385)داد،  «یا نویسنده راه پیدا کرد.



 1509   /   اشـعار بیوک ملکی) شاعر نوجوان (ای شـناسی الیهسبـک 

ای برای بررسی آثار شناسی الیهکنند. به همین جهت شاید استفاده از روش سبکاثر شاعر را برای مخاطب روشن می
ای الگویی مدرن در بررسی سبکی آثار است. روشی که از تمام شناسی الیهتر باشد. سبکای مناسبیک مؤلف گزینه

 بندی شده از ماهیت اثر برسد.گیرد. تا به توصیفی طبقهمی های جداگانه و مشخص بهرهشناسی در الیههای سبکشیوه

 ای آثار بیوک ملکیی الیهشناسسبک.3
های برجسته سبک و نقش و ارزش آنها پردازد. در هر الیه شاخصهای در پنج الیه به بررسی متن میشناسی الیهسبک

شود؛ تر میهای صوری متن با محتوای آن آساناین روش کشف و تفسیر پیوند مشخصه» کند. از طریقمیرا توصیف 
پایة پنج الیه از تحلیل آوایی،  گردد. این بررسی برمشخص می« دادن به سبکچون نقش هر بخش از زبان در شکل

ساز و شکل و نقش آنها یرهای برجستهدر هر الیه نخست متغ»گیرد. واژگانی، نحوی و بالغی و محتوایی شکل می
 )فتوحی،گردد. می« شود؛ سپس تأثیرات زیبایی شناسیک و نقش ایدئولوژیک عناصر مربوط به هر الیه تبیینمعرفی می

ای مختصر ها اشارههای موردنظر در هر الیه فقط به برخی از نمونهدراین تحقیق به دلیل فراوانی نمونه (237- 241: 1392
 ت.اس شده

 نگاهی به الیة آوایی آثار 3-1
به بررسی قلمروهای آوایی متن و چگونگی کاربرد واحدهایی مثل صدا و آهنگ، در یک موقعیت  1شناسی آواییسبک

دادن ارزش و کاربرد پردازد. این بررسی با هدف نشانزبانی و چگونگی طرح آواها و اصوات زبان در آن موقعیت می
های آوایی جناس در کالم شناسی آنها در آثار شاعر، به مقوالتی چون تکرار حروف و توزیعآواها و تأثیرات زیبایی

بسیاری  (248 -243: 1392 )فتوحی،پردازد. آرایی ... میو واج (هاهای موسیقی )وزن و قافیهسازیبرجسته شاعر، همچنین
یا بازگویی از مصادیق  2بالغت است؛ اما تکرار شوند. ایجاز از اصولاز این نمودهای آوایی در قالب تکرار محقق می

را در متن با ایجاد موسیقی در « عبارت»...  ؛«کلمه»؛ «واژه»؛ «واج»سازی یک بالغت است که شاعر با هدف برجسته
« مجاز مکرر»کند. دانشمندان بالغت تکرار را صنعتی ستوده شده دانسته و آن را می کالمی در موقعیت مناسب تکرار

به جز تقویت بار موسیقایی زبان از  همچنان که در شعر معاصر هم تکرار حروف در شعر (2: 1391 صابری،) اند.دهنامی
 (351: 1385)سالجقه،  رود.نظر کارشناسان عاملی تبدیل نظم به شعر به شمار می

« شین»وان به تکرار حرف تهای فراوانی در آثار بیوک ملکی دارد: از جملة آن میهمچنان که تکرار در حروف، مثال
آرایی اینجا واج در (20 -16: 1385)باز باران، « اند..کفتهشان /شهای نور/ در میان راه کهککوفهشده، شب ش»در شعر 

کنندة صدای شب هم هست. در این نمونه هم تکرار حرف شین در آغاز شعر به تبادر حس شادی تداعی« شین»حرف 
ها/ اشتیاق در سر منشور شیرینی است / تا آفتابی: پرواز»است. ازه انجامیدهدر ذهن مخاطب برای یک شروع ت

: 1379ها، دریچه )کوچه «... شود من همپرسم آیا میهای بازیگوش/ شوق آن گنجشگک باهوش / از خودم میبادبادک

صرفا با هدف افزایش بار توان گفت ملکی در تمام تکرارهایش به دنبال هدفی خاص است. گاه تکرارها البته نمی( 12
 «... تخهای سبز تیال دشتخت/ خت/ خوش بخدر»: است. همچنان که در این نمونه گرفتهموسیقایی اثر صورت

  (18: 1394سنگی،  )چرا تو

بر تالش پدر برای « کار»در آثار ملکی تکرار برخی کلمات تنها با هدف تأکید است. همچنان که با تکرار واژة 
کند/ کار و کار و کار / او تمام روز را کار می»است: کان زندگی و آرامش بیشتر در خانواده تأکید کردهکردن امفراهم

کسی »با تکرار ضمیر مبهم « نه مثل دیگران»؛یا در شعر (10: 1393 )روزهای بادبادک،« .دهد؟ روزگار چون به او امان نمی
که رازهای  کسی»افزاید: می -پناه سانِ متفاوتِ بیان -به تعلیق در معرفی و شناخت شخصیت موردنظر « که

 /...  است شود/ کسی که موی او شبیه برگ کاج سوزنیکه خنده از لبش جدا نمی اش/ نگفتنی است/ کسیزندگانی
اش همیشه ماندنی است/ اگرچه سنگ واقعی است / اگرچه یادگاری /...  استکسی که از زمین و از زمان فرار کرده
                                                           

4. phonostylistics   
2 .repetition 
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 و 22: 1370رو، )در پیاده «صداست / و پشت او همیشه خدا فقط خداستفشنگ / همیشه بی نگ او همیشه بیولی تف

« 1تکرار دستوری»را نیز افزود. این مورد مصداقی از  «همیشه»و قید  «اگرچه»به این مورد باید تکرار کلمة شرط  (23
است. این تکرار باعث خوش آهنگی و در نتیجه لذت ذهن خواننده  سازی دستوریاست. تکراری که مبنای آن قرینه

گونه ها جامعه در ندیدن اینتواند مصداقی برای دلیل تراشیاز نظر محتوایی هم می (3: 1391)صابری، شود. یا شنونده می
تا سراسر »ای شعر اهیم پایهکه مف «رولحظه، مثل، روزها و پیاده»ها باشد. گاهی هم این تأکید بر چند واژه است از انسان

 اند. را ساخته «زمین

است، بلکه یادآور آثار نوستالژیک تنها به هارمونی موسیقایی اثر کمک کردهبعضی از تکرارها در شعر ملکی نه
فصل تازه / باز پرواز صدها کبوتر/ باز آغاز فصلی که در باغ / خنده گل باز آغاز یک»نوجوان هم هستند:  کودک و

در آثار ملکی است و یادآور بحرالطویل « بینابینی»این تکرار یکی از مصادیق  (70- )مثل پرواز گنجشک «...دیگر  بارکند می
که  آشنای ذهن چندین نسل است. این شعر نه فقط نوستالژی شاعر« گلچین گیالنی»اثر  «باز باران با ترانه»معروف 

در آغاز هر مصرع و « باز»در تکرار کلمة « ز»آرایی حرف این واج است. عالوه بر او نیز بوده 2نوستالژی مخاطب 
: ها در دو سطر استای تکرار کامل واژهاست. یا در این نمونه مجموعه هارمونی اثر را غنا بخشیده« بار و باز» جناس

صدای »شعر بوق سگ هم: همچنان که در  (33: 1395 )بوق سگ،« یک النه اما خالی از آواز / یک النه اما خالی از پرواز»
نشین/ صداهای آلوده از بوق سگ / و شهری های با دودودم همهای در سینه مانده / نفسموتور/ گاز ماشین/ نفس

ست که تر کردن مضمونیبا هدف ایجاد موسیقی درونی و پررنگ (15-14: 1395)بوق سگ، « ...نیاسوده از بوق سگ/ 
های دیگر برخی است. در مثال کردهاش در زندگی امروز دنبال میصداق سازیو م «بوق سگ»شاعر با انتخاب ترکیب 

 / نشست من جان به سرمایش سوز» :کوچه در ایمثل این نمونه از شعر سایه« صدا معنایی»از این تکرارها عالوه بر 
را نیز در شعر به نمایش  «تجربة دیداری و شنیداری»و نوعی (9: 1376)هوای صبح، از  «سوز و سرما دراین کردممی فکر
 شوند/درمی زیبا و سبز / چکه چکه،چشند/می را تازگی/ پرغبار هایبرگ»: کهچنان هم (397: 1385)سالجقه،  گذارند.می

 گمب، گمب، گمب/ این صدای چیست؟»؛ یا:(23: 1395)بوق سگ، «  شوندمی وا ترهاچ/ چک و کچ/ خلوت هایخیابان
که تصویرگر شروع  (118: 1390)روزهای بادبادک، ...«  چکندها / چکه/چکه/میکند/ بازهم ستارهمیباز آسمان که چشم /

 های باران است.سپس چکه و. رعدوبرق
در آثار ملکی تکرار عبارت، جمله یا مصرع هم نمودهای بسیاری دارد. او این شکل از تکرار را نه فقط با هدف 

 «لبخند آبی»است. چنانکه در شعر  های هسته نیز آوردهرنگ کردن مضمون، و واژهپر افزودن بار موسیقایی بلکه برای
 «آید؟می بند وبارانبرف کی/! خدا ای / آه / آیدمی بند این قدر/چه کفشم این هب /! بهبه /یبد آبن بایک کفش نو / : »

ترین تکرار این شعر است و برجسته «بهبه»کردن بسامد قید  با هدف پررنگ «حرف ب»در کنار تکرار  (17 )همان،
یا « باز باران»از مجموعة « همسایه»در شعر « سایه»است. مثل تکرار چرخشی واژة « آیدبند می»جناس مرکب ترکیب 

ام، دلم خسته /سیر و گشتوقت کار و وقت » « :دو نامه»های آغازین و پایان شعر مقلوب یک ترکیب در بخش تکرار
       (14: 1366باران، )ستاره 3...«  گشت و سیرها نمانده هیچ /در سرم هوای ن گذشتهچو /...  گرفته است

جناس از پر بسامدترین آرایة بدیعی در شعر ملکی در این چهار دهه است. مثال در این ابیات از شعرهای دهة 
کنم کار تو همیشه جور باد / می» :جناس ؛ یا«... پیچیدچشم او خیره شد به چشمانم/ وقتی از پیچ کوچه می»شصت: 

که چون» :هایا جناس شبه اشتقاق در این نمونه (9- 14: 1366باران، )ستاره ...« دعا که خستگی / از تنت همیشه دور باد
از « هزارپا»همچنان که در شعر  (120:  1394)روزهای بادبادک،  «.با شیطنت رسد،می کند/ باز شیطانهی این پا و آن پا می

زند دار پرستو / مثل یک بادبادک که در اوج /میفوج دنباله ؛ و« ... هزارپای )حشره( آنهزار، پا/  این»ثار دهة هفتاد آ
رو ها عالوه بر جناس با روابط بدیعی دیگری نیز روبهدر یکی از این نمونه (110همان، ) ... سوسوی و آنموج، این

                                                           
1 .homeptoton 

 .استداشته وجود همچنان دبستان درسی کتابهای در شعر این -اثر انتشار زمان–شاید برای نسل امروز چندان آشنا نباشد؛ اما در دهة شصت .  2
 هم هست.« طرد وعکس» . که آرایة  3
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 به را وباران/ دلتبرف از ترسیمی چه برند برایمی بادها تو را روی/ کالهمی یادها تو از / زمستان آیدمی»شویم: می
های و مثال 1. (1380 )مترسک عاشق بود، «مترس /! کالغان / مترسک و هاگنجشک به را اتتنهایی و / بسپار خورشید

 ؛(1394:24 )چرا تو سنگی؟« !حوالی این سکوت / است وکورسوت قدرچه /...  جا این از اندپریده هاپرنده»: دیگری چون
 (19)همان، ...«  های خاردار هرز / این گل اگرچه، خار داردبوته یک بوته، از گل»

 نگاهی به الیة واژگانی آثار 3-2
شناسی از گذشته تا امروز، در است. سبک همیشه از جایگاه مهمی برخوردار بوده گزینی در شناخت سبکهنر واژه

-دارتر از دیگر سازهشناسنامه»ها اند. چون واژهمختلف بررسی سبک تحلیل واژگانی را عنصری مهم دانستههای شکل

اند. ها در گذر زمان همواره در حال تحولواژه (249: 1392)فتوحی، « های زبان بوده، و همچون انسان زنده و پویا هستند.
های اند. انبوهی هریک از طیفلت و مختصات معنایی بسیار متنوعهای دالگونه از نظر ساختمانی،»های ضمن اینکه واژه
  )همان(« آورند.ها را پدید میهای تنوع سبکهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینهواژگانی در متن

 دارهای نشانواژه  3-2-1
یعنی ضمن داشتن معانی ( 246 همان،)« کنند.اند و سطوح سبکی را تعیین میبیانگر روابط بینافردی در کالم» هااین واژه

کنند. نتایج های شاعر را روشن میو دیدگاه خاص عموماً حامل معنای ضمنی، و دارای ارزش و بار فرهنگی هستند
های قدیمی، محاوره و ها، واژهرنگ ها در آثار ملکی واژگان دینی، انقالبی، جنگ،گونه واژهحاصل از بررسی این

 های خاص هستند.نوجوان، عاشقانه، واژه های کودک وعامیانه، مدرن، واژه
 

 های دینی واژه 3-2-1-1
بار مفاهیم دینی را بردش ...« کوفه، علی، مشک، علمدار، تشنگی، نخل، انتظار و دعا  خدا، نماز، اذان،» هایی چونواژه
زندگی هر صبح در آنجا / با اذانی » ؛«.اذان چکاوکِ خوشِ»؛ ...« شودتمام جسم و جان من/ پر از نماز می». کشندمی
ها معموالً با صفت این واژه بیشترین بسامد را دارد.« خدا»های دینی در میان واژه (6-38: 1366 باران،)ستاره« شود آغازمی

آه ای خدای »؛ (23)همان، « .مهربان همیشه را/ شود تومی خوب چقدر /! من خدای»: رودکار می مهربانی و خطابی به
او به  (13: 1370 کمان،)بربال رنگین« آن ستاره مادر من است... /! آه ای خدا؟»؛ ...«های این بهار / پس چرا غنچه !مهربان

خدا در شعرهای ملکی معموالً معیار درستی یا نادرستی هر است.  این واژه بر بستر طبیعت از مناظر گوناگون پرداخته
های تمام لحظه» (11 )بر همان،« خدا یک لحظه جاری نیستوستای ما / بیزندگی در ر» :چیزی ازجمله زندگی است

رود تا می»: مصداق اوج و نهایت جاودانگی است یا(28: 1379رو ،درپیاده)« های خوب و روشن خداستلحظه ما/
 (31-8: 1370کمان، رنگین )بر بال« از اینجا تا خدا پرواز کردند»یا ...« نهایت تا خدا بی

اند، کم بسامد و تنها در محدوده الگوهای سنتی های مذهب در شعرهای ملکیهای عقیدتی که جلوهالبته واژه 
که عموماً شمایل « سوار سبزپوش»مثل  2. است بر رنگ سبز ساخته شدههایی که باتکیههستند. از آن جمله است ترکیب

ی ملکی آشنا و نوستالژیک و سنتی است. موعودی شعرها« انتظار» که موعود وچنان های مقدس است. همشخصیت
سادگی دینی نیست. او به« انتظار» که در ذهن تمام جامعه از هر قشری جریان دارد. البته همیشه منظور ملکی از واژة

با مفاهیم اگر دیدگاه سنتی ملکی را دررابطه 3. کندشعرش عادت زدایی می ها مثل انتظار دراز کاربرد برخی واژه

                                                           
ست که مثل ها و لحظهخاطره ةکنندتداعی« یاد ».  1 سک» از مقابل ذهن میگذرد. همچنین نام « باد»هایی ا ست. یعنی دو کلمههم آمده« مترس»در لغت نامة دهخدا با عنوان « متر ای که ا

به جز جناس رابطة ایهام تناسب هم « مترسک و مترس» و « یاد و باد» شاعر در کلمات  نیز هست. «هراس نداشته باش»در اینجا به معنی « مترس»ترادف ایهام تناسب نیز دارند. چون  ضمن

 وجود دارد.
 است.درجامعة ایرانی رنگ سبز همیشه نشان تقدس و تبرک بوده . 2
 کار میبرد.هها را در بطن زندگی بهچون ملکی واژبه جز معدود مواردی دقیقا معنای اصلی و عاطفی خود را دنبال میکند. در شعرهای ملکی « انتظار»  واژة.   3

 



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1512

دینی و  که معموالً در ادبیات ما از جمله صفات -را « نور و روشنی»هایی مثل عتقادی و دینی در نظر بگیریم، واژها
 های دینی او محسوب کرد.نیز باید جزء واژه - مذهبی هستند

 

 های انقالبی واژه 3-2-1-2
نور »مثل  –های متأثر از فضای آن دوره ولی واژه های پس از انقالب است؛ملکی شاعر رشدیافته در شور و حال سال

او دیده میشود.  60چندان در آثار ملکی پررنگ نیستند. بیشترین بسامد این واژه ها نیزدر آثار دهة -«، روشن، شهیدان..
 و دوران جنگ است. چون ملکی شاعریست 1«بافت موقیعتی»وجود این واژه ها هم در آثار او متأثر از حال و هوای 

است. بکار برده -با مفهومی انقالبی -های وصفی و اضافی ها را در ترکیبگویی ندارد، این واژهکه عادت به مستقیم
 (31: 1370کمان، رنگینبالبر)«این باغ سرخ و سبز / باغ شهیدان است..« :» باغ»مثل واژة 

 

 های جنگ واژه 3-2-1-3
است. در شعرهای ملکی  عنوان کلمات مرتبط با ادبیات پایداری یاد شدهاز کلماتی مربوط به جنگ در ادبیات ما ذیل 

های جنگی اما نباید از یک ویژگی خاص در کاربرد واژه. اندکاررفتههای مربوط به جنگ با همین رویکرد بههم واژه
ها با هدف ترویج اژههای بعدی او، این وتا مجموعه 2« بارانستاره»در آثار ملکی غافل شد. از نخستین مجموعة او 

کار برده است  ها و..بهها و تشبیههای مربوط به جنگ را در کنار استعارههای نخست او واژهاند. در سالکاررفتهصلح به
چون هدفش اشاعة  - های بعدکه در سالتا با کاستن از بار خشونت جنگ منظورش را غیرمستقیم بیان کند. درحالی

چند انفجار سخت »: کار برده است ها را بهگویی این واژهفارغ از هر نوع پیچیده - تصلح و منظورش ضد جنگ اس
 سنگی، )چرا تو «و وحشتناک/ یک موشک آنجا/ یک بمب اینجا حالم خراب است / ای خدا / حال تو خوب است؟

ر شدن زبان او در میان تها و روانترشان دیدگاهبه عمیق 90 و 80های این صراحت نیز در دهه بخشی از( 22: 1395
آسمان »است. مثالً در شعر آمیزش سود بردههای مرتبط با جنگ به نفع منظور صلحگردد. او از واژهعقایدش بازمی

ها / در هجوم رعدوبرق و شود آشیانهها / خراب میگلولهاز آتش »است: جنگ را تنها گناهکار معرفی کرده« سیاه
دهد: تغییر می« صلح»یا رفتار ابزارهای جنگی را در شعر ( 31: 1387 بیا بگیر سیب،)« .ها کشند درختبمب/ شعله می

گاهی  (10: 1394 سنگی، )چرا تو.« شکوفد/ آواز بلبل های هر گلوله میپوکه در /... های خالی توپ لوله... آژیر قرمز / »
های ابری یک طرف/ اسب»است: بکاربردههای قدیمی جنگی نیز واژه «جنگی خیالی»هم برای طرح آرزوی صلح در 

ها کمند شوند .. برق نیزهها بلند میها و تیغهم / نیزهاند روبه رویسیاه / یک طرف / لشگر بزرگ باد / صف کشیده
 (118: 1394 )روزهای بادبادک،« کنند.های خود / جنگ را شروع میشوند/ ابرها / با صدای طبلمی

 

 هارنگ 3-2-1-4
یعنی به جز معنای اصلی خود، معنای ضمنی . دار هستند که ماهیت نمادین دارندهای نشاننیز از جملة واژه هارنگ

معموالً « آبی» و نشان از رشد و امید دارد« سبز»نشان خون و قربانی است. « سرخ»افزایند. مثالً دیگری نیز به متن می
معانی متنوعی، مثل معصومیت،  «سفید» و هاستراز ناشناخته« هسیا»کنندة مفاهیم مثبت، حقیقت و امنیت است. تداعی

های شده، از واژهوفور دیدهها از سبز تا سیاه در شعرهای ملکی بهرنگ( 163: 1376 )طاهری،کند. و مرگ را یادآوری می
ها را بز غنچهاخم س /...  های سبز گلفشان توستدست»: اندگیری شبکة تصویری شعر او بودهالزمة شکل کلیدی و
برف همچنان ...  /...  بگو که جرم تو سیاهی رنگ است /...  سالم من به پیچکی که صبح دست سبز او /...  باز کرد

 و 30و  29و  25و  19 و 9 و 8: 1370 کمان،رنگین بال )بر« ... های سبز باغ / سرخ شد به خاک افتادچشم... /  کندسفید می

آسمان یکپارچه/ غرق »؛ یا (37 و 7: 1387 )بیا بگیر سیب،« ...شود زمان سیاه می /... رنگ اینجا زمان خاکستری»؛ یا (31
دامن پرچین بنفش »: رسندهای ترکیبی میها از ساده شروع و به رنگاین رنگ (69: 1376)هوای صبح، « ... شودآبی می

  (9: 1394سنگی،  )چرا تو...« با روسری زرد قناری آبی / جوراب سفید و سرخ/ پیراهن عنابی / 
                                                           

1 .context of situation 
 در سالهای جنگ منتشر شده است..  2
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 های قدیمیواژه 3-2-1-5
را به « شکوه و واالیی»، «پیوند با گذشته و تداوم فرهنگی»، «انگیزش حس نوستالژیک»گرایی یا آرکائیسم ضمن کهن

زدا ای وآشناییدو دستة کلیشههای قدیمی در آثار ملکی به کاربرد واژه(254: 1396فتوحی، ) بخشد.زبان پدیدآورنده می
گرا و های کهنکه واژه« وقال، چشمه سارانخزان، بهاران، قمری، سکه، شاخسار، فوج سار، قیل»شود. مثل تقسیم می

با وجود کهنه بودن نشان از کاربردی مبدعانه « ... و فرهاد لیلی، مجنون، شیرین،» هایی چوناند. ولی واژهایکلیشه
های کاربرد ابداعی ضمن ایجاد تداوم فرهنگی به زبان شاعر شکوه بخشیده، و به بازخوانی امروزی واژهدارند. این 

 است.  کهن انجامیده
 

 ای و عامیانههای محاورهواژه 3-2-1-6
تا مخاطب ای نیاز به کاربرد جدید دارند تعابیر محاوره (1396:253فتوحی، ) اندخوانده« بخش ابداعی زبان»را زبان عامیانه 

ترین شکل ممکن در خواهد به صمیمیاند. ملکی چون میرا غافلگیر کنند. چون پویا و پرشتاب و غیرقابل پیش بینی
که هی چون»ای در شعرش استفاده کرده است: ها و اصطالحات محاورهآثارش با مخاطب سخن بگوید، بارها از واژه

و  (24-120: 1394بادبادک،  )روزهای« .وکور استچقدر سوت» ؛«کندوامیام مشت مرا خنده /... کنداین پا و آن پا می
با »اند.ای نمود یافتههای عامیانه در دل اصطالحات و ترکیبهای محاوره، بسیاری از این واژه«بوق سگ، معلق زدن»

)روزهای  «زند پدربه کوچه میخورد / ای هوای تازه میلقمه»؛  (11: 1370 کمان،)بر بال رنگین...«  گیردسالمی پای می

به تعبیر ژنت در متن چگونگی  (22: 1379رو، پیاده )در« .نیست رفتهشسته و تمیز دیگران مثل که کسی»؛ (10: 1394بادبادک، 
: 1392)اسداللهی،شود. منتهی می« معنای ضمنی»شناسانة کارگیری اصطالحات در زبان یا طرز بیان به تعریف زیباییبه

ای در شعرهای ملکی فراتر از معنای ضمنی هم رفته و جنبة تعریضی چنان که بارها کاربرد اصطالحات محاورههم (179
  (34: 1394سنگی، )چرا تو« مان به یک بادبند استزندگی»: آوردمی« 3زندگی »است. چنانکه در شعر  گرفته

 

 های مدرن  واژه 3-2-1-7
هایی که اند. واژههای مدرن شعرهای ملکی تشکیل دادهزندگی امروز را واژههای مرتبط با توجهی از واژهبخش قابل

است که شاید عدم تناسبشان با دنیای شعر چندان برجسته نباشد. از چنان وارد زندگی ما شدهها آندر طول این سال
با تکنولوژی روز و فضای مجازی  هایی که مرتبطتا واژه« ... و مغازه رو،واکس، بساط، اره برقی، پیاده»هایی مثل واژه
ها کند. اما تمام این واژهشعر بیگانه و نامأنوس جلوه می هایی که وجودشان دراست واژه 1« وب، چت، ویندوز»مثل 

با هدف طرح پیامی کاربردی برای مخاطب  2« وایبر»که واژة چنان اند. همکاررفتهکامالً هدفمند در شعرهای ملکی به
وایبر من /ظهر تاشب/ » است: دهی به آرایة پرکاربرد جناس در شروع و پایان این شعر آمدهلب شکلنوجوان، در قا

 (40: 1395)بوق سگ، «. های شاد بودن/ با پدر ، مادر، برادر را گرفت/ حس غمگینی است در من/ وای بر من!لحظه
 3 هرچند در اینجا تجربه در سطح همان بازی زبانی مانده است.

 

 های کودک و نوجوان واژه 3-2-1-8
اند؛ در فضای شعر گاهی معنای کودکان انتخاب شده های مورد عالقةها به طور عمده از محیط اطراف و بازیاین واژه

چون  (165: 1385سالجقه،) گیرند.قرار می خدمت ساختن فضاهای کودکانه یابند. گاهی در معنای خود درنمادین هم می
اند. بر همین اساس همچنان ان شعر ملکی نوجوانانی هستند که هنوز از سن کودکی فاصله نگرفتهبرخی از مخاطب

های تو را / ریختم در قلک خود دانه خستگیدانه»های مرتبط با دنیای کودک در این شعر بسیار وجود دارد. واژه
مثل یک بادبادک که در اوج »؛ «... کنان« یوکیوک» - هابچه مثل درست – او»؛ «...هایت پراست روزها/ قلکم از خستگی

                                                           
 مثال این نمونه در بخش بالغت  ذکر می گردد..  1
 قدیمی تلفن همراه. اپلیکیشن  2
و بعد از  مدتی مخاطب حتی نخواهد دانست وایبر چه بوده و شعر نیاز به با وجود کمرنگ شدن این نرم افزار ی تاریخ مصرف دار است واژه ها.  کلمه وایبر هم انتخاب خوبی نیست چون از  3

 پاورقی پیدا میکند.
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ها غالبًا ضمن اینکه این واژه( 110: 1394روزهای بادبادک،) .«ها راگیرد از پشت، آرام / شاپرک چشم پروانهباز می /... 
 های شادمانی و حس سیال زندگی را در خود پنهان دارند .نوستالژی

 

 های عاشقانه واژه 3-2-1-9
هایی با بار عاطفی رو بارها به واژهشاعرانی است که کامالً از نیازهای سنی مخاطب خودآگاه است. ازاینملکی از جملة 

کنندة مفاهیم مربوط به دنیای که هر یک تداعی «بوسه، عشق، نوبت عاشقی و..»: شویم. مثلرو میدر شعر ملکی روبه
اش بوسه بر گونه»: اند. مثل خداحافظی مادری با فرزندنههای ابتدایی و دوستاعشق از نوع روابط عاطفی ساده یا عشق

« / بیا بگیر سیب را کمی بخند! ...چقدر فاصله است بین ما » :یا آشتی دو دوست (36: 1366باران، )ستاره« ... زد و خندید
ای های اسطورها نامها یبا واژه - های عشق برای مخاطب نوجوانششاعر با همانندسازی جلوه (37: 1387)بیا بگیر سیب،

 لیلی" / نیز عزیز / "مجنون" پدربزرگ/» :کندهای کهن مقایسه میهای ملموس پیرامون او را با عشقعشق - عاشقانه
 (27)همان،...«  شیرین خانه،/ عروس مادرم، و / "فرهاد" / همیشه پدر /"

 

 های حسی برای مفاهیم انتزاعیکاربرد واژه 3-2-2
هایی که بر اشیاء اند، واژههایی که بر عقاید، کیفیات و معانی و مفاهیم ذهنی داللت دارند و انتزاعیواژهدر مقابل »

کند و کثرت هایی عینی )در برابر ذهنی( سبک متن را حسی میاند. غلبه واژهواقعی ملموس داللت دارند عینی و حسی
های اند. واژهها عینیدر آثار ملکی معموالً واژه (251: 1392، )فتوحی« شود.های ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک میواژه

های عینی و اند. ملکی با استفاده از واژهفهم آمدههای محسوس یا مفاهیم قابلذهنی و نامحسوس هم، در کنار واژه
شاعر از یک  :ازاند اختصار عبارتمحسوس مفاهیم انتزاعی را برای مخاطبش طرح کرده است. برخی از این مفاهیم به

های عینی است. ملکی با واژهدادن بازی طبیعت )زلزله( و آنچه بر سر یک خانواده آمدهبازی فولکلوریک برای نشان
 و محسن / و مادربزرگ رسید/ مادر شب»است: در ظاهر بازی قدیمی، اما در محتوا بازی طبیعت را به تصویر کشیده

: گفت / کرد باز دهان خاک/ شد صبح / پر مار غلط/به یا / ... / پر باز / پر سار /: بگووبخند من/ گرم و ناهید و پروانه
 و محسن / پر خانه / پر عشق": خواند ویرانه گوشة از مادرم/ شد ظهر/... پر/  شیشه و گل و پر/ سنگ پر/ کوچه»

است: ها بیان کردهترین واژهبا عینیرا هم « سرعت گذر یک سال»همچنان که  (10 9: 1387بگیر سیب،  )بیا «"پر پروانه
چشم بر هم زدن رفت/ بال در بال گنجشک بال/ مثل یکلحظه، گنجشک/ پرزد از شاخه نرم و سبکمثل پرواز یک»

با این کلمات ساده برای « پذیرش» چنین مخاطبش را با مفهوم انتزاعییا این( 110: 1394)روزهای بادبادک، «یک سال
 (28: 1370رو، )در پیاده« شود، اگر سیاه / از نگاه ماسترنگ روز و ماه و سال/ اگر سفید می»ند: کمخاطبش مطرح  می

 

 نگاهی به الیة بالغی 3-3
روندی آرام از برون به درون؛ از آشکار »گیرد. رسد، با معانی اوج میشود، به بیان میآراستگی زبان از بدیع آغاز می

سازند. همة اینها هایی چون تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه آنِ زبان را میآرایه (34: 1393زی،)کزا« از آرایه به آن به نهان؛
دهند. بالغت نوشتن به مقتضای حال مخاطب است. یعنی مطابقت کالم و تناسب آن ماهیت بالغی زبان را شکل می

خدمت موضوع باشند. این  باید در ها و...ها و استعارهاساس این اصل تشبیه به اقتضای خواست مخاطب است. بر
حیث باعث ماندگاری به بالغت ازاین (40: 1394شمیسا،) کند.رفتار یکدست و هماهنگ متن را تبدیل به متنی بالغی می

تشبیه و استعاره( خطِ ) های هنرینمایی، با وجود تکیه پرارزشبخشد. یعنی در عین حقیقتکلمات و مفاهیم کالم می
 کشد. همین موجب گسترش دامنة معنایی کلمات خواهد شد.های ضمنی به تصویر مید را با داللتسیرِ حسی هنرمن

 

 تشبیه 1-3-3
 آب مثل / بود سپرده آسمان مهر به دل / شاد و مثل یک کبوتر رها»ها در آثار ملکی عموماً ساده است: ساختار تشبیه
 صبحی مثل / آفتابی روزی مثل / آری زیباست، زندگی»؛ « .سروداز نسیم و دشت و کوه می / سارها صاف چشمه

؛ مخاطب ملکی از سنین ...« است سوزنی های کاج/برگ شبیه او موی که کسی» (8-3: 1366باران،)ستاره ...« نوبهاری



 1515   /   اشـعار بیوک ملکی) شاعر نوجوان (ای شـناسی الیهسبـک 

 های عقلی به عقلی برای بیان مفاهیم انتزاعی به مخاطبشپایین فاصله گرفته است به همین دلیل او بارها از تشبیه
روزهای گرم / روزهای ...  های خوب / مثل لحظة شروع دوستی / مثل لحظة طلوع /لحظه»است.  استفاده کرده

های مکرر در شعرهایش این ملکی با توصیف( 28-22: 1379رو،  )در پیاده«. .مثل روزهای عید. /بادبادک، آرزو، امید
وس و در حیطة تجربیات مخاطب است. حتی اگر به دهد. این گسترش معموالً ملمهای ساده را گسترش میتشبیه
 سنی سخت نیست.  آورد درک آن برای مخاطب این گروهروی «نشینغنچة چله» هایی پیچیده مثلتشبیه

های چشم»های مضمر : خوریم. مثل تشبیههای دیگر تشبیه هم برمیهای ساده به گونهدر آثار ملکی در کنار تشبیه
های رایج در کمان هم از نشانهدر اینجا نشانة امید، و رنگین« کمانرنگین« »کمان کنم باغ رنگینهمه کودکان را / بازه

: 1385)سالجقه، « است. چون اراده تعبیر کودکانه از آن، آن را به شعر کودک پیوند زده»که  نوجوان است شعر کودک و

است. عالوه بر این، تر کردهرا برای مخاطب اثرش آسان هاها بسیاری از پیچیدگیگونه نشانهملکی با کاربرد این (166
چکد/ عکس گنجشکان در آب / باز صبح وقتی می»گزیند: های آشنا برای مخاطب برمیهایش را از تجربهشاعر تشبیه

علی دراین ها در نگاه حضرت ؛ یا تصویر شادمانی بچه( 69: 1394)روزهای بادبادک،« ...  روی ماه آفتابافتد به ماه / می
 (14: 1379رو، پیاده )در ...« وپرگشود بالمی ها / مثل شاپرک /های روشنش، نگاه آشنای بچهدر هوای چشم»سطرها: 

زیر  /"پناه های بیمثل بچه"های شهر / کوچه»: بنیم تشبیه مقید است های دیگرتشبیه که در آثار ملکی میاز گونه
از »تفضیل:  های دیگر تشبیه، مثل تشبیهو گونه (14)همان،  «... اندخفته / - که وصله وصله است –چادر سیاه آسمان 

این  عنوان و «آفتاب از ترآفتابی»همچنان که در شعر « ... شدند از آسمانمی درخشش نگاه او / ماه وکهکشان / محو
گونه که شمیسا معتقد آن (23)همان، «. ای از آتش نگاه توستآفتاب ذره»سطر از شعر توصیفی ساده برای خداست: 

بینی و شخصیت و محیط هنرمند را برای ما ترسیم در اینجا هم جهان است.« بینیانعکاس دهندة جهان»به است مشبه
هایی برگرفته از ا مشبهدر اینج (76: 1393شمیسا،) توان به دنیای درونی نویسنده و شاعر راه یافت.کند و از آن میمی

ها طبیعت بسیاری از تشبیه طبیعت در آثار ملکی، هم حکایت از پیوند محکم باورهای دینی شاعر با طبیعت است. در
 ارتباط پل طبیعت ملکی چون از نظر. پل ارتباط انسان با خداست. تمام دالیل ملموس شاعر نمودهایی طبیعی دارد

ها سازی برای کلمات چنانکه دراین نمونهگیرد. معادلکار می هایش را هدفمند بهتشبیهملکی معموالً  .خداست با انسان
تشبیه در اینجا فرصت  ...« رو سکوت/ چت گفتگوی من/ با هیچ روبه تنهایی و / عنکبوت تار:  وب»بینید: می

 کند. نهادینه 1سازی شده است تا کلمات پیشنهاد شده را در ذهن این نسلمعادل
 

 استعاره 3-3-2
عموما از نوع  -مثل اغلب آثار کودک و نوجوان –های معدود همها در آثار ملکی زیاد نیستند. همان نمونهاستعاره

های حسی تصاویر زنده و ملموسی را برای مخاطب بوجود ها در کنار تشبیهاند. این گونه از استعارهجاندار پندارانه
ها از آید ، پردهتا می»...است. ه استعاره، تصویری آشنا برای مخاطب بوجود آوردهاند. همچنان که دراین نمونآورده
ها سر میکشند/..در فضای باغ غوغا میکند / باز هم فواره گنجشکها/ هر کجا سرگرم صحبت ها/ باز توی کوچهخانه

-ها را بدست باران چنین آوردهغنچهیا مفهوم شکوفایی  (31: 1376ها،)کوچةدریچه« ها دربارة گنجشکها...میشوند/ شاخه

پرد/ خواب از چشمان خواهر می:» .. ؛ یا  لحظة بازگشت پدر از سر کار روزانه «کرد باز را ها غنچه سبز اخم» است:
آید نسیم / باز می»؛ یا «کند لبخندها / پرس و جوها ، گفتگوها ، پندها/ .. خستگی از دست مادر میپرد/ بازهم گل می

 (11: 1394روزهای بادبادک،)«دهد..آواز به ما مییک دهن 
 

 تعلیل حسن 3-3-3
برای امری تخیلی و غیرطبیعی، ادعایی بیاورند که با آن امر ارتباط » مبنای آن ای بدیعی است که برحسن تعلیل آرایه
دهد. به همین ی فانتزی میماهیت تخیلی اقناعی این آرایه به اتفاقی واقعی شکل( 75: 1392)فشارکی،« لطیفی داشته باشد.

                                                           
 همچنان ترجیح میدهد به دالیل مختلف پای بند به کلمات مبدا باشد.. نسلی که با وجود تالشهای سازمانهای مختلف فرهنگی  1
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مفهومی عاطفی )عاشقانه(  1که ملکی از یک واقعیت علمی کند. مثل این نمونهدلیل برای مخاطب جذابیت پیدا می
 و تازه خبری با / را راه خستگی / رسندمی هم به کهسخت/ چون کار از شد نخواهند خسته هامورچه»است:  ساخته

 (20: 1379رو، پیاده در) «.کنندمی در به بوسه یک
 

 آمیزیحس 3-3-4
کدکنی اصطالح  آمیزی است. شفیعییکی دیگر از عناصر بالغی که در شعر کودک و نوجوان بسیار کاربرد دارد، حس

خیال  آمیزی یکی از وجوه برجسته ادای معانی از رهگذر صورآمیزی را برای این شیوه مطرح کرد. از نظر او حسحس
ها و سازگاری بیش از چند حس با یکدیگر، ازطریق آمیزش احساس»اتفاقی که در شعر براثر ( 271: 1378)کدکنی،است. 
این آرایه که یکی از  (143: 1385)سالجقه، دهد. رخ می« شدن یکی از آنها.های گوناگون به هنگام برانگیختهحس

« روزهای بادبادک»وفور کاربرد دارد. در مجموعه هدر شعر کودک و نوجوان ب که است ترین عناصر ادبیهنجارشکن
شود می»خوریم: آمیزی برمیتوجهی از کاربرد حساست، به موارد قابل 90تا  60ای از آثار بیوک ملکی از دهة که گزیده

را به های خویش عطر دست»؛یا «های حیاط/ بازهم آواز خدا را شنیدتازه شد طعم هوا را چشید/ از نفس باغچه /... 
نور جاری شد از چشم شیشه/ بوی   /...  های قالیهایم شد از خواب خالی/ پر شد از بوی گلچشم» ؛«... من ببخش

 (117  -107-72-71:  1391)روزهای بادبادک،« ... سجاده در خانه پیچید
 

 انکاری و تأکیدی استفهام 5-3-3
دراین گونه از پرسش هنری »شود. است که در قلمرو زبان با هدف آگاهی مطرح می استفهام انکاری پرسشی هنری

در شعر کودک و نوجوان محدودیت  (217: 1370)کزازی،« است. خواست پرسنده وارونة آن چیزی است که پرسیده شده
د. ملکی از معدود کنها و صنایع کم میگونه آرایههای مخاطب رغبت شاعران را در پردازش و کاربرد ایندریافت

پردازد که کمتر موردتوجه شاعران امروز است. او های بالغی به مواردی میشاعران نوجوان است که در کاربرد آرایه
مثالً برای تأکید بر ارزش عین حفظ سادگی زبان این سؤال بالغی را متناسب با دریافت مخاطبش مطرح کرده است.  در

 عاشق نباید/ که چرا! چرا...  /" لیلی" / نیز عزیز /"مجنون"پدربزرگ/ »ای آورده: های اسطورهعشق با یادآوری عشق
ترین گونه از او ضمن به جا گذاشتن ردپای این سؤال بالغی در ذهن مخاطب، سالم (27: 1387)بیا بگیر سیب،« باشم؟ تو

 سگ مثل / گویدمی دروغ»است. یا این نمونه آموزش عشق را با تطبیق بر روابط خانوادگی برای نوجوان مطرح کرده
« استفهام انکاری»المثل معروف را با یک شاعر یک ضرب (26: 1394)بوق سگ، « !گویدمی دروغ کی / سگ / نه؛ ولی /

ای و عمیق کشد. این اثر فقط یک طرح کوتاه و یک بازی زبانی نیست؛ بلکه با هدف تلنگری لحظهبه چالش می
 معموالً کاربرد استفهام انکاری در آثار ملکی با هدف ایجاد ضربة نهایی در کالم است. یا این نمونه: گرفته است.شکل

  (28: 1394)روزهای بادبادک، « کند / من و تو هم/ به او اجازه میدهیم؟ / نمیدهیمخدا به سوسک اجازه داد/ تا که زندگی»
 

 نگاهی به الیة نحوی آثار 3-4
کردن. در ادامه به برخی از زوایای توان دنبالنظران در نحو اثر میاساس دیدگاه صاحب نویسنده را بربازتاب دیدگاه 

 شد.  خواهد نحوی در آثار بیوک ملکی پرداخته
 

 هافعلنگاهی به وضعیت  3-4-1
برد. همچنین  اثر پیتوان به قطعیت نظر نویسنده دربارة موضوع ها میفعل نقشی کلیدی در نحو اثر دارد. از طریق فعل

کند. بسامد باالی وجه اخباری در گوید مشخص میگیری خاص نویسنده را درباره آنچه میات یک فعل جهتوجهی
واسطه با یک اثر بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست. همچنان که زمان حال حکایت از ارتباط فوری و بی

 1390)فتوحی،ها و ارتباط با گذشته است. دهندة احیای خاطرهه اخباری نشانها دارد. کاربرد زمان حال با وجواقعیت

                                                           
 چسبانند.به هم میها و سر هایشان را )برای انتقال ماده ای شیمیایی ( ها برای مسیر یابی را که شاخکچه. شکل ارتباط مور 1
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؛ در وجه اخباری « است گشت، پرپر شد، ترشد» ها در زمان حال و ربطی مثل :در آثار ملکی عمومًا فعل (284-293:
بخشی از رابطة سبک »که چنان همها هستند. این فعل بعضی از« ... و شوندمی پرم،رسد، میپیچد، میمی»اند. کاررفتهبه

یابد و عبارت از رابطة میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت کنندگان در و اندیشه در صدای دستوری بازتاب می
ای صدایی ایستا های لحظهفعل»اند. صداهای ایستا و پویا یکی از صداهای دستوری (295)همان،« است. فرایند فعلی
های استمرار هایی که عمومًا در حالتفعل (301)همان  «تداومی بیانگر صدای تداومی و پویا هستند.های دارند و فعل

کند، سنگ زند، گل میکنند، داد میوقال میاند، قیلگرم بازی»ها در آثار ملکی مانند این نمونه. و تداوم جریان دارند
ها در شعرهای ملکی تداومی و پویا هستند. البته این شامل فعل توان گفت تعداد زیادی ازاز همین رو می« زنند، و...می

ست در خوریم. گفتنیدر آثار ملکی بارها برمی« افعال ربطی»مثل « افعال پذیرنده»شود. چون به تمام افعال آثار او نمی
 .اندها به قرینة لفظی یا معنوی با هدف گسترش تصویر یا موسیقی حذف شدهآثار ملکی بارها فعل

زند، داد می»است. مثل « های کناییفعل» و« های مرکبفعل» توجه دیگر در آثار او پربسامدیدو ویژگی فعلی قابل
 هایی؛ فعل«... آوریدهد، در میاست، رنده کرد، جست و خیزکرد، امان نمی کرده کنند، فرارام، شکار میکرده خرید

چشم »؛ «کنمراه میروبه» ؛« ... روندتندتند آب می...  اند/ه آسمان کشیدهسر ب ...ها درخت»؛ «زمین خنده زد» کنایی مثل
روزهای ) «شودافتد به ماه/ روی ماه آفتاب/ زندگی از پشت در/ آفتابی میباز می»یا تصویرهای شعر زندگی « کندکار می

 (69: 1394بادبادک، 
  

 ها  جمله 3-4-2
شویم. های کوتاه مواجه میدارند. یعنی به همان اندازه که با جمله بینابینی قراردر یک وضعیت  ها در آثار ملکیجمله
ای پراز رسید/ روی دوش خویش داشت / کیسههای شب ز راه میاو که نیمه»مثالً های بلند هم وجود دارند. جمله

های های بارش تگرگ/ فصلد / فصلهای زر؛ و فصل(14: 1371)پشت یک لبخند،« ... ای لبالب از امیدستارة سپید / کیسه
 ... شوددیده می رو/مثل عابری دراین پیاده لحظه زندگی/لحظه /... خشکسالی زمین / با شروع رقص آخرین برگ/ 

 های بلند و کوتاه با حذف فعل به قرینة لفظی و معنوی است. ای از جملهنمونه (28: 1379رو،در پیاده)
 

 قید  3-4-3
های دیگر قید نیز دیده شکل حال گاه در آثار او بهبااین 1. اندوضعیت و قیدها در آثار ملکی قیدهای زمانبیشترین نوع 

یک بهار غنچه  ... مثل: یک بهار خنده بر لبان او شکفت« گیریهنجارشکنی در مقایسه و اندازه قیدهایی» شود. مثلمی
 1366باران، )ستاره...« ح آفتابی خوب /سوی یک آسمان آبی خوب سوی یک صب»؛ (7-13: 1370کمان، )بر بال رنگین. قشنگ

؛ «... شودرفته تارومار میرفته» مثل :« های دوگانة شمارشیقیدهای هنجارگریزی در موسیقی زبان با ترکیب» . یا(9:
 (118: 1394)روزهای بادبادک، ...«  دسته چید و رفتدسته/...  رفته روزرفته»

کار تو همیشه جور باد/ از تنت همیشه دور باد/ روزها ». نیز در آثار ملکی باالست «همیشه» مثل قیدها بسامد بعضی
...  زنندهمیشه سنگ می»؛ ...«شود تو را / همیشه مهربان/ چقدر خوب می»؛ (14: 1366باران، )ستاره«. ... رویمهمیشه می

و پشت او همیشه  ... همیشة صداست /...  ، بی فشنگاش همیشه ماندنی است/ ولی تفنگ او همیشهاگرچه یادگاری /
همچنین قیدهایی که دال بر قطعیت و تأکید  (27: 1370)بیا بگیر سیب،« ...پدر همیشه فرهاد » ؛(22: 1370رو،)در پیاده« ... خدا

 /.دانی آنجا یچ میه... وقت ماندن نمانده دیگر هیچ/ »: در مثل« وقت، فقط، مدام، بایدونبایدهیچ و هیچ»هستند. مثل 
پشت ) ابرها کس به غیر سایة سیاههیچ(1366باران، )ستاره ... چون گذشته نمانده دیگر هیچ /...  دانی آنجا درختانهیچ می

روزهای بادبادک، ) - وقتهیچ -کاش هیچ / ای «گفت...  ... روچت گفتگوی من / با هیچ روبه...  (15: 1371یک لبخند، 

دهندة قدرت باور و اطمینان شاعر در موضوع اثر است، و هم بر شود. وجود این موارد نشانمیدیده  (9: 1394
 های پایانی در شعرها تأکید دارد.گیرینتیجه

                                                           
 . به خصوص در دهة هشتاد 1
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 صفت  3-4-4
شود. های مرکب دیده میهای ساده و هم صفتآثار او هم صفت آثار ملکی ساختمان متنوعی دارند در ها درصفت

های خوب؛ جشن سبز؛ های سرد؛ لحظهآسمان تیره؛ خانه»: اندهای زیر بکار رفتهکه در ترکیبای مثل صفات ساده
گرد؛ دردهایِ  خورشیدِ تنها» هایی مرکبی چونیا صفت «مردی بلندقد ... سیاه؛ فصل سرد های روشن؛ دفتریلحظه

ها هستند. از نظر مضمون ها دال بر رنگدر این چهار دهه شمار زیادی از صفت...«. نگفتنی؛ یادگاریِ همیشه ماندنی 
کاررفته در آثار شاعر های بههایی با ساختار شبیه به هم وجود دارد. به انواع صفتو ساختار در هر چهار دهه صفت

ز ای تنهاتر ابر تپه»یا  ؛ «...ها بودی بیدارتر از ستاره»: را نیز در مقیاس محدود افزود« عالی های تفضیلی وصفت»باید 
تردید؛ هایِ روشنِ بیتا لحظه»: یا مواردی که دال برآوردن صفت برای صفت است«. تر از آفتاب.آفتابی... خود/ ایستاده/ 

دستهایِ سبزِ و »ها : گیرد مثل این نمونهها ماهیت هنری میدر مواردی هم کاربرد صفت «هایِ کوچکِ سپیدبالپرنده
 دهند.  را نشان می« الصفاتآرایة تنسیق»که « ... رفتهگل فشانتان؛ تمیز و شسته

 

 زبان تلفیقی 3-4-5
های زبانی انسجام اثرش را برهم نزده گیرد. تلفیقزمان بکار میملکی شاعری است که زبان معیار و زبان عامیانه را هم

جایی  فکر بیا برایشبود/  آواره گنجشکی جوجه اگر». استتری به زبان او دادهاست. برعکس شیوه و ماهیت صمیمی
ترک شد/ زهره» ؛« ... گفت با ما/ خسته از کار برگشته بابا تق آهنگ درتق» ؛«مادرم چشم واکرد و خندید»؛ « ... کنیم

 1370رو،پیاده )در «!روپیاده این از را بساط برو/ این کن جمع زود» ؛(112-43-73: 1394)روزهای بادبادک، « ... دم در ورپریده

در متن است. همین اتفاق در شعرهای « بینامتنیت»های وجودآمدن جلوهطرفی زبان تلفیقی یکی از دالیل بهاز  (26:
خانه هاجر که گل  / کجا؟ جشن عروسی به پاست/ در»است:  وجود آورده ملکی نیز نمودهای زیبایی از بینامتنیت به

آثارش  شدن به زبان زندگی و زبان معیار در ملکی با نزدیک (102: 1394)روزهای بادبادک، « ... 1سرسبد روستاست
واگردانی »های او را بفهمد و درک کند. یعنی در آثار ملکی با ها و حرفای دیدگاهخواهد مخاطبش بدون هیچ فاصلهمی

ک در نزدیک مواجه هستیم. هدف تمام  این موارد هنجارشکنی در بستر زبان و پیداکردن نوعی سب2«گونة کاربردی زبان
 شدن به زبان نوجوان است.

 

 نگاهی به الیة محتوایی و ایدئولوژیک آثار  3-5
های متن تابعی از موضع آن هستند. بازتاب ایدئولوژی عناصر زبان در اگر ایدئولوژی را محتوا فرض کنیم، تمام الیه

شناسی بررسی است. سبکبالغی قابلهای نحوی و عناصر های، و ساختهمة سطوح آن از نظام آوایی گرفته تا واژه
شدة که در حکم ساختار درونی ها و اشارات موجود در متن و نیز با استفاده از متون دیگرادبی بر مبنای سرنخ یا مفسر

یابند. انسجام عامل اساسی در ساختن و بازسازی ایدئولوژیک ایدئولوژیک هستند، به تعبیرهای مستقیم از متن دست می
 (354: 1396فتوحی،) الم است.امور در ک

 

 انسجام 3-5-1
-در آثار ملکی حفظ انسجام به عوامل متعددی بستگی دارد. از جملة آنها شیوة خاص روایت و عنوان آثار و موتیف

 هاست.
 

 شیوة روایت 3-5-1-1
از  «دو نامه»پردازی، و مهارت پردازش آثار بلند است. قدرت روایتگری او از شعرهای ملکی شاعری با توانایی قصه

شود. در این شعرها فرزند برای مادر در اولین دهه از کارنامة او مشخص می «انتظار»زبان پدر و فرزند روستایی و 
رسد. به اوج می 70توجه است. این روایتگری در دهة ها قابلیهای درونی راوشبکة تصویری ساده، پیوسته و واگویه

                                                           
 . تداعی کنندة ترانة معروف بارون میاد جرجر. 1
 (152:  1391)راد مرد و رحمانی، « واگردانیِ گونة کاربردی زبان: دگرگونی ناگهانی بافت و ساخت که ناگهان از بافتی سخته و ادبی به بافتی شکسته و عامیانه تغییر کند.».  2
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که آثار « نه مثل دیگران»؛ « روپیاده»اشاره کرد. اما دو اثر « از میان عابران» ؛« راه»توان شعرهای های آن میاز نمونه
پیراهن »؛ « وقت پرگشودن»ثر اند. در همین دهه دو اترین آثار روایی ملکینسبتاً بلندی هم در دوران خود هستند، کامل

های است. تجربههای دیگری است که ضمن داشتن زبان تلفیقی به سبک زبان گفتگو نزدیک شدهنیز نمونه« پرواز
های زندگی امروز و مخاطب از های عینی از طریق پرداختن به واقعیتزندگی امروز در شعر ملکی اشاره به مصداق

ها را نیز برای او های آشنا برای مخاطب تشبیههای اوست. او با استفاده از نشانهدیگر عوامل قدرت بخشی به روایت
 (116: 1379رو،)در پیاده...«  کندگرد من/ پا شکار میهای دورهچشم»است: درک کردهقابل

 

 هاعنوان 2-1-5-3
هایی که او برگزیده، برخی عنوانتوجه در انسجام آثار ملکی است. نکات قابل انتخاب عناوین مناسب یکی دیگر از

قدر که باید اهمیت ندارد، تا جایی که برخی از شاعران عنوان در شعر شاعران معاصر آنبخشی از شعر است. توجه به
نوجوان معمواًل متوجه انتخاب عنوان برای  گزینند. اگرچه شاعران کودک وامروز عنوانی برای شعرهایشان بر نمی

که چناناست. همدر انسجام و استحکام ساختار آثارش استفاده کرده های عنوانی نیز بارها از ارزشآثارشان هستند. ملک
 ارزشهای از را انتخاب عنوان مناسب منتقدین از مالحظه شد. بسیاری1«بوق سگ»؛ و «آیدباران که می» در شعر 

 تبیین به اشاره شعر، درک فضاسازی، در عنوانها:» زیرا اند. ، و آن را شناسنامه اثر دانستهتلقی کرده شعر شناسانهزیبایی
 به توجه بدون را شعر تواننمی گاهکلی طور به.  دارند نقش.... ، شاعر جنسیت و عاطفه ها، اندیشه تبیین درونمایه،
؛ 2«کانونیهایواژه»ها در آثار ملکی از میان عنوان (34 ،ص94، دهرامی)« . داد قرار خوانش مورد دقیق صورت عنوان به

اند. غالب از شعر انتخاب شده« عبارت یا سطری» ، یا «موضوع و مضمون»موجود در اثر، یا براساس « های ادبیآرایه»
 کنندة فضا، موضوع و محتوای آثارند. ها تبییناین عنوان

 

 هاموتیف 3-1-5-3
اصلی است. ممکن است نشان مخصوص، یک  ها در اثر ادبی یا قسمتی از ایدةترین ایدهیکی از برجسته» 3موتیف

خواهد در ذهن مخاطبش ملکی با هدف انتقال باورهایی که می (151: 1385)سالجقه، « تصویر مکرر یا نمونة لفظی باشد.
هم غافل  پردازیخیال های زیادی را در شعرهایش بکار گرفته است. در این کاربرد از وجهایجاد و نهادینه کند، موتیف

هایی که ماهیت گرا هستند. ملکی با تکرار برخی از واژهها نیز در آثار ملکی عموماً طبیعتها و نشانهست. موتیفنبوده ا
های نو به این نمادها آنها را در دایرة موتیف زدایی کرده و با دادنِ ویژگینمادین دارند؛ از ماهیت نمادین آنها آشنایی

های رایج در شعر های خاص یا عمومی، مثل نشانهبسیاری از نشانه که چنینایناست. های پرتکرار آثار خود قرار داده
و « پیاده رو»هایی مثل است. نشانه( در شعر او شده 4های پرتکرار ) الیت موتیفمایهکودک و نوجوان، تبدیل به نقش

او پیدا میکنند. از جملة دیگر صورت پررنگی در آثار « مترسک عاشق بود»و« پیاده رو»بعد از دو مجموعة « مترسک» 
با تو تمام فصلها فصل بهارند...، تو هم پرنده »...کرد: اشاره« بهار»های پر تکرار در آثار ملکی میتوان به : فصل نشانه

آید..؛ آمد بهار تازه اما ...؛ ..وقتی بهار از راه می»؛ (18: 1395چرا تو سنگی،)..«قشنگ من در این بهار ...دراین بهار بیقرار 
...« رسد از بهاران دیگر ...؛ ...تا برویی در دل ما چون بهار هر دریچه قاب عکسی از بهار ...؛ باغبان نوبهار ..؛.. می

های پربسامد در آثار ملکی یا را میتوان دیگر نشانه« شادی و شادمانی»  (116-111-91-88-48-37: 1390)روزهای بادبادک، 
دادن به زندگی، نخ پنهان بیشتر آثار اوست. برخی گرفت. تأکید بر نقش شادمانی در رنگهای او در نظر الیت موتیف

                                                           
 . در بخش سبک شناسی الیة آوایی به آنها اشاره شده است.  1
به نظارة نگارم صف زد/ رضوان به عجب بماند و کف برلب زد/ آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد/ ابدال زبیم چنگ  حورا»هستند. مثال رباعی: «های کانونیواژه»های شعر همان .کلید واژه 2

 (23: 1394 ،دهرامی) مشهور شده است. «حورائیه»به عنوان رباعی « در مصحف زد
3 .Motif 

استتت. و در کل ، الیت موتیف یعنی موتیف راهنما یا هادی . الیت موتیف به معنای هدایت کردن و منجر شتتدن گرفته شتتده Letienاز کلمه آلمانی  Letimotif جزء نخستتتین ترکیب».  4

بر عناصتتتر تکرار شتتتونده ( در حقیقت 2006م( الیت موتیف می نامند. )کادن 1955-1875ادبی راه یافت. آنچه محققان ادبی از جمله توماس مان )اصتتتطالحی بود که ابتدا آنجا به حوزه نقد

 (16: 88)تقوی، دهقان ، « حساسیت برانگیز در هرمتن منطبق است. 
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های مربوط به جنگ که عمومًا با آرزوی اند. مثل نشانهاز موتیفها با هدفی کامالً معکوس در شعر ملکی بکار رفته
های آرکائیک در دت زدایی از نشانهکه مثال مناسبی برای عا« سایه»اند. یا گسترش فرهنگ صلح در آثار ملکی آمده

نیست.  - آمده 1مایة آرکائیکشکه در بنچنانآن –ای است. سایه در شعرهای ملکی هرگز مفهوم اسطوره شعر ملکی
توهم گربه است.  «صید سایه»است. مثالً در شعر  حتی زمانی که با هدف بیان مفهوم منفی و به معنای توهم آورده شده

ها بعضی از واژه (22: 1394)روزهای بادبادک،« .سایة خورشید رو از ما گرفت»است:  «حضور»م به معنی ه« سایه»در شعر 
کنندة مفهوم در برخی از شعرها تداعی« تار عنکبوت» کهچنان اند. همای خود را در آثار ملکی یافتهنیز هویت نشانه

وب: تار » ؛(1389)مترسک عاشق بود،« ... عنکبوت تار به شد بسته / او وپایدست که مترسکی با»ایستایی و تنهایی است: 
انگار دستی/ بین من و او احساس ما دیوار بسته/ امروز دیدم »؛ (21: 1387)بیا بگیر سیب، « ... عنکبوت/ تنهایی و سکوت

و « مترسک»ای هترین شکل این نمادپردازی در واژهبرجسته( 13: 1395)بوق سگ، « هایم عنکبوتی تار بستهبر شانه /
 . اندهای نمادین شدهبروزیافته، و در آثار دهة هفتاد و هشتاد او تبدیل به واژه« روپیاده»

 یریگجهینت. 4
دهد ها نشان میشناسانه واژهبرخی از نتایج این پژوهش در خالل بررسی اثر گفته شد. اما در مجموع بررسی سبک

های امروزی به راحتی کنار واژه گرا و جاری در تجربة زندگی است. او درهای شاعر گسترده، ساده، طبیعتدایرة واژه
های های مدرن را نیز با هدفزدایی کند. ملکی حتی واژه، تا از آنها آشناییاز واژه های قدیمی و مهجور نیز استفاده کرده

 ندرتگفتن دارد. بهتأکید بر سادهاست. در تمام آثارش همواره وارد زبان شعر خود کرده -از جمله آموزش  -مختلف 
های ساده؛ ولی عمیق در زندگی است. او حتی مفاهیم انتزاعی را تأکید او بر بیان دیدگاه .استشده گوییپیچیده دچار

گراست. شعرهای ملکی از منظر موسیقی درونی و بیرونی غنی هستند. کند. اوشاعری طبیعتبه زبان ساده مطرح می
وجود دارد. « تکرارهای هنری»های مختلف تکرار به صورت ه بر ارزشهای دیگر موسیقایی ، نموددر آثار او عالو

اند. ملکی در آثارش بیشتر برخی تکرارها هم دال بر ایجاد موازنه در موسیقی بوسیلة هنجارگریزی در محور موسیقایی
های برخی از بهار او را ساخته اند. مشبههایی که بسیاری از تصاویر زیبا در آثدهد توصیف کند. توصیفترجیح می

ها در آثار او مقید به صفت اند. همچنین بسیاری از تشبیهها علیرغم طبیعی بودن در موقعیتهای زمانی شاعر نمادینتشبیه
جو آشتی شود. ملکی شاعریمی ها با تکیه بر بیان فلسفة سادة زندگی مطرحترین اندیشهاند. در آثار او گاهی پیچیدهشده

 اندیش است. گرا، انسانگرا، آزاداندیش طبیعتو مثبت
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 .30-9،صص1395 ،54
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 . 1385، تهران، مروارید، 3،چ فرهنگ اصطالحات ادبیداد، سیما؛ 
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به قول یونگ در جستار در روانشناسی تخیلی »است.  ترین گونه کهن الگوی شیطاننامرئی است که انسان را هنوز به دنبال خود میکشد. سادهدم سوسماری  . سایه: در عمیقترین معنای آن، 1

 (182: 1376طاهری ،«)نیمة ناشناخته و تاریک شخصیت است.
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سینجفیان، آزاده ؛  صاویر برر شعار شاعرانه( ایماژهای) ت شمارة کودک ادبیات ، مطالعاتملکی بیوک ا صص1391، 6 ،  ، 
115- 139. 

 ، فصلنامةایدئولوژیک( و بالغی آوایی الیة) کرمانشاهی پرتو اشعار ایشناسی الیهسبکهمتی، کزازی ویعقوبی، سرور ؛ 
 .362 -311 ،  صص1396، 38 ادب(،شمارة بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی


