
ي مهدي مراديسرودهتاكتیکي ساعت بدون شعار مجموعهبندي اتقسیم

1پورمریم اسمعلی

:چکیده
ي شعر مهدي مرادي در شاخهي عنوان دومین مجموعه» تاكتیکعت بدون سا«

ي شکوفه هااز سوي نشر کتاب1390ادبیات کودك و نوجوان است که در سال 
رضا علیگريبا تصویر)نوجوان(وه سنی ج کبیر براي گروابسته به انتشارات امیر

عنوان شعري 16این مجموعه شامل . جاللی فر به زیور چاپ آراسته شده است
از سوي 1385را در سال » شنبهکالغ سه«ي پیش از این، مرادي، مجموعه. شودمی

در . ي بازار کتاب کرده بودانتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان روانه
ي اشعار این مجموعه را براساس نقش صور خیال در القاي اندیشهم تان مقال، برآنیای

ي دیگر مجموعهو گاه گذري کوتاه بربندي کنیمتقسیمشاعر، صورخیال، اندیشه
.مرادي داریم

تاك، مهدي مراديصورخیال؛ ساعت بدون تیکادبیات کودك و نوجوان؛ :کلیدواژگان

مقدمه
چیست؟صورخیال

تصرف، فتوحی و وبا تلخیص(»و موسیقیکالمی است داراي تخیل، عاطفه، وزن «: : انددر تعریف شعر گفته
شفیعی کدکنی در . خیال یکی از عنصرهاي اصلی شعر استبینیم، گونه که میهمان).38: 1390، عباسی

یال عنصر اصلی در جوهر شعر تخیل بازگشتن به خیال و ایماژ است و ایماژ یا خ«: نویسدتأیید این سخن می
در کنار ). 18- 9: 1383تلخیص، شفیعی کدکنی، با (»شودخیال؛ چیزي که از نیروي تخیل حاصل می. است

: ها معتقدندفرمالیستچون برخی هم.تصویر و خیال، شاعر باید به اندیشه در شعر نیز توجه داشته باشد
ت که حتماً شاعر این به این معنا نیسالبته).59: 1380احمدي،(»اي است به یاري تصویرشعر بیان اندیشه«

که خواهیم دید، مرادي در این مجموعه در برخی از اشعار تنها به اي در شعر داشته باشد؛ چنانیشهباید اند
افزاید و گیرد، بر زیبایی کالم میوقتی صورخیال در کنار اندیشه قرار میاما به طور کلی، .پردازدوصف می

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا١



به نقل از شفیعی (»شودشعر سبب حشر معانی می«: نویسدجاست که باید هم کالم شد با کسی که میاین
را به سه دسته تقسیم بندي »تاكتیکساعت بدون «ي اشعار مجموعهبراي این منظور، ).5: 1384کدکنی، 

:ایمکرده
سته است، صورخیال را در خدمت اي توانپردازیم که مرادي به نحو شایستهابتدا به بررسی اشعاري می- 1

اولین شعري که . ي شاعر استبه نحوي مبین اندیشه، تخیل و تصویرو در آن شعربه کار گیرداندیشه 
که گاهاً ادبیات شاعر در این شعر از دو عنصر. است»باچشم باز«توان از این منظر به آن پرداخت، شعر می

:گویدبراي مثال، سعدي می. برد؛ یعنی قطره و دریا بهره میگیرنددر تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می
یـــکــی قــطــره بـــاران ز ابــري چــکـیــد

کـه جـایــی کــه دریـاسـت، مــن کـیــســتــم
دـــدیــــا بــاي دریـنـهـو پــد چــل شــجـخ
مــتـسـیـن نـه مـا کــقــح،تـــســـر او هــگ

)1984ب :1379سعدي، (
گاه شعر را از ي شعر در هر زمان و مکانی است و هیچعناصر اولیه«یکی از ،استفاده از تصاویر طبیعت

در این نمونه، مرادي با ). 397: 1383شفیعی کدکنی، (»توان تفکیک کردطبیعت به معنی وسیع کلمه نمی
،اي اخالقیدرصدد آموختن مسئله،، بسیار هنري و باریک بینانهقطره و دریااستفاده از دو عنصر طبیعی

قلمرو «در این جاست که .هاي نوجوانی استکه در حال گذراندن سالخودبه مخاطبهمان بزرگ اندیشی
» قطره«).27: 1384آشوري، (»اندشود؛ زیرا طبیعت و اخالق در هم آمیخته و با هم یگانه شدههنر آغاز می

نگارنده معتقد . نماد وسعت و بزرگی و انسان بزرگ» دریا«یر و نماد چیزي اندك و ناچیز و گاه انسان حق
:ي ژرف اندیشی و بزرگ منشی رسیدتوان به مرحلهاست، با وجود قطره بودن، نیز می

ی ــافــطره آب کـک قـی
تـــاس
ش ــا در دلــــت
مـــنــــیــبــب

ان رــــکـــــیــــاي بــــدری
را

وان ــتیــره مــــطـــدر ق
ــددی
از ـــم بـــشــا چــب
یـــاهـــگ
ان ـــــمــــــاي آســـنــهــپ
را
)9: 1390مرادي، (

به وسعت نظر در اندیشه و تفکر از بیشتر نوجوانبراي توجه»بگو بی تعارف سالم«در شعر دیگري با عنوان 
ون هیچ حدي ندارند و چشم افق، صبح چ. بردبهره می... ي صبح بودن وتماشاي صبح، دیدن افق، در آیینه

:گ بینی یاري داده استي بزر، شاعر را در القاي اندیشهدبیند و نهایتی ندارنگرند، میجا که میتا آن



اي ـــاشـمـا تـرو تـب
حــبــص

ی ـان بـمـا نــجنــو ای
غـدری

اران ــوال بــاز اح
رســـپـــب

ق را ـــراغ افـــس
رــیـــگــب

ح ــبــي صهــنـــدر آی
اشــب
ی و ــایــاشــمــت

یـــدنــدی
ا راه ــهـدرـقه آنـکـ

تـسـیـن
ا ـه تـوچــن کــاز ای

یـنـروش
)21:همان(

یی از اهمیت به سزادر هنر و از جمله شعر... ه و باران، افق، صبح ورمثل قطهاي طبیعتزیباییبهره بردن از
تقلید در شعر و «: ي محاکات اشاره کند و بگویدت تا به نظریهجا که ارسطو را بر آن داشبرخورداراست تا آن

اي با هم یکی ازهطبیعت و شعر تا انده. )1387:104ارسطو،(»هنر عبارت است از طبیعت یا عالم واقع
کشف یک از قوانین طبیعت خود نوعی بیداري، نوعی تجربه «: گوینداند که برخی از منتقدان امروزه میشده

ي شاعر شعر بعدي که به نوعی صور خیال در القاي اندیشه). 19: 1383شفیعی کدکنی، (»ر استو نوعی شع
تشبیه . بهره برده است»تشبیه«شاعر در این شعر از عنصر . ست» باران پشت پنجره«مؤثر افتاده است، شعر 

دربالغتعلمايراکث. تواند بسیار از آن بهره بگیرددر تصویر سازي، میشاعر یکی از عناصري است که 
. کندمیبرقرارامردوبینآرایهاینکهاستايهماننديهم،آنودارندتوجهچیزیکبهتشبیهتعریف

عقدبستنمعنیبهاصطالحدروتمثیلمعنیبهلغتدرتشبیه«: نویسدمیبارهایندرهاشمینمونه،براي
بینغرضیتبیینبرايصفتچندیاچیزیکدرهانآمشارکتمقصود،کهاستچیزدوبینمشابهت

تفتازانیمثلدیگرينظرانصاحب). 214: 1994/1414هاشمی،(»باشدمیپروراند،میذهندرمتکلم
ي ارزش ادبی تشبیه درباره. انددانسته) 132:تابیتفتازانی،(»معنیدردیگرامريباامرمشارکت«راتشبیه

1380مجتبی،(»استزیباشناسیمباحثاساسیرکنوخیالهايصورتدرماجزوتشبیه«بس کهنهمی
شاعرانههايخیالاغلبمرکزيواصلیيهستهتشبیه،«: اندبرخی دیگر نوشتهکهاینیاو) 193:

. شاعر در این شعر خود را به درختی خشک و بی ثمر مانند کرده است).181: 1374پورنامداریان،(»است
دریایعنیسرخ؛گلبهگونهتشبیهمثلاندحسیدوهریاتشبیهطرفین«: حسی استهباین تشبیه حسی 



واستشنیدنقابلگوشباچهآناست،شنیدنقابلگوشباچهآنشود،میدیدهچشمباچهآنمورد
ازیکیبا«کهاستآنتشبیهنوعاینتري،خالصهنحوبهیاو) 133: تاتفتازانی،بی(»استلمسقابلچهآن

تشبیهراتشبیهازنوعاینفتوحی،دکتر). 216: 1994/1414هاشمی،(»ندفهمودركقابلپنجگانهحواس
قرارحسیادراكسطحترینپاییندرچونحسیبهحسیتشبیه«: استمعتقدونهدمینام»سطح«در

ازتشبیهنوعاین).63: 1386وحی،فتتصرف،وتلخیصبا(«استتشبیهنوعترینسادهوترینعاديدارد،
. اندمحاکاتیمعرفتمحصول«: حسیتصاویراین؛ زیرااستبرخوردارروانیمنظرازبیشتريتأثیرگذاري

بهنسبتواستبیرونیحسی،تشبیه. استطبیعتازسادهبرداريعکسیکمانندمحاکاتیمعرفت
حسیتأثیریکمحصول. استترخارجیتشخیصومیزيآحسنماد،استعاره،چونهمادبیدیگرصناعات

-100:همان(»کندمیمنعکسکلماتباراآنآینهمانندذهنوتابدمیذهنبرکهاستخارجیشیءاز
. کنندمیکسباحساساتشانوحواسراهازرالذتبیشترینمردمکهدانندمیبرجستهشاعران«و) 99

جهانیهايحکمتازبیشترخیلیراحوادثواشیاءحسیتأثیراتازناشیيهاهیجانمردمکهواقفندآنان
بیشتريتأثیرگذاريازحسیتشبیهاتاست،معتقدنیزسکاکی). 421: همان(»دارنددوستکلیاتو

آشناامروداردانسبیشترحسیاموربا. استعقلیاتازبیشحسیاتبهآدمیجانمیل«زیرابرخوردارند؛
من آگاه شاعر و در حقیقت شاعر و یا ).459- 2000:460-1420سکاکی،(»ناآشناستامرازیراترپذرا

شود و قابل درك است، به مخاطبی که شاعر خود را به جاي او گذاشته است و با حس بینایی دیده می
د را به وقتی شاعر خو. که آن هم با حس بینایی قابل رؤیت است، مانند شده استخشک و بی ثمر درخت 

در این فرآیند یگانگی، پیوند ذات «: کندبا درخت احساس یگانگی میکند، در حقیقت درخت تشبیه می
کند و ت و یگانگی احساس میشاعر میان خود و شیء وحد. دلی استتر از حالت همشاعر و شیء بسیار قوي

مرادي، مشبه و درخت ال،در این مث.)73: 1386فتوحی، (»بیندو جان خوش را در شیء میاوصاف جسم 
:به استمشبه

خشک و بی ثمر بودم
ابـر را نـشــانـــم داد
با دو دسـت بـارانــی
آمـد و تـکــانــم داد

)11: 1390مرادي، (

براي القاي و دوماً از این تصویر و عاطفهعاطفی کرده است اي در حقیقت، از تصویر استفادهدر این نمونه، او 
چه در دین به ما توصیه شده است؛ یعنی آنباخداپرستی اي مطابقآن هم ؛که خداپرستی استاین مفهوم 

چه چیز بهتر از . یکی از صفات خداوند، باریدن باران است. شناخت خدا از روي تأمل و تفکر در صفات او
تواند او را به کنیم می،کنداي تفکر نوجوان را متوجه قدرتی که این باران را از آسمان سرایز میکه لحظهاین

شنبه کالغ سه«ي در مجموعهتو در من چه هستی؟ «در شعر مرادي. همتاي باران سوق دهدسمت خالق بی



نگاه مرادي در این شعر به خدا، . ه استوم خداشناسی اشاره داشتنیز به این مفهمنتها با دیدگاهی متفاوت » 
شناس بزرگ سوئیسی، به مفهوم روان)Carl Gustav Jung(کارل گوستاو یونگ. الگویی استنگاهی کهن

اند؛ یعنی الگوها از نظر او محتویات ضمیر ناخودآگاه جمعیکهن. توجه وافري دارد)Archtype(الگوکهن
توان ي  افراد میهضمیري که خصوصیاتش کامالً کلی و عمومی است و محتواي آن را در هم«

به «خداپرستی در همه افراد ي ندیشهاز نظر او ا. داندالگو مینیز یک کهناو خدا را) 88: 1385یونگ،(»یافت
که نه در بیرون فرد؛ بلکه در درون او و به مثابه بعدي فعال در درون یعنی چیزي؛عنوان یک حقیقت روانی

درون دردر دید شاعر این مجموعه نیز، خدا، نور روشنی). 178: 1388پالمر، (»زندگی روانیش وجود دارد
:شوداوست که دل کوچک او با حضورش روش می

تـــو در مـن چه هســتی؟ 
چـــراغـــی که روشــــن

ارانــــــور بـــــده نــش
نــــــک مــــوچــدل ک

)28: 1385مرادي، (
او در .، احساس تنهایی است»شنبه کالغ سه«ي وعهمهاي غالب این مجموعه و گاهاً مجیکی از اندیشه

دخود را به درخت تنهایی در حوالی میدان مانن» ي بارانپنج شنبه«خود در شعر ي پیشینجموعهم
:کندمی

بی پرنده بی آواز
در حوالی میدان
اتفاق می افتد 

خبر بارانتند و بی 
)12: 1385مرادي، (

ي است که تداعی اولین شعر» جیرجیرك«شعر . حقیقت، تنهایی نسل امروز استاین موارد،تنهایی شاعر در
جیر کردن ت که در شب شروع به خواندن و جیرجودي اسجیرك موجیر. تنهایی نگارنده استي کننده

از جهت دیگر، . یی انتخاب کرده استان احساس تنهیکند و شاعر زمان و موجود مناسبی را براي بیان امی
هاي غهاز اندیشه و دغدی که انسانزمان؛ یرك در شبجخوانی جیردر کنار تصویر آواز» خوانیتک«يواژه

خوانی واقعی جیرجیرك و تنها شنیدن عالوه بر تک. وم کمک کرده استهن این مفدر رساند،روز فارغ است
:کند که یک خوان داردصداي او، در ذهن مخاطب تصویر ساز و کنسرت موسیقی را تداعی می

شـب اسـت و 
جـیـرجیـــرك

دوبــاره فــکــر کــار 
ــتاس

دوبــاره ســــاز او 
کـــــوك



صــدایــش بــی قــرار 
اسـت

صــداي 
جـیــرجــــیــــرك

شــده لـــالــــایــــی 
مـــن

پـر از تک خـوانــی اوســـت
شـــب تـنــهـــایـــی 

مـــن
)17: 1390مرادي، (

پی درمانی براي عالج تنهایی خود نیز شاعر با واژگان و تصاویري دیگر باز در» تند نرو اي شهاب«در شعر 
:نرودکند از کنارش است؛ زیرا به شهابی که در شب آمده است، توصیه می

آمــدي از 
دوردســــــــت

از ســفـــر 
آســـمــــــان

دیـدمـت امـشــب 
خـــودم

در وســط 
آســـــمـــــان

رســی از می
دوردســــــت

گــذري پـــر مـی
شـتــاب

ـــوي؟ صـبــر شـنمـی
کـن

تــنــد نـرو اي 
شـهــــاب

)16: 1390مرادي، (
شاعر در این نمونه نیز خود . است» خوشبختيقله«ي همین مضمون است شعر شعر بعدي که در برگیرنده

اند؛ یعنی ي باالي کوه تشبیه کرده که در زیر پایش رود، صخره، دره قرار گرفتهرا و یا مخاطب خود را به قله
برد و باز هم احساس تنهایی لذت نمییشهابه نوعی متمکن و قدرتمند است؛ اما با این وجود از این داشته

:کندمی



پـیـش من اي کاش 
شدمی

اي دیـگـر قـلـعـه
بـیـایــد

تـا غـم تـنـهــایــی 
مـــن

ر ـارش ســنـدر ک
دـایــیـب

)19: 1390مرادي، (
یز وز همه چوان امراستی کودك و نوجبه ر. یی نسل و نوجوان امروز استاحساس تنها،این احساس تنهایی

اما با این وجود اگر تنها ؛بردها بهره میآنيت را تجربه و از همهااو در دنیاي مدرنتیه همه نوع امکان. دارد
متوجه ،یمو خانواده مطلع شوهها با جامعامروز داشته باشیم و از مشکالت آننگاهی کوتاه به نوجوانان

چرا که ؛ي نوجوان دو سه نسل پیش برخوردار نیستنوجوان امروز از محبت به اندازه.شویممیهاتنهایی آن
تواند می،که با پدر و مادر بزرگش به گفت و گو بنشیندبه جاي این،دنیاي علم و صنعت به او یاد داده

تیه حکایت از این دارد که نوجوان را از اصول این احساس تنهایی در پی مدرن...ها وبگردي کند و ساعت
زندگی باید او در . تواند راه و مقصد را به یک نوجوان نشان دهدنمی... اینترنت و . کنداساسی زندگی دور می

اي از و گنجینهاده ر نهسپشتبزرگان خود که عمر پیش روي ما را هاي آموزندهازو اندوزدتجربه بی
.کنده د، استفااندتجربه

و انبوهی از ستاي که خالی از رد و پاهنگارنده خود را به جاد. وجود داردهمین احساس در شعر جاده نیز 
ن آهاي اطراف اي است و کوهشاعر جاده. تصویر زیبایی است،تصویر. ، مانند کرده استصله را بر دوش داردفا

پنداري با جاده، به احساس یگانگی و همذات. اند که او از دوستان خود داردهاییجاده بر روي دوش فاصله
یکی از موارد ایجاد عاطفه در شعر گونه که گفته شد، همان؛ زیرارشد عاطفه در شعر کمک کرده است

:برقراري احساس یگانی شاعر با شیء مورد نظر است
مـن هـمــان 

امجـــــاده
خـالــــی از رد و 

پـــــا
ام ســوت و کـورمـانـده

د و بــی سـر
مــاجــــرا

ن ـــتـن و رفــتـرف
تاس
ار ــس کــفـر نـه



نـــم
اش ـــم کـت کـدس

ودـب
ار ـــر یــفـک نـی
نـــم
).1390:28مرادي، (

ا را به صلح و آشتی هکه با هم قهر بودند و خانم یگانه آنا ، شاعر دو شاگردي ر»تی کنانشجشن آ«در شعر 
ي شعرصورخیال را در خدمت اندیشه،بسیار هنريمرادي. تشبیه کرده است»دو غنچه«خواند به فرا می

صورتبهمصرعوبیتدرکهتشبیهی«شاگرد قهر کرده را با تشبیه مضمر؛ یعنیاو دو . قرار داده است
درواستمضمرتشبیهآنازمنظورشویم،میمتوجهبیتمعنیوقراینازمنتهااست؛پنهانونامحسوس

: 1383شمیسا،(«استتشبیهگوینده،مقصودولینیستیم؛مواجهتشبیهیساختارباظاهراًتشبیهنوعاین
تو در تویی طبیعی غنچه را به حالت ناراحتی  و گرفتگی آن دو شاگرد از . استتشبیه کرده» غنچه«به )49

:قهر با یکدیگر مانند کرده است
مـهـربـــانــی بـــهـــار 

را
مـا دو تا تـوي قـلـب 

نشاند
خـانـم یـگــانــه بــاز 

هـم 
مـا دو غنچه را به هم 

رساند
)20: 1390مرادي، (

منتها در این شعر مرادي در پی بیان . زنددر ژرف ساخت این شعر به نوعی همان احساس تنهایی موج می
اش ریزي مسیر آیندهدوستی با دوستان خوب براي نوجوان در پی . راه حلی براي فرار از آن احساس است

. تواند بسیار مؤثر افتدمی
دریغ شاعر بر گذشت زندگی روستایی در کنار گل و پروانه هاي شاعر براي نسل نوجوان، یکی دیگر از دغدغه

منتقد را به سوي تفکر این نحوه از تفکر، . استو سبزه و سنبل و جانشین شدن زندگی شهري به جاي آن
این اندوه معموالً «؛ زیرادهدشاعران قرن نوزده و مکتب رومانتیسم سوق مینوستالوژي و حسرت گرایی

سید (»ي توقعات تسکین ناپذیر قلبی است که در جهانی بی احساس و بی ایمان گرفتار شده استزاییده
). 181: 1، ج1385حسینی، 

را نگرفته ... ي قبل است؛ یعنی زمانی که تکنولوژي جاي همدلی، دوستی و شاعر این مجموعه نوجوان دوره
ي هایی که هم سن وساالن او در دورهها، گذرها، تجربهکه نوجوان امروز از بسیاري از دوستیاین. است

ي ي بسیاري از شاعران هم دورهغهداند، دغداند، دور است و اصالً از آنها چیزي نمینوجوانی تجربه کرده



که نوجوان امروز از این»اهدر خواب گلدان«شاعر در شعر . شودمرادي نیز از این دسته محسوب می. اوست
این که کسی در خورد و از اینمحدود به زندگی در فضاي یک آپارتمان در دود پایتخت است، حسرت می

گیردمیراها نتیجهاینها ندانستني از همهاو. داندا چیزي نمیهها، دشتزندگی شهري از فصل پروانه، گل
:صمیمیت معنا نداردکه در نهایت،

چـرا از فـصـل 
پــروانــه

کسی چیـزي 
دانــدنـمـی

ي چـرا دربـاره
هـــاگــل

کسی شعري 
خـوانـدنمـی

هـا چـرا در دشـت
کـسـی 

گــنـــدم 
کــاردنــمــی

چـرا در خـواب 
هاگـلدان

شـبـی بـاران 
بـاردنـمـی

ها از ایننـگـاه کـوچه
جا

چرا تاریک و دلتنگ 
است

از اینجـا تـا 
صمـیـمـیـت 

هزار و چند فرسنگ 
است

).31: 1390مرادي، (
زندگی آپارتمان به.کندي زندگی نسل امروز اشاره مینیز باز به نحوه» خوش به حال آسمان«در شعر 

شاعر در این نمونه، چگونگی زندگی نسل . در آن از سبزه و سنبل خبري نیستاي که ینشینی، به زندگ
به سامان «کند و مانند شاعر نوستالوژ و رمانتیک ا با نسل نوجوان امروز مقایسه میي نوجوانی خود ردوره



: 1378مختاري، (»نگرددیم میرقت آمیز به روزگار قاقدیم خود چسبیده است و در نتیجه غالباً با نظري مف
107:(

چه قدر تنگ و کوچک 
است

تـراس ایـن 
آپـــارتـــمــان

دلـم گــرفــت 
راســـتـــی

خــوشـا بـه حـال 
آسـمــان

نـه تـوي ایـن تـراس 
زشـت

سـتـاره دیـــده 
شـــودمــی

چـه نــه چـه
ايپــرنـــــده

در آن شـنــیــده 
شــودمـی

از ایــن طـرف بـه آن 
طرف

انـد بـنـد کـشـیـده
رخــت

اي نـه نـه سـبـزه
سـنـبـلــی

نـه بـاغـچـه و نـه 
درخــت

)14: 1390مرادي، (
ي شعر ایم، براي بیان اندیشهي ما بارها آن را مشاهده کردهاز یک صحنه و تصویري که همه» پرنده«در شعر 

به رشد پشتکار و ،ي درخت نشستهر روي شاخهاي که بیکار بدر این شعر، شاعر از پرنده. بردخود بهره می
او به این پرنده که در حقیقت استعاره از انسان تنبل . پل زده استنوجوان خودتالش در ذهن مخاطب

:گویداست، می



چـرا تـنـبـلــت 
کــرد

کــمــــی آب و 
ارزن

پــر از بـال و پـر 
شـو

بـــراي 
پــــریـــدن

رسـیــدن بــه 
جــاآن

ــه آن بــاغ ب
روشــن

کـه جاري است در 
آن

هــواي 
ســـــــرودن

)25: 1390مرادي، (
توصیف یک صحنه، هدف . پردازدبه وصف میشاعر در آن تنهاشود کهشامل اشعاري میدوم خش ب- 2

ازاستعبارتایماژ. بردها از ایماژ بهره مینمونهها و توصیفاو در این .اي ندارداصلی شاعر است و اندیشه
ازبالغیتمهیداتوصناعاتيهمهشاملکهزبانمجازيکاربردهرگونهیازباندرخیالیتصرفهرگونه«

تشخیص،مجازي،اسناداسطوره،مبالغه،اغراق،نماد،تمثیل،کنایه،مجاز،استعاره،تشبیه،قبیل
).44-45: 1386فتوحی،(»شودمی... وپارادوکسآمیزي،حس
ذهنکهاستتصرفیشعر،درخیالصورهايگونهزیباترینازیکی«: personification)(تشخیص- الف

جنبشوحرکتهابدانخویشتخیلنیرويرهگذرازوکندمیطبیعتجانبیعناصردرواشیاءدرشاعر
ا در برابر ما نگریم همه چیز ري چشم او به طبیعت و اشیا میبخشد و در نتیجه هنگامیکه از دریچهمی

یکی از زیباترین اشعار این مجموعه ).149: 1383کدکنی،شفیعی(»سرشار از زندگی، حرکت و حیات است
ي در اولین پاره، شاعر از آرایه. است» انار و لبخند«شعر توصیف نمود بارزي در آن دارد، تشخیص وکه

:تشخیص یا بهره برده است؛ زیرا براي انار چشم قایل شده است
م ـــشــد در چـیـرخـچ
ارـــان
وي ــاقـري از چــویـصـت
زـیـت
)1390:6مرادي، (



که از استانسانیگویا ساعت. گوید، از دیدن این صحنه ساعت از تیک و تاك افتاددر بند دوم شاعر می
:ترس بریدن انار جان تسلیم کرده است

تاكتیکسـاعت بـدون 
یـک لـحـظـه از کـار 

ایستاد
)همان(

:  )1390مرادي، (
ي مخصوص هايي این موارد ویژگیهمه. خنددچاقو مهربان است و انار می. از جهتی مهربانی تشخیص دارد

: انسان اند؛ اما شاعر آن را به چاقو و انار نسبت داده است
چـاقـو انـار بـسـتـه 

را 
بـا مـهـربـانی چاك 

داد
)6: 1390مرادي، (
: و

)همان(
توسعاتی که در زبان از «آمیزي یعنی حس: Synaethesia)(آمیزيحس-ب

انتظار یک احساس باطنی ). 15: 1384شفیعی کدکنی، (»شودبه یکدیگر ایجاد میآمیختن دو حس رهگذر
ي ظاهره نیست؛ حصر در حواس خمسهاین آمیختگی قلمروهاي حسی با یکدیگر من«: است و برخی معتقدند

آمیزي پر در حس«. انتظار را با رنگ سرخ آورده است). 17: همان(»شودبلکه حواس باطنی را نیز شامل می
شفیعی کدکنی، (»ترین عنصر ادراکات این حس استها، حس بینایی است که رنگ مهمامکانترین حس

در بیت زیر، . آمیزي بهره برده استرنگ براي حسمرادي در این مجموعه بسیار از عنصر). 272: 1383
: استفاده کرده استآمیزيشاعر از ترکیب انتظار سرخ براي به تصویر کشیدن سرخی انار از حس

در انـتـظـاري سـرخ 
بــود

بـشـقـاب خـالی روي 
میز

)1390:6مرادي، (
براي لبخند که یک . ند انار خونین استلبخ. آمیزي دیگر به کار بده استدر بیت پایانی این شعر یک حس

:حس باطنی رنگ خونین و سرخ بودن را در نظر گرفته است

د در قـاب سـر
ها لـحظه

لـبخـنـد خونـیـن 
انــار



)همان(
سبز (و بینایی) کالم(نیز دو حس شنوایی» بگو بی تعارف سالم«مرادي، در شعر 

:را با هم در آمیخته است) و رنگ
خودت هر که بـبـر بـا 

را 
ل سبز ـصـر فـه سـب

کالم
)21: 1390مرادي، (

که لمس کردنی است، » تري«که احساسی شنیدنی است با » صدا«نیز میان »باران پشت پنجره«در شعر 
:ارتباط یرقرار کرده است

هر ناودان پر از خبر 
اوست

ز از صداي تر ـریـلب
اوست

)13: همان(
نیز، حس بینایی را با یکی از حواس » هاي روشن درختبرگ«در ترکیب » فکرهاي یک درخت«در شعر 

:باطنی مثل روشنی در آمیخته است
کنمبه باد فکر می

وزدکه می
هاي روشن درخت راو برگ

بردبه دوردست می
دلم گرفته است، سخت

چرا 
رسدبه گوش هیچ کس نمی

صداي فکرهاي یک درخت
).27: 1390مرادي، (

تأثیر ازگفتیم که این نوع تشبیهات. ستدر بند سوم، تشبیهات حسی فراوانی به کار برده ا: تشبیه-پ
:تشبیه انار به آتش. ري بیشتري برخوردارندیپذ

مـانـنـدآتـش سـرخ 
بود

در قـاب سـرد 
ها لـحظه

لـبخـنـد خونـیـن 
ـارـان



مـانـنـد آتـش بـی 
قـرار

)همان(
این شعر،در بیت دوم. است» باران پشت پنجره«شعر ،کندبه نوعی باز غوغا میو تشبیهشعر دوم که تصویر

. داند که همیشه با اوسته و خیالی میرخاطمانند باران را در زیبایی به ،شاعر. شودتشبیه مرکبی دیده می
بیت دوم به نوعی مشبه و مشبه به مرکب است؛ یعنی . در بیت دوم و سوم نیز باز تشبیه مرکب وجود دارد

ی، است و وجه شبه را در نم نم، زاللمانند کرده ،ي باراننداز ترانهار ي باران که سرشهاي خانهخود را  به بچه
:جاري و یک ریز بودن در نظر گرفته است

ي هـانـاي خـههـچـا بـم
ارانـب

ي هــرانـاز تسـرشـار
ارانــــب
ري و م، زالل، جاـنـمن

زـرییک
ت ـاکـاي سـدر روزه

زــیـایـپ
). 13: 1390مرادي، (

این تشبیه تشبیهی، بسیار هنري است و ارزش زیبایی . توان آن را سرود و خواندنه است و میباران یک ترا
باران یکی از تصاویر .توان آن را خواندي ترانه تشبیه شده است که میشناختی دارد؛ زیرا باران به یک قطعه

نگاهی به عناوین این . اردنمود بیشتري دشنبه کالغ سهاین عالقه در مجموعهی . مورد عالقهی مرادي است
او مثالً در . کنداین مهم را روشن می« ي بارانشنبهپنج«، »آبان«، »اولین باران سال«مجموعه مثل اشعار 

:کنداي بارانی را توصیف میصحنه» شنبه کالغ سه«ي در مجموعه» اولین باران سال«شعر، 
ریخــــت در ذهــــن اتــــاق  
ــاز آب  ــه ســـ ــه چکـــ چکـــ
ــقف  ــر سـ ــالی زیـ ــطل خـ سـ
پــــــــر شــــــــد از آواز آب

ــابري   ــور عــــ ــه عبــــ نــــ
نـــه صـــداي قیـــل و قـــال   

ــی ــود بــ ــده بــ ــر باریــ خبــ
اولین باران سال

)1385:9مرادي، (



معنی،نظرازکلماتیعنیباشد؛تضادتناسبلفظچندیادومعنیبین«؛تضاد یعنی:تضاد و پارادوکس-ج
ي ابر. کنداز چند مورد تجاوز نمیتضاد در این مجموعه ).117: 1383شمیسا،(»باشندهمضدوعکس

: مثال، از یک جهت، مفهوم مهربانی با چاقو در تضاد است
چـاقـو انـار بـسـتـه 

را 
بـا مـهـربـانی چاك 

داد
)6: 1390مرادي، (

ساعت از تیک و در بیت قبل از این، برد، چرااز جهتی دیگر اگر چاقو مهربان است و با مهربانی انار را می
. این مفاهیم با هم در تضادند. افتدتاك می

بهمنجرتضادکهاستوقتیآنونماستمتناقضیا)paradox(پارادوکسادبیاتدرتضادنوعترینمهم«
توجیهقابل... وادبیمذهبی،عرفانی،توجیهاتباتناقضاتایناماشود؛متناقضیظاهربهغریبمعناي
یک بیان ،ي بارانخانه» باران پشت پنجره«ي دوم شعر ونه، در پارهبراي نم).1383:119شمیسا،(»است

اي هم که هر خانهباران، زیرا تواند خانه داشته باشد؛ باران که هیچ وقت نمی. پارادوکسی و متناقض نماست
؛دشواین مهم تنها در زبان هنر و ادبیات و شعر ممکن می. کندباشد حتی از آهن آن را خراب و پوسیده می

. استعادتخالفوغریبتازه،پارادوکسی،تصویر«: استمعتقدفتوحی.آیندجایی که تضادها به جلوه می
بهوقتیخوگرفته،عادتیچنینباکهذهنیوکردهعادتطبیعتمنطقباومعمولامورباچونماذهن

عادتطریقازپارادوکس. شودمیبیدارغفلتازوآشوبدمیبرناگهانخورد،میبرعادتخالفتعبیري
ذهنعاديمنطقهمین). 329: 1386فتوحی،(»آنگیزدبرمیراذهناعجابمنطق،بامخالفتوشکنی
ي ترانه«ترکیب . است براي باران خانه فرض کردممکنچگونهکهدهدمیسوقسواینبهراماکهماست
به سمت صداي باران در موقع ریزش نیز هدایت این تشبیه ذهن مخاطب را. نیز قابل توجه است» باران
.کندمی
در این روش کلمات و یا عبارات و جمالت موهم معانی مختلفند و ممکن است با آن معانی مختلف : ایهام-چ

در بیت چهارم،»باران پشت پنجره«در شعر . )131: 1368شمیسا، (»با کلمات دیگر رابطه ایجاد کنند
ایهام دارد و دو معناي با طراوت و تر در مقابل خشک را می توان براي آن در نظر گرفت و با » تر«ي واژه

:ناودان نیز تناسب دارد
هـر نـاودان پر از خبر 

اوست
لبریـز از صـداي تـر 

اوسـت
)13: 1390مرادي، (
و توضیحبیانصورخیال تنها به ها بدون توجه به شود که شاعر در آني دوم شامل اشعاري میدسته- 3

د و آن زپردابه توصیف تابستان گرم جنوب می» اهواز خرماها«براي مثال، او در شعر .پردازداي میصحنه



زیبایی این شعر به خاطر سادگینباید از این نکته فارغ شد که البته. است از خرماهاي شهر اهوازبیانیتنها 
:شهر خود به کار برده استاي است که شاعر در وصف و عاطفه

تابدخورشید می
استهاي نخل غوغایی در شاخه
با من بیا

هر تابستان 
اهواز خرماها تماشایی است

)29: همان(
، دهداي به نام سار و سر و صداي آن در آسمان را توضیح مینشستن پرنده»ده دقیقه روي سیم«یا در شعر 

:...بدون وجود تشخیص، تشبیه و 
هــاي ســیــمروي 
بــرق

سـارهـا 
انــدنــشــسـتـه

هــاي خــســتــه بــال
را 

مدتـی اسـت 
انـدبــسـتـه

در سـر و 
صـــدایــشــان

آسمان شـنــیـدنـی 
اسـت

هـــاي سـار کوچــه
هــم

راسـتی کـه دیـدنـی 
است

)23: همان(
تاكتیکتا ساعت بدون شنبه کالغ سهاندیشه از 

ي ادبیات کودك و نوجوان، ي مهدي مرادي در حوزهابتداي این گفتار آمد، اولین مجموعهنه که در گوهمان
. این مجموعه نیز براي گروه سنی د و ه؛ یعنی نوجوانان سروده شده است. است» شنبهکالغ سه«ي مجموعه

با یک بغل «در شعر »هاامید داشتن در مشقت«هایی مثل مرادي در این مجموعه اندیشگان و درون مایه
:گنجانده است»بنفشه و سوسن



با شـاخ و بـرگ خـالی و خشـکم    
ــن هـــم در انتظـــار بهـــارم     مـ
ــگفتن   ــبز شــ ــاي ســ از روزهــ
ــاطره دارم   ــزار خــ ــدها هــ صــ

)7: 1385مرادي، (
:هاي مورد توجه اوستیکی از مضمون» آموزش فداکار و دلسوز بودن«گاهی نیز 

ـــه    ــک کوچــ ــت خش ــک درخ ت
گــــر نــــدارد بــــرگ و بــــار ا 

قــــــول داده ابــــــر آبـــــــان  
ــی ــارد   بـــ ــر ببـــ ــغ تـــ دریـــ

)11: همان(
هاي شاعر در دو مجموعه یکسان برخی از اندیشه.همانگونه که آمد، او گاه به خداشناسی نیز توجه دارد

»تاكتیکساعت بدون «ي هاي مجموعهون مایهراست، مانند خداشناسی و احساس تنهایی؛ اما از برخی از د
براي مثال، گفته شد که . ي در این مجموعه رشد یافته استن نتیجه را گرفت که اندیشگان مرادتوان ایمی

هاي باصفا و گاه در مقام یک شاعر نوستالوژ است؛ یعنی بر گذشتن گذشته»تاكتیکساعت بدون «او در 
ز و پرنده نبرده اي که بویی از گل و ریحان و پروارد و از زندگی آپارتمانی و زندگیخوصمیمی غبطه می

و تواند استعارهایی از محبتکه همه می... به راستی زندگی بدون گل و ریحان و . کنداست، گالیه می
شاعر در این مجموعه از خود . تهاسبزرگتر از امید داشتن در سختیايصمیمیت باشند، دغدغه و اندیشه

. رواز پرنده لذت بخش نیسته چرا دیگر دیدن پکداند و یا اینچرا از فصل پروانه کسی چیزي نمیپرسدمی
ي که برخاسته از دل و تفکري اشعارچنین. ه از تفکري ژرف و عمیقندهایی برخاستها، پرسشاین پرسش

ي ی است که درد جامعهپرسش. ا نیستپرسش او پرسش از آب و هو. گر است، بسیار بر دل می نشیندپرسش
آن درگیر .، جز یک سخن نیستزرگ جز یک شعر و سخن متفکر بزرگشعر شاعر ب«. کندگو میخود را باز

این پرسش تمام هستی . هاستترین و پاسخ ناپذیرترین پرسشبودن با یک پرسش است که نخستین، ژرف
اي از آن او و در برابر اي در کل هستی و یا هم چون آینهچون ذرهگیرد و خود پرسنده را نیز همرا در بر می

). 1384:65ي، آشور(»اوست
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