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مقدّمه
اگرچه ارائه تعریفی دقیق از شقعر کقودک قیار سقت اسق  ،قا ایق حقا قه
نظر میرسد شعر کقودک در اکرقر ز ا هقای دنیقا دارای ویژگیهقای مشقررکی اسق کقه
از آ میا میتوا ه یقا موزونیّق و خیقا انگیزی اشقار کقرد قهعنوا مرقا رومقر
گققود در تعری ق و تبیققی ماهیّ ق شققعر کققودک مینوی ققد« :شققعر راسققری [کققودک
حرّی در کوتا تری انداز خقود ایقد دارای شقل ،،وز و حقر اشقد و قا چنقا ز قا
و تناسبی در قالب واژ هقا یقا شقود کقه گقویی گریقزی از آ نی ق » (نورتقو ،2831 ،
 )843 /2در مرققو منظققومی چققو ااییهققا یققا انققوات ترانققهها ،رعایقق موسققیقی و
آهنگ مقدّم ر القای مفاهیم ود  ،ر همی مبنقا رومقر گقود و چقارلز کقازلی نیقز « قر
ای نلره پافشاری دارند کقه ضقرورتی نقدارد شقعر خقوک [کقودک همقا قار نت ق
فهمید شود » (همقا  )843/2:اگر تقواهیم از میقا مهمتقری عناصقر شقعر کقودک ،یعنقی
عنصر موسیقی ،عنصر عاطفه ،عنصر تتیّق ،و عنصقر اندیشقه یلقی را قر دیگقرا مققدّم
دانیم ،ای اولویّق را ایقد قه عنصقر موسقیقی یقا آهنقگ کق م داد (گقودرزی دهریقزی،
)12 :2833

شواهد نشا میدهد ،در شقعر کقودک ،گقا عنصقر تتیّق ،نیقز قر الققای مفهقوم و
پیام شقعری سقبق گرفرقه اسق اغاقب اشقعاری کقه قه کودکقا آموخرقه یقا عرضقه
میشود ،هجقز مقواردی کقه مر قوب قه ک قب مهار هقای زنقدگی و نظقایر آ اسق ،
خاصقی را دنبقا نمیکننقد و عمقدتاً الققای موسقیقی و آهنقگ مقدّ
ّ
عمدتاً پیام و مفهقوم
نظققر شققاعر اسقق آ گونققه کققه در آرای صققاحبنظرا صققورتگرای ایرانققی پیرامققو
تحدیققد و توضققیح موسققیقی شققعر مققی ینیم ،ای ق موسققیقی در چهققار حققوز موسققیقی
یرونی (اوزا عروضقی) ،موسقیقی کنقاری (قافیقه و ردیق ) ،موسقیقی درونقی (تنقوّت و
تلققرار در نظققاما آواهققا) و موسققیقی معنققوی (موسققیقی حاصقق ،از تناسققبها و کیفیّقق
تألی معانی) قا  ،ررسی اس (شفیعی کدکنی)838-832 :2831 ،
ا توجّه ه آ چه آمد ،ه نظقر میرسقد افقزو قر ضقرور معالعقا متراق در
حوز موسیقی شعر ،ازم اسق ایق مقولقه مهقم اد قی و یقا جنبقههایی از آ  ،در اشقعار
کودکانه نیز مورد نقد و ررسی قرار گیرد.
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مسئله تحقیق
یلی از مهمتری عناصقر سقازند موسقیقی کنقاری ،یعنقی همآوایقی یقا همقاهنگی
عوامای کقه در نظقام موسقیقایی شقعر دارای تأثیرنقد ،ولقی در سراسقر یق یقا مصقرات
قا ،مشققاهد نی ققرند ،قافیققه ،ردی ق  ،تلرارهققا و ترجیعققا اس ق ( ن ق شققفیعیکدکنی،
 )832 :2831قافیققه در اکرققر تعققاری رایقق مرقققدّم و مرققأخّرا سققنّری از شققعر ،همققوار
جایگا خاصّی داشره اسق «شقعر ،در اصق،ا ل ق دانقت اسق و دریقافر معقانی قه
فلرا صقائب و ههق ثاققب و هح قب اصقع  ،،ک مقی اسق مرتّقبا معنقویا مقوزو ا
مرلرّرا مر قاویا مرشقا هاألواخر و ایق تعریق قُدماسق  ،امّقا آ چقه جمهقور مرقأخّرا
ر آ انقد ،آ اسق کقه شقعر ک مقی اشقد مُتیّق ،مقوزو ا مقفّقای مَق القصقد» (واعق
کاشققفی )31 – 13 :2813 ،آ گونققه کققه در ایقق تعریقق مشققاهد میشققود و در میققا
تعققاری گونققاگو از شققعر ققهزعم نوی ققند اش ،جققام تعققاری قققدما و مرققأخّرا از
شعر اس  ،قافیه چه ا عباراتی نظیر مرلقرّرا مر قاوی و چقه صقراحراً قا عبقار مقفّقی
از آ یققاد شققد اشققد ،ازنظققر قققدما و مرققأخّرا  ،جایگققا ممرققازی دارد ایق در حققالی
اس ق کققه صققاحب معیققار األشققعار پ ق از ارائ قه تعریفققی مشققا ه از شققعر و اشققار ققه
موزو ا مقفّی ود آ  ،ای تذکّر را نیقز میافزایقد کقه «الفقاِا مُهمق،ا یمعنقی را اگرچقه
مُ قرَعم ا وز و قافیققه اشققد ،از قبیقق ،شققعر نشققمرند » (خواجهنص قیرالدی طوس قی:2813 ،
)12

ا توجّه ه اهمیّ قافیقه در نظقر شقاعرا و منرققدا مرققدّم و مرقأخّر ،ایق عنصقر
مهقما موسقیقیا کنققاری ،در شققعر کققودک ققهمراتب از اهمیّق یشققرری رخققوردار اسق
«از فوایققد قافیققه در شققعر کققودک و نوجققوا  ،تققأثیر موسقیقایی قافیققه ،اهمیّق یشققرری
دارد در شقعر ،قه عاّق رگشق قافیققه ،گقوش کقودک و نوجققوا تحریق میشققود و
از آهنگ کاما لذّ می رد » (گودرزی دهریزی)14 :2833 ،
ه طور کاّقی آ چقه در شقعرکودک مقورد توجّقه شقاعرا و منرققدا قرارگرفرقه،
موسیقی شعرکودک اس و ه نظقر میرسقد همقی امقر یلقی از دایق ،گقرایت کقودک
ه شقعر میشقود یشق قافیقه در ایق میقا رکنقی اصقای در غنقای موسقیقی شقعر
کققودک اس ق کودکققا معمققواً در دورا آغققازی زنققدگی ،پ قیت از هققر چیققزی ،ققه
موسققیقی کقق م توجّققه میکننققد ققر همققی مبنققا شققعر کققودک در دور خردسققالی،
شنیداری و عمدتاً ر پایه آهنگ و وز اسروار اس .
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ا ای توضیح ه نظقر میرسقد ،ررسقی چنقد و چقو هر گیقری شقاعرا کقودک
قیاری
از قافیققه و اَشققلا ا آ ققهعنوا مهمتققری مؤلّف قه موس قیقی کنققاری ،از اهمیّ ق
رخوردار اس و همی ضقرور ایعقاک میکنقد تقا در اشقعار شقاعرا شقاخر شقعر
کودک ،نظیر محمود کیانوش ،از مناظرا مترا مورد معالعه قرار گیرد.

فرضیههای تحقیق
آ چه در ای پژوهت قهعنوا پیتفقر مقد نظقر قود و سقعی شقد قا نققد و
ررسی آرا و اشعار کودکانقه محمقود کیقانوش قرای اثبقا یقا رد ،مقورد واکقاوی ققرار
گیرد ،شام ،دو فرضیه زیر اس :
 .2قافیققه ققهعنوا یلققی از مهمتققری عناصققر موس قیقی شققعر کققودک ،از جایگققا
ویژ ای در اشعار کودکانه محمود کیانوش رخوردار اس .
 .1ا توجّقه قا نظقرا و آرای اخرصاصقی محمقود کیقانوش در قار قافیقه شقعر
کققودک ،ای ق عنصققر ایققد در اشققعار کودکان قه ای ق شققاعر ،قیار موفّ ق و ققا غنققای
یاری مورد اسرفاد قرارگرفره اشد.

اهداف تحقیق
آ چققه در ایقق مقالققه ،قصققد نقققد و ررسققی آ را داریققم ،چنققد و چققو قافیققه
ققهعنوا یلققی از مهمتققری مؤلّفققههای موسققیقی کنققاری در اشققعار محمققود کیققانوش
اس از آ جا که محمود کیقانوش در میقا شقاعرا معاصقر شقعر کقودک ،طقیّ حقدود
پنعققا سققا فعّالیّقق جققدّی در ایقق عرصققه ،جایگققا ویققژ ای دارد و در کنققار آ از
صاحبنظرا عرصه شعر کودک نیقز مح قوک میشقود ،در ایق مقالقه قرآنیم کقه یلقی
از مهمتقری عناصقر شقعر ایق شققاعر اد یّقا کقودک را تحایق ،و قه شققگردهای او در
اسرفاد از آ پی بریم.

اهمیّت تحقیق
از آ جقا کقه محمققود کیقانوش ،از پیشققگاما و نظریّقهپردازا شققعر نقوی کققودک
در ایققرا اسقق و شققاعرا ققیاری پقق از او ،ازنظریّققا و شققگردهای او هققر
ج رهاند یقا قه عبقار دیگقر زیقر سقایه نظریّقا و الگوهقای شقعری او ،قه سقرود
شعر کودکا پرداخرهاند ،ازم اسق ایق نظریّقا و الگوهقا قبق ،از آ کقه صقرفاً تحق
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نقد آرای ایق شقاعر ،معقر ،گقردد ،در شقعرهای کودکانقه خقود شقاعر نیقز ررسقی و
تحای ،شوند تا از ایق رهگقذر عق و قر تحایق ،میقزا توانمنقدی یقا موفّقیّق شقاعر،
چند و چو وفاداری او قه نظریّقههای خقودش نیقز سنعید شقود از سقوی دیگقر اگقر
قققرار اشققد عناصققر سب شناسققانه شققعر کققودک در عرصققه موسققیقی کنققاری ،مققورد
معالعه قرار گیرد ،ه نظر میرسد ،محمقود کیقانوش مقی توانقد قرای ایق منظقور آغقاز
خو ی اشد.

پیشینه تحقیق
پژوهتهققای مققرتبب ققا موضققوت ای ق مقالققه در شققعر کققودک ،چنققدا چشققمگیر
نی ققرند ،ققا ایق حققا  ،ایق تحقیقققا را عمققدتاً میتققوا در سققه محققور شقعر کققودک،
موسیقی کناری :قافیه و نیز نقد شقعر محمقود کیقانوش تق قیم کقرد .در نت قری محقور
یعنی آثار حوز شقعر کقودک کقه قا موضقوت ایق مقالقه ارتبقاب نزدیلقی دارنقد ،آثقار
زیر قا  ،توجّه ه رند:
 گققودرزی دهریققزی ،محمّققد ( )2833اد یّققا کودکققا و نوجوانققا ایققرا ،تهرا  :نشر قو و نشر چاپار نوی قند ایق کرقاک در تشقی قا عنقوا موسقیقی کنقاری
ضم یقا اهمیّق موسقیقایی قافیقه و ردیق در شقعر کقودک ،اهمیّق آ را در شقعر
قیار ققاا و از دیگققر عناصققر موسقیقی شقعر یشققرر میدانققد (گققودرزی دهریققزی:2833 ،
)14

 نورتققو  ،دونققا و سققاندرا ( )2831شققناخ اد یّققا کودکققا  :گونققهها وکار ردهققا از روز چشققم کققودک ،ترجمققه منصققور راعققی ،ثریّققا قز ایققا  ،رضققی
هیرمندی [و دیگرا  ،تهقرا  :نشقر قامقرو1 ،ج نوی قندگا ایق اثقر در فصقای کقه قه
ویژگیهققا شققعر کققودک اخرصققا داد انققد ،ضققم ررس قی ن ققبراً جققامعی از عناصققر
شعر ،در تشی ا عنوا قافیقه و دیگقر الگوهقای صقدایی قه اهمیّق قافیقه ،قافیقههای
پایانی و درونقی در شقعر کقودک قه ز قا انگای قی میپردازنقد و موسقیقی حاصق ،از
آ را از عناصر مهم شادیآفرینی در شعر کودک میدانند (نورتو )812/2 :2831 ،
در دومققی محققور یعنققی موسققیقی کنققاری و مباحققم مر ققوب ققه قافیققه ،آثققار
یاری منرشر شد اس  ،امّا از نزدیق تری منقا قه موضقوت ایق مقالقه ،میتقوا قه
ای آثار اشار کرد:
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 شققفیعی کققدکنی ،محمّدرضققا ( )2831موسققیقی شققعر ،چققاس سققوم ،تهققرا :انرشارا آگا  .ای کراک ،قرای نت قری قار و از میقا منقا فارسقی ،حقم موسقیقی
شققعر را از دیققدگا های سققنّری عققرو و قافیققه خققارج کققرد و مباحققم مققرتبب ققا
موس قیقی و وز شققعر را تح ق عنققوا «موس قیقی شققعر» و در چهققار حققوز موس قیقی
یرونی (اوزا عروضقی) ،موسقیقی کنقاری (قافیقه و ردیق ) ،موسقیقی درونقی (تنقوّت و
تلققرار در نظققاما آواهققا) و موسققیقی معنققوی (موسققیقی حاصقق ،از تناسققبها و کیفیّقق
تقألی معققانی) مورد ررسقی قققرار میدهققد نوی قند کرققاک در حقم موسقیقی کنققاری،
در فصقق ،نت ق ققه تاریتچققه ،نقققت و نقققد قافیققه و ردی ق در شققعر فارس قی اشققار
میکنققد و در تشققی از فصقق ،چهققارم ،ضققم طققر ،نظریققه اصققای خققود پیرامققو
ساح های موسقیقی شقعر ،نمونقههای شقعری نظریقه خقود و ازجماقه موسقیقی کنقاری
را قهعنوا معالعققهای مققوردی ،در غزلیّقا مولققوی و ققا احصقای آمققار و ارقققام دقیق
ارائه مینماید (شفیعی کدکنی)411 – 833 :2831 ،
 کیققانوش ،محمققود ( )2813موسققیقی معنققوی ،قافیققه معنققوی ،معاّققه نگققی ،قب و
شمار  .213محمود کیقانوش در ایق مقالقه ،در جایگقا منرققدی اد قی ،ضقم
گ ررش حقم موسقیقی معنقوی در شقعر و مهمتقری مؤلّفقههای آ  ،قه معرّفقی نقوعی
قافیه در موسقیقی کنقاری ،میپقردازد کقه از ی سقو قهعنوا قافیقه در حقوز موسقیقی
کناری جای دارد و از دیگرسو ا توجّقه قا مناسقبا ا خقود قا دیگقر کامقا شقعر ،در
موسیقی معنوی نیز نقت مهمّی ایفا مینماید (کیانوش)11 :2813 ،
 کیققانوش ،محمققود ( )2811شققعرکودک در ایققرا تهققرا  :انرشققارا آگققا  .ققهنظر میرسد که از میا تمام منا مقرتبب قا قافیقه ،تنهقا اثقر کقام ً مقرتبب قا موضقوت
ای مقاله ،ایق کرقاک اسق کقه نوی قند در آ – هرچنقد هاخرصقار و در چنقد سقعر
رای نت ری ار ،ه معرّفقی و تبیقی دو اصقع  ،قافیقه غنقی و قافیقه فقیقر میپقردازد
و وجققود قافیققههای غنققی را یلققی از عوامقق ،افققزایت ققار موس قیقایی قافیققه در شققعر
کودک میداند (کیانوش)11 :2811 ،
در سومی محور آثقار مقرتبب قا ایق مقالقه ،یعنقی شقعر محمقود کیقانوش ،چنقد
پایا نامققه و مقالققه منرشققر شد اسقق کققه عمققدتاً مؤلّفققههای گونققاگو محرققوایی و
مضمونی در شعر ایق شقاعر را معالعقه و یقا قه معالعقه تعبیققی اشقعار ایق شقاعر قا
شاعرا عرک یا ترکز ا غیر ایرانی پرداخرقهانقد .قا توجّقه قه آ چقه آمقد ،تقریبقاً از
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میا منقا موجقود ،قه جقز چنقد اشقار خقودا محمقود کیقانوش در یلقی از آثقارش،
(کیقانوش )11 :2811 ،هیچ منب دیگری ه تبیقی یقا نققد و ررسقی موسقیقی فقیقر و غنقی
نپرداخرهاس و از ای منظر ،ظاهراً تنهقا ایق مقالقه اسق کقه میکوشقد قه تعبیق نظقر
شاعر در ار قافیههای غنی و فقیر و کار رد قافیههای غنی در شعر او پردازد.

روش تحقیق و حجم نمونه
ای پقژوهت قا روش توصقیفی  -تحایاقی و مبرنقی قر نظریّقا صقورتگرایی قه
معالعققه و تبیققی گونققههای مرعققدّد قافیققه در آرا و اشققعار کودکانققه محمققود کیققانوش
میپققردازد و میکوشققد از ای ق رهگققذر ضققم هر گیققری از رخ قی آمققار و ارقققام ،ققه
ترسیم شاکاهای دقی از ایق عنصقر مهقم در موسقیقیا اشقعار کودکانقه محمقود کیقانوش
دس یا د.
حعم نمونه ایق تحقیق و ارائقه شقواهد شقعری اشقعار کودکانقه محمقود کیقانوش
از چهقار کرقاک شقعر کودکانقه اوسق کقه مشتّصقا کرا شناسقی آ هقا قه ققرار زیققر
اس :
 .2کیانوش ،محمود ( )2814اغ سرار ها ،تهرا  :انرشارا توکا.
کیانوش در ای معموعه ا تلیه قر ز قا تتیّق ،و روایق  ،نگقا نقو قه عناصقر و
پدید های طبیعی را پیت روی کودک مینهد
 .1کیققانوش ،محمققود ( )2813طققوطی سققبز هنققدی ،تهققرا  :کققانو پققرورش
فلری کودکا و نوجوانا .
کیققانوش در ایقق معموعققه ققه چگققونگی ارتبققاب کققودک ققا محققیبا زنققدگی و
نگهداری از حیوانا خانگی پرداخرهاس .
 .8کیققانوش ،محمققود ( )2813ز ققا چیزهققا؛ تهققرا  :کققانو پققرورش فلققری
کودکا و نوجوانا .
کیانوش در ایق معموعقه قا ز قا معمّقا وگر افلنقی ،قه معرّفقی اشقیا و کقار رد
آ ها پرداخرهاس .
 .4کیققانوش ،محمققود ( )2831چققههای جهققا  ،تهققرا  :کققانو پققرورش فلققری
کودکا و نوجوانا کیانوش در ایق معموعقه قا ز قانی فقاخر و در عقی حقا سقاد و
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روا  ،سققعی در آشققنایی و آشققری کققودک و نوجققوا ققا طبیعقق و دنیققای پیرامققونت
دارد.

بحث و بررسی
قافیققه یلققی از مهمتققری عناصققر موس قیقی شققعر و از دیققدگا مرق قدّما  ،در کنققار
وز  ،یلی از مؤلّفههای مهقم شقعریّ کق م مقوزو اسق شقم ققی رازی در ایق
مورد میگوید « :قدا کقه قافیق عضقی از کامقه آخقری ا یق اشقد قه شقرب آ کقه
عینهقا و معناهققا در آخقر ا یققا دیگقرا همققا قصقید مرلقرّر نشققود پق اگققر مرلقرّر
شود ،آ را ردی خوانند و قافیه در ماقب ،آ اشد » (شم قی )231 :2838 ،
در شققعر کققودک قالققب ،لف ق  ،آهن قگا کامققا  ،وز و قافیققه ققر عناصققر دیگققری
چو اندیشقه ،عاطفقه و تتیّق ،اولویّق دارد کقودک هاتقاً قه تلقرار کامقا و آهنقگ
آ هققا ع قققه دارد؛ نققا رای کیفیّقق موسققیقایی و آهنگققی ققود  ،از مهمتققری وجققو
شعر کودک اس کودکا  ،پقیت از آ کقه در موسقیقی شقعر ،قه اوزا یقا حقور شقعری
رسققند ،قافیققه را میشناسققند و ققرای آنققا  ،معمققواً شققعر ققا قافیققه اسقق کققه
شناخرهمیشود«.کودکا خود قه قافیقه در مققام وز و موسقیقی یشقرر توجّقه دارنقد و
گققا در ازیهققای خققود قافیهسققازی میکننققد » (کیققانوش )11 :2811،پ ق شققعر کققودک
دو قافیه ،قا  ،تصقوّر نی ق قافیقه آ گونقه کقه پیشقرر نیقز اشقار کقردیم ،در شقعر
کودکا یشقینه ز ا هقای شقری کقار رد دارد «صقدا جقز مهمّقی از شقادیآفرینی در
شعر اس یلی از را هایی کقه شقاعر میتوانقد قر صقداها تأکیقد گقذارد ،هر قرد از
قیاری از شققعرهای قققدیمی و دوس داشققرنی کودکققا ماننققد ج ققد
قافیهسققازی اسق
و پیشققی سققرود ادوارد لیققر از قافیققهپردازی دقیقق و سققنعید سققود ج ققرهاند »
(نورتو )812/2 :2831 ،

در شعر زیر ا عنقوا آ شقار قزرل لقودر از را قر سقاودی نیقز کقه قا ترجمقه
رض قی هیرمنققدی اس ق مرققرجم سققعیکرد ققرای قافیققههای کامققا در شققعر اصققای،
معاد هققای مناسققبی در ترجم قه فارس قی یققاورد از ای ق ت ق ش میتققوانیم ققه وجققود و
اهمیّ قافیه در شعر ک سی انگای ی قر نوزدهم میتوا هخو ی پی بریم:
«گریقققزا  ،کو قققا میآیقققد ،کوههکوهقققه میشقققود /درنگکنقققا  ،سقققرگردا ،
شققوخیکنا  ،دسقق میافشققاند /رقصققا  ،پایکو ققا  ،پقق و پققیت مققیرود ،پققیت
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م قیرود /عر ریققزا  ،جوشققا گاولققه میشققود ،میخروشققد /درخشققا  ،ریققزا  ،تققار
میشققود ،میتا ققد /میچرخققد ،میرو ققد ،میتوفققد ،روا میشققود /ا زنققا  ،پققرّا ،
ک رلب ،ک میزند /جَ زنا  ،ضر هزنا
شاپشققاپ میکنققد ،ققر میزنققد ،ماننققد تیققر روانققه میشققود » (نورتققو :2831 ،
)812/2

هکر ای معاب ازم اس که قافیقه تنهقا یق تلقرار سقاد نی ق  ،القه یلقی از
مهمتققری نقتهققای آ  ،غنققای خیققا انگیزی در شققعر و ققه نققوعی افققزایت وحققد و
تناسب در شعر اسق «معالعقه در سقاخرما فیزیلقی قافیقه – قه گفرقه ناققدا امقروز
نشا میدهد کقه میقا موسقیقی و قافیقه چقه را عقه اسقرواری وجقود دارد و اگقر وز
را چنی تعری کنقیم کقه عضقی گفرهانقد :وز هقر نقوت انرظقامی می اشقد کقه در یق
توالی ،م رقر شد اسق » خواهیمدیقد کقه قافیقه ،خقود نقوعی وز اسق و ایقد توجّقه
داشقق کققه عیبهققایی را کققه عروضققیا و عامققای ادک در ققار قافیققه ،سققنعید اند و
یادآور شد اند ،همه ه موسقیقی رمیگقردد ،زیقرا آ عیقوک ،اعقم اضقعراک در ن مقه
میشود » (شفیعی کدکنی)13 – 13 :2831 ،
در منققا عامققیا اد ققی ،قافیققه دارای اسققامی و انققوات گونققاگونی نظیققر «قافیققه
اجاز  ،قافیه اصقای ،قافیقه انرهقایی ،قافیقه سقاد  ،قافیقه شقایگا  ،قافیقه غقالی ،قافیقه
غیر معمو  ،قافیه غیقر موصقو  ،قافیقه مرقدارک ،قافیقه مرقراد ،،قافیقه مرراکقب ،قافیقه
مرعدّی ،قافیه مرلاوس ،قافیقه مرقواتر ،قافیقه معقرّد  ،قافیقه مقذکّر ،قافیقه مقذیّ ،،قافیقه
مُرْد ،،قافیه مرکّب ،قافیه میانی ،قافیه مقیّقد ،قافیقه معاق و اسق کقه قرای آگقاهی
از چنققد و چققو هری ق  ،میتققوا ققه منققا موجققود مراجعققه نمققود ( ن ق رادفققر،ج،1
)338 -311 :2813

در کنار تمقام انقوات قافیقه و اسقامی متراق هریق  ،قافیقه را ازنظقر محق ّ،ققرار
گرفر در ی  ،معمقواً قه دو نقوت کنقاری و میقانی تق قیم میکننقد قافیقه کنقاری یقا
قافیه اصقای در اصقع  ،عقام آ اسق کقه واژ هقای نقاملرّر قا حقرو ،مشقررک ،در
پایققا مصققراتها قققرار میگیرنققد و قافی قه میققانی نققوعی از قافیققه اس ق کققه یشققرر در
اشققعاری ققا اوزا دوری ،نمققود مییا ققد ،در میانققه مصققراتها جققای دارد ،جنبققه
موسقیقایی شققعر را یشققرر میکنققد و موجققب تققأثیر دوچنققدا شققعر ققر ههق متاطققب
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میشود از دیگر سقو و معقا آرای محمقود کیقانوش ،قافیقه قه لحقاِ قارا موسقیقایی
ه دو نوت قافیه غنی و قافیه فقیر تق یم میشود.
پیشرر گفرقیم کقه محمقود کیقانوش افقزو قر حقوز شقعر کقودک ،در حوز هقای
ترجمه ،داسرا و نقد اد ی نیقز آثقار قیاری نوشرهاسق از آ جقا کقه یلقی از اهقدا،
ای پژوهت ررسی چنقد و چقو قافیقه در اشقعار کودکانقه محمقود کیقانوش قود ،ازم
اس ا رخی آرا و نظرا او در ای زمینه نیز آشنا شویم.
« .2شققعر کققودک ققدو قافیققه قا قق ،تصقوّر نی ق کققودک شققعر را ققا موسقیقیا
قافیققه ازمیشناسققد در شققعر کققودک پ قیت از وز و حرّ قی مضققمو  ،ایققد ققه قافیققه
پرداخ » (کیانوش)11 :2811 ،
« .1قافیه را تنها نبایقد کامقاتی شقناخ کقه هماهنگنقد و ااقق ،آخقری هعقای
آ هققا ارزش مققوزیلی یل ققا دارد ای ق نققوت از قافیققه را کققه شققناخرهتری نققوت آ
اس  ،قافیه انرهایی میخوانیم » (هما )
[« .8قافیقققههای آغقققازی نقققوعی جنقققاسا آوایقققی [اسققق کقققه در آغقققاز
نیممصرتهای شعر کودک آورد میشوند » (هما )11:
« .4قافیققهها را در شققعر کققودک ،در دو گققرو میشناسققیم و گروهققی را فقیققر و
گروهی را غنقی نقام مقیدهیم و فققر و غنقای قافیقهها را در حقدی کقه از همقاهنگی و
هم ققانی مصققو ها و غیققر مصققو های هعاهققای اصققای رخوردارنققد ،مققیدانیم
کامققاتی کققه قافیققه میشققوند یققا ت هعققایی ه ققرند یققا دو هعققایی یشققرر قافیققههای
ت هعایی خقود قه خقود در گقرو قافیقههای فقیقر و قاقی در دسقره قافیقههای غنقی
قرار میگیرند » (هما )11:
« .1هماهنگی کاما در داخق ،مصقراتها نیقز پقیت میآیقد و قر موسقیقی وز
میافزاید اگر ای نقوت همقاهنگی میقانی قه یقاری قافیقه انعقام گیقرد ایق قافیقهها را
قافیههای میانی میخوانیم » (هما )11:
ا ررسی آ چه محمقود کیقانوش در قار قافیقه نوشرهاسق  ،مقوارد زیقر قهعنوا
نظرا ای شاعر قا  ،تأمّ ،ه رند:
 2اصواً شعر کودک ،دو قافیه قا  ،تصوّر نی (هما )
 1قافیقه در مقای قه قا عناصققر دیگقر شقعر کققودک نظیقر مضقمو و حرّقی
وز  ،از اولویّ یشرری رخوردار اس (هما )
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 8مضققمو  ،محرققوا ،اندیشققه ،آمققوزش و وز  ،عناصققری ه ققرند کققه ققه
لحاِ اولویّ  ،پ از قافیه قرار میگیرند (هما )
 4منظققور از قافیققه ،فقققب کامققا هماهنققگ و همقافیققه پایققا مصققراتها
نی (هما )
 1قافیه ازنظر جا و مح،ا ققرار گقرفر  ،میتوانقد انقوات دیگقری از قافیقه قا
تأثیر موسیقایی مترا ه وجود یاورد (هما )
 1قافیههایی که در پایقا مصقراتها ققرار میگیرنقد و مقا یشقرر ایق نقوت
را میشناسیم ،قافیه انرهایی نام دارند (هما )
 3در شعر کودک نوت دیگری از قافیقه – عق و قر قافیقه میقانی و انرهقایی
وجود دارد که ه آ قافیه آغازی میتوا گف (هما )
 3قافیهها ه لحاِ تأثیر موسقیقایی و نیقز ازنظقر تقأثیر آهنگینقی کقه تعقداد
هعاهایشققا ققر متاطققب میگققذارد ،میتققوا ققه دو نققوت فقیققر و غن قی
تفلی کرد (هما )11:
 3قافیههای فقیر قافیههایی ه رند کقه تقأثیر موسقیقایی و نقشقی کقه ازنظقر
آهنگ و ریرم ر متاطب میگذارد ،ضعی و ناچیز اشد (هما )
 21قافیققههای غن قی قافیققههایی ه ققرند کققه تققأثیر موس قیقایی و نقش قی کققه
ازنظر آهنگ و ریرم ر متاطب میگذارد ،غنی و قوی اشد (هما )
 22قافیههای میانی هعنوا ملمّق ،و مقرمّما تقأثیرا موسقیقایی کامقا  ،تقأثیر
هسزایی ر موسیقی شعر ر جای میگذارد (هما )11:
از ا های نوشرهها و آرای محمود کیانوش میتقوا قه ایق مهقم اشقار کقرد کقه
او معرقققد اس ق در شققعر کققودک ،قافیققه دسققریار اوّلیّ قه موس قیقی و وز اس ق نققا رای
ایققد ققهخو ی از حضققور آ در شققعر کققودک هققر گرف ق تلققرار هعاهققای مشققررک
کامققا در ا رققدا ،میانققه و انرهققای مصققرت ،سققبب غنقای هرچققه یشققرر موسقیقایی شققعر
کودک میگردد.

الف) قافیههای فقیر و غنی
محمود کیانوش افزو قر حقوز شقعر کقودک ،چنا کقه آمقد ،در زمینقه معالعقا
نقد اد ی و موسیقی شقعر نیقز صقاحب آثقار و آرایقی درخقورا توجّقه اسق

قا معالعقه
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منققا موجققود و اصققع ،نامههای حوز هققای غققی و اد ققی ،ققه نظققر میرسققد کققه
اصع حا قافیه فقیر و قافیه غنی اید از ا داعا محمود کیانوش اشد.

الف )8.قافیه فقیر
منظور محمقود کیقانوش از قافیقههای فقیقر قافیقههایی اسق کقه جقدای از محق،

قرار گرفر در ا یا و مصقراتها– آغقازی  ،میقانی یقا انرهقایی ،ازنظقر قارا موسقیقایی،
کمتققأثیر و کمجققا و ققه لحققاِ تعققداد هعاهققای کامققا قافیققه ،عمققدتاً ت هعققایی
ه رند.
مادرم خ رهای یا نشقی  /ایق همقه کقار کقرد ای ق نی ق  /غیقر از تقو،گو در ای خانه /ای عزیز همه ،مگر ک نی
(کیانوش)24 :2831 ،

ب )8.قافیه غنی
منظور محمود کیانوش از قافیقههای غنقی ،قافیقههایی اسق کقه ایق قافیقهها نیقز
جدای از مح ،ققرار گقرفر در ا یقا و مصقراتها ،ازنظقر قارا موسقیقایی ،یتْتقأثیر و
پُرجا و ه لحاِ تعداد هعاهقای کامقا قافیقه ،عمقدتاً پُرهعقا یقا قیت از دو یقا سقه
هعایی ه رند.
عاقب کارم ه سر آمقد /نقام مق آ روز ققالی شقد /مقرد دهققا قا ز خقودگف « :آفری
یار عالی شد! (کیانوش 2813 ،ک )21:

ب) قافیههای آغازین ،میانی و پایانی
در تعققاری سققنّری از قافیققه در میققا قافیهسققنعا و عروضققیا  ،عمققدتاً آ چققه
هعنوا قافیه یا پ اوند تعری میشقود ،مرنقاظر قه قافیقه کنقاری یقا پایقانی اسق  ،قا
کقه گذشقرگا ا مقا قا انقوات دیگقر قافیقه ،ناآشقنا ود انقد
ای حا ای دا معنا نی
هعنوا مرا در ضم ا اصع ،ا ت قمیب ،وقرقی قا ا یقاتی رو قهرو ه قریم کقه هقر یق
از دو لتق یققا پققار تشققلی ،میشققوند و قافیققهای در پایققا هققر لتق یققا پققار قققرار
میگیرد ،میتوا ه توجّقها گذشقرگا قه ایق نقوت از قافیقه پی قرد ( نق رادفقر:2813 ،
)841/2
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ب )8.قافیه آغازین
قافیققه آغققازی ققه قافیققهای گفرهمیشققود کققه در آغققاز ا یققا یققا مصققراتها قققرار
میگیرنققد و در شققعر کققودک از جایگققا ویققژ ای رخوردارنققد «[قافیققههای آغققازی
نوعی جناسا آوایی [اسق کقه در آغقاز نیممصقرتهای شقعر کقودک آورد میشقوند »
(کیانوش)11 :2811 ،

 کوچ قلباس نداشری (هما  2813 ،ال )11 :

یز ققانم /مگققر حققواس نققداری /غیققر از هم قی کققه داشققری /دیگققر

ب )2.قافیه میانی
«همققاهنگی کامققا در داخقق ،مصققراتها نیققز پ قیت میآیققد و ققر موس قیقی وز
میافزاید اگر ای نقوت همقاهنگی میقانی قه یقاری قافیقه انعقام گیقرد ایق قافیقهها را
قافیههای میانی میخوانیم » (کیانوش)11 :2811 ،
 او مر ،آهو میدود  /مرق ،پرسقرو میپقرد /ایق سقو و آ سقو مقیدود  /ایقسو وآ سو میپرد (هما )41 :2831:

ب )3.قافیه پایانی
ای نوت ،معرو،تری نوت قافیقه اسق کقه در آ کامقا قافیقه ،در پایقا ا یقا
یا مصراتها قرار میگیرند ه همقی دلیق ،نیقز ه ق کقه در گذشقره قه آ «پ قاوند»
میگفرند و در ررسی ل وی آ معرققد ودنقد کقه «قافیقه از «قفقا یقفقوا» قه وز «دعقا
یدعوا» ،ه معنی از پی درآیند اس » (همایی)1 :2813 ،
 تقو چققه ه قری فرشققرهای کوچق  /نققازنی  ،مهر قا  ،لعی انققدام  /گقا ققاشو میکنی پرواز  /گا رگ ،نش رهای آرام (کیانوش)11 :2831 ،

پ) قافیههای فقیر و غنی در اشعار کیانوش
تققا آ جققا کققه از منققا موجققود در حققوز موسقیقی شققعر و نیققز اصققع ،نامههای
غی و اد قی رمیآیقد ،ظقاهراً ایقد محمقود کیقانوش را قهعنوا واضق اصقع حا
فاقیقه فقیقر و قافیقه غنقی دان ق و چققو در شقعر کقودک کار ق ا قافیقه و تققأثیرا
ققیار زیققادی رخققوردار اسقق  ،ققه نظققر میرسققد اشققعار
موسققیقایی آ از اهمیّقق
ررا ررسقی چنقد و چقو ایق دو نقوت قافیقه اشقد از آ جقا
محمود کیانوش ،هرری
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که کار رد ایق دو نقوت قافیقه ،ازنظقر محق ،ققرار گقرفر در یق یقا مصقرات – آغقاز،
میا و پایا – تأثیرا مهقم و مرفقاوتی قر خواننقد یقا شقنوند کقودک میگقذارد ،در
ادامه میکوشقیم ایق قافیقهها را قا نمونقههای از چهقار اثقر محمقود کیقانوش ،ررسقی
کنیم.

پ )8.قافیههای غنیِ پایانی
چنا کققه هکققر شققد ،منظققور کیققانوش از قافیققههای غنققی ،قافیققههایی اسقق کققه
عمقدتاً تعقداد هعاهققای کاماتشقا قیت از یلقی و تققأثیر موسقیقایی آ هققا نیقز قیار
زیاد اشد ا ررسی تمام اشقعار حعقم نمونقه ،قه ایق نریعقه میرسقیم کقه حقدود 31
 %از قافیههای شعرهای کودکانقه کیقانوش را قافیقههای غنقی پایقانی تشقلی ،میدهنقد
محمود کیقانوش قا قهکارگیری ایق نقوت از قافیقه ،موسقیقی کنقاری شقعرش را غنقای
دوچندا می تشد ا ای توضیح ه نظقر میرسقد ،کیقانوش افقزو قر قاور نظقری قه
ارزشهای موسقیقی کنقاری حاصق ،از قافیقههای اثرگقذار و آهنگقی  ،در عرصقه عمق،
و آفرینت اد ی نیز ،قه اورهقای خقود پای نقد اسق در ادامقه قه نمونقههایی از ایق
نوت قافیه اشار میکنیم:
 ی خند گرم در چهقر مق  /خورشقید روشق در آسقما اسق  /یق دانقهاش در چشم غمناک /ر دام خاک /سی ،روا اس (کیانوش)3 :2814 ،
 صد اغ پُرمیو  /صد شهر پُقرگنعم  /مق قاغ یپقاییز  /مق گقن قیرنعم(هما )21:

 او مر ،آهو مقیدود  /مرق ،پرسقرو میپقرد /ایق سقو و آ سقو مقیدود  /ایقسو وآ سو میپرد (هما )41:
 ما نمیکنیم یقاد /از هقوای سقرد و زردی گیقا  /نالقههای تاق قاد  /آسقماو گریههای گا گا (هما )33:
 ر سرا دش  /ادا خوشحا  /گرم زد گش  /نرم زد ا (هما )31: زود رخیز  /خیز از خواک  /رزمی ریز  /مهر ا آک (هما )31: از دام ا قر تیقر امشقب /اریقد سقرار یشقمار  /هرچنقد کقه آسقما سقیااس  /شد روی زمی پُر از سرار (هما )31 :2831،
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 در شققهر کققه نی ق جنگقق ،و دش ق  /در شققهر کققه نی ق درّ و کققو  /دررن انبو (هما )231:
شادی اندک  /در شهر که ه
شهر که ه
 پاشو پاشو کوچولو /از پنعر نگقا کق  /قا چشقم هقای قشقنگ  /قه منظقرنگا ک (هما  2813:ال )24 :
یار کم ه قیم  /ققدرم ولقی زیقاد اسق  /نقام زرگقوارم /در فارسقی مقداد
اس (هما )81:

پ )2.قافیههای غنی میانی
در شققعر محمققود کیققانوش ،قافیققه میققانی تقریبققاً جایگققاهی نققدارد یلققی از
زرلتققری دایقق ،اسققرفاد انققدک از چنققی قافیققههایی در شققعر محمققود کیققانوش،
تبعیّ اسرفاد او از اوزا کوتقا و مرقرنّم در اشقعار کودکانقه اسق از آ جقا کقه قافیقه
میققانی عمققدتاً در اوزا دوری و نیققز ا یققا ان قد ققا تعققداد ارکققا چهارتققایی فرص ق
حضور مییا د ،دیهی اس کقه ایق نقوت قافیقه در شقعر کقودک فرصق نمقود چنقدانی
نمییا د و اگر در شعر کقودک قه نمونقههایی از آ هقا رخقورد کنقیم ،صقرفاً قه لحقاِ
قرار گرفر در میانه ا یا
–یعنی نه در آغاز و نقه در پایقا مصقراتها خواهقد ود قه نظقر میرسقد میقزا
اسرفاد کیانوش از چنقی قافیقههایی سقهمی کمتقر از  %3اشقد قا ایق حقا کیقانوش
میکوشققد در همققی معققا تنققگ در هر گیققری از قافیققههای میققانی ،آ هققا را ققا
هعاهای یشقرر – غنقی قه کقار برد و قه ایق ترتیقب قافیقههای غنقی میقانی خقود را
یافریند.
 شققهر کوشققتهای گونققاگو  /شققهر تا تهققای رنگارنققگ  /تا ش قی از چشققمزیبایی /کوششی ر پایه فرهنگ (کیانوش)2831:211،

پ )3.قافیههای غنی آغازین
محمود کیانوش از نت قری شقاعرا شقعر کقودک و از معقدود منرققدانی اشقد کقه
پقق از شققفیعی کققدکنی ،ضققم ازشناسققی و معرّفققی قافیققه میققانی ،ققه ارزشهققای
موس قیقایی آ در اشققعار کودکانققه پققی رد اسقق سققهم قافیققههای آغققازی در اشققعار
کودکانقه محمققود کیققانوش ،چیققزی حققدود  %3اسق کققه در جایگققا خققود ،رقققم قا قق،
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توجّهی اس ه نظقر میرسقد قافیقه آغقازی  ،قهعنوا یلقی از انقوات قافیقه مضقاع ،
در اشققعار کیققانوش حلققم ملمّقق ،قافیققههای پایققانی و میققانی را دارد و همققی تلققرار
قافیققههای آغققازی  ،هرچنققد مملقق اسقق یلققی از آ هققا ت هعققایی یعنققی فقیققر و
دیگققری چنققدهعایی یعنققی غنققی اشققد ،ققر غنققای موسققیقایی ا یققا و مصققراتها
میافزیاد.
 صبح که پیدا شود /روی گق ،آفرقاک /خقاک قرد از هقوا /قوی گق ،آفرقاک( کیانوش)48 :2831 ،

قصقه را گرفق  /ا قر
قصقه را قه آفرقاک /آفرقاک ّ
قصقهای زا  /داد ّ
ّ
آک داشساخ از تار آک (هما )211:
 کوچ ق یز ققانم /مگققر حققواس نققداری /غیققر از هم قی کققه داشققری /دیگققرلباس نداشری (هما  2813 ،ال )11 :
 گ،هققا را م ق  /م قی ینم گقق /،میگققویم گقق /،م قیچینم گقق /،می ققویم گقق/،میدانم گ( ،هما )11:
 چه اید کرد اکنو  /زم قرا اسق دیگقر  /تگقرل و قر ،و قارا  /فقراوااس دیگر (هما )81:

پ )3.قافیههای فقیر کناری
محمود کیقانوش یلقی از ک قانی اسق کقه درخصقو

کامقا قافیقه ،قه تعقداد
هعاهای آ هقا نیقز توجّقه کرد اسق و قر همقی اسقاس قافیقههای ت هعقایی را قه
دلیقق ،تققأثیر قیار کققم موس قیقایی و ققا وض ق اصققع حی ،قافیققههای فقیققر میدانققد و
آگاهانققه از ققه کققار رد کامققا ت هعققایی ققهعنوا قافیقه شققعری پرهیققز کرد اس ق
میزا هر گیری او از ایق نقوت از قافیقهها ،حقدود  %1اسق و از ایق منظقر در اشقعار
ای شاعر ،قافیهها عمدتاً از غنای موسیقای اای رخوردارند.
 گَاه از پقیت و سقگت از پقی او /رفق چوپقا و در آ تنقگ غقروک /شقادپیچید صدای نی او (کیانوش)11 :2831 ،
 ینی که سرارگا روشق  /قر طقا انقد تیقر شقب /دارنقد چقه نقور و شقوردر چشم /دارند چه ناز و خند ر لب (هما )233:
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 وقری که تنهقا میشقوم /دنیقا پقر از غقم میشقود /در سقینه د میپژمقرد /قرشانه سر خم میشود (هما )114:
 قوقولی قو ،قوقولی قو /رفق و گقم شقد /لولقوی شقب  /نورآمقد /خنقد قرلب (هما  2813 ،ال )14 :
 سققه تققا ققردار از د  /بققار و ج قرّ و جققر ک ق  /چققه میمانققد از آ هف ق /زمی را خوک تر ک (هما )11:
 همنشینی دارم /عصقرها میآیقد /مینشقیند قر مق  /گرمقی جقا او /میدمقدجا در م (هما  2813 ،ک)21 :
 چققار ای دیگققر نی ق  /جققای شققلرش ققاقی اس ق  /چققو کققه او را دارم/چند ساع هر شب /زیر او جا دارم (هما  ،ک)24 :
 در هر ور از م  /صد رنقگ و صقد قو ه ق  /صقد کقو و صقد درّ  /صقدچشمه صد جو ه
(هما )21 :2814 ،
 یقق مققا ققاا  /در گنبققد شققب  /پرنققور صققد چشققم /پرخنققد صققد لققب(هما )11:

آ چققه در پایققا مقالققه میتققوا ققهعنوا جم نققدی مققورد تأکیققد قققرار داد ،ای ق
اسق کقه محمقود کیقانوش در مققام یق منرققد و شعرشقناس در حقوز شقعر کققودک،
نظقرا قا قق ،م حظققهای در قار قافیقه شققعر کققودک دارد و افقزو ققر ایق و در مقققام
ی شاعر پُرکقار و توانمنقد در ایق عرصقه ،قهخو ی توان قره ،آرایا خقود را در اشقعار
قافیه فقیر و غنی در اشعار کودکانه محمود کیانوش
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کودکانهاش پیرامو قافیه قه کقار بنقدد و از ایق املقا ارزشقمند موسقیقایی ،قهخو ی
اسرفاد نماید در جدو زیقر قهخو ی میتقوا قه میقزا اسقرفاد از قافیقههای فقیقر و
غنی در جایگا قوافی آغازی  ،میانی و انرهایی پی رد.
ا ررسی اجمالی ای جدو م حظقه میشقود کقه جقدای از فقیقر یقا غنقی قود
اشعار کودکانه کیانوش ،قامد کار ق ا قافیقه در اشقعار او زیقاد و از ایق نظقر کقار رد
معنققاداری دارد معققا داد هققای جققدو  ،از میققا  %211قافیققههای ققه کققار رفرققه –
فقیققر و غن قی  -در اشققعار کودکان قه محمققود کیققانوش %33 ،قافیققهها ،مرعاّ ق ققه گققرو
«قافیههای غنقی» و تنهقا  %1در گقرو «قافیقههای فقیقر» جقای دارنقد از میقا گقرو
«قافیققههای غن قی» %31 ،سققهم «قافیققههای غن قی کنققاری» %3 ،سققهم «قافیققههای غن قی
میانی» و  %3سهم «قافیههای غنقی آغقازی » اسق در سقوی دیگقر ،تنهقا  %1قافیقهها
– اعم از پایانی ،میانی و آغقازی  -مرعاّق قه گقرو «قافیقههای فقیقر» اسق قا ایق
توضیح محمود کیقانوش در قه کقار رد قافیقههای غنّقی توان قره نهایق اسقرفاد را از
ای املا موسیقایی در اشعار کودکانه خود برد.

نتیجهگیری
راساس دیدگا های محمقود کیقانوش ،قافیقه رکق اساسقی موسقیقی شقعر کقودک
اس  ،ه گونهای که ازنظر کیانوش شقعر کقودک قدو قافیقه قا ق ،تصقوّر نی ق آ چقه
پ از ازکاوی ،معالعقه و طبقه نقدی آرا و نیقز شقعرهای کودکانقه ایق شقاعر و مقا اقه
ا فرضیا پقژوهت قه دسق میآیقد ،قهعنوا نت قری نریعقه قر ایق نلرقه صقحّه
گذاشرهمیشققود کققه قافیققه در اشققعار کودکانققه محمققود کیققانوش از جایگققا ویققژ ای
رخوردار اس و ایق شقاعر کوشقید از ایق ظرفیّق موسقیقایی نهایق هقر را بقرد
ای ق نلرققه ،فرض قیه نت قق ا پققژوهت یعنققی جایگققا ویققژ قافیققه در اشققعار کودکانققه
کیانوش را تأیید میکنقد همچنقی ررسقی داد هقا نشقا میدهقد ایق شقاعر قهعنوا
ی نظریهپرداز در عرصه شعر کقودک ،خقود نت قری ک قی اسق کقه درصقدد آزمقو
و کار ق ا آرای خقود اسق و از ایق میقا  ،کقار رد زیقاد و معنقادارا قافیقههای غنقی،
ما را در رسید ه ایق نریعقه و تأییقد فرضقیه دوم تحقیق یقاری مینمایقد آ چقه در
پایا ازم ه هکقر اسق کقه شقاعرا حقوز شقعر کقودک ،میتواننقد ضقم توجّقه قه

موسیقی کناری در شعر کودک ،مطالعه موردی .............پیمانه اسماعیلی ،اصغر رضاپوریان
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نرایح ایق تحقیق  ،قرای افقزایت قار موسقیقایی قافیقه ،قه ارزشهقای گونقهای از آ
نظیر قافیه غنی را در اشعار خود ،توجّه و آ را ه شلای هنرمندانه ه کار برند.
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