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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی                                                             

 99ـ پاییز و زمستان  22ـ شمارة  11سال                                                 
  905 -912صفحات                                                                                  

 

 بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک

 نیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری()با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسم
 

 حسین محمدی / مددیمنا علی / لطیفه سخاوی
 

 چکیده
ربرد محتوای متن با موسیقی است. کا آمیختگی تنگاتنگ ،شعر کودکیکی از وجوه برجستة 

ترین راهبرد ارتباط ادبی با توان آن را مهمکودک، چنان ضروری است که می موسیقی در شعر
کاهد، بلکه تناسب و می آنتنها از جذّابیت نه ،اگر رعایت نشود که کودک و تأثیر در او دانست

نای بر مب و« جادوی مجاورت»با رویکرد بالغیِ  ،کند. این تحقیقانسجام شعر را نیز دچار مشکل می
سرا متعلق به گروه به تحلیل آثار چهار شاعر کودکانه ،«نظم»مفهوم  شناسانه دربارۀهای زباندیدگاه

از میان انواع . 1 :نشان داد که ،پرداخته است. آنچه از این بررسی به دست آمد« ب»و « الف»ی سنّ
در توازن واژگانی نیز قافیه و  .داردترین کارکرد القایی را بسامد باال و بیش ،آوایی توازن ها،ازنتو

و در توازن نحوی نیز تنها  گیری جادوی مجاورت شدهساز شکلشرایط ویژۀ آن در این متون، زمینه
هیچانگی که نقشی در معنی . عناصر 9 .است در ایجاد این تناسب نقش داشته ،سازی نقشیهمنشین

ها از در این متون هستند که شاعران در خالل آنسدر شعر ندارند، یکی از عوامل مؤثر موسیقی مطرح
مضمون  . پیوند عمیق موسیقی و3کنند. به مخاطب ارائه می، مقاصد آموزشی خود را گنجانده معانی و

 های موجود درداشته باشد. توازن محتوای آموزشی نیز، آفرینیعالوه بر لذت تواندشعر کودک می

ی او درآمده و انتقال معنی را به به تجربة حسّ ،ل و عاطفة کودکتخیّبا تأثیر ناخودآگاه در  ،این اشعار
 اند.او تسهیل کرده

نیا، جادوی مجاورت، شعر کودک، توازن موسیقایی، ناصر کشاورز، شکوه قاسم: هواژکلید
 محمدکاظم مزینانی، نیلوفر بهاری.

                                                           

  دانشگاه گنبد کاووساز ادبیات فارسی کارشناس ارشد زبان و 

 نویسندۀ مسئول( کاووس استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد( mona_alimadadi@yahoo.com 

 کاووس استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد 

 52/15/1322 پذیرش نهایی: ـ 92/59/1322 تاریخ وصول:
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 مهمقدّ
میان  ست. دربخشی در مخاطب اتلذّ ترین عامل تأثیر واساسی ،موسیقی شعر

بسیار چشمگیر است. اهمیت  ،کودک انواع شعر، حضور و تأثیر موسیقی در شعر

توان شعر کودک را بدون آن تصوّر ای است که نمیبه گونه ،موسیقی در این نوع شعر

تجربی و آشنای  تأثیر در حسّ دلیل به ،کرد. تأثیر مستقیم موسیقی کالم در کودک

شناسد و هجا می حیط اطراف خود را با تکرار چندم ،از خردسالی»اوست. کودک 

« کندآموزی را آغاز میسخن ،با همین قاموس سازد ومی قاموس موزیکی خود را

برخورد کودکان با زبان، برخوردی » ،به تعبیر دیگر (.10-19 :1332 )کیانوش،

ا را به ههای زبان و قوانین حاکم بر این واژهتوانند واژهکاربردی است؛ یعنی می

آگاهی آشکار داشته  ،های خودآنکه نسبت به این تواناییای عملی دریابند، بیگونه

های کودکانه، تکرار های گستردۀ شعر(. یکی از نشانه112: 1325 )سرامی،« باشند

کار  نظم بسیار به با فراوانی و ،کودکانه الگوهای صوتی است. الگوهای صوتی در شعر

 شناس،شود )رک: حقبا این فراوانی و نظم دیده نمی ،گساالندر شعر بزر رود ومی

ها با لذّت الگوبندی زبان با شنیدن این اشعار و با تکرار آن ،کودک (.29: 1322

جز الگوهای صوتی، الگوهای بهکند. ل او رشد میرفته تخیّشود و رفتهرو میروبه

ارادی در ناآگاهانه و غیر طور، بهمین طریقواژگانی، دستوری و معنایی نیز به ه

 ،کالمی شناسی، زبان و هنرزبانگیرد )همان(. رقیه حسن در کتاب کودک شکل می

 ل وشناسی کالمی در کودکان معتقد است که تخیّدربارۀ پیدایش و تکوین زیبایی

انگیزۀ آغاز بسیاری از انواع  ،های زبانی وجود داردخالقیّتی که در این الگوبندی

نقل از به کند )یند اجتماعی شدن کمک میات و به کودک در فریادگیری اس

 (.29: 1322رک:  ،شناسحق

ی بالغی است که با توجه به مثابة اسلوباین، موسیقی شعر کودک، به افزون بر

شود. در یکی از اصول نگارش برای کودکان محسوب می ،آنمحور ت مخاطبماهی

اخت شرایط مخاطب متن و آشنایی با منوط به شن ،خلق متن ادبی ،ادبیات کودک
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مخاطبان خود را کودکان یا از » ،کودک شاعرهای اوست. چون عالیق و نیازمندی

نحوۀ تفکر آنان را و  مخاطبان خوداست  میان کودکان برگزیده است، پس ناگزیر

ها و تمایالتشان را به جا بشناسد، شیوۀ ادراک و استداللشان را بداند و عالیق و رغبت

سرا باید با توجه به شرایط شاعران کودکانه ،(. به همین دلیل0: 1325)حافظی،« وردآ

؛ زیرا بکوشندبرای خلق متنی متناسب با رشد زبانی و شناختی او  ،مخاطب خردسال

آن را متناسب با  ،است که متکلّم آن ،آرای علمای بالغت، کالم بلیغ پایةبر  اساساً

ای شود که به سبب کسب ملکهگفته می کسیبه  ،بلیغم حال مخاطب بیان کند و متکلّ

حال  ،قادر باشد. حال مخاطب ،بر تألیف کالم مطابق با اقتضای حال مخاطب ،نفسانی

ای خاص ایراد تا کالمش را به شیوه رددام را وامیامری است که متکلّ ،یا مقام خطاب

است که سخن به آن  منظور از مقتضای حال یا اعتبار مناسب، طرز بیان خاصی .کند

این » اگر ،صورت (. در این922: 1322 شود )رک: پورنامداریان،ایراد می شیوه

ها و احوالی بدانیم که بر اقتضای حال خطاب را با توسّع معنی حال، مجموعة مناسبت

ک از یبرای هر را توانیم شیوۀ بیان مناسبگاه مییک ارتباط کالمی حاکم است، آن

است که ضمن برآوردن مقصود از  آنبینی کنیم. شیوۀ بیان مناسب، انواع شعر پیش

ترین مهم (.39کند )همان: را بر مخاطب تشدید می آنتأثیر و نفوذ  ،نوع شعر اقسام هر

استفاده از زبان آهنگین و  ،شیوۀ بیان در شعر کودک و القای مضمون شعر به او

یکی از  ،سب دارد. در این بینهای موسیقایی است که با طبع خلّاق کودک تناکشش

ها یا ابزارها برای ساختن کالمی بلیغ، برقراری توازن در زنجیرۀ آوایی واژه مؤثرترین

عالوه بر ایجاد فضایی منظوم و ادبی  ،های آواییتوازن زنجیرۀ واژگانی جمالت است.

ساس و ر احو انتقال مؤثّ دنر در افادۀ معنا دارکارکردی مؤثّ در متن شعر، نقش و

کدکنی از ای که شفیعید؛ مقولهنبخشتسهیل می ،مقصود کالم گوینده را به مخاطب

 برد.نام می« جادوی مجاورت»عنوان  باآن 

« الف» یهای سنّی کودکان در ادبیات کودک، در گروه سنّنظر به تفکیک گروه

شامل را  های اول تا سوم ابتداییو سال که اشعار کودکانة پیش از دبستان« ب»و

بسامد وقوع بیشتری  ،از جمله جادوی مجاورت ،شود، استفاده از پیوندهای آواییمی
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های معنایی آن نزدیک کودک، شعر به جنبة خیالی کالم و پیوند با افزایش سنّ دارد و

هایی از جادوی توان نمونهساختاری که می یابد؛میبه ساختاری متفاوت دست ، شده

عنصر غالب و  ،«ب»و « الف»ی ا مانند اشعار گروه سنّامّ ،مجاورت را در آن یافت

غلبة بازی بر محتوای » خورد،اشعار به چشم میاین ساز نیست. آنچه در سبک

گونه سرودها، شعر کودک توان دریافت که در اینآموزشی شعر است. آشکارا می

می و توجه های کالصرفاً ابزاری برای آموزش علم و اخالق به کودکان نیست. بازی

های برگرفته از محسوسات و ملموسات دنیای کودک، موجب شده است به مضمون

در  .(113-119: 1329 ای غیرمستقیم ارائه شود )شعبانی،تا محتوای آموزشی به گونه

شناختی حاصل از برخورد با موسیقی ضربی دلیل لذّت زیبایی، کودک بهاین اشعار

تواند کند. توازن موسیقایی در شعر کودک میمیبرقرار  آنپیوند عمیقی با  شعر،

انتقال  و ابزاری جهت نیل به هدف شاعر و برای اومثابة نوعی بازی زبانی خوشایند به

 باشد. ویمؤثر مطالب موردنظر 

دهای جادوی مجاورت را در اشعار اند شگرکوشیدهنگارندگان  ،این مقاله در

)ناصرکشاورز،  کودک چهار شاعرار با تکیه بر اشع ،کودکانة پیش از دبستان

 1.مورد بررسی قرار دهند نیا و نیلوفر بهاری(محمدکاظم مزینانی، شکوه قاسم

 

 پیشینة پژوهش
ذات شعر کودک است، تعدادی از  ءجز ،با توجه به این نکته که موسیقی

اند. با این ت کودک نیز به بررسی موسیقی در این اشعار پرداختهاهای ادبیپژوهش

و از  نشدهگونه پژوهش مستقلی از دیدگاه فرضیة جادوی مجاورت انجام هیچ ل،حا

به برخی از  ،موضوعی تازه و بدیع است. در ادامه نظر، پژوهش حاضر،این 

 شود:اشاره می ،هایی که دربارۀ موسیقی شعر کودک انجام شدهپژوهش
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نبة شعر جابه بررسی همه ،پژوهشی در شعر کودک( در کتاب 1332پور )علی

در شعر  را آن های موسیقی و انواعتعریف ،در بخش اول و دومو کودک پرداخته 

 است.  آوردهکودک 

موسیقی در شعر کودک با نگاهی به شعر دهة »نامة ( در پایان1325ترشیزی )

، موسیقی شعر کودک را از جوانب مختلف دیداری، شنیداری و معنوی بررسی «هفتاد

ترین نوع موسیقی، موسیقی شنیداری است که شامل پررنگکرده و نشان داده که 

 موسیقی سکوت، موسیقی غایب، موسیقی درونی، کناری و بیرونی است. 

کاهی نحوی و معنایی در دو افزایی و قاعدهقاعده»( در پایان نامة 1322محمدی )

ی نّ، اشعار کودکانة گروه س«گونة ادبی نظم و شعر در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان

منظور بررسی میزان گرایش زبان ادبی این آثار به را به« ج»و « ب»، «الف»

داده که در همة آثار  های نظم یا شعر بررسی کرده است. نتیجة تحقیق نشاننمونهپیش

کاهی بیش از امکانات قاعده ،افزاییبسامد امکانات قاعده ،در مجموع مورد بررسی،

 تر است تا شعر.نزدیک ،نمونة نظماین آثار به پیش بوده است. بنابراین، زبان ادبی

ترین به بررسی مهم ،«شناسی آثار ناصرکشاورززیبایی»( در مقالة 1321بیرانوند )

در انواع موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی  ویشناسی اشعار های زیباییجنبه

 یاهمیت ،ر کودکصنعت بیانی و بدیعی در شع رایپرداخته و معتقد است کشاورز ب

 است. قائلای ویژه

 

 های ایجاد آنجادوی مجاورت و روش
اصطالحی ابداعی است که نخستین بار محمدرضا  ،جادوی مجاورت

های به بررسی جنبه ،«جادوی مجاورت»کدکنی آن را مطرح کرد. وی در مقالة شفیعی

، کلماتهای آوایی هماهنگی ،های فارسی پرداخت که در آنمثلموسیقایی در 

دهد. او معتقد ثل را در حاشیه قرار میر است که موضوع و حُکم مَچشمگی قدریبه

است بسیاری از امثال و حکم و کلمات بزرگان که در ادب فارسی و عربی رایج 

ی اگر آن عبارت، ای که حتّبه گونه ؛بردمجاورت سود میاست، از ویژگی جادوی 
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گیرد. او حکم مسلّم به خود می ،مجاورت دویدر سایة جا ،باشد رمنطقیخرافی و غی

یکی از  ،مجاورت جادوی: »نویسدکنندۀ این ساختار هنری میدربارۀ عناصر ایجاد

 همان چیزی که بعضی از ؛های بالغی استکننده در تأثیرات زبانی و شیوهعوامل تعیین

بان و ارباب ه ادیچندین هزار سال است ک ،های مختلف جهانانواع آن را در بالغت

« اندهای فرنگی شناختههای آن در زبانیا معادل« جناس» بالغت با عنوان

جادوی مجاورت فراتر »نکتة قابل توجه این است که ا امّ (.152: 1321 کدکنی،)شفیعی

کند که نزدیکی از کاربرد انواع جناس و صنایع لفظی است و تنها زمانی خودنمایی می

منجر به افزایش معنی تازه شود و یا  ،لفظی در موسیقی کلمات در صورت و اشتراک

، گلچینکدکنی و )شفیعی« بیشتر به مخاطب القا نمایدمفهوم مورد نظر شاعر را با قوّت 

توان عالوه بر مجاورت را میشگردهای ایجادکنندۀ جادوی  ،از این رو ؛(31: 1321

 کرد. ختی نیز بررسیشنابانهای زبا روش ،تحلیل سنّتی در ذیل علم بدیع

و  1شده، نظریة فرمالیسمهایی که در بررسی متون ادبی به کار گرفته از جمله نظریه

و زدایی را در چارچوب مباحث آشناییهایی است که این موضوع دیدگاه

ها که رویکرد سازی دربارۀ معنی و موسیقی متن مطرح کرده است. فرمالیستبرجسته

فقط رویکرد کامالً نوینی را در نه»د، یل متن ادبی داشتنزمانی سوسوری در تحلهم

های نقد گذاری کردند، بلکه راه را برای برآمدن بسیاری از شیوهعرصة نقد ادبی پایه

لعات نقادانة امری نامربوط به مطا ،ها نیّت مؤلفادبی نیز مطرح کردند که در همة آن

یک ساختار  ،متن ادبی ،ن اساسبر ای. (31: 1323 لی،)حسن« شودادبی محسوب می

با یکدیگر رابطة متقابل دارند و به یکدیگر  ،است و تمامِ عناصر موجود در آن

تنهایی قابل مشاهده و چیزی وجود ندارد که مجزّا و به ،اند. در یک اثر ادبیوابسته

مطالعه باشد. هر عنصر منفرد، کارکردی خاص دارد و به واسطة آن کارکرد، به کلّیتِ 

که صورت و محتوای یک اثر ادبی، به . زمانی(1321:03 خورد )برتنس،اثر پیوند می

متن ادبی را بهتر دریافت کند و  ،شکلی با یکدیگر پیوندی برقرار کنند که خواننده

                                                           

1. formalism. 
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گرایانه سخن توان از خوانشی فرمالیستی و شکلمی ،شناختی در او بگذارداثری زیبایی

مترین دخالت سلیقة شخصی افراد را دربر دارد و به خوانشی که ک ؛به میان آورد

های خود گرایان در نخستین کوشش. صورتکندمتن ادبی را نقد می ،مندشکلی قاعده

های میان زبان شعر به شعر روی آوردند و توجه خود را به تفاوت ،برای تعریف ادبیّت

 .(122: 1322 )مکاریک،« و زبان روزمرّه معطوف ساختند

اند، معتقدند زبان گرفته شناسیخود را از علم زبان ها که مبانی نظرییستفرمال 

شده یا هنجارگریختة زبان معیار است. از نظر آنان، زداشده، برجستهشکل آشنایی ،ادبی

یند هنجارگریزی است. اکند، فرآنچه کالم ادبی را از کالم غیرادبی جدا می

 ل و معنایکاهی بر تخیّافزایی است. قاعدهکاهی و قاعدهحاصل قاعده ،هنجارگریزی

 صفوی، شود )رک:افزایی سبب ایجاد موسیقی در متن میگذارد و قاعدهمتن تأثیر می

ای بر قواعد زبان متن قاعده ،افزایی، موسیقی کالمیند قاعدها(. طبق فر1/19: 1321

ا در امّ ؛یقایی نیستیند غیرادبی خود ملزم به رعایت توازن موساافزاید. زبان در فرمی

تمام عوامل آهنگین  ،شود؛ بنابراینط میای بر زبان مسلّعنوان قاعدهبه ،کالم ادبی

یند افر»، انشناسافزایی قابل بررسی است. به اعتقاد زبانذیل قاعده ،شدن کالم

از طریق  ،ترین مفهوم خود و این توازنافزایی چیزی نیست جز توازن در وسیعقاعده

کالمی که در محور همنشینی و در  (. تکرار191 )همان:« شودالمی حاصل میتکرار ک

تشابه صوری میان  ،در آن»ای است که دهد، گاه به گونهارتباط واژگان با هم رخ می

ها یابد و همنشینی دالّنقش ثانوی می ،شود که مدلولانگیز میچنان وسوسهها آندالّ

تواند عرصة تجلّی که می ای؛ مسئله(9/29: 1321 ،همان« )کندتر جلوه میمهم

ترین اصل در ساختار آوایی جادوی مجاورت، تکرار باشد. مهم« مجاورتجادوی »

شناختی ساختار آوایی شعر هاست. صفوی در بررسی زبانآواها و نظام ایقاعی آن

دیع ب»ذیل دو دانش فرضی  ،بندی دوگانة صناعات بدیع سنّتیقائل به تقسیم ،فارسی

که شامل سه  1زبانی طرح هلیدیاست. او به تأثیر از بخش درون« بدیع شعر»و « نظم

ق معتقد است دو سطح تحقّ ،شناسی استق صوری، صورت و معنیسطح اصلی تحقّ

                                                           

1. Halliday  
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 و ساختیاند و بخش دستور ژرفبه ساخت صوری زبان وابسته ،صوری و صورت

توان گفت که چنین شرایطی می به ساخت معنایی زبان تعلق دارند. در ،سطح صورت

ها وابسته به محتوای تکرارهای کالمی در کل، وابسته به صورت زبان و هنجارگریزی

ند. اگر چنین فرضی منطقی باشد، باید بتوان فنون و صناعات پدیدآورندۀ توازن ازبان

 ها و در نهایت بهاز فنون و صناعاتی که به هنجارگریزی ،صورت نظریکم بهرا دست

توصیف و « بدیع نظم»اند، متمایز ساخت و در دانشی به نام محتوای زبان وابسته

(. او همچنین این ساختار آوایی شعر فارسی را 139-130 بندی کرد )رک: همان:طبقه

البته توازن آوایی را  ؛ذیل سه نوعِ توازن آوایی، واژگانی و نحوی بررسی کرده است

داند. ساختار زبانی جادوی مجاورت که بر مبنای واجد ارزش موسیقایی باالتری می

کشش موسیقایی و تکرار الگوهای آوایی است، ظرفیت آن را دارد که بتوان با این 

است که  آنباره الگوی صفوی به بررسی آن پرداخت. مسئلة قابل طرح در این

 به تعبیر د؟چگونه قابل شناسایی هستن ،مجاورت در شعر کودک شگردهای جادوی

اند، دقیقاً به همان شکل و افزایی مطرحآیا همة مواردی که در توازن و قاعدهیگر، د

در این آثار نیز قابل شناسایی هستند؟ و تا چه اندازه قابلیّت تحلیل دارند؟ زیرا  ،تکیفی

هایی ت متمایز مخاطب خود، ویژگیتواند بنابر ماهیۀ کودکان میژهر آفریدۀ ادبی وی»

: 1322 )خسرونژاد،« نگنجد« ادبیّت»های موجود ر چارچوب همگانیداشته باشد که د

ای از ایجاد نشانه که هر جای متن ،(. به همین دلیل، بعد از مطالعه و بررسی دقیق11

نوع آن نگاشته و تحلیل و بررسی  ،توازن موسیقایی در شعر کودک باشد، بیان شده

 خواهد شد.

 

 افزایی )توازن(قاعده
بلکه  ،برخالف هنجارگریزی، انحراف از قواعد زبان هنجار نیست ،افزاییقاعده

ماهیتاً از هنجارگریزی  ،ترتیب این رود و بهاعمال قواعدی اضافی بر زبان به شمار می

 (.191: 1321 گیرد )صفوی،مقابل آن قرار میو نقطة  شودمیمتمایز 
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بار  وازن را نخستینیند، یعنی تاافزایی و نتیجة حاصل از این فرمسئلة قاعده

چیزی نیست  ،افزایییند قاعدهااین اعتقاد بود که فر مطرح کرد. یاکوبسن بر 1یاکوبسن

از طریق تکرار کالمی حاصل  ،ترین مفهوم خود و این توازنجز توازن در وسیع

 (. 191: )همان شودمی

است وجود آمده حروفی به از طریق دو عامل وزن و هم ،توازن موجود در بیت

بلکه افزودن قواعدی اضافی بر قواعد  ؛هنجار نیستکه این مسئله، گریز از قواعد زبان

افزایی از رهگذر وزن و قافیه یا صناعاتی قاعده ،کلّی یموجود زبان است. در نگاه

مشترک این فصل  .آیدوجود می آرایی بهحروفی و واجمانند سجع، ترصیع، هم

 عامل تکرار است.  ،صنایع

 

 وازن در شعر کودکت
سطحی توازن ذیل الگوی سهتوان میهای موجود در شعر کودک را توازن 

شناس و ، زبان9بندی کرد. موریس گرامونبررسی و طبقه نحویآوایی، واژگانی و 

. 1»شوند: ها به دو بخش تقسیم میمعتقد است واکه ،آواشناس مشهور فرانسوی

کام است. در ها بخش پیشین سختاه آنه واجگک (eاِ ) ( وiهای روشن: ای )واکه

شود، بنابراین زیرتر تر و در قسمت جلوتر زبان تلفظ می( بستهi) ،میان این دو واکه

ها بخش پسین ( که واجگاه آنu( و او )o(، اُ )A(، آ )aهای بم: اَ ). واکه9است؛ 

 از خراسانی، )قویمی به نقل« شوندکام تولید میکام است یا در قسمت نرمسخت

ماهیت تلفظ و نیز واجگاه و » :قابل بررسی هستند نظرها نیز از دو (. همخوان02: 1321

شوند: ها به چند گروه تقسیم میهمخوان ،ت تلفظها. از نظر ماهینوع تلفظ آن

 )همان(.« همخوان، تکریری و سایشی بستهانسدادی، سایشی، خیشومی، روان، نیمه

تکرار آوایی »آوایی است و  نتیجة تکرار ،وازن آوایی: تتوازن آوایی الف.

« شود هجا، کل هجا و چند هجا را شامل واج درون یک  تواند یک واج، چندمی

                                                           

1. R . jakobson. 

2. Maurice Grammont. 
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م و حروفی منظّهم»از این توازن با عناوینی مانند  ،تیدر بدیع سنّ (.123: 1321 )صفوی،

های ای که واژهمکانات صوتیبا استفاده از ا» یاد شده است. «اعنات»و « جناس»، «پنهان

توان فضایی تداعی کرد که مفاهیم به یکدیگر مربوط مختلف از آن برخوردارند، می

توجه به معنای آن توانایی را دارند که بی ،های زبان فارسیواژه ،به عبارت دیگر .شوند

« قراردادی خود، تصاویر و حاالت مختلفی را در ذهن خواننده ایجاد نمایند

 (.112: 1325 نیان،)رضوا

ها شامل توازن واجی و هجایی است که اولی مربوط به تکرار واج ،توازن آوایی

 در هجاهای چند واژه و دومی مربوط به تکرار واج در درون هجاهای یک واژه است.

ای به گونه ،در هجاهای یک جمله تتکرار یک صامت یا مصوّ :توازن واجی .1

اصل اساسی آن، در نفس تکرار »حسوس باشد. البته که دارای ارزش موسیقایی و م

ای که از نظامی موسیقایی بلکه وضع و نسبت آواهاست به یکدیگر به گونه ،نیست

(؛ اصلی که صفوی آن را در بحث 111: 1329 )شفیعی کدکنی،« برخوردار باشد

ازن از اگر بپذیریم که تو»گوید: کند. او میتشابه و تباین در تکرار کالمی مطرح می

 ،آید، باید میان این شیوه از تکرار و تکرار مکانیکیهای تکرار پدید میطریق گونه

اساس گفتة یاکوبسن، بخشی از یک الگوی متوازن باید متشابه و  تمایزی قائل شد. بر

ضریبی از تباین وجود نداشته  ،بخشی دیگر متباین باشد و اگر میان دو ساخت متوازن

آمده صرفاً جنبة مکانیکی خواهد داشت و از ارزش ادبی دستباشد، تکرار به

شناسی به از زبانصفوی در کتاب  (.193: 1321 برخوردار نخواهد بود )صفوی،

ها را در برد که کیفیت تکرار واجمی گونه توازن در سطح واج نام از هفت ،ادبیات

سادگی ساختار  دلیلبه ،دهد. در متون شعر کودکها نشان میآغاز، میانه یا پایان واژه

ها ذکر ای و تکرار همخوانی تکرار واکهها را در ذیل دو عنوان کلّتوان نمونهزبان، می

 کرد:

از آن تحت  ،ت کوتاه یا بلند در هجا که در بدیع: تکرار مصوّای. تکرار واکه1ـ1

 نام برده شده است: (1325:31 )شمیسا،« صداییهم»اصطالح 
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 رفتم باال صدا بود»

 صدا توی هوا بود

 از یه هواپیما بود

 سوار شدم رو بالش

 گشتم رو دریا و دشت

 تو راه به من خوش گذشت

 خیلی دلم شاد بود

 اومدم پایین باد بود

 پایین فرودگاه داشت

 (13: 1320 )کشاورز،« به آسمون راه داشت

شوند و با یه القاگرند و زمانی که بسامد باالیی داشته باشند، بالفعل مها بالقوّواج

ها با (. آمیختگی واج03 :1321 مفهوم و مضمون شعر در تناسب هستند )خراسانی،

تواند معنای موجود در آن را تقویت کند و قدرت القاگری آن را مضمون شعر می

لی به شک ،در همة بندها با محوریت قافیه« آ»ت مصوّ ،افزایش دهد. در این نمونه

اشراف به قدرت موسیقایی قافیه در شعر، کلماتی را  و شاعر با شدهنمودار  محسوس

که معنای مورد نظر او در شعر هستند و با کلمات دارای است عنوان قافیه آورده به

ة معنایی مهم در تقویت شبک یعامل ،«بال، دریا، شاد، آسمون و راه» از قبیل« آ»ت مصوّ

جزء « آ»است. واکة  د آوردهعنوان واژگان محوری شعر به وجوبه« هوا، صدا، هواپیما»

د، ها برای بیان صداهای بلناین واج»های بم و درخشان است. به نظر گرامون، واکه

ریختن، تکه شدن اشیا، فروای شکستن، تکهمثالً صد روند؛هیاهو و همهمه به کار می

« صوت پراوج موسیقی، غریوِ جمعیت یا صدای خنده و قهقهه و نیز صدای رعدآسا

در تمام بندهای شعر، هیاهو و صدای هواپیما را « آ»(. تکرار محسوس واکة 93 )همان:

معنای بلندی « آ» خاصیت آوایی مصوت  ،این بهتر به مخاطب القا کرده است. عالوه بر

 کند.و ارتفاع را بیشتر به ذهن مخاطب القا می

  است. : تکرار همخوان نیز همانند تکرار واکهتکرار همخوان .2ـ1
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 و ظریفه زرافهزرد »

 یه سر داره کوچک و ناز

 بدن داره خیلی درشت

 (2: 1323 )بهاری،« گردن و پاش خیلی دراز

در دو شکل نوشتاری تکرار شده است. این همخوان « ز»، همخوان در مصراع اول

 را معنای زردی و درازی ،در مجموع ،های بعدی نیز در قافیه قرار گرفتهدر مصراع

. همچنین کندمیمؤثرتر به مخاطب منتقل  یبه شکل ،افه هستند()که هر دو ویژگی زر

باعث شده سبکی منقطع به شعر  ،در طول شعر« د»شاعر با تکرار همخوان انسدادی 

بهتر به مخاطب القا  ،بدهد و منظور گوینده را که درشتی و سنگینی اندام حیوان است

 کند.

تکرارهای آوایی است که از شامل آن دسته از  ،توازن هجایی :توازن هجایی .2

ی )نظم تواند کمّ. این همنشینی میشودمیهمنشینی چند هجا در کنار یکدیگر حاصل 

در تعداد هجاها( یا کیفی )نظم در هجاهای کوتاه و بلند و وزن شعر( باشد )رک: 

 (.129: 1321 صفوی،

است  در ایجاد نظم موسیقایی دارد. منظور از درنگ، مکثی ی مهمدرنگ نیز نقش

ترین مشخصة درنگ در نظم های هجایی اعمال کرد. مهمتوان در میان گروهکه می

بخشد سنّتی فارسی، ایجاد وزن دوری است که ارزش موسیقایی باالتری به شعر می

یکی از پرتکرارترین عناصر  ،های هجایی(. درنگ در میان گروه915همان:)رک: 

برد و از دبستان از تکرار لذّت میساز در شعر کودک است. کودک پیش موسیقی

« هاها و سکوت حایل میان آنتسلسل صداها و مصراع»جز از راه  ،دریافت این تکرار

درنگ در نظم شعرکودک موجب  ،شود. از طرفیر نمی( میس193ّ: 1320 )سرامی،

 ،داشته هاد، تنفسی بین آننخوانها را برایش میاو که این ترانه انشود والدین یا مربیمی

هایی برای ایجاد مکانیزم ،د. در شعر کودکنبا مکثی کوتاه به ادامة خوانش شعر بپرداز

 ند از:ادرنگ وجود دارند که عبارت
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 . وزن شعر کودک2-1

گونه موسیقی  به چهار ،هنگام بحث دربارۀ انواع موسیقی شعرکدکنی شفیعی

های ها، قافیهداخلی )جناس بیرونی )وزن(، موسیقی کناری )قافیه و ردیف(، موسیقی

( اشاره ...نظیر وتکرارهای واجی( و موسیقی معنوی )تضاد، طباق، مراعات و میانی

( 935:1321صفوی ) ،(. از سوی دیگر931: 1329 کدکنی،کند )رک: شفیعیمی

ها )وزن، قافیه و ردیف( ط موسیقایی هرکدام از آنمعتقد است اگر بخواهیم توان تسلّ

ین ردیف، به ا >قافیه  >ترسیم است: وزنبلرو قانموداری به شکل روبه ،نیمرا ارائه ک

 توان تسلّط بیشتری در ایجاد تناسب ،بیرونی شعر عنوان موسیقیمعنی که وزن به

بهتر معنا نیز مؤثر است. شفیعی معتقد  وزن در انتقال ،موسیقایی دارد. افزون بر این

آورد و این در طبیعت آدمی است که جود میلذّت موسیقایی به و ،است وزن شعر

کند ها را منظّم میها و جنبشمیزان ضربهزن شعر، برد... وت میخواه ناخواه از آن لذّ

کند امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد می ،و با تأکید به کلمات خاصّ هر شعر

 (.12: 1329 شفیعی کدکنی، :)رک

ز آنکه تقلید آهنگ شوق و هیجان است، معتقد است که وزن، گذشته ا 1اسپنسر»

رود و لذّتی که از آن حاصل جویی در توجه ذهن به شمار میای برای صرفهوسیله

شود، نتیجة آن است که چون کلمات بر طبق ضرب و وزنی معهود و آشنا با هم می

کند و از کوششی که باید برای حفظ و تر درک میها را آسانتلفیق شود، ذهن، آن

 ها را با یکدیگر و سپس معنیببرد تا روابط آن کارای از کلمات به مجموعه ضبط

یت وزن در ایجاد و (. اهم19-10 :1329 )خانلری،« شودکالم را دریابد، کاسته می

 ،ترین شکل موسیقی شعرعنوان کاملجهت است که به، از آن رواج جادوی مجاورت

طوری  ؛کندتر میانتخاب و تلفّظ کلمات را آسان با تأثیر در طبیعت ذهن و روان افراد،

آدمی خودآگاه و ناخودآگاه کلماتی را در  شودمیکه این الزام رعایت وزن باعث 

شفیعی : ی تناسب معنایی با هم ندارند )رکمجاورت یکدیگر قرار دهد که گاهی حتّ

 (.110: 1321 کدکنی،

                                                           

1. Spencer 
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ا نظامی کودکانه دارد ی است؛ امّدارای نظام ،شعر کودک نیز مانند شعر بزرگساالن

شان، در کنار یکدیگر سامان یابند. وزن در که باید عناصر آن به اقتضای نیاز کودکانه

شک در برانگیختن این مخاطبان بدون شعر کودک، عامل بسیار مهمی است و 

 (.192: 1323 نقشی اساسی دارد )دری، ،کوچک

کند مل میتر عموفق ،میبرخی معتقدند شعر کودک در وزن عروضی و رس

ای زبان در اشعار کودکانه باعث شده این ا فضای محاورهامّ (؛90: 1323 )آذرمکان،

برخی و با معیارهای آن بررسی شوند.  بگیرند اشعار عمدتاً در زمرۀ اشعار عامیانه قرار

از  ،هجایی است که مکث در آن -ای، تکیهعامیانه وزن شعر ندمعتقد پژوهشگران

 ،رین اصول و واحد وزن مصراع است. هر مصراع از یک یا چند شطر و هر شطرتمهم

 -ایوزن تکیه(. »13: 1329 زاده،خود از یک یا چند پایه تشکیل شده است )طبیب

« ها اهمیت داردهم تعداد هجاها و هم محل تکیه ،هجایی، وزنی است که در آن

ه در مقایسه با دیدگاه شعر ترین تفاوت این دیدگا(. مهم153: 1323 )آذرمکان،

در تقویت  ی مهمنقش ،عروضی، اعتقاد به وجود تکیه و مکث در وزن شعر است. تکیه

کالم  جان ،تکیه»به گفتة خانلری  آن دارد.موسیقی شعر و القای بهتر مفاهیم درون 

هم  اوشود (. وجود تکیه در ساختار وزنی شعر کودک باعث می100: 1329« )است

ی مضاعفی را دریافت کند و هم معنای شعر را با طمأنینة بیشتری درک لذّت موسیق

 .نماید

های کوتاه با یک خط عمودی زاده، مکثهمانند دیدگاه طبیب ،شدهنمونة ارائه در

هر مصراع  ،بینیمکه میاند. چنان)/( و مکث بلند با دو خط عمودی )//( نشان داده شده

 در توضیح وزن شعر همان طور کهشود و قسیم میبه دو شطر و هر شطر به دو پایه ت

عامیانه گفته شد، تعداد هجاها نیز در هر شطر برابر نیست. در هر دو نمونة ذکرشده، 

شاید بتوان این وزن را » وجود دارد. 1/3الگوی شعر عامیانه، یعنی الگوی 

 های شعر عامیانة فارسی دانست. بسیاری ازپرکاربردترین وزن در میان وزن

 (. بنابراین به نظر22: 1329 زاده،)طبیب« عامیانه به این وزن است ترین اشعارمعروف



 222  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک

ها و اساس تکیه عامیانة فارسی که بر روشنی بر تطابق وزن شعرآید این موارد بهمی

 کند. کودک داللت می اند، با شعروجود آمدههجاها به

 1/3 -/ - -//  - -/  - -دویدم  دویدم و»

 1/3-/ - -// - -/ - -تق رسیدم به تق و

         1/3 -/ - -//- -/  - -تق تق و دادم به دارکوب

 1/3 -/ - -//  - -/ - -دارکوب به من درخت داد

 1/3 -/  - -/ - -// - - -درختو دادم به نجار 

 1/3 -/  - - //- -/  - -نجار به من یه تخت داد

 1/3-/ - -// - -/  - -رو تخت خود خوابیدم

 1/3-/ - -//  - -/ - -از تق تقی شنیدمب

 1/3- -/  -// - -/  - -تق تق صدای در بود

 (9: 1329 )کشاورز، 1/3 -/ - -//  - - -/  -« دارکوب نبود پدر بود

 های کوتاه. مصراع2ـ2

طرح است، درنگ سازی که در بستر وزن شعر کودک قابل یکی از موارد موسیقی

 و تأثیر بیشتر درنگ در این نوع شعر شده، درنگ شعری است و آنچه باعث تأکید

دارد.  ی مستقیمها ارتباطمصراع ها( است که با کوتاهیها )مصراعپایانی جمله

ا آنچه باعث تقویت و تأکید امّ ؛ساز هستندعاملی موسیقی ،ها به خودی خوددرنگ»

با رسیدن به هر ای است که گرفتن جمالت به گونه شود، طرز قرارها میبیشتر درنگ

دلیل شعرکودک بهدر (. 129: 1321 )رستمی،« پذیردجمله نیز پایان می ،وزنیدرنگ 

های پایانی شود، درنگسروده می های رباعی، مثنوی و دوبیتیاینکه بیشتر در قالب

 مانند: ؛کندتر نمود پیدا میمؤثر یبه شکل ،جمالت

 اتل متل هیس»

 بچه ساکت باش!

 معلم اومد

 هرکی سر جاش
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 اتل متل مشق

 دفترها رو میز

 خش خشِ کاغذ

 های ریزخط خط

 اتل متل درس

 درس الفبا

 نوشتم« بابا»

 (11: 1329، )کشاورز «باچی؟ دو تا با

آهنگ جمله نیز با  شده،شده، جمله در یک مصراع یا یک بیت تمام ارائه مثال در

 است. یافتهنقش مهمی  ،ل معنای شعرکه در انتقا شودمیخوبی ادا ، بهپایان یافتن جمله

 گووایجاد پرسش و گفت .2ـ2

 گوست.وگفت پرسش و جادیدرنگ در شعر کودک، ا جادیا یاز راهبردها یکی

ه و درنگ در متن شعر، باعث جلب توجبا ایجاد تکیه  ،در این اشعار کردنسؤال 

خواننده آسان به ذهن  را انتقال آن ،خواننده و شنونده به مفهوم درون شعر شده

آن را  برخی از محقّقان این حوزه، ،اهمیت سؤال در شعر کودکدلیل کند. بهمی

: 1322 دانند )جاللی،سنگ با وزن و تخیّل میهم ،عنوان یکی از سه رکن اصلی شعربه

به رشد  یرتشیتوازن در متن شعر، اشارت هرچه ب جادیبر ا شگرد عالوه نیازیرا ؛ ( 21

 ،شناس برجستة سوئیسی، روان1اژهیدارد. پ اتیعملشیودک در دورۀ پک یشناخت تفکر

احتماالً  ینیبانیخودم»دارد. « نیبانیخودم»تفکر  ه،دور نیمعتقد است کودک در ا

و  کندیطور دائم سؤال ماست. او به یاتیعملشیصة کودک پمشخّ نیترتوجهلقاب

 یممکن است حتّ ،کودک ینیبانیمخود نیهم دلیلم وحده باشد. بهاصرار دارد متکلّ

 نیبه صحبت کردن ادامه دهد. او در ا دهد،یکس به حرفش گوش نمچیه یوقت

را زنده  جانیب یایدارد و همة اش داعتقا یانگارزنده ای «یجاندارپندار»به  ،مرحله

                                                           

1. Jean piaget 
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 از یاریاز بس اژهیزنده باشند و با او صحبت کنند. پ توانندیم هابازیاسباب دانسته،

که کودکان  افتیاند و درزنده دیباد، رودخانه، ابر و خورش ایکودکان سؤال کرد که آ

-12: 1322 پور،نیبه نقل از ام ،یج ی)دورت« پندارندیها را زنده مآن ،هفت سال ریز

12 .) 

شناختی و نیاز مخاطب های روانپرسش در شعر کودک، با توجه به ویژگی

شود. ایجاد می بین و جاندارپندار اوه با تفکر خودمیانخردسال برای ایجاد فضایی مشاب

اعم  -های داستان گو با شخصیتوشاعر با طرح سؤالی از زبان کودک و آغاز گفت

که  را مطالبی -گفتن هستند از جاندار یا غیرجاندار که از نظر کودک قادر به سخن

از زبان خود  رانهماه یکند و به شکلبیان می ،به کودک دارد را قصد آموزش آن

دهد. همچنین آنچه شگرد درنگ را برجسته شده پاسخ میکودک به سؤال مطرح

ها ایجاد گوی شخصیتویی است که با طرح سؤال و گفتهاسازد، کوتاهی مصراعمی

 کند. برای نمونه:کالم را تقویت میشود و موسیقیمی

 بینماین چیه؟ هر وقت می

 دهتیلیک تیلیک صدا می»

 آدقتی صداش درنمیو

 (1: 1329)کشاورز، « کنم که اون خوابهفک می

*** 

 سالم شما یه اسبید؟»

 پس چرا پا ندارید؟

 تون کو؟صدای شیهه

 سروصدا ندارید؟

 اسم قشنگ شما

 که اسب دریاییه

 شباهت شما با

 یه اسب خشکی چیه؟
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 اونا بزرگ و قوی

 میون باغ و صحرا

 شما کوچیک و زیبا

 (3: 1320)مردانی، « به زیر آب دریا

 صوت(اسم آوا،آوا )نامصوت .2

شعرکودک بررسی کرد،  آوایی درتوان ذیل توازن دیگر از مواردی که می یکی

شود که با آوا به الفاظی اطالق میآوا، اسم صوت یا نامصوت»آواها هستند. صوت

برخورد اشیا  الهام از محیط اطراف، اعم از صدای انسان، حیوان، صدای اصطکاک یا

ا از آنجا که امّ گردند؛ب تلقی شود. این کلمات ممکن است ظاهراً مرکّو... ساخته می

آواها گاهی با شوند. نامساده نامیده می تجزیه نیستند، کلماتدار قابل معنی به اجزای

تولید  ،جزء تکرار عینی یک جزء و گاه با تغییراتی در جزء دوم یا با واو عطف بین دو

ساده و تکرارپذیر آواها هم به حکم (. صوت191: 1323 )نیکوبخت،« شوندمی

از دبستان، از موارد جادوی تطابق با تفکر عینی کودک پیش دلیل بودنشان، هم به

مجاورت در شعر کودک است؛ زیرا هم گزینة خوبی برای آشنایی کودک با محیط 

 ای نمونه:پیرامونش است و هم جنبة بازی وسرگرمی دارد. بر

 اتل متل ویز»

 ویز ویز زنبور

 نیشش: یه سوزن

 بال وپرش: تور

 لباس زردش

 کوتاههآستین

 های روشراهراه

 خط سیاهه

 اتل متل جیز!
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 یه نیش داره، تیز

 سازهعسل می

 (19: 1329 )کشاورز،« زنبور ویز ویز

*** 

 دنگ و دنگ و دنگ»

 صدای چیه؟

 صدای تفنگ

 آد؟می از کجا

 از میدون جنگ

 تیک و تیک و تیک

 صدای چیه؟

 ساعت پرکار

 آد؟از کجا می

 از روی دیوار 

 تق وتق وتق

 صدای چیه؟

 صدای دارکوب

 آد؟کجا می از

 از درخت و چوب   

 شر و شر و شر

 صدای چیه؟

 صدای آبشار

 آد؟از کجا می

 (935: 1322 )شعبانی،« از کوه و کوهسار

 مقافیة مقدّ .2
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 ةذیل توازن آوایی، در شعر کودک بررسی کرد، قافیتوان از موارد دیگری که می

یکی از صنایع شعری است و عبارت است از به کاربردن دو یا  ،ممقدّ ةقافی»م است. مقدّ

: 1321 شوند )طالقانی،چند کلمه یا هجا که با حروف همانند یا آوای یکسان آغاز می

039.) 

طور که  یعنی همان ؛ا برعهده داردر ، همان نقش قافیة پایانیم از نظر ادبیمقدّ ةقافی

 کندای که در پایان بیت خواهد آمد، آماده میبینی واژهذهن را برای پیش ،قافیة پایانی

تر در ذهن بازتاب های پایانی زودتر و دلنشینآهنگ موسیقایی واژه ،و در نتیجه

اژۀ وجوی حرف یا آوای تکراری که وم نیز ذهن را در جستمقدّ ةیابد، قافیمی

دارد و براثر تکرار دو حرف یا آوای نخستین با آن آغاز شده است، به تکاپو وامی

کند و کالم ایجاد میخواننده  یکسان دو یا چند کلمه پیاپی، آهنگی دلنواز در گوش

برای تأکید »م (. قافیة مقد033ّهمان: سازد )افکن میوار و طنینرا آهنگین و موسیقی

ای یا تشدید اثر کالم و انتقال بهتر احساس شاعر به نکته منظور شاعر و تکیه بر

جمال جان بی». در بیت مشهور (025همان: « )گیردمورد استفاده قرار می ،خواننده

(، 139: 1329قّا که آن ندارد )حافظ، هرکس که این ندارد ح جانان میل جهان ندارد/

اند. استفاده فیة مقدم را ساختهقادر کنار یکدیگر، « نان، جهانجان، جمال، جا»واژگان 

عالوه بر رعایت ، هماهنگی و تناسب کالم را افزایش داده ،م در این بیتاز قافیة مقدّ

 کند.شناختی متن، توجه خواننده و شنونده را نیز به محتوای کالم جلب میوجه زیبایی

نیم. این کنوع موسیقی در ادبیات کودک اشاره می هایی از اینبه نمونه ،در ادامه

ا در عنوان امّ ؛نثر است ،متن اثر .است هافسقلیجلدی 10عناوین مجموعه  ،ترکیبات

محتوای داستان اشاره کند و  همؤثرتر ب یها از این نوع توازن استفاده شده تا به شکلآن

: چونعناوینی  ؛کودک با شنیدن عناوین، محتوای داستان را برای خود یادآوری کند

 .شو شکمو، کاکا کثیفه، نانی ناز نازو و... لی لی لجباز، شو

قافیة مقدم را تشکیل  ،در سه کلمة مصراع اول« ز»تکرار همخوان  ،زیر مثالدر  

ویژه شعر کودک که سرشتی موسیقایی و هذکر است در شعر و بشایان اند. داده
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ری بدون اینکه به تفاوت نوشتا ؛ایجاد صوت و آواست ،آنچه مهم است ،شنوایی دارد

 ،اندشده های زبان فارسی که از زبان عربی گرفتهها اهمیتی قائل شد. واجواج

و  اندقابل درک ،ها در زبان فارسی به شکل بسیطامّا این واج دارند؛ متفاوت یواجگاه

ها توجّهی ندارد. در این نمونه نیز تنها ارزش کاربر زبان فارسی به تفاوت واجگاهی آن

 نظر گوینده و مخاطب شعر است.مورد  ،صوتی همخوان

 زرد و ظریفه زرافه»

 یه سر داره کوچک وناز

 بدن داره خیلی درشت

 (2: 1323 بهاری،) «گردن و پاش خیلی دراز

 توازن واژگانی .ب
آفرینیِ به نقش ،سطح واژه، گروه و جمله در توازن واژگانی، تکرارها در

 پردازند.موسیقایی می

هاست که در بدیع تکرار در واژه اد موسیقی از طریقسطح واژه: ایج تکرار در .1

هایی مانند تصدیر، سجع و آرایه و مانند انواع جناس ،ذیل اصطالحات زیادی ،سنّتی

به دو صورتِ  ،شود. تکرار یا همگونی در واژهترصیع، موازنه و... بررسی می

 گردد.ناقص پدیدار می کامل و همگونیهمگونی

آوایی بخشی از دو یا چند ناقص، تشابه نظور از همگونی همگونی ناقص: م .الف

انواع  (. قافیه، سجع و صناعات وابسته به سجع و912 :1321 واژه است )صفوی،

میان این صناعات،  (. از991 )همان: ناقص هستند صناعات حاصل از همگونی ،جناس

صر در ساختار شعر ترین عنمحوری ،بیشتر در شعر کودک دارد. قافیه ایهجلو ،قافیه

انتقال و سپردن معنا به حافظه و قدرت  ،ترین وظیفة آنکودک است که مهم

باره در این، موسیقی شعرگری آن برای کودک است. شفیعی کدکنی در تداعی

ذهن آدمی با شنیدن یک شعر، بعد که بخواهد آن را از حفظ بخواند، در »گوید: می

شکل آهنگ و همیعنی از یادآوری کلمات هم ؛ردگیبسیاری موارد از قافیه کمک می

اند ها بودهپی آن افتد که این کلمات درجمالتی می ای است، به یادکه کار بسیار ساده
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از این  -هرکس به تناسب احتیاجش در حفظ شعرها -و ما خود در زندگی خویشتن 

ه برای حفظ شعرها، از عنوان یک راه سادانیم بهتوایم و میها بردهخاصیت قافیه بهره

نسبت نیز  همین(. به 21: 1329 کدکنی،)شفیعی« های شعرها استفاده کنیموجود قافیه

های مورد نظر در متن ،ت قافیه را در شعر کودک سنجید. برای مثالتوان این خاصیمی

 خوبی نمایان است که شاعر برای آموزش و انتقال مفاهیم و مطالب موردبه ،تحقیق این

بهتر بتواند آن مفاهیم  ،نظر خویش، کلمات کلیدی بیت را در قافیه قرار داده تا کودک

در ذهن خود تداعی کند. این شاعران برای تشخّص را ها آن را به حافظه بسپارد و بعداً

 اند:از دو شیوۀ کلّی بهره برده ،قافیه دادن به کلمات

 ها یا هجاها در کلمة قافیهتمایز واج. 1

متن دارند،  تمایزی که با بافت دلیلها یا هجاهای قافیه بهین شیوه، واجدر ا

خردسال خود  ذهن مخاطب هبیشتر ب یصمعنا را با تشخّ یافته،موسیقایی برجستگی 

 کنند. برای نمونه:منتقل می

 فشنگههاش تو لوله /تفنگهاسمش چیه؟ »

 (153: 1320، نیا)قاسم «جنگهچون که برای /  دوسش ندارم اصالً

ص کلمة قافیه و جلب توجه شنونده به باعث تشخّ« هگِ»تمایز هجای  ،دراین نمونه

 مضمون درون شعر شده است. ،موسیقی و به تبع آن

 بودشیر رفتم باال »

 بودپیر دندون نداشت 

 بود سیر نخورد منو 

 نداشت جونرفت راه نمی

 (12: 1320 ،)کشاورز« نداشت پریشونیال 

های قافیه واج ،متفاوت دارد. در دو پارۀ اول ایقافیه ،پارۀ شعر هر ،در این نمونه

با جلب توجه ذهنی و  ،تر کردهتمایزی که با بافت خود دارند، قافیه را برجسته دلیلبه
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ر در دیگ یپارۀ سوم نیز شرایط اند.معنا اثر گذاشته بر انتقال مؤثر ،شنوایی مخاطب

 کرد.اشاره خواهیم ،پردازی دارد که در ادامهقافیه

 دویدم و دویدم      »

 به یک اتو رسیدم

 درازی   دمگفتم چه 

 بازیآی من و تو می

 اتو دمش رو تاب داد 

 با ناز به من جواب داد 

 با من بازیخطر داره 

 (15: 1329 )کشاورز،« با منبازی همنشو تو 

، خاصیت صوتی ندمایزها متاینکه در واج عالوه بر ،در این نمونه نیز کلمات قافیه

 .کندمیشرایط خطرناک سوز و سوختن را بهتر به کودک منتقل  ،«ز»همخوان 

بیتی برای عنوان از  ،هایی هم که جنبة روایی متن غالب است، شاعردر برخی ترانه

ای از داستان قدرت ثبت در حافظه دارد، خالصه ،که قافیهاز آنجاو برد بهره میکتاب 

 :سازدمیتر و قدرت یادآوری آن را برای او آسانکند میمنتقل  ذهن کودک هرا ب

 (1329 )مزینانی: دوسته با فیل و اردک/ نی تو مهد کودکمیـ می

 (1329 )مزینانی: جاش توی مهدکودکه /نی دخملی عروسکهـ نی

 (1329 )مزینانی:کنه کالغ شده فکر می /نی دخملی چه داغ شدهـ نی

 هجاهای قافیه در نزدیکی قافیهها یا تکرار واج .2
ها یا هجاهای کلمة نزدیک با توازن واجی دارد، واج یشیوه نیز که شباهت در این

 موسیقی و معنا را با ،هماهنگی با قافیه دلیلشده و بهقافیه در طول مصراع یا بیت تکرار 

 اند. برای نمونه:هم تقویت کرده

 رفتم باال شیر بود»

 وددندون نداشت پیر ب

 رفت جون نداشتراه نمی
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 یال پریشون نداشت

 بود پایین، پنیراومدم 

 بود شیرمال  پنیر،

 بود شیشه، توی شیراین 

 (1320:12 ،)کشاورز« بود بیشه، توی شیراون 

 است قرار داده« پنیر»را در همسایگی « پایین»کلمة  ،در این نمونه، سیر روایی شعر

به شکلی انتخاب شده که اگر « یر و بیشهش»ترکیب  ،طور در مصراع آخر و همین

شد، آن تأثیر اولیه را نداشت جایگزین بیشه می ،ای مانند جنگل یا هرکلمة دیگرکلمه

 داد.را کاهش می گری آنتداعی و وحدت معنایی و قدرت

 اسمش چیه؟ خیاره/ لباس سبزی داره»

 کن قاچشبیار  چاقوکن/  ماچشخوشگله  چه

 (93: 1320 نیا،)قاسم« آهان نمک بپاش روششده فراموش/  چیآخ 

را « چ»اینکه همخوان دلیل در این بیت صرفاً به« چه خوشگله ماچش کن»عبارت 

چاقو و »بعد  ،تواند در تقویت موسیقی مفاهیم مصراعبار در خود دارد و می دو

 . است آورده شده ،مؤثر باشد« کردن خیارقاچ

 توازن نحوی .2

 ی خاصها ساختارهای دستوری )نحوی( کالم در جمله با شرایطگونه توازندر این

سه گونة تکرار  ،نقش داشته باشند. این نوع توازن ،توانند در موسیقایی کردن سخنمی

های سازی نقشی را در خود دارد. در نمونهسازی نقشی و جانشینساخت، همنشین

ا دو امّ ی نقشی یافت نشد؛سازای برای جانشیننمونه چهی ،شده در این تحقیقبررسی

 :ندسازی نقشی موجودگونة تکرار ساخت و همنشین

ساخت به معنای آرایش عناصر دستوری جمله است که ساخت:  تکرار .الف 

و وزن و  شودجا تواند جابهی جمله، میبه شرط مشخّص بودن نقش هریک از اجزا

موجب تغییر آهنگ و  ،جاییِ خودها که با جابهآهنگ مختلفی بگیرد. این ساخت
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شوند ، تا حدّ زیادی موجب حفظ وزن جمله یا شعر میشوندتأثیرپذیری بیشتر می

 (. 35: 1323)اسدی، 

عی موجود هستند که هرکدام با یک های متنوّشده، مجموعهدر میان آثار بررسی

فتم راز جمله: مجموعة  ؛اندهایی با مضامین متفاوت را بیان کردهترانه ،الگوی مشخص

( یا مجموعة 1329از کشاورز ) ،دویدم و دویدم به... رسیدمو مجموعة  باال اومدم پایین

 (.1320نیا )از شکوه قاسم اسمش چیه؟

چند نقش دستوری یکسان، همنشین  ،که در آنسازی نقشی: نشین. همب

ت نحوی در ادبیا های پرتکرار توازنسازی نقشی نیز از نمونهشوند. همنشینمی

از  های شیموشیموترانهجلدی 39شده، مجموعة های بررسیک است. در نمونهکود

دارای روایتی  ،این توازن را دارد. این مجموعه از آثاری است که بیشترین بسامد

رنگ و سیر روایی داستان یکند، پِخود همراه می آنچه کودک را با که منظوم است

دلیل آن هم  و سازی نقشی سود برده استنشینها از همشاعر در عناوین داستان .است

. برخی از این استدر متن اثر موجود  هایگری مفاهیم روایتقدرت تداعی ،بیشتر

آفرینی صرفاً برای ایجاد موسیقی و قافیه ،دار هستند و برخی دیگرمعنی ،هاهمنشینی

ه )مزینانی و شیمو، صدف، ستاره/ دریا چه کیفی دار»توان به اند. برای نمونه میهآمد

( همان) «گیره چیک و چیکشیمو، نه دور نه نزدیک/ عکس می»و (« 1329 دیگران:

 اشاره کرد.

 سراییهیچانه
توان در موسیقی شعر کودک به بررسی آن پرداخت، جنبة دیگری که می

ت و مخاطب آن تخیّل سبکی از جنس ادبیات کودک اس ،هیچانه»سرایی است. هیچانه

با  ،کنند. این سبکدیگر کشف می یکانی است که جهان را با منطقومرزِ کودحدّبی

گیرد شکستن ساختار زبانی معمول و گریز از معنا، در بافتی آهنگین و خیالی شکل می

ناشدنی دار، کودک را به اوج لذّتی وصفهای ناممکن و خندهایجاد موقعیت و با

ها موسیقی است. ویژگی هیچانه ترین(. اولین و برجسته0: 1329)ترابی، « رساندمی

های سازی، بازیها از طریق قافیهموسیقیِ برخاسته از وزن و ریتم موجود در هیچانه»
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های عجیب و غریب و استفاده از صداها ها و کلمات، ساخت واژهکالمی، تکرار واج

های (. از دیگر ویژگی139: 1329، همان« )شودآوایی( ایجاد میو آواها )هم

های شعر، گویی، ساختار زبانی و طنزآفرینی است که در هیچانهمعنیها، بینههیچا

های (. ویژگی139-131)همان:  شوندها ذیل موسیقی هیچانه مطرح میهمگی آن

از جمله وارونگی  ،است ها در نظر گرفته شدهاختصاصی دیگری نیز برای هیچانه

و عبارات، مفهوم رایج خود را از دست افتد که کلمات که زمانی اتفاق می مایهدرون

علت و معلول میان حوادث به هم  ،دقت و صراحت که در آن عدم ؛دهندمی

توجه خواننده به توالی تکرار، وی را اندازه و زنجیروار که در آن، تکرار بی ؛خوردمی

بر  زمانی در کالم و رویدادها و برتری صورتهم ؛کنداز مفهوم اصلی متن دور می

ای را که تنها با واژۀ دیگر سازی، هر واژهتواند در قافیهبرای نمونه شاعر می توا.مح

ها در متن، با هم به کار ببرد توجه به کارکرد و معنی آنآهنگ باشد، بیوزن و همهم

 (.131-139)رک: همان: 

ها را سراغ گرفت که شاعران هایی از هیچانهتوان ویژگیهای حاضر میدر نمونه

ها را هیچانه نظر، اند. از اینها به ارائة مؤثر مفاهیم مورد نظرشان پرداختهخالل آن در

مجاورت در شعر کودک دانست. در  توان یکی از ابزارهای مهم ایجاد جادویمی

 :کنیممیسرایی مشاهده های زیر آمیختگی معنا را در خالل هیچانهنمونه

 به یک گره رسیدم/ دویدم و دویدم»

 خیلی قشنگ و عالی/ رو زدم به قالی گره

 کنمپنجره رو باز می/ کنممن گره رو ناز می

 (15: 1320 ،)کشاورز «کنمغنچه رو گل می/ کنمیه قل دو قل می

گونه هیچ ،«دویدم و دویدم»گویی، در بیت اول موجود است. اولین نمونه هیچانه

گونگی را داراست. در زیآمیزی در بافت شعر ندارد و صرفاً جنبة بامعنی منطق

ایجاد بازی  برایها صرفاً ها و ردیفهای بعدی نیز تکرار آوایی از طریق قافیهبیت

گویی محض وجود دارد؛ گره چه معنیبی ،مثالً در بیت آخر کالمی آورده شده است؛
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 آشنا ،نظر شاعر است مورد ،تواند داشته باشد؟! آنچه در این مثالارتباطی به پنجره می

که با آمیختن هیچانه  بودهکردن مخاطب خردسال با مفاهیمی مانند قالی، گره قالی و... 

 به شکل بازی وسرگرمی به کودک ارائه شده است.

 تلنگ و تولنگ»

 یه بچه پلنگ

 اومده به جنگ

 با دندون و چنگ

 اونو با تفنگ، 

 کنم لنگمن می

 مدنگ و دنگ و دنگ 

 (925: 1322 ،)شعبانی «صلح خوبه یا جنگ؟

در مصراع  - صلح خوبه یا جنگ -، معنای موردنظرش را در این نمونه نیز شاعر

 است صورت زنجیروار آوردهآهنگ و بههای پیش از آن را همآخر قرار داده و قافیه

معنایی را به مخاطب  ،و هم در خالل آن کندمیکه هم جنبة هیچانگی شعر را تقویت 

 .نمایدمیالقا 

 

 گیرینتیجه
های جادوی مجاورت در قالب سه گونة توازن آوایی، واژگانی و ا بررسی ویژگیب

 شود:مطالب زیر دریافت می ،نحوی در شعرکودک

توازن آوایی: توازن آوایی نمایندۀ اصلی مبحث نظم در ادبیات است که نتیجة  .1

های نمونه ،همخوانای و توازن ادبی است. توازن واکهایجاد موسیقی در متن  ،بارز آن

پررنگ توازن آوایی هستند که بسامد زیادی از موسیقی اشعار کودک را تشکیل 

های آن نیز به تعداد زیادی دیده هجایی و گونه هایدهند. درنگ میان گروهمی

 تأکید بر معنایدلیل داشتن ساز است، بهشود. درنگ عالوه بر اینکه عاملی موسیقیمی
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یکی از شگردهای مهم  ،رو یز دخالت مستقیم دارد؛ از این، در انتقال مؤثر آن نمتن

 ایجاد جادوی مجاورت در شعر کودک است.

 ،قافیه است. قافیه ،یکی از صنایع ادبی مطرح ،توازن واژگانی: در توازن واژگانی .9

گری و اهمیت موسیقایی قافیه از ارکان مهم ساختار شعر کودک است. قدرت تداعی

مایة کردن کلمة قافیه در بافت بیت، آن را دست اعران با برجستهکه ش است باعث شده

این  .معنای شعر به ذهن مخاطب قرار دهند مهمی در تکمیل موسیقی بیت و ارائة مؤثر

مهم و تأثیرگذار در اثبات فرضیة جادوی مجاورت در شعر  یکی از عناصر ،موضوع

ها و هجاهای قافیه یا تمایز واجبا دو شیوۀ  ،کودک است. برجستگی قافیه در این آثار

 است.بروز یافته  ،ها و هجاهای مشابه در نزدیکی قافیهتکرار واج

سازی نقشی و ساخت، همنشین توازن نحوی: توازن نحوی با سه گونة تکرار .3

هیچ  ،شدهرسیسازی نقشی در آثار بریابد. جانشینسازی نقشی بروز میجانشین

عنوان عامل موسیقایی که بهدارد،  هایییز هرچند نمونهنمودی نداشت. تکرارساخت ن

های تواند ذیل مصداقطرح نیست و نمیبر ارائة مؤثّر معنا نیز تأثیر بگذارد، قابل 

سازی نقشی نیز در برخی از شود. همنشین جادوی مجاورت در شعر کودک مطرح

و برخی دیگر هیچ معنایی بود دار ها معنیبرخی از این همنشینی دیده شد کهها نمونه

 .بود آفرینی مطرح شدهکالمی و قافیهعنوان بازیو صرفاً به در خود نداشت

در بافتی آهنگین  ،ها که ساختار زبانی معمول را شکستهسرایی: هیچانههیچانه .1

ساز در شعر کودک هستند که شاعران یابند، یکی دیگر از عوامل موسیقیبروز می

و در بیانی  گنجانندمیرا  خود نظر ها معانی و مفاهیم موردالل آنسرا در خکودکانه

ها یکی از هیچانه ،کنند. در تحقیق حاضرمخاطب عرضه می هب ،گونه و تأثیرگذاربازی

توان اند و میای ایفا کردهنقش عمده ،عواملی بودند که در بروز جادوی مجاورت

د جادوی مجاورت در شعر کودک معرفی فرعنوان یکی از شرایط منحصربهها را بهنآ

 کرد.
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کند، غالب آثار شعر کودک را نمایان میشده، آنچه نشان در میان آثار بررسی

است. توجه موجود و ملموسی است که در بیان ویژۀ این آثار  پردازیِ عامدانهموسیقی

 ،مستقیمورت ضمنی و غیرصمعانی و مفاهیم به و تأکید به ساختار زبانی و اشاره به

مبتنی بر این بوده، شناسانه روان ،یک نوع نگرش .تواند باشدمتأثر از دالیل متعددی می

بیند، است که کودک دورۀ پیش از دبستان که تمام تفکر و دنیای خود را در بازی می

با مفاهیم اطراف خود  نیزآید و به ارضای نیاز درونی خود برمی ،طریق چنین بیانی از

یادگیری هدایت رسمی با آمادگی مضاعف به محیط  ،طریقو از این  شودآشنا می

 ،گرایانهحاکی از این است که این نگاه فرمالیستی و ساخت ،شود. نگرش دیگرمی

در ادبیات معاصر به جایگاه کودک و  کهکودک است. چناننشان اهمیت به کودکی 

معنا که هنر و زیبایی دکان بدین ناب کو ، ادبیاتگردیدای ویژه کودکی عنایتمفهوم 

. شد کودک سازگار باشد، مورد توجه واقع جویتلذّبا طبع  ،ساختار شعر و داستان

دار چنین تواند میراثهی به مباحث ساخت و زبان در ادبیات کودک میچنین توج

جادوی مجاورت در شعر کودک با توان گفت در مجموع، میدیدگاهی نیز باشد. 

 شود.کودک می درساز نشاط و یادگیری توأمان وگانة خود زمینهکارکرد د

 

 نوشتپی
ادبیات کودک که از دیرباز عمدتاً با بار ارشادی و دستوری آن شناخته شده، در دورۀ . 1

دچار تحول و دگرگونی شد.  ،زمان با آشنایی ایرانیان با ادبیات و فرهنگ غربهم ،مشروطیت

تی ادبیات کودک را شکست و با اولین کسی بود که پوستة سنّ ،نو در ایران گذار شعرنیمایوشیج، بنیان

گیری ادبیات کودک بدان نیاز داشت، فارسی برای شکل نوآوری در وزن، انعطافی را که وزن شعر

نگرد و گیری ادبیات ناب کودک شد که به کودک همچون کودک میساز شکلآورد و زمینه پدید

ای که زیبایی را عنصر پدیده ؛داندة معنایی و هم از جنبة شناختی متمایز میرا هم از جنب کودکشعر 

شاعران متعددی به سرودن شعرهای  ،. در چنین شرایطیشناسدبنیادین و نخست شعر برای کودکان می

 که مولود آشنایی با غرب بود )رک: قایینی و روی آوردند ایهای نوگرایانهکودکانه با ویژگی

 (.399-9/399: 1329 محمدی،
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زۀ فلسفه و ماهیت ادبیات محور در حومحور و زیباییهای اخیر نیز دو رویکرد آموزشدر سال

های اولیة نقد و ها گامبا نقدهای موافقان و مخالفان آنو ی و آکادمیک مطرح صورت جدّکودک، به

 .برداشته استپردازی در این حوزه را نظریه

 

 منابع
وزن شعرکودک: عروضی؟ هجایی؟ یا (، 1323جزه ) نجاتیمرتضی  و اهللآذرمکان، حشمت -

 .119ـ151صص  ،35 ۀمارپژوهی، سال هشتم، شادب ة، فصلنامهجایی؟ -ای تکیه

 .افق :، تهران(شعر از شش شاعر 09) اسمش چیه؟ ،(1320)ابراهیمی، جعفر و دیگران  -

، مجاورت در امثال عامیانه بررسی جادوی(، 1323) خمانمحمدرضا رضا و اسدی، علی -

 .29ـ00 ، صص1 ، ش9ل دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه، سا

 مروارید. :، تهرانشعر و کودکی(، 1322امین پور، قیصر ) -

 .افق :، تهرانجانوران ته آب: با سر بریم توی کتاب ،(1329)بهاری، نیلوفر  -

 ک افق.، تهرانیوانات جنگلدر پوست ح های جینگیلی،بچه(، 1323ـــــــ )ـــــــ -

 ماهی. :، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی، تهرانمبانی نظریه ادبی(، 1321برتنس، هانس) -

شناسی ادبی، زیبایی مجلة، شناسی آثار ناصر کشاورززیبایی(، 1321رانوند، نسرین و دیگران )بی -

 . 913ـ122 ، صص90 ۀمار، ش9دورۀ 

 مروارید. :، تهراندت تا تجدّشعر نیما از سنّ ،ام ابری استخانه(، 1322پورنامداریان، تقی ) -

نامة کارشناسی ، پایانها در ادبیات کودکان ایرانشگردهای هیچانه(، 1329ترابی، ستاره ) -

 ارشد، دانشگاه شیراز.

 ة، دوماهنامایران ةای کودکانه در ادبیات عامهشگردهای هیچانه(، 1329ــــــ )ـــــــــ -

 .121ـ193 ، صص13ماره ، ش0 ادبیات عامه، سالفرهنگ و 

نامة ، پایانموسیقی در شعر کودک با نگاهی به شعر دهة هفتاد(، 1325ترشیزی، ناهید ) -

 .ارشد، دانشگاه تربیت معلم سبزوارکارشناسی 

 ۀشمار، کتاب ماه کودک و نوجوان، اوزان عروضی در شعر کودک(، 1322جاللی، مریم ) -

 .29ـ 32، صص 102

 م محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران:، به اهتمادیوان حافظ(، 1329الدین محمد )حافظ، شمس -

 بهنود.
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شناسی بحثی در روان ،ادبیات کودک ادبیات تدریج است(، 1325رضا )حافظی، علی -

 .13ـ 3صص  ،99 ۀشمار نامه ادبیات کودک و نوجوان،، پژوهشمخاطب ادبیات کودک

، 1سال نقد ادبی،  ة، فصلنامبازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل(، 1323لی، کاووس )حسن -

 .32ـ92 ، صص9 ۀشمار

شناسی کالمی شعر کودکانه و پیدایش زیبایی(، 1325محمد و همکاران )شناس، علیحق -

 .152 -22، صص 93 ۀهای ادبی، شمار، فصلنامة پژوهشدر کودکان

 توس. :، تهرانوزن شعر فارسی(، 1329خانلری، پرویز ) -

 مرکز. :، تهرانمعصومیت و تجربه، درآمدی بر ادبیات کودک(، 1329خسرونژاد، مرتضی ) -

های نقد ادبی و ، پژوهشهای سناییتحلیل آوایی غزل(، 1321اسانی، محبوبه و دیگران )خر -

 .25ـ01 صص ،91 مارۀشناسی، شسبک

، نامه بهمنیاریال داستانبررسی جادوی مجاورت در امث(، 1323خمان، محمدرضا ) -

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالم.پایان

پیوند وزن و محتوا در شعر مصطفی رحماندوست و ناصر (، 1323دری، نجمه و دیگران ) -

 .109ـ193 ، صص93 ۀمار، ش3نقد ادبی، سال ، فصلنامة کشاورز

ستان سخن )ادبیات فارسی(، ، فصلنامه بهارطول جمله و موسیقی شعر(، 1321رستمی، سمیرا ) -

 .121-132 ، صص92 ۀمار، ش19دورۀ 

دوفصلنامة مطالعات ، موسیقی نثر در تاریخ بیهقی(، 1325حقیقی )مرضیه رضوانیان، قدسیه و  - 

 .139ـ153 ، صص1 ۀدوم، شمار ، سالزبانی و بالغی

 توکا. :، تهرانخرمن شعر خردساالن، (1322)شعبانی، اسداهلل  -

نامه ادبیات پژوهش ،پیوندهای آوایی و شعر عباس یمینی شریف(، 1329ـــــــ )ــــــــــ -

 .193ـ111، صص 05 ۀمارش ،کودک و نوجوان

 سخن. :، تهرانرستاخیز کلمات(، 1321شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 آگه. :، تهرانموسیقی شعر(، 1329ـــــ )ــــــــــــ -

هایی از جادوی مجاورت در جلوه(، 1321) گلچینمیترا و شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

 .19ـ92 ، صص0 و 1 ۀمارادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش ، ضمیمة مجلة دانشکدۀمثنوی

 فردوس. :، تهرانبیان و معانی(، 1323شمیسا، سیروس ) -

 ترفند. :، تهرانپنج مقاله دربارة ادبیات کودک(، 1325علی )سرامی، قدم -

 سورۀ مهر. )شعر و نظم(، تهران: 9و  1، جلد شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1321) صفوی، کوروش -
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شناسی، سال چهاردهم، ، فصلنامه ایرانقافیة مقدم و نغمة حروف(، 1321طالقانی، محمدعلی ) -

 .029ـ039صص  ،00 ۀمارش

 پیدایش. :، تهرانها جورواجورندبچه ،(1329)نیا، شکوه قاسم -

 .افق :، تهرانگربه به من میو داد ،(1329)کشاورز، ناصر  -

 .افق :، تهرانماهی به من آب داد ،(1329)ــــ ـــــــــــــ -

 قلم. شهر :، تهرانپوتکا و پوتکا: اتل متل شعر ،(1329)ـــــــــــــــــ  -

 قلم. شهر :، تهرانسیب بود رفتم باال: رفتم باال اومدم پایین ،(1320)ـــــــــــــــــ  -

 افق.« جلدی(، تهران19)مجموعه نیمیهای میترانه(، 1329)ـــــــــــــــــ  -

 .افق :، تهراندویدم و دویدم به یک پلنگ رسیدم ،(1329)ـــــــــــــــــ  -

 آگاه. :، تهرانشعر کودک در ایران(، 1332کیانوش، محمود ) -

 قدیانی. :نیا، تهرانشکوه قاسم ةبازنوشت، (جلدی10پنج مجموعه ) هافسقلی، (1329)گراس، تونی  -

 پنجره. :جلدی(، تهران0) نی دخملیهای نیترانه(، 1329مزینانی، محمدکاظم ) -

 :)عینکی رفته دریا دوست شده با ماهیا(، تهران نی عینکیهای نیترانه(، 1323ــ )ـــــــــــــــ -

 افق.

 :، تهران(جلدی32مجموعه ) ی شیموشیموهاترانه ،(1329)و دیگران  مزینانی، محمدکاظم -

 پنجره.

 آریانوین. :جلد )حیوانات دریایی(، تهران 2، قلمبههای چشمکتاب(، 1320مردانی، مهدی ) -

مهران مهاجر و محمد  ترجمة، های ادبی معاصردانشنامة نظریه(، 1322مکاریک، ایرنا ریما ) -

 آگاه. :، تهران3نبوی، چ
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