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 آبادی شناختی اشعار کودک پروین دولت نقد زیبایی

 منصور پیرانی

 نور استادیار دانشگاه پیام  

 فاطمه بهرامی صالح

 و مدرس دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

ای از در قرن هفدهم میالدی بوم گارتن آن را به عنوان شاخه. شناسی از گذشته مورد توجه هنرمندان و فالسفه بودبحث زیبایی

شناختی در نقد زیبایی. وا در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارندشناسی شعر عناصر شکل، صورت و محتدر زیبایی. علوم ثبت کرد

آبادی پروین دولت .ساز و خیال پرداز بودن از عناصر اصلی استشعر کودک موزون و آهنگین بودن، صریح و گویا بودن، اندیشه

-این پژوهش به نقد زیبایی. ه استاشعار او تاکنون مورد نقد و تحلیل منسجم قرار نگرفتازجمله پیشگامان شعر کودک است و 

شعر دولت آبادی از لحاظ . پردازدشناسانۀ اشعار او در چند بخش، صورخیال، زبان، موسیقی، محتوی و پیوند شکل و محتوی می

ترین صورت خیال به دنیای کودکان بیشترین بسامد را در شعر شاعرانه غنی است، تشخیص به عنوان نزدیکهای  پرداختن به خیال

. های متعدد داردهای نحوی کهن در شعر او نمونهاستفاده از واژگان و ویژگی. تکرار از مشخصات شعر دولت آبادی است. او دارد

در اشعار دولت آبادی عناصر شکل و صورت . ترین مضامین در شعر او هستندهای طبیعی و رفتاری اصلیتوصیف، پرداختن به پدیده

 . اشعار استمتناسب و هماهنگ با محتوای 

 .آبادی شناسی، صورخیال، زبان، شکل، پروین دولتشعر کودک، زیبایی: هاکلیدواژه

 مقدمه

اخالقی و روان شناختی به خود آن به عنوان ، که باید جدا از مسائل تاریخی، در نقد ادبی نوین زیبایی شناسی بحثی مستقل است

، نقد زیبایی شناختی بررسی عناصر شکل. قابل و نظام دار با یکدیگر قرار دادیک مقوله مستقل پرداخت و عناصر آن را در ارتباط مت

صورخیال و محتوی ، زبان، در نقد زیبایی شناختی شعر؛ موسیقی. صورت و محتوی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند

 . گیرند می در کنار هم مورد بررسی و تحلیل قرار

 ایی شناسی علم زیبة نگاهی به تاریخچ

توان تعریف واحدی از آن ارائه داد ویک چیز را به دلیل داشتن ویژگی هایی خاص یا تناسب و توازن  نمی زیبایی امری است نسبی و

ة به طور مطلق زیبا خواند تشخیص زیبایی و جمال دوستی در میان موجودات زنده فقط به انسان که اشرف مخلوقات و صاحب قو

اما همه دارای عواطف و فرهنگ ، ها ذاتاً به دنبال زیبایی هستندد و امری فطری و طبیعی است انسانتعلق دار، تخیل و تمییز است

ای  هچیزی که در یکی اندیشه و خاطر. طبیعت یکسان متأثّر گردند توانند در برابر آثار هنری و نمی و استعدادهای یکسان نیستند و

. شود ممکن است در دیگری هیچ گونه احساسی ایجاد نکند می ی از غم یا شادی در فردنماید یا موجب ایجاد احساس می را بیدار

به کار رفته، از نظام  (Aesthetics)واژه زیبایی شناسی یا علم الجمال آن طور که در زبان فارسی متداول است و معادله واژه»

  (4، 4963، مارکوزه)«  .این پدیده استهای  مکاوش در معنای جمال و شناخت زیرو ب، گوید که کارش می فلسفی خاصی سخن

زیرا از آغاز پیدایش هنر ذهن آدمی همواره به زیبایی گرایش داشته ، توان ذکر کرد نمی برای پیدایش این پدیده تاریخ دقیقی     

سطو، هوراس و النگینوس ار نظری در این باره را به افالطون و دیگر علمای عهد باستان چون؛های  با وجود این نخستین بحث. است

فلسفی در کتابی ای  همیالدی به عنوان مقول4631شناسی برای نخستین بار در سال اما واژه زیبایی، دهند می نسبت( الن جان نوس)

 (916-915 :4965، مقدادی.)به کار برده شد "الکساندر بوم گارتن "باهمین نام توسط

فن معانی و بیان و قواعد شعر و مجموعه  ، دستورزبان :انواع مختلف آن، ه هنر کشیدبشر در دوران باستان زحمات زیادی در را    

همچنین افکار ، شک افالطونی در مورد شعر، ایجاد شدها  یو رومها  یمعماری و موسیقی به دست یونان، اصول مربوط به نقاشی

اما بشر در دوره باستان نتوانست به ، باستان استة همگی نشان دهنده توجه به زیبایی شناسی در دور، عمیق ارسطو در مورد شعر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
621 

علم زیبایی )در فاصله میان تمدن یونان و قرن هفدهم»: "کروچه "به عقیده ی.زیبایی شناسی به عنوان یک علم مستقل بنگرد

اط وافالطون به به معنی واقعی کلمه وجود نداشت، زیرا این مفهوم فقط در ضمن  قضاوت ها و در خالل امثال وآراء سقر(شناسی

هم در مورد فلسفه هنر یا . فلسفی دیگر رابطه منظمی نداردهای  شود و به عبارت دیگر با مفهوم می صورت جدا جدا و نامرتبط یافت

ی ها هزیبایی شناسی و هم در مورد فن جدل باید گفت که علت فقدان آن از عهد قدیم تا طلوع دوره جدید وضع خاص فکر در دور

 «.کرده است می ون میانه و رنسانس بوده که گاه در ماوراءالطبیعه وزمانی در این جهان وزمانی در جهان بعد سیرقر، باستانی

  (439، 4911، کروچه)

نظام زیبایی شناسی را به صورت علم فلسفی درآورد ، برای نخستین بار در قرن هجدهم "بوم گارتن"همانطور که اشاره کردیم      

فیلسوف آلمانی رقم  "امانوئل کانت"ک علم جدید ومستقل مطرح کرد ولی بزرگترین تحول در این زمینه توسّط و آن را به صورت ی

در ، یابد می گذارد و برای اولین بار در ادبیات تجلی می با پایان یافتن قرن هجده و آغاز قرن نوزده زیبایی شناسی به فرانسه پا. خورد

سه دهه پایان قرن هجده و آغاز . گردد می پیشتاز جنبش زیبایی شناسی، سنده بزرگ رمانتیکشاعر و نوی "ادگارد آلن پو "آمریکا

منتقد و نویسنده انگلیسی نخستین فردی  "والتر پیتر"، قرن قرن نوزده شاهد پیدایش نهضت زیبایی شناسی در انگلستان است

 . پردازد می است که به تدوین اصول فکری این حرکت در انگلستان

. ای. تی، د جنبش زیبایی شناسی سرانجام  به مکتب انحطاط انجامید ولی هیچگاه از میان نرفت و شاعرانی چون ویلیام باتلرهر چن

ضمن آنکه شعار خود کفایی اثر ادبی به عنوان یکی از ارکان مکتب زیبایی ، الیوت را تحت تأثیر خود قرار داد. اس. هالم و تی

 (915-913 :4965، مقدادی). رین جنبش ادبی معاصر یعنی نقد نو گردیدبعد ها پایه گذار بزرگت، شناسی

که در خدمت اغراض واهداف دیگری ای  هبه گون، اما اصول زیبایی شناسی جدید در توجه به هنر به عنوان یک علم مستقل است     

ندگی ندارد واز این رو با اخالق نیز بی داللت عمده نظرگاه زیبایی شناسی جدید این بود که هنر ارتباطی با ز». جز خود نباشد

 (49 :4951، کادن)«.ارتباط است

 زیبایی شناسی شعر

 در بحث زیبایی شناسی شعر همواره باید این نکته را مدّ نظر داشته باشیم که هر شعر از دو قسمت صورت و محتوی تشکیل

یک محتوای خوب ، عری زیبا و خواننده پسند خلق کنندتوانند ش می لفظی و معنوی در کنار هم هستند کههای  شود و زیبایی می

، معیار اساسی در قضاوت یک شعر». جذاب تر و دلنشین تر خواهد بود، زمانی که در قالب کلمات و لغات برگزیده پی ریزی شود

اقد ساختار شاعرانه یک شعر هنگامی ف. توانایی شاعر در ریختن مضمون و مفهوم خاص و شکل نیافته در قالب ساختار شاعرانه است

، است که محتوای آن جدا از صورت ویا خارج از آن بماند یعنی شاعر نتواند آن را از حالت حرف یا نظر به صورت شعر در آورد

یکی از اهداف بررسی چگونگی و دگرگونی و شکل گیری محتوی ، یا هر شکل هنری ادبی دیگر، بنابراین در بررسی ساختار یک شعر

های  زیبایی، معنوی، لفظیهای  اشعار، زیباییۀ در بررسی زیبایی شناسان (24 :4963، نفیسی) «.است( الب شاعرانهق)و مفهوم در

گیرند و سپس چگونگی پیوند عناصر شکل و  می زبان شعری  ومحتوی به صورت مستقل مورد نقد و بررسی قرار، (موسیقی)صوری

 .گیرد می محتوی مورد تحلیل قرار

 ادبیات  کودک 

، مختصر داردای  هخچیان باشد تارکودکه مختص به ک یاتیران به مفهوم ادبیادبیات کودکان و نوجوان نهالی نوپا است ودر ا     

دن به یرس یبراای  هبه عنوان مرحل یو نوجوان کیودکاما همواره به . قائل بوده اندای  هژیت ویاهم کودکت یترب یم برایان از قدیرانیا

متل ها و ، ها ییادبیات کودک را در الال یها هن جلویاول. متر مورد مطالعه قرار داده اندکن دوران را یاند و خودِ ا ستهینگر یبزرگسال

ة ان در دورکودکات یاما ادب. بردند می دن آن لذتیان از شنکودکبود و  یه بر زبان پدران و مادران جارکافت یتوان  می یی ها هافسان

امروز نیز با وجود . شود می ران آغازیدر ا 49از اواخر قرن  یان به طور رسمکودک یتاب براکنوشتن ، بدای می یگریدة ت جلویمشروط

علمی و اصولی در این زمینه اندک های  شناسند و میزان کتاب ها و پژوهش نمی توجه به ادبیات کودک بسیاری آن را به رسمیت

سب اعتماد به نفس ک، یو هنر یو نوشتار یانیب، یزبانهای  ییاد گرفتن توانای، سب تجارب تازهک یاما نیازکودک به ادبیات برا. است

 . امری ضروری است یو عاطف یذهن یها هخواست یو ارضا
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   شعر کودک

 کف مشترین تعاریا یمؤثر دانسته اند، اما آنچه در تمام کودکف شعر یو تعر ییبایرا در ز یاریعوامل بس کودکناقدان شعر      

ث یچه از ح، بایاست موزون و ز یالمک کودکشعر ». شود وزن و آهنگ است می شمرده کودکشعر  یاصل یها هصیخصاست و از 

گر یاما در مورد اشعار د، است یافکلمات کب اصوات و کیتر یدر مورد اشعار بی معن)، ث مضمونیچه از ح، لماتکب اصوات و کیتر

 یاست براای  هلیشود و وس می لمات بناکاصوات و  یقیموسۀ یبر پا کودکشعر  (ددر آنها وجود داشته باش ییباید هر دو عامل زیبا

 (33 :4932، آهی و دیگران) «کودکت و آواز کحر، یباز

ن یتر یدهند همواره سه عامل را اصل می ارائه کودکه در مورد شعر ک یات متفاوتیان نظریدر م کودکات یصاحبنظران ادب    

ن سه صفت در هر شعر به یا. انگر بودنیا و بیگو-9 ز بودنیال انگیخ -2ن بودن یآهنگ-4 :دانسته اند کودکشعر  ییبایعوامل در ز

 .سان در بر نداردیکهر سه صفت را لزوما  یند اما هر شعرک می دایجلوه پای  هگون

 یقت اصلیودر حق. ندک می در خواندن شعر با آن ارتباط برقرار کودکه کاست  ین عنصریاول یقیآهنگ و موس :آهنگین بودن 

الم ک یتر باشند توجه شان به معان کوچکهر چه  ها هبچ، ن استیین پایان به خصوص در سنکودک یت شعر براین عامل جذابیتر

 ایبا آن به دن، ان استکودکعت یوزن و آهنگ در طب. باشد می یقیآن هاست موس یشش براکمتر است و آنچه عامل جاذبه و ک

آورد  می به زبان کودکه ک ین لغاتیاول. رود می به خواب ییال ال یقیرد و با موسیگ می تم تپش قلب مادر آرامیبا ر کودک، ندیآ می

ن عوامل در یتر یاصل( رارکت، هیقاف، وزن). باشند می نیهمه آهنگ... لولو و، جوجو، ماما، بابا، ین یچون ن یلغات، آهنگ است یدارا

 .ت دارندیاهم کودکدر شعر  (تضاد، تناسب) یمعنو یقیعناصر موسان یو از م. هستند کودکشعر  یقیموس

از عناصر  یکیز ین کودکدر شعر ، شود می شعر شمرده ییبایه در شعر بزرگسال از عناصر زکال همان گونه یخ  :خیال انگیز بودن

ه کدارد و از آنجا  می شه وایدو ان ییایرا به پو کودکل یتخة قو کمکبه  کودکشعر ، باتر شدن شعر استیهر چه ز یبرا یاساس

اء و یال با تمام اشیخ یایدر دن کودک. ز در شعر او پر رنگ تر استیال نیل بزرگسال است نقش خیتر از تخ یقو کودکل یتخ

 او، دهد می پندارد و آن ها را مورد خطاب قرار می اء را جانداریند، تمام اشک می درد دل کشود با عروس می هم سخن یعناصر هست

 ان شعرکودک یه براکن آن یبنابرا، است کودک یار قوین نشان تخیل بسیند و اکزرا خلق یتواند در ذهن خالقش همه چ می

 کودکدهد و ذهن خود را با ذهن  یان را در ذهن خود جاکودکب ین حال عجیو در ع کنازهای  الین همه خید اید بایگو می

، ت آنانیالت ناب شاعرانه را دارند در ذهنیافت  تخیدر ییبهتر از بزرگساالن تواناق بودن یعا یل بیبه دل ها هبچ» . ندکهماهنگ 

  (421: 4951، یسرام)  «شوند می آسمان یسمان گاهواره راهیر یانجیبه م یست،آنان به آسانین نینماد اوج تبا، سمان و آسمانیر

ال یان سروده شده خکودک یه براک یاشعار ید اما تمامنک می فایان اکودک یت شعر برایباتر شدن و جذابیدر ز یال نقش مهمیخ

 یدر سرودن شعر برا، ردکال خلق یر در عالم خیبا بدون سیز یتوان اشعار می ه در شعر بزرگسالکست و همان گونه یز نیانگ

 یمعن، ز نباشدیانگ لیان تخکودکاز اشعار  ین است بعضکز بودن از لوازم شعر است اما ممیال انگیخ». ن طور استیز همیان نکودک

 (436، 4932، آهی و دیگران)« قت پرداز باشدیا حقیساز 

د یل بائان است، نگرش شاعر به مساکودکفه شاعر ین مختلف وظیان در سنکودکهای  ازیمتناسب با ن یار بردن زبانکبه  :گویا بودن

از ابهام از  یاز آن ها و دوریمتناسب با ن یزبانانه با کودکناب  یها هشیپرداختن به اند، و نوجوان باشد کودکچه چشم یاز در

د با ید بایگو می ان شعرکودک یه براک یشاعر، خاص خود را دارد یزبان یها همشخص کودکشعر . است کودکشعر  یاصلهای  یژگیو

ه خود با کند موظف کودکشاعران شعر ». ه مخاطب او هستند آشنا باشد وسخنش موجز و امروزی باشدک یگروه سن یواژگانة ریدا

ه کن یمخاطبان خود بپردازند و به هنگام سرودن شعر با توجه به ا یاربردکو  یدنیفهم یها هدقت و حوصله به بر شمردن تعداد واژ

برند  می ه گمانکرا  ییها ها واژیتازه  یها هرند و واژین واژگان بهره بگیاز ا یبیو تقر یبه طور ضمن، سندینو می یدام گروه سنک یبرا

مختلف  یها هگرو یفرهنگهای  ن بردن تفاوتین روش به از بینند اک یآشنا معن یها هواژ کمکان با مفهوم است به کودک یراب

ان بسته کودک یره واژگانیدا (26 :4961، یمیابراه) «.ردکخواهد  یان توجهیشا کمک یو اعتقاد یزبان، یجاد وحدت ملیجامعه و ا

ه با کاست  یسکا هر یار شاعر کهای  ن موضوع  از ظرافتیمتفاوت است و آشنایی با  ا یخیتار و یمیاقل، یفرهنگ، یط زندگیبه مح

 .ار داردکان سرو کودک
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او . پروین دولت آبادی از پیشگامان شعر کودک و از جمله اولین شاعرانی است که به صورت اختصاصی برای کودکان شعر سرود    

داد به  می ر کودک بود، دولت آبادی در زمانی که کمتر کسی به شعر کودک توجه نشانشاعری نام آشنا در شع  31و  11در دهه 

کودکان و ، همراه شاعران دیگری چون محمود کیانوش موجب تحول در شعر کودک شد وبه جای درس دادن و نصیحت مستقیم

او در مجموعه های  حاصل کوشش. قرار نگرفتاما هیچ گاه اشعارش مورد نقد و تحلیل منسجم ، عالیق آن ها را مورد توجه قرار داد

اشعارکودک و نوجوان دولت آبادی در ۀ این پژوهش به نقد و تحلیل زیبایی شناسان. گرد آوری شده است (4969، برقایق ابرها)اشعار 

  . پردازد می محتوا و چگونگی روابط بین عناصر شکل و محتوا، موسیقی، زبان، صورخیالهای  بخش

 ل تحلیل صورخیا

خیال، تشبیه، استعاره و های  اما از میان تمام صورت، گوناگونی داردهای  خیال در شعر کودک نیز چون شعر بزرگسال صورت    

ه، یتشب، شعر سروده اند داشتیم کودک یه براک یه در شعر شاعرانک ییبا جستار ها» .تشخیص در شعر کودک کاربرد بیشتری دارد

ش از دیگر صور یب کودکص در شعر یال یافتیم، البته بسامد تشخیخ یگر صورتهایش از دیرا بص یو تشخ یزیاستعاره، حس آم

خیال های  شاعر کودک در استفاده از صورت (441 :4963، پور یعل) «.با آن باشد کودک ید ارتباط ذهنیلش شایال است و دلیخ

  . کودکان که مخاطب او هستند باشدهای  متناسب با نیازباید نهایت دقت و توجه را داشته باشد و ورودش به دنیای خیال باید 

 تشبیه و استعاره، خیال به تشخیصهای  شاعر بیش از تمام صورت، شاعرانه استهای  شعر دولت آبادی سرشار از خیال    

 . و از این میان کاربرد تشخیص بیش از سایر عناصر است. پردازد می

تشخیص را ، در ذهن کودک همه اشیاء جاندار هستند، ای کودکان جایگاه واالیی داردشخصیت بخشیدن به اشیاء در دنی :تشخیص

 این امر به تدریج با باالتر رفتن سن کودک کمتر. توان لمس کرد می در گفتار هر روزه کودکان با اشیاء و عناصر موجود درمحیط

ص در سرودن شعر برای کودکان داشته اند وتأثیر این شاعران کودک نیز متناسب با دنیای کودکان توجه زیادی به تشخی. شود می

 . کودکان نهفته استهای  کثرت کاربرد در زیبایی و خیال انگیزی و تناسب آن با خیال

ذهن شاعر با نیروی تخیل و متناسب با نیازهای کودکان . پردازد می خیال به تشخیصهای  دولت آبادی نیز بیش از تمام صورت     

مشبه به محذوف ، در استعاره مکنیه نیز. همه چیز در برابر شاعر زنده و جاندار است. بخشد می ن حرکت و زندگیبه هر چیز بیجا

تشخیص در شعر دولت آبادی بیشتر در جهت شخصیت بخشیدن به اجزای . همواره انسان و استعاره مکنیه از نوع تشخیص است

پردازند و دارای  می اجزای طبیعت به گفتگو با یکدیگر، گیرد می ر قرارطبیعت است که همواره مخاطب شاع. گیرد می طبیعت صورت

به . که کامالً متناسب با نیازهای کودکان است، این امر فضای شعر کودک را مملو از حرکت و نشاط کرده. عواطف انسانی هستند

 . را مرور میکنیم «242سرود رودبار، »عنوان نمونه شعر 

  ی رود ها هقص/ دلنشین سرود / رارشادو بی ق/ خواند رودبار 

 جوی را جال / باغ را صفا  / کشت را پیام / خاک را سالم 

 زندگی دهم / پای مینهم / در زمین سخت / در تن درخت 

   (242، برقایق ابرها)خواند این سرود  / نمود  ها هخند/ شادمانه رود / سبزه پرورم / نعمت آورم  

 . ی فراوان داردها هن دولت آبادی نمونی طبیعت در شعر کودک ونوجوااین گونه شخصیت بخشی به اجزا

که در شعر کودک کاربرد . گوناگون تشبیه استای ه هساده ترین شکل در برقراری و نمایش پیوند میان اشیاء و پدید :تشبیه

در آن ها نهایت دقت و باریک بینی را موجود های  و کشف شباهت ها هشاعر کودک باید در برقراری ارتباط میان پدید، فراوانی دارد

تا کودک ، کودکان در سنین مختلف باشدهای  باید متناسب با خیال ها هبرقراری ارتباط و کشف شباهت میان پدید. داشته باشد

 . موجود بین اشیاء با شاعر همراه شودهای  بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و در کشف شباهت

شاعر به تشبیهات گسترده ، میزان تشبیهات گسترده و فشرده در شعر او باالست، عر دولت آبادی کاربرد فراوان داردتشبیه در ش    

شاعر اغلب . دهد می نشان   به دلیل ابهام کمتری که در آن وجود دارد و متناسب با زبانی بیانگر برای کودکان است،تمایل بیشتری

تشبیه گسترده و  491حدود . دهد اما بسامد تشبیهات فشرده نیز در شعر او باالست می انبه تشبیهات به صورت گسترده تمایل نش

اکثر تشبیهات او حسی به حسی هستند و شاعر با آگاهی از این که کودکان با . تشبیه فشرده در مجموعه اشعار او وجود دارد 61
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صوص برای سنین پایین تر سعی در استفاده از عناصر در سرودن شعر به خ، کنند می امور حسی و ملموس رابطه بهتری برقرار

در بهره گیری از تشبیهات فشرده چندان خالقیتی ، از نظر خالقیت و نوآوری. محسوس به خصوص عناصر محسوس طبیعی دارد

ز هنوز کاربرد وربیشتر تشبیهات او برگرفته از سنت و اشعار کال سیک فارسی است که تعدادی از آن ها در زبان امدهد و نمی نشان

و .... و  (962، حریر باد) (964، تاج شکوفه) (235، درخت عمر) (29، گلستان زندگی) (46، روی ماه) ؛تشبیهاتی چون. دارند

 (921، چراغ چشم) (961، چراغ اختران) ؛زیبایی خود را از دست داده اند تشبیهاتی چون، یل کاربرد زیادلتعدادی از آن ها به د

 ت در شعر امروز به خصوص شعر کودک مناسب نیست و کالم را به سمت ابتذالاستفاده از این گونه تشبیها..و (921، درّدندان)

 . برد می

هستیم و اکثر تشبیهات امروزی  ها هاما در حوزه تشبیهات گسترده شاهد نو آوری شاعر و برقراری تناسب و شباهت میان پدید 

 . است

   (943، برقایق ابرها)ل خرم بهاری همچون گ/ مادر تو بهار پایداری 

شاعر با آوردن صفت پایداری برای بهار، مادر را برتر از ، تشبیهی است نو و بدیع« بهار»و « مادر»برقراری شباهت و همانندی میان 

 . ایدار استرسد، امازیبایی و مهر مادر بهاری است بی خزان و همیشگی و پ می داند زیرا در پس هر بهاری خزان از راه می بهار

استعاره مکنیه و تشبیه ، از دیگر عناصر سازنده خیال در شعرکودک دولت آبادی است که  نسبت به تشخیص :استعاره مصرحه

به دلیل ابهامی که در استعاره مصرحه نهفته است در شعر کودک باید با دقت و باریک بینی بیشتری آورده . بسامد کمتری دارد

باشد که کودک از شواهد وقرائن موجود در کالم به آن پی ببرد و ذهنش در یافتن مشبه سردرگم ای  هونحذف مشبه باید به گ. شود

استفاده از استعاره مصرحه باید به ، به خصوص در سرودن شعر برای سنین پایین که صریح و گویا بودن از عناصر اصلی است. نشود

 . دور از هرگونه ابهام باشد

در اکثر موارد به دور از ابهام و متناسب با نیازهای کودکان در سنین مختلف ، مصرحه در شعر دولت آبادی استفاده از استعاره    

 . کند می درسرودن شعر برای سنین پایین معموالً شاعر خود به مشبه به محذوف اشاره. است

 :خوانیم  می را «پروانه»به عنوان نمونه شعر 

  به خانه ما ای  هباز آمد/ پروانه رنگ رنگ زیبا 

 تا باغ قشنگ را ببینی / پنجره نشینی ۀ در گوش

 (441، برقایق ابرها). ..هم بازی کوچک قشنگم/ مهمان قشنگ رنگ رنگم 

 و« مهمان قشنگ رنگ رنگ»بعدی آن را های  سپس در مصراع کند و می ذهن کودک را با موضوع آشنا «پروانه»شاعر با آوردن نام 

 . نامد می «همبازی کوچک»

در شعر دولت آبادی نیز شاهد موارد محدودی از کنایه . استفاده از کنایه در ادبیات کودک به خصوص شعر اندک است :کنایه

شود و اغلب کنایات مورد استفاده شاعر کنایات رایج در  می که بیشتر در اشعاری که شاعر برای نوجوانان سروده مشاهده. هستیم

 . برد می یات در شعر کودک و نوجوان مناسب نیست و زبان اشعار را به سمت کهنگیکاربرد این گونه کنا. گذشته است

 بیش و کم دیدن و برجاماندن / باید محکم در خاک ای  هریش 

 (445برقایق ابرها، )چه ثمر دست و سری افشاندن / همچو پیچک ها بی ریشه وسست 

 (حالت رقص وسماع)کنایه از ( دست و سرافشاندن)

گیرد و طبیعت  می شاعر بیش از تمامی عناصر، از عناصر محسوس طبیعی برای ساختن تصاویر بهره :ه صورخیالعناصر سازند

در . کند می خیال؛ تشخیص، تشبیه و استعاره صدقهای  مرکز اصلی اکثر تصاویر دولت آبادی است و این امر در مورد تمام صورت

 ی طبیعت شخصیت انسانیها هاست و شاعر به طور معمول به پدید تر تشخیص ها استفاده از عناصر طبیعت بسیار گسترده

گیرند و دارای غم و شادی، تحرک،  می پردازند، مورد خطاب شاعر قرار می ی طبیعی به مناظره و گفتگو با یکدیگرها هبخشد، پدید می

 . کند می ن تصاویر به طبیعت اختصاص پیدادر تشبیه و استعاره نیز معموالً یکی از طرفی. نشاط و به طور کلی عواطف انسانی هستند

 :عناصر طبیعی مورد استفاده شاعر در طرفین تصاویر، که باالترین بسامد را دارند -
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شبنم، غنچه، ، نسیم، طوفان، درخت، دشت، آفتاب، مهتاب، باران، بهار، برف، رود، برگ، کوه، گل، چشمه، جو، دریا، جویبار، کشتزار

اما شاعر در کنار استفاده از عناصر محسوس طبیعی از عناصر محسوس ..... باغ، خزان، برف، رعد و برق وموج، شب، آتش، شکوفه، 

توجه به عناصر محسوس . شود می استفاده از عناصر انتزاعی در طرفین تصاویر به ندرت مشاهده. غیر طبیعی نیز استفاده کرده است

 .کنند می زیرا کودکان با امور حسی را بطه بهتری برقراردر طرفین تصاویر متناسب با نیازهای کودکان است، 

 تحلیل زبانی 

 ؛زبان شعر کودک دخیل هستند توجه به زبان در شعر کودک اهمیت فراوانی دارد و عوامل بسیاری در هر چه مؤثر شدن     

ه در کاست  ین معنیبودن زبان به ا یامروز». اصول اساسی در زبان شعر کودک هستند، سادگی وامروزی بودن زبان و رعایت ایجاز

گذشته راه بدهد ة دور یه شاعر به زبان و فضاهاکد موجب نشود یا تقلی یشعر یار رود و تنگناهاکبه  یج امروزیزبان را کودکشعر 

 ( 56 :4932، انوشکی) «ردیبگ یاری کمترو یو نحو یاز موارد صرف یو حت

ان کودکمعموالً طول شعر در رغبت ، ندکو مالل ن ید خستگیوتاه باشد تا تولکد یبا یفیر توصیو چه غ یفیان چه توصکودکشعر » 

 کوتاه و سبکد یبا کودکشعر های  مصرع، هستند ین اصل مستثنیاز ا یتیاکو حای  هقصهای  به خواندن آن مؤثر است البته شعر

صورخیال  ، ر بزرگسال توجه به موسیقیزبانی در شعر کودک چون شعهای  برای شناخت ویژگی  (456: 4961، یحجاز) «.باشد

نحوی در شعر های  ترکیبات و ویژگی، واژگانیهای  در این بخش به بررسی ویژگی. نحوی و آوایی مؤثر است، واژگانیهای  وویژگی

 . پردازیم می کودک دولت آبادی 

، سنی که مخاطب او هستند آشنا باشدگوید باید با دایره واژگانی گروه  می شاعری که برای کودکان شعر  :دیدگاه واژگانی

در شعر » ..کند می چشم کودک به مسائل نگاهۀ شود واز دریچ می شاعرکودک با زبانی قابل فهم برای کودکان وارد دنیای آن ها

ن کودکانه است  که به زبا  «رفتار تازه زبان»بلکه ، در کنار هم چیدن تعدادی واژه کودکانه نیست، «زبان کودکانه»کودک منظور از 

اهمیت ، که در این میان به کارگیری واژگان خاص کودکان ؛جهان و رفتار کودکانه است، شود و انعکاس دهنده ذهنیت می منجر

 (925 : 4953 ،سالجقه)  «بسزایی در تقویت این زبان دارد

 کودک. مه داشته باشد مناسب نیستاستفاده از واژگان ناآشنا برای  کودکان در سنین پایین که احتیاج به مراجعه به لغت نا 

 .واژگان آشنای موجود در ذهن او باشند، خواندن از شعر لذت ببرد و واژگانۀ خواهد در لحظ می

دولت آبادی ، سعی در استفاده از واژگان ساده دارد، پروین دولت آبادی  در سرودن شعر برای کودکان به خصوص در سنین پایین 

در تمامی اشعار شاهد واژگانی هستیم . دهد می یای کودکان و واژگان کهن و دیریاب را در کنار هم قرارواژگان ساده و مناسب با دن

 . محسوس برای کودکان در شعر پروین باالست، بسامد واژگان طبیعی. که مربوط به دنیای کودکان است

باالترین بسامد را در شعر دولت .... رود  و، ستاره، آسمان، آفتاب، کوه، درختان، نام گل ها، برف، باد، ابر، باران، بهار ؛واژگانی چون

همه از واژگان پربسامد در شعر دولت ، نام حیوانات، دست و پا، کتاب، مادر، کودک، پدر ؛عالوه بر اینها واژگانی چون، آبادی دارند

 .آبادی است

 (422، سرا)، (22بر، ) ؛واژگانی چون، کهن نیز هستیم ةدر کنار این واژگان معموال در اکثر اشعار شاهد استفاده از چند واژ     

  (39، مالل) ( 52، ژرف) (35، نهیب) (13، اوستاد()13، ناگه( )13کوی، )(21، فسون) (14، خموش) (46، برون) (26، مهمیز)

با ورود واژگان نامأنوس . شود می میزان واژگان کهنه در سرودن شعر برای سنین  باالتر و نوجوانان بیشتر ....و(442بستر،)و(33پیکر،)

که برای «924مدرسه،»به عنوان نمونه شعر. کند می سنگین ودیریاب، به شعر لذت شعر برای کودکان کاسته شده و آن را  کهنه

 :کنیم می سنین دبستان سروده شده است را با هم مرور

  من مدرسه را کنم نشانه / از پنجره اطاق خانه 

 دربان در آن سرا گشاید / ای کاش که مهر ماه آید 

 آهسته کنم کتاب را باز / با زنگ کالس گردد آغاز 

 برد ز ما نام  می آنگونه که/ از در چو معلم آید آرام 

 با ما سخنی زمهر گوید / از حال یکان یکان بجوید 
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 (924، بر قایق ابرها)بگشای کتاب دانش آموز  / گوید به نگاه مهر افروز 

کنم » ؛و افعالی چون «یکان، یکان»، «سرا»، «دربان»کاربرد واژگانی چون . شعر شاهد کهنگی زبان هستیمدر تمامی ابیات این 

زبان شعر را به شدت کهنه و سنگین کرده است . ..و «زمانی که»به جای « چو» ؛و حروفی چون «گردد آغاز»، «گشاید»، «نشانه

 . واین زبان برای کودکان در سنین دبستان مناسب نیست

، میزان استفاده شاعر از ترکیبات به خصوص در اشعاری که برای سنین پایین سروده اندک است و  بیشترترکیبات :ترکیبات 

گرم ) ؛ترکیباتی چون. باشد و بسامد ترکیبات امروزی در اشعار کمتر از ترکیبات کهن است می ترکیبات کهنه و رایج در ادب گذشته

  (456سایه گستر، مهر پرور،)( 466، گوهر بیز)(  466، گرم جانی) (493آتشدان، ( )39، انپاک ج)( 31مهرانگیز، ) (94آواز، 

 ... و(221، بلند آوا، گرم آغوش)( 246، جهان تاب)( 213شبگداز، ) (436، هم آورد( )431نورگیر، خسته پا، دوصد بار، )

و سایر افعال ساده  (بود، شد، است)بسامد افعال ربطی . مدر شعر کودک دولت آبادی بیشتر شاهد کاربرد افعال ساده هستی: افعال  

میزان . اما درکنار این افعال شاهد استفاده از افعال ساده با ساختار کهن نیز در اشعار هستیم. باالست (...کرد و، نشست، رفت، گفت)

ی متعددی از آن در اشعار هستیم که ها هنمرکب وعبارات ترکیبی کمتراز افعال ساده است اما شاهد نمو، استفاده از افعال پیشوندی

 :شود می یی از این افعال ذکرها هنمون. از سادگی و بیانگر بودن زبان اشعار برای کودکان کاسته است  ومتناسب با شعر کودک نیست

 .....و (234، افشاندن) (269، گشودن)  (269، خمودن) (456، رستن) (25، شتنکِ) (42، خفتن): افعال ساده کهن

  (41، نظر انداختن)  (442، بربستن)  (35، باز آمدن) (55، بازروییدن)  (31، برآمدن) :مرکب و عبارات ترکیبی، افعال پیشوندی

 ...... و(291دربر آوردن )( 432، در خواب شدن)(   46به خویش باز آمدن، )(  46از کف برون کردن، )  (33، گذر کردن)

ز واژگان متناسب با هر گروه سنی و انتخاب محتوا مناسب با ذهن کودکان، هنر شاعر در این پس از بهره گیری ا :دیدگاه نحوی

نماید و فهم  می ی که زبان شعر را دشوارلشاید بتوان گفت یکی از عوام». است که این محتوا را در ساختار نحوی مناسب قرار دهد

ت باشد وقتی شاعر توانمندی در سرایش شعر کودک به نحو در هم ریختگی اجزای جمال، شود می آن برای کودکان اندکی سخت

، 4963، علی پور) «.بی گمان شعرش ساده و دلچسب خواهد بود، ارزش قائل شود ها هجمالت توجه نماید و به تقدم و تأخر جمل

کهن دستوری های  ز کاربردمیزان استفاده ا، (ایجاز و اطناب)کوتاه یا بلند بودن جمالت ، طرز جمله بندی و نحوه بیان مطلب (433

 .نحوی همه در شناخت زبان شاعر و تناسب یا عدم تناسب آن با زبان کودکان مؤثر استهای  یا نو آوری

. ی متعدد داردها هنحوی و دستوری کهن در اشعار کودک دولت آبادی نمونهای  در هم ریختگی نحو جمات و استفاده از ویژگی    

معموالً گریزی به ، آیند اما در طول اشعار می کند کلمات در جایگاه مناسب خود می روزی استفادهتازمانی که شاعر از زبان ام

، جابه جایی ضمیر، دگر به جای دیگر، را به معنی برای، کاربرد را فک اضافه، تقدم صفت بر موصوف ؛زند می نحوی کهنهای  ویژگی

 . ی متعدد داردها هدی است که در شعر او نموناز موار.... به کار بردن ادوات تشبیه رایج در گذشته و

 چشم هامان فروغ خورشید است / مان سرای امید است  ها هسین 

 زندگی زیر پای محکم ماست / گر بهاری است جان خرم ماست 

 (29، ابرهابرقایق ).. ..دوست داریم جلوه جان را/  سرخ خون در رگ است انسان را 

و کاربرد  «سرخ خون»اما در بیت سوم تقدم صفت بر موصوف ، روال عادی و طبیعی زبان هستیم در این شعر در دو بیت اول شاهد

 . باعث در هم ریختگی جایگاه اصلی کلمات شده است. نحوی کهن استهای  که هر دو از ویژگی، «راء فک اضافه»

استفاده از جمالت کوتاه و ایجاز حذف به . موجز ومتناسب با نیازهای کودکان است، شعردولت آبادی از لحاظ ایجاز واطناب     

. ی ایجاز در شعر اوستها هکند از نشان نمی ساده که ابهامی در فهم شعر ایجادهای  صورت حذف فعل

   سرخی رویت از من !/ آتش گرم و روشن

نور شبانه از تو / چراغ خانه از تو 

  (21، ایق ابرهابر ق).. ..شعله سرکش از تو/ گرمی و تابش از تو           

به جهت تأکید و ارتقای موسیقی کالم « تکرار»، گیرد می اطناب نیز در شعر او معموالً به صورت اطناب مفید از طریق تکرار صورت

 . از مختصات شعر کودک دولت آبادی است
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یف ها هستیم که کالم را به جز چند مورد که شاهد طوالنی شدن توص، در توصیف ها شاعر سعی در اختصار و ایجاز در کالم دارد

 . برد و متناسب با حوصله کودکان نیست می سمت اطناب مخل

 تحلیل موسیقی 

 ید برایآ می ب مصراع ها به وجودکیلمات و ترکه از بافت ک یآهنگ، است یقیموس ها هبچ یشش براکن عامل جاذبه و یتر یقو     

 ش از محتوا ارتباط برقراریشعر  ب یقیاز دبستان با موس شیبستان و پاول دهای  ان در سالکودکن است یان جذاب و دلنشکودک

ز چون شعر ین کودکدر شعر . برند می رار لذتکلمات و تجانس حروف و تکن از صدا ها و آهنگ ین سنیان در اکودک، نندک می

از  یشتریت بیاهم کودکدر شعر  یقیه موسکالم مؤثرند و از آن جا کردن کن انداز یو طن یقیجاد موسیدر ا یادیبزرگسال عوامل ز

وزن وشکل های  بررسی ویژگی. است یضرور کودکشاعر  یالم براکردن ک ییایقیشناخت عوامل مؤثر در موس، شعر بزرگسال دارد

صامت ها ، هماهنگی کلمات، شکل درونی وعالوه بر آن پرداختن به هر نوع آهنگ وتناسب ناشی از انتخاب قافیه وردیف، ظاهری

 .گیرد می بخشد در زمره موسیقی شعر قرار می کندو به آن شکل شاعرانه می ت ها که شعر را از نثر دورومصو

ردن ک ییایقیان و شناخت عوامل مؤثر در موسکودکبر روح و روان  یقیر موسیامل از تأثک یه با آگاهکاست  یشاعر یدولت آباد     

 د در نظریگو می آن ها شعر یه براک یسن یها هالم را با توجه به گروک ییایقیموس یها هد و جنبیگو می ان شعرکودک یالم براک

 . است یبسیار غن یدرون یقیبه خصوص موس ییایقیاز نظر موس، سروده« الف و ب» یسن یها هگرو یه براک یاشعار. ردیگ می

تعداد ابیات و تا ، ردیف، یب قافیهشکل ظاهری عبارت است از طرز ترک  :شکل ظاهری -الف   ؛شکل هر شعر دو وجه دارد :شکل 

 :شکل درونی -ب . آورند می را به وجود...... رباعی و، قطعه، غزل، قصیده ؛مختلف شعریهای  که در کنار هم قالب، حدودی وزن

پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در  مسئلهشکل درونی یا فرم ذهنی و آن عبارت است از  ؛شکل هر شعرمفهوم دیگری نیز دارد

 (35 :4956، شفیعی کدکنی)رکیب عمومی آن   ت

و چهار  یشاعر از مثنو. میگر هستیدیکنار کو نو در  یسنتهای  شاهد تنوع قالب و استفاده از قالب یدولت آباد کودکدر شعر     

سرودن  ین قالب ها برایره مناسب تیل تنوع قافیه به دلکند ک می در سرودن اشعار استفاده ها هیت نظم قافیبا رعا ییمایپاره و شعر ن

شعر در قالب چهارپاره و  61و  ییمایشعر در قالب ن 494 یشعر موجود در مجموعه اشعار دولت آباد 261از . هستند کودکشعر 

 یل ظاهرکاز نظر ش. سروده است یز اشعاریقطعه و مستزاد ن، غزلهای  ن ها در قالبیعالوه بر ا. است یشعر در قالب مثنو 12

 یاز نظر شکل درونی  در اشعار دولت آباد. ان استکودکهای  ازیوتاه و متناسب با نکت طول اشعار یات و در نهایا و ابطول مصرع ه

وند ین انسجام و پیا... چهار پاره و، ی، مثنوییمای؛ نیمختلف شعرهای  م و در قالبیات هستیان ابیم یوند عمودیشاهد انسجام و پ

در اشعار و رو آوردن به  یر داستانیل به سیتما، اتیان ابیوند مین انسجام و پیل ایاز دال یکی. ت شده استیات رعایان ابیم یعمود

ن اشعار یشود و بهتر می کودکشعر در ذهن  یات و ماندگاریاب یوند عمودیموجب پ ییداستان گو. گوناگون استهای  فیتوص

در  یشعر دولت آبادهای  یژگیاز و یکیز یف نیتوص، ییان گوعالوه بر داست داستان گونه دارند؛ یریان سکودک یسروده شده برا

 .بخشد می شعر انسجام یل عمودکابیات شده و به ش یوستگیز موجب پیف ها به دنبال هم نیآوردن توص. است کودکحوزه 

شعر ». استکند در نگاه اول وزن و قالب و ساختمان ظاهری شعر  می آن چه زیبای صوری یک شعر را تأمین :موسیقی بیرونی

م ینکرا انتخاب  یو متفرعات آن ها وزن یعروضۀ ان اوزان ناشناختیه از مکن تفاوت یبا ا، باشد یرو شعر رسمید در وزن پیبا کودک

 (91: 4932انوش،کی) «.وتاه و پرجنب وجوش باشدکن وزن ها یاً ایگانه نباشد و ثانیچندان ب ییهجاهای  ه اوالً با وزنک

رود در سرودن شعر  می شیم بر اشعار پکحا یان و محتواکودکهای  ازیز متناسب با نیاده از اوزان مختلف ندولت آبادی در استف 

ل یبه دل. شود می م تریتم و آهنگ مالین باال تر ریند، در سنک می وتاه و پر جنب و جوش استفادهکن از اوزان یین پایسن یبرا

فاعالتن )سه وزن . به زبان گفتار است یکه نزدکند ک می استفاده یتر از اوزانشیم بر اشعار شاعر بکحا یو رفتار یفیتوص یمحتوا

 .اربرد را در اشعار او دارندکن یشتریب(مفاعلن مفاعلن فعولن) (مستفعلن مفاعلن) (فاعالتن فاعلن

 ؛ت استیپر اهم اریه بسیقاف یقیموس کودکدر شعر ، ف استیه و ردیقاف ینارک یقیموس یها هن جلویارترکآش :موسیقی کناری

است وهر چه سن  کودکه از لوازم شعر یدر هر صورت قاف. ان سروده شودکودک یز برایه نیم قافک ین است اشعارکگاه مم یول

 . شود می تر یگاه مناسب آن جدیه در جایت قافیرود رعا می شیپ ینوجوان یبه سو کودک
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در  ؛پسندد می ه رایتنوع و تعدد قاف کودکان است کودکهای  ازیب با نو متناس یه غنیقاف یقیاز لحاظ موس یشعر دولت آباد :قافیه

 یدولت آباد. شود می دو چندان کودکبر ذهن  یقیالم و موسکر یبه هم آورده شوند تأث یکشتر باشند و نزدیب  ها هیشعر هر قدر قاف

ه در هر یه قافک یدر چها پاره و مثنو. ت شده باشدیعاه ریه در آنها تنوع در قافکند ک می استفاده یین امر از قالب هایبا اشراف به ا

 یها هیت و گاه در هربند قافیشتر درهر بیو چهار پاره ب یت از مثنویز شاعر به تبعین ییمایدر اشعار ن، شود می بند و مصرع عوض

ه یاز نوع قاف یدولت آباد کودکعر در ش ها هیقاف. شود می مشاهده ها هیدر آوردن قاف ییمایمنسجم در اشعار ن یآورد و نظم می دیجد

د، تأثیر موسیقیایی اشعار را یجو می ه سودیشش دار در قافکعالوه بر آن شاعر از مصوت ها و حروف . است( چند هجایی)یغن

های  ز با استفاده از مصوتین ها هین نوع قافیه شاعر در اکشود  می به ندرت مشاهده( ریفق) ییهجا که تیو قاف. دوچندان کرده است

ا جمالت ی یبکیه استفاده از عبارات ترکن است یا یدولت آباد یها هیگر در مورد قافیته دکن. اهدک می المکبلند از فقر موسیقیایی 

و  یفعل، یاست و از لحاظ اسم یعیطب یامر کودکوتاه بودن مصرع ها در شعر کل ین به دلیشود و ا می متر مشاهدهکه یدر قاف

 .شود می به ندرت مشاهده یا فعلی یه حرفیاست و قاف یه طور معمول اسمب ها هیبودن قاف یحرف

 :یی از قافیهها هنمون

  (99، بر قایق ابرها)خواب ، آفتاب/ آب ، افتاب/ دور ، نور/  کخا، کچا/ بار یجو، شتزارک 

 413، راه برقایق ابرها، چاه/ درو، تو/ دوش ، گوش/ دشوار ، ارک/ ن یزم، نینش)


مفاهیم و مضامین مورد نظرش را در  -به دلیل توجه کودکان به قافیه  -قافیه در شعر او این است که سعی داردای ه از زیبایی

 . کلمات قافیه قرار دهد و به این وسیله مؤفقیت بیشتری در القای مفاهیم به ذهن کودک کسب کند

ن مطالب را به یان به مطالعه را در نظر دارد اکودکق یشاعر؛ سودمندبودن کتاب و تشو« 231تاب، ک»به عنوان نمونه در شعر  

  :ه نشانده استیلمات قافکدر  ییبایز

  تو بزرگ است یایدن/  یمهربان همراه/  یزبان یب یایگو/ یحرفمن چشمم و تو 

 تو نور و روشنایی/  گشاید صدگونه در/ هر برگ تو به رویش /  آید هر کس که با تو 

 (231، برقایق ابرها) یچراغش من یدر پ/  یتابک در دست من/  یباغو  یتو گلشن

و  یحرفهای  فیف ها از نوع ردیاکثر   رد ؛قی شعر نداردیدر موس یشود و نقش چندان می ف به ندرت در شعر او مشاهدهیرد :ردیف 

 . هستند یربطهای  فعل

  استشده  یارغوان/ مک کمکرنگ سبزت  

 (251 ، ایق ابرهابرق)  است در تو آتش زده/د مگر ینور خورش 

آن  یر گذاریشعر و تاث ییبایگمان در ز یابد و بی می نمود یمختلف یها هبه گون کودکدر شعر  یدرون یقیموس  :موسیقی درونی

 یها هرار جمالت از جلوکات و گاه تکحروف و حر، رار واژگانکحاصل از ت یقیموس. ندک می فایا یان نقش مهمکودکدر ذهن و زبان 

ن امر یحاصل از ا یقیبرد و موس می لذت، نار هم قرار گرفتن حروف هم جنسکلمات و کرار کاز ت کودک. است یدرون یقیموس

ردن کتر  ییایقیصامت ها و مصوت ها در خدمت هر چه موس، جمالت، لماتکرار کق تیاز طر یدرون یقیموس. ند استیش خوشایبرا

 یقیاستفاده از موس. و نوجوان است کودکة در حوز یصات شعر دولت آبادرد و از مختیگ می قرار کودکدر شعر  یالم دولت آبادک

 . دارد یمترک یها هه نمونکاست  یدرون یقیموس یها هگر جلویز از دیق جناس نیاز طر یدرون

ه که است شعر خود استفاده نمود یقیان موسیتنوع جر یبرا یگریدهای  از ابزار یدولت آباد، هیوزن و قاف یقیعالوه بر موس: تکرار

حاصل از  یقیرار و موسکت. و گاه جمالت است (صامت و مصوت)ات کرار حروف و حرکرار واژگان و تکت، ن ابزارهاین ایاز مهمتر یکی

 را مرور «26، اسب چوبی»به عنوان نمونه شعر . در شعر او دارد یفراوان یها هاست و نمون یشعرکودک  دولت آبادهای  یژگیآن از و

 :کنیم می

  مر ها کوه و کردم همه ک یبا تو ط/ یاسب چوب/  یاسب چوب/ با تو من رفتم سفر ها /  یاسب چوب/  یچوباسب/ 

ن شد یز یمن تا رو یجا/  یاسب چوب/ تو  یدوست با دلگرم یا/ روم از شهر خود  می /ن چرمی تو یز یرو/ نم ینش می /نم ینش می
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برقایق )د فردا را ربودم  یخورش/ با تو من / دروازه شب را گشودم / ا تو من ب/ ن شد یآهن یز نهاین مهمیدر ا/ م کمن مح یپا/ 
  (26، ابرها

و  «نمینش یم»رار فعل کگر تید یو از سو یسو یکن شعر از یدر ا یاسب چوبة رار واژکشود شاعر با ت می ه مشاهدهکهم چنان 

ن نموده یل تأمکن شیرا به بهتر کودکاز شعر یورد نم یقیموس«آ»و مصوت  «ش، س»های  رار صامتکز تین «با تو من»عبارت 

 .است

رار کبا ت کودکاشعار  یدارد و در تمام یشترین تر سروده توجه بیین پایسن یه براک یاشعار یقیرار در موسکبه ت یدولت آباد    

 م رنگ ترکرار کن تین سروده انوجوانا یه براک یین باالتر و به خصوص در شعر هایاما در سن، میواژگان و حروف و جمالت مواجه

 . پردازد می المکاز یو واژگان متناسب با ن «صامت ها و مصوت ها»رار حروف کو شاعر به ت. ستین شدت نیشود و به ا می

م رنگ است و آن ک یدرون یقیموس یها هر جلویق جناس نسبت به سایاز طر یدرون یقیگاه موسیجا یدر شعر دولت آباد :جناس

 .شود می دهیشتر جناس ناقص است و جناس تام به ندرت دیم بینیب یم چه از جناس

 (911، برقایق ابرها)ت  یما هم جاۀ نیهست در س/ ت یاست اگر ماوا شهر شعر 

همانگونه که تقارن ». غالباً مقصود همان صنایع معنوی بدیع است، آید می وقتی سخن از موسیقی معنوی به میان :یمعنو یقیموس

در حوزه امور ، همین تقارن ها و تشابهات و تضادها، آورند می موسیقی اصوات را پدید، در حوزه آواهای زبان، و تشابهاتها و تضادها 

  (939، 4955، شفیعی کدکنی)« .بخشد می موسیقی معنوی را سامان، معنایی و ذهنی

 یقیموس ؛دهند می لکیرا تش یدولت آباد کودکشعر  ییایقیموس یها هن جنبیتر یه اصلکه یرار و قافکت یقیعالوه بر موس   

ن یتر یر و تضاد اصلیه مراعات نظکدر شعر او دارد  ییها هنمون ینارکو  یدرون، یرونیب یقیم رنگ تر از موسکز به صورت ین یمعنو

اربرد دارد کز ین کودکه در شعر کاست  یمعنو یقیموس یها هاز جلو یزیحس آم، ر و تضادیعالوه بر مراعات نظ. آن است یها هجنب

چندان  یدر شعر دولت آباد یزیحس آم. ندیجو می ان از آن سودکودک یالم بر روکشتر یر و نفوذ بیتأث یبرا کودکو شاعران 

 .میاز آن هست یندارد و تنها شاهد موارد محدود یاربردک

ن عناصر محسوس و ین تناسب بیا، تاس یدر شعر دولت آباد یمعنو یقیموس یها هن واژگان از جلویت تناسب بیرعا:مراعات نظیر

، آتش، آب، کخا) :دینکن نمونه توجه یبه ا ؛مینیب می عتیطب ین اجزاین تناسب را بیشتریشود و ب می بر قرار کودکآشنا با ذهن 

، برف) (292، باران، باد، ابر) ((61، طوفان، برق، رعد(  )6، سر، زبان، دست)  (21، بار، برگ، وفهکش( )29، دیسپ، سرخ، اهیس(  )45

 ....و(219، تگرگ، باران

است که  یدر شعر دولت آباد یمعنو یقیموس یها هگر جلویان از دکودکلمه متضاد ساده و آشنا با ذهن کقرار دادن دو   :تضاد

تفاوت استفاده از این کلمات برای کودک زیبا و لذت بخش است و عالوه براین در شناسایی مفاهیم وشناخت . بسامد پایینی دارد

 . مؤثر است ها همیان مسائل پدید

روز و ) ( (436، صبح و شام) ((469، و خزان یسر سبز( )469، ر و جوانیپ) (445، مکش و یب) (31، سخت و آسان/ و غم  یشاد) 

 ...و(919، شب

  :تحلیل محتوایی

ز نظر محتوی نیز باید متناسب با نیازهای طلبد، ا می موسیقیایی، زبانی و تصویری خاصی راهای  همان گونه که شعر کودک، ویژگی

پاسخ و عکس العمل عاطفی کودک به شعربستگی به میزان جذب شدن او به محتوای آن . کودکان و افکار واحساسات آن ها باشد

کودک ة ربارشعر با ید کودکانه باشد نه این که د». دارد مگر در مورد اشعار بی معنی که تنها موسیقی اصوات در آن ها اهمیت دارد

و احساسات کودک نزدیک باشد، مسائلی که  ها هابهام در معنای شعر وجود نداشته باشد، موضوع شعر کامالً عادی و به تجرب، باشد

 (39، 4961عزب دفتری، )«  .شود  در آن وجود نداشته باشد می باعث از دست دادن معنای شعر

ی طبیعی اصلی ترین مضامین در ها همضامین وصفی و پرداختن به پدید. در شعر کودک دولت آبادی شاهد تنوع مضمون هستیم  

 . شعر اوهستند، عالوه بر آن شاهد پرداختن به  مضامین رفتاری و تخیلی نیز هستیم
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در شعر دولت آبادی طبیعت، حیوانات، پدر ومادر، . تواند موضوع شعر باشد می در مضامین وصفی همه چیز :مضامین وصفی

گل )  (263، گل) (299شبنم و گل، )، وصف گل ها و گیاهان. گیرند می ار، کتاب، خانه، وطن، موضوع وصف قرارکودک، آموزگ

 (66، رسد بهار می باز)( 32، ای تو بهار) :فصل ها/  (259، گل بنفشه)  (252، گل برف)  (263، بادام گل)  (266، آفتاب گردان

قاصد نو ) (221، شهرشادی وصف آمدن بهار(  )243، سالم بر بهار))( 446، م باغبانپیغا) (39، بهار و دل نوازی)( 31، بهار آمد)

 . ی متعدد داردها هدر شعر او نمون..... درخت و، باران، دریا، رود، دیگر عناصر طبیعی چون جویبار( 292، بهار

 وانیا یبام و رو یرو/ خت باران یدانه دانه ر/ آمد بهاران یکج یکج 

 با سرود نرم باران / خت باران شاد و خندان یر/ احوض خانه م یرو 

 (  494، ق ابرهایبر قا)...م صبح وا شدیبا نس/ چشم خواب آلود نرگس / نارون از خواب پا شد  

، بزرگداشت مقام معلم و خدمات او، پدرو مادر و شرح از خود گذشتگی آن هاهای  پرداختن به ویژگی، عالوه بر آن  وصف حیوانات

. پردازد می از مضامینی دیگری هستند که شاعر به آن ها..... کودک و، مدرسه، کتاب ،ر آن خداوندعالوه ب

    مهربان و با ایمان ، ساده دل/ پدرم روستا نشین مردی است 

 دوستش دارم از دل و از جان / چشم پر مهراو چراغ من است           

 (411، بر قایق ابرها.)..ذر افکن است و مرد درومرد ب/ مرد زحمت و کار ، مرد مرد است          

گریزی به ، شاعر در اکثر مضامین توصیفی. مضامین رفتاری است، از دیگر مضامین مطرح شده در شعر او :مضامین رفتاری

نکات  شود وبا ظرافت خاصی مضامین و می زند و چند نکته اخالقی و تربیتی را به کودک یا نوجوان متذکر می مضامین رفتاری

. پردازد می کند و کمتر به پند و اندرز مستقیم می حکایت یا داستان به کودک منتقل، اخالقی مورد نظرش را در ضمن توصیف

، سحر خیز بودن ؛مضامینی چون، کودکان در سنین مختلف استهای  مضامین رفتاری مطرح شده در اشعار کامالً متناسب با نیاز

سرود ) (431، ساعت) (469، دعای صبح). شود می در سرودن شعر برای خردساالن مطرح....سالم کردن و، شستن دست وصورت

  (411، آیینه) (216، صبح

  چون گل پاک و خوشبو / کودک خوب وخوشرو

خوش اخالقه همیشه / صبح که از خواب پامیشه 

شانه زند به مویش / می شوید دست و رویش 

ا بوسه روی مام می /سالم میده به بابا  

 (212، برقایق ابرها). ..پوشه می لباس خوب/ با ادب و باهوشه 

تشویق به کار وتالش و اهمیت آن در سازندگی و ، تشویق به کتاب خوانی و خرد ورزی ؛با باالتر رفتن سن کودک مضامینی چون

حال ) (261، در شهر هستی) (236، 239، 232، کتاب) :به فکر هم نوع بودن  در اشعارمی آید، همکاری و هم دلی، اعتالی انسان

گیرند و  می مضامین رفتاری شکل جدی تری به خود، بارسیدن به سنین نوجوانی.... و (911، لباس عید) (493، کودکان شهر بپرس

درس گرفتن از مظاهر ، اعتماد به نفس و تکیه کردن به خود، ایستادگی در مقابل مشکالت، چگونه زیستن ؛شاعر به مضامینی چون

 (926، مرغ عشق)  (456، زندگی کن)  (456، 453، زندگی) (491، جوانی). پردازد می در اشعار... رهایی از تعلقات مادی و، بیعتط

 . ..و  (916، نی)

  سیر هستی را زکار آموختیم / درس مهر از روزگار آموختیم 

 از نسیم نوبهار آموختیم / با خود آوردن امید زندگی 

 از گریز جویبار آموختیم / هر نفس شور وشوق زندگی را 

 از سکوت شام تار آموختیم / پرده پوشیدن به راز این وآن 

 (466، برقایق ابرها)از بلند کوهسار آموختیم  / صبر را ، پایداری، سرفرازی

. پرواز است آرزوی رهایی و، ی متعدد آن در شعر کودک دولت آبادی هستیمها همضمون دیگری که شاهد نمون :مضامین تخیلی  

اشعار ی .شود می رویایی که از کودکی همراه انسان بوده و تا آخر عمر همراه اوست ودر بزرگسالی به صورت رویای آزادی مطرح
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، روزی سفر)  (463، رنگین کمان) (441، پروانه) (413، پرواز) (51، بامن بیا پروانه شو)  (69، باپریای قصه) (64، بادبادک)چون؛ 

 .در مضمون رهایی و پرواز هستند...و (994، توانم باد باشم می من)  (216، رکبوت)  (454

 :خوانیم می به عنوان نمونه قسمتی از شعر پروانه را

 کنم پرواز با آن بال آزاد / خواست یک پروانه باشم  می دلم 

 (444، برقایق ابرها). ..برقصم گرد آن ها با دل شاد/ ببویم عطر یاس و یاسمن ها 

، پردازد می کودکهای  به توصیف ویژگیها  یشاعر در الالی. الالیی وجود دارد  «6»در مجموعه اشعار دولت آبادی  :یی هاالال

ای  هگاه نیز در ضمن الالیی نکت، دهد می کند و او را با نام دوست داشتنی ترین موجودات مخاطب قرار می بهترین ها را برای او آرزو

.شود می اخالقی را به کودک متذکر

  بهار جاودان زندگانی /  گل باغ جوانی ، ال ال ال ال

درخت عمر خود را ساز پر بار/  کار ، دو روز زندگی را کار کن

(235، برقایق ابرها).. ..وفا را یار هم پیمان خود کن/  محبت را چراغ جان خود کن  

 شکل و محتواۀ رابط

عالوه بر . تأثیری اساسی در عالقه مند کردن کودک به شعر دارد، خیال و زبان، قیهمان گونه که استفاده به جا ومناسب از موسی 

به کارگیری ، آن شاعر کودک زمانی موفق است که عناصر شکل و محتوی را متناسب با هم و در پیوند با هم در شعر به کار ببرد

در شعر . اری شعر کودک بر ذهن و روان کودکان استموسیقی و زبانی متناسب با عواطف حاکم بر شعر از عوامل مؤثر در تأثیر گذ

دولت آبادی عناصر شکل متناسب و هماهنگ با محتوای اشعار است و شاعر در انتقال عواطف و مضامین مورد نظرش به کودکان 

 . مؤفق است

اسب با نیازهای کودکان موسیقی در شعر دولت آبادی کامالً متناسب با عواطف موجود در شعر و متن  :تناسب موسیقی با محتوا

کناری و معنوی را متناسب با ، درونی، موسیقی بیرونی، شکل ظاهری ؛ی مختف موسیقیها هشاعر جلو، در سنین مختلف است

استفاده از مثنوی و چهار پاره . کند می او از مناسب ترین قالب ها برای شعرکودک استفاده.گیرد می محتوای حاکم بر شعرش به کار

عالوه بر تأثیردر موسیقی ، ی نزدیک به همها هو استفاده از قافی ها هی متنوع و اشعار نیمایی با رعایت نظم و انسجام قافیاه هبا قافی

 شاعر اوزان مختلف را کامالً متناسب با محتوای شعرش استفاده :اشعار، متناسب با محتوای داستانی و توصیفی حاکم بر اشعار است 

اما در سایر اشعار با . کند می ای سنین پایین که اشعار محتوایی شاد دارند از اوزان تند و ضربی استفادهدر سرودن شعر بر. کند می

بیشترین کاربرد  (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) (مستفعلن  مفاعلن) (فاعالتن فاعالتن فاعلن) :وزن 9. اوزان نرم و مالیم رو به رو هستیم

 . شود می یی از اشعار ذکرها هطلب نمونبرای ملموس شدن م. را در شعر او دارند

  بگشا دست هایت را  /پر از فرداست / دو دستت نازنین من 

 بگشا دست هایت را  / گره بند غم دل هاست / گره مشت تو فرزندم 

 (69، برقایق ابرها)... ..آغوش مهر و دوست داری ها/ همه آغوش شو  

که متناسب با محتوای رفتاری حاکم بر  (مفاعیلن مفاعین)یک به زبان گفتار هستیم در این شعر، شاهد استفاده از وزنی مالیم ونزد

 . شعر است

ی غنی و چند هجایی و استفاده از ها هعالوه بر استفاده از قافی. استفاده از قافیه در شعر دولت آبادی متناسب با محتوای اشعار است

ارد مفاهیم و مضامین مورد نظر خود را در کمات قافیه بیاورد و به این شاعر سعی د، کشش دار در حروف قافیههای  حروف و مصوت

 . زیرا توجه کودک به قافیه به دلیل موسیقی آن بیش از سایر عناصر است، کند می ترتیب به ماندگاری مفاهیم در ذهن کودک کمک

  پرتو از دور/ خورشید افشاند/  نور پرشد از/آیینه آب/ 

 آمد  شادروز ، روز آمد/ آمد  ادبامدبرخیز که           

 آید  روزگاربر کام تو / آید  کارآمد که تو را به           
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 توانیدانی که تو این هنر /  زندگانیبرخیز و بساز 

 (54، برقایق ابرها) ..خود باش کار سوزنده به سعی و/ خود باش  روزگارسازنده  

 . شاعر این مضمون را به خوبی در کلمات قافیه نشانده است  .تشویق به سحر خیزی و کار وتالش است، مضمون شعر

تکرار کلمات و گاه ، تکرار صامت ها و مصوت ها. ی موسیقی درونی در شعر اوستها هتکرار از مختصات شعر دولت آبادی و از جلو

روی نکته یا مضمونی خاص به کار در بیشتر مواقع به جهت تأکید بر ، عالوه بر تأثیری که در موسیقیایی کردن کالم دارد، جمالت

 . رفته است

 باد باشم /  توانم می من/ آواز خوانی شاد باشم /  توانم می ،توانم می من 

 در آسمان آبی زیبا بگردم/ رنگ ای  هبا ابرهای نقر/  توانم می ،توانم می من

 (994، برقایق ابرها).. ..باد باشم انمتو می من/ سرخوش وآزاد باشم  توانم می من/بی دست و پا در دور آن دنیا بگردم 

 .کند و این امر به جهت تأکیدی است که بر مضمون این جمله دارد می را از ابتدا تا انتهای شعر تکرار «توانم می من»شاعر جمله 

ترکیبات، متناسب واژگان به کار رفته در اشعار دولت آبادی نشان از توجه شاعر در به کارگیری کلمات و  :تناسب زبان با محتوی 

توصیف و پرداختن به ، مضمون اصلی اشعار کودک دولت آبادی، همان گونه که در بخش محتوی اشاره شد. با محتوای اشعار است

واژگان طبیعی . نگاهی به واژگان به کارفته به وسیله شاعر تداعی کننده محتوای حاکم بر اشعار اوست. ی طبیعی استها هپدید

، ستاره، آسمان، آفتاب، کوه، یاسمن، سنبل، نارون، جویبار، پیچک، باد، ابر، بهار، باران ؛دراشعار دارند واژگانی چون باالترین بسامد را

در شعر او باالست که ..... خانه و، پرواز، کتاب، کودک، مادر، پدر ؛بسامد واژگانی چون، عالوه بر واژگان طبیعی.... درخت و، سبزه، آب

 عناوین شعری نیز از محتوای حاکم بر اشعار خبر، عالوه بر واژگان.دهد می ین و محتوای حاکم بر اشعار خبراز مضام، تمام این ها

، برف، بهار و د لنوازی، گل بنفشه، گل برف، خورشید   قطره دریا شد :اکثر عناوین شعری برگرفته از عناصر طبیعت است. دهد می

 .....گل همیشه بهار و، رسد بهار می باز، باران، ها هستار، نرگس شیراز، بودکوه ک، گل آفتاب گردان، گل ستاره، برگ ریزان

 :گیرینتیجه

توان رسید که  شاعربا آگاهی از عواطف و  می ی مختلف اشعار دولت آبادی از دیدگاه زیبایی شناسی به این نتیجهها هبا بررسی جنب

. گیرد می آن ها را در نظرهای  ر گیری اکثر عناصر عالئق کودکان و نیازگذارد و در به کا می هاکودکان قدم به دنیای آنهای  نیاز

تشبیه نیز در . تصاویر استة خیال غنی است، تشخیص اصلی ترین عنصر سازندهای  شعر دولت آبادی از نظر پرداختن به صورت

ترده در اشعار باالست اما شاعر بیشتر به شعر او  بسامد باالیی دارد و جایگاه آن بعد از تشخیص است، بسامد تشبیهات فشرده و گس

ی گسترده میزان ها هی فشرده بیشتر مقلد است اما در تشبیها هدر بهره گیری از تشبی. دهد می تشبیهات گسترده تمایل نشان

از استعاره جایگاه استعاره مصرحه بعد از تشخیص و تشبیه است و شاهد بسامد نسبتاً باالیی . شود می نوآوری و خالقیت او بیشتر

ی موسیقی بیرونی و درونی وکناری متناسب با نیاز کودکان در ها هاز دیدگاه موسیقیایی نیز شاهد استفاده از جنب. مصرحه هستیم

موسیقی . ی موسیقی در شعر کودک دولت آبادی استها هموسیقی حاصل از تکرار و قافیه اصلی ترین جنب. سنین مختلف هستیم

نگ تر از موسیقی بیرونی، کناری و درونی به صورت رعایت تناسب واژگانی و گاه تضاد بین واژگان ساده و معنوی نیز به صورت کمر

شودو شاعر متناسب با نیاز کودکان از عناصر  می بیشترین تناسب بین اجزای طبیعت برقرار. گیرد می آشنا با ذهن کودکان صورت

 .کند می محسوس به خصوص عناصر محسوس طبیعی استفاده

ی متعدد در اشعار دارد تا حدودی از زیبایی و جذابیت ها هنحوی کهن نمونهای  اما از دیدگاه زبانی، رو آوردن به واژگان و ویژگی   

با اینکه  شاعر سعی دارد از واژگان ساده و آشنا با ذهن و زبان کودکان در اشعار استفاده کند . برخی اشعار برای کودکان کاسته است

شود  می این امر موجب جابه جایی اجزای کالم، اشعار شاهد استفاده از چند واژه کهنه و نامأنوس با زبان کودکان هستیم اما در اکثر

های  ایجاز و مختصر گویی از ویژگی. کند می آن که سادگی و امروزی بودن است دورهای  و زبان شعر کودک را از اصلی ترین ویژگی

ی ها همضامین وصفی و پرداختن به طبیعت و پدید. ر سرودن شعر برای سنین پایین استبه خصوص د، شعر کودک دولت آبادی

در اکثر مضامین توصیفی و یا در ضمن حکایت و داستان شاعر به ذکر نکات اخالقی . طبیعی اصلی ترین مضامین در شعر او است
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در شعر پروین دولت آبادی . شود می ک یاد آورمضامین رفتاری را به کود، پردازد و اغلب به صورت غیرمستقیم می مورد نظرش

 .جوید می عناصر شکل و محتوا متناسب و هماهنگ با هم هستندوشاعر از زبانی  متناسب با محتوای اشعار سود
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