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 چکیده:
های تجزیه و تحلیل متن )نثر یا شعر( است كه    ای یکی از راهشناسی الیه  سبک زمینه و هدف: 

ای، برجستگیهای سبکی اثر مشخص میشود. شعر كودک یکی از      در آن با استفاده از الگوی الیه 

به اسییت. در این  جانهای ادبیات كودک و نوجوان اسییت كه نیازمند توجه و بررسییی همه دونه

 آوایی، الیج پنجای، اشعار كودک وی در پژوهش با هدف دست یافتن به سبک شعر رودابه حمزه

 د.ایدئولوهیک و نوآوریهای شاعر بررسی و تحلیل میشو و بالغی نحوی، واهدانی،

  موردنظر اطالعات. محتواست تحلیل نوع از و كیفی جستار، این در پژوهش شیوۀ روش مطالعه:

ستخراج و  اینترنتی معتبر سایتهای  و ایكتابخانه نابعم از   شده  دردآوری فیش ابزار ازطریق ا

 . است درفته قرار ارزیابی و نقد مورد آمدهبدست آمارهای و اطالعات و است

سی  در ها:یافته سی   سبک  برر صر  ای،الیه شنا نحوی، بالغی و ایدئولوهیک  واهدانی، آوایی، عنا

  فزونی را كودک شعر  شعریت  و وجود دارد كودک شعر  خای سبکی  هاییویژدی ای،اشعار حمزه 

شد؛  صولی  و قواعد به مقید را شعر  كودک واهۀ چراكه میبخ  آنها از تخطی كه میکند، خای ا

 .است كودكانه شعر پرورش شعر و غایی هدف از درفتن فاصله بمثابج

وایی موفق بوده است. در الیج شاعر بیشتر در بخش موسیقی كناری و درونی الیج آ گیری:نتیجه

واهدانی برای مخاطبان خردسال خود از واهدان حسی و عامیانه بیشتر استفاده نموده و از انواع 

به تركیبات اضافی تمایل بیشتری نشان ها بهره برده است. همچنین به تركیبات وصفی نسبتواهه

ال را در انتهای جمله قرار داده، داده است. در الیج نحوی ساختار جمالت ساده است و اغلب افع

های ضمن اینکه افعال اسنادی را خیلی كمتر بکار برده است. در بخش بالغی مهمترین آرایه

مورداستفادۀ شاعر تشخیص، تناسب و تضاد بوده است و تشبیه و كنایه را به تعداد محدود بکار 

ج امور كودک هستیم و این امر برده است. در الیج ایدئولوهیک شاهد توجه و اشراف شاعر به هم

همچنین در شعر وی نوآوریهایی  دهندۀ حس زنانه و مسئولیت مادرانج این شاعر تواناست.نشان

در اسم صوتها، بویژه اسم صوت مخصوی كودكان، كاربرد كلمات ویژۀ كودكان و تشبیهات جدید 

 و نو دیده میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Layered stylistics is one of the ways of text analysis 
(prose or poetry) in which the stylistic prominences of a work are determined using 
a layered pattern. Children's poetry is one of the types of children's literature that 
needs comprehensive attention and study. Therefore, in this study, with the aim of 
achieving the style of Rudabeh Hamzehei, her young poems are examined and 
analyzed in five layers: phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and ideological, and the 
poet's innovations. 

METHODOLOGY: The research method in this paper is qualitative and content 
analysis. The information is extracted from library resources and reputable Internet 
sites and collected through the fishery tool, and at the end, the information and 
statistics obtained are reviewed and evaluated. 
FINDINGS: In examining the stylistics of the layers of phonetic, lexical, syntactic, 
rhetorical and ideological elements of Hamzeh's poems, we see the stylistic features 
that are specific to children's poetry and increase the poetry of children's poetry; 
Because the word child binds poetry to certain rules and principles, the violation of 
which, as a departure from the ultimate goal of poetry, is to cultivate childish poetry. 
CONCLUSION: The result of the research shows that the poet has been more 
successful in the side and inner music of the vocal layer. In the lexical layer for his 
young audience, he has used more sensory and slang words and has used a variety 
of words. It has also shown a greater tendency for descriptive compounds than for 
additional compounds. In the syntactic layer, the structure of the sentences is simple 
and most of the verbs are placed at the end of the sentence, while the noun verbs 
(attributes) are used much less. In the rhetorical part, the most important arrays 
used by the poet have been discernment, appropriateness and contradiction, and he 
has used metaphors and allusions in a limited number. In the ideological layer, we 
see the poet's attention and nobility to all the affairs of the child, and this shows the 
feminine sense and motherly responsibility of this capable poet. Also in her poetry 
there are innovations in the names of sounds, especially the names of sounds for 
children, the use of words for children and new and new similes. 
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 مقدمه

 یگر. به عبارت دندیگزیبرم یشموضوع خو انیب یبرا سندهینو یاكه شاعر  را دویند یروشی سبک در متون ادب

لحن  ،هاهتا نوع كلم وضوعمراحل از انتخاب م همجسبک، در ج بواسط سندهینو یاشاعر  .ستونوشتن ا ۀویسبک ش

 اینوع زبان نثر  ی(. سبک در سنت ادب675: 4345،)دادیگذارد جا مبخود را  ریثأصر دونادون، تعنا فیلأت اقیو س

 هیابزار تجز نیراستا بهتر نیدر ا .(345: 4341، سخنوران )آبرامز ای سنددانینو ۀ بیان مطلبویش یعنی است؛نظم 

سطوح  «و روشها کردهایها، روهینظر؛ یشناسسبک»در كتاب  یاست. فتوح یاهیال یمتن، استفاده از الگو لیو تحل

تقد مع یکند. ویم یبررس کیدئولوهیو ا یبالغ ،ینحو ،یواهدان ،ییآوا یجدر زبان را در پنج ال لیتحل یو واحدها

 هیال سبک و نقش و ارزش آنها در هر جبرجست یهامشخصه ،میكن لیمختلف تحل یجمتن را در پنج ال یوقت» است

سازد؛ یآن را آسانتر م یمتن با محتوا یصور یهامشخصه وندیپ ریروش، كشف و تفس نیشود. ایجدادانه مشخص م

 لیتحل یاز آشفتگ وه،یش نیشود. اینشان داده م یسهم و نقش هر بخش از زبان در شکل دادن به سبک بروشن رایز

مناسب را فراهم  یشهاها و روامکان كاربرد نگرداه هیدر هر ال وکند یم یریها جلوددداهیها و دو تداخل داده

 ۀحوزی، شاعر ارودابه حمزهاشعار  ایشناسی الیهبه سبک میجستار برآن نی(. در ا637: 4344فتوحی، )« سازدیم

سالگی به عالقج خود به شعر پی شمسی است كه از سیزده4313ای متولد سال . حمزهمیب ردازو نوجوان، كودک 

عج شعرش را برای دخترش سرود و به چاپ رساند. او در كنار سالگی نخستین مجمووششبرد و در سن بیست

مختلف نیز همکاری دارد. هدف پژوهش حاضر این است كه با كندوكاوی عمیق،  نشریات و سیما و صدا شاعری با

ی كند و بررس کیدئولوهیو ا یبالغ ،ینحو ،یواهدان ،ییآوا یجدر پنج الخردسال این شاعر را  شعر یسبک یهایژدیو

 ی ذیل نیز پاسخ مناسبی بیابد:پرسشها برای

 است؟ الیج سبکی كدام در بیشتر ای،حمزه شعر سبکی برجستگیهای

 چیست؟ ایاشعار حمزه سازسبک آوایی عناصر مهمترین

 كدامند؟ ایحمزه شعر در سازسبک بالغی عناصر مهمترین

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ک ارتباط تنگاتن و ردی ذیصورت م یمتنوع یبها و شگردهادر قال یشناسامروزه پژوهش درخصوی سبک و سبک

است؛  را سبب شده یادسترده قاتیتحق ،یارشتهانیموضوعات م جادیو ا یو نقد ادب یشناسبا زبان یشناسسبک

. در این مجال با توجه به شده است لیو تحل هیو تجز یبررس نینو یهادداهیمختلف با د یهاآثار دوره جهیدرنت

های كودک و نوجوان انجام شده است خواهیم شناسی سرودهمقاله به معرفی پژوهشهایی كه در زمینج سبک عنوان

 پرداخت:

 هیبا تک ،«فیشر ینیمیكودک و نوجوان عباس اشعار  یشناسسبک»( در مقالج 4345) یزندوان و غیتجهان یلیخل

مورد  یو ادب یفکر ،یزبان دداهیسه د ازرا  فیشر ینیمیاشعار  ،سایشم روسیس یشناسسبک اتیكلكتاب  بر

اند كه ساددی و روانی مهمترین ویژدی زبانی شعر وی است و تخیل در و به این نتیجه رسیده قرار داده یبررس

 و اخالقی شعر وی ضعیف است. با اینهمه تشخیص و تشبیه در شعر وی دیده میشود. همچنین وجود پیامهای

ی را میشود، سطح فکری و انتقال داده كودک به و اجتماعی كه بیشکلی مستقیم فردی رفتارهای دربارۀ تربیتی

 تشکیل میدهد.
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در اشعار  ینیآفرریو تصو یزبان یهایژدیو نیتریاصل یبررس» ( در مقالج4343) یدكیزاده و زارع بصادق

كه اند آورده بشمار رانیشعر كودک در ا یرحماندوست را از شاعران شاخص و چندوجه یمصطف ،«رحماندوست

 ،یتاه زنددكو یاز معرفنویسنددان پس برخوردار است.  ی،نیآفرریتصو ژهیبو ،یسبک شخص یهایژدیاز و یاشعار و

 انیو ب ییاقعگراو و ییروا ۀویش ،ینیآفرریتصو ،یزبان یهایژدیو نیتریبه اصل ،شاعر یو فرهنگ یادب یتهایآثار و فعال

 یایهنیآفرریتصواند كه اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته ششعر جمجموع ستیدر بوی  ینییخای شعر آ

ال و نما، افعمتناقض ،ییو شنوا یینایو عناصر و واهدان مربوط به حس ب یزیآمحس قیازطر شتریرحماندوست ب

 یزیدرهنجارو  یسازانواع برجسته د،یجد یهاینامگذار ،یابداع یدهایق ،یو بوم انهیعام ،یااصطالحات محاوره

 درفته است.مناسب صورت  یو اطنابها جازیانواع تکرار و ا ژهیبو ،یكالم یقیو موس یانزب

منظوم این  قصج ودوچهل« كشاورز ناصر منظوم هایقصه سبکی بررسی»( در مقالج 4349) رضایی دیل و نظری

شان سیهای آنان ناند. نتایج بررتحلیل نموده و بررسی شعری و داستانی زبانی، شاعر شعر كودک را در سه بخش

 دیهایویژ دیگر، برخی بودن ناموفق و كشاورزهای منظوم از قصه بعضی موفقیت بر اثردذار مسائل داده مهمترین

 .است داشته مسئله این در كمتری تأثیر داستانی عناصر و بوده آنها شعری عناصر و زبانی

 هدف ، با«نوجوان و كودک شعر در هیتشبی تصاویر كاربرد شناسیسبک»( در مقالج 4346) و كیچی محمودی

 افسانه و رحماندوست نوجوان، تشبیه را در اشعار مصطفی و كودک آثار در تشبیهی تصاویر كاربرد سبک بررسی

 و فشرده و هدسترد تشبیهات پراكنددی شده،بکاردرفته هایبهمشبه نوع نژاد بررسی نموده و دریافتند كهشعبان

 ویژدیهایی و است یکدیگر از نوجوان و كودک شاعران شعر بین سبکی تفاوتهای از طرفین، تعداد ازلحاظ تشبیه انواع

 .تاس یکدیگر با سنی هایدروه این اشعار شباهت موارد از شبه،وجه و تشبیه طرفین بودن مفرد و حسی مانند

 

 روش مطالعه

 یهاتیو سا یانظر از منابع كتابخانهمحتواست. اطالعات مورد لیو از نوع تحل یفیك ،تحقیق نیپژوهش در ا ۀویش

 مورد نقدآمده بدستشده است و اطالعات و آمارهای  یدردآور شیفابزار  قیاست. اطالعات ازطر ینترنتیمعتبر ا

ای است كه همگی جزو دروه سنی های زیر از رودابه حمزهدرفته است. محدودۀ پژوهش هم مجموعهقرار  یابیو ارز

 آیند:الف بشمار می

كوچولو یه جوجو »، «میومیو الالیی»، «شب شده وقت خوابه»، «جیکان جوجو الالیی»، «یل كوچولو الالییف»

 «.نای میکنهكوچولو نانای »و « به میخورهكوچولو به»، «كوچولو زیاد باهوشه»، «كی بود؟ كی بود؟»، «داره

 

 بحث و بررسی

 ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 ییآوا یۀال

 یبراثر ورود هوا( و برخورد با بعض یاست كه براثر خروج هوا از ششها )و داه یآوا عبارت از صوت یکیزینظر ف زا

اما  ،دنزبان ۀخود عناصر سازند تیآوا در كل ای(. صوت 55: 4395ی، )نجف حادث شود ییایدو یاندامها یقسمتها

 ۀنحو ،ییواآ یشناسسبک بلکه در ،ستینظر ن منظور یدر زبانشناس ییمباحث آوا یتخصص یپژوهش بررس نیدر ا

 یآواها و اصوات در زبان مورد بررس یانیو نقش و كاركرد ب یزبان یتی)صدا، آهنگ( در موقعیی آوا یكاربرد واحدها

 راتییدر تغ ییآوا ییبلکه نظام معنا ،شودیزبان محدود نم یبه عناصر صور ییآوا راتییتغ نرویازا؛ ردیگیقرار م



 665/ ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 

 ۀویش و یصوت یسبک به الگوها ییآوا لیاست. تحل اریبس تیاهم یدارا زیكالم ن ینحو یله و آهنگهاجم ییمعنا

 یو واج ییآوا یپرسش است كه كاربرد خای الگوها نیپاسخ به ا یو در پ اردتلفظ در زبان دفتار و نوشتار نظر د

 یعاد یكه با شکلها یابگونه ؛بدهد یتواند دفتار شخص را برجسته كند و به آن شکل خاصیزبان تا چه اندازه م

 (.613: 4344ر.ک: فتوحی، متفاوت شود ) اریسخن و زبان مع

از عروض و  هیال نیا لیدر تحل سازند،یرا م یابرجسته انجشناسییبایز یصورتها سبک، ییآوا یهاهیازآنجاكه ال

 لیو تحل هیبخش، تجز نیپژوهش در ا یاصلاز اهداف  یکی نیبنابرا ؛میااستفاده كرده یینظام آوا یبررس یبرا عیبد

ی، كناری و رونیب یقیموساز سه منظر جستار  نیدر ا ییآوا یهالفهؤ. مای استحمزه رودابه یسبک شعر ییآوا

 درونی بررسی میشود.

 عرش در بویژه است، فراوانی اهمیت دارای شعر در در موسیقی بیرونی سخن از وزن است. وزنی: رونیب یقیموس

 ذتیل و میرود بشمار ذهن توجه در جوییصرفه برای ایوسیله وزن»: میگوید اس نسر. كودكان آموزش و انكودك

 ذهن شود، تلفیق هم با آشنا و معهود وزنی و ضرب طبق كلمات چون كه آنست نتیجج میشود، حاصل آن از كه

 آنها روابط تا برد به كار كلمات از ایمجموعه ضبط و حفظ برای باید كه كوششی از و میکند ادراک آسانتر را آنها

 .(55الف:4374به نقل از علی ور، )« میشود كاسته دریابد، با كالم معنی س س و یکدیگر با را

وزن در شعر نوعی تناسب به همراه دارد. تناسب ادر در مکان واقع دردد، قرینه و ادر در زمان واقع شود، وزن 

لید میکنند. كودكان تا قبل از فرادرفتن علم بصورت رسمی، یعنی قبل از خواهد بود. تناسبها در مجموع لذت تو

ازی و بهای عامیانه، قافیهرفتن به مدرسه، به آهنگ كلمات توجه بیشتری دارند و بدینگونه عالقج آنان به ترانه

 روضی؛ زمانیشعرهای مهمل در این دوره بیشتر است. وزن شعر باید در دورۀ خردسالی، بیشتر هجایی باشد تا ع

كه سن كودكان كمی باال برود، با شعر رسمی و وزن عروضی ارتباط بیشتری برقرار میکنند؛ بنابراین شعر كودک 

 سالگی بیشتر شنیداری است و بر آهنگ و وزن هجایی استوار است. در زمان خردسالی و تا قبل از شش

وی متغیر است و یافتن اركان عروضی  هایسروده ای بیشتر هجایی است. وزن شعر دراشعار خردسال رودابه حمزه

« كوچولو نانای نای میکنه»از مجموعج « كوچولو یخورده بد شده»یکسان در آن دشوار. بعنوان مثال در شعر 

 نمیتوان به نظمی در وزن دست یافت.

 U-U-----  شد بد  یه خرده كوچولو

 --U-U-U یه كار بد بلد شد

 U-U-U-U---- چیده مامان جونش یه برگ زرد رو

 U-U----- كوچولو كارش رو دیده

 U—U----U--- حاال دیگه هر جا كه دلدون میبینه

 U---UU----U- برداشو تا دونج آخر میچینه

 «فیل كوچولو الالیی»و یا در شعر زیر از مجموعج 

 --U-U-UU-UU--U---U-U آقای رفتگر تا صبح بیداره/ یه عالمه كار داره

 -U-U-U-UU-UUU---- ریز ریز ریز/ كوچه رو میکنه تمیزخش خش خش، 

 U—U-U—U--U------ خورشید خانم میتابه/ آقای رفتگر میره میخوابه

در بهترین شرایط باز هم یکی دو هجا كم یا زیاد دارد؛ مثالً در شعر زیر، كه در ظاهر بدون مشکل بنظر میرسد، 

 وجود دارد. كم و زیاد بودن هجاها آن هم در میانج اركان
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 U---U--- كوچولو یه جوجو داره

 U---U-- جوجوی ترسو داره

 U---UUU-- میخواد اونو ناز كنه

 U-U-UUU- بال اونو باز كنه

 UU-U--U- جوجه هه زود درمیره

 U-U---U- جیک جیک و پرپر میره

ای خود را دردیر وزن د حمزهای میتواند نقص مصرعها را در تقطیع، درک كند. این امر نشان میدههر خواننده

ر، آن را راحتت و بهتر و بنظر برسد شعری نمیکند و اوزان را تا آن حد بکار میبرد كه شعر به دوش كودک آهنگین

 .كند حفظ

بر همگان مبرهن است كه و انواع آنها سخن دفته میشود.  فیرد ،هیقافكناری از  موسیقی درموسیقی كناری: 

كنندۀ ذهن كودكان است و ذهن كودكان بیش ای در تولید موسیقی دارد و هماهنگویژهقافیه پس از وزن اهمیت 

 ادهاستف مناسب هایقافیه از باید كودكان برای شعر سرایش در شاعران از هر چیز به قافیه توجه دارد؛ بنابراین

ارد و چون مخاطب سن مهمی د كودک نقش شعر پویایی و تحرَّک و ساخت تصاویر در پس از قافیه، ردیف .كنند

 .یشودم دیراتر و جذَّابتر شعر كوتاهتر باشد، ردیف هرچه میشود و انتخاب كوتاه بسیار ردیفها معموالً كمی دارد،

عر مثالً در ش ها و ردیفهای مناسب است.كمک میکند، انتخاب قافیه ایحمزه آنچه به موسیقی كناری شعر رودابه

 د:زیر هم قافیه و هم ردیف دیده میشو

شب شده وقت خوابه/ كوچولو باید بخوابه/ صدا میاد دنگ دنگ دنگ/ صدای چی؟ صدای زنگ/ كوچولو یهو »

« خوابه و بخوابه، دنگ و زنگ، وا و قاقا(. »6: الف4344ای، حمزه« )چشماشو وا میکنه/ میخنده و قاقا قاقا میکنه

 ردیف است.« میکنه»اند و فعل قافیه

لوس میکنه/ كوچولو اونو بوس میکنه/ كوچولو اونو داز  خنده الکی / هی خودشومیقورقوری عروسکی/ همش »

عروسکی و الکی، لوس و بوس، داز »های (. در این شعر واهه46: ه4344ای، )حمزه« میگیره/ ول میکنه، باز میگیره

از  «ولو دلش پلو میخوادكوچ»آیند. یا در شعر ردیف بشمار می« میکنه و میگیره»اند. همچنین افعال قافیه« و باز

كوچولو »، هم قافیه و هم ردیف بکار برده شده است: «مجموعج كوچولو كه به به میخوره، غذاشو تا ته میخوره»

 «. دلش پلو میخواد/ كباب میخواد، چلو میخواد/ كوچولو كه دندون نداره/ باید كه دندون درآره

ستفاده از ردیف را میتوان دید. تنها مزیت و تأثیر ردیف، بویژه در آید، تمایل شاعر به اها برمیهمانطوركه از نمونه

شعر كودک، ارزش موسیقیایی آن است. عالوه بر قافیه، ردیف تأثیر آهنگین و موسیقی شعر را دوچندان میکند. 

 چون در شعر كودک از اوزان كوتاه استفاده میشود و ضرباهنگ مزیت خوبی است، بهتر است از ردیفهای كوتاه

هایی از وی دیده استفاده شود؛ اما این بدان معنا نیست كه در همج اشعار وی ردیف وجود دارد. دهگاه سروده

كوچولو »از مجموعج « كوچولو بوس بلد شده»و « كوچولو دست دسی میکنه»میشود كه فاقد ردیف است؛ مثالً شعر 

كوچولو داری »و شعر « شب شده وقت خوابه»عج از مجمو« كوچولو تو خواب رفته دَدَر»و شعر « نانای نای میکنه

 «. به میخورهكوچولو كه به»از مجموعج « چی میخوری؟

 ای می ردازیم.های حمزهاكنون به بررسی انواع ردیف و قافیه در سروده

الف( قافیه: همانطوركه میدانیم، قافیه مهمترین ابزار قدرت شاعر در خلق موسیقی در بخش كناری شعر است؛ 

 ناریك موسیقی ارزش درک انکاری در انتقال و القای مفاهیم به خواننده دارد. برایریکه نقش مهم و غیرقابلبطو



 667/ ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 

 بخش این در حاصل موسیقی كیفیت و مقدار واقع در قافیه هجاهای. كرد توجّه قافیه هجاهای كیبتر به باید شعر،

 كشش دارای است، رفته به كار بلند تهایمصوّ آنها ساختمان در كه هجاهایی شک بدون. میکند مشخص را

 یكمتر موسیقایی قدرت باشد، بلند شعر وزن ادر ،cvcو  cv مانند هجاهایی امّا هستند؛ یبیشتر موسیقیایی

ای انواع هجای قافیه در شعر حمزه .میشود ایجاد قافیه هایواهه بین یبیشتر زمانی فاصلج زیرا داشت؛ خواهند

 بصورت زیر است:

 (.4همان: ) میچینه و میبینه/ دیده و چیده (،7: د4344ای، (: پوشیده و سفیده )حمزهCVامت + مصوت كوتاه )ص

 (. 46: ج4344ای، ( پشمالو و كوچولو )حمزه7: (: ملوسی و عروسی/ وا و نانا )همانCṼصامت + مصوت بلند )

 .(3همان، ی) زرنگ و ، زنگ(4د: 4344ای، (: بد و بلد )حمزهCVCصامت + مصوت كوتاه + صامت )

: 4347ای، (، ملوچ و قوروچ )حمزه45: الف4349ای، (: ریزریز و تمیز )حمزهCṼCصامت + مصوت بلند + صامت )

 (.4ج: 4344ای، حمزه(، جیب و سیب )4ه: 4344ای، (، تکون و اون/ خندون و دندون )حمزه1

 (.1ب: 4344ای، (: ماست و خواست )حمزهCṼCCصامت + مصوت بلند + صامت )

 

 ای( بسامد انواع هجای قافیه در اشعار رودابه حمزه4جدول )

 درصد بسامد نوع هجای قافیه ردیف

0 CV 44 31,7 

2 CṼ 13 66,4 

2 CVC 65 43,4 

4 CṼC 14 65,7 

5 CVCC 4 3,4 

7 CṼCC 4 5,5 

 455 445 جمع كل 6

 

های بعدی قرار در رتبه CṼو   CṼCآن هجاهای بلند  بیشیییترین بسیییامد و بعد از CVبا توجه به جدول، هجای 

 دارند.

 از یکی آن در كه است ایقافیه بدیعی، قافیج از مقصود»از دیگر مباحث مربوط به قافیه، بدیعی بودن آن است. 

 چهادر قافیه(. 467: 4394شمیسا، « )باشد شده اعمال ابداعی و نوآوری یا تجنیس و اعنات قبیل از ادبی صناعات

 خواهد افزونتر آن موسیقی شود، استفاده بدیعی صنایع از هاقافیه میان در ادر است، برخوردار موسیقی از بتنهایی

 قدرت نشانج ها،قافیه این بر تسلَّط. میکند غنیتر را شعر كناری موسیقی لفظی، بدیع بخصوی بدیعی، قافیج. شد

ست ایانواع قافیج بدیعی در شعر حمزه تجنیس از مهمترین .تاس ادبی صناعات و فنون بر شاعر تسلَّط و شاعری

  ها اشاره میشود.كه در ذیل به انواع آن در قافیه

 (. 7: 4345ای، حمزه(،  آب و خراب )45الف:4349ای، جناس مزید: بیداره و داره )حمزه

 (.3همان: ) زرنگ و (، زنگ7د: 4344ای، حمزه) «بلد و بَد»جناس زائد: 

(، 4: 4347ای، حمزهحق: به دو صورت دیده شده است. داه بصورت اختالف در اول كلمه: نازی و بازی )جناس ال

(، نازه و تازه/ هیس و 1(، بوس و لوس )همان: 6الف: 4344ای، حمزه(، دنگ و زنگ )45بالش و حالش )همان، 
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ای، حمزه(، بشین و ببین )1الف: 4349ای، حمزه( و داه اختالف در وسط كلمه: بیچاره و بیداره )7خیس )همان: 

 (.3ه: 4344

. یکی اندتضاد: تضاد در قافیه تنها در دو مورد دیده شده است: برمیداره و میذاره دو بار بعنوان قافیه به كار رفته

كوچولو كه چادر »و در شعر « به میخورهكوچولو كه به»از مجموعج « كوچولو میخواد ماست بخوره»در شعر 

 «.كوچولو زیادی باهوشه»ز مجموعج ا« می وشه

 

 ایبدیعی در اشعار رودابه حمزه های( بسامد انواع قافیه6جدول )

 درصد بسامد انواع قافیۀ بدیعی ردیف

 34,4 67 جناس مزید 0

 1,4 3 جناس زائد 2

 54,4 14 جناس الحق 2

 6,7 6 تضاد 4

 5,455 73 جمع كل 5

 

 انواع سایر به نسبت فعلی، ردیفهای كه ایبگونه است؛ متفاوت موسیقی یجادا در ردیف هردونه ب( ردیف: كاركرد

ای بدین دارند. انواع ردیف در شعر حمزه شعر در را بسامد ینبیشتر معموالً میکنند و خلق یبیشتر موسیقی ردیف،

 صورت است:

ای، حمزه(، میاد و میخنده )3(، میکنه )همان: 4: 4347ای، حمزه(، كن )5ه: 4344ای، حمزهردیف فعلی: نکن )

: 4345ای، حمزه(، بود )45(، شده )همان: 3(، بده )همان: 6ه: 4344ای، حمزه(، داره و كنه و میره )5الف: 4344

ای ها، حمزه. با توجه به نمونه(4د: 4344ای، حمزه(، شد )4ج: 4344ای، حمزه(، داره می وشه )4(، درفت )همان: 3

 ل مضارع، ماضی، امر و نهی را به كار برده است. در ردیف، انواع افعا

ا ای در ردیف تنهای، اسم و ضمیر را دربر درفته است، البته حمزهغیرفعلی: این نوع ردیف در شعر حمزه ردیفهای

 را به كار برده است.« ش»ضمیر متصل 

 (.4ج: 4344ای، حمزه( و )3 ه:4344ای، حمزه(، ش )9ب: 4349ای، حمزه(، الالال )7: 4347ای، حمزهالالیی )

( كه تركیبی از اسم و ضمیر است و سنگینه )=سنگین است( 4الف: 4344ای، حمزهدروهی: باباش ) ردیفهای

 ( كه تركیبی از صفت و فعل اسنادی است.46-44ج: 4344ای، حمزه)

 

 ای( بسامد انواع ردیف در اشعار رودابه حمزه3جدول )

 درصد بسامد انواع ردیف ردیف

 73,1 17 فعلی 0

 64,9 41 غیرفعلی 2

 1,4 3 دروهی 2

 5,455 41 جمع كل 4



 664/ ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 

ای از ردیفهای فعلی، موسیقی بیشتری در شعر وی ایجاد كرده جدول باال نشان میدهد كه استفادۀ فراوان حمزه

 است.

 ایجاد را شعر درونی لفظی موسیقی و ترصیع، موازنه، جناس، تکرار، چون هاییآرایهی لفظی: درون یقیموس

 سن هرچه. میدهند افزایش را شعر موسیقی صوتی، و لفظی هماهنگیهای ایجاد با شعر، در هاآرایه این .میکنند

تکرار به سه شکل تکرار واج، واهه یا  .است بیشتر هاآرایه این از شاعر دیریبهره باشد، كمتر نوجوان و كودک

 .است رزشمندا كند، بیشتر را سخن تأثیر و بیفزاید درونی بتواند سیقیمو بر كه ایبگونه شعر واهه است كه دردروه

 ای به هر سه شکل یادشده وجود دارد.تکرار در شعر حمزه

جیرجیرک »تکرار واج: این نوع تکرار به دو شکل همحروفی و همصدایی دیده شده است. بعنوان مثال در شعر 

الف: 4349ای، )حمزه« روی درخت انجیر/ تا صبح میخونه جیرجیربیچاره/ شب تا سحر بیداره/ طفلکی خواب نداره/ 

كوچولو زیادی باهوشه/ میخواد كه شلوار ب وشه/ با دست »دیده میشود یا در شعر « ای»( همصدایی مصوت بلند 1

، (4ج: 4344ای، حمزه« )دار/ نمیتونه ب وشه و آخرش/ شلوارشو میندازه روی سرشمیره تو شلوار/ شلوار ناز زیپ

در شعر « آ»و همصدایی مصوت بلند « ق»صامت دیده میشود. همچنین است همحروفی « ش»همحروفی صامت 

و همصدایی مصوت « ن»حروفی صامت ؛ هم«كوچولو كه به به میخوره»از مجموعج « كوچولو قاقا میخوره با قاشق»

   «. فیل كوچولو الالیی»از مجموعج « فیل كوچولو الالیی»در شعر « ای»بلند 

در شعر « ریز»و « خش»های مورد بررسی فراوان دیده شده است. تکرار تکرار واهه: این نوع تکرار نیز در مجموعه

كتاب كجا »كه از نظر نوع اسم است در شعر « كتاب»؛ تکرار «فیل كوچولو الالیی»از مجموعج « آقای رفتگر»

 «كوچولو از زیر پتو درمیره»در شعر « تو»و « باباش»، «خواب»؛ تکرار «جیکان جوجو الالیی»از مجموعج « میخوابه

 ضمیر هستند.« تو»و « ش»اسم و « بابا»و « خواب»؛ كه دو كلمج «شب شده وقت خوابه»از مجموعج 

شعر  در« كالغ سیاه قارقاری»ها را تکرار میکند. مانند تکرار واهه: در این نوع تکرار، شاعر دروهی از واههتکرار دروه

از « قورباغج كوچولو»در شعر « كوچولو اونو»یا تکرار « شب شده وقت خوابه»از مجموعج « ب تا فرداكالغ بخوا»

كوچولو دست دسی »در شعر « دنگ دنگ دنگ»و « دست دسی دست»؛ تکرار «كوچولو یه جوجو داره»مجموعج 

كی بود؟ من نبودم درخت كی بود؟ »در شعر « كی بود؟»؛ و تکرار «كوچولو نانای نای میکنه»از مجموعج « میکنه

 «.كی بود؟ كی بود؟»از مجموعج « بود

یخوره/ به مدربه هه به»ای دیده میشود. بعنوان مثال در این ابیات موازنه و ترصیع: موازنه در برخی ابیات شعر حمزه

ای، زهحم« )وری داره می وشه/ شبیه روسری داره می وشههاكتو اون»(، یا 45ب: 4344« )غذاشو تا ته میخوره

(، موازنه بکار رفته است. 3الف: 4344ای، حمزه« )یادش میاد آب میخواد/ بازی میخواد تاب میخواد»(، 4ج: 4344

 )همانجا( ترصیع دیده شده است.« آبش میدیم میخنده/ تابش میدیم میخنده»یک مورد هم در بیت 

و « زنگ»بوده است. جناس مضارع میان ای های تأثیردذار در موسیقی درونی اشعار حمزهجناس نیز از آرایه

، «مجموعج شب شده وقت خوابه»از « كوچولو باید بخوابه»در شعر « بخوابه»و « خوابه»میان  و جناس مزید« دنگ»

در « وارنگ»و « رنگ»و جناس مزید بین « ماهی جونم بگیر بخواب»در شعر « آب»و « آبه»بین  مُذَّیل یا جناس

جوجج »در شعر « جوجه»و « جوجو»، جناس مطرَّف میان «میو میو الالیی»ز مجموعج ا« مدادرنگی الال كرد»شعر 

، و «كوچولو یه جوجه داره»از مجموعج « توپ كوچولو»در شعر « ببین و بشین»و جناس الحق میان « كوچولو

« میخورهكوچولو كه قاقا »در شعر « باید»و « با»بین  مُذَّیل و جناس« نون»و « اون« »دون»جناس الحق میان 

مورد بوده است كه یک مورد هم جناس تام دیده  47تعداد این جناسها «. كوچولو كه به به میخوره»از مجموعج 
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از « دادو بیداد/ از اون باال هولم  دادكی بود؟ كی بود؟/ من نبودم، درخت بود/ .../ بیخودی، »شد، در این شعر: 

ست جناسهایی كه در این بخش قرار میگیرد از جناسهای ذكرشده مجموعج )كی بود؟ كی بود؟(، البته الزم به ذكر ا

 های بدیعی جداست.در بخش قافیه

 

 ایدرونی لفظی در اشعار رودابه حمزه ( بسامد انواع موسیقی1جدول )

 درصد بسامد نوع موسیقی درونی ردیف

 56,9 93 انواع تکرار 0

 3,9 4 موازنه و ترصیع 2

 13,3 49 انواع جناس 2

 5,455 457 مع كلج 4

 

با توجه به آمار ذكرشده در جدول، انواع تکرار و بعد از آن انواع جناس پربسامدترین مؤلفج موسیقی درونی لفظی 

 ای را تشکیل میدهد.اشعار حمزه

 

 یواژگان یۀال

ه هستند ك ینادارمع هایها واحدواهه .رندیگیها قرار مواحد زبانند، واهه نیكوچکتر بیبعد از واج و تکواه كه بترت

 یاریبس»متن است.  یهاواهه یشناس بررسكار سبک نیروند. مهمتریكار مه دفتار ب ۀریدر زنج میانتقال مفاه یبرا

 ستایها اسازد. واههیها مواهه نشیشناس را نوع دزاز سرشت سبک یادهدانند. بخش عمیم ینیدزسبک را هنر واهه

و  یو شناسنامه و بار عاطف تیشخص ینامه دارند، حتیو زندد خیهستند، تار ایبلکه جاندار و پو؛ ستندیو منجمد ن

دهند و جدال یمعنا م وشکل  رییمختلف تغ یاثر فشار بافتهابر یو برخ رندیپذثابت و انعطاف یدارند، برخ یفرهنگ

 (.614: 4344فتوحی، ) «کنندیم جادیا سندهینو لیتخ یمدام برا یزشیو انگ

 جانپشتو نیّمب كلمات یبرخ زیادبسامد  رایز ؛دوره، مهم و دشوار است کیواهدان در شعر  جشناسانسبک جمطالع

 زیگبرانتوجه یلغات در آثار شاعر یبسامد برخ یداه» شاعران آن دوره است. کیدئولوهیا ۀژیو کردیو رو یفرهنگ

 یمعن یعنی ؛كلمات دارد یبا برخ یخاص یهنرمند رفتار ذهن ایراهگشاست.  یسبک شخص نییرو در تعنیازا ؛است

شعر  در مغان ریرند و پ ای شاهنامهدر  دیسف وید ان،یب کند مانند ببریم تزریقرا به آنها  یاحساس خاص ایخای 

مختلف آن را تکرار  یهادارند و به بهانه هعالق یبه لغات خاص سنددانینو یتوان دفت برخیم یكل حافظ. بطور

(. این را باید دانست كه كودكان 453: 4376، سای)شم «ستیمتن ن یدیلغات كل از کنند. لغت موردعالقه لزوماًیم

 :دیگویباره ماین در« كودكان اتیشناخت ادب» كتاب ۀسندینو ورتونن دوناها را درک میکنند. ازطریق شعر واهه

 ها را كشف كنند،واهه یرویتوانند از رهگذر شعر، نیكودكان م دهد.یدست مه از جهان ب یاتازه یافتهایشعر در»

 (. 317: 6، ج4396نورتون، ) «آزاد كردن آن را دارد ییكه شاعر توانا ییرویهمان ن

 ،یحس ،یمترادف و تکرار كلماتقلت واهدان،  ایوسعت  ،یبوم ،یفارس كلمات ی،شناسبخش از سبک نیدر ا

، عموم و خصوی ،یانتزاع یهابیركت ،یاسم یهادروه ،یوصف یهاانواع صفت، دروه ،یابداع كلماترنگها،  ،یانتزاع

 زاهدانه، نهاد علم، حکومت -ینی، رمزدان دیپركاربرد شخص كلمات ،یسازواهه یی،راكهنگ ،یو شکوهمند یانگیعام

 .شودیم یو شاخصها بررس



 634/ ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 

ای ای دو ویژدی مهم در كلمات به چشم میخورد؛ یکی حسی بودن كلمات و دیگری محاورهدر اشعار رودابه حمزه

 بودن.

الف( حسی بودن كلمات: قریب به یقین میتوان دفت كه همج كلمات مورداستفادۀ این شاعر، حسی است؛ زیرا 

مخاطبان او خردساالنند و درک مفاهیم عقلی برایشان سنگین است و شاعر كلماتی را بکار میبرد كه كودک با 

میکند. در این میان شاعر سعی كرده  حواس خود درک میکند، آنها را میبیند، میشنود، میبوید، میچشد یا لمس

 انواع كلمات حسی را بکار برد. 

 طبیعت: صبح، شب، سحر، ظهر، باد، باران و برف، خورشید، ت ه، دل و درخت و برگ.

 پشت، مورچه، قورباغه، دربه، دوزن.حیوانات: فیل، جیرجیرک، كالغ، جوجه، الک

 ، جوراب، روسری، چادر، پالتو و كفش.انواع پوشیدنی: شلوار، بلوز، پیراهن، دامن، هاكت

 انواع خوردنی و چشیدنی: غذا، به به، قند، قاقا، نون، آب، ماست، آلبالو، میوه، كباب، چلو، شیر، سوپ، آبنبات.

انواع اشیاء: جاروبرقی، دلدون، عروسک، توپ، جغجغه، شونه، ماشین، پازل، پستونک، روروئک، مسواک، پتو، بالش، 

 قاشق، كاسه، مدادرنگی، كتاب، آب اش، كمد، صندلی. تختخواب، قندون،

 انواع رنگها: زرد، سبز، سفید، سیاه، آبی، سرخ، قرمز.

كار ببرد: بیاره، بخوابه،  ای ترجیح میدهد برای مخاطب خردسال، كلمات عامیانه بهای بودن: حمزهب( محاوره

ده شی، میره، میتابه، مهربونه، درختو، پاشو، چشماشو، میبره، مییاره، بشه، تو )به جای داخل(، میخونه، نداره، دُن

میبنده، میشه، مهربون، مامان جون، بابایی، كوچولو، نازه، میخنده، چی، یهو، دیگه، میبینه و میشینه، لونه، میخواد، 

ومش، هه، توپو، نشون، تکون، میماله، هِی، الکی، اون، زبون، باهوشه، شلوارشو، میندازه، پاش میکنه، كدجوجه

 هه.دربهوری، خوشگل، هاكتو، اون

لفظی »ای در بخش كلمات، استفادۀ فراوان از اسم صوت است. اسم صوت ج( اسم صوت: یکی از هنرهای حمزه

مركَّب است كه معموالً از طبیعت درفته میشود و بیانگر صداهایی مانند صوت خایّ انسان یا حیوان، صوتِ خواندن 

. هرچند )613: 4394احمدی دیوی و انوری، (« خوردن دو شیء به یکدیگر است بهمیا راندن حیوانات و صوتِ 

یند آدار تجزیه نمیشوند، جزو واهدان ساده بشمار میاین كلمات ظاهراً مركَّب تلقَّی میشوند، چون به اجزای معنی

ر )صدای قورباغه(، كه داه صدای حیوانات است، همچون: جیرجیر )صدای جیرجیرک(، میومیو )صدای دربه(، قورقو

. داه صداهایی است كه از طبیعت برمیخیزد: هوهوهو )صدای باد( )آواز جوجه(جیک قارقار )صدای كالغ(، و جیک

قرقی قرقی )صدای  مانند: دنگ دنگ )زنگ(، دو برخی مواقع از اشیا برمیخیز برگ درخت(، )صدای خِشو خِش

 ماشین(. )صدای جاروبرقی(، قان قان

ای با تركیباتی مواجه میشویم كه داه وصفی هستند و داه اضافی؛ اما در اینجا سعی اشعار حمزه درتركیبها: 

میکنیم از تركیباتی سخن بگوییم كه حکم تتابع اضافات یا تنسیق صفات پیدا میکنند. هرچند تعداد این تركیبات 

شتری الصفات رغبت بیتفاده از تنسیقبخاطر سن كم مخاطب در آثار شاعر چندان زیاد نیست، بااینحال شاعر به اس

الصفات بوده مورد تنسیق 41مورد تركیبات اینچنینی، نُه مورد آن تتابع اضافات و  63نشان داده است؛ زیرا از 

 است. 

مون (، از تویِ حوضِ خونه7: 4345ای، (، زیرِ لحافِ من )حمزه7: 4347ای، تتابع اضافات: لباسِ مهمونیِ من )حمزه

 (.1(، رویِ درختِ انجیر )همان: 4: 4347ای، (، زیرِ پرِ مامان جون )حمزه4)همان: 
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(، ماهیِ سرخِ كوچولو و دربج 3(، یه توپِ نازِ قلقلی )همان: 1: 4347ای، تنسیق صفات: دوزنِ نازِ كوچولو )حمزه

(، دامنِ 4ج: 4344ای، دار )حمزه(، شلوارِ نازِ زیپ9(، دلهایِ نازِ كوچولو )همان: 4الف: 4349ای، ناز پشمالو )حمزه

(، پالتویِ 4(، هاكتِ بافتنیِ ناز )همان: 1(، پیرهنِ نازِ خالدار )همان: 3نازِ تورتوری و دامنِ سرخِ چین واچین )همان: 

 (.46سبزِ پشمالو )همان: 

 

 ینحو یۀال

)فاعل+  عل ربطی( یاالیج نحوی جمالت چندان پیچیده نیست. ساختار اصلی بیشتر بشکل )مسند+ مسندالیه+ ف

است و فعل اسنادی(/ بار )مفعول( میبره )فعل(، -این كامیون )مسندالیه( بیدار )مسند( ه )=»مفعول+ فعل( است؛ 

(. یعنی در اغلب جمالت فعل در انتهای جمله قرار میگیرد؛ مگر در مواردی 4الف:  4349ای، )حمزه« میاره )فعل(

 .«كوچولو نانای نای میکنه»از مجموعج « ه یه پوشک/ میبنده به عروسکكوچولو دار»اندک مثالً در این بیت 

همچنین جمالت همه معلومند و جملج مجهول دیده نشده است. همچنین جمالت خبری بیش از دیگر انواع به 

 «كی بود؟ كی بود؟ من نبودم»كار رفته است، ولی انواع دیگر جمالت نیز دیده شده است. مانند جمالت پرسشی: 

 كوچولو»آغاز میشود. یا شعر « كی بود؟ كی بود؟»ای است كه ابتدای همج شعرهای آن با پرسش ه نام مجموعهك

 كوچولو اآلن چی كار»، با این جملج پرسشی شروع میشود: «كوچولو نانای نای میکنه»از مجموعج « چرا میترسی؟

صدا میاد دنگ دنگ »میخوانیم « وابهشب شده وقت خ»از مجموعج « كوچولو میخواد بخوابه»؛ در شعر «كرد؟

شاعر وقتی از لباس سفید پوشیدن و « كوچولو نانای نای میکنه»دنگ/ صدای چی؟ صدای زنگ؛ در مجموعج 

ای میتوان دفت بعد از جمالت خبری با فاصله«. میخوای بری عروسی؟»آراستگی او صحبت میکند، سؤال میکند 

، نهآیر دارد. البته داهی جمالت تعجبی هم دیده میشود. مثالً در شعر طوالنی جمالت پرسشی در جایگاه دوم قرا

رازی دتنهایی بازی میکنه/ همش به من/ زبون»درازی میکند كه این مایج تعجب وی میشود: آینه برای كوچولو زبان

ی، ا)حمزه« ه!آخ آخ آخ، كاسه رو برمیداره/ روی سرش میذار»و یا شیطنتهای كوچولو مایج تعجب میشود: « میکنه!

وچولو ك»( و یا وقتی كوچولو سراغ قندان میرود و به قندها دست میزند، شاعر با لحن تعجبی میگوید: 1ب: 4344

 (.6)همان: « با دست قندی/ بازم داری میخندی!
 

  یۀ بالغیال
 حوزۀ سه در ار شعر بالغت قدما میشود. متن زیبایی و ادبیت تقویت سبب است، رسایی و شیوایی همان كه بالغت

 یفیتك معانی، و در كالمی؛ آرایشهای بدیع، در خیالی؛ صورتهای بیان، در. میکردند بررسی بدیع و بیان معانی،

 خلق و ایجاد در میبایست تنها مباحث این تمامی ارزش» .میشد بررسی مقام و حال مقتضای به سخن معانی

 در لیاص جنبج این كه میشد بررسی خواننده و شنونده رد كالم تأثیر و القایی قدرت تشدید و كالم در زیبایی

 (.374: 4345پورنامداریان، ) «متن در و نه میگرفت قرار بحث حاشیج

 .می ذیرد صورت بالغی هایالیه یا ادبیت پیرامون فارسی نثر و نظم متون در شناسیسبک پژوهشهای عمده

 زبان زا عبور و متن ادبیت شعری، ادبیات در. دارند بیاد شناسیسبک در زیادی سهم زبان، بالغی سطح مطالعات»

 شناسانزبان (.353: 4344فتوحی، « )میگیرد صورت مجازی زبان بویژه بالغی شگردهای كاربرد رهگذر از ادبیات به

 «شفاف»نوعی  به آنها باشیم متوجه آنکهبی میبریم، به كار را بالغی فنون از بسیاری پیوسته زبان در» معتقدند

 به را ما بالغی فنون چگونه كه نشویم متوجه آداهانه ما میشود باعث «شددیشفاف»اصطالح  به این. اندشده



 633/ ایای اشعار رودابه حمزهشناسی الیهسبک

 

 موضوع .(45: 4397سجودی،  از نقل ؛4495جانسون، و لیکاف) «میزنند پیوند جامعه در تفکر غالب هایهشیو

 ویسندهن كه تمهیداتی. است زبان جازیم صورتهای و بالغی كاربرد چگونگی»در الیج بالغی  شناسیسبک اصلی

 اللتهاید و بیان، ،(قافیه و بدیع عروض،)زبان  موسیقی سطح سه در میگیرد، درنظر شناسیسبک از شیوه این در

 مباحث به را مجازی صورتهای و بالغی تمهیدات فتوحی (.353: 4344 فتوحی،)است ( النحومعانی) جمله ثانوی

 اعاتصن زبان، درونج و برونه در سبک»در  را بالغی شناسیسبک اصلی مباحث و میکند بندیدسته جزئیتری

 نگرداه ورتگرا،ص نگرداه)سبک  و استعاره ،(آیرونیک نماددرا، تمثیلی، تشبیهی، سبک)سبکی  تفاوتهای و معنایی

 سازیمقوله ،(سبک بر استعاری نگاشت سلطج مفهومی، استعارۀ هایسازه)شناخت  و استعاره ،(شناختی

 هایستعارها ایدئولوهیک، یا شخصی استعارۀ كوششی، یا جوششی استعارۀ قراردادی، یا نو استعارۀ)شناختی استعاره

 نقش ،پوشیددی و كتمان اقناع، و انگیزش)استعاره  نقشهای ،(شناختی هایاستعاره و بنمایه دسسته، یا ایخوشه

 بان،ز سازیشخصی زبان، دسترش بخشی،معرفت و شناخت تفسیر، و تأویل آفرینشگری، شناسیک،زیبایی

 را بالغی الیج در متون بررسی ابزارهای شیمسا سیروس(. 351: )همان «میداند (استعاره تحلیل در پرسشهایی

 ایهام، ی،معنو بدیع سمبل، مسائل مجاز، كنایه، استعاره، تشبیه، قبیل از بیان علم مسائل»چنین مواردی میداند: 

 حماسه،)اثر  ادبی نوع بررسی اینها جز زبان؛ در ادبی خالقیت و هنری انحرافهای و اثر ادبی زبان لیبطور ك تناسب

: 4376شمیسا، ) «معانی علم مسائل و شعر قوالب ادبی، قراردادهای در نویسنده تصرف یا وفاداری و( غنا و تراهدی

454). 

 یاریهوش و دقت تمام باید كند، استفاده خیال تهایصور از میکند اراده وقتی كودک شاعر شعربیانی: های آرایه

 خوانیهم كودكان خیال یعنی دنیای دیگر كفج با خیال صور از دیریبهره ترازویتا كفج  دیرد به كار را خویش

ای دروه سنی الف یعنی خردسال هستند و چندان دركی از با توجه به اینکه مخاطبان رودابه حمزه .باشد داشته

های بیانی یعنی تشخیص و در مواردی نادر تشبیه، هرچند ساده و تخیل ندارند، برخی از این آرایهاین صور و 

 ابتدایی در شعر وی دیده شده است. 

ترین شکل و راه برقراری و نمایش پیوند میان اشیاء است. تشبیه در شعر كودک كاربرد فراوانی تشبیه سادهتشبیه: 

تشخیص و تمیز هر صنعتی، با تشبیه انس میگیرد. شاعر شعر كودک باید در دارد؛ در واقع ذهن كودک قبل از 

بینی را داشته باشد. برقراری ها و كشف شباهتهای موجود در آنها نهایت دقت و باریکبرقراری ارتباط میان پدیده

تواند ودک بها باید متناسب با خیالهای كودكان در سنین مختلف باشد تا كارتباط و كشف شباهت میان پدیده

براحتی با آن ارتباط برقرار كند و در كشف شباهتهای موجود بین اشیاء با شاعر همراه شود. تشبیه در شعر رودابه 

كوچولو هاكت »شمار، ساده، محسوس و بدون ابهام است. مثالً در شعر ای بدلیل مخاطبان خردسالش، انگشتحمزه

هاكت پوشیدن كوچولو به روسری پوشیدن مانند شده است كه نوع « كوچولو زیادی باهوشه»از مجموعج « داره

كوچولو تو خواب میخنده/ لبهاشو »بدلیل ذكر ادات و وجه شبه، تشبیه از نوع مرسل و مفصل است. در این نمونه 

شاعر كوچولو را به ماهی مانند كرده است. « كوچولو نای نای میکنه»از مجموعج « مثل ماهی/ وامیکنه و میبنده

كی بود »شبه این تشبیه باز و بسته كردن لبهاست؛ بنابراین تشبیه مرسل و مفصل است. همچنین در شعر وجه

ی ك»ماهی مانند هاپو دست كوچولو را داز میگیرد « كی بود كی بود؟»از مجموعج « كی بود؟ من نبودم ماهی بود

ثل هاپوها/ از توی آب پرید باال/ دست بود؟ كی بود؟/ من نبودم ماهی بود/... / رفتم بهش كمک كنم/ یک دفعه م

ماهی در داز درفتن به هاپو مانند شده است كه مانند نمونج قبل هم ادات « منو داز درفت/ جیغ كشیدم باز درفت!

به حسی و در همج این موارد هم مشبه و هم مشبهشبه ذكر شده، ازاینرو تشبیه مرسل و مفصل است. و هم وجه
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عناصر محسوس و  از استفاده در سعی های خود،مخاطبان سروده پایین ای بدلیل سنینمفرد است. رودابه حمزه

 ملموس دارد. 

ها هستیم. در حوزۀ تشبیهات این شاعر، شاهد نوآوریهایی در برقراری تناسب و شباهت میان پدیدههمچنین 

کاری در داز درفتن، تشبیهی نو و ابت لبها و نیز تشبیه ماهی به هاپو همانندی كوچولو به ماهی در باز و بسته كردن

 است.

آید. در شعر این شاعر تشخیص درجهت شخصیت بخشیدن به انسان بدست میتشخیص از حذف مشبهتشخیص: 

به اجزای طبیعت صورت میگیرد. طبیعت است كه همواره مخاطب شاعر قرار میگیرد، اجزای طبیعت به دفتگو با 

نسانی هستند. این امر فضای شعر كودک را مملو از حركت و نشاط كرده كه یکدیگر می ردازند و دارای عواطف ا

 كامالً متناسب با نیازهای كودكان است.

جان بخشیدن به اشیاء در دنیای كودكان جایگاه واالیی دارد. در ذهن كودک همج اشیاء جاندار هستند و تشخیص 

حیط میتوان لمس كرد. این امر بتدریج با باال رفتن سن را در دفتار هر روزۀ كودكان با اشیاء و عناصر موجود در م

كودک كمتر میشود. شاعران كودک نیز متناسب با دنیای كودكان توجه زیادی به تشخیص در سرودن شعر برای 

 .انگیری و تناسب آن با خیالهای كودكان نهفته استاند و تأثیر این كثرت كاربرد، در زیبایی و خیالكودكان داشته

چند بار این آرایه دیده میشود. در این شعر از جوجه خواسته میشود مانند « جیکان جوجو الالیی»موعج در مج

 ، كتاب مانند«كتاب كجا میخوابه»و در شعر « جوجه جونم ال ال كن/ تشکر از خدا كن»انسان از خدا تشکر كند: 

لباس »و در شعر « كتاب من باید اونجا بخوابه كتابخونه كه خونج كتابه/»ای برای خواب دارد: انسانی نیاز به خانه

ی لباس مهمون»، لباس مهمونی به انسانی مانند شده كه دوست دارد هر كجا دلش میخواهد، بخوابد: «برو توی كمد

نیز چندین « كی بود كی بود؟»در مجموعج «. من/ دلش میخواد/ رو صندلی، روی زمین/ هر جا كه شد بخوابه

ام كی بود كی بود؟/ من نبودم، درخت بود/ درخت سیب.../ دفت كه یواش و بیصدا/ از شاخه»تشخیص دیده میشود: 

را كه ویژۀ انسان است، به درخت سیب نسبت داده است و در شعر بعدی از همین « دفتن»كه شاعر فعل « بیا باال

ذی/ دستِ منو قوری موذی مو»مجموعه، موذی بودن را كه صفت انسانی است، به قوری نسبت داده است: 

آینه خودش/ همش به من لج میکنه/ »، آینه همچون انسانی لجباز، لج میکند: آینههمچنین در شعر «. میسوزی؟

ماهی همچون انسانی سخن میگوید كه « كی بود كی بود، من نبودم ماهی بود»و در شعر « صورتشو كج میکنه

 «.مونبیاد بیرون/ از توی حوض خونه ماهی خودش/ دفت كه میخواد»میخواهد از حوض بیرون بیاید: 

های خیالی آنهاست. اصوالً كودكان دوست دارند آرایج تشخیص نوعی ورزش ذهن كودكان و موجب تقویت جنبه

تمام موجودات بیجان را جاندار ببینند و ویژدیهای انسانی به آنها بدهند؛ مثل سخن دفتن ماهی یا درخت سیب، 

 های باال.ن آینه، موذی بودن قوری و شکردزاری جوجه در نمونهخوابیدن كتاب و لباس، لج كرد

ای تنها دو مورد های موردبررسی رودابه حمزهكاربرد در شعر خردسال است كه در مجموعههای كماز آرایهكنایه: 

از « با قندهای شیرین شیرین/ همش دلم رو آب كرد/ دندونای قشنگمو خراب كرد»در شعر  یکییافت شد. 

است. « او را در انتظار و آرزوی چیزی قرار دادن»، دل كسی را آب كردن كنایه از «كی بود كی بود؟»عج مجمو

( كه كنایه از اخم كردن و 5الف:  4349ای، )حمزه« چین نکنابروتو چین»در « چین انداختن در ابرو»دیگری 

 ناراحت شدن است. 

 های بدیعیآرایه

واب و خ»ها بیشتر به كار رفته است. تضاد در ای، نسبت به دیگر آرایهبه حمزهتضاد در مجموعه اشعار روداتضاد: 
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ای، ( و )حمزه5الف:  4349ای، )حمزه« باال و پایین»و « شب و صبح»، (3ب: 4349ای، ( و )حمزه4)همان: « بیدار

 (.45)همان:« داره و نداره»(، 7د: 4344ای، )حمزه« وامیکنه و میبنده»، (9الف: 4349

النظیر است. این تناسب شامل عناصر ای تناسب یا مراعاتهای حمزهپركاربردترین صنعت در سرودهناسب: ت

 های آن در ذیل آورده میشود.طبیعت، حیوانات، اعضای بدن، اشیاء، لباس و ... میشود كه نمونه

(، مدادرنگی، 4347:4ای، حمزه(، دست و پا و چشم )4الف:  4349ای، تناسب میان كامیون، بار، جاده، پنچر )حمزه

(، شب، الال و خواب/ شب و سیاه/ 9(، دل، دلخونه، آب و آب اش )همان: 3الف: 4349ای، حمزهمداد و جامدادی )

 (.5ه: 4344ای، حمزه(، شونه، مو، صاف، دونه دونه )45لونه و كالغ )همان: 

 

 ایبالغی در اشعار رودابه حمزه ( بسامد صنایع5جدول )

 درصد بسامد نایع بالغیص ردیف

 1,6 3 تشبیه 0

 45,1 44 تشخیص 2

 6,9 6 كنایه 2

 14,1 33 تناسب 4

 35,4 66 تضاد 5

 5,455 74 جمع كل 7

 

 الیۀ ایدئولوژیک

در اینباره باید دفت تفکر زنانج شاعر بر فضای اشعارش سایه افکنده است. زن به مقتضای زن و مادر بودنش، نسبت 

ای اغلب اشعار در فضای خانه اتفاق میفتد و در شتری را در منزل س ری میکند. در شعرهای حمزهبه مرد زمان بی

مواردی كه درمورد حیوانات یا مشاغل میسراید، شعر از فضای خانه خارج میشود. او به مقتضای زن و مادر بودن، 

از پوشیدن شلوار، دامن، « ی باهوشهكوچولو زیاد»جانبه به كودک، رشد و آموزش وی دارد. در مجموعج نگاهی همه

 «كوچولو به به میخوره»پیرهن، جوراب، هاكت، چادر، پیشبند، كفش و پالتوی كودک سخن میگوید و در مجموعج 

از عالقج كودكان به برداشتن قند از قندان و خوردن آن اشاره میکند. از شیر خوردن كودک، غذاهایی كه باید 

هام نام میبرد و به او به و هامزبان كودكانه از غذاهای او با عناوینی چون قاقا و به بخورد و ... صحبت میکند و با

آموزد ادر یاد میدهد كه غذاهای داغ، جیز و خطرناک است و باید آنها را فوت كند و بعد بخورد و حتی به او می

 را آلوده و كثیف است. غذایش به زمین ریخت، هیچ وقت آن را به قصد خوردن، از روی زمین برندارد؛ زی

دیریها و مقاومتهای وی برای خواب اشاره میکند. به زود خوابیدن كودک، بهانه« شب شده وقت خوابه»در مجموعج 

حتی از عوض كردن پوشک وی و بوسیدن قبل از خواب او سخن میگوید. او به كوچکترین مواردی كه كودک یاد 

( 46د: 4344ای، حمزهداده است؛ مانند یاد درفتن بوسیدن )ر.ک: میگیرد و باعث شادی والدین میشود، اهمیت 

(. حتی ترس وی از برخی اشیا و لوازم منزل مانند 9یا حركت دادن سر و به اصطالح سرسری كردن )همان: 

دهندۀ عاطفه و عشق مادر مسئول و مهربانی است كه ( و این نشان6-4جاروبرقی را فراموش نمیکند )همان: 

 اعری را نیز برعهده دارد.مسئولیت ش

جیکان جیکان »، و «میومیو الالیی»، «فیل كوچولو الالیی»های الالیی كه شامل سه كتاب شاعر در مجموعه
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كامیون و جاده، جیرجیرک، فیل »میشود، پا را از فضای خانه بیرون میگذارد و به بهانج الالیی به معرفی « الالیی

در مجموعج « ماهی، دربه، دل و دلخونه و كالغ سیاه»؛ به معرفی «الالییفیل كوچولو »، در مجموعج «و رفتگر

 .می ردازد« جیکان جیکان الالیی»در مجموعج « پشتجوجه، دوزن، كتاب و الک»؛ و به معرفی «میومیو الالیی»

 

 اینوآوریهای حمزه و قوّت و ضعف نقاط
اط ضعف و قوّتی دیده میشود كه مورد بررسی قرار ای نیز مانند آثار بسیاری از شاعران كودک نقدر آثار حمزه

 میگیرد.

ای در وزن اشعار اوست كه در مبحث موسیقی بیرونی دربارۀ آن های حمزهمهمترین ضعف سرودهضعف:  نقاط

« قوری موذی موذی/ دست منو میسوزی»صحبت شد. از دیگر موارد، ضعف تألیف شاعر است، مثالً در بیت 

شاعر بجای میسوزانی فعل میسوزی را به كار برده است كه البته میتوان آن را استفاده از (، 6: 4345ای، )حمزه

 زبان كودكانه دانست. 

زبان شعر نقش مهمی در زیبایی آن دارد؛ برای همین شعر كودک باید زبانی كودكانه و امروزی داشته قوت:  نقاط

میلی كودک به شنیدن یا خواندن شعر ازد و سبب بیباشد. كاربرد كلمات كهن و قدیمی آن را از ساددی دور میس

اند بیشتر دیده میشود و آنها از اشعاری میشود. زبان عامیانه و كودكانه در شعر كودكانی كه هنوز به مدرسه نرفته

شعرهایی هستند كه شاعران آن تالش كردند با زبان »كه به زبان عامیانه سروده میشوند بیشتر لذَّت میبرند. 

ای و عامیانه شعر بسرایند و شاید اینگونه شعرها برای خردساالن و كودكان دبستانی از جذَّابیت ویژه محاوره

ای است و در اشعار وی این نوع (. این ویژدی از نقاط قوت رودابه حمزه454ب: 4374)علی ور، « برخوردار باشند

، میاد، یهو، چشماشو، وا میکنه، میخنده و میکنه زبان بر زبان رسمی غلبه دارد: بعنوان مثال، كلمات خوابه، بخوابه

شب شده وقت خوابه/ كوچولو باید بخوابه/ صدا میاد دنگ دنگ دنگ/ صدای چی؟ صدای زنگ/ كوچولو یهو »در: 

 میخنده، الکی، هی، خودشو،(. یا كلمات 6الف: 4344ای، )حمزه« چشماشو وا میکنه/ میخنده و قاقا قاقا میکنه

 میخنده الکی، هی خودشو قورقوری عروسکی/ همش» و، میکنه، میگیره، ول، میکنه و میگیره در:لوس، میکنه، اون

 (. 46ه: 4344ای، حمزه« )لوس میکنه/ كوچولو اونو بوس میکنه/ كوچولو اونو داز میگیره/ ول میکنه، باز میگیره

عالقج بیشتری به آن توجّه  در شعر كودک، داشتن زبان كودكانه شعر را دلنشین و جذاب میکند و مخاطب با

منظور از زبان كودكانه در كنار هم چیدن تعدادی واهۀ كودكانه نیست، بلکه رفتار تازۀ زبان است كه به »مینماید. 

كاردیری دهندۀ ذهنیت و جهان و رفتار كودكانه است كه در این میان بهزبان كودكانه منجر میشود و انعکاس

 (.369: 4395)سالجقه، « زایی در تقویت این زبان داردكلمات خای كودكان، اهمیّت بس

 ای، كاربرد دستردۀ واهدان است. كاربرد انواع كلمات مرتبط با طبیعت، حیوانات، انواعاز دیگر نقاط قوت شعر حمزه

چشیدنیها، اشیاء و رنگها كه اغلب حسی و برای كودک ملموس است و نیز واهدانی كه خایّ  و پوشیدنی، خوردنیها

 كودک است در اشعار این شاعر فراوان است. 

های ای است. آرایههای ادبی و صورخیال متناسب با سنَّ مخاطب از دیگر نقاط قوت اشعار حمزهكار بردن آرایهبه

ای خود را در جایگاه كودک قرار داده و این اشعار را بکاررفته در شعر وی بسیار محدود و ساده است، دویا حمزه

 جانبج( به صنایع بدیعی و بسامد كاربرد آنها در شعر وی اشاره شده است. توجّه همه5ر جدول شمارۀ )سروده كه د

شاعر به نیازهای كودک خردسال از دیگر امتیازات این شاعر است كه در آن نیازهای جسمی، روحی و روانی كودک 

 های تعلیمی و آموزشی وی مورد توجه قرار درفته است.  و جنبه
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 هانوآوری

ای انواع اسم صوت مربوط به صدای طبیعت و حیوانات و اشیاء و های حمزهدر سرودهنوآوری در اسم صوت: 

ای، ای است مانند: قرقی قرقی كه صدای جاروبرقی است )ر.ک: حمزهغیره فراوان است، كه بعضی از آنها خای حمزه

ۀ انسانها، آن هم مربوط به دروه سنی خردساالن (، ولی نوآوری وی در استفادۀ فراوان از اسم صوت ویژ6د: 4344

هام هام و جیلیز ویلیز  (،6الف: 4344ای، (، قاقا قاقا )حمزه45(، اَدَه اودو )همان، 4است، مانند: نای نای )همان، 

ای، (، غش غش غش )صدای خنده( )حمزه1ی، 4347ای، (، قرچ قوروچ و ملچ مولوچ )حمزه9ب: 4344)

 (.45هیس هیس )همان:  ( و هیس7الف: 4344

هایی است كه ویژۀ خردساالن و كودكان ای ساخت واههاز نوآوریها و ابداعات حمزه كاربرد كلمات ویژۀ كودكان:

قاقا،  ای بسیار است، مانند:است و فقط برای این دروه سنَّی به كار میرود. تعداد این كلمات در اشعار رودابه حمزه

نانای نانای، تی تیش، پیش پیش، مَک مَک مَک، هاپو، جوجو، قان قان، قون قون، آبَه، دست دسی، دَدَر، جیش، 

 اَدَه، اودو، جیز جیز، شولوپ و شاالپ، به به.

 

 دیگران با ایحمزه اشعار نسبی مقایسۀ
نیا و افسانج آبادی، شکوه قاسمای با اشعار چند شاعر زن كودک و نوجوان )پروین دولتدر این بخش شعر حمزه

ای از جمله شاعرانی است كه بطور اختصاصی به شعر كودک توجه نموده رودابه حمزه( مقایسه میشود. نژادبانشع

دیعی ها و ردیفهای باست. او با پرهیز از طول و پیچیددی ابیات، سرودن بیتهای كوتاه و آهنگین، استفاده از قافیه

و دلچسب، فرم آسان و ساده و متناسب با دنیای  دیری از عبارات روان، بهرهموردپسند كودک، تصویرسازی

ای درجهت پرورش و سازنددی كودكان این سرزمین برداشته است. او بدلیل تناسبی خردساالن، دام بلند و شایسته

های طبیعی روانی كودک با طبیعت وجود دارد، در اشعار خود از پدیده–كه میان تمایالت و ویژدیهای روحی

این ویژدیها در شعر  اهان و دلها، باد و باران و ت ه و جنگل و درخت استفاده كرده است.همچون حیوانات، دی

ای، تسلط آبادی در بکاردیری وزن نسبت به حمزهآبادی نیز دیده میشود، با این تفاوت كه دولتپروین دولت

 ته باشد. همچنینبیشتری دارد. وی میکوشد وزنی بردزیند كه با شرایط سنی كودک و نوجوان مطابقت داش

كاردیری این آبادی از جمله شاعران شعر كودک است كه شعرش سرشار از صور خیال است. وی در بهدولت

ا نیروی آبادی بصورتهای خیالی، به تشبیه، استعاره و بویژه تشخیص عالقج بیشتری نشان داده است. ذهن دولت

 ات بیجان، حركت و زنددی میبخشد. تخیّل و متناسب با نیازهای كودكان، به اشیاء و موجود

ای به زبان عامیانه توجّه فراوان نشان داده است و با زبان شعر در پی تفهیم مضامین نیا همچون حمزهشکوه قاسم

نیا قابل توجّه است، ضمن اینکه میزان استفادۀ وی های دونادون است. صور خیال نیز در شعر قاسمو تعلیم اندیشه

ای است. وی بیش از همه به استعاره آن هم از نوع مصرَّحه و تشبیه حسّی به حسّی شتر از حمزهاز صنایع ادبی بی

 توجّه نشان داده است؛ زیرا با درک و فهم كودک تناسب بیشتری دارد. 

نژاد همچون دیگر شاعران زن در سرودن اشعار از اوزان كوتاه، ولی آهنگین بهره برده است؛ زیرا افسانه شعبان

اثردذار بر روان كودک، وزن شعر است و دلیلش هم این است كه كودک با وزن  -مهمترین عنصر شکلی دمیدان

ای برای دروه سنی خردسال تشبیه و استعاره درنظر بیش از دیگر عناصر شکلی آشنا میشود. وی همچون حمزه

ز شاعران یادشده تحت تأثیر جنسیت نژاد بیش اها در اشعار وی بسیار اندک است. شعباننگرفته و بسامد این آرایه

ای چنین امری دیده هقرار درفته و بیشتر به دنیای دختران پرداخته است تا پسران؛ درحالیکه در اشعار حمز
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 نمیشود و آنچه بیش از همه نمود مییابد، روح مادرانه و زنانه در پرورش مضامین و مفاهیم كودكانه است. 

 

 گیرینتیجه
ای در موسیقی بیرونی چندان موفق نبوده و با استفاده از توازن در هجا اشعارش را ند حمزهدر الیج آوایی هرچ

ف، و و نیز انواع ردیهای بدیعی آهنگین نموده است، موفقیت وی را در بخش موسیقی كناری با قافیه بویژه قافیه

 در بخش موسیقی درونی با تجنیس و تکریر  نمیتوان نادیده درفت. 

هدانی شاعر با استفادۀ فراوان از كلمات حسی و عامیانه، تركیبات اضافی و وصفی و بتبع آن تتابع اضافات در الیج وا

های كودكانه، با این دروه سنی ارتباط برقرار نموده است. در الیج نحوی شاعر آداهانه و تنسیق الصفات، البته با واهه

تهای جمله قرار میدهد، ضمن اینکه افعال اسنادی را بسیار از كلمات ساده استفاده میکند و اغلب افعال را در ان

 اندک به كار میبرد. همچنین انواع جمالت خبری، پرسشی و تعجبی را به كار میبرد كه غلبه با جمالت خبریست.

های مورداستفادۀ شاعر در حوزۀ علم بیان و آرایج تشخیص است كه البته در چند در بخش بالغی مهمترین آرایه

مرسل و مفصل هستند. طرفین تشبیهات ای محدود تشبیه و كنایه هم دیده شده است. تشبیهات حمزه موردِ

 ای است.محسوسند و مفرد. ساده و حسی بودن مهمترین ویژدی تصاویر شعری رودابه حمزه

جسمی او دیده جانبج شاعر به امور كودک و روند رشد او و نیازهای روحی، روانی و در الیج ایدئولوهیک توجه همه

ای در های حمزهمهمترین ضعف سرودهمیشود و در همج این موارد روحیج مادرانج شاعر بر فضای شعر حاكم است. 

ای دیده میشود كه استفادۀ فراوان از زبان وزن اشعار است. در كنار نقاط ضعف، نقاط قوت فراوانی در شعر حمزه

های ادبی و صورخیال محدود و ساده كه متناسب با ه كار بردن آرایهب، كاربرد دستردۀ واهدان، عامیانه و كودكانه

از مهمترین این امتیازات است. نوآوریهایی هم جانبه به نیازهای كودک سنَّ مخاطب خردسال است و توجّه همه

در شعر این شاعر دیده میشود كه اسم صوتها، بویژه اسم صوت مخصوی كودكان، كاربرد كلمات ویژۀ كودكان و 

 تشبیهات جدید و نو از زمرۀ این ابداعات است.

پروین  نژاد نشان میدهد كهنیا و افسانج شعبانآبادی، شکوه قاسمپروین دولت با ایاشعار حمزه نسبی مقایسج

ند، ای برتری دارنژاد در به كاردیری اوزان و صور خیال بر رودابه حمزهنیا و افسانه شعبانآبادی، شکوه قاسمدولت

نژاد اننیا و شعبآبادی كه از قاسمتنها از دولتای در به كاردیری كلمات عامیانه و كودكانه و اسم صوت، نهحمزهولی 

ز است. او با پرهیز ااو از جمله شاعرانی است كه بطور اختصاصی به شعر كودک توجه نموده هم موفَّقتر بوده است. 

، ها و ردیفهای بدیعی موردپسند كودکگین، استفاده از قافیهطول و پیچیددی ابیات، سرودن بیتهای كوتاه و آهن

دیری از عبارات روان و دلچسب، فرم آسان و ساده و متناسب با دنیای خردساالن دام بلند و ، بهرهتصویرسازی

ای درجهت پرورش و سازنددی كودكان این سرزمین برداشته است. او بدلیل تناسبی كه میان تمایالت و شایسته

های طبیعی همچون حیوانات، دیاهان، روانی كودک با طبیعت وجود دارد، در اشعار خود از پدیده-دیهای روحیویژ

 باد و باران و ت ه و جنگل و درخت استفاده كرده است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه و اجتماعی علوم انسانی  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آقای دكتر مسعود روحانی .استشده استخراج مازندران

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب بستیفاطمه كامران كله. سركار خانم اندبوده مطالعه
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نیز در تجزیه و  انبه عنوان مشاور پور ملکشاهوز و احمد غنیغالمرضا پیرآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  .استبوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و

 

  قدردانی و تشکر

و  علوم انسانی دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن زا را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهمازندران دانشگاه  اجتماعی
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت شانای و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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