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 چكيده

شود، چگونگي وزن شعر كودك  ره در بين شاعران و محققان مطرح  مييكي از سؤاالتي كه هموا
در ايـن مقالـه   . دانند و گروهـي ديگـر غيرعروضـي    گروهي وزن شعر كودك را عروضي مي. است

است با تكيه بر مطالعات و تحقيقات اديبان و شاعران و نيز تحقيقاتي كـه دربـارة وزن    سعي شده
، براي اين پرسش، پاسـخي درخـور يافتـه    است صورت گرفتههاي مختلف  ها و زمان شعر در زبان

ايم كه برخي از اشعار كودك عروضـي، و بعضـي غيرعروضـي    درنهايت به اين نتيجه رسيده. شود
گيرنـد، بـا الگوهـاي وزنـي      هستند، اما وزن آن دسته از اشعاري كه در وزن غيرعروضي جاي مي

 را هجـايي زيرا آنان اين وزن غيرعروضـي  شده از طرف محققان شعر كودك متفاوت است؛  مطرح
  .است» هجايي - اي تكيه«كه به باور نويسندگان اين پژوهش، وزن مزبور  دانند، درحالي مي
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 اهللا آذرمکان و مرتضی نجاتیدکتر حشمت
  

  1393،   زمستان 30  شمارة     

  مقدمه -1
آرام راهی دیگرگونه  کند، آرام شعر کودك که از جریان شکوهمند شعر کالسیک تغذیه می

هـاي   انگیـزي  ساالن متفاوت است و خیالدنیایی کودکانه که با دنیاي بزرگ ؛گزیند برمی
سطح سخن  شود و آن را از هایی که باعث ایجاد خیال در شعر می یکی از راه. دارد خاص

کوشد تا با  شاعر کودك نیز با آگاهی از این موضوع می. شعر است وزن ،برد عادي باالتر می
اهمیت وزن شعر کودك تا . ت کندایجاد تنوع در وزن شعر، کودك را به شعر خویش دعو

ان کودك در پی ایجاد وزنی تازه در شعر کـودك هسـتند، و   جاست که گروهی از شاعرآن
بر تعداد  بتنیبلکه م ،مبناي اصول عروضۀ فارسی امروز را نه بروزن برخی از اشعار کودکان

اي است که در  لهأکه سخنان این شاعران تا چه اندازه صحیح است، مساین. دانند هجا می
  .گیرد این مقاله مورد بررسی قرار می

  
 وزن شعرانواع  وتعریف  -1- 2

هاي بسیاري ارائه شـده   از وزن شعر تعریف: نویسدمی موسیقی شعرشفیعی کدکنی در کتاب 
به نظر او شاید بهترین تعریف همان باشد که خـانلري  . اندو همگی نیز مورد انتقاد قرار گرفته

تناسـب کیفیتـی اسـت حاصـل از     . وزن نوعی تناسب اسـت «: است آورده وزن شعردر کتاب 
آن را قرینـه   ،تناسب اگـر در مکـان واقـع شـده باشـد     . راك وحدتی در میان اجزاي متعدداد

  .)به نقل از خانلري 39: 1385 شفیعی کدکنی،( »خوانند و اگر در زمان واقع شد، وزن خوانند 
توان انواع وزن می ،زیر و بمی صوتو یعنی شدت، امتداد،  ،برحسب خصوصیات صوت

. هاي وزنی مرکبهاي وزنی ساده و نظامنظام: بندي نمود دستهشعر را در دو گروه عمده 
و اوزان مرکب نیـز شـامل    صاي خال اوزان ساده شامل دو نوع وزن هجایی خالص و تکیه

  .)6-52 :1382 زاده،طبیب(هستند  هجایی، نواختی و کمی -اي یهتک
  

  هاي ساده  انواع وزن -2-1
 خالص هجاییوزن  -2-1-1

. اساس تساوي تعداد هجاها شکل گرفته باشـد وزنی است که فقط بروزن هجایی خالص، 
عددي و بدون خواص و  ۀاز جنب ها صوتداند که آن را نوعی وزن می )26: 1386(خانلري 

ها کوتاه و بلنـد  هایی است که در آنوزن، خاص زباناین نوع  .شوندصفات دیگر منظم می



  ...عروضی؟ هجایی؟: وزن شعر کودك

  

١٠٣  
  

 

  

 1393،   زمستان  30  شمارة

اننـد وزن شـعر   م ؛قشـی در شـعر ندارنـد   کـدام ن  ی هـیچ بم و یرزها، تکیه و  بودن مصوت
برخی اعتقاد دارنـد وزن اشـعار    .)8-67 :1374 ،روحیدیان کامیا( هاي فرانسوي و ژاپنی زبان

 »فهلویات«اي هم بر این باورند که وزن عده .)48 /1: 1386بهار، (است  اوستایی هجایی بوده
شـاعر   هـاي شرفشـاه،  وبیتـی د/ چهارخانـه  ؛ ماننـد  عروضی یعنی هجایی استغیر کامالً

به اوزان هجایی  شعر هجایی قدیم ایران تدریجاً .)15: 1382 شمیسا،( زبان قرن هشتم گیلک
جالب  ۀنکت .)47: 1368 صفا،(است  تبدیل شده ،هاي عروضی است جدید که نزدیک به وزن

 از نظر بنونیست همین ابداع و ابتکار ایرانیان در تطبیق  شعر هجایی با عروض عرب است
: 1385( اما شـفیعی کـدکنی   .)136: 1383 احمدپناهی،( است ها استوار که بر کمیت مصوت

معتقد است، برخی کلمات از اشعار قدما را باید کشیده تلفظ کرد و برخی را مشدد  )520
اي بودن شعر قدیم ایرانی  تا وزن آن را دریابیم و این کار به معناي هجایی بودن و یا تکیه

  . تواند نوعی وزن عروضی باشدینیست، بلکه م
  

  اي خالص وزن تکیه -2-1-2
دار اصـل اسـت و    هـا هجـاي تکیـه   هایی است که در آنخاص زبان -ايوزن ضربی یا تکیه

  .وزن شعر انگلیسی قدیم و آلمانی مانند ؛شودمی تکیه سریع تلفظ هجاهاي بی
یان هجاهاي کوتاه و م هاست و نظم بر تساوي تعداد تکیه شعر در وزن ضربی که مبتنی

در شـعر   ضـمناً . رسـد زبانان موزون نمـی  شود، به گوش فارســیها رعایت نمیبلند در آن
  .)67: 1374وحیدیان کامیار، (وجه نقشی ندارد  هیچ ها به مصراع  ۀفارسی تساوي تعداد تکی

  
 هاي مرکب وزن -2-2
  هجایی -اي وزن تکیه -2-2-1

ها اهمیـت   در آن هم تعداد هجاها و هم محل تکیه وزنی است کههجایی،  -ايوزن تکیه
هاي  در این وزن رعایت واحد. ترین اوزان شعري جهان استمتداولاین وزن یکی از . دارد

نام اي خالص مفهومی به ها نیز الزامی است، اما در وزن تکیهها یا شطر وزنی همچون پایه
 -وزن ضربی ن وزن را وحیدیان کامیارهمی ).56:1382 ،زاده طبیب( پایه یا شطر وجود ندارد

ها و تعداد آنها جواز خیلی بیشتري از  گوید که تغییرات محل تکیهخواند و میهجایی می
  .)68: 1374وحیدیان کامیار، ( تغییرات هجاها دارد
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  وزن نواختی -2-2-2
ی هایی همچون چین خواند و آن را خاص زبان وحیدیان کامیار این وزن را وزن آهنگی می

همین وزن . )67 :همان(دهد  معنا را تغییر می داند که تغییر در تلفظ زیر و بمی و ژاپنی می
 است وزن کیفی نامیده ،ر فارسیانواع شعدر کتاب ، را با همین توضیحات رستگار فسایی

)1380 :60(.  
  
  وزن کمی -2-2-3

ایـن   .شعر اسـت هاي یک  مبتنی بر نظم هجاهاي بلند و کوتاه در مصراع این وزناساس 
نتیجه هجاها بـه  ها به کوتاه و بلند و در ا مصوتههایی است که در آنوزن خاص زبان نوع

شوند و امتداد هجاها، اعـم از کوتـاه یـا بلنـد یـا      کشیده تقسیم می کوتاه و بلند و احیاناً
در این اوزان، هجاهاي بلند و کوتاه در درون واحدهاي وزنی خاصی، . کشیده، ثابت است

وزن شعر فارسی، عربی، سانسکریت و یونانی قدیم از . گیرند ها قرارمی ها و میزان پایه ثالًم
  .)67 :1374 ،وحیدیان کامیار( نوع کمی است

  
 وزن شعر فارسی -3

عر فارسی کمی است و آن را گوید که وزن شوزن شعر فارسی می ةوحیدیان کامیار دربار
  :کندیم میرسمی تقسۀ اوزان رسمی و غیردست به دو

  :اوزان شعر رسمی خود بر دوگونه است
اشعار فارسی جز  ۀبر نظم و تساوي هجاها در هر مصراع شعر است و  هم اوزانی که مبتنی -الف

  .است شده  طویل تا زمان نیما یوشیج در این اوزان سروده و بحر معدودي مستزاد
ها یکسان  اما طول مصراع ،ودشاوزانی که در آن نظم میان هجاهاي هر مصراع رعایت می -ب

  :نیست و بر سه نوع است
است که در پایان ) غزل، مثنوي، رباعی و گاه مسمط( مستزاد شعري :وزن در قالب مستزاد -1

هاي  مصراع وزن هستند و در وزنهاي کوتاه هم این مصراع. آیدهر مصراع آن مصراع کوتاهی می
  .است الب مستزاد، اشعار اندکی سروده شدهقبل از مشروطیت در ق .تراصلی منتها کوتاه

فعالتـن یـا   ن ارکان عروضـی  شعري است که مصراع آن از تکرار تعدادي نامعی: طویلبحر -2
  .شودمفاعیلن ساخته می

مبتنی بر تساوي و نظـم هجاهـاي هـر مصـراع شـعر، بـا        عروضیچون وزن : وزن نیمایی -3
. افتن وزنـی جدیـد در شـاعران پیـدا شـد     مفاهیم و احساسات روزگار متناسب نبود، فکـر یـ  
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سرانجام نیما یوشیج راهی تازه در وزن ابداع کرد، به این صورت که قید تساوي را برداشـت و  
  .که از زیبایی موزیکی وزن قدیم بکاهدبی آن ،ن شعر باز کرددست شاعر را در سرود

هـر کـدام    امـا مـی اسـت،   هـا نیـز ک  و ترانه عامیانهها، اشعار  وزن اشعار غیررسمی مانند نوحه
شـود و گـاه تغییـر    ها دیده مـی  مصراع در این اشعار، کوتاه و بلندي . هاي خود را دارندویژگی

هاي شعر رسمی وجود دارد و قافیـه  هایی نسبت قالبهاي این اشعار گاه تفاوتدر قالب. وزن
  .)4-63: 1374 ،وحیدیان کامیار( اي استنیز آزادتر است، زبان این اشعار اغلب  محاوره

بینـیم کـه شـعر عامیانـه نیـز داراي      نوشتیم، می آنچه که از قول وحیدیان کامیار در
جـا کـه ایـن    محققان نظر دیگري دارنـد و از آن  است، اما برخی از وزن کمی انگاشته شده

  :نظر دیگر در بررسی وزن شعر کودك اهمیت ویژه دارد، نقل آن سودمند است
زمـان داراي دو وزن گونـاگون   هایی در جهان است که به طـور هـم  انزب ۀزبان فارسی از جمل

وزن . ـ هجـایی اشـعار عامیانـه   ایـ یکی وزن عروضی اشعار رسمی و دیگـري وزن تکیـه  : است
هجـایی   -ايو وزن تکیـه ... هنـد و اروپـایی اسـت    ] هاي قدیمییکی از وزن[عروضی یا کمی

  .)22: 1382زاده، طبیب(شود می هند و اروپایی محسوب] هاي متداولیکی از وزن[
  
  کودك شعر وزن -4
  وزن شعر کودك ةدربار هاي رایجدیدگاه -4-1

جا که امـروزه  تا آن - ساالن اختالف بسیار استمورد کاربرد وزن در شعر بزرگچند درهر
در شعر کودك این  - دانندبرخی از شاعران گاهی وزن را مخلّ بیان احساسات شاعر می

 مبنـاي شـعر عروضـی سـروده    آیا شعر کودك نیز یکسر بر. دارد دیگري ۀنباختالفات، ج
تسـلط   )449: 1387( سـالجقه . ر زیاد اسـت شود؟ اختالف در پاسخ به این سؤال بسیا می

رسـد کـه برخـی دیگـر از شـاعران و      داند، اما به نظر مـی کامل را از آن وزن عروضی می
  :اننددپردازان چنین حکمی را قابل قبول نمی نظریه

وقتی با کودك برخورد ... در زبان فارسی نوعی میل باطنی براي رفتن به سوي هجا وجود دارد
و هجـا و عـروض را در برابـر هـم      زبـان فارســـی   ۀگردیم بـه گذشـت  میناخودآگاه برکنیم می
خـواهم غـزل    کنید که بگوید که من مـی  کس را پیدا نمی هیچ] ساالندر شعر بزرگ...[بینیم می

در شـعر   ...جا تکلیف شاعر مشخص اسـت در آن. ایی یا مثنوي هجایی بگویمهج ة، قصیدهجایی
شعر هجایی ... توان براي خردساالن می ...است بار دیگر زنده شدهکودك بحث هجا و عروض یک

  .)32: 1375 رحماندوست،( ولی در شعر کودك بهتر است که تا حد امکان عروضی بسراییم... سرود
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هجـایی گفتـه شـد،    خصـوص وزن شـعر   ه که در بحث انـواع وزن، بـه  چبا توجه به آن
 ۀبه گفت وگو دارد جاي گفت ،کندادگی بیان میچه را رحماندوست به این سیابیم آن درمی

  :است شعر هجایی در زبان فارسی موفق نبوده ۀ سرایشنظران تجرببعضی از صاحب
را انجام داده تا امروز، بعضی ] هجاییوزن [ وزنی ۀحبیب این تجربقمري که میرزا1307 ۀدر فاصل

ندگان یک از آن شعرها نتوانسته در میان خوان اما هیچ. اند شعرا به تفنن در این وزن شعر سروده
طبیعی بـودن ایـن وزن بـراي    طبیعی شعر فارسی، جایی بازکند و این خود برهانی است بر غیر

  .)533: 1385شفیعی کدکنی، ( ساختمان زبان فارسی

توان براسـاس آن  است که می چند نکته له از شفیعی کدکنیر همین چند جمتنها د
ة فطرت و سادگی زبـان  شعر هجایی را زایید رحماندوست. کردرا نقد  کالم رحماندوست

اما یـک  . داندآن را  براي زبان فارسی غیرطبیعی می که شفیعی کدکنیدرحالی ،داندمی
شعر عروضی  ر در چیست؟ آیا رحماندوستظآید که اساس این اختالف نسؤال پیش می

اي است که حتی  گونه است یا شعر کودك گاهی به کرده شناسد و فقط نظري ابراز را نمی
جالبی نیز از این سـخنان بـه    ۀنکت امااندازد؟ اش را  در فهم وزنش به اشتباه می سراینده

  .ساالن باشدبزرگ تواند متفاوت از وزن شعرآید که وزن شعر کودك فارسی میدست می
  

  بررسی وزن در شعر کودك -4-2
نخست اشعاري  -1 :شوددر یک نگاه کلی شعر کودك از نظر وزن به دو بخش تقسیم می

  . ندا اري که از شکل عروض سنتی خارجاشع -2 ؛عروضی است ها کَمی و کامالًکه وزن آن
ی اسـت و بر  زد که داراي وزنـی ک  توان مثال شعر زیر را می اول ۀبراي نمون اسـاس  مـ

  :است سروده شده)1()دوبار مستفعالتن: بحر رجز مربع مرفل(قواعد عروضی 
  مــــن یــــک دوچرخـــــه  
  بــــــا چشــــــم بســــــته

  چرخـــــــهاز ایـــــــن دو
ــز  ــک روز، قرمــــــ   یــــــ
ــن قشــــــــنگش    زیــــــ

ــو  ــر قــ ــل پــ ــت مثــ   ســ
ــا این ــه چـــــرخم بـــ   کـــ

ــب دارد   یــــــــک عیــــــ
  

  خانـــــــــــــــــه دارم در  
ــوارم ــر آن ســـــــ   بـــــــ

ــوش ــگ خـ ــت رنـ ــر نیسـ   تـ
ــت  ــی اســ ــک روز، آبــ   یــ

ــرم ا ــنس چــ ــتاز جــ   ســ
  ...از بـــس کـــه نـــرم اســـت

  زیبـــــا و عـــــالی اســـــت
  چرخــــی خیــــالی اســــت

  )2: 1386قاسم نیا و دیگران، (      
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کـدام از اوزان عروضـی    شعرهاي کودکانه چنـین نیسـتند و برخـی در هـیچ     ۀاما هم
  :است نوع دوم شعر کودكاي براي مانند شعر زیر که نمونه ؛گیرند جاي نمی

ــی ــان مـ ــهمامـ ــدي: گـ ــزرگ شـ   بـ
  موقــــع خــــواب  : یگــــه بابــــا م

ــودم    ــک ب ــن کوچی ــه م ــکی ک   کاش
  کــردتــا کــه مامــان خــوابم مــی    

  

ــواب    ــرو تنهــــا بخــ  خــــودت بــ
ــاب  ــون از رو کتــ ــودت بخــ  خــ

تـــر از ســـن حـــاالم   کوچیـــک  
ــی  ــه مـ ــام قصـ ــرام بابـ ــت بـ گفـ  

)4 :1381نیا، قاسم(  

البتـه در ایـن تقطیـع     ؛است نظم کمی این شعر در جدول زیر به تصویر کشیده شده
  : اندي آخر بلند به حساب آمدههاآشفتگی بیشتر هجا براي پرهیز از

  

آید باید به دنبـال وزنـی   است؟ به نظر میکدام وزن عروضی در این شعر رعایت شده
اما تقطیع این شـعر   ،)1389زاده، طبیب .قس( در این شعر باشیم »مفعول فاعالت«همچون 

  :ایراد دارد هم در تلفظ کلمات و هم در برابري هجاهادر این وزن 
 )»ر«بدون تلفظ ( »بزُگ«باید از سوي شاعر به صورت  »بزرگ« ۀکلم  در مصراع اول

  . کنند گونه کلمه را تلفظ میگونه که برخی از کودکان اینهمان ؛دتلفظ شده باش
کـه حـرف   حـالی در ،پشت سرهم آورده شـده  »گهام میباب« ۀدر مصراع سوم دو کلم

  »بابام«در  »میم«آید حرف یبه نظر م ؛دوم است ۀکلمه نخست حرف ابتداي کلم ۀخاتم
است کـه   بعد تلفظ شده ۀنباید از سوي شاعر تلفظ شده باشد و یا به صورت مدغَم با کلم

 .کنددر اینجا کفایت می »میم«به هر صورت یک حرف 

  دي  ش  زرگ  ب  گ  می  مان  ما  1
  خاب  ب  ها  تَن  ر  ب  دت  خُ  2
  خاب  عِ  قِ  م  گ  می  بام  با  3
  تاب  ك  رو  از  خون  بِ  دت  خُ  4
  دم  بو  چیک  کو  من  ك  کی  کاش  5
  الم  حا  نّ  سِ  رز  ت  چیک  کو  6
  کرد  می  بم  خا  مان  ما  ك  تا  7
  تاب  ك  رو   دز  خون  می  بام  اب  8
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 »وچکک«نوشته شده، اما باید از سوي شاعر به  »کوچیک«در مصراع پنجم و ششم 
اي فضـاي محـاوره   »کوچـک «الـت رسـمی و کتـابی    که حتلفظ شده باشد و بعد براي آن
با ایـن حـال     .نوشته است »کوچیک«داده، آن را به صورت شعرش را تحت تأثیر قرار می

رسد و بدین ترتیب در همین مصراع پنجم توجیه خاصی به نظر نمی »کاش«ۀ براي کلم
  . ما یک مصراع داریم که از تعداد برابر هجاها  بیرون است

اع نخسـت از بـین   برابري کمی هجاهـا را در برابـر مصـر    »تنها« ۀم کلمدر مصراع دو
تلفـظ شـده    »تنا«باید این کلمه به صورت  برد، براي اینکه این برابري صورت بگیرد، می

این  ،شد  که در بند یک توضیح داده »بزرگ« ۀکلم ةشد باشد تا با توجه به صورت تصحیح
  .نظم کمی برقرار شود

  .ي نخست و سوم از نظم کمی بیت بیرون استهجا ،در مصراع دوم
هجاي چهارم و هفتم قابلیت  ؛در مصراع سوم، چهار هجاي کوتاه پشت سر هم داریم

آن را بلند  ،جا که هجاي چهارم مصراع بعد بلند استاز آن و بدیل به هجاي بلند را دارندت
تاه پشـت سـر   سه هجاي کو :کنیم، اما بازهم مشکل بر جاي خود باقی استمحسوب می

تواند به هجاي بلند تبدیل شود، اما با این کـار برابـري   هم داریم و تنها هجاي هفتم می
  .دهیمهجاها با هجاي همتا در مصراع بعد را از دست می

در مصراع چهارم هجاهاي اول، سوم، پنجم و ششم برابري کمی با هجـاي همتـا در   
  .مصراع سوم ندارند

را باید بلند تلفظ کرد تا برابري هجایی با  »سن«ۀ لمدر مصراع ششم حرف نون در ک
  .مصراع پنجم به دست بیاید

هـا را  هاي اول و دوم که آن ز در مصراعج به ،ها بلند است مصراع  ۀهجاي چهارم در هم
  .توان بلند محسوب کردنیز می

  :  ها به قرار زیر استمصراع وزن  ،با این وضعیت
: مصـراع سـوم   ؛مفـاعلن مفـاعلن  : مصـراع دوم . »مفعولن فاعالت فـع «: مصرع نخست

مفعـول مفعـولن   : مصـرع پـنجم   ؛مفاعلن مسـتفعلن : مصرع چهارم ؛مفعولن مفتعالتن فع
مصـرع   ؛ ومفعـوالتن  فـاعالتن : مصـرع هفـتم   ؛لـن فعولن فعمفعول م: مصرع ششم ؛لن فع

  .فاعالتن مفاعیلن: هشتم
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اید بتوان با توجیهات عروضی ش. به این ترتیب تنها بیت سوم داراي وزن واحدي است
  .تر به هم قرار گیردوزنی نزدیک ةبیشتر کاري کرد که عاقبت تمام این شعر در حوز

در مورد شعر  )220-221: 1383( »پور عمرانی مهدي«چنین تقطیع اشتباهی از  ۀنمون
  :است است که به شکل زیر تقطیع شده »دندون شده حسنی بی«

  فعول فاعالتن.......................................................دندون شده  حسنی بی
 فعول فاعالتن..............................................................زار و پریشون شده

  فعول فاعالتن................................................................احتیاطی کرده بی
  فعول فاعالتن..............................................................دهحاال پشیمون ش

  )فعول فاعالتن.........................................................(با دندوناش شکسته
  )فعول فاعالتن........................................................(بادوم سخت و پسته

  مفتعلن فاعلن...........................................................نبات ده به آبمک ز
  مفتعلن فاعلن.............................................................هی جویده شکالت
  مفتعلن فاعالت............................................................قندونو خالی کرده

  مفتعلن فاعالت...................................................واي که چه کاري کرده
  فاعلنمفتعلن م......................................................دونه به دونه دندوناش

  مفتعلن مفاعلن......... ......................................خراب شدن یواش یواش
  مفتعلن مفاعلن.............. .............................................هاهمسایه ۀتا خون

  فاعلنمفعتلن م....................................................هاشآد صداي گریهمی
  

تقطیـع  . از همان دو سطر نخست مشهود است پور مهدي اشتباه بودن وزن تشخیصی
  ــ Uــ  ــ   UUــ /  Uــ  ــ  ــ  ــ  ــ  UU     :گونه خواهد بوددو سطر نخست این

اسـت و یـافتن ارکـان     یـر  تغمشعر  با ادامه دادن این تقطیع درخواهیم یافت که وزن
 شعر زیـر . پذیر است امکان تنها با توجیهات بسیار و فراوان عروضی یکسان براي این شعر

  :در این زمینه است مثالی دیگر
ــو؟  ــزم کــ ــاله قرمــ   کــ
  همــون کــه مــادرم بافــت
  چــه زحمتــی کشــید او  

ــت ةانــــداز ــرم بافــ   ســ
ــاله مـــن بـــود     روي کـ

ــه  ــا بچ ــس دوت ــوش عک   م
ــو زود   ــن بگ ــه م ــه ب   گرب
  کـــاله قرمـــزم کـــوش  
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            )2: 1386 ،دیگران نیا و قاسم(  
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تقطیـع    »لنمفـاعلن فعـو  «راحتـی بـر وزن    این قطعه شعر از مصراع اول تا سـوم بـه  
توان  جه به اختیارات شاعري میپرانتز هجاهایی هستند که با تو داخلهجاهاي  .شود می

است تا شباهت ارکان به حداکثر مکـن   هجام شداین کار به این سبب ان ؛ها را تغییر دادآن
ریختگـی و ناسـازگاري    هـم  به شعراما به هر حال از مصراع چهارم به بعد در ارکان . برسد

شـاید  . شود که در یافتن نوع وزن آن دچار سردرگمی شویمو باعث میشود میمشاهده 
سخنی با «رد با عنوان آشناست، اما او مطلبی داة  این شعر با عروض ناتصور شود، سرایند

  :کنیمهایی از آن را نقل میکه قسمت »ترهابزرگ
شعر خردسال در ... اندوزياي نو میآموزي و تجربهبا کودکان که باشی، هر روز چیزي تازه می

من است در ایـن   ۀو این مجموعه اولین تجرب ...اول به ریتم و آهنگ مناسب نیازمند است ۀوهل
  .)2: 1387 نیا،قاسم( ...وه سنیزمینه و براي این گر

  
  شعر کودك و شعر عامیانه -4-3

خواهد در اولین  عمد برگزیده است و می آید که او راهی را به برمی »نیا قاسم«منقوالت از 
او گرچه اشعار این کتاب  .سال را به این موضوع آگاه کندمخاطب بزرگ ،صفحه از کتاب

ض سنتی جاي داد، اما این نوع وزن داراي اختالفات توان در وزن عرومیرا ) ماه و ماهی(
 در این اشـعار هـر مصـراع بـراي خـود داراي وزن عروضـی      : اساسی با وزن عروضی است

که در عروض سنتی هر قطعه شعر از همان مصراع نخست داراي حالیاي است، درجداگانه
  . شودنظمی است که تا پایان شعر حفظ می

یعنـی ماننـد    ؛عروضی بداننـد  نیمه -هجایی عار را نیمهممکن است برخی وزن این اش
احمـد پنـاهی،   ( اسـت  نقل کـرده  سرایی در ایران ترانه و ترانهآنچه پناهی سمنانی در کتاب 

توانم قبول کنم که وزن این بنده نمی«: نویسدمیباره  دراینشفیعی کدکنی  ).132: 1383
ن دو نوع وزن به نظرم غیرممکن میان ایشعر هم عروضی است و هم هجایی، چون جمع 

  .)533: 1385شفیعی کدکنی، ( »نماید می
و شاعران کودك مبتکـر   نیا است؟ آیا قاسم ار چیست و از کجا آمدهپس وزن این اشع

 ،علی کوچولو و مدرسهادب فارسی ندارد؟ در پایان کتاب اي در  اند و سابقهاین وزن بوده
در هاي این نـوع وزن اسـت و   عه شعر با ویژگیکه شامل هفت قط ة اسداهللا شعبانیسرود

اسـت   مطلبی آمـده  »هاشعرهاي شیرین براي بچه«جلدي  جلد چهارم از مجموعه بیست
هاي علی کوچولو  ترانه«: بردرا قدمی پیشتر می که ما »ترهاسخنی با بزرگ«تحت عنوان 

  .)16: 1386دیگران،  نیا وقاسم(» ... شده هاي عامیانه سرودهترانه ةبه شیو
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ترانـه و  در کتـاب  . اتفـاق نظـر وجـود نـدارد     هـا وزن ترانـه  ةدر میان پژوهشـگران دربـار  
گونـه اشـعار    اسـت کـه زیبـایی و دلنشـینی ایـن      ها آمدهوزن ترانه ةدربار رایی در ایرانس ترانه

دانـان   وزنی که البته از تعرض اهـل فضـل و عـروض    ؛هاي زنده و جذاب آن استدلیل وزن به
. اسـت  این وزن اظهـار نظـر کـرده    بار شمس قیس رازي دربارةو ظاهراً نخستین ندهمصون ما

را هجـایی   وزن این اشـعار الشّعراي بهار  ملکچون پروفسور میلر و صادق هدایت و گروهی هم
معتقـد   پروفسور مـار . دانند هجایی می نیمه - عروضی ها را نیمهاي دیگر وزن آندسته. دانندمی

 ادیـب توسـی  . توان براي آنها قایل شد نین عروضی و اصول هجایی را نمیوایک از ق است هیچ
اساس تعداد و توازن تکیه و هجا قرار داده و ایـن وزن را حدفاصـل   اي عامیانه را برهوزن ترانه

وزن این اشعار را عروضـی، ولـی    وحیدیان کامیار .داندشعر هجایی مطلق و  وزن عروضی می
و عقیده دارد که تغییـر وزن   است تیارات شاعري بیشتر دانستههاي خاص خود و اخبا ویژگی

هایی است که در شعر رسمی فارسی سابقه نـدارد، بـه ایـن صـورت     در شعر عامیانه از ویژگی
 از قـول بنونیسـت   در ادامـه   احمـدپناهی  .ت مستقل وزن عروضی داردکه هر مصراع به صور

هـاي رایـج    اند و وزن کمی عربی در هم آمیختهکند که  ایرانیان وزن هجایی را با وزن می نقل
  ).131- 138: 1383 احمدپناهی،(اند آفرینی کردهخود را در این قالب باز

کتاب دیگري  است که به بررسی وزن شعر عامیانـه   ۀ فارسیتحلیل وزن شعر عامیان
کـه  دانسته شـده،   هجایی -اي فارسی تکیه ۀدر این کتاب وزن شعر عامیان. است پرداخته

دارد که واحـد وزن   زاده در این کتاب  عقیده طبیب. ترین اصول استمکث در آن از مهم
در این نوع شعر مصراع است و هر مصراع از یک یا چند شطر و هر شطر خود از یـک یـا   

بـه دو قسـمت تقسـیم     »اتل متل توتوله«نمونه مصراع براي . است چند پایه تشکیل شده
پایان کلمه نیست، مکثی کوتاه وجود  رها در جایی که الزاماًشود و در هر یک از این شط

  :   گردد شطر به پایه تقسیم شوددارد که باعث می

  
  له         توتو         متل        اتل                                        
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ی هاي کوتاه و بلنـد و نیـز هجـاي پایـان     اکنون اگر بپذیریم که هجاهاي قبل از مکث
  .ایم برهستند، به اصول کلی این وزن دست یافته مصراع همواره تکیه

هاي خود در این کتاب براي تحلیل اشعاري که به گویش گیلکـی   زاده از یافته طبیب
شود تا اشعار آن  که بسیار کوشیده میاست با این و نتیجه گرفته کردهاستفاده  ،سروده شده

 را زیرا این اشعار ،سرانجام است ما این کوشش بیا ،شود گویش در اوزان عروضی جاي داده
بررسی « ۀنویسندگان مقال .)28: 1389 زاده،طبیب( اند در وزنی مغایر با عروض سروده اصوالً

یافتن به اصول وزن شعر عامیانه  براي دست »وزنی ۀ فارسی براساس نظریۀوزن شعر عامیان
معتقدند که  اند؛ آنهایافته یج مشابهی دستو به نتا  استفاده کرده ۀ وزنی بروس هیزاز نظری

و  زادهطبیـب ( انـد  تـري از وزن شـعر عامیانـه بـه دسـت داده      با این روش  توصـیف دقیـق  
  .  دانند آنان اصول این وزن را جهانی می ،به عبارتی دیگر .)79: 1390،ضیامجیدي

  
  وزن شعر کودك از نظر ما -5

اي از ایـن  زن شعر عامیانه دست یافـت؟ نمونـه  الگوي و به توانآیا در شعر کودك نیز می
 رهاي کودکانهاتل متل ترانه، شعیث وزن خوب و گیراست، در کتاب از ح اشعار که اتفاقاً

  :کنیمبررسی می آنها را که سرودة ناصر کشاورز است، است، که براي مثال یکی از آمده
  دویــــــدم و دویــــــدم  )1
ــیدم )2( ــه رســ   بــــه بزغالــ
  شنه بـود کرد گ مع مع می )3(
ــود  )4( ــانش نبـ ــیش مامـ   پـ
ــوي دشــت مامــان )5( ــزي ت   ب
  گشـت دنبـال سـبزي مـی    )6(
  تـــا بخـــوره ســـیر بشـــه )7(
  میش پر از شـیر بشـه   می )8(
ــدم )9( ــدم و دویــــ   دویــــ
  رفتم بـه دشـت رسـیدم    )10(
  بـــزي را دیـــدم مامـــان )11(
  بـزي جـون   مامان«:گفتم )12(
ــون  )13( ــرو خونت ــاش ب   زودب
  خـواد تـو شـیر مـی    ۀبچ )14(
  ».آد شه خوابش میگشنه )15(
  

  دم |دوي ||دم |دوي
  دم |رســــی ||غــــال  |بــــه بــــز

  نـه بــود  |گـش ||کــردمـی |مـع مـع  
ــیش ــا |پــ ــش ||مامــ ــود|نــ   نبــ
  ي دشـــت|تـــو||بـــزي|مامـــان

  گشــتمــی|زي||بــال ســب  |دن
ــا ــوره |تــ ــیر ||بخــ ــه |ســ   بشــ

  بشــه |شــیر ||پــراز|مــی مــیش 
  دم |دوي ||دم |دوي

ــتم ــت |رفـ ــه دشـ ــی||بـ   دم |رسـ
ــان ــزي |مامــــ   دم |را دي ||بــــ

ــتم ــان |گفـ ــزي ||مامـ ــون |بـ   جـ
ــاش  ــرو |زودبـ ــو ||بـ ــون |خـ   نتـ

ــچ چ ــو|ب ــیر ||ي ت ــی |ش ــوادم   خ
ــش ــا |گ ــه ش خ ــش||ن ــی |ب   آدم

  

ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ـ |ـــ ـــ   ـ ||ـــ ـــ ـ  |ــ ـــ ـــ  
ـ |ـــ ـــ   ـ ||ـــ ـــ ـ  |ــ ـــ ـــ  
ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  

ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ ــــ|ــــ  
ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  

ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ|ــــ ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  
ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ|ــــ ــــ  

ــــ ــــ|ــــ||ــــ ــــ ــــ|ــــ  
)5/ 2: 1387مزینانی، (  
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 1393،   زمستان  30  شمارة

و مکث ) |( خط عمودي هاي کوتاه را با یک مکث ،زادهدر شعر باال مطابق با کار طبیب
شـده، از عالیـم    جاي هجاهاي نوشته حال به. ایمنشان داده )||( بلند را با دو خط عمودي
بینیم هر مصراع به دو شطر و هر شطر بـه دو   که می چنان. کنیمخط کشیده استفاده می

شطر هجایی در هاي چهار پایه. شطرها برابر نیستاما تعداد هجاها در . شود پایه تقسیم می
گیرند؛ آیا نظیـر ایـن    هجایی در شطر طرف دوم قرار می سه ۀگیرد و پای نخست جاي می

  :استزاده چنین آوردهطبیب الگو در شعر عامیانه نیز وجود دارد؟
. هاي شعر عامیانه فارسی دانست شاید بتوان این وزن را پرکاربردترین وزن در میان وزن 3، 4 وزن

  .)99: 1382زاده، طبیب( عامیانه به این وزن است ترین اشعار بسیاري از معروف

اساس الگوي وزن شعر توان بر د که وزن شعر کودك را میشو بدین ترتیب مالحظه می
تـوان بـا    آیا آن شعر را نیـز مـی  . گردیم مینیا بازاکنون به شعر قاسم .عامیانه تقطیع کرد

  همین صورت تقطیع کرد؟
ــان مــ  ــزرگ شــدي   یمام   گــه ب

  خوابابهـــــخـــــودت بـــــرو تن
ــی ــا مـ ــه بابـ ــواب: گـ ــع خـ   موقـ

  خــــودت بخــــون از رو کتــــاب
ــودم    کاشــکی کــه مــن کوچــک ب

  تـــر از ســـن حـــاالم   کوچـــک
ــی  ــان خــوابم م ــه مام ــا ک ــرد ت   ک

ــام قصـــه مـــی ــت بـــرام بابـ   گفـ
 

ــانما ــی |م ــه م ــزرگ ||گ ــدي |ب   ش
  ابهـــا بخـــ |تـــن||بـــرو|خـــودت

ــا ــه  |باب ــی گ ــو||م ــواب |م ــع خ   ق
  رو کتـــاب|نـــز||بخـــو|خـــودت

  بـودم |کوچـک ||کی کـه مـن  |کاش
ــک ــن ||تــر از|کوچ   ن حــاالم |س

  مــی کــرد |خــابم||مامــان|تاکــه
ــص ــت |ق ــی گف ــرام||ص م ــام|ب   باب

 

  ـــ ـــ  |ـــ ـــ   ||ــ ــ |ــ ــ
 ـــ ـــ ـــ   |ــ ||ــ ــ |ــ ــ 

ـ ||ــ ــ |ــ ــ  ـــ ـــ ـــ    |ــ
ـ ||ــ ــ |ــ ــ  ـــ ـــ ـــ    |ــ

 ـــ ـــ  |ـــ ـــ   ||ــ ــ ــ |ــ
ـ ||ــ ــ |ــ ــ  ـــ ـــ ـــ    |ــ
 ـــ ـــ  |ـــ  ـــ  ||ــ ــ |ــ ــ

 ـــ ـــ  |ـــ ـــ   ||ــ ــ ــ|ــ 
  )4 :1381 قاسم نیا،( 

قابل تقطیع است که در هر شطر دو پایه  4 و 4بینیم این شعر به صورت  که می چنان
که  - وزن قطعه شعر زیر نیز .ها یکسان نیست جاي تکیه که البته لزوماًآید میو دو تکیه 

  :هر مصرع است با دو تکیه در 3و  4قبالً آمده بود، 
ــو؟  ــزم کـــــ ــاله قرمـــــ   کـــــ
ــت  ــادرم بافــ ــه مــ ــون کــ   همــ
  چـــــه زحمتـــــی کشـــــید او  

ــت ةانـــــــداز   ســـــــرم بافـــــ
ــن بــــــود   ــاله مــــ   روي کــــ

ــه  ــا بچــ ــس دوتــ ــوش عکــ   مــ
ــن بگــــو زود    ــه بــــه مــ   گربــ
ــاله قرمــــــزم کــــــوش     کــــ

  

ــال ــر |کـــ ــزم ||ه قـــ ــو|مـــ   کـــ
  بافــــت|درم ||مـــا  |همـــون کــــه 

ــه زح ــی |چـــ ــی ||متـــ   دو|کشـــ
ــرم ||دازي|ان ــت |ســــــ   بافــــــ
ــال|رو ــن ||ي کــــ ــود|ه مــــ   بــــ

ــک ــ|عـ ــچ ||اس دو تـ ــوش |بـ   چ مـ
  زود|بگــــو ||بــــه مــــن |گربــــه
  کــــوش|مــــزم ||ه قــــر |کــــال

  

  ــ |ــ ــ ||ــ ــ|ــ ــ 
  ــ |ــ ــ ||ــ ــ|ــ ــ 
  ــ |ــ ــ ||ــ ــ|ــ ــ 

  ــ |ــ ــ ||ــ ــ ــ |ــ
  ــ |ــ ــ ||ــ ــ ــ |ــ 
  ــ |ــ ــ ||ــ ــ ــ|ــ 

  ــ |ــ ــ ||ــ ــ |ــ ــ 
  ــ |ــ ــ ||ــ ــ |ــ ــ 

  )2: 1386نیا و دیگران،  قاسم(       
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  1393،   زمستان 30  شمارة     

  :گردیممیباز »دندون شده حسنی بی«اکنون به قطعه شعر 
ــنی ــی دن |حســــ ــده ||بــــ   دون شــــ

ــري |زا ــده ||ر و پـــــ ــون شـــــ   شـــــ
ــا|بــــــی اح ــر ||تیــــ   ده|طــــــی کــــ

  شـــــده  |مـــــون ||ال پشـــــی|حـــــا
  ت|شـــــــکس ||دونـــــــاش|بـــــــا دن

ــا ــخ |بـــ ــس ||دوم ســـ ــه |ت پـــ   تـــ
ــک ــات |آب ||زده ب |مــــــــ   نبــــــــ

  تال |شـــــــک||جویـــــــده|هـــــــی
ــن ــا |قـــ ــی کـــــر  ||دون خـــ   ده|لـــ

  ده|ري کـــــر ||کــــه چــــه کــــا    |واي
ــه  ــه دونـــ ــه بـــ ــاش|دن ||دونـــ   دونـــ

  یـــــواش |یـــــواش ||شـــــدن|خـــــراب
ــا  ــون ي|تــ ــم ||خــ ــا |هــ ــایه هــ   ســ

  یـــه هـــاش |ي گـــر ||صـــدا |مـــی آد
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ  |ــــ  ||ـــ ـــ   |)ــــ(ـــ ـــ      ـــ  ـــ
ـــ |ـــــ||ـــــ ـــــ ـــــ|ـــــ    ـــــ ــ

ـــ ـــ ــ ـــ|ــ ـــ ــ ـــ||ــ ـــ ــ ـــ|ــ   ــ
ـــ ـ |ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ||ــ ـــ|ــ ـــ ــ   ــ

ـــ ـــ ــ ـــ|ــ ـــ ــ ـــ ||ــ ـــ ــ ـــ|ــ   ــ
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یـک هجـا    البته در چند مصرع. است 3 و 4یز بینیم وزن این شعر ن ر که میطو همان
رساند که طبع  کند، و این خود می شعر این تفاوت را احساس می ةاضافه است که خوانند

ادیبـان و   ۀگرچـه حتـی بـه خـاطر عـدم مطالعـ       ؛زبانان با ایـن وزن آشناسـت   ما فارسی
 .را نشناسیم نوع وزن آن ،این وزن در موردشناسان   زبان

 ،شعرهاي عامیانه و به تبع آن شعر کودك داراي دو شطر و دو تکیه نیستند ۀالبته هم
تر و بیشـتر  است، شعرهایی با شطرهاي کم زاده در کتاب خود آورده که طبیب بلکه چنان

 -اي سرایش شـعر کـودك در اوزان گونـاگون تکیـه     أنیز در بین مردم رواج دارد که منش
  .ودهجایی خواهد ب

 
  گیرينتیجه -6

شعر فارسی در مسیر پر فراز و نشیب خویش از پیش از اسالم تا کنون فرم و محتواهـاي  
ادیبـان رسـمی و    ۀهـا نـه بـه وسـیل     برخـی از ایـن تجربـه   . اسـت  بسیاري را تجربه کرده

. است هکردسینه به سینه روزگار را طی یافته، که توسط مردم عادي حفظ شده و  پرورش
اهري و ها شعر عامیانه است که هم از نظر محتوا و هـم شـکل ظـ    اع این تجربهیکی از انو

بررسی صورت و محتواي این نـوع شـعر در   . هایی دارد و قافیه با شعر رسمی تفاوت وزن



  ...عروضی؟ هجایی؟: وزن شعر کودك
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 1393،   زمستان  30  شمارة

جملـه  جدید مورد توجه قـرار گرفـت، و از   ةکه در دوردب فارسی مغفول مانده بود تا اینا
طور کـه در کیفیـت وزن    همان. ران کودك شدشاع ۀدستمای ،براي سرودن شعر کودکان

ی وجـود  اتشعر کودك نیز اختالفدر مورد وزن شعر عامیانه میان محققان اختالف است، 
است و بـا   وزن شعر عامیانه انجام شده ةدر این مقاله با توجه به تحقیقاتی که دربار. دارد

 .ودك نمودیمتبیین ارتباط شعر عامیانه و شعر کودك سعی در شناخت وزن شعر ک
در  تـوان  اختالفاتی که در شناخت نوع آن وجود دارد، مـی  ۀوزن شعر کودك را با هم

شود  اي نخستین بار ابراز میاین نظر از سوي نگارندگان بر. هجایی جاي داد-اي وزن تکیه
همین سبب مدعی جامع و مانع بودن آن نیستند و شاید محققان تیز بین به نکاتی  و  به

به موضوع گرایانه  علت اختالف در یافتن وزن شعر کودك نگاه سنّت .ت یابنددیگر نیز دس
 ةشد که وزن این شعر را به هر حال باید در نوعی از اوزان شناختهوزن است و اصرار بر این

    .سنتی جاي داد
 

  نوشتپی
ر ند که در شعر کالسیک فارسی در هر مصراع دوباا نویسندگان مقاله از این نکته آگاه -1

این . ولی در شعر نمونه هر مصراع تنها یک مستفعالتن دارد ،شود مستفعالتن تکرار می
در بعضـی  . انـد  هاي تنوع بخشیدن به وزن است که شـاعران کـودك برگزیـده    نیز از راه

  .اند کردهتبدیل به یک بیت را ها آنان هر مصراع شعر عروضی کالسیک  نمونه
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