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چکیده
شعربرانگیزانندۀ احساس و عواطف است و این نیروی قدرتمند تاکنون بارها به همین منظور نقد و بررسی های 
فراوانی شده است؛ اما بدون تردید شعر دارای راز های پنهان و پیدای دیگری نیز هست و آن کاربرد واژگانی 
است که ریشه در ذات ناخودآگاهی شاعر دارد و برون داد آن می تواند سبب جذب یا دفع مخاطب شود. 
همچنین شناخت و درک معنایی تر کاربرد این واژگان و تأثیر آن بر تفکر و تخیل کودک نیز منجر به کشف 
برخی از استعداد های بالقوه در کودکان می شود. به این منظور اشعار کودکانۀ «پروین دولت آبادی» در دو 
مجموعه شعر کامل با نام های بر قایق ابر ها و گل بادام با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا بررسی شد و از 

چهار واژۀ «آب»، «باد»، «خاک» و «آتش» و جلوه های آن ها به عنوان کلید واژه  استفاده شد.
شعر های منتخب برای تعداد 100 دانش آموز دختر و پسر 7 تا 11ساله، طی زمان خاصی خوانده 
شد و از آن ها درخواست شد تا چهار واژه را انتخاب کنند و برای آن ها نقاشی بکشند. بررسی و تحلیل 
تصاویر کشیده شده از سوی دانش آموزان نشان داد که بازتاب تخیلی عناصر اربعه در شعر کودک و واکنش 
دانش آموزان نسبت به آن                 ها، راهی برای شناخت محتوای شعر و میزان ارتباط و تأثیر آن بر تفکر و تخیل 
مخاطب کودک است. به دلیل بسامد زیاد کاربرد عنصر باد و جلوه های مختلف آن، ماهیت عنصری و تخیلی 
دولت آبادی «باد دوگانه، عروجی در پیوند خاک» است. بیشترین جلوۀ باد در اشعار او نقش پرواز و سفر است. 

کلیدواژه
 شعر کودك، پروین دولت آبادى، تخیل، عناصر اربعه، تصویرسازى

... بازی خیال 
می برد مرا 

  
      ،    

aminiimik@yahoo.com
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نقد شعر

    
  

  

می رساندم تا به ابرها ... 
(دولت آبادى/ بر قایق ابرها)

درآمد
«تخیل»1 محصول ذهن انسانی است. در میان انواع جانوران، این انسان است که صاحب تخیل 
پیشرفته و گسترده  است. «هستۀ اصلی و مایۀ تخیل تصاویر ذهنی است که در آن طبیعت به 
درون انسان می آید، حال آن که در تعقل انسان به درون طبیعت می رود.» (محمدی، 1378: 4) 
تفاوت عمدۀ نمود تخیلی از طبیعت و اشیا و... در ذهن انسان با تبلور صورت خیالی شعرگونه در 
نوع بروز آن ها نیست، بلکه در جهت دهی بُعد تخیلی است؛ زیرا هر فرد از نگرش به اطراف خود 
تجربه ای خاص در ذهن دارد که با دیگری متفاوت است. خورشید را هر انسان می بیند؛ اما دانشمند 
آن را چشمۀ نور و انرژِی کاربردی می بیند؛ باستان شناس آن را مظهر قدرت خدایان باستانی و 
تأثیرگذار در شکل گیری تمدن ها می شناسد و کودک گلی زرد و شاعر صورت محبوب و... می دانند. 
البته تجلی صورت خورشید در ذهن هر دانشمند با دانشمند دیگر و هر باستان شناس با دیگری 
و هر شاعر با شاعر دیگر نیز تفاوت دارد. مگر به یک تفاهم عمیق و کهن وجودی رسیده باشند و 
اشتراکات ناخودآگاه آنان موجب هماهنگی بیانشان از تصویر ذهنی آن ها باشد. آن چه از آثار شاعران 
و هنرمندان مشاهده می شود بازتاب تخیل هنرمندانه ای از عالم درون است که انگیزۀ حضور در 
برون را دارد. «وقتی چراغ تخیل شاعر بر نمود ها و واقعیات بیرونی تابیده می شود، باز نمود آن در 
طبیعت و عالم عین دیده شده، بلکه تصویری رمزی است که طبیعت آن را کم داشته و هنرمند 

می کوشد تا با آفرینش خود این نقص را جبران کند.» (صالح حسینی، 1371: 11) 
شاعران در دوره های مختلف پدیده های جهان را 
به گونه های متفاوت به تصویر کشیده اند. آنان با قدرت 
سحرانگیز خیال در هستی حلول کرده اند و عالمی نو 
آفریده اند. شعر کودک به عنوان شاخه ای تازه از شعر با 
صور خیالی نسبتاً ساده و بازتاب تخیلی عناصر طبیعی 
چون آب، باد، خاک و آتش یکی از فضا های اصلی 
برون داد ماهیت درونی شاعر کودک است. همچنین 
این ماهیت موجب برانگیخته شدن قدرت تصویرسازی 
ذهنی، «تفکر خالق»2 و به نوعی نقد و استدالل منطقی 

ساده، یعنی «تفکر انتقادی»3 در کودک می شود. 
پروین دولت آبادی، از شاعران نامدار معاصر و توانا 
در خلق تصاویر بکر طبیعی است. او نوعی نگاه پنهان 
و نامحسوس به اجزای طبیعت دارد. روح بلند پروازانۀ 
او به برون داد ماهیت عنصری اش می پردازد. عناصر 
اربعه با جلوه های مختلف آن ها بازتاب خالقانۀ تخیل 
و  یافته ها  گستردۀ  حجم  به دلیل  است.  دولت آبادی 
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تجلى شاعرانۀ باد

تحلیل وسیع بازتاب تخیلی عناصر اربعه در اشعار او در این جا تنها به عنصر باد (هوا) توجه شده است. 
این عنصر و جلوه های مختلف آن، روحیۀ گریز از مرکز دارد و اغلب کودکان را به فکر پرواز، حرکات 

موزون، ریتم و آهنگ، مدار های چرخشی و... سوق می دهد. 
بــرای یافتــن ارتبــاط میــان اشــعار دولت آبــادی و تأثیــر بازتــاب عناصــر اربعــه بــر کــودکان 
ــا پــس از  و برون داد هــای بالقــوۀ آن هــا پرســش نامه هایی تهیــه و ازکــودکان خواســته شــد ت
شــنیدن شــعر موردنظــر بــه چهــار پرســش ســاده، کامــالً دقیــق پاســخ دهنــد. چهــار کلمــۀ 
کلیــدی از شــعر را کــه در ذهنشــان مانــده بــود، ثبــت کننــد. (بــه کالس اولی هــا کمــک شــد) 
بــرای یکــی از آن  چهــار واژه، تصویــری بکشــند و جملــه ای را مبتنــی بــر احســاس خود نســبت 
بــه نقاشی شــان بنویســند. (اســتفاده از برانگیختــن قــوای تخیــل و تفکــر، شــنیداری، دیــداری، 
ترســیمی، نوشــتاری، حــق انتخــاب، تفکــر خــالق و...) درتحلیــل تصاویــر دانش آمــوزان ماهیت 
عنصــری آنــان آشــکار شــد. برخــی دارای ارتبــاط مســتقیم بــا ماهیــت عنصــری شــاعر بودنــد 
و برخــی ماهیــت عنصــری غیرمســتقیم بــا شــعر داشــتند و البتــه تعــدادی نیــز هیــچ ارتباطی 
بــا شــعر یــا شــاعر برقــرار نکردنــد. مهم تریــن نکتــه در ایــن نــوع نگــرش، برانگیختــن قــدرت 
ــعار و  ــای اش ــاد تحلیل ه ــم زی ــل حج ــه به دلی ــود.4 (در ادام ــوزان ب ــر دانش آم ــل و تفک تخی

تصاویــر، فقــط چنــد مــورد به عنــوان نمونــۀ کاربــردی آورده شده اســت.)

عنصر باد در اشعار دولت آبادی و تأثیر آن بر برون داد های تفکری کودکان
سفر، حرکت رو به باال، تعالی و کمال گرایی از نمود های عنصر هوا (باد) بدون فرِض بال زمینی است. 
باد، در بیشتر فرهنگ ها مظهر روح و دم حیات عالم و پیک خدایی است. این عنصر به دلیل تحرک و 
جنب و جوش درونی اش، نماد بی ثباتی، ناپایداری، بی استحکامی، گریزپایی و ر هایی و عروج نیز هست.
یک طرف  از  است؛  آن  دوگانگی  باد،  بازتاب  بیشترین  دولت آبادی،  پروین  شعر  در 
پدیدآورندۀ «باران»، یعنی حیات و از طرف دیگر به وجود آورندۀ «توفان»، یعنی مرگ است. 
هر عنصر با توجه به نوع برون داد خود می تواند چهره های مختلفی در ذات و عملکرد خود 
داشته باشد؛ مانند زندگی بخشی، دوگانگی، کیفری و انتزاعی (مرز میان واقعیت و خیال) و 

در جلوه ها و تصویر سازی های مختلفی خود را نشان دهد. 
بـاد و هـوا عنصـر غالـب تخیـل دولت آبادی اسـت؛ البته با فضاسـازی هایی نـو و زیبـا. پرواز، 
آواز، موسـیقی، سـرود خوانی و پرندگان بشـارت دهنده همـه از بازتاب های تخیلـی این عنصر در 
شـعر او اسـت. عـروج و اوج گرفتـن در شـعر او در کنار سـفر و گریـز از یک جابودن، بـاد را دوگانه 
جلـوه می دهـد. در شـعر او بـاد، هـم ویرانگر اسـت و سـرد، هم پیـام آور بهـار، آرام بخـش و گرم. 
ماهیـت بیشـتر اشـعار او پیونـد بـاد بـا عناصـر دیگـر اسـت. چندین عنـوان شـعری او بـه باد و 
گفت و گـوی آن بـا دیگـر عناصر طبیعی اختصـاص دارد. این نشـانی از روح چندگانۀ زنانه  اسـت 
کـه در آِن واحـد می توانـد نقش هـای متفاوتی را ایفا کند. در  اندیشـۀ او سـقوط نیسـت و هرچه 
هسـت عـروج و آرزوی ر ها شـدن اسـت. خـاک، تقـدس و امنیت آن پایـداری زنانگـی اش را رقم 
می زنـد؛ آب پاکـی و طراوتـش را و آتش گرمای محبتش را به کودکانی که سرپناهشـان دسـتان 
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نقد شعر

  
  
 ،  ،  
    
    
   
   

و نـگاه پرمهـر مادرانۀ او اسـت منتقل می کنند. تخیـل دولت آبادی از همان گونۀ کودکانه  اسـت. 
او سـوار بـر «اسـب چوبـی» می شـود و بـا او سـفر را شـروع می کنـد. «سـفر» یکـی از بازتاب های 
قدرتمنـد عنصـر بـاد اسـت و دولت آبـادی شـاعر سـفر و آواز طبیعـت بـا رؤیا هـای بـزرگ برای 

کودکِی کودکان اسـت.
با خوانش تعداد زیادی از اشعار دولت آبادی برای کودکان با هدف تأثیر بر برون داد های تفکری 
و استعداد آن ها نتایج درخور توجهی به دست آمد که در این جا به برخی از آن ها پرداخته می شود. 
البته عنصر باد و بازتاب های آن در شعر ها نیز تحلیل شده است. در این جا تصاویری انتخاب شده است 
که مربوط به دانش آموزانی است که ارتباط کم یا هیچ ارتباطی با عنصر باد و ماهیت شاعر برقرار 

نکرده اند. 

1. باد زندگی بخش و بشارت دهنده با جلوۀ بهار
تمام باد هایی که بشارت دهنده و مایۀ زندگی، رشد و بالندگی طبیعت هستند، زندگی بخشند. اشعار 
متعددی از دولت آبادی به این نوع ماهیت عنصری اختصاص دارد. از جلوه های زندگی بخش باد 
پیوند آن با عنصر خاک و جلوه های آن است. در شعر «باز می رسد بهار» عنصر خاک با نمود اصلِی 
نارون از «باد» تقاضای بشارت بهار را می خواهد و باد گرم و رقصان تقاضای درخت را می پذیرد و 

نارون را سرسبز و بهاری می کند. 

جدول شمارة 1. بازتاب عنصر باد در شعر «باز مى رسد بهار»
ماهیت عنصرىفضا سازىحرکت و پویایىنشانه هاشعر: «باز مى رسد بهار»
نارون به باد گفت: اى دم 

تو گرم
آمدى که بر تنم کنى

آن حریر نرم/ باتو هر نفس 
بهار

مى دمد به پیکرم
آمدى خوش آمدى بیا ...
باد رقص کرد گرد نارون
سربه سر پر از جوانه شد
باغ خنده کرد و گل دمید
نارون بهار را نشانه شد

نارون/ باد
دم گرم/ تن

حریر نرم/ نفس بهار/ 
پیکر/ باد

گرد نارون سر به سر/ 
جوانه
باغ

 خندة گل/ نشانه

گفتن
گرم بودن/ آمدن

برتن کردن
دمیدن/ باورکردن

رقص کردن
پر شدن
خندیدن
نشانه شدن

محدود:
اى دم تو

برتنم/ حریر نرم/ به 
پیکرم/ با تو/ بهار
گرد نارون/ باغ/ 

نامحدود:
هرنفس/ سر به سر

پُرجوانه

باد زندگى بخش
نشاط آور

دیگر عناصر:
خاك زندگى بخش

این شعر برای دانش آموزان خوانده شد. برخی مفاهیم تخیلی را به راحتی در تصاویر 
خود نقش کردند. آن ها طبیعت جاندار و بی جان را دارای ماهیت انسانی می پندارند. خندۀ 
باغ، باد و... برای آن ها همان تداعی خندیدن خودشان است. چند نفر از دانش آموزان به 
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واژۀ رقص باد واکنش نشان دادند. دانش آموزی هشت ساله کرۀ زمین را در آسمان کشید. 
وسط  در  سیال  زمین  اما  است؛  آتش  پیوند  در  خاک  تصاویرش  در  او  عنصری  ماهیت 
آسمان نیز پیوند او را با باد نشان می دهد. او نگران خورشید است و دوست دارد برای آن 
کاری بکند. در اغلب تصاویر کیهان و خورشید حضور دارد. چند نفر از آن ها نیز ماهیتی 

دوگانه نسبت به ماهیت شعر از خود نشان دادند. 

تصویر شماره 1
نام شعر: «باز مى رسد بهار» 

آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد زیاد * کمى 
معنى شعر را فهمیدى؟ بله * خیر کمى 

مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 
 1. زمستان 2. بهار 3. زمین* 4. خورشید

حاال مى توانى براى یکى از کلمات مورد عالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 
جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: همه ما باید قدر خورشید را بدانیم و برایش کارى بکنیم. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط، کم* اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك*، آب، باد، آتش*

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد* 

2. باد دو گانه (ویران گر/ زندگی بخش ـ هشداردهنده/ بشارت دهنده) 
بیشتر باد های جلوه گر در اشعار دولت آبادی دوگانه و در پیوند دیگر عناصر، مثل خاک و 

آب هستند. 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

با جلوة پاییز و زمستان
پرداخته است.  آن  جلوه های  و  باد  عنصر  به  مستقیم  به طور  شعر  این  در  دولت آبادی 
زرد شدن  کوه،  دور بودن  درها،  بسته شدن  است؛  متجلی  شعر  در  باد  منفی  ریخت های 
سرما آور  باد  منفی  ماهیت  نشان گر  همه  و...  آشیان  نداشتن  سرما،  در  ماندن  سبزه ها، 
است. ولی او که دارای روحی عروجی و طالب امید به زندگی است، بالفاصله نویدآمدن 
بهار را می دهد که با آن برگشت گنجشک، آواز خوانی او و گرمابخشی حضور مهمان در 
خانه همراه است؛ بازهم اعتقاد به کهن الگوی رستاخیز طبیعت و حیات انسان. در این 
و  زندگی بخشی  جلوۀ  پرواز  دارند.  حضور  پرنده،  و  پرواز  یعنی  باد،  اصلی  جلوۀ  دو  شعر 

بشارت دهندگی است و گنجشک جلوۀ کیفری در بی آشیان بودن و گرسنگی و تشنگی.
 

جدول شماره 2. بازتاب عنصر باد در شعر «آمد باد»
ماهیت عنصرىفضا سازىتحرك و پویایىنشانه هاشعر: «آمد باد»

باد آمد، باد آمد، باد سرد
باد آمد، خانه ها را سرد 

کرد
بسته شد در ها و آتش 

خنده کرد
نور آتش خانه را تابنده 

کرد
صبح روى شیشه شبنم 

ریخته ...
زرد گون شد سبزه/ در 

دامان دشت
پُر کند این خانه از 

آوازها ...
چند روزى مى شود 

مهمان ما
تا تواند باز/ پروازى کند
باز آید در بهاران از سفر
خانه پر، از گرم آوازى 

کند

باد سرد
خانه ها/ در ها
آتش/ خنده
نور/ صبح

شیشه/ تور یخ
نغمه خوان
سرما/ آشیان
دانه و آب
بهار/ پرواز
مهمان سفر

آواز

آمدن
سرد کردن
بسته شدن
خنده کردن
تابنده کردن

ریختن/ آویختن
نهادن/ آمدن
پرواز کردن

پر کردن/ مهمان شدن
توانستن/ باز آمدن

آواز خواندن

محدود:
روى شیشه

پردة تور این خانه/ 
درون خانه
اطلس پوش
نامحدود:
خانه ها

در ها/ کوه دور
دشت/ پرواز ها

بهاران

باد(دوگانه)
بُعد منفى: ویران گرى
سرد کننده/ یخ زننده

زرد کننده
بى آشیان کننده
بُعد مثبت: 
بشارت دهنده
دیگر عناصر:
خاِك دوگانه

کیفرى:
خانه هاى سرد در هاى 

بسته

دانش آموزانی  جز  شد؛  دیده  باد  جلوه های  باد،  و  خاک  ماهیت  با  تصاویر  تمام  در 
که دارای ماهیت آتش و آب بودند. یکی از دانش آموزان رعد و برق را کشیده بود. مائدۀ 
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(شیر)  حیوان  یک  کنار  در  آتشی  است؛  محیط زیست  و  حیوانات  عاشق  هشت ساله 
این  دارد.  وجود  جاده  او  تصویر  چندین  در  خاک)  پیوند  در  آتش  کشیده است. (ماهیت 
ماهیت پویایی و حرکت را در درون او نشان می دهد. در اغلب تصاویر مائده راه و حیوان 

وجود دارد. 
تصویر شماره 2

نام شعر: «آمد باد»
آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد، زیاد*، کمى 

معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 
مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 

1. هو هو، 2. باد، 3. گرم*، 4. جنگل 
حاال مى توانى براى یکى از کلمات مورد عالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 

جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: آتش را در جنگل روشن نکنید. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط*، کم، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب، باد، آتش*

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 

ـ با جلوة باد بهارى و بادپاییزى (بشارت دهنده و زندگى بخش ـ هشدار دهنده و ویران گر)
باد بهار بشارت دهنده است و باد پاییز هشدار دهنده و هر دو آغاز یک تحول و تغییر 

بزرگ هستند. 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

جدول شماره 3. بازتاب عنصر باد در شعر «بهار و خزان»
حرکت و نشانه هاشعر: «بهار و خزان»

پویایى
ماهیت عنصرىفضا سازى

باد مى آید گرم
باد مى آید سرد

برگ ها روزى سبز
برگ ها روزى زرد/ آورد باد 

بهارى
بر درختان پوشاك

ریزد از باد خزان/ برگ ها از 
تن خاك

برگ ریزان و خزان
قصۀ آمدن پاییز است

بر لب باد بهار
حرفى از شادى مهر انگیز است

باد گرم
باد سرد/ برگ ها

سبز/ زرد
باد بهارى

درختان/ پوشاك
باد خزان
از تن خاك

برگ ریزان/ خزان
قصه/ پاییز
لب/ شادى

آمدن
آوردن
ریختن
قصه بودن

حرف شادبودن

محدود:
باد گرم باد سرد

باد بهارى
پوشاك/ باد 
خزان/ از تن 

خاك
برگ ریزان/ خزان

پاییز/ لب
حرفى

نامحدود:
برگ ها/ درختان

باد دوگانه
زندگى بخش/ 

ویران گر

دیگر عناصر:
خاك دوگانه 
زندگى بخش/ 

ویران گر

ــه  ــی ک ــط دانش آموزان ــت. فق ــه داش ــًال دوگان ــی کام ــر ماهیت ــعر در تصاوی ــن ش ای
ــد، تصاویــر متفاوتــی را خلــق کردنــد. یکــی از  ــا آب بودن دارای عنصــر غالــب آتــش ی
دانش آمــوزان گفــت: خیلــی جالــب اســت وقتــی بــاد گــرم می شــود، کولــر می زنیــم و 
ــاد ســرد می شــود، بخــاری روشــن می کنیــم. (تفکــر انتقــادی و در عین حــال  وقتــی ب
ــیده  ــاری کش ــا، بخ ــرای گل ه ــتان ب ــود در زمس ــی های خ ــی از نقاش ــالق) او در یک خ
بــود. (پیونــد آب کیفــری و آتــش زندگی بخــش) یکــی دیگــر منظــره ای بهــاری کشــیده 
ــی  ــود راه ــر خ ــوزان در تصوی ــی از دانش آم ــش) یک ــاک زندگی بخ ــت خ ــود. (ماهی ب
ــرف زرد و  ــک ط ــبز و ی ــرف س ــک ط ــت؛ ی ــی از آن می گذش ــه آدم ــود ک ــیده ب کش
فرشــته ای بــر بــاالی ابر هــا بــود. (تفکــری خالقانــه بــا ماهیــت عروجــی و دارای ماهیــت 
عنصــری بــاد انتزاعــی در پیونــد عنصــر خــاک کیفــری) میــالد دانش آمــوز نُه ســاله کــه 
ــان پنداری)  ــید. (انس ــاس کش ــود لب ــت خ ــرای درخ ــود ب ــط ب ــد، آرام و منضب تک فرزن
او دارای ماهیــت عنصــری خــاک زندگی بخــش در پیونــد دیگــر عناصــر اســت. اغلــب 
ــت. او  ــراف اس ــط اط ــرای محی ــف ب ــای مختل ــاک و لباس ه ــالد دارای پوش ــر می تصاوی
ــود  ــازی های خ ــته ها و جمله س ــب نوش ــی ورزد و دراغل ــق م ــان عش ــه درخت ــدیداً ب ش

ــد.  ــتفاده می کن ــت اس از درخ
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تصویر شماره 3
نام شعر: «بهار و خزان»

آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد، زیاد، * کمى 
معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 

مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 
1. باران، 2. درخت، 3. بهار، 4. سرد*

یک  و  بکشى  نقاشى  زیر  در  خودت،  موردعالقۀ  کلمات  از  یکى  براى  مى توانى  حاال 
جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: از سرما درخت ها لباس گرم پوشیدند. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط*، کم، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك*، آب، باد*، آتش

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 

دولت آبـادی در آغـاز شـعر «آواز باد» از زبان باد، به طورمسـتقیم بُعد مثبتش را که تمایلی 
شـدید و درونی به آن دارد، متجلی می کند. باد قاصد و پیام رسـان اسـت. شـاید پیغام درونی 
ناخـودآگاه شـاعر در ایـن شـعر همان دمیدن صور اسـرافیل در دو گاه باشـد کـه با دمی همه 
را می میرانـد و در دم دیگـر همـه را زنـده می کنـد. همچنیـن پیغام باد این اسـت: «زمسـتان 
آمـد، همـه بخوابیـد و بهار خواهد آمد، همـه برخیزید.» مجموعه واژه های مرتبـط با باد، مانند: 
«آواز و نغمـه و ترانـه و سـرود و دعـا»، «پیچیـدن و تابیـدن و رقـص»، «دمیدن و نفـس و هوا و 
دم»، «آسـمان و ابـر و سـتاره و بخـار»، «پرنـدگان و پرواز و حشـرات بالـدار و پر و بال»، «سـفر و 
مهاجـرت، رفت و آمـد و بازگشـت»، «خـواب و رؤیـا و خیال و فرشـته» و بسـیاری از بازتاب های 
دیگـر در شـعر آورده شـده اسـت کـه شـاعر به طورمسـتقیم و غیرمسـتقیم و در پیوند دیگر 
عناصـر بـه آن هـا توجه خـاص دارد. ایـن بازتاب ها بیشـتر در ماهیت دوگانگی بـاد جلوه گرند. 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

نگاهـی بـه عناوین شـعری او ماننـد: «آواز رود»، «آواز باران»، «ترانۀ سـحری»، «سـرود 
صبـح»، «آواز خـروس»، «آواز جویبـار» و... توجـه او را بـه موسـیقی و نوای طبیعت نشـان 
می دهـد و ایـن حقیقـت را آشـکارتر می کنـد کـه آواز یکـی از جلوه هـای بـاد و هواسـت 
و بیشـتر در نتیجـۀ ظرافـت و چندگانگـی ماهیـت زنانـه متجلـی اسـت. در جایـی بـاد 
آواز می خوانـد و پیغـام خـود را بـه همـه می رسـاند و در جایـی دیگـر رود کـه جلوۀ آب 
اسـت، سـرود می خوانـد؛ یعنـی دمـی دارد کـه از بـاد برانگیختـه می شـود. با ایـن جلوه، 
عنصـر غالـب تخیـل شـاعر، در آب و خـاک و آتـش جریـان دارد و می توانـد همه چیـز را 

تحت الشـعاع خـود قـرار دهد. 
بــاد اغلــب در آواز هــای شــبانه و رقــص برگ هــا و چمــن زار، بــاران را نویــد 
ــود  ــد. خ ــان می ده ــود را نش ــم خ ــان خش ــادمانگی، ناگه ــن ش ــس از ای ــت. پ داده اس
ــر خــود می گــذارد. در ایــن  ــاد ب ــام گردب ــاد معرفــی می کنــد و ناگهــان ن را نســیم و ب
ــعر  ــی در ش ــر طبیع ــداری عناص ــد. جاندارپن ــخن می گوی ــت و س ــده  اس ــاد زن ــعر، ب ش
کــودک جــزو صــور خیــال رایــج و فــراوان اســت؛ زیــرا کــودک همــۀ اشــیا اطــراف خــود 
ــز از  ــد. شــاعر نی ــا ســخن می گوی ــا همــراه می شــود و آن ه ــا آن ه ــد، ب ــده می دان را زن
ایــن موهبــت بهره منــد اســت کــه چنیــن پنــداری دربــارۀ اطــراف خــود داشــته باشــد. 
ــه  ــد. البت ــود می دان ــا را از آن خ ــت و همه ج ــکان اس ــا و بی جا و م ــی ر ه ــاد آوازه خوان ب
ــعار او  ــتقیم در اش ــح و مس ــور واض ــه، به ط ــر اربع ــذاب آوری عناص ــودن و ع کیفری ب

نیامده اســت. 
مسـلماً دانش آمـوزان نسـبت بـه ایـن شـعر واکنشـی متفاوت تـر از خـود نشـان 
دادنـد. کنجـکاوی برخـی از آنـان بـه محتـوای شـعر و عمـق واژگان برانگیخته شـده 
بـود. قبـل از نوشـتن جمله هـای خود سـؤال های جالبی پرسـیدند: «چرا بـاد نمی تونه 
یک جـور باشـه؟ گردبـاد خونه هـا رو هم خـراب می کند؟ گردباد دشـمن ماسـت؟ و...» 
آن هـا بـه تفکـر واداشـته شـده بودنـد و حتـی تمایـل داشـتند به نوعـی شـعر را نقـد 
کننـد. یکـی از دانش آمـوزان نیـز پرسـید: «خانـم آواز را چگونه می کشـند می خواهم 
بـاد آوازه خـوان را بکشـم.» حسـین نُه سـاله دربـارۀ مضمـون نقاشـی منحصر به فردش 
گفـت: «باد وقتی خشـمگین شـود سـونامی می آورد و خـدا هم وقتی از دسـت آدم ها 
عصبانـی شـود توفـان مـی آورد؛ مثـل توفـان نـوح.» البتـه تخیـل او بـا وجـود دانـش 
مـدرن و شـنیداری اش (دربـارۀ سـونامی) ریشـه در کهن الگوی «توفـان آغازین» دارد. 
ایـن شـعر، ذهـن کـودک را وادار کـرده تـا ناخودآگاهی اش را نسـبت به عناصـر اربعه 
بـا جلـوۀ کیفـری باد، آشـکار کند. (حسـین کالس نقاشـی مـی رود و اسـتعداد خوبی 
دارد. او مطالعـه را خیلـی دوسـت دارد و روحیـۀ پرسـش گری دارد.) ماهیـت عنصری 
او آب عمیـق در پیونـد بـاد کیفـری اسـت. دریـا در تمام تصاویـر او حضـور دارد. این 
بازتـاب عالقـۀ حسـین در نقاشـی ها و جمله هـا، فعالیت ذهنـی او را در محـدودۀ امور 

دریایـی به روشـنی نشـان می دهد. 



35085

ــــــــ ۱۱  ،  
 ۱۳۹۵ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تصویر شماره 4
نام شعر: «آواز باد»

آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد*، زیاد، کمى 
معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 

مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 
1. آواز، 2. توفان*، 3. خزان، 4. باد

حاال مى توانى براى یکى از کلمات موردعالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 
جمله هم برایش بنویسى؟

آدم ها  دست  از  وقتى  هم  خدا  و  مى آورد  سونامى  شود  خشمگین  وقتى  باد  من:  جملۀ 
عصبانى شود توفان مى آورد؛ مثل توفان نوح.

نتیجه گیرى: 
 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد*، متوسط، کم، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب*، باد، آتش

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 
و  دارد  را  چندگانه  بازتاب  همان  باد،  عنصر  دولت آبادی  شعر های  اغلب  در  گرچه   
نمود عنصری آن یک بعدی نیست، اما با کمی دقت به برون داد متفاوت تخیلی آن عنصر 
در فضای شعر می توان پی برد که در این شعر، باد با سه حالت خود پدیدار می شود و 
جابه جایی  و  تند  باد  خانه؛  حوض  و  آهستگی  و  (نسیم  می شوند.  عروجی  فضا سازی ها 
ابر ها در آسمان، آمدن توفان و خوردن ابر ها به هم و رعد و برق شدن و آمدن باران تند 
و برف روی بام خانه) حرکت مواج و پر از تحرک این شعر و فراز و نشیب های آن کامًال 
حس جنبش را به مخاطب القا می کند و موسیقی فضای آغازین خلقت را به یاد می آورد. 
«نماد های عروج با یک حرکت عمودی و با ترک کردن قطب مخالف خود که همان مکان 

پایین، خانه و... است سعی می کند به باالرفته و صعود کند.» (عباسی، 11: 1381)
 دولت آبادی همیشه از سرما، تنهایی و تغییر می هراسد؛ اما ظرافت و روح زنانۀ او که 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

نیاز به آرامش و نشاط دارد مانند نسیمی آرام است که فقط روی آب (نماد زنانگی) را 
چین چین می کند. اما همیشه این آرامش را خشمی پنهان یا حادثه ای غیر منتظره تغییر 
می دهد و شاعر این دگرگونی و وحشت درونی خود را در تغییر حالت و چهرۀ باد نشان 
داخل  در  تکاپو  نداشتن  و  یکجا نشینی  از  را  آب  عنصر  چهرۀ  باد،  کمک  با  او  داده است. 
حوض به تحرک و پویایی می رساند. (چین  چین می شود.) تبدیل شدن آن به سرما و باران 
تخیل  دیگِر  بُعد  همراه  همیشه  که  دارد  مرگ  کهن الگوی  در  ریشه  برف،  سپس  و  تند 

دولت آبادی، یعنی کودکانه بودن و امید داشتن، هست. 
بازتاب باِد هراس انگیز (کیفری و تغییر دهنده) در تصاویر دانش آموزان گوناگون است. 
مثًال آن ها که دارای ماهیت عنصر باد نبودند در یک واکنش درونی با برون داد خالقانه، 
آسمان ابری کشیده بودند که خورشید کامًال کنار آن بود و باران قطره قطره روی سبزه ها 
و درختان سرسبز می ریخت. (اما در کنار تفکر شاعر در ماهیت عنصری غیر از آن) یا 
مادری را ترسیم کرده بودند که در آشپزخانه ظرف می شوید و خود او با آرامش در کنار 
مادر، ماشین بازی می کند. (تفکر انتقادی با برون داد ماهیت کهن الگوی مادر برای رسیدن 

به امنیت از خشم طبیعت)

با جلوة پرواز و پرندگان و حشرات بالدار
یکی از مهم ترین معانی نمادین پرنده در عرفان اسالمی، روح یا جان انسان است؛ بدین معنا 
که روح به صورت ذات بالداری تصور شده که به سوی عالم افالک که موطن اصلی اوست، 
پرواز می کند. قائل شدن بال و پر برای روح یا نفس، رمزی بسیار کهن است و نمونه های 
متعدد دارد. «بال و پر، آن قسمت از تن است که از همۀ اعضای دیگری به خدا نزدیک تر 
آن جاست.»  به  تن  بردن  و  آسمان ها  به سوی  گرایندگی  آن  طبیعی  خاصیت  چه  است؛ 
(افالطون، 1362: 137-8) در اشعار دولت آبادی پرندگان، آواز، پرواز، بهار، کار و صبح 
در پیوند با یکدیگرند. پرواز جلوه ای بیشتر از خود پرندگان دارد. روح او اوج گیرنده و 
عروجی است؛ اما پرندگانی که در شعر او جای دارند بیشتر از نوع یکجا نشین و خانگی 
و اغلب از نوع کوچک و ظریف و بشارت  دهنده اند. آنیموس در او عروج طلب و متغیر و 
در آرزوی ر هایی است؛ ولی زنانگی او به سطح و خاک تمایل دارد. در بسیاری از اشعار 
او باد ویران گر، جای خود را به باد بهاری می دهد و بشارت این تغییر و تبدیل پرندگانی 
چون پرستو، بلبل، چلچله و چکاوک اند که با نغمه و آواز،  آمدِن بهار و امید دوبارۀ زندگی 
را به طبیعت بشارت می دهند. خروس بشارت دهندۀ صبح و روزی تازه  است و پرستو و 
گنجشک نویدبخش تالشی دیگر و بهار. مثًال در شعر زیر کالغ جلوه ای از عنصر باِد دوگانه 

 است. 

با جلوة کالغ در پیوند خاك زندگى بخش(تغییر دهنده- بشارت دهنده) 
کالغ در بیشتر فرهنگ ها نماد هشداردهندگی است. آواز او اغلب نخراشیده و خبررسان 
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خبر  خوش  را  کالغ  متفاوت،  نگرشی  با  فرهنگ ها  از  برخی  در  اما  است.  خزان  و  پاییز 
می دانند. در رسیدن صبح، شروع کار و تالش نیز آغاز فصل درس و مدرسه او بشارت دهنده 

 است. دولت آبادی در این قصه واره، کالغ را بشارت دهنده معرفی می کند. 

جدول شماره 4. بازتاب عنصر باد در شعر «کالغ پیر باغ ما»
ماهیت فضا سازىحرکت و پویایىنشانه هاشعر: «کالغ پیر باغ ما»

عنصرى
آى بى بى جون قصه بگو

قصۀ بى غصه بگو/ قصۀ مرغ آسمان
ستاره هاى کهکشان/ قصۀ باغ 

بى بى جان
باغ و بار بى خزان

خوب، یکى بود یکى نبود...
کالغ پیر باغ ما/ باز اومده سراغ ما

نگاه کنید به قارقارش
وقتى زمستان سر اومد/ خبر میده 

بهار آمد
بچه ها، وقت کار آمد

قار، قار، قار، بهاره ... بهاره، وقت کاره

بى بى جون
قصۀ بى غصه
مرغ آسمان
باغ/ بى خزان
... درخت بارور
شکوفه ها

مروارید/ پرده
کالغ پیر/

پونه و ریحان
خبر/ وقت کار

قصه گفتن
بى غصه گفتن

یکى بودن و نبودن
... پرده کشیدن

بازآمدن
نگاه کردن
گوش کردن
سرآمدن

درآمدن/ خبردادن
وقت کارآمدن

محدود:
قصۀ بى غصه
مرغ آسمان
باغ بى بى جان
... درخت بارور
پرده/ کالغ پیر

وقت کار
نامحدود:

ستاره ها کهکشان
رو شاخه ها

باد دو گانه
امید دهنده/
ر هایى بخش

دیگر عناصر:
خاك 

زندگى بخش
بارورکننده

ــان از او  ــی پنه ــان هراس ــد و در دلش ــت ندارن ــوزان کالغ را دوس ــتر دانش آم بیش
ــن  ــد. ای ــان نمی آی ــگ او خوشش ــد و از رن ــت می دانن ــکل او را زش ــد. ش ــوج می زن م
ریشــه در عقایــد و خرافــات خانوادگــی و اجتماعــی آن هــا دارد. در تصاویــر آن هــا بهــار 
ــاهده  ــه مش ــه نمون ــز در دو س ــکل کالغ ج ــده ای به ش ــود و پرن ــو و... ب ــی قصه گ و بی ب
ــر  ــًال جلوه گ ــد کام ــری آن بودن ــت عنص ــه دارای ماهی ــی ک ــاد در دانش آموزان ــد. ب نش
ــد  ــط در چن ــارت دهنده) فق ــوع بش ــی از ن ــورکالغ. (حت ــدون حض ــاً ب ــی غالب ــد؛ ول ش
ــاور عمومــی مشــاهده شــد. یــک  ــه ب ــر، نوعــی تفکــر خــالق و البتــه انتقــادی ب تصوی
ــار او  ــدن به ــا آم ــت و ب ــف داش ــای مختل ــه رنگ ه ــید ک ــی را کش ــوز کالغ دانش آم
ــد و دارای ایده هــای جالــب  ــود. نســرین ده ســاله باهــوش، تک فرزن ــا شــده ب نیــز زیب
ــود و در تصویــر خــود نوعــی تفکــر خــالق از خــود نشــان داد. او کالغــی  و خالقانــه ب
را کشــید کــه رنگ هــای مختلــف داشــت و بــا آمــدن بهــار، زیبــا و رنگــی شــده بــود. 
ــد و  ــتفاده می کن ــاد اس ــوع و ش ــای متن ــود از رنگ ه ــی های خ ــام نقاش ــرین در تم نس
ــت و  ــق رنگ هاس ــد. او عاش ــود می ده ــر خ ــای تصاوی ــط و فض ــه محی ــژه ای ب ــم وی نظ

ــد.  ــوج می زن ــار او م ــوری و... در آث ــار مینیات ــاخت آث ــودن، س آرزوی نقاش ب

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

تصویر شماره 5
نام شعر: «کالغ پیر باغ ما»

آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد*، زیاد، کمى 
معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 

مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 
1. کالغ*، 2. باد، 3. خزان، 4. بهار

حاال مى توانى براى یکى از کلمات مورد عالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 
جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: این کالغ رنگ بهار شده است. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد*، متوسط، کم، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب، باد*، آتش

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 
با جلوة مرغ آهنین و سفر (فرارونده و فرو رونده)

در این شعر، دولت آبادی بازهم آرزوی پرنده بودن دارد تا به سفر خود بپردازد. مرغی که 
او تصویر می کند آهنین بال است که می تواند در کهکشان ها پرواز کند.

جدول شماره 5. بازتاب عنصر باد در شعر «روزى سفر»
ماهیت عنصرىفضا سازىحرکت و پویایىنشانه هاشعر: «روزى سفر»

روزى سفر آغاز مى گردد
در هاى شادى بازمى گردد

پر مى گشایم همچو مرغى شاد
با بال مرغ آهنین در باد

پرواز و پروازى دگر خواهم...
هفت آسمان را زیر پر گیرم
از علم و آگاهى اثر گیرم

سفر/ در هاى شادى
مرغ شاد

بال/ مرغ آهنین
باد پرواز

فضا/ دنیا گسترده... 
هفت آسمان
علم و آگاهى

آغاز شدن
باز شدن/ پرگشودن
پرواز خواستن
پرگشودن
راه جستن

زیر پر گرفتن
اثر گرفتن

محدود:
مرغ آهنین/ دیوار
سراى ماه/ زیر پر

نامحدود:
سفر/ درها/ در فضا

برکهکشان ها
هفت آسمان

باد دوگانه
امید دهنده/
ر هایى بخش/
آگاهى دهنده

دیگر عناصر:
خاك نوید بخش
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واقعی  البته  و  تخیلی  دنیای  کرد  جلب  خود  به  بیشتر  شعر  این  در  را  دانش آموزان  آن چه 
دولت آبادی بود. آن ها نیز دوست داشتند با دوبال آهنین پرواز کنند و شکلی چون هواپیما و موشک 
در تصاویر آن ها جلوه گر شد. البته این به آن معنا نبود که حتماً دارای استعداد نهفتۀ عروج طلبی باد 
باشند، بلکه در تمام نقاشی های آن ها ظرافت پنهان خواسته هایشان پیدا بود. یکی از دانش آموزان 
روباتی پرنده کشید؛ نوعی ابرقهرمان در ذهن او تداعی پیدا کرد که بیشتر برگرفته از پیش فرض های 
ذهنی او مثالً در تلویزیون بود. از تصاویر درخور توجه دربارۀ این شعر، یک نقاشی بود که در آن 
پرنده ای در میان آتش (ققنوس) کشیده بود. این دانش آموز نُه ساله در بیشتر تصاویر خود بدون هیچ 
پیش فرضی از افسانه ها و اساطیر، نمادی از کهن الگو های جمعی و مضامین اسطوره را کشیده است. 

تصویر شماره 6
نام شعر: «روزى سفر»

آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد، زیاد*، کمى 
معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 

مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 
1. آتش، 2. سفر، 3. پرنده*، 4. شهر

حاال مى توانى براى یکى از کلمات موردعالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 
جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: همه جا آتش گرفت و مرغ مى خواهد فرار کند. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط، کم*، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب، باد، آتش*

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 
با جلوة پروانه (بشارت دهندگى/ زود گذرى عمر- فداکارى و البته زیبایى و لطافت)

حشرات در اشعار کودکانه دارای جلوه هایی ویژه هستند. کودکان از حشرات، شعر ها و داستان های 
مربوط به آن ها لذت می برند؛ حتی اگر از آن ها واهمه داشته باشند. دولت آبادی چندین شعر نیز با 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

    
   
    
    
    
    
     
    

  

عنوان پروانه و پروانه ها دارد که در تمام آن ها پروانه بشارت دهندۀ بهار و رویش گل هاست. در این 
شعر نیز دولت آبادی تمام جلوه های پرواز و آواز را به کار برده است. کودکان پروانه ها را دوست دارند 
و با آن ها ارتباط برقرار می کنند؛ اما چند نفر از آن ها یا به صورت کامالً افراطی در تمام نقاشی ها 
از حشرات پرنده  استفاده کرده اند یا اصالً پروانه را دوست نداشتند و هیچ ارتباطی با حشرات 
نداشتند. رضا نُه ساله می خواست مزرعه ای از حشرات برای خود داشته باشد. او تمام حشرات را 
دوست دارد و برای آن ها نقشه های زیادی می کشد. حتی در ذهن رضا، شهری است مخصوص 

همۀ حشرات و رئیس شهر او یک ملخ است و ملکۀ آن پروانه. 

 باد انتزاعى (خیال، رؤیا و خواب، فرشته، پرى و...) 
برخی از موجودات خیالی در عالم تخیل به صورت افسانه، رؤیا و... شکل می گیرند؛ موجوداتی 
چون پری، فرشته، غول، دیو، اسب شاخ دار، اسب پرنده و وسایلی که شکل های عجیب و غریب 
دارند. البته بسیاری از اشیایی که در گذشتۀ دور تصویری خیالی بودند و اکنون با کمک تکنولوژی 
و پیشرفت علم، اختراع شده اند و چه بسا بسیاری از موجودات خیالی نیز یا درگذشته واقعیت 
داشته اند و اکنون تنها رد پایی از آنان در ذهن انسان به جای مانده است یا در آینده آشکار یا 
ساخته خواهند شد. تمام موجودات خیالی فضایی، بالدار و متحرک در آسمان جلوه ای از عنصر 
باد هستند. خیال و خیال پردازی بخشی از زندگی انسان است و این نوع تصویر سازی ساختگی 

است و جزو تصورات ثانویۀ یک فرد است. باد با «جلوۀ خیال» در شعر زیر از آن دسته اند. 

جدول شماره 6. بازتاب عنصر باد در شعر «قایقى بر ابرها»

نشانه هاشعر: «قایقى بر ابرها»
حرکت و 
ماهیت عنصرىفضا سازىپویایى

قایقى است بر ابر ها
روى آسمان
مى رود چه نرم
تا به بیکران

بازى خیال/ مى برد مرا
مى رساندم تا به ابر ها

... شهر آسمان/ آن دیار دور
هست جاى من/ سرزمین نور
آن سفر مرا/ کى رود زِ یاد
هم نشین ابر/ هم کالم باد

قایق/ ابرها
آسمان/ بیکران
بازى خیال

پا به پا/ باد/ امید
شهر آسمان
دیار دور
جاى من

سرزمین نور
سفر/ هم نشین

بودن
رفتن
بردن
رساندن
ازیادرفتن

هم نشین بودن
هم کالم بودن

محدود:
قایق/ هم نشین ابر

هم کالم باد
نامحدود:

ابرها/ روى آسمان
بیکران/ بازى خیال

پا به پاى باد
شهر آسمان

دیار دور/ آن سفر

باد انتزاعى
فرا رونده/ زندگى بخش

دیگر عناصر:
خاك نگه دارنده

آتش
روشنایى بخش

وسایل  از  آن ها  آسمان  کشیدند.  عنصری  ماهیت  این  از  زیبایی  تصاویر  دانش آموزان 
خیالی در حال پرواز پر شده بود و البته تنها دانش آموزانی ارتباطی مستقیم با این شعر برقرار 
نکردند که دارای ماهیت عنصری غیر از باد انتزاعی یا اصًال باد بودند. یکی از دانش آموزان که 
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البته دارای تفکر انتقادی و منطقی بود، چنین تصاویری را دروغین و در خواب ها معرفی کرد. 
(واقع گرایی و بُعد تعقلی ذهن او کامًال در نقاشی ها بازتاب داشت.) تصویر او قایقی ترسیم 
شد که بر آب دریا بود. دولت آبادی چندین شعر دربارۀ خواب و پری دارد که به جز یک 
مورد، بقیه برای نوجوانان و بزرگ ساالن سروده شده است. پری استعاره از خواب است که به 
چشم کودک می آید و در سرزمین خیالی رؤیا های شبانه، هم بازی او می شود. تصویر خیالی 
پری در اغلب تصاویر دانش آموزان، مانند فرشته ها بالدار و سیال بود. مریم هشت ساله تصویر 
بهشت و فرشتگان را کشیده بود او در تمام نقاشی های خود بعد مذهبی و روایت های سنتی 
و تا حدودی خرافی را انعکاس داده است. او عالقه دارد یک مبلغ مذهبی باشد تا همه را به 

بهشت راهنمایی کند. مریم کوچولو اصًال در محیط مذهبی رشد نکرده است. 

3.  بادکیفری (تغییر دهنده/ ویران گر) با جلوۀ برگ ریزان و خزان
در طبیعت برگ ها پس از یک دوره شکنجه و تغییر از سبزی به زردی می گرایند و سپس با 
ضربات باد تند و سرد به زمین می ریزند و نابود می شوند. دولت آبادی تصویر خزان و باد سرد را 
در چندین شعر خود می آورد؛ اما آن چه او را متفاوت می کند همان دوگانگی باد است؛ چهره 
عوض می کند و بشارت رستاخیزی دیگر را به طبیعت می دهد. این اشعار، نماد حضور هر چهار 
عنصر و دخل و تصرف آنان در پیدایش و آفرینش جهان است؛ جابه جایی، دگرگونی، زایش، 
رفت و بازگشت. نشان گر کهن الگوی معنایی «انا  هللا و انا الیه راجعون» است. نوزایی در این شعر 
از اهمیتی ذاتی برخوردار است که دولت آبادی به آن «یقیِن» کامل دارد. او چهرۀ کاملی از باد 
کیفری و نابودکنندگی آن را به تصویر می کشد و در انتهای شعر، آرزوی آمدن بهار را به باِغ 
جان نوید می دهد. «برگ ریزان» جلوه ای از مرگ طبیعت است و باد این وظیفه را در اشعار او بر 

عهده دارد که برگ های سبز را به برگ زرد تبدیل می کند و سپس می میراند. 

جدول شماره 7. بازتاب تخیلى باد در شعر «برگ ریزان»
ماهیت عنصرىفضاسازىحرکت و پویایىنشانه هاشعر: «برگ ریزان»

سبز برگ ها به دست باد
زرد شد به خاك ریخت
... برگ ها به ساز باد
چرخ مى زنند در هوا
ساز باد ها چه دل شکن
رقص باد ها چه غم فزا...
ریشه کرده زیر خاك

بسته چشم خود ز آفتاب
... برگ ریز داد، کهنه را به باد
فصل سبز نوبهار در ره  است

باغ جانت اى بهار/ پرشکوفه باد

سبز برگ ها
دست باد/ خاك
شعله هاى آتش
رقص یادها ...

غم فزا
درخت/ خواب ...

زیر خاك
بسته چشم

برگ ریز/ فصل
نوبهار/ ره

باغ جان/ شکوفه

زرد شدن
ریختن
چرخ زدن

دل شکن بودن ...
ریشه کردن
چشم بستن
پا نهادن
سوختن
به باددادن
درراه بودن

پر شکوفه بودن

محدود:
به دست باد ... به سازِ باد

خواب درخت
زیر خاك/ بسته چشم

... زمین پاك
فصل نوبهار/ باغ

نامحدود:
سبز برگ ها

شعله هاى آتش
رقص بادها
پر شکوفه

باد کیفرى
در پیوند خاك 
بشارت دهنده

دیگر عناصر:
آتش کیفرى

(سوختن برگ)

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

   
  ،   

    

را  وظیفه  این  باد  دولت آبادی  اشعار  در  و  است  طبیعت  مرگ  از  جلوه ای  برگ ریزان 
به عهده دارد که برگ های سبز را به برگ زرد تبدیل می کند و سپس می میراند. در تصاویر 
دانش آموزان برگ ریزان پاییزی جلوه گر بود. آن ها تصاویر زیبایی از آن در ذهن داشتند؛ 
اما چند تصویر بُعد کیفری باد و خاک مرگ آفرین را نشان می داد. در تصاویر آذرنوش در 
بازتاب این شعر، باد کیفری نیست، بلکه اغلب پرندگانی هستند که بشارت دهنده یا نماد 
روح عروجی اند. در تصویر ناصر، خورشید با رنگ قهوه اِی پررنگ و نزدیک به زمین است 
و باعث خشک شدن گل شده است. (آتش کیفری در پیوند خاک نگه دارنده و مرگ آور) 
ناصر خورشید را عامل نابودی جنگل ها و گیاهان می داند. گرچه این طرز فکر او ریشه در 
مشکالت خانوادگی او دارد؛ اما آن چه اهمیت دارد این است که ناصر عاشق گیاهان است 

و در اغلب تصاویرش گلخانه و گل وجود دارد. 
تصویر شماره 7

نام شعر: «برگ ریزان»
آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد، زیاد*، کمى 

معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 
مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 

1. خورشید*، 2. باد، 3. پاییز، 4. خشک شد
حاال مى توانى براى یکى از کلمات موردعالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و یک 

جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: آفتاب داغ بود و گل خشک شد. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط*، کم، اصًال
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب، باد، آتش*

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 
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شادی های  و  برف بازی  همان  مگر  ندارند؛  سردی  و  خزان  به  تمایلی  دانش آموزان 
کودکانه. شنیدن اشعاری با مضمون خزان و پاییز، باد، سرما و مرگ، ترِس پنهان آن ها را 
بروز داد و آن ها را وادار به پرسش گری و کنجکاوی کرد. در تصاویر چند نفر، مرگ طبیعت 
و حضور باد و رعد و برق (خشم طبیعت) کامًال آشکار بود. دو نفر از دانش آموزان کامًال 
منظره ای بهاری کشیدند. (گریز از واقعیت و تفکر انتقادی با ماهیت خاک زندگی بخش) 
 سعید ده ساله فرزند سوم، گوشه گیر، بهانه جو و تحت نظارت خواهر بزرگ تر، بُعد 
کیفری باد و خاک را نشان داد. او تصویر برگ ریزانی را کشیده است که پرنده ای روی قبر 
است. سعید در اغلب تصاویر خود چنین فضایی را ترسیم کرده است. او مرتب از گورستان 
و تنهایی مرده های زیر خاک صحبت می کند. او می خواهد دارویی درست کند که آدم های 

زیر خاک هم بتوانند نفس بکشند و زندگی کنند. 
تصویر شماره 8

نام شعر: «برگ ریزان»
آیا از شعر لذت بردى؟ خیلى زیاد، زیاد*، کمى 

معنى شعر را فهمیدى؟ بله*، خیر، کمى 
مى توانى با توجه به آن چه شنیدى و فهمیدى چهار کلمۀ کلیدى بنویسى؟ 

1. مرگ*، 2. باد، 3. پاییز، 4. پرنده
حاال مى توانى براى یکى از کلمات موردعالقۀ خودت، در زیر نقاشى بکشى و 

یک جمله هم برایش بنویسى؟

جملۀ من: وقتى پاییز مى آید برگ ها روى زمین مى ریزند و مى میرند. 
نتیجه گیرى: 

 الف) میزان ارتباط با شعر: زیاد، متوسط، کم*، اصًال 
ب) ماهیت عنصرى دانش آموز: خاك، آب، باد، آتش*

ج) بازتاب عنصرى متفاوت با شعر: دارد 

تجلى شاعرانۀ باد
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نقد شعر

   
    
   
   
    

موارد یاد شده فقط نمونه هایی هستند که از صد ها تصویر تحلیل شده از دانش آموزان 
استخراج شده اند و نشان گر تأثیر ماهیت عنصری شعر و شاعر بر مخاطب کودک اند. این 
اشعار باعث شد آن ها با کشیدن تصاویر متعدد و نوشتن جمله هایی ویژه به برون ریزی 

ماهیت درونی خود، ارتباط با شعر و بروز برخی از استعداد های نهفتۀ خود دست یابند. 

سخن آخر
و  باد  عنصر  کاربرد  زیاد  بسامد  به دلیل  اربعه  است.  عناصر  و  طبیعت  شاعر  دولت آبادی 
جلوه های مختلفش، ماهیت عنصری و تخیلی او باد دوگانه و عروجی در پیوند دیگر عناصر 
است. بیشترین جلوۀ باد در اشعار او، نقش پرواز و سفر است. آواز و رقص از بازتاب های 
معنایی این عنصر در اشعار او است. آب در اشعار او دارای کارکرد ها و نقش های مختلفی 
شاید  است.  جاری  و  روان  آب  با  متضادی  و  متفاوت  الهام بخشی  دارای  راکد  آب  است. 
خصلت زنانۀ او پرهیز از برون ریزی فضایی داشته است و این تمایل به خاک و یکجا بودن 
بازتاب آن است. آب، عنصری شکننده  است؛ از این رو یکی ازنشانه های مؤنث بودن آب نیز 
به شمار می آید. خاک عنصری زنانه و کهن الگوی مادِر مثالی، بهشت موعود، آرمان شهر و 
تولید و تولد دائمی طبیعت و زندگی است. از جلوه های عمدۀ این عنصر درخت نارون و 
کشتزار در اشعار او است. مادر نیز از دیگر جلوه های پررنگ این عنصر است. آتش بیشتر 

با جلوۀ آفتاب و خورشید در ماهیت زندگی بخشی و گرما و نور دهنده ظاهر می شود. 
تقریباً بازتاب تخیلی ریخت منفی عناصر اربعه در اشعار دولت آبادی بسیار کم است؛ 
از  برخی  محتوای  البته  کردند.  برقرار  او  اشعار  با  خوبی  معنایی  ارتباط  دانش آموزان  اما 
اشعار از حد سنی دانش آموزان فراتر بود. جالب ترین نکته این بود که دانش آموزان پسر 
با اشعار او بیشتر ارتباط برقرار کردند و بازتاب های مختلفی از خود بروز دادند. این نوع 
نگرش به شعر می تواند برای آموزگاران و اولیا کاربردی باشد و آن ها را یاری کند تا به دور 
از سلیقه و عالقه های خود به کودک و استعداد او احترام بگذارند و با درک و شناخت بهتر 
و عمیق تری از متون درسی و غیر درسی متناسب با دانش آموزان بهره بگیرند، به کشف 
توانایی ها و استعداد های بالقوۀ کودکان در همین سنین کودکی دست یابند و عمر او را 

به آرزو های دست نیافتنی سپری نکنند. 

پیوست
1. «رومن یاکوبسن» یکی از فرمالیست های مرحلۀ سوم یا مرحلۀ نظام  مدل روسی بود. او 
«عنصر غالب» را یکی از مفهوم های مهم فرمالیسم نظام مدل دانسته و آن را به عنوان «عنصر 
کانونی یک اثر هنری که سایر عنصرها را زیر کنترل و تحت فرمان دارد، تعین می بخشد 
و تغییر می دهد» تعریف کرده است. به نظر او، «عنصر غالب» عامل پدید آورندۀ کانون تبلور 
اثر هنری است و یگانگی یا سامان کلّی آن را تسهیل می کند. او که هر تحول تازۀ هنری 
یا ادبی، کوششی  است برای ناآشناسازی و پس زدن عنصر غالبی که بیش از حد مألوف 
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و عادی شده است و جانشین کردن آن با عنصر غالبی نامأنوس و غریب. بنابراین تغییر و 
تحول صورت های شعری تصادفی نیست، بلکه نتیجۀ «جابه جایی عنصر غالب» است و در 
مناسبات متقابل بین عنصرهای گوناگون یک نظام شعری نوعی جابه جایی مداوم عنصر 
ادبی  پویش  جریان  در  و  زمان  طی  در  جدید  غالب  عنصر  یک  و  است  جریان  در  غالب 
جانشین عنصر غالب قبلی می شود. به نظر او عنصر غالب در شعر دورۀ رنسانس از هنرهای 
دیداری مشتق شده بود، عنصر غالب شعر رمانتیک موسیقی بود و عنصر قالب در شعر 
واقع گرا هنر کالمی است؛ ولی عنصر غالب هرچه باشد، دیگر عنصرهای موجود در هر متن 
به خصوص را سازمان دهی و سامان دهی می کند. نحوۀ انجام کار هم به این صورت است که 
آن دسته از عنصرهای زیباشناسانه ای که در آثار دوره های پیشین به عنوان عنصر غالب در 
پیش زمینه بوده اند به پس زمینه فرستاده می شوند. آن چه تغییر می کند عنصرهای نظام 
(از قبیل نحو، وزن، طرح، طرز بیان و نظیرهای آن ها) نیست، بلکه نقش عنصرهای خاص 
یا گروه هایی از عنصرهاست. متن فوق با استفاده از کتاب راهنمای نظریۀ ادبی معاصر، 
نوشتۀ «رامان سلدن»، «پیتر ویدوسون» با ترجمۀ «عباس مخبر» تهیه و تنظیم شد؛ اما 
تفاوت این نوع نگرش به عنصر غالب در متن و موضوع دوره ای با آن چه در بازتاب تخیلی 
عناصر اربعه در شعر کودک به عنوان عنصر غالب یا ماهیت عنصری شاعر در این پژوهش 
گفته شده است، این است که پژوهنده با توجه به نظریه های تخیلی معتقد است که رِد 
پای کهن الگویی عناصر اربعه در تخیل پیش از وجوِد شاعر است که از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شود و ریشه در ذات و ناخودآگاه انسان دارد. البته در آثار شاعران، هنرمندان 
و مخترعان و عالقه ها و رفتارهای ویژۀ مردم و تخیالت کودکان بروز داده می شود که 
می توان از طریق کشف این عنصر غالب یا ماهیت عنصری به میزان اثر گذاری و ارتباط 

میان اثر و مخاطب بیشتر پی برد.
2. «تالس ملطی»: او اهل میلتوس از ایونیا (غرب ترکیۀ امروزی) است. برخی او را 
مرز بین اسطوره و فلسفه دانسته اند و بیشتر مورخان فلسفه، او را نخستین فیلسوف و 
دانشمند یونانی شمرده اند. (شهرزوری، شمس الدین محمد، نزحة االرواح و روضة االفرح، 

ترجمۀ مسعود علی تبریزی) 
3. «انیس»5 (1991) مانند ارسطو معتقد است که تفکر انتقادی شامل داوری دربارۀ 
ارزش هاست و این یکی از چالش برانگیزترین بخش های آن است که نباید نادیده گرفته 

شود. بسیاری از استعدادها با هوش انتقادی ارتباط مستقیم دارند.
سال 1994  در  جهانی  بهداشت  «سازمان  که:  آن جاست  تا  تفکر  و  خالقیت  اهمیت 
نقش تفکر در ایجاد یک زندگی سالم را مهم ارزیابی کرده است و خالقیت و تفکر انتقادی 
را یکی از پنج مهارت اساسی زندگی می داند.» (فرمهینی فراهانی و پیداد، 1389) تفکر، 
-1712) روسو»  ژاک  «ژان  که  همان طور  می دهد.  افزایش  را  استدالل  و  کشف  قدرت 

1778)، دانشمند فرانسوی نیز اذعان می دارد که «اجازه دهید طفل خود حقایق را کشف 
استدالل  دیگر  کنید،  استدالل  جانشین  وی  ذهن  در  را  اطالعات  منبع  اگر  زیرا  کند؛ 

تجلى شاعرانۀ باد
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نخواهد کرد.» (فرخ مهر، 1384: 30) و اگر همراه با خالقیت درونی باشد اثری بدیع آفریده 
نتایج  به  منجر  که  شده  تشکیل  به نحوی  که  است  تفکری  خالق،  «تفّکر  چون  می شود؛ 
خالق و تازه می شود.» (کاین،1991: 72) البته یکی از گونه های دیگِر تفکر را می توان 
فعاالنه،  «بررسی  است:  معتقد  این باره  در   (1909) «دیویی»  که  دانست  انتقادی»  «تفّکر 
مستمر و دقیِق یک عقیده یا شکل مفروضی از دانش، در پرتو زمینه هایی که از آن حمایت 

می کند.» (به نقل از فیشر، 2001 :2) 
 هدف تفکر انتقادی «پرورش افرادی است که دارای ذهن معتدل، خالی از غرض، 
سقراط  به  تاریخی  نظر  از  انتقادی  تفکر  مفهوم  باشند.  دقت  و  به وضوح  متعهد  و  عینی 
برمی گردد. رشتۀ اساسی که همیشه در خالل فلسفه موجود بوده است، پرورش و توسعۀ 
تفکر عقالنی به منظور راهنمایی رفتار بوده است.» (یارمحمدیان، 1377: 72) در آموزش 
در  می تواند  خالق  تفّکر  کرد.  آماده  تفکراتی  چنین  برای  را  دانش آموز  می توان  جدید 
سیستم  در  می تواند  خالق  و  انتقادی  تفکر  باشد.  مؤثر  کودکان  انتقادی  تفکر  تکمیل 
آموزشی یک کشور نتایج بسیار شایان توجهی را به وجود آورد. «روش های آموزش تفکر 
یابد.  توسعه  مختلف  شیوه های  بـه  باید  و  می کند  فـرق  مختـلف  رشته های  در  انتقادی 
آموزش تفکر انتقادی به شاگردان شامل مبادلۀ اطالعات نیست، بلکه بیشتر شامل آموزش 
برانگیختن  (مایـرز13746: 64)  است.»  اطالعات  تفهیم  و  تجزیه وتحلیل  برای  دیدگاه ها 
می تواند  که  آن هاست  نهفته  استعدادهای  برون ریزی  به نوعی  کودکان  در  انتقادی  تفکر 

برای آیندۀ آنان نیز قابل هدایت باشد.

پی نوشت ها

 1. Imagination.

2. Creator thinking.

3. Critical thinking. 
تفکر  و  خالقیت  خیال،  و  «تخیل»  ریشه یابی  و  مطالعه  به  نیاز  پژوهش  چند بعدی  موضوع  تبیین  برای   .4
خالق بود. نظریات تخیلی ابن سینا، شیخ اشراق، ابن عربی، نقد تخیلی گاستون باشالر و... بود. پس «ژیلبر 
دوران و منظومۀ شبانه، منظومه روزانه» از «علی عباسی»، مقالۀ «علیرضا سرور» با نام «تفکر خالق»، «علی 
به  جدید  نگرش های   ... انتقادی»،  تفکر  «آموزش  با  مایرز  چت  تفکر»،  در  وخالقیت  «نقد  و  شریعتمداری» 
فلسفه و تفکر برای کودکان مانند «فلسفه برای کودکان: (P4C) مضامین فلسفی در داستان های متون 
کالسیک ادب فارسی» «احمد اکبری» و دیگران و... مطالعه شد و نیز نگاه و توجه دقیقی به «کهن الگو ها»ی 
فردی و جمعی «کارل گوستاو یونگ» و «جوزف کمبل» ... و شناخت منشأ تئوری «عناصر اربعه» درکتب 
مقدس زرتشتیان و دیگر ادیان و اعتقادات باستانی، در طب و داروشناسی با عنوان اخالط چهارگانۀ «بلغم و 
صفرا و سودا و دم» و از دید هستی شناسی نظریات دانشمندانی چون ارسطو و تالس ملطی، انکمیدوس و... 
و از منظر اسالمی نیز با منشأ قرآن و روایات که به نوعی همگی آن ها را در پیدایش خلقت مؤثر می دانند و 
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از دیدگاه بعد تخیلی عناصر اربعه، نظریات گاستون باشالر در روان کاوی آتش، بوطیقای فضا و...، در تحلیل 
نمادینگی و نمادگونگی این عناصر نیز از سوی دکتر یاحقی و دیگران، دکترخالقی چترودی و دیگران و... 
صورت گرفت. البته تاکنون هیچ گونه بررسی بر روی ماهیت عنصری و بازتاب تخیلی عناصر اربعه به عنوان 
کهن الگو های بعدتخیلی شاعر و تأثیرآن بر مخاطب صورت نگرفته است. بدون شک تحقیق وتعمق بنیادی تر 
درتأثیر کهن الگو ها و تفکر و تخیل شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان در نوع جاذبه و دافعه بر مخاطب، 

ضرورت این پژوهش را ایجاب کرد. 
5. Robert Ennis.

6. Mayerz.
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