
 

  1پرندگان، در ادبيات منظوم كودكهاي  تحليل و بررسي كاربرد صفت
 2معصومه قاسمي  

 3دكتر حميد رضايي
 

  :چكيده
دليل اينكه يكـي از بهتـرين   است، و به اي  ادبيات كودك و نوجوان، يكي از اركان اصلي و مهم فرهنگ و ادبيات هر جامعه

القا و آموزش مفاهيم خاص، از طريق شـعر  ي  تربيتي به ويژه براي كودكان و نوجوانان، آموزش غير مستقيم به شيوههاي  شيوه
  .الزم را به او بدهدهاي  تواند كودك را براي رويارويي با مسائل مختلف زندگي آماده كند و آموزش مي است، كه

مختلف كلمات و جمالت در آنهـا  هاي  كودك و نوجوان ساختار، نحو و نقشي  در القاي مفاهيم حوزه يكي از عوامل موثر
اثرگـذاري  ي  ذهني و فرهنگي نويسنده شناخت پيدا كرد و نحوهي  توان به نسبت زمينه مي با تجزيه و تحليل اين عناصر. است

  .آثار او را بررسي نمود
صفت و موصوف در ساختار شعر كودك، در آثار پنج شـاعر  ي  بررسي و تحليل مقولهدر اين مقاله تالش بر آن است كه به 

پرندگان، پرداخته شود و جايگاه صفت و موصوف را در ساختار شعر كـودك و نقـش آن را در   ي  كودكان در زمينهي  برجسته
ذهني، فرهنگـي و دانـش   ي  زمينه پرندگان در شعر براي كودكان، همچنين شناختهاي  زيبايي آفريني و دل پسند نمودن جلوه

  .نويسنده را مشخص نمايد
  ادبيات منظوم كودك، صفت، موصوف، پرندگان  :واژگان كليدي

  مقدمه
ادبيات كودك در ماهيت خويش، آموزشي اسـت، آنگـاه كـه دو    « خسرو نژاد در مورد ادبيات كودك معتقد است 

بزرگسال و ديگري كودك است و آن گاه كـه فـرد بزرگسـال    گويند و آن گاه كه يكي از اين دو  مي كس با هم سخن
آيد كه بـه   مي دارد، فرايندي پديد مي طراحي شده و هدفمند بر كودك عرضهاي  خويش را به گونهي  عاطفه و انديشه

  ) 32 – 34:  1383خسرو نژاد، ( » .گريز ناپذير ماهيتي آموزشي دارداي  گونه
. جانوري كه شاخ دارد، گـاو اسـت  . دهند مي توضيحها  ا را با صفت هاي آنكودكان پيش از دبستان نامهاي چيزه 

ماهي حيواني اسـت كـه   . كند مي باشد، صدايي كه حيوان هنگام حمله و يا دفاع از دهان خارج» فوف«نام گربه شايد 
پشت سر هم بـاز  كند و اگر از كودك بپرسيم ماهي يعني چه؟ دهانش را غنچه كرده و  مي مدام دهانش را باز و بسته

  .كند مي و بسته
كودكان به حيوانات باعث شده كه حيوانات چه به صورت نماد و چه به صورت واقعـي موضـوع كتـاب    ي  عالقه

بـا اسـتفاده از   هـا   شوند و انسان مي حيوانات اهلي براي خدمت به انسان تربيت. هاي زيادي براي كودكان قرار گيرند
آميخته از دنيـاي حيوانـات و در   ها  در واقع چهره هاي حيواني در داستان. گذارد مي رتأثيها  عالئم شرطي بر رفتار آن

هـاي اثـر    ها نويسنده حيوانات را به عنـوان شخصـيت   در بعضي داستان. هاست از دنياي انسانهايي  عين حال استعاره
هايي هستند كـه   حيواني در واقع انسانهاي  چهره. ها برساند كوشد پيام خود را از طريق آن مي كند و مي خود انتخاب

  )299 – 307:  1387پوالدي، ( .اند رخت يك حيوان خاص را برتن كرده
طبيعي آنها پيوندي ناگسستني دارد، در ادبيات فارسـي، پرنـدگان از   هاي  معاني و مفاهيم نمادين پرندگان با ويژگي

بـال و پـر،   : طبيعي پرندگان از قبيـل هاي  ويژگي. خوردارندشگفت انگيز، گوناگون و گاه معجزه آسايي بر هاي  نقش
تاويـل و تفسـير و نمـادپردازي    هـاي   آواز، زيبايي، پرواز، آشيانه، اسارت در قفس و سفرهاي دسته جمعي، دسـتمايه 

  .پرندگان را در اختيار شاعران قرار داده است

                                                            
  شكوه قاسم نيا و بنفشه رسوليان مصطفي رحماندوست، ناصر كشاورز،عباس يميني شريف، : در آثار -1
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور شهركرد -2
  استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور شهركرد -3
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قشنگ و خوش آواز هستند ناگفته نماند كه اينهـا  هايي  شوند، پرنده مي كه عموماً در شعر كودكان ظاهرهايي  پرنده
تنها در اسم با هم تفاوت دارند وگرنه خصوصيت خاصي ندارند چرا كه عموماً در اين گونـه شـعرها ويژگـي پرنـده     

  . كنند مي اما در شعر بزرگسال شاعران اكثراً از پرندگان به عنوان نماد استفاده. مورد توجه استها  بودن آن

  اردك
  مسند

  )4: پشت كشاورز، پرواز سخت الك( هم زبانجز اين دو تا اردك كسي  با او نمي شد 
  )6: همان( مهربانتنها دو تا اردك هنوز  بودند با او 

  بلبل
در دايره المعارف در ايـن مـورد آمـده    : خوشنوايي و نغمه سر دادن بلبل از شايع ترين مضامين شعر فارسي است

  :است
دل انگيز و نغمات موزونش در ادبيات، خاصه ادبيات شرقي و به خصوص ي  سبب چهچهه بلبل از قديم االيام به

قابل توجه آن است كه در اشعار متقدمين در موارد بسـيار، نـواي بلبـل،    ي  نكته. ادبيات فارسي مقام بلند داشته است
  )159:  1381عبداللهي، (. سرخوشانه و شاد توصيف شده است

  )9: ، ماه و منرسوليان( پرشور بلبل آمد
  )13: قاسم نيا، به خاطر خروسه(سازم االن  براش مي كاغذييه بلبل 

  مسند
  )13: قاسم نيا، به خاطر خروسه( خونه  مي ه چقد قشنگنازچه بلبلي، چه 

  ضمير
  ) 13: قاسم نيا، به خاطر خروسه( ) بلبل( آوازه خوانتا بشه 

  پرنده
  ) 15: يان، ماه ومنرسول(  كنار بركه ديدم  خوش آوازاي  پرنده
  ) 13: قاسم نيا، شعر دعا( كه تو قفس نشسته اي  خستهي  پرنده

  ) 5: كشاورز، حسن كچل ز رنگه(  زردي  از اون به بعد شدم من همين پرنده
  مسند

  ) 15: رسوليان، ماه و من( بود روي درخت بيد بود  سفيداي  پرنده
  ) 9: قصهقاسم نيا، حسني تو شهر ( ! شي مي رنگياي  پرنده
  ضمير

  ) 10: ني ني كوچولو يه گاو داشت _( ) پرنده(نبودي رنگ و وارنگنبودي  پرهاي زشتي داشتي قشنگ  كاشكي
  ) 10: همان( ) پرنده(ي تو بايد  تو اين قفس بمونيخوشگل چون

  جغد
ايـن پرنـده و   در ادبيات فارسي، ويرانه نشيني، شومي و نوحه گري، از اساسي ترين مضاميني است كه در اطراف 

. خصايل او بنا شده اشت و جغد، انحصاراً به عنوان رمز و استعاره براي موارد مـذكور بـه كـار رفتـه اسـت     ي  بر پايه
  ) 250:  1381عبداللهي، (
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  ) 10: رحماندوست، با چي ببرم( ناخوشه  سوختهكه جغده 
  مسند

  ) 10: رحماندوست، با چي ببرم( ه ناخوشكه جغده سوخته 
  ضمير

  ) 3: رحماندوست،  با چي ببرم( ) جغد(ميري مي شي، زود مي مريض
  )همان() جغد(ميري مي شي، زود مي مريض

  جوجه
  ) 1: رسوليان،  جوجه رنگي(  رنگيبابام برام خريده يه دونه جوجه 

  ) 5: همان( م خيلي دلش شكسته نازنيني  جوجه
  )7: همان( جونغصه نخور جوجه 

  ) 9: همان( فردا برام بياره  رنگي بهش ميگم دوباره يه دونه جوجه
  ) 2: مادرانه ها _( قناري  زردي  بخواب اي جوجه

  ) 7: ني ني ماقشنگه _(  كوچيكرو كفش هاي ني ني چي بود؟  عكس يه جوجه 
  )50: رحماندوست، هيچ هيچ هيچانه( پره رو صندلينا  مي ،تنبليناي  جوجه
  )همان( ا، جيك و جيك و جيك جيكيناخوشگليني  جوجه
  ) 2: جوجه من كو _( چيد  مي جيك و جيك و جيك دانه بر  طاليي جوجه

  ) 2: قاسم نيا، حسني يك جوجه داره(  و  باباش براش خريده قشنگي  اين جوجه
  ) 10: همان( مني  نازي  تو جوجه

  )همان ( ! تپل مپلي  يك جوجه
  ) 14: اهيماه و م  _(  جيك جيكوو  قشنگو  زردجوجه داره همسايه مون  

  )5: حسني كالس چنده؟ _( حسني ناز ي  جوجه
  ) 19: كشاورز، پاييز خانم( دارم،  خوشرنگاي  من جوجه

  مسند
  ) 1: ساله ها 2قاسم نيا، شعر و نقاشي براي ( ست ناقال ه وشيطوناين جوجه اردك ماست  

  ) 8: داشتكشاورز، ني ني كوچولو يه گاو ( ه زرد دونه مي كشيده  ولي سبز جوجه رو
  ) 19: پاييز خانم _( من ي  است اين جوجه ماشيني

  ضمير
  ) 5: رسوليان، جوجه رنگي( ) جوجه(شده شايد ديگه نخنده بي حالو  مريض

  ) 50: رحماندوست، هيچ هيچ هيچانه( ) جوجه(ه ولي، نه زردكه، نه ليموزرد

  خروس
در . ردن، و خروشان و مويان مشتق شده اسـت به معني خروشيدن و غريو بر آو xraosي  خروس از ريشهي  واژه

  ) 339:  1381عبداللهي، (. فارسي اين كلمه با تلفظ خروچ، خروه، خره و خروس ثبت شده است
  ) 4: رحماندوست، سگي بود و جنگلي بود(  زرييك روز خروس 

  )8: همان( به گوش همه رسيد  زري اذان خروس
  ) 10: ندوست، سگي بود و جنگلي بودرحما(باب دندان من است  خوشمزه اين خروس 
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  ) 12: همان(  زريسالم خروس : رفت رسيد به آن درخت گفت
  ) 9: غذاها... رحماندوست،  پنج تا( گشتند  دنبال غذا مياي  ،توي خانهگرسنهچند تا مرغ و خروس 

  ) 10: ترانه هاي بابايي   _( ! الريبابايي، خروس 
  ) 12: كوچولو دست كوچولو پا _( ي خوببه چه خروس 

  ) 6: قاسم نيا، حسني تو شهر قصه( يي تو آشنا براي هر كي قصه گوست، خروس
  مسند

  ) 10: رحماندوست، سگي بود، جنگلي بود( من است  باب دنداناين خروس خوشمزه 
  ) 12: قاسم نيا، ماه و ماهي( شد  شاد شادخروسه 

  ) 94: نههيچ هيچ هيچا _( ي ماه تخت چي؟ تخت شاهي خروسك من، چه
  ) 3: يميني شريف، آواز سوسك( ام  جنگيمن كه به اين قشنگي ام  يك خروس 

  )همان (  خوش صدامنم خروس 
  )همان(  مهربانمنم خروس 

  ضمير
  ) 3: يميني شريف، آواز سوسك( ) خروس ( ام  ام يكه خروس جنگي يقشنگ من كه به اين

  زاغ
  )7: شريف، آواز سوسكيميني ( ي من بال خيره سرمن  پر صدايزاغي 
  )8: يميني شريف، آواز سوسك( من، دوست داره بابا جان من مهربان زاغي 

  طاووس
ترين نقشي كه طاووس در ادبيات فارسي بر عهده دارد، مربوط به جنبه هاي زيبايي اوست و از ايـن جهـت    عمده

از بهار و دشت و گلبن گرفته تا آتـش  مصدر تشبيهات و تمثيالت گوناگوني گرديده است و شاعران هر چيز زيبا را 
  ) 615:  1381عبداللهي، ( .اند معشوق را به نوعي با طاووس مشابه داشته و به مضمون پردازي پرداختهي  و تا چهره

  مسند
  ) 11: از آسموناي  كشاورز، فرشته( م ملوسم و قشنگطاووسم و  

  قو
  مسند

  ) 10: رحماندوست، رنگ و وارنگ( است  سفيدقو هم 

  غاز
  ) 8: كشاورز، مرا يك دايناسور درسته(  سحر آميزدر خانه دارم من  يك غاز 

  قناري
  ) 8: قاسم نيا، دست كوچولو پا كوچولو( ي قشنگ كشم قناري مي تو دفترم
  ) 16: به خاطر خروسه _( ي قشنگ كشم قناري مي تو دفترم

  كبوتر
فرهنگ نـام هـاي پرنـدگان    . داده نشده استاي  توضيح ويژهكبوتر به معني حيوان معروف، ي  دربارهها  در فرهنگ
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دهخدا، كبوتر با نام هاي ي  در لغت نامه. واژگان كوتر، كفتر، كووتك، كبوتك را در زير عنوان كبوتر ثبت كرده است
ايي، لصله ناميده شده اسـت و نيـز بـا انـواع مختلـف صـحر      : كفتر، كبوتر، حمامه، نامه بر، كوتر، عفد، ورقاء، سعدانه

  ) 751:  1381عبداللهي، (. معلقي، زرهي، سرمه، چاهي شناخته شده است
  )  2: رسوليان،  مادرانه ها(الال كن  چاهيتوهم اي كفتر 
  )8: مادرانه ها_( چاهيالال كن كفتر 

  ) 21: رحماندوست، الال الال گل شب بو( ) كودك(جان الال ، الال، كبوتر 

  كفتر
  .همان كبوتر است

  ) 9: كشاورز، الاليي هاي مامان زري(  بي بومتر شدم يك كف
  ضمير

  ) 9: كشاورز، الاليي هاي ني ني كوچولو( ) كفتر(نر ست يكي هم مادهيكي 

  كالغ
اصلي ترين ويژگي كالغ در ادب فارسي، رنگ سياه آن است تا آن جا كه در متن علمي و بي طرف دانشنامه نيـز،  

قابل توجه آن است كه در تشبيهات اوليه، سياهي زاغ به عنوان مطلق رنگ و خالي ي  نكته. گردد مي زاغ تمثيل سياهي
  ) 824:  1381عبداللهي، (. از جنبه هاي منفي همچون شومي و غيره مورد نظر بوده است

داي بدي دارد كسي دوستش ندارد، شوم و بد خبر است و هميشه تنهاست امـا  : زشت و سياه استاي  كالغ پرنده
هـم پـر    نـاقال كـالغ  . كنند و نمي گذارند زياد احساس تنهاي كند مي بعضي مواقع از اين پرنده طرفداري شاعران در

  ) 6: قاسم نيا، حسني يه جوجه داره( كشيد از روي بوم 
  )همان ( ست سياهمون كالغ 

  ) 6: خاله ريزه و صندوق جادويي _(  خبر چينتا دون كنه براي كالغك 
  ) 11: ماه و ماهي _( شيده به آسمون ، پر كبي زبون سياه كالغ
  ) 2: كشاورز، كالغي و كالغي بود( را بوسيد  و آن را زير او انداخت  ماده كالغ
  ) 5: همان( با هق هق  به جفتش گفت جريان را  ماده كالغ
  )همان ( روي تخم نشست و ماند در النه  مادهكالغ 

  )همان ( پريد و رفت  كند پيدا كمي دانه نر كالغي 
  ) 6: همان( خوش و خندان  به سوي النه اش برگشت  نر كالغ
  )همان ( به جوش آمد  به شاخه كوفت پايش را نر  كالغ
  )همان ( صدايش را  شنيد از دور و زود آمد  نركالغ 
  ) 6: همان( از غصه  به قار و قار و قار افتاد  ماده كالغ
  )همان ( تنها بود ماده كالغ 
  )همان( آرام : گفت ماده كالغ
  ) 16: همان( از شادي دو چشم كوچكش تر گشت  مادهكالغ 
  ) 16: كشاورز، كالغي و كالغي بود(دوباره جوجه آوردند  خوبآن دو كالغ ! بله
  مسند

  ) 3: رسوليان، آرزوهاي من( ه سختكالغ بودن چه 
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  ) 4: قاسم نيا، خاله ريزه و قاشق سحرآميز( ه سيركالغ قصه 
  ) 6: كشاورز، كالغي و كالغي بود( بود كه يك مار بزرگ آمد  تنهاه  كالغ ماد

  ) 6: از آسموناي  فرشته _( م دزدمن يه كالغ 
  ضمير

  ) 9: قاسم نيا، غذاها جورواجورند( ) كالغ(شده غذاش كو؟ گشنه
  ) 6: كشاورز، كالغ و كالغي بود() كالغ( شو به اعصابت  كه فكري بكر بايد كرد مسلط

  ) 10: همان() كالغ( گرم كارلحظه  شد از آن

  گنجشك
در متون فارسي، لفظ گنجشك و مترادفات آن از بسامد بـااليي برخـوردار نيسـت، و در تمـام مـوارد، ضـعيفي و       

طبيعـي و معمـولي و خـارج از فضـاي     ي  خردي اين پرنده مورد توجه قرار گرفته است حتي در مواردي كه از جنبه
تشبيهاتي كه بر . حقارت آن، مد نظر قرار گرفته استي  همچنان كوچكي جسه و در نتيجهادبي به آن نگريسته شده، 

. اساس صفات خاص ساخته شده، چنان كه گذشت خـردي و حقـارت گنجشـك را مـورد توجـه قـرار داده اسـت       
  ) 937:  1381عبداللهي، (

  ) 22 :رحماندوست، نماز چشمه پاكي ها( پيش از تو گفته شكر خدا را   زيباگنجشك 
  ) 8: لباس عيد گنجشك _(  باهوشو  خوب گنجشك
  )همان ( هم جلو پريد، سالم داد  بينوا گنجشك
  ) 11: همان(  زيبا و خوب گنجشك
  ) 12: همان( ! منازنين گنجشك
  ) 18: همان( ! منازنين گنجشك
  )همان ( ! زيبا و ناز گنجشك

  ) 21: همان( ما ي  ، گنجشك قصهبا صفا گنجشكك
  ) 3: من كجا و زور كجا _( ي، گرسنه بود و ناالن نازنيني ناجور، گنجشك در آن هوا
  ) 4: همان( ، صاحب بال پرواز ناز گنجشك
  ) 7: رحماندوست، من كجا و زور كجا( ! ، صاحب بال پروازناز گنجشك
  ) 8: همان( ! ، صاحب بال پروازناز گنجشك
  )همان ( صدا كرد اي  را،  با خندهخسته گنجشك 
  ) 10: همان( ! صاحب بال پرواز ناز، گنجشك
  ) 13: همان( ! صاحب بال پرواز ناز، گنجشك
  ) 15: همان( ! ،صاحب بال پرواز ناز گنجشك
  ) 17: همان( ! صاحب بال پرواز ناز، گنجشك
  ) 19: همان( ! ،صاحب بال پرواز ناز گنجشك
  ) 20: همان( ! صاحب بال پرواز ناز، گنجشك
  ) 21: همان( ه پر پر پريد ما دوباري  خستهگنجشك 
  ) 23: همان( ! ،صاحب بال پرواز ناز گنجشك
  ) 9: قاسم نيا، حسني تو شهر قصه(  نشسته بود رو پشت بوم اشي مشيگنجشك 
  ) 9: كشاورز، آب، بابا، ماما( ، با تو كاري ندارم من جان گنجشك
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  ) 6: يميني شريف، سرود گلها( ها  گويد به گل  زيبا گنجشك
  ) 7: همان( جيك جيك سر داد  دلشادگنجشك 

  مسند
  ) 2: رسوليان،  اتل متل توتوله( پراش گلي، نوكش طال  شيطون بالگنجشكي بود 
  ) 4: همان( شاد و خوشحال گنجشكه شد 

  ) 3: رحماندوست، من كجا و زور كجا(  ناالنبود و  گرسنهدر آن هواي ناجور گنجشك نازنيني 
  ) 31: كشاورز،  گنجشك و پروانه( ند پروازشان زيباست خوبها  گنجشك

  ضمير
  ) 3: رحماندوست، من كجا و زور كجا( ) گنجشك(خسته بود و گرسنه

  ) 8: همان( ) گنجشك(شد شادپروازي كرد و .  سوار بال باد شد
  ) 23: همان( ) گنجشك(است، خستهديد كه حسابي 

  ) 9: آب بابا ماما _( ) گنجشك(ي تو بال و پرت ناز استقشنگ خيلي
  ) 31: همان( ) گنجشك(هستند خوشحال ترشايد از آدمها 

  )همان  ( ) گنجشك(خوانند آواز جيك و جيك مي و شادند
  ) 10: لباس عيد گنجشك _( ) گنجشك(آه تو بساط ندارم  گرفتارمگفت چه كنم 

  ) 14: گنجشكرحماندوست، لباس عيد ( ) گنجشك(م آه تو بساط ندارم گرفتارچه كنم : گفت
  ) 18: همان ) گنجشك(مبي كارو  بي پولهم !  م اوستابي لباسهم 

  مرغ
  ) 5: رسوليان، ماه و من( شايد كه گشته خسته  نازم گفتم كه مرغ

  ) 10: قاسم نيا، حسني يك جوجه داره( ها  پا كوتاه، نشسته بود رو سبزه سياهمرغ 
  )همان (  حسني: گفت سياهمرغ 

  ) 5: كشاورز، آب، بابا، ماما( با هيكلي چاق   اخموو  بي حال بداخالق در خانه دارم مرغي
  مسند

  ) 5: رسوليان، ماه و من( است  ناز وقشنگ مرغم 
  )همان (  خسته گفتم كه مرغ نازم   شايد كه گشته

  ) 4..: نمكي و  _( شدم  پر بستهاز دست تو خسته شدم  يه مرغ 
  ) 5: كشاورز، آب بابا ماما( ست اخموو بي حال با اينكه مرغم  
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  ياكريم
  ) 21: كشاورز، پاييز خانم( من صبحانه اش، خرده هاي نان توي سفره است  خوبيا كريم 

  جدول بسامد صفت در تركيبات وصفي و مسند
ردي

 ف
تعد موصوف و صفت  نام

 اد
تعد  مسند

  اد
  2 هم زبان، مهربان - -  اردك 1
  2 خوانناز، آوازه  2 پر شور، كاغذي  بلبل 2
سفيد، رنگي، قشنگ، رنگ و وارنـگ،   3 خوش آواز، خسته، زرد  پرنده 3

  خوشگل
5  

  3  ، ناخوش)2(مريض  1 سوخته  جغد 4
،)2(، قشنگ)2(، زرد)2(رنگي  جوجه 5

ــا،   ــك، تنبلين ــون، كوچي ــازنين، ج ن
خوشگلينا، طاليي، تپل مپل، جيـك  

 جيكو، خوشرنگ

، شيطون، ناقال، سـبز، ماشـيني،   )2(زرد 15
  مريض، بي حال، 

8  

ــنه،)3(زري  خروس 6 ــمزه، گرسـ ، خوشـ
الري، خوب، آشنا، جنگـي، خـوش   

 صدا، مهربان

، بــاب دنــدان، مــاه، جنگــي، )2(شــاد  11
  خوش صدا، مهربان، قشنگ

8  

  -  _ 4 پر صدا، خيره سر، بال، مهربان  زاغ 7
  2  قشنگ، ملوس - _  طاووس 8
  1  سفيد - _  قو 9

  - _ 1 سحر آميز  غاز 10
  - _ 2 )2(قشنگ  قناري 11
  - _ 3 ، جان)2(چاهي  كبوتر 12
  2 نر، ماده 1 بي بوم  كفتر 13
، ناقال،)2(، سياه)4(، نر)7(ماده  كالغ 14

 خبرچين، بي زبون، خوب
سخت، سير، تنها، دزد، مسلط، گشـنه،   17

  گرم كار
7  

،)3(، نـازنين)4(، زيبـا)11(ناز  گنجشك 15
ــته  ــوب )2(خسـ ــوا، )2(، خـ ، بينـ

باهوش، با صفا، اشي مشي، دلشـاد،  
 جان

، )2(، خســته )2(، گرفتــار )3(شــاد  28
ــنه ــحال،   )2(گرس ــال، خوش ــيطون ب ،  ش

خوب، ناالن، قشنگ، خوشـحال تـر، بـي    
  لباس، بي پول، بي كار

18  

، نـاز، بـد اخـالق، بـي)2(سياه  مرغ 16
 حال، اخمو

پر بسته، خسته، بي حـال،   قشنگ، ناز، 6
  اخمو 

6  

  -  _ 1 خوب  ياكريم 17
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 پرندگانهاي  جدول بسامد صفت

  تعداد  صفت رديف تعداد صفت رديف  
 1  شيطون 40 16 ناز 1
 1  سبز 41 9 قشنگ 2
 1  ماشيني 42 8 ماده 3
 1  خوشمزه 43 6 خوب 4
 1  هم زبان 44 6 خسته 5
 1  الري 45 5 زرد 6
 1  آشنا 46 5 شاد 7
 1  باب دندان 47 5 نر 8
 1  ماه 48 4 زيبا 9
 1  پر صدا  49 4 مهربان 10
 1  خيره سر 50 4 سياه 11
 1  بال 51 4 نازنين 12
 1  ملوس 52 3 زري 13
 1  سحرآميز 53 3 رنگي 14
 1  بي بوم 54 3 مريض 15
 1  خبر چين 55 3 بي حال 16
 1  بي زبون 56 3 جون/جان 17
 1  سخت 57 2 گرسنه 18
 1  سير 58 2 جنگي 19
 1  تنها 59 2 خوش صدا 20
 1  دزد 60 2 چاهي 21
 1  بي نوا 61 2 ناقال 22
 1  باهوش 62 2 سفيد 23
 1  باصفا 63 2 اخمو 24
 1  اشي مشي 64 2 گرفتار 25
 1  دلشاد 65 2 ترخوشحال/خوشحال 26
 1  شيطون بال 166 پرشور 27
 1  خوشرنگ 167 كاغذي 28
 1  گرسنه 168 خوش آواز 29
 1  ناالن 169 سوخته 30
 1  بد اخالق 170 ناخوش 31
 1  پر بسته 171 كوچيك 32
 1  آوازه خوان 172 تنبلينا 33
 1  رنگ و وارنگ 173 خوشگلينا 34
 1  خوشگل 174 طاليي 35
 1  گشنه 75 1 مسلط 36
 1  بي لباس 76 1 گرم كار 37
 1  بي پول 77 1 بي كار 38
 1  جيك جيكو 178 مپلتپل 38



 1399/      هاي پرندگان، در ادبيات منظوم كودك تحليل و بررسي كاربرد صفت

  پرندگانهاي  نمودار بسامد صفت

024681012141618

ناز
قشنگ
ماده
خوب
خسته
زرد
شاد
نر
زيبا
مهربان
سياه
نازنين
زری
رنگی
مريض
بی حال

جون/جان
گرسنه
جنگی
خوش صدا
چاهی
ناقال
سفيد
اخمو
گرفتار

خوشحال تر/ خوشحال
پرشور
کاغذی
خوش آواز
سوخته
ناخوش
کوچيک
تنبلينا
خوشگلينا
طاليي
مسلط
گرم کار
بی کار
تپل مپل
شيطون
سبز
ماشينی
خوشمزه
هم زبان
الری
آشنا
باب دندان
ماه
پر صدا 
خيره سر
بال
ملوس
سحرآميز
بی بوم
خبر چين
بی زبون
سخت
سير
تنها
دزد
بی نوا
باهوش
باصفا
اشی مشی
دلشاد
شيطون بال
خوشرنگ
گرسنه
ناالن
بد اخالق
پر بسته
آوازه خوان
رنگ و وارنگ
خوشگل
گشنه
بی لباس
بی پول
جيک جيکو

بسامد

ت
صف

پرندگان
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  :گيري نتيجه
ملموس و عينـي سـخن گفـت؛    هاي  شاعران كودك به درستي دريافته اند؛ كه براي مخاطب كودك بايد از مصداق

هـاي   پديـده كودك براي همه چيز از جمله اشياء، جانداران و تمـام  . چيزهايي كه ديده و معموالً براي او جالب است
انگارد و در ذهن خود بسياري از حاالت و احساسات خـود را بـه آنهـا     مي شود، و همه را زنده مي طبيعي جان قائل

  .شود مي هم كالمها  دهد، و با آن مي نسبت
آورد، عمـق و وسـعت    مـي  شاعران كودك، با كاوش در عالم واقعيات كودك، آنچه را كودك با حواسش به دست

شـود، بـا بهـره     مي و همان طور كه در شعرها نيز مشخص است؛ آنگاه كه به شناساندن پرندگان پرداخته .اند بخشيده
  .گرفتن از توصيف و گاه بازي عنصر تخيل چيرگي يافته است

صفت نام بـرده اسـت، كـه از بـين      78پرنده به همراه  17شود كه شاعر از  مي و نمودار، ديدهها  با توجه به جدول
، 16بـار، بيشـترين تكـرار و از بـين صـفات، نـاز        19بار و خروس 23بار، جوجه 24بار، كالغ 46جشك پرندگان، گن

  .بار بيشترين تكرار را دارند 6، خوب و خسته هر كدام 8، ماده 9قشنگ 
آن پرنـده اسـت، بـه غيـر از بعضـي      هـاي   اكثر صفاتي كه براي پرندگان آورده شده است، معرف پرنده و ويژگـي 

اردك، هـم زبـان و مهربـان اسـت، كـه هـر دو       : شاعر صفاتي انساني را به آنها نسبت داده است؛ ازجملهپرندگان كه 
خـوش  اي  بلبـل؛ پرنـده  . صفت گوياي اين مطلب هستند، كه به اين پرنده مانند انسان شخصيت بخشيده شده اسـت 

ظـاهري زيبـايي   هاي  به خاطر ويژگياي كوچك و ظريف با رنگي بسيار زيبا و شاد، كودك اين پرنده را  آواز، با جثه
كه دارد، دوست دارد، و در اينجا نيز با صفات؛ پرشور، كاغذي، ناز و آوازه خوان است، كه به غير از صفت كاغـذي،  

پرندگان دنياي زيبايي دارند؛ . كند مي اين پرنده را كه مهمترين آنها صداي خوش است، بيانهاي  ديگر صفات ويژگي
عني پرواز و پرواز يعني در اوج بودن؛ كودكان نيز به خاطر قدرت پرواز و  آرزوي پريـدن از همـان   زيرا دنياي آنها ي

پرنـده، بـه غيـر از صـفت خسـته، ديگـر صـفات، گويـاي         . كنند مي ابتداي كودكي، پرندگان را به خود نزديك حس
نـگ و خوشـگل كـه اكثـر     خوش آواز، زرد، سفيد، رنگـي، قشـنگ، رنـگ و وار   : يك پرنده هستند؛ مثلهاي  ويژگي

شود، و در بين مردم به شـومي معـروف    مي است؛ كه در شب ظاهراي  جغد پرنده. پرندگان اين صفات را دارا هستند
است، و صفاتي كه براي اين پرنده در اينجا ذكر شده است، هر سه مورد منفي هسـتند، و هـيچ كـدام ايـن پرنـده و      

زيادي به پرندگان، مخصوصاً جوجـه دارنـد، و اكثـراً در    ي  دكان عالقهجوجه، كو. ويژگي هايش را معرفي نمي كنند
كنند، و صفاتي نيز كه براي اين پرنده ذكـر شـده اسـت، بـه خـوبي       مي خانه چه شهر و يا روستا از جوجه نگهداري

: دخانگي، و صفاتي مانني  زرد، قشنگ، خوشرنگ، طاليي، ويژگي يك جوجه: گوياي اين مطلب است؛ صفاتي مانند
تپل مپل، جيـك جيكـو، شـيطون،    : ماشيني، و صفاتي مانندي  يك جوجههاي  سبز، ماشيني، مريض و بي حال ويژگي

خروس تاجي قرمز و دمي رنگارنگ با پرهـايي بلنـد دارد، در   . مشترك هستندها  جوجهي  ناقال و خوشگلينا بين همه
خوشمزه و  باب دندان بيان گر طعـم و  : ت ماننداينجا براي اين پرنده دو سري صفت ذكر شده است، بعضي از صفا

زري، الري، ماه، قشنگ و شاد بيان گر ظاهر زيباي اين پرنده است، و : ارزش غذايي اين پرنده است، و صفاتي مانند
اندازنـد، اشـاره دارد، و    مـي  جنگي به نوعي بازي و سرگرمي كه معموالً دو خروس را به جان يكـديگر :صفاتي مانند

زاغ . مهربان، خوب و آشنا صفاتي هستند، كه شاعر بـه ايـن پرنـده شخصـيت انسـاني بخشـيده اسـت       : نندصفاتي ما
است، پر صدا، خيره سر، بال و مهربان كه به غير از مهربان كه صفتي انساني است، ديگر صـفات بـه خـوبي    اي  پرنده

كه در اين قسمت بـا دو صـفت متـرادف،    طاووس پرنده ايست، بسيار زيبا با صفاتي فراوان . معرف اين پرنده هستند
قو فقط يك بار تكرار شده است آن هم به . توانست با صفات بيشتري بيايد مي قشنگ و ملوس معرفي شده است، كه
غاز در اينجا سحر آميز اسـت، كـه   . توانست با صفات بيشتري معرفي شود مي رنگ آن كه سفيد است اشاره شده، كه

قنـاري، بـا صـفت    . تواند سحرآميز باشـد  مي و تخيلها  ن پرنده نيست، و  فقط در قصهايهاي  سحرآميز، جزء ويژگي
كبوتر، كه با عنوان كفتر نيز از آن ياد شده است، . شود مي قشنگ معرفي شده است، كه فقط ظاهر اين پرنده را شامل
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ند، و دو صـفت ديگـر نيـز    ك مي چاهي، جان و بي بوم معرفي شده، كه چاهي، نوع پرنده را مشخص: با صفاتي نظير
صفاتي كه براي اين پرنده آورده شده است به خـوبي ايـن   ي  كالغ، همه. اين پرنده نيستندها  گر ويژگي هيچ يك بيان

ماده، نر، سياه، خوب و سـير در واقعيـت و نـاقال،    : كند؛ از جمله مي معرفيها  پرنده را چه در واقعيت و چه در قصه
گنجشك، كه در بين پرندگان از لحاظ تكرار . اين پرنده استهاي  از ويژگيها  زد در قصهخبرچين، بي زبون، تنها و د

ناز، زيبا، نازنين، خوب، شـاد، گرسـنه، خوشـحال، خـوب و قشـنگ در      : گوي سبقت را ربوده است، با صفاتي مانند
ي پول، بي كار، شـيطون، بـال،   خسته، بينوا، باهوش، باصفا، اشي مشي، دلشاد، جان، گرفتار، ب: واقعيت و صفاتي مانند

مرغ، پرنده ايست، كه با صفاتي كامالً متفاوت معرفـي شـده اسـت؛ از    . معرفي شده استها  ناالن و بي لباس در قصه
بد اخالق، بي حال، اخمو و خسته، كه صفات منفي در عين اينكـه  : سياه، ناز، قشنگ و پر بسته و صفاتي مانند: جمله

و . تند، بيان گر اين نكته هستند، كه به اين پرنده شخصيت انساني بخشـيده شـده اسـت   با صفات مثبت در تضاد هس
ايـن پرنـده را ذكـر كنـد، آورده نشـده      هاي  در اينجا صفتي كه ويژگي باالخره ياكريم، كه در اينجا فقط خوب است،

  . است
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