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  :چکیده

اي که تصویر بینی مخاطب قرار دارد؛ به گونهتحت تأثیر ساختار ذهنی و جهانفرم و محتوا  ،شعر کودك و نوجواندر 

در این رساله، فرم و .  زبان همبستگی مثبت با قدرت یادگیري و تفکّر مخاطب داردم هاي هنري و  استفاده از نّرآفرینی

عناصر صور خیال در شعر کودك و . محتواي شعر کودك و نوجوان در دو بخش مجزّا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

از آنجایی که کودکان و نوجوانان . شود که متناسب با قدرت درك مخاطب استنوجوان از محیط پیرامونی مخاطب گرفته می

هاي سنّی نیز متفاوت است و با رشد هاي خاصی دارند این صور، در گروهبینیها و جهانهاي سنّی مختلف، ویژگیدر گروه

ه هاي سنّی الف و ب وجه شبه در تشبیشود؛ به عنوان مثال، در شعر گروهتر میسنّی کودك، از حالت ساده، فراتر رفته و پیچیده

شود؛ بنابر این، با رشد هاي د و ه مفاهیم خیالی دیده میشود و در شعر گروهو استعاره از محیط پیرامونی مخاطب گرفته می

آیند و نسبتاً شکل مشخصی به خود ها ادبی از حالت سادگی در میسنّی ج و باالتر تصویر آفرینی سنّی مخاطب، در شعر گروه

هاي الف و ب اهمیت ندارد؛ به این دلیل که کودك در سنّین ي گروهیقی بیرونی و کناري به اندازهدر این اشعار، موس. گیرندمی

هاي لفظی، از نظر آهنگ درونی، در شعر این دوگروه، اغلب از آرایه.  دهدتر بیش از محتوا، به وزن شعر عالقه نشان میپایین

ها سنّی الف و ب اهمیت د و از نظر آهنگ بیرونی، وزن در شعر گروهشوهاي مختلف تکرار استفاده میبه ویژه جناس و شیوه

با توجه به سنّ و . اي کودك است که سعی شاعر در حفظ ترتیب اجزاء کالم استخاصی دارد؛ زبان نیز همان زبان محاوره

گر اهمیت جایگاه مخاطب ي محتوا، در شعر کودك متغیر است که نشانگانهرشد فکري و ذهنی مخاطبان، بسامد مضامین شش

. سروده شده است) هاي سنّی مختلف کودکانگروه(در واقع، شعر کودك براساس مقتضاي حال مخاطب . در نزد شاعران است

اند؛ بر سالی خود را فراموش کرده، و زبانِ حال مخاطب را برگزیدهواقعی و بزرگ» منِ«ي شعر کودك و نوجوان، شاعران حوزه

هاي سنّی الف و ب عنصر اصلی محتواي شعر در گروه. بینی مخاطبان استواي اشعارش متناسب با جهان، محتهمیناساس 

ي کودکان و ي اخیر حوزهي آماري پژوهش حاضر، اشعار مشهورترین شاعران سه دههجامعه. گرایی و سرگرمی استطبیعت

نژاد، اسداهللا شعبانی، ناصر کشاورز و محمود کیانوش نوجوان، از جمله جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان

  .است

 
  .شعر کودك و نوجوان، فرم، محتوا، صور خیال: هاواژه کلید
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  بیان مسئله - 1-1

 امروزه، پیشرفت علم و مواجه شدن بشر با دنیاي ملتهب و پر اضطراب، بیش از پیش، توجه به دنیاي

ي هاي مادي به واسطهدرونی را ضروري کرده است؛ دنیایی که به دور از از اضطراب، استرس و دغدغه

ادبیات، با پرداختن به درون انسان و سر و کار داشتن . دهی به نیازهاي عاطفی، آرامش را در پی داردپاسخ

بینی هاي مختلف سنّی، جهانانگیز دنیاي درونی است که با توجه به گروههاي شگفتها از نمونهبا زیبایی

ي زیبایی از ادبیات است نوجوانان، نمونه ادبیات کودکان و. اي داردها مخاطبان ویژهو نیازهاي درونی آن

ادبیات «: انددهد؛ به طوري که در تعریف آن گفتهکه به نیازهاي عاطفی کودکان و نوجوانان پاسخ می

و آن ) 31: 1389محمدبیگی، (».کنداي از ادبیات است که نیازهاي کودك را براي او بیان میکودك گونه

هاي زیباشناختی دراماتیک، کمیک و تراژیک عالم کودکی و ویژگی انعکاس و ارزیابی«: عبارت است از

 )27: 1387پوالدي، (».آن

هاي مختلف داراي اهمیت است؛ به ویژه اینکه سبب رشد ذوق ادبیات کودك و نوجوان، از جنبه

ر دهد؛ عواطف، احساسات و تفکّهاي اخالقی را به کودکان انتقال میشود؛ ارزششناسی کودك میزیبایی

دهد و فرهنگ و دانش بشر را شناختی کودکان پاسخ میانگیزد؛ به نیازهاي رشدي و روانکودکان را بر می

ساالن، ي ادبیات کودك و نوجوان با ادبیات بزرگهاي عمدهاز تفاوت) 33: همان.(کندها معرفی میبه آن

هاي ها و تجربهکنجکاويها، سي آثار خاص کودك و نوجوان است که باید با عواطف و احسامایهدرون

ساالن است؛ تر از ادبیات بزرگتناسب داشته باشد؛ همچنین موضوع ادبیات کودك و نوجوان گسترده آنان

  )50: 1392ایاغ، قزل.(ها، تکیه داشتن ادبیات کودکان بر تصویر استاز دیگر تفاوت

 :ي پنج عرصه کلی استادبیات کودك و نوجوان در برگیرنده

ها هاي کودکان و نوجوان به طور خاص براي آنهایی که با توجه به نیازها و دلبستگیکتاب )الف

  . نوشته شده است

آثاري از ادبیات کالسیک مثل شاهنامه، کلیله و دمنه، ایلیاد و ادیسه که براي کودکان و نوجوان ) ب

  .بازنویسی شده است



٧ 

گ عامه که براي کودکان و نوجوان مناسب هاي موجود در فرهنها و چیستانها و متلقصه) پ

  .ها به صورت کتاب منتشر شده استتشخیص داده شده و براي آن

هایش براي ساالن آفریده شده است؛ ولی به خاطر مشخصههایی که در اصل براي بزرگکتاب) ت

  .لق گرفته استي ادبیات کودکان و نوجوانان تعکودکان و نوجوانان نیز جالب و خواندنی است و به حوزه

توان گیري میهاي آموزشی که مورد توجه آموزش رسمی کودکان است و با اندکی آسانکتاب) ث

  )25: 1387پوالدي، .(ي ادبیات کودك قرار دادها را در حوزهآن

عباس یمینی شریف، در تعریف شعر . ، شعر استو نوجوانهاي ادبیات کودك ترین بخشیکی از مهم

شعر کودك کالمی است موزون و زیبا، چه از حیث ترکیب اصوات و کلمات، چه از « :کودك گفته است

اما در مورد اشعار دیگر ) معنی، زیبایی ترکیب اصوات و کلمات کافی استدر اشعار بی(حیث مضمون 

   )36: 1379پور، علی(».باید هر دو عامل زیبایی در آن وجود داشته باشد

توان گفت شعري محتوا قابل تأمل و بررسی است؛ به صراحت میهاي فرم و شعر کودك از جنبه

کند که از نظر محتوا و فرم متناسب با درك آنان باشد؛ در شعر کودك مخاطبان را به سوي خود جذب می

ساالن اهمیت دارد؛ به طوري که در یکی از تعاریف شعر و نوجوان، این دو عنصر، بیش از شعر بزرگ

شعر کودك، سخنی آهنگین است که با تکیه بر وجوه صوتی و «: اندآورده کودك این دو عنصر را

گیري از وزن و قافیه و تکیه بر سادگی به زیبایی مضمون و معطوف و عنصر موسیقیایی کلمات و بهره

بر اساس ) 287: 1387پوالدي، (».دهدي بازي او پاسخ میشناسی و موسیقیایی کودك و غریزهتخیل و ذوق

 :پردازیم، به بررسی فرم و محتواي شعر کودك و نوجوان میاین دو عنصر اهمیت

  

  فرم شعر کودك و نوجوان

علوي مقدم، (.گیردقرار می» چه گفتن«است که در تقابل با » چگونه گفتن«در بحث از فرم، سخن از 

به بخش صور خیال، آهنگ و زبان تقسیم شده و  و نوجوانبر اساس همین، فرم شعر کودك  )149: 1377

تر توانایی تداعی معانی را ندارند، نباید در جایی که کودکان در سنّین پاییناز آن. گیردمورد بررسی قرار می

شعر آنان از مفاهیم انتزاعی سخن گفت؛ بنابراین شاعر نباید از تشبیهات عقلی، کنایه و ایماژهاي هنري 

ترین مهم) 296: 1387پوالدي، .(کودك، در شعر، بیش از معنا به آهنگ کالم توجه دارد بهره جوید؛ زیرا

  :تصویرهاي خیالی در شعر کودك و نوجوان عبارتند از

  تشبیه



٨ 

به در هاي سنّی الف و ب توانایی دریافت و درك ارتباط مشبه و مشبهجایی که کودکان گروهاز آن

شبیهاتی بهره گرفت که وجه شبه در آن پنهان و یا اینکه طرفین تشبیه اغلب تشبیهات را ندارند نباید از ت

توان از تشبیهات بلیغ یا خیالی هم بهره گرفت؛ به هاي سنّی د و ه میدر شعر گروه. خیالی و عقلی باشد

شرطی که درك آن براي مخاطب دشوار نباشد؛ لذا با توجه به رشد سنّی و قدرت درك مخاطب از تشبیه 

تشبیهات شاعرانه در شعر کودك و نوجوان، عمدتاً باید با طبیعت مرتبط باشد؛ زیرا برداشتی . فتبهره گر

هاي ي تخیل همراه است؛ بر اساس همین، اغلب تشبیهکه یک کودك از طبیعت پیرامونِ خود دارد، با قوه

  :به کار رفته در شعر کودك از محیط پیرامونی او گرفته شده است

  )5: 1376ابراهیمی، .(کنیخنده ناز می/ ايمثل گل شکفته/ کنیصبح که باز می/ لب غنچه خنده را به

کند و تشبیهاتی که مرتبط با آن باشد براي آنان کودك با طبیعت، بدون واسطه ارتباط برقرار می

. او باشدي گروه سنّی ي خیال و تجربهاین تشبیهات باید بدیع و نو، اما در محدوده. گردددلنشین واقع می

ها هاي متفاوتی دارد که این تفاوتها و محدودیتها، تواناییبدیهی است کودك در هر گروه سنّی، ویژگی

پورالخاص و باقري، .(یابددر نوع و شکل تشبیهات موجود در اشعار متناسب با هر گروه سنّی انعکاس می

1392 :40 (  
  

 استعاره

ها بر این باورند تصاویر بالغی در علم بیان شمرده شده است؛ برخیترین با وجود اینکه استعاره از مهم

رغم این سخن، باید گردد؛ علیکه با توجه به دیریابی معنا، کارکرد استعاره در شعر کودك مفید واقع نمی

هاي سنّی انجام شده از بندي گروهگفت کاربرد استعاره، متناسب با رشد شناختی کودك و مطابق با تقسیم

دلیل . تواند به رشد و شکوفایی ذهن کودك کمک کندوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، میس

هاي سنّی در پرداختن به تصاویر بالغی، به ویژه استعاره، در این است که کودکان بندي گروهتوجه به تقسیم

  . دارندشان، با توجه به رشد ذهنی، شعر و ادبیات خاصی اي از زندگیدر هر دوره

از به کارگیري تشبیهات و » الف«به گروه سنّی  اگرچه عقیده بر این است که در اشعار مربوط

ي ي مکنیههایی از استعارهنمونه) 20: 1390جعفر قلیان، (.استعارات و تصاویر دور از ذهن خودداري شود

 :توان یافتتخییلیه را می

   )1375ابراهیمی، (هاپیداست بر گلبرگ/ دگیلبخند خوب زن/ دنیاي ما/ ها پر شدهاز بوي گل
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که مشبه، به -این نوع استعاره . ساخت استعاره در شعر باال، زندگی به انسان تشبیه شده استدر ژرف

هالت کودکانه سازگاري بیشتري دارد؛ به این دلیل که در  -گرددبه ذکر میهمراه مالئمات مشببا تخی

ري وجود دارد و جاندارپنداري اساس اصلی شعر کودك است و او به راحتی با ي مکنیه جاندارپندااستعاره

کند؛ زیرا در ذهن کودك خردسال همه چیز در دنیاي پیرامونش جان دارد و حرف آن ارتباط برقرار می

   )221: 1383رحمانی خیاوي، .(زندمی

- ي مکنیه و مصرحه، استعارهه، با افزایش قدرت تخیل کودك، عالوه بر استعار»ب«در شعر گروه سنّی 

افزایش » الف«گیري از استعاره، نسبت به گروه سنّی گیرد و میزان بهرهي تبعیه نیز مورد استفاده قرار می

روید، به ي مجرده، گل و گیاهانی را که در فصل بهار میي مصرحهابراهیمی با استفاده از استعاره.  یابدمی

سپس با ذکر مالئمات مستعارله در درك معنا به کودك کمک کرده  چارقد و لباس تشبیه کرده است و

  :است

پور وهاب (از او دو باره رنگ و بو/ گرفته شهر ما به خود/ او لباسو  چارقد/ دهدبوي بنفشه می

   )خاله بهار: 1378

-است که بازتاب آن در نقاشی» خورشید«کاربرد این تصویر بالغی در شعر زیر حاصل جاندارپنداري 

  :هاي کودکانه نشانگر نزدیکی این استعاره با دنیاي کودکان است

- باالتر از او می/ روخورشید را هم خنده/ کشمآن سوي آن سو می/ کوهی و برفی بر سرش

  ) 6: 1389رحماندوست، (کشم

ي غیر ي مکنیهي استعاري و استعارهبه دو صورت اضافه» ج«ي مکنیه در اشعار گروه سنّی استعاره

، )که در بیشتر موارد انسان است(»بهمشبه«ي استعاري، اغلب، با حذف در اضافه. اضافی کاربرد دارد

ي زیر، خاك به لحاظ داشتن هاي آن به مظاهر طبیعت اضافه گردیده است؛ به عنوان مثال، در نمونهویژگی

ي استعاري شگل گرفته افههاي آن، اضبه و ذکر ویژگیصورت به انسان تشبیه شده است و با حذف مشبه

  :است

  )  پاییز: 1377ابراهیمی، (باز خارید آسمان/ را هاصورت خاك/ باز  بارید باران/ آسمان تیره شد باز

تشبیه بلیغ براي این گروه . رودهاي قبل به کار میسنّی تصاویر ادبی بیش از دوره» د«در شعر گروه 

کارکرد . آورندسازي روي میتشبیه بلیغ، به استعارهقابل درك است؛ حتی شاعران با حذف مشبه در 

در اغلب این استعارات، مظاهر . هاي سنّی استبیش از اشعار سایر گروه» د«ي مکنیه در گروه سنّی استعاره
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- تشبیه می» غنچه«از نظر زیبایی به » لب«ساالن اگرچه در شعر بزرگ. طبیعت به انسانی تشبیه شده است

ي مکنیه ، تخیل حاصل از این تصویر شدت بیشتري گرفته و با استفاده از استعاره»د«شد؛ در شعر گروه 

  :لب، عضوي از غنچه شمرده شده است

رحماندوست، (اي نشستهدر گوشه/ گل باز کرده آغوش/ هاي غنچه بستهلب/ ي آبدر فکر بوسه

1376 :25(   

  مجاز

آید که به جهت اسناد فعل به فاعل غیرحقیقی در مجاز، از دیگر ابزار تصویرساز در شعر به شمار می

شعر بازتاب دارد و به همین دلیل برخی از مجازها با ذهنیت کودك همخوانی دارد؛ لذا در شعر کودك 

  :توان یافتهایی از آن را مینمونه

  )10: 1389رحماندوست، (نوشید استکانی/ چاي را حاضر کرد/ ي خوبی چیدسفره/ شیر و سرشیر آورد

گل خورشید کجاست؟ آه انگار فراموش / مان ساکت و خاموش شدهکوچه/ باردمی آسمان

 ) ننه سرما: 1372ابراهیمی، (شده

  کنایه

شود که ي علم بیان از سوي علماي بالغت، کنایه بخشی از بیان شمرده میبندي چهارگانهطبق تقسیم

که تداعی و دریافت معنا از طریق انتقال از در آن، معنی ظاهري ترکیب یا جمله مورد نظر شاعر نیست؛ بل

ي ایماء که در شعر کودك، اغلب از کنایه) 85: 1386شمیسا، .(پذیردالزم به ملزوم ویا برعکس انجام می

  : شوددر آن وسائط اندك و ربط بین معنی اول و دوم آشکار است، استفاده می

  ) 4: 1391بکتاش، (یک عمر خم به  ابرو/ اما پدر نیاورد/ پایش نداشت زانو/ دستش نداشت بازو

  )152: 1393کیانوش، (گشاییدست و دل باز و دامن/ فصل گرما که آمد دوباره

بدیع در لغت به معنی تازه و نو است و در «. دهدبدیع بخش دیگري از فرم شعر کودك را تشکیل می

گرکانی، (».ا بدان آراینداصطالح اهل ادب عبارت است از محسنات و صنایعی که نظم و نثر بلیغ ر

علماي بالغت، . اند هاي بدیعی، فصاحت و بالغت آن دانسته شرط آراسته شدن سخن را به آرایه) 23:1377

به عبارت دیگر معتقدند که زیبایی ترفندهاي علم معانی و علم بیان ذاتی . دانند بدیع را علم آرایش کالم می

ها، کالم باید نخست زیبایی ي آن طبق گفته. باشد ش کالم میاست و زیبایی علم بدیع، عرضی و براي آرای

هاي بدیعی  گردد؛ یعنی آرایه هاي بدیعی هم استفاده بشود، زیباتر می ذاتی داشته باشد و بعد، اگر از آرایه
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نماید؛ زیرا  ي بدیع درست نمی لکن سخنان علماي بالغت درباره. افزون هستند آفرین نیستند؛ زیبایی زیبایی

عضی از ترفندهاي بدیعی مانند غلو و ایهام زیبایی ذاتی دارند و جزو ذات و خصوصیت ذاتی کالم ادبی ب«

هاي  دکتر شفیعی کدکنی با برشمردن و پرداختن به آرایه) 7: 1383وحیدیان کامیار، (».شوند محسوب می

: نوشته است -شوند میکه ارزش زیباشناختی دارند و باعث افزایش موسیقی لفظی و معنوي کالم  -بدیعی

ماند، به دو گروه قابل تقسیم از این مجموعه که بگذریم، آنچه از صنایع بدیعی دویست و بیست گانه می«

تواند برخوردار از نوعی موسیقی صوتی یا  هایی از همین صنایع است که به هر حال مییا صورت: است

بهتر است همه را در عناوین محدودتري بگنجانیم  گشاید؛ بلکهها، مشکلی را نمیمعنوي باشد و تعدد نام

گونه صنایع را جزو دیوانگی معنوي نیست و این                                                     ي موسیقی صوتی و ها آسانتر شود یا از مقولهتا آموزش آن

ي  و تنبلی ذهنی و غفلت از فلسفهتوان توجیه کرد؛ مگر عامل بیکاري و جنون و حماقت عاملی دیگر نمی

  ) 312:  1373شفیعی کدکنی، (».وجودي ادبیات و نقش خالقیت در هنرها

هـا  افزاید و اگر آوردن آنبسیاري از صنایع لفظی و معنوي بر قدرت و زیبایی شعر می«در شعر کودك 

تنهـا رواسـت، بلکـه ضـرورت     ها نه در شعر، به معنی مطلوب لطمه نزند و کالم را متصنّع نکند، کاربرد آن

توان به تناسب مضمون و بنا بر نیاز موزیکی شعر اسـتفاده  در شعر کودك از صنایع لفظی و معنوي می. دارد

  )81: 1379کیانوش، (».کرده، اما چنان که صنایع خود را از موجودیت شعر جدا نکند

  . بدیع لفظی، بدیع معنوي: بدیع به دو بخش تقسیم می شود 

ي لفظی دارند و موسیقی کالم را از نظر روابط آوایی به وجود می آورند و یا افـزون  ري که جنبهبه ابزا

هاي لفظی زمـانی معلـوم   نقش و اهمیت معنی در آرایه) 25: 1381شمیسا، .(گویند کنند، صنعت لفظی می می

و حتـی بنـاي تعریـف    ها ناشی از معنی مـی باشـد   می شود که توجه داشته باشیم زیبایی هنري برخی از آن

ها بر معنی گذاشته شده است؛ به عنوان مثال در جناس تام، کارکرد زیباشـناختی و هنـري ایـن    برخی از آن

بیند، ابتدا   ها را در سخن میآرایه کامالً وابسته به معنی است و خواننده یا مخاطب وقتی که تکرار عینی واژه

کند؛ اما شواهد و قراین  یافته بود، در دومین پایه نیز جستجو میي جناس در همان معنایی را که از اولین پایه

آگاهند که خواست سخنور معناي دیگري از آن واژه بوده اسـت؛ اینجاسـت    موجود در بافت سخن او را می

  . برد دهد و از کشف این ترفند هنري لذّت می که مخاطب پی به این فریب هنري می

 ارتفاع
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- / کدوم رود-/ دوید و رفت توي رود/ آبی که توي جو بود-/ وم آب؟کد-/ آب اومد/ آب، آب، آب

- می/ ابري که دونه دونه - /کدوم ابر؟-/ ابر شد و رفت اون باال/ رفت و به دریا رسید/ اون که از اینجا دوید

: 1391شعبان نژاد، (هاي آبی دارهحوضی که کاشی-/کدوم حوض؟-/ میون حوض خونه/ چکه از آسمون

  ) آب

 ایدجناس ز

  )6: 1392شعبان نژاد، (از دیدن او/ شد باغبان شاد/ شد سرخ و خوشبو/ با دست او سیب

  قلب

 )37: 1388ابراهیمی، (مانده چشمان او خیره در من/ مانده چشم من خیره در او

  )14: 1389رحماندوست، (آغاز شد باز/ یعنی که شادي/ شد باز آغاز/ در کوچه، بازي

انگیز و این صنایع، سخن را خیال. یی معنوي در شعر و نثر می شوندموجب زیبا نیز بدیع معنوي

مخاطب زبان ادبی با شناخت و فراگیري این . سازندتصویري چند بعدي و از زبان روزمره، متمایز می

  .یابدشناسیک زبان دست میهاي زیباییصنایع، به جنبه

  صنعت اعداد

بر سر سوسن و / چتري از مهربانی گشودند/ گور و گیالسبید و گردو و ان/ کاج و افرا و سرو و صنوبر

  ) 17: 1381محقق، (الله و یاس

  ایهام

/ بابا لب ایوان بود/ آهسته به مویم زد/ یک شانه کوچک را/ یک بوسه به رویم زد/ مادرم لب پاشویه

حاال تو / تو جان پدر هستی:/ تا دید مرا، او گفت/ با خنده نشان دادم/ آن شانه زیبا را/ من دست تکان دادم

  ) یک شانه کوچک: 1374شعبان نژاد، (یک شانه به سر هستی/ گل بابا

  ) 7: 1391بکتاش، (فهمیده بودم/ اندازه تو/ اي کاش من هم/ ترسیده بودم/ جاي تو بودم/ شاید اگر من

/ شاید اگر من/ نارنجک تو/ در خاك ایران/ گل کاشت آنروز/ با باتک تو/ یک دشمن/ فتاد بر خاك

  ) 7: 1391بکتاش، (فهمیده بودم/ اندازه تو/ اي کاش من هم/ ترسیده بودم/ جاي تو بودم

  )مراعات نظیر(تناسب

  ) مادر:  1378دولت آبادي، (رنگ چشمان تو، رنگ چمن است/ گل روي تو گل باغ من است

  ایهام ترجمه
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نقره خانم / سیده زنان بود/ یاور و یار فاطمه/ ترین نقره این جهان بودفضّه خانم نقره/ کی بود؟» فضّه«

 )16: 1391رحماندوست، (آن زن خوب و مهربان

  تناسبایهام 

اسم دختر / توي کوچه شکست بغضی تلخ/ اي که غمگین بوددر خم کوچه/ عاقبت، کارگاه پیدا شد

  )26: 1382ابراهیمی، (اگرچه شیرین بود

  زبان شعر کودك و نوجوان

شناسی و دستور زبان را به یکدیگر شناسی، رواناي است که زبانیادگیري قواعد زبان فرآیند پیچیده

هاي فطري خود، مجموعه قواعدي را گرایش گروهی بر این باورند که کودکان با توجه به«. پیوند زده است

بنابر فطري بودن، زبان در شعر کودك، ) 13: 1388فاستر کوهن، (».کنندشنوند، استنتاج میاز زبانی که می

عر، بخشی از بیش از تصویر و محتوا اهمیت فراوانی دارد؛ از این رو که کودك با شنیدن و خواندن ش

  .کندگیرد و در تکلّم از آن استفاده میي قواعد زبانی را فرا میمجموعه

از درون و عمق فاصله گرفته «ي عناصر زبانی شعر کودك و نوجوان، این است که ترین مشخصهمهم 

کند و سال با استفاده از صور خیال، عمق پیدا می زبان شعر بزرگ. دهندو خود را در سطح زبان جلوه می

طلبد؛ اما گردد و مخاطبان خاص میي مخاطبان کودك خارج میگیرد و از حوزهدر نتیجه زبان خواص می

زبان شعر کودك مانند نثر از سطح درونی به سطح بیرونی، جهت ملموس شدن با ذهن کودك در 

و بر ) 108: 1388مدنی و خسروي شکیب، (»اند؛ در نتیجه عناصر درونی کردن شعر وجود ندارد حرکت

همین اساس، زبان شعر کودك، باید ساده باشد؛ چه از حیث کاربرد کلمات و ترکیبات و چه از حیث 

کند که ي کودك و خردسال شعر را مقید به قواعد و اصول خاصی میواژه«ساختار جمالت؛ از این رو که 

) 102:همان(».هن کودکانه استها به مثابه فاصله گرفتن از هدف غایی شعر، جهت پرورش ذتخطّی از آن

ي سال است که پیام بر پایهساختار زبان، یکی از بنیادهاي اصلی ایجاد تفاوت در شعر کودك و بزرگلذا 

معنی گیرد و به آن وابسته است؛ اگر ساختار زبانی کودکانه نباشد، پیام کودکانه نیز به ناچار بیآن شکل می

کند رسانی زبان، شاعر شعر کودك را مقید به رعایت موازینی میامي پیوظیفه) 169: 1384کزازي، .(است

وقتی در «. گیري کامل ذوق سلیم از محتواي شعر و دوري کالم از انحطاط ادبی استي آن، بهرهکه نتیجه

- گیرد، زبان از صورت دیمی بیرون میسخن، براي انتخاب الفاظ و تعبیرات و ساخت، تالشی صورت می

  )46: 1384سمیعی، (».یابدت و ظرافت میآید و متان
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هایی که در شعر کودك و واژه. هاي شعر کودك و نوجوان داشتنِ زبان ساده و طبیعی استاز ویژگی 

ي واژگان شود، باید از سادگی برخوردار باشند؛ دلیل این امر، محدود بودن گنجینهنوجوان استفاده می

عالوه بر این، شعر کودك باید از نظر . به زبان روزمره نزدیک باشدها و ترکیبات، باید واژه. کودکان است

دلیل «شعر کودك باید به زبان عامیانه نوشته شود  )294: 1387پوالدي، .(ساختمان کلمات نیز، ساده باشد

. هاي عامیانه استهاي عامیانه در شعر کودك، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آن با ترانهکاربرد زبان و یا لهجه

  . گمان در ساخت شعر کودك، بیشتر از هر چیز دیگري تأثیر داشته استهاي عامیانه، بیترانه

و عیوب  گذارند، از لغزشسال پا به دنیاي شعر کودك و نوجوان میشاعرانی که با تفکّر انسان بزرگ

مل موجب یادگیري دهند که این عازبانی به دور نیستند و اغلب، ادبیت متن را بر سادگی زبان ترجیح می

از این رو، بیش از بالغت، بر . شودنادرست قواعد دستوري، عدم درك محتوا و شعر گریزيِ کودك می

- درستی سخن آن است که اجزاء کالم و ترکیب«شود و اعتقاد بر این است که فصاحت سخن تأکید می

ي ي مغلوط به کار برند، از درجهي غلط یا جملهبندي آن، موافق قواعد دستور و لغت باشد؛ پس اگر کلمه

بنابراین، شعر ) 20: 1385همایی، (».ي اهل ادب و دانش نیستاعتبار ساقط است و چنین سخن شایسته

گویی ي معنی، باید رسا و ساده باشد و شاعران باید بیشتر در مورد چگونگی سخنکودك، عالوه بر افاده

گیرد و هم شاعر به اهداف سطح درك کودك قرار می بیاندیشند که در این صورت، هم محتواي شعر در

رسد؛ همچنین، با توجه به این که التذاذ و ذوق ادبی از ي آموزش زبان ساده به کودك میخود در زمینه

ي کودك به شعرخوانی هستند، پیشبرد و رشد ذوق ادبی مستلزم این است که ترین عوامل سوق دهندهمهم

ي بلیغ بودن از این رو که الزمه. به صورت درست استفاده شود... بندي، وسازي، جملهکلمات، ترکیب

  .کالم، فصیح بودن آن است

  )18: 1378شعبانی، (گرفته خورشیدها/ گویی که در دل ما/ اما هوا گرفته/ با آن که مهر ماه است

نیست؛ ولی در  ، اسم خاصی است که بر یک شیئ خاص داللت دارد؛ از این رو قابل جمع بستن»خورشید«

رساند و شاید در ذهن این گونه کاربرد نادرست، به یادگیري زبان آسیب می. شعر باال، به صورت جمع آمده است

  را ترسیم کند که مگر چند عدد خورشید وجود دارد؟ سؤالکودك این 

  )19: 1381کیانوش، (اشکاف در کنج/ دور از تن تو/ آویخته صاف/ بر چوب رختی

که کودك از دریافت معنی ).2672: 7، جلد1338دهخدا، (روسی، به معناي قفسه و کمد است  ياشکاف واژه

  .ها ادبیت الزم را ندارند و کاربرد آنها در شعر غیرمعمول استهمچنین برخی از واژه. آن ناتوان است
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سرازیر  از سر تپه/ س گرفتترگوسفندان، همه را / ي گرگ شد از دور بلندزوزه/ گرگم و گله میبرم

  ) 18: 1393کیانوش، (شدند

) کودك(ساالن آسان است، در شعر کودك، ذوق سلیم مخاطباگرچه دریافت معنی عبارت باال، براي بزرگ

  .مورد توجه و تأکید است که از درك آن ناتوان است

  محتواي شعر کودك و نوجوان

که شعر و داستان بر مبناي آن شکل اي فکري و ایده. عالوه بر فرم شعر، محتوا نیز اهمیت خاصی دارد

این ایده در . مایه، عبارت است از ایده و تم داستاندرون«. شودمایه نامیده میگرفته است، محتوا یا درون

دهد؛ ي جامعه، سرشت انسانی و وضعیت او که کل داستان را به هم پیوند میواقع تفسیرهایی است درباره

اي فضل فروشانه، اشعاري که درونمایه«) 239: 1387پوالدي، (»ناستدرون مایه به سخن دیگر، همان مع

اغلبِ محتوایی که در ) 217: 1392ایاغ، قزل(».ي کودکان نیستندمدار و متفرعنانه دارند، مورد عالقهتعلیم

هر چه به «گرایانه اخالقی و آموزشی است و شود، حاوي مضامین طبیعتشعر کودك و نوجوان دیده می

شود؛ اما بسامد نظم همچنان بیشتر از تر میرویم، نقش آموزش مستقیم کمرنگوه سنّی باالتر میسمت گر

  )51: 1380صفوي، (».شعر است

ها کمتر آن تر باشند، انتزاع در زندگیکودکان هر چه خردسال«برخی دیگر نیز معتقدند از آنجایی که 

کنند درك نمایند؛ بنابراین مضامین ي خود حس مینهتوانند آنچه را با حواس پنجگاجاي دارد و فقط می

این مضامین به تعبیر کیانوش در شعر کودك ایران . شعر کودك باید از دنیاي پیرامون کودك گرفته شود

به . ايمضامین وصفی، مضامین تمثیلی، مضامین رفتاري، مضامین آموزشی و مضامین چند جنبه: عبارتند از

ي عواطف لطیف انگیز، و بازي گونه به اضافهك عالوه بر این موارد، باید نشاططور کلی مضامین شعر کود

سال گفته شده در مورد سبب تفاوت مضامین شعر کودك و بزرگ) 86: 1389محمدبیگی، .(انسانی باشد

بینی و نگاه خاص کودك به زندگی سال جهانتفاوت در شعر کودك و نوجوان با شعر بزرگ«است که 

ساالن را در گشود و تخیلی متفاوت از جنس تخیل بزرمایه شعر کودك میتفاوت در درون است که سبب

  )222: 1392ایاغ، قزل(».پی دارد

  

  گراییمضامین طبیعت

ي عاطفه ناپذیر از زندگی کودك است که شناخت آن براي کودك، بر پایه طبیعت، عنصر جدایی

تفسیر کند و بر  - نه عقلی –ها را از دید عاطفی او پدیده«شود این نوع شناخت، باعث می. استوار است
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از دیدگاه او موجودات، زنده هستند و هیچ وجه تمایزي بین موجود  .ها را جاندار پنداردهمین اساس، آن

منظور از زنده بودن موجودات از دیدگاه کودکان، شخصیت ) 12: 1379باللی، (».زنده و غیر زنده نیست

خندند، بازي گویند، میسخن می... هاست؛ به طوري که کوه، ابر، درختان، حیوانات و آنانسانی داشتن 

  . این پندار، حاصل تخیل قوي کودك است... . کنند و می

ي عاطفی کودك و طبیعت دارد بازتابِ طبیعت در شعر کودك، حاصل درکی است که شاعر، از رابطه

کودکان هر چه «جایی که از آن. مختلف، این بازتاب متغیر است هاي سنّیبینی گروهو با توجه به جهان

ي توانند آنچه را که با حواس پنجگانهها کمتر جاي دارد و فقط میآن تر باشند، انتزاع در زندگیخردسال

» .کنند درك نمایند، مضامین شعر کودك باید از دنیاي پیرامون کودك گرفته شودخود حس می

 ) 86: 1389محمدبیگی، (

  مضامین سرگرمی

بهترین کیفیت در «در واقع، . ترین اهداف سرودن شعر براي کودکان، ایجاد سرگرمی استیکی از مهم

هاي کودکان بخش بودن آن است و به همین دلیل، تمام کسانی که به نحوي با کتابکتاب کودکان، لذّت

آموزنده بودن یا در صورت آموزنده بودن، سرگرم سر و کار دارند، باید متوجه باشند که کتاب باید قبل از 

بازي، نقاشی، : هاي مختلفی از قبیلسرگرمی در شعر کودکان، به شکل) 186: 1363ماتسویی، .(کننده باشد

  .بازتاب دارد... خوانی وقصه

  مضامین اخالقی 

مستقیم تربیت،  روش غیر«. پذیر استتعلیم اخالقی کودکان، از دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان

نسبت به روش مستقیم آن، در تغییر رفتار کودك و نوجوان تأثیر عمیقی دارد؛ به همین سبب، عموماً به 

امانی (».آماده ساختن محیط مساعد و مناسب غیرمستقیم تربیت کودکان و نوجوانان تأکید فراوان شده است

استفاده . مستقیم کودکان، استفاده از شعر استهاي تعلیم و تربیت غیریکی از روش) 28: 1383و آذرنوید، 

توان هاي غیرمستقیمی هستند که میروش... بخشی به عناصر طبیعت، برانگیختن عاطفه واز فابل، شخصیت

اي فضل مایهاشعاري که درون«ها در جهت تعلیم غیرمستقیم کودکان استفاده کرد و در مقابل آن از آن

  )217: 1392ایاغ، قزل(».ي کودکان نیستندعنانه دارند، مورد عالقهمدار و متفرفروشانه، تعلیم
  

  آموزشی



١٧ 

نخست اینکه آموزش از طریق ادبیات تأثیرگذارتر است و . ي ادبیات کودك و آموزش دو سویه استرابطه

سال عاطفه و اندیشه ادبیات کودك در ماهیت خویش، آموزشی است؛ آن گاه که فرد بزرگ«دوم این که 

اي آید که به گونهدارد، فرایندي پدید میاي طراحی شده و هدفمند بر کودك عرضه میرا به گونهخود 

ي ادبیات و آموزش باعث ي دوسویهرابطه) 32: 1382خسرونژاد، (».گریزناپذیر ماهیتی آموزشی دارد

است که براي  هاییها و سرودهمنظور از ادبیات آموزشی، نوشته. گیري ادبیات آموزشی شده استشکل

- در آفرینش کتاب) 70: 1387پوالدي، .(هاي گوناگون به کودکان پدید آمده استآموزش دانش و مهارت

ي نگرش او به هایی که داراي محتواي ادبیات آموزشی هستند، باید به خصوصیات ذهنی کودك و شیوه

ساالن هاي طبیعت با نگاه بزرگهي نگرش کودك به دنیاي پیرامون و پدیدشیوه. دنیاي پیرامون توجه کرد

اصلی در مورد تفاوت  يمسئله. کنداین واقعیت در مورد خردساالن بیش از همه صدق می. یکسان نیست

ساالن این است که نگاه کودکان به دنیاي پیرامون احساسی و عاطفی است و هر نگاه کودکان با نگاه بزرگ

) 254: همان(تر استي ادراکی او احساسی و عاطفیشخصهتري از رشد باشد مچه کودك در مراحل پایین

کنیم و یک مفهوم ارزشی را بخواهیم به کودك یاد زمانی که از مضامین آموزشی استفاده می«و همچنین 

هنري شعر و ساختار شعر توجه کنیم تا آن مفهوم ارزشی تأثیرگذارتر  دهیم، حتماً باید به ارزش

  )102: 1379علی پور، (».باشد

  اجتماعی -مضامین سیاسی

مسلّم است که مضامین سیاسی در شعر کودك و نوجوان کارآیی ندارد و با توجه به رشد شناختی 

سالگی به قوانین اجتماعی 12-10کودکان در سنّین «. شودکودك مضامین اجتماعی وارد شعر کودك می

در واقع، کودکان در . وظیفه مصون بمانند گذارند تا از توبیخ و احساس گناه ناشی از عدم انجاماحترام می

هر  )261: 1373توکل، (»ي آنان چیست؟خواهند بدانند اصول صحیح کدام است و وظیفهسنّ مدرسه می

اي که براي دههاي ساتواند محتواي شعر کودك را شامل شود؛ بلکه اغلب پدیدهي اجتماعی نمیپدیده

  . شودرده میکودکان قابل درك هستند، در شعر کودك آو

 

  مضامین دینی

ي وظیفه... خانواده، مدرسه، معلمان اخالق و. ترین رکن زندگی استهاي دینی از اساسیدین و آموزه

محققان تعلیم و تربیت رشد تفکّر مذهبی کودك را به «. ها را به کودکان بر عهده دارندیاددهی این آموزه

تا 8از حدود (؛ دوره تفکّر عینی)سالگی8تا7(ي تفکّر شهوديدوره: اند که عبارتند ازسه دوره تقسیم کرده



١٨ 

سالگی 14ي تفکّر انتزاعی یعنی تفکّر دینی، در دوره). سالگی 14از حدود (؛ دوره تفکّر انتزاعی)سالگی14

هاي دینی با توجه به مخاطب سنّی در شعر اندیشه«بر اساس این، ) 20: 1391استادزاده، (».شودآغاز می

تر باشد، و نوجوان قابل و نوجوان قابل پیگیري است؛ چرا که هر قدر گروه سنّی مخاطب پایینکودك 

هاي باالتر، شوند و در سالتر به کار گرفته میهاي مربوط به ایدئولوژي و مذهب در شکلی سادهاندیشه

ي و معنایی شعر را شوند و محور عمودتري ارائه میتر و گستردههاي پیچیدهاین اعتقادات در چهارچوب

  ) 408: 1387سالجقه، (».کنندتقویت می

توان محتواي پایداري شعر کودك و نوجوان را نیز نام برد که بعد از انقالب اسالمی، عالوه بر این، می

  .به ویژه بعد از هشت دفاع مقدس وارد شعر ادبیات کودك و نوجوان شده است

 : پژوهش هايسؤال - 1-2

  شعري کودك و نوجوان با توجه به رشد شناختی مخاطبان کدامند؟ترین مضامین مهم .1

 در شعر کودك و نوجوان از کدام صور خیال بیشتر استفاده شده است؟ .2

  هاي زبانی و عیوب فصاحت در شعر کودك و نوجوان چگونه است؟لغزش  .3

  گیري از صور خیال، تا چه حدي به محتوا توجه دارند؟شاعران در بهره .4

 هاي سنّی مخاطبان در آفرینش اثر و توجه به فرم و محتواي آن اثر گذاشته است؟گروهآیا الگوي  .5

 : پژوهشاهداف  - 1-3

است؛ این تواي شعر کودك و نوجوان هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی نقاط ضعف و قوت فرم و مح

  : د که عبارتند ازدارپژوهش، عالوه بر این هدف کلی، داراي اهداف جزئی نیز 

  .بررسی مضامین شعر کودك و نوجوان با توجه به رشد شناختی مخاطب. 1

  .بررسی چگونگی کاربرد صور خیال در شعر کودك و نوجوان. 2

  .هاي زبانی و عیوب فصاحت در شعر کودك و نوجوانتحلیل لغزش. 3

  .بررسی ارتباط و پیوند فرم و محتوا در شعر کودك و نوجوان. 4

  .هاي سنّی در آفرینش شعر کودك و نوجوانالگوي گروهبررسی میزان توجه به . 5
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  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-4

دهی به نیازهاي عاطفی خود، ساالن، براي پاسخبا توجه به این که کودکان و نوجوانان، بیش از بزرگ

- اوت است، شعر آنساالن متفها با اندیشه و زبان بزرگآن جایی که اندیشه و زبانبه شعر نیازمندند، و از آن

- ساالن متفاوت باشد؛ از طرفی دیگر، خواستهباید از نظر فرم و محتوا با شعر بزرگ) کودکان و نوجوانان(ها

اي ها توجه ویژههاي سنّی مختلف، متفاوت است و شاعر باید به این نکتهها و نیازهاي درونی در گروه

ن است که در پیِ کشف تأثیر شگردهاي تصویري و داشته باشد؛ بر اساس این، اهمیت پژوهشِ حاضر، ای

  .دهدزبانی بر کودك است و این که کودك به کدام مضامین بیشتر واکنش نشان می

ها به نگر هستند و در این پژوهشهاي صورت گرفته در این باره، پهناگرا و کلیجا که پژوهشاز آن

  .نمایدي آماري معین ضروري میبا جامعهنگر، صورت کلّی بحث شده است، تحقیقی ژرفاگرا و جزئی

  :ي پژوهشپیشینه - 1-5

صورت نگرفته است؛ » بررسی و تحلیل فرم و محتواي شعر کودك و نوجوان«تاکنون پژوهشی با عنوان 

 :گرددها اشاره میهایی مرتبط با پژوهشِ حاضر انجام گرفته است که به آناما پژوهش

، ابتدا ادبیات »بررسی صور خیال در شعر کودك و نوجوان ایران«ي نامهدر پایان) 1385(علی ارمغان

بندي کرده و سپس به بررسی صور خیال در آن دو پرداخته کودك و نوجوان ایران را به دو دوره تقسیم

  . هاي بررسی شده را آورده استهاي خیالی به کار رفته در کتاباست و در نهایت، بسامد و میزان صورت

ي پروین دولت آبادي؛ بر قایق بررسی محتوایی اشعار کودکانه«ي در مقاله) 1391(زادهزهرا استاد

گرایانه، سرگرم کننده، مضامین موجود در این دو مجموعه شعر را در شش محور طبیعت» ابرها و گل بادام

این اجتماعی، دینی، آموزشی و اخالقی آورده است و با معیارهاي علمی نقاط ضعف و قوت  –سیاسی 

  . اشعار را بررسی کرده است

ي بررسی محتوایی شعر کودك در دهه«ي در مقاله )1386(مهدي زرقانی و محبوبه عباسپور نوغانی

 –گرایانه، سرگرم کننده، سیاسی ، مضامین موجود در شعر این دوره را در شش محور طبیعت»هفتاد

اجتماعی، دینی، آموزشی و اخالقی آورده است و با معیارهاي علمی نقاط ضعف و قوت این اشعار را 

اي که پیش از این به آن اشاره شد، این توان گفت خانم استادزاده در مقالهدر واقع می. بررسی کرده است

  .مقاله را الگوي خود قرار داده است
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شناسیک شعر کودك از مشروطیت به توصیف سبک« يدر پایان نامه) 1389(مسعود زندوانی

هاي در پنج فصل به ویژگی »)بان، محمود کیانوش و احمد شاملوعباس یمینی شریف، جبار باغچه(بعد

در فصل دوم به علم . پردازدفصل اول به مقدمه و طرح کلی پژوهش می. سبکی شعر کودك پرداخته است

ي ادبیات کودك و انواع آن فصل سوم به مباحث نظري درباره .ي آن پرداخته استشناسی و پیشینهسبک

ي آن در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل شعر کودك، عناصر و پیشینه. اختصاص دارد

شناسی مورد بررسی قرار گرفته ي مشروطه به بعد از منظر سبکپنجم، شعر چهار شاعر خاص از دوره

  .است

سیر تشبیه در شعر کودك و نوجوان؛ با «ي در مقاله )1392(اص و فرشید باقريشکراله پورالخ

با اعتقاد بر این که تشبیه قدرتمندترین و شایع» ي شعر کودكمحوریت آثار پنج شاعر مطرح در حوزه

ي به بر اساس نتیجه. اندپردازي است، به بررسی سیر تشبیهات در شعر کودك پرداختهترین ابزار خیال

هاي سنّی، متفاوت است؛ لذا در ها و شگردهاي تشبیه، به فراخور گروهآمده از این تحقیق، شیوهدست

تر است؛ البته تشبیه مفصلی که وجه شبه آن خیالی و تر استفاده از تشبیه مفصل مناسبي سنّی پایینگروه

توان از تشبیهات نتزاعی، میبه تدریج، با توجه به رشد ذهن کودك و توانایی درك امور ا. وهمی نباشد

 .توان از تشبیهاتی بهره گرفت که وجه شبه آن تخیلی باشدمجمل و بلیغ استفاده کرد و حتی می

، ادبیات کودك را در چهارده فصل بررسی »بنیادهاي ادبیات کودك«در کتاب  )1387(کمال پوالدي

. کتاب از منطق خاصی پیروي شده استدر این «: ي کتاب آمده استطور که در مقدمههمان. کرده  است

بندي ادبیات ي طبقهي موضوعی ادبیات و نحوهي تعریف ادبیات کودك، حوزهابتدا در فصل اول، درباره

گیري ي پیدایش و شکلسپس کم و بیش به صورت یک سیر تاریخی از نحوه. کودك بحث شده است

  .ک جریان نو سخن گفته شده استهاي اصلی آن به عنوان یادبیات کودك به ویژه سرچشمه

بندي شعر کودك  پرداخته شده در فصل سیزدهم کتاب، به تعریف شعر کودك، و سپس به تقسیم

ها، شعرهاي روایتی، شعرهاي غنایی و شعرهاي بندي، شعر کودك، شامل الالییبر اساس این تقسیم. است

  .بان شعر کودك پرداخته شده استاین فصل، به بررسی مشخصات مضمون و زدر ادامه. حماسی است

جانب، اشاره به زبان و تصویر شعر کودك است؛ ولی در هاي مشترك این کتاب با تحقیق ایناز ویژگی

هایی از نگر است؛ با وجود اینکه در مورد شعر کودك و نوجوان بحثاین کتاب، نویسنده پهناگرا و کلی
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شعري در سرتاسر کتاب آورده نشده است و مطالب این ي دیدگاه فرم و محتوا شده است ولی هیچ نمونه

  .ي نظري داردکتاب، صرفاً جنبه

هاي نقد شعر کودك و نوجوان به بررسی نظریه» از این باغ شرقی«در کتاب ) 1387(پروین سالجقه

این کتاب از بیست و دو فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول به بررسی نظریه و نقد در . پرداخته است

ي شعر کودك و نوجوان و در فصل سوم به شعر کودك و ات کودك و نوجوان، در فصل دوم تاریخچهادبی

از فصل چهارم تا فصل بیست و یکم به بررسی فرم و محتواي شعر کودك و . نوجوان پرداخته شده است

  .ستشناسی شعر کودك و نوجوان انوجوان پرداخته شده است و فصل بیست دوم، گفتاري در مورد آسیب

تحلیل روانشناختی ادبیات کودك و نوجوان در آثار «ي نامهدر پایان) 1389(مهري شجاعی ماسوله

به بررسی محتواي شعر و داستان مرادي کرمانی و » دوستهوشنگ مرادي کرمانی و مصطفی رحمان

لبرگ و و پیاژه، اریکسون، کو(دوست و همچنین تحلیل آثار آن دو، براساس نظریات روانشناسان رحمان

  .پرداخته است) بندورا

در شش بخش، به بررسی ابعاد شعر » پژوهشی در شعر کودك«در کتاب  )1379(پورمنوچهر علی

  . کودك پرداخته است

به » ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن«هایی از کتاب در بخش )9213(ثریا قزل ایاغ

ان و نوجوان و شعر کودك پرداخته است و در فصل هاي سنّی کودکشناختی گروهموضوع شناخت روان

  . شناسی پرداخته استدهم، به بررسی شعر کودك و مضامین شعر کودك و نوجوان بر اساس علم روان

اکبر صابر و ي علینامههوپبررسی تطبیقی شعر کودك در هوپ«ي در مقاله ) 1392(رامین محرّمی

ي علی اکبر صابر و عناصر داستانی و پیام در اشعار کودکانه به بررسی قوالب شعري،» دیوان نسیم شمال

شمال براي کودکان ي اشعاري که نسیمنسیم شمال پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که همه

. سروده، روایی و در قالب قصه است؛ ولی برخی از اشعار صابر روایی و برخی دیگر توصیف یا ترانه است

سازي حقایق زندگی و تعلیم بخشی به حیوانات براي عینی و ملموسفابل و شخصیتاستفاده از نماد، 

هاي شاعري هر دو شاعر است؛ ولی بسامد فابل و تشخیص در مباحث دینی، اخالقی و آموزشی، از شیوه

  . دیوان نسیم شمال خیلی بیشتر از اشعار صابر است

در دو بخش به بررسی  »ك و نوجوانرازکاوي ادبیات کود«در کتاب ) 1389(ناهید محمدبیگی

در بخش اول، به تعریف شعر کودك، ارزش بالغی و زیباشناختی شعر کودك، . ادبیات کودك پرداخته است
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مضامین شعر کودك و در بخش دوم به طور مختصر، به تحلیل آثار شاعران شعر کودك و نوجوان از جمله 

 .نژاد پرداخته استندوست، جعفر ابراهیمی و افسانه شعبامصطفی رحمان

  :پژوهش روشمواد و  - 1-6

توصیفی است که پس از ذکر مقدماتی  _اي و روش تحلیلی این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه

-میي آن، به بررسی فرم و محتواي شعر کودك و نوجوان ي ادبیات کودك و نوجوان و تاریخچهدرباره

محمود : ي کودك و نوجوان از قبیلعران مشهور حوزهبه همین منظور سعی شده است شعر شا پردازد؛

نژاد، اسداهللا شعبانی، ناصر نیا، افسانه شعبانکیانوش، جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، شکوه قاسم

مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین براي تعمیم دادن نتایج این پژوهش به کل شعر کودك و ... کشاورز و

ي کودك و نوجوان بر این شعر افراد نامبرده، از اشعار دیگر شاعران حوزه نوجوان سعی شده است عالوه

  .نیز استفاده شود
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  ادبیات کودك و نوجوان - 2-1

شناسی و توجه به درك مخاطب در آفرینش ادبی نقشی اي نه چندان دور، مخاطباگر چه در گذشته

قلمرو ادبیات چنان گسترده شده است که نویسندگان و شاعران با توجه به مخاطبان نداشت؛ اما امروزه 

. شودهاي جدید ادبی ارائه میشناسی نظریهآفرینند و بر اساس همین مخاطبخاص خود، اثر ادبی می

ه بخشی از ادبیات معاصر به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد که با توجه به مخاطبان خاص شکل گرفت

- هایی است که ارزش ادبی یا هنري دارد و براي کودکان و نوجوانان پدید مییا سرودهنوشته « است و آن

ادبیات کودکان و نوجوان هم شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه است؛ مانند الالیی، متل و قصه و . آید

آیند؛ مانند جوان پدید میي شاعران و نویسندگان براي کودکان و نوهم شامل آثاري است که به وسیله

  ) 164: 2، 1376میرهادي، (».داستان، نمایشنامه و شعر

هاي ها، افسانهي ادبیات کودك و نوجوان در زبان فارسی و در نظر گرفتن الالییبا مروري بر پیشینه

فرهنگ  توان قدمت آن را با قدمتاند، میخواندهکه مادران به هنگام خواب براي کودکان می... دیرین و

ادبیات کودکان را شاید بتوانیم ادبیات متحول شفاهی بنامیم که تغییر شکل داده و به «برابر دانست؛ در واقع 

  ) 15: 1381واحد، عبداللهی.(شودصورت مکتوب براي کودکان و نوجوانان نوشته می

پدید آمدند که ...نه و نامه، کلیله و دماز قرون پنجم و ششم قمري به بعد متون منثوري از قبیل قابوس

شدند؛ اما ادبیات کودك و ساالن نوشته شده بودند؛ ولی براي کودکان نیز مفید واقع میدر اصل براي بزرگ

نسیم شمال، به همراه میرزا علی اکبر «ي مشروطه شکل گرفت و نوجوان به معناي امروزي آن در دوره

از نخستین پیشگامان وادي نو مکشوف ادبیات کودکان و آبادي، ایرج میرزا و بهار صابر، میرزا یحیی دولت

محمدخانی، (».اندي ادبیات پارسی بودهنوجوانان این سرزمین و از نخستین سرایندگان شعرهاي کودکانه

به  دلیل پرداختن به ادبیات کودك در این دوره، تحوالت نوگرایی بود که در ادبیات مشروطه) 275: 1384

توانستند در خدمت مفاهیم مربوط به کم کم به اشعاري راه پیدا کرد که می» کودکیمفهوم «وجود آمد و 

را به خود همراه داشته » بازي و کودکی«ترین نیازهاي کودك به ویژه دنیاي کودکان باشند؛ ادبیاتی که مهم

بلکه  بینی کودکان هدف شاعران این عصر نیست؛اما صرف توجه به جهان) 456: 1387سالجقه، .(باشد

برخی از این شاعران با مخاطب قرار دادن کودك، زبان به انتقاد طنزآمیز از خفقان موجود در جامعه 
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- براي کند کردن تیغ انتقاد خود و کنترل واکنش صاحبان قدرت و حکومت، حرف«پرداختند؛ به بیانی دیگر 

راوي شعر را کودك قرار داده،  کردند و به همین منظور، گاهیهاي خود را در ظرف زبان کودکان ارائه می

ي نمونه) 10: 1389غالمرضایی، (».کنندشاگردي مطرح میمسائلی از زبان او در مکالمه با پدر، مادر و هم

  :مشهور آن، شعري روایی زیر از ایرج میرزا است

ــري   ــان پس ــی خ ــاس قل ــت عب   داش

ــم ــان     اس ــردان خ ــی م ــود عل   او ب

  يِ مـردم مـی جسـت   کالسکه   پشت

ــحرگه ــب   دم هــر س ــر ل   جــو   در ب

ــد   ــره و ب ــره خی ــود آن پس ــکه ب   بس

  گفـت لَلـه لَـج مـی کـرد     هر چه مـی 

ــه  ــا الن ــر کج ــود    يه ــکی ب   گنجش

  گفـت کَمسـت  دادنـد مـی  هر چه می

  نـــه پـــدر راضـــی از او نـــه مـــادر

  من ایـن قصـه بخـوان      اي پسر جان

  

  هنــــريبــــی ادب و بــــی   پســــر  

ــت ــان     کُلف ــه اَم ــتش ب ــه زِ دس   خان

  خَســتمــی نشــین راکالســکه   دل

  بــه گــل رفتــه فــرو   بــود چــون کــرم

  همــــه از او بدشــــان مــــی آمــــد

ــج مـــی  ــه هللا کَـ ــنَش را بـ ــرددهـ   کـ

ــه گنجشـــــک درآوردي زود    بچـــ

  مادرش مات کـه ایـن چـه شکمسـت    

  نــــه معلــــم نــــه هللا نــــه نــــوکر 

ــل  ــو مث ــو مش ــان    ت ــردان خ ــی م   عل

  )155: 1356ایرج میرزا، (               

اهر براي کودکان و نوجوانان سروده شده است از فضاي سیاسی و همچنین دهخدا در شعري که به ظ

  :اجتماعی موجود گالیه کرده است

  بخواب ننه یک ســــر دو گوش آمده            خاك به سرم بچه به هـــــوش آمده

  دره گربه میـــــــاد بزبزي ره مــــی            خوره گریه نکــــن لولو میـــــاد می

  بتــّـــرکی، این همه خوردي کمـه؟ -            گشـنمه -ننـــه چته؟ -اههاهــــه  -

  الالي جونم گلم باشـــی کیش کیش           چخ چخ سگه، نازي پیشی، پیش پیش -

  دم گریه نکـــن فردا بهــت نون می -          دم از گشنــــــگی ننه دارم جون می -

  ...ره می    گریه نکــــن دیزي داره سر-           ره میاي واي ننــــه جونـم داره در  -

  )92: 1387پور،  آرین(                                                                                     

ي او از که انگیزه نسیم شمال نیز در شعري انتقادي، کودك را مخاطب خود قرار داده است؛ در حالی

  :ساالن استسازي بزرگن او آگاهسرود
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   جــــون داد مکــــن الولــــو میــــاد بچــــه

ــه ــی   خفـ ــاد مـ ــو میـ ــو الولـ ــردت شـ    بـ

ــی  ــرپا مــ ــه ســ ــه لقمــ ــوردت لقمــ   خــ
  

ــاد  ــو میــــ ــن الولــــ ــاد مکــــ    داد و فریــــ

ــی دردت ــب آب روان مـــــــــ    در لـــــــــ

ــاد  ــو میـــ ــاد مکـــــن الولـــ    از وطـــــن یـــ
  

  بچه جون داد مکن الولو میاد

ــر؟   ــی زاغ پیـ ــرده یکـ ــه مـ ــو چـ ــه تـ    بـ

ــان  ــه عریــ ــر  همــ ــان و فقیــ    و پریشــ
  

ــغیر  ــوك و صـــ ــه مفلـــ ــرانش همـــ    دختـــ

  فکـــــــر اوالد مکـــــــن الولـــــــو میـــــــاد
  

  بچه جون داد مکن الولو میاد

   تــــو کجــــا صــــحبت صــــلحیه کجــــا

ــا   ــه کجـــــ ــه آن زن علویـــــ    قصـــــ
  

ــا    ــه کجـــ ــ ــه عدلیـ ــق بـــ ــدرت نطـــ    قـــ

ــاد   ــو میـــ ــن الولـــ ــناد مکـــ ــل اســـ    جعـــ
  

  )113: 1326نسیم شمال، (بچه جون داد مکن الولو میاد

ي معاصر، ادبیات کودکان در معناي واقعی خود شکل گرفت و از ادبیات مشروطه و در دورهبا گذر 

در این سال چرخشی بنیادین در . ي عطفی در تاریخ ادبیات کودك و نوجوان استنقطه 1340سال 

هاي جدید، سن مطالعه را تقریباً سه سال پایین  روش تدریس و مطالب کتاب. هاي درسی پدیدار شد کتاب

در همین سال نخستین کتاب مدون ادبیات کودك . خوان چندین برابر شد آورد و بدین ترتیب جمعیت کتاب

کانون پرورش فکري  1344شوراي کتاب کودك کار خود را شروع کرد و در سال  1341در سال. چاپ شد

اي  ي تازه توان دوره را می 1340هاي پس از  سال لذا  )31: 1385حجازي، (.کودك و نوجوان به وجود آمد

در این دوره اهمیت ادبیات کودك در رشد فکري و پرورش اندیشه و . در ادبیات کودك و نوجوان دانست

هاي کودکان  ي این دوره توجه به نیاز ویژگی عمده. تخیل از دوران کودکی و نوجوانی در ایران شناخته شد

 ) 65: 2، ج1376انوشه، .(ان در برابر آثار ترجمه شده استي آن و رشد ادبیات ویژه

رشد روز افزون جمعیت و جوان شدن آن، و . سرعت بیشتري یافت 60و  50ي  ادبیات کودك در دهه

. آموزان و بهبود نسبی اوضاع اقتصادي، توجه به کودکان و نوجوانان را افزایش داد باال رفتن درصد دانش

هاي  هشیاري اجتماعی کودکان ایرانی را باالتر برد و بر وسعت تجربه 1357در سال پیروزي انقالب اسالمی 

در این این دو دهه، مخصوصاً . هاي دیگر را براي کار نویسندگان و شاعران فراهم نمود آنان افزود و زمینه

د و ها رش ي زمینه در همه. پس از انقالب، صحبت از یک شاعر و یک نویسنده یا یک تصویرگر نیست

ناخواه درصد کارهاي نامناسب و مبتذل نیز فزونی یافت و همزمان با آن  شود و خواه  گسترش مشاهده می

 در این ایام به اسامیِ علی اشرف . ي نقد کتب کودکان به وجود آمد گیري و جدیت بیشتري در زمینه سخت
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Abstract 
      Form and content of poems for children affected by mental structures and worldview 
are addressed; So that the image Frynyhay positive correlation with the power of art and 
the use of language learning and thinking audience; The lyrics content changes due to 
growing age group. In this paper, the form and content of poems for children were 
analyzed in two distinct parts. Elements imagery in poems for children taken from the 
surrounding audience that fits to know the audience. Since the children in different age 
groups, special features and worldview of these forms, in different age groups and with the 
growth of age, the simple mode, beyond and becomes more complex, for example, in 
poetry groups Sunni militants in the a and b side of similes and metaphors taken from the 
surrounding audience and fanciful concepts seen in poetry groups D and e; Thus, the age of 
the audience, in poetry and older age group (C) picture literary Frynyha simply come from 
fairly certain to take shape. In these poems, music and outer side as groups A and B does 
not matter; because the children at younger ages than content, the meter shows interest. 
The internal songs, the lyrics of these groups, often literal arrays, especially puns and 
mechanisms of replication is used and the outer songs, poetry weight in A and B age group 
is particularly important for children's language as spoken language the poet is trying to 
keep the parts of speech. Depending on the age and intellectual growth of the audience, the 
frequency content of six content, the variables that indicate the importance of children's 
poetry with poets in the audience. In fact, poetry for children by shifts in audience 
(different age groups of children) is written. Poets poetry for children and adolescents, "I" 
forgot your real adult, and language have chosen audience; based on this, the content of his 
poems to suit the audience's worldview. The main element content of the lyrics in age 
groups A and B naturalism and entertainment. 
The study sample, poems poets past three decades, the field of children, including Jafar 
Ebrahimi, Mostafa Rahmandoust, afsane Shabannejad,asadollah Shabani, Nasser 
keshavarz and Mahmoud kianoosh. 
Keywords: poems for children, form, content, imagery. 
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