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 چکیده

محتوای  شود.کودک پرداخته میهش حاضر به بررسی و تحلیل کارکرد ساختار آوایی در شعر در پژو

ه وزن کای هشعر کودک و نوجوان، تحت تأثیر ساختار شعر و ساختار ذهنی مخاطب قرار دارد؛ به گون

، بافت براینآهنگین و استفاده از زبانِ معیار، همبستگی مثبت با قدرت یادگیری مخاطب دارد؛ بنا
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اضر ژوهش حپشود. برای این منظور، در به بررسی و تحلیل ساختار آوایی در شعر کودک پرداخته می
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 . مقدمه1-1

گرایان ل و انقالب ادبی قرن بیستم داشت. ساختارسزایی در تحوّهب مطالعات ساختارگرایان نقش

دانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی، تکیه باید بر فرم باشد اثر ادبی را شکل)فرم( محض می»

ای زبانی و ادبی در قرن بیستم مطرح (. ساختارگرایی به عنوان نظریه147: 1383شمیسا، «)نه محتوا

ی توان در نظریات زبان شناسیِ فردینان دوسوسور جست. دوسوسور مجموعهی آن را میریشهشد و 

نامند. وی به می« ساختار»نامیده است که عمدتاً آن را « نظام»یا « سیستم»های زبانی را منسجم نشانه

ته است. از های ذاتی زبان دانسپیوستگی اجزای این مجموعه اشاره کرده و آن را جزء مهمترین ویژگی

ها بر اساس ارتباط با یکدیگر های آندیدگاه او اجزاء و عناصر زبان به خودیِ خود نقشی ندارند و نقش

ای از عناصر پراکندهی زبان مجموعه»(. او بر این باور بود که 15: 1388شود)پورنامداریان،مشخص می

ء دیگر وابستگی دارد و ارزش هر بلکه دستگاه منسجمی است که در آن هر جزء به جز متجانس نیست؛

ساختار، حاصل » (. بر اساس این نظریه185: 1381)علوی مقدم، « واحد، تابع وضعِ ترکیبی آن است

ی عناصر اثر ادبی ی اثر با یکدیگر است؛ یعنی ارتباط ذاتی میان همهی روابط عناصر تشکیل دهندهکلیه

)همان، « دهندگیرند و به اثر انسجام و یکپارچگی مییو هنری که تمامیّت و کلیّت آن اثر را در بر م

های خود را مستقیم یا دخالت ،وجود آمدن یک اثر ادبی عوامل گوناگونه برای ببه عبارت دیگر  (.186

مخاطبان خود قرار  ادبی مورد توجه و یا ردّ  گردد که یک اثراین عوامل باعث می ؛گذارندغیر مستقیم می

ت و گردد که یک اثر از نظر شدّیکی از عوامل مهم در ایجاد اثر ادبی است و باعث می ساختارلذا ؛ گیرد

ی ساختار ارتباط اجزای تشکیل دهنده ؛ همچنین،ضعف جریانات موجود در آن مورد بررسی قرار گیرد

اجزای  شود و در عین جامعیت اثر،مییک وحدت موضوعی کل  که باعث ایجادیک اثر ادبی با هم است 

که  یفیتعار ی تشکیل دهنده از دست ندهند.آن استقالل خود را نیز به عنوان مجموعه یکیل دهندهتش

ساخت، حاصل روابط  ایساختار »  مطالب است: نیهم دیمؤ یتا حدود ، نیزاز ساختار ارائه شده است

 یارتباط ضرور یجهیساختار نت گر،ید . به عبارتدهدیم لیاست که اثر را تشک یعناصر یهیمتقابل کل
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این  (.185:1388 ،یرصادقی)م« شودیاثر م یکپارچگیاست که موجب  یکل هنر کی یاجزا انیم

ی نویسنده یا مؤلف به صورت آگاهانه باشد ولی معموالً چندان تناسب و ارتباط هر چند ظاهراً آفریده

 (.175: 1383ربطی به نیّت او ندارد)شمیسا،

در بدالقاعدهد. از میان منتقدان بالغت اسالمی ایی تشکل میاساس ساختار آوایی را بافت آو

ر آوایی ساختا زیباشناختی و تحلیل یجرجانی و از میان منتقدان غرب، یاکوبسن و لوی استروس نظریه

م رکیب کالتجموعه می نظم استوار کرده و بر این باورند که زیبایی یک واژه در بافت و خود را بر پایه

ختار نظم یاد ها از ساختار آوایی با عنوان سا( برخی102: 1390شود.)آقاحسینی و زارع، احساس می

گانی و وایی، واژآهای ها و توازنساختار نظم شامل مجموعه تناسب»اند: اند و در تعریف آن گفتهکرده

فیه، ن، قازوشود. ها و تکرارهای خاصی ایجاد مینحوی در متن است، که الگوهای آن از طریق آرایش

 (.79:1376اخالقی، «)ردیف، انواع جناس ها و سجع ها و صناعات دیگر از این گونه اند

 سیقیایییبایی موزعالوه بر نقشی که در »ای است که آن در شعر به اندازه اهمیّتو  ییآوا زیباشناسی

 ها،اژهوشکار آی ی معنا و بدون توجه به معنشعر دارد گاه هماهنگ با سایر ارکان، خود القا کننده

یت هنگامی به ( این نقش و اهم94ّ: 1394)صهبا، « گر عواطف است.آفرین و بیانتصویرساز و زیبایی

ی در ه موسیقکبان شعر، کودکان و خردساالن باشد؛ بدین دلیل شود که مخاطگر میشکل بارزتر جلوه

، سخنی شعر کودک»ه است: ای که در تعریف شعر کودک آمدبه گونه شعر کودک ارزش خاصی دارد؛

کیه بر تفیه و گیری از وزن و قاآهنگین است که با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقیایی کلمات و بهره

ازی بی یزهشناسی و موسیقیایی کودک و غرسادگی به زیبایی مضمون و معطوف و عنصر تخیّل و ذوق

وسیقی کلمات کودک و به تَبع آن، م( ساختار آوایی در شعر 287: 1387پوالدی، «)دهد.او پاسخ می

 .یر داردیز تأثشود، در فهم و دریافت معنی نو تکرار کالم عالوه بر این که باعث التذاذ ادبی می
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 تحقیق یپیشینه .1-2

شعر کودک پرداخته نشده است، با تأمل در ساختار آوایی بررسی اگرچه تاکنون، در پژوهشی مستقل به 

ها به ای از آنهای پراکندهتوان در بخش، میی ادبیات کودکدر حوزه گرفتههای انجام در پژوهش

ی توان پیشینه؛ لذا با توجه موضوع پژوهش حاضر، میدست یافت  -هر چند اندک- مطالبی متشابه

 :کردبه دو بخش تقسیم  پژوهش را

 اند: ی ساختار آوایی انجام گرفتههایی که در بارهالف( پژوهش

 زيزیعتحلیل زيباشناختی ساختار آوايی شعر احمد »ی آقاحسینی و زینب زارع در مقالهحسین 

تاب ک  یدریچه  به تحلیـل زیباشـناختی سـاختار آوایـی از( 1389«)های مکاشفهبراساس کفش

 یقالهوحانی در ماند. مسعود رکردهاشاره  هـای آنو به برخی از ویژگـی پرداختههای مکاشفه کفش وی،

بررسی  به( 1394«)نگاهی زيباشناختی به ساختار آوايی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی»

مسعود  آن پرداخته است. یهدهند ای تشکیلی دوم آهوی کوهی و اجزمجموعه شعر هزارهروساخت 

یصر قتحلیل زيباشناختی ساختار آوايی شعر »ی روحانی و محمد عنایتی قادیکالنی در مقاله

ی این ندههای تشکیل دهی روشبندی دقیق همهبه بررسی ساختار آوایی و دسته (1391«)پورامین

 . اندردهکاند، اشاره گیری این ساختار شکل داشتههایی که در شکلساختار پرداخته و به آرایه

 اند:ی موسیقیِ شعر کودک انجام گرفتههایی که در بارهب( پژوهش

شعر کودکانه و پیدايش زيبايی شناسی کالمی »ی مقاله شناس الری و همکاران درمحمد حقعلی

شناسی کالمی در کودکان پیدایش و تکوین زیبایی ،رقیه حسن ینظریه( بر اساس 1389)«در کودکان

شکل بر محتوا  ،ی کودکان از ادبیاتهای این تحقیق در تلقّبراساس یافتهاند. دادهمورد بررسی قرار را 

از  ؛کندهای آینده نقش عمده ایفا میها در سالی در شکوفایی توان ادبی آنغلبه دارد و پرورش این تلقّ

های اولیه کودکی به جای طرح بویژه در سال ،این رو بهتر است که در تهیه و نگارش اشعار کودکانه

مریم  ه خاصی مبذول شود.ر توجّ مضامین پیچیده و آموزشی به زیبایی شکل و چگونگی بیان اشعا
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شناسی اشعار کودک و نوجوان سبک»ی تیغ و مسعود زندوانی در بخشی از مقالهخلیلی جهان

ی یمینی شریف پرداخته است؛ ( به بررسی سطح آوایی اشعار کودکانه1390)«عباس يمینی شريف

انی و تصويرآفرينی در های زبترين ويژگیبررسی اصلی»ی زاده در بخشی از مقالهمحمود صادق

نامه های زبانی پرداخته است. فاطمه فتحی در پایانسازی( به برجسته1393«)اشعار رحماندوست

های زيبايی شناختی شعر کودک در آثار جعفر بررسی جنبه»مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 

ل، موسیقی، محتوا و زبان های زیبایی شعر در چهار محور تخیّبررسی جنبه( به 1393«)ابراهیمی

شناسی آثار يیزيبا»ی پرداخته است.  ناصر کاظم خانلو و همکاران در مقالهاشعار جعفر ابراهیمی 

ناصر کشاورز  یانهر کودکاشعاشناسی های زیباشناخت و معرفی جنبه به( 1394)«ناصر کشاورز

 اند.پرداخته

 اهداف تحقیق. 1-3

 گیری از ساختار آوایی در شعر کودک.های مختلف بهرهتبیین روش .1

 تبیین و تحلیل ارزش ساختار آوایی در شعر کودک. .2

 تبیین رابطه ارزش موسیقیایی و فهم متن در شعر کودک .3

 تبیین هدف شاعران از توجه به ساختار آوایی شعر کودک. .4

 هاپرسش. 1-4

 گیرد؟می انجام هاییچه صورتساختار آوایی در شعر کودک به  .1

 ساختار آوایی در شعر کودک از چه نظر ارزش دارد؟ .2

 ارزش موسیقیایی و فهم متن چه ارتباطی باهم دارند؟ .3

 اند؟مخاطب زدهی به کدام نیاگیری از ساختار آوایی در صدد پاسخشاعران با بهره .4

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/794714
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/794714
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 اهمیت و ضرورت تحقیق. 1-5

-های مختلف پرداختهی ادبیات کودک به تحلیل و بررسی شعر کودک از جنبهران حوزهگپژوهش اگرچه

ها به اند ولی در هیچ یک از آنها بر ارزش موسیقیایی شعر کودک تأکید داشتهاند و در این پژوهش

 انجام گیرد.هایی در این حوزه ساختار آوایی پرداخته نشده است؛ لذا ضرورت دارد که پژوهش اهمیّت

 روش تحقیق. 1-6

تحقیق،  دفه به دستیابی برای و است تحلیلی انجام گرفته –توصیفی  مطالعه، بر اساس روش این

کتاب و  قالب رد که تحقیق موضوع با مرتبط مآخذ و منابع محتوای مراجعه به پس از نیاز مورد اطالعات

ط با ساختار مطالب مرتب سپس و شده برداریفیش انتشار یافته بودند، با روش سندکاوی علمی مقاالت

 مورد تحلیل قرار گرفته است. و استخراج آوایی

 مشکالت تحقیق. 1-7

 .دسترسی دشوار به منابع، به ویژه اشعار کودکانه 

 ی پژوهش در شعر کودک.عدم وجود پیشینه 
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 فصل دوم

 مبانی نظری تحقیق
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 ادبیات کودک و نوجوان -2

ش ادبی شناسی و توجّه به درک مخاطب در آفرینای نه چندان دور، مخاطباگر چه در گذشته

وجّه به با ت نقشی نداشت؛ اما امروزه قلمرو ادبیات چنان گسترده شده است که نویسندگان و شاعران

رائه اد ادبی های جدیشناسی نظریهآفرینند و بر اساس همین مخاطبدبی میمخاطبان خاصّ خود، اثر ا

خاصّ  خاطبانمشود. بخشی از ادبیات معاصر به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد که با توجّه به می

د و هنری دار هایی است که ارزش ادبی یایا سرودهنوشته ». ادبیات کودک و نوجوان شکل گرفته است

هی هنگ شفاآید. ادبیات کودکان و نوجوان هم شامل بخشی از فرکودکان و نوجوانان پدید میبرای 

 گان برایویسندی شاعران و نعامه است؛ مانند الالیی، متل و قصه و هم شامل آثاری است که به وسیله

 ( 164: 2، 1376میرهادی، «)آیند؛ مانند داستان، نمایشنامه و شعر.کودکان و نوجوان پدید می

ای ه، افسانههاییی ادبیات کودک و نوجوان در زبان فارسی و در نظر گرفتن الالبا مروری بر پیشینه

گ دمت فرهنرا با ق توان قدمت آناند، میخواندهدیرین و... که مادران به هنگام خواب برای کودکان می

داده  غییر شکلم که تل شفاهی بنامیادبیات کودکان را شاید بتوانیم ادبیات متحوّ»برابر دانست؛ در واقع 

اما بر اساس  (15: 1381واحد، شود.)عبداللهیو به صورت مکتوب برای کودکان و نوجوانان نوشته می

دمنه و  لیله ونامه، کمتون منثوری از قبیل قابوس ،از قرون پنجم و ششم قمری به بعدمنابع مکتوب، 

  .ندشدقع میفید واموشته شده بودند؛ ولی برای کودکان نیز ساالن ن...پدید آمدند که در اصل برای بزرگ

نسیم شمال، به »ی مشروطه شکل گرفت و ادبیات کودک و نوجوان به معنای امروزی آن در دوره

آبادی، ایرج میرزا و بهار از نخستین پیشگامان وادی نو همراه میرزا علی اکبر صابر، میرزا یحیی دولت

ی ادبیات نوجوانان این سرزمین و از نخستین سرایندگان شعرهای کودکانهمکشوف ادبیات کودکان و 

( دلیل پرداختن به ادبیات کودک در این دوره، تحواّلت 275: 1384محمدخانی، «)اند.پارسی بوده

کم کم به اشعاری راه پیدا کرد که « مفهوم کودکی»به وجود آمد و  نوگرایی بود که در ادبیات مشروطه

ترین نیازهای کودک به د در خدمت مفاهیم مربوط به دنیای کودکان باشند؛ ادبیاتی که مهمتوانستنمی
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-( اما صرف توجّه به جهان456: 1387را به خود همراه داشته باشد.)سالجقه، « بازی و کودکی»ویژه 

 بینی کودکان هدف شاعران این عصر نیست؛ بلکه برخی از این شاعران با مخاطب قرار دادن کودک،

برای کند کردن تیغ انتقاد »زبان به انتقاد طنزآمیز از خفقان موجود در جامعه پرداختند؛ به بیانی دیگر 

کردند های خود را در ظرف زبان کودکان ارائه میخود و کنترل واکنش صاحبان قدرت و حکومت، حرف

-مکالمه با پدر، مادر و هم و به همین منظور، گاهی راوی شعر را کودک قرار داده، مسائلی از زبان او در

ی مشهور آن، شعری روایی زیر از ایرج میرزا ( نمونه10: 1389غالمرضایی، «)کنند.شاگردی مطرح می

 است:

 داشت عباس قلی خان پسری

 او بود علی مردان خان  اسم

 یِ مردم می جَستکالسکه  پشت

 جو  در بر لب  هر سَحرگه دم

 بسکه بود آن پسره خیره و بد

 گفت لَله لَج می کرده میهر چ

 گنجشکی بود  یهر کجا النه

 گفت کَمَستدادند میهر چه می

 نه پدر راضی از او نه مادر

 من این قصه بخوان  ای پسر جان

 

 هنریبی ادب و بی  پسر 

 خانه زِ دَستش به اَمان  کُلفت

 خَستنشین را میکالسکه  دل

 به گِل رفته فرو  بود چون کرم

 بَدشان می آمدهمه از او 

 کرددَهَنَش را به هلل کَج می

 بچه گنجشک درآوردی زود

 مادرش مات که این چه شکمست

 نه معلم نه هلل نه نوکر

 علی مردان خان  تو مشو مثل

 (155: 1356)ایرج میرزا،                

اسی سی ایهمچنین دهخدا در شعری که به ظاهر برای کودکان و نوجوانان سروده شده است از فض

 و اجتماعی موجود گالیه کرده است:

 بخواب ننه یک ســــر دو گوش آمده            خاک به سرم بچه به هـــــوش آمده
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 درهـــیگربه میـــــــاد بزبزی ره مـ            خورهگریه نکــــن لولو میـــــاد می

 ین همه خوردی کمـه؟ی، ابتــّـــرک -            گشـنمه -نـــه چته؟ن -اهــــه اهه -

 الی جونم گلم باشـــی کیش کیشال           چخ چخ سگه، نازی پیشی، پیش پیش -

 دمریه نکـــن فردا بهــت نون میگ -          دماز گشنــــــگی ننه دارم جون می -

 ره...می ریه نکــــن دیزی داره سرگ-           رهای وای ننــــه جونـم داره در می -

 (92: 1387پور، آرین)                                                                                     

ی او هانگیز که نسیم شمال نیز در شعری انتقادی، کودک را مخاطب خود قرار داده است؛ در حالی

 ساالن است:سازی بزرگاز سرودن او آگاه

  الولو میادجون داد مکن بچه

  بردتد میشو الولو میاخفه

 خوردتلقمه لقمه سرپا می

 

  داد و فریاد مکن الولو میاد 

  در لب آب روان می دردت

  از وطن یاد مکن الولو میاد

 

 بچه جون داد مکن الولو میاد

  به تو چه مرده یکی زاغ پیر؟

  همه عریان و پریشان و فقیر

 

 

  دخترانش همه مفلوک و صغیر 

 فکر اوالد مکن الولو میاد

 

 بچه جون داد مکن الولو میاد

  تو کجا صحبت صلحیّه کجا

  قصه آن زن علویه کجا

 

  قدرت نطق به عدلیّه کجا 

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

رفت و د شکل گکودکان در معنای واقعی خوی معاصر، ادبیات با گذر از ادبیات مشروطه و در دوره

دین در ی عطفی در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان است. در این سال چرخشی بنیانقطه 1340سال 

های جدید، سن مطالعه را تقریباً سه سال های درسی پدیدار شد. روش تدریس و مطالب کتابکتاب

ون سال نخستین کتاب مد بر شد. در همینخوان چندین براپایین آورد و بدین ترتیب جمعیت کتاب

 1344شورای کتاب کودک کار خود را شروع کرد و در سال  1341ادبیات کودک چاپ شد. در سال

 1340های پس از سال لذا  (31: 1385)حجازی، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به وجود آمد.

شد ت. در این دوره اهمیّت ادبیات کودک در رنسای در ادبیات کودک و نوجوان دای تازهتوان دورهرا می

ی این هی عمدفکری و پرورش اندیشه و تخیّل از دوران کودکی و نوجوانی در ایران شناخته شد. ویژگ

، 1376ی آنان در برابر آثار ترجمه شده است.)انوشه، های کودکان و رشد ادبیات ویژهدوره توجّه به نیاز

 ( 65: 2ج

سرعت بیشتری یافت. رشد روز افزون جمعیت و جوان شدن آن،  60و  50ی ادبیات کودک در دهه

را افزایش آموزان و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، توجّه به کودکان و نوجوانان و باال رفتن درصد دانش

هشیاری اجتماعی کودکان ایرانی را باالتر برد و بر وسعت  1357داد. پیروزی انقالب اسالمی در سال 

های دیگر را برای کار نویسندگان و شاعران فراهم نمود. در این این دو ی آنان افزود و زمینههاتجربه

ی دهه، مخصوصاً پس از انقالب، صحبت از یک شاعر و یک نویسنده یا یک تصویرگر نیست. در همه

ونی ناخواه درصد کارهای نامناسب و مبتذل نیز فزشود و خواه ها رشد و گسترش مشاهده میزمینه

در این ی نقد کتب کودکان به وجود آمد. گیری و جدیّت بیشتری در زمینهیافت و همزمان با آن سخت

پور و به خصوص ایام به اسامیِ علی اشرف درویشیان، فریدون دوستدار، رضا رهگذر، قدسی قاضی

های های دههههمراه با تعمیق برنام 70ی خوریم. ادبیات کودکان در دهههوشنگ مرادی کرمانی برمی

بر دستیابی به اطالعات، حضور المللی عالوهها، تسهیل ارتباطات بینگذشته، ورزیدگی در اجرای فعالیت
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تر نمود. در این دهه، رنگادبیات کودکان و نوجوانان ایران و فعاالن این زمینه را در عرصه جهانی پر

ها در که آغاز فعالیت برای آن –معلول فعالیت شامل حال همه کودکان و نوجوانان شد؛ از کودکان 

تا کودکان پناهندگان به ایران یا کودکان کانون اصالح و تربیت. یکی از اقدامات   -ی قبل استدهه

ی کودکان و نوجوانان توسط شورای کتاب کودک نامهاساسی و اصولی این دهه، تهیه و تدوین فرهنگ

تاریخ ادبیات کودکان و »ی تشر شد. آغاز تهیهجلد ششم آن نیز من 1379است که در تابستان 

   (46: 1385)حجازی، نیز این دوره است.« نوجوانان

فکری  ن پرورششناسی اهمیّت بیشتر یافت و کانواین نگرش جدید، با توجّه به پیشرفت علم روان 

رتند د که عبایم کرسهای مختلف تقی آن، ادبیات این مخاطبان را به گروهکودکان و نوجوانان نیز بر پایه

 از:

 های قبل از دبستان(گروه سنّی الف )سال

 های اول، دوم، سوم دبستان(گروه سنّی ب )سال

 های پایانی دبستانی(گروه سنّی ج )سال

 های راهنمایی(گروه سنّی د )سال

 های دبیرستان(گروه سنّی ه )سال

و طـرح مشخـصی به طور عمد یا غیر  بندی هر گونه متنی که بـا چـارچوبلذا بر اساس این دسته 

کند و این شود؛ بـه صورتی کـه کـودک و نوجوان بـا آن ارتبـاط برقرار میعمد برای کودکان آفریده می

رابطه منجر به بر انگیختن احساسات، عواطف و پدیـد آمـدن لـذت زیبـاشناختی شود و تأثیرات خاص 

-شود، ادبیات کودک و نوجوان نامیده میاو روحی روانی روی کودک بگذارد و سبب شناخت 

ها معتقد بر عدم کودکانه بودن این بخش از با وجود این دیدگاه، برخی( 13: 1385)محمدی، شود.

 است؛ تصنعی جعلی و ادبیاتی کودک، ادبیات است باور این بر ای که ژاکلینادبیات هستند؛ به گونه

 بین ارتباط امکان عدم به سبب را کودک داستان همچنین او آفرینند.می را آن ساالنچون بزرگ
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-( دلیلی که بر این ادعای خویش بر می31: 1388)خسرونژاد، داند.می ناممکن کودک و ساالنبزرگ

 آورند، چنین است:

ن است باشد، ای ی ادبیات کودکپردازی در حیطهتواند مبنای هر نظریهترین واقعیت که میبنیادی

اطفه و عمان با ای همزآفریند، هر اثر ادبی، هر اثر مکتوب که به گونهکودک را کودک نمیکه ادبیات 

یش و ی خودههای دید و انتظارات آفریننآمیزی افقشناخت کودک درآمیزد و موفق شود، امکان درهم

 (30)همان: کودک را فراهم کند ادبیات کودک است.

رخی از شود بساالن در ادبیات کودک و نوجوانان دیده میبر مبنای همین نگرش که ردّ پای بزرگ

 اند:پژوهشگران در تعریف و تشریح این نوع ادبیات چنین گفته

عه االن جامسها و گفتارهایی است که از طرف بزرگها و سرودهی نوشتهادبیات کودکان مجموعه

 یاتن و ادببین ادبیات کودکای خردساالن فراهم آمده است. از لحاظ موضوعی، فرقی برای استفاده

ردد، گنظیم بزرگساالن نیست و هرچه خارج از برنامه درسی و آموزشی مستقیم هنرمندانه نوشته و ت

کان انات کودا و امکساالن، در تفاوت نیازهشود. تفاوت ادبیات کودکان و بزرگادبیات کودکان خوانده می

د و در شوه میهای دانش بشری برای کودکان نوشتهساالن است. تمامی آثاری که در تمامی حوزو بزرگ

 ( 10: 1371نسب، شوند.)هاشمیآن خالقیت هست، ادبیات کودکان نامیده می

ز ابرخاسته  تـاًسـال و کـودک( ماهیتـاً و هویکه متکی به دو کس است)بزرگ آنجا ادبیات کودک از

ت او قرار دارد، و تمایال هاسال و انگیزهگهای دوگانه است. در یک سو، بزرها و گرایشها، کششچالش

ع از ادبیات را به ( لذا این نو38: 1387هـایش.)خسرونژاد، و در سوی دیگر، کودک و نیازهـا و خواسـته

ات نوین ادبی»ه بینند و معتقدند کساالن خالی از ایراد نمیجهت تأثیرپذیری از فضای اجتماعی بزرگ

به افت  جتماعیی خاص متکی است همراه با افت و خیزهای اه و سرایندهکودک ما از آنجا که بر گویند

 :1382د، و نژاخسر«)و خیز گراییده و روند آن آشکارا از روند تحوالت اجتماعی تأثیر پذیرفته است.

15) 
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 طب خاصی این سخنان، باید گفت که آنچه در این تعاریف مشترک است، تأکید بر مخابا همه

ن شده ، و تدویشود که این آثار برای کودکان و نوجوانان خلق، تولیدها مشخص میی آناست؛ در همه

تا  کوشدند و میکهای تازه آشنا می( و گذشته از اینکه کودکان را با تجربه44: 1385است)قزل ایاغ، 

ه با نیز ر اجتماعی های اخالقی وهای نو و با ارزشی به وجود بیاورد، نکتهها احساسات و اندیشهدر آن

ا را هکند و آنشناساند؛ همچنین به پرورش شخصیت فردی و اجتماعی کودکان کمک میها میآن

سد؛ ر بشناکند تا خود و محیط و مسائل زندگی و فرهنگ جامعه خود و جامعه دیگر را بهتیاری می

-ه میمطالع بهی او را عالوه بر این، به پرورش شخصیت فردی و اجتماعی خواننده کمک کرده، عالقه

بر مهارت  دهد؛ گذشته از این که سرگرم کننده نیز هست،افزاید و ذوق و سلیقه او را پرورش می

 (164 :1376افزاید.)میرهادی، گیری بیشتر از آن میخواننده در درک زبان نوشتاری و بهره

ن ست که بیافاوتی ت، کندسال متمایز میبنابراین آنچه ادبیات کودکان و نوجوان را از ادبیات بزرگ 

بیات ی ادوزهقانِ حساالن وجود دارد؛ از این روی است که امروزه، محقنیازها و امکانات کودکان و بزرگ

افتن ر پی یای تعاملی، دشناسی کودکان، به گونهکودک از یکسو و پژوهشگران علوم تربیتی و روان

ر وجوان، دنودک و خاص برای ایجاد التذاذ در کراهکارهایی برای برقراری ارتباط مؤثرتر با این مخاطب 

بان و زم، با بخش خود هستند. تالشی هنرمندانه در قالب کالهای تکاملی و تعالیکنار تأمین خواست

ودک و ای مناسب و درخور فهم کودک، برای هدایت او به سوی رشد پرثمر. شاعر در شعر کشیوه

 نسبت به ا نیزرو انقالبی در بیان، ذهن کودک و نوجوان  نوجوان بر آن است که عالوه بر ایجاد حرکت

 مندانه ویات هنرتر سازد. بنابراین ادبیات کودک و نوجوان، جز نتر و آگاهدنیای پیرامون خود فعال

ر ده تفکّر زی زمینریهای زبانی و موسیقایی، اغلب در پی ایجاد سؤال و پیشناسانه، و نیز بازیزیبایی

 ( 2: 1395پور، است.)اسکویی و خانیذهن مخاطب خود 

 م کرد:های زیر تقسیتوان ادبیات کودک و نوجوان را در دستهدر یک نگاه کلّی و فراگیر می

 ادبیات کودک و نوجوان به معنی آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان
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 .نواناوجادبیات کودک و نوجوان به معنی تمام آثار چه ادبی و چه غیر ادبی برای کودکان و ن

 .ادبیات کودک و نوجوان به معنی آثار ادبی که کودک و نوجوانان ارائه می کنند

 نند.)سیدمی ک ادبیات کودک و نوجوان به معنی آثاری ادبی و غیر ادبی که کودکان و نوجوانان ارائه

 (6: 1385آبادی، 

 ارتند از:های مهم ادبیات کودک و نوجوان عبویژگی

 .ستهای کودکان و نوجوانان متناسب ابهانایی درک و زبان نوشتاری، تخیّل و تجربا زبان و بیان، تو -

 .کندبه رشد و پرورش شخصیت خواننده کمک می  -

با  پیام را داند و همواره بخشی ازاهمیّت تصویر را برای کودک و نوجوان برابر با اهمیّت نوشته می -

 (59: 2، ج1376)انوشه، کند.تصویر بیان می

 سیر تحوّل و انتقال ادبیات کودک و نوجوان -2-2

و  کودک ادبیّات یبه شمار بیاریم پیشینه یر ادبیّات شفاهیناپذکودک را جزء تفکیک  اگر ادبیّات

آغاز  ، از زمانیاشامروزی مفهوم به کودک د؛ امّا ادبیّاترسمادران می هایالالیی به نخستین نوجوان

 اند:ذکر کرده چهار مرحله کودکان ادبیّات تاریخ شد. برای و نوجوانان کودکان هایوارد کتاب شود کهمی

 ، مانند ایتننظراناز صاحب ای: عدّهشفاهی صورتبه آثار ادبی و انتقال ی آفرينشمرحله. 1

 ها را تنها هنگامی، آنعامیانه شفاهی یهاقصّه عظیم ارزش بودن مسلّم رغم به دارند که ، عقیدههرتس

 شده و نوجوانان کودکان هایوارد کتاب که دانست و نوجوان کودک قلمرو ادبیّات به متعلّق توانمی

 باشند.

شود آغاز می« نوشتن» با اختراع مرحله : اینشفاهی آثار ادبی و نوشتن ی گردآوردنمرحله. 2

و  تربیتی ها و دستورهاییپندآموز، اندرزنامه هایگردد. حکایتباز می پیش هزار سال د پنجحدو به که

( در روزگار باستان النّهرینبین ( و خطّ میخی)خطّ مردممصر باستان )خطّ مردمخطّ هیروگلیف به دینی

و  گردآورنده عنواناز او به  که است کسی ( نخستین.م.قسده ششم )اوایل . ازوپاست آمده دست به
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و  از کلیله ایعمده قسمت )اصلتَنْتْرهپَنْچه  برند. در هند، کتابمی نام عامیانه ها و حکایاتقصّه راوی

 متن ترینکهن ایرانی از پژوهشگران . جمعیاست شده گردآوری پیش هزار سال ( در حدود سهدمنه

 1381، و قایینی دانند.)محمّدی، میاز اسالم ی پیشدوره به ، متعلّقآسوریگ را درخت دکانکو ادبی

، ی ساسانیدوره ؛ به نقل از دانشنامه زبان و ادبیات فارسی: ذیل ادبیات کودک و نوجوان( در ایران11:

در  و عربی ترکی هایبا قصّه از آمیختن پس شد که گردآوری هایی، قصّهپیش سال 1700در حدود 

، پیش سال 1300، در حدود از اسالم پس ( درآمد. همچنینو لیلة لیلة) الفشب هزار و یک کتاب قالب

 برای ایمایه، دستپیش شد و در حدود هزار سال بود گردآوری و قصّه از تاریخ ایآمیزه که رویدادهایی

 پیش حدود سیصد سال به شفاهی آثار ادبی گردآوری یشد. در اروپا سابقه هنامهشا در خلق فردوسی

: ، ویلهلمم1863ـ 1785: )یاکوبگریم ، برادران(، در فرانسهم1703ـ 1628پرو) گردد: شارلباز می

در  باسیله( در نروژ، جامباتیستا م1885ـ1812آسبیورنسن ) ، پتر کریستن( در آلمانم1859ـ1786

. ( در چکسلواکیم1870ـ1811اربن) و کارل ( در روسیّهم1871ـ1826ایتالیا، الکساندر آفاناسیف)

استرالیا  هایامریکا و اسکیموها و بومی پوستسرخ افریقا، بومیان هایقبیله کهن هایقصّه گردآوری

 .است گرفته صورت بیستم بیشتر در قرن

 ، عواملیمرحله : در اینشفاهی از آثار ادبی گرفتن با الهام آثار ادبی يدآوردنپد یمرحله. 3

، و کودک ادبیّات مند بهعالقه و ناشران ، ظهور نویسندگاننهاد مدرسه یافتن ، رونقچاپ صنعت همچون

و  کودکی مفهوم یپیدای ( بهم1778ـ1712روسو)ژاک ( و ژانم1704ـ1632الک)جان هایدیدگاه

بود و  کودکان پیشرو ادبیّات در اروپا، انگلستان دوره رساند. در این یاری و نوجوان کودک رشد ادبیّات

 امیل روسو با کتابژاکژان . در فرانسهگرفتمی صورت هاییفعّالیّت و دانمارک ، سوئد، سویسدر آلمان

: 1372، باشد.)فروغی بر آن باید مبتنی و تربیت تعلیم و معتقد بود که کردمی تکیه کودک بر طبیعت

 ؛ به نقل از دانشنامه زبان و ادبیات فارسی: ذیل ادبیات کودک و نوجوان(200
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 و در نتیجه گرفت فزونی عامّه فرهنگ به ، توجّهرُمانتیسیسم ، با ظهور مکتب نوزدهم قرن در اوایل

 برای که شد: آثاری از آثار تمایز قائل دو گروه بین توانمی دوره . در اینیافت رواج پریان هایقصّه

 ، اثر دنیلکروزوئه ، مانند روبنسوناست ها قرار گرفتهو مورد پسند بچّه شده نوشته ساالنبزرگ

(، م1745ـ1667)سویفت اناتانگالیور، اثر ج ، سفرهایی انگلیسی(، نویسندهم1731ـ1660دفو)

و  اساساً کودک که ( و آثاریم1695ـ1621)دو الفونتن ژان تمثیلی های، افسانهانگلیسی ینویسنده

. در دانست و نوجوان کودک ادبیّات در تاریخ عطفی یرا باید نقطه اند؛ و اینرا در نظر داشته نوجوان

، با انگلیسی ی(، نویسندهم1767ـ1713نیوبری) جان قلم به است اخیر کتابی عاثر از نو اروپا، نخستین

 خاصّ کودکان که )ادبیّاتی کودک گذار ادبیّاتاو را بنیان اروپایی جیبی. مورّخان قشنگ یکتابچه نام

(، شاعر و م1875ـ1805آندرسن) کریستیان ، هانسمرحله دانند. در این( میاست شده خلق

از  . او یکینوشت پریان هایاز قصّه  جدیدی ، نوععامّه از فرهنگ گرفتن، با الهامدانمارکی ینویسنده

 اند.نامیده کودکان او را پدر ادبیّات ایو عدّه است جهان سرایانداستان بهترین

و  ، آثار کودکانهمرحله : در ایننوجوانان و کودکان یويژه آثار ادبی آفرينش یمرحله. 4

یابد و ها تغییر میبچّه بزرگترها به یابد. نگرشمی ، گسترشو کیفی کمّی پسند، از حیثکودک

خاصّ  آید و از حقوقیشمار می شعور و نسبتاً مستقلّ به صاحب شود. کودکمی باب محوریکودک

 .برخوردار است

 ، آلیسی انگلیسی( نویسندهم1898ـ1832کارول) (، لویساز آندرسن پس دهه )دوم1765در 

 تهذیبی سرشار بود و از رویکرد تعلیمی هنری یو جوهره از تخیّل کرد که را خلق عجایب در سرزمین

( م1890ـ1826کولودی)با او، کارلو  زمان رو شد. تقریباً همروبه کودکان بود و با استقبال گرفته فاصله

 کتاب ( انگلیسیم1936ـ1865)خود، پینوکیو، را آفرید و رودیارد کیپلینگ در ایتالیا، اثر جاودان

؛ به نقل از دانشنامه زبان و ادبیات فارسی: ذیل 171ـ169: 2، ج1373، را پدیدآورد.)میرهادی جنگل

 ادبیات کودک و نوجوان(
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 دک و نوجواناصول خاصّ ادبیّات کو -2-3

تعلیم  ناخت اصولی آثار ادبی کودک و نوجوان عالوه بر دارا بودن تخصّص ادبی نیازمند شآفریننده

-یری که مهای گوناگون فرهنگی مذهبی و ملّی جامعه خویش است، آثاشناسی و جنبهو تربیت روان

معه آن ملّی جا وهای مذهبی ها و باوری مخاطبان و ارزشو نیازها، احساس و عاطفه آفریند با خواسته

ای آنان نیازه ها وهای ادبی ویژه کودکان و نوجوانان هنگامی با خواستهتناسب داشته باشد. آفرینش

-استهد و خوها به دنیای کودک و نوجوان عصر خویش وارد شونتناسب خواهد داشت که آفرینندگان آن

افت ان و دریخور توهایی گیرا فرادبی درون مایهها و نیازهای گوناگون آنان را بشناسد و با شگردهای ا

رین اصولی که در تمهم .هایی مناسب و روزآمد ارائه دهدها را در قالبهای سنّی بیافرینند و آنگروه

 ادبیات کودک و نوجوان باید آن را رعایت کرد عبارتند از:

 نیرومند وهای متفاوت اطفههای سنّی، احساس و عگروه: ی مخاطبانتناسب اثر با احساس و عاطفه

و  انگیزدیا بر می مخاطبان ری آنان در چنین فضایی، احساس و عاطفهدارند. شکل گیری آثار ادبی ویژه

وه بر بی عالی آثار ادشود؛ بنابراین، آفرینندهسبب گیرایی، کشش، همدلی و اثرگذاری ماندگار می

عنصرهای  وهای  مناسب  باید در کاربرد قالبهای سنّی ی گروهتخصّص ادبی و شناخت همه جانبه

اس و ی از احسر بستردی آنان توانا باشد تا بتواند پیام خود را زبانی و ادبی سازگار با احساس و عاطفه

 .عاطفه ارائه کند

پرداز همواره پاسخ کودکان و نوجوانان کنجکاو و خیال : های ذهنی مخاطبانتناسب اثر با توانايی

ها از یابد؛ اما دریافت برخی پاسخها را میبرخی پاسخ .جویندوناگون و فراوان خود را میهای گپرسش

ی آثار ادبی کودک و نوجوان با شناخت و پذیرش این ناتوانی وظیفه دارد ها فراتر است. آفرینندهتوان آن

یی مناسب  بگنجاند و هاها را در درونمایههایی درست ساده و متناسب  با درک آنان بیابد آنکه پاسخ

های خود را به طور غیر مستقیم پرسش هایی فراخور توان مخاطبان ارائه دهد تا آنان پاسخدر قالب
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ی پرورش عقالنی آنان برای شرایط گوناگون بیابند و به تدریج با واقعیت های زندگی آشنا شوند و زمینه

 .زندگی فراهم گردد

 ست. زباننیادین اهای سنّی امری حیاتی و نیازی بآموزی برای گروهزبان: تناسب اثر با زبان مخاطبان

 هاییملهاده و جسهای دستوریِ شود. پس از آن با واژههایی شناخته شده و محدود باز میآنان با واژه

-ر مینان قراآهایی ساده و روان در چارچوب زبان معیار در اختیار یابد. سپس متنکوتاه گسترش می

ش ان آفرینکه زب شود. بنابراین، ضروری استراه با رشد روز افزون آنان گسترش و پیچیده میگیرد و هم

ر ههای جربهتها و ها، توانمندیادبی، ساده رسا شیوا هماهنگ  با رشد ذهنی و زبانی و در خور توانایی

ستیابی ابطه و در گان ایجادی واژی آموزش زبان افزایش گنجینههای سنّی باشد تا زمینهیک از گروه

 .آنان به آثار ادبی فراهم شود

 اصول و یآموزش و پرورش افراد هر جامعه بر پایه: ی مخاطبانتناسب اثر با شرع و عرف جامعه

ردی فهای هها وظیفهای گوناگون تعریفمبانی نظری و عملی یک مکتب  استوار است. انسان در مکتب

گاهی دنیا جون .ردوجود الهی و نمود مادی و استعداد خداگونی داانسان در اسالم  .وجمعی گوناگون دارد

دبی ن آثار انندگابرای زندگی گذرای او هست و آخرت سرای زندگی پایدار او ...؛ بنابراین آشنایی آفری

 گرایانهآرمان وهای سنّی با اصول و مبانی آموزش و پرورش اسمی، راهنمای آفرینش آثاری ارزشی گروه

خور  ی هنری درهای راستین قلبی را در فضایی عاطفها باورها و آرمانتواند ارزشکه میاست آثاری 

 .های سنّی شناسایی و به رفتار تبدیل کندها و شرایط  گروهتوانایی

-های کودکان از هنگام که قدرت تشخیص پیدا میهای مخاطبان تجربه اندوزیتناسب اثر با تجربه

هایی شخصی، نوع زندگی، فرهنگ خانواده و و محدود آغاز، و برابر تواناییهایی ساده کنند، با تجربه

ها فردی و برخی دیگر گروهی و شود. برخی از این تجربهی آنان پیچیده گوناگون و گسترده میجامعه

-های سنّی زمینهی ویژگی های گروهی و همگانی گروهها، بر پایهبندی این تجربههمگانی است. دسته

ها آفریده شود. ود آفرینندگان آثار ادبی به دنیای آنان است. آثاری که با توجّه به این تجربهساز ور
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)رحیمی، .سازدآفریند و اثر گذاری را ماندگار میانگیزد همدلی میی مخاطبان را بر میاحساس و عاطفه

1392 :3-5) 

 شعر کودک و نوجوان -2-4

ا و ر محتوشود که هر کدام، از نظاستان تقسیم میادبیات کودک و نوجوان به دو بخش شعر و د

نای ان به معبندی هستند. شعر کودک و نوجوهای مختلف قابل دستههای سنّی مخاطبان به گونهگروه

ان شکل نوجو بینی کودک وامروزیِ آن رویکردی جدید در ادبیات است که با محوریت و تمرکز بر جهان

ه از زیبا، چ شعر کودک کالمی است مـوزون و»گوید: ی آن میارهگرفته است. عباس یمینی شریف در ب

 صوات وامعنی، زیبایی ترکیب حیث ترکیب اصوات و کلمات، چه از حیث مضمون)در مورد اشعار بی

. شته باشدود داها وجکلمات کافی است( اما در مورد اشـعار دیگـر بایـد هـر دو عامـل زیبایی در آن

ز رکت و آواحای است برای بازی، شود و وسیلهموسیقی اصوات و کلمات بنا میی شعر کودک بر پایه

همیّت دارد ا(  تعریف یمینی شریف از شعر کودک و نوجوان به این دلیل 155: 1372سهراب مافی،«)او

ز رد و جکنخستین کسی است که از همان آغاز تمام سـعی خـود را در مورد شعر کودک صرف »که وی 

دانیم. بیران انسرود و جز به کودک فکر نکـرد؛ لذا باید او را نخستین شاعر کودک در  شعر کودکانه

ه کای کانهضای کودفی بسیاری سرود؛ بلکه اشعارش از نظر ها، او نه تنها شعرهای کودکانهعالوه بر این

داد از تعین داشت، از اشـعار پیـشین ممتاز بود. به هر حال، یمینی شریف تنها شاعریست که بیشتر

 یی که همتا جا های دبستانی آمده است؛اشعار او طی بـیش از پنجاه و پنج سال به طور مرتب در کتاب

: 1390، ندوانیزخلیلی جهانتیغ و «)های فارسی دبستان شعر او وجود دارد.اکنـون نیـز تنها در کتاب

126) 

دهـد و از جهـان بـه دسـت میای های تازهاهمیّت شعر کودک و نوجوان در این است که دریافت

توانند از های شاعران باشند؛ همچنین میها و دیدگاهتواننـد شریک احساسات، تجربهمخاطبان می

هـا را کـشف کننـد؛ همـان نیرویـی کـه شـاعر توانـایی آزاد کـردن آن را رهگـذر شـعر، نیروی واژه
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ن با ایجاد توان لذت بردن از زندگی همگون است، دارد. برانگیختن عشق به شعر در کودکان و نوجوانا

ای درونـی از شـادابی و تـازگی مند کردن کودک و نوجوان از عشق به شعر، روان کـردن چـشمهبهـره

آورد که در زنـدگی، از او ای حس ششم به ارمغان میدر وجود اوست. درک شعر برای فرد به گونه

 ( 346: 1382سازد.)نورتون، انسانی چاالک می

 بندی شعر کودک و نوجوانتقسیم -2-5

-ه مهمکبندی کرد های مختلف دستهساالن از دیدگاهتوان همچون شعر بزرگشعر کودک را می

اطب و ی دید مخبندی یک اثر ادبی و هنری به دو بخش فرم و محتوا است که زاویهترین تقسیم

ذا بر ر گرفت؛ لهای مختلف آن را در نظوان جنبهتکند و در تحلیل متن میتر میپژوهنده را گسترده

 یتصویر و معن ای است از صوت، وزن، قافیه،مجموعه»اند که اساس این نوع نگرش در تعریف شعر گفته

ر جایی ون گل دچیک از این اجزاء نیست و ناگهان پذیر به این اجزاء هست؛ اما هیچکه در ذهن تحلیل

است  ان چیزیگوییم این همکنیم؛ اما چون رویید میت آن را حس نمیروید و تا نروییده است غیبمی

 (82: 1378موحد، «)جا کم داشتیم و این چیز شعر است.که در این

  شعر فرم -2-5-1

شکل، تنها قالب ظاهری شعر یا داستان یا هر نوع ادبی دیگر نیست؛ بلکه صورت یا شکل در »فرم یا 

منسجم را به وجود  صری که در ارتباط با دیگر عناصر، یک ساختاریک اثر ادبی عبارت است از هر عن

ی اجزای یک متن مانند صور خیال، وزن عروضی، قافیه، ردیف، نحو، آورده باشد؛ بدین لحاظ همه

شوند. به هجاها، آهنگ قرائت شعر، صنایع مختلف بدیعی، نوع ادبی و... جزء شکل اثر محسوب می

-سازند، فرم را تشکیل میبافت و ساختار منطقی اثر را میدیگرسخن، تمامی عناصری که 

-قرار می« چه گفتن»است که در تقابل با « چگونه گفتن»فرم  (45-44: 1386فر، شایگان«)دهند.

ی نمایش محتوا دانست. به طور کلّی برای تولد توان فرم را شیوه( می149: 1377گیرد.)علوی مقدم، 

تواند حاالت و انواع بسیار و گوناگون پیکری نیاز است. این پیکر، میهر اندیشه و ذهنیتی هیئت و 
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رود، این ای میاست که در لباس واژهداشته باشد؛ برای مثال یک امر ذهنی، یک معنی یگانه و واحدی 

و گروهی دیگر، دارای شکلی متفاوت و ترکیب یافته از مواد مختلف و و فرهنگ قوم  واژه در زبان

ایی و صوتی منحصر به خودش است. هراندیشه یا احساس نیز شکل گرفته در ذهن و دل قوانین آو

است که برای عینیت یافتن در بیان، باید نخست به شکلی مشخص و منسجم در چارچوب معیار زبان 

( بنابر این 15: 1392ی جایگاهی برای تحلیل و تفهیم باشد.)روحی پور، درآید، تا پس از آن شایسته

ر دو کارکرد بنیادین دارد: نخست، اینکه فهم و دریافت عناصر درونی  متن و چگونگی کارکرد فرم شع

( 43: 1377بخشد.)علوی مقدم، سازد؛ و دوم اینکه به محتوای اثر سمت و سو میها را مشخص میآن

ان ای پیوند و سبب اتحاد معنایی و احساسی اجزا و شکل گیری ساختماین هماهنگی از عناصر پایه

طور گیرد. همانی هنرها، از طبیعت و دنیای بیرون از ذهن سرچشمه میشعر است. تناسب در همه

آفرین است. در ی ذهن شاعر هم زیباییکه هماهنگی و تناسب در طبیعت زیباست، در جهان ساخته

رونی اثر ی درونی یا بییک شعر، نمودهای مختلفی از تناسب، از جمله، هماهنگی مابین اجزای سازنده

وجود دارد که همه نقشی به سزا دارند و کوچکترین ناهماهنگی در هر بخشی موجب پریشانی و از هم 

 (15: 1392شود.)روحی پور، گسیختگی اثر می

 موسیقی  -2-5-1-2

 ف شعری وی شعر است که نقش مهمی در انتقال عواطدهنده موسیقی یکی دیگر از عناصر تشکیل   

های ملالعکسعاحساسات خواننده برعهده دارد. به طور کلی انفعاالت نفسانی معموالً با برانگیختن 

أس یشود. تر و ضربان قلب شدیدتر میمادی و جسمانی همراه است. هنگام ترس و وحشت، تنفس سریع

و  گردد؛یمی حرکت و جنبش کند؛ و شور و شادی انگیزهو اندوه در انسان سستی و سکون ایجاد می

تلف، در واطف مخعها آورد. عالوه بر اینکند و بدن را به لرزه درمیخشم و خشونت چهره را پر تاب می

ز ما هرگ ی سخن گفتنگذارد. آهنگ صدا و شیوهی سخن گفتن و حتی زنگ یا طنین صدا اثر میشیوه

 ظر اید در نبعر ی موسیقی شی مهمی که دربارهنکته:» در حاالت خشم و شادی و اندوه یکسان نیست. 
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Abstract 
In this research, we analyze and analyze the function of phonetic structure 

in child poetry. The content of child and adolescent poetry is influenced by 

the structure of the poetry and the subjective structure of the audience; so 

that the musical weight of the poem and the linkage with the elements of 

the construct It literally affects children's literary dedication; it also affects 

the emotions of the audience and makes sense with the ease. In this 

research, we analyze and analyze the function of phonetic structure in child 

poetry. The content of child and adolescent poetry is influenced by the 

structure of the poetry and the subjective structure of the audience; so that 
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