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 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 82شماره پیاپی-4931تابستان -شماره دوم-سال هشتم

 

 شعر معاصر کودک و نوجوان در ایران سیرو نقد  ،بررسی
 (882-812)ص

 8حسین بردخونی، 4)نویسنده مسئول(نیا عمراندکترآسیه ذبیح 
 41/41/4939تاریخ دریافت مقاله: 

 82/12/4931تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 

 چکیده

ت. شعر تولید شعری متناسب با درک و نیاز کودک و نوجوان آگاه امروزی، کاری بس دشوار اس

شمول مفاهیم و مضامین  ۀدایرهومی و مخاطب مدار است که شعرهای مفۀ کودک و نوجوان، از گون

های این نوع ادبیات، م کودکان و نوجوانان است. از مهمترین ویژگیآن به پهنای زندگی و تخیل تما

بعد از مشروطه و در طی  عاطفه، تخیل، حس کنجکاوی، موسیقی و شادی است. شاعران زیادی 

اید باشد، شکافی آثار موجود و آنچه باند. ولی هنوز بین اند و بر رونق آن افزودهتالش کرده این قرن

بایست بلکه می ببیندک را در جهان پیرامون او خورد. شاعر کودکانه نباید کودملموس به چشم می

و به او  نگریسته شوداندیشمند امروزی چشم کودک زاویۀ ن پیرامون و هرچه در او هست، از جها

 کمک کند تا جهانی پر از صلح و دوستی را بنا نهد.

های لفظی و معنوی استفاده توان از آرایهبه درک محدود کودک و نوجوان نمی با توجه در این میان 

نمود، الزم است که شاعران معیارهای خاص دیگر را رعایت کنند تا آثارشان مقبول طبع واقع گردد. 

برخی آثار تر عنوان شوند و سپس به تحلیل و نقد ه سعی شده این معیارها هرچه کاملدر این مقال

 موجود پرداخته شود. 

 

 . مضمونشعر، ، معیارشعر مفهومیشعر کودک و نوجوان،  : کلیدی کلمات

 

                                                           
  Asieh.zabihnia@gmail.com دانشگاه پیام نور دانشیار زبان و ادبیات فارسی 1 

 پیام نور کارشناس ارشد ادبیات فارسی 2 
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 تعریف مسأله.4

کاران این رشته، از امور سهل و ممتنع نیست؛ راندبر خالف نظر اکثر دستشعر گفتن برای کودکان 

سازی وزن و فضا ،، موضوعیرا در شعر کودک محدودیتهای واژگاندشوار است ز بسبلکه کاری 

واژگان محدود است وموضوع  به نسبت بزرگساالن از نظر دایرۀذهن کودک  .بندددست شاعر را می

وزن شعرها معنا و مفهومی ندارد. سال است برای کودک موضوع شعر بزرگ عرفان که عمدۀ عشق و

فضای شعر شاد و ریتمیک است و در مباحثی  .های کوتاه عروض کهن استاز پایه  بیشتر وزن نو یا

سنگین و غمگین امیدی در شعر وجود داشته باشد که فضای  باید چشمۀ هم و مرثیه مثل جنگ 

شاعر عالوه بر ر نو است. شع غزل و ،ار پاره، مثنویهشعر کودک چقالب عمدۀ  .بر شعر حاکم نباشد

.. به رشد و آموزگار و ،پدر ،جای مادربکند باید دک توجه میو سرگرمی و لذت کو اینکه به حظّ

 .او نیز بپردازدآموزش  پرورش کودک و

که متناسب با  روست؛ نخست سرودن شعریبشاعر شعر کودک و نوجوان، همیشه با دو چالش رو 

دنیای کودکی باشد یعنی همه یا اکثر معیارهای هنجار یافته برای این گروه سنی خاص را رعایت 

ه برون کند و دوم باید شعرش از نظر مربی کودک یا والدین کودک مورد اقبال قرار گیرد و اگر را

گوش کودک  بهگاه هیچشعرش، شود و ا نکند، کتابش خریداری نمیرفت از چالش دوم را پید

 رسد.نمی

« عاطفه»که کامالً دارای : اول اینشوددیده میصورت بارز در او ب یسه ویژگبه هر کودکی دقت کنید 

کند و سوم دی دارد و در دنیای خیال زندگی میزیا« تخیل»و احساس است. دیگر این که قدرت 

این سه ویژگی، کم و و آهنگی خاص برخوردارست. « وزن»ها و حرکات او از آنکه بسیاری از حرف

ویژگی، میان  بیش در شعر هم باید وجود داشته باشد تا مقبول طبع واقع گردد. اشتراک این سه

شعر را بیشتر دوست داشته باشند. با شعر زندگی کنند با  ،شود که کودکانشعر و کودک باعث می

جایگاه خاصی را به خود  شعر بیدار شوند، بخوابند و بازی کنند. از این رو شعر در ادبیات کودکان

 از نهایتا و کالم جادوی و موسیقی بازی، از خود، درونۀ در آوایی های اختصاص داده است؛ پیوند

کارگیری صناعات شعری نیاز و چندان به پیوندهای معنایی و بگیرد می بهره انگیزی خیال عنصر

( در شعر کودکان و نوجوانان، موسیقی کاربرد 111 پیوندهای آوایی و شعریمینی شریف، صندارد.)

بیشتری نسبت به عناصر دیگر دارد. پس از آن خیال انگیزی و در واقع رابطه های معنایی است که 

 .کم کم باید اهمیت پیدا کند

 پیشینۀ تحقیق.4.4

 برخی از آثار منتشر شده در این زمینه عبارتند از:

هیم تربیتی و اجتماعی در امفبررسی شعر کودک به لحاظ میزان توجه به ( 1931جلولی،شمسی)-

 دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزی. پایان نامه ،07-07 دهۀ
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 222/بررسی، نقد و سیر شعر معاصر کودک و نوجوان در ایران

گروههای سنی الف، ب و «)هفتاد بررسی محتوای شعر کودک در دهۀ(»1900زرقانی،سیدمهدی)-

 .131-103تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی،صص: ۀج(، نشری

 (، نقد و بررسی شعر کودک،تهران: تیرگان.1903علی پور،منوچهر)-

 معیار های فنی شعر کودک و نوجوان :.8

شعر کودک و نوجوان به شش دسته تقسیم  میشوند که هریک نیز دارای الزم برای  معیارهای فنی 

 ها عبارتند از: شرایطی هستند برخی از اهم آنا و مختصات، ویژگیه

 از نظر هدف:معیار شعر کودک . 4 .8

  بتواند افق ذهنی و احساسی کودکان را وسعت بدهد.شعر باید اندیشه ساز و تخیل برانگیز باشد و 

 (80ادبیات کودکان و نوجوانان، ص کننده و هم حاوی نکات آموزنده و مثبت باشد.)هم سرگرم 

  پیام و محتوای آموزشی باشد؛ یعنی به مراحل رشد کودک کمک کند اما بیان آن ظریف، دارای

 .هنرمندانه و کامالً غیر مستقیم باشد

 تددرین و اساسددی تددرین حددس غریددزی انسددان در کددودک و نوجددوان یعنددی     زنددده کددردن مهم

 ( 17مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان، ص «.)خداجویی»

  واژگان را گسترش دهد.ۀ ر، زبان را آموزش دهد و دایرتکودکان سنین پاییندر مورد 

 ادبیات کودک محور، ص ) گوید. پاسخ یاز او به شناخت از خود و طبیعت،به کنجکاوی کودک و ن

110 ) 

 کارگیرد.کان را جهت کشف جهان پیرامون، بهای حسی کوداندام 

 های محلی را اصالح کند و کودک را با زبان معیار آشنا سازد.گرایش 

 .جریان رسمی زبان آموزی را حمایت و تقویت نماید و زبان را بر پیام ترجیح دهد 

 (.11ادبیات کودک و نوجوان، ص ایجاد احترام به اصالت انسانی را در نظر بگیرد ) 

 رو شدن با امور و مسائل گوناگون زندگی را آموزش دهد.راههای رو ب 

 مساالن و بزرگساالن و حس مسئولیتا هکردن، هم راهی و هم کاری بارتباط برقرارهای راه-

 پذیری را نشان دهد.

 ها و رفتارهای اخالقی را به کودک و نوجوان بیاموزد و حاوی نکات آموزنده و مثبت مفاهیم، ارزش

 (80ادبیات کودکان و نوجوانان، ص باشد.)

  ها و موجودات دیگر.رفتاری خشونت آمیز نسبت به انساننفی خشونت از طریق نداشتن 

 مبانی ادبیات کودکان و عادت به آن.) مند کردن کودک و نوجوان به مطالعه بیشتر و ایجادعالقه

 ( 11نوجوانان، ص 

 .پرورش و گسترش توانایی تعبیر و بیان گفتاری و نوشتاری و ذوق هنری 
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 های مختلف.خواندن و گفتن داستانۀ رهبری، تقویت و تربیت نیروی اندیشه به وسیل 

  ( 91ادبیات کودکان، ص ) کودک در اثر ایجاد اعتماد به نفس و استقالل شخصی.تربیت شخصیت 

 درونمایه: از نظر مضمون ومعیارشعر کودک . 8 .8

 .موضوع شعر، باید قابل درک باشد و مربوط به جهان و محیط پیرامون کودک باشد 

 های روانی و ر از خصوصیات سنی شنوندگان، عالقمندی آنها، نیازمندیموضوع شعر باید متأث

 تجربیات قبلی کودکان باشد. 

 (.80ادبیات کودکان و نوجوانان، ص تا حدودی از شعر عامیانه و فرهنگ ملی تأثیر پذیرفته باشد ) 

 ر و کاهش عمق تأثیر رنگ شدن مفاهیم دیگفهوم و موضوع در یک شعر، باعث کمطرح چندین م

چنین ع و پراکنده گویی پرهیز نمود. همناگهانی در موضو شود، پس باید از تغییرپیام اصلی می

 کل شعر باید یکپارچه و بدون شکاف معنایی باشد.

 نگاه کودک دیده شوند. ات باید واقع بینانه و از دریچۀمفاهیم و موضوع 

  زبان و بیان مفاهیم باید ساده، روان و زیبا عرضه شود تا شعر باید هدفش مشخص و معین باشد و

 (جا.)همانقابل فهم و درک باشده سنی هدف، وآن برای گر

 فی و ذهنی کودک همخوان باشد، م با ظرفیت عاطداستانی و منظو شعر کوتاه، اگر به شیوۀ

 تر است.بخشاثر

 توان در تحمیل پیام از مالیمات متضاد با آن نیز استفاده نمود.گاه می 

 از نظر وزن، قافیه و موسیقی:معیار شعرکودک . 9 .8

 ادبیات ) و نوجوان، آهنگین و آمیخته به موسیقی بودن آن استترین ویژگی شعر کودک مهم

 تا به نیاز فطری کودک و نوجوان به موسیقی و آهنگ، پاسخ گوید.( 110کودک و نوجوان، ص 

 ها با موضوع هماهنگ باشد و وزن و جا ( و مصرعباید ریتم درونی و بیرونی داشته باشد)همان

 آهنگ روان و فاقد ایست و سکته باشد.

 ی لفظی کلمات دو مصراع تر باشد بهتر است، یعنی هرچه هماهنگهرچه قافیۀ شعر کودکان غنی

ی دیگری نیز هات هر مصراع خالصه نشود و هماهنگی، به آخرین هجای آخرین کلماریک بیت شع

 تر.ها مناسبتر است و برای بچهشد قافیه غنیها وجود داشته بادر میان کلمات مصراع

 واج آرایی و... های آوایی کالم، از نوع وزن عروضی و هجایی، قافیه، ردیف، تکریر و گونه رابطههمه

اشد کاربرد این عنصر باید پر تر بچه گروه سنی مخاطب پایینورد. هرآموسیقی شعر را بوجود می

 تر بشود.رنگ
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 ادبیات کودکان و نوجوانان، باشد.)و متناسب های اشعار کودکان و نوجوانان باید کوتاه طول مصرع

شعر کودک و نوجوان باید کوتاه  ترند.متناسبآهنگ با دنیای کودک وزنهای کوتاه و خوش( 80ص 

 و قابل حفظ کردن باشد.

 از نظر صنایع ادبیمعیار شعر. 1 .1

 ،زیرا مانعی بزرگ برای لذت بردن از شعر است.  توصیفات طوالنی در شعر کودکان جایز نیست 

  آراستن شعر تر باشد. تر و سادهباید صنایع شعری در اشعار او کمتر باشد کوچککودک هرچه

 کودک و نوجوان به تمام صنایع لفظی و معنوی شعر بزرگساالن ضروری نیست.

  شعر کودکان نباید دارای تشبیهات پیچیده باشد، زیرا از توان و ظرفیت فکری کودکان دور خواهد

 به حسی باشند یعنی ذهنی نباشند. ماند. تشبیه ها عموماً باید حسی

  ،دبی های سنگین ار از تعقید لفظی و معنوی و آرایهبه دوشعر باید، ضمن رعایت خیال انگیزی

 ها)از هر نوع آن( پرهیز شود.بهتر است از ترکیب  جا( ) همانباشد.

 باید توجه های تکنیکی و فنی غلبه یابد. های هنری نباید بر جنبهدر شعر کودک و نوجوان، جنبه

 کرد، شعر روان و ساده گفتن با آسان گرفتن این هنر، تفاوت دارد. 

 افزاید.دیده های طبیعی بر جذابیت شعر میشخصیت پردازی با کمک حیوانات، پرندگان و پ 

 معیارهای عاطفی شعر کودک . 2 .1

 که عواطف و طوریبرانگیز باشد بباشد و هم احساس بیانگر احساس کودک شعرکودک باید

 احساسات را تلطیف کند و جهت دهد.

 ها و از چیزهایی که آنان هر روز با آن سر و کار حساس و عاطفه، باید از دنیای بچهبرای ایجاد ا

 دارند، سخن بگوییم؛ یعنی از محسوسات و ملموساتشان.

  زیرا ذهن کودک تنها «. بد»یا  «خوب»گرا باشند؛ مطلقا یا باید مطلقدر شعر کودک، کراکترها

 توان بازشناسی دو قطب خوب و بد را دارد.

  مبانی ها.)کردن عشق و محبت ورزیدن به انسانایجاد و تقویت تفکر صلح جهانی از طریق تمرین

 ( 11ادبیات کودکان و نوجوانان، ص 

 (.11نوجوان، ص ادبیات کودک و شعر کودک و نوجوان، باید سرگرم کننده و لذت بخش باشد) 

 ها را آموزش دهد.نوع و برقراری ارتباط سالم با آنمحبت ورزیدن به هم 

 (.ادبیات کودکدان و  شوق انگیز و احساس برانگیز باشد و کودک را به حرکت و جست و خیز وادارد

 (  80نوجوانان، ص 

 از نظر ساختار واژگان:معیارهای شعر کودک . 2 .4
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 باید از طرح مفاهیم  هادر معنی کلمهها باید برگرفته از واژگان خود کودکان باشد و کاربرد کلمه

 .داری شودانتزاعی خود

 شعر با هم،  اجزایۀ که همطوریمودی و افقی با هم رعایت شود، بهماهنگی و پیوستگی محور ع

آن چیزی توان به که دارای ساختار منسجم باشد نمی وجود آورند؛ شعریساختمان واحدی را ب

 .اضافه و یا از آن کم کرد

 چنین زبان شکسته و محاوره، طبیعی کالم باید مراعات شود؛ هم در شعر کودک، ساختار نحوی

و  های آغازین آموزش نیست. شعر کودک، ابزاری است که آموزشویژه در سالناسب آموزش، بم

 ( 91ادبیات کودکان، ص ) کند.یادگیری زبان ملی را تسهیل می

یک عبارت ساده شعر مفهومی را  است؛ در« شعرهای مفهومی»ۀ کودک و نوجوان از دستشعر 

ق معنا و مفهوم خود توان چنین تعریف کرد: شعر مفهومی، شعری است معنا بنیاد که بر طبمی

های لفهؤبراین، به مشود. بنااسب با زمان و مکان خود سروده میگیرد، و در قالب متنشکل و وزن می

 :شرح زیر استبهای اصلی شعر مفهومی شعر مفهومی را نیز افزود. مؤلفهنوجوان، باید  عر کودک وش

محوریت معنا و مفهوم در شعر/ دوری از تجمل زبانی و فخامت کالمی/ نزدیکی به زبان گفتار و  

طبیعت صمیمی زبان/ حرکت از ذهنیت به سمت عینیت/ پیوند با مردم، زندگی و اجتماع/ 

 اندیشی.مخاطب

 کودک بر اساس محتوا شعر  انواع ِ .8

و اخت، تجربه شن که حیطۀزونی است. چرابه ف کار رفته در این عرصه، روامروزه گسترۀ مضامین ب

ترین موضوعات شعر کودک و نوجوان شامل: مسائل مهم جهان پیرامون کودک توسعه یافته است.

انسانیت، صلح، خدا جویی، آزادگی، دوستی، اخالقی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، پایداری و جنگ، 

ور عمده در سه گروه دسته بندی مذهبی، سیاسی و عاطفی است؛ که بطجوانمردی، مولفه های 

 شوند: می

  عاطفی مسائل - 9 اجتماعی–مسائل سیاسی  -1مسائل دینی  -1

  به شرح زیراست:وجود آمده هایی که ببر همین اساس، انواع شعر 

های سرودهآموزش اجتماعی و روابط خانوادگی/ / آموزش اخالقی و تربیتی/ شعر آموزش علمی

-سروده/ های مهمل و بی معنیسروده/ شعر داستانی/ سرگرمی و طنز/ هاالالیی/ مذهبی –دینی 

 و... . چیستانها/ های در مورد طبیعتسروده/ میهنی –های ملی سروده/ های احساسی و عاطفی

های ادبیات کودک و نوجوان بیان شد، برخی از آثار منتشر ها و مضمونگیاکنون که معیارها، ویژ

 ه بررسی و نقد خواهندشد:شده در این حوز

 دینی و مذهبی کودک و نوجوان اشعارو نقد  تجزیه، تحلیل. 4. .9
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 و.. یجهان شناس خداشناسی،نقد شعر کودک در باب ِ -فال

وند از وهم و خیال برتر است و خداآموزش خداشناسی و اینکه  درکه  ابراهیمیجعفر شعر زیر از 

 شده است: ت پیدا کنیم، سرودهتوانیم به کنه معرفت او دسهرچه تالش کنیم باز هم نمی

ی ما فرستاد/ چه راز سر چه حکمتی است در ابر/ چه حکمتی است در باد/ که هر دو را خداوند/ برا

/ به شب نیاز ها/ کالفه کرده ما را/ جهان هنوز جز روزکشف آن یا/ که فکرست/ میان کوه و دربه مهری

ها/ در ابتدای راهیم/ هزار سال مانده/ که ما به خود/ هزار راز دارد/ برای کشف آن در دارد/ زمین هنوز

 ( 5، ص به خاطرپرنده ها)خود بیاییم

ن به رازی است؟ چرا جهاشود: راز سر به مهر چه رو میب ال فلسفی روؤکودک با چند س ،فوقشعر در

در  امیدانه باید هزار سال جستجو کند.یچاره برای کشف این جهان ناشب و روز نیاز دارد؟ کودک ب

وزن انتخاب چه رعایت نشده و سکته ایجاد شده است اگرقواعد عروضی « هابرای کشف آن» مصرع 

 شده برای این شعر متناسب با ذهن و کنجکاوی کودک است.

 نیز از همین شاعرآمده است:در ابیات زیر

مانند یک پند  شعری که هر مصراع و بیتش/ شعر خداوند بزرگ است/ هر چیز این دنیای زیبا/

در آب  در آسمان صاف و آبی/ در رعد و برق و برف و باران/ توان خواند/شعر خدا را می بزرگ است/

ۀ هنگام شب در چهر و آتش/در آب و خاک و باد  توان خواند/شعر خدا را می پاک چشمه ساران/

شعری که خوش آهنگ  زیباترین شعر جهان است/ /شعر کتاب آفرینش با آفتاب گرم و دلکش/ ماه/

 ( 0سیب و پرنده، ص )شعری که موزون و روان است. و زیباست/

 ۀدانش آموزان پای حتی برخی !گیرد؟ه سنی معنی بیت و مصرع را یاد میکودک از چدر شعر باال، 

باد و  آب و آتش و مفاهیم مشکل دارند. همچنین استفاده از نمادهایی مانند اول دبیرستان با این

ارتباط منطقی برقرار  و دانش کودک ندارد و با جهان او شناخت خاک، چون تاثیری بر حیطۀ

وزن این شعر مناسب است و کشش هجای آخر اما دهد. د، کارکرد اصلی خود را از دست میکننمی

 یه ها بر آهنگ شعر افزوده است.قاف

 خاص خود: کدام به شیوۀ موجودات است هر تسبیح خداوند توسط همۀ آور یاد رهنما زیر از شعر

ابر، خیس ِ سالم/ آفتابیست و بلند گرم خورشید/سالم ِ رود، آبی ست/ِ سالم بید، سبز است/سالم ِ

باد، هو مرغ حق، حق/ سالم ِِ سالم /من ۀخند شبیه ست/چشمه، شادیِ سالم ماه، روشن/ سالمِ است/

 و دور از همه !/لبخند و مهر خدای ها!/خدای روشنی او/ میان خندۀ /مخفیست غنچه سالم هو/

 ( 0و خدایی که دراین نزدیکی است، ص .)فرستندمی سالم /نزدیک

موجودات تسبیح یابد و بین سالم و درستی در نمیدک راز پیام نهفتۀ این شعر را بکودر شعر فوق، 

اشد پس سالم برف سرد عنوان مثال اگر سالم خورشید گرم و صمیمی بببیند. ارتباطی منطقی نمی

 انگیز خواهد بود. و انزجار بر
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همه  او دهد:کند پاسخ میسؤال می مورد مکان خدا زیبا مادر به کودکش که در چقدردر ابیات ِ زیر، 

این طریق درس  از و ورزی به دیگران باشد مهردل پاک تو که باید جایگاه  ست مخصوصاً دره جا

 از وعملی ایمان به خداوند اشاره شده  به ابعاد گونه اشعاراین در دهدآموزش می شناسی را خدا

هایی که قدری دارای کشش هستند، وزن رسدنظر می. بنوعی تعمق رسیده استسطحی نگری ب

 د:ندهر و تعمق در اختیار کودک قرار میفرصتی را برای تفک

تر تو گفتی مهربان /؟ما هست و هم نیست ۀکه هم در خان /؟به مادر گفتم آخر این خدا کیست     

گوید چرا هرگز نمی /؟آید به خوابمچرا هرگز نمی دمی از بندگان خود جدا نیست/ از خدا نیست/

 /!رزند: فبه من آهسته مادر گفت تو را دیدم خدایت را ندیدم/ نماز صبحگاهت را شنیدم/ /؟جوابم

بهار و باغ و گل از او نشان  خدا در بوی و رنگ گل نهان است/ خدا را در دل خود جوی یک چند/

 هر کاری دل خود با خدا دار/ب ها خداوند/در روشنائی هم و خدا در پاکی و نیکی است فرزند/ است/

 ( 17 برقایق ابرها،) .مهری میازاردل کس را ز بی

است شاعر تالش دارد تا با کلمات و اصطالحات « نیایش مجلهصفحه »شعر زیر که درتمجید  در

 زندگی امروزی آن را برای کودک برجسته سازد:

 زمان تویی/ تا همیشۀ صاحب امتیاز نشر آن/ سردبیر خوب آن تویی/ های ما مجله است/قلب

 این مجله خوب و های ناب توست/از سروده پذیر و خوب و خواندنی/دل ند/های تو صمیمیحرف

تا همیشه با  در کنار تو نشسته است/ هر که عاشقانه خوانده است/ برگ برگ این مجله را/ ماندنی/

پر ز رقص  نیایشش/ توی صفحۀ آمدم که مشترک شوم/ /ایبرگ اشتراک داده تو مانده است/

 (10وخدایی که دراین نزدیکی است، ص ) .شاپرک شوم

که شاعر سعی کرده با زندگی امروز کودک ارتباط برقرار کند، بجز رقص شاپرک هیچ  فوقشعر در

حتی اگر مفاهیم نهفته در این شعر را به اجبار به  معنی و مفهوم ندارد.بخش دیگر آن برای کودک 

ای ناخوانا چیزی دستگیرش کودک روستایی بجز مجله یک کودک شهری تلقین کنیم، مطمئناً

همچنین در این  شود.تامل برانگیز و مثبت ارزیابی می عنوان شعر بزرگسالچه باگر نخواهد شد.

 ها و وزن شعر متناسب با درک و دریافت کودک است.طول مصرعشعر، 

 بررسی و نقد سوگ سروده های مذهبی و اشعار عاشورایی کودک  -ب

فرزندان  و اطهارۀ ائمّ ۀشهادت هم در. ندماتم ائمه سروده شده ا سوگ و هم در اشعار تعدادی از

کس چون عزای کسی که هیچ که در زیر جمله شعر سروده شده است: از شعر )ص(پاک رسول اهلل

 :)امام علی ع(نیست بیان گردیده او

 پیدا کوچه در کسی یتیمان چشم در راهند/ /ست ابری چشمها هوای تمام کوفه غمگین است/

برای کوفه سنگین  /مردم تنهایی غم /است غمگین شهر تمام ست/چشمها ابری هوای /نیست
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یتیمی کنج  /آیدپدر دیگر نمی /؟بگو، مادر! کجا رفته /آیدخر نمیچرا آ» گوید:/کسی با گریه می است/

 ( 19آوازپوپک، ص ).خیزدو دیگر بر نمی علی خوابیده در بستر/ /ریزدنشسته اشک می تاریکی/

است با « عاشورا»رو شده، استقبال شاعران رو باخیر که با های از جمله موضوعات حماسی در دهه

 کنیم:هم یک نمونه را بررسی می

ها/ باغ را خروشان!/ خسته و تشنه کامند گلپس چرا سرد و خاموش هستی؟/ ای فرات! ای همیشه 

طرف، در دل آتش و دود/ ن/ پشت نیزاری از نیزه و تیغ/ آنطرف، دشمنان بیشمارند/ اینباز آبی بنوشا

های پریشان/ اینک افتاده از پا علمدار/ زود برخیز و دستی نه در انتظارند/ پای آن نخلان تشکودک

ود بشتاب!/ برآور/ مشکی از موج بر دوش بگذار/ آب! ای آب! ای آبی پاک!/ سوی لب تشنگان ز

 ( 18-15بازبا باران، صص ها/ زود بشتاب! بشتاب! ای آب!)سوخت از تشنگی جان آن

ها در حد فهم و از آرایه و هم انتخاب مضمون شایسته و قابل تامل است هم وزندر شعر ِفوق، 

کربال را که ۀ گذار از حماسلی گویی، یک نمای کوچک ولی تاثیرکودک استفاده شده و بجای ک

دار پنداری و ارتباط با برای کودکان و حتی نوجوانان قابل لمس است به نمایش گذاشته است. جان

اینکه کل شعر کوتاه است و  کودکان است. ضمن ۀات مورد عالقجان، از موضوعاشیای بی

یوند افقی را رعایت نموده سپاری آن نیز آسان است؛ همچنین شعر هم ارتباط عمودی و هم پبخاطر

 که هر بیت از آن به تنهایی دارای معنایی مستقل است.است بطوری

 بررسی و نقد شعر انتظارکودک-ج

وفه / از هستم/ روزی که او بیاید/ گویی بهار هستم / با دستی از شک با دستی از شکوفه/ در انتظار

ز/ از غرب در بیاید/ یا ای پُر از گل/ ناگاه خواهد آمد/ خورشید شاید آنروراه خواهد آمد/ در لحظه

خورشید/ آنروز سر بیاید/ بوی گل و هوا را/ آنروز میتوان دید/ آن روز میتوان باز/ با جویبار شاید عمر

ید/ پروانه ها در آنروز/ خواهند خواند آواز/ لبهای غنچه آنروز/ با خنده میشود باز/ آنروز، آخرین خند

 ( 11، ص شاهد آواز پوپک،روز/ از عمر انتظار است/ پایانِ فصلِ سردی/ آغاز نوبهار است.)

و دهد. وزن درونی و بیرونی دن حضرت مهدی)عج( را شرح میمشعر فوق به نحوی ساده و روان آ

روشنی رسانده شده، هیجان برانگیز و نشاط آور است. جمالت کوتاه سازی متناسب است. پیام بفضا

کرد، به پایان  نتوان بیاسازگار هستند. تنها اشکالی که میو هم در محور عمودی و هم افقی 

 گذارد.تخیل کودکانه اثری منفی بجا میرسیدن عمر خورشید است که در 

 بقاع متبرکهبارۀ ودک دربررسی و نقد شعر ک -د

کودکی شاهد این اوان  بسیاری از دواند وروح ما ریشه می اعتقادات مذهبی از کودکی در جسم و

یم یوجمیتوسل آنها ه گاهی به س کبرای نمونه امامزاده و اماکن مقد .اعتقادات و ارادتها هستیم

 :میبینیم «گره آرزو»آن را در شعر  ۀنمونکنند؛ کس میدر شعر خود منع .شاعران نیز این مسئله را
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نشسته  خمیده یک درخت توت/ /کنار حوض کوچکش حیاط او پر از سکوت/ امامزاده خلوت است/

رواقهای آن پر  به گنبد شکسته اش/ چکیده آفتاب ظهر/ گدای پیر وخسته اش/ توی صحن آن/

/چه ضریحش از میان در پَر است/ بساط گندم و /به روی سنگفرش آن از/صدای بال کفتر است/

صدای های های  خزد/میان صحن می شود/از آن شنیده می /زنی ۀصدای گری شود/خوب دیده می

به  روی اوست/ضریح روب دو دست او به آسمان/ صدای گریه های زن/ دهد/بوی غصّه می و زن/

  ( 53-50شیشۀ آواز، صص )رزوی اوست.هر آنچه آ /پنجره گره زده

چرا درختانش خمیده چرا حیات آن را سکوتی سنگین فرا گرفته؟ خلوت است؟ زاده چرا امام

بوی نشاط جای گداهاست؟ چرا جای شیون و ضجه است و نه عبادت، چرا بجای چرا هستند؟ 

چکیدن آفتاب یعنی چه؟ چرا گنبد این امامزاده شکسته زاده می آید؟ روحانی بوی غصه از امام

چه قرابتی با اجزای دیگر « کفتر» ۀواژ چه جوابی بدهیم؟ های کودکدر جواب این پرسشاست؟ 

وزید و حوضی پر از ماهی و اردک در حیاط امزاده میان درختان بود و باد میاگر این ام شعر دارد؟

پدرش وضو و کودکی به تقلید از آمد بودند و بوی غذا میبود و مردم و کودکان دور این حوض 

 شد؟ه نمیئر ارای بود، پیام دینی بهتکه دارای نقش و نگار ایرانشد ای میمیگرفت و وارد امامزاده

بسیار ضعیف است؟ چه شعر پیوستگی در مضمون را رعایت کرده ولی از نظر فضا سازی معنوی اگر

خواهیم ، به کدام جنبه از شخصیت کودک میباید از خود بپرسیم که با سرودن این نوع شعرها

ر قیصر امین پور که برای ارتحال امام گفته: در چشمت از حضور مقایسه کنید با این شع بپردازیم؟

 ( 0گزیدۀ اشعار، ص کبوترها/ هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست.)

 بررسی و نقد شعر کودک با مضمون ِاندرزهای اخالقی -ه

وترجمه و اقتباس را شده باز نویسی و بازآفرینی  از مضامین مذهبی و قرآنی  برخی اشعار به روشنی

در شعر زیر شاعر عمل و عکس العمل کارهای ما در این جهان و جهان آخرت را  رعایت نموده اند.

 را تداعی میکند. هنشان میدهد و مصداق الدنیا مزرعۀ االخر

من در کمرکش کوه/ خوشحال میدویدم/ ناگاه از دل کوه/ صدای پا شنیدم/ وقتی که ایستادم/ دیگر 

باد/ صدای پا نیامد/ وقتی که میدویدم/ بر سنگهای انبوه/ صدای پای خود را/  ۀصدا نیامد/ همراه نال

سوی ما، باز/ هر کار زشت و وه است/ اعمال ما و دنیا/ آید بمن میشنیدم از کوه/ مثل صدا و ک

 ( 11، ص شاهد آوازپوپک،زیبا.)

ای اخالقی و وزن و حجم شعر مناسب است و حس کنجکاوی کودک را نیز پاسخ  میدهد. آموزه ه

دینی بیان شده است. و به حدیث پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد. و مضمون کوه و صدا، استقبالی از 

 شعر سعدی و مولوی نیز دارد.

 مذاهب و ۀهم دست آوردن دلشان درب تالش در و هاعمل به دستورات آن و مادر و احترام به پدر

 اشاره شده است: به این مطلب زیر در شعر. است گردیده کیددین اسالم تا باالخص در
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گوش  لبخند/ با به من، چه گفتند هر چشم/ گفتم: بیا، چشم/ مادرم گفت: :گفتم برو، پدرم گفت:

 در خود مادر پدر با آوردم/ روی پدر خنده بر رفتارم/ از شد مادرم شاد گفتم چشم/ کردم همه را،

آسمان  نیست/ بهتر او از مادرم گفت: پسرم/خوبی  تو گفت:پدرم  نیکی کردم/ ،توانستم تا حال/ هر

 ( 51گل لبخند و سالم، ص ).هم راضی است خدا تو پسرم از گفت:/ و خنده به رویم زد

 ، فوق شعر منتقل شود. درامروزی خوب است که این آموزه ها از سنین پایین به کودکان  در جامعۀ

والدین به رضایت پروردگار طور غیر مستقیم از خوشنودی به شکلی است که ذهن کودک بمون مض

ها به غنای آهنگ کمک کرده شود. طول قطعه مناسب است. ایستهای وسط مصرع و سکوتختم می

 را نیز بیان کرده است. است. تعامل افراد خانواده با کودک

اخالقی و دینی است های از آموزههای خداوند نیز ارج نهادن به نعمت زحمات دیگران و قدردانی از

 که برخی از شاعران به آن پرداخته اند:

 کودک/ ، از پیر وزن و صفی از مرد ، غُرغر/صدای همهمه، خمیازه ، هوا از خستگی پُر/هوا سنگین

 پُر /سر انگشتش پر از تاول، پر از سوز /روزمثل هر پدر پای تنور و /شد از  بوی سنگک سرشار فضا

را  پدر /بی رحم مرداد هوای وحشی و سرخ از آتش/ تمام صورت او نگاهش/شعله  پُر از از سنگ و

 /قدیمی در آن نانوایی پیر و کالفه از صدای مشتریها/ ، سرپا/پدر گرما زده، خسته داد/می باز هم آزار

جوان  تکه ای از نانش افتاد/ دَم دَر سکه ای داد/ جوانی نان گرفت و .../نه یک آب گوارا، نه نسیمی

تمام زحمت  تند رد شد/ بر آن نان پا نهاد و حواسش جای دیگر بود گویا/ /اما ندید آن تکه نان را

 ( 11پیاده روشلوغ است، ص بابا لگد شد...)

مشکالت آن که ذهن کودک را غیر مستقیم با یک حرفه و ضمن اینسازی خوبی دارد  این شعر فضا

مستقیم مسایل کودک را در  طورهرچند ب ز در انتها دارد.کند، نتیجه گیری اخالقی خوبی نیآشنا می

 هر حال پیام و آموزشی را در بر دارد.گیرد ولی ببر نمی

 کودک انقالبی و دفاع مقدس بررسی و نقد شعر   9-8

 دفاع از استبداد، ظلم و برابر پایداری در وطن پرستی، چون آزادی،هیچگاه شاعران مفاهیمی هم

 (111ص  ادبیات پایداری در کتابهای درسی،سهم ).نداشته اند دور نظر از شهادت را خاک و آب و

 از سرشار ،هانقالب اسالمی ایران برای کودکان سروده شد اشعاری که پس ازدر نگرش  اندیشه و

دنیای از سوی دیگر، ولی  ترکیب شده اند، شاعرعالئق  گرچه گاهی با هستند، هاارزش این مفاهیم و

 بلند که شعر سرودن حماسه ها روزگار از تر کرده اند.به فضای واقعی نزدیک رارنگارنگ کودکان 

زندگی باستان یک  در آمیز افتخار رویدادهای قهرمانی و پهلوانان و کردار و رفتار ۀدربار روایی است،

در  (51تاریخ ادبیات کودکان ایران،  ص ).محسوس داردی نمود بیداد ظلم و برابر ، پایداری درملت

در اشعار شاعران به چشم  های مختلف از روزهای مهم انقالبپیروزی انقالب اسالمی مناسبتمورد 

 :کندهفده شهریور را زنده می ۀکه خاطرزیررد. مانند شعر انقالبی خومی
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روز اشک آن صدها گل زیبای الله/ شد از صدها گلوله/ رپَرپَ /بر میدان ژاله بارید باران گلوله/ آنروز

روز آن /شوق رهایی را برانگیخت ها/ما در دشت دل فریاد /بر کربالی دیگری ریخت خورشید/گرم 

سیب و )باد.اخ ستم را داد برک ها/زودی خون گله اما ب /ها خنده سر دادخون گلبر /جالد ستمگر

 (11ص پرنده، 

قافیه متناسب سیاسی و تاریخی را آموزش داده است. وزن و ۀ کوتاه و مختصر، یک واقعشعر فوق 

 دهد.را در این رویداد حماسی پاسخ می ل عاطفی صحبت شده و کنجکاوی نوجوانئاست. از مسا

 از من بجز تفنگ نخواه/ با من بجز حماسه نگو/ م/من یک جنوبیم/ در فکر خوبی با من بیا نترس/

پیروز  نوشتیم/درنگ همواره بی /ما با گچ فشنگ سنگر کالس ماست/ /ستفرمانده من زیرا معلمم/

 ( 11ازاین ستاره تا آن ستاره، ص تخته سیاه ما/ قلب سیاه دشمن اسالم است) /شویممی

نی کند و امید را در دل نوجوامی ءشعر فوق به صورت موجز و مختصر یک پیام را برای نوجوان القا

مناسب این  که آورد. با تشبیهات ساده و عمیق و وزنیوجود میبکه در سنگر مدرسه مبارزه میکند 

  :نوع شعر حماسی است

 -حاضر اسخ آمد// پ-حسناصغر پور  -: خواندها را میاسم ومعلم آرام/ باز هم اول مهر آمده بود/

بار دیگر  کسی از جمع نداد/ پاسخش را/- .../  اکبر لیال زاد  -/حاضر -پاسخ آمد: قاسم هاشمیان//

 جا بود/جای او این همه ساکت بودیم/ نداد/ کسی از جمع پاسخش را اکبر لیال زاد/ -/:هم خواند

شانه هایش  لحظه ای بعد، معلم سبد گل را دید/ در کنار ما بود/ سرخ/ ۀیک سبد الل اینک اما، تنها/

 جوشید/غنچه ای در دل ما می ناگهان در دل خود زمزمه ای حس کردیم/ همه ساکت بودیم/ لرزید/

مثل چشمه مثل رود، صص ) !ما همه اکبر لیالزادیم /!حاضر -/:همه پاسخ دادیم گل فریاد شکفت/

10-10 ) 

 شعر پهلوانی کودکبررسی و نقد   9  9

، یاد کرد نمادهای پهلوانی است که خود شامل بعضی اسطوره کودکِشعر یکی دیگر از موضوعات

برتمجید از باشد. در این اشعار، عالوه بردن از بعضی پهلوانان امروزی میهای ملی قدیمی و نیز نام 

 د:دگرآوری مییای اخالقی آنها هم یادپهلوانان، گاه صفات و سجا

بار هم ترسانده بودم/ دم/ چون خواهرم را وقت بازی/ اینامروز من تنهای تنها/ توی اتاقم مانده بو 

شود زندانی من/ زندان او صندوق بی پُر زورتر از من کسی نیست/ او میشوم دیو/ یمن توی بازی م

بابا کنارم آمد و گفت/ من میشوم امروز رستم/ حاال که تو یک دیو هستی/  من آمدم با   بی است/

تو بجنگم/  بابا مرا با یک اشاره/ توی هوا چرخاند و چرخاند/  با اینکه میخندید بابا/ قلب مرا از ترس 

یرا شجاع و لرزاند/ امروز فهمیدم که بابا/ مانند رستم پهلوان است/ من میشوم رستم از امروز/ ز

 ( 10مهمانی کوچک، ص مهربان است.)
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 -ترانه»عنوان نمونه ای از را ببرای بازی کودکانه است که حتی میتوان آنخوبی  ۀاین شعر نمون

طور غیر مستقیم بر پیوند خانواده و نقش پدر و مشارکت در فعالیت حساب آورد و بامروزی ب« بازی

بار روانی خوبی به کودک القا  بابا حین حرکات نمادین،اجتماعی کودکان نیز اشاره دارد. خندیدن 

ن خنده بر لب خواننده نیز نقش آورد که با خواندن آمیکند و فضایی شاد را در کل شعر بوجود می

به دید کودک از دیو  ۀلفه ها اشاره نمود: تغییر زاویؤمیتوان به این م بندد. از نکات مثبت دیگرمی

جای آزار دیگران، به سمت یاری رساندن. مبارزه با این خرافه که بسمت رستم شدن. تغییر رفتار 

  دیو موجودی توانمند است،. بیان شجاعت و مهربانی با رفتار مثبت. 

 کودک  اجتماعی راشعابررسی و نقد   1- 9

 های اجتماعی آسیب -الف

کشور ما از جمله کشورها، در بسیاری که است  شامل بعضی معضالت ومشکالتمسائل اجتماعی 

کردن کودکان، اعتیاد، طالق و... است. این درونمایه، از شامل فقر خانوادگی، کاردارد جود داشته و

 ،نزدیک شدن شاعران به واقعیت جامعه است شعر واقعی و ۀمواردی است که نشان دهند ۀملج

شعر  آن درتوان از ان نیست بلکه بصورت هوشمندانه میالبته این مضامین مناسب دنیای کودک

. ددیوان پروین اعتصامی مصادیق فراوان دار دست مضامین درنان استفاده نمود. مواردی از ایننوجوا

 شاعران معاصرکودک نیز به چنین مضامینی پرداخته اند. رحماندوست دراین زمینه سروده است:

غصه  اخم با آن/ در و ای بودصورتش آینه غم به دنیای دلش ریخته بود/ ولی/ ه،ار از پدر دیشب آمد

مثل  دست اوخالی و/ چه کند؟ او وقت آمده بود، دیر تق/ زد تق و آهسته به در نرم و درآمیخته بود/

جای  بیش/ بگذارم دم در کم و سعی کردم که خودم را/ چه کند؟ گره ای داشت به ابرو شب پیش/

دست  راه بر نگاهم نبرد/سعی کردم که  ای پدر/هقدم ریختم زیر مهر/ سر سالم از و گل لبخند پدر/

گریه  سکوتی که کم از در رو/ در رو اوۀ چهر هیچ با من/ ۀچهر سعی کردم نشود دل خالی او/ و

به  مادر من و لرزید/می آن پاره پتو زیر او/ پیکرۀ کوه توفان زد آهسته خزید/ پتو ریز رفت و نداشت/

 دست پرعاطفه اش پر اندوه شود/ اش خالی ازبرود/ سفره کاری، کاش فردا سرِ دعا:/ لب آه و

 (90ص گل لبخند و سالم، ).بشود

را نیز  در خور تامل یاگر چه وزن و ریتم مناسبی را بکار گرفته و مضمون فوق، شعر رحماندوست در

زیادی به و آرایه های بکار رفته، اندک است  حجم شعر، قدری طوالنی شده. برگزیده است، ولی

طوالنی. در  ای باشد و نهکات اجتماعی باید تیتروار و نکتهسن نوجوانی نیات پرداخته شده. در ئجز

نوجوان است نه برای نوجوان. حدود دو سوم از ابیات شعر فوق وصف پدر  ۀضمن این شعر دربار

تق و »استفاده از اصوات  نمایش گذاشته است.یک سوم بقیه نگرانی نوجوان را بدر است و تنها 

شود، اصال ختم می« چه کند»هایی که با مصرعتر از سطح نوجوانی رسانده.  ، شعر را به پایین«تق
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ر و کردار او را به دنیای پدر و رفتافقط هشت مصرع اول، ه دنیای نوجوان ندارد؛ در واقع ربطی ب

 نمایش گذاشته است.

تا تالش و کار نبود/ جز من خسته هیچکس امروز/ صبح باز امروز جمعه بود و کسی/ فکر نان و 

جا کردم/ گاه آب و غذا و نان بردم/ زیر بارش برف / آجر و سنگ جا ب قرار نبود/ صبح تا عصرعصر بی

گاه سیمان و سنگ آوردم/ مثل خورشید عصر پاییزم:/ خسته و ناتوان وخواب آلود/ خانه امشب در 

آش/  فیو ظر یکوچک ۀانتظار منست/ کاش درخانه یک بخاری بود/ کاش آماده بود در خانه/ سفر

 ( 51گل لبخند و سالم، ص روز کار سخت و تالش.)چسبد/ بعد یکاستراحت چقدر می

دستهای پینه بسته اش/ بوی یونجه زار میدهد/ خنده های کودکانه اش/ بوی نوبهار میدهد/ در نگاه 

مهربان او/ بوی خواب دیده میشود/ گویی عکس او ز خستگی/ توی آب دیده میشود/ کودک است و 

ردها/ روی خاک کار میکند/ یونجه میکُند درو و بعد/ روی اسب بار میکند/ او به جز درو و مثل مَ

کشت و کار/ درس دیگری نخوانده است/ دستهای کودکانه اش/ از کتاب دور مانده است.../ کاش 

اش/ تکه ای از آفتاب نگاه خسته و کتاب داشت/ او که دردستهای کوچکش/ بوی کاغذ 

  (10-18صص  آوازپوپک،داشت.)

 ۀمایه، ریتم، وزن، عاطفه و پیامی مثبت و گیرا برخوردار هستند. در قطع، از درونفوقهر دو شعر

خورشید »ترین حجم، به روشنی از عهده برآمده است. ترکیب ی قطعه با کمسازی ابتدااول، فضا

بزرگسال و  ۀانندبسیار خوش نقش، بار معنایی خود را به خواننده منتقل میکند. هم خو« عصر پاییز

اوج و سپس هم نوجوان این شعر را میتواند احساس کند. در شعر ابراهیمی، ابتدا فضاسازی بعد 

در »و « خنده های کودکانه اش بوی نوبهار میدهد»نمایی میکند. ترکیبات: نتیجه و پیام اصلی خود

قدری « ی خواببو»، زیبا و ملموس است. فقط ترکیب «نگاه خسته اش تکه ای از آفتاب داشت

ودک امروز را به تصویر دنیای کی نارساست. هر دو قطعه به خوبی گوشه ای از رنجها و دغدغه ها

 و حتی اگر ترجمه شوند، دغدغه های کودکان و نوجوانان جهان را بیان میکند.ندکشیده ا

 به ابیات زیر از مزینانی توجه فرمایید:

 و روی در من سبزه به بشقاب ریخت/ مادر کشید/ پرستونقش  روی هوا نقاش عید/ و آمد بهار باز

موسم پرخوردن  موسم خندیدن آجیل شد/ تعطیل شد/ مان خسته وه مدرس آب ریخت/ پنجره ها

 باز خط اتوی لباس/ۀ مضحک یک اسکناس/ۀ تاز بوی نو و ما/ رخ زرد درختان و سبز ما/ دل درد و

 (19کالغ های کاغذی، ص ).پخت رخت وغم  و ماند پدر  باز سال سخت/ ما سر گذشت از

در دل کودک و یا نوجوان زنده ، اصال شادی و نشاط عید را ۀ فوقنکات منفی بکار رفته درقطع

شسته بر رخ زرد ما، یادآوری خوری، مسخره کردن دیگران، غمی که نکند: خستگی مدرسه، پرنمی

ها و صحنه های زجرآور سال گذشته، مشکالت مالی پدر. آیا این شعر را یک کودک و نوجوان سختی

فاصله تبدیل به غم و بالمایل دارد حفظ کند؟! پرستو و سبزه و خانه تکانی که در ابتدا بیان شده، ت
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مون مثبت آن، وزن مناسب با مضۀ تنها نکت پیام عاطفی این نوع شعرها چیست؟ اصالً شود.ماتم می

 آور این بیت صائب تبریزی است: شد(. بیت آخر یاده است)البته اگر مضمون منحرف نمیانتخاب شد

 گددذرد زندددگی اهددل جهددان  بسددکه بددد می 
 

 دند مردم از عمر چدو سدالی گدذرد، عیدد کن    
 

زندگی هرچه باشد، همین است/ این که ما سخت درگیر آنیم:/ گریه تا هست پر غصه و غم/ خنده 

هست ما شادمانیم/ این ولی حرف یک روی سکه است/ حرف این سکه تنها همین نیست/ خنده،  تا

غنچه  ۀگاهی هم از روی درد است/ گریه هم گاه از روی شادی است/ ابرها تا نگریند، در باغ/ خند

بازبا باران، ص ها دل نشین نیست/ غصه و شادی از یک نژادند/ معنی زندگی هم جز این نیست.)

18 ) 

انسان را ترسیم نموده و در مورد آنها توضیح داده  ۀبسادگی بخشی از احساس و عاطف فوقشعر 

ناسب است، ولی به هر ماست. اگر چه از نظر وزن و موسیقی قدری برای سن نوجوانی سنگین و نا

های اخالقی و اجتماعی موع برخی معیارها را همچون آموزهحال پیام خود را میرساند. در مج

 رعایت کرده است.

 بررسی و نقد شعر کودک در خانواده -ب

انگار چشمم/ یک آسمان است/ بابای خوبم/ خورشید آن است/ انگار دستم/ یک آسمان است/ مادر 

تنها انار برایش مثل بهار است/ انگار قلبم/ دریاست،دریاست/ خواهر در آن جا/ یک قوی تنهاست.)

 ( 10خندید، ص 

ضعیف است ضمن اینکه پیام خاصی را به کودک منتقل نمیکند. در واقع  تشبیهات فوق، در شعر

کودک با شنیدن یا خواندن این شعر، تصوری منطقی از اعضای خانواده بعنوان یک کل واحد 

ها را به همدیگر تصور میکند که شاعر تالش کرده آنبدست نمیآورد بلکه اجزایی پراکنده را 

 بچسباند.

ماست؛/ دل ما روشن از محبت او/ دل او خرم از  ۀمیگفت:/ پدرت آفتاب خانبچه بودم که مادرم 

ماست/ حرف مادر درست بود، ولی/ معنی حرف را نفهمیدم/ سالها رفت و من بزرگ شدم/ بر  ۀتران

سر درس و مشق کوشیدم/ معنی حرفهای سر بسته/ پیش من مثل روز روشن شد/ آفتاب پدر به 

من شد/ ای پدر! میستایمت امروز/ چونکه تو آفتاب جان منی/ راه آینده  ۀمن تابید/ حرف مادر تران

 (115-111های جهان، صص بچهرا تو میسازی/ همدم خوب و مهربان منی.)

و همچنین  یسازد، با بار عاطفی مناسب که القا میکند، پدر و نقش او را در خانواده روشن مباالشعر 

میدهد. واژه های: محبت، مهربانی، روشنی و خورشید  دانی را در کودک و نوجوان پرورشحس قدر

که سه بار تکرار شده است، صمیمیت و امید را مکرر میسازد. وزنی مالیم و عاطفه برانگیز و گیرا 

 دارد.

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

 

 

 

 

 49تابستان -22شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/292

 

نان میپخت/ شعله هم گل میساخت/ شعله گلهایش را/ ی تنور/ صورتش گل انداخت/ مادرم پامادرم 

را/ یک به یک برمیداشت/ صورت مادر بود/ مثل باغی  پر گل/ بوی  نانهامیکاشت/ مادرم درهوا تا 

خوبی میداد/ مثل بوی سنبل/ در نگاه مادر/ آسمان پیدا بود/ آبی چشمانش/ مثل یک دریا 

 (0ص  صدای سبز،بود.)

شاعر خواسته با به تصویر کشیدن باغ گل و سنبل چهره ای از مادر را در ذهن کودک درشعرفوق، 

قرار نمیکند. مادر در هر بیت به یک مشبه به مانند لی این شعر با خواننده ارتباط برنقش بزند و

دست نمیدهد. ضمن اینکه در اکثر شعر ای از مادر را بن تشبیهات چهرهشده ولی هیچیک از ای

های گذشته و زندگی روستایی به تصویر کشیده شده ای از زنان و مادران سدهشاعران امروز، چهره

یر بکشد تعداد اشعاری که مادر را به عنوان یک کارمند یا نقش اجتماعی امروزی به تصو است. و

گونه اشعار چهره ای از مادر ذهنی یا واقعی خود را برای کودک شهری اندک هستند. شاعر در این

پختن نان تنوری  ۀما از تنور چیزی میفهمد؟ تا حاال شیوامروزی امروزی توضیح میدهد. آیا کودک 

دیده است؟ وقتی مربی او برایش از نان پختن و تنور بگوید چه تصویری در ذهن رسم خواهد  را

 نمود؟

نصیحت مادرانه که راهنمای کودک  ۀزمزم که درجوف ِآن نوازشهای مادر است ۀشعر زیر در ادام 

 : دیده میشوداست و او را در مسیر زندگی هدایت می کند

بر سر و رویم زد/ گفت: ای کودک من! امیدم/ نور چشمان منی، ها م شانه به مویم زد/ بوسهمادر

خورشیدم/ گل روی تو گل باغ منست/ رنگ چشمان تو رنگ چمن است/ حرف زیبائی و پاکیهایی/ 

 (17برقایق ابرها، ص تا تو پاکیزه دلی، زیبایی.)

انه زدن به موها و در بیان مهربانیها و عشق مادرانه موفق بوده است. ش ، در شعر فوق، دولت آبادی

اند و رابطه ای عاطفی ازشگر بعدی را اکثر کودکان شنیدهبوسیدن را کودک درک میکند. جمالت نو

با آن برقرار میکنند. ضمن اینکه اگر این شعر را مادری برای کودکش بخواند، از عمق وجود خواهد 

است که شاید « پاکیزه دلی» ۀواژ ابهام آمیز آن،ۀ خواند. از نظر وزن مناسب و روان است و تنها نکت

 بدون شرح و تفسیر دادن برای کودک فهم آن دشوار باشد.

 که برایم قصّه میگفت/ دهانش بوی نان تازه میداد/ نگاهش آفتابی بود هر روز/ به من شادیِ بیزمانی

ر سر اندازه میداد/ به روی دست او رگهای آبی/ نشانی از بهار و آسمان داشت/ همیشه دستهایش ب

من/ بهاری از نوازش، مهر میکاشت/ صدای قل قلِ قلیانش از دور/ برایم بهترین آوازها بود/ همیشه 

هایش آشنا بود/ کنار جانمازش، او همیشه/ لباسش بوی عطر شاد هسُرفه میکرد و برایم/ صدای سرف

بزرگم/ بود او مادر ا یاد میداد/ اگر چهمیداد/ نمازش را همیشه ساده میخواند/ به من هم خواندنش ر

که برایم قصّه میگفت/ نگاهش رنگ و بوی کودکی رونِ سینه قلب کوچکی داشت/ زمانید

  (11-17آواز پوپک، صص داشت.)
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های آبی دستان او، نماز را ساده بگذریم، مفاهیمی مثل: رگ «قلیان »در این شعر اگر از بار منفی

به نظر میرسد ضمیر قبل از مرجع « او همیشه کنار جانمازش»خواندن، جای تامل دارد. در مصرع: 

ذکر شده است. همچنین تصویری که از مادر بزرگ در ذهن کودک نقش میبندد چنین است: مادر 

بزرگ مهربانی که از بس قلیان میکشید همیشه سرفه میکرد ولی عجیب است که بوی دود نمیداد 

ر، بزرگ از سوی شاعمعرفی کردن مادرواند. تا قبل از در ضمن نمازش را نیز یک جور خاصی میخ

 !بزرگ طرف استخواننده گمان میکند با یک پدر

 طبیعتر کودک در خصوص ِبررسی و نقد ِ شع  9-2

 :های شعر از ابتدا تا به امروز طبیعت باشدشاید یکی از اصلیترین دستمایه

ها چشم تنگ؛/ راهدلها ه ها خاموش/ درهبارد به روی خار و خارا سنگ/ کوبرف میبارد/ برف می

که سوسوی چراغی گر پیامی شد گر ز بام کلبه ها، دودی/ یا ظار کاروانی با صدای زنگ/ بر نمیانت

دم  ۀدر کوالک دل آشفت کردیماد روی جاده ها لغزان،/ ما چه میافتمان نمیآورد،/ رد پاها گر نمی

ها نمودندم زود/ گشودندم/ مهربانیک کلبه ای روشن،/ روی تپه؛ رو بروی من/ در سرد؟/ آنک، آن

گوید برای بچه های خود آتش،/ قصه میۀ ز،/ در کنار شعلدانستم که دور از داستان خشم برف و سو

 (50-51صص  آرش کمانگیر،عمو نوروز... .)

وزی وجوان امرتقلیدی ضعیف از شعر زمستان اوستا است. زبان بکار رفته با زبان کودک و نشعرفوق 

گونه هیجانی . شعر هیچها نمودندمآورد، در گشودندم، مهربانیمان نمیبر نمیشد، پیامی بیگانه است:

آن سرگرم کنندگی آن ضعیف است. آموزه های اخالقی یا تعلیمی ندارد. وزن ِ ۀایجاد نمیکند، جنب

ی نیز ضعیف است. شعر کمی از گرسنی کودک و نوجوان نیست و تصویر مناسب خوانندگان گروه

 فاصله گرفته است.حال زمان

 کودک و خصوص برایزیبایی و دل انگیزی آن ب های طبیعت وپدیده تنوع موضوعات و و گستردگی

است در بسیاری از  قابل فهم برای این گروه سنی شده ساده و یاشعار ایجادۀ نوجوان، دستمای

را از زندگی  ما صحبت از آن ضمن اینکه طبیعت و .ر شعر را از زبان کودک سروده استموارد شاع

 در میان عناصر طبیعی  دهد.به روح ما طراوت و شادابی می بخشد وکننده نجات میخسته ماشینی و

بعضی عناصر بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند از جمله فصل بهار و زمستان در خیلی شعرها 

 بیشتری دارد.های دیگر بسامد کند .فصل بهار از میان فصلیی میوتا حدی پاییز خود نما

صدا از کنار ما بی ها/لکداغ دار لک دستۀ ها خشکید/خاک تب کرد، چشمه باری؟/چرا نمی !آه باران

 ها روی شاخه پژمردند/النه ای سبز و تازه مهمان نیست/شاخه در نگاه غریب گنجشکان/ کوچید/

 هامثل آواز چشمه بارید؟/پس چرا نمی !ابرها ها ترک خورده/غنچه سینۀ باغ دیگر ترانه باران نیست/

سروها  باد، آشفته و پریشان است/ بارید/ خاک، دل تنگ بوی باران است/به دل تنگ ما نمی شرشر/

 (10مهمانی کوچک، ص ).باغ غرق نماز باران است رو به قبله خم شده اند/
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وم نیست که آیا علوزن با مضمون انتخاب شده هماهنگی دارد ولی پیام این قطعه مدرشعر فوق، 

خواهد آموزش دهد یا توصیف فصل زمستان را؟ شاعر در فصل زمستان انتظار دیدن نماز باران را می

هم خورده است و حامل هیچ پیامی برای کودک یا مکان ب شاخه های سبز را دارد! توالی زمان و

 نوجوان نیست.

 به ابیات زیر توجه فرمایید:

هر ورقش،  با خط رخشان سبز/ برگ درختان سبز/» بهار/گفت: به فصل  سعدی شیرین سخن/

چشم خریدار  بیدار باش/ ۀزند دیدن این عالم است/ /معرفت کردگار«/ معرفت کردگار دفتری است

 ۀزمزم خط خدا را بخوان/ /بر ورق سبز برگ هرچه ببینی، کم است/ خوب، جهان را ببین/ باش/

در نظر  برگ درختان سبز/» شعر هوا را بخوان/ نشر دل انگیز خاک/ شیرین آب/ ۀنغم آفتاب/

شعرکودک )«.معرفت کردگار ست/هر ورقش، دفتری» روی خداست/ ۀجلو رازهاست/ ۀآین «/هوشیار

 (103-100در ایران، صص 

ندرز، خدا شناسی و آموزش، اانگیختن حس کنجکاوی کودک، یانوش در این شعر، وزن، ریتم، برک

احترام  های ادبی و بزرگان ادبیات کشورنموده است. حتی به آموزها رعایت ر معیارهای دیگر

نمود: یکی استفاده از ت. تنها نکته ای که اگر رعایت میشد، این شعر را برجسته تر میگذاشته اس

سعی است. ضمن اینکه شاعر « چشم خریدار»است و دیگری ترکیب « نشر»و  «رخشان»کلمات 

هم جاهای مورد نظر ریتم قالبهای سنتی را بفیه درقرار دادن قا ها وهم زدن طول مصرعنموده با بر

در ابتدای قطعه است که « ردگارمعرفت ک»ی نو دراندازد. از نکات دیگر، تکرار ترکیب حبزند و طر

 موسیقایی فوق العاده ای ایجاد کرده است. وزن

 زمین سفید/ هوا سرد/ /ما ۀرو حوض باغچ ها/برف آمده رو گل /خانه بامرو پشت /برف آمده شبانه

 /بارهزمستانها می برف قاصد بهاره/ /رو مسجد و گلدسته /رو جاده ها نشسته /!ها کردببین که برف چ

 (01برقایق ابرها، ص سالم سالم سپیدی دیشب ز راه رسیدی؟ )

-چنین کلیشهیکی از عیوب شعر کودکان است. هم شکستن کلمات و نزدیک شدن به زبان محاوره

رغم مضمون سته است. در این شعر کودکانه علیااز حس نوجویی شعر ک گلدسته هایی مثل:

 یکی دو جا در وزن و آهنگ سکته ایجاد شده است.مناسب، 

 پوش دانه، دانه /بر زمین کشید از فراز آسمان ژرف/ سپید/ پردۀ پرده، پرده ، برف/رشته رشته، رشته

تخته  تخته /نشست زمین بر  ف/آسمان ژر ز فرازا /نشست چین به چین الیه، الیه برف/ پوش،

، کیانوشهای جهان،بچه)زمین گشود.بر ز فراز آسمان ژرف/ا /و پود های نقره تارفرش /های برفدست

 (81ص 

این شعر کیانوش ضمن اینکه با تکرار واژه ها آهنگی کودکانه و مهیج ایجاد نموده، ولی متاسفانه بار 

برای کودک دشوار است. ضمن اینکه تشبیهات « زفرا»و « ژرف»معنایی عمیقی ندارد. فهم کلمات 
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عنوان کودک را وادار کنیم طبیعت را ب خواهماز ذهن و فهم کودک است. چگونه میرفته دور بکار

دارد بپذیرد؟ تصور کردن چنین فرشی در ذهن  -«رنگ نقره ای»-یک رنگ یک فرش که تنها 

هیچ کمکی « از فراز آسمان ژرف »تکرار مصرع  ارد؟دنبال دای یا حتی سرگرمی بآموزهکودک چه 

 شود.موسیقی قطعه نکرده است؛ بعکس بعنوان نقطه ضعف قطعه محسوب می ارتقای سطحب

ابر  /ابر ساخت از بخار آب /آفتاب قصه را گرفت /داد قصه را به آفتاب /ای زاللآب داشت قصه    

 ۀقص /ها به ابر دادچ و تابپی /باد، تند و پر صدا، دوید  /باد دست به را قصه داد یاه/سای داشت قصه

سیاه  قصۀ /پخش کرد بلند را قصه رعد/ و رعد به را قصه گفت د آذرخش/در هوا شنی /سیاه ابر را

خاک مهربان  /خاک روی دوباره روان شد ویبارها/ج کتاب در /خاک سوی به هوا از آمد شد زالل/

 زبان از بشنو ها/د از جوانهز سر قصه روی خاک/ آفتاب، زیر /هادانه برای را قصه شنید و گفت/

، صص کیانوشهای جهان،بچه.)را آفتاب و را خاک /سپاس بگو دل زبان با /را آب زالل قصۀ ها/برگ

178-170) 

کنجکاوی کودک را به دنبال خود داستانوار آن قدری طوالنی شده، ولی توالی که با اینشعرفوق 

ای ت نموده و بدون استفاده از آرایهدر این شعر بسیاری از معیارهای الزم را رعایکشد. کیانوش می

کار گرفته، موسیقی و آهنگی پر ها که بسیار ماهرانه برار واژهپیچیده و تنها با استفاده از موسیقی تک

این بود. کیانوش در کار نبرده را ب« آذرخش» ۀاد نموده است. ولی ایکاش واژتحرک و شاد را ایج

 های اخالقی و دینی نیز غافل نبوده است.شعر از آموزه

من  به اعتقاد یک ترانه است/ و هزار سکوتشان/ میان هر عمیق وشاعرانه است/ نگاهشان/ هاکالغ

 کالغ را /کتاب دل از نباید بیسلیقه است/ کالغ نیست/چقدر دلی که با قدیمی وعتیقه است//کالغ

 با اصیل و ،نجیب /عجیبی است ۀپرند کم گرفت/دست و حقیر این سیاه را/ نباید قلم گرفت/

های غصه چقدر هاست/دلم میان باغ چنار/برای گفتن ازکالغ/ ۀبه روی قلبه برف/ او وقار/عالقه دارد

 (11آه پونه، ص )هاست.من به شکل این کالغ

را که در ذهن خانواده و هم و اجتماعی شاعر ابتدا کلی تقال کرده این سنت ادبی در شعر فوق 

کالغ سفانه در انتها أتوقار معرفی کند ولی ما اصیل و باکالغ است از بین ببرد و او ر نسبت بهکودک 

هدف از این شعر این است که به کودک مهربانی با حیوانات را  داند.را تجسمی از غصه و اندوه می

 ؟ داندمی اعر نگاه کالغ را شاعرانهیاد دهیم؟ با چه استنادی ش

 های کودکی« یادکرد»بررسی و نقد   2- 9

های  نوشته بسیاری از جمله موضوعاتی است که  در از نیز )=نوستالژی(روزهای کودکی کرد یاد

 :خوردمی چشمشاعران ب

دوستان مهربانی  سرزمین آفتاب/ خانه ای در کرانی داشتم/آسمان بی آسمانی داشتم/ ها،کودکی

 گرم و بهار/ سبز زیرسقف ساده و ستاره نردبانی داشتم/ از به بام کهکشان/ خانه، شب از هر داشتم/
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 شدمی پر کوچه تا گنبد رنگین کمانی داشتم/ گرفت/دلم وقتی که باران می در روشن آشیانی داشتم/

نشانی  هاآن پرزدند/ کاش از چون کبوتر هاکودکیکاروانی داشتم/ پرستو از آهنگ کوچ/ از

 (10ص  ستاره،نردبانی از ).داشتم

کند. و دنیای کودک امروزی برقرار نمی گونه ارتباطی با زباناین خاطرات مبهم و خیلی دور هیچ

کار گرفته و این وزن عیری خوشش آمده آن را در شعرش بشاعر تنها به این دلیل که از شعر رهی م

کند.)یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم( در کودک و نوجوان ایجاد نمیهیچ هیجان و نشاطی 

ند. این شعر کبا مربیان کودک ارتباط برقرار میآمیز و غمگین است. این شعر بیشتر فضای شعر یاس

یابد که اگر با بزرگ شدن، تخیل کودک میشود ولی به ناگاه کودک در می ۀتا حدودی وارد حیط

مچنین ابیات شعر نه از در کودکی بمانیم. هم پس بهتر که دوستان مهربان خود را از دست بدهی

 .نظر عمودی و نه افقی ارتباطی منطقی ندارد

 دوران کودکی خودشان و بعضی یادآور .ای استشاعران بگونه یک از زبان هر توصیف روستا از

رهایشان روستا شع در عراناشکل ش به هر هاست.های آنویر فراموش نشدنی از گردشتعدادی هم تصا

 :ای نداردکه هیچ کمی و کاستی دانندزیبایی مطلق میرا 

گرگ  کوزه بود/ آب بود/ غصّه بود/ /باد بود قصّه بود/ نُقل بود/ حرف بود/ خانه بود/ برف بود/ ابر بود/

 (11-17، صصابراهیمیبه خاطرپرنده ها،).ناب بود هر چه بود/ خواب بود/ خانه بود/ زوزه بود/ بود/

آیا در شهر هر چه هست ناب  ای بکر و ناب، غصه هم وجود داشته؟همولفه ۀچرا در کنار هم

تاه است ولی به که کواین ریتم با وجودی آیا مردم روستا اهل خواب و تن پروری هستند؟ نیست؟

  یکنواخت و خسته کننده شده است.« بود» ۀدلیل تکرار کلم

 نتیجه گیری  1

ها طبق نظر . این مالکه شودئشعر کودک و نوجوان ارارای یک معیار کلی ب در این مقاله سعی شد

کارشناسان کودک و ادبیات به دست آمده و در آثار شاعران بسامد باالیی دارد. هر شاعری که 

های پایانی تر بوده. اکنون که در سال دد، اثرش موفقکار بنمعیارها را بشتری از این توانسته تعداد بی

 شعر کودک و نوجوان صورت گرفته و امروزه بخشی ۀدر عرص قرن اخیر هستیم، تالشهای زیادی

کودک است و نه ۀ دهد. ولی هنوز درصد زیادی از شعرها، درباراز ادبیات کشور را تشکیل می مهم

های شخصی شاعر در سنوات گذشته، و برخی تخیالت کودکی است که خی تجربهبر برای کودک.

اند. فتاده اند و از کیفیت غافل ماندهتولید آثار انبوه ا پا به سن گذاشته است. برخی شاعران در خط 

 های بعد مناسب نباشد. آثار کوتاه است و شاید برای دهه تاریخ مصرف خیلی از

که باعث جذابیت  شودجوانتر و متاخر خالقیتها و نوآوریهایی دیده می ای شاعراندر شعرهای عده

روز طور و نوجوانان بها شده است. بسیاری از اشعار موضوعاتی دارند که کودکان بیشتر این موضوع

اند مانند آثار مختلف طبیعت از ن ها سر و کار دارند و از واقعیتهای ملموس نشات گرفتهمره با آ
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 292/بررسی، نقد و سیر شعر معاصر کودک و نوجوان در ایران

های مختلف و ی مضامین بصورت تکراری در دورهو... بعض روستا، کار کردنها، برف، صلجمله ف

فته، که البته تنها رنگ و بوی آنها با توجه اگون مورد استفاده ی بسیاری از شعرا قرار گرهای گونسال

، چنینهمتری در این راستا مورد استفاده قرار گیرد. اوت دارد الزم است موضوعات متنوعزمان تفب

 .بریزد کودک شعر قالب در را خود بزرگساالنۀ هایشاعر کودک نباید تجربه

اند ولی ن، موسیقی و ریتم را رعایت نمودهشود اکثر شاعران وزآمده معلوم می با بررسیهای بعمل

، آموزش و الن ادبیات بعنوان ابزار تعلیماشکاالت بیشتر مربوط به مضامین و اهداف و رسالت ک

را بیان کنیم باید گفت: شعر  حاصل این بررسی دطور کلی اگر بخواهیم مختصر و مفیب نشاط است.

های دههدر  اسفانه هنوز راه زیادی را بایدنوجوان امروز از نظر کمیت پر تعداد است ولی متکودک و 

  طی کند تا به جایگاه واقعی خود برسد. بعد
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