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59  

  هشتاد يدهه نوجوان و کودك شعر در  پردازيشگردهاي طنز بررسی
  

   زادهاهللا ایراننعمت

  موسویان انسیه

  چکیده
 کودکانی زندگ ذات و سرشت بای طبع شوخ وی شادمان. داردیی بسزا نقش نوجوانان و کودکانی زندگ دري شاد و خنده

 شاعران که کندیم جادیا را انتظار نیا ریاخي سالها در شعر ژهیو به و نوجوانان و کودکان اتیادب ریچشمگ رشد. است شده نیعج
 به زین پژوهش نیا موضوع. ببرند بهره آثارشان دری ادبي گونه نیاي هاتیقابل و کارکردها از نوجوان و کودك سندگانینو و

ي شگردها شناخت آن هدف  و است افتهی اختصاص هشتاد،ي دهه در نوجوان و کودك زیطنزآم اشعار ينمونه لیتحل وی بررس
 این در. شگردهاست نیا از استفادهی چگونگ زین و شانیهاسروده در نوجوان و کودكي برجسته مطرح شاعراني استفاده مورد
 هايگروه و آن مختلف هاي گونه نوجوان، و کودك شعر نوجوان، و کودك ادبیاتن، نوجوا کودك، چون مفاهیمی ابتدا مقاله
 ضرورت به اشاره با گاهآن است؛ گردیده بیان آنها هايتفاوت و فکاههو  طنز هايویژگی و تعریف سپس و شده تعریف سنی

 جنبه سه از زیطنزآم  هاينمونه بزرگسال، ادبیات با کودك ادبیات در طنز هاي تفاوت و نوجوان و کودك ادبیات در طنز وجود
 و کودك شعر در طنز جادیا يشگردها و ها شیوه و مضمون و معنا  ،نوجوان و کودك طنز شعر ساختار: است شدهی بررس

  .نوجوان

  

  

  شگردهاي طنز آفرینیفکاهه، معاصر، طنز، شعر ،نوجوان و کودك ادبیات :هاکلید واژه
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  مقدمه
این مقوله از جمله مباحثی است .جایگاه طنز در ادبیات کودك و نوجوان و به ویژه شعر، جایگاه شناخته شده و روشنی نیست

براي نگارش این پژوهش و .که ورود به آن ، هم در حوزه ي مبانی نظري و هم آثار طنز آمیز، با دشواري هاي بسیاري همراه است
%  90عنوان کتاب شعر چاپ شده در ده سال اخیر مطالعه شد  و 300ررسی در این حوزه ، ناگزیر بیش از رسیدن به نمونه آثار قابل ب

قطعه شعر  50با این همه ، از آن میان، .نمونه هایی که یافتیم ، با طنز به معناي واقعی فاصله داشته و از پختگی الزم برخوردار نبودند
نمونه انتخاب کرده و به لحاظ چگونگی استفاده از شگردهاي طنز آمیز مورد بررسی قطعه شعر نوجوان را به عنوان  85کودك و 
  .قرار دادیم

  
  نوجوان و کودك ادبیات تعریف. 1

 هاییجنبه بر تعاریف، این از هریک در و شده ارائه متعددي تعاریف کنون تا آن مفهوم و» نوجوان و کودك ادبیات« يدرباره
 ادبیات جزو را، نوجوان و کودك براي شده نوشته متون تمام محققان از برخی. است گردیده تأکید کودك ادبیات يمقوله از

 .ورزندمی کیدأت آثار» بودن هنرمندانه« بر  خود  تعاریف در گرید برخی )88: 1386 نژاد،يشعار( .کنندمی محسوب کودك
 آثاری اصل شرط را» جذابیت« و»  بودن کننده سرگرم«  ،»بودن بخش لذت«  نظیر هایی ویژگی دیگر برخی و) 19: 1377 حجازي،(

- آدینه( .کنندنمی محسوب کودك ادبیات جزو اصوالً دارند، کودك» تربیت« یا و» آموزش« قصد که را هاییکتاب و دانسته

 این از خالی را آنچه هر و دارند کیدأت درآثار،» ادبی اسلوب و ساختار« بودن دارا بر زین پژوهشگران ازي اعده )293: 1387،پور
  )15: 1388دهریزي، گودرزي. (دانندمی» نوجوانان و کودکان هايخواندنی« تنها باشد، عنصر
 اتیادب :میکن فیتوص گونهنیا را نوجوانان و کودکان اتیادب میتوانیم اتیادب فیتعري دشوار زین و متعدد فیتعار به توجه با

  :باشد لیذي هایژگیوي دارا که شودیم اطالقیی هانوشته و آثار مجموعه به نوجوانان و کودکان
 ؛ینوجواني دوره/ رستانیدب انیپا تا دبستان از شیپ سن کودکان ( باشد داشته نوجوان و کودك نام بهی خاص مخاطب. الف

 باشد؛ متناسب نوجوانان و کودکاني تجربه و لیتخ ،ينوشتار زبان و درك ان،یب با. ب

  .باشد برخورداری غن وي قوي هنر و یادبي جوهره از. ج
 و کننده سرگرم وی علم مطالب قصه، شعر، از اعم هانوشتهي همه و داردی عیوسي گسترده نوجوان، و کودك اتیادبي مقوله

 و کودك شعر« به تنها حاضر، درجستار .ردیگیم بر در را...  وتل ها م ها،داستان ها،ییالال :مانندی شفاه فرهنگ ازی بخشی حت
  .میپردازیم »نوجوان

  
  کودك شعر. 2

 آن سر بر همه کهی کسانی فیتعر نهیزم نیا در که چرا ستین آسان آن بندي طبقه و کودك شعري برا مشخصی فیتعر يارائه
 و کودك شعر براي تعریفی گونه هر يارائه از قبل محققان که است این است مسلم آنچه ندارد، وجود باشند، داشته توافق

 و شود نیمع آن حدود آنکه از شیپ میبنام کودك شعر راي زیچ اگر«. اندزیدهرو تاکید آن شعري يجوهره بودن دارا بر نوجوان،
  )52: 1379 کیانوش،(» .باشد شعر دیبا دیآ انیم بهی سخن آن انواع و ساختمان تیفیک در

 ازي ریگ بهره و کلماتیی قایموس و یصوت وجوه بر هیتک با« که دانندمی نیآهنگ سخنی را کودك شعر پژوهشگران از برخی
ي زهیغر و کودكیی قایموس وی شناسییبایز ذوق به ل،یتخ عنصر به معطوف و مضمونیی بایز وی سادگ بر هیتک و هیقاف و وزن
  )287 :1387 پوالدي،(»دهدیم پاسخ اوي باز

  کودك شعري هایژگیو. 2-1
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 شعر .شماریممی     بر را آن هايیژگیو نوجوان، و کودك شعر ازی قطع و مشخص یفیتعر يارائهي جا به مقال، این در
  :که است شعري کودك

  باشد؛ زیانگ الیخ. 1
  باشد؛ کودك چشمي چهیدر از مسائل به شاعر نگرش. 2
  باشد؛ کودك فهم حد در الیخي هاصورت از استفاده. 3
  شود؛ زیپره شکسته کلمات کاربردن به از هاترانه و انهیعامي شعرها مورد در جز. 4
  باشد؛ی غن تمیر وی قیموس نظر از. 5
  ؛باشد کودك رامونیپي ایدني هاتیواقع با متناسب موضوع و مضمون لحاظ به. 6
  کودك شعري هاگونه و انواع. 2-2
-گونه توانمی آنها مجموع گرفتن نظر در با که است شده ارائه مختلفی هايبندي دسته کودك، شعر هايگونه و انواع باب در

  :کرد بنديدسته زیر صورت به را کودك شعر هاي
   .1ناب شعر. 6 ؛آموزشی شعر. 5 ؛ترانه. 4 ؛)متل( هیچانه. 3 ؛)هامنظومه( روایتی شعرهاي. 2؛ الالیی. 1
  

  نوجوان شعر. 3
   :است دهیف کررعت شکل این به را نوجوان شعر ،نوجوان و کودك ادبیات پژوهشگرانِ از یکی

 خود به قائلي نحو بهی عنی است؛ دهیپسند را آن او و گرفته قرار نوجوان اریاخت در که میدانیمي شعر را نوجوان شعر .الف«
  .میا نکرده بار آن به مخاطب فیتعر از شیپ رای خاصی ژگیو و میاشده نوجوان شعري برای فیتعر

 واجد دیبا را نوجوان شعر صورت نیا در. است شده نییتع شیپ از مخاطباني برایی شعرها يمثابه به نوجوان شعر. ب
  )14: 1380 آبادي، سید(» .کند زیمتما بزرگسال شعر از اًیثان و کودك شعر از اوالً که میبدانی اتیخصوص
 نوجوان نام بهی خاص مخاطبي برا کهیی شعرهای عنی است؛ فیتعر نیا دوم بخش نوجوان، شعر از ما منظور مقاله نیا در

  .شوندیم منتشر و سروده) هـ و دی سن گروه(
  نوجوان شعري هایژگیو. 3-1
  ؛باشد برخورداري شعری غني جوهره از اول يدرجه در دیبا بزرگسال شعر و کودك شعر مانند زین نوجوان شعر. 1
  باشد؛ نقصیب و سالمي شعر چهارچوب و ساختار لحاظ به .2
  باشد؛ رفته کار به آن در متعادل حد دری ادبي هاهیآرا وي شعر عیصنا .3
 قابل اوي برا و بوده نوجواني هاشهیاند و احساسات ق،یعال ها،دغدغه نوجوان،ي ایدن از برگرفته محتوا، و مضمون لحاظ به .4
  باشد؛ او حال زبان بهتر عبارت به. باشد درك و لمس
  کند؛ جذب را نوجوان بتواند تا باشدی میصم و روان ،يامروز آن زبان .5
  باشد؛ متنوع قالب، لحاظ به .6
  کند؛ آماده تازهي هاعرصه شناخت و کردن تجربه وی بزرگسالي ایدن به ورودي برا را نوجوان .7
  کند؛ مندعالقه بزرگسال شعر و اتیادب به را نوجوان .8
  ؛باشدی غن و پربار عاطفه و احساس چوني عناصر ازي برخوردار لحاظ به .9
 

  نوجوان و کودكی سني هاگروه .4
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 کودکاني فکر پرورش کانون ازسوي که گانهپنجی سني هاگروهي بندمیتقس رسدیم نظر به شده، ذکري هافیتعر به توجه با
  .2باشد سنی هايگروه براي بنديتقسیم ترینمناسب حاضر حال در شده، ارائه نوجوانان و

  کودكی سني هاگروه. 4-1
  )سالگی 7 تا تولد از( دبستان از شیپ :الفی سن گروه
  )سالگی 8 و 7( دبستان دوم و اولي هاسال: ب سنی گروه
  )سالگی11 و 10 ،9(دبستان پنجم و چهارمي هاسال: جی سن گروه

  نوجوانی سني هاگروه4-2
  )سالگی 14 تا 12(ییراهنماي دوره: دی سن گروه
  )سالگی 18 تا 14(رستانیدبي دوره: هـی سن گروه

  
  نوجوانان و کودکاني برا طنز ضرورت. 5

 و الهی خلقت اساس بر کودکان .است زندگی در نوجوان و کودك ویژه به و انسان اساسی نیازهاي از یکی نشاط و شادي
  .هستند خنده و نشاط ،شادي نیازمند نهاده، ودیعه به وجودشان در خداوند که فراوانی انرژي

 کودك سنی، ي دوره هر در و  دارد وجود نوزادي دوران همان از کودکان، در طبعی شوخ احساس که باوراند این بر محققان
 شادي عوامل با شودمی شادمانی و خنده سبب کودکان در که عواملی همچنین.دهدمی بروز متفاوت هاي شکل به را احساس این

   .است متفاوت بزرگساالن در بخش

  نوجوانان و کودکان براي و شوخ طبعی طنز کارکردهاي و اهداف. 5-1
   :ردک خالصه شکل نیا بهمی توان  را نوجوان و کودك و شوخ طبعی براي طنزي کارکردها و هاضرورت

   ذاتی نیاز یک به پاسخ و کودکان براي شاد لحظاتی ایجادـ 

  یآموزش يابزاربه عنوان طنزـ 

  طنز هايموقعیت با تجربه کسبـ 

  )طنز دری زباني هايباز قیطر از(زبانی هايتوانایی تقویتـ 

  خشونت و اضطراب کاهشـ 

  هانگرانی برابر در کودك آرامش و تسکینـ 

  نفس به اعتماد افزایش و اجتماعی روابط رشدـ 

  بزرگسال طنز با نوجوان و کودك طنز هايتفاوت. 5-2
  :از نداعبارت هاتفاوت این. دارد هاییتفاوت بزرگسال طنز با نوجوان و کودك طنز است، بدیهی

 از برگرفته و نوجوان و کودك اتیروح با متناسب دیبا محتوا و موضوع هم و ساختار لحاظ به هم نوجوان و کودك طنز. 1
  ؛باشد اوي ایدن وی زندگ طیمح
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ي هاتیحساس به توجه با آگاهانه، و ندیبیم مخاطب از فراتری گاهیجا در را خود نوجوان و کودك طنز شاعرِ ای سندهینو. 2
  .پردازدیم اثر خلق به ،مخاطب

طنز کودك و نوجوان بیشتر جنبه ي سرگرمی و شوخ طبعی دارد هرچند در طنز نوجوان گاه  انتقاد نیز به چشم می خورد و  -3
  .از این جنبه به معناي واقعی طنز نزدیک می شود

 رو به رو هاییمحدودیت و موانع را با نوجوان و کودك طنز نوجوانی، و کودکی يدوره خاص هايویژگی و هاحساسیت. 4
-می مشاهده واژگان کاربرد و زبان ساختار يعرصه در هم و انتخابی موضوعات يحوزه در هم هامحدودیت و موانع این .کندمی

  .شود

  

  طنز .6
ي حوزه گذشته، متون تمام در. است گسترده اریبس آن، به کینزد و مترادف اصطالحات و هامجموعه ریز و طنزي مقوله

 شعر در» فکاهه« و» طنز« مبحث دوی بررس به میدار قصد مقال نیا در که آنجا از. است بوده هم به کینزد هزل و هجو ،طنزیی معنا
- یم نظر صرف...  و بهیمطا هزل، هجو، رینظ مباحث ریسا به پرداختن از کرده، تعریف را مقوله دو نیا م،یبپرداز نوجوان و کودك

  .میکن

 ازی خاص نوع به«ي امروزی اصطالحي معنا بهطنز . دارد رواج اتیادب انواعي همه در که نوشتاراست ای گفتار دری روش، طنز
 تفکراتی حت ای یاسیس ،یاجتماعي فسادها ،يبشر رفتار نامطلوبي هاجنبه ای اشتباهات که شودیم گفتهی ادب منثور ای منظوم آثار
  )140: 1385  ،یاصالن(» .کشدیم چالش به دارخندهي اوهیش به رای فلسف

  

  فکاهه. 7
انگیزه ي خنده در فکاهه نه اغراض .در لغت به معنی شوخی و مزاح است و گفتار و کردار و ظاهر شوخی آمیز را می گویند«

  )226: 1378داد، (».چه طنز دنبال      می کندآن  -نه اصالح  و ارشاد است -آن گونه که در هجو است –شخصی است 

  .به نظر می رسد آنچه در شعر کودك با آن مواجه هستیم در بسیاري از موارد نه از مقوله ي طنز بلکه به فکاهه نزدیک است

  

  يطنزپردازي شگردها و هاوهیش. 8
. 4 ؛الفاظ و اءیاش قلب. 3 ؛واناتیح به هیتشب .2 ؛ریتحق. 1« :ازجمله ؛اندمتنوع و گسترده اریبسي طنزپردازي شگردها و هاوهیش
  )62: 1364 حلبی،(» .دشنام و نینفر تهکم،. 7؛ نامعقول و زیآم اغراق شیستا. 6 ؛هاسمبل کردن خراب .5 ؛یینما کودن ای تحامق

  

  نوجوان و کودك شعر در طنزنویسی پرکاربردي شگردها. 9
 میپردازیمیی شگردها شرح به  آنها،ي همه انیم از که دارد وجود زیني گریدي هايبندمیتقس شده، برده نامي شگردها جز به

  .ارددي شتریب کاربرد نوجوان و کودك شعر در که
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  زیطنزآم تیموقع. 1- 9
. است نوجوان و کودك شعر در پرکاربردي شگردها از کنند،یم محسوب طنز انواع ازی کی را آنی برخ گاه که شگرد نیا

-یم خلق زیطنزآمی تیموقع و مفهوم که رندیگیم قرار هم کنار دري اگونه به بلکه ستند،ین طنزسازیی تنها به الفاظ شگرد، نیا در«
  )27: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شود

 دنیچ کالم، در مبالغه و اغراق: جمله از. ردیگیم بهرهي گریدشگردهاي از شاعر ای سندهینو ز،یطنزآم تیموقع نیا جادیاي برا
 دادن نسبت زین و کالم دری هنجارشکن ،ظالفا و اءیاش و هاتیموقع کردن واژگون هم، کنار در متناقض و متضادي ها تیموقع

  . هاتیشخص به زیطنزآم حرکات و رفتار اعمال،

 ی سینوی معنیب وی سینو مهمل .2- 9

 نیمهمتر ازی کی اند،دانسته زیآمبهیمطا متون انواع ازی کی را آنی برخ کهی سینوی معنیب مییبگو تریکل ایی یسرا یمعنیب«
 تکی عنی ...کرد فیتعر معنا فاقد متن شکل، نیترساده به را نوع نیا بتوان دیشا. است کالم دری نیآفر طنزي شگردها و هاوهیش

 نظر از جمله متن، نوع نیا در گرید عبارت به. معناست فاقد آنهاي مجموعهی ول اندحیصح ،يدستور لحاظ از اگرچه هاواژه تک
 کامالً مییگوینم و دارد تأملي جا مییگویم ؛دارد تأملي جای معناشناس نظر از شتریب و نداردی اشکالي نحو وی واژگان ،ییآوا

 فقطمعنا یب متون... استی متفاوتی معاني دارا معنایب اصطالح به متن چسترتون، قول به و ستین معنایب هم کامالً رایز معناست؛یب
 رو نیا از دیشا. (است شعر به محدود عمده طور بهی سینویی معنایب همه نیا با. ردیگیم بر در هم را نثر بلکه ستین شعر به منحصر

ي شتریب لطف هم و است نثر از سرتریم نظم در هم کار نیا و دارند عهده بهي اعمده نقش متن نوع نیا دری کالمي هايباز که
  ) 86: 1371 اخوت،(» .استیی سرای معنیب با مترادف باًیتقری سینوی معنیب لیدل نیهم به. دارد

 چیه جمله ساخت ژرف و روساخت نیبیی معنا نظر از و خوردی م هم به واژگان انیم مناسبات معنا،ی ب اصطالح به متن در«
  ) 88:همان (» . است بهنجار نا هست هم اگر ای و ستینی مناسبت

  .شوندیم میتقس دسته چند به و دارندی خاصي هایژگیو ساختارمهمل و معنایب متون

   معنابی کامالً متن .الف
 باشد، مغشوشیی معنا لحاظ از اما حیصحي دستور نظر ازي ا جمله اگر که معتقدندی چامسک مانند شناسان زبان ازی بعض«
ي شگردها از کار نیا واقع در و است فراوان هاستیدادائ آثار در صرفی سینوی معنیبي هانمونه. استي دستور ریغ و مهمل

 اشعار از سرشار کودکاني هاترانه اندکرده استفاده ساختار نیا از انگسندینو ازی بعض هم بهیمطا و طنزي نهیزم در. بود آنها جیرا
: همان(» ) یاصفهان کودکاني ها ترانه از(ی نواچ و مان و آن/ یاسکاچ دو دو نوارا، مان آن :آنهاست ازی کی ترانه نیا. معناستیب

100(  

 محمود. دهدی م اختصاص خود به را هاسروده ازی مهم بخش و داردی فراوان کاربرد نوجوان و کودك اتیادب در شگرد نیا
 :سدینوی م آن رامونیپ و کرده نقل را» توتوله متل اتل« معروفي معنایب و مهملي ترانه رانیا در کودك شعر کتاب در انوشیک
 ربط با تیحکا ست،یني پند شعر نیا در. کندیمي باز هم خواندیم آواز هم )non sense poetry( مهمل شعر نیا با کودك«
  point and( برآهنگ و آهنگ. هست هیقاف و وزني دوگانهی قیموس. هستی قیموس آن در اما؛ ستینی امیپ ست،ینیی معنا و

Counterpoint( کالم که رایز. آهنگدار کالم نه ،یکالمی قیموس. دارد ازین آن بهي باز در کودك کهي زیچ همان. هست 
- کلمه هايباز گونه نیا در. است» نیورچ پاتو هی« کندیم القا رایی معنا کهي امجموعه تنها کالم در و است مقصود وی معن حامل
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 نفس ،يباز در کودك. دیآیم زبان دستور در که چنان کالمي اجزا نه. هستند کودكی کالمی قیموسي نواهاتک ای نوتها ها،
  ) 18: 1379 انوش،یک(» .دیجویم رای قیموس نفس مهمل،ي شعرها در چنانکه. دیجویم   راي باز

  ) tautology( مکرر معلوم ایی یگوهمان .ب
 ای باشند متفق هم باي اهیقض محمول و موضوع که دهدیم رخ زبان دری زمان« و است مهمل شعر انواع ازی نوع شگرد، نیا
 نیا» .است مؤنث دارم دوست کهی زن«: هیقض نیا مانند ؛نباشدي اتازه خبر و علمي دارا و کند استفاده گریدي هیقض ازي اهیقض
» .است کالم وبیع از وی زباني عارضهی نوع و حشو ،یعیبد عیصنا در و نامندی م» ییگو همان« منطق وی شناس زبان در را دهیپد

  ) 100: 1371 اخوت،(

  تضاد و تناقض .ج
 آن معمول باي اهیقض موضوع« که دهدیم رخی زمان و است» ییگو همان«ی عنی یقبل ساختار متضاد واقع در ساختار نیا«
 دارم دوست کهی زن«: که هیقض نیا مانند. دارند تناقض هم با معمول و موضوع نظر از هم به وابستهي هیقض دو ای و است متناقض
  )101: همان (» .است شهیکل منطق و  زبان با مقابله زیآم بهیمطاي ها وهیش ازی کی قتیحق در ییگو تناقض... »است مذکر

   )caricature(يکاتورسازیکار. 3- 9
 نیا. ردیگیم قرار استفاده موردي گرید شکل به زین اتیادب در دارد، کاربردی طراح وی نقاش در شتریب کهي کاتورسازیکار
 در فیتحر و اغراق از استفاده با سندهینو« آن در که شودیم محسوبي پرداز تیشخص کیتکنی نوع ات،یادب در ز،یآم طنز شگرد
  )171: 1385 ،یاصالن(» .کندیم مضحک و برجسته را نظر مورد فردی تیشخصي هایژگیوی برخ فیتوص

  . افتی آني برایی هانمونه توانیم هم طنزي شعرها در اما ؛خوردیم چشم به طنزي هاداستان در شتریبي کاتورسازیکار شگرد

  )parody( ضهینق .4- 9
که اصل کلمه از آن زبان  -نقیضه اصطالحاً در ادب فارسی و هم چنین عربی«.است زیطنزآمي دهایتقل انواع ازی کی که ضهینق
  :به دو معنی به کار رفته است و می رود... -است 

در شعر به معنی نقض و شکستن و جواب مخالف جد و جدالی براي مقابله و نظیره گویی ، یا رد و تخطئه ي شعر شاعري  -1
  .بنامیم» نقیضه ي جد«که بهتر است این را ...دیگر یا کالً اثر ادبی و فکري دیگر اعم از شعر و نثر

اخوان (» .می نامیم و بحث ما بیشتر در این خصوص است» نقیضه ي هزل«و این را ...نقیضه به معنی پارودي فرنگان -2
  : اند کرده میتقس دسته سه به راي پارود ایي هزل  ضهینق  )29:  1374ثالث،

  . ابدییم رییتغ متن واژگان رییتغ با فقط آن در که )verbal parody(ی لفظي ضهینق«

  .شودیم عوض سندهینو و شاعر سبک ای نگارشي وهیش آن در که) formal parody(ي صوري ضهینق

  ) 229: 1385اصالنی، (» .شودیم زیآم طنز دیتقل اثري محتوا از آن در که ) (thematic parodyي اهیدرونماي ضهینق

 نوع نیا. انددهینام» نیتضمي ضهینق« را آن و داردي ادیز کاربردی سینو طنز در که دارد وجود ضهینق ازي گرید نوع نیچن هم
 اتیکنا ها،المثل ضرب قصار، کلمات معروف، اتیاب و اشعار از استفاده با که معنا نیبد ضهینق و نیتضم نیب استی قیتلف« ضهینق از
  )25: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .میسازیم طنز... و

  یانیب وی زباني هايباز .5- 9
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-گسترده هايپژوهش و دارند بسیار کیدأت کودکان به نوشتار و گفتار زبان آموزش در زبانی هايبازي نقش بر محققان امروزه

 ايجلوه آموزي زبان روند به زبانی هايبازي« که دهدمی نشان تحقیقات این ينتیجه .اندداده انجام باور این اثبات جهت در اي
 او براي شده فراگرفته دانش. کند کشف مستقیم غیر ايشیوه به را زبانی دانش کودك که شودمی سبب و دهدمی ترطبیعی

 آداب و شوندمی تقویت کالمی هايمهارت در ها بازي این در آموزان دانش .شد خواهد تردلنشین و ترماندنی ذهن در معنادارتر،
 نظام گوناگون هايجنبه به توانندمی بهتر بازي هنگام چنین هم آنها .گیرندمی فرا مستقیم غیر طور به را گفتن سخن و دادن گوش
 خود تلفظی هاياشکال و گیرندمی یاد را هاکلمه صحیح تلفظ شوند،می آشنا فارسی زبان هاي واج و صداها با آنان .بپردازند زبانی

 بین نشینی هم يرابطه و برندمی پی جمله در آن دستوري نقش به شناسند،می را کلمه ساختمان چنین هم .کنندمی برطرف را
  )42: 1381 عصار،(».یابندمی در را جمله در هاکلمه

. برخوردارندي اریبس کاربرد از طنز در بودن» ییمعنا چند« لیدل به که هستندي شعر عیصنا وی ادبي هاهیآرا ازي ادیز تعداد«
 ها نیا جز به اما... و ابهام تضاد، مدح به هیشب ذم ذم، به هیشب مدح العارف،تجاهل ه،یکنا استخدام، ،هامیا جناس، رینظیی هاهیآرا
 وی صرف قواعد باي باز« جمله آن از )28: 1390 ،یبنادکوک زارع( ».ردیگی م جا عنوان نیا لیذ در که هست زیني گرید موارد«

 واژه در رییتغ جادیا کلمه، بهی جزئ کردن اضافه ای حذف با دیجدي ا کلمه ساختن اعدا، باي باز الفبا، حروف باي باز کالم،ي نحو
 زین راي سازبیترک وي سازواژه توانی م نیچن هم) 81:  1390حسام پور ، ( »...و کلمات ختنیر هم در و متداولي رهایتعب و ها
. شودیم   ساخته طنزي برا تنها و نداردی طوالن عمر که سازندیمي دیجد باتیترک ای واژه گاه سانیطنزنو «.آورد عنوان نیا لیذ
 زباني هاواژه گرید با اسیق اساس بر باتیترک و هاواژه نیا ازي اریبسی ول. است لیتحل بازی نوع هاواژه نیا ازی برخ انیم نیا در

  )28: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شوندیم ساخته

 اساس بري ساز واژه« و» لیبازتحل« به توانیم جمله آن از که اندکرده میتقسی مختلفي بخشها به راي ساز بیترک وي ساز واژه
  :که اشاره ي مختصري به این دو بخش داریم کرد اشاره» اسیق

  باز تحلیل: الف
باز تحلیل به دو نوع صرفی .باز تحلیل یکی از ساز و و کارهاي مهم تغییر در زمانی زبان است و غیر آگاهانه صورت می گیرد«

به این دلیل که طنز .صرفی است واژه ها و ترکیبات ابداعی طنز نویسان بیشتر در حوزه ي باز تحلیل....و نحوي تقسیم می شود
  :نویسان بیشتر از بازتحلیل صرفی بهره می گیرند، توضیح مختصري  درباره ي انواع آن ارائه می کنیم

  .تقسیم می شود» باز تحلیل در واژه سازي«و » باز تحلیل در تصریف «باز تحلیل به دو دسته ي 

  باز تحلیل در واژه سازي -2باز تحلیل در تصریف   -1

  واژه سازي بر اساس قیاس:ب
گاه طنز نویس بر اساس قیاس با دیگر واژه هاي زبان به واژه سازي و ترکیب سازي می پردازد و صورت هایی مشابه دیگر 

  )28:  1390زارع بنادکوکی، (» .صورت هاي زبان به وجود می آورد

  يریغافلگ. 9-6

 کالم دري زیهنجارگري شگردها ازی کی که وهیش نیادر . دارد کاربرد هافهیلط ساختار در شتریب که استی کیتکن ،يریغافلگ
 به اوي برا را خنده جهینت در و شودی م ریغافلگ و متعجب ناگهان جمله افتنی انیپا با خواننده که استي اگونه به کالم ریس« است،
  )27:  1388طالبیان و تسلیم جهرمی، (».دارد دنبال
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 زیطنزآم استدالل .7- 9

 و استقراء اس،یقي دسته   سه به را آن و رندیگیم کمک به را استدالل و حجت ها، ناشناخته شناخت منظور به منطق علم در«
  . کنندیم میتقس ،لیتمث

ی فقه مذهب و المثل ارسال ،یکالم مذهب عکس، لیدل ل،یتعل حس چون داردی استداللي مبنا که استیی شگردها عیبد در
 نیهم و میاستدالل در مغالطه شاهد باطن دری ول ؛است درست استدالل ظاهر و ستندین هاهیآرا نیا طنز در اهگی ول... لیتمث هیتشب ای

  ) 45: 1390زارع بنادکوکی، (».شودیم طنز جادیا سبب مغالطه

  ) inflation( مبالغه و اغراق/ يساز بزرگ. 8- 9

ي اریبس طنزپرداز وهیش نیا از استفاده با. شودیم مشاهده طنزها ازي اریبس ساخت ژرف در که استی مهم عنصر مبالغه و اغراق
  . شودی م خنده سبب کهي اگونه به دهدیم جلوهي عاد حد از بزرگتر را شونده طنزي هایژگیو از

  )diminution(ي ساز کوچک. 9- 9
 سبب وهیش نیا به و دهدیم جلوه هست آنچه از ترتیاهمیب و ترکوچک را طیشرا ای هاتیموقع ای اشخاصی گاه سینو طنز
  . شودیم خنده
  

  نوجوان و کودك شعر در طنز گاهیجا. 10
 با حتی .است نوجوانان و کودکان طنز ادبیات بر حاکم عمومی و کلی فضاي از ثرأمت کودك، ادبیات در طنز شعر وضعیت

 شعر به نسبت طنز داستاني هاکتاب چاپ آمار که گرفت نتیجه توانمی عرصه این در شده منتشر هايکتاب فهرست به نگاهی
ی چندان گاهیجا ران،یا نوجوان و کودك شعر در ارزشمندی ادب نوع نیا متأسفانه« .است اقلیت در نظر این از شعر و است شتریب

 سالجقه،(» .داردي ادیزي فاصلهی واقع طنزي هایژگیو با که است خود نوع نیترمیمال در شود دایپ آن ازیی ردپا اگر و ندارد
1385 :232 (  

 در طنز عنوان به آنچه« اام ،خوریممی بر طنز از هایینمونه به است، شده منتشر و سروده کودکان براي که شعرهایی میان در
 در. است طنز بزرگسالي سندهینو چشم به که است کودکانهي هاطنتیش باشد، طنز آنکه از شیپ است، شده ارائه کودك شعر
  ».ستندیني جد طنز ،آثار نیا ازي اریبس گفت توانیم واقع

  )1391:هاشمی، تربن محقق،(

 شعر کتاب تنها حاضر حال در شاید .کرد منتشر کودکان براي را میرزا خیالبی شعرهاي کتاب 1384 سال در »شعبانی اسداهللا«
- نقاشی همراه به ریتمیک و کوتاه وزنی با و مثنوي قالب در ابیاتی که کتاب این در .باشد کتاب همین کودکان براي طنز مستقل

 ذوق پرورش طنز، زبان با کودکان کردن آشنا :جمله از. کندمی دنبال را ايچندگانه هايهدف شاعر آمده گرد آمیز طنز هاي
 شادي هايلحظه کردن فراهم همه از ترمهم... و معنایی و لفظی هايبازي کالم، واییآ هاي رابطه به توجه و تکیه با آنان شعري
  . آنها لبان بر لبخند نشاندن و بخش

 را کالغ کسی چه و چاقو شرط به بادکنک عناوین با سپید یا وزن بی شعر مجموعه دو»  آبادي سید اصغر علی« براین عالوه
 سید .شودمی مشاهده کودکانه طنز از هاییرگه کتاب دو این شعرهاي اغلب در که است کرده منتشر کودکان براي کرد اختراع
شود در بعضی از کارها ولی قرار نبوده هایی از طنز هم دیده میگاهی رگه« :است گفته شعرها این پیرامون گویی و درگفت آبادي
ها شیطنت مینظرم با توجه به روحیات بچهبه. نظرم به موضوع شیطنت توجه شده استتر بهبیش. مجموعه شعر طنز گفته شود مثالً
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تر به این جنبه توجه داشتم حاال چه قدر موفق بوده و چقدر موفق نبوده بیش. تواند یکی از عواملی باشد که اتفاق شاعرانه رخ بدهد
   )1388 :سید آبادي(»                                       .دانمنمی

 و  الغري ایستگاه هاينام با مجموعه دو که است شده منتشر طنز مستقل شعر مجموعه سه تاکنون نیز نوجوان شعر يزمینه در
» زاده حسن فرهاد« به متعلق قلقلک شرط به خنده عنوان با دیگري و» تربن عباس« جوان شاعر به متعلق زبان پنج و بستنی یک

 نوجوان مجالت و نشریات در قبالً کتاب دو این در تربن عباس شعرهاي از برخی .است نوجوان و کودك طنزنویس ينویسنده
 نوجوان و کودك داستان ي حوزه در نیز زاده حسن فرهاد.  است گردیده منتشر کتاب قالب در و گردآوري سپس و شده چاپ
 اولین او قلقلک شرط به خنده کتاب بود، نشده منتشر شعري او از این از پیش که این با. است ايشده شناخته و مطرح يچهره

  .است یافته اختصاص نوجوانانه طنز شعر به مستقل طور به که است نویسنده این شعر يمجموعه

 این با خورد،می چشم به محتوا و ساختار يزمینه در هاییضعف ،زاده حسن کتاب ویژه به بحث، مورد کتاب سه اشعار در  
 و بپردازیم آنها بررسی به ناگزیریم هستند، نوجوانان براي موجود طنز مستقل شعرهاي مجموعه تنها حاضر حال در که آنجا از حال

   .کرد خواهیم اشاره اشکاالت این از برخی به بحث خالل در ضرورت به

  )وزن قالب، گونه،( ساختار منظر از کودك طنز شعر. 10-1

 بوده قالب نیپرکاربردتري مثنو قالب و گونه نیپرکاربردتر ترانه،ي گونه کودك،ي شدهی بررس طنز شعر ينمونه 50 انیم از
  .است تحرك پر و شاد کوتاه، اوزان ها،نمونه نیا در شاعراني استفاده مورد اوزان نیچن هم .است

   1يشماره جدول

  »گونه« اساس بر کودك طنز شعر
  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

رد
 یف

گو
 نه

فراوا
 نی

 درصد

 %58 29 ترانه 1

شعر  2
 ناب

14 28% 

هیچا 3
 نه

7 14% 

جمع  
 کل

50 100% 
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  2ي شماره جدول

  »قالب« اساس بر کودك طنز شعر
  

  

  

  

  
  

  

  

  موضوع و مضمون نظر از کودك طنز شعر. 10-2
 .اندداده اختصاص خود به را تعداد نیشتریب است کودکانهي هاشطنت وی سرگرم ،يباز آنها مضمون ای و موضوع کهي اشعار

  .دارند قراري بعدي هارده دری اجتماع و خانواده ،یتیترب نیمضام

  

  3يشماره جدول

  موضوع و مضمون نظر از کودك طنز شعر
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قالب ردیف
فراوان
 درصد ي

 %44 22 مثنوي 1

 %36 18 چهارپاره 2

 %12 6 سپید 3

 %8 4 سایر قالب ها 4

 %100 50 جمع کل 

رد
 یف

 درصد فراوانی مضمون

 %60 30 بازي، شیطنت و سرگرمی 1

 %24 12 مضامین تربیتی، آموزشی 2

 %10 5 خانواده 3

 %6 3 اجتماعی 4

 %100 50 جمع کل 
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  يطنزپردازي شگردها دگاهید از کودك طنزي شعرها نمونهی بررس. 11
 و هاکیتکن از مجموع در کودك شاعران که است این شودمی حاصل که اينتیجه کودك، آمیز طنز اشعار نمونه بررسی در

 میبرشمرد پیشین هايفصل در کهیی شگردها تمام انیم از. اندکرده استفاده شانیهاسروده در طنز جادیاي براي محدودي شگردها
  .باشد داشتهي متعدد لیدال تواندیم امر نیا. اندشده کارگرفته به شعرها نیا در شگردها  این از محدودي تعداد

 ساختار لحاظ به هم و محتوا لحاظ به هم بزرگسال طنز با کودك طنز هاي محدودیت و ها تفاوت به توان می جمله آن از
- یمي طنزپردازي هاکیتکن تمام از آزادانهي استفاده در را او دست که روست به رویی هاتیمحدود با کودك شاعر. کرد اشاره
  .بندد

 نیپرکاربردتر کنند،یم      محسوب طنز انواع جزو را آنی برخ که ،»تیموقع طنز« است، مشاهده قابل جدول نیا در کهچنان
ی زباني هاي باز« ،»يکاتورسازیکار« ،»یسینوی معنیب وی سینو مهمل« آن از پس. است شدهی بررسي شعرها نمونه نیب در شگرد

  . اندگرفته قراري بعدي هارده در اندك، بسیار تعداد با»  زیطنزآم استدالل« و» يریغافلگ« ،»یانیب و

ی بررسي برا. است همزمان صورت به کیتکن چند از شاعران ياستفاده است، تأمل قابل بحث نیا در کهي گریدي نکته
  .داردي ترپررنگ و تربرجسته حضور شعر در که میاکرده لحاظ راي شگرد آن شعر، هر در ترقیدق

 زیآم طنز تیموقع. 11-1
 دنیچ و هاتیموقع قتیحق کردن واژگون مبالغه، اغراق، قیطر از طنزپرداز ،شد ذکر نیا از شیپ که گونههمان، شگرد نیا در
- می اشاره آن يبرجسته هاينمونه از برخی به که. کندیم جادیا زیطنزآم در اثر ، حال و هواي... و متناقض و متضادي هاتیموقع

  .کنیم

   مامان مادربزرگ«

ی لیخ/  دارهي ادگاری هی/  ننجونش ازی مامان/  شمرده رو سالها نیا /ی مامان دفعه هزار/  مرده که سالهی لیخ / مامان مادربزرگ
 مادربزرگ/  کشهیم اوي برا/  آه تا چند دل ته از / کشهیم بو بوسه،یم / مامان شوي ادگاری/  ذارهیم کمدي تو/  زهیعز براش
رده که سالهی لیخ / مامان چرخي ها حرف، ینانیمز کاظم محمد( »  ! نبرده     خودش با اون،/ جورابشو لنگه هی/  م 
  )6، صفحه 1385، یاطیخ

 که معنا نیا به دارد؛ی مهم نقش زیني ریغافلگ کرده، استفاده زیطنزآم تیموقع جادیا شگرد از شاعر اینکه بر عالوه شعر نیا در
/ جورابشو لنگه هی« که تیب نیا خواندن با انیپا در. ستیچ است زیعز همه نیا مادري برا کهي ادگاری نیا داندینم مخاطب ابتدا از
  . خنددیم جهینت در و شودیم ریغافلگ و متعجب» کشهی م بو بوسهیم/ مامان  شویادگاری« :عبارت به توجه زین و» نبرده خودش با او

  نهیغمگی لیخ االغه«

 زنم زنهیم داد/  او کنار آدیم شتر/  نهیبش بذاره نیزم/  بارشو که خوادی م دلش/  نهیسنگ داره کهي بار/  نهیغمگی لیخ االغه
  )8ة صفحه 1387، یمخمل کاله خروس. نیا قاسم شکوه( »! یبکش را من بار تو/  کهی شرط به گهیم االغه/  ؟یشیم

 شرط که آني بند انیپا زین و دهدیم ازدواج شنهادیپ» االغ« به» شتر« که نهفته آن زیطنزآم تیموقع در شعر نیا طنز باري همه
 برگرفته شعر، این در شده مطرح يدغدغه رسدمی نظر به هرچند. است» شتر« توسط» او بار دنیکش« شنهاد،یپ نیا رشیپذي برا االغ
  .است بزرگساالنه ايدغدغه و نیست کودك دنیاي از
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  یسینو معنایب وی سینو مهمل .11-2
 از. است گرفته صورت» متل« ای» چانهیه«ي شعري گونهي حوزه در شتریب کودك طنز شعر دری سینو معنایب وی سینو مهمل

 و لذت. است زاددرون هاچانهیه هدف« .است» یمعان دنیطنزکش به« و» معنا بهیی اعتنایب« هاچانهیهی اساس و مهمي هایژگیو
 ،یحجوان(» )وبیمع بعضاًیی هاهیقاف هرچند( هاهیقاف پرنشاط ضرباهنگ و گریکدی با هاگزاره بودن ربطیب ازی ناش لذت ،يباز

1389 :62(  
 اما اند،حیصحي دستور ساختار لحاظ به جمالت اگرچه که معنا نیبد. هستند معنا ازی خال کامالً گاه معنایب و مهمل متون    

 اکتفا نمونه یک ذکر به که اندکرده استفاده شگرد نیا از هاچانهیه ازي اریبس. شودینم منتقل جمالت نیا ازی مشخصي معنا چیه
  .کنیممی

  دانیبی لیدیب«

 دیرس و رفت/ بود خودش بود؟ی ک گدا/  رفت گدا کی دنبال /رفت؟ کجا دانیبی لیدیب/  اومده ازسبالن/ اومده دانیبی لیدیب
   »! برد خودش با رو خودش/ خورد نون که دانیبی لیدیب/  زود او به

  )21، صفحه 1388، چانهیه چ،یه چ،یه ،یمیابراه جعفر(

-يباز در که گونهآن ي ـساز واژه نیچن هم. است تمیر وی قیموس بر هانمونه نیا در شاعر دیتأک است مشهود که گونه همان
 نیای ژگیو از هستند ندیخوشای قیموس و تمیري دارا صرفاً که معنایب دیجد کلمات ساختن م ـیهست آن شاهد زین کودکانهي ها

  .شعرهاست نوع

  يکاتورسازیکار. 11-3

 را شونده طنز تیشخصي هایژگیو ف،یتوص در فیتحر و اغراق از استفاده با سندهینو ،يسازکاتوریکار در شد گفته که چنان
  . است داشته کاربرد شگرد نیا کودك شعر در. دهدیم نشان مضحک و برجسته

  شتر هی دمید گوشه هی«

 بودی دنید و بیعج اشافهیق/  ادیز خار بود خوردهی چ/  ادیفر با دیکشیم بار/  موتور مثل دیدویم تند/  شتر هی دمید گوشه هی
   »!بود غوله آقا شکل/  بود کوله و کجی لیخ/  بودی دنیچ و قشنگ تنش پشم/ 

  )7، صفحه 1383، من قشنگي  مزرعه ،یشعبان اسداهللا(

  .استي کاتورسازیکار شگرد بری مبتن فوق شعر در» شتر« مضحک و زیآم اغراق فیتوص

  درازه قد زرافه متل اتل« 

 زرافه./  نردبونه کی مثل اون گردن/  آسمونه تو شکله نیزم پاهاش/  نازه چه هیخال خال اون لباس/  درازه قد زرافه متل اتل
 اتل. کشاورز ناصر(   »!نمیبب خونمونو بوم پشت/  باال اون از خوادیم دلم/  نم؟یبش سرتي رو هست اجازه/  نمینازن و قشنگ
  )9،صفحه 1387،ترانه متل

  .است گرفته صورت او دراز گردن و» زرافه« زیآم اغراق فیتوص راه از شعر نیا دري کاتورسازیکار شگرد
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  يریغافلگ .11-4

  بچه کوکی«

  حمام می روم/کوکم کنید / درس می خوانم / کوکم کنید / می خندم  / کوکم کنید / من یک بچه کوکی ام 

  غذایم را کامل می خورم/کوکم کنید / می خوابم  9سر ساعت / کوکم کنید / مسواك می زنم  / کوکم کنید 

چه جوري کوك می / و خودم هم بلد نیستم/ بچه کوکی ام / من ماشین کوکی نیستم / اما فقط یک مشکل کوچک هست 
  )30، صفحه 1388علی اصغر سید آبادي،چه کسی کالغ را اختراع کرد، !       (شوم

این شعر در ژرف ساخت .عر در بند آخر آن است که خواننده با نتیجه گیري طنز آمیز شعر، غافلگیر می شودتمام بار طنز این ش
  .      معنایی خود می تواند اعتراضی طنزآمیز به برخوردهاي خشک و خشن والدین با کودکان باشد

  یانیب وی زباني هايباز .11-5

 ای و» کالمي نحو وی صرف قواعد باي باز« ردیگیم قرار» یانیب وی زباني هايباز« لیذ که کالم در طنز جادیاي هاوهیش ازی کی
  .میکنیم مشاهده را شگرد نیا ازي انمونه ریز شعر در. است» متداولي رهایتعب و هاواژه در رییتغ جادیا ای دیجدي اکلمه ساختن«

  دمیرس مینس کی به دم،یدو و دمیدو«

 نکن گفتم/  موهام به کردیم فوتی ه/  داد قلقلک پوستمو/  داد خنک من به مینس/  دمیرس مینس کی به/  دمیدو و دمیدو
 کشاورز، ناصر(    »!بود باد نبود مینس/  بود شاد کردیمي باز/  رفتیم در من دست از/  رفتیم ور اون و ور نیا/  خوامینم
  )3، صفحه 1387، ترانه متل اتل

 کرده استفاده» کی«یشمارش صفت از است، شمارش رقابلیغ که» مینس«ي برا شاعر ،»دمیرس مینس کی به« عبارت در اوالً
 اسیق به که کرد هیتوج... و سرعت مکان، زمان، اعداد،ي نهیزم در شاعري کودکانه منطقي راستا در توانیم را امر نیا. است
 شاعر» داد خنک من به مینس« مصراع در اًیثان. است شده ساخته دمیرس خاتون کی به/  دمیدو و دمیدو رینظ گرید مشابهي هاترانه
- یم زین را نکته نیا البته. است کرده استفاده» خنک« صفت از» یخنک« مصدر اسمي جا به و ختهیر هم به راي دستور قواعد هم باز

 نیچن دچار هاواژه برخی درتلفظ زبان، به تسلط عدم وی ناآگاه لیدل به کودکان. داد قرار کودکانه اشتباهاتي زمره در توان
  .هستند زیطنزآم گاه اشتباهات این که شوندمی اشتباهاتی

  زیطنزآم استدالل .11-6

 در مغالطه شاهد باطن دری ول ؛است درست استدالل ظاهر در بلکه نند،یآفریم طنز که ستندین هاهیآرا نیا طنز در گاه«
  )45: 1390 ،یبنادکوک زارع(» .شودیم طنز جادیا سبب مغالطه نیهم و میاستدالل

  . است شده طنز جادیا سبب ش،یموهاي اندازه مورد در فوق شعري راوي کودکانه استدالل

  يمتر ششي موها«
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 از/  آني اندازه/ ی س شده دمید/  مامان قد با/  کردم اندازه/  کندم امروز/  را اشدانه کی/  بلندمي مو/   است ادیز رشدش
(   ! نم سرِي مو/  باشد متر شش/  حدوداً دیبا/  گرید سال ده/  جلوتر رفته/  متر نیاي رو بر/  گرید سانت کی/  شیپ شب شش
  )13، صفحه 1382، يمتر ششي موها کشاورز، ناصر

  4يشماره جدول

  يطنزپردازي شگردها اساس بر کودك طنز شعر

مورد استفاده شگرد ردیف  درصد فراوانی 

%54 27 طنز موقعیت 1  

معنا نویسیمهمل نویسی و بی 2  9 18%  

%16 8 کاریکاتورسازي 3  

%6 3 غافلگیري 4  

هاي زبانی و بیانیبازي 5  2 4%  

%2 1 استدالل طنز آمیز 6  

  
  ساختار لحاظ به نوجوان طنز شعر بررسی. 12

  قالب .12-1
 شاعران ریسا هايکتاب از پراکنده صورت به که گرید طنز شعر چند و نوجواني برا طنز مستقل شعر مجموعه سه انیم از

 نیا در شاعران توجه موردي هاقالب. میهست رو به روي ریچشمگ نسبتاً تنوع با قالب لحاظ به) شعر 85 مجموعاً( میادهیبرگز نوجوان
- یم چشم به انیم نیا در زینی بیترکي هاقالب نمونه چند نهایا جز به. ستا دیسپ و غزل ،يمثنو ،ییماین چهارپاره، ،یتیدوب بخش
  .است شده استفاده آنها در زین عیترج اتیاب از گاه که کرد اشاره ییهاچهارپاره اي یمثنو پاره، سه به توانیم مثال عنوان به. خورد

  .دهدیم لیتشک را شعرها کل% 34 که استی تیدوب شعر 29 شعر قطعه 85 انیم از م،ینیبیم جدول در که چنان

 دري بند میتقس نیا در است، نوجوان و کودك شعر قالب نیتر پرکاربرد چهارپاره، که آن با که است این ملأت قابل ينکته
  . است داده اختصاص خود به را طنز اشعار%  20 قطعه، 17 تعداد با و گرفته قرار دومي رده

 کاربرد زین و هامصراع کردن بلند و درکوتاه شاعر اریاخت جمله از فراوان،ي هاتیقابل از برخورداري لحاظ به زینیی ماین قالب
ي رده در% 5/16 معادل شعر 14 تعداد با جدول نیا در که است نوجوان شعر پرکابردي هاقالب جزو ه،یقاف آسان نسبتاً و آزادانه
  . است داده اختصاص خود به را آمار کل% 7 شعر، 6 بای رباع و اشعار کل% 5/10 شعر 9 تعداد باي مثنو.  است گرفته قرار سوم

 قرار ششم فیرد در جدول، نیا در اشعار،% 5 معادل شعر 4 تعداد با است معاصر و کهن شعر پرکاربردي هاقالب جزو که غزل
 و مضمون لحاظ به اما ،هستند غزل) هیقاف گرفتن قرار طرز( غزلي ظاهر فرم و شکل لحاظ به تنها هاغزل نیا البته ؛است گرفته
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 به را اشعار کل% 2 معادل شعر 2دیسپ قالب و% 5 معادل شعر 4یبیترکي هاقالب. دینام غزل را آنها توانینم و ستندینی تغزل هیدرونما
  .اندداده اختصاص خود

 چنان آن نوجوان شاعران و نداردي اشده تثبیت و محکم گاهیجا زین نوجوان شعر در» دیسپ قالب« که دهدیم نشان تعداد نیا
  .رندیبگ بهره نوجوانانهي هاموضوع و هامضمون يارائهي برا قالب، نیاي هاتیظرف و هاتیقابل از اندنتوانسته د،یشا و دیبا که

  5ي جدول شماره

  شعر طنز نوجوان براساس قالب

 درصد فراوانی قالب ردیف

%34 29 دوبیتی 1  

%20 17 چهارپاره 2  

%5/16 14 نیمایی 3  

%5/10 9 مثنوي 4  

%7 6 رباعی 5  

%5 4 غزل 6  

هاي ترکیبیقالب 7  4 5%  

%2  2 سپید  8  

%100 85 جمع کل    

  

 وزن  . 12-2

تقریباً از اغلب . شعر طنز نوجوان به لحاظ موسیقی و وزن، در مقایسه با شعر طنز کودك، از تنوع چشمگیري برخوردار است
استفاده از اوزان طوالنی و روایی در کنار اوزان کوتاه و ریتمیک از . هاي معروف و پرکاربرد در این شعرها استفاده شده استوزن

  . هاي کم کاربرد نیز استفاده شده استهم چنین گاه از برخی وزن. هاي قابل تأمل در شعرهاي طنز نوجوان استویژگی

که نمونه شعرهاي طنز  از آنجا. اي که ذکر آن ضروري است، وجود اشکاالت متعدد و تغییرات وزن در برخی شعرهاستنکته
  .ایمبودند نیز آورده) وزن و قافیه(موجود، اندك بود، ناگزیر، آن دسته از شعرهایی را که داراي اشکاالت ساختاري

  مضمون و محتوا. 12-3
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  .ایمي کلی موضوعی گنجاندهنمونه شعرهاي طنز موجود براي نوجوانان را در چهار دسته

  سرگرمی، شیطنت؛. 1

  دوران نوجوانی؛  هايدغدغه. 2

  نگاه انتقادي به مدرسه و نظام آموزشی؛. مدرسه و ماجراهاي طنزآمیز پیرامون آن؛ ب. الف: ايمضامین مدرسه. 3

  .مضامین اجتماعی. 4

6يجدول شماره  

 شعر طنز نوجوان براساس مضمون و محتوا

 

 

  

  

  

  

  

  

  شعر طنز نوجوان براساس شگردهاي طنزپردازي. 13

هاي متنوعی در در بررسی نمونه اشعار طنز نوجوان، مشخص گردید که شاعران نوجوان نیز همانند شاعران کودك، از تکنیک
شگردي است که بیشترین کاربرد را » طنز موقعیت«شود تکنیک چنانکه در جدول مشاهده می. انداستفاده نکردههایشان سروده

مهمل نویسی و « ي سوم و ، در رده»هاي زبانی و بیانیبازي«. ي دوم قرار داردو انواع مختلف آن در رده» نقیضه«داشته و بعد از آن 
  .اندهاي بعدي قرار گرفتهرده در» کاریکاتورسازي«و » معنا نویسیبی

اند و ما در هر شعر در این بخش نیز برخی از شگردها در یک شعر به طور همزمان و در کنار سایر شگردها به کار گرفته شده
  .پردازیمهایی از این اشعار میدر ادامه به بررسی نمونه. ایمترین شگرد را مالك قرار دادهترین و شاخصبرجسته

  ز موقعیتطن .13-1

است که موقعیت نوجوانی تنبل در شب امتحان را روایت » دعاي شب امتحان«ي مناسب دیگري از طنز موقعیت، شعر نمونه
  . کندمی

 درصد فراوانی موضوع ردیف

%39 33 سرگرمی، شیطنت 1  

هاي نوجوانیدغدغه 2  21 25%  

%22 19  ايمضامین مدرسه 3  

%14 12  مضامین اجتماعی 4  

%100 85 جمع کل   
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  دعاي شب امتحان«

/ صدایم مثل آب خشکیده در چاه / دانم چرا حالم گرفته نمی/ کشم آه دانم چرا هی مینمی/ سیاهی شب است و کله ماه 
/ هفت هشت تاي دلم گردیده پنجاه / دو دوتا پیش چشمم پنج باشد /  ز ترس امتحان صبح فرداه/ ب از چشمان بنده  پریده خوا

/ از او پرسم که تو گرگی یا روباه؟ / اي اندر خیابان چو بینم گربه/ خدا داند که اصالً نیستم آگاه /  اگر از کسر و اعشارم بپرسی 
و یا سرماخورد آقاي / هایم چیره گردم که یا بر درس/  ترین راهعنایت کن به من خوشگل/ خداوندا به حق این شب و روز 

  )68، صفحه 1388فرهاد حسن زاده، خنده به شرط قلقلک، ( » نیکخواه

را نیز به کارگرفته که از زیر مجموعه هاي شگرد » سازيواژه«به جز شگرد ایجاد موقعیت طنزآمیز، شاعردر این بیت تکنیک 
  ! صبح فرداه ز ترس امتحان/ پریده خواب از چشمان بنده : به شمار می رود» هاي زبانی و بیانیبازي«

شود؛ شاعر با اضافه کردن قافیه نمیبا آنها هم» فردا«ي است و طبیعتاً کلمه... و» آگاه«، »روباه«، »آه«، »چاه«قافیه هاي این شعر 
» در پاورقی این شعر می خوانیم . ده و هم یک شگرد طنزآمیز را به کار برده استبه این کلمه هم مشکل قافیه را حل کر» ه«
  ».فرداه، همان فرداست که چون قافیه تنگ آمده، شاعر نیز به جفنگ آمده است«

گونه  خوب است به این نکته نیز توجه کنیم که شاعر با اضافه کردن ه به فردا توانسته کلمه آه را نیز در ذهن تداعی کند؛ همان
.در ذهن تداعی می شود.... که در تمام شعر حالت آه کشیدن ناشی از حسرت خوردن، با کلماتی چون ماه، آه، چاه، پنجاه روباه و  

  نقیضه. 13-2

و شاعران به اشکال مختلف از این شگرد براي طنزآمیز کردن . در شعر طنز نوجوان، نقیضه و انواع آن کاربرد زیادي دارد
بیشترین کاربرد را در شعر نوجوان به خود اختصاص داده » ي تضمیننقیضه«از میان انواع نقیضه. اندسود جسته هاي خودسروده
گاهی اصل کالم . شودطنز ساخته می... ها و کنایات ودر این نوع با استفاده از اشعار و ابیات معروف، کلمات قصار، مثل. است

اي مطایبه آمیز مورد استفاده خالصه شده و یا یکی از ترکیبات آن براي ساخت جمله تضمین شده تغییراتی یافته، پس و پیش شده،
  .گیرد قرار می

  تقلبانه«

همان وقتی /  کند خرداد یا دي ماه؟چه فرقی می/  (ها دست و پایم را در آن نوبت که بندد امتحان! /  تو را من چشم در راهم
من از یاد تو /  )چه فرقی که سؤال از وزن یا جرم است؟! / (من چشم در راهم تو را) / رسد از راهکه پرسش پشت پرسش می

در آن نوبت اگر نزدیک یا /  و گر گل کرده بین چشم هامان ناظمی، چیزي / اگر تو اولین میزي / اگر من، میز پایانی / سرشارم 
عباس تربن، یک بستنی و (» !و را من چشم در راهمت/ اگر افتاده باشی توي دریا هم / بارم من از دوري تو یکریز می/  دوري 

  )44، صفحه 1388پنج زبان، 

در این شعر وزن و قالب و سبک شعر ... . شباهنگام/ تو را من چشم در راهم، : اي است زیبا بر شعر نیما یوشیجشعر باال نقیضه
در عنوان شعر . کندگفتگو می» تقلب«ي بارهاش درآموزي با همکالسینیما حفظ شده و مضمون آن تغییر کرده و در آن دانش

  .سازي بهره گرفته استنیز شاعر از تکنیک واژه» تقلبانه«

  معنا نویسیمهمل نویسی و بی. 13-3
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  2یادگاري «

! ها شده لیزکه صابون رفاقت/ بیا تا دست یکدیگر بگیریم / به روز هیجدهم از فصل پاییز / نوشتم یادگاري روي جامیز 
  )36سن زاده، خنده به شرط قلقلک صفحهفرهاد ح(

  .معنی استها شده لیز، مهمل و بیکه صابون رفاقت/ عبارت بیا تا دست یکدیگر بگیریم«در این دو بیتی 

  :چنین است در دو بیتی زیرهم

  3یادگاري «

( » !شود مردراي مهربانی میب/ بیا تا دوست یکدیگر بمانیم / ي چشمم را کنی خرد چرا شیشه/ نوشتم یادگاري روي وایت برد 
  )37، صفحه1388فرهاد حسن زاده، خنده به شزط قلقلک، 

  کاریکاتور سازي. 13-4

  .ي اغراق آمیز و مضحک توصیف شده استخصوصیات او به شیوه» شاگرد تنبل«در این شعر از زبان یک 

  منم شاگرد تنبل«

دو تا پنج و سه تا / میان دفترم هست / همان شاگرد تنبل / منم خوشخواب و شیطان ! / همیشه هست اول/ من آنکه از آخر 
نود / که سال فوت سعدي ! / مغول کی رفته باشد/ براي من مهم نیست / پر است از جاي خط کش / کف دستم همیشه / شش

شد چه می/ شت؟ ي مو یا با ضربه/ چه جوري؟ با لگد زد؟ / چه کس تیمور را کشت؟ / کند که چه فرقی می/ ؟ !باشد و یا صد
و هر روز و شب / پر از آجیل باشد / شد کاش جیبم چه می/ نبیند این عقب را / و چشمان معلم / تمام روز و شب را / من بخوابم 

  )14، صفحه 1388عباس تربن، یک بستنی و پنج زبان، (» !فقط تعطیل باشد/ من 

  هاي زبانی و بیانیبازي. 13-5

  .اي به کار گرفته شده استرد به شکل برجستهاین شگ» بخور دیزي«در شعر 

  بخور دیزي«

چرا چیزي / چرا پرتی؟ / بندي؟ چمدان لبانت را به روي خنده می/ چرا مثل مسافرها / خندي؟ چرا اصالً نمی/ چرا قهري؟ 
چرا چیزي نمی بینی؟  /چرا خوابی؟ / جویی؟ صدایی را نمی/ آید صدایت در نمی/ چرا مثل چراغ کوچه خاموشی؟ / گویی؟ نمی

رها کن / چیزي؟ چرا چیزي نمی/ چرا از بازي و پارك و شنا دوري؟ / هوا خوب است و گردش هم صفا دارد )مگر کوري؟(
، صفحه 1388فرهاد حسن زاده، خنده به شرط قلقلک، (» !بزن قهقه، بزن بشکن، بخور دیزي/ فکرهاي بیخود و برخیز 

48 (  

نیست بلکه بیانگر اغراض ثانوي گوینده » طلب خبر«جمالتی که در آن هدف، . شودغاز میاین شعر با جمالت پرسشی آ
چرا چیزي / چرا چیزي : در عبارت... . امر به طریق غیر مستقیم و مؤدبانه، تشویق، نهی، استفهام انکاري و: اغراضی چون. هستند

  .  در تصریف فعل صورت گرفته است» باز تحلیل«نمی چیزي؟ نیز 
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7ي شمارهل جدو  

 شعر طنز نوجوان بر اساس شگردهاي طنزپردازي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه. 14

ي هشتاد که به عنوان نمونه انتخاب شده بود، قطعه شعر طنز نوجوان در دهه 85قطعه شعر طنز کودك و  50از بررسی حدود 
ي طنز و شوخ طبعی در زندگی کودك و نوجوان، در شعر کودك و نوجوان رغم جایگاه ویژهاین نتیجه حاصل شد که  علی

به عالوه، . انداي نشان ندادههنوز جایگاه محکمی ندارد و شاعران به این امر توجه شایسته استفاده از طنز و شگردهاي خاص آن،
اشعار طنزآمیز کودك و نوجوان، به لحاظ موضوع و مضمون نیز چندان گسترده نیستند و از مضامین محدودي در این حوزه 

بازي، شیطنت و سرگرمی، مضامین تربیتی و آموزشی، : زاند امهمترین این مضامین به ترتیب فراوانی عبارت. استفاده شده است
قالب . هاي شعري در شعر طنز کودك با تنوع چشمگیري رو به رو نیستیمي قالبهمچنین در زمینه. خانواده و مضامین اجتماعی

خی از شاعران نیز به صورت بر. ي دوم قرار داردمثنوي بیشترین تعداد اشعار را به خود اختصاص داده و بعد از آن چهارپاره در رده
  .اندمحدود، از قالب سپید براي سرودن طنز استفاده کرده

اي مورد توجه هاي دوران نوجوانی و مضامین مدرسهدر شعر نوجوان مضامین و موضوعاتی چون شیطنت و سرگرمی، دغدغه
  .مطرح شده است ها، گاهی موضوعات اجتماعی به شکل کمرنگهمچنین در این سروده. شاعران بوده است

ي شاعران طنزپرداز هاي مورد استفادهقالب. هاي شعر و اوزان برخوردار استي قالبشعر طنز نوجوان از تنوع خوبی در عرصه
  .هاي ترکیبی و سپیددوبیتی، چهارپاره، مثنوي، رباعی، غزل، قالب: اند ازنوجوان به ترتیب فراوانی عبارت

از . اندراي ایجاد طنز در آثارشان محدود است و تنها از تعداد کمی از شگردها استفاده کردهشگردهاي مورد استفاده شاعران ب
طنز « در شعر کودك و » معنا نویسیمهمل نویسی و بی«و » طنز موقعیت «توان به جمله شگردهاي پرکاربرد در این شعرها می

 درصد فراوانی شگردهاي مورد استفاده ردیف

 %47 40 طنز موقعیت 1

%40 34 نقیضه 2  

%5/8 7 کاریکاتورسازي 3  

%5/3 3 مهمل نویسی و بی معنا نویسی 4  

%1 1 بازي هاي زبانی و بیانی 5  

%100 85 جمع کل   
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روریست که شعرهاي طنزآمیز در بخش نوجوان، به لحاظ ذکر این نکته ض.  در شعر نوجوان اشاره کرد» نقیضه«و » موقعیت 
ي مهمی ي شعر کودك و نوجوان نیز مسألهکمبود منابع نظري در عرصه. اي استهاي عمدهساختاري داراي اشکاالت و ضعف

 . است که باید توجه پژوهشگران و محققان این حوزه را به آن جلب کرد

  

  پانوشت. 15

ي دانشگاهی ادبیات کودکان و درسنامه«که ما در اینجا با تسامح، به نقل از کتاب » شعر ناب«رسد اصطالح به نظر می. 1 
این اصطالح .ایم، عنوان دقیق و مناسبی براي شعر کودك نباشدذکر کرده» محمد گودرزي دهریزي«تألیف » نوجوانان در ایران

بیشتر درگیر کشف طبیعت موسیقیایی ذاتی زبان است تا شعر ناب، نظم بدون پیامی است که «. است  pure poetrye يترجمه
این اصطالح به خصوص با اشعار ادگار آلن پو پیوند خورده . این که بخواهد روایتی را نقل کند یا هدفی آموزشی داشته باشد

ت نیز شعر ناب الیو. اس. به چاپ رساند ـ شارل بودلر و تی. م1924جورج مور ـ که کتاب منتخب شعر ناب را در سال . است
» ...اند از استفان ماالرمه، پل ورلن، پل والري، خوان رامون خیمه نز واند عبارتدیگرانی که این قالب را تجربه کرده. اندسروده

   http://www.britannica.com/EBchecked/topic/483898/pure-poetry )فرهنگ لغت آنالین بریتانیکا(

پس از آنکه . اندهمچنین در شعر معاصر نیز منتقدان از اصطالح شعرناب یا موج ناب براي تبیین شعر برخی شاعران بهره گرفته
که معضالت آن را  کردندگرایان تالش میشاعران دیگر به ویژه حجم«به منظور عبور از شعر نیمایی پا گرفت » شعر دیگر«موج 

این موج که پس . گذاري کردندرا پایه» موج ناب« 1355را سامان بخشند، این بار در سال » شعر دیگر«برطرف کنند و در هر حال 
شاعران شعر ناب را عبارت از سید علی صالحی، هرمز ... از شعر اجتماعی و چریکی ایجاد شده بود نامزد عنوان موج سوم نیز بود

در بیانی . اینجا سخن از شعر ناب است. دانندمنوچهر آتشی را معرف شعر این موج می. انددانسته... هوشنگ چالنگی وپور، علی
اما در این جا . ها که عناصر طبیعت باشدها و چگونگی گره خوردنشان با نشانهشعري از حس. نشینندفشرده که حشو را به غیبت می

شاعران این گروه مدعی تداوم موج نو در . آمیزند که بازشناختنشان از کالم دشوار استال میعناصر طبیعت نیز چنان با حس و خی
  )188: 1383تسلیمی،(».ترند تا مخاطبانی بیشتر داشته باشندبیانی ساده

در .دي ادبیات کودك و نوجوان  براي شعر خالقانه، ویژه و مناسب کودك عنوان گویاتري بیابنبایسته است پژوهشگران حوزه
  .ایمرا به کار برده» شعر ناب«حال حاضر به ناگزیر و با تسامح، در این پژوهش نیز همان اصطالح 

  .هاي جدیدي نیز پیشنهاد گردیده استهاي اخیر انتقادي جدي بر این تقسیم بندي وارد شده و تقسیم بنديدر سال. 2

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
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  منابع. 16
  .زمستان: تهران. اهللا درودیانبه کوشش ولی. نقیضه و نقیضه سازان). 1374 .(مهدياخوان ثالث، 

 .فردا: تهران. نشانه شناسی مطایبه). 1371. (اخوت، احمد

 .کاروان:  تهران. فرهنگ اصطالحات و واژگان طنز). 1371.( اصالنی، محمدرضا

 .سخن:  تهران) جلدي 8.(فرهنگ بزرگ سخن). 1381. (انوري، حسن

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ دوم: تهران. ادبیات کودكبنیادهاي . )1387. (پوالدي، کمال

 .قو:  تهران. یک بستنی و پنج زبان).1388.(تربن، عباس

 . شهر:  تهران. ایستگاه الغري) . 1387.(تربن، عباس

 .اختران:  تهران).شعر(هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره).1383.( تسلیمی، علی

روشنگران و مطالعات زنان، : تهران.  )هاها و جنبهویژگی(ادبیات کودکان و نوجوانان ) 1377 .(حجازي ، بنفشه
 چاپ دوم

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. زیبایی شناسی ادبیات کودك) 1389.( حجوانی ، مهدي

ي مطالعات ادبیات مجله» نگ مرادي کرمانیهاي طنز و مطایبه در آثار هوشبررسی تکنیک«) 1390(پور، سعید و دیگرانحسام
 1، ش 2سال. کودك

 پیدایش:تهران.  خنده به شرط قلقلک). 1389.(حسن زاده ، فرهاد

 پیک:  تهران. اي بر طنز و شوخ طبعی در ایرانمقدمه) 1364.( حلبی، علی اصغر

مقاله ي بحثی .( ادبیات کودكرویکردهاي نقد و نظریه . هاي ناگزیردیگرخوانی) 1387.( خسرونژاد، مرتضی
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: تهران. )آدینه پور، طاهره- در چیستی و ماهیت ادبیات کودکان

 مروارید، چاپ سوم: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبی). 1378(داد، سیما،

رضی . ثریا قزل ایاغ .ر راعی ي منصوترجمه. ها و کاربردهاگونه: شناخت ادبیات کودکان) 1382 .(دونا، نورتون
 قلمرو  : تهران. محمد هادي محمدي. زهره قایینی. » الوند«حسین ابراهیم . ابراهیم اقلیدي. هیرمندي

ي کارشناسی ارشد زبان رساله. دکتر محمود فضیلت:استاد راهنما.»طنز در ادبیات کودك ایران«).1389(.سالمیان، نیلوفر
 واحد کرمانشاه .دانشگاه آزاد اسالمی.و ادبیات فارسی
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پایان نامه ي » بررسی طنزهاي دو کلمه حرف حساب ، کیومرث صابري فومنی«)1390.(زارع بنادکوکی، نجمه
دکتر نعمت : اد راهنماکارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی، است

 اهللا ایران زاده

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان : تهران. از این باغ شرقی) 1385.( سالجقه، پروین

  ویژه نشر: تهران. شعر در حاشیه) 1380(سیدآبادي، علی اصغر،

گوي سایت  و گفت).1389( !کنم فروشی می اي دست روي فروشگاه زنجیره به ، رو)1388(.سید آبادي، علی اصغر
 .آبادي نویسنده و منتقد ادبیات کودك اصغر سید هزارکتاب با علی

 http://1000ketab.com/poem/35/468 

 چشمه.»چه کسی کالغ را اختراع کرد«)1388.(سید آبادي، علی اصغر

 .بر ادبیات کودك و بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکیمقدمه ) 1382.( شاه آبادي فراهانی، حمیدرضا
 کانون پرورش فکري : تهران

 اطالعات، چاپ بیست و ششم.تهران . ادبیات کودکان) 1387.( علی اکبر, شعاري نژاد 

 مدرسه:  ،تهرانقاصدك نرو).1383.(شعبان نژاد، افسانه

 چاپ دوم.بادتند : تهران.ي قشنگ منمزرعه) 1383.(شعبانی، اسداهللا

 آگاه، چاپ هشتم: تهران. موسیقی شعر) 1384.( شفیعی کدکنی، محمدرضا 

فنون ادبی دانشگاه . »هاي زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورهاویژگی«) 1388.(طالبیان، یحیی و فاطمه تسلیم جهرمی.
        1 اصفهان، سال اول، شماره

 کتاب هاي ارغوانی: انتهر.خروس کاله مخملی)1387.(قاسم نیا، شکوه

مواد و خدمات کتابخانه اي براي (ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ) 1383.( قزل ایاغ، ثریا
 .سمت: تهران) کودکان و نوجوانان

بازي هاي زبانی راهی براي رشد مهارت خواندن و نوشتن در کودکان پیش ) .1377) (مترجم(عصاره ،فریده 
 .6شماره . وزش ابتدایی، سال ششم مجله ي آم دبستانی

 .افق: تهران. اتل متل ترانه) .1387.(کشاورز، ناصر.

 به نشر: تهران. موهاي شش متري).1382.(کشاورز، ناصر

 آگاه، چاپ سوم: تهران. شعر کودك در ایران) 1379 .(کیانوش، محمود
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 .قو: تهران. نوجوانان ایراندرسنامه ي دانشگاهی ادبیات کودکان و ) 1388.(گودرزي دهریزي، محمد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران. ترجمه منصوره شریف زاده. فرهنگ اصطالحات ادبی)1382.( مارتین، گري
 فرهنگی 

نشست بررسی طنز در ادبیات کودك ( .دهد پرداز را تنها خداوند پرورش می شاعر طنز، )1391(محقق، هاشمی، تربن 
 http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=261572نجمین نمایشگاه کتاب تهران،اردیبهشت  و نوجوان، بیست و پ

   .فرهنگ لغت آنالین بریتانیکا___________

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/483898/pure-poetry  
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