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  چكيده
 

    با گسترش صنعت چاپ و رواج چاپهاي چند رنگ و كتابهاي عكس دار و فرمي در گسـترة شـعر كـودك
ايران چنين به نظر مي رسد كه كودكان ايراني براي انتخاب كتاب مفيد و در عين حال مفرح و جذاب بـا  

سة كتابخانـه هـا متوجـة    مشكل چنداني مواجه نباشند اما با يك نگاه گذرا به ويترين كتابفروشي ها و قف
  خالء بزرگي مي شويم كه سالهاست گريبانگير ادبيات و به ويژه شعر كودك است.

به اين ترتيب كه كليت شعر كودك،در سالهاي اخير نتوانسته است متناسب با رشـد كمـي ايـن طبقـه از     
ب قابل مقايسـه  كه از نظر مخاطهم(نشريات گوناگون  ،جامعه رشد كند.در فقدان منتقدان مطلع و منصف

،نتوانسته اند كمكي باشند بـراي رشـد كيفـي شـعر كـودك و      )با كتاب هاي ظاهراً جذاب كودكانه نيستند
سطح درك و دريافت مخاطب آن.در اين بين رسانة عظيم تلويزيون هم بيش از آنكه اسباب رشـد باشـد،   

قاي سـطح توقـع   انعي براي ارتج اشعار و شاعران ضعيف البيان اين حيطه بوده است و بدين ترتيب ممرو
آنچه در اين ميان كه مي توان آن را بيماري مزمن شـعر كـودك ناميـد، بـيش از ديگـر      .مخاطب كودك

مطرحـي   شاعراندين گونه كه حتي ضعفها يا بيماريها به چشم مي آيد ضعف زبان شاعران كودك است،ب
همـين  يكي از عيوب مهم شعرشان كه بل از آن برحذر نبوده و،كه شعرشان مورد بررسي ما قرار گرفته نيز

 ادبي ميان زبان محاوره و معيار ايشـان اتفـاق   هيچ توجيه.وجود دوگانگي يا پرش هاي زباني كه بي است
توصيفات بي بي حد و حصر و تكرارهاي  تعليل هاي فراوان،مي افتد،ضعف تاليف هاي بي شمار و ضعف 

اشتباه به  مفهوم شعر را يا با و در نتيجهان ياد شده است، رناشي از عدم همراهي ذهن و زبان شاع...ربط و
كه يكي موجب درك اشتباه كودك و ديگري باعـث تخريـب زبـان او    ند و يا با اختالل،نكودك القا مي ك

  ست.
ضوعي شعر كودك جز اين بايد به ضعف محتوايي اشعار هم اشاره كرد كه دست مخاطب را در انتخاب مو

بسته است.وجود دهها كتاب در موضوعي مثل جشن تولد يا استحمام كودك اگر چه به خودي خود ضعف 
به حساب نمي آيد اما وقتي شاعر نتواند با زبان و بياني نـو موضـوع را طـرح و پرداخـت كنـد،جز اينكـه       

   مخاطب را سر در گم كند،فايدة ديگري ندارد.
به بيان ديگر بهره نبردن شاعران شعر كودك از صنايع و شگردهاي بالغـي در  و  با توجه به ضعف ادبي 

به نظر مي رسد،شعر كودك امروز ما بيش از آنكـه شـعر باشـد و گونـه اي از ادبيـات،ابزار      ار كودكانه،اشع
آموزش،تفريح،تجــارت ناشــران و شــاعران و در بهتــرين شــكل،ابزار پــر كــردن اوقــات فراغــت كــودك 

تشبيهات و مراعات النظيرهاي تكراري،حسن مطلع  و حسن مقطع هاي نه چندان قوي و  است.استفاده از
شاعرانه،حضور كم رنگ و كم جان عنصر تخيل،حذف هاي بي مورد و بي توجيه و ...همه و همه نشان از 

م ادبيات ضعيف شعرِ كودك دارد و از نظر نگارنده همانطور كه گفته شد،يكي از داليل اين كم جاني و كـ 
رمقي ادبي،استفاده از شعر براي آموزش كودكان و عدم تفكيك آن از اشعار ادبي و يا شعر محض كودك 
است.به اين ترتيب كه وقتي قرار است همـان شـاعري كـه شـعر محـض يـا ادبـي بـراي كـودك مـي           
سرايد،براي دستشويي رفتن او هم شعر!بنويسد نتيجه اش تنـزل سـطح ذوق و سـليقة ادبـي شـاعر و در      

  هايت تخريب ذهن و زبان مخاطب او،يعني كودك مي شود.ن
در اين نوشتار نگارنده بر آن بوده تا با بررسي جنبه هاي بالغي شعر كودك،در راه رشد كيفي ادبيات و به 

  ويژه شعر كودك قدمي هر چند كوتاه اما دقيق و دانش پژوهانه بردارد.
  كليد واژه :
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  فارسي:
  انقالب/ آموزش/محتوا/خالقيت/بالغت كودك/ شعر/ ادبيات/ بعد از  

  انگليسي:

Baby / poem / literature /after  revolution / education / content / 
creativity/eloquence  



  پيشگفتار
  
  
  

  چون كه با كودك سر و كارت فتاد
  پس زبان كودكي بايد گشاد

  (مولوي)
  
  
  
  

شايد نخستين اشعار كودكانه سرودة مادراني باشد كه نخستين الاليي هـا و ترانـه هـارا سـروده انـد.مادراني كـه       
ابليـت نقـد و بررسـي    سروده هاي شان بسته به ذوق ادبي،محيط،تربيت خانوادگي، پيشة خانواده و عوامل ديگر ق

  دارد.همين الاليي هاست كه چراغ راه شاعراني شد كه براي كودكان نوشته اند.
به رغم اين كه الاليي،ترانه و شعرِ خوابِ كودكان است اما تنوع و رنگارنگي مضموني اين الاليي هـا كـه جلـوه    

ت تـرين الگـوي سـرايندگان شـعر     هاي گوناگون زندگي كودكان و والدين را در بر مي گيرد،مهمترين و سر راسـ 
كودك است كه راهي به دنيا و ذهن زيباي كودكان مي جويند.اين الاليي ها كه به زباني ساده شب و روز كودك 
را به هم پيوند مي زنند،جلوه گاه ذوق ادبي مادراني است كه با درك فطـري اهميـت زبـان  و ذهـن كودكان،بـه      

د. بدين گونه نخستين شاعران يا سرايندگان شعر كودك الجرم تحصيل شيوه اي كودكانه با آنان سخن مي گوين
كردگان و دانش آموختگان ادبيات نبوده اند،بلكه با درك ضرورت و اهميت سـخن گفـتن بـا كودكـان نخسـتين      

  آفرينندگان شعر كودك شناخته شده اند.
ان اگر چه جلوه گاه زيبـاي ارتبـاطي   درك و دريافت فطري مادران از نياز فرزندان به سخن گفتن كودكانه با ايش

بي واسطه و كامال مستقيم ميان مادر و كودك است اما به طور نسبي در برگيرنـدة بخـش انـدكي از ظرفيتهـاي     
فوق العادة شعر و ادبيات كودكان است؛شعر و ادبياتي كه ويژگيها و شاخصه هاي خود را دارد و تعريف خاص خود 

ادبيات كودكان بـه مجموعـه   « «راد ما از آن خاصه شعر كودك است آمده است:را.در تعريف ادبيات كودك كه م
شود كه به وسيلة نويسندگان متخصص براي مطالعه آزاد كودكـان   هايي (كتاب و مقاالت) گفتــه مي آثار و نوشته

 ص،1364 (شـعاري نـژاد،  » تهيه مي شود و در همه آنها ذوق و سطح رشد و نضج كودكان مورد توجـه اسـت.  
29(   
هرآنچه افسانه، شرح حال، مطالب علمي و... كه خارج از برنامه درسي و آموزش مستقيم، هنرمندانه نوشـته  « و يا:

اما مراد مـا در ايـن نوشـتار از شـعر      )19 ص،1374(حجازي، ». و تنظيم شود، ادبيات كودكان خوانده مي شود
ت از:هر نوع شعر در هر قالب و با هر محتوا كه كودك كه زير مجموعة ادبيات كودك به شمار مي آيد عبارت اس

براي مطالعة مستقيم يا غير مستقيم كودكان سروده شده باشـد،اعم از الاليـي ها،ترانـه هـا و اشـعار بازي،اشـعار       
آموزشي،اشعار توصيفي و صرف ادبي و...اين نگاه تقريبا كلي ناشي از عدم تقسيم بندي موضوع در شـعر كـودك   

اگــر در شــعر بزرگســال و بــه ويــژه شــعر كالســيك بــا موضــوعاتي چــون          اســت؛بدين شــكل كــه   
مدح،منقبت،مرثيه،هجو،حماسه،دعا،وصف و... روبه رو هستيم،در شعر كودك محوريت با كـودك يعنـي مخاطـب    



ب 

است و گروه سني اوست كه تعيين كنندة زبان،بسامد صنايع ادبي و تخيـل شـاعرانه اسـت.پس مـراد مـا از شـعر       
ساله  6تا  2عبارت است از هر نوع شعري كه براي گروه سني پيش از دبستان يعني كودكان  كودك در اين متن

سروده شده باشد،حال خواه براي آموزش وي باشد و خواه براي پرورش تخيل وي و بهره مندي اش از ادبيـات و  
    لذات آن.

ي شـعر كـودك در ادبيـات    با پذيرش اين تعريف و حدود براي شعر كودك،به كمتـر پيشـينه اي مـي تـوان بـرا     
كالسيك فارسي رسيد،يعني شعري كه به منظور ارتباط با كودك و براي او و با زبان او سروده شده باشد به ايـن  

  نمونه از شعر جامي كه اصوال زبان شعري اش ساده و به دور از پيچيدگي هاي خاص است توجه كنيد:
  مرا هفتاد شد سال و ترا هفت

  ا رفتترا ميĤيد اقبال و مر
  پريشانم زعمر رفتة خويش

  ملول از سال وماه و هفتة خويش
  هواي عيش ونوش از سر بدر كن

  به سن كودكي كسب هنر كن
  گر آموزي هنر اندر جواني

  كني در وقت پيري كامراني
  نيابد هيچكس عمر دوباره

  به دانش كوش كز وي نيست چاره
  چو كسب علم كردي در عمل كوش

  ي نوشكه علم بي عمل نيشيست ب
  بود معلوم هر آزاد و بنده

  كه نادان مرده ودانا ست زنده
  اگرباشد شب تاريك اگر روز
  قبول رنج فرما دانش آموز

  
مشخص است كه شاعر براي سخن گفتن با فرزند خود كه اين چنين كه از شعر بر مي آيد،هفت ساله اسـت،خود  

ن و ابسال زبان به نصـيحت فرزنـد هفـت سـالة خـود      را به سختي نيافكنده و با همان زبان گل و نوروز يا سالما
  گشوده است و اين دقيقا برخالف گفتة موالناست كه مي فرمايد:

  
  چون كه با كودك سر و كارت فتاد

  پس زبان كودكي بايد گشاد
  



ج 

عبيـد   موش و گربـة در اين ميان يكي از اندك متوني كه ميتوان،مصداق شعر كودك به شمارش آورد منظومة 
ست كه با زباني كودكانه به نگارش در آمده است.البته اگر در گسترة گشاده تر ادبيات كودك بنگـريم بـا   زاكاني ا

نمونة دلچسب ديگري نيز مواجه مي شويم كه از دايرة شعر خارج است امـا ادبيـات و زبـان هوشـمندانه اي كـه      
وسـت و ايـن مـتن همانـا     مؤلف آن انتخاب كرده است نشان از درك ظرائـف زبـان كـودك و نوجـوان توسـط ا     

ق)براي گيالنشاه فرزندش نوشـته   475عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر است كه آن را به سال (قابوسنامه 
كليله و  است.جز اين نمونه هاي اندك ساير متوني كه رنگ و رويي كودكانه دارند(به لحاظ طرح و درونمايه)مثل

به نام زبان را براي ارتباط با مخاطـب كـودك در برابـر خـود      نامه،سد بلندي مرزبان و يا سمك عياريا دمنه 
دارند كه در روزگار ما قدمهايي چون ساده نويسي و ويرايش و دوباره نويسـي بـراي برداشـتن آن برداشـته شـده      

  است.
با اين پيشينه مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف شعر و ادبيات كودك در روزگار ما سمت و سويي ديگر گرفته 

ست به اين ترتيب كه شعر كودك كهن (در همان نمونه هاي اندك) سمت و سويي نصـيحت گرايانـه و كـامال    ا
تبليغي دارد آن چنان كه نظامي كه شاعر عشق و توصيفات عاشقانه و استاد داستان سراي است،وقتي بـا كـودك   

  خود زبان به صحبت مي گشايد چنين مي گويد:
  

  آن روز كه هفت ساله بودي
  ل به چمن حواله بوديچون گ

  اكنون كه به چارده رسيدي
  چون سرو به اوج سركشيدي
  غافل منشين نه وقت بازيست
  وقت هنر است و سر فرازيست

  دانش طلب و بزرگي آموز
  تا به نگرند روزت از روز

  ق كه خوانيميكوش به هر ور
   تا معني آن تمام داني

  
ه تربيتي غالب آن روزگار اسـت كـه طبعـاٌ اطـالع چنـداني از      چنين نگاهي به مقولة كودك و شعر او ناشي از نگا

  ظرائف و ظرفيتهاي دنياي كودك و روانشناسي او ندارد اما در روزگار ما چنين نيست.
شعر كودكي كه ما با آن سر و كار داريم سويه هـا و اهـداف متنـوعي را در بـر مـي گيـرد از جملـه: آموزشـهاي         

 –تقويت احساسـات ملـي ميهنـي و مـذهبي      –سرگرمي و بازي  –خانوادگي گوناگون تربيتي،اجتماعي،بهداشتي،
پرورش تخيل و ذوق كودك و ... كه سر و كار ما با همين آخرين موردي است كـه بـر شـمرديم يعنـي پـرورش      
تخيل و ذوق كودك كه بسته به سن كودك مولفه ها و شاخصه هاي متغيري دارد و زباني متفاوت،بدين ترتيـب  

ب شناسي دقيقي كه انجام مي گيرد آشكار مي شود كه با هر مخاطبي با چه زباني بايد سخن گفت و كه با مخاط
سـال دارد،نمـي تـوان از     6تـا   2چگونه.به عنوان مثال با كودكي كه در گروه سني الف قرار مي گيرد يعني بين 



د 

شعاري سرود كه از صنايع سـخت  مسائلي چون مرگ يا پيري يا مثالٌ تفاوت طبقات اجتماعي! شعر گفت.يا اينكه ا
و پيچيدة ادبي استفاده كرده باشد.پس زبان شعر يكي از مهمترين مؤلفه هاي شعر كـودك اسـت كـه وابسـتگي     
مستقيمي به مخاطب شناسي شعر كودك و تقسيم بندي سني او دارد.مخاطب ما و مراد ما نيز از مخاطب كودك 

وان تحليل تشبيهات پيچيده و كنايه هاي ظريـف را نـدارد و   و زبان شعري او مخاطب گروه سني الف است كه ت
شاعر او بايد از ساده ترين زبان شاعرانة ممكن استفاده كند. استفاده از اين زبان ساده مانند تيغ دو دمي است كـه  
 يك سوي آن ارتباط زيبا و آسان با كودك و راهيابي به ذهن سادة اوست و سوي ديگر آن ابتذال و سهل انگاري
شاعرانه و در نتيجه تخريب حسگرهاي ذوقي كودك در دراز مدت كه نتايج آن در بزرگسالي گريبان گيرش مـي  
شود.نتايجي چون بي انگيزگي،بي ذوقي يا كم ذوقي والدين در انتخاب كتابها و محصوالت ادبـي مناسـب بـراي    

  كودكان و ضعف تشخيص و ذوق ادبي.
در واقع زبان كودكانة شعر يا زبان شعر كودكانه يكي از شاخصه هاي مهم ادبيات كودك است كـه در كشـور مـا    
كمتر به آن توجه مي شود و نخستين نمود آن هم وجود دوگـانگي هـاي فـراوان و بـي شـمار در شـعر شـاعران        

  شناخته شدة كودك است.
م بندي هايي صـورت گرفتـه اسـت كـه درسـت يـا       در مورد مخاطب شناسي شعر كودك چنانكه گفته شد تقسي

اشتباه،سال هاست كه پذيرفته شده است.اين تقسيم بندي سني به گمان مؤلف اگر چـه مـي توانـد پايـة تقسـيم      
بندي مخاطب شعر و در نگاه كلي تر ادبيات كودك باشد اما مطمئناٌ يك تقسيم بندي كامل نيست به ايـن دليـل   

شاخصه هاي گوناگون اقليمي خود از تعيين كننده تـرين عناصـر ادبي،فكـري و     كه گسترة جغرافيايي،فرهنگي و
تخيلي هر كاال يا محصول فرهنگي اند.به عنوان مثال دركي كه كودك تهراني از صنعت و فن آوري و مظاهر  و 

ق مـي  مشكالت و فوايد آن دارد بي شك با درك كودك سيستاني يا كرد از اين مقوله و يا مقوله هاي ديگر فـر 
كند.اما اين تفاوت به كلي از نگاه شاعر كودك نهان مانده و به آن پرداخته نشده اسـت.بر اسـاس همـين تفـاوت     
هاي اقليمي و به تبع آن تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي است كه مؤلف معتقد است بحث مخاطب شناسي يكي از 

  تر به آن پرداخته شود.مؤلفه هاي تعيين كنندة شعر كودك است كه بايد جدي تر و شايسته 
يكي از مسائلي كه شعر امروز كودك ايران با آن رو به روست مسـئلة آمـوزش از طريـق شـعر اسـت. اگـر شـعر        
مهمترين ابزار آموزش به كودكان نباشد،از مهمترين ها اما هست.به اين ترتيب كه در سراسر گيتي براي آمـوزش  

بسياري مفاهيم ديگر از شعر استفاده مي شود اما اسـتفاده از   مفاهيم مختلف به كودكان اعم از رنگ،شكل،طعم و
  شعر كودك براي آموزش در ايران چگونه است.

در كتاب هايي كه مورد بررسي ما قرار گرفتند،به جاي اينكه آموزش در كنار ادبيات و شـعر باشـد، شـعر كـودك     
ت آموزشـي شـده انـد و در واقـع     وسيله اي براي آموزش بـه اوسـت.يعني بسـياري از ظرائـف ادبـي فـداي نكـا       

ادبيات،ذوق،سليقه و تخيل كودك در مراحل و مراتب بعد از مسائل آموزشي قرار گرفته اند.به عنوان مثال آموزش 
مسئله اي ساده چون استحمام و نظافت كودك وقتي از شعر كمك مي گيرد و يا به عبارت ديگر به شعر بيان مي 

رو به رو شويم كه )1387( قاسم نيا،شكوه/»من بلدم حموم كنم«كتابهايي چون  شود نبايد به اين بيانجامد كه با
و صنايع بالغي را فداي آموزش عاري از ذوق كرده است.اين برخورد يك سويه در  شاعرانگي و جنبه هاي هنري

جنبـه   جـه ن متوآارتباط با امر آموزش كودك اگر چه نتايج خوبي در آموزش بهتر كودك دارد اما مهمترين زيـان  
شعر كودك است كه بي ترديد بايد شاعران كودك توجهي شايسته تر بدان داشته باشند.زيرا در هاي هنري وادبي 

صورت ادامه ي اين روند ديري نخواهد پاييد كه شعر كودك تغيير ماهيت داده و قالبي آموزشي به خود بگيـرد و  
  د.آن به فراموشي سپرده شو جنبه هاي ادبي و بالغياصوالٌ 



ه 

در بحث محتوا و فرم در شعر فراوان گفته و نوشته اند اما آنچه در شعر كودك به عنوان محتوا و فرم با آن رو بـه  
روييم با شعر بزرگسال تفاوتهايي دارد؛به اين ترتيب كه شعر كودك تا حدي از فرم استفاده مي كند كه بـه فهـم   

اده ترين بافت و شكل برخوردار اسـت تـا كـودكي كـه     كودك آسيبي وارد نشود.در واقع فرم در شعر كودك از س
حداكثر شش ساله است دچار مشكالت كشف و درك فرم نشود و زيبايي شعر كودك را به سادگي درك كند.البته 
اين بدين معني نيست كه در شعر كودك جايگاهي براي فرم نيست،بلكه براي استفاده از آن شاعر بايـد نگـاهش   

ائل فرمي شعر باشد.به عنوان مثال در بحث بازيهـاي زبـاني كـه بـه شـدت در شـعر       به سقف درك كودك از مس
ساله  6تا  2بزرگسال دهة اخير شايع است،شاعر كودك مجال و گسترة چنداني ندارد و بايد در حدود فهم كودك 

نـه  از شگردهاي زباني استفاده كند كه مطمئناٌ گستره اي چنـدان وسـيع نيسـت.در بحـث محتـوا هـم بـدين گو       
است،زيرا مفاهيمي كه كودك خردسال ما با آن آشنا است و يا ذهن او توان آشنايي با آن را دارد،بي شمار نيستند 
و در اين حيطه بايد به اصطالح گام به گام و با احتياط فراوان جلو رفت زيرا فهم و درك اشتباه كودك از موضوع 

ل مواجه كند.اما دقت در اين مسئله نبايد به تكرار و استفاده از يا مسئله اي مي تواند سالهاي بسياري او را با مشك
مضامين تكراري در شعر كودك بيانجامد كه متاسفانه چنين شده است.امروزه در كتاب خانه ها و ويتـرين كتـاب   
فروشي هايي كه كتاب كودك عرضه مي كنند،با عناوين مشابهي مواجه مي شويم كه دست پدر و مـادر را بـراي   

اب كتاب هاي متنوع براي فرزندشان بسته است.وجود دهها عنوان كتاب بـا محتـواي آمـوزش اسـتحمام يـا      انتخ
شناخت رنگها يا ميوه ها و ...نشان از تالش اندك شاعران بري كشف مضامين و سوژه هاي جديد براي كودكاني 

  دارد كه مي توان با شعر به  شكوفايي خالقيت شان كمك كرد.
و مضامين تكراري يكي ديگر از بيماريهـاي شـعر كودك،اسـتفاده از جلـوه هـاي بصـري و بـه         در كنار سوژه ها

اصطالح زرق و برق در حيطة شعر،ادبيات و در گستره اي وسيع تر،كتاب كودك اسـت. بـدين ترتيـب كـه هـيچ      
ديگـري  ضعفي اعم از ضعف فرمي،محتوايي،ادبي و تاليفي نيست كه با چاپ هاي گالسة چند رنگ و ترفنـدهاي  

كردن اشعار و چاپ عكس و استفاده از تصاوير چشم نواز و چشم گير،به چشم بيايد و نكتة تاسف  موسيقايي چون
آميز اين كه پدران و مادران نيز فريفته ي همين حربه ها و ترفندهاي تبليغـاتي شـده و مـالك انتخـاب خـود و      

  ليل داده اند.كودكان را از غرفه ها و قفسه هاي كتاب به همين معيارها تق
در اين آشفته بازاري كه غلبة حاشيه بر متن به خوبي پيداست نبايد حضور موثر و هنرمندانة تصويرگران آشـنا بـه   
زبان و ذهن كودك را ناديده گرفت كه مي توانند خالق زيباترين نقش ها در دنياي كودكان مـا باشند،تصـاويري   

  بسا به دنياي بزرگسالي او هم سرك مي كشند. كه سال هاي سال همراه با كودك مي مانند و چه
آنچه در اين ميان مي تواند نقاشي خوب را از نقاشي بد،شعر خوب را از شعر ضغيف يا بد و كالٌ سـره را از ناسـره   
بازنمايد نقد است كه متاسفانه كمتر با آن رو به روييم.در حيطة شعر كودك امروز ايران آن چنان كه بايد و شـايد  

دان جدي و پيگير و آشنا به روانشناسي كودك مواجه نيستيم و متاسفانه همين فقـدان باعـث يكـه تـازي     با منتق
عنصر تبليغ در اين حيطه شده است.آنگونه كه هر شعر و كتاب شعري،صرف نظر از فرم و محتوا و ادبياتش،بسته 

  به روست.به ميزان تبليغي كه در مورد آن ميشود با موفقيت و يا احتمال موفقيت رو 
عدم حضور همين منتقدان شعر كودك است كه به اين وضعيت مي انجامد كه مهمترين رسانة كشور مبلغ ضعيف 
ترين اشعار كودكانه باشد.اشعاري كه حتي از نظر رعايت نكات دستوري كه از بديهيات شعر كودك و اصـوالٌ هـر   

نام »حسن كوچوله!«مي توان از اشعار معروف به شعري است،حداقل نمرة قبولي را هم نمي گيرند.به عنوان مثال 
برد كه تقريباٌ هر روز از شبكة تلويزيوني تهران پخش مي شوند و مؤلفان و مجريان آن آگاهانـه يـا ناآگاهانـه در    

  نهايت بي پروايي به تخريب زبان فارسي كمر بسته اند.



و 

و به ويژه شعر كودك داشته و دارد،عـالوه   در چنين وضعيتي است كه مؤلف اين سطور با عالقه اي كه به ادبيات
را به عنوان موضـوع  »بررسي جنبه هاي بالغي شعر كودك «بر تاليفات مستقلي چون شعر و ترانه هاي كودكانه،

پايان نامة دانشگاهي خويش برگزيد تا با در نظر داشتن تنگناها و مضايق شعري از سويي و اصول شعر از سـوي  
حد ذوق و دانش اندك خويش،به اين حيطه و گسترة وسيع داشـته باشد.باشـد كـه بـا      ديگر،نگاهي منصفانه و در

حضور مستمر و عالمانة اساتيد ارجمند دانشگاه و دانشگاهيان و دانشجويان نوجو،شاهد رشـد و شـكوفايي شـعر و    
  ايران باشيم.در ادبيات كودك 
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  كودك و شعر
  

دوران كودكي و زبان كودكانه چنان ارزشمند و قابل تأمل است كه عده اي از متفكران و پژوهشـگران  
  براي شناخت هنر و به ويژه شعر به كودكي برمي گردند.

شـعر را تبيـين    دكي است مي كوشند تا بعضـي از وجـوه  و با اثبات اين كه شعر نوعي بازگشت به كو
ت به شعر قلمداد مي شود، نه اين كه تنها رويكرد رهياف نها به عنوان يك رويكرد ياكنند البته اين راه ت

  )11 - 10ص  ص،1385. (امين پور ،ممكن به شعر همين باشد
انجـام  » ژان پيـاژه «اثبات اين مسأله (شعر نوعي بازگشت به كودكي است ) با اسـتفاده از روانشناسـي   

اس معاصر كودك است و حدود چهل جلد كتاب و صـدها  شده است ، زيرا پياژه بزرگ ترين روانشن
  مقاله درباره ي راه هايي كه كودك از طريق آن ها ياد مي گيرد كه جهان را درك كند ، نوشته است.

پياژه بررسي كرده است كه چگونه مفاهيم مربوط به بازي ، زبان، منطق، زمان ، فضا و عدد در كـودك  
  ت هاي ذهني است كه به نام شناخت طبقه بندي شده است.تحول مي يابند، و اين تمام فعالي

  )13و  9ص  ،ص1360 ،(دروتي جي. سينگر و ترسيي آ ي . رونش 
شايد بتوان گفت كار پياژه در كشف شيوه ي تفكر و تكلم كودك چيزي همانند وضع و تدوين منطق 

بزرگسـاالن را كشـف    در» قوانين تفكر درسـت «به وسيله ي ارسطو است. يعني همان طور كه ارسطو 
را در خردساالن بازيافت و هم چنان كه ارسطو به شيوه ي مشـايي ،  » قواعد تفكر نادرست«كرد پياژه 

قدم به قدم مسير تفكر صحيح را باز نمود و سير ذهن را از معلوم به مجهول با حركـت آهسـته پـيش    
پاسـخ هـاي خـود روش تفكـر     چشم ما نمايش داد ، پياژه نيز با آزمايش ها ، مشاهدات و پرسـش و  

  ) 13ص  ،1385. (امين پور ، كودك را به ما نشان داد
و رفتـاري كـودك را برمـي     ينگارنده ي كتاب شعر و كودكي دوره هاي مختلف رشد ذهنـي ، فكـر  

حركتي و مرحله ي پيش عملياتي بنـا مـي    –شمارد و اساس كار و تبيينات خود را بر دوره ي حسي 
ه ي كودكي را با شعر ، همراه با مثال هـايي از تفكـر كـودك و تخيـل شـاعر      نهد تا ويژگي هاي عمد

زندگي كودك است كـه كـودك بـين     لحركتي در سال او –نشان دهد و مقايسه كند (دوره ي حسي 
مي گويند. اما كم كـم  » خود ميان بيني «تفاوتي قايل نيست كه اين حالت را من ِ خود و دنياي خارج 

و در دوره عمليات عيني كه ». ميان واگرايي«اشياي محيط خارج واقف مي شود به تفاوت بين خود و 
هفت سالگي كودك است ، فكر همراه با زبان ، بازي رمزي ، تقليد متفاوت يا متمايز ، تصوير از دو تا 

ذهني و اشكال ديگر كنش هاي رمزي آغاز مي شود. در اين زمان كودك به طور كامل خود ميان بـين  
ه اشياء را از ديدگاه خودش مي بيند و اگر در موردي تجربه اي نداشته باشد ، براي توجيه است و هم

  ) 16 - 15ص  ، همان(آن ، تبييناتي از خود مي سازد. ) 
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دو مرحله ي رشد ذهني كودك ، به مقايسه افكار كودك و تخـيالت شـاعرانه مـي     اين پس از تعريف
  .پردازيم

  
  الف : خود ميان بيني 

وجه ترين مشخصه ي كودك پيش عملياتي ، خود ميان بيني است. او به طور دايـم سـؤال مـي    قابل ت
يا زنده انگاري اعتقـاد دارد  » جاندار پنداري«كند و اصرار دارد متكلم وحده باشد. او در اين مرحله به 

  بت كنند...مي توانند زنده باشند و با او صحهاو همه ي اشياي بي جان را زنده مي داند. اسباب بازي 
مي توان گفت كه خود ميان بيني هسته ي مركزي ويژگي هاي تفكر كودك است و بناي عظيم نظريـه  
ي پياژه بر همين پايه استوار است. او حتي ويژگي زبان كودك را هم بيش تر ناشي از خود ميان بينـي  

  مي داند .
كـودك بـه عنـوان تعيـين      نهمين خود ميان بيني است كه باعث مي شود هميشه پاي مخاطب يا هما

كننده ترين عنصر در ميان باشد.مثالٌ وقتي بحث زبان و معيارهاي زبان شعر براي كودك دو تـا شـش   
يا كودك است كه مباني و معيار زبان بـه كـار گرفتـه    »خود«سال مطرح است،آنچه مهم است درك آن 

 پرداخت بهتر و بيشتر. شده را مشخص مي كند نه توانايي شاعر يا حتي ظرفيت هاي سوژه براي

و جهـان را  ك از طريق كار كردن ياد مي گيـرد  خودروترين صورت تفكر ، بازي يا تخيل است . كود
فيلسوفي است كه جهان را به گونه اي كـه   .كودككند ، بلكه تفسير مي كندتنها مشاهده و تقليد نمي 

مي كند هر چه در اطراف او سير  تجربه كرده است درك مي كند. خود را مركز كائنات مي داند و فكر
براي لذت اوست او انتظار دارد كه بزرگ تـر هـا همـه چيزهـا را      "مي كند و اتفاق مي افتد، منحصرا

  همان طور كه او مي بيند ، مشاهده كنند. "دقيقا
را بگـذاريم ، تفـاوتي   » شـاعر  « را بـرداريم و بـه جـاي آن    » كـودك  « اگر در جمالت باال ، كلمه ي 

  مالت درست خواهند بود.جنخواهد شد و باز هم همه حاصل 
از وحدت درون شاعر با جهان بيرون گرفته تا درك اشيا چنان كه خود مي بيند و تفسـير شخصـي از   

«  شخصي خود . هـم چنـين اگـر بـه جـاي      جهان و دعوت ديگران به نگاه كردن از پنجره ي ديدگاه
م تفاوتي در مطلب پديد نمـي آيـد زيـرا شـاعر نيـز      را بگذاري» تشخيص « اصطالح » جاندار پنداري 

دست كم در زمان سرودن ، همه ي اشيا را زنده مي پندارد و از زبان و به زبان آن ها سخن مي گويـد  
  ) 19 - 18ص  ، همان(                  .
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از جمله حاالت و شخصيت خود را به اشياء تسري مي دهد. در اشيا حلول مي كنـد و روح اشـياء را   
يش حلول مي دهد. پس آيا شاعر در هنگام سرودن شعر ، كودك نمـي شـود ؟ يـا دسـت كـم      در خو

 كودكانه و خود ميان بينانه نمي انديشد ؟

مـي توانـد در   »كودك شدن شاعر در هنگام سـرودن «زيباترين و عيني ترين نمود چنين اعتقادي يعني 
ن مي بيند،كه هر گاه كه بـه مخاطـب   شاعران كودك ديده شود،زيرا شاعر كودك نه تنها خود را در ميا

هم فكر مي كند كسي جز كودك را نمي يابد.البته قرار گرفتن در چنين فضـايي نـوعي اعنـات يـا بـه      
سختي افكندن هم به حساب مي آيد كه شاعر كودك لزوماٌ بايد به زبان كـودك و بـا در نظـر گـرفتن     

كـه  »ارتبـاط «يند؛زيرا در غير ايـن صـورت   قواي ادراكي،زيباشناختي و مفهوم شناسي او به سرودن بنش
 يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي شعر كودك است حاصل نمي شود.

بازگشت به كودكي در شعر جلوه هاي گوناگوني دارد ، اما شايد خود ميان بيني ريشه ي اصلي شاخه 
ر درخـت شـعر   هاي گوناگون تفكر كودكانه باشد كه ميوه ها و برگ و بار آن را مي توان در باغ بسـيا 

  ديد و چيد.
چند بيتي از شاعران ديروز و امروز را مي آوريم كه جلـوه هـاي روشـن تـري از      نمونه تنها به عنوان

  تفكر كودكانه در آن ها ديده مي شود.
خود ميان بيني شاعر : كه در آن شاعر خود را مركز كائنات مي داند و جهـان را از چشـم خـود و بـه     

ر مي كند، بلبل را هم چون خود عاشق مي داند ، سرو چمـن را هـم چـون    رنگ خود مي بيند و تفسي
  ) 20ص  ، همان... (خود در خاك نشسته مي بيند و 

  
  اي بلبل اگر نالي، من با تو هماوازم

  تو عشق گلي داري ، من عشق گل اندامي
  

  به پاي سرو درافتاده اند الله و گل
  مگر شمايل قد نگار من دارد

            سعدي
  الله بدانست بي وفايي دهر مگر كه

  كه تا بزاد و بشد جام مي ز كف ننهاد
      حافظ

  



 4

  اي آسمان كه بر سير ما چرخ مي زني
  در عشق آفتاب تو همخرقه ي مني

            مولوي
  خانه ام  ابري است

  يكسره روي زمين ابري است با آن ...
  
  

  نگران با من استاده سحر
  صبح مي خواهد از من

  كز مبارك دم او 
  آورم اين قوم به جان

  باخته را بلكه خبر
     نيما

  
» جاندارپنـداري «البته در اين مثال ها ، عالوه بر خود ميان بيني ، جلوه هاي ديگر تفكر كودكانه ماننـد  

نيز زاييده ي همان خود » جاندار پنداري«زيرا مي ناميم.» تشخيص«در شعر آن را نيز ديده مي شود كه 
نيما سحر را مانند خود نگران مي بيند يا سعدي كه بلبل را عاشق و الله و گـل   "ميان بيني است. مثال

  را در پاي سرو افتاده مي بيند.
  كودك حتي خدا را هم شبيه خود مي بيند: شاعرِ

  
  آيا دوباره من از پله هاي كنجكاوي خود باال خواهم رفت

  تا به خداي خوب كه در پشت بام خانه قدم مي زند، سالم بگويم
 فروغ

  
  خدا انسان بود

  باغچه انسان بود
  درخت توت انسان بود...

 گرمارودي
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  ب. بازي ها

  تحول ذهني كودك در مرحله ي پيش عملياتي تحت تأثير بازي است.
بنابر نظر پياژه ، بازي از تولد و به صورت تقليد آغاز مي شود. در اين مرحله بـازي بـه طـور عمـدي     

اص و حيوانات محيط كودك است. اين تقليدها بـه تـدريج بـه سـه     تقليدي از صداها و كارهاي اشخ
يابند. بازي تمريني يا مهارتي، بازي نمادين و بازي هاي با قاعده. وقتي كودكي  شكل اصلي تحول مي

. براي لذت بر روي تاب مي نشيند و تاب مي خورد، در حال انجام يك بـازي مهـارتي اسـت    "صرفا
  )28ص  ،همان (

براي كودك يك كشتي فضايي باشد. يعني عنصر  مي تواند د، يعني بازي نمادين، تابدر مرحله ي بع
  جديدي وارد بازي با تاب مي شود كه همان تجسم است.

بازي با قاعده متعلق به سنين پس از هفت سالگي است. بازي هاي تقليدي و نمادين ممكن اسـت بـه   
  تاب بازيمسابقه ي  "صورت بازي با قاعده تكامل بيابند. مثال

اگر نويسنده باشند، بازي هاي نمادين را در خالل داسـتان   "بزرگساالن نيز بازي را ادامه مي دهند مثال
دروتـي جـي. سـينگر و تريسـي آ.      . (در ضمن بازي در نقش هاي مختلـف  گويي ، و اگر هنرپيشه باشند، 

  )70ص  ، 1360،رونسن
را در » نمـاد «در بزرگسالي به حساب آوريم. البته  بازي نمادين را مي توانيم سرچشمه ي تفكر نمادين

تنها و يا به معني منحصر در مكتب » سمبول«آن در نظر داريم ، نه به معني ي اين جا به معني گسترده 
  ».سمبوليسم«

كه از تشبيه ساده آغاز مي شود ديگرخيال دانست نماد را مي توان صورت پيچيده و تكامل يافته صور 
اره و حتي تمثيل واسطوره مي رسـد تـا در نهايـت بـه     ر تشبيه مانند تشبيه فشرده، استعگو به انواع دي

  دورترين رابطه را با مدلول خود دارد. ه از نظر وجه شبه يا عالقه ظاهراًسمبول برسيم ك
اگر اين سير تحولي و تكاملي را بپذيريم ، مي توانيم ماده ي خام و اصلي تمام صـور خيـال را همـان    

دك بدانيم. در اين صورت بسياري از شگردهاي شاعرانه و صنايع بديع و بسـياري از ابـواب   بازي كو
زيرا اگر تخيل را )  30 - 31 صص ، 1385. (امين پور، گوناگون علم بيان بدين صورت توجيه مي شوند

بـاطي  كوشش ذهن هنرمند در كشف روابط پنهاني اشيا بدانيم و يا نيرويي كه ميان مفاهيم و اشـيا ارت «
(شفيعي كدكني ، ، » برقرار مي كند كه ديگران آن را نيافته اند و حاصل نيروي تخيل را صور خيال بناميم

ا بشر نخستين در برخورد بـا  ك يديابيم اين همان كاري است كه كوآن گاه درمي  )97 -96ص ، 1359
  اشياي محيط انجام مي دهد.
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تفكر او اين  متوسل مي شود ، يا به قول پياژه ؛به تخيل اما او چون از روابط واقعي اشيا آگاهي ندارد 
گونه است. ولي شاعر، علي رغم آگاهي از اين روابط واقعي يا قراردادي آن هـا را پـس مـي زنـد يـا      

(تجاهل عارفانـه) .  پشت سر مي گذارد و روابط جديدي كشف يا خلق مي كند.انگار تجاهل مي كند 
سفر مـي كنـد.   » كنايه«جاز به را به عاريت مي گيرد، از م» استعاره«پل مي زند، » مجاز«بين حقيقت و 

راشد بين اشيا و مفاهيم نظير هم و متناسب پيوند دوستي برقرار مي كند. عللي زيباتر براي وقايع مي ت
  مي كند و ...» مبالغه«مي گويند. » ليلحسن تع«كه بزرگ تر ها به آن 

  زي كودكانه را در شعر شاعران ديد:به عنوان مثال مي توان جلوه هايي از با
آيا مولوي به جاي طوطي ها مشـغول بـازي نمـادين نمـي شـود.      » طوطي و بازرگان«در داستان  "مثال

گذشته از اين كه خود مولوي هم تصريح مي كند كه طوطي هم مشغول بازي نمادين است، آن جا كه 
  ه طوطي اسير برسانند.طوطيان خود را به مردن مي زنند تا پيام نمادين خود را ب

  
 ي زان طوطيان لرزيد بسيطوط

  او فتاد و مرد و بگسستش نفس
  

  اندرون توست آن طوطي نهان
  عكس او را ديده تو بر اين و آن

  
  طوطي من مرغ زيركسار من
  ترجمان فكرت و اسرار من

 )32ص  ،1385(امين پور، 

  
  ج . زبان

براي حرف زدن دارند. كلمات آن ها ممكن  كودكان كوچك تر از هفت سال، زبان خاص خودشان را
متفاوتي در ذهـن   "غلب براي اين كلمات معاني كامالاما آن ها ا است به گوش بزرگ ترها آشنا باشد.

دارند. كودك ، تنها با آدم ها حرف نمي زند، بلكه با اسباب بازي ها ، بـا درختـان و بـا خـودش نيـز      
  )35ص  ، همان. (حرف مي زند

  
نظر مي رسد كه بين شعر كه عالي ترين و پيچيده ترين جلوه ي تكامل زبان است و زبـان  در ظاهر به 

كودك كه ابتدايي ترين صورت زبان به حساب مي آيد ، هيچ گونه شباهتي نيست ؛ امـا اگـر بپـذيريم    
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م ادثه ها در زبان كودك ه، آن گاه مي بينيم كه از اين ح» شعر حادثه يا رستاخيزي است در زبان «كه 
  )38ص  ، همان.  (ق نمي افتدكم اتفا

شد و هم با كودك كـه مخاطـب   چنين شعر يا حادثة شعري كه هم رستاخيزي در زبان شعر كودكانه با
تباط برقرار كند،به حق كمتر در شعر معاصر كودك ما ديده شـده اسـت.طبيعتاٌَ وقتـي اهتمـام     ماست ار

تصاص مي يابد و حتـي ميتـوان ادعـا كـرد كـه      شاعران كودك به آموزش و انتقال مفاهيم آموزشي اخ
آنچـه در سـالهاي اخيـر بيشـترين     در زبان باقي نمي ماند.در واقع »حادثه«منحصر مي شود،جايي براي 

لطمه را به شعر كودك وارد كرده است،در نظر نگرفتن شعريت و شـاعرانگي شـعر كـودك در مقابـل     
    به اوست.مؤلفه هايي چون آموزش و تربيت و شناساندن مفاهيم 

كانه را روشن تر نشان دهيم. پيش از دم تا با آوردن نمونه هايي شباهت شعر و زبان كوكوشياينك مي 
اين گفتيم كه كودكان اگر چه از همين كلمات زبان مشترك استفاده مي كنند ولي معاني متفاوتي را در 

  نظر دارند. و اين همان برخورد شاعر با زبان است:
  

  را بر هم زنم حرف و صوت و گفت
  تا كه بي اين هرسه با تو دم زنم
  من چو لب گويم، لب دريا بود
  من چو ال گويم ، مراد الّا بود

 (مولوي)

كودك تنها با آدم ها حرف نمي زند، بلكه با همه چيز از جمله خودش نيز سخن مي گويد. مي بينـيم  
  رت اين معناست:تخلص رايج ترين صو "كه بيش تر شعر ها نوعي تك گويي است. مثال

 حافظ ، سخن بگوي كه بر صفحه ي جهان

 اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر!

اسخ ها منطقي هم به شاعر هم مثل كودكان گاهي خود به سؤال هايش پاسخ مي گويد كه گاهي اين پ
  نظر نمي رسند:

 گفتم: غم تو دارم، گفتا، غمت سر آيد

  گفتم كه: ماه من شو، گفتا: اگر برآيد
 فظ)(حا

كودك قادر به درك عليت نيست و فقط مي تواند رويدادها را بدون مشخص كردن روابط بين آن هـا  
  يكي پس از ديگري به گونه اي گسيخته رديف كند. "و صرفا



 8

  
  يال اسبش كه مي تاخت، باد را شانه مي زد

 )سيمين بهبهاني(

  تو مرا اشتباه صدا كردي
  و زمستان شد. ...

  ينه گفتيمعصر كه نامت را در آ
  نوروز نشد ...

 )احمد رضا احمدي (

  جلوه ي ديگر از زبان كودكانه ، به كاربردن افعال قياسي است.
  

  من در صداي شكفتن او
  لحظه لحظه خود را مي مردم

    )سپهري(
  

  ضا ، زمان و عددد. كشف ف
يـن اعـداد   گر چه كودك ممكن است بتواند شمارش بي معني را انجام دهد ، اما درك نمي كنـد كـه ا  

مكـان هـايي    و يا زمان شام خوردن را به صـورت نشانگر چه مفاهيمي هستند. كودكان زمان خوابيدن 
تصور مي كنند. زيرا تنها زمان شام است كه در كنار ميز غذا يا سفره مي نشينند و تنهـا وقـت خـواب    

  به رختخواب مي روند.
فكـر مـي    "حت اللفظي ياد مي گيرنـد. مـثال  ت "هم چنين كودكان تاريخ روزها را بر روي تقويم كامال

كنند بهار وقتي آغاز مي شود كه تقويم بگويد. بدون توجه به اين كه در خارج از منزل زمستان جريان 
  )57 - 56 - 55ص ص،همان. (دارد

  
د كودكانه ي شاعران با عدد، زمان، فضا و كل و جـزء  رپس از اين مختصر، نگاهي مي افكنيم به برخو

  تصويرهايي صميمي و كودكانه اما پيچيده و هدفمند در شعر مي آفريند: و ... كه
  

  انگشت دست ها مان
  براي شمردن آرزوها كافي نبود
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  اگر تو مرا دوست داري

  تا صد بشمار
 )احمدرضا احمدي(

شاعر هم چون كودكان كه از روي خود ميان بيني گمان مـي كننـد مـي تواننـد زمـان را متوقـف ، يـا        
جاندارپنـداري نيـز در آن    "كم و زياد كنند، از شب مي خواهد كه زود، روز شود. ضمنا سرعت آن را

  محسوس است.
  

  شبم چو روز قيامت دراز گشت ولي
  دلم سحور تو خواهد، سحر چه سود كند؟

 )مولوي(

  گويا زمان ز جنبش باز ايستاده است
 )شفيعي كدكني (

  
  پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها

 پشت دو برف

  م پشت دو خوابيدن در مهتابيپدر
  پدرم پشت زمان ها مرده است

 (سپهري)

  
اگر شاعر بزرگسال نمودها و نمادهايي از كودكي و برخورد كودكانه با زبان را در شعرش بـه نمـايش   

ورد،شاعر كودك با اين زبان و دنياي پـر رمـز و راز و شـيرين آن مسـتقيماَ سـر و كـار دارد.       آ در مي
پاي كودك سه يا چهار ساله با اشياء  بازي و هم ودك وقتي به شعر مي نشيند،همككودك درون شاعرِ 

برخورد مي كند.از دريچة چشم او به دنيا و جزئيات بي شمارش مي نگرد.تنها در اين دنيا است كه از 
كنار هم نهادن چند بالشت و كشيدن پتويي بر روي آنهـا مـي تـوان خانـه اي سـاخت و حتـي در آن       

د و از مهماناني كه خرس و گوسفند و سـگ و گربـه انـد پـذيرايي كـرد.همين برخـورد       سكونت گزي
و انگشت كنـاري اش را   هد شصت پايش را پدركودك محورانه است كه به شاعر كودك اجازه مي د

  :ببيند مادر خانواده


