
 

 

 

 

 

 

ران در سه دهه پس از یشعر کودک و شعر نوجوان ا یفراز و فرودها

 انقالب
  1یحجوان یمهد

 واحد اسالمشهر یدانشگاه آزاد اسالمپژوهش هنر  اریاستاد

(811 تا 18 ص از)    

 91/6/8991 :مقاله رشیپذ خیتار ، 9/81/99 :مقاله افتیدر خیتار

 

دهیچک  

ف و یدر سه دهه پس از انقالب توصرا ران یت شعر کودک و شعر نوجوان ایحاضر وضع ةمقالسنده در ینو

، شاعران یط اجتماعیان، شرای، مختصات هر جریشعر یهاانیها، جراز پرسش یکند. محور برخیل میتحل

ن مقاله یاست. ا یلیو تحل یفی، توصیخیر، تاینظر آن دهنده است و چارچوبتر و شاعران جهتمهم

از  یبرخ یها، آثار و شاعران سه دهه پرداخته است. بررسانین شکل به جریاست که به ا ین اثرینخست

بت نقد، رواج ی، غم غربت روستا، غییگرا، تجربهفیتألشصت )انقالب و دفاع مقدس، رشد  ةمختصات ده

شتر ترانه، کاهش یهن، رواج بیهفتاد )ورود مضمون صلح و م، (سه با شعر نوجوانیشتر شعر کودک در مقایب

ت، ی، فردیزیگران شاعران( و هشتاد )سنتیه، انشعاب در میشتر نقد و نظریو رواج ب ییگراتجربه

م( یا در برابر مفاهید از شعر کودک و مخاطب، رواج طنز، توجه به اشیف جدیها، تعراز ترجمه یریپذریتأث

 نسبتاً یبا مختصات یان متفاوت شعرین دوران سه جریکودک و شعر نوجوان، در اشعر  دهدینشان م

ر گرفته و هم یتأث یط اجتماعی، هم فراز و فرود داشته، هم از شراین نوع ادبیمشخص را تجربه کرده است. ا

 رو به جلو داشته است. یدر مجموع، حرکت

                                                                                                                  

                                                 .انقالب ران،یا ات،یادب نوجوان، کودک،، شعر :یدیکل یهاهواژ 

                    

                                                           
                                                                 mehdihejvani@gmail.com مسئول: ۀسندینو ةانی. را 8
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 مقدمه -1

ت شعر کودک و شعر یاز وضع یلیتحل –یفیتوص یانهیشیپ ةحاضر ارائ مقالةموضوع 

ان، ی، مختصات هر جریشعر یهاانیران در سه دهه پس از انقالب با توجه به جرینوجوان ا

ان یدهنده در هر جرتر و شاعران جهت، شاعران مهمیط اجتماعی، شرایادب یهاشیگرا

  .است

 اند:ن شرحیمقاله به ا یهاپرسش

 اند؟ ظهور کرده یانات شعریجر ساله، کدام ین مقطع سیدر ا -

 در هر مقطع چه بوده است؟   یشعر یهاشیگرا -

 چه بوده است؟  یانات شعریبر جر یط اجتماعیر شرایتأث -

 اند؟دهنده بودها منتقدان، جهتیدر هر برهه، کدام شاعران  -

 اند؟ها و مشکالت کدامشرفتیپ -

 ،منابع یروش گردآورو  یلیلو تح ی، توصیفیخین مقاله تاریدر اق یروش تحق

 یها، رسالهینظر یهاما در کتاب یجوهاوجست ق،یتحق ةنیشیدر باب پ است. یاکتابخانه

سندگان تا کنون یدهد نویات کودک، نشان میمرتبط با ادب یو مقاالت و نقدها یدانشگاه

 یان شعریجرن مقاله، سه ین بار در اینخست یاند. براه به موضوع نپرداختهین زاویاز ا

د. شویان میب یاسیو ق یلی، تحلیفیتوص یبا روش کیهر ند و مختصات شویم ییشناسا

ان یرا بر هر جر یادب یهاشیو گرا یط اجتماعیر شرایتأث که کوشدیممقاله در ضمن 

 .ح کندیتشر

ات کودک است یت اصل ادبی، اهمنخست ةیزاو :شودیه آشکار میبحث از دو زاو تیاهم

ندارد. از ینو به تکرار  (7 – 1: 8919، ی)حجواناند ار نوشتهیاش بسرسد دربارهیم که به نظر

د یداستان، کمتر تول یهاسه با کتابیشعر کودک در مقا یهان است که کتابیا ،دوم ةیزاو

شتر داستان نسبت به یاز علل رواج ب یکی ندارد. ازینآمار  ةت به ارائین وضعیشوند و ایم

نکه تعداد یگر اید ؛است کشورران نسبت به شاعران یسان اینور داستانتشیبشعر، شمار 

شتر یب ةد که موجب عالقشونیران ترجمه و منتشر میجذاب در ا یهااز داستان یپرشمار

ا شعر یشعر کودک  ۀدر حوز یاندک یکه شعرها یدر حال ،اندن قالب شدهیمخاطبان به ا

ژه یوشعر و به یریناپذش ترجمهیهااز علت یکیکه  است ترجمه شده ینوجوان به فارس

  ن حجم یشتریداست که بیآمار پ ارائةاز به ین گذشته، بدون نیاست. از ا یشعر عروض

کودکانه و نوجوانانه در  یهایباز یها و حتنکارت، یونیزیتلو یهاالی، سریینمایس یهالمیف
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ن جهت رواج یدارند و به ا یتانداس ۀا جوهریو  یقالب داستان ،رانیا در ایخارج کشور 

تا  ؛کنندیاز شعر کمتر استقبال م یرانی، کودکان ار است. هر چه هستشتیشعر ب ازداستان 

گفته ژه بحران شعر نوجوان سخن یور از بحران شعر کودک و بهیاخ یهاکه در سال ییجا

ش از یها، شاعر پرمخاطب، در مقاالت و نشستینمونه عرفان نظرآهار ی؛ برااست شده

ز یارشد خود ن یکارشناس ةنامانیاو در پا . (41 - 41: 8911)کند یرکود شعر نوجوان انتقاد م

  یبا نگرشاند، سروده شده 8977تا  8961 یهان سالیشانزده شاعر را که ب یشعرها

ت یم، اهمیرین بحران را مفروض بگی. اگر ا(11  9: 8979، ی)نظرآهار. کندیم یبررس یانتقاد

 شود.یان میشتر عین موضوع بیبحث در ا

شصت،  ةجه، به سه دهه نظر دارد: دهینت مقدمه و ر ازیمقاله، غ یهانگارنده در بخش

 ةو ده (8971تا  8961از سال  باًًًیتقر)هفتاد  ة، دهان جنگ(یپا، 8961انقالب تا  یروزیپ از سال باًًًیتقر)

   (8911تا  8971از  باًیتقر) هشتاد
 

 ( 1932  1952شصت ) ةده -2

و  یاسیس یهادگاهیانتقال د یبرا یانقالب گاه ابزار یریگاوج یهاات کودک در سالیادب

م، یه بگذریاول یهاسال ینخست پس از انقالب، اگر از آشفتگ دهةاما در  ،ساالنه بودبزرگ

ند آزاد مان ین دوره، عواملیکند. در ایم یات را طیشعر کودک روند مستقل شدن در ادب

آن  یها و انحصارهاتیان رفتن محدودیش از انقالب و از میپ یهامتراکم سال یشدن انرژ

سه با یشتر شعر با حماسه در مقایوند بی)پپرشور انقالب و جنگ  یهاجانات سالیه ،دوران

، ییگرفتن شعرسرا یشعر سرودن شاعران و جد (ی)و نه تفنن یو اختصاص ی، تخصصداستان(

د به ین جدیورود مضام و آوردندیمها را فراهم شعر ةات کودکانه که امکان عرضیوجود نشر

جاد شود. به یا یتحوالت )و کمتر شعر نوجوان(شود که در شعر کودک یموجب م ن حوزه،یا

ات یت نشده است، ادبیکه هنوز تثب یاجامعهت یوضعط سخت انقالب و جنگ و یرغم شرا

به استقالل  نسبت به گذشتهن برهه، ینوجوان در ا کودک و از جمله شعر کودک و شعر

در آن  یو جنگ یو انقالب ینید یهاشیگرا ریتحت تأثاز شعرها  یاد. پارهرسیم یترشیب

 ؛شیهاات و کتابینشر یشعر کودک برا نیتأماز آموزش و پرورش به ین نیها و همچنسال

 رد.یگیر را مشع یهستند و گاه شعار جا یو آموزش یگرا، مناسبتمضمون

روز خوب »هم دارد،  ین حال ارزش شعریکه در ع یمعروف مناسبت یاز شعرها یکی

  دوم منتشر شد. ةیپا یرحماندوست است که در کتاب فارس یاز مصطف «یروزیپ
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 ن قرارند:یشصت از ا دهةان شعر ین مختصات جریتراز مهم یبرخ
 تازه در شعر کودک یهامضمون -1 -8

 سد: ینویت مرحماندوس یمصطف
کودکان  یهادر کتاب یاانقالب، طرح موضوعات تازه یروزیدر ده سال نخست پس از پ»

د، دفاع، خدا، یگان، صف نان، شهیر یسندگان و شاعران قرار گرفت: ... نادانیمدنظر نو

و ... که اغلب  یقال یها، گلیض نژادی، تبعیخانه، فوتبال، کشتک، اجارهیامت، ترافیق

 «افتندیکودکان و نوجوانان راه  یموضوعات کار شده برا ۀرینمودند، به داینمکودکانه 
(8976 :8).  
 

 هاهان بچهیک ةشاعران حلق -8-8

 ةنامشتر نام هفتهیم، از همه بیکن ین دوره معرفیپاگرفتن شعر ا یبرا یم کانونیاگر بخواه

 داشتند ها حضوربچههان یکه در جلسات ک یاز شاعران یمطرح است. برخ هاهان بچهیک

 یمیجعفر ابراه ؛دشویش در قالب کتاب منتشر نمیکه شعرها کخواهید نیوحند از: اعبارت

 ینانیمحمد کاظم مز ؛یماه و ماها با کتاب ینشکوه قاسم ؛آواز پوپکه از جمل ییهابا کتاب

 ؛گل آفتابگرداناز جمله  ییهاکتاببا  یاسداهلل شعبان ؛یماه یعنیآب از جمله  ییهابا کتاب

 یمصطف ؛دمیک پلنگ رسیدم، به یدم و دویدواز جمله  ییهاناصر کشاورز با کتاب

از جمله  ییهابا کتاب یوک ملکیب ؛ن استیریش یدوستاز جمله  ییهارحماندوست با کتاب

از جمله  ییهاو جواد محقق با کتاب (61تا  68 یهاسال یشعرها یدهی)گز ن کمانیبال رنگبر 

توان از ین دهه میا یسراگر شاعران کودکانهیشود. از دیکه بعدها منتشر م خواب خوب

با کتاب یسرام ی، قدمعلخاله سوسکهاز جمله  ییهابا کتاب )م. آزاد( یمحمود مشرف تهران

 ییهابا کتاب یاصغر نصرت یو عل کتاب کودک( یشورا ۀدی)برگز تر از پروازنیریشاز جمله  ییها

 ةن دهه را حلقیا یان شعرین جریترمهم نگارنده ،نیبنابرا ؛نام برد ما ةنخل خاناز جمله 

 د.نامیمها هان بچهیک
 

 و روستا یکودکحسرت   -9 -8

نسبت به  یا حسرت و دلتنگی ین دوره با حس نوستالوژیکودک در ا یشعرها یبعض

و  ییروستا یزندگ یفضا گاهو  خود یکودکدوران  ،انن رو شاعریاز ا ؛گذشته همراهند

، ی، اسداهلل شعبانیمیجعفر ابراه همچون ی؛ کسانکنندیموارد شعر  بهخود را  یشهرستان

 عال نی، ناصر کشاورز و افشینانیرحماندوست، محمد کاظم مز ینژاد، مصطفافسانه شعبان

 متفاوت است. در شعرهابازتاب روستا ن زایالبته م اند؛ن دستهیاز ا
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  یالیخگرا در مقابل قالب ش به قالب واقعیگرا -1 -8

ساز انقالب و جنگ، خواه ناخواه او را به ثبت خیو تار یرونیع بیشاعر از وقا یریپذریتأث

ع یش به ثبت وقایکند. آشکار است که گرایب میترغ یع اجتماعیوقا ةداراندرست و امانت

 .یالیخدهد تا یگرا سوق مقالب واقع شتر بهیانقالب و جنگ، شاعر را ب
    

 انوش و قالب چارپاره  یاز ک ریتأث -5 -8

ن شاعر یترن و مهمیترانوش است که موفقیمحمود ک ین دهه، اغلب متاثر از شعرهایشعر ا

سال وام انوش از شعر بزرگیکه کرا ش از انقالب بود. قالب چارپاره یپ یهاکودک در سال

 دهةن قالب شعر کودک و شعر نوجوان در یترجید، رابوشعر کودک دوخته گرفته و به قامت 

 است. پس از آن یهادهه یشصت و حت
  

 رشد مطبوعات -3 -8

را  یشه ستون خاصینخست، که هم دهةپس از انقالب و در  یهاش مطبوعات در سالیافزا

مجموعه مجلهنند ما ییهاکند؛ مجلهیشعر باز م یدهند، عرصه را برایبه شعر اختصاص م

 یها، گلک، سروش نوجوان، سروش کودکان، بچههاهان بچهیک، ک سابق(ی)پرشد  یها

ات کودکانه و یگر نشریش و دینوجوانان، صدف، گنبد کبود، نهال انقالب، آ ۀمسجد، سور

 .کردندین دهه کمک می، به گسترش شعر کودک و شعر نوجوان در انوجوانانه
     

 ه ینظر فقدان نقد و -7 -8

 یریگریتأثاست و به رغم  ین دهه خودبسنده و تجربیشعر کودک و شعر نوجوان در ا

 ؛ستین ن مباحثیاا انتشار ی یآوردن به مباحث نظریانوش، چندان در بند رویاز ک یحس

 8941در سال انوش که یمحمود ک ةنوشت رانیشعر کودک در ا یبعد از کتاب نظر ،نیبنابرا

 شود.ینموارد بازار به  ن حوزهیا در یگرین دهه کتاب مهم دیادر  منتشر شده بود،

ن یالبته ا ؛کردن استکارین دوره، تجربیات کودک در ایخصلت شعر و ادب اصوالً

هم  یاو ترجمه یفیتأل یمنابع نظرکه آمد، چنانرا یز ؛است یعیطب یات تا اندازهیوضع

شعر، شاعران را  ةنیدر زم یو پرکار یشرویپ ةیو روح ییگرااند. در مجموع، تجربهاندک

 یهاافتهیشان را نقد کنند و بر یرساند که به عقب برگردند و کارهاین ضرورت میکمتر به ا

 گران اتکا کنند. ید
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 یانید، اما نقد به جرشویدار میشصت پد دهة یانیپا یهانقد شعر در سال یهاجرقه

انوش است بر کتاب یه از محمود کپخت ین نقدهایاز نخست یکیشود. یمستقل بدل نم

ن نقد، یدر ا .د الگو باشدینسل جد یتوانست برایکه م یوک ملکیب ۀسرود ک لبخندیپشت 

. (17 -1: 8979انوش، ی)ک دیستایشاعر جوان پس از انقالب را م یوک ملکیب یانوش شعرهایک

منظم منتشر  (یش فکر)کانون پرور شیپوا ی ات کودکانیقلمرو ادبمانند  ،هیات نقد و نظرینشر

 هاست. آن یهااز سرفصل یکین گذشته نقد فقط یشوند و از اینم
  

 ت آثاریت و کمیفیک زمانهمش یافزا -2 -8

در  ن حرکتیو اند یآیدان میها سرکوب شده بود، به مکه اعتماد به نفسشان سال یجوانان

با  نسبتاًانتشار آثار  در کنار یعیشود، اما به طور طبیم یفیش کیموجب افزا یموارد

  سد:ینویشوند. رحماندوست میمنتشر م یف و شعاریضع یت، آثاریفیک
 یسه نفر شعر کودک را جد ،انین میها شعر گفتند. از اچهب ینفر برا 18ش از انقالب یپ»

درست  ی( به معنین دولت آبادیانوش و پرویاز آن سه نفر هم دو نفر )محمود ک د.گرفتن

خود راه دادند.  ین عنصر فراموش شده را به شعرهایال، ایک شدند و خیشعر کودک نزد

-یسرا مها خود را شاعر کودکانهنفر از آن 14اند که ها شعر گفتهبچه ینفر برا 868امروز 

اول انقالب،  دهةم، اما در یاعنوان کتاب شعر کودک داشته 97ما  47ش از سال یدانند. پ

: 8976)رحماندوست،  «ران منتشر شده است.یودک در اعنوان کتاب شعر ک 111تعداد 

 ( 89و  81
 

 فیتألرشد  -8-3

ش و پس از یپ یهان سالیبه ترجمه را ب )شعر و داستان( فیتألدرصد  8 ۀجدول شمار

 .دهدیانقالب نشان م
 (14: 8979، ی)حجوان 8967تا  8917 یهان سالیف به ترجمه بیدرصد تأل -8جدول           

 صددر سال

8917 87٪ 

8941 17٪ 

8947 71٪ 

8941 11٪ 

8967 41٪ 

ن احساس ینهمچگانگان و یش و به بیبه نسل پ ینسل انقالب یرسد بدگمانیبه نظر م

 دهةتر شیب در شعر و داستان()شصت  دهةآورد تا یرا فراهم م یطیشرا یبسندگغرور و خود



 27/ بران در سه دهه پس از انقالیودک و شعر نوجوان اشعر ک یفراز و فرودها

شان ترجمه و یهاهینظرا یگر ید یهاشاعران فرهنگ یاز شعرها یباشد و کمتر کتاب فیتأل

 .(14و  11: 8979، ی)حجوان شودیل میط بعدها تعدین شرایالبته ا ؛شودمنتشر 
 

  ینوآور -11 -8

 ،(8961، ینانی)مز یماه یعنیآب ب کتا ،کندیم ین دوره نوآوریکه در ا ییهااز کتاب یکی

د ندارد، اما یجد یتاب البته قالبن کی. اکنندیمتوجه  به آنها است که منتقدان و جشنواره

 .متفاوت است ینوجوان یاینگاهش به دن

 

 ( 1972 – 1932هفتاد ) دهة -9

است که مردم در آن به  یا، دورهیپس از جنگ هشت ساله، موسوم به سازندگ ۀدور

توجه  یسازندگ یتر به بعد اقتصادشیالبته در عمل ب؛ از دارندین یآرامش، رفاه، نظم و آزاد

     و  دارنیدون یاز جمله انقالب یاجتماع یهافیط نیبن همه، مناسبات یشود. با ایم

ل در ین دلیبه هم ؛شودیم یش از گذشته بر درک متقابل مبتنیتر و بگراها مهربانانهیمل

 شود.یتر مشین بیهن در کنار دیهفتاد، توجه به م دهةشعر کودک و شعر نوجوان 

 :است ن قراریهفتاد از ا دهةان شعر یجر ن مختصاتیتراز مهم یبرخ
 

 رکود شعر پس از جنگ -9-1 

 یان جنگ، نوعیشتر از قالب داستان با حماسه سروکار دارد. پس از پایقالب شعر ب

ان دوران یپا ةجه، به واسطیدر نت ؛دیآیش میپ ید اجتماعیط جدیاز شرا یناش یسردرگم

گر تا ید و شودیعر کودک دچار وقفه مان شیجامعه، جر یفضا رییتغانقالب و جنگ و 

ند. جعفر یآیدان نمین به میشیتداوم حرکت شاعران پ ینوآور برا یها شاعرانمدت

شعر  یهارکود شعر کودک و کتاب» که کندیشصت، اعتراف م دهةشاعر مهم  ،یمیابراه

ران و سندگان، ناشیک از شاعران، نویچ یهفتاد[ بر ه دهةر، ]یاخ دهةکودکان در  یبرا

ان ین می. در ا(87و  86: 8971)« ستیده نیات کودک و نوجوان پوشیادب اندرکاراندست

 ند. افعال همچنان ،کند(یرا ترک م ییدان شعرسرایکخواه که مید نیوح به جز)قبل  دهةشاعران 

 
 ییسرارشد ترانه -8 -9

      دیشاه کودک است ک ةن دوره، رشد و گسترش ترانیقابل ذکر در ا یهااز اتفاق

و  یونیزیتلو یهاش شبکهیافزارسد یبه نظر ما باشد. ینشکوه قاسم ،اشن چهرهیترشاخص
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و باز شدن  یاجتماع یهایاز مظاهر آزاد یکیشاد و متنوع که  یهایقیگسترش موس

در رشد ترانه ،هاستیریگها و سختیاز دوران سخت ینسبپس از جنگ و گذر  ةجامع

 باشد.ثر بوده ؤم ییسرا
 

 رشد شعر نوجوان  -9-9

 یها)گذشته از سالهفتاد  دهةشعر کودک بود،  ییشکوفا ۀشصت، دور دهةتوان گفت اگر یم

 یاهال به زعما یآ دید پرسیبا ادرخشش شعر نوجوان است. منته دهة ،ن مقطع(یا نینخست

ن است که یگر ایکند؟ پرسش دیم اسحسان یز چنیا مخاطب نیش است ات درخشیادب

شتر یبشاعران رفته رفته سن ون گفت که چ توانیا میآشود؟ یچرا به شعر نوجوان توجه م

 ،جهیو در نت ابندییر مییشوند و از کودک به نوجوان تغی، مخاطبانشان هم بزرگ مشودیم

کار خود ۀ ویشصت، ش دهةاز شاعران  یابد؟ هر چه هست، بعضییشعر نوجوان گسترش م

وک ینمونه ب یبرا ؛شوندیتر ظاهر ما عوض کردن مخاطبان خود موفقدهند و بیر مییرا تغ

هر دو  یشصت برا دهةدهد. او در یهفتاد نوجوانان قرار م دهةمخاطبانش را در  یملک

 ید و کارهایگوینوجوانان شعر م یشتر برایفتاد به دهةگفت، اما در یشعر م یگروه سن

ادهیدر پتوان به ین دهه میاو در ا یهااز کتاب. دهدیشعر نوجوان انجام م ۀدر حوز یموفق
 ،سالش در شعر بزرگیهایالبته نوآور است که پورنیصر امیگر، قیاشاره کرد. شاعر دو ر

     یرسد نوجوانان هم شعرهایش از درخشش او در شعر نوجوان است و به نظر میب

از آثار  یکی ،به قول پرستو ؛خوانندیشتر میتکلف او را ب ین حال بیساالنه و در عبزرگ

کی، بابک نبهار یک سبد بوین عال با کتاب ی: افشاند ازعبارت گریشاعران د یبعض اوست.

تر کار شینقد ب ةنی)که در زمزاده شهرام رجب، ابان خوشبختیتا خه از جمل ییهاطلب با کتاب

تنها در  61دش در سال یسپ یکه شعرها یثمالسوزان  ،دانها گراندوچرخهبا کتاب  کند(یم

با کتاب یا، رودابه حمزهشوندیکتاب نم ظاهراًرسند و یسروش نوجوان به چاپ م ةمجل

 نه.یدرون آ کتاب دختربا  یو مهروش طهور هاکوچک شاپرک ةکلباز جمله  ییها

مانند افسانه شعبان نژاد با  ؛کنندیوش نوجوان ظهور مسر ةرون از حلقیهم ب یشاعران

از  ییهابا کتاب یری، صفورا ن(71تا  64 یهاسال یشعرها ۀدی)گز آواز ةشیشه از جمل ییاهکتاب

 ۀدی)کتاب سال کشور و برگز آواز بارانبا کتاب  ید مال محمدی، مجیسرخ و صورتجمله 

، ب است؟یا چگونه شکل سیدنه از جمل ییهااب، احمد خدادوست با کتها(سالم بچه ۀجشنوار

 ۀخنداز جمله  ییهاحه مهرپرور با کتابی، ملاس نجمهیاز جمله  ییهاد هنرجو با کتابیحم
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 71  61 یشعرها ۀدی)گزن شب پلنگ یآخره از جمل ییهارزاده با کتابید احمد می، سنهییآ

از  ییهابا کتاب یماهوت یو مهر پروانه و موشکبا کتاب  ین احمدی، حسنوجوانان( یبرا

 چتر گل.جمله 

 ۀزیشان جایکه نقدها شعر ۀزاده، منتقدان حوزو شهرام رجب یدآبادیاصغر سیعل

یرا م (ورادهیدر پ) ی، کتاب ملکین جمال اکرمینمچو ه اندنقد را از آن خود کرده ۀجشنوار

 (68 - 46: 8918، یاکرم ؛891  878: 8911زاده، رجب؛ 894  898: 8911، یدآبادی)سند یستا

انوش قرار دارد، یمحمود ک ةیکه تا آن زمان معتقد بود شعر کودک هنوز در سا یدآبادیس

است. در  انوشیک ةیعبور از ساکند که یم یمعرف ین کتاب شعریرا نخست یکملب کتا

شعر  ۀن باشد که آثار ناصر کشاورز در حوزیمنتقدان ا یند داوریرسد برآینظر ممجموع، به 

 اند.ستادهیبرتر ا یگاهیشعر نوجوان در جا ۀدر حوز یوک ملکیکودک و ب
 

 ان شاعرانیانشعاب در م -9-1

ده دارد که نوع برخورد متفاوت یبه بحران در شعر کودک اشاره شد. نگارنده عق ترشیپ

ن یکه عوامل ا منجر شدن شاعران یدر ب یشعر یجاد انشعابیبه ان بحران، یشاعران با ا

  رند:یانشعاب از قرار ز
شعر کودک است و  ی، نگران کم رونقنخستگروه  کرد روشنفکرانه:یو رو یکرد مردمیرو -9-1-1

  :چاره کند ریز یهاروشمخاطب را به  یلیمیب خواهدیم

است  یاز منوچهر احترام یدهد، انتشار کتابیم یون مقطع ریکه در ا یاول: اتفاق مهم

شود. یمنتشر م 8961که با نام مستعار پورنگ در سال  ه دسته گلینگو  یحسنبا عنوان 

ج یرا یهاانه و شکستن قالبین و عامیآهنگ یو با زبان یردولتیغ ین اثر از ناشریانتشار ا

کارشناسان کتاب کودک،  یاز سو پسند،و کودک یتمام رنگ یریشعر کودک، همراه با تصاو

بودن  یاما به علت خال ،کودک ندارد یدر شعر جد یگاهیشود که جایم یتلق یبازار یکار

ن کتاب کم یدر دوران جنگ، از هم آن هم ،و نشاط و رنگ یکار کودک از شاد یفضا

ن شود که بعد از آیم ید، چنان استقبالیگویاش مدر مصاحبه یچه احترامحجم، طبق آن

پنج تا  بالغ بر ،ه دست گلینگو  یحسنشمارگان د و یآیار مبه باز ینوع حسن چهارصد

و  ینیآفرتوجه به لزوم لذت ،نیبنابرا ؛(؟ :تا ی، بی)احترام رسدیمون نسخه یلیشش م

هنگ و آابد. ضربییش میان شاعران شعر کودک و خردسال افزایدر م یمحورمخاطب

ل کودک و ید و متناسب با میجد یهارفته قالبد و رفتهشویتر مشیدر شعر ب یقیموس
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 یهاانه و شکسته هم به رغم مخالفتیشعر عام یحت ،شوندیخردسال به کار گرفته م

 ابد.ییوزارت ارشاد رواج م

 یرو یسینویو هنرمندانه، به سفارش یحس یشاعران در کنار خلق اشعار یدوم: بعض

ن ین حال، ای. در عجلب کنندبه شعر را مند تر عالقهمخاطبان عام و کم نظرآورند تا یم

 یهاارزش یپا گذاشتن رو یک شدنش به مخاطب، به بهایست که نزدیحاضر ن گروه

 . باشد یشعر

قالب  ،ن رویقصه را هم به شعر افزود و از ا یهاتوان جاذبهیبرد که میم یسوم: شاعر پ

کند، رواج یت میرا روا یااست که قصه یرگه و در واقع نظم دو یکه مولود« منظوم ةقص»

ناصر کشاورز،  مانند ؛سندینویمنظوم م یهاش قصهیپ دهةاز  ی. شاعرانابدییم یشتریب

 .اینرحماندوست و شکوه قاسم ی، مصطفیاسداهلل شعبان

و ( یشصت دهة)نسل اول  نیبعمده  یهااز تفاوت یکیتوان گفت که یحات، مین توضیبا ا

)البته با رد یپذین است که نسل اول پرکارتر است و سفارش میا( یهفتاد دهة)نسل دوم 

توان گفت که نسل یم نینمچدهد. هین کار تن میو نسل دوم کمتر به ا ت خط قرمزها(یرعا

قل یص لزوماًشه و یش همیکند که کارهاین فکر میکمتر به ا، پرکارتر بودنبه علت اول 

 یتوان با اندکیرتر است. میگن نظر سختیاما نسل دوم از اوند، بازار ش ةز روانیخورده و تم

 یکردیکرد دوم را رویو رو یمردم یکردیکرد اول را روی، رویگذارتسامح و بدون ارزش

وک یب یشعرهارا با  یاسداهلل شعبان یشعرهااست  یبه عنوان نمونه، کاف ؛دیروشنفکرانه نام

ممتاز  ین تفاوت که کارهایاند، با اموفق و یاحرفه یهر دو شاعران ؛میسه کنیمقا یملک

که کرد  ییشناسا یو خوب و متوسط یان حدود چهارصد شعر عالید از میرا با یشعبان

توان گفت تعداد اندک یکه ماست چنان به خود سخت گرفته  یوک ملکیاما ب ،سروده است

ش، از یهایریگن سختیبه علت هم یاند. ناگفته نماند که ملکیا عالیآثارش همه خوب 

را انتخاب  ینیگزبهو  ینینشن خلوتی، اما خودش ااست د جا ماندهیان تولیبازار شعر و جر

 کرده است.   

اگر خود  ی)حتشصت  دهةمهم نسل  یارهیاز تعب یکیف مخاطب: یدگاه در تعریتفاوت د -9-1-8

ر را ین تعبی. ااست« یسالروس بزرگیو»ر یتعب دارند( یمشترک یژگیون یز ندانند که چنین

 «در شعر کودک یسالروس بزرگیو»مهم با عنوان  یاا در مقالهینن بار، شکوه قاسمینخست

 91: 8971ا، ین)قاسم ن گروه به شمار آوردیااز  اصول  یکید بتوان آن را یکه شابرد یبه کار م

  به نظر اما  ،دهدیکودکان نشان نم یرا در شعرها یسالروس بزرگی. او مصداق و(96 
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 ةکه جنب یشیکند؛ گرایموجود در جامعه اشاره م یشیو گرا ینیع یقیبه مصاد رسدیم

 ةن مقالیترین و جنجالیترقدر مهم نبود که موضوع مهموگرنه آن ،ندارد یاهیو حاش یفرد

 ةن مصداق سخن او حلقیبارزتر رسدیرد. به نظر میشعر کودک قرار گ ۀا در حوزینقاسم

پور و نیصر امیق یمعنو یبا رهبر سروش نوجوان یادب ةت که در ماهناماس یشاعران

 گذارند. یدان مین میپا به ا یوک ملکیب یهاییراهنما

د کم یدر کنار آثار هنرمندانه و شا ن دههیکه در ا هاهان بچهیک ةشاعران حلق یاز بعض

، یهلل شعباناسدا همچون یتوان به شاعران مهمیرند، میپذیز میسفارش ن ،مخاطب

 ینانیا و محمد کاظم مزینشکوه قاسم ،، ناصر کشاورزیمیرحماندوست، جعفر ابراه یمصطف

گر اشاره شد، آنان امتحان خود را در ید یاطور که از جنبهن حال، همانیاشاره کرد. در ع

که شعر را از ن است یرش سفارش ایاند و قصدشان از پذسرودن اشعار هنرمندانه پس داده

    ها د به سراغ آندارنطور که انتظار مخاطب آن پندارند اگرید مید رها کنند. شارکو

 یش دومیمقابل، گرا ةبه طرفش گام بردارند. در نقط یخودشان چند قدمد یبارود، ینم

 یراب یچندان ةد و دغدغیاین بییاش پایشعر یهاست از تخت ارزشیقرار دارد که حاضر ن

 کند. یقبول نم یسفارش یکارها ،ن رویز اا ؛ش نداردیرهامخاطب به شع یکم اقبال

ند از اعبارت ،شودیمنتشر م 8967سروش نوجوان که از سال  ةاز شاعران حلق یبعض

ک طلب و شاعران نسل یزاده، بابک نن عال، شهرام رجبی، افشیوک ملکیپور، بنیصر امیق

، پدرام پاک(ینظرهی)مهدپروانه پارسا  ،ی، آتوسا صالحیاز جمله عرفان نظرآهار ؛هابعد از آن

 . ین و مهروش طهورییآ

و دولت است، اما  یسوتر با انقالب اسالمهم یاها مجلههان بچهیها کدر همان سال

ن اعتقاد به اصل ی)در عکشور  یرسم یهااستیاز س یاسروش نوجوان همواره به پاره ةمجل

، یسالروس بزرگیر وینوجوان در پاسخ به تعبدارد. گروه سروش اعتراض  یابه گونه نظام(

مخاطب است. آتوسا  یانگاربرند که منظور کوچکیرا به کار م« یانگارکوچک»ر یتعب

شعر کودک و  یشناسبیآس»زگرد یسروش نوجوان، در م ةاز شاعران حلق یکی ،یصالح

 یسالروس بزرگیون بود که شعر ما با یمطرح بود، ا قبالًکه  یامسئله: »دیگویم« نوجوان

« مواجه شده است یانگارکنم که شعر نوجوان با آفت کوچکیاما امروز فکر م، مواجه بود

را  یسالروس بزرگیرند که ویپذیها نمیسروش نوجوان ،. در واقع(49 – 16: 8911، ی)صالح

. کنندیقلمداد م« تر گرفتن مخاطبیجد»بلکه راه خود را  ،اندکردهوارد شعر کودک به 

 از مخاطب دارند. یدیجد یها تلقآن
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ن ی، ایو کوچک انگار یسالروس بزرگیبودن بحث و ین جدینگارنده معتقد است در ع

ش دارند و یشتر به شعر کودک گرایب نخست،را گروه یز ؛د چندان بزرگ کردیاختالف را نبا

ها هان بچهیک ةیکه دو نشر یف متفاوتیتعر ،انین میشتر به شعر نوجوان. در ایب ،گروه دوم

ه، مخاطبان خود را یاست. هر دو نشر تأملدارند، قابل  و سروش نوجوان از مخاطب نوجوان

دهد که یه نشان مین دو نشریا یو گذرا تورق ساده یکنند، اما حتیم ینوجوانان معرف

 اما نوجوانان مورد نظر ،ییراهنما ۀشتر نوجوانان دوریب هاهان بچهیکنوجوانان مورد نظر 

نگاهش به  هاهان بچهیکن یاند. همچنرستانیدب ۀتر نوجوانان دورشیب ،سروش نوجوان

که  یاست، در حالتر( تر و عامیدرآمدتر، مذهب)در مجموع، اقشار کم یو شهرستان یمخاطبان تهران

مندتر به تر و عالقهختهیمرفه و فره نسبتاًمتوسط،  ةتر چشم به طبقشیسروش نوجوان ب

محورتر است و سروش نوجوان ها مخاطبهان بچهیتوان گفت که کیارد. باز مات دیادب

را نشانه  یخود، مخاطبان ۀژید گفت هر مجله بر اساس نگاه وینکه بایجه اینت ؛محورتراتیادب

دور  ،گریبه عبارت د ؛ت کرده استیرا رعا ینیگزن مخاطبیات و ملزومات ایرفته و مقتض

ست و به قول یواحد ن ین دو گروه، بر سر مخاطبیتالف ام اخییست که بگویاز ذهن ن

گونه که )دست کم آن یتناقض ،نینجا وحدت موضوع وجود ندارد و بنابرایمنطق در ا یعلما

 ست.ین نیدر ب( مید ما تصور کنیشا
 

  یات نظریدر نشر رواج نقد و بحث -9-5

هفتاد و به طور  دهةنست. در ات کودک دایادب ۀرواج نقد در حوز دهةتوان یهفتاد را م دهة

س و به یسأت)نشر افق(  ات کودک و نوجوانیادب ةپژوهشنامة فصلنام 8971مشخص از سال 

 ؤسسة)م کتاب ماه کودک و نوجوانة شود. دو سال پس از آن، ماهنامیطور منظم منتشر م

 یابل توجهن علت که حجم قیه به این دو نشریشود. ایو منتشر م یگذارهیز پاین کتاب( ةخان

منظم است، محل بحث  نسبتاًدهند و انتشارشان هم یاز صفحات خود را به نقد اختصاص م

نمونه،  یبرا ؛دهندیدان مین عرصه میرند و به ظهور منتقدان ایگیوگو قرار مو نقد و گفت

دهد. فقط از باب نمونه یوم خود را به مبحث شعر اختصاص ماول و د ۀشمار پژوهشنامه

تن  14، کتاب ماه کودک و نوجوانة گفت که در هشت سال نخست انتشار ماهنام توانیم

 ی. بعضزگردها(یها و م)جدا از مقالهسند ینویشعر م یهانقد بر کتاب 78از منتقدان و شاعران، 

اصغر یزاده، علند از: شهرام رجباشعر عبارت ۀا پرکارتر حوزیتر و یاز منتقدان جد

پور، عرفان ی، منوچهر علیمی، جعفر ابراهی، جمال اکرمیوسفی ی، مهدیدآبادیس
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، عزتیطهور یان، مهدیه موسوی، انسی، مهروش طهوریاالسالمخین شی، حسینظرآهار

 .و فاطمه ساالروند انیخورشاه ی، هادیا، رودابه حمزهیپورعمرانیاهلل مهد، روحیاهلل الوند

 ات کودکانیقلمرو ادب یهابه نام همگر ید ینظر ةید به نقش سه نشریبا ،انین میدر ا

فقط تا  ات کودکانیقلمرو ادبه البت؛ اشاره کرد )هر دو از کانون( روشنانو ش یپو، (یهنر ۀ)حوز

یمشش منتشر و سپس متوقف  ۀز تا شمارین (ی)کانون پرورش فکر شیپوة یو نشر ده ۀشمار

موع، حجم در مج. رسدیه مد ۀبه شمار 8919ز ییتا پا 8911ن یهم از فرورد روشنان. شوند

تر از شیهفتاد به مراتب ب دهةدر باب شعر کودک در  ینظر یهاز بحثیو ن تیفینقدها، ک

 است.تر تر و آرامیعلم هالحن آنو شصت  دهة

 

 (1922  1972هشتاد ) دهة -1

ضرورت  ةاز جمله طرح مسئل ؛دگذاریات خود را به جا مریتأث یاسیو س یط اجتماعیشرا

در  یتید نگاه امنیته و تشدیشتر سنت و مدرنی، جدال بیو مبارزه با مظاهر غرب یسازیبوم

شتر با روشنفکران و نخبگان یدر مجموع به چالش ب ،دولت یفرهنگ و هنر از سو ۀحوز

 یجد ییهاتفاوتن یشیپ یهااست که با نسل یدیمهم، ظهور نسل جد ةانجامد. نکتیم

 یست، کمیگرا نگر آرمانید دیاست که نسل جد یاونهن دوره به گیت در اید. وضعدار

اعتماد یها بن خود اعتراض دارد و به آنیشیپ یهاسرخورده و رها شده است و به نسل

 یان نسل مشهود است. گسترش ارتباطات ماهوارهیسم در ایت و مدرنیش به فردیاست. گرا

خارج با  یهاکردهلیتحصان و و ارتباط روشنفکر ینترنت، استمرار گسترش آموزش عالیو ا

تر از نسل اول و شیب ،استکرده نترنت یو ا یمجاز یتر اهل فضاشیب را ن نسلیداخل، ا

اصغر یمتفاوت است. عل یفش از مخاطب و کار هنریرسد و تعریبه نظر م شیدگرانددوم 

انان در نسل د بر تفاوت نوجویبا تأک «دزِنسل  یشعر برا»با عنوان  یادر مقاله یدآبادیس

ل، ی، موبایقیشمرد: فوتبال، برند، موسین برمیها را چنمشترک آن نسبتاًق ید، عالیجد

    . (66 – 41: 8998، یدآبادی)سنترنت پرسرعت یو ا یاانهیرا یهای، بازیوتر شخصیکامپ

از  یآثار برخ یند و حتیسرایش شعر میهشتاد، شاعران دو نسل گذشته کم و ب دهةدر 

ن دهه در قالب کتاب به طبع یشدند، در ایات منتشر میه در زمان خودشان در نشرآنان ک

 ن قرارند: یتاد از اشه دهةان شعر ین مختصات جریتراز مهم یبرخ رسند.یم
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 د ید و شاعران جدیجد یهاشیگرا -1-1

از رون یکه ب ییهاابند؛ قالبیید شعر ظهور میجد یهاسوم پس از انقالب، قالب دهةدر 

از ارتباط با مخاطب  یدیدارند و به نوع جدد یتاکه ی، کمتر بر وزن و قافیسنت یهاشکل

     ین پافشاریشیپ ین و نه بر سنت شعرینشد، نه خود را خانهیش جدیاند. گرادهیرس

دها و ید و نبایشتر از بایب ید و دوریها و زبان جدآوردن به قالب یبلکه با روکند، یم

 یا، راه تازهیعشق آسمانا وندش بیو پ ینیعشق زم همچون ینیتر به مضامشیپرداختن ب

 ر دهد. ییف شعر را تغیتعر یاصرار دارد که حت یید و گویگشایم

است که هم پرکار است، هم خوب شعر  یعرفان نظرآهار ،ن گروهیا یترهااز فعال یکی

ان یاو در م یستقبال از شعرهااز علل ا یکید بتوان یاند. شاد و هم آثارش پر مخاطبیگویم

 ینیو عشق زم یعشق آسمان نیبدانست که او در شعرش  یوندینوجوانان و جوانان را در پ

 یخ زندگیکه گاه تار یو معمول یمذهب یهااز کتاب یاریکند و در کنار بسیم برقرار

واسطه و یه دارند، بر ارتباط بید و عرفان و اخالق تکیاند و کمتر بر توحان مذهبیشوایپ

رد، یگیکه از او مورد توجه قرار م یاثر نینخستکند. ید میبا خداوند تاک یم و عرفانیمستق

  ؟ات کجاستیکوله پشت ناماست به  یکتاب

اما نگاهش متفاوت  ،یاهلل است که قالب شعرش سنتن دهه داوود لطفیگر ایشاعر د

از  یکی. کندیافت میشاد را درکتاب سال وزارت ار ۀزیجا او، پرنده و فال و کتاب است

را و یش گاه گیاست که شعرها یین توالیحس ،دیسراید میها شعر سپبچه یکه برا یشاعران

 یث لزرغالمیمانند حد یگرانید .میا چند شاخه حرف بزنیبمانند  ؛اندیتیک و تربیگاه رمانت

پردازند یخود م یاهیحاش یهااز دغدغه یکی همچونبه شعر گفتن  یدآبادیاصغر سیو عل

ازه در شعر ت یراه یوجون و در جستیشیپ یهاوهیش یکارند، اما منتقدان جدکم و عمالً

   د کودک منتشریدر قالب شعر سپ بادکنک به شرط چاقو، ید آبادی. کتاب ساندکودک

 یقوقول. کتاب ندیگزیآن را به عنوان کتاب منتخب برمکتاب کودک  یو شورا شودیم
 ،کندیت میرا روا یاجسورانه است که گرچه قصه یز اثرین یث لزرغالمیداز ح غوغول

گر یرد. از دیگیان میباره پاکی ،تیست و روایها نمعمول قصه ۀویاش به شیبندانیپا

توان به عباس تربن اشاره کرد. تربن به ین دهه، میشاعران منتقد به شعر نسل گذشته در ا

 ۀجشنوار ۀزیجا ،یصندل یماه رو ،ورده است. کتاب شعر اوآ یطنز در شعر نوجوان رو ینوع

ات یها در نشربچه ید برایسپ ییشعرها یحداد ین از هدینمچ. هدکرسالم را از آن خود 

 .دشویمنتشر م
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شتر ینام برد: محمود پوروهاب که بب ین ترتیز بدینگر یشاعران د یتوان از برخیم

آتوسا  ؛یزنیا ما قدم متو باز جمله  ییهاا کتابکند، بیهفتاد منتشر م دهةآثارش را در 

برسد به دست با کتاب  )پروانه پارسا( یه نظریمهد ؛تو تنگ است یدلم برابا کتاب  یصالح
 ؛گل یبو ةسفرنامن با کتاب ییپدرام پاک آ ؛(ین اعتصامیپرو ۀزیجا ۀ)برند پادشاه جهان یتو ا

 ؛ویاخبار راد یتوان با کتاب یخورشاه یهاد ؛شدم یآدم آهن منبا کتاب  ییبابا یکبر
-ادهیپبا کتاب  ید هاشمیدسعیس ؛شودیتان تنگ میها دلم برابچهبا کتاب  یاهلل الوندعزت

 ؛ن به آفتابیآفرغالمرضا بکتاش با کتاب  ؛لبخند یآبن رهنما با کتاب یشاه ؛رو شلوغ است

   ییحی ؛شنبهکالغ سهبا کتاب  یمراد یمهد ؛؟دیآیم یبهار کب با کتا یباباجان یعل

بزغاله با کتاب  یمتق یتق ؛کودکان و نوجوانان( یبرا ینییشعر آ) یبهار ماندنب فرد با کتایعلو
گنجشک پر، پور با کتاب م هاشمیمر ؛دین االن رسیات همنامهبا کتاب  یم اسالمیمر ؛خانم
. در واقع کالس بهاربا کتاب  ینیمحمدحسن حس ؛(ین اعتصامیپرو یزهیجا ۀ)برند اب پرجور

بود که آمد. آشکار است که نام بردن از  ین مختصریتر از اشین عرصه بیتعداد شاعران ا

 .شعر کودک و نوجوان واگذار کرد یلیخ تفصید به تاریها را باتمام آن

توان ین دهه را نمیوش نوجوان، به ظاهر شاعران اها و سرهان بچهیک ةدو حلق بر خالف

و  اجتماع کرده هاسالم بچهو  دوچرخه، چلچراغ یهادر مجله یاگردآورد. عده یادر حلقه

سندگان کودک و نوجوان و یا در انجمن نوی هاحلقة چهارشنبهموسوم به  یادر حلقه یکسان

 اند. ها گرد هم آمدها در شهرستانی
 

 یکارکم -1-8

)اگر نگارنده اشتباه که خوش ذوق است  یقلم شاعرانبه  منتشرشده یقابل توجه، آثار ةنکت

آنان  یاصل ةا نوجوانان دغدغیکودکان و  یاند و شعر سرودن برانینشکم کار و کناره نکند(

ق یاز طر خود پراکنده و ناقص یوجوهاجستها را در که نگارنده آن یست. شاعرانین

را زاده کتاب او که شهرام رجب هیرضا دهروین قرارند: علی، از ااست ناختهمکتوب ش ینقدها

-41: 8919زاده، رجب)کند یم یارزشمند معرف یبه عنوان اثر ،ر آوازیزند زیآسمان مبا نام 

     ز مطرح ین کتاب ماه کودک و نوجوانة ن اثر در نشست نقد مخاطبان در مجلیا .(61

ن یاست. ا سرودهرا  سبز یسنفونکتاب  است که یگرید ةنمون یلنیرسول حس ؛شودیم

رجب ) کرده استن یتحس ،شعر کودک و نوجوان ۀاز منتقدان حوز ،یمهروش طهور را کتاب

ا یدرمنظوم  ةقص است که یگری، شاعر دیترق یگلن یهمچن ؛(11و  19: 8919، یطهورزاده و 
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 یگل ةسم عاشقانیرئالبا عنوان  یدر نقد یمینع یزر و است هسرودرا  ی، کاکل زریپر
، است هافتیکه نگارنده  یان نمونهیآخرو  (79  61: 8919، یمینع)د یستایآن را م ،یترق

قابل  یان آن را به عنوان اثریه موسویاست که انس  من یایدرکتاب با  ین اکرمیالدجمال

 .(9194: 8911ان، ی)موسوکند یم یتوجه معرف

 

 میمفاه یا به جایتوجه به اش -1-9

، ید آبادی)سکند یدا میل پیا تمایهشتاد، از مفهوم به اش دهةشعر  یدآبادیس نظرطبق 

8991 :81).  
 

 یااز اشعار ترجمه یریپذریتأث -1-1

انه و سنت یات عامیات کهن، ادبیشصت و هفتاد بر ادب دهةشاعران  ۀویشعر سرودن به ش

را  یاهشتاد راه نرفته دهةد در خواهیکه م یدیه داشت، اما نسل جدیران تکیا یشعر

مانند  یجهان ین منابع، آثار شاعرانیاز ا یکیرسد یست؟ به نظر میچ گاهشهید، تکیمایبپ

شان را یباشد که کارها (Dr. Seuss)ا دکتر زئوس ی (Shel Silverstein)ن یلوراستایشل س

یکی)وکرده است  یران معرفیات کودک ایادب ةبه جامعترجمه و  یرمندیه یبار رضنینخست

 .(یرمندیه یرض لیذ :ایپد
   

 یتر شدن شاعران شهرستانفعال -1-5

است. به  یتر شدن شاعران شهرستانهشتاد گفت، فعال دهة ۀتوان درباریکه م یگرید ةنکت

ها با یشهرستانر ارتباط شتیبنترنت و امکان یده با رشد و گسترش این پدیرسد که اینظر م

در  هاسالم بچهمانند  ،و مستمر یجد یاهید به نقش نشرین بایتخت مرتبط باشد. همچنیپا

 ةنیدر زم یکه به چاپ آثار شعراشاره کرد در مشهد  نشربهمانند  ،پرکار یشهر قم و ناشر

: ند ازادوره عبارت نیا یشهرستاناز شاعران  یبعض .انددهیکودک و نوجوان اهتمام ورز

، ین نوری، نوشیونسییسپاه ی، احمد خدادوست، عباسعلیبرز لرستانیمحمود پوروهاب، فر

د یدسعی، سیباباجان ی، غالمرضا بکتاش، علیره هاشمی، منی، بنفشه بروجنیم زندیمر

، یمراد ین رهنما، مهدیرزاده، شاهیداحمد میپور، سم هاشمی، جواد محبت، مریهاشم

فرد، یعلو ییحیرزاده، ی، احمد می، غالمرضا آبروید مالمحمدی، رابعه راد، مجیم اسالمیمر

 گران.یو د ید نجفی، عبدالمجیمتق یاهلل، تقداوود لطف
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 اتینشر یلیتعط ةعارض -1-3

)دو  آفتابگردانة ، روزنامسروش نوجوانمانند  یاتینشر یلین دهه، تعطیداد ناگوار در ایرو

نقد و  ةیدو نشر و ات کودک و نوجوانیادب ةنامپژوهشو )کانون( گلبانگ  ،نوجوانان( یه براینشر

کرده بود، پس آغاز خود را انتشار  71که از سال  گلبانگات کودکان است. ینظر در باب ادب

که البته  شوندیل میتعط شماره( 48)زده سال انتشار یپس از س پژوهشنامهشماره و  11از 

ن دهه، ین حال، ایدر ع .دریگیرا از سر مانتشار خود  ،یلیتعط چهار سالپس از پژوهشنامه 

 است. یر دولتیرشد قابل توجه نشر غ دهة
 

 شعربارۀ در ینظر یهاکتاب -7 –1

از جمله  که دشویدر قالب کتاب منتشر م یشعر، آثار یمسائل نظر بارۀدرن دهه یدر ا

   وچهر ، دو کتاب از من(8911) یدآبادیاصغر سیاز عل هیشعر در حاشکتاب ه توان بیم

 ،(ب8914) در شعر کودک یپژوهشو ( الف8914) شعر کودک ینقد و بررس یهاپور به نامیعل

شعر  ،(8914)ن سالجقه یاز پرو (نقد شعر کودک و نوجوان یهاهی)نظر ین باغ شرقیاز اکتاب 
ر گنبد کبود یزو  (8971) یوسا صالحاز آت زیعز یایدر، (8914)پور نیصر امیاز ق یو کودک

 اشاره کرد.  )در دست انتشار( ید نجفیاز عبدالمج ران(یال در شعر کودک و نوجوان ایصور خ ی)بررس

شتعر محمتود    ةین استت کته شتعر کتودک در ستا     یا هیشعر در حاشکتاب  یسخن اصل

رج نشده استت.  رد، خاکوارد شعر کودک به انوش یکه ک چارپارهانوش قراردارد و از قالب یک

 کودکتان  ادبیتات  شاعران اشعار یبررس و نقد به ،کودک شعر یبررس و نقد کتاب در پوریعل

 و یمت یابراه عفتر ج ،رحماندوستت  صتطفی م ،انوشیت ک حمدم ،شریف یمینی عباس همچون

 ۀرنتد یدربرگ کتودک  شتعر  در وهشتی پتژ  ،پوریعل گرید کتاب. است پرداخته یسرام یقدمعل

 شتعر  در آن بنیتاد  و الیت خ ورصت  ،کتودک  شتعر  در آن انواع و یموسیق همچون یموضوعات

 شتعر  هتای مجموعته ، ین بتاغ شترق  یت از ا .است کودک شعر ساختار در زبان نقش و کودک

 یابزارها و هانظریه است کرده تالش و بررسی وسیع یاگستره در را ایران نوجوان و کودک

      پتور  نیامت  ةنوشتت  یعر و کتودک شت گفتتار کتتاب   شیدر پت  .کنتد  ییشناسا را اشعار این نقد

 یشناست روان ةروشتنگران  یم از دستتاوردها یتتوان یا میم آیم بدانیخواهینها مت»م: یخوانیم

ا یت ش یختو  یدست و پتا  آنکه یم، بیفکنینامحدود و نامعلوم ذهن شاعر ب ۀبر محدود یپرتو

، زیعز یایدرکتاب  . مخاطب(9: 8914)« میخاص ببند یاهیپر و بال شعر را در چارچوب نظر

آنکته   ش ازیبت کوشد یم واست  ین گروه سنیم به ایرمستقیغ یآموزش که نوجوانان هستند
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 ؛را به نوجوانان انتقتال دهتد   یقه و نگاه شعریرد، فضا و سلیبگ یم را پیآموزش مستق ۀویش

 ۀویو هتم شت   ییمحتتوا  یل غنتا یت ن کتاب، هم به دلیاست. ا ینکه شاعر چگونه آدمیمانند ا

ات یت نوجوانان، با استتقبال معلمتان ادب   یبرا یبت آثار آموزشیمش، در غیرمستقیص و غخا

 (ید نجفیارشد عبدالمج یکارشناس ةنامانی)پا ال در شعر کودکیصور خ یبررسد. کتاب شرو روبه

، یمت ی)جعفتر ابراه نوجتوان  کتودک و   ۀرا در اشعار پنج شتاعر حتوز   یو معنو یع لفظیز صناین

)در دستت   کنتد یمت  یبررست  (یوک ملکت یو ب یت، افسانه شعبان نژاد، اسداهلل شعبانرحماندوس یمصطف

 . انتشار(

برده شد که موضوعشان فقط شتعر کتودک   نام  ییهااز کتاب جانیقابل ذکر است که در ا

عتام   ییهتا و بحتث  هم منتشتر شتده   ا ترجمه(ی فیتأل) ینظر ین دوره آثاریوگرنه در ا ،است

ت اختصتار نامشتان را   یت رعا یاند کته متا بترا   مطرح کرده ز جمله شعر()اات کودک یادب دربارۀ

ران نگتارش  یت موضوع شعر کودک در ابا نامه انیدر قالب پا یگرین منابع دیم. همچنیاوردین

 .ها اشاره نشدآنن مقاله به یاند که در اافتهی

 یتیصت دا نکترده و بته شخ  یت توان گفت شعر نسل سوم هنوز قتوام و تکثتر پ  یمان یدر پا

 است.  یعیگذرد، طبیکه از ظهور آن م ین با توجه به زمان اندکیده است و ایمستقل نرس

 

  جهینت -5

ان یتتتن دوران ستتته جریتتترستتتد شتتتعر کتتتودک و شتتتعر نوجتتتوان، در ایبتتته نظتتتر متتت

ن نتتوع یتتمشتتخص را تجربتته کتترده استتت. ا    نستتبتاً یبتتا مختصتتات  یمتفتتاوت شتتعر 

ر گرفتتته و هتتم در  یتتتأث یط اجتمتتاعی، هتتم فتتراز و فتترود داشتتته، هتتم از شتترا    یادبتت

 رو به جلو داشته است. یمجموع، حرکت
 

 یسپاسگزار

طلتتتب کیتتتو بابتتتک ن ینظتتتران شتتتعر کتتتودک، آتوستتتا صتتتالحاز شتتتاعران و صتتتاحب

 .  شان ممنونمیهاییراهنما یبرا

 

 ادداشتی

از  ؛نتتده منتشتتتر خواهتتتد شتتتد یاستتتت کتتته در آ یاز پژوهشتت  یحاضتتتر، بخشتتت ةمقالتت 

مباحتتتتث چشتتتتم   یاز آوردن بعضتتتت ،ت حجتتتتمیمحتتتتدودبتتتته علتتتتت   ،ن رویتتتتا
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 یان نهادهتتتایتتتبرتتتتر در مانتختتتاب آثتتتار  یهتتتارواج جشتتتنواره از جملتتته ؛میدیپوشتتت

ستتال و شتتاعران شتتعر بتتزرگ   ةنوجوانانتت یشتتعرها ؛هتتاو مجلتته یدولتتتریتت، غیدولتتت

رگتتذار در هتتر  یثتأمنتقتتدان  ایتت شتتاعران ؛ر آنتتان بتتر شتتعر کتتودک و نوجتتوان    یثتتتأ

 .یدرس یهاکتاب در شعر مبحث و سرانجاممقطع 
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