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رود. اشعار وي، عالوه بر سادگی به شمار می
ساختار و روانی جمالت، داراي مضامینی متناسب 

» منِ «طب است. وي با گذر از بینی مخابا جهان
واقعی(انسان بزرگسال) و انتخاب زبان کودك، بر 
اساس مقتضاي حال مخاطب سخن گفته است. 

شعر در این جستار، با بررسی محتواي دو مجموعه
هاي سّنی الف و ب) (گروهطوطی سبز هندوستان

هاي سّنی ج و د)، در پی (گروههاي جهانبچهو 
محوري زیر هستیم:آیا پاسخگویی به دو سوال 

کیانوش در به کارگیري مضامین شعر کودك به 
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هاي سّنی مختلف، در دو است؟ با توّجه به گروه
ي مورد پژوهش، کدام مضامین بیشترین مجموعه

کاربرد را دارد؟ 
آشنایی کیانوش با نیازهاي فکري و توجه به درك 

باعث شده است نگاه کودکانه را محدود کودك 
در اشعارش برگزیند و بر اساس این، سخن خود 

را با اقتضاي سّنی کودك تطبیق دهد؛.
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The study of the contents of two
children's childhood series,
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audience approach
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Abstract
Mahmoud Kiyanoush is one of the
pioneer in children’s poetry. His
poems, simpler structure and fluency,
with content tailored to the audience's
worldview. His transition from "my"
real (adult) and child language, spoken
by the appropriate audience. In the
research, we want to answer two below
main questions by studying content of
two children’s poetry, collection,
“green parrot of India” (age groups A
and B) and “children of the world” (age
groups C and D):

Has Kiyanoush paid attention to age
groups and children’s cognitive
development in the using themes for
children?
Kiyanoush Trading and intellectual
needs due to limited understanding of
children, the Children look at the world
from the eyes of children see and
choose his poems and Based on this,
speak with your child's age requirement
to adapt; Of course, K to all children at
the same age group is not But with
increasing age, such as the self-centered
concepts and objectivity into group
interaction and abstract concepts, and
consequently, themes of his poems
have also been changed.

Keywords: Mahmoud Kiyanoush,
poetry, children, audience recognition,
content analysis.
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مقدمه
اي از رشد فرهنگی و ادبیات کودکان بخش عمده

اي از گونه«فکري کودکان را برعهده دارد و آن، 
ادبیات است که نیازهاي کودك را براي او بیان 

موضوع آن، ) و 31: 1389محمدبیگی، »(کندمی
انعکاس و ارزیابی عالم کودکی «عبارت است از 

هاي زیباشناختی دراماتیک، کمیک و و ویژگی
) ادبیات کودك، 27: 1387پوالدي، »(تراژیک آن.

هاي مختلف، داراي اهمّیت است؛ به ویژه از جنبه
شناسی کودك که باعث تقویت ذوق زیباییاین
ها به آنهاي اخالقی و اجتماعی راشود؛ ارزشمی

دهد؛ عواطف، احساسات و تفکّر را انتقال می
دهد؛ به نیازهاي رشدي و روانشناسی رشد می

دهد و فرهنگ و دانش بشري را کودکان پاسخ می
)33کند.(همان: ها معرفی میبه آن

دهد. بخشی از ادبیات کودك را شعر تشکیل می
ي شعر کودك و نوجوان با هاي عمدهاز تفاوت

ي آثار ادبی خاِص مایهساالن، درونشعر بزرگ
کودك و نوجوان است که باید با عواطف و 

هاي آنان تناسب ها و تجربهها، کنجکاوياحساس
داشته باشد؛ همچنین، موضوع شعر کودك و 

تر از ادبیات بزرگساالن است؛ از نوجوان گسترده
هاي این دو، تکیه داشتن شعر دیگر تفاوت

) 50: 1392ایاغ، قزلکودکان بر تصویر است.(
ي شعر کودك مایهترین سبب تفاوت در درونمهم

بینی مخاطب و نگاه خاص با شعر بزرگسال، جهان
کودك به زندگی است که تخیّلی متفاوت از جنس 

) 222آورد.(همان: تخّیل بزرگساالن به وجود می
مایه و تخیّلی بنابراین شاعر کودك، باید درون

برگزیند تا شعر او مؤثر و متناسب با مخاطب 
دلنشین واقع گردد.
شناسی یکی از مسائل مخاطب«با توجه به اینکه 

اي ي تألیف است. هر پدیده آورندهمهم در زمینه
هنگام نگارش اثر خود، باید به مخاطب بیندیشد 
و در نهان و آشکار، مخاطب مفروضی داشته باشد 

بتواند با و سعی کند هر چه بیشتر او را بشناسد تا 
محمدي رفیع، »(او به خوبی ارتباط برقرار کند.

شود ) توجه به مخاطب باعث می180: 1385
شاعر متأثر از خصوصیات سّنی کودکان، 

ها هاي روانی آنعالقمندي و نیازمندي
) 228: 1394نیا عمران و بردخونی، باشد.(ذبیح

پس، در شعر کودك، فن از یک سو و روانشناسی 
اي دارند. ي دیگر نقش عمدهمخاطب از سو

اگرچه کشف دنیاي کودکانه از سوي نویسنده یا 
آنچه «شاعر بزرگسال چندان ساده نیست و 

پندارند، همیشه با آنچه ترها مناسب میبزرگ
برند یا مشتاق خواندنش کودکان از آن لذت می
) ولی 37: 1394رنلدز، »(هستند، همخوانی ندارد.

ي ادبیات عران حوزهبرخی از نویسندگان و شا
هاي کودك، با درك نیازهاي روانی و خواسته

پردازند. محمود مخاطبان به آفرینش ادبی می
کیانوش از جمله شاعران شعر کودك و نوجوان 
است که تأکید فراوانی بر لزوم شناخت مخاطب 

هاي روانی او دارد؛ لذا مضامین اشعار او و انگیزه
و از آنجایی که منطبق با عالئق مخاطبان بوده

ي عاّم مشغولی و عالقهمضمون، موضوع دل«
) با گزینش 50: 1386سمیعی، »(آدمی است.

ها را به مضامین سازگار با روحیات مخاطبان، آن
کند.سمت شعر ترغیب می
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اي و در این پژوهش که بر اساس منابع کتابخانه
تحلیلی است، بر آن هستیم -روش توصیفی

شعر محمود واي دو مجموعهي محتضمن مقایسه
طوطی سبز هاي: کیانوش، با عنوان

هاي بچههاي سّنی الف و ب) و (گروههندوستان
- هاي سّنی ج ود)، بر اساس تقسیم(گروهجهان

گانه شعر کودك، به بررسی بندي مضامین شش
شناسی محمود کیانوش بپردازیم.مخاطب
ي پژوهشپیشینه

و بررسی شناسیي مخاطبتاکنون در زمینه
محتوایی اشعار محمود کیانوش پژوهشی انجام 

هایی، به مباحثی نشده است؛ ولی در پژوهش
مرتبط با موضوع پژوهِش حاضر پرداخته شده 

) 1386است. سیدمهدي زرقانی و محبوبه نوغانی(
بررسی محتوایی شعر کودك در «ي در مقاله

، مجموعه مضامین موجود در اشعار »ي هفتاددهه
اي سّنی الف، ب و ج را نقد و بررسی هگروه
ي ) در مقاله1390اند؛ زهرا استادزاده(کرده

ي پروین بررسی محتوایی اشعار کودکانه«
، بر اساس »آبادي؛ بر قایق ابرها و گل بادامدولت

معیارهاي علمی، به تحلیل مضامین دو مجموعه 
و بررسی نقاط » گل بادام«و » بر قایق ابرها«شعر 

ت اشعار این دو مجموعه پرداخته ضعف و قوّ 
) در کتاب 1389است؛ ناهید محمدبیگی(

به تحلیل » رازکاوي ادبیات کودك و نوجوان«
1300محتوایی کتاب کودك، قصه و شعر از سال 

پرداخته است؛ فریدون اکبري شلدره و 1385تا 
آموزي و زبان«) در کتاب 1391پور(منوچهر علی

تواي شعر کودك به تحلیل ساختار و مح» شعر
پرداخته است؛ خانم نجمه دري و همکارانش 

پیوند وزن و محتوا در شعر «ي ) در مقاله1393(
، به »مصطفی رحماندوست و ناصر کشاورز

منظور یافتن راز توفیق این دو شاعر در سرودن 
ي میزان شعر کودك، به بررسی و مقایسه

اند؛ همچنین، در هماهنگی وزن و محتوا پرداخته
هاي ني مقطع کارشناسی ارشد با عنوانامهپایاندو
بررسی شعر کودك به لحاظ میزان توّجه به «

و » 70-80ي مفاهیم تربیتی و اجتماعی در دهه
مفاهیم اخالق شهروندي(مدنی) در آثار تحلیل «

» )80يتا دهه40ي شاعران معاصر کودك (دهه
محتواي شعر کودك مورد نقد و ارزیابی قرار 

گرفته است.
بحث و بررسی

) از جمله کسانی به شمار 1313محمود کیانوش(
رود که بذر شعر کودك را در ایران می

) او در گزینش 165: 1392زاده،پاشید.(صادق
ضامین و محتوا، توجّه فراوانی به میزان درك، م

هاي روانی و مقتضاي حال مخاطب داشته انگیزه
ي او گیرا، است؛ به همین دلیل، اشعار کودکانه

واقع شده، و از محبوبّیت باالیی ماندگار و دلنشین
برخوردار است. از دیدگاه او:

اجزاي مضامین در شعر کودك، اجزاي زندگی «
کودکان هرچه خردسالتر باشند، در واقعی اوست.

ها هر ها انتزاع کمتر جاي دارد. براي آننآزندگی
کنند. بینند و احساس میچیز همان است که می

ها را نیاکنده است و با هاي زندگی آنهنوز تجربه
ناپذیر تداعی معانی را ي پایاناین آکندن، سلسله

یک ها نپیوسته است تا یک چیز، یابه ذهن آن
ها ها خیلی چیزها و خیلی مفهوممفهوم، براي آن

باشد. با طبیعت و واقعیات بالواسطه رو در رو 
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اي ها و مجموعههستند و میان هوش و حواس آن
نام دارد، آن همه » زندگی«که براي ما بزرگساالن 

قرار » تاریخ انسان«آگاهی و تجربه، یا به طور کلی 
)96: 1379کیانوش، »(نگرفته است.

شناسی شعر کودك بر همچنین در مورد مخاطب
این باور است که:

ي گوید، دورهشاعري که براي کودك شعر می«
کند، جوان است یا کمال زندگی را طی می

میانسال، یا شاعر کودك بوده است و هست و به 
ي پختگی دوران رسیده است؛ به هر حال دوره

اي است؛ از تجارب حسی و ذهنی خود به فلسفه
بین است؛ دهري یا رسیده است؛ بدبین یا خوش

عارف یا، متألّه مذهبی است؛ کام یافته یا ناکامیاب 
است؛ تندرست یا علیل مزاج است؛ و بسیار و 

خواهد بسیار چیزهاي دیگر؛ اما هنگامی که می
- براي کودك شعر بگوید، یا میتواند خود را با همه

در قالب هاي ذهنی و هنري که دارد، ي توانایی
کودکی سالم و پرتحرك و بالنده و با نشاط جاي 

تواند، اگر توانست، شاعر کودك دهد، یا نمی
اي است است و اگر نتوانست فرتوت بیچاره نالنده

گرانبار از حسرت و پشیمانی، و چیزي براي گفتن 
) 101همان: »(ندارد.

کیانوش در کاربرِد مضامین شعر، به گروه سّنی 
اي دارد. گویا او به هنگام ویژهمخاطب توجّه 

هاي ي ویژگیسرودن شعر، متّصف به همه
شود و دنیا را از اخالقی و روانی کودك می

نگرد؛ آرزو، خواسته و ي همین کودك میدریچه
کند و شعر را ابزاري براي نیازهاي او را مطرح می

انعکاس عواطف و حاالت روحی کودکان قرار 
دهد. محتواي شعر او، با توجّه به گروه سّنی می

مخاطبان متفاوت و متغّیر است که نشان از 
شناسی او و جایگاه مخاطب در نزد او مخاطب

است.

گرایانهمضامین طبیعت
ناپذیر از زندگی کودك طبیعت، عنصر جدایی

ي عاطفه است که شناخت آن براي کودك، بر پایه
شود شناخت، باعث میاستوار است. این نوع 

–نه عقلی–ها را از دیِد عاطفی کودك، پدیده«
ها را جاندار تفسیر کند و بر همین اساس، آن

پندارد. از دیدگاه کودك، موجودات، زنده هستند 
و هیچ وجه تمایزي بین موجود زنده و غیر زنده 

) به طوري که کوه، ابر، 12: 1379باللی، »(نیست.
- گویند، می... سخن میدرختان، حیوانات و 

کنند و ... . این پندار، حاصل خندند، بازي می
تخّیل قوي کودك است.

ي کیانوش، بازتابِ طبیعت در اشعار کودکانه
ي عاطفی حاصل درکی است که او، از رابطه

بینی کودك و طبیعت دارد و با توجّه به جهان
هاي سّنی، این بازتاب متغیّر مخاطب، و گروه

تر هر چه خردسال«جایی که مخاطب ز آناست. ا
او کمتر جاي دارد و فقط باشد، انتزاع در زندگی

ي خود گانهچه را که با حواسّ پنجتواند آنمی
کند درك نماید، مضامین شعر کودك باید حس می

محمدبیگی، »(از دنیاي پیرامون کودك گرفته شود.
هاي سّنی الف ) کیانوش، در شعر گروه86: 1389

بخشی به اشیاء، اغلب به و ب، به هنگام شخصیّت
ها و رفتار ظاهري موجودات زنده اشاره ویژگی

کرده است؛ از این روي که مخاطب، هنوز با 
مفاهیم انتزاعی آشنایی چندانی ندارد.
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ها: قور قور/ خورشیدِ خسته قورباغه: خوابیدن
رسد از دور(کیانوش، خواب است/ شب می

1382 :42(
صبح خندان/ خورشید آورد/ /خندانصبح : آمدن

)46خورشید آمد/ امید آورد(همان: 
خندد گل/ سرخ و روشن/ سرخ و می:خندیدن

)50خندد گل(همان: روشن/ می
هاي سّنی ج و د، با توجّه به ولی، در شعر گروه

رشد فکري مخاطب و درك برخی از مفاهیم 
به هاي درونی انسان راانتزاعی، اخالقّیات و کنش

موجودات و طبیعت نسبت داده است. کیانوش در 
هاي سّنی الف و ب شعري که مخاطبان آن گروه

ي خورشید هستند، در توصیف تابستان، به خنده
هاي سّنی ج و د، کند؛ ولی در شعر گروهاکتفا می

با استفاده از مفاهیم انتزاعی و بالغت تالش دارد 
تر مطرح نتر و دلنشیهواي گرم تابستان را ادبی

سازد: 
/افعی تابستانواي از :فرساییزهرآگین و طاقت

نفسش زهر جهنم دارد/ تا دم شام نفس سنگین 
است/ بس که از صبح هوا دم دارد(کیانوش، 

1393 :191(
آفتاب خوب و مهربان/ صبح :خوبی و مهربانی

زود بر زمین ما نگاه کرد/ آفتاب مهربان نگاه/ بر 
سیاه کرد/ رو به آب خفته زمین سرد و تشنه و 

کرد و اه آه کرد/ آب خفته شد بلند و زود/ یک 
)10سپاه ابر تازه رو به راه کرد(همان: 

هاي سّنی ج و د، بر همین اساس، در شعر گروه
- ي مظاهر طبیعت روح انسانی به خود میهمه

شود ها همدم میاي که کودك با آنگیرند؛ به گونه

حّتی بهار نیز شادابی و پردازد؛وگو میو به گفت
آورد.شور دارد و امید و سرور را به ارمغان می

، مرا ببخش، مهربانبر تو اي کشتزار من سالم/ 
دیر آمدم/ راه دور بود/ از هزاران پّلکان کوه/ مدتی 

) 8کشید تا به زیر آمدم(همان: 
آورد/ در خاك دل شورو شادابینقاش بهار آمد/ 

)88آورد(همان: سرورو امیدافسرده/ 
گرایی در شعر کودك، با اهداف مختلفی طبیعت

گیرد و شاعر، در البالي توصیف صورت می
هایی طبیعت زیبا، به طور غیر مستقیم، به بیان نکته

پردازد:می
پاشو پاشو، کوچولو/ از پنجره ترغیب و تشویق: 

هاي قشنگت/ به منظره نگاه کن/ نگاه کن/ با چشم
خورشید/ تابیده در آسمان/ یک رشته آن باال، باال 

: 1382ترش درختان(کیانوش، تر/ پایینکوه پایین
13(

- شاعر، در شعر باال، با استفاده از توصیف زیبایی

هاي طبیعت به هنگام طلوع خورشید، کودك را 
به سحرخیزي تشویق کرده است.

ابر از کجاست؟/ باران/ باران کجاست؟/ :آموزش
جا کجاست؟/ جا/ آنست؟/ آندر ابر/ ابر از کجا

)65دریا(همان: 
در شعر باال، توصیف طبیعت در خدمت آموزش 
قرار گرفته است وهدف از توصیف طبیعت، 

آموزش و یاددهی به کودکان است.
هاي سّنی الف و ب، کیانوش براي مخاطبان گروه

اغلب طبیعت بکر و عناصر طبیعی وصف کرده 
شود، وصف میاست و اگر وصفی از روستا دیده 

کوه، ابر، باغ و رود و ... است که در اطراف روستا 
قرار گرفته است. در این صورت، شاعر با پناه 
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بردن به دامن طبیعت، با درخت و آب و آسمان 
هایی که از اُنس گرفته و خود را با تجربه

ي انسان متمدّن روزگار اش در جامعهبزرگسالی
ین و نیز به خود دارد، به موقعیت انسان نخست

: 1379کند.(کیانوش، موقعیت کودك نزدیک می
سّنی الف و ب، با مفهوم شهر ). کودکان گروه18

آشنایی ندارند؛ از این روي، توصیف شهر نیز 
- شود؛ ولی با رشد ذهنی مخاطبان گروهدیده نمی

ها هاي سّنی ج و د، مفهوم شهر و روستا براي آن
صیف شهر و شود؛ به همین دلیل، توملموس می

شود؛ عالوه روستا در شعر این دو گروه دیده می
بر توصیف محیط زیستی و اجتماعی شهر و 

ها نیز مورد توجّه ي معنوي آنروستا، جنبه
شاعران قرار گرفته است. 

یک گوشه بهشت است/ این روستاي قمصر/ جان 
دهد به مرده/ آب و هواي قمصر(کیانوش، می

1393 :98(
اي شهر نور پرور/ جاري است در اهواز آفتابی/

)100میانت/ کارون شور پرور(همان: 
به » نور پرور«نور استعاره از شهید است و صفت 

جهت جنگ تحمیلی و شهادت بسیاري از اهالی 
اهواز در جنگ آمده است.

هاي سّنی ج و د، توصیف طبیعت در شعر گروه
امري » روح«حالت انتزاعی به خود گرفته است. 

هاي عی است که در اشعار مخاطبان گروهانتزا
خورد؛ ولی با آشنایی سّنی الف و ب به چشم نمی

هاي سّنی ج و د با مفاهیم انتزاعی، کودکان گروه
شود.در شعر این دو گروه دیده می

آب، آن زالل خوب درخشان/ آن روح بیکرانه
دریا/ از کوهسار و دشت و بیابان/ با خرمی روانه 

)170دریا(همان: 
هاي طوطی سبز در کتابطبیعتتنوّع عناصر 

هاي جهانهندوستان و بچه
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310365ج
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2
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مضامین سرگرم کننده
ترین اهداف سرودن شعر براي یکی از مهم

کودکان، ایجاد سرگرمی و لّذت است. در واقع، 
بخش بهترین کیفّیت در کتاب کودکان، لذّت«

بودن آن است و به همین دلیل، تمام کسانی که به 
کار دارند، باید هاي کودکان سر و نحوي با کتاب

متوجّه باشند که کتاب باید قبل از آموزنده بودن 
یا در صورت آموزنده بودن، سرگرم کننده 

) سرگرمی در شعر 186: 1363باشد.(ماتسویی، 
هاي مختلف از قبیل: بازي، کودکان، به شکل

خوانی و... بازتاب دارد. کیانوش، در نقاشی، قصه
زي بیش از دو مجموعه شعر مورد پژوهش، به با

هاي دیگر توجّه کرده است. در شعر سرگرمی
قوي کودك به هاي سّنی الف و ب، تخّیلگروه

دهد که به موجودات غیر زنده او این امکان را می
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بخشی ها را با جانشخصّیت انسانی دهد و بازي
- به اشیاء همراه سازد. در شعر زیر، بادبادك، پرنده

و دُم است. اي فرض شده است که داراي کلّه
بادبادك سفیدم/ باد که آمد هوا رفت/ کلّه و دم 

: 1382تکان داد/ یواش یواش باال رفت(کیانوش، 
16(

در این گونه اشعار، بازي دو سویه است. به بیانی 
هاي بازي را فقط کودك و طرف دیگر، شخصیّت

دهد. از این روي که مخاطب مقابل او تشکیل می
- ه و اجتماع را درك نمیدر این سنین، معناي گرو

کند.
بیا به روي دامنم/ خوشگلک ظریف من/ تا بکنم 

)38نوازشت/همدمک لطیف من(همان: 
البتّه شعر فوق، با تمرین بزرگسالی همراه است و 
آمادگی براي بر عهده گرفتن نقش مادري را 

دهد. کیانوش، در گروه سّنی ج و د، به ترویج می
و قانونمند داده ي گروهی جنبهبازي کودکان

بازي در این سن به کودك «است؛ به این دلیل که 
دهد که احساسات درونی خود را نشان فرصت می

دهد و در نهایت دوستان خود را انتخاب 
) و کودك با ایفاي نقش 266: 1373توکل، »(کند.

خود در گروه، براي پذیرفتن مسئولیت در جامعه 
دیل بازي شود. یکی از عوامل مهم تبآماده می

ها فردي به بازي گروهی، مدرسه و همکالسی
هستند. کودك با درك معناي گروه در مدرسه، به 

پردازد:بازي با همساالن می
برم/زوزه گرگ شد از دور بلند/ گرگم و گله می

گوسفندان، همه را ترس گرفت/از سر تپه سرازیر 
)18: 1393شدند.( کیانوش، 

است که در شعر چیستان از دیگر انواع سرگرمی
ها کودك بازتاب یافته است. ساختار چیستان

آزمایی، ادبیات و بازي ذهنی اي از هوشآمیزه
) در شعر 50: 1383است.(امانی و آذر نوید، 

ي چیستان و ها دوست دارند حقّهکودکانه، بچه
- هاي موزون و قافیهمعماها را پیدا کنند و پرسش

ز این جهت دار از همدیگر بپرسند. چیستان ا
» لذت کشفِ «شود که با سرگرمی محسوب می

حاصل از تفّکر کودك همراه است(سالجقه، 
تواند از طریق پرسش ) و همچنین، می390: 1387

به آموزش و یاددهی بپردازد. عالوه بر این، 
کیانوش با تأثیر پذیرفتن از چیستان و معمّا به «

پور، علی»(پردازد.معرفی اشیاء و وسایل می
طوطی سبز ) چیستان در مجموعه شعر 80: 1379

بازتاب ندارد؛ از این روي که مخاطبان هندوستان
در این سنین، اطالعات کافی براي پاسخ دادن به 

هاي جهانبچهچیستان را ندارد؛ ولی در مجموعه 
دو بار به کار رفته است. 

- هاي باد میمن زبان نیستم؛ ولی حرفم/ از نفس

- ناله، گاه با فریاد/ گاه آرام و شاد میآید/ گاه با 

انداز و خوش بر و باال/ آهنین ساقه آید/.../ سایه
و گران جانم/ نام من از قضا زبان گنجشک/ خود 

) 83: 1393من سرور درختانم(کیانوش، 
پاسخ چیستان باال، درخت زبان گنجشک است که 

ي زیر که به آن اشاره شده است. همچنین نمونه
نیز ذکر شده است:پاسخ آن 

اي از بهشت هستی/یا روي قشنگ آفتابی/ و میوه
یک نصف سفید و نصف قرمز/ تصویر دو رنگ 
آفتابی/ شیرین چو عسل، چو یاس خوشبو/گویم 
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که تو میوه عجیبی/ تعریف تو را چنان که گفتم/ 
) 18هر کس که شنید گفت سیبی(همان: 

ین البتّه ذکر این نکته الزم است که در اغلب ا
گونه اشعار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، پاسخ 

گویی به چیستان ذکر شده است؛ دلیل پاسخ
چیستان در آخر شعر این است که به کودك مهلت 
فعالّیت ذهنی بدهد و ذهن کودك را پویا نگه 

دارد.
خوانی، سرگرمی دیگري است که همواره قصه

ن براي کودکان شیرین بوده است؛ منظور ما در ای
خوانی است، هر چند که پژوهش، اشاره به قصه

برخی از اشعار کودکانه در ذات خود قصه هستند. 
هاي سّنی از آن جایی که در ذهن کودکان گروه

شود، کیانوش، در الف و ب کمتر ماندگار می
خوانی اشاره کرده اشعار این دو گروه کمتر به قصه

است.
یی/ با آها میطوطی سبز هندوستان/ از جنگل

آیی(کیانوش، هاي شیرین// به شهر ما میقصه
1382 :10(

به صورت » طوطی سبز هندوستان«ترکیب 
به داستان معروف مثنوي غیرمستقیم، اشاره

معنوي دارد که در کتاب دوره ابتدایی آمده است. 
ها، اغلب توسط پدر بزرگ و مادربزرگ براي قصه

به آن شود که در شعر کیانوش کودکان بیان می
اشاره شده است.
اي امشب/ از روزهاي دور بیاور/ بابا بزرگ، قصه

هاي نور یک آسمان شکوفه شادي/ از باغ
)6: 1393بیاور(کیانوش، 

هاي طوطی تنوّع عناصر سرگرمی در کتاب
هاي جهانسبز هندوستان و بچه

سرگرمی
یا

کتاب
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شی
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انی
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1001011

هاي بچه
جهان

20226

مضامین دینی
ترین رکن زندگی هاي دینی از اساسیدین و آموزه

- است. خانواده، مدرسه، معلمان اخالق و... وظیفه

ها را به کودکان بر عهده ي یاددهی این آموزه
محققان تعلیم و تربیت رشد تفّکر مذهبی «دارند. 

اند که عبارتند تقسیم کردهکودك را به سه دوره 
ي سالگی)؛ دوره8تا7ي تفّکر شهودي(از: دوره

ي تفّکر سالگی)؛ دوره14تا 8تفکّر عینی(از حدود 
ي دینی، در سالگی). اندیشه14انتزاعی(از حدود 

- سالگی آغاز می14ي تفّکر انتزاعی یعنی دوره

) بر اساس این، 20: 1391استادزاده، »(شود.
هاي سّنی ی با توجّه به گروههاي دیناندیشه«

مخاطبان در شعر کودك و نوجوان قابل پیگیري 
تر است؛ چرا که هر قدر گروه سّنی مخاطب پایین

هاي مربوط به ایدئولوژي و مذهب باشد، اندیشه
- شوند و در ساتر به کار گرفته میدر شکلی ساده

هاي هاي باالتر، این اعتقادات در چهارچوبل
شوند و محور تري ارائه میستردهتر و گپیچیده

- عمودي و معنایی شعر را تقویت می

هاي ) کودکان گروه408: 1387سالجقه، »(کنند.
ي تفکّر شهودي قرار سّنی الف و ب، در دوره
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جایی که مفاهیم دینی حالت انتزاعی دارند و از آن
دارند، براي این گروه سّنی قابل درك نیستند. 

ي مشاهده روه سّنی، بر پایهتفکّر کودکان این دو گ
هاي سّنی است؛ اما رشد فکري کودکان در گروه

ها مفاهیم دینی دهد که آنج و د، این امکان را می
را را درك کنند. 

طوطی سبز هندوستانشعر کیانوش، در مجموعه
اي نکرده است؛ یکی از به مضامین دینی اشاره

ر سّن دالیل عدم ذکر، این است که تکالیف الهی د
گیرد و کودکانی که در گروه سّنی بلوغ شکل می

اند؛ الف و ب قرار دارند، هنوز به سنّ بلوغ نرسیده
به آن پرداخته هاي جهان بچهي ولی در مجموعه

هاي سّنی ج است؛ از این روي که کودکان گروه
و د، با رسیدن به سّن بلوغ، به خوبی این مفاهیم 

ي ند که دربارهکنند و میل داررا انتزاع می
خدایشان اطالعاتی کسب کنند. در نظر آنان، 
خداوند انسانی است مهربان و کمک کننده و در 

:1373توکل، زنده ماندن آنان نقش مهمی دارد.(
هاي سّنی ج ) از دیدگاه کودکانی که در گروه261

و د قرار دارند، خدا جهان را به نحو نظام احسن 
آفریده است:

تو خوبی، تو خوبی/خدایا جهان را خدایا! خدایا! 
تو خوب آفریدي/ بدي نیست در نفس هستی 
خدایا/ زمین و زمان را تو خوب آفریدي(کیانوش، 

1393 :136(
ي موجودات و ذّرات بر اساس همین بینش، همه

گر جمال خداوند هستند. این نظام احسن، جلوه
کیانوش که با تفّکرات انتزاعی کودك در این 

ها را به خداشناسی دعوت آشنایی دارد، آنسنین 
کند:می

برگ «سعدي شیرین سخن/ گفت به فصل بهار/ 
با خط رخشان سبز/ هر ورقش »/ درختان سبز

دفتري است/ معرفت کردگار/ معرفت 
ي بیدار باش/ کردگار/دیدن این عالم است/زنده

چشم خریدار باش/ خوب، جهان را ببین/ هر چه 
رق سبز برگ/ خط خدا را ببینی کم است/ بر و

ي شیرین آب/ نثر ي آفتاب/ نغمهبخوان/ زمزمه
برگ درختان «انگیز خاك/ شعر هوا را بخوان/ دل

ي آیینه رازهاست/ جلوه»/ سبز/ در نظرهوشیار
هر ورقش دفتري است/ معرفت «روي خداست/ 

) 178همان: »(کردگار
با وجود این که در این سنین، کودك با مفاهیم 

شود، کیانوش به آیات عی و دینی آشنا میانتزا
قرآنی اشاره نکرده است و فقط در دو مورد، با 
اندك تغییري به مفاهیم احادیث نبوي اشاره کرده 

است.
نتوانی شناخت مردم را/ تا که خود را نخست 

هاي درست/ خویشتن را نشناسی/تا نخوانی کتاب
)26درست نشناسی(همان: 

مَْن َعرََف نَْفسَُه «مشهورشعر فوق، یادآور حدیث 
است؛ با این تفاوت که به جاي » فَقَْد َعرََف رََبّهُ 

به کار رفته است و » مردم«ي  ، واژه»خدا«يهواژ
مْن َتزَوََّج فََقْد اَْحَرَز «در شعر دیگري، به حدیث 

اشاره کرده » شَطَْر دینِِه فَلْیَتَِّق اللّهَ  فی شَْطِر الثّانی
است:

مرد تنها، تو نیمه انسانی/ نیمه دیگرت زنی 
تنهاست/ زود او را بیاب و کامل شو/ زندگی با 

) 192کمال ما برجاست(همان: 
هاي طوطی سبز تنوّع عناصر دینی در کتاب

هاي جهانهندوستان و بچه
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مضامین اخالقی 
تعلیم اخالقی کودکان، از دو روش مستقیم و غیر 

روش غیر مستقیم «پذیر است. مستقیم امکان
تربیت، نسبت به روش مستقیم آن، در تغییر رفتار 
کودك و نوجوان تأثیر عمیقی دارد؛ به همین 

محیط مساعد و سبب، عمومًا به آماده ساختن 
مناسب غیرمستقیم تربیت کودکان و نوجوانان 

: 1383امانی و آذر نوید، »(تأکید فراوان شده است.
هاي تعلیم و تربیت غیرمستقیم ) یکی از روش28

کودکان، استفاده از شعر است. از دیدگاه کیانوش، 
اگر سنجیده انتخاب شود، «مضامین شعر کودك، 

ي ذهن اوست و هي روح اوست؛ گسترندپرورنده
ي او در مسیر سالمت که طبیعت او را نگاهدارنده

) 103: 1379کیانوش، »(ارزانی داشته است.
بخشی به عناصر استفاده از فابل، شخصّیت

هاي طبیعت، برانگیختن عاطفه و... در شعر، روش
ها در جهت توان از آنغیرمستقیمی هستند که می

رد و در مقابل تعلیم غیرمستقیم کودکان استفاده ک
اي فضل فروشانه، مایهاشعاري که درون«آن 
ي مدار و متفرعنانه دارند، مورد عالقهتعلیم

) کیانوش، 217: 1392ایاغ، قزل»( کودکان نیستند.
هاي سّنی ج و د، بیش از اخالق را در شعر گروه

هاي سّنی الف و ب بازتاب داده است؛ شعر گروه

تر، بیش از سنین پایینبه دلیل این که مخاطبان در 
آموختن مفاهیم اخالقی، به سرگرمی نیاز دارند و 
نسبت به مفاهیم اخالقی شناخت کافی ندارند و 

هاي اخالقی قادر به تشخیص اغلب، در قضاوت
خوب و بد نیستند؛ بنابراین کاربرد این مفاهیم در 

هاي شعر این سنین تأثیر چندانی ندارد. ارزش
گیري از عناصر ، با بهرهتربیتی مطلق-اخالقی

شود تا تأثیرگذاري بیشتري طبیعت مطرح می
رویی و محبت:داشته باشد؛ مانند خوش

تو با این اخم ابري/ هوا را تار کردي/ به روي من 
ها را/ دو باره/ با یک کبریت خنده/ چراغ چشم

) 56: 1382بکن روشن دوباره(کیانوش، 
چراغ چشم/ تا تا نور بینایی/ جان را فروزد در 

آفتاب از آسمان با مهر/ گل برافشاند به باغ چشم/ 
کرانه/ من دیدن شما را/ در هرکجاي این جهان بی

)175: 1393دارم(کیانوش، دوست می
هاي سنّی الف و ب که کیانوش، در اشعار گروه

تربیتی درون -هاي اخالقیداراي محتواي ارزش
و کودك را خانواده هستند، پدر و مادر را متکّلم 

مخاطب قرار داده است؛ به این جهت که کودکان 
در این سنین، به تعلیم اخالق از سوي والدین نیاز 

دارند:
ي افتخار من/ عیدت کودك من، بهار من/ مایه

زبان من/ مبارك/ کودك مهربان من/ بلبل خوش
روي من/ طوطی عیدت مبارك/ اي گل خوب

مید من/ گوي من/عیدت مبارك/ کودك من، اقصه
بخت خوش سفید من/ عیدت مبارك(کیانوش، 

1382 :36(
ات قشنگ است/ بخوان بخند دختر نازم/ که خنده

)54برایم آواز/ دلم دو باره تنگ است(همان: 
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ي گفت:/ پدرت آفتاب خانهبچه بودم که مادرم می
ماست؛/ دل ما روشن از محبت او/ دل او خرم از 

ود؛ ولی/ معنی ي ماست/ حرف مادر درست بترانه
ها رفت و من بزرگ شدم/ حرف را نفهمیدم/ سال

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

ي من شد/ اي پدر! من تابید/ حرف مادر ترانه
که تو آفتاب جان منی/ ستایمت امروز/ چونمی

و مهربان سازي/ همدم خوبراه آینده را تو می
) 124: 1393منی.(کیانوش، 

کند، پدر با بار عاطفی مناسب که القا می«شعرباال، 
ازد و -و نقش او را در خانواده روشن میس

همچنین حس قدردانی را در کودك و نوجوان 
هاي: محبت، مهربانی، دهد. واژهپرورش می

روشنی و خورشید که سه بار تکرار شده است، 
سازد. وزنی مالیم و مکرر میصمیمیت و امید را 

نیا و بردخونی، ذبیح»(عاطفه برانگیز و گیرا دارد.
1394 :239(

هاي سّنی ج و همچنین، کیانوش در اشعار گروه
د، شعر را از زبان کودك بیان کرده است؛ به این 
جهت که کودك در این سنین، با مفاهیم اخالقی 
آشنا شده، و قادر به قضاوت اخالقی است؛ 

براین، متکلّم قرار دادن این کودکان، باعث بنا
شود. تأثیرگذاري بیشتر شعر بر همساالن می

مادرم، من که دخترت هستم/ باید امروز همدمت 
باشم/ شاد باشم اگر تو هم شادي/هم که غمناك 

)15از غمت باشم(همان: 
گفتم پدر را دوست دارم/ چشمم به سوي آسمان 

)118بود(همان: 

هاي اخالقی مطلق و درون شعالوه بر ارز
اخالقی بیرون خانواده نیز در شعر خانواده، ارزش

شود که نسبت به هاي سّنی ج و د دیده میگروه
آن دو ارزش اخالقی دیگر، بسامد کمتري دارد؛ 

مانند معلم در شعر زیر:
سالم اي معلم بزرگوار/ که رهنماي زندگانی منی/ 

جوانی رفیق دوره عزیز کودکی/ چراغ دوره
)104من(همان: 

هاي سّنی الف و ب قرار کودکانی که در گروه
دارند، اغلب با خانواده در ارتباط هستند و با 

هاي اول تا سوم ابتدایی را شامل که پایهوجود این
شوند، هنوز با محیط بیرون از خانواده انس می

هاي اند و بر اساس همین، ارزشچندانی نگرفته
رون از خانواده در اشعار تربیتی بی-اخالقی

هاي سّنی کیانوش که براي این مخاطبان گروه
خورد.سروده شده است، به چشم نمی

هاي طوطی تنوّع مضامین اخالقی در کتاب
هاي جهانسبز هندوستان و بچه
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مضامین آموزشی
ي ادبیات کودك و آموزش دو سویه است. رابطه

نخست اینکه آموزش از طریق ادبیات تأثیرگذارتر 
ادبیات کودك در ماهیّت «است و دوم این که 

فرد بزرگسال خویش، آموزشی است؛ آن گاه که
اي طراحی شده عاطفه و اندیشه خود را به گونه

دارد، فرایندي پدید و هدفمند بر کودك عرضه می
اي گریزناپذیر ماهیّتی آموزشی آید که به گونهمی

) 32معصومیت و تجربه، خسرونژاد: ص»(دارد.
ي ادبیات و آموزش، باعث ي دو سویهرابطه
منظور از گیري ادبیات آموزشی شده است.شکل

هایی است که ها و سرودهادبیات آموزشی، نوشته
هاي گوناگون به براي آموزش دانش و مهارت

) در 70: 1387کودکان پدید آمده است.(پوالدي، 
هایی که داراي محتواي ادبیات آفرینش کتاب

آموزشی هستند، باید به خصوصیّات ذهنی 
ي نگرش او به دنیاي پیرامون مخاطب و شیوه

ي نگرش کودك به دنیاي پیرامون ه کرد. شیوهتوجّ
هاي طبیعت با نگاه بزرگساالن یکسان و پدیده

نیست؛ این واقعیت در مورد خردساالن بیش از 
ي اصلی در مورد تفاوت کند. مسئلههمه صدق می

نگاه کودکان با نگاه بزرگساالن این است که نگاه 
کودکان به دنیاي پیرامون احساسی و عاطفی است 

تري از رشد و هر چه کودك در مراحل پایین
تر ي ادراکی او احساسی و عاطفیباشد، مشخصه
) و همچنین زمانی که از 254است(همان: 

شود و یک مفهوم مضامین آموزشی استفاده می
شود، حتمًا باید به ارزشی به کودك یاد داده می

هنري شعر و ساختار شعر توجّه کرد تا آن ارزش

زشی تأثیرگذارتر باشد.(علی پور، مضامین آمو
1379 :102(

هاي سّنی الف و ب، جهت در شعر مخاطبان گروه
تأثیرگذاري بیشتر، ادبیات در خدمت آموزش قرار 

گیرد؛ به همین منظور، اعداد، حروف الفبا، می
- شود. مهمکلمات و ... از طریق شعر یاد داده می

ترین دلیل کاربرد شعر آموزشی این است که 
شعر به خاطر آهنگین بودنش موجب تسریع «

) کیانوش در 29همان: »(شود.فراگیري مطالب می
با به کارگیري شعر، طوطی سبز هندوستان کتاب 

سعی در آموزش اعداد دارد و این شگرد را باعث 
یادگیري بهتر و همچینین عالقمندي کودك به 

داند:آموزش می
خسته/ پرنده روي شاخه/ تنها نشسته/ غمگین و 

در هوا بود/ میکرد پرواز/ میخواند 1با چشم بسته/ 
آواز/ با شادي و ناز/ آمد سراغش/ با مهر خندید/ 

دیگر /1و1احوال پرسید/ بر شاخه رقصید/ حاال 
دو هستند/ با هم نشستند/ غم را 

)50: 1382شکستند(کیانوش، 
عالوه براین، کیانوش با استفاده از شعر، در تالش 

- الفبا را به مخاطبان شعر گروهاست که حروف

هاي سّنی الف و ب یاد دهد:
از راه آمد/ آ با کالهش/ ب کرد قدري/ ساکت 
نگاهش/ آ، دستپاچه/ برداشت آن را/ انداخت 
یکبار/ آهسته او کرد/ بر ب سالمی/ در جیب او 
بود/ از ج پیامی/ لبخند زد، گفت:/ من آآآیم/ 

)60سرسرسِر آب/ پاي هوایم(همان: 
هاي سّنی الف و ین گونه آموزش، در شعر گروها

شود؛ از این روي که مخاطبان این ب دیده می
هاي سّنی، الفبا و اعداد را در شعر، در این دوره
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گیرند و با رشد فکري کودك، در مدارس یاد می
، آموزش از سطح »د«و » ج«هاي سّنی گروه

کند که رود و کودك تالش میمقدماتی فراتر می
دیِد علمی محیط خود را بشناسد. با 

چینم/ سیب سرخ آرزوها را/ از درخت علم می
- هر چه را با چشم نتوان دید/ با نگاه علم می

)166: 1393بینم(کیانوش، 
به همین جهت، کیانوش با استفاده از تشبیه، سعی 

در آموزش اشیا دارد:
کران بازند/ هاي من دو آیینه/ بر جهان بیچشم
هاي روان دو دریاچه/ بر سخنهاي منگوش

)166بازند(همان: 
-10شناسی، کودکان در سنیناز دیدگاه روان

- سالگی به خواندن کتاب عالقمند می12

) کیانوش در اشعار 267: 1373توکل، شوند.(
مربوط به گروه سّنی ج و د که تقریبا از ده سالگی 

- شود، سعی در ترغیب کودکان به کتابشروع می

کند:دگیري علم میخوانی و یا
خوان گویند/ هر کتابی به راستی مردمانِ کتاب

شود پیدا/ لیکن این گنجی است/ گنج با رنج می
) 25: 1393رنجی است(کیانوش، گنج، گنج بی

هاي طوطی سبز مضامین آموزشی در کتاب
هاي جهانهندوستان و بچه
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اجتماعی-مضامین سیاسی
مسّلم است که مضامین سیاسی در شعر کودك و 
نوجوان کارآیی ندارد و مضامین اجتماعی نیز به 
تدریج، با توجّه به رشد ذهنی و فکري کودك، 

-10کودکان در سنین «شود. میوارد شعر کودك 
گذارند تا سالگی به قوانین اجتماعی احترام می12

از توبیخ و احساس گناه ناشی از عدم انجام وظیفه 
مصون بمانند. در واقع، کودکان در سّن مدرسه 

خواهند بدانند اصول صحیح کدام است و می
) 261: 1373توکل، »(ي آنان چیست؟وظیفه

سیاسی و اجتماعی براي بنابراین، مضامین 
مخاطبان شعر گروههاي سّنی الف و ب  مفید 

هاي سّنی ج و د مضامین نیست؛ اما در شعر گروه
خورد؛ اجتماعی به صورت محدود به چشم می

تواند محتواي شعر ي اجتماعی نمیالبته هر پدیده
- هاي ساکودك را شامل شود؛ بلکه اغلب پدیده

رك هستند، در شعر اي که براي کودکان قابل دده
ها با طبیعت و شود. این پدیدهکودك آورده می

اي که کیانوش حیوانات در ارتباط هستند؛ به گونه
گیري از عناصر طبیعت، به بیان مسائل با بهره

اجتماعی پرداخته است. 
کبوتر جان، کجا رفتی؟/ بیا بر بام بنشین/ برایت 

ریزم/توتوك،توك، توك، توتوك دانه می
آیم/ بگو بامت صفایش آیم/ نمین/.../ نمیبرچی

ها: یک باغ/ کو/ هوایش کو؟ هوایش کو؟/ تمام بام
هاي دود/ به جاي برگ و گل دارند/ درختان لوله
)121: 1393هاي دود(کیانوش، همه منگوله

- شهر چیست؟ شهر جنگل است/ جنگلی درخت

هاي سنگی، آجري/ برکشیده سر به هاي آن/ خانه
)182آسمان(همان: 
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- اجتماعی در کتاب-تنوّع مضامین سیاسی 

هاي جهانهاي طوطی سبز هندوستان و بچه
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303

گیرينتیجه
هاي کیانوش، با توجّه به شناسایی خواسته

ها، مضامین مختلف را در مخاطبان و عالیق آن
اشعارش آورده است. فراوانی کاربرد مضامین در 

- بچه«و » طوطی سبز هندوستان«ي دو مجموعه

مورد)، 50گرایی(، به ترتیب، طبیعت»هاي جهان
مورد)، 17مورد)، سرگرمی(20اخالقی(

-مورد) و سیاسی6مورد)، دینی(7آموزشی(
ست؛ بر این اساس، مضامین مورد) ا3اجتماعی(

ترین و مضامین سیاسی  و گرایانه بیشطبیعت
ترین کاربرد را دارند؛ البته با توجّه به اجتماعی کم

سّن و رشد فکري و ذهنی مخاطبان، بسامد هر 
ي گانه، در دو مجموعهیک از این مضامین شش

مورد پژوهش متغّیر است که نشانگر اهمیّت 
کیانوش است. به عنوان جایگاه مخاطب در نزد 

8گرایی نمونه، در گروه سّنی الف و ب طبیعت
مورد و همچنین در گروه 11مورد و سرگرمی 

6مورد و سرگرمی42گرایی سّنی ج و د طبیعت
آورده است. اشعار کیانوش، هم از نظر ساختار و 
هم از نظر محتوا براي کودکان مناسب است؛ در 

ال مخاطب واقع، شعر وي براساس مقتضاي ح

هاي سّنی مختلف کودکان) سروده شده (گروه
واقعی و بزرگسالی خود را » منِ «است. کیانوش، 

فراموش کرده، و زباِن حال مخاطب را برگزیده 
است؛ بر اساس همین، محتواي اشعارش متناسب 

بینی مخاطبان است. در اشعار او با کودکی با جهان
اورهاي ها، نیازها و بروبرو هستیم که خواسته

کند؛ البته مطابق با مقتضاي سّنی خود را مطرح می
از جمله –در برخی موارد، مضامیِن ارائه شده 

فراتر از سطح درك مخاطب -دینی و اخالقی
است که به دلیل پویا کردن و متعالی کردن ذهن 
کودك و تمرین آمادگی براي بر عهده گرفتن نقش 

مضامین در دو ي اسالمی است. فراوانی در جامعه
هاي سّنی کتاب مورد پژوهش، با توجه به گروه

مخاطبان، به شکل زیر است:

منابع
پور، اکبري شلدره، فریدون و منوچهر علی-

، چاپ  اول، آموزي و شعرزبان) 1391(
تهران: تیرگان.

) 1383امانی، غفور و فریده آذر نوید. (-
، چاپ اول، ادبیات کودکان و نوجوانان

یما کتیبه.اردبیل: ن
بنیادهاي ادبیات ) 1387پوالدي، کمال. (-

، چاپ دوم، تهران: کانون پرورش کودك
فکري کودکان و نوجوانان.

رشد و تکامل ) 1373توکل، محسن. (-
، چاپ اول، همدان: جهاد دانشگاهی.کودك

معصومیت و ) 1382خسرونژاد، مرتضی. (-
، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.تجربه



1396بهار ،18پیاپی ،دوم ، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«68

، ادبیات کودك) 1394(رنلدز، کیمبرلی. -
ي مهدي حجوانی، تهران: نشر افق، ترجمه

چاپ اول.
، از این باغ شرقی) 1387سالجقه، پروین. (-

چاپ دوم، تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان.

پژوهشی در ) 1379پور، منوچهر. (علی-
، چاپ نخست، تهران: نشر شعر کودك

تیرگان. 
ادبیات کودکان و ) 1392ثریا. (ایاغ،قزل-

، چاپ نهم، نوجوانان و ترویج خواندن
تهران: انتشارات سمت.

شعر کودك در )1379کیانوش، محمود. (-
، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.ایران

طوطی سبز ) 1382. (---------------
، چاپ دوم، تهران: کانون پرورش هندوستان

فکري کودکان و نوجوانان.
، هاي جهانبچه) 1393. (--------------

چاپ چهارم، تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان.

- ویرایش کتاب) 1363ماتسوي،تاداشی. (-

. آتش جعفرنژاد، تهران: شوراي هاي کودکان
کتاب کودك، چاپ آتلیه.

رازکاوي ادبیات ) 1389محمدبیگی، ناهید. (-
(تحلیل محتوایی کودك؛ کودك و نوجوان

)، چاپ 1385-1300قصّه و شعر از سال 
نخست، تهران: انتشارات ترفند.

مقاالت-

بررسی محتوایی )1391استادزاده، زهرا. (-
؛ بر آباديي پروین دولتاشعار کودکانه

قایق ابرها و گل بادام. مطالعات ادبیات 
.1-24ي دوم، کودك، سال سوم، شماره

بخش گفتگو؛ گفتگو از) 1379باللی، رقیه. (-
تهران: کتاب ماه کودك و .جعفر قربانی

نوجوان، سال سوم، شماره یازدهم.
دري، نجمه، سمیه رضایی و زینب رضایی. -

پیوند وزن و محتوا در شعر ) 1393(
. مصطفی رحماندوست و ناصر کشاورز

، صص27هفتم، شماره ، سال نقد ادبی
127-156.

نیا عمران، آسیه و حسین بردخونی. ذبیح-
بررسی، نقد و سیر شعر معاصر )1394(

ي فصلنامهکودك و نوجوان در ایران.
تخصصی سبک شناسی نظم و نثر 

سال هشتم شماره، فارسی(بهار ادب)،
.246-226، صص28شماره پیاپی 

زرقانی، سیدمهدي و محبوبه نوغانی. -
بررسی محتوایی شعر کودك در ) 1386(

ي ادبیات و مجله دانشکده. ي هفتاددهه
، 159، شماره علوم انسانی مشهد

.194-169صص
ي مضمون، مایه) 1386سمیعی، احمد، (-

، 44، نامه فرهنگستان، شمارهغالب و نماد
.59-49صص

بررسی اشعار ) 1392زاده، محمود. (صادق-
تعلیمی کودك و نوجوان در ادبیات 
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، سال ي ادبیات تعلیمینامهپژوهش. معاصر
.157-190پنجم، شماره هفدهم، ص 

اهمّیت واژگان ) 1385محمدي رفیع، شایا. (-
کتاب ماه کودك و . پایه در شعر کودك

.180-175، 103، شماره نوجوان

پایان نامه-
تحلیل مفاهیم )1389پور، نفیسه. (ابراهیم-

اخالق شهروندي (مدنی) در آثار شاعران 
. )80ي تا دهه40ي معاصر کودك (دهه

دانشگاه 		فرخنده مفیدي،ما: هناستاد را
عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و 

.علوم تربیتی
بررسی شعر )1392جلولی، شمسی. (-

تربیتی کودك به لحاظ میزان توجه به مفاهیم 
. استاد راهنما: 70-80يو اجتماعی در دهه

مهشید ایزدي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ي روانشناسی و تهران مرکزي، دانشکده

علوم تربیتی.
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