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چکیده
نویسنده در مقالة حاضر وضعیت شعر کودک و شعر نوجوان ایران را در سه دهه پس از انقالب توصیف و
تحلیل میکند .محور برخی از پرسشها ،جریانهای شعری ،مختصات هر جریان ،شرایط اجتماعی ،شاعران
مهمتر و شاعران جهتدهنده است و چارچوب آن نظری ،تاریخی ،توصیفی و تحلیلی است .این مقاله
نخستین اثری است که به این شکل به جریانها ،آثار و شاعران سه دهه پرداخته است .بررسی برخی از
مختصات دهة شصت (انقالب و دفاع مقدس ،رشد تألیف ،تجربهگرایی ،غم غربت روستا ،غیبت نقد ،رواج
بیشتر شعر کودک در مقایسه با شعر نوجوان) ،هفتاد (ورود مضمون صلح و میهن ،رواج بیشتر ترانه ،کاهش
تجربهگرایی و رواج بیشتر نقد و نظریه ،انشعاب در میان شاعران) و هشتاد (سنتگریزی ،فردیت،
تأثیرپذیری از ترجمهها ،تعریف جدید از شعر کودک و مخاطب ،رواج طنز ،توجه به اشیا در برابر مفاهیم)
نشان میدهد شعر کودک و شعر نوجوان ،در این دوران سه جریان متفاوت شعری با مختصاتی نسبتاً
مشخص را تجربه کرده است .این نوع ادبی ،هم فراز و فرود داشته ،هم از شرایط اجتماعی تأثیر گرفته و هم
در مجموع ،حرکتی رو به جلو داشته است.
واژههای کلیدی :شعر ،کودک ،نوجوان ،ادبیات ،ایران ،انقالب.

 .8رایانة نویسندۀ مسئول:

mehdihejvani@gmail.com
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 -1مقدمه
موضوع مقالة حاضر ارائة پیشینهای توصیفی– تحلیلی از وضعیت شعر کودک و شعر
نوجوان ای ران در سه دهه پس از انقالب با توجه به جریانهای شعری ،مختصات هر جریان،
گرایشهای ادبی ،شرایط اجتماعی ،شاعران مهمتر و شاعران جهتدهنده در هر جریان
است.
پرسشهای مقاله به این شرحاند:
 در این مقطع سی ساله ،کدام جریانات شعری ظهور کردهاند؟ گرایشهای شعری در هر مقطع چه بوده است؟ تأثیر شرایط اجتماعی بر جریانات شعری چه بوده است؟ در هر برهه ،کدام شاعران یا منتقدان ،جهتدهنده بودهاند؟ پیشرفتها و مشکالت کداماند؟روش تحقیق در این مقاله تاریخی ،توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری منابع،
کتابخانهای است .در باب پیشینة تحقیق ،جستوجوهای ما در کتابهای نظری ،رسالههای
دانشگاهی و مقاالت و نقدهای مرتبط با ادبیات کودک ،نشان میدهد نویسندگان تا کنون
از این زاویه به موضوع نپرداختهاند .برای نخستین بار در این مقاله ،سه جریان شعری
شناسایی میشوند و مختصات هر یک با روشی توصیفی ،تحلیلی و قیاسی بیان میشود.
مقاله در ضمن میکوشد که تأثیر شرایط اجتماعی و گرایشهای ادبی را بر هر جریان
تشریح کند.
اهمیت بحث از دو زاویه آشکار میشود :زاویة نخست ،اهمیت اصل ادبیات کودک است
که به نظر میرسد دربارهاش بسیار نوشتهاند (حجوانی )7 – 1 :8919 ،و به تکرار نیاز ندارد.
زاویة دوم ،این است که کتابهای شعر کودک در مقایسه با کتابهای داستان ،کمتر تولید
میشوند و این وضعیت به ارائة آمار نیاز ندارد .یکی از علل رواج بیشتر داستان نسبت به
شعر ،شمار بیشتر داستاننویسان ایران نسبت به شاعران کشور است؛ دیگر اینکه تعداد
پرشماری از داستانهای جذاب در ایران ترجمه و منتشر میشوند که موجب عالقة بیشتر
مخاطبان به این قالب شدهاند ،در حالی که شعرهای اندکی در حوزۀ شعر کودک یا شعر
نوجوان به فارسی ترجمه شده است که یکی از علتهایش ترجمهناپذیری شعر و بهویژه
شعر عروضی است .از این گذشته ،بدون نیاز به ارائة آمار پیداست که بیشترین حجم
فیلمهای سینمایی ،سریالهای تلویزیونی ،کارتنها و حتی بازیهای کودکانه و نوجوانانه در
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خارج کشور یا در ایران ،قالب داستانی و یا جوهرۀ داستانی دارند و به این جهت رواج
داستان از شعر بیشتر است .هر چه هست ،کودکان ایرانی از شعر کمتر استقبال میکنند؛ تا
جایی که در سالهای اخیر از بحران شعر کودک و بهویژه بحران شعر نوجوان سخن گفته
شده است؛ برای نمونه عرفان نظرآهاری ،شاعر پرمخاطب ،در مقاالت و نشستهایش از
رکود شعر نوجوان انتقاد میکند ( .)41 - 41 :8911او در پایاننامة کارشناسی ارشد خود نیز
شعرهای شانزده شاعر را که بین سالهای  8961تا  8977سروده شدهاند ،با نگرشی
انتقادی بررسی میکند( .نظرآهاری .)11 9 :8979 ،اگر این بحران را مفروض بگیریم ،اهمیت
بحث در این موضوع بیشتر عیان میشود.
نگارنده در بخشهای مقاله ،غیر از مقدمه و نتیجه ،به سه دهه نظر دارد :دهة شصت،
(تقریباً از سال پیروزی انقالب تا  ،8961پایان جنگ) ،دهة هفتاد (تقریباً از سال  8961تا  )8971و دهة
هشتاد (تقریباً از  8971تا )8911
 -2دهة شصت ()1932 1952
ادبیات کودک در سالهای اوجگیری انقالب گاه ابزاری برای انتقال دیدگاههای سیاسی و
بزرگساالنه بود ،اما در دهة نخست پس از انقالب ،اگر از آشفتگی سالهای اولیه بگذریم،
شعر کودک روند مستقل شدن در ادبیات را طی میکند .در این دوره ،عواملی مانند آزاد
شدن انرژی متراکم سالهای پیش از انقالب و از میان رفتن محدودیتها و انحصارهای آن
دوران ،هیجانات سالهای پرشور انقالب و جنگ (پیوند بیشتر شعر با حماسه در مقایسه با
داستان) ،تخصصی و اختصاصی (و نه تفننی) شعر سرودن شاعران و جدی گرفتن شعرسرایی،
وجود نشریات کودکانه که امکان عرضة شعرها را فراهم میآوردند و ورود مضامین جدید به
این حوزه ،موجب میشود که در شعر کودک (و کمتر شعر نوجوان) تحوالتی ایجاد شود .به
رغم شرایط سخت انقالب و جنگ و وضعیت جامعهای که هنوز تثبیت نشده است ،ادبیات
کودک و از جمله شعر کودک و شعر نوجوان در این برهه ،نسبت به گذشته به استقالل
بیشتری میرسد .پارهای از شعرها تحت تأثیر گرایشهای دینی و انقالبی و جنگی در آن
سالها و همچنین نیاز آموزش و پرورش به تأمین شعر کودک برای نشریات و کتابهایش؛
مضمونگرا ،مناسبتی و آموزشی هستند و گاه شعار جای شعر را میگیرد.
یکی از شعرهای معروف مناسبتی که در عین حال ارزش شعری هم دارد« ،روز خوب
پیروزی» از مصطفی رحماندوست است که در کتاب فارسی پایة دوم منتشر شد.
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برخی از مهمترین مختصات جریان شعر دهة شصت از این قرارند:
 -1 -8مضمونهای تازه در شعر کودک

مصطفی رحماندوست مینویسد:
«در ده سال نخست پس از پیروزی انقالب ،طرح موضوعات تازهای در کتابهای کودکان
مدنظر نویسندگان و شاعران قرار گرفت ... :نادانی ریگان ،صف نان ،شهید ،دفاع ،خدا،
قیامت ،ترافیک ،اجارهخانه ،فوتبال ،کشتی ،تبعیض نژادی ،گلهای قالی و  ...که اغلب
کودکانه نمینمودند ،به دایرۀ موضوعات کار شده برای کودکان و نوجوانان راه یافتند»
(.)8 :8976
 -8-8شاعران حلقة کیهان بچهها

اگر بخواهیم کانونی برای پاگرفتن شعر این دوره معرفی کنیم ،از همه بیشتر نام هفتهنامة
کیهان بچهها مطرح است .برخی از شاعرانی که در جلسات کیهان بچهها حضور داشتند
عبارتاند از :وحید نیکخواه که شعرهایش در قالب کتاب منتشر نمیشود؛ جعفر ابراهیمی
با کتابهایی از جمله آواز پوپک؛ شکوه قاسمنیا با کتاب ماه و ماهی؛ محمد کاظم مزینانی
با کتابهایی از جمله آب یعنی ماهی؛ اسداهلل شعبانی با کتابهایی از جمله گل آفتابگردان؛
ناصر کشاورز با کتابهایی از جمله دویدم و دویدم ،به یک پلنگ رسیدم؛ مصطفی
رحماندوست با کتابهایی از جمله دوستی شیرین است؛ بیوک ملکی با کتابهایی از جمله
بر بال رنگین کمان (گزیدهی شعرهای سالهای  68تا  )61و جواد محقق با کتابهایی از جمله
خواب خوب که بعدها منتشر میشود .از دیگر شاعران کودکانهسرای این دهه میتوان از
محمود مشرف تهرانی (م .آزاد) با کتابهایی از جمله خاله سوسکه ،قدمعلی سرامی با کتاب
هایی از جمله شیرینتر از پرواز (برگزیدۀ شورای کتاب کودک) و علی اصغر نصرتی با کتابهایی
از جمله نخل خانة ما نام برد؛ بنابراین ،نگارنده مهمترین جریان شعری این دهه را حلقة
کیهان بچهها مینامد.
 -9 -8حسرت کودکی و روستا

بعضی شعرهای کودک در این دوره با حس نوستالوژی یا حسرت و دلتنگی نسبت به
گذشته همراهند؛ از این رو شاعران ،دوران کودکی خود و گاه فضای زندگی روستایی و
شهرستانی خود را به شعر وارد میکنند؛ کسانی همچون جعفر ابراهیمی ،اسداهلل شعبانی،
افسانه شعباننژاد ،مصطفی رحماندوست ،محمد کاظم مزینانی ،ناصر کشاورز و افشین عال
از این دستهاند؛ البته میزان بازتاب روستا در شعرها متفاوت است.
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 -1 -8گرایش به قالب واقعگرا در مقابل قالب خیالی

تأثیرپذیری شاعر از وقایع بیرونی و تاریخساز انقالب و جنگ ،خواه ناخواه او را به ثبت
درست و امانتدارانة وقایع اجتماعی ترغیب میکند .آشکار است که گرایش به ثبت وقایع
انقالب و جنگ ،شاعر را بیشتر به قالب واقعگرا سوق میدهد تا خیالی.
 -5 -8تأثیر از کیانوش و قالب چارپاره

شعر این دهه ،اغلب متاثر از شعرهای محمود کیانوش است که موفقترین و مهمترین شاعر
کودک در سالهای پیش از انقالب بود .قالب چارپاره را که کیانوش از شعر بزرگسال وام
گرفته و به قامت شعر کودک دوخته بود ،رایجترین قالب شعر کودک و شعر نوجوان در دهة
شصت و حتی دهههای پس از آن است.
 -3 -8رشد مطبوعات

افزایش مطبوعات در سالهای پس از انقالب و در دهة نخست ،که همیشه ستون خاصی را
به شعر اختصاص میدهند ،عرصه را برای شعر باز میکند؛ مجلههایی مانند مجموعه مجله
های رشد (پیک سابق) ،کیهان بچهها ،گلک ،سروش نوجوان ،سروش کودکان ،بچههای
مسجد ،سورۀ نوجوانان ،صدف ،گنبد کبود ،نهال انقالب ،آیش و دیگر نشریات کودکانه و
نوجوانانه ،به گسترش شعر کودک و شعر نوجوان در این دهه کمک میکردند.
 -7 -8فقدان نقد و نظریه

شعر کودک و شعر نوجوان در این دهه خودبسنده و تجربی است و به رغم تأثیرگیری
حسی از کیانوش ،چندان در بند رویآوردن به مباحث نظری یا انتشار این مباحث نیست؛
بنابراین ،بعد از کتاب نظری شعر کودک در ایران نوشتة محمود کیانوش که در سال 8941
منتشر شده بود ،در این دهه کتاب مهم دیگری در این حوزه به بازار وارد نمیشود.
اصوالً خصلت شعر و ادبیات کودک در این دوره ،تجربیکارکردن است؛ البته این
وضعیت تا اندازهای طبیعی است؛ زیرا چنانکه آمد ،منابع نظری تألیفی و ترجمهای هم
اندکاند .در مجموع ،تجربهگرایی و روحیة پیشروی و پرکاری در زمینة شعر ،شاعران را
کمتر به این ضرورت میرساند که به عقب برگردند و کارهایشان را نقد کنند و بر یافتههای
دیگران اتکا کنند.
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جرقههای نقد شعر در سالهای پایانی دهة شصت پدیدار میشود ،اما نقد به جریانی
مستقل بدل نمیشود .یکی از نخستین نقدهای پخته از محمود کیانوش است بر کتاب
پشت یک لبخند سرودۀ بیوک ملکی که میتوانست برای نسل جدید الگو باشد .در این نقد،
کیانوش شعرهای بیوک ملکی شاعر جوان پس از انقالب را میستاید (کیانوش.)17 -1 :8979 ،
نشریات نقد و نظریه ،مانند قلمرو ادبیات کودکان یا پویش (کانون پرورش فکری) منظم منتشر
نمیشوند و از این گذشته نقد فقط یکی از سرفصلهای آنهاست.
 -2 -8افزایش همزمان کیفیت و کمیت آثار

جوانانی که اعتماد به نفسشان سالها سرکوب شده بود ،به میدان میآیند و این حرکت در
مواردی موجب افزایش کیفی میشود ،اما به طور طبیعی در کنار انتشار آثار نسبتاً با
کیفیت ،آثاری ضعیف و شعاری منتشر میشوند .رحماندوست مینویسد:
«پیش از انقالب  18نفر برای بچهها شعر گفتند .از این میان ،سه نفر شعر کودک را جدی
گرفتند .از آن سه نفر هم دو نفر (محمود کیانوش و پروین دولت آبادی) به معنی درست
شعر کودک نزدیک شدند و خیال ،این عنصر فراموش شده را به شعرهای خود راه دادند.
امروز  868نفر برای بچهها شعر گفتهاند که  14نفر از آنها خود را شاعر کودکانهسرا می-
دانند .پیش از سال  47ما  97عنوان کتاب شعر کودک داشتهایم ،اما در دهة اول انقالب،
تعداد  111عنوان کتاب شعر کودک در ایران منتشر شده است( ».رحماندوست:8976 ،
 81و )89
 -3-8رشد تألیف

جدول شمارۀ  8درصد تألیف (شعر و داستان) به ترجمه را بین سالهای پیش و پس از
انقالب نشان میدهد.
جدول  -8درصد تألیف به ترجمه بین سالهای  8917تا ( 8967حجوانی)14 :8979 ،
سال

درصد

8917

٪87

8941

٪17

8947

٪71

8941

٪11

8967

٪41

به نظر میرسد بدگمانی نسل انقالبی به نسل پیش و به بیگانگان و همچنین احساس
غرور و خودبسندگی شرایطی را فراهم میآورد تا دهة شصت (در شعر و داستان) بیشتر دهة
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تألیف باشد و کمتر کتابی از شعرهای شاعران فرهنگهای دیگر یا نظریههایشان ترجمه و
منتشر شود؛ البته این شرایط بعدها تعدیل میشود (حجوانی 11 :8979 ،و .)14
 -11 -8نوآوری

یکی از کتابهایی که در این دوره نوآوری میکند ،کتاب آب یعنی ماهی (مزینانی،)8961 ،
است که منتقدان و جشنوارهها به آن توجه میکنند .این کتاب البته قالبی جدید ندارد ،اما
نگاهش به دنیای نوجوانی متفاوت است.
 -9دهة هفتاد ()1972 – 1932
دورۀ پس از جنگ هشت ساله ،موسوم به سازندگی ،دورهای است که مردم در آن به
آرامش ،رفاه ،نظم و آزادی نیاز دارند؛ البته در عمل بیشتر به بعد اقتصادی سازندگی توجه
میشود .با این همه ،مناسبات بین طیفهای اجتماعی از جمله انقالبیون دیندار و
ملیگراها مهربانانهتر و بیش از گذشته بر درک متقابل مبتنی میشود؛ به همین دلیل در
شعر کودک و شعر نوجوان دهة هفتاد ،توجه به میهن در کنار دین بیشتر میشود.
برخی از مهمترین مختصات جریان شعر دهة هفتاد از این قرار است:
 -1-9رکود شعر پس از جنگ

قالب شعر بیشتر از قالب داستان با حماسه سروکار دارد .پس از پایان جنگ ،نوعی
سردرگمی ناشی از شرایط جدید اجتماعی پیش میآید؛ در نتیجه ،به واسطة پایان دوران
انقالب و جنگ و تغییر فضای جامعه ،جریان شعر کودک دچار وقفه میشود و دیگر تا
مدتها شاعرانی نوآور برای تداوم حرکت شاعران پیشین به میدان نمیآیند .جعفر
ابراهیمی ،شاعر مهم دهة شصت ،اعتراف میکند که «رکود شعر کودک و کتابهای شعر
برای کودکان در دهة اخیر[ ،دهة هفتاد] بر هیچ یک از شاعران ،نویسندگان ،ناشران و
دستاندرکاران ادبیات کودک و نوجوان پوشیده نیست» ( 86 :8971و  .)87در این میان
شاعران دهة قبل (به جز وحید نیکخواه که میدان شعرسرایی را ترک میکند) ،همچنان فعالاند.
 -8 -9رشد ترانهسرایی

از اتفاقهای قابل ذکر در این دوره ،رشد و گسترش ترانة کودک است که شاید
شاخصترین چهرهاش ،شکوه قاسمنیا باشد .به نظر میرسد افزایش شبکههای تلویزیونی و
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گسترش موسیقیهای شاد و متنوع که یکی از مظاهر آزادیهای اجتماعی و باز شدن
جامعة پس از جنگ و گذر نسبی از دوران سختیها و سختگیریهاست ،در رشد ترانه
سرایی مؤثر بوده باشد.
 -9-9رشد شعر نوجوان
میتوان گفت اگر دهة شصت ،دورۀ شکوفایی شعر کودک بود ،دهة هفتاد (گذشته از سالهای

نخستین این مقطع) ،دهة درخشش شعر نوجوان است .منتها باید پرسید آیا به زعم اهالی
ادبیات درخشش است یا مخاطب نیز چنین احساس میکند؟ پرسش دیگر این است که
چرا به شعر نوجوان توجه میشود؟ آیا میتوان گفت که چون سن شاعران رفته رفته بیشتر
میشود ،مخاطبانشان هم بزرگ میشوند و از کودک به نوجوان تغییر مییابند و در نتیجه،
شعر نوجوان گسترش مییابد؟ هر چه هست ،بعضی از شاعران دهة شصت ،شیوۀ کار خود
را تغییر میدهند و با عوض کردن مخاطبان خود موفقتر ظاهر میشوند؛ برای نمونه بیوک
ملکی مخاطبانش را در دهة هفتاد نوجوانان قرار میدهد .او در دهة شصت برای هر دو
گروه سنی شعر میگفت ،اما در دهة هفتاد بیشتر برای نوجوانان شعر میگوید و کارهای
موفقی در حوزۀ شعر نوجوان انجام میدهد .از کتابهای او در این دهه میتوان به در پیاده
رو اشاره کرد .شاعر دیگر ،قیصر امینپور است که البته نوآوریهایش در شعر بزرگسال،
بیش از درخشش او در شعر نوجوان است و به نظر میرسد نوجوانان هم شعرهای
بزرگساالنه و در عین حال بی تکلف او را بیشتر میخوانند؛ به قول پرستو ،یکی از آثار
اوست .بعضی شاعران دیگر عبارتاند از :افشین عال با کتاب یک سبد بوی بهار ،بابک نیک
طلب با کتابهایی از جمله تا خیابان خوشبخت ،شهرام رجبزاده (که در زمینة نقد بیشتر کار
میکند) با کتاب دوچرخهها گراناند ،سوزان ثمالی که شعرهای سپیدش در سال  61تنها در
مجلة سروش نوجوان به چاپ میرسند و ظاهراً کتاب نمیشوند ،رودابه حمزهای با کتاب
هایی از جمله کلبة کوچک شاپرکها و مهروش طهوری با کتاب دختر درون آینه.
شاعرانی هم بیرون از حلقة سروش نوجوان ظهور میکنند؛ مانند افسانه شعبان نژاد با
کتابهایی از جمله شیشة آواز (گزیدۀ شعرهای سالهای  64تا  ،)71صفورا نیری با کتابهایی از
جمله سرخ و صورتی ،مجید مال محمدی با کتاب آواز باران (کتاب سال کشور و برگزیدۀ
جشنوارۀ سالم بچهها) ،احمد خدادوست با کتابهایی از جمله دنیا چگونه شکل سیب است؟،
حمید هنرجو با کتابهایی از جمله یاس نجمه ،ملیحه مهرپرور با کتابهایی از جمله خندۀ
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آیینه ،سید احمد میرزاده با کتابهایی از جمله آخرین شب پلنگ (گزیدۀ شعرهای 61

71

برای نوجوانان) ،حسین احمدی با کتاب پروانه و موشک و مهری ماهوتی با کتابهایی از
جمله چتر گل.
علیاصغر سیدآبادی و شهرام رجبزاده ،منتقدان حوزۀ شعر که نقدهایشان جایزۀ
جشنوارۀ نقد را از آن خود کردهاند و همچنین جمال اکرمی ،کتاب ملکی (در پیادهرو) را می
ستایند (سیدآبادی894 898 :8911 ،؛ رجبزاده891 878 :8911 ،؛ اکرمی)68 - 46 :8918 ،
سیدآبادی که تا آن زمان معتقد بود شعر کودک هنوز در سایة محمود کیانوش قرار دارد،
کتاب ملکی را نخستین کتاب شعری معرفی میکند که عبور از سایة کیانوش است .در
مجموع ،به نظر میرسد برآیند داوری منتقدان این باشد که آثار ناصر کشاورز در حوزۀ شعر
کودک و بیوک ملکی در حوزۀ شعر نوجوان در جایگاهی برتر ایستادهاند.
 -1-9انشعاب در میان شاعران

پیشتر به بحران در شعر کودک اشاره شد .نگارنده عقیده دارد که نوع برخورد متفاوت
شاعران با این بحران ،به ایجاد انشعابی شعری در بین شاعران منجر شد که عوامل این
انشعاب از قرار زیرند:
 -1-1-9رویکرد مردمی و رویکرد روشنفکرانه :گروه نخست ،نگران کم رونقی شعر کودک است و
میخواهد بیمیلی مخاطب را به روشهای زیر چاره کند:
اول :اتفاق مهمی که در این مقطع روی میدهد ،انتشار کتابی از منوچهر احترامی است
با عنوان حسنی نگو یه دسته گل که با نام مستعار پورنگ در سال  8961منتشر میشود.
انتشار این اثر از ناشری غیردولتی و با زبانی آهنگین و عامیانه و شکستن قالبهای رایج
شعر کودک ،همراه با تصاویری تمام رنگی و کودکپسند ،از سوی کارشناسان کتاب کودک،
کاری بازاری تلقی میشود که جایگاهی در شعر جدی کودک ندارد ،اما به علت خالی بودن
فضای کار کودک از شادی و نشاط و رنگ ،آن هم در دوران جنگ ،از همین کتاب کم
حجم ،طبق آنچه احترامی در مصاحبهاش میگوید ،چنان استقبالی میشود که بعد از آن
چهارصد نوع حسنی به بازار میآید و شمارگان حسنی نگو یه دست گل ،بالغ بر پنج تا
شش میلیون نسخه میرسد (احترامی ،بی تا :؟)؛ بنابراین ،توجه به لزوم لذتآفرینی و
مخاطبمحوری در میان شاعران شعر کودک و خردسال افزایش مییابد .ضربآهنگ و
موسیقی در شعر بیشتر میشود و رفتهرفته قالبهای جدید و متناسب با میل کودک و
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خردسال به کار گرفته میشوند ،حتی شعر عامیانه و شکسته هم به رغم مخالفتهای
وزارت ارشاد رواج مییابد.
دوم :بعضی شاعران در کنار خلق اشعاری حسی و هنرمندانه ،به سفارشینویسی روی
میآورند تا نظر مخاطبان عام و کمتر عالقهمند را به شعر جلب کنند .در عین حال ،این
گروه حاضر نیست که نزدیک شدنش به مخاطب ،به بهای پا گذاشتن روی ارزشهای
شعری باشد.
سوم :شاعر پی میبرد که میتوان جاذبههای قصه را هم به شعر افزود و از این رو ،قالب
«قصة منظوم» که مولودی دو رگه و در واقع نظمی است که قصهای را روایت میکند ،رواج
بیشتری مییابد .شاعرانی از دهة پیش قصههای منظوم مینویسند؛ مانند ناصر کشاورز،
اسداهلل شعبانی ،مصطفی رحماندوست و شکوه قاسمنیا.
با این توضیحات ،میتوان گفت که یکی از تفاوتهای عمده بین نسل اول (دهة شصتی) و
نسل دوم (دهة هفتادی) این است که نسل اول پرکارتر است و سفارش میپذیرد (البته با
رعایت خط قرمزها) و نسل دوم کمتر به این کار تن میدهد .همچنین میتوان گفت که نسل
اول به علت پرکارتر بودن ،کمتر به این فکر میکند که کارهایش همیشه و لزوماً صیقل
خورده و تمیز روانة بازار شوند ،اما نسل دوم از این نظر سختگیرتر است .میتوان با اندکی
تسامح و بدون ارزشگذاری ،رویکرد اول را رویکردی مردمی و رویکرد دوم را رویکردی
روشنفکرانه نامید؛ به عنوان نمونه ،کافی است شعرهای اسداهلل شعبانی را با شعرهای بیوک
ملکی مقایسه کنیم؛ هر دو شاعرانی حرفهای و موفقاند ،با این تفاوت که کارهای ممتاز
شعبانی را باید از میان حدود چهارصد شعر عالی و خوب و متوسطی شناسایی کرد که
سروده است ،اما بیوک ملکی چنان به خود سخت گرفته است که میتوان گفت تعداد اندک
آثارش همه خوب یا عالیاند .ناگفته نماند که ملکی به علت همین سختگیریهایش ،از
بازار شعر و جریان تولید جا مانده است ،اما خودش این خلوتنشینی و بهگزینی را انتخاب
کرده است.
 -8-1-9تفاوت دیدگاه در تعریف مخاطب :یکی از تعبیرهای مهم نسل دهة شصت (حتی اگر خود
نیز ندانند که چنین ویژگی مشترکی دارند) تعبیر «ویروس بزرگسالی» است .این تعبیر را
نخستین بار ،شکوه قاسمنیا در مقالهای مهم با عنوان «ویروس بزرگسالی در شعر کودک»
به کار میبرد که شاید بتوان آن را یکی از اصول این گروه به شمار آورد (قاسمنیا91 :8971 ،
 .)96او مصداق ویروس بزرگسالی را در شعرهای کودکان نشان نمیدهد ،اما به نظر
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میرسد به مصادیقی عینی و گرایشی موجود در جامعه اشاره میکند؛ گرایشی که جنبة
فردی و حاشیهای ندارد ،وگرنه آنقدر مهم نبود که موضوع مهمترین و جنجالیترین مقالة
قاسمنیا در حوزۀ شعر کودک قرار گیرد .به نظر میرسد بارزترین مصداق سخن او حلقة
شاعرانی است که در ماهنامة ادبی سروش نوجوان با رهبری معنوی قیصر امینپور و
راهنماییهای بیوک ملکی پا به این میدان میگذارند.
از بعضی شاعران حلقة کیهان بچهها که در این دهه در کنار آثار هنرمندانه و شاید کم
مخاطب ،سفارش نیز میپذیرند ،میتوان به شاعران مهمی همچون اسداهلل شعبانی،
مصطفی رحماندوست ،جعفر ابراهیمی ،ناصر کشاورز ،شکوه قاسمنیا و محمد کاظم مزینانی
اشاره کرد .در عین حال ،همانطور که از جنبهای دیگر اشاره شد ،آنان امتحان خود را در
سرودن اشعار هنرمندانه پس دادهاند و قصدشان از پذیرش سفارش این است که شعر را از
رکود رها کنند .شاید میپندارند اگر مخاطب آنطور که انتظار دارند به سراغ آنها
نمیرود ،باید خودشان چند قدمی به طرفش گام بردارند .در نقطة مقابل ،گرایش دومی
قرار دارد که حاضر نیست از تخت ارزشهای شعریاش پایین بیاید و دغدغة چندانی برای
کم اقبالی مخاطب به شعرهایش ندارد؛ از این رو ،کارهای سفارشی قبول نمیکند.
بعضی از شاعران حلقة سروش نوجوان که از سال  8967منتشر میشود ،عبارتاند از
قیصر امینپور ،بیوک ملکی ،افشین عال ،شهرام رجبزاده ،بابک نیک طلب و شاعران نسل
بعد از آنها؛ از جمله عرفان نظرآهاری ،آتوسا صالحی ،پروانه پارسا (مهدیهنظری) ،پدرام پاک
آیین و مهروش طهوری.
در همان سالها کیهان بچهها مجلهای همسوتر با انقالب اسالمی و دولت است ،اما
مجلة سروش نوجوان همواره به پارهای از سیاستهای رسمی کشور (در عین اعتقاد به اصل
نظام) به گونهای اعتراض دارد .گروه سروش نوجوان در پاسخ به تعبیر ویروس بزرگسالی،
تعبیر «کوچکانگاری» را به کار میبرند که منظور کوچکانگاری مخاطب است .آتوسا
صالحی ،یکی از شاعران حلقة سروش نوجوان ،در میزگرد «آسیبشناسی شعر کودک و
نوجوان» میگوید« :مسئلهای که قبالً مطرح بود ،این بود که شعر ما با ویروس بزرگسالی
مواجه بود ،اما امروز فکر میکنم که شعر نوجوان با آفت کوچکانگاری مواجه شده است»
(صالحی .)49 – 16 :8911 ،در واقع ،سروش نوجوانیها نمیپذیرند که ویروس بزرگسالی را
به شعر کودک وارد کردهاند ،بلکه راه خود را «جدیتر گرفتن مخاطب» قلمداد میکنند.
آنها تلقی جدیدی از مخاطب دارند.
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نگارنده معتقد است در عین جدی بودن بحث ویروس بزرگسالی و کوچک انگاری ،این
اختالف را نباید چندان بزرگ کرد؛ زیرا گروه نخست ،بیشتر به شعر کودک گرایش دارند و
گروه دوم ،بیشتر به شعر نوجوان .در این میان ،تعریف متفاوتی که دو نشریة کیهان بچهها
و سروش نوجوان از مخاطب نوجوان دارند ،قابل تأمل است .هر دو نشریه ،مخاطبان خود را
نوجوانان معرفی میکنند ،اما حتی تورق ساده و گذرای این دو نشریه نشان میدهد که
نوجوانان مورد نظر کیهان بچهها بیشتر نوجوانان دورۀ راهنمایی ،اما نوجوانان مورد نظر
سروش نوجوان ،بیشتر نوجوانان دورۀ دبیرستاناند .همچنین کیهان بچهها نگاهش به
مخاطبان تهرانی و شهرستانی (در مجموع ،اقشار کمدرآمدتر ،مذهبیتر و عامتر) است ،در حالی که
سروش نوجوان بیشتر چشم به طبقة متوسط ،نسبتاً مرفه و فرهیختهتر و عالقهمندتر به
ادبیات دارد .باز میتوان گفت که کیهان بچهها مخاطبمحورتر است و سروش نوجوان
ادبیاتمحورتر؛ نتیجه اینکه باید گفت هر مجله بر اساس نگاه ویژۀ خود ،مخاطبانی را نشانه
رفته و مقتضیات و ملزومات این مخاطبگزینی را رعایت کرده است؛ به عبارت دیگر ،دور
از ذهن نیست که بگوییم اختالف این دو گروه ،بر سر مخاطبی واحد نیست و به قول
علمای منطق در اینجا وحدت موضوع وجود ندارد و بنابراین ،تناقضی (دست کم آنگونه که
شاید ما تصور کنیم) در بین نیست.
 -5-9رواج نقد و بحث در نشریات نظری

دهة هفتاد را میتوان دهة رواج نقد در حوزۀ ادبیات کودک دانست .در دهة هفتاد و به طور
مشخص از سال  8971فصلنامة پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان (نشر افق) تأسیس و به
طور منظم منتشر میشود .دو سال پس از آن ،ماهنامة کتاب ماه کودک و نوجوان (مؤسسة
خانة کتاب) نیز پایهگذاری و منتشر میشود .این دو نشریه به این علت که حجم قابل توجهی
از صفحات خود را به نقد اختصاص میدهند و انتشارشان هم نسبتاً منظم است ،محل بحث
و نقد و گفتوگو قرار میگیرند و به ظهور منتقدان این عرصه میدان میدهند؛ برای نمونه،
پژوهشنامه شمارۀ اول و دوم خود را به مبحث شعر اختصاص میدهد .فقط از باب نمونه
میتوان گفت که در هشت سال نخست انتشار ماهنامة کتاب ماه کودک و نوجوان 14 ،تن
از منتقدان و شاعران 78 ،نقد بر کتابهای شعر مینویسند (جدا از مقالهها و میزگردها) .بعضی
از منتقدان جدیتر و یا پرکارتر حوزۀ شعر عبارتاند از :شهرام رجبزاده ،علیاصغر
سیدآبادی ،مهدی یوسفی ،جمال اکرمی ،جعفر ابراهیمی ،منوچهر علیپور ،عرفان
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نظرآهاری ،حسین شیخاالسالمی ،مهروش طهوری ،انسیه موسویان ،مهدی طهوری ،عزت
اهلل الوندی ،روحاهلل مهدیپورعمرانی ،رودابه حمزهای ،هادی خورشاهیان و فاطمه ساالروند.
در این میان ،باید به نقش سه نشریة نظری دیگر هم به نامهای قلمرو ادبیات کودکان
(حوزۀ هنری) ،پویش و روشنان (هر دو از کانون) اشاره کرد؛ البته قلمرو ادبیات کودکان فقط تا
شمارۀ ده و نشریة پویش (کانون پرورش فکری) نیز تا شمارۀ شش منتشر و سپس متوقف می
شوند .روشنان هم از فروردین  8911تا پاییز  8919به شمارۀ ده میرسد .در مجموع ،حجم
نقدها ،کیفیت و نیز بحثهای نظری در باب شعر کودک در دهة هفتاد به مراتب بیشتر از
دهة شصت و لحن آنها علمیتر و آرامتر است.
 -1دهة هشتاد ()1922 1972
شرایط اجتماعی و سیاسی تأثیرات خود را به جا میگذارد؛ از جمله طرح مسئلة ضرورت
بومیسازی و مبارزه با مظاهر غربی ،جدال بیشتر سنت و مدرنیته و تشدید نگاه امنیتی در
حوزۀ فرهنگ و هنر از سوی دولت ،در مجموع به چالش بیشتر با روشنفکران و نخبگان
میانجامد .نکتة مهم ،ظهور نسل جدیدی است که با نسلهای پیشین تفاوتهایی جدی
دارد .وضعیت در این دوره به گونهای است که نسل جدید دیگر آرمانگرا نیست ،کمی
سرخورده و رها شده است و به نسلهای پیشین خود اعتراض دارد و به آنها بیاعتماد
است .گرایش به فردیت و مدرنیسم در این نسل مشهود است .گسترش ارتباطات ماهوارهای
و اینترنت ،استمرار گسترش آموزش عالی و ارتباط روشنفکران و تحصیلکردههای خارج با
داخل ،این نسل را بیشتر اهل فضای مجازی و اینترنت کرده است ،بیشتر از نسل اول و
دوم دگراندیش به نظر میرسد و تعریفش از مخاطب و کار هنری متفاوت است .علیاصغر
سیدآبادی در مقالهای با عنوان «شعر برای نسل زِد» با تأکید بر تفاوت نوجوانان در نسل
جدید ،عالیق نسبتاً مشترک آنها را چنین برمیشمرد :فوتبال ،برند ،موسیقی ،موبایل،
کامپیوتر شخصی ،بازیهای رایانهای و اینترنت پرسرعت (سیدآبادی.)66 – 41 :8998 ،
در دهة هشتاد ،شاعران دو نسل گذشته کم و بیش شعر میسرایند و حتی آثار برخی از
آنان که در زمان خودشان در نشریات منتشر میشدند ،در این دهه در قالب کتاب به طبع
میرسند .برخی از مهمترین مختصات جریان شعر دهة هشتاد از این قرارند:
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 -1-1گرایشهای جدید و شاعران جدید

در دهة سوم پس از انقالب ،قالبهای جدید شعر ظهور مییابند؛ قالبهایی که بیرون از
شکلهای سنتی ،کمتر بر وزن و قافیه تاکید دارند و به نوع جدیدی از ارتباط با مخاطب
رسیدهاند .گرایش جدید ،نه خود را خانهنشین و نه بر سنت شعری پیشین پافشاری
میکند ،بلکه با روی آوردن به قالبها و زبان جدید و دوری بیشتر از باید و نبایدها و
پرداختن بیشتر به مضامینی همچون عشق زمینی و پیوندش با عشق آسمانی ،راه تازهای
میگشاید و گویی اصرار دارد که حتی تعریف شعر را تغییر دهد.
یکی از فعالترهای این گروه ،عرفان نظرآهاری است که هم پرکار است ،هم خوب شعر
میگوید و هم آثارش پر مخاطباند .شاید بتوان یکی از علل استقبال از شعرهای او در میان
نوجوانان و جوانان را در پیوندی دانست که او در شعرش بین عشق آسمانی و عشق زمینی
برقرار میکند و در کنار بسیاری از کتابهای مذهبی و معمولی که گاه تاریخ زندگی
پیشوایان مذهباند و کمتر بر توحید و عرفان و اخالق تکیه دارند ،بر ارتباط بیواسطه و
مستقیم و عرفانی با خداوند تاکید میکند .نخستین اثری که از او مورد توجه قرار میگیرد،
کتابی است به نام کوله پشتیات کجاست؟
شاعر دیگر این دهه داوود لطفاهلل است که قالب شعرش سنتی ،اما نگاهش متفاوت
است و کتاب پرنده و فال او ،جایزۀ کتاب سال وزارت ارشاد را دریافت میکند .یکی از
شاعرانی که برای بچهها شعر سپید میسراید ،حسین توالیی است که شعرهایش گاه گیرا و
گاه رمانتیک و تربیتیاند؛ مانند بیا چند شاخه حرف بزنیم .دیگرانی مانند حدیث لزرغالمی
و علیاصغر سیدآبادی به شعر گفتن همچون یکی از دغدغههای حاشیهای خود میپردازند
و عمالً کمکارند ،اما منتقدان جدی شیوههای پیشین و در جستوجوی راهی تازه در شعر
کودکاند .کتاب سید آبادی ،بادکنک به شرط چاقو در قالب شعر سپید کودک منتشر
میشود و شورای کتاب کودک آن را به عنوان کتاب منتخب برمیگزیند .کتاب قوقولی
غوغول از حدیث لزرغالمی نیز اثری جسورانه است که گرچه قصهای را روایت میکند،
پایانبندیاش به شیوۀ معمول قصهها نیست و روایت ،یکباره پایان میگیرد .از دیگر
شاعران منتقد به شعر نسل گذشته در این دهه ،میتوان به عباس تربن اشاره کرد .تربن به
نوعی طنز در شعر نوجوان روی آورده است .کتاب شعر او ،ماه روی صندلی ،جایزۀ جشنوارۀ
سالم را از آن خود کرد .همچنین از هدی حدادی شعرهایی سپید برای بچهها در نشریات
منتشر میشود.

فراز و فرودهای شعر کودک و شعر نوجوان ایران در سه دهه پس از انقالب 35/

میتوان از برخی شاعران دیگر نیز بدین ترتیب نام برد :محمود پوروهاب که بیشتر
آثارش را در دهة هفتاد منتشر میکند ،با کتابهایی از جمله تو با ما قدم میزنی؛ آتوسا
صالحی با کتاب دلم برای تو تنگ است؛ مهدیه نظری (پروانه پارسا) با کتاب برسد به دست
تو ای پادشاه جهان (برندۀ جایزۀ پروین اعتصامی)؛ پدرام پاک آیین با کتاب سفرنامة بوی گل؛
کبری بابایی با کتاب من آدم آهنی شدم؛ هادی خورشاهیان با کتاب توی اخبار رادیو؛
عزتاهلل الوندی با کتاب بچهها دلم برایتان تنگ میشود؛ سیدسعید هاشمی با کتاب پیاده-
رو شلوغ است؛ شاهین رهنما با کتاب آبی لبخند؛ غالمرضا بکتاش با کتاب آفرین به آفتاب؛
علی باباجانی با کتاب بهار کی میآید؟؛ مهدی مرادی با کتاب کالغ سهشنبه؛ یحیی
علویفرد با کتاب بهار ماندنی (شعر آیینی برای کودکان و نوجوانان)؛ تقی متقی با کتاب بزغاله
خانم؛ مریم اسالمی با کتاب نامهات همین االن رسید؛ مریم هاشمپور با کتاب گنجشک پر،
جوراب پر (برندۀ جایزهی پروین اعتصامی)؛ محمدحسن حسینی با کتاب کالس بهار .در واقع
تعداد شاعران این عرصه بیشتر از این مختصری بود که آمد .آشکار است که نام بردن از
تمام آنها را باید به تاریخ تفصیلی شعر کودک و نوجوان واگذار کرد.
بر خالف دو حلقة کیهان بچهها و سروش نوجوان ،به ظاهر شاعران این دهه را نمیتوان
در حلقهای گردآورد .عدهای در مجلههای چلچراغ ،دوچرخه و سالم بچهها اجتماع کرده و
کسانی در حلقهای موسوم به حلقة چهارشنبهها یا در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و
یا در شهرستانها گرد هم آمدهاند.
 -8-1کمکاری

نکتة قابل توجه ،آثاری منتشرشده به قلم شاعرانی خوش ذوق است که (اگر نگارنده اشتباه

نکند) کم کار و کنارهنشیناند و شعر سرودن برای کودکان و یا نوجوانان دغدغة اصلی آنان
نیست .شاعرانی که نگارنده آنها را در جستوجوهای پراکنده و ناقص خود از طریق
نقدهای مکتوب شناخته است ،از این قرارند :علیرضا دهرویه که شهرام رجبزاده کتاب او را
با نام آسمان میزند زیر آواز ،به عنوان اثری ارزشمند معرفی میکند (رجبزاده-41 :8919 ،
 .)61این اثر در نشست نقد مخاطبان در مجلة کتاب ماه کودک و نوجوان نیز مطرح
میشود؛ رسول حسینلی نمونة دیگری است که کتاب سنفونی سبز را سروده است .این
کتاب را مهروش طهوری ،از منتقدان حوزۀ شعر کودک و نوجوان ،تحسین کرده است (رجب
زاده و طهوری 19 :8919 ،و )11؛ همچنین گلی ترقی ،شاعر دیگری است که قصة منظوم دریا
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پری ،کاکل زری را سروده است و زری نعیمی در نقدی با عنوان رئالیسم عاشقانة گلی
ترقی ،آن را میستاید (نعیمی )79 61 :8919 ،و آخرین نمونهای که نگارنده یافته است،
جمالالدین اکرمی با کتاب دریای من است که انسیه موسویان آن را به عنوان اثری قابل
توجه معرفی میکند (موسویان.)94 91 :8911 ،
 -9-1توجه به اشیا به جای مفاهیم
طبق نظر سیدآبادی شعر دهة هشتاد ،از مفهوم به اشیا تمایل پیدا میکند (سید آبادی،
.)81 :8991
 -1-1تأثیرپذیری از اشعار ترجمهای

شعر سرودن به شیوۀ شاعران دهة شصت و هفتاد بر ادبیات کهن ،ادبیات عامیانه و سنت
شعری ایران تکیه داشت ،اما نسل جدیدی که میخواهد در دهة هشتاد راه نرفتهای را
بپیماید ،تکیهگاهش چیست؟ به نظر میرسد یکی از این منابع ،آثار شاعرانی جهانی مانند
شل سیلوراستاین ) (Shel Silversteinیا دکتر زئوس ) (Dr. Seussباشد که کارهایشان را
نخستینبار رضی هیرمندی ترجمه و به جامعة ادبیات کودک ایران معرفی کرده است (ویکی
پدیا :ذیل رضی هیرمندی).
 -5-1فعالتر شدن شاعران شهرستانی

نکتة دیگری که میتوان دربارۀ دهة هشتاد گفت ،فعالتر شدن شاعران شهرستانی است .به
نظر میرسد که این پدیده با رشد و گسترش اینترنت و امکان بیشتر ارتباط شهرستانیها با
پایتخت مرتبط باشد .همچنین باید به نقش نشریهای جدی و مستمر ،مانند سالم بچهها در
شهر قم و ناشری پرکار ،مانند بهنشر در مشهد اشاره کرد که به چاپ آثار شعری در زمینة
کودک و نوجوان اهتمام ورزیدهاند .بعضی از شاعران شهرستانی این دوره عبارتاند از:
محمود پوروهاب ،فریبرز لرستانی ،احمد خدادوست ،عباسعلی سپاهییونسی ،نوشین نوری،
مریم زندی ،بنفشه بروجنی ،منیره هاشمی ،غالمرضا بکتاش ،علی باباجانی ،سیدسعید
هاشمی ،جواد محبت ،مریم هاشمپور ،سیداحمد میرزاده ،شاهین رهنما ،مهدی مرادی،
مریم اسالمی ،رابعه راد ،مجید مالمحمدی ،غالمرضا آبروی ،احمد میرزاده ،یحیی علویفرد،
داوود لطفاهلل ،تقی متقی ،عبدالمجید نجفی و دیگران.

فراز و فرودهای شعر کودک و شعر نوجوان ایران در سه دهه پس از انقالب 37/

 -3-1عارضة تعطیلی نشریات

رویداد ناگوار در این دهه ،تعطیلی نشریاتی مانند سروش نوجوان ،روزنامة آفتابگردان
نشریه برای نوجوانان) ،گلبانگ (کانون) و پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان و دو نشریة نقد و
نظر در باب ادبیات کودکان است .گلبانگ که از سال  71انتشار خود را آغاز کرده بود ،پس
از  11شماره و پژوهشنامه پس از سیزده سال انتشار ( 48شماره) تعطیل میشوند که البته
(دو

پژوهشنامه پس از چهار سال تعطیلی ،انتشار خود را از سر میگیرد .در عین حال ،این دهه،
دهة رشد قابل توجه نشر غیر دولتی است.
 -7 –1کتابهای نظری دربارۀ شعر

در این دهه دربارۀ مسائل نظری شعر ،آثاری در قالب کتاب منتشر میشود که از جمله
میتوان به کتاب شعر در حاشیه از علیاصغر سیدآبادی ( ،)8911دو کتاب از منوچهر
علیپور به نامهای نقد و بررسی شعر کودک (8914الف) و پژوهشی در شعر کودک (8914ب)،
کتاب از این باغ شرقی (نظریههای نقد شعر کودک و نوجوان) از پروین سالجقه ( ،)8914شعر
و کودکی از قیصر امینپور ( ،)8914دریای عزیز از آتوسا صالحی ( )8971و زیر گنبد کبود
(بررسی صور خیال در شعر کودک و نوجوان ایران) از عبدالمجید نجفی (در دست انتشار) اشاره کرد.
سخن اصلی کتاب شعر در حاشیه این استت کته شتعر کتودک در ستایة شتعر محمتود
کیانوش قراردارد و از قالب چارپاره که کیانوش به شعر کودک وارد کرد ،خارج نشده استت.
علیپور در کتاب نقد و بررسی شعر کودک ،به نقد و بررسی اشعار شاعران ادبیتات کودکتان
همچون عباس یمینی شریف ،محمد کیتانوش ،مصتطفی رحماندوستت ،جعفتر ابراهیمتی و
قدمعلی سرامی پرداخته است .کتاب دیگر علیپور ،پتژوهشتی در شتعر کتودک دربرگیرنتدۀ
موضوعاتی همچون موسیقی و انواع آن در شتعر کتودک ،صتور خیتال و بنیتاد آن در شتعر
کودک و نقش زبان در ساختار شعر کودک است .از ایتن بتاغ شترقی ،مجموعتههتای شتعر
کودک و نوجوان ایران را در گسترهای وسیع بررسی و تالش کرده است نظریهها و ابزارهای
نقد این اشعار را شناسایی کنتد .در پتیشگفتتار کتتاب شتعر و کتودکی نوشتتة امتینپتور
میخوانیم« :تنها میخواهیم بدانیم آیا میتتوانیم از دستتاوردهای روشتنگرانة روانشناستی
پرتوی بر محدودۀ نامحدود و نامعلوم ذهن شاعر بیفکنیم ،بی آنکه دست و پتای ختویش یتا
پر و بال شعر را در چارچوب نظریهای خاص ببندیم» ( .)9 :8914مخاطب کتاب دریای عزیز،
نوجوانان هستند که آموزشی غیرمستقیم به این گروه سنی است و میکوشد بتیش از آنکته
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شیوۀ آموزش مستقیم را پی بگیرد ،فضا و سلیقه و نگاه شعری را به نوجوانان انتقتال دهتد؛
مانند اینکه شاعر چگونه آدمی است .این کتاب ،هم به دلیتل غنتای محتتوایی و هتم شتیوۀ
خاص و غیرمستقیمش ،در غیبت آثار آموزشی برای نوجوانان ،با استتقبال معلمتان ادبیتات
روبهرو شد .کتاب بررسی صور خیال در شعر کودک (پایاننامة کارشناسی ارشد عبدالمجید نجفی)
نیز صنایع لفظی و معنوی را در اشعار پنج شتاعر حتوزۀ کتودک و نوجتوان (جعفتر ابراهیمتی،
مصطفی رحماندوست ،افسانه شعبان نژاد ،اسداهلل شعبانی و بیوک ملکتی) بررستی متیکنتد (در دستت
انتشار).
قابل ذکر است که در اینجا از کتابهایی نام برده شد که موضوعشان فقط شتعر کتودک
است ،وگرنه در این دوره آثاری نظری (تألیف یا ترجمه) هم منتشتر شتده و بحتثهتایی عتام
دربارۀ ادبیات کودک (از جمله شعر) مطرح کردهاند کته متا بترای رعایتت اختصتار نامشتان را
نیاوردیم .همچنین منابع دیگری در قالب پایاننامه با موضوع شعر کودک در ایتران نگتارش
یافتهاند که در این مقاله به آنها اشاره نشد.
در پایان میتوان گفت شعر نسل سوم هنوز قتوام و تکثتر پیتدا نکترده و بته شخصتیتی
مستقل نرسیده است و این با توجه به زمان اندکی که از ظهور آن میگذرد ،طبیعی است.
 -5نتیجه
بتتته نظتتتر مت تیرستتتد شتتتعر کتتتودک و شتتتعر نوجتتتوان ،در ایت تن دوران ستتته جریت تان
متفتتاوت شتتعری بتتا مختصتتاتی نستتبتاً مشتتخص را تجربتته کتترده استتت .ایتتن نتتوع
ادبتتی ،هتتم فتتراز و فتترود داشتتته ،هتتم از شتترایط اجتمتتاعی تتتأثیر گرفتتته و هتتم در
مجموع ،حرکتی رو به جلو داشته است.
سپاسگزاری
از شتتتاعران و صتتتاحبنظتتتران شتتتعر کتتتودک ،آتوستتتا صتتتالحی و بابتتتک نیت تکطلتتتب
برای راهنماییهایشان ممنونم.
یادداشت
مقالتتة حاضتتتر ،بخشتتی از پژوهشتتی استتتت کتتته در آینتتده منتشتتتر خواهتتتد شتتتد؛ از
ایتتتتن رو ،بتتتته علتتتتت محتتتتدودیت حجتتتتم ،از آوردن بعضتتتتی مباحتتتتث چشتتتتم
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پوشت تیدیم؛ از جملتتته رواج جشتتتنوارههتتتای انتختتتاب آثتتتار برتتتتر در میت تان نهادهتتتای
دولتتتی ،غیتتردولتتتی و مجلتتههتتا؛ شتتعرهای نوجوانانتتة شتتاعران شتتعر بتتزرگستتال و
تتتأثیر آنتتان بتتر شتتعر کتتودک و نوجتتوان؛ شتتاعران یتتا منتقتتدان تأثیرگتتذار در هتتر
مقطع و سرانجام مبحث شعر در کتابهای درسی.
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