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و)ش.ه1388-1380( ادبيات كودك در ايران، با نام مهـدي آذريـزدي نويسـنده

و نوجوان عجين است نويس تواناي حوزه باز اي كه آثار نويسنده.ي ادبيات كودك

و قبول عام يافته و سروده. اند منثور او شهرت هاي آذر يزدي براي مخاطبان كودك

و استفاده از ساده او در خلق. اند نويسي قابل بررسي نوجوان از ديدگاه تقدم زماني

و مفاهيم مورد نظر خود را بـا  و آموزشي توجه داشته آثار خود به مفاهيم اندرزي

تحليـل تحقيق حاضر كه به روش.ي شعر به مخاطب عرضه كرده است زبان ساده

و محتوا و ميزان تاثير گذاري ادبيات منظوم و بررسي عنصر زبان و با هدف تبيين

در.پردازد هشت بهشت آذريزدي ميتعليمي صورت گرفته است، به بررسي كتاب
و بـه دور كتاب مذكور كه حاوي هشت منظومه از آذريزدي است، با زباني سالم

و اشتباه مي از اشكاالت شويم؛ هرچند در ميان برخـي شـعرها هاي زباني روبه رو

و عباراتي برمي و گاه به كلمات  خوريم كه ممكن اسـت مناسـب فهـم كودكـان

و واژه المثل استفاده از ضرب. نوجوانان نباشد ب ها اعث صميمي شـدن هاي عاميانه

و اوزان اشعار مزبـور هرچنـد از ميـان اوزان  لحن شعرهاي آذر يزدي شده است

و نوجوان اند، اما در دسته انگيز انتخاب نشده نشاط ي اوزان پر كاربرد شعر كودك

و آذريزدي در اشعار. قرار دارند در اين اشعار صنايع ادبي به كار رفته اندك است

پي خود بيش و كمتر به زيباييامتر به ابالغ و هاي اندرزي توجه داشته هـاي ادبـي

.هنري پرداخته است
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 مقدمه.1

كه ترين ابزار برقراري ارتباط بين انسان زبان، عنوان مهم و توانايي را دارد ها، اين قدرت

و  و قراردادهاي حاكم بر هـر زبـان، در خواننـده يـا با توجه به پس زمينة زماني مكاني

و«اگر. اي ايجاد كند شنونده آگاهانه يا ناآگاهانه حالت تازه زبان هنجار را زبـان رسـمي

و سوي ديگري غير از قواعـد  و تحوالتي كه آن را به سمت معيار در نظر بكيريم، تغيير

و مـير مـي حاكم بر زبان معيار سوق دهد، هنجـارگريزي بـه شـما  توانـد موجـب آيـد

و در صورتي كه اين برجستگي ممتاز باشـد، زبـان را بـه سـطوح  برجستگي زباني شود

و به آفرينش شـعر مـي هنري نزديك مي زبـان بـه.)327: 1387سـالجقه،( انجامـد كند

و ايجاد ارتباط با كودكان از اهميـت ويـژه عنوان مهم اي برخورداراسـت؛ ترين ابزار بيان

و نوجوانـان از گسـترة كـم ميزان آگاهيزيرا  و شـناخت كودكـان و محـدوديت هـا تـر

و ها، نوشته تري نسبت به بزرگساالن برخوردار است؛ بنابراين گفته بيش هـاي سـروده ها

و قـدرت  و سـاحت انديشـگي و نوجوانان بايد با در نظر گرفتن فضاي فكـري كودكان

و نوجـوان انتقال مفاهيم ذهن آنان باشد تا بتواند  و انديشة كـودك تأثير الزم را بر ذهن

و دقـت بـيش. داشته باشد تـري برخـوردار استفاده از زبان شعر نسبت به نثر از ظرافت

و تبيـين مسـائل كـم. است و تشـريح دارد؛ وجـود تـر زيرا در شعر مجال توضيح دادن

ي زبان بهره گرفته شود تا مفاهي و تعليميم اندرزبنابراين الزم است از امكانات ويژه ي

و قابل فهمو ساير مسائل به ساده . ترين شيوه بيان شود ترين شكل

ي تحقيق پيشينه.1-1

و ديگران ان كـودكي مخاطبـ ضمن بررسي ادبيات كودكان، به شعر ويژه) 1352(آهي

به بررسي وضـعيت شـعر كودكانـه در ايـران) 1355(كيانوش. اندو نوجوان اشاره كرده

) 1383(پـور علـي چنينهمو اصول كلي اشعار كودكانه را برشمرده است پرداخته است

و ويژگي و نبايد انواع و بايدها از تر بر مبناي نظريه هاي شعر كودكان را بيش ها هاي قبل

آثار ياد شده اگرچه به بررسي شعر كودك پرداخته اند، امـا بـه. بررسي كرده است خود

و تأثير آن در  بويژه استفاده از شگردهاي،)كودكان( اقبال خوانندگانبررسي عنصر زبان

پژوهش حاضر به طـور خـاص بـه بررسـي. اند خاص براي نيل به اين مقصود نپرداخته
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مي امكانات زباني در سروده و استفاده از ابزارهـاي زبـاني را بـراي هاي آذريزدي پردازد

ميادبيات تعليمي با تأثير از آثار كالسيك زبان فارسي تبيي . نمايدن

 در گذشتهادبيات كودك.1-2
و حتّـ ها، داستان ها، الاليي ترانهي قدمت قدمت ادبيات كودكان به اندازه و هـا ي واژگـان

كه كودكانه اصطالحات خاص ازهجنبـوانـد بخشـي از ادبيـات شـفاهي بـوده است  اي

و مكتوب شدن ادبيات عاميانه،با. دارند را در خود ادبيات كودك ادبيـاتيناگردآوري

و رسـمي شفاهي كه محتوايي مناسب كودكان داشت، منجر به پيدايش ادبيـات مكتـوب

و مجـزا از ادبيـات، مـورد  قـرار توجـه كودكان شده كم كم به صورت بخشـي مسـتقل

سد.گرفت و قابـل به عنوان مبحثيبيستم، ادبيات كودكانيهدر ،بررسـي شناخته شده

و ازجمله ايران رسـيد؛هب پـيش از آن تدريج از كشورهاي اروپايي به كشورهاي آسيايي

و آثار داستاني ادبيات بزرگساالن از آثار مهم كودكان به در ايران ، ادبيات شفاهي عاميانه

و نياز كودكان به ادبيات، بيش شمار مي تر با بخشـي از ادبيـات بزرگسـاالن تـأمين رفت

بهكهشد مي و و از نظر درونمايه و پسـند كودكـان ويژه جذابيت كالم، هماهنگ با نيـاز

هايي مناسب كودكان در ايـران وجـود داشـته البته در دوران باستان كتاب. نوجوانان بود

و كم بـودن افـراد باسـواد، چيرگـي بـا؛است اما با توجه به در دسترس نبودن امكانات

تـرين نيـاز ايـني شعر نيز بيش در زمينه).10: 1377عريان،(ادبيات شفاهي بوده است 

و ترانه مي گروه سني با اشعار و آهنگ زيبايي داشتند تأمين شده هاي عاميانه كه موسيقي

ش. است كه مورد توجه كودكـان نيـز ساالن بوده فاهي، متعلق به بزرگبخشي از اين آثار

و ترانهو برخي ديگر مانند الاليي قرار گرفته ي كودكـان هاي كودكانـه، از ابتـدا ويـژه ها

و پرداخته شده جرياني كه بتـوان آن در واقع در ايران ). 245: 1383اياغ، قزل(اند ساخته

در، بيشدانستآن روزيرا توليد ادبيات كودكان به مفهوم ام شـكل مشروطهيهدور تر

و تربيت نسل جوان، توجه مسـتقل در اين دوران با توجه بيش.گرفت تر به سوادآموزي

و شـاعراني چـون سـيد اشـرف  و هويت كودكي رونق گرفـت الـدينو ويژه به كودك

اعتصـامي، الشعراي بهـار، پـروين، دهخدا، عبدالعظيم قريب، ملك)نسيم شمال(گيالني 

و  اشـعاري را ... لطفعلي صورتگر، گل گالب، عشقي، ابوالقاسم الهوتي، حسين دانـش

و ادبـي در كنار ساير فعاليت نيز بان جبار باغچه. به زبان كودكان سرودند هاي آموزشـي
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بـه انتشـار آثـاري بـراي نيـز آبادي يحيي دولتو اشعاري را براي كودكان سرودخود،

از.)4/539، 1380ديمحم( كودكان پرداخت در اين ميان شايد بتوان ايرج ميرزا را يكي

معماران ادبيات نو كودكان ايران به شمار آورد زيرا او از اولين افرادي بـود كـه آگاهانـه 

و در ايـن كـار نيـز بـه  و دنيـاي كودكـان زد دست به سرودن اشعاري مناسب با زبـان

پي؛)5/174:همان( موفقيت دست يافت دايش شعر نو در ايران، شعر كـودك نيـز بعد از

و ترانه ي مّلـي بـه آن مجموعـه هـاي عاميانـه هايي برگرفته از ترانـه دچار دگرگوني شد

و گريخته اشعاري را براي كودكـان پديـد افزوده شد؛ مثالً نيمايوشيج به صورت جسته

و افرادي مثـل مح  و احمد شاملو اين نوع شعر را به پختگي رساند كيـانوش، مـود آورد

و.م. آبـادي، پروين دولـت  سـپس فعاليـت. نيـز در ايـن حـوزه فعاليـت كردنـد ... آزاد

و حجـم آثـار  و تأسيس مؤسسات مربوط به ايـن حـوزه، كيفيـت آفرينندگان آثار ادبي،

و هم و نوجوان را رونق بخشيد عـالوه بـر عبـاس يمينـي شـريف چنـين ادبيات كودك

م سرودن شعر كودك، به نسـب، هاشـمي( كودكـان مبـادرت كـرد خـاصيهجلانتشار

1371 :23.(

و شاعران زيادي به فعاليـت در زمينـه ي خلـق بعد از انقالب اسالمي، نويسندگان

و احمدرضا احمدي، مصطفي رحماندوست، و نوجوانان روي آوردند آثار براي كودكان

و اسداهللا شعباني به سرودن شعر بـراي كودكـان، قيصر امين)شاهد(جعفر ابراهيمي  پور

بر در دهه. پرداختند هنرمندان گذشته، افرادي مانند ناصر كشاورز، افشيني هفتاد عالوه

و افسانه شعبان ي پژوهشـنامه در اين دهـه.ي شعر فعاليت كردند نژاد نيز در حوزه عالء
و نوجوان و برخي آثار ايرانـي در حـوزه ادبيات كودك هـاي جهـاني شروع به كار كرد

و مطرح شدند .منتشر

كو گران عرصه در ميان تالش يه جـد توج، در كنارمهدي آذريزديدك،ي ادبيات

و،ات رسمي براي كودكـان به بازنويسي ادبي دسـت بـه خلـق اشـعاري بـراي كودكـان

و آنها را در كتاب  خـود، هشتمين جلـد از مجموعـه كتـاب هشت بهشتنوجوانان زد

.به چاپ رساند 1350، در سال هاي كهن هاي تازه از كتاب قصه

ي چنين با مطالعه هاي آن در اشعار اين كتاب وهم ويژگيو» زبان«با بررسي عنصر

و بـراي ساختار زبـاني ايـن اشـعار، مشخصـات زبـاني آن هـا بـه دسـت خواهـد آمـد

هاي ساختاري زبان اشعار آذريزدي كدامند؟يا زبـان هايي از اين دست كه ويژگي پرسش
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و محتوا چه امك و چه كاستيآثار او در انتقال مفهوم د انات هاي مناسـبي ارد؟ پاسخهايي

در چنين معلوم خواهد شد كه اشعار او در از نظر آرايههم. يافته خواهد شد هـاي زبـاني

و اصوالً زبان به كار رفته در اشعار او تا چه حد توانسـته اسـت چه سطحي قرار دارند؟

 در برقراري ارتباط با مخاطبان خود موفق باشد؟ 

 مهدي آذريزدي بهشتهشت هاي كلي كتاب ويژگي.2

و شامل هاي كهن هاي تازه از كتاب قصهي هشتمين جلد از مجموعه هشت بهشتكتاب
و موش«هشت اثر منظوم آذريزدي است؛ چهار شعر و بچـه«،»گربه و«،»اش بلبل نـادر

و چهـار شـعر» طوطيانه«و» پير دهقان و كرسـي«در قالب حكايت و«،»لحـاف قـوري
و مداد«،»سماور آب«و» خودنويس و و شـعر» كوزه در قالب مناظره سروده شده است

و پير دهقان« . است»اي مجموعه لطايف شكوهي مراغه«حكايتي از بازنويسي» نادر
گربه، موش، طـوطي(ها از ميان جانوران، شخصيتهشت بهشتدر اشعار روايي

بي ها شخصيتو در مناظره)و بلبل لحاف، كرسي، آتش، قـوري،(جان ها از ميان اشياي
و آب زدي تنهـا دو اند؛ در اين ميـان آذريـ انتخاب شده) سماور، خودنويس، مداد، كوزه
و گربه گربه(شخصيت از سه شخصيت شعر اول  » پيشـي«هاي را با نام)ي فرزندي مادر

و ساير شخصيت نام» نازي«و بـه نظـر. انـد نـام هـاي ايـن كتـاب بـي گذاري كرده است
و بـه رسد آذريزدي در نام مي و حساسـيت چنـداني نداشـته گذاري اشعارخود نيز دقّت
ب ترين عنوان سهل هـاي اشـعار او غالبـاً بـر اسـاس نـام سنده كرده است؛ زيـرا عنـوان ها

و اين نوع عنوان در اصـول داسـتان شخصيت از هاي اصلي داستان انتخاب شده نويسـي
مي انواع عنوان و نامطلوب محسوب در).996: 1376نـژاد، قاسم( شود هاي ضعيف تنهـا

و نـامي را بـا اي متفاوت با ساير به شيوه» طوطيانه«گذاري شعر نام اشـعار عمـل كـرده
و كوتاهي برگزيده است؛ شيوه رعايت تـرين هاي مناسـب اي كه از جمله ويژگي سادگي

، كمـي»طوطيانه«با وجود اينكه عنوان شعر).همان(رود عنوان براي داستان به شمار مي
كـ رسد، آذريزدي در شعرخود آن را به شيوه غريب به نظر مي ه در اي زيبا مطرح كرده

:تر است ذهن مخاطب پذيرفتني
مي«  وارد سخن خويش را نه طوطيــگوين طوطيان طوطيانه

»دار طوطي ازدست رفت اگر افتاد در پي حـرف يــار آينـه

)1369:31آذريزدي،(
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 هشت بهشتعناصر ساختاري زبان در اشعار كتاب.3

و نوجـوان، بـه و مورد توجه قرار گرفتن آثار كـودك و اساسي پذيرفته شدن شرط الزم

و قابل فهم براي مخاطبان آن و امـروزي. است كارگيري زبان مناسب زبـان بايـد سـاده

و درهم ريختگي نحوي جمالت در آن به چشم نخورد  و زبان شكسته  پـور، علي(باشد

و نوجوان نوشته شده است بايد تا حـد ). 115و 114: 1383 يعني متني كه براي كودك

و و بدون جا به جايي بوده از جمالت معترضه كلمـات امكان متشكل از جمالت سالم

و حشوگو و البته مفهوم آن براي مخاطب دشوار نباشد تـا باعـث خسـتگي نه دور باشد

زيـرا كودكـان بـا اثـري ارتبـاط برقـرار ). 167: 1384 شـجري،(رها كردن مطالعه نشود 

كه مي و قابل فهم كودكان موضوعات اساسي زندگي را مطرح كنـد«كنند »با زباني ساده

و ساير عناصر زبانيِ آشنا با گـوشو با واژگان ). 159: 1372 شريف، يميني( و تركيبات

و زبان آنها سخن بگويد هاي مهدي آذريزدي نيز بايـد ميـزان در بررسي سروده.و ذهن

.ارتباط زبان اشعاراو با مخاطبان سنجيده شود

 ميزان سالمت اجزاي ساختاري زبان در اشعار آذريزدي.3-1

و اساس زبـان آمـوزي كودكـان اسـت،هگيري پاي از آنجا كه دوران كودكي دوران شكل

و مقدمـهي نادرست از زبان، سبب غلط امكان دارد استفاده ي اشـتباهات زبـاني آمـوزي

و زيان اين بدآموزي از غلط تر باشـد؛ نويسي در ادبيات بزرگساالن نيز بيش كودك شود

و نوجوان باي بنابراين، اولين اصلي كه پديدآورنده د بـه آن توجـهي آثار متعلق به كودك

و مطابق با اصول درست و سالم ايـن. نويسي اسـت داشته باشد، استفاده از زبان درست

و اسـتفاده از زبـان سـالم در ايـن آثـار ديـده  اصل در اشعار آذريزدي نيز رعايت شـده

و به دور از اشكال است، جمالت نيز تا آنجـا كـه. شود مي واژگان آثار آذريزدي صحيح

م و سالم است، كاربرد افعال، ضماير، قيدها،يوزن شعر اقتضا كند از نظر دستوري كامل

و  ب... حروف اضافه و درست استهنيز تقريباً در همه جاي اشعار .هنجار

 هاي به كارگيري زبان در اشعار آذريزدي شيوه.3-2

در ادبيات كودك، زباني براي كودكان مناسب است كه كودكان بدون نياز به تالش زيـاد

و  و واژگـان و اشـتياق بـه خوانـدن، آن را دريافـت كننـد و بدون از دست دادن شـور
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و مفاهيم آن را بشناسند؛ يعني يا«جمالت و و مدرسه كودك آنها را قبالً در محيط خانه

اين نكته را بايد در نظر داشت كـه البته.)165: 1384 شجري،(» ها شنيده باشد در رسانه

و نوجوانان، اصل بر منحصـر كـردن دايـري ويژهدر متون  واژگـان مـتن بـهيهكودكان

كه«ون نيستاهاي قابل فهم مخاطب واژه از كودك مـي از آنجا  سـطح توانـد زبـان بـاالتر

و معمـولي كـودك سطح نوشته بايد كمي باالتر از زبان محـاوره،زبان خود را بفهمد اي

ي جديـد، هاي آشنا كردن ذهن مخاطب با واژه از روش.)97: 1347 نژاد، شعاري(»باشد

هم به و مي كاربردن مكرر آن واژه در طول نوشته است توان اين نوع واژگـان را بـا چنين

ك واژگـان جديـد).93: 1366رهگذر،( ار بردمترادفشان كه براي كودكان آشناتر است به

و بايـد  و اجتمـاعي جامعـه انتخـاب شـوند اي بـه گونـه متناسـب بـا اوضـاع فرهنگـي

و يا ايـن كـه در جمـالت غيـر كليـدي اثرسازماندهي شوند كه يا در خالل معنا شوند

و درك داسـتان در گـرو دانسـتن معنـي آن واژ  خصـوصبيهتعبيه شده باشند كه فهم

مي نباشد گذاري واژگان دشوار، مخاطب را در يـادگيري بهتـر اثـر توان با حركتو البته

و«بدين ترتيب).168-165: 1384 شجري،(ياري داد  كـودك هـم داسـتان را خوانـده

و هم با مقداري لغت هاي تازه آشنا  .)41: 1356محجوب،(»]شده است[سرگرم شده

و عباراتيزديدر اشعار آذر ميي، گاه به كلمات كه ممكـن اسـت بـراي شود ديده

و گـاه نيـز تعـداد ايـن  و يا مخاطب معني آن را بـه درسـتي ندانـد خواننده ناآشنا باشد

با عناصر ناآشنا از حد تعداد معدودي واژه در هر شعر فراتر مي و درك اثر را قدري رود

ب» اغيار«ي كند؛ او در يكي از اشعار، واژه مشكالت همراه مي و معني آن را را به كار رده

امـا در شـعرهاي ديگـر واژگـاني ماننـد)28: 1369آذريزدي،(در پانويس آورده است 

،»رهـوار«،»هـزار«،»صوت«،)13:همان(» اينك«،)28:همان(» يكسر«،)8:همان(» ملول«

ــكوِه«)15:همــان(،»ناهنجــار«،»ســياحت« زنهــار«،»پنــدار«،)17:همــان(،»حــذر«،»ش «

» درخـور«،)همـان(» هجـو«،)37:همـان(» مهمـل«،)34:همـان(» تضـرمح«،)18:همان(

و)41:همـان(» غـرض«،)همـان(» ماشـين تحريـر«،)38:همـان(» شهر فرنگ«،)همان(

را تـا حـدودي بـه اشـعار آذريـزدي را به كار برده است كـه ايـن امـر) همان(» عزت«

و آشـناي كـو  و زبان آنها را از زبان متـداول و نوجـوان دور دشواري كشانده است دك

آذريزدي،(گاه به مدرسه نرفته كرده است؛ در اين جا بايد توجه داشت كه آذريزدي هيچ

و طبعاً با سطح زبـان مخاطبـان خـود آشـنايي چنـداني نداشـته اسـت؛)54-55: 1375
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، تـا بـه) سـال انتشـار اثـر( 1350چنين بايد در نظر داشت كه زبان مخاطب از سال هم

و زباني كه امروز دشوار يا كهن شمرده مـي امروز دگرگوني شـود هاي چشمگيري داشته

يـابي بـه در ايـن بـاره بـراي دسـت. شايد در زمان انتشار اثر وضع ديگري داشته اسـت 

ي شـاعري ديگـر را با اشعار كودكانه توان اشعار آذريزدي داوري نزديك به واقعيت، مي

 1350ود كيـانوش در سـال محمـ. كه در همان سـال بـه چـاپ رسـيده اسـت سـنجيد

براي كودكان منتشر كـرده زبان چيزهاي خود را با نام گونه اي از اشعار چيستان مجموعه

و به نظر مـي  در است؛ وي در آثار خود از واژگان كامالً متفاوتي بهره گرفته است رسـد

به. تري كرده باشد نزديك كردن زبان آثار خود به زبان كودكان، تالش بيش دسـت براي

غـول شـب«: توان به بخشي از يكي از اشعار او در اين كتاب توجه كـرد دادن نمونه مي

ي از همـه/ غار دهـان بـاز كـرد/ تا بخورد هرچه هست/ تاختن آغاز كرد/ آمد به خشم

و آواز رفت/ رنگ رفت، نور رفت/ چيزها تا كه به دل،/ حال رفت، شور رفت/ جنبش

و تـو دور نيسـت/ نور«: چشم به او گفت/»!تار شدم، نور نيست«:/ چشم گفت » از من

و هماهنگي آنها با زبان روز كودكان در اين شعر،).45: 1350 كيانوش،( سادگي واژگان

و زبان مخاطب نزديك كرده اسـت؛ امـا در آثـار آذريـزدي اثر را هرچه بيش  تر به ذهن

و جمله و شـعر فارسـي قديمي زبان شعر را به زبا هاي پردازي كاربرد واژگان ن كهن نثر

مي نزديك و. كند تر و معيـار بنابراين زبان اشعار وي، در همان دوران نيز با زبان متداول

و شـكل هم چنين زبان آشناي كودكان فاصله داشته است؛ در مورد كاربرد واژگان كهن

»رنگـي نمانـددگـر در حنـاي تـو«: توان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد قديم واژگان، مي

از«،)29:همان(»خويشانچونتا تو را گفتن است«،)37:همان( چـون كـه مـوش آمـد

: هـا قابـل ذكرنـدو در موارد مشابه از نوع حروف نيز اين نمونـه)10:همان(»ش برودبر

و شب بازيبهكار نازي« كن«،)7:همان(» روز و تشرزبعد از اين سعي مـوش/ِ توپ

اي داشت در النه جوجـه/ لبلي در شكاف يك ديوارب«،)10:همان(»را از خودت نترساني

:همـان(»ي اميـد از دسـت برد رشتهمي/ نه تقليد حرف بيگانهور«،)14:همان(» كناربه

مي؛ از ميان افعال نيز اين نمونه)29 را«: توان برشـمرد ها را بـه فـرعمكـن اصـل خـود

را«،)28:همان(»بدل هـا كنـي رچـه ايـن گفتـهه«،)31:همـان(» كني بدنامهميطوطيان

و سـرما«،)30:همان(»خوري پشيمانيميتر بيش/تكرار تـواني نمـي تو چـوب خشـكي

پـردازي نيـز جمالتـي از ايـن دسـت بـه چشـمي جملـه در شـيوه)32:همـان(»خورد
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و حيا نميهيچ«: خورند مي و فـنرازندگي«،)7:همان(»فهمد شرم »اسـت هـزار فـوت

تا/ه برده به كار مادرش گفت حيل«،)10:همان( ،)30:همـان(»بر مراد او برويخواجه

بـه)41:همـان(»اسـت بد حالينه جايور نباشد/ آب اگر هست اصل مقصود است«

ك هاي خود، به گونه يزدي در بازنويسيرسد آذر نظر مي السـيك اي خود را وامـدار آثـار

و امانتداري مي و خواسته است شرط وفاداري به متن يت كنـد؛ از ايـن رو را رعادانسته

.هاي او به فارسي كالسيك نزديك است زبان بازنويسي

ــم ــاعر ه و ش ــه ــطالحات عاميان و اص ــارات ــان، عب ــرد واژگ ــار ب ــا ك ــين ب چن

و روزمره متداول است، كوشيده زبان شعرو هايي كه در زبان گفت المثل ضرب خـود گو

و را به زباني آشنا تبديل كند كه در بسياري جاها نيز  بـر غالبـا اين موضـوع موفق بوده

و زبان روايت داستان هماهنگ ثير نامناسبي نداشتهأت شعريكدستي  . شده استو با متن

چنين به نظر محققان هرچند اثر بايد مرزهاي خـود را بـا زبـان شـفاهي حفـظ كنـد هم

و ظرفيت استفاده و ظرايف ميي گاه به گاه از لطايف تقويـت تواند بـه هاي زبان عاميانه

بـه زبـان نزديكي زبان شعر آذريـزديي بارهدر ). 193: 1387بابايي،(متن كمك برساند 

: ها اشاره كرد توان به اين نمونه عاميانه، از نمونه واژگاني كه در اشعار او به كار رفته مي

و مـي«،)15: 1369آذريـزدي،(»انگـارام من هم آخر پرنده« »ادا اطـوار كنـد بـازي

غرولنـد تـو«،)34:همـان(» داري؟جزجگـر مگر آخر«،)8:همان(»شنگول«،)17:همان(

ي آدم از تـو بچه«،)38:همان(»استخروس قنديدلبري كارِ«،)35:همان(»ثمر داري بي

و سبب ايجـاد ها كه در بيش اين واژه)17:همان(»تر استُگنده تر موارد با متن پيوند يافته

و اند؛ اما گاهي ناهماهنگي نشده آن را دچـار نـوعي نيز بـه يكدسـتي مـتن آسـيب زده

كـه جـاي» ادا اطوار«و»جِزِ جگر«،»گُنده«اند؛ مانند كاربرد واژگان نوسان در زبان كرده

و هماهنگي الزم را با بافت اثر ندارند؛ در حـالي كـه از  و تجانس خود را در شعر نيافته

و مفهـوم جمـالت اسـت هـا بـا بافـ اصول نوشتن براي كودكان هماهنگي واژه ت مـتن

)51-50: 1353ابراهيمي،(

و چنين آذريزدي هم در به كـار گـرفتن اصـطالحات عاميانـه نيـز كوشـش داشـته

و حتّي زبان گويشي ناحي و كنايي زبان عاميانه رايهبسياري از عبارات اصطالحي يـزد

و شوت«مانند عبارت  و شـ گر تو بـه«:، به زبان شعر آورده است»شت كـاروتشـت

هـا از ايـن، سـاير نمونـه)9: 1369آذريـزدي،(» خورد تير تو هميشه بـه سـنگمي/ كني
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، گفت«: قرارند ،)10:همـان(» كه خوب فهميدم!جانمنازي از شوق لب به خنده گشود

» چه داري كه گرمـي آرد بـار؟بخاربيتو«،)8:همان(» چقدر بي ادب استبرسر خاك«

و)34:همان(» خانه را روي سر تو برداري/ آب جوش آريدو مثقالتا«،)32:همان(

ما هم و شوت كار كني«: نندچنين جمالتي خورد تيـر تـو هميشـه بـهمي/ گر تو به شت

از بــازاركــم كــنخــودزحمــت«،)37:همــان(»كــارت زار شــد«،)9:همــان(»ســنگ

را«،)37:همان(»من »ال دور اسـتبچه غمي داشتي«،)11:همان(»به جا نياوردممن شما

از«،)12:همان(»؟ حاصلش اينهاست؟رسمش اين است«،)11:همان( مـنم مـنم لب ببند

در اشعار مورد نظر مقدار).34:همان(»گوشمان كر شدسرمان رفت«،)42:همان(»گفتن

ها وارد شده است كه عالوه بر نزديك شـدن زبـان داسـتان بـه توجهي از اين نمونه قابل

و افزاي و نزديكيش دايرهزبان مخاطب، و نوجوان، فضاي كالسيك متن ي زباني كودك

و اي پيونـد بـا مـتن به خـوبين جمالت عاميانه،زبان آن به ادبيات سنتي نيز حفظ شده

و نزديكـييهنكت.اندهيافت بـه زبـان هـاآن قابل توجه ديگر اين كـه سـادگي جمـالت

نكلم ورودعاميانه، موجب  و در بررسي جمالتشات شكسته در متن اشـعار تقريبـاً ده

تنها در يك مورد در جايگاه قافيه، به جـاي. كنيم اي برخورد نمي شكستهي كلمه به هيچ

، البته گـاهي نيـز)8:همان(»خاك روش نشست«: استفاده كرده است» روش«از» رويش«

و نارسايي ننـه«: هاي نمونه هايي همراه بوده است؛ مانند كاربرد زبان عاميانه، با اشكاالت

دسـت بـر دلـم«و يـا» دست از سرم بردار«به جاي)15:همان(»دست از دلم بردارجان 

رامن«،»نگذار و يـخهواي تو را«،)32:همـان(»دارمتـوي بـرف تـوروي سـر خانـه

:همان(»چه خبر از جهان مگر داري؟«،»روي سر بگذاري«به جاي)34:همان(»برداري

و خـوش/ اول كار خاصـيت دارد«،»چه خبر است؟«ي مانندا به جاي جمله) 34 زبـاني

و» تملـق«و» زبـاني چـرب«را بـه معنـي» گربـه رقصـاني«كه)10:همان(»رقصاني گربه

زيـر پـر بشـكني گـر تـو/ آتشي را كه من به دل دارم«به كار برده است؛» زباني خوش«

مي)35:همان(»داري در«كه به معنـي»ر پر داشتنزي«رسد در كاربرد عبارت كه به نظر

معني تصويري آن را در نظـر) 8:11524،ج1373دهخدا،(است» حمايت خويش داشتن

و منظور  آتش است كه اين مفهوم، اندكي بـا دشـواري دريافـت» در كنار داشتن«داشته

.شود مي
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هايي را وارد شـعر كـرده اسـت كـه المثل ضرب ها نيز آذريزدي در برخي موقعيت

و»ج«گـران، گـروه سـني به باور پـژوهش. اند تر اشعار او شدهو غناي بيش سبب لطف

و آذريـزدي نيـز چنـد)42: 1356آهـي،(يابـد هـا را بـه خـوبي درمـي المثل، ضرب»د«

د ضرب هـا المثـلر اشعارخود گنجانده است؛ اين ضربالمثل را هماهنگ با رواني زبان،

،)37:همـان(»در حناي تو دگر رنگي نمانـد«:دان گاه تقريباً به صورت كامل در شعر آمده

آشخواستي ميتر داغ« ز : المثلي شـده اسـت اي به ضرب گاه نيز اشاره)37:همان(»كاسه

آن)36:همان(»و بنشين راستقاچ زين را بگير« قـاچ زيـن را محكـم بگيـر«، كه اصـل

داشـت بايد توجـه).10:15252ج1373دهخدا،(است».كشت نيفتي، اسب سواري پيش

و عبارات مشهور در متن، گـاه ممكـن المثل تالش در گنجاندن تعداد زيادي از ضرب ها

و سـلب تمركـز مخاطـب از پيـام اصـلي داسـتان گـردد؛  است باعث تصنعي شدن متن

. ها استفاده كند المثل بنابراين، بهتر است شاعر در شعر خود به صورت متناسب از ضرب

.شود ها ديده نمي المثل افراطي ضربرد در اشعار آذريزدي نيز كارب

و موجـب ديرفهمـي موارد ديگري كه گاه در اشعار آذريزدي به چشم مـي خـورد

و منظور شاعر شده است، برخي از نارسايي و پيچيدگي هدف هايي است كـه هاي زباني

و افزون بر آن كه دريافت در تعدادي از ابيات ديده مي و مفهوم شـعر را تـا شود منظور

و گيرايـي آن نيـز كاســته اسـت ازهانـد  و دشــوار سـاخته، از لطــف از ايــن. اي پيچيـده

مي نمونه :توان نام برد هاي معدود كه تعدادشان در واقع بسيار اندك است، اين موارد را

و مانـد در النـه« كـاربرد)15:همـان(»دار غـماش از غـم نـاتواني/ جوجه ترسيد

به»دارغم« كه قبل از آن آمده، از لطـف شـعر كاسـته اسـت؛»غم«ي ويژه با وجود واژه،

ز دشمن چنـين پنـاه/شعاربلبالن را چنين خوش است/ي بلند مكن شكوِه از النه« ما

و جاي گوشه كنار/ آريم بـه معنـي» شـعار«بهتـر بـود چنانچـه)17:همان(»روي ديوار

عـد از آن وقـتب«شـد؛ به كار رفته است، در پانويس شـرح داده مـي» روش«و» سنت«

و نشاط و/ شادي است و عيش و كنارروز پرواز در اينجـا مشـخص)18:مـانه(»بوس

مي،نيست بلبل كم كه فرزند خود را به صبر را خواند تا و رسـم زنـدگي و راه كم پرواز

و كنار«بياموزد، از  در«چـه مقصـودي داشـته اسـت؛» بوس غيـر از ايـن طوطيـان كـه

» گرچه يار غم اسـت«ي جمله)28:همان(»رچه يار غم استگنيست غمخوار/ اند چمن

و بـه حـوزه بيت را از مقصود طوطي كه گوينده ي جديـدي واردي آن است دور كرده
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را ساخته كه باعث پيچيدگي معناي بيت شده است؛ زيـرا طـوطي مـي خواهـد طوطيـان

و غيرطوطيان  ا) غيرهمجنسان(دوست و قصد و بيگانه معرفي كند تواند نميورا دشمن

و خود گمـان مـي«بيان اين نكته باشد كه دوستي سبب غمگيني است،  / بـرد دلقكي بود

و» دوست داشته شـده«را به معني» دوستدار«كه)30:همان(»شد كه همي دوستدارتر مي

يك«به كار برده است؛» داشتني دوست« و گـوش/ شنيدصداي ريزناگهان هـا تيـز كـرد

را به معني صـداي نـازك كـه از حيـواني ماننـد» صداي ريز«كه)8:همان(»چشم به در

و شايد كاربرد موش شنيده مي تـر در اين موقعيت مناسب» صداي زير«شود به كار برده

بود؛ عالوه بر آن، فعل مصرع دوم بدون قرينه حذف شده كه شايد مقصود آن باشد كـه 

و چشم به در كرد گوش« ور نباشـد نـه/مقصود است آب اگر هست اصل«؛».ها تيز كرد

بي)41:همان(»جاي بدحالي است و در در حالي كه بيت در تعريف آب آمده است شك

و«نبودن آب جاي بدحالي است؛  مـنم كـه/تـواني خـورد سرما نمـي تو چوب خشكي

و پنبه پروارم و از پشم مي)32:همان(»گرمم بـه» تـواني خـورد سرما نمـي«رسد به نظر

اگـر زبانـه كشـم«باشد كه اندكي به دشـواري افتـاده اسـت؛» نداريطاقت سرما«معني 

اگـر«كه در واقع مقصود)33:همان(»گرفتارماگر به پاي كسي برخورم/كنند خاموشم مي

است؛ چرا كه بيت از زبان آتشِ زير كرسي بيان شـده اسـت؛» پاي كسي به من برخورد

من« آ/هست فوالدي سرشچونخط از)38:همان(»خرشهست يكسان اولش تا كـه

به»سرِ فوالدي«زبان خودنويس،  عمر تو خيلـي كـه باشـد«نسبت داده است؛»خط«را

در اين بيت، شـاعر حـداكثر طـول)38:همان(»اي عمر من ده سال هم كم گفته/اي هفته

و نيـز در شـعر» يك هفته«را» مداد«عمر  توصيف كرده كه اندكي دور از واقعيت است

بر قرينه و يا مبالغهاي دست اگـر«خورد؛ آميز اين موضوع به چشم نمي اي تعبير طنزآميز

گويـد مـي)40:همـان(»سفت اگر شد، زير پايم محكم است/ شل بود رنگ من كم است

و  شُلي و اگر دست سفت شد، زير پايم محكم است كه با توجه به اين كه منظور سفتي

و نوشته كم و پررنگي مداد م رنگي و پيچيده بـه نظـري آن است، عني مصرع دوم دشوار

و شـر داريكه/ ديگر اي بي هنر چه داري كار«رسد؛ مي )36:همـان(»فضولي بـه خيـر

» كـاري بـه كاركسـي داشـتن«و» فضولي كـردن«را به معني» فضولي به چيزي داشتن«

و رواني نيست، به و نوجـوان باشـد؛ آورده كه كاربرد متداول ويژه كه مخاطـب كـودك

ميلسا« دل» داريدل«)17:همان(»داردلتا شود روزي آدمِ/ خوانَد ها نيز درس به معني



و ويژگيبررسي عنصر 81»مهدي آذريزدي«هاي آن در اشعار كودكو نوجوان زبان

و نترس بـودن«و جرأت داشتن را كه معموالً به معني رود حاصـل بـه كـار مـي» شجاع

داند كه شايد بهتر بود حاصل درس خواندن را با مفاهيم آشناتري بيان درس خواندن مي

و يا اگر معاني ديگـر مي  دهخـدا،(»پرتحمـل بـودن«و»پرتـواني«ماننـد» داريدل« كرد

ج1373 را در نظر داشت، بهتر بود معني مورد نظرخـود را در پـانويس ذكـر) 7:9702،

.كند

و شيوايي شعر كه از ويژگي در اين نمونه رود، هاي مهـم آن بـه شـمار مـي ها، رواني

و قالب آن قرار گرفته اس و وزن ت؛ در حالي كه كودكـان بـا اشـعاري تحت تأثير محتوا

و بيش مي بهتر و معني تر ارتباط برقرار و سهولت بخوانند كنند كه بتوانند آن را به رواني

. آن را دريافت كنند

 كاربرد صنايع ادبي در اشعار آذريزدي.3-3

و آرايش كالم در متون داستاني كه به صورت شعر بيان شـده به كار بردن سخن آراسته

ي كودك،و به ويژه در آثار ويژه)96: 1389فروغي،(كند باشد، به ارتقاي متن كمك مي

و فهم مخاطب دور مـي كاربرد بيش از حد آرايه بنـا. دارد هاي ادبي، شعر را از دريافت

و معنوي كه نمـي به يافته را هاي پژوهشگران، كودكان از صنايع لفظي تواننـد مفهـوم آن

و صنايع ادبي، شـعر كـودك نمي دريافت كنند، لذتي و استعاره و كاربرد زياد مجاز برند

و ديرفهم مي چنـين بايـد در نظـر؛ هـم)162-161: 1372يميني شريف،(سازد را دشوار

ميي كودكان، آرايه داشت در آثار ويژه و هايي ارزشمند تلقي شـوند كـه داراي نـوآوري

و پيش و البتـه متناسـب بـا دنيـاي كودكـان باشـند پا افتاده به شمار نياينـد تازگي باشند

و يازده).212: 1383اياغ، قزل( مي كودك از سنين ده تواند زبـان هنـري را درك سالگي

و ديگران،(كند  بـر آذريـزدي اشـعارو از آنجا كه گروه سني مخاطـب)42: 1356آهي

كـان كود(»د«و»ج«اساس توضيحي كه پشت جلد كتاب اشعار او آمده گروهاي سـني 

و نوجوانان دوره سال از)ي راهنمايي هاي آخر ابتدايي هستند، شايد به كـاربردن انـدكي

در؛و ميزان لذت بردن مخاطب بيفزايد اشعارتوانست به لطف صنايع ادبي مي اشـعار اما

و پيچيدگي به نمونه،يزديآذر بايـدوخـوريم هاي زبان هنري برنمـي اي از صنايع ادبي

و گيرايي آن استاوهنري بودن زبانيهگفت كه تنها جنب زيرا صـنايعي؛همان سادگي

و انگشت شمار است كه البته گاه منجـر كه در اشعار او به كار گرفته شده، بسيار معدود
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، صـنايع ادبـي در اشـعار آذريـزدي به خلق ابيات زيبايي هم شده است؛ اما به طور كلي

و مي او جايگاهي ندارند و خيـال فارغ از آرايهتوان گفت اشعار و صنايع ادبـي انگيـز ها

و تنهـا. است شايد بتوان چنين استنباط كرد كه آثار آذريزدي در اين كتاب، شعر نيسـت

از اند كه صاحب نظم است، يعني در واقع، اشعار او حكايات منظومي نظران ادبي آن نوع

به ناميده» منظومه«شعر را  و بر اساس تعريف منظومه گران، اين نـوعي پژوهشلهوسي اند

و قافيـه سـاخته هايي اشعار داستان و قالـب و بـا اسـتفاده از وزن اند كه در قالـب شـعر

بت.)80: 1355 كيانوش،( اند شده و وان گفت چنين اشعاري چون از خيـال شايد انگيـزي

آن صنايع ادبي خالي و جذابيت كالم در و رواني و ها بيش اند، رسالت موسيقي  تر اسـت

. ها داشته باشند، اين ضعف آشكارتر خواهد بود چنانچه ضعفي در اين جنبه

و و در نهايـت روانـي آذريزدي در اين اثر، گاه نيز زبان بسيار زيبايي به كار گرفته

و  و زيبا را سروده است؛ اين ابيـات از ابيـات پركشـش سادگي، برخي ابيات بسيار نغز

ب دلنشين و بـرد؛ مـثالً در شـعره خاطر سپردن آنها لـذت مـي اند كه مخاطب از خواندن

و موش« ميي مادر به فرزند خود اين گربه» گربه كه گونه نصيحت موش را ما بـه«:كند

مي/ گيريد حيله مي و پوشال/ گيرد حيله با حرف خوب كـم بعد كـم/ آتش اول به كاغذ

مي)9: 1369آذريزدي،(»گيرد به چوب مي و در ادامه :گويد؛

مـار را بـا زبـان خـوش/ بدزباني جواب بـد دارد/ي خوشدلي زبان خوش است مايه«

:و بعد ادامه مي دهد)10:همان(»موشِ ترسو كه جاي خود دارد/ گيرند

و خودخواهند موش« و سنگين بـاش/ ها خودپسند و قنـد دوسـت/ اندكي باوقار گـردو

و شيرين باش/ دارند مي ).11:همان(» در سخن چرب باش

و بچه«در شعر و پشـتكار تشـويق مـي»اش بلبل و بلبلِ مادر فرزندش را به صـبر كنـد

:گويد مي

).17:همان(»دانه دانه است غله در انبار/ اندك اندك شود درخت بزرگ«

مي» لحاف كرسي«در شعر :گويد لحاف به كرسي

د/ي نيش ام زگوشه كني سينه اگرچه پاره« » بـردارم سـت من آن نيم كـه بـه قهـر از تـو

و مدادخود«؛ در شعر)32:همان( :نيز ابياتي زيبا دارد» نويس

؛)39:همان(» عمر آهو كمتر است از سوسمار/ عمر هم چندان ندارد اعتبار«

و زر است شيشه/ هاي جوهر است عمر تو در شيشه« ؛)همان(»ي عمر تو سيم است
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؛)همان(»ت كندخود دكان خويش را غار/ چون به ولخرجي كسي عادت كند«

را« را/ چون تجمل شيوه شد درويش .)همان(»خود كند ويران سراي خويش

 كاربرد موسيقي در زبان شعري آذريزدي.3-4

و معـاني را بـا موسـيقي مـي كودك زيبايي كالم را در موسيقي آن باز مـي آميـزد يابـد

مي«.)15: 1355كيانوش،( و آهنگ آنچه نخست كودك را به طرف شعر جلب كند وزن

و ديگران،(» آن است سن،)91: 1356آهي و وسـالو هرچه كودك كم تـر باشـد، قالـب

و كلمـات انتخـاب شـده وزن شعر بايد هيجان و بر مبناي بازي بـا صـداها انگيزتر بوده

كو).202و 218: 1383اياغ، قزل( باشد و نيـز وزنـي وزن شعر كودك معموالً و روان تـاه

و نشاط و هـر مصـراع از شـعر كـودك، غالبـاً دو ركـن عروضـي دارد ضربي آور است

).80: 1389جاللي،(

آن) مستفعلن(» رجز«،)فاعالتن(» رمل«،)مفاعيلن(» هزج«بحرهاي هـاو مشـتقات

).61: 1383پور، علي(دانند را امروزه پركاربردترين اوزان شعر كودك مي

ك و سپس قالب اهميـت دارد؛ بهتـرين قالـب بـراي اشـعار در شعر ودك ابتدا زبان

و سال، قالب مثنوي آن هم در وزن و كم هجا است متعلّق به كودكان كم سن هاي كوتاه

و در نتيجه از قافيه -21: 1383سرامي،(ي خوش مثنوي لذت مي بردو كودك از تكرار

 موسـويان،(ه سـني اسـتفاده شـده اسـت تر در اشعار اين گـرو اما قالب مثنوي، كم؛)27

و نوجـوان از ابتـدا تـا)55: 1389 و قالب چهارپاره پركاربردترين قالب شعري كـودك ؛

و محـدوديتي هـم بـراي ابيـات در چهارپاره، قافيه. وز بوده استامر سازي آسان اسـت

و نوجـوان از ايـن قالـب همـين  و شايد از داليل استقبال شـاعران كـودك وجود ندارد

و نوجوان در قالب.)54: همان( هاي آن باشد يژگيو هـاي مختلـف امروزه اشعار كودك

هـاي شـوند؛ از قالـبمي نيز سروده ...و» ترجيع بند«،»قالب نيمايي«،»غزل«ديگر مانند 

و قصيده كم مي قطعه .شود تر استفاده

و جذب كودك مؤثر است با؛قافيه نيز در آهنگين كردن شعر زيرا كودكان از بازي

و حروف لذت مي و آهنگ كلمات چنـين هـم) 160: 1372يمينـي شـريف،(برند صداها

مي وجود قافيه به خوش (كند آهنگي شعر كمك و ديگران،. ).92: 1356 آهي
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و دلـزده نشـوند از آن يمينـي(جا كه شعر كودك بايد كوتاه باشد تا كودكان خسـته

همطول هر مصر) 162: 1372شريف، و چنـين اع كه متناسب با اركان عروضي آن است

.تعداد ابيات هر شعر نيز بايد درنظر گرفته شود

و مـوش«در اشعار آذريزدي سه شعر و سـماور«و» يانـه طوط«،»گربه در» قـوري

لن«وزن هم سروده شده» فاعالتن، مفاعلن، فع و بچـه«چنين شعر اند، در وزن»اش بلبل

فع« مفاعلن، فعالتـن، مفـاعلن، فـع«در وزن» لحاف كرسي«، شعر»لن فعالتن، مفاعلن،

آب«، شعر»لن و و مـداد«و شعر» فاعالتن، مفاعلن، فعلن«در وزن» كوزه » خودنـويس

انگيز نيستند؛ اما سروده شده است كه از اوزان نشاط» فاعالتن، فاعالتن، فاعلن«در وزن

ن در دسته و آذريـزدي در مـوارد. وجوان قرار دارنـدي اوزان پركاربرد براي شعر كودك

.بسياري نيز از اختيارات شاعري استفاده كرده است

و موش«سه شعر هشت بهشتآذريزدي در كتاب آب«و» طوطيانه«،»گربه و » كوزه

و دو شعر و سـماور«و» لحاف كسي«را در قالب چهارپاره را در قالـب قطعـه» قـوري

و«سروده است؛ قالب شعر  و قالـب شـعر»اش بچه بلبل و مـداد«، قصـيده » خودنـويس

. مثنوي است

و به آساني قابل درك قافيه در اند؛ اما آذريزدي كـم ها در اشعار او معموالً ساده تـر

و بـه خاطرمانـدني اسـتفاده كـرده اسـت آن و جذاب ي او در زمينـه.ها، از واژگان زيبا

و افعالي كه در جايگاه رديف قرا ميگزينش واژگان درر گيرند نيـز ويژگـي خاصـي را

و رديف نظر نداشته است؛ قافيه ،»بـازي«،»نـازي«: انـد ها در اشـعار او از ايـن دسـت ها

،»بي ادب اسـت«،»بخورم«،»ورم«،»در«،»يكسر«،)7: 1369آذريزدي،(» ناهار«،»شكار«

،»بگيـر«،»بپـذير«)8:همـان(، فداي سرت، خبـرت،»مادر داد«،»سر داد«،»عجب است«

،»دسـت«،»هست«،»سياه كند«،»تباه كند«)28:همان(،»رفتي«،»افتي«،»سخن«،»دشمن«

مي)29:همان(» فسانه نبود«،»طوطيانه نبود«،»رام«،»بادام« توان بـر در يكي دو مورد نيز

با» ننه«ي در جايي واژهپردازي او ايراد گرفت؛ مثالًيهقاف :تقافيـه كـرده اسـهم»چه«را

چون كه گفتم بيا تـو/ موش خوبي، ولي به جانِ ننه/ گفت يك موش ديدم اي ننه جان«

و رفت/ را بخورم ).8: همان(» يعني چه؟. ناسزا گفت

» لحـاف كرسـي«هـا در شـعر در بررسي اشعار آذريزدي بايد گفت طـول مصـراع

و در اشعار ديگر متوسط به نظر مي ن اندكي طوالني، و تعـداد ابيـات يـز در اشـعار رسند



و ويژگيبررسي عنصر 85»مهدي آذريزدي«هاي آن در اشعار كودكو نوجوان زبان

آب« و و كرسي«،»كوزه و سماور«و» لحاف و متناسب با گروه سـني مـورد»قوري ، كم

و18بيت،16نظر است؛ يعني به ترتيب بلبل«بيت،52در» طوطيانه«بيت؛ شعر28بيت

و موش«بيت،65در»اشو بچه و70در» گربه و مـداد«بيت بيـت82در» خودنـويس

ميسروده شده اند كه براي  و نوجوان بيش از حد طوالني به نظر .رسند مخاطب كودك

 به كارگيري محتواي مناسب در اشعار آذريزدي.4

و افكاري كه در ادبيات كودكان بيان مي  شوند بايـد ارزشـمند بـوده، به طور كلي مفاهيم

و ارزشچنين هم و روش زنـدگي شخصيت، منش هاي اخالقي آنـان را پـرورش دهـد

و  و بزرگسالي را به آنان بياموزد فردي به).51: 1345نژاد، شعاري(اجتماعي در كودكي

و فلسـفي،»ج«طور جداگانه براي كودكان گروه سني ، مفاهيمي ماننـد تخـيالت علمـي

هـاي هـا، ماجراهـاي قهرمـاني، داسـتان حـال موضوعات واقعي، زندگي اجتماعي، شرح

و تاريخي  و مباحث علمي و عاطفي و ديگـران، آهـ(عشقي و بـراي)64-63: 1356ي

هـاي تـاريخي، شـرح، نيز مضاميني از جملـه معرفـي شخصـيت»د«كودكان گروه سني

و داستان و اختراعات مي اكتشافات امـا بـه).11:همـان( شوند هاي عشقي در نظر گرفته

و اين نكته ي بسيار مهم نيز بايد توجه داشت كه هرچنـد بـار مسـئوليت مهـم آمـوزش

هـدف اصـلي ادبيـات«كودكان بر دوش پديدآورندگان ادبيات كودك است، امـا تربيت

و نصـيحت  و افزودن بر اطالعات مخاطـب نـه پنـد  محجـوب،(» كودكان داستان است

و لذت)46: 1356 و ايجاد عادت مطالعه نيز از ويژگيو سرگرم كننده هـاي بخش بودن

؛ بنـابراين، در ادبيـات)35: 1384ي،القرايـ سـلطان(روند الزم ادبيات كودك به شمار مي

و داستان به درس اخـالق تبـديل شـود نـژاد، شـعاري(كودكان نبايد داستانگو به واعظ،

و(»ي آمـوزش مسـتقيم قـرار گيـرد نبايد وسـيله«كودك نيزو شعر) 140: 1382 آهـي

).92: 1356ديگران، 

و حكمــت ــدآميز ــخناني پن ــزدي س در در اشــعار آذري ــوز ــاي ضــمن گفتگ آم وه

مي شخصيت و بيش از حد راوي در متن مواجه نيسـتيم آيد؛ ها در. اما با حضور مستقيم

و سـخن گفـتن بـا،گيـري تأكيـد بـر نتيجـه،، به نصيحت شعر نيز شاعرپايان دخالـت

اخالقـييهاين روش مطابق با اصول ادبيات كودك است كه نتيجـ. پردازد مخاطب نمي

تص به صورت بايد و بدون و مستقيمضمني (گويي باشد ريح تـا)94: 1347نژاد، شعاري.
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(مورد نظر مؤلف برسديهخود مخاطب به نتيج و همچنين تأكيد)46: 1356محجوب،.

و نوجوان از داستان، مخالف اصول ادبيـات كـودك نويسنده بر لزوم نتيجه گيري كودك

در ايـن كتـاب محتواي سه شعر انتخابي آذريزدي).73-72: 1364رحماندوست،( است

و  و روايت توجـه و محتواي چهار شعر ديگر مناظره است؛ طبعا قصه و داستان حكايت

مي عالقه و گفت) 160:1372يميني شريف(كندي كودك را به شعر جلب وگـوو مناظره

و نوجـوان قـرار داشـته نيز از نخستين شكل هاي ادبياتي است كه مـورد توجـه كـودك

.است

به بخشي از اندرزنامه و دستورهاي اخالقي كه ي ساسـانيان رواج ويـژه در دوره ها

زيادي داشتند، عبارت از گفتگوهايي است كه در مشهورترين اثـر ادبـي پـيش از اسـالم

و هـم يعني منظومة درخت آسوريك ديده مـي  و مـورد توجـه بزرگسـاالن چنـين شـود

دو شخصـيت؛ منـاظره اغلـب بـين)185-1:184،ج1381محمدي،(كودكان بوده است 

در اتفاق مي و آذريزدي نيز در اشعار خود از همين اصل پيـروي كـرده اسـت، امـا افتد

و كرسي«شعر  و بعـد شـرح داده مـي» كرسـي«و» لحـاف«ي، ابتدا مناظره»لحاف شـود

وي شعر را مورد خطاب قرار مـي وارد شعر شده، شنونده» آتش« و از سـودمندي دهـد

).32-31: 1369آذريزدي،( گويد گمنامي خود مي

و جنبه و حوادث بيش از توصيف  هاي ديگـر از آنجا كه در ادبيات كودكان، اعمال

ه،)26: 1345نژاد، شعاري( داستان اهميت دارد و و انگيـزه نبودن خالقيت ي الزم يجان

گوها، موجب بروز نوعي يكنواختي در محتواي اشـعار آذريـزدي شـدهو در برخي گفت

ص مياست؛ در و در نتيجـه توانست با اندكي نوآوري، گفتگوهـا را تـازه ورتي كه او تـر

و اندرز بيش خود را جذاب اشعار و پند توجهتر تر كند؛ اما آذريزدي به مفاهيم آموزشي

و غير كودكانه را در سروده و اندرز و زبان پند :هاي خود به كار برده است داشته

ز دشمن كسـي حـذر/ اش گاه ساده گه دشوار چاره/ زندگي را هزار مشكل هست« گر

اي بسته شش طـرف النه/ تو هنوز از قفس نديدي هيچ/ بيند از دشمنان بسي آزار/ نكند

)17: 1369آذريزدي،(» به حصار

و بـه همـراه در عرصه ي ادبيات كودك، شعري پذيرفته است كه با ديدگاه كودكانه

را)208-206: 1383غ،قزل ايا(احساسات كودكانه بيان شده باشد ؛ امـا آذريـزدي زبـان

و بيان خيال و زيبايي پردازي در آفرينش و هـاي شـاعرانه بـه كـار نمـي آفرينـي ها گيـرد
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و روان بيان مي و احساسات خود را به زباني ساده كند، بنابراين، در اشعار او از ديـدگاه

ات خود او است كه احساسات در اشعار او، همان احساس. احساس كودكانه اثري نيست

و حيوانات بيان مي و از زبان اشياء و موضوعات مربوط به آن در.شـود نسبت به جهان

و ادبـي، بـه تنهـايي باور پژوهش و مطابق با قوانين زبـاني گران، به كار بردن زبان سالم

و طنز بايد از ويژگـي سبب لذت بردن كودك از شعر نمي و خوشي و شادي هـاي شود

ب را. اشدشعر كودك و جذاب است كه احساسات او در واقع شعري براي كودك جالب

و شخصـيت  و همذات پنداري با شـعر و به او امكان همدردي را تحريك كند هـاي آن

).219-218:همان( بدهد

و مداد(اي او پرهيز از فخر فروشي محتواي اشعار مناظره ، ارزشـمندي)خودنويس

را)طوطيانـه(ترك صحبت اغيار،)لحاف كرسي(برخي افراد گمنام و حـد خـود ، قـدر

آب(شناختن و بي)كوزه و سماور(جا، پرهيز از قضاوت و پشتكار)قوري بلبـل(، صبر

و مـوش( فريب سخنان فريبنده را نخـوردن،)اشو بچه و)گربـه ، نكـوهش ولخرجـي

و تجمل و مداد(هوسراني درو مفاهيمي از اين دست است؛ در حـالي كـه) خودنويس

و نوجوان، بايد بيش و ديگـران هاي كودكان درباره تر از كنجكاوي شعر كودك ي محيط

، وطبعاً موضـوع شـعر بايـد مربـوط بـه دنيـاي)209: 1383 اياغ، قزل(سخن رفته باشد

و ديگـران،(كودكان باشد تـر بـا؛ امـا محتـواي اشـعار آذريـزدي كـم)90: 1356 آهـي

و احس دغدغه و افكار و نوجوان نزديكي داردهاي روزانه او دراين اشعار،. اسات كودك

و  و انـدرز افكـار و بـا زبـان پنـد احساساش را نسبت به مسـائل مختلـف بيـان داشـته

و نوجوان عرضه كرده است هاي تعليم ر(خود را به كودك  آذريـزدي،.ك.بـراي نمونـه

كـ).17: 1369 و طـوالنيه گاه در دسته بندي اشعار برحسب مخاطبـان، اشـعاري را تـر

دهنـد؛ در حـالي كـه در ايـن آيند به گروه سني نوجوانان نسبت مـي دشوارتر به نظر مي

و عالقه بندي بايد به نياز تقسيم و مندي ها هاي مخاطبان توجـه شـود نـه سـطح سـادگي

و ساختار اثر  ؛ بنابراين، شايد بتوان گفـت اشـعار)220: 1383 اياغ، قزل(دشواري محتوا

و مفاهيم از جمله آثاريآذريزدي نيز است كه هر چند بر حسب سطح دشواري واژگان

و است، نمي براي گروه سني نوجوان قابل فهم توان آنها را آثـاري هماهنـگ بـا نيازهـا

.ي سني به شمار آورد هاي اين دوره سليقه
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 گيري نتيجه.5

و كـرده، هاي وزني ايجـاب مـي زبان اشعار آذريزدي، تا آنجا كه ضرورت زبـاني سـالم

و اشتباه به و عبـاراتي اما هاي زباني است، دور از اشكاالت در اشعار او، گاه بـه كلمـات

و درك اثـر را قـدري بـا مشـكل برمي خوريم كه ممكن است براي خواننده ناآشنا باشد

و چه در زمينـه، چه در زمينهاودر اشعار. كند همراه  سـازي، زبـانيي جملـهي واژگان

ك و زبـان آشـناي كهن به و معيـار ار گرفته شده كه در همان دوران نيز با زبان متـداول

. كودكان فاصله داشته است

ب در اشعار آذريزدي، و شـاعر بـا كـاربرد واژگـان،ه چشم نمـي صنايع ادبي خـورد

و اصطالحات عاميانه، تالش كرده زبان شعرخود را به زباني آشنا تبديل كند كه  عبارات

همدر بسي چنين عالوه بر نزديك شدن زبان داسـتان بـه اري موارد نيز موفق بوده است؛

و افزايش دايره و ذهن مخاطب كالسيك متن نيز حفظ شـدهي واژگاني او، فضاي سالم

.است

و نوجوان قرار دارند؛ قافيـه هـا اوزان اشعار او در دستة اوزان پركاربرد شعر كودك

،»چهارپـاره«آذريزدي در اين كتاب، سه شـعر را در قالـب.اندو قابل فهم معموالً ساده

و دو شعر را نيز در قالـب و نوجوان سـروده» قطعـه«پركاربردترين قالب شعري كودك

و مثنوي است . است؛ قالب شعرهاي ديگر او قصيده

و انگيــزه و قــرار نــدادن هيجـان ي الزم در برخــي نبـودن خالقيــت در مكالمـات

نوعي يكنواختي در محتواي اشعار شده اسـت؛ آذريـزدي بـه جادايگوها، موجبو گفت

و زبـان  و اندرز توجه داشـته و پند و پـردازي را در آفـرينش خيـال مفاهيم آموزشي هـا

و روان بيـان هاي شعري به كار نمي زيبايي و احساسات خـود را بـه زبـاني سـاده گيرد

. كند مي

 فهرست منابع

(مهدي آذريزدي، در( هاي كهن تازه از كتابهاي قصه).1351. مجموعه كامـل ده جلـد

. اشرفي: تهران). يك كتاب

(ــــــــــــــ و آثـار.»هاي نوجواني تابستان«). 1375. ، بـه مهدي آذريـزدي، زنـدگي

صص: تهران،كوشش مجلة سورة نوجوانان .59-53حوزة هنري،



و ويژگيبررسي عنصر 89»مهدي آذريزدي«هاي آن در اشعار كودكو نوجوان زبان

و ديگرا،)ايمن(آهي (نليلي شـوراي كتـاب:تهـران.كودكان گذري در ادبيات).1356.

.كودك

و: تهران. نويسي براي كودكان فارسي).1353(.نادر ابراهيمي، سازمان همگام با كودكان

.ي انتشارات ايران كتابي مؤسسه نوجوانان به سرمايه

(بابايي، رضا و قواعد ساده نويسي«). 1387. و حوزه.»فوايد ي، شـماره9، سال پژوهش

.211-182، صص 33

و نوجـوان.»اوزان عروضي در شعر كودك«). 1389(.مريم جاللي، ،كتاب مـاه كـودك

.82-79صص،159ي شماره،14سال

. دانشگاه تهران:تهران. نامه لغت).1373(.اكبر دهخدا، علي

آن قصه).1364(.رحماندوست، مصطفي و رسـم و راه ارشـد،: تهـران . گـويي، اهميـت

و  و ارشاد اسالميچاپخانه سازمان چاپ .انتشارات وزارت فرهنگ

و نوجوانـان(...و اما بعد).1366(.رضا رهگذر، و چـوني در ادبيـات كودكـان ). چنـد

.هنرييهحوز:تهران

: پـور، تهـران منوچهر علـيي مقدمه. پژوهشي در شعر كودك).1383(.قدمعلي سرامي،

.30-9صص تيرگان،

و نوجـوان نظريه(باغ شرقياز اين.)1387(.سالجقه، پروين ،)هـاي نقـد شـعر كـودك

و نوجوانان: تهران .كانون پرورش فكري كودكان

و هويـت فرهنگـي).1384(.القرايي، صادق سلطان و نوجوانان : تهـران . ادبيات كودكان

. دردانه

و تحليل ادبيات كودكان در ايران).1384(.شجري، رضا .عياران:تهران.بررسي

. موسسه مطبوعاتي سروش: تهران.اصول ادبيات كودكان).1345(.اكبر علينژاد، شعاري

.سروش:تهران. اصول ادبيات كودكان).1374(.ـــــــــــــــــ

ي، شـمارهي كتـاب فصلنامه.»كتابت در ايران پيش از اسالم«).1377بهار(.سعيد عريان،

.13-7صص،33

ش).1383(.پور، منوچهر علي .تيرگان: تهران.عر كودكپژوهشي در

و صداي معاصر: تهران. آيين سخنوري).1389(.فروغي، محمدعلي .سرايش



و تابستان1ي، شماره4سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )7پياپي( 1392، بهار 90

به سرپرستي حسـن،ي ادبي فارسي فرهنگنامه.»عنوان داستان«). 1376(.نژاد، علي قاسم

و انتشارات،: تهران. انوشه .997-996صص،2ج سازمان چاپ

و تـرويج خوانـدن ادبيات).1383(.اياغ، ثريا قزل و نوجوانان سـازمان: تهـران . كودكان

و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه .)سمت(ها مطالعه

.آگه: تهران. شعر كودك در ايران).1355(.محمود كيانوش،

.رز: تهران.زبان چيزها).1350(.ــــــــــــــ

و انطبـاق منـابع ادب فارسـي).1356(.دجعفرمحمـ محجوب، بـراي تـدوين انتخـاب
و نوجوانان كتاب .شوراي كتاب كودك: تهران.هاي كودكان

دي،محم و محم (قايينيزهره دهادي :تهـران،1ج.تاريخ ادبيات كودكان ايـران).1381.

.اچيست

:تهـران،4ج.تـاريخ ادبيـات كودكـان ايـران).1380.(ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ

.چيستا

:تهــران،5ج.تــاريخ ادبيــات كودكــان ايــران).1383(.ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.يستاچ

و نوجوان«). 1389(.انسيه موسويان، و نوجـوان.»قالب شعر كودك ، كتاب مـاه كـودك

.58-53صص،159ي شماره

(صديقه هاشمي نسب، و ادبيات رسمي ايران).1371. .سروش:تهران.كودكان

و نوجـوان«).1372(.شريف، عباس يميني در.»شعر كودك يهمقالـه دربـار17 منـدرج
شوراي كتاب كودك،:، تهران)مافي(معصومه سهراب: كننده، تنظيمادبيات كودكان

.169-152صص 


