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  چكيده

. مانـد ن تـا سـالها در ذهـن انسـان بـاقي مي     شيرين است كه خاطرات آ دوران كودكي دوراني بسيار
طـور  از سوي ديگر ادبيـات و ب . ن داردست كه تجربيات  آن تاثير بسياري بر زندگي آيندة انسادوراني

  .توان نمود خاطرات دوران كودكي را در آن مشاهده كرديهايي است كه م خاص شعر، يكي از عرصه
كارتونهـاي   معيـار سـه  (به  خاطرات مشترك دوران كـودكي  ) اشاره(در اين مقاله به بررسي تلميح 

هشـتاد ايـران      دهـة  در شـعر ) دوران كودكي، درسهاي كتابهاي دوران ابتدايي و بازيهـاي كـودكي  
  .پرداخته شده است

  سواالت تحقيق
  تاثير دارد؟) كارتونها،بازيها،درسها(معيارهاي سه گانهشاعران در ارجاع به ة ا جنسيت در استفادآي. 1
 سه گانه به چه صورت است؟ معيارهايمدل استفاده از . 2

  بيشتر حول چه مسائلي است؟ اين معيارها هاي اشعار با ارجاعات به  مايهدرون. 3
 بررسـي  1390 تـا  1380 هـاي  سال در شده منتشر ارآث از شعر مجموعه يكصد ابتدا: مواد و روشها

 بـاال  در يادشـده معيـار   سـه  به اشاره مورد يك حداقل آنها در ، مجموعه 81 ميان اين از كه گرديد
 بـوده  زن آنهـا  شـاعر  مجموعـه  33 و مرد آنها شاعر مجموعه 48 مجموعه، 81 بين از. داشت وجود
  .است بوده مورد 144 داشت، وجود ارجاعات از هايي نمونه آنها در كه اشعاري تعداد.است
 )chi-square and crosstabs  (و جدول توافقي »خي دو«آزمون  از ها داده آماري بررسي براي

  .اند شده انجام  SPSS16 افزار نرم وسيله به كه شد استفاده فراواني جدول از نيز و
  

  كلمات كليدي
  تدايي، كارتونها، بازيهاتلميح، شعر دهة هشتادايران ، درسهاي دورة  اب
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  مقدمه
زندگي است كه خاطرات آن تا سالها بر ذهن آدمـي   هايدوران بهتريندوران كودكي يكي از 

   . ماند و تاثير بسيار زيادي بر آيندة انسان داردباقي مي
ـ «. ، بازي استاز مهمترين نيازهاي دوران كودكي يكي ازي جـو آسـوده وآرامـي را فـراهم     ب

بعـدها هنگـامي   . توانند راه حل بسياري از مشكالت را بياموزندان در آن ميميسازد كه كودك
هايي كـه در حـين   تري روبرو شوند، يادگيري كه كودكان در دنياي واقعي با مشكالت پيچيده

  )84: 1384هيوز، ( ».اند، براي آنان مفيد خواهد بود بازي رخ داده
يكي از نمادهاي فرهنگي  عالوه بر آنبازيهاي كودكي در رشد كودك بسيار تاثير دارد  و 

بازي تقريبـاً در تمـام فرهنگهـاي انسـاني در     « .ن جامعه استآهاي كودكان هر جامعه، بازي
بـازي بايـد   . اي فرهنگي جهاني است راستي پديدهبازي ب. ه و حال مشاهده شده استگذشت

كـردن   چون حتي در جوامعي كه فرصـت كمـي بـراي بـازي     براي كودك بسيارجالب باشد،
شوند تا براي آن ا كارهاي روزمره به نحوي موفق ميوجود دارد، كودكان از راه تركيب بازي ب

بازي براي كودك، وسيله « توان گفت كه در يك عبارت مي). 68: همان(».نندفرصتي پيدا ك
  )7: 1377بوندازنكو و ماتوسيك، (».اي جهت كسب تجارب اجتماعي است

آيـد،   هر كشوري جزو خاطرات مشـترك بـه حسـاب مـي    يكي از مواردي كه در فرهنگ 
  .بازيهاي دوران كودكي است

  
  درسهاي دوران  تحصيلي ابتدايي

نقش دوران ابتدايي در رشد مفاهيمي كه كودك در زنـدگي روزمـره بـا آنهـا سـروكار دارد      
 . بركسي پوشيده نيست 

دوران ابتدايي «. دنآي درسهاي دوران تحصيلي ابتدايي نيز از خاطرات مشترك به حساب مي
، حـداقل  ست كه آغاز آن از سن شش سالگي ميباشـد از تقسيمات تحصيالت رسمي ايران ا

به همـين سـبب اجبـاري و رايگـان     . است كه الزمه زندگي در جامعه استتربيت و تعليمي 
 آموزشـي   مقطـع  نخستين شامل ابتدايي مقطع تحقيق اين در ) 12 آموزش و پرورش در ايـران، ( .است

 پنج مدت به سالگي يازده تا سالگي شش سن از آموزان دانش آن در كه است كشور سمير
  .درس فارسي اين دوره است تاكيد برو در اين مقاله  ميكنند تحصيل سال
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  كارتونهاي تلويزيوني
آيد، كارتونهـايي اسـت كـه از     يكي ديگر از مواردي كه جزو خاطرات مشترك به حساب مي

  . دنشوي كودكان پخش  ميتلويزيون براطريق 
  

  شعر دهة هشتاد
بـارزترين  . هاي پيشين شعري تفاوتهـايي دارد  شعر دهة هشتاد ايران شعري است كه با دوره

هاي پيش برجسته  بيش از توجه به تكنيك، فرم و مفهوم كه در دهه ةهشتادويژگي شعر ده
توجه باعـث  اين .اند هو مطرح بود، توجهي است كه شاعران اين دهه به خود و مخاطبان كرد

قـدر  اي نـه آن  رويـه . شـده اسـت  هاي پيش  اي معتدل ميان جريانهاي شعري دهه رويه ايجاد
   .گرا كه معنا را از دست دهد قدر تكنيك گرا كه فرم و تكنيك را از دست دهد و نه آن معنا
ست ويژه شعر انجام نشده اادبيات فارسي و ب كنون تحقيقي در بررسي دوران كودكي برتا

در اين مقاله به بررسي كـاركرد  . و اين مقاله براي نخستين بار به چنين تالشي دست ميزند
بازيهاي دوران كودكي، درسـهاي دوران ابتـدايي و كارتونهـاي دوران كـودكي بـر      معيار سه 

شود و اشعار براسـاس محتـواي ارجاعـات و    پ شده در سالهاي اخير پرداخته ميشعرهاي چا
به بررسي نقـش جنسـيت    همچنين. گيرنداستفاده مورد بررسي قرار ميختلف نيز مدلهاي م
  .نيز پرداخته ميشود اين معيارهادر استفاده از 

  .شودر شعر دهةهشتاد ايران پرداخته ميب معياردر اين تحقيق به بررسي تاثير اين سه 
  سواالت تحقيق

) ارتونها، بازيهـا، درسـها  ك( سه گانه معيارهايشاعران در ارجاع به  آيا جنسيت در استفادة.1
  تاثير دارد؟

 به چه صورت است؟ اين معيارهامدل استفاده از .2

  بيشتر حول چه مسائلي است؟ گانه معيارهاي سههاي اشعار با ارجاعات به  درونمايه.3
  هامواد و روش

بررسـي گرديـد    1390تـا   1380مجموعه شعر از آثار منتشر شده در سال هاي  يكصدابتدا 
يك مورد اشاره به سه آيـتم يادشـده در بـاال     حداقلمجموعه ، در آنها  81ميان  كه از اين

مجموعه شاعر آنهـا زن   33مجموعه شاعر آنها مرد و  48مجموعه،  81از بين . وجود داشت
مـورد بـوده    144هايي از ارجاعات وجود داشـت،   تعداد اشعاري كه در آنها نمونه .بوده است

  .است
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ــراي ــي بــ ــاري بررســ ــا هداد آمــ ــون  از هــ ــي دو«آزمــ ــوافقي  »خــ ــدول تــ                                      و جــ
chi-square and crosstabs  افزار نرم وسيله به كه شد استفاده فراواني جدول از نيز و 

SPSS16  اند شده انجام.  
  

  SPSSنرم افزار 
SPSS         يك بسته آماري بـراي علـوم اجتمـاعي اسـت كـه مخفـف عبـارتStatistical 

package for social science   و داراي از پركـاربردترين نـرم افزارهاسـت     اسـت كـه
وم نرم افزاري حرفـه اي اسـت و بيشـتر در علـ    «اين نرم افزار . محيطي ساده و مناسب است
و از نـام آن  ) Coakes and others :2006:viii(».گيـرد اجتماعي مورد استفاده قرار مي

 Shavvon andاركرد ويــژه آن در علــوم اجتمــاعي اســتنيــز كــامالً مشــخص اســت كــه كــ

Davenport:2001:3)( .  
علـوم اجتمـاعي طراحـي    هاي آماري در  تحليل دادهدر ابتدا براي تجزيه و افزار  اين نرم 

جا كه طراحان آن محيطي بسيار ساده و  در عين حال كارآمد را براي همه نوع شد ولي از آن
پيـدا  هـا   د، كم كم جايگاه خود را در بين كاربران ساير  رشتهآناليز آماري تدارك ديده بودن

اينك محققين و دانش پژوهان در . افزايش نياز كاربران اين نرم افزار گسترش يافتكرد و با 
  از ايـن نـرم افـزار بـراي تحليـل      ... ها از روانشناسي گرفته تا مديريت و جغرافيا و همه حوزه

   . هاي خود استفاده ميكنند داده
  

  نتايج و تجزيه و تحليل
هـاي مـورد مطالعـه    معيارهاي سه گانه در كتابدر اين بخش از مقاله ابتدا به توصيف پخش 

هـا پرداختـه شـده    معيارپرداخته شده و سپس به بررسي تاثير جنسيت بر اسـتفاده از ايـن   
  .است

  فراواني: جدول شماره يك
  درصد فراواني فراواني شرح

 61.042.4 كارتونهاي دوران كودكي

 36.025.0 بازيهاي كودكي

 47.032.6 درسهاي دوران ابتدايي
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معيـار  دهد كه در اشعار مورد مطالعـه و  از بـين سـه    مندرجات جدول شماره يك نشان مي
درصـد ارجاعـات    42هاي دوران كودكي بيشترين نمـود را داشـته اسـت و    مورد نظر، كارتون

درصد مربوط بـه بازيهـاي    36.باشدمعيار ميه اين شعري به خاطرات دوران كودكي مربوط ب
  .درصد مربوط به درسهاي دوران ابتدايي است 47كودكي و 

  
  بررسي تاثيرجنسيت

تواند در بررسي اشعار مختلف مـورد بررسـي قـرار بگيـرد، بحـث      از چمله پارامترهايي كه مي
از سـوالهاي  اطي بـا جنسـيت شـاعر دارد؟    اينكه محتواي شعر چه ارتب. جنسيت شاعر است
  .تواند درسبك شناسي اشعار مورد استفاده قرار گيردمهمي است كه مي

  آزمـون  ة در ايـن قسـمت بـه وسـيل    . اين مهم در اين تحقيق نيز مورد بررسي بوده است
شود كه آيا جنسيت شاعران با ميزان استفاده از آيتمهـاي  بررسي مي  chi-squareخي دو 

اين معنا كه شاعران زن و مـرد چـه تفـاوت يـا تمـايزي در       سه گانه ارتباطي دارد يا نه؟ به
  .استفاده از اين آيتمها داشته اند

  
  )chi-square (آزمون خي دو

هاي ين آزمونيكي از پركاربردتر كي دويا  كاي دويا  كاي اسكوئرا ي خي دويا  2آزمون 
  . شودعلوم اجتماعي استفاده ميآماري است كه در بسياري از پژوهشها و تحقيقهاي 

ن خي دو به همراه جدول توافقي بررسي مي كند كه آيا دو متغيـر بـا هـم ارتبـاط     آزمو
در . گيـرد عناداري انجـام مي دارند يا خير؟ بررسي ارتباطات به وسيلة آمارة خي دو و سطح م

يـر رد   فـرض اسـتقالل بـين دو متغ   كمتر باشد،  0.05آزمون خي دو اگر سطح معناداري از 
  )121: اصول و روشهاي پيشرفته آماري().هم ارتباط آماري معنادار دارنديعني دو متغير با ( شودمي

  جدول توافقي و  آزمون خي دو: 2جدول شماره 
   آيتمهاي دوران كودكي گزينه ها

آماره خي 
  دو

 
درجه 
  آزادي

  
سطح 

درسهاي كارتونها  معناداري
دوران 
 ابتدايي

 بازيها

     202529 زن  جنس
 20.00 41111815.14 مرد
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فرض استقالل كوچكتر است ، لذا  0.05با توجه به آماره خي دو  و چون سطح معناداري از 
اط ارتبـ .شود به اين معنا كه بين دو متغير ارتباط معنـاداري وجـود دارد  بين دو متغير رد مي

خـاب مضـامين ارتبـاط    نتشـود كـه جنسـيت شـاعران بـا ا     معنادار به اين صورت تعريـف مي 
اي هـ آيتمجدول توافقي حاكي از آن است كه شاعران زن بيشتر از مردان از . معناداري دارد

بيشـتر  » كارتونهـا «اند و مردان نسبت بـه زنـان از آيـتم     استفاده كرده» بازيها«و » درسها «
  .  استفاده كرده اند

درج در جـدول تـوافقي   ير منـ خي دو تحليل دقيق آماري مقاد در واقع استفاده از آزمون
بين جنسـيت و انتخـاب   ة تواند با ديدن مقادير جدول توافقي تلويحاً به رابطمحقق مي. است

  .مضامين برسد ولي آزمون خي دو تحليلي دقيق و فراتر از حدسيات است
  

  استفادة ظاهري و استفادة محتوايي:تحليل براساس مدل استفاده 
تم هاي سه گانـة دوران كـودكي بـا دو دسـته كلـي روبـرو       در بررسي استفاده شاعران از آي

  .هستيم
  .شعرهايي كه در آنها  از محتوا و مفهوم آيتمها استفاده  شده است: الف

  :به عنوان مثال 
  خبر چون سيل دنيا را گرفته«

  كه دارا رفته سارا را گرفته
  خودم را دار خواهم زد يقيناً
  )124: 1387صفربيگي(»دلم تصميم كبري را گرفته

تصـميم  «و » دارا و سـارا «شاعر با استفاده از ايهام و درسهاي دوران ابتدايي بـه نـام   
در فارسي دارا هم به معناي اسم پسر و هم بـه معنـاي   . معنايي جديد آفريده است» كبري

تصـميم  «نيز ايهامي شاعرانه دارد كه هـم بـه معنـاي     تصميم كبري. ميباشد» فرد پولدار«
  .دارد كه ايهام تناسب است»  تصميم كبري« اي به درس ت و هم اشارهاس» بزرگ و مهم 

آمـده بـود و    تصميم كبـري زيبا دارد به باراني كه در درس ة سيل در عبارت فوق اشار
در اين شـعر نيـز،   . كتاب درسي كبري را ناقص كرده بود  و موجب ناراحتي كبري شده بود

  .گونه شاعر را غمگين كرده است اين خبر سيل
ديگر كه شاعر از گذر تصميم كبري بـه آن اشـاره دارد و بحثـي اجتمـاعي اسـت،      ة نكت
اي از شـعر   شاعر در لفافه .1هاي اخير دامن جوانان را گرفته استاست كه در سالي ئخودكش

                                                 
  مشكل اجتماعي نگاهي بر خودكشي بعنوان يك: در اين زمينه رك.  1



  177/بررسي تلميح به  خاطرات مشترك كودكي در شعر دهة اخير ايران
 

 

راه حلي كه نشان از فصاي . او همين است اياي دارد و تصميم كبر ها به آن اشاره و كودكانه
نيز ارتباط كالمي كه شاعر بين  دارا و دار ايجاد كرده است، زيبا . دارد  ياس آور دنياي شاعر

  .و قابل تامل است
  بابا آمده «

  از پشت كوه 
  با صداي گيسوان كسي در دست 

   ...آه  
  !خداي زنجير باف من  

  )نامدار پور(»زنجير منو بافتي ؟
دارد و با استفاده از بازي اي كه به شكل زنجيرگونه گيسوان  در عبارت فوق شاعر با اشاره

در . ، اشاره  به ازدواج دوبارة  پدر دارد كه غمي در دل او ايجاد كـرده اسـت  عموزنجير باف
. كنـد، در بسـط ايـن معنـا مـوثر اسـت      را تداعي مي» زن«كه به نوعي » يرزنج«ة ضمن كلم

نظـر   قضـا و قـدري كـه بـه    . اشاره اي به قضا و قدر دارد» خداي زنجير باف«تركيب وصفي 
ايـن تركيـب   . آن راه گريزي نيسـت چون زنجير انسان را به بند كشيده و انسان را از  شاعر،

  .تواند حامل مفهوم عجز و اعتراض آدمي نيز، نسبت به خدا باشدمي
  يابد همچنان ادامه مي» هاچ«هاي وقتي آوارگي« 

  :پرسماز خودم مي
  شوم اگرچند بار جريمه مي

  دوباره روي پاي مادرم
  )155 تروريست عاشق،(».اب برومبه خو

مادر خـود را گـم كـرده بـود و      اي بود كه در ابتداي تولد زنبور آوارهداستان » هاچ«كارتون 
اين آوارگي در شعر فوق مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    . در در پي مادر گمشده خويش بوددرب

  .  است
 چشماي من آهن انجير شدن«

 زنجير شدن ةاي از حلق حلقه

 ر باف زنجيرتو بنازمعمو زنجي

 چشم من و انجيرتو بنازم
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 ديوونه كيه؟

 عاقل كيه؟

  )29 سالم،خداحافظ،( »جونور كامل كيه؟
  .در شعر فوق نيز زنجير عمو زنجير باف مورد استفاده شاعرانه قرار گرفته است

  .ساختاري كرده است  ةاستفاد معيارهاشاعر در آنها از شعرهايي كه ب: ب
  :مثال

دانـه هـاي انـارت    /و مثـل تـو انـاري داشـت    /كه همنام تو بود /سارا شروع شد همه چيز از«
همـه  /و سال بعـد /در ازدحام اولين صف گم شد/و خنده هايت /پيراهن سفيدم را گلدار كرد/

بعـد كـه بـه    /و گم شدن من در ازدحام آخـرين صـف  /با تصميم تو براي رفتن/چيز تمام شد
  ).53: همان (».هوا كه باراني نبود/من كه كتاب نبودم/نبودي ديدم تو كه كبري/خودم آمدم 

و المانهـاي آنـان   » تصميم كبـري «و » دارا و سارا«كه در شعر فوق شاعر از درسهاي 
  .مانند انار و باران و گم شدن و كتاب، استفاده كرده است

  :مثالي ديگر
  )؟زنجير منو بافتي(«

  ميردكسي به جاي كسي نمي
  )؟پشت كوه انداختي(
  شدش الاقل كسي به جاي كسي متولد ميكا
  )گرگم و گله مي برم(

  سوار بر اين سرسره 
  خورمبه هفت سالگي ام سر مي
  حاال بعد اين همه سال

  )50 گزيدة اشعار،(»)؟آهاي آهاي من گرگم(
» گرگم و گله مي برم« و » عمورنجير باف« هاي تيره شده در شعر فوق از دو بازي عبارت

هري كرده است و چينش جمـالت  كه شاعر تنها از اين عبارات استفادة ظا گرفته شده است
  .ها قرار داده استشعريش را براساس جمالت بازي

  پر: كالغ«
  سوزد كنار بايستدكسي كه مي

  پر: انگشت 
  انگشت ، دست، پا ،همه جا
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  پر: شقايق 
  )50 نام ابوالفضل من پاشاست،(»پرپر: رسي بگو به شقايق كه مي

بـه معنـي   (مفهوم سوختن در بـازي كـالغ پـر    وق مشاهده ميشود كه شاعر از در شعر ف
كاركردي جديد ايجاد كرده است و نيز با استفاده از فرم بازي به روايت شهادت يك ) باختن

  .شهيد پرداخته است
  :مثالهايي ديگر

  شويم تكرارباز تكرار مي«
  خوريمگردونه ميچرخد و ما گيج مي

  اسپند در آتش كنيد
  عموزنجير بافهم به ياد  هنوز

  كنيمد را با طبل تا پشت كوه فرياد ميزنجير خو
  )1390ميثاق فر،(»شنويمدردا صداي بله نمي

ــاوقتــي « ــه مزرعــ حن ــب ــزن ة شــهر مي   »رود           مــادربزرگ و مزرعــه را هــم صــدا ب
  )165 ي،از اين بهشت مواز(                                                             

  .استفاده كرده است حنا دختري در مزرعهدر بيت فوق شاعر از كارتون 
  )51همان،(»آيد بدم ميدهقان فداكار كه ز  آنقدر دير رسيدي به شب راه آهن«

  .استفاده كرده است ريزعلي دهقان فداكارشاعر از داستان 
رزمين لي لي پوت در شعر زير، شاعر خود را به گاليور و كلمات را به آدم كوچولوهاي س

  .تشبيه كرده است 
  من خواب بودم و كلمات كوتوله باز«

  -يك يك مرا گره زده بودند و من دراز
  ...ام افتاده بودم آه در متن شعر تازه
  »....نيمه باز -، اما نهبا پلكهاي دوخته

  )207و 206 مرد بي مورد،( 

ست كه خود را به اين وسيله اي كه شاعر عالوه بر تشبيه مذكور كرده است اين ا استفاده
ميدهـد و بـه   شاعري دشمن بدي معرفي كرده است و البته در شعر او به فرمان پادشاه تـن  

  .كلمات بدي است اي كه جزيرة جزيرهالبته . كندجزيرة همسايه حمله مي
  :مثالي ديگر

  مثالً امال داشتيم چه امروز «
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  مثالً بابا آب بنويس سارا
  من اام ميشود بيست تو امالي
  )64 ،...بايد براي زنبيل ( »مثالً حاال ام كشيده قلب يك

  ..است كرده ».. بابا آب« و»سارا «عناصر اي ظاهري از استفاده صرفاً شاعر
  

  تحليل آماري 
مباحثي اسـت كـه در ايـن تحقيـق     از آيتمها و نوع آيتمها، از ديگر تباط بين نوع استفاده ار

  مورد سوال بوده است
شود كه وضـعيت اسـتفاده    بررسي مي chi-squareدو  آزمون خية وسيلقسمت ب در اين

گانه به چه صورت است و آيا ارتباطي بـين ايـن    هاي سهآيتمظاهري و استفاده محتوايي در 
  وجود دارد يا نه؟) آيتمها و نوع استفاده شاعران( دو مقوله

  جدول توافقي و  آزمون خي دو:3جدول شماره 
    نوع استفاده 

ي آماره خـ 
  دو

 
ــه  درج
  آزادي

  
ــطح  ســـــ

  معناداري
 محتوايي ظاهري گزينه ها 

ــاي آيتمهـــ
  دوران كودكي

 0.00 2 134850.44 هاكارتون

ــ هايدرســـ
دوران 
 ابتدايي

927

407 هابازي

P<0.05  
كوچكتر است،  0.05معناداري از  ، با توجه به آماره خي دو  و چون سطح3در جدول شماره 

شود به اين معنا كه بين  دو متغيـر ارتبـاط   ميبين دو متغير رد ) عدم رابطه(فرض استقالل 
جدول تـوافقي حـاكي از آن اسـت كـه شـاعران آيتمهـاي كـارتون و        . معناداري وجود دارد

اند و آيتم بازيها را بيشتر  درسهاي دوران ابتدايي را بيشتر از بعد محتوا مورد توجه قرار داده
  .اند تهاز بعد ظاهري مدنظر داش

  
  تحليل براساس محتوا

اي كه شاعران ازآيتمهـاي سـه گانـه     استفاده. از بعد ديگر نيز كار شاعران بررسي شده است
  :اند در دو دستة كلي محتوايي جاي ميگيرد كرده
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  استفاده جهت مضامين عاشقانه: الف
  :مثال

  .در شعر زير شاعر از خاصيت شكل پذير بودن خميربازي استفاده كرده است
  ت هستم مناي عشق اسير بازي«

  ت هستم منعمري است كه گير بازي
  سازيهرشكل كه خواستي مرا مي

  )54 گزيده اشعار،( »انگار خمير بازي ات هستم من
معشوق و تسليم عاشق استفاده كرده اسـت  ة شاعر از نرم بودن خمير در جهت بيان اراد

  .اي عاشقانه و صميمي است كه انديشه
  :مثالي ديگر

  عشق تو را به جان خريدم سارا من«
  دنبال تو تا خدا دويدم سارا

  انارها را دزديدة دارا هم
  )همانجا(»من باز به تو دير رسيدم سارا

  . ساراتشبيه كرده است و معشوقه را به  داراكه در شعر فوق شاعر رقيب عشقي را به 
  »آيــد مــي«ا هــي جملــه ميســازند اكنــون بــ  »بابا –آب « :خواندند طفالن ميرفت و مي

  )88همة آئينه ها ، (                                                        
در بيت فوق شاعر با استفاده از درس آب بابـا و جملـه سـازي كـه از تكـاليف كودكـان       

پرداخته است كه ) ع(ابتدايي است، به شرح ماجراي به ميدان رفتن حضرت ابالفضل العباس
  .رمندانه و نو استكاركردي بسيار هن

  اجتماعي -استفاده جهت مضامين سياسي: ب
اي اسـت كـه در    گانـه، اسـتفاده   سـه  معيارهايهاي شاعران از  يكي از پركاربردترين استفاده

هـايي از ايـن كـاربرد آورده شـده      در زير نمونـه . اند جهت مضامين سياسي و اجتماعي كرده
  :است

  هم حدي داردنهنگ تحمل «
  كنداي را سوراخ مي هر معده دروغاين همه 
  آورد باال مي

  را پينوكيو و دماغش
  گريزدو به اعماق اقيانوس مي
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  حاال از آن همه كدو بر ساحل
  هيچ سهمي ندارد پيرمرد

  و مگر ميتوان با آن شكم گرسنه دعا كرد
  )190 تروريست عاشق،(»بي معرفت سبز شود؟ هيزمپسري از اين 

، نهنـگ و هيـزم كـه در    )پـدرژپتو (نوكيو، دماغ، پيرمرددر شعر فوق شاعر از المانهاي پي
آنها به ايجاد معنا پرداخته اسـت  ة وسيليو نقش دارند، استفاده كرده و بروايت داستان پينوك

  .است انتقاد كردهو از دروغگويي 
  نميگوييم دروغ توانيم قسم بخوريم كه ديگراما مي« 

  شوددرازتر مي ماندماغو باز هم 
  دشوهي درازتر مي

  دورشان انگار هرگز از سفر هاداركوبو  
  )140:همان(».گردندبرنمي

هربان شامل حـال او  مة الزم به توضيح است كه در داستان پينوكيو هرگاه بخشش فرشت
  .شداو به وسيلة چند داركوب كوتاه مي، دماغ دگردمي
  ما با تو كه روبرو شديم آقا جان«

  پيش تو بي آبرو شديم آقاجان
  خودمان خوابيديمو ا خوانديم تو ر

  )صفر بيگي گزيدة اشعار(»شديم آقاجان چوپان دروغگو
  مضامين اجتماعي

  روز طلوع خورشيد«
  از جيب كودكان دبستاني

  روزي كه باغ سبز الفبا
  ، عمومي استمشق آبروزي كه 

  )14 آينه هاي ناگهان،(».دريا و آفتاب در انحصار چشم كسي نيست
را بـه دانـش   » آب« ة الس اول ابتدايي كه نگارش كلمـ مشق آب اشاره به اولين درس ك

  .آموخت آموزان مي
آن / گيـرد بـاران مي /  شـوند هردو ميدونـد و رد مي / دارا نه /بر ترازو مي ايستد سارانه «

كتـاب ورق ميخـورد و   / آيد باد مي/ گذرداو هم ترازو را نميبيند و مي/ ميرسد مرد در باران
  /برداندوه به خانه مي/غروب / نه آب  نه نان/ ير بغلكتاب و ترازو به ز/ شودبسته مي
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  )120همان، (».كندكوچكش را در جيب خلوتش پنهان مي هايو دست
اسـتفاده كـرده    »آن مرد در بـاران « و »  دارا و سارا«درشعر فوق شـاعر از دو درس  

ردن زو و وزن كـ دهد كه كنار خيابان با تـرا مياست و شرح غم انگيز زندگي كودكي را نشان 
  .اما كسي مشتري او نيست و فقر دامنگير اوست. كندمردم درآمد كسب مي

  
  :مثالهايي ديگر

ــه ــود نـ ــان نبـ ــر نـ ــفره منتظـ ــالي سـ  خـ
  

 تمـــام راهـــت را ســـطر ســـطر برگشـــتي 
  

 بابــــا قــــرار بــــود خــــدا را بيــــاورد    
  

 هرچنــد مشــق هــر شــب مــا صــادقانه بــود 
  

 شنيدم كه آن مـرد در زيـر بـاران مـي آيـد     
  

 شـد سـارا ببينـد نوشـتم    شايد كه راضـي نبا 
  

ــگ ــورتي پلن ــاه از ص ــي م ــاال رود م  ب
  

 ســارا بــه كوچــه گفــت كــه بابــا بيــاورد  
  )10 تهران دل من است،(

 ..دارا انـار سـارا، بعـد   :به عكـس خوانـدي  
  )13 مرد بي مورد،(

 ...ده قــرن پــيش رفتــه كــه فــردا بيــاورد
  )17زخمه،(

 گرگي نبـود در ده و چوپـان دروغ گفـت   
  )394انشجويان ايران،الهام عمومي،نخستين كتاب شعر د(

 و اين هفته هم زير باران نشسـتم نيامـد  
نخستين(

 

كتاب
 

 )221نصرت اللهي، شعر دانشجويان ايران،آرش 
 سي تا انار بريـده بـا دسـت تبـدار قرمـز     

نخستين(
 

كتاب
 

شعر
 

  )394شاه محمدي،دانشجويان ايران،پرستو 

 دلقكهــا مثــل ســرد خنــدد مــي گربــه و
  )88 ي كردند،فرشته ها خودكش(

  رده بندي پرفراواني ترين آيتمها به صورت جزيي
  4جدول شماره 

  موضوع  فراواني نام آيتم
  نفي دروغ و دروغگويي  5 پينوكيو كارتونها

 سرگشتگي و تحمل درد  3 هاچ زنبور عسل

 دوري
  ظاهري از داستانةاستفاد  2 گاليور

  نفي دروغ و دروغگويي  12 چوپان دروغگو درسها
  عاشقانه  11 دارا و سارا و انار
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  فداكاري  7 دهقان فداكار
  -----   15 عموزنجيرباف بازيها

  -----   10 گرگم به هوا
قايم باشك و

 كالغ پر
8   -----  

  نتيجه
      گـذار زنـدگي اسـت كـه در تمـام مراحـل زنـدگي        دوران كـودكي يكـي از دوران تاثير   :الف

، بسـتري اسـت كـه خـاطرات دوران     ات و بـويژه شـعر  ادبيـ . اين دوران هويداست هاي نشانه
  .اي دارد تاب ويژهزكودكي در آن با

و بازيهاي كـودكي از مـواردي   ) دبستان(كارتونهاي دوران كودكي، درسهاي دوران ابتدايي:ب
اند و شـاعران   است كه در شعر شاعران سالهاي اخير ايران به كرات مورد استفاده قرار گرفته

  .اند پرداخته بيان مضاميننها به با بهره گيري از آ
انـد و   اسـتفاده كـرده  »  بازيها«و » درسها«هاي معيارتر از شاعران مرد از شاعران زن بيش: ج

  . اند بيشتر استفاده كرده» كارتونها« معيارمردان نسبت به زنان از 
  . گانه به دو صورت است سه معيارهايبازتاب :د
چوپـان  «مثـل داسـتان    .انـد  شاعران قرار گرفتهة ستفادكه محتواي آنان مورد ا معيارهايي.1

 » پينوكيو«و كارتون » دروغگو 

و . شاعران از آنهـا شـده اسـت    ةكه وجود عناصر شاعرانه در آنها موجب استفاد معيارهايي.2
  »عموزنجير باف« مانند بازي . اند ظاهري كردهة شاعران از آن عناصر تنها استفاد

 دو در انـد  كـرده  گانه سه معيارهاي از شاعران كه اي ي استفادهاز لحاظ محتواي درون: ه 
  :گيردكلي جا مي ةدست

 استفاده جهت محتواي عاشقانه.1

  اجتماعي -استفاده جهت مضامين سياسي.2
  .اجتماعي بيشتر است –كه كاركرد مضامين سياسي 
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