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 دهیچک
 یا توجه ریاخ انیاست. اگرچه در سال یفارس اتینوظهور در زبان و ادب یا کودک و نوجوان حوزه اتیادب
 یا آمده است. شعر نوجوان مقوله دیپد لیبه صورت خلق و نقد و تحل یبه آن شده و آثار متعدد انیشا

ه است. شعر گرفت تبر آن صور یشتریتمرکز ب ریاخ ۀ  کودک و نوجوان است که در ده اتیبرآمده از ادب
و مداقه قرار  یاز جهات گوناگون مورد بررس توان یو اهداف گوناگون آن م ها شینوجوان را با توجه به گرا
در غرب به  یلادیم 60 ۀ  ده یانیپا یها مردان و زنان از سال یزبان یها تفاوت یداد. توجه و تمرکز بر رو

از  یانجام شد. شمار ها ستیاز فمن یگروه یها امهبرن زیشناسان و ن و زبان شمندانیسبب مطالعات اند
متفاوت به جهان و  یمتفاوتشان نگرش یۀ  و روح اتی  معتقدند که زنان با توجه به خلق شمندانیپژوهشگران و اند

 متفاوت است.  شانیزبان و نوشتار ا یکاربرد یها وهیباورند که ش نیاساس بر ا نیمتعلق ات آن دارند. بر هم
شعر از  ۀ  منظور هجده مجموع نی. بد میتا به زن و مختصات زنانه در شعر نوجوان بپرداز  میپژوهش برآن نیا در
و  یو مورد بررس دهیکودکان و نوجوان را برگز  یاز انتشارات کانون پرورش فکر« مجموعه شعر نوجوان امروز»
سبب  کردیرو  نیزن و مرد است. ا اعرانشعر نوجوان که انتخاب شدند اثر ش یها . مجموعهمیقرار داد لیتحل

صورت  زیسبک در شعر زنان و مردان ن نیا سهیسبک زنانه در شعر نوجوان، مقا لیو تحل یشد تا ضمن بررس
 .ردیگ
 .لیتحل سه،یمقا ،ی: شعر، شعر نوجوان، سبک زنانه، بررس دواژگانیکل

 

 الملخص
دب الفارسي. على الرغم من نيله في أاللفة والجالات جديدة النشأة في طفال والفتوه من المأدب الأيعد 

 السنوات الاخيرة اهتماما ملحوظا وظهور نتاجات واعمال تم نقدها وتحليلها.
انبثق شعر الفتوه من شعر الاطفال والذي تم التركيز عليه بشكل اكبر في العقد الاخير. ويمكن دراسة شعر 

 وطرق متعددة.الفتوه بميوله وتوجهاته المختلفة بدقة من جوانب 
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ية بين الرجال والنساء في اواخر الستينيات في الغرب هو نتيجة لدراسة إ ن الاهتمام والتركيز على الفروقات اللغو
يعتقد عدد من الباحثين والمفكرين ان النساء ومع اختلاف  المفكرين واللغوين وكذلك برامج مجموعة من النساء، و

ية والقومية بان لهن مواق ف مختلفة اتجاه العالم ومتعلقاته، وبالتالي فهم يعتقدون ان اساليب تطبيق الروح المعنو
 لغتهن وكتابتهن مختلفة. 

ية في شعر الفتوة. وتحقيقا لهذه الغاية، قمت  سيتم تسليط الضوء في هذا البحث على المرأة والخصائص النسو
ية من "مجموعة شعر الفتوة اليوم" وهي إصدارات 18باختيار  بية الاطفال والفتوة  مجموعة شعر مركز تنمية وتر

ية التي تم اختيارها هي من نتاجات الشعراء  ية لتكون موضوع الدراسة والتحليل. وكانت المجموعات الشعر الفكر
ة، وكذلك مقارنة هذا الاسلوب مع الرجال والنساء. وقد ادى هذا النهج الى دراسة اسلوب المرأة في شعر الفتو

  سلوب الشعراء الرجال.أ
 : شعر، شعر الفتوه، اسلوب المرأة، دراسة، مقارنة، تحليل.الكلمات المفتاحية 

Abstract  
The literature of children and young people is new filed of origin in Persian language 
and literature. Although in recent years it has received remarkable attention and the 
results and work have been criticized and analyzed . The attention and focus on the 
linguistic difference between men and woman in the late settees in the Arabs in the 
result of the studies of intellectuals and linguists as well as programs . A group of 
woman A number of researchers and thinkers believe that woman, with different morale 
and nationality , have different attitudes towards the world and its relativities and thus 
they believe that the methods of applying two languages and writing different in this 
research we will examine women’s characteristics and feminism in the poetry of the 
bully and to achieve this goal you chose 18 poetry collection of the poetry of the fatigue 
day , which is the publication of the center for the development and education of 
children and intellectual bullying to be the subject of study and analysis and the 
collection of poetic chosen by the results of poets for men and of women’s style of hair 
bully   .  
Work key :-  Poetry ,  The hair of the bully , women’s style , study , compare , analysis 

 بیان مسئله
شناس مبتنی بر  های پژوهشگران و اندیشمندان زبان ها و داده ای است که براساس یافته سبک زنانه مقوله

یان تفاوت های دفاع از حقوق زنان و نوشتارهای زنانه  های زبانی زنان و مردان ایجاد شده است. پیروان جر
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جستند. اینان معتقد بودند که زبان  دریدای و ژاک لاکان استناد می به تحقیقات پژوهشگرانی همچون ژاک
غالب در جامعه متأثر از زبان مردان است و زنان ال گوهای زبانی مردسالارانه را مورد استفاده قرار 

 دهند. ما در این پژوهش برآنیم تا سبک زنانه و مختصات آن را در شعر نوجوان مورد بررسی قرار دهیم. می
 و ضرورت مسئله اهمیت

های گوناگون به این نتیجه رسیدند که  اندیشمندان و پژوهشگران فمنیست حوزۀ ادبیات با بررسی روایت
های خویش را بر مبنای متون مردان تنظیم  بندی گرا در غالب موارد اساس تقسیم شناسان ساخت روایت
گرای مردانه انتقاد  گرا از نظم زبانی ساخت پساساختهای  اند. این برخورد به متن سبب شد تا فمنیست کرده

 کنند. شعر به شکل عام و شعر نوجوان به صورت خاص متأثر از جنسیت و مختصات آن است.
عوامل  مذکور نگارنده را بر آن داشت تا شعر نوجوان را براساس مختصات سبک زنانه مورد بررسی و تحلیل 

 قرار دهد.
 نوع پژوهش

و گردآوری  کوشد پس از مطالعهگنجد و نگارنده میهای توصیفی، تحلیلی میی پژوهشحوزهاین پژوهش در 
های شعر نوجوان )دهۀ  نود( و نیز تحقیقات پژوهشگران و نویسندگان و جامعه شناسان آنها را  مطالب از  کتاب

 بندی، تبیین و تحلیل نماید.طبقه
 پیشینه ی پژوهش

تعددی در رابطه با شعر نوجوان و سبک زنانه نگاشته شده است. اما تا تا کنون مقالات و پژوهش های م
کنون پژوهشی که به صورت متمرکز به سبک زنانه در شعر نوجوان بپردازد انجام نشده است. نگارنده در این 

 پژوهش در پی بررسی این موضوع خواهد بود.
 روش پژوهش

و در این میان کتاب های تاریخی، ادبی،  این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای فراهم شده است
 شناسی و مقالات و پژوهش های متعددی مطالعه شد. جامعه

 شعر
یه های شعر نیست. بالندگی و رشد شعر نیز گاه بی شعر در بطن خود نیازمند تئوری ای میس ر است.  هیچ نظر
یات شعری نبوده وجود شاعرانی که در بند تئوری ن فرضیه را تا حدودی به اثبات تواند ای اند می ها و نظر

یه پرداز به  رساند. این بحث در پی آن نیست که راه نقد و نظر در باب شعر نوجوان را ببندد. منتقد و نظر
یکرد درست و به دور از حب  و بغض می تواند مسیر رشد و تکامل شاعر را هموار  شرط نگرش و رو

 (.170:  1381زاده،  کند)ر.ک، رجب
یانی است در اعماق . ابهام دارد و راز زنده  زبان شعر ، زبان رمز است. در سطح حرکت نمی کند، جر
بودن و حیات آن در مبهم بودن آن است. شاعر نام شیئی را در هیئت کلمه ای باز می گوید و اشیایی دیگر 
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یف کرد، اراده می کند. خود را می گوید و خلق را نشان می دهد . من را می گوید و ما را پیش  را تعر
 (.25:  1387چشم می نهد. همین امر زبان شعر را زبانی مبهم، پیچیده و رازآمیز جلوه می دهد )علی پور، 

اند : هیچ  گفته چنانكه دانسته اند؛ شعر و هنر عناصر محوري ترين از يكي را خيال ادبي، منتقدان و محق قان
 ارزش خيال، نيروي تصر ف و بي تأثير بگيرد، قرار شعر موضوع دتوان مي كه انساني هاي تجربه تجربه ای از

 (27:  1383پيدا نخواهد کرد )شفیعی کدکنی،  شعري و هنري
 چيزي وسيله اين به و كند برقرار  مي ارتباط اشياء و مفاهيم بين شاعر آن كمك به كه است نيرويي تخيل اين
 خيال حوزة شاعر در ذهني كوشش اين .اند نكرده بيان يا و درنيافته اند تاكنون ديگران كه كند مي بيان را

تخیل  و تصر ف با شاعر احساس و تفك ر و عاطفه گفت: عنصر توان مي كه اي بگونه گيرد مي صورت
 وسيلة به كه طبيعت با انسان ارتباط و معمولي مفاهيم در شاعر ذهن تصر ف .كند مي پيدا شعري ارزش
 (.33:  1373دارد، تخیل شاعرانه نام دارد )الهامی،  هم اي گسترده بسيار دامنة و شود بيان مي شاعر

 شعر نوجوان
ها و  رو تئوری شعر نوجوان در ایران طفلی نوپاست و هنوز از از شعر کودک جدا نشده است. از همین

یات شعری نیز دربارۀ شعر نوجوان اندک بوده است. با توجه به حساسیت گروه سنی مخاطب این ش عر، نظر
رسد قبل از  شود. به نظر می توجه و تمرکز بر مضمون و محتوا و نیز فرم شعر نوجوان بیش از پیش احساس می

یفی روشن از نوجوان دست یابیم. نوجوانی دوره ای سنی است که  اینکه به شعر نوجوان بپردازیم باید به تعر
یف و همراهی نوجوانی با یف کودکی و  بین کودکی و جوانی قرار دارد. این تعر کودکی و جوانی ما را از تعر

یر می داند که در پی کشف روابط عل ی و معلولی جهانند.  کند. کودکان را به مثابه فیلسوفانی می جوانی ناگز
کنند. این خلق مفهوم روابط مفهومی  مفهومی خلق می« نیستی»و « نیست»آنان گاه با نگاهی شاعرانه از 

 (.73: 1384یابد )رک، امینی،  قط در جهان کودکانه معنا میآورد که ف دیگری را پدید می
گرایی آنهاست. کودک تا پیش از رسیدن به جکم قطعی دربارۀ  های کودکان عینی ترین ویژگی یکی از مهم

یاپردازی می محیط پیرامون خویش خیال شود، تخیل و خیال  کند. اما به محض آنکه آگاهی حاصل می بافی و رؤ
رسد.  شود. اگر تخیل و آگاهی به تعادل برسند، خلاقیت همراه با کودک به نوجوانی می کودک ضعیف می

تواند دربارۀ محیط پیرامون به  ترین ابزارها جهت تقویت خیال کودک است. شعر می یکی از مهم« شعر»
 کودک آگاهی بخشد. 

اجتماعی، عاطفی،  عرفانی، تواند اهداف و جهات گوناگونی را دنبال کند. اهدافی همچون  شعر نوجوان می
 مذهبی، روانشناختی، اعتراضی، انتقادی و ...

اند که باید جنسیت در شعر نوجوان در نظر گرفته  گروهی از پژوهشگران حوزۀ شعر نوجوان بر این عقیده
شود. آنان دلیل تأکید خویش بر جنسیت را وجود عناصر متفاوت در زیست اجتماعی و عاطفی و ... 

 دانند.  سران میدختران و پ
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هایی دارد که نام شعر  های اساسی در شعر نوجوان آن است که شعر نوجوان چه خصیصه یکی از پرسش
سراید. آنچه  بر آن نهاده شده است؟ شاعر شعر نوجوان براساس اهداف معین ی شعر خویش را می« نوجوان»

باید از اغراق در طرح مسائل و  در آغاز راه اهمیت دارد این است که شاعر از تصنع بپرهیزد. شاعر
 های نوجوان بپرهیزد.  دغدغه

 هایی در جهت ارتقای سطح کم ی و کیفی شعر نوجوان صورت گرفته است.  در سالیان اخیر، کوشش
 سبک زنانه

سبک ادبی کاربرد خاص زبانی نویسنده است که به وسیله آن عواطف و معانی را به مخاطبان منتقل می 
تری نسبت به دیگر قلمروهای زبان  های ویژه در گستره ادبیات کارآیی شناسی سبک»کند. 
جا که  های خاص نویسندگی است تا آن ترین گزینش ( سبک در نوشتار از اصلی25: 1388فتوحی،«)دارد.

یارویی با یک متن، در نگاه اول پی می» « بریم که این متن به یک ژانر یا نوع خاص، تعلق دارد. هنگام رو
 (25: 1389، )ورنداک

در پی اثبات آن است که طبقۀ  قدرتمند جامعه، زبان را به مثابه ابزاری برای « زبان و قدرت»فرکلاف در 
شوند که  گزینند. او معتقد است که مردان با معنای کلی انسان شناخته می تسلط و غلبه بر طبقۀ  ضعیف برمی

 شود. به جنسیت یاد میو محدود « زن»مفهومی ورای جنسیت است و از زنان با نام 
شناسی اجتماعی در مطالعات خود به این نتیجه رسید که زبان و سبک استفادۀ زنان از  لباو پژوهشگر زبان

 ای از تحقیقات وی به شرح زیر است: زبان متفاوت با مردان است. چکیده
 کنند. زنان در مقایسه با مردان از گونۀ  معیار زبان بیشتر استفاده می

 متوسط رو به پایین تمایل بیشتری به اصلاح و تصحیح زبان خود و استفاده از گونۀ  معیار دارند.طبقۀ  
به تحلیل آثار داستانی زنان پرداخته است. میلز این تحلیل را در سه لایۀ  « شناسی فمنیستی سبک»میلز در 

 واژگانی، نحوی و گفتمانی انجام داده است.
« زبان و جایگاه زنان»و زبان انجام داده است. وی در پژوهشی با عنوان  لیکاف نیز مطالعاتی دربارۀ جنسیت

 داند. های اجتماعی می های زبانی را نابرابری در موقعیت و نقش دلیل اصلی تفاوت در گونه
شناسی،  سبک»های راهگشا دربارۀ سبک زنانه در ایران توسط محمود فتوحی و در کتاب  یکی از پژوهش

یه یکردها و روشها،  نظر انجام شده است. وی نوشتار زنانه را از نظر محتوا و فرم واکاوی کرده است. « ها رو
بایست در محتوا جست نه در فرم  پردازی زنانه را می های داستان فتوحی معتقد است سبک زنانه و خصیصه

 (.98: 1396)یونسی و دیگران، 
زبانی نویسنده، که به وسیله آن مخاطب را سبک ادبی چیزی نیست جز بسامد مدلی خاص از رفتار 

درعواطف، تجربیات و معانی خاص، شریک می کند. سبک نوشتاری زنانه نیز چیزی نیست جز همین 
یان زندگی خصوصی و اجتماعی زنان. سبک نوشتاری زنان را نباید با زبان  هویت شکل گرفته در جر
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و حالات و حرکات خاص صورت در هنگام گفتاری زنانه درآمیخت، زبان گفتاری حامل زبان بدن 
سبک عبارت است از نوع استفاده نویسنده از تصاویر ذهنی، ارجاعات آگاهانه و نا »ادای سخن است اما 

آگاهانه وی و نیز فرضیاتی که نویسنده از ادراك بلاواسطه خواننده در ذهن خویش می سازد. علاوه بر آن 
و به شخصیت های روایت را نیز در بر می گیرد و همه این ها به  سبک نگرش نویسنده به باورها، به رسوم

 (.56:  1382)چمپرز، « وسیله شیوه ای که نویسنده درباره شان می نویسد آشکار می شود
نگارنده در این پژوهش چند مؤلفۀ  اصلی را مبنا قرار داده است و براساس آن سبک زنانه در اشعار نوجوان 

ها عبارتند از: واژگان، عاطفه، اندیشه،  دهد. این مؤلفه د بررسی قرار میشاعران زن و مرد را مور
 های درونی. گویی های زن، تک شخصیت

 بررسی و تحلیل
کنیم.  هایی که پیش از این مطرح نمودیم، بررسی و تحلیل می در این بخش شعرهای منتخب را براساس مؤلفه

 گیرند. و تحلیل سبک زنانه مورد بررسی قرار میهای مذکور با هدف شناسایی  اشعار نوجوان در بخش
 واژگان

 کنماز ابدیت آغاز می
 از فل ک الافلاک؛

 جا که آسمانآن
 سرشار فرشتگان است

یان  و پر
 با تاجی از شکوفه

 آیند.به سوی نام پر طراوت تو می
 (5: 1391)امینی،                                                                                               

، «نام»، «شکوفه»، «تاج»، «فرشتگان»، «آسمان»، «الافلاک فل ک»، «ابدیت»واژگان کلیدی این شعر، 
ای از اسامی ذات و معنایند. مفهوم جملات به روشنی منتقل شده  است. این واژگان آمیزه« تو»و « طراوت»

افت پیوسته در ارائۀ  معنا گنگ و مبهم هستند. واژگان به است.اما در این جملات در کنار هم در یک ب
 های منحصر به سبک زنانه تشخصی ندارند. لحاظ ویژگی

 دف؛
 ای ستساز دخترانه

 که جهان من و تو را
 کندروایت می

 وار،جهانی دایره
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 هیچ تیزی و تلخیبی
 (14: 1391)امینی،                                                                                               

داند. در ادامه وجه  را سازی دخترانه می« دف»است. شاعر « دف»ترین واژگان این شعر،  یکی از محوری
زنانه که در این شعر مشهود است گرایش شاعر به های سبک  شود. یکی از نشانه شبه این تشبیه نیز بیان می

های بیرونی و   توضیح و تشریح مقصود خویش است. او برای بیان همانندی دف با جهان دخترانه از ویژگی
 جوید. درونی دف مدد می

 در کلاس
 کنیمشق الفبا می

 دانی؛ اما مدرسهمی
 برای تو
 ای ندارد دخترمافسانه
 من اما

 جهان را هایعطر تمام قصه
 در عطردان روی رف

 امپنهان کرده
 (21: 1391)امینی،                                                                                               

گیری از واژگان  سو با یکدیگر هستند. شاعر با بهره واژگان این شعر به ظاهر غیرمرتبط و در بافت شعر هم
یک مجموعۀ  فکری را برای مخاطب ترسیم کرده است. « عطر»و « رف»، «، قصه«افسانه»، «مدرسه»، «الفبا»

شناختی ما در جهان فکری زنانه  توان محدود به جنسیت کرد اما در بافت جامعه این واژگان را اگرچه نمی
 حضوری پررنگ دارند.

 هااین دخترانه
 تعبیر دیگری دارد؛

 وقتی بهشت را
 کنیمی با حوا قسمت

 (31: 1391)امینی،                                                                                               
ای  سمت و سویی زنانه دارند. انگار شاعر زنج یره« حوا»و « بهشت»، «تعبیر»، «دخترانه»گیری از واژگان  بهره

 در کنار هم چیده است. از واژگانی که همسویی معنایی دارند را
 در ازل

 بر گل آدمی
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 اندچهل روز/ باران اندوهان باریده
 و تنها یک روز
 باران شادی.

 (7: 1391)امینی،                                                                                               
گیری از مضامین ادبیات کلاسیک  هستند. شاعر با بهره از مفاهیم عاطفی پررنگ در این« شادی»و « اندوه»

بارتر کرده است.  و متون عرفانی عاطفۀ  شعر خویش را پر
 ماه

 مادرم
 امکشد به روی شانهدست می

 (22: 1395)فتحی،                                                                                               
توان  می« ماه»را مادر خود خوانده است. اگرچه او به سبب گستردگی معنایی « ماه»عر بالا شاعر در ش

رسد که شاعر برای تصویر کردن  های گوناگونی را برای این تشبیه برشمرد. به نظر می ها و وجوه شبه برداشت
 دستی بسنده کرده است. های دم به مادر گاه به مشبه

 پرنده خواهر من است!
 م برادرمو باد ه
 ها همهدرخت

 های من!عمو و عمه
 و دشت، مادر من است!

 و آسمان: پدر
 (24: 1394)ابراهیمی،                                                                                           

یک مشبه شاعر واژگانی را ردیف کرده شود هرکدام را  رسد می میهایی آورده است. به نظر  به است و برای هر
 به جای دیگری نیز به کار برد.

 قرص ماه آسمان
 اش زمینخاله

 مادرش زمان
 خالقش خدای مهربان.

 (22: 1394ای، )حمزه                                                                                            
آنکه معنا و مفهومی برای  است. بی واژگان را پشت سر هم ردیف کردهای  هیچ اندیشه در شعر فوق شاعر بی

 آنها جسته باشد.
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 آن ستاره مادر است
 آن دو تا:

 خواهر و برادرم
 زنداین ستاره هم منم که برق می

 روی دامن سیاه شب
 پول ک نگاه روشنم!

یان،                                                                                            (18: 1394)موسو
شوند و تشبیهات رسانای معنی نیستند. شاعر در  هیچ تأمل و درنگی خوانده می در  شعر بالا نیز واژگان بی

 کند. انتخاب تشبیهات و نحوۀ بیان آنها به سادگی عمل می
 عاطفه
 برای تو
 های بهشتی؛از میوه

ینمهایی از گیلاس برمیگوشواره  گز
 ای دخترمیرگی جهان پیشین را گریستهت

 زنم.بر لبخند چشمانت بوسه می
 (6: 1391)امینی،                                                                                               

عاطفه در این شعر در چند واژه خود را نشان داده است و این واژگان بار معنایی عاطفی شعر را به دوش 
 اند.  کشیده

 های نارنجبر شکوفه
 باردباران می

یا  و کالسکۀ  رو
 آیددر خیال من به حرکت درمی
 ایپیراهنی از مهر بر تن پوشیده

 ای سپیدپوشو شاهزاده
 در کنار تو نشسته

 کنمکالسکه را از کاغذ خیالم پاک می -
 -شاهزاده را هم

 نشانمتو را در کجاوه می
 تنها مجنون
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 برازندۀ عشق توست دخترم
 (11: 1391)امینی،                                                                                               

یا از عواطف جهان معاصر دلعنصر پررنگ عاطفی در این شعر اس« عشق» زده است و در پی  ت. شاعر گو
 آید.  ای برمی ای و اسطوره عشق افسانه

 کبوترانۀ  تنهایی ست« زن»
 در وسعت ناباور عالم

 کنی؟باور نمی
 ای چشمانم نگاه کنبه سرمه

 که طعم سپید پروازی را
 به حسرت/ درمانده است

 (41: 1391)امینی،                                                                                               
روند. اگرچه شاعر به این دو عاطفه اشاره کرده  از عواطف پررنگ این شعر به شمار می« حسرت»و « تنهایی»

 کنند. است اما در حد اشاره مانده و عبارات و جملات این احساسات را منتقل نمی
 خوش به حال من

 اتخوش به حال عطر و بوی مانده در حریم خانه
 خوش به حال هرکسی چشید

 ات...مهر مادرانه
 (10: 1394)سالاروند،                                                                                         

های  برآمده از اشارات و پرداخت پردازد. عنصر عاطفی این شعر تکراری و می« مهربانی»و « مهر»شاعر به 
 غالب برای این مضمون در شعر است.

 اندیشه
 های نارنجبر شکوفه
 باردباران می

یا  و کالسکۀ  رو
 آیددر خیال من به حرکت درمی
 ایپیراهنی از مهر بر تن پوشیده

 ای سپیدپوشو شاهزاده
 در کنار تو نشسته

 کنمکالسکه را از کاغذ خیالم پاک می -
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 -ده را همشاهزا
 نشانمتو را در کجاوه می

 تنها مجنون
 برازندۀ عشق توست دخترم

 (11: 1391)امینی،                                                                                               
مفهوم زن است. کلسکه و ای به زن و  زده و کلیشه یکی از نمودهای اندیشۀ  شاعر در شعر بالا، نگاه جنسیت

کند. او از حضور  شاهزاده در ذهن او وجود دارد حتی اگر بخواهد آن را پس بزند. چون به آنها اشاره می
گوید و خوشبختی و عشق را در وجود و حضور یک مرد معنا  مجنون و شایستگی عشق او برای دختر سخن می

 کند. می
 زنم او راصدا نمی

 نکند نفس کولی
 را تلخ کندسرنوشتت 

 (17و  16: 1391)امینی،                                                                                        
در این شعر بار اندیشۀ  شاعر به سمت خرافات و باورهای عامیانه میل کرده است. انگار در ناخودگاه این زن 

 تواند آن را تلخ یا شیرین کند. یک زن کولی میخورد که دم  قدر آسان رقم می سرنوشت آن
 شومبزرگ می

 -درست مثل مادرم  -
 را های رفتهبار سالو کوله

 برم.به دوش می
 (38: 1394)سالاروند،                                                                                         

های عمر یک زن و در نقش  سال  رنج و درد و کشیدن این رنج در تماماندیشۀ  نهان در این شعر مفهوم 
 مادری است.

 از قل قل افتاد،
 قلب سماور

 مادربزرگم نیست دیگر!
 (30: 1394)نظری،                                                                                               

ترین اندیشۀ   یک زن و برهم خوردن نظم جهان پس از رفتن آن زن مهم نظم جهان درون و برون توسط
 مندرج در این شعر است.

یایی  عروس در
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 تور سفیدی را که سر راهش بود،
 روی سرش کشید و با غرور

 به سفره ماهی گفت:
 هرگز عروس به این قشنگی...!

 حرفش را تمام نکرده
 گیرلای تور ماهی
 بالا کشیده شد

 (44: 1394)اکرمی،                                                                                               
های نهفته در شعر است که به شکلی غیرمستقیم و نمادین در این شعر به تصویر  ترین اندیشه از مهم« اسارت»

 کشیده شده است.
 و با درازی موهایش

 ا اجرا کردها رشد شادترین بندبازیمی
 روسه مرد خسته در پیاده

 و دو زن فضول از پشت پنجره
 کشیدندبرایش گردن می

 (10: 1394)مل کی،                                                                                               
های کلیشه شده در ذهن  ز اندیشهبرای زنان و رک کشیدن آنان در امورد دیگران ا« فضول»اشاره به صفت 

 خورد. است که در شعر و اندیشۀ  این شاعر نیز به چشم می
 ای مادر مهربان ما، میهن ما!                                             هرجا هستیم باز فرزند توایم

 (26: 1394)نیک طلب،                                                                                         
برای میهن از قدیمی ترین استعارات است. شاعر در جهان فکری خویش از این مطلب سود « مادر»تعبیر 

 جسته است.
 های زن شخصیت

 ات؛گذاریدر جشن نام
 رسمبه سپهر می

 های توو خورشید چشم
 کند دخترمبر جهان تیرۀ من/ نورافشانی می

 (5: 1391)امینی،                                                                                               
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کند و شعف  گذاری او اشاره می شاعر است. شاعر به روز نام«ِ دختر»شخصیت زن حاضر در شعر بالا 
 دهد. خویش را از حضور او در این جهان نشان می

 آفرینش استجا/ آغاز این
 و تو

 نیمۀ  دخترانۀ  جهانی
 (8: 1391)امینی،                                                                                               

برد که نیمی از جهان را به  است. شاعر مقام او را آنچنان بالا می« دخترِ شاعر»در شعر بالا نیز شخصیت زن 
 خواند. بیند و می وجود او دخترانه می سبب حضور و
 گردد کولی،در کوچه می

 حوای سرگردانی ست
 گیردکه فال زنان را می

 (17و  16: 1391)امینی،                                                                                        
شعر هستند. حوا خاص است و کولی و زنان عام سه شخصیت زن حاضر در این « زنان»و « حوا»، «کولی»

 هستند و ناشناس. 
 های بریدۀ خاکمیان رگ

 امقلبی پیدا کرده
 قلبی که هنوز نبض دارد

 این قلب، دخترم
 بردمرا تا اعماق اندوه زلیخا می

 (24و  23: 1391ی، )امین                                                                                    
نمایاند. هرچند عشق و  دو زن حاضر در این شعر هستند. شاعر هر دو با عشق می« زلیخا»و « دخترِ شاعر»

ها متفاوت است و شاید شاعر در پی آن بود که از این رهگذر تکثرات عشق  نگرش به عشق در هر دوی این
 را بهتر و بیشتر نشان دهد.

 هااین دخترانه
 دارد؛ تعبیر دیگری

 وقتی بهشت را
 کنیبا حوا قسمت می

 (31: 1391)امینی،                                                                                               
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آمده « بهشت»و « قسمت کردن»ای و تکراری  زن حاضر در شعر بالاست. همراه با حوا مفاهیم کلیشه« حوا»
 است.

 کبوترانۀ  تنهایی ست« زن»
 در وسعت ناباور عالم

 کنی؟باور نمی
 ای چشمانم نگاه کنبه سرمه

 که طعم سپید پروازی را
 به حسرت/ درمانده است

 (41: 1391)امینی،                                                                                               
پندارد که جهان از درک او  پردازد. او زن را موجودی تنها می می« زن»صورت عام به شاعر در شعر بالا به 

یاد زدنش نیست.  عاجز است و این زن همواره حسرتی در دل دارد و یارای فر
 آسمان

 بارد؛ اماباران نمی
 های زلیخادر چشم

 افتدیوسف به چاه می
 (44: 1391)امینی،                                                                                               

کند. تضاد و تناقض بالا و پایین  است. شاعر تصویر دیگری از زلیخا نمایان می« زلیخا»زن حاضر در شعر بالا 
 و اوج و حضیض به خوبی در این نشان داده شده است.

 ها را کناری جمع کردزن تمام خرده نخ
 او، یک جای دنجچرخ خیاطی 
 خواب بود
 روی گاز

 ظرفی و یک دم کنی بر روی آن
 آشپرخانه پر از بوی برنج

 کودکش
 مکیداش را میروی بالش شیشه

 (20- 18: 1394)لطف الل   ه،                                                                                  



                                        
    

 

211 

مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب        
                     

2019تشرين الأول  -التاسع والعشرون   

گیری از  کشد. او با بهره ا به مفهوم عام برای مخاطب به تصویر میر« زن»الل   ه در شعر بالا  داوود لطف
بۀ  زیستۀ  زنان  نشانه های تکراری همچون چرخ خیاطی، برنج، کودک و شیشۀ  شیر و ... اگرچه شعر را به تجر

 کند اما در پی القای یک اندیشه غالب است. نزدیک می
 یک نگاه، کودکانه غرق خواب

 برای یک جواب:یک نگاه، مادرانه منتظر 
 صدامرد، بی
 زل زده
 هاهای روشن مغازهبه چراغ

 زن، به شیشه تکیه داده است
 (26: 1394)لطف الل   ه،                                                                                         

های روشن مغازه  زدن مرد  به چراغآمده است. شاعر با اشاره به زل « مرد»در مقابل « زن»در شعر بالا 
یک کورسوی امید را برای مرد متصور شده است. تکیه دادن زن به شیشه نشان از استیصال و تسلیم زن 

 دارد.
 مادربزرگ

 ای کنار دهگوشه
 خانه داشت

 توی طرف کوچکی
 سبزه کاشت

 خانه را تمیز کرد
 رفت و روب کرد

 (14: 1394)شفیعی،                                                                                               
خود را نشان داده است. در این شعر صرفا به نقش مادربزرگ « مادربزرگ»زن در شعر بالا در شمایل یک 

 کرده اشاره شده است. و کارهایی که او می
 پری

 بلند وانگشتانش 
یان...  گیسوانش کمند پر

 کوچک بود، اما
 هر شب

یا  امواج در
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 بردند او را با خودمی
 و صبح
 گرداندند.برمی

 کوچک بود، اما
یاآنقدر پری  های در

 در گوشش خوانده بودند
 که در بیداری

یای سفر داشت  رو
یا می  دیدخواب در

 (10: 1394)مهر پرور،                                                                                            
یف را پیش از این نیز شنیده« پری»زن در شعر بالا در قامت یک  ایم و تازگی  وصف شده است. اگرچه تعار

در شعر نشان داده است و در پی برهم زدن جهان  ندارد اما شاعر حرکت، امید و بلندپروازی پری به خوبی
 ها بوده است. کلیشه

 کار نقاش نیست مادرم!
 دل تو

 نقش عشق است و نقشۀ  گنج است.
 (12: 1394)سالاروند،                                                                                        

گوید. تصاویر فاقد تازگی هستند و شاعر در  شق جاری در وجود او سخن میو ع« مادر»در شعر بالا شاعر به 
 این شعردر جهت ساختن جهانی منحصر به خود قدمی برنداشته است.

 در نگاه مردمان،
 صلح،

 پرچم سفید
 صلح،

 آسمان آبی و کبوتر است.
 در نگاه من، ولی

 مادر است. صلح،
 (30: 1394)سالاروند،                                                                                          

یف واحد صلح نزد دیگران. در ادامه وی به  شعر در شعر بالا از صلح می « مادر»گوید و از باور عمومی و تعر
 پردازد که تجسم صلح است. خویش می
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 خاموشی
 از قل قل افتاد،

 قلب سماور
 مادربزرگم نیست دیگر!

 (30: 1394)نظری،                                                                                               
های بیرونی و درونی وی و کردار و  وصف شده است. پرداختن به ویژگی« مادربزرگ»زن در این شعر با 

باری و قو   رفتار او و همچنین نمود کنش  ت شعر شده است.هایش نزد دیگران سبب پر
 هاشکستن شیشه

 ها نیست...دیگر به این راحتی
 کو مادربزرگ

 تا پشت چادرش پنهان شوم؟
 (12: 1394)شکارسری،                                                                                         

نشان داده است. زن در این شعر با امنیت به خوبی « مادربزرگ»شاعر در شعر بالا امنیت را در وجود 
 مترادف و همراه شده است.

 آن دو تا فرشتۀ  سفید
 های مهربان مادر من است.دست
 های مادرمدست

 باز هم پر از دعای تازه است.
 (30: 1394)هاشمی،                                                                                               

بانی  پرداخته است. وصفی که او از مادر ارائه می« مادر»هاشمی در شعر بالا به  دهد همان وصف تکراری مهر
 و دعای خیر اوست.

 مادر
 نه!

 کوچک است دنیا
 برای نشان دادن

 اندازۀ دوست داشتن تو
 (12: 1394)کریم زاده،                                                                                      

بیند و  پردازد. او دنیا را برای نشان دادن دوست داشتن مادر کوچک می می« مادر»شاعر در شعر بالا به 
 حد خویش را به او وصف کند. زن در این شعر حضوری منفعل دارد. در پی آن است تا عشق بی
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 های داغ صبح زودقهوه
 ه بودای کدفتری برای خاطرات کهنه

 های مهربان مادرمچشم
 ای که از برمشعرهای تازه

 (26: 1394)ترکمن،                                                                                               
کند و در کنار تمام چیزهایی که این روزها در کنار اوست  شاعر جهان کوچک این روزهایش را وصف می

گوید. در این شعر فقط نام مادر آمده و کنشی از او سر نزده است. البته  نیز می« مادر»های مهربان  چشم از
 توان به قرینۀ  ذهنی این کنش را مراقبت و همراهی دانست. می
 های درونی گویی تک

 آیماز جهان باستان می
 هایی از اساطیر راو تکه

 آورمبا خود به خانه می
 -«کندهایم درد میجای بال» -: 

 (39: 1391)امینی،                                                                                               
داند و این جهان معاصر را  گوید. او خود را متعلق با دورها و دیرها می شاعر در شعر بالا با خود سخن می

 بیند. برای قدمت خود کوچک و ابتر می
 دخترم»تنگ شد دلم برای: 

 روزنامه بیار
 «های شامم را ببر.ظرف

 (16: 1394)سالاروند،                                                                                         
دلتنگی برای گوید. دلتنگی برای کمک کردن و همراهی.  گویی از یک دلتنگی سخن می شاعر در این تک

 فاصله گرفتن و دوری و گذر زمان.
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 گیری  نتیجه
از انتشارات کانون پرورش فکری « شعر نوجوان امروز»نگارنده در این پژوهش هجده مجموعه از مجموعهۀ  

کودکان و نوجوانان را مورد بررسی و تحلیل قرار دارد. در این پژوهش چند مؤلفۀ  اصلی را مبنا قرار گرفت و 
ها عبارتند از:  ساس آن سبک زنانه در اشعار نوجوان شاعران زن و مرد را مورد بررسی شد. این مؤلفهبرا

 های درونی. گویی های زن، تک واژگان، عاطفه، اندیشه، شخصیت
خورد، تهی بودن این اشعار از مضمون است. در این اشعار غالبا  آنچه در بسیاری از اشعار نوجوان به چشم می

ماند. نگارنده با مطالعه و بررسی اشعار نوجوان  شود و در حد همان موضوع باقی می مضمون ختم نمیموضوع به 
ها در چارچوب موضوع مانده و پا را از آن فراتر  به این نتیجه رسید که بسیاری از شاعران این مجموعه

فاقد تشخص زبانی و سبکی اند. همین موضوع سبب شده تا اشعار  اند. و غالب این موضوعات تکراری نگذاشته
 باشند. در این میان سودابۀ  امینی در برخی از اشعار به سبک زنانه نزدیک شده است.

مانند و این مِن شخصی به  در محدودۀ مِن شخصی خویش می« شعر نوجوان امروز»های  غال شاعران در مجموعه
چنان  ز رنگ و بوی شخصی گرفته و آمشود. احساسات ایشان نسبت به اشخاص نی مِن انسانی و جمعی بدل نمی

شود تا مخاطب توصیف و  توان آن را به اشخاص دیگر نیز تعمیم داد. این عامل سبب می پرداخته شده که می
بیانی متفاوت از اشخاص نخواند با بخش ناتمام را تمام کند و یا به دنبال تکمیل قطعات گمشدۀ وجودی 

ها و رخدادها  ها، انسان شعار تصاویری غمگین و زیبا از پدیدهخویش باشد. مخاطب در بسیاری از این ا
یر به سادگی از کنار یکدیگر عبور می می آنکه اتفاقی در این برخورد رخ دهد و یا  کنند بی بیند. مخاطب و تصو

د. درنگی اتفاق افتد.بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که واژه و اندیشه ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارن
کنند. بار غمگنانۀ   بار را ترسیم می ها فضایی غم اندیشد. واژگان بسیاری از اشعار این مجموعه انسان با واژگانش می

تر عمل کرده است. همچنین  ها بیشتر است. شعر مردان کنشی شعر زنان شاعر از مردان شاعر در این مجموعه
 اند. دان در تصویر جهان زنانه در سطح ماندهاند و مر زنان به عمق و عاطفۀ  زنانه بیشتر نفوذ کرده
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یان، انسیه )-  های بستنی، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.(. چهارشنبه1394موسو
 ها که بیفتند، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.(. ستاره1394مهر پرور، ملیحه )-
 ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.(. پرنده باران، تهران: انتشارات کان1394نظری، مهدیه )-
 ها برای من، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.ها برای تو پرنده(. درخت1394نظری، مهدیه )-
 ها به شادی باد بگرد، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.(. با فرفره1394نیک طلب، بابک )-
نشرنی محمد غفاری تهران:یشناسی. ترجمه(. مبانی سبک1389تر)وردانک، پی-
 (. قطار چهارشنبه، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1394هاشمی، منیره )-
یۀ  ادبیات پارسی معاصر. سال  (. نشانه1396یونسی، خوشقدم و دیگران) - های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر. نشر
 فتم. شمارۀ سوم.ه


