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 چكيده

 

آنجایی که خیال محوری ترین عنصر شعری و ی  تألیف است. از مخاطب شناسی یکی از مسائل مهم در زمینه   

ترین ابزار خیال پردازی است؛ تشبیهات به کار گرفته شده در شعر کودک و نوجوان ترین و شایعتشبیه قدرتمند

باید متناسب با سطح درک و گروه سنی مخاطبان کودک باشد. بدیهی است  توسط شاعران فعال دراین حوزه

تواند مطالب و یافته های ارزشمندی در یهات در شعر شاعران موّفق کودک میتوصیف و بررسی روند سیر تشب

این باب  برای ما به ارمغان آورد. با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع،  پژوهش حاضر بر آن است که پس از 

ترسیم و  ی آن با مخاطبنگاهی کلی به مبانی نظری، جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطه

ی خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثار از پنج شاعر مطرح شعر محدوده

کودک و ونوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و 

هایی ارائه دهد.ا کمک جداول و نموداراسداهلل شعبانی  بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آن را ب  

 های کلیدی: شعر کودک و نوجوان، تشبیه مفصل، تشبیه مجمل، تشبیه بلیغ.واژه
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 مقدمه

 
، گذردیر از آن مییابد، به فراخور منشوری که این تصوی ذهن آدمی انعکاس میتصویری که از جهان در آیینه

یری شاعرانه و دارای ، تصوای از خیال و زبان باشداگر این منشور آمیزه، حال دارای رنگ و جالی متنوعی است

اباند و انعکاس آن را در تواند خود را بر جهان هستی بتای است که انسان می. ادبیات دریچهژرفایی معناساز است

گر ذهن خود او جلوه وتر از آنچه هست به درون روح تر و زیبایابد و چه بسا این انعکاس نور بیرون را دلچسب

 .سازد

ا رشد سیستم دستگاه پردازد این شناخت بهایی مادی جهان میانسان از همان بدو تولد به شناخت محیط و پدیده

غز تاثیر میمهای عصبی مربوطه در . تجربیات شخصی طفل پس از تولد در تشکیل تارباشدعصبی همراه می

 )بلیک مور ، .تجزیه و تحلیل اطالعات بصری توسط مغز موثر است ی خود در چگونگیگذارد که این به نوبه

ام زبان آشنا میای به نافزاید و با مقولههای خود می( هر چه کودک در جریان زندگی بر تجربه148: 1375

هم ی دو مفهوم موازی ، کودکی و شاعرزیرا از یک دیدگاه .یابدی او از جهان فزونی میتجربیات شاعرانه .شود

آوردی را به ارمغان میای از تجربیات ذهنهای متعدد زبان برای او گستره. درگیر شدن ذهن کودک با جنبههستند

گیری از ذهن هرهبهایی که با تصور ی کارهمه .شود. این تجربیات در قالب صوت و تصویر در ذهن ذخیره می

خته است یکی هزارن یاینها( یکسره منتج از تحوالت فیز، تفکر، احساس، انتخاب و مانند ادهد )ادراکانجام می

سیقی و هنر را بیافریند.، فلسفه، موتواند تئاترآفریند که میآورد . مغز بشر ذهن را میکه مغز را به وجود می

 (.21-16)همان، 
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مد برای عر ا غیادبیات کودک عبارت است از هر گونه متنی که با چهارچوب و طرح مشخص به طور عمد ی»     

ه برانگیختن بکند و این رابطه منجر . صورتی که کودک با آن ارتباط برقرار میکودک آفریده شده باشد

 دک بگذاردروانی روی کو –، عواطف و پدید آمدن لذت زیبا شناختی شود و تاثیرات خاص روحی احساسات

داستان  و، شعر، نمایش، افسانه ( ادبیات کودکان شامل قصه 13: 13)محمدی، « و سبب شناخت او شود.

گیری از وزن و شعر کودک سخنی آهنگین است که با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقایی کلمات و بهره»است.

 ویی کودک سیقیاقافیه و تکیه بر سادگی به زیبایی مضمون و معطوف و عنصر تخیل و ذوق زیبایی شناسی و مو

 ( 287: 1384والدی،)پ« دهد.ی بازی او پاسخ میغریزه

« گیرد.ها و امکانات کودکان قرار میی اول شعراست سپس متناسب با سطح نیازشعر کودک در درجه»     

در ادبیات کودک »( برای همبازی شدن با کودک در جهان ادبیات باید کودک بود. 124: 1385)صادقی، 

توان فرینی است که می( با زیبایی و لذت آ45:  1383)خسرو نژاد ،« چیزی است که در کودک نیز هست.

آمیز و گرا، صمیمی، رازمند، حالشعر کودک باید شبیه کودک خیال»ها و مفاهیم را به کودک انتقال داد.تجربه

گراز قبل همه چیز را طراحی حتی زمانی که آفرینش( »127:  1385سرامی ، «)غیر قابل پیش بینی باشد.

گیرد باز هم در پس زعم خویش آگاهانه در مورد مقصد و روش و اجزای اثر خویش تصمیم می نماید و بهمی

( بنابراین  تنها ارتباطی که  42: 1383)خسرو نژاد، « رانند.پرده، عروسک گردانان ناخودآگاهند که فرمان می

تر است که بتواند بین پیام دهنده ری موفقتواند بر خیال و عاطفه تاثیر بگذارد. شاعجوشد میاز خیال و عاطفه می

های ی تعریفخیال عنصر اصلی شعر در همه»گیرنده)کودک( ارتباطی هنرمندانه وخالقانه بیافریند.)شعر( و پیام

: 1375شفیعی کدکنی،«)توان شاعرانه بیان کرد.قدیم و جدید است و هرگونه معنی دیگری را در پرتو خیال می

ی ی کلمات در یک نقطهحلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به وسیلهتصویر، » براهنی   از نظر (4
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همان بر قراری پیوند میان های تخیل، ترین کارکردیکی از پر بسامد»( بنابراین 113:  1380براهنی، «).معین

رین ابزار برقراری این پیوند هنری عنصر ت(ساده2:  1381مظفری ،«)اجزا و عناصر محسوس و معقول است.

 . تصویر ساز تشبیه است

ل رساند و پنبرد تا حدی که به زیبایی کالم آسیب در شعر کودک عناصر شعری را باید با احتیاط به کار  اما     

. ام هستندسی مدکودکان در پی دگرگونی ودگر دی»ارتباطی را که شعر با کودک ایجاد کرده است، خراب نکند.

کلمه  ا از راهری خود جا زدگی و عقب ماندگادبیات نباید از این تغییر لحظه به لحظه واپس بماند و کندی و در 

( یک 3: 1370سلیمانی،«)رود.کند و به راه خود می)و تصویر( به کودک تحمیل کند زیرا کودک مقاومت می

ا باسد و ی خود را به خوبی بشنشاعر کودک موفق عالوه بر توانایی در سرودن شعر باید مخاطب ویژه

شد رهای تربیتی و البته با منطقی کودکانه در راستای ترین تکنیکناسی و سودمندهای روانشترین روشپیشرفته

 .ندکهای انسانی کمک جسمی و ذهنی کودک به شکوفایی خالقیت و ارزش

همچنین  ودک وبا در نظر داشتن مطالب ذکر شده و آگاهی به اهمیت نقش تشبیه در ساخت و پردازش شعر ک  

ل کشف و به دنبا ی مذکور، بایسته استو تناسب دو مؤلفه خاطب این نوع از شعر و رابطهاهمیت گروه سنی م

ن ه چنیشناخت اصول و معیارهایی در روش کاربرد تشبیه در شعر کودک و نوجوان بود. برای رسیدن ب

اند و در د شدهخوتوان به توصیف و تحلیل آثاری پرداخت که موفق به برقراری ارتباط با مخاطبین معیارهایی می

حلیل تا توصیف و ی این پژوهش برآن است تا ب، نگارندهاند. به همین منظورسازی رسیدهها به یگانهتعامل با آن

ان که ونوجو وی شعر از پنج شاعر مطرح شعر کودک روند سیر انواع تشبیه به کار رفته در پنجاه مجموعه

پردازد و عبانی  بهلل شاهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسداعبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابر

 هایی ارائه دهد.   یافته ها و نتایج حاصل از آن را با کمک جداول و نمودار
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در  یر تشبیهسل خط الزم به توضیح است از آنجا که نگاه اصلی این پژوهش بیشتر معطوف به توصیف و تحلی     

 ست که بهاشده  دک و نوجوان است، تنها به آن بخش از اشتقاقات مبحث تشبیه پرداختهبستر گروههای سنی کو

یر مر و نظاشبیه مضت تشبیه مرکب، ،نمایانگر این خط سیر باشند. بدیهی است تقسیماتی چون تشبیه معکوس نوعی

 شوند یا اصال وجود ندارند.آن که یا در اشعار مورد پژوهش به ندرت یافت می

 

 تحقيقپيشينه 
به « شعر کودک و نوجواندر تحلیل تصویر آفرینی »ای با عنوان ( در پایان نامه1380مریم شریفی نسب )      

ی شعر کودک و نوجوان پرداخته است. این اشعار توسط های موجود در یک صد مجموعهبررسی تصویر آفرینی

 ست.ا ، سروده شدهاندپس از پیروزی انقالب اسالمی در این حوزه  فعالیت داشته که دوازده شاعرمعروف

یان از م« دک و نوجوانزبان و تصویر آفرینی در شعر کو»عنوان  اای ب( در مقاله1381مریم شریف نسب)    

ی شعر منتشر عههای گوناگون تصویر آفرینی، به بررسی وجوه مختلف زبان تصویری در یک صد مجموشگرد

هایی مانند فههای مورد نظر را در مؤلشده پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته است و زبان تصویری مجموعه

های تصویر ها و ترکیبحس آمیزی، متناقض نمایی، ضرب المثل، ساختن زبان تصویری از عناصر بومی، عبارت

 ست.ا قرار دادهبررسی  مورد  آفرین و ....

خیال در بررسی صور به «صور خیال در شعر کودک و نوجوان»ای با عنوان نامه( در پایان1382علی ارمغان)     

یانوش و ی شعری )اول: جبار باغچه بان و عباس یمینی شریف، دوم: پروین دولت آبادی و محمود کسه دوره

 سوم: شاعران پس از انقالب( پرداخته است.
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های خیال در به بررسی جلوه« صور خیال در شعر رحماندوست»ای با عنوان ( در مقاله1385غان )علی ارم     

 ، کنایه وهایی مانند تشخیص، تشخیص فشرده، تشبیه فشرده، استعارهشعر مصطفی رحماندوست در زیر مجموعه

 مجاز پرداخته است.

یان ابتدا به ب« ی شناسی ادبیات کودکآمدی بر زیبایدر »ای با عنوان ( در مقاله1386مهدی حجوانی )     

« حورآموزش م»های متفاوت ادبیات کودک پرداخته است و سپس با طرح و نقد رویکرد تعاریف و رویکرد

 ند.با ارائه دالیل کافی اثبات کرا  «زیبا محور»رویکرد اولویت داشتن ادبیات کودک تالش کرده است، 

رکت زبا ، ح«فرایند آفرینش ادبیت و معنای ادبیات کودکان»ای با عنوان در مقاله (1386) محمد محمدی     

صول تفکر را مح« ادبیت»دهد و نشان می« ادبیت»علمی و ارجاعی به سوی زبان ادبی را با استفاده ازعنصر 

ت داند بلکه معتقد اسنمی داند. وی ادبیات را برداشتی خام از شهود و تفکر تصویریتصویری یا ایماژ می

 شود.ست که به آفرینش  شعر منجر میی ایماژها در ساختاری منطقیترکیب و چینش خالقانه

های جایگاه صور خیال در شعر کودک کتاب»ای با عنوان ( در پایان نامه1387السادات فاطمی )زینت     

یات وزه ادبکلیات و مبانی نظری در ح یپس از ارائه« نانتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوا

ی آماری های موجود در جامعهکنایه و هاه بررسی تشبیهات، استعاره، مجازهایی جدا گانه بکودک، در فصل

 تحقیق خود پرداخته است.

د و بررسی ه نقبا رویکردی زیبا شناسانه ب «از این باغ شرقی»در کتاب  (1387) پروین سالجقه      

های و ظریهنوی در این کتاب عالوه بر  وان منتشر شده در ایران پرداخته است.های شعر کودک و نوجمجموعه

ی نقد این ی نقد شعر کودک و نوجوان نظریات شخصی و متفاوتی را نیز در حوزههای رایج در حوزهابزار

 گونه شعر ارائه داده است.
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ه کودکی، با توج پس از بحث پیرامون کودک و دنیای «زیر گنبد کبود»در کتاب  (1391)جفی عبدالمجید ن     

های . همچنین با باز خوانی سرودههای روانشناختی به چیستی شعر کودک و نوجوان پرداخته استبه شاخصه

، شعر بیوک ملکی و اسداهلل شعبانی ،، عرفان نظر آهارییمی، جعفر ابراه، افسانه شعبان نژادمصطفی رحماندوست

های ایشان را شرح های ادبی به کار رفته در سرودهها را تجزیه و تحلیل کرده و صنایع لفظی و معنوی و آرایهآن

 . داده است

 

 اهداف تحقيق

که در سطح  تواند کودکان را به خواندن آثار ادبی تشویق کند، نوشتن آثاری استیکی از عواملی که می    

. هر نویسنده هنگام نگارش اثر ی تالیف است. مخاطب شناسی یکی از مسائل مهم در زمینهها باشددرک آن

. خود باید به مخاطب خویش بیاندیشد و بکوشد با شناخت هرچه بیشتر او بهتر بتواند با او ارتباط برقرار کند

بینش و اندیشه ،،های زبانهایی در زمینهه اندک، محدودیتکودکان و نوجوانان به علت داشتن سن کم و تجرب

ی هایی زیبا و نو، اما در محدودهبه ویژه خیال دارند. پس شاعر باید نهایت تالش خود را به کار بندد تا از تصویر

تشبیهاتی با . شاعر کودک باید دقت کند تا کودک در مقابل ی آنان در شعر خود استفاده کندخیال و تجربه

هیچکس قادر ساختار پیچیده و مبهم قرار نگیرد که به پرسیدن معنای آن برانگیخته شود و پس از طرح پرسش، 

ای به او ارائه دهد و به جای استدالل به زور و خشم متوسل شود و کودک را از نباشد جواب قانع کننده

. زیاده روی در استفاده از انواع تشبیهات و باال بردن دکنجکاوی و میل به شناخت و دانستن، دلزده کن،مطالعه

کاهد . کاربرد انواع تشبیه در شعر کودک و نوجوان تخیل از میزان همراهی و مأنوس شدن کودک با شعر می

ابزار کار  ترینترین و وسیع. بنابراین کاربرد تشبیه به عنوان یکی از قدرتمندی فراوان داردنیاز به دانستن و تجربه

آید . تجربه و دانش نقادی به شاعر کمک ای نیاز دارد که تنها از یک شاعر خوب بر میشاعر، به معماری ویژه
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بایست  از آوردن کند که از تشبیهات پیچیده و چند الیه برای مخاطبان خود پرهیز کند؛ برای مثال او میمی

ن پایین خودداری کند و هنگامی که گروه سنی مخاطب باال تشبیهات مرکب و دارای مفاهیم انتزاعی در سنی

ی روند به کار گیری . برای رسیدن به اصول و دانش در زمینهرفت به تدریج از این نوع تشبیهات استفاده کند

ی این نوع توان به تحلیل و بررسی آثار شاعران مشهور فعال در حوزهانواع تشبیه در شعر کودک و نوجوان می

هایی برای شاعران و فعاالن جوان شعر روند کاربرد انواع تشبیه اصول و معیار . توصیف و تحلیلعر پرداختش

. کاربرد تشبیهات زیبا، خالقانه و مناسب با گروه سنی مخاطب کودک و نوجوان کودک و نوجوان ارائه داد

آورد که برای مخاطب کودک و نوجوان به ارمغان می هاییها و امتیازقابلیت ،حاصل از آن عالوه بر فواید ادبی

 : عبارتند از

 ایجاد پیوند عاطفی و فکری بین دنیای بیرونی با دنیای درون او.  -

 .ترین مفاهیم به اوترین و پیچیدهی عمیقانتقال آسان و خالقانه -

 .ی اوتقویت حواس پنج گانه -

 .ی تخیل اورشد خالقیت و قوه -

 مأنوس شدن او با طبیعت و مظاهر هستی.  -

 .تر اوکمک به آموزش و شناخت بهتر و تازه -

 .های عامیانه به اوآموزش آسان فرهنگ و باور -

 .هان بینی اوجگسترش بینش و  ها و در نتیجهدرک بهتر شباهت و تفاوت -

 . عشق به زیبایی و زیبا دیدن -

 .بودن در وجود او زنده کردن حس دوستی و در کنار هم -
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 . ی زندگی در اوایجاد حس شادی و خوش بینی و تقویت انگیزه -

 . شناخت بهتر عناصر اقلیمی و بومی توسط او -

  . ی تصویری و مفهومی اوت حافظههای زبانی و قدرتقویت مهارت -

 ها فرضيه

 . ی شعر استترین عنصر سازندهخیال مهم -1

 . کاربرد و کارکرد خیال در شعر کودک با شعر بزرگ سال متفاوت است -2

 . وجوان کاربرد داردهای سنی کودک و نتشبیه در تمام گروه - 

 .های تشبیه پردازی به فراخور گروه سنی مخاطب کودک و نوجوان متفاوت استشیوه -4

 .تر استی باال سادههای سنسبت به گروههای سنی پایین نساختار تشبیهات در گروه -5

 . ارکان تشبیه در شعر کودک و نوجوان اغلب از عناصر طبیعت گرفته شده است -6

 . تر استی تخیل کودک و نوجوان موثرکاربرد تشبیه بلیغ برای رشد خالقیت و قوه -7

 های سنی پایین مناسب نیست. تشبیهات بلیغ با ساختار ترکیب اضافی برای گروه -8

یشتر نوجوان ب ووجه شبه مفرد و ساده نسبت به وجه شبه مرکب و چند الیه در شعر کودک کاربرد  -9

 تر است . و مناسب

 . ستبسامد تشبیهات حسی به حسی از دیگر انواع تشبیه در شعر کودک و نوجوان بیشتر ا -10

 ی حس بینایی است. تشبیهات در شعر کودک و نوجوان بیشتر بر پایه  -11

 . تواند ، انس بگیردتر و بهتر میهای سنی پایین با تشبیهات حسی به حسی زودگروه  -12

 . بسامد تشبیهات عقلی به حسی در شعر کودک و نوجوان از تشبیهات حسی به عقلی بیشتر است  -13
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 .شودتشبیهات عقلی به عقلی در شعر کودک و نوجوان به ندرت دیده می  -14

 . شودی تجسم و شناخت مخاطب کودک و نوجوان میباعث رشد قوهتشبیهات عقلی به حسی   -15

 هاپرسش

 ؟ ی شعر و حاصل عاطفه استهترین عنصر سازندآیا خیال مهم -1

 ؟ آیا کاربرد و کارکرد خیال در شعر کودک با شعر بزرگ سال متفاوت است- -2

 ؟ های سنی کودک و نوجوان کار برد داردآیا تشبیه در تمام گروه -3

 ؟های تشبیه پردازی به فراخور گروه سنی مخاطب کودک و نوجوان متفاوت استآیا شیوه  -2

 ؟تر استهای سنی باال سادههای سنی پایین نسبت به گروهآیا ساختار تشبیهات در گروه  -3

 ؟ دک و نوجوان اغلب از عناصر طبیعت گرفته شده استآیا ارکان تشبیه در شعر کو  -4

 ؟تر استی تخیل کودک و نوجوان موثرآیا کاربرد تشبیه بلیغ برای رشد خالقیت و قوه -5

 های سنی مناسب نیست؟ بیهات بلیغ با ساختار ترکیب اضافی برای کدام گروهتش -8

وجوان ن       وآیا کاربرد وجه شبه مفرد و ساده نسبت به وجه شبه مرکب و چند الیه در شعر کودک  -9

 تر است؟ بیشتر و مناسب

 ؟ ر استآیا بسامد تشبیهات حسی به حسی از دیگر انواع تشبیه در شعر کودک و نوجوان بیشت -10

 ی چه حسی است؟ تشبیهات در شعر کودک و نوجوان بیشتر بر پایه -11

 ؟ تواند، انس بگیرندتر و بهتر میهای سنی پایین با چه نوع تشبیهاتی زودگروه -12

 ؟ ستایشتر بآیا بسامد تشبیهات عقلی به حسی در شعر کودک و نوجوان از تشبیهات حسی به عقلی  -13

 آیا تشبیهات عقلی به عقلی در شعر کودک و نوجوان کاربرد دارند؟ -14
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 ؟ شودی تجسم و شناخت مخاطب کودک و نوجوان میاعث رشد قوهکدام نوع از انواع تشبیهات ب -15

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

 
هایی فرهیخته و کمال یافته هستند ، برای ادبیات ی داشتن نسلدهند و دراندیشههایی که به انسان ارزش میملت   

ی ترین راه براائل هستند؛ چراکه شایستهوجوان ارزش بسیار زیادی قنخصوصاً ادبیات کودک و و آثار ادبی ،

ترین ز جوان. این موضوع در کشوری چون ایران که یکی اآموزش و تربیت غیر مستقیم این گروه ، ادبیات است

 .کندجوامع دنیا است، اهمیت بیشتری پیدا می

آب و خاک دارد، جای صد افسوس و با وجود اینکه ادبیات فارسی، ریشه های عمیقی در فرهنگ و تمدن این     

ی غفلت و فراموشی های تلخ و تیرهاین نهال نو پا، در معرض بادشگفتی است که ادبیات کودک و نوجوان ،

شناسند. ای به نام ادبیات کودک و نوجوان را به رسمیت نمیی دانشگاهی کشور مقوله. هنوز حتی در جامعهاست

نقد ادبیات کودک و نوجوان در کشور ما بسیار محدود است و تنها تعداد انگشت آثار منتشر شده در حوزه 

گیرد و همان تعداد در بر میبه چاپ می رسد را شماری از شمارگان کثیری از کتابهایی که هر ساله در کشور 

« کودک و نوجوان ادبیات»و « های کودک و نوجوانخواندنی»والدین میان اندک نیز اغلب غیر علمی و شتاب َ

تمایزی قائل نشوند و این موضوع در کنار دیگر عوامل باعث رشد چاپ روز افزون کتابهای بازاری و سطحی با 

هایی در زمینه ها و ابزارتوان به داده. حال آنکه  با یک پژوهش صحیح و علمی میشودهایی گزاف میقیمت

های موجود و از این طریق به تقویت نقاط قوت و جبران کاسی آسیب شناسی شعرکودک و نوجوان دست یافت

 . در این نوع آثار پرداخت

وسایل  نوع انواعتی  ارتباطات و درنتیجه فراوانی و امروزه با آگاهی و رهیافت به اهمیت و کارکرد وسیع پدیده  

ن ی فرهنگی سیار و جوشان رسانهای ،رسالت سترگ شعر ،ارتباط جمعی و قدرت و گسترش جهان ارتباطات

در  ،های دستیابی به یک ادبیات ارزشمند و پر بارتر شده است. از کلیدی ترین راهانسانی بسی سنگین –جهان 

های سالم در نقد و توصیف  این نوع آثار ادبی است. بدیهی است کار وجود جریان ی کودک و نوجوانحوزه

شعر  وادبیات  گی کودک به تاریخ هنر،هویژه تشبیه در شعر کودک باعث بی عالقبرد نادرست صور خیال به 

 .زادگاه و مادر خویش می شود
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  روش تحقيق

پژوهش پس  تحلیلی  است. نگارنده در این -توصیفی و  ایروش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه 

مهم و  ی از مطالبفیش برداربه ی ادبیات کودک ونوجوان، منتشر شده در حوزه  کتابها و مقاالت ی ازمطالعه

 طالبی درمنگارش  در ادامه به ها،داده تنظیمپس از انتخاب و  . خواهد پرداخت قابل استفاده در این پژوهش

س پ وازد پردمیی  ادبیات کودک و نوجوان به ویژه شعر کودک تعریف ، هدف، ویژگی، مخاطب وتاریخچه

ی فهم محدودها به تشبیه کاربرد  صور خیال به ویژ یرابطه آن،ی در زمینه خیال و تشبیه وکارکرد مطالباز نوشتن 

ز پنج جاه اثراتوصیف اشعار پن به  نگارنده، کند.در مهم ترین بخش پژوهشخیال مخاطب کودک را تشریح می

ژاد، نعبان می، افسانه ششاعر مشهور کودک و نو جوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست ،جعفر ابراهی

ه متناسب با واع تشبیاربرد انک شعر آنان، روند سیری مثال هایی ازارئهبا  و پردازدمیاسداهلل شعبانی  و ناصرکشاورز

 مک ترسیمکاصل را با نتایج ح پیشنهادهایی، یدر پایان با ارائه و کند.و بررسی می تحلیل را گروه سنی کودک

 به خواننده انتقال می دهد. جداول  و نمودار هایی 

 

 مشكالت تحقيق

  .گستردگی وتازگی موضوع پژوهش

 .کمبود منابع علمی و اصولی در این زمینه

 سانی(طالعات رابداری و ادبیات، علوم تربیتی، روانشناسی، کتا)ی تحصیلی های علمی از چندین رشتهنیاز به داده
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 جامعه آماري
فی د از: مصطشعر از شاعران مطرح و فعال در حوزه ی شعر کودک و نوجوان که عبارت ان مجموعه پنجاه   

ر گرفته ررسی قرابعه و مورد مطال ناصر کشاورز ،جعفر ابراهیمی ،اسداهلل شعبانی ،افسانه شعبان نژاد، رحماندوست

 ست.اب شده اانتخهای سنی مختلف شعر در گروه یده مجموعه شاعراز هر است. با این توضیح که 
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 فصل دوم

 مبانی نظری تحقیق
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 ي شعر کودک و نوجوان در ایرانتاریخچه

بان فارسی زی ادبی ی شعر کودک در ایران همچون بسیاری از کشورهای دنیا دیرساله نیست. اگر به گذشتهسابقه

ها و گر به ترانهانخواهیم جست. اما  ،تأیید کندی شعر کودک را د مکتوبی برای آن که مقولهنا، اسبنگریم

یابیم که بسیاری از این درمی ،اندای نظر کنیم که به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شدهشعرهای عامیانه

مردم  های شایع در بینها و افسانهتقریبا تمامی قصه»های شعر کودک همخوانی دارد.لفهؤها و اشعار با مترانه

های عامیانه برای کودکان ایجاد شده است های بازی و قافیه پردازیها، گویهها ،معماها و چیستانها ،الالیی،متل

ایران متعلق  کلوریکلتوانیم بگوییم قسمت اعظم آثار ادبیات فوهای ادبی تا بدانجاست که میگونهو وسعت این

کترها تعلق ادبیات توده بیشتر به کوچ بیشتر از آن بزرگترهاست،به کودکان است و اگر ادبیات رسمی 

ز با درخت بای میان یک البته ناگفته نماند که شعر درخت آسوریک که مناظره (1385:28،حجازی«)دارد.

 ید.آتواند شعر کودک به حساب می« بز و مو» یای دیگر به نام قصهنخل است و همچنین منظومه

د که هرچند از نظرگاه زتوان مثال هایی از آثار شاعران را میشویم نمونهان امروز نزدیک میهر چه به زم      

توانند حرفی داشته می ترهای سطحیاند اما برای کودکان نیز در الیهآفرینش گران آنان برای بزرگترها خلق شده

اطب بزرگسال رابطه های تأویلی با مخهای مثنوی در عین حال که در الیهبرای مثال بسیاری از حکایت .باشند

خود جلب کند.  توانسته است نظر مخاطب کودک را نیز بهکند در روساخت هر حکایت و داستان میبرقرار می

 شود.نامه و آثاری نظیر آن نیز دیده میاین روند در آثاری همچون کلیله و دمنه ،مرزبان

این جنبش همانطور که در ادبیات »ط خواهی است.جنبش مشرو ی عطف و اساس ادبیات کودک،اما نقطه

فارسی تاثیری بسیار عمیق داشت و دیدی واقع بین و مردم گرا به آن بخشید، طبیعتاً در ادبیات کودکان نیز موثر 

حال چه نویسندگی و سرایندگی این دست از نویسندگان برای کودکان بیشتر تفننی بود ولی به هرواقع شد. اگر

میرزا را  خواندند. ایرجعشقی و بهار را اطفال سنین دبستانی و نوجوانان با میل بسیار می یرج میرزا،اشعاری از ا
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شاید بتوان اولین شاعری دانست که در زبان فارسی اشعاری برای کودکان و درخور فهم آنان سروده است

بان ،عباس عروف به باغچه( پس از او افرادی چون علی نقی وزیری ،جبار عسگرزاده م32: 1385حجازی،«).

 ی ادبی یاری رساندند.گیری این گونهیمینی شریف با خلق آثاری به شکل

ی ردانندهگها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاسیس شد. این کانون ناشر کتاب 1345در سال 

دکان برای کو ند که فقطهای ایران شد و از آن پس کودکان ایران برای اولین بار صاحب کتبی شدکتابخانه

د برای کودکان م.آزاپروین دولت آبادی و ،شد. در این زمان شاعرانی چون محمود کیانوشچاپ و منتشر می

ودکان و نوجوانان کی پنجاه به دلیل رشد روز افزون جمعیت به خصوص جمعیت . در دههسرودندشعر می

عر نبال آن شدبه  .دبیات خاص آنها رشد قابل توجهی یافتشرایط خاص اجتماعی و اقتصادی توجه به این قشر و ا

این آثار قالبی  . در واقعای شد برای رشد شعارهای سیاسی روز و دعوت ملت به اتحاد و مبارزهکودک وسیله

له آن جنگ هشت سا هایی که مخاطبانشان بزرگساالن بودند. پیروزی انقالب و بعد ازکودکانه داشتند با پیام

ر پیوند با آرماندی شعر کرد که به نوعی شرایط اجتماعی و سیاسی روز مفاهیمی خاص را وارد عرصه مطابق با

نوجوانان به شمار  توان رشد کمی آثار کودکان وهای مهم این دوره را مییکی از ویژگی»های آن روزگار بود.

ولید تن خلق و و میدا د این عرصه شدند. بیشتر نویسندگان و تصویرنگاران تازه کار و طبعاً کم تجربه وارآورد

دک در ادبیات کو حضور نگاه بزرگساالنه و القاییپیامد آن  ی آزمون و خطا شد وادبیات کودکان وارد عرصه

قزل «)خورد.ها و هم در تصویرها به چشم میبود و کمرنگ بودن جوهر ادبی و هنری هم در نوشته

 (1385:117ایاغ،
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عرنو را تجربه میهای جدید از شی شعر شاهد نسل جدیدی از شاعران است که عرصهحوزههای اخیر در سال    

براهیمی ،ناصر سرایند شاعرانی چون مصطفی رحماندوست، جعفر اکنند و شعرهایی متناسب با ذهنیت کودک می

 کشاورز،افسانه شعبان نژاد ،اسداهلل شعبانی ،بابک نیک طلب و بیوک ملکی و... .

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

Getting to know the audience is one of the important issues addressed in writing and 

composition. Since fantasy is the most pivotal element of poem and simile is the most 

powerful and common tool of fantasizing, similes used in the poems addressed to children and 

adolescents by the active poets should be proportionate to the level of understanding and the 

age of their audience. 

It goes without saying that studying and describing the process of using simile in the poetry of 

successful poets of children can result in valuable findings. Regarding the significance of this 

subject, this research aims to have an overview of the theoretical foundations considering the 

status and purpose of poetry for children and adolescents and its relationship with the audience 

and figuring the capacity of their imagination. Eventually, the research analyses the process of 

using various similes in the poetry of five noted poets of children and adolescents, 

Rahmandoust Mustafa, Jafar Ebrahimi, Afsane Shabannejad, Keshavarz Nasser and Shabani 

Asadullah. The obtained findings are presented by charts and graphs. 
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