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 فهرست
28........................................... ........ي فضاي استعاري شعر كودكان مخدوش كنندهعناصر.1
)ي ابتداييهاي فارسي دورهتحليلي بر كتاب(

 علي اصغر ارجي

30............. ..........)از عباس يميني شريف(ن تحليل گفتمان نيم قرن در باغ شعر كودكا.2
 زهراسادات حسيني/اعظم استاجي

32...........................»بر قايق ابرها«ي پروين دولت آباديبررسي محتوايي اشعار كودكانه.3
 زهرا استاد زاده

و نوجوان محمود كيانوش.4 34........................ .......بررسي جايگاه طبيعت در اشعار كودك
 سمانه اسدي

و درونبررسي مقايسه.5 و انگليسي ها در الالييمايهاي تصاوير 35....................هاي فارسي
 بهناز اسكندري

و محتواي تعدادي از اشعار فولكلوريك كودكانه به عنوان اولين بررسي ساخ.6  تار
و نوجوان در ايران نمونه 37..................................................................................هاي شعر كودك

 حسن اسماعيلي طاهري

38....................... ........................................................................................سيقي شعر كودكمو.7
 مهدي دهرامي/يوسف اصغري بايقوت

و نوجوان ايران.8 40.....................................................بررسي مفهوم نوجواني در شعر كودك
 مهدي مرادي/ سهيال امامي

42 ...............................................................................................................نگاهي به شعر كودك.9
 عادل سواعدي/ نصراهللا امامي

در)د(هاي شعر گروه سني تحليل محتواي كتاب. 10 ي مركزي كانون كتابخانه موجود
و 44............... .................................................استان خوزستان نوجوانانپرورش فكري كودكان

 صبا احساني/ فاطمه باجي
معرفي شده در كتابشناسي آثار)د(هاي مناسب گروه سني توزيع موضوعي كتاب. 11

46................... ...................1387-1376هايي سالمنتخب شوراي كتاب كودك در فاصله
 فاطمه باجي
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 فانتزي شعر ها،مثل ها،چيستان ها،الاليي،هاهيچانه( نوجوانو كودك شعر انواع. 12

49.................................. .......................................................................)منظوم هايداستان كودك،
ب  ختياريمحمدرضا

پ. 13 و رمز در انتقال و كاركرد تماس 51.......................... .................................اميشعر كودك
 سميه برازجاني

53................................. .....................80ي هاي منظوم دههمحتواي اجتماعي در داستان. 14
 يم جالليمر/ فردفاطمه بهشتي

55.... ...1388ي شعر كودك در سال هاي منتشر شده در حوزهبررسي وضعيت كتاب. 15
 زيور صباغي نژاد/ فاطمه باجي/پرستو پارسايي

و تخيل كودك مخاطب در قصه. 16 56......... ...............هاي شفاهيبهره گيري از شخصيت
 دامنزهرا پاك

الال. 17 57.................. .........................................هاي استان بوشهرييبررسي مفاهيم ديني در

 منيژه پورنعمت رودسري

58....................................... ......................بررسي عناصر كودكانه در اشعار عمران صالحي. 18
و مريم سلمانيمجيد پويان

60.........................................ِ ناصر كشاورزو تصوير در اشعار نوجوانبررسي عنصر تخيل. 19
 زهرا پيرصوفي املشي

و تفاوتگي تصويرگري شعر؛ ويژ. 20 61.................................................................................ها ها
 سحر ترهنده

63 ........................هاي شعر كودكان گروه سني الفبرخي از كتابشناسي زباني آسيب. 21
 سيدناصر جابري

و ترجمهيه مكان روايت در داستانهاي كودكانمقايسة. 22 65 ......) سال6تا2(ها فارسي

 سيدناصر جابري

66........................................... ..........................................بررسي زمان روايت در شعر كودك. 23

 عباس جاهدجاه

و عربي«. 24  ادبيات تطبيقي كودك»وضعيت تكرار در اشعار كودك فارسي



٥

68....................................................................... .....................................................................و نوجوان
 مريم جاللي

و ميهني. 25 و مضامين ديني  هاي فارسي در اشعار كتاب بررسي عناصر

69......................... ..................... ..............................................................................ي راهنماييدوره

 بهمن ساكي/ منوچهر جوكار

71 ...........................................................بررسي مضامين ديني دراشعاردوره ابتداييو نقد. 26

 كياهادي حاتمي

و راهنمايي شعر در كتاب. 27 هاي درسي كتاب در شعر كودك«هاي درسي دبستان
72..............................................................................................» مروج تفكر خالقانه يا تفكر قالبي

 شكوه حاجي نصراهللا

و نوجوان ايرانفراز.28 ازو فرودهاي شعر كودك 75 .....................انقالب در سه دهه پس
 مهدي حجواني

صد دانه«و»ي نورچشمه«هاي بررسي چگونگي كاربرد عناصر شعري در مجموعه. 29
78 .....................................................................................................مصطفي رحماندوست»ياقوت

 مهسا مؤمن نسب/ پورسعيد حسام
و تحليلِ. 30 » به قول پرستو«در مجموعه شعرِ نوجوانِ»ي درون متن خواننده«نقد

80 ..............................................................................................................)پوري قيصر امين سروده(

 فرشيد سادات شريفي/ پورسعيد حسام
82.................. .............................................و نوجوانان ايران بازتاب جنگ در شعر كودكان. 31

 طاهره حسني

ش.32 و زيبايي وبررسي زباني اي از اشعارافسانه نوجوان در گزيده ناسي شعر كودك

و ناصر كشاورز،شعبان نژاد 84 ............................................................................اسد اهللا شعباني

 پورسارا حسين

85 .................................................................................... اجتماعي در شعر كودكانهاي پيام.33

 احمد حيدري
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ي اشعار ناصر كشاورز. 34 و درونمايه 86 ............................................................تحليل ساختار
 مريم حيدري/بهاره تياور

88.............. ..................بركتب ابتدايي رويكردي ساختارشناسي به شعر كودك با تاكيد. 35

 ندا معظمي گودرزي/ محمد خسروي شكيب

 كودك با تكيه بر كتب فارسى ساختار شعردر» جفت هاي متقابل«ضرورت. 36

89..................................................................................... ............................................ي ابتدائيدوره

 محمد خسروي شكيب

و آشكار اشعار مصطفي رحماندوست. 37 91........................... ..بررسي درون مايه هاي تهي

 مينا كاظمي/ الهام خواست خدايي

و اشعار كتب. 38 93..................................... .................... مقطع ابتدايييمبخواندانش عاطفي

 فريبا خوشبخت

هاي تحول مفهوم كودكي در ادبيات داستاني كودك ابتداي مشروطه در اولين نشانه. 39

96......................... ..............................................)ي ابراهيم بيگنامهسياحت احمد،( كتاب هاي

 نجمه دري/ فيروزه خيرانديش

و ويژگي. 40 و نوجوان بررسي عنصر زبان 97»مهدي آذريزدي«هاي آن در اشعار كودك

رايداهللا جاللي پند/ زهرا دهقان دهنوي

 نوستالژي بازگشت به كودكي در شعر معاصر. 41

98......................................................................... ...........) نادرپور، حسين پناهي، فرخزاد،آتشي(

 جواد صديقي ليقواني/ علي دهقان

 100............................................. ........شخصيت شناسي كودكان نقش آفرين در شاهنامه. 42

 فرزانه رحماني

و تازه تقسيم. 43 نظ بندي دقيق  101...أكيد بر منطقه خراسانتم شفاهي كودكان با اي از

 سيدجواد رسولي

و جايگاه راوي اول شخص در شعر كودك. 44  103........................................ .....بررسي نقش
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 ليال رضايي

و محتواي نوع عاميانه شعر كودك. 45  105................... ............................تحليل زبان، سبك

 مهدي رضايي

و گربه در قاب تصوير؛ از ديروز تا امروز. 46  106............... ................................................موش

 زادهيماندانا رضو

 108...................... .................................1380ارزيابي شعردرنشريه كيهان بچه ها دردهه. 47

 فاطمه زماني

 110........ ...................................................................سيماي كودكان در آيينه امثال فارسي. 48

 هديه جهاني/ پوروحيد سبزيان

و نوجوان ايران چشم. 49  111............................................................................انداز شعر كودك

 پروين سالجقه

و نوجوانسنت.50 و شعركودك  112....................... ......................................هاي شعر فارسي

 علي اصغر سيدآبادي

 114............. .............بررسي شعر پريا از احمد شاملو از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي. 51
 زهرا حامدي شيروان/ شهال شريفي

 116.......... .....................................بررسي راههاي خداشناسي در كتاب هاي شعر كودك. 52
 فريبا خوشبخت/ زادهسودابه شكراهللا

و پرورش كودكان. 53  119....... ...در ادبيات داستاني معاصر نمود مسايل سياسي آموزش
 زادهحميد ولي/ جواد صديقي ليقواني

و نشانه هاي شعر كودك در سه دهه اخير.54  120 .............بررسي تحليلي تغيير مفاهيم

 محمد يحيايي/السادات رشيدي صفورا/علي صفايي

و نوجوانان درداستانهاي هوشنگ مرادي كرماني. 55  122 بررسي محتوايي شعر كودكان

ا/ علي صفايي  دهميحسين

 124............................................... ........................هاي پرويز شاپوركودكانه ها در شعرواره. 56

 ليالدرويشعلي پورآستانه/ علي صفايي



٨

و تحليل نقش وصف طبيعت. 57  در القاي انديشه در اشعار مصطفيبررسي

 126.......................................................................................................... ........................رحماندوست

 سيد حسن راد/ معصومه سپهري عسگر/محمد طاهري

 128..................... .......................هاي كودكانه مصطفي رحماندوستساختار روايي ترانه. 58

 احمدرضي/ قه عبداللهيانفائ

و تحليل عنصر شخصيت در پرخواننده. 59 ترين آثار ادبيات داستاني كودكان بررسي

 130...................................... .......................................................)هاي پس از انقالب اسالمي سال(

فا/ زادهغالمحسين غالمحسين  رقيه تقيان/ ضليمهبود
 132......... ..................................بررسي مفهوم توانمندسازي در داستانهاي احمد اكبرپور. 60

 فريده پورگيو/ فاطمه فرنيا

 134.............. .......بررسي چگونگي تأثير ادبيات كودك بر شكل گيري ناخودآگاه فردي. 61

 بهراد مداحي/ عطيه فيروزمند

بر شكل گيري بررسي غياب تفكر فلسفي اسطوره مدار در ادبيات كودك ايران،. 62

 136................... .......................................................................................................ذهنيت خردگريز

 بهراد مداحي/ عطيه فيروزمند

وبررسي نمودها. 63 و ميلي تصويري تحليلي(كودك در شعر يورش زباني، جايگاه سوژه

و روان  138........................ .............................................................................)ي الكانيكاوانهزباني

 نژادعاطفه قاسم

نو: لوژيوئروايت وايد. 64 و و داستان كودك ي بستر نظارتشعر  141........جوان به منزله

 نژادعاطفه قاسم

به: پرنده گفت«بررسي عنصر روايت در مجموعه شعر. 65 » به

 143 .... ........................................................................................................از مصطفي رحماندوست

 نسرين قاسمي

 145 ..............................................................................ي فولكلوريكديرپاترين ترانه الاليي،. 66



٩

 مرجان كامياب

و موسيقي در برنامه. 67  هاي درسي تلفيقي افالطون با استناد به بررسي جايگاه شعر

 147......................................................................................... ..........................نظر وي در جمهوري

 اعظم نوروزي/محمدحسن كريمي

 گلچين گيالني بر اساس ديدگاه» باران«تحليل گفتماني شعر. 68

 149......................................................... ........................................................... معناشناختي-نشانه

 عصمت اسماعيلي/ ابراهيم كنعاني

و نوجوانانيهمسئل. 69  151............................................ ................... مضمون در شعر كودكان

 رحيم كوشش

تط. 70  153................... .........ي فارسي وعربيهاي الالييو درون مايه بيقي ساختاربررسي

 سعيده حسن شاهي/ حسين كياني

و نوجوان. 71  154....................... .....................................................دفاع مقدس در شعر كودك

 حامد محقق

 155........................................................ ...................شعر نوجوان بيوك ملكي در گذر زمان. 72

 مريم محمدخاني

و عناصر داستاني در شعر مجموعهبررسي رواي. 73 يكالغ سه شنبهيت
 157................................................................................................................................ مهدي مرادي

 اسمعلي پورمريم/ علي محمدي

و ايران. 74 و نوجوان عرب  158.......... .........بررسي تطبيقي مفاهيم قرآني در شعر كودك

 غفار محمدي

و گله مي«تأثير شعر بر فضاسازي متون نمايشي سه اثر. 75  قرمزماهي«،»برم گرگم
 160.................................................................................................. .........»بندانگشتي«و » كوچولو

 زادهصديقه مزارعي

و اندرز در اشعار جامي. 76  162............................. ...................................................................پند
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 مصلحمليحه

و نوجوانان مي تواند در جايگاه ادبيات قرار گيردآيا خواندني. 77  163..........؟ هاي كودكان

 ناهيد معتمدي

ي شعر كودك ونوجوان. 78  165............................ ..........89-79هاي سال نگاهي به ترجمه

 ناهيد معتمدي

 167...................... ..................................كانهاي پژوهش در ادبيات كودتبارشناسي روش. 79

 يزدان منصوريان/ فردليال مكتبي

و نوجوانان-شناختيتحليلي زبان. 80  170 آثار مهدي آذريزدي سبكي در ادبيات كودكان

 زهره خادم/ نگار ايلغمي/ مهين ناز ميردهقان

 172............................... ........................................ازيبايي شناسي اشعار كودكانه ايرج ميرز. 81

نامحمدرضا نجاري

 174...................................................................... .........تصوير در اشعار نوجوان بيوك ملكي. 82

 آزاده نجفيان

 175..................... ..........................................................كتحوالت تصويرسازي در شعر كود. 83

 فاطمه نژادحسن

و طرحوار) شعر(بازنگري ادبيات كودك. 84  176.................ه بر مبناي نظريه هاي استعاره

 شراره باباشكوري/ رضا نيكوييعلي

ف. 85 و دغدغهبررسي موضوع اجتماعي خليج  هاي شاعران در انتقال ارس

 178........................................ ..............................................................................................اين مفهوم

 اعظم ايزدي/ مهدي وارث

آن نگاهي به زيبايي شناسي شعر كودك. 86  180................................................. ......و عناصر

 نسرين وكيلي

و صور خيال در شعر كودكيهكاركرد چند سوي. 87  182.............................. ...... زبان، بيان

 رقيه ابراهيمي شهرآباد/ محمدرضا يوسفي
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و نوجوان دانشگاه شيراز  سومين همايش ادبيات كودك
، دانشگاه شيراز1390ديبهشت ماهار20و 19

: برگزاركنندگان
 مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز

و ادب فارسي ايران  انجمن ترويج زبان
:با همكاري

و پرورش استان و نوجوانان استان فارس، سازمان آموزش كانون پرورشي فكري كودكان

و روان دانشكده، معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز، معاونت پژوهشيفارس -ي علوم تربيتي

و علوم انساني، قطب علمي پژوهششناسي، معاونت پژوهشي دانشكده هايي ادبيات

و ادبي فارس  و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز( فرهنگي )بخش زبان

لي دكتر كاووس حسن:دبير علمي
 فيروزه خيرانديش:جانشين دبير علمي

 پور دكتر سعيد حسام:دبير اجرايي
 نسرين قاسمي:جانشين دبير اجرايي

پور، دكتر سعيد حسام دكتر مهدي حجواني، دكتر فريده پورگيو،:اعضاي شوراي علمي

 دكتر زهرا رياحي دكتر فريبا خوشبخت،نژاد،، دكتر مرتضي خسروليدكتر كاووس حسن

.، دكتر زرين وارديزمين، دكتر هاجر ستوده، دكتر منيژه عبداللهي

خدايي، فيروزه خيرانديش، پور، الهام خواست فرد، سارا حسين شيدا آرامش:گروه اجرايي

پور، عطيه فيروزمند، پور، منيره عيديسولماز دهقاني، حميرا سپاسيان، مهري سليمان

پور، ندا مرادپور، نسيرين قاسمي، مينا كاظمي، مرجان كامياب، مدينه كرمي، مدينه كريم

، عاطفه ح، فرزانه معيني، مهسا مؤمن نسب، آزاده نجفيانزاده، مليحه مصلصديقه مزارعي

و تمام كساني كه ما را در اين همايش ياري دادند .يعقوبي
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 9:45تا 8:00:گشايش آيين

اسالمي جمهوي سرودو قرآن تالوت
 پژوهشي محترم سعادت؛ معاون مصطفي دكتر سخنراني
شيراز دانشگاه

 ادبياتيدانشكده محترم رئيس رحيميان؛ جالل دكتر سخنراني
انساني علومو

 نماهنگ پخش
 همايش پخش علمي دبير لي؛حسن كاووس دكتر گزارش

نماهنگ
 كانون محترم عامل مدير رضايي؛ صادق سيد آقاي سخنراني

..فكري پرورش
سالجقه پروين دكتر خانم سخنراني

8:15 تا8:00  
 8:25 تا8:15

8:35 تا8:25  
 

8:40 تا8:35  
8:55 تا8:40  
9:00 تا8:55  

9:15 تا9:00  
 

9:45 تا9:15  
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19/2/90 زمان،هم: نخست نشست
 سـالنو جعفـري عالّمـه تاالر انساني، علومو ادبياتيدانشكده ارم، پرديس: مكان
 شهيدي دكتر
 12:35تا 10:30: ساعت
ــالن)شعر كلّي بررسي(جعفري عالمه تاالر ــر س ــل(شــهيدي دكت ــعر تحلي  ش

)شاعران
 شــعردر اسـتعاره سـاختاري جايگـاه

 ابتدايييدوره هايكتاب
 ارجي اصغرعلي

 10:50تا 10:30
ــاب ــگ بازت ــعردر جن ــان ش و كودك
 ايران نوجوانان
 حسني طاهره
 11:15تا 10:55
 كيهانينشريهدر شعر جايگاه بررسي

 1380يدههدرهابچه
 زماني فاطمه
 11:40تا 11:20
-كتـابدر خداشناسي هايراه بررسي

 كـانون نوجـوانِو كـودك شـعر هاي
-1387 هـاي سـالدر فكـري پرورش

1376 

 خوشبخت فريبا/ زاده شكراهللا سودابه
 12:05تا 11:45

يكودكانــه اشــعار محتــوايي بررســي
»ابرها قايقبر«آبادي دولت پروين
 زاده استاد زهرا

 10:50تا 10:30
 كودك اشعاردر طبيعت جايگاه بررسي

 كيانوش محمود نوجوانو
 اسدي سمانه

 11:15تا 10:55
در طبيعت وصف نقش تحليلو بررسي
ــاي ــشه الق ــعاردر اندي ــ اش  صطفيم
 دوسترحمان
/ عسگر سپهري معصومه/ طاهري محمد
 راد حسن سيد

 11:40تا 11:20
 گـذردر ملكـي بيـوك نوجوان اشعار
 زمان
 خاني محمد مريم

 12:05تا 11:45



١٤

در موسـيقيو شـعر جايگـاه بررسي
 بـا افالطـون تلفيقـي درسييبرنامه
 جمهوريدروي نظربه استناد
 نوروزيظماع/ كريمي حسن محمد

 12:30تا 12:10

 ايـرجيكودكانه اشعار شناسيزيبايي
 ميرزا

 نجاريان محمدرضا
 12:30تا 12:10

همقالهريارائهاز بعد پاسخو پرسش دقيقه5
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19/2/90زمان،هم: دوم نشست
 سـالنو جعفـري عالّمـه تاالر انساني، علومو ادبياتيدانشكده ارم، پرديس: مكان
 شهيدي دكتر
 18:05تا 16:00 ساعت
)عامه ادبيات(شهيدي دكتر سالن)نظريو كلي مباحث(جعفري عالّمه تاالر

هاتفاوتوهاويژگي شعر؛ تصويرگري
 ترهنده سحر

 16:20تا 16:00
 نوجوانو كودك شعر فرودهايو فراز

 انقالبازپسيدههسهدر ايران
 حجواني مهدي
 16:45تا 16:25
و كودك شعرو فارسي شعر هايسنت

 نوجوان
 سيدآبادي اصغر

 17:10تا 16:50
ــي ــايروش تبارشناس ــژوهش ه در پ

 كودكان ادبيات
 فرد مكتبي ليال

 17:35تا 17:15
 صـورو بيان زبان،يچندسويه كاركرد
 كودك شعردر خيال

ــا ــفي محمدرض ــه/ يوس ــي رقي  ابراهيم
 18:00تا 17:40 شهرآباد

-درونو تـصاويرايمقايـسه بررسي
و فارســي هــاي الاليــيدر هــامايــه

 انگليسي
 اسكندري بهناز

 16:20تا 16:00
 هـاي الاليـيدر ديني مفاهيم بررسي
 شهربو استان
 پورنعمت منيژه

 16:45تا 16:25
 نظـمازايتـازهو دقيـق بنديطبقه

يمنطقـهبر تأكيدبا كودكان شفاهي
 خراسان
 رسولي جواد

 17:10تا 16:50
يمايهدرونو ساختار تطبيقي بررسي
 عربيو فارسي هايالاليي
 شاهي حسن سعيده/ كياني حسين
 17:35تا 17:15

 مقالههريارائهاز بعد پاسخو پرسش دقيقه5
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و نوجوانبرنامه ي شب شعر كودك
 22:30 تا 20:30 ساعت19/2/90روز اول همايش

 شعباني، افشينهللادوست، اسدامصطفي رحمان: با حضور شاعران برجسته كشور
. عالء، ناصر كشاورز، بيوك ملكي، عرفان نظرآهاري

 ...هاي جانبي ديگرو برنامه

20/2/90: ايشهم دوم روزيبرنامه
 8:30تا 7:45: پوسترهااز بازديد

 مقاله عنوان نويسنده

،»بـرم مـي گلـهو گـرگم«اثرسه نمايشي متون فضاسازيبر شعر تأثير زادهمزارعي صديقه

»بندانگشتي«و»كوچولو سياه ماهي«

 نوجوانو كودك شعردر مقدس دفاع محقق حامد

 عادل/يامام نصراهللا

سواعدي

 كودك شعرهبي نگاه

ــسن ــماعيلي ح  اس

 طاهري

 عنوانبه كودكانه فولكلوريك اشعاراز تعدادي محتوايو ساختار بررسي

 ايراندر نوجوانو كودك شعر هاي نمونه اولين

 جـواد/ دهقان علي

 ليقوان صديقي

 حسين-فرخزاد-آتشي(معاصر شعردر كودكيبه بازگشت نوستالوژي
) نادرپور-پناهي
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ي برازجـــانهيســـم

يبنداروز

اميپ انتقالدر رمزو تماس كاركردو كودك شعر

 پيرصـــوفي زهـــرا

 املشي

 كشاورز ناصرِ نوجوان اشعاردر تصويرو تخيل عنصر بررسي

 الفيسن گروه كودكان شعر كتابهايازي برخي زبان شناسي آسيب جابري ناصر دكتر

 عبدالهيان فائقه

 رضي احمد

 رحماندوستي مصطفة كودكانيها ترانهيي روا ساختار

 حيـدري،بهاره مريم

 تياور

 كشاورز ناصر اشعاريهيدرونماو ساختارليتحل

 كودك شعريعاميانه نوع محتوايو سبك زبان، تحليل ضايير مهدي

ــر ــهال دكتـــ  شـــ

ي حامـد زهرايفيشر

 روانيش

ـ تحل دگاهيداز شاملو احمداز»ايپر« شعري بررس ي انتقـاد گفتمـانلي

انيـبويي گـودهيپوشـدري زبـان عناصـر گـريدو كودكانه زبان كاربرد

ميرمستقيغ

 آنهاي برااتيادب گاهيجادر توانديم نوجوانانو دكانكويهايخواندنايآ معتمدي ناهيد

 كالمي نقاشيا شعر رد؟يگ قرار
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20/2/90 زمان،هم: سوم نشست
 سـالنو جعفـري عالّمـه تاالر انساني، علومو ادبياتيدانشكده ارم، پرديس: مكان
 شهيدي دكتر
 10:10تا 8:30:ساعت
ــاالر ــه ت ــري عالّم ــل(جعف ــعر تحلي  ش
)نشاعرا

و شناسـي روايـت(شهيدي دكتر سالن
)شناسيزيبايي

در داسـتاني عناصـرو روايـت بررسي
 مهـدي اثـر شنبهسه كالغيمجموعه

 مرادي
 پوراسمعلي مريم
 8:50تا 8:30

ــي ــوايي بررس ــعر محت ــان ش و كودك
 هوشــنگ هــايداســتاندر نوجوانــان

 كرماني مرادي
 ادهمي حسين/ صفايي علي

 9:15تا 8:55
 گلچـين» بـاران«شعر گفتماني تحليل

-نــشانه ديــدگاه اســاس بــر گيالنــي
 معناشناختي

 كنعاني ابراهيم
 9:40تا 9:20

 ملكي بيوك نوجوان اشعاردر تصوير
 نجفيان آزاده

 10:05تا 9:45

 كودك شعردر روايت زمان بررسي
 جاهدجاه عباس
 8:50تا 8:30

ــي ــش بررس ــاركردو نق  اول راوي ك
 كودك شعردر شخص

 رضايياللي
 9:15تا 8:55

 پرويـز هـاي شـعروارهدر هـا كودكانه
 شاپور
 پور عليدرويش ليال/ صفايي علي
 9:40تا 9:20

 مجموعـهدر روايـت عناصـر بررسي
 مـصطفياز» بـه بـه: گفت پرنده«شعر

 دوسترحمان
 قاسمي نسرين
 10:05تا 9:45

 مقالههريارائهاز بعد پاسخو پرسش دقيقه5
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 10:10تا 8:30 زمانهم تصويرگري، نقد نشست
 حسيني دكتر سالن،شناسيو روانتربيتي علوميدانشكده: مكان

 سـحر: خـانمو پـور غريب كيانوش اسدي،بني محمدعلي: آقايان حضور با
 ترهنده

 10:30تا 10:10: پذيراييو استراحت

 11:35تا 10:30: اختتاميه نشست
 10:35 تا10:30 اسالمي جمهوري سرودو قرآن تالوت

گزارش خانم دكتر محبوبـه البـرزي؛ دبيـر مركـز مطالعـات

 ادبيات كودك

 10:45 تا10:35

 10:55 تا10:45 همايش اجرايي دبير پور؛حسام سعيد دكتر سخنراني

 كـانون توليد معاون آبـادي؛ شاه حميدرضا آقاي سخنراني
 نوجوانانو كودكان فكري پرورش

 11:15 تا10:55

 11:25 تا11:15 پژوهشيجشنواره دبير پورگيو؛ دكتر سخنراني

 11:35 تا11:25 جوايز اهداي
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 درآمد

 درخت غنچه برآورد

و بلبالن مستند

 جهان جوان شد

 عيش بنشستندو ياران به

 سعدي

و باز باز هم بهار روح هم همـايش بخش فارس، باز هم ارديبشت دلكش شيراز

يك بار ديگر مركز مطالعات ادبيات كـودك، آغـوش ... مركز مطالعات ادبيات كودك 

و پژوهشگران ادبيات كودك مي  و دست خود را بر روي نويسندگان، شاعران گشايد

و گـو فـراهم فشارد تا فرصت آنان را به گرمي مي  و گفـت هاي بيشتري براي ديدار

و زمينه  ار هاي مناسب آيد و طرح ديدگاه ائهتري براي هـاي نـوي دستاوردهاي تازه

.پديدار شود

آنچه همكاران گرامي ما را در مركز مطالعـات ادبيـات كـودك دانـشگاه شـيراز

و شادمانگي هدف برمي پي انگيزد تا با دلگرمي، خرسندي و هاي خود را گيري كنند

ــد، واكــنش فعاليــت و گــزارش هــاي خــود را گــسترش دهن ــز هــاي هــاي مهرآمي

ها در سطح جامعه شـنيده يـا انگيزي است كه پي در پي از تأثير اين فعاليت رغبت

.شود ديده مي
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 اكنون در زمان برگزاري سومين همايش ادبيات كودك دانـشگاه شـيراز، ديگـر 

اين.ي آرزوانگيز نيستي كارشناسي ارشد ادبيات كودك، يك وعده اندازي دوره راه

و نخس  تين دانشجويان ايـن دوره در نيمـسال دوم تحـصيلي خـود دوره ايجاد شده

 پژوهـشي مطالعـات ادبيـات كـودك،-ي علمي اندازي مجله اكنون ديگر راه.هستند

ي اين مجله نيز با لطف خداي مهربـاني آرزوانگيز نيست؛ دومين شماره يك وعده

و در دسترس است . منتشر شده

از در آيين گشايش دومين همايش ادبيات كو دك اعالم شد كـه ايـن همـايش

و در آينده جشنواره  اي كه به پژوهش اختصاص دارد، اين پس دوساالنه خواهد بود

اين پـيش بينـي نيـز خوشـبختانه، امـروز بـه بـار. همايش را همراهي خواهد كرد 

و در مراسم پاياني همين همايش نتايج داوري شد نشسته است . ها اعالم خواهد

ك همان ه بسياري از دوستداران ادبيات كودك باخبرند، نخستين همـايش گونه

و نظريـه آسـيب«ادبيات كـودك بـا موضـوع در»ي ادبيـات كـودك شناسـي نقـد

در ارديبهـشت» ادبيـات داسـتاني«و دومين همايش با موضـوع 1387ارديبهشت

و تحـسين شـوق 1388 و با موفقيت برگزار گرديـد انگيـز بـسياري از دوسـتداران

. نظران ادبيات كودك را برانگيختبصاح

در ارديبهـشت(هـا، سـومين همـايش،ي همين سلسله همايش اينك در ادامه

و نوجـوان«با موضوع) 1390 و همراهـي صـميمانه» شعر كـودك ي بـا همكـاري

:گردد نهادهاي زير برگزار مي

و ادبيات فارسي-  انجمن ترويج زبان

و-  نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان
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و پرورش استان فارس-  سازمان آموزش

 معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز-

و علوم انساني دانشگاه شيراز-  معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات

 شناسي،و رواني علوم تربيتي معاونت پژوهشي دانشكده-

و ادبي فارسي قطب علمي پژوهش- )دانشگاه شيراز(هاي فرهنگي

هاي دريافت شده در سومينو مقالهها اه از چگونگي چكيدهگزارشي كوت

 ادبيات كودكهمايش

و صاحب1389ي همايش در سالدبيرخانه - با انتشار فراخوان، از پژوهشگران

 چكيده 172تعداد.ي مقاله كرده بودنظران شعر كودك درخواست ارسال چكيده

5 چكيده از سوي دو نفر،31هك. مقاله در زمان تعيين شده به دبيرخانه رسيد

و بقيه از سوي يك نفر ، يك چكيده از سوي چهار نفر چكيده از سوي سه نفر

.نوشته شده بود

كم سه نفر ها از سوي دستپس از پايان زمان تعيين شده، هر يك از چكيده

و اعضاي هيات علمي همايش پس از بررسي نتايج داوري،. داور بررسي گرديد

-سپس از نويسندگان درخواست گرديد اصل مقاله. چكيده را پذيرفتند87تعداد

.هاي خود را براي بررسي نهايي به نشاني دبيرخانه ارسال كنند
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.ي تحصيلي صاحبان چكيدها نسبتا متنوع بودرشته

 تعداد رشته

 نفر70 زبان وادبيات فارسي

 نفر19 كتابداري

 نفر16 زبانشناسي

 نفر12سيزبان ومترجمي انگلي

 نفر8 زبان وادبيات عرب

 نفر5 زبان وادبيات فرانسه

 نفر3 ادبيات كودك
 نفر3 گرافيك وهنر

 نفر2 برنامه ريزي ومديريت آموزشي

 روانشناسي
 نفر2
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 زبان وادبيات روسي

 علوم اجتماعي

 مهندسي مكانيك جامدات

 نفر1

 نفر1

 نفر1

 نفر30حدود: نامعلوم

چك تركيب :گونه بودها از نظر مدارك دانشگاهي نيز اينيدهصاحبان

و استادياري، 72 21 نفر از اعضاي محترم علمي با درجات استادي دانشياري

و نفر از دانشجويان دوره60نفر از دانشجويان محترم دكتري، ي كارشناسي ارشد

م19 قاله نفر با مدرك كارشناسي يا دانشجوي كارشناسي براي اين همايش چكيده

.اندفرستاده

كهي يادآوريشايسته و درصد از صاحبان چكيده69ست  درصد آقا31ها خانم

ها مربوط چكيده%29. ها از نظر محتوايي نيز بررسي شدند همچنين چكيده.بودند

مربوط به ساخت%9مربوط به تحليل محتوايي شعر،%19به بررسي كلي شعر، 

و مربوط به روايت%7كلور، مربوط به فول%8تئوريك،  بهآن%5شناسي ها مربوط

كه چكيده%23. تصويرگري بودند بهآن%83ها نيز موضوعاتي متفرقه داشتند ها

.دليل ضعف عمده پذيرفته نشدند

به مقاله60ها، تعداد در زمان تعيين شده براي ارسال اصل مقاله ي كامل

و باالخرههو هر يك از مقاله. دبيرخانه رسيد ا براي ارزيابي به سه داور سپرده شد
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شد40 و مقاله براي ارائه28( مقاله پذيرفته به12ي شفاهي  مقاله براي ارائه

).صورت پوستر

**** 

و ارسال مقاله به سومين همايش ادبيات بجز دانشوران گرانمايه اي كه با نگارش

همـايش را بـا حـضور گـرم خـويش اند، عزيزان ديگري نيز ايـن كودك اعتبار داده 

ميي آنان سپاس اند كه از همه آراسته : گردد گزاري

و نوجوان- آقاي سيد صادق: مديران محترم كانون پرورش فكري كودكان
و حميدرضا شـاه  آبـادي معـاون محتـرم رضايي، مديرعامل محترم كانون

. توليد كانون
و پـرورش فـارس،-  جنـاب آقـاي معاون محترم پژوهشي سازمان آموزش

و همراهان ايشان . دكتر فرشيد قاسمي
سـخنران ويـژه علمـي(دانشوران فرهيخته، سركار خانم پروين سـالجقه-

خسرو آقاياري، شهرام اقبـال زاده، مهـدي حجـواني،:و آقايان،)افتتاحيه
و مسعود ملك علي . ياري اكبر سيدآبادي، الهام فروزنده، ساعد مشكي

و آقايـانر خـانم عرفـان سرايان عزيز، سـركا سخن- مـصطفي: نظرآهـاري
و بيوك ملكـي، ناصر كشاورز رحماندوست، اسداهللا شعباني، افشين عالء، 

ميكه مراسم شب شعر را با سروده .دهندهاي خود اعتبار
و آقايــان- و منتقــدان گرامــي، ســركار خــانم ســحر ترهنــده : هنرمنــدان

و كيانوش غريب  نقد تصويرگري در پور، كه نشست محمدعلي بني اسدي
.يابدادبيات كودك با حضورشان رونق مي

استادان بزرگوار، دانشجويان عزيز، همكـاران گرامـي در كـانون پـرورش-
و پرورش كه با  و دبيران محترم آموزش و نوجوانان فارس فكري كودكان
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و پايـايي همـايش را حضور گرمـشان در نشـست  هـاي مختلـف، پويـايي
.اندافزايش داده

ص و پاك ترين سپاس ميمانهبا -ي اين گراميان را ارج مي ترين درودها مقدم همه ها

و سربلندي و شادماني .شان را از خداي مهربان خواهانيمنهيم

*** 

و دانـشجويان و راهنمايي همكاران يكدل كاميابي در اين همايش جز با همدلي

و  و ايـن بنـده در برابـر و نيست، امـي كـه از ايـن عزيـزان بسيار عزيز ميسر نبوده

و سپاسگزاري چه مي  تواند بكند؟برگردن دارد، جز خاكساري

معـاون پژوهـشي(دكتر مصطفي سـعادت: مديران محترم دانشگاه شيراز-
و علـوم ريـيس دانـشكده(، دكتـر جـالل رحيميـان)دانشگاه ي ادبيـات
و روان ريـيس دانـشكده(، دكتر فريده يوسفي)انساني -ي علـوم تربيتـي
و معـاون پژوهـشي دانـشكده(، دكتر پروين قاسـمي)سيشنا ي ادبيـات

).علوم انساني

و توانمند مركز مطالعات ادبيـات كـودك دانـشگاه شـيراز،- مدير گرانمايه
.جناب آقاي دكتر مرتضي خسرونژاد

 پوردبير محترم اجرايي همايش، جناب آقاي دكتر سعيد حسام-
و مشا- و داوران دكتـر محبوبـه البـرزي،: وراناعضاي محترم هيات علمي

پـور، دكتـر دكتر فريده پورگيو، دكتر مهدي حجواني، دكتر سعيد حـسام 
زمين، دكتـر مرتضي خسرونژاد، دكتر فريبا خوشبخت، دكتر زهرا رياحي 

و دكتـر فريـده  هاجر ستوده، دكتر منيژه عبداللهي، دكتـر زريـن واردي
.يوسفي
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و جناب آقاي- حسين مسنن فارسـي كـه بـا سركار خانم مريم خسرونژاد
و تهيه كردههاي همايي خود كليپي هنرمندانهسليقه .اندش را طراحي

و روان اعضاي محترم انجمن علمي دانشجويان دانشكده- -ي علوم تربيتي
شناسي كه با راهنمايي استاد محترم سركار خانم دكتر محبوبه البـرزي،

و پشتيباني ستودني استاد محترم جنـاب  آقـاي دكتـر محمـدو حمايت
. انداي را براي همايش تدوين كردهنامهمزيدي ويژه

پور، الهام خواست خدايي، فرد، سارا حسين شيدا آرامش: دانشجويان عزيز-
پـور، فيروزه خيرانديش، سولماز دهقاني، حميرا سپاسيان، مهري سليمان 

ن پور، عطيه فيروزمند، نسيرين قاسمي، مينا كاظمي، مرجـا منيره عيدي 
زاده، پور، ندا مرادپور، صـديقه مزارعـي كامياب، مدينه كرمي، مدينه كريم

مليحه مصلح، فرزانه معيني، مهسا مـؤمن نـسب، آزاده نجفيـان، عاطفـه 
و تمام  . كه ما را در اين همايش ياري دادنددانشجويانييعقوبي

.ي اين همراهان را از خداي مهربان خواهانمسربلندي همه

و فرزانگي هميشه روشن باد !چراغ فرهنگ

 دبير علمي همايش/لي كاووس حسن
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ي فضاي استعاري شعر كودكانعناصر مخدوش كننده

) ابتدايييهاي فارسي دورهتحليلي بر كتاب(

1علي اصغر ارجي

د به موسيقي محدود است،هاي كودكان از شعر دريافتنخستين ر اما

بريمرحله و بعد و نتيجه اخالقي و نه پيام و محتوا خالف تصور، نه موضوع

و موقعيت عيني شعر و مورد توجه،اجتماعي، بلكه درك فضا  مطلوب

ب.ردگيكودك قرار مي  است كه چه بسا در ساختار شعر دين معنااين سخن

خو،كودكان ش عناصري به ظاهر ادبي به كار رفته، اما در بافت كالم

و ساحت استعاري آن را مخدوشسننش كه حال براي اين.كرده باشندته

ميپرسش تر شود، چند موضوع روشن :كنيماساسي را مطرح

ي در متنيها نشانهو اصوالً ضرورت دارد؟ بافت استعاري كالم چيست-1

و بايد دوباره شعر بيايد كه به كودك گوشزد كند در فضاي مجازي قرار دارد

 واقعي برگردد؟به فضاي

م-2 و هايش را از مستعارلفهؤ اگر بپذيريم يك متن استعاري، بخشي از  له

مييگيرد، در چه صورت اين عناصر برهم زنندهواقعيت مي - همگوني شعر

 شوند؟

و عيني بودن-3 و انتزاعي و سادگي  شعر كودكان چه نسبتي با پيچيدگي

 فضاي استعاري دارد؟

 قزوين دانشگاهن وادبيات فارسياستاديار زبا)1
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مي  از،توان گفت در ساختار شعر كودكانبر اين اساس اجزا ممكن است

م زا وجود داشته باشد كه به ظاهر ادبييهايلفهؤو و غير ازياند د، اما اگر

ومنظري دقيق ميهاآنانسجامنذاشتن، بنگريم فرازباني تر - را در بافت اثر

رل گاه واژه مثابراي؛بينيم بناي كه اي كه به مايهسانايي استعاري ندارد يا

و آيد، عناصر غيركار زبان شعر نمي الروايي الي متنبهساختاري كه در

يكمي و مينشيند آندستي متن را بر هم ها زند، مفاهيم انتزاعي كه كودك

و عقلي كه ضرورتي را درك نمي و يا موضوعات عرفي آنكند شعر در براي

مي،كودكانه نيست و ارزش ادبي، در درون بافت شعر كودك قرار گيرد

ت و ميثيرأزيباشناسي در اين. بردگذاري آن را به صورتي غيرملموس از بين

را» ابتدايييهاي فارسي دورهكتاب«ي بر پايهكوشيمميمقاله  ، اين عناصر

ت در، حليل كردهاز منظر كاربرد شناختي  بافت كالم،يبارهبه تفصيل

و بياني با ذكر نمونه طبقه .بندي كنيمنحوي، واژگاني

.بافت، انسجام، كودك، شعر، فضا سازي، استعاره:د واژهيكل
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 تحليل گفتمان نيم قرن در باغ شعر كودكان

)از عباس يميني شريف(

1اعظم استاجي

2زهرا سادات حسيني

درتحليل گفتمان نوعي تجزيه وتحليل هاي رشته كالم است كه

وت،م سياسي، علوم اجتماعي، ارتباطاگوناگوني چون علو كاربرد ... ادبيات

مي ميان رشتهي در واقع نوعي مطالعه.دارد . شوداي محسوب

وكه گفتماني است،تحليل گفتمان ادبي را آثار ادبي از لحاظ هنري

وها، تصويرگريبيان زيبايي آنروش ها و برانگيختن، هاي تأثير بر خواننده

و نوآورياحس و ميزان ابداع و نويسنده اس وي ؛كندمي تحليل را نقد

و گفتماني است كه بين كند، ارتباطميرواقعيتي كه تصوي اهداف خالق اثر

.نمايدبرقرار مي

در اين مقاله اشعاري كه به مضامين طبيعـت گرايانـه از مجموعـه اشـعار

، اشـاره داشـته»عباس يمينـي شـريف«از»قرن در باغ شعر كودكان نيم«

و با توجه به تحليـل گفتمـان بـه تعبيـر كـالم، كـنش سـخن، بررسي شده

ميوپيوستگي .شود انسجام كالم پرداخته

 عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)1

 شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان)2
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پ  با استفاده از صـنعت شاعر آن است كه بر ژوهش گواه برخي از نتايج اين

و احساسي  و به كاربردن افعال كنشي و محبـت بچـه،تشخيص را هـا تـرحم

استفاده از صـداي حيوانـات بـراي ريـتم. برانگيخته است به حيوانات نسبت 

و انسجام كالم كمك  .كرده استشعر، به تعبير كالم

.، شعر كودكتحليل گفتمان، زبان شعر:واژهكليد
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 پروين دولت آبادييبررسي محتوايي اشعار كودكانه

»بر قايق ابرها«

1زهرا استادزاده

بر قايقي خانم دولت آبادي از كتاب در اين مقاله مجموعه اشعار كودكانه
و راهگشا انتشاراتاز)مجموعه چهار صد شعر براي كودكان(هاابر ، بررسي

و مفاهيمتك.ي شده استتحليل محتواي تك اشعار ايشان بررسي شده
مفاهيمي چون مهرورزي، صلح، اميد، نشاط،.مختلف گردآوري شده است

و به منظور ... پيوند با طبيعت، دوستي، الاليي هاي كودكانه، مادر، آموزگار
و دقيق تمامي اشعار در بانك اطالعاتي جوو قابليت جست با2بررسي علمي

و تنظيم شده است،هاي متفاوتيريگو گزارش در اين بررسي آماري. تهيه
ب و ميانگين ديگر مفاهيمه باالترين مفهوم  يادكار گرفته شده توسط ايشان

و براي درك بهتر . نمودارهاي آماري رسم شده است،شده
و به همين سبب كالم موزونش وي از كودكي با موسيقي آشنا شده

و پر آه  در مقدمه اينكه الزم است يادآوري شود. نگ بوده استموسيقيايي
و بانوي بزرگ پرداخته مقاله به خصوصيات كلي اشعار كودكانه اين شاعر

كه شعر كودكان را از زبانندا از جمله شاعراني بودهايشان.شده است
و ان و پند كـنصيحتي شعهدرـدرزي رايج دور رهايي براي لذت بردنـو

.تـاسرودهـسها بچه
كارشناس زبان وادبيات فارسي، كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي، دبيرخانه ستاد گسترش زبان فارسي)1

 وايرانشناسي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري

و روش تحقيق)2 شدبانك اطالعاتي . هنگام ارائه مقاله شرح داده خواهد
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به اى كه نشانه در دوره  ميهاى شعر اندرزى مشروطه هنوز خورد، چشم
شعرهايى از پروين دولت آبادي، با رويدادى مهم يعنى انتشار مجله پيك

و بسنده بودند و احترام به هويت. منتشر شد كه داراى پختگى بايسته ارزش
پ و سرودن شعرهايى همساز با سرشت او، در آثار آبادى روين دولتكودك

.تبازتاب يافته اس
و از نگاه يك پروين دولت آبادي در شع رهايش نيز حضوري مادرانه دارد

كهاوادبيات كهن، شعربر با توجه به تسلط.ر شعر گفته استماد  با اين
و نوجوان از كمي رنگ كهنگي دارد، بر خالف بسياري از شاعران كودك

و بياني محكم برخوردار است به،هاي پروين جان كالم شعر. زبان  اميد
ا.زندگى است و در درآميختن زبان كودكي با مفهوم دنياي توانمندي
مى. كودكي است كند كه اين او مفاهيمي را در پشت شعر خود پنهان

.مفاهيم راهگشاي جهان كودكي است
 شعر كودك، شعر زنانه، مادرانه، محتواي شعر، پروين دولت:واژهكليد

.آبادي، مهرورزي
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و نوجوان بررسي جايگاه طبيعت در اشعار كو  دك

 محمود كيانوش

1سمانه اسدي

محمود كيانوش يكي از پيشگامان شعر كودك ايران است كه به دليل
و نزديك ساختن آن به نيازهاي هايشكوشش  در باز تعريف شعر كودك

هاي يكي از ويژگي. واقعي مخاطبانش، پدر شعر كودك ايران نام گرفته است
. صر طبيعت در آن استاصلي شعر كيانوش، حضور پررنگ عنا

و نوجوان اين نوشتار با هدف بررسي جايگاه طبيعت در اشعار كودك
 شعر، از 140براي رسيدن به اين هدف، نخست،. كيانوش شكل گرفته است

و نوجوان شاعر به نام3  زبان اشيا، هاي جهانبچههاي مجموعه شعر كودك
بوـ طوطي سبز هنديو و از تمامـدكه در دسترس نگارنده  مطالعه شد

وگرديدبرداري نكاتي كه به نوعي با هدف پژوهش در ارتباط بود، يادداشت
شدآوري هاي جمعدر نهايت يادداشت .شده، تحليل كمي وكيفي

مينتايج حاصل از بررسي بخش ترين عنصر حياتدهد كه اصليها نشان

و نوجوان كيانوش، طبيعت است و پودط. در اشعار كودك بيعت چنان با تار

و تصاوير شعري( شعر كيانوش آن) عنوان، موضوع  آميخته شده است كه اگر

. ايمرا از شعر كيانوش جدا كنيم، حيات شعر او را به خطر انداخته

و نوجوان، طبيعت: واژهكليد .محمود كيانوش، شعر كودك

و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)1  كارشناس ارشد زبان
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و درونسي مقايسهبرر هامايهاي تصاوير

و انگليسيدر الاليي  هاي فارسي

1بهناز اسكندري

و آهنگيها ترانه الاليي و حزنهاي ساده -ني هستند كه با طنيني آرام

ها كه به تعبيري اين ترانه. شوندآلود براي خواباندن كودكان خوانده مي

مي» دانيادبيات قبل از زبان« و»هابنگره«تري از آيند، شكل كاملبه شمار

و بستن چشمبرايهستند كه پيش از هر چيز» بانگ بندها«يا هاي سكوت

ها هرچند اين باور وجود دارد كه مخاطب الاليي. آيندميبه كار كودكان 

و معاني شنيده سروكار چنداني ندارد، اين هاي خوديعني كودك، با مفاهيم

و درونهاي مادرانه، تصانغمه اي دارند كه گاهي از هاي شاعرانهمايهوير

ميخواب كودكان دلبند، پراهميت و زيباتر و درون. نمايندتر هاي مايهتصاوير

و به گمان بسياري در الاليي و ناخودآگاهند ي زنانههايذهنها ساده، روشن

و حسرت. ريشه دارند مادران يك سرزمين و هراس، بيمآرزوها و ها، آرامش

درو مضاميني اين اميد و سرزميني مادرانههاينغمهچنين كه هاي بيگانه

مي به هم نزديك هستندقدرآن گاهشوند،دور از همبازتابانده مي توان كه

و الاليياين نغمهي همه تصور كرد ها را تنها يك مادر، مادري واحد در ها

.دهاي مختلف ساخته باشاش، به زبانمعناي اساطيري

 واحد فيروزآباد–ت علمي دانشگاه آزادأعضو هي)1
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واايي حاضر كه روش آن كتابخانهمقاله  ست، بر آن است تا تصاوير

و بنگرههاي غالب در الالييمايهدرون هاي ادبيات فارسي را در تقابل با ها

و نغمهالاليي له با اين مقا. هاي مادرانه در ادبيات انگليسي بررسي كندها

و انگليستدوين شدههاي بررسي الاليي  خواهد ي، آشكار در ادبيات فارسي

چهكرد و هماننديشباهت كه ي هاي مختلف اين گونههايي در نمونهها

و تا چه اندازه اين نغمهادبي رخ مي بيها به كهن نمايند سرزمينـ الگوهايي

و اين مقاله به تفاوتهمچنين؛اند شدهتبديل و مايهگوناگوني درونها ها

و انگليسيتصاوير الاليي -خواهد پرداخت كه در تفاوت ها در ادبيات فارسي

و فرهنگي مردمان اين دو سرزمين ريشه دارد  نيز هدف از اين؛هاي قومي

و مقايسه اي دارد، فراهم نمودن بستري براي تحقيق كه ماهيتي تطبيقي

و گفت ازوتعامل -هاي متمايز است كه كودكي فرهنگگو در ميان مردماني

و بيش، با نغمه .انداي همانند، به خواب رفتههاي زنانههايشان را، كم

.الاليي، بنگره، ادبيات فارسي، ادبيات انگليسي، تشابه: واژهكليد
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و محتواي تعدادي از اشعار فولكلوريك كودكانه بررسي ساختار

و نوجوان در ايرانهاي شعربه عنوان اولين نمونه  كودك

1حسن اسماعيلي طاهري

و محتواي تعدادي از اشعار فولكلوريك به  اين مقاله به بررسي ساختار
ميدر نوجوانو كودك شعر هاينمونه نخستين عنوان ادبيات. پردازدايران

و نوجوان در ايران عمر ميرسمي كودك و به نظر كه درازي ندارد رسد
و اديبان در گذشته معتقد بودهك اينبرخالف  اند كه براي كودكه شاعران

و يا اشعاري را براي» زبان كودكي بايد گشاد« ولي هرگز اختصاصاً آثار
و نوجوانان پديد نياورده اند، اما در كنار ادبيات رسمي در ايران، در كودكان

ب» ادبيات عامه« و نيكه قيد بوده فكنده ندهاي ادبيات رسمي بر آن سايه
و  است، اشعاري براي كودكان پديد آمده است كه با توجه به ساختار

ميمحتواي آن هاي شعر كودك نمونهنخستينتوان اين اشعار را به عنوان ها
از در اين مقاله.و نوجوان در ايران به حساب آورد و محتواي برخي ساختار

و نشان داده شده است كه اين اشعار عاميانه  بيبرخالبررسي توجهيف
و اديبان و نوجوان، از روزگارانشاعران  در گذشته به ادبيات خاصِ كودك

خيلي دور نياز به اين نوع ادبيات وجود داشته است كه در قالب اشعار
.عاميانه ظهور كرده است

و نوجوان،:واژهكليد ويژگي ساختاري، ويژگي شعر عاميانه، شعر كودك
.محتوايي

و نوجوانكارشناس دانشگ)1 و نويسنده كتاب كودك  اه صنعتي امير كبير
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 موسيقي شعر كودك

 يوسف اصغري بايقوت
1 مهدي دهرامي

تأثير. توان ايجاد موسيقي در كالم دانستشعر را از يك ديدگاه مي

 از همين روي، شعر براي؛ انكار ناشدني استموسيقي كالم در نفوس

.تأثيرگذاري به موسيقي نيازمند است

و مضمون انجام نمي وزن. شودايجاد هيجان در مخاطب، تنها با محتوا

و تحرك بيش و جوش ميموجب جنب ها اي كه واژه به گونه،شودتر واژگان

ميوقتي در قالب آهنگين وزن قر و افزايش يابندميگيرند، شكل ديگري ار

و تأثيرگذاري بيشيجنبه آن عاطفي، ماندگاري در حافظه -ميرا موجب تر

در اين اشعار. هاي خاص خود را داردموسيقي شعر كودك ظرافت.دنشو

و از  ، مطبوع، روان، نرمهايوزنوزن بايد متناسب با سن مخاطب باشد

و طرب كوانگيز و حد فاصهاوزناين. تاه استفاده شودتقريباً ل اوزان هجايي

و اوزان اشعار مرسوم است كه كودك را گام به گام با موسيقي اشعار عاميانه

مياشعار بزرگ .كندساالن آشنا

و ادبيات فارسي دانشگاه اراك)1  دانشجويان دكتري زبان
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ومياين مقاله به بررسي موسيقي در چند مجموعه شعر كودك  پردازد

و قوت موسيقايي آن و مسائل ديگري را در اين نكات ضعف و ها باره نقد

. كندبررسي مي

و موسيقي،:واژهكليد و كوتاه، تناسبهايوزنشعر كودك، وزن . روان

و مخاطب .موسيقي
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و نوجوان ايران  بررسي مفهوم نوجواني در شعر كودك

1سهيال امامي

2مراديمهدي

 با عنوان دوران عطف زندگي زمان اينونوجواني دوران تحول است

و بزرگسالي انسان شناخته شده است؛ زيرا حد فاصلي ميان دوران كودكي

سن. است مي12روانشناسان معتقدند كه اين دوران از و سالگي آغاز شود

مي20گاهي تا  اض. ابدي سالگي ادامه  دلهره،طراب، دوران نوجواني دوران

و تخيل استكابوس، و تلفيق تفكر .ترس

و واقعيت، آينده نوجوان در دنيايي ميان رؤ و آرمانييا و حقيقي ها

و حالت. كندهويت خويش را دنبال مي و احساسات او از شكل هيجانات

و مياي متنا به گونهكودكانه تغيير يافته و متغير در وجود او سر بلند -قض

ميكنند  دوران؛ به همين دليليابدو به دنبال آن حيات عاطفي او گسترش

و آرمان جوي هويت،و نوجواني را دوران جست .اندگرايي دانستههراس

و نوجوان ايران و تحليل آن در شعر كودك جهاني كه ما به دنبال شناخت

و متغير با دو جهان  هستيم، جهاني ناشناخته است كه اما بسيار نامشخص

و بزرگد ؛ بنابراين گاه داردمرزهاي مشترك سالييگر يعني كودكي

.شودميعناصري از هر دو جهان در آن يافت

و ادبيات فارسي دانشگاه تهران)1  كارشناس ارشد زبان

و نوجوان وعضو هيأت تحريريه مجله كيهان بچه)2 هاكارشناس آموزش زبان انگليسي، نويسنده وشاعر كودك
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اي  و كوشيده شده استن مقالهدر تا مفهوم نوجواني در شعر كودك

و نقدو به كمك رويكردهاي نقد روانشناشودنوجوان ايران تحليل  ختي

.هاي نظري براي درك اين مفهوم بررسي گرددجامعه شناختي، زيرساخت

نمود عاطفي شعر نوجوان،ي به كمك بررسي زمينهبرآنيمدر اين مقاله

و اجتماعي در شعر نوجوان، فرديانديشه بهي و نوع نگاه نوجوان كيفيت

و تفكر دنياي اطراف در شعر و تخيل به عينيت وو مظاهر حركت از ذهنيت

و، واقع گرايي و به طور كلي شناخت ماهيت نوجواني به تبيين اين مرزها

و شخصيت نوجوان در و تصوير .بپردازيمنوجوان ايران شعر كودك

و نوجوان:ژهواكليد -كودكي، بزرگ نوجوان،و نوجواني، شعر كودك

.گراييشناسي، آرمان روان،سالي



٤٢

 

 نگاهي به شعر كودك

1دكتر نصراهللا امامي

2 دكتر عادل سواعدي

پيش از تولد نيز از توانايي پژوهندگان بر اين باورند كه كودك بسياري از

و هنرمندانههاي رنگارنگ، جلوه.ار استادراك موسيقي برخورد ي غني

هاي آغازين زندگي، كودك از همان سالدنشوموسيقي در شعر موجب مي

و آن را  ي ديگر از هر گونهبه طور ناخودآگاه به سوي شعر تمايل نشان دهد

مين سرگرم كننده كه از مضا هاي شاد، وزن.تر بدانديكنزد ادبي به خود

مين رگهساالجانب بزرگ ، موضوعات گيرندهايي از آموزش را نيز در بر

و تجليات گوناگون خواسته آموزشها، بازيآشناي مطرح شده در شعر، -ها

ميهاي كودكان در شود تا كودكان در اين نوع ادبي شگفت انگيز موجب

.شيفتگي خاصي ابراز كنند كنار آن حس غريزي، نسبت به شعر

 ان اهوازاستاد دانشگاه شهيد چمر)1

 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز)2
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تري در ماهيت شعر را بر آن داشت تا بيشنويسندگان اين مقدمات 

هاي آن، حضور آن در دنياي كودكان، ويژگيكودك، تعريف آن، ضرورت

م و سرنوشت ساز و قافيه در آن، شيوهحضور فعاالنه و وزن هاي وسيقي

و نمايش صور همتصويرپردازي و و كيفيت زبان شعر چنين مضامين خيال

آ و ارزششعر كودك، انواع و سرانجام معيارهاي نقد  نوع يابي آن به عنوانن

و آموزنده در اين مقاله. بپردازندبه كندوكاوي كودك ادبي سرگرم كننده

و نويسندگان بر آن است تا به شكلي جامع،كوشش شعر كودك را تجزيه

و ارزيابي  شخكننتحليل كهو خوانندگان را از صيت شعر كودك، آن چنان

.تر سازندي اوست، آگاهشايسته

 شناسي، شكلتصويرپردازي، زبان، وزن، ماهيت، شعركودك،:واژهكليد

.ارزيابي
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در)د(هاي شعر گروه سني تواي كتابتحليل مح  موجود

و نوجوانانيكتابخانه  مركزي كانون پرورش فكري كودكان

 ستان خوزستانا

1باجيفاطمه

2صبا احساني

و نوجوانان يكي از نهادهاي دولتي است كانون پرورش فكري كودكان

و كتاب  ادبياتيهاي خود در سراسر كشور در عرصهخانهكه از طريق مراكز

و نوجوان فعاليت اكندميكودك ميو به . رساندين طيف از اجتماع خدمت

هاي هاي مختلف براي گروهون عالوه بر انتشار كتاب اين كاندر اين راستا

ن در معيارهاي تعيين شده از سوي متخصصا مطابق سني مختلف، هر سال

و نوجوان ادبييحوزه پردازدميهاي منتشر شدهكتاببه بررسي ات كودك

و كرده،هاي سني مختلف را معرفيگروههاي مناسبو كتاب  براي مراكز

ميهاي خودخانهكتاب .كند در سراسر كشور ارسال

هاي شعر مناسب معرفي شده از سوي كانون در پژوهش حاضر، كتاب

و نوجوانان هايي سالدر فاصله)د( براي گروه سني پرورش فكري كودكان

. شناسايي شدند1375-1385

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز)1

 هاي عمومي استان خوزستاند كتابخانه كارشناس ارشد نها)2
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 مركزي كانون پرورشي كه در كتابخانهاست عنوان51ها تعداد اين كتاب

و نوجوان . ان استان خوزستان قابل دسترسي هستندفكري كودكان

كهيبا توجه به اهميت دوره و تغييراتي در اين دوره براي نوجواني

حنوجوانان رخ مي اضر بر آن است تا با استفاده از روش تحليل دهد، پژوهش

و عناصر مهم تا موضوعها بپردازد كتابمحتوا به بررسي محتوايي اين ات

-1375هايي سالدر فاصله)د(ي شعر گروه سنيهامطرح شده در كتاب

و معرفي گردند1385 . شناسايي

و به روش تحليل محتوا پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود ميه -انجام

. گردد

د:كليد واژه . تحليل محتوايي، نوجوان، گروه سني
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معرفي شده)د(هاي مناسب گروه سني توزيع موضوعي كتاب

يدر كتابشناسي آثار منتخب شوراي كتاب كودك در فاصله

 1387-1376هاي سال

1فاطمه باجي

اشوراي كتاب كودك و غيردولتي در از جمله مؤسسات فرهنگي ست كه

-نظران، كتابداران، دست توسط گروهي از صاحب1341دي ماه سال 

و نوجوانان و متوليان ادبيات كودكان و تربيت، نويسندگان اندركاران تعليم

مي.تأسيس شد مياز جمله اهداف مهمي كه اين نهاد دنبال توان به كند،

ميخواني ميان كودكان، توسعه فرهنگ كتابيتوسعه لي براي ادبيات

و كمك به گردآوري كتاب . هاي مناسب اشاره نمودكودكان

هاي انتشار يافته براي در اين بين شوراي كتاب كودك در هر سال كتاب

و نوجوانان را  ميكودكان - عنوان كتابباي اين بررسي نتيجه. كندبررسي

م و نوجوانان در دي ماه هر سال نتشر شناسي آثار منتخب ادبيات كودكان

ميشود كه در آن كتابمي -هاي مناسب براي مقاطع سني مختلف معرفي

.شوند
 عضو هيأت علمي دانشگاه جندي شاپور اهواز)1



٤٧

- بخش عمدههاي مختلف شوراي كتاب كودك هر سال با بررسيكميته 

و نوجوان در موضوعاي هاي مختلف به معرفي بهترين از انتشارات كودك

دكتاب مير گروههاي هر موضوع  به بيان ديگر؛پردازندهاي سني مختلف

و گروه تعداد كتاب هاي مناسبي كه شوراي كتاب كودك در هر موضوع

و كند، به نوعي با تعداد كل كتابسني معرفي مي هاي موجود در آن موضوع

مي با توجه به موارد ياد. گروه سني مرتبط است به اعتباري: توان گفتشده

اي از بهترين معرفي شده در شوراي كتاب كودك نمونههاي مناسبكتاب

آن.هاي سني مختلف هستندهاي گروهكتاب باهاجايي كه اين كتاب از

هاي مختلف شورا مطابق قرار معيارهاي علمي مورد بررسيِ دقيق كميته

و نوجوانان به مطالعهگيرند، انتظار مي -ها گرايش بيشآنيداريم كودكان

ب . اشندتري داشته

بر با توجه به موارد ياد  آن است تا به بررسي موضوعي شده، پژوهش حاضر

آث)د(هاي مناسب گروه سني كتاب ار منتخب شوراي كتاب در فهرست

و پژوهش از نوع توصيفي بود. پردازدب1387ـ 1376هاي كودك در سال

شدبراي انجام آن از روش كتابخانه بهداده. اي استفاده - دستههاي مربوط

هاي آثار شناسياز كتاب)د(مناسب گروه سني هاي بندي موضوعي كتاب
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-ي مناسب دانشهاكل كتاب. منتخب شوراي كتاب كودك گردآوري شد

ر شناسي آثامعرفي شده در كتاب)»د«گروه سني( راهنمايييآموزان دوره

 بيش از 1387ـ1376هاي ساليمنتخب شوراي كتاب كودك در فاصله

هاي هاي مناسب در موضوعفراواني كتاب. عنوان را در بر دارد 1200

.شدهاي موضوعي، شمارش مختلف، با استفاده از تقسيم

هاي گروه سني د، شوراي كتاب كودك، توزيع موضوعي، كتاب:كليد واژه

.آثار منتخب
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 ها،چيستان ها،الاليي،هاهيچانه( نوجوانو كودك شعر انواع

)منظوم هايداستان كودك، فانتزي شعرا،همثل

1محمد رضا بختياري دكتر

 كودكان كه در طول هاي داستانموضوع پيوندنويان از ديرباز به داستان

و در دايره و فولكلوريتاريخ سينه به سينه منتقل شده  ادبيات شفاهي

.اندتوجه كرده كرده، نماييخود

وها به صورت الاليي، بازتاب اين داستان مطرح شده ... چيستان، معما

و مردميكه به وسيله بي شك ادبيات شفاهي ايران.است عادي در شهرها

هاي نداشته است اما به صورت داستانروستاها نمود يافته صورت نوشتاري

و همواره به زبان كودكان نيز اي از نسلي به نسل ديگر انتقامحاوره ل يافته

.راه يافته است

و فولكلور، فرهنگ شفاهي نقلي  عموم جامعه مربوطبه، ادبيات شفاهي

و ادبيات كتبي ويژه مياست ت كودكان نيز در اين ادبيا. باشدي خواص

و تكوين است؛را و بررسي ستا در حال شكل گيري  در بدين سبب تحقيق

.ي وسيعي داردمنهاين زمينه دا

ت فارسي دانشگاه پيام نور نقده)1 و ادبيا  دانشيار زبان
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ها نخست نمود شعر كودك در الاليي كه كوشيده شده استدر اين جستار 

ودباز نمو دره شود و معما و الاليي  سپس به سير تاريخي شعر كودك

و پيوند آن .با ادبيات كودكان پرداخته شود ادبيات شفاهي

، چيستان، ادبيات كودكان:ژهواكليد .شعر كودك، فولكلور، الاليي، معما
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پ و رمز در انتقال و كاركرد تماس اميشعر كودك

1ي برازجانهيسم

باكوبسنيومنر كهي ارايي الگوستمي در قرن انيمي آن رابطهدره داد

ديكاركرد شعر مي كاركردهاگري زبان را با  عناصريو. ساختي آن مشخص

ازي ارتباطندي فراكييسازنده گشش موفق را  ام،يپرنده،ي عنصر فرستنده،

م)كد(و رمز) تماس(ي ارتباطي مجرانه،يزم ا؛دانديمتشكل درني عالوه بر

پ،ي ارتباطندي فرانيا  آن نسبت به عوامليريگ بر اساس جهتامي نقش

تغشش ا. ابدييمرييگانه  به سمتاميپيريگ الگو، اگر جهتنيطبق

پ)كد(رمز رنظورم. استي فرازباناميباشد، نقش  است كه اثريزبان)كد(مز از

ز. به آن نوشته شده است ا. استي فرازبانياديسخن كودكان تا حد نيبا

پاكوبسنيي اگر الگوف،يتعار  قابلجي به نتام،يكنادهي را بر شعر كودك

ميتوجه كسآن(كودك، همواره خواننده شعريدر بازخوان.ميابيي دست

ميكه شعر را برا  كودك شعر را همراهني بنابرا؛حضور دارد) خواندي كودك

و صورتبا واكنش و صوت، برداشتها، حركات بدن حتي ذهنيها، صدا يو

دريو آموزشينكات اخالق ا. كنديمافتي خواننده  خواننده،بي ترتنيبه

نويمي ارتباطيمجرا و زبان از. گردديمليتبدي به زبان گفتاريشتارشود

ااي رمزشنقري تصوگريديسو ا. كنديمفاي كد را بهبي ترتنيبه  كودك

و ادبارشد)1 ي فارساتي زبان
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گ مرايي رمزگشارنده،يعنوان ادي تولنديدر فرا. كنديشروع وني معنا،  گفتار

مي كه معنا را برا. استريتصو ا.نديآفري كودك ري دو مفهوم از تصوجانيدر

و دوم است كه در كتاب نگاشته شدهيرينخست تصو: نظر استدر

و جهت از واكنشك كه كوديريتصو  خواننده در ذهنيحسيهايريگها

باني بنابرا؛سپارديم مكي ما شاعر، شعر،يرابطه:ميشوي رابطه مواجه

انيترساده.و معناريخواننده، كودك، تصو مني شكل چني ارتباط را نيتوان

اميپ)كودك(رندهيگ←)خواننده(ي ارتباطيمجرا←)شعر(اميپ: كردميترس

كوشيده شده جستارنيادر.)كودك(رندهيگ←)ريتصو( رمزايدك←)شعر(

و تصو،ي ارتباطي با استفاده از الگواست و رمز(ري نقش خواننده را) تماس

. كودك از شعر نشان دهدافتيبر در

پر،ي شعر كودك، تصو:واژهديكل . رمزام،ي تماس،
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80يهاي منظوم دههمحتواي اجتماعي در داستان

1فاطمه بهشتي فرد

 دكترمريم جاللي
هري است كه به واسطهينديآفراجتماعي شدن و مهارت فرد دانش آن -ها

وهاي اجتماعي الزم را براي شركت مؤ و ثر  فعال در زندگي گروهي

مياعي اجتم .آوردبه دست

و هاييكي از روش  هنجارها، ها،انتقال اين ارزش نهادينه ساختن

 هايج مفاهيم اجتماعي در قالب داستاندر،هاي اجتماعيها ومهارتنگرش

درداستان. منظوم است و هاي منظوم شكلي ادبي است كه در آن شعر قصه

ـ ترب هم همراه با هدفتلفيق با و هاي آموزشي  از صافي يك سرگرمييتي

.گذرندزبان هنرمندانه مي

80ي دهههاي منظومداستانتماعي در اين مقاله به بررسي محتواي اج

ج( گروه سني،ايران ي اجتماعياه داستان.خواهيم پرداخت) الف، ب،

آ80يمنظوم در دهه ـ اخالقي آفريده شدهبا رويكرد و تربيتي . اندموزشي

ود)1  زبان فرانسه از دانشگاه فردوسي مشهد انشجوي كارشناسي ارشد ادبيات
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وهاي اجتماعي مانند رعايت آموزش مهارت،در بخش آموزش - قانوناصول

وهاي و شهروندي ح ثر با ديگران مطرمؤچگونگي برقراري ارتباط صحيح

ـ اخالقي. شده است با تعليم اخالق اجتماعي،در بخش تربيتي در تعامل

را)هاضد ارزشوهاارزش( كه مفاهيم اجتماعي ديگران مطرح شده است

.شودشامل مي

هاي آموزشي، در بخش داستان80ي هاي منظوم دههدر داستان

دراطالعاتي  وباره كه و رسوم اجتماعي مردم مناطق مختلف ايران  آداب

.، بسيار اندك هستندجهان باشد

م:واژهكليد و رسومحتواي اجتماعي، داستان منظوم، .آداب
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 شعر كودكيهاي منتشر شده در حوزهبررسي وضعيت كتاب

 1388در سال

1پرستو پارسائي محمدي

2فاطمه باجي

3زيور صباغي نژاد

 شعريهاي منتشر شده در حوزههدف از اين پژوهش، بررسي وضعيت كتاب

 مانندبه شناسايي مواردي تا از اين طريق بتوان است 1388كودك در سال

و ترجمه بودن آثار منتشر شده در حوزه ي شعر كودك، ميزان تأليف

و نويسنده،ماننداندركاران كتاب كودك جنسيت دست ، ...مترجم، تصويرگر

و ناشران در ترين اصلي،هحوزاين پركارترين نويسندگان، تصويرگران

تعمباحث مطرح شده در كتاب و  منتشر هايعنوانداد هاي شعر كودكان

ي همه پژوهشيجامعه. پرداخت1388شده براي هر گروه سني در سال

شعر"شناسي ملي با موضوع موجود در كتابيهاي منتشر شدهكتاب

كه"كودكان از. دارد عنوان 779 است و ورود خارج كردن دادهپس ها

و تحليل دادExcelافزار اطالعات مورد نظر به نرم و نتايجه، تجزيه ها انجام

شدبا استفاده از آمار توصيفي . ارايه خواهد

و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز)1  عضو هيأت علمي گروه كتابداري

و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز)2  عضو هيأت علمي گروه كتابداري

و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازعضو هيأت علمي گروه)3  كتابداري
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و تخيل كودك مخاطب در قصه  هاي شفاهيبهره گيري از شخصيت

1زهرا پاكدامن

و شعر پهنه و حسي كودك پاسخ بيشتري داستان  به نيازهاي عاطفي

و داستاننوشتن يا گفتن قصه.دهدمي ي كودك انگيز برابرهاي بحثها

و تخيل او كه شخصيت با توجه به اين. يعني ايجاد فضاي مناسب براي تفكر

ميكودك در سال و هاي نخستين تولد شكل ازاوگيرد  در اين سنين

و قصه ميثير بيشأت هاي شفاهيداستان ميتري هايي داستانيدباگيرد؛

و قصه و سن كودك سازگار باشد ياانتخاب شود كه با روحيه ي نويسندهگو

و باالخره با نيازتواند كامالًسال نميبزرگ هاي روحي كودك هماهنگ باشد

و تفكر خود را به طور ناخوداگاه ؛كندمي وارد قصهبهاحساسات، زبان

و زبان كودك مخاطب ايمكوشيدهبنابراين ما در اين مقاله به از شخصيت

-گزين قصهاو را جايرده،كاستفاده خود هاي شفاهي قصهيعنوان آفريننده

ميدر اين نوع قصه. سال كنيمگوي بزرگ تواند خود در روند ها كودك

و اتفاقات را بر اساس آن وداستان شركت كند  تغيير،تفكر اوست چه تخيل

مي.دهد تواند در اين روش قهرمان قصه شود يا قهرمانان قصه را هدايت او

.كند

و تفكر، داستانكودك، شخصيت ادبيات: واژهكليد هاي كودك، تخيل

.گوشفاهي، قصه

و علوم انساني، دانشگاه اصفهان)1  كارشناس ارشد ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات
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 هاي استان بوشهربررسي مفاهيم ديني در الاليي

1منيژه پورنعمت رودسري

مي،در طول تاريخ شعر ايران ت كه براي توان ياف شعرهاي بسياري را

 اما به دليل سادگي، فراواني عاطفه، عاميانه بودن يا اند سروده نشدهكودكان

و آهنگ خاص به دنياي كودكان راه يافته از. اندداشتن وزن شعرهاي عاميانه

وي ديدگاهها بيان كنندهو متلها مانند چيستانجمله الاليي ها، نيازها

افخواب اين. ساالن استهاي بزرگپيام و آواها بازتاب كار، احساسات

آن. آرزوهاي مادران است و يادآوري چند الاليي به از جا كه يادداشت

گر بايد ببيند اين، پژوهشرا معرفي كنديك جامعه تواند نميتنهايي 

چهالاليي و ناگفته گفته اندازهها تا ميها -هاي فرهنگ يك جامعه را باز

ي آوري شده از نه منطقه گردآوري الاليي612 با بررسي تعداد.دنتابان

و ديني توان دريافت كه الاليياستان بوشهر مي هاي با مضمون مذهبي

رابيش .دن دارترين نمود

و مذهبي الاليي  كندها را بررسي اين مقاله بر آن است تا مفاهيم ديني

و كوشش آنان هويت مذهبيكه مي مادران استان بوشهر  تا دهدرا نمايش

و ذهن كودكان عالقه،هار سرودهاين مه و مذهبي را در دل ي ديني

.دلبندشان بنشاند

و مذهبي:واژهكليد . ادبيات عاميانه، ادبيات كودك، الاليي، مفاهيم ديني

 بوشهراستاديار دانشگاه خليج فارس)1
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 بررسي عناصر كودكانه در اشعار عمران صالحي

1دكتر مجيد پويان

2يمريم سلمان

و طنزپـرداز معاصـر) 1325-1385(صالحي عمران شاعر، نويسنده، مترجم
او. هاي مختلفي قلم زده استدر زمينه  در: هـايي از قبيـل مجموعـه از گريـه

و  بـه چـاپ ...آب، قطاري در مه، پنجره دن داش گليـر، آي نـسيم سـحري
-زبـان«براي كودكـان بـا عنـوان اشعار طنز صالحي چنينهم؛ه است رسيد
.استميان خوانندگان از محبوبيت زيادي برخوردار»هابسته

كودكانه، خـصوصاً انتخـاب عناصر گزينش زبان طنز در كنار به كارگيري
هـاي نكـنـ كه روايتي جـذاب از بكـن قالب فابل، عالوه بر اينيههوشمندان

و كـژيتي ناراسـييـه در مـسير ارا، اسـت دنياي كودكي  هـاي اخالقـي، هـا
ايكنايـه تـر در سـطحي وسـيع ادبي حاكم بر اخالق افراد جامعهو اجتماعي
. استمتعهدانه

صر رايج در زندگي كه استفاده يا نسبت دادن عنا الزم به يادآوري است
وامروزي از قبيل به روابط ميان حيوانات از ... تريلي، ژيان، تفنگ، تريبون

. صالحي افزوده استيهاست كه به جذابيت اشعار كودكاني ديگر عوامل
هميههم و شادي، اين عوامل در كنار  از طرفي در دميده شدن روح نشاط

و و از طرف ديگر از نگاه موشكافانه در آثار صالحي تأثيرگذار بوده است
.حكايت دارد سنجي شاعرنكته

 استاديار دانشگاه يزد)1
 شد دانشگاه يزددانشجوي كارشناسي ار)2
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و تحليليدر اين مقاله با روش كتابخانه   كوشش شده است توصيفيـ اي
و ابزارتا كيفيت بازتاب عن و شگردهاي شعر كودك در آثار صالحي اصر ها

و بررسي  ،)1385آقاگل(ها از مجموعه شعرهاي زبان بستهنمونه. شودنقد
آن«و) 1389 مرواريد(نهاجي دريچه، پشت)1389 مرواريد(اشعارگزينه

.اندانتخاب شده) 1386 نشر ثالث(هاسوي نقطه چين

و نوجوان، عمران صالحي:كليد واژه . شعر معاصر، شعر كودك
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و تصوير در اشعار نوجوان ِ ناصر كشاورز بررسي عنصر تخيل

1صوفي املشي زهرا پير

و نوجـوان ايـران در دو تـرين شـاعران ناصر كشاورز يكي از برجسته  كـودك

و كـاري، پويـايي، پـر:ي اخير است كه نامش با صفاتي چون دهه  توانمنـدي

آن. جسارت در طرح مضامين نو همراه است و استاين مقاله بر  تا با بررسي

و نوجويي او در آفـرينش تحليل كيفي اشعار ِ نوجوان ناصر كشاورز، نوانديشي

و خلق تركيب .نماياند هاي تازه را باز تصاوير هنري

و تركيب ِناِ نوجـوِ شش مجموعه شعر آفرين هاي تصوير بر اين اساس، تصاوير

ها، هاي كال، بوي نرگس، پاتك به لحظهِ پونه، بوي گردو آههاي كشاورز با نام
و ميوه  . بررسي شـدند،!نسيم: هايشان سايه!سالم: هايشان تا خدا راهي نيست

از توان دريافـت كـه ناصـر كـشاورز بـه پـاره سي شده مي هاي برر از نمونه اي

و پديده  و كليـشه ها، فراتـر از مـرز مفاهيم انتزاعي، ذهني، اشيا هـاي عـادت

و بهره مي و از رهگذر ژرف خيال آن نگرد و گيري از عنصر تصوير به ها شـكل

ر هاي نوجوان كشاورز، در اشـعا از اين رو مخاطبان شعر؛بخشد روحي تازه مي 

و تـصاوير شـاهد هاي گونـاگون هاي بسيار در حوزه آوري او نو ِ محتـوا، خيـال

.هستند

. شعر نوجوان، ناصر كشاورز، تصوير، تخيل: واژهكليد

و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)1  كارشناس ارشد زبان
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و تفاوتگي تصويرگري شعر؛ ويژ ها ها

1سحر ترهنده

و نثر زياد آنبيش. نيستتفاوت ميان شعر آن تر چه را كه در شعر با

ميشويم، در نظم يا نثر مواجه مي هايي نيز تفاوتبينيم؛ با اين حال نيز

» ايجاز«هاي اساسي يكي از تفاوت.ي ادبي وجود دارد ميان اين دو گونه

آن ساده در شعر، بسيار بيشاي كلمه. است مي از گويد، بيان چه در نثر

ت. كند مي و زبان شاعرانه از جمله ويژگيايجاز، هاي شعر صويرهاي خيالي

و كاركردهاي خاص خود را نيز در اين ميان شعر كودك ويژگي. اندخوب ها

و در فرم مي دارا است گو، شعر تغزلي شعر داستان. شود هاي مختلفي سروده

. اند هاي متفاوت شعر كودكو شعر آزاد از گونه

متتصويرگري شعر در مقايس و داستاني ويژگيهاينه با تصويرگري ها

و پرسش ديدگاه. هاي خاص خود را دارا استتمحدودي  متفاوتي در هايها

 تخيلي برخوردار استيشعر از ابعاد: رابطه با تصويرگري شعر وجود دارند

آن كه كودك مي و در ذهن خود تواند از طريق ارتباط مستقيم ها را دريافت

آنبه(بازسازي كند  -خيال هاي شاعر از جنس پردازيكه خيال شرط

 اكنون پرسش اساسي آن است كه آيا شعر.)هاي كودكانه باشد پردازي

 كودك اصوالً به تصويرگري نيازي دارد؟
و تصويرگري، عضو هيات كارشناس ارشد طراحي گرافيك، پژوهش)1 و منتقد ادبيات كودك گر مستقل

 مديره شوراي كتاب كودك
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انواع متنوع شعر: دوم در رابطه با چگونگي تصويرسازي شعر استپرسش 

؟طلبند كودك هر كدام چه نوع تصاويري را مي

از برخي از ويژگي هاي تصويرسازي شعر كودك، در مقايسه با داستان،

و تفاوت در؛ برايهاي ساختاري آن با نثر برخاسته است ذات شعر  مثال

و،رد كه در حين گسترش قصهداستان شخصيتي ويژه وجود دا  معرفي

و براي؛شود پرداخته مي  در حالي كه شعر كودك عموماً كوتاه است

آن پردازييتشخص با. نيست مجال چنداني در همين امر در رابطه

هاي متعددي تصويرساز در داستان فريم. تصويرسازي شعر نيز صادق است

و شخصيت و خصوصيات پرداز در اختيار دارد تا با فضاسازي ي روحيه

درهب؛شخصيت را نشان دهد اما در شعر چنين فرصتي نيست خصوص

كه هاي سني پايين شعرهاي متعلق به گروه و ريتميكتر  بيشتر كوتاه

و در هر صفحه از  كتاب تنها يك شعر به همراه يك تصوير وجود هستند

ت توصيف از سوي ديگر؛دارد و فضا را براي خيل مخاطب ها در شعر موجزند

.گذارندو تصويرگر باز مي

و ايماژها بدون از ميان بردن تخيل به هر روي بيان تصويري استعاره ها

و به درك درستي از شعر در.نياز دارد مستقل خواننده امري دشوار است

مياين نوشته و ناموفق تصويرسازي با بررسي نمونهشودكوشيده هاي موفق

رايهاي تصويرگري اين گونه ويژگيهاي شعر كودكان، در كتاب  ادبي

.بررسي كند

. كتاب شعر، تصويرگري، كودك، نوجوان، تصويرساز، ويژگي:واژهكليد
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 هاي شعر كودكان گروه سني الفشناسي زباني برخي از كتابآسيب

1دكتر سيد ناصر جابري

به ادب فارسي چندانيودن هنري است كه در پيشينهزبان كودكي گش

مايآن توجه نشده است؛ به همين دليل در گذشته  پروراندن براي ادبي

و با وجود كوششزبان كودكان ي هاي ارزندهكوششي انجام نشده است

زبي معاصر هنوز تا رسيدن به مختصدوره ان كودك راهي طوالني در ات

.پيش است

ايهاي كودك توسعهر فروش كتاب، كتاب در بازا اكنون فزوني دارد روز

در اين تحقيق. شود ها معيارهاي زبان كودكانه رعايت نمياما در برخي از آن

در كتابنخست بر اساس و سطحيبارههاي روانشناسي، حدود واژگان

و مياد شناخت شود، در راك كودكان گروه سني الف بحث مختصري مطرح

 ادبيات كودك،يبر اساس برخي از آثار منتشر شده در زمينهي بعدمرحله

آنهايي از لغزشگونه و واژگاني ميهاي زباني هم؛شودها بررسي -مواردي

معيوب، اشكال چون واژگان ثقيل، تركيبات دشوار، ساختار نحوي پيچيده يا

و و قافيه . وزن ت ئل روانشناختي كودك اهميدر اين زمينه توجه به مسا...

مي ويژه و به نظر از اي دارد بهيتوجهبينقايص ادب كودك از رسد بسياري

ميپديد آورندگان اين آثار نسبت به اين موضوع . شودناشي

 عضو هيأت علمي دانشگاه خليج فارس بوشهر)1
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مي بي هاي ادب كودك به ترين آسيبتواند يكي از عمده توجهي به اين اصل

مي. شمار آيد بياين تحقيق نشان  دقتي در انتخاب واژگان شعردهد كه

ميكودك، عالوه بر اين  آن را از دسترس فهم كودك،كاهدكه از فصاحت آن

. كندنيز دور مي

.هاي زبانيادبيات كودك، زبان، شعر كودك، لغزش: واژهكليد
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ويههاي كودكان مكان روايت در داستانيهمقايس  فارسي

)دو تا شش سال(ها ترجمه

1دكتر سيد ناصر جابري

امروزه. به دليل ذهن تجسمي كودكان، مكان روايت از اهميت خاصي برخوردار است

و موجودات( هاي مربوط به كودكان، روايت داستان در فضا در بسياري از برنامه آسمان

و هاي رايانهبازي( يا در فضاهاي مجازي) فضايي مي...) اي مي. گيرد صورت توان در واقع

و اين سؤال را مطرح  و ذهنيت او دارد كرد كه مكان روايت چه تأثيري بر خالقيت كودك

توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در ادب كودكانة فارسي، مكان روايت متناسب نيز مي

است يا خير؟ مكان روايت تنها عامل موفقيت يا عدم با تغييرات زمان حركت كرده

با. عنصري تأثير گذار به شمار آيدتواند موفقيت آثار كودكانه نيست اما مي در اين تحقيق

 كودكان دو تا شش سال، نخست مكان روايت در آثاريهانتخاب برخي از آثار برگزيد

آن فارسي بررسي مي  آثار نيز شود؛ سپس بر اساس برخي از آثار مترجم، عنصر مكان در

مي اين دو نوع آثار به اين سؤال پاسيهبا مقايس. شود مرور مي شود كه آيا انتخابخ داده

و عناصر مكاني نقشي در موفقيت داستان هم چنين هاي كودك دارد يا خير؟مكان

ميشباهت هاي تواند مبين نيازمندي ذهن كودك به مكان هاي مكاني در آثار موفق

. ملموس يا رؤيايي باشد

 عضو هيأت علمي دانشگاه خليج فارس بوشهر)1
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 يت در شعر كودكبررسي زمان روا

1دكتر عباس جاهدجاه

در ساالن، مقولهرسد برخالف دنياي روايت بزرگ به نظر مي ي زمان

و همانند ديگر بخش هاي دنياي روايت كودكان پيچيدگي چنداني ندارد

هاي ژنت، زمان روايت بر اساس نظريه بررسي. داستاني كودكان، ساده است

بي) order(ي نظمي عمده سه حوزه ، طول مدت)anachrony(نظمي يا

زم. گيرد را در برمي) frequency(و بسامد) duration(يا تداوم اني نظم

ميروايت، نقل ترتيبي رخدادها است ،ريزد اما وقتي اين ترتيب به هم

) flashforward(يا آينده) flashback(داستان از زمان حال به گذشته

ش. آورد روي مي هم كودكانه هم نمونهعربررسي روايت و هايي از نظم

مي شواهدي از بي ي طول مدت در حوزه. دهد نظمي سير روايت را نشان

هم زمان روايت، مهم ، شتاب)isochrony(زماني ترين مباحث عبارت از

)acceleration (و كندي)deceleration (در سير روايت است كه

دي نوشته و و گران به تفصيل با شيوههاي ژنت، ريمون كنان، توالن ها

بررسي شعر كودك، در كنار. شگردهاي آن توضيح داده شده است

هم ترين مثال عمده و موارد هايي از شتاب را نيز نشان زماني، نمونه ها

در ويژه از اين روي كه ادبيات كودك چه در حوزهبه؛دهد مي و چه ي شعر

و فشرده استبيشتري داستان، حوزه . كوتاه
 استاديار دانشگاه پيام نور)1



٦٧

و ديگران سه مورد را دربرگرفته استي بسامد، تقسيم در حوزه : بندي ژنت

يك اي كه يك بار رخ داده است؛ بيان مكرر حادثه بيان واحد حادثه اي كه

و بيان واحد حادثه كاربرد. اي كه مكرر رخ داده است بار اتفاق افتاده است

و هر يك از اين موارد در  معنا جايگاه آفرينش روايت شعر كودك، در تأكيد

و گزينش دقيق آن مي تواند شاعر را در انتقال معناي خاص خود را دارد

ازي حاضر در نظر دارد به بررسي نمونه مقاله. مورد نظر وي ياري دهد هايي

ح و با اراي وزهشعر كودك با رويكرد زمان در سه ي آمارهي مورد نظر بپردازد

ترين نمودهاي حضور زمان را در شعر روايي ارقام به دست آمده، مهمو

.كودك نشان دهد

. روايت، زمان، شتاب، ترتيب، شعر كودك:واژهكليد
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و عربي« »وضعيت تكرار در اشعار كودك فارسي

و نوجوان  ادبيات تطبيقي كودك

1دكتر مريم جاللي

اساز آرايه» تكرار« رات كه به ايجاد موسيقي كمك كردهايي و شعر كودك ه

و دلنشين ميموزون هاي مختلف در اشعار اين آرايه به صورت. سازدتر

و عربي كودكان به كار رفته است ا. فارسي ين آرايه چندان اهميت كاربرد

و نامهاي شعر كودك عربي، تكرار دستهبوده كه در تئوري گذاري شده بندي

ك . زبانان نيز كاربرد وسيعي داشته استيودك فارسو در اشعار

و استترين واحد آوايي شروع شدهدر شعر كودكان از كوچك» تكرار«

و بيت مي و بر اساس فرم شكل كاربرد آن نام ويژهبه مصراع اي پيدا انجامد

و فارسي.كندمي  بررسي در اين مقاله تكرار ادبي در ادبيات كودك عربي

ا و و علت بسامد اين آرايه توضيح داده شده استنواعشده .، لزوم كاربرد

و فارسي، ادبيات كودك: كليدواژه .تكرار، شعر عربي

 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند)1
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و ميهني و مضامين ديني  بررسي عناصر

ي راهنماييهاي فارسي دورهدر اشعار كتاب

1دكتر منوچهر جوكار

س 2اكيبهمن

 فرهنگي، فكري، هايبنيان پرورش،و آموزش پژوهندگاناز بسياري نظر به

-شكل.شودمي نهاده نوجوانيو كودكي روزگاردر نسليهر مذهبيو ملي

و آموزش نظاميعهدهبر نيزهابنيان ايناز مهمي بخش برآمدنو گيري

ينترمهماز مناسب درسي هايكتاب تأليفو است كشورهر پرورش

يدوره فارسي هايكتابدر. رودمي شماربههاسازيبنيان اين ابزارهاي

 شاعراناز نثربه آميختهيا مستقل شعر45 حدوددر تحصيلي، راهنمايي

 شعرها اين تعداد.است آمده گوناگون موضوعاتدر معاصرو گذشته مختلف

 راهنمايي سوم سال كتابدر شعر19 حدودبه اول سال كتابدر شعر9 از

 ملي هويتبه مربوطليمسا آموزش اهميتبه توجهباو است يافته افزايش

 ميهنو دينيهحوز موضوعاتوليمسا تحصيلي،يدوره ايندر دينيو

. است بودههاكتاب اين مؤلفان هايدغدغهاز نيز

 مضامينو عناصر دازنا چشماز تنها آثار اين شعرهاي،حاضريمقاله در

 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز)1

و ادبيات فارسي)2  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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باوهمبا موضوعدو اين تناسب ميزانو حجمو بررسي ميهنيو ديني

شدداد نشان شده ياد متوندر نوجوان سني گروه .ه خواهد

و ديني عناصر شعر، راهنمايي، سومو دوم اول، فارسيكتاب: واژهكليد

.ميهني
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و بررسي مضامين ديني در اشعار دوره ي ابتدايينقد

1هادي حاتمي كيا

و بررسي مضامين ديني در اشعار دوره حاضر كه با عنوانيمقاله ي، نقد

ابتدايي، فراهم آمده به بررسي شعرهاي ديني سال اول تا پنجم پرداخته

مي. است و مضامين مطرح شده، توابا نگاهي به اين اشعار ن دريافت مفاهيم

و پراكندگي بوده با توجه. كنندو هدفي خاص را دنبال نميداراي گسستگي

و بهترين راه مايهكه درونبه اين و موسيقي استوار است ي شعر بر احساس

و باروري انديشه كمآموزش تري ديني در اين دوره، شعر است، اين امر

.استمورد توجه قرار گرفته

، كودك، شعر:واژهكليد . مفاهيم ديني

و ادبيات فارسي)1  كارشناس ارشد زبان
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و راهنمايي شعر در كتاب  هاي درسي دبستان
 هاي درسي، مروج تفكر خالقانه يا تفكر قالبي؟ شعر كودك در كتاب

1شكوه حاجي نصراهللا

ميي شعر طي دهه با توجه به بررسي آثار در حوزه توان گفتي اخير
و كودك ايراني در سرزمين  شعر كودك در ايران با بحران روبه رو است

مي شعر، گام به گام از شعر دور در. شودو دورتر نگارنده بر اين باور است كه
و با توجه به نقاط محروم كه كم هم نيستند، در  كشوري به اين وسعت

مويژه) فارسي( كه كتاب ادبيات صورتي ي ابتدايي دارس به ويژه در دورهي
و تصوير خوب را رعايت كند، مي تواند معيارهاي داستان، شعر، غيرداستان

و پرورش خالقيت كودك ايراني به ويژه در نقاط محروم تأثير  در رشد
. بسزايي داشته باشد

گيري روند تفكر خالق به شمار دانيم كه دوران كودكي سرآغاز شكل مي
و از ويژگيرود، مي  كودكان است، هاي زيرا تخيل كه نوعي تفكر آزاد است

به(اما كودكان در طول زندگي.ي خالقيت استخميرمايه از كودكي
مي) ساليبزرگ . گيرند غيرخالق باشند ياد

و ها ذهن بسياري از پژوهش هايي كه طي دهه يكي از پرسش گران
و پرورش را به خو د مشغول كرده است، اين است كه انديشمندان آموزش

نتايج تحقيق نشان داده است كه براي توان خالقيت را پرورش داد؟ آيا مي
و نوجوانان بايد به آن راپرورش خالقيت كودكان و آنان  ها امكان تفكر داد

و نويسنده)1 ايي شورا دربارهي گزارش ساليانه عضو شوراي كتاب كودك يران، وضعيت ادبيات كودك در
و منتقد در حوزهمدرس، پژوهش ي ادبيات كودك گر
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و از پيش تعيين شده تا حد امكان دور نگه از انجام دادن فعاليت هاي قالبي
مي. داشت و پرورش به عنوان يكي بنابراين  از اركان توان گفت آموزش

و نوجوان پرورش دهد آموزش رسمي مي . تواند خالقيت را در كودكان
ا ين پژوهش مشخص خواهد شد كه آيا شعر در كتاب فارسي دبستان در

و راهنمايي در پرورش خالقيت كودكان نقش دارد؟ 
-آن. شود در اين پژوهش، نخست ارمغان شعر براي كودكان مشخص مي

و راهنمايي در گاه نقش شعرهاي موجود در كتاب هاي درسي دبستان
ي پژوهش اشعار جامعه. گردد تجسم بخشيدن به اين ارمغان بررسي مي

و سه سال دوره ي راهنمايي موجود در كتاب فارسي در پنج سال دبستان
در. است اين پژوهش با روش تحليل محتوا به پرسش اصلي پژوهش؛ اشعار
و راهنمايي مروج تفكر خالقانه يا تفكر قالبي هاي سالكتاب هاي دبستان

. دهد است؟، پاسخ مي
با كودك در هر پايه5 كودك؛65گرا كودكبا توجه به نقد ي تحصيلي

و شعرخواني گروه و گو به كامل شدن پركردن پرسشنامه و گفت و بحث
. پژوهش ياري رساندند

:ي هاي پژوهش نشان دهنده يافته
و كيفيت اشعار در كتاب- آن كميت و نقش ها در پرورش هاي درسي

.خالقيت مخاطبان است
و ذهنيت .هاي درسي در انتخاب اشعارست هاي چيره بر كتابـ رويكردها

بهي كودكان به شعر در دوره كاهش يا افزايش عالقه ي ابتدايي با رفتن
.هاي باالتر است كالس

با آموز ايراني در گسترش ارتباط دانش) فارسي(سهم كتاب ادبيات-
. شعرست
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آـ نتايج اين پژوهش منبع مستندي است كه مي ن كمبودها توان از طريق
و با برنامهدر حوزه آني شعر در كتاب درسي را تعيين كرد ريزي در رفع
.تالش كرد

.توانند نيازهاي مخاطبانشان را مرور كنندـ شاعران كودك مي
ريزي بر اساس نياز كودكان كتاب توانند با برنامهـ ناشران كتاب كودك مي
. شعر براي او منتشر كنند

و راهنمايي، نقد) فارسي(هاي ادبيات ك، كتاب شعر كود:واژهكليد دبستان
.كودك گرا، تخيل، خالقيت



٧٥

 

و نوجوان و فرودهاي شعر كودك  فراز

 در سه دهه پس از انقالب

 مهدي حجواني

دين از جمله ورود موضوعات جديد:ي اول به اين شرح است مختصات دهه
و دفاع مقدس و گاه/و انقالب و محتواگرايي  نزديك شدن شعر به شعار

و آموزش بازتاب/ گرا در مقايسه با فانتزيگرايش به قالب واقع/شعائر
و روستا و پژوهش به علت غيبت نقد/ه گراييتجرب/ نوستالژي كودكي

و احساس خودبسندگي به/و بدگماني نسليوضعيت جنگ به تدريج، نگاه
 كودك در مقايسه با شعر شعرتر رواج بيش/ دنياي كودك از روزن چشم او

و اغلب تر شده انتشار شعرها در مطبوعات كه شمارشان بيش/ نوجوان اند
ازثير شاعرأت/ اند دولتي ظهور شاعران.قالب چارپارهو محمود كيانوشان

و حرفه و كمي آثار/اي در اين حوزه جدي ت/ افزايش كيفي /ليفأ رشد
ي كيهان تر در حلقه، بيشههدترين شاعران اين مهم.ي شعر كمبود ترجمه

. ها حضور دارند بچه
كه، دورهي هفتاد دههمختصات شعر و موسوم به سازندگي ي پس از جنگ

و گو در جامعه بيش و گفت و تفاهم و آرامش مي در آن فضا بازتر از تر شود،
و فقدان چهره: اين قرار است هاي جديد به علت تمام شدن تا مدتي ركود
و شوردوران حما و متناسب با شرايطبه/سه تدريج، ورود مضامين تازه

و احترام به ميهن و درك متقابل / تر ترانهرواج بيش/ جديد، مانند دوستي
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و رواج بيش و جشنواره كاهش تجربه گرايي و نظريه و نقد هاي تر پژوهش
تختوجه بيش/به ميهنتر احترام بيش/ انتخاب آثار برتر و و تر به فانتزي يل

و شعارشعريت در مقابل واقع و در عين حال تعطيلي نشريات/ گرايي ظهور
و فروش كتاب/ متعدد رواج شعر/ هاي شعر بروز نوعي بحران در انتشار
و/ نوجوان نوعي انشعاب ميان شاعران، مبتني بر توليد شعر، سفارش پذيري

از/نيز تعريف مخاطب قالبو كيانوشرثيأتآمادگي نسبي براي خروج
ي سروش نوجوان حضور تر در حلقه نوآور اين مقطع، بيش شاعران.چارپاره
. دارند
وي هشتاد، دهه دهه وي گسترش بيش از پيش اينترنت ظهور ارتباطات
و طبقه و جوان است نسليي متوسط جديد نه تأثيرپذيريكه معترض اش

و سنت چندان از آرمان از ها ، جريان فرديتمدرنيسم، هاي شعري، بلكه
و آثار ترجمه است، با مختصاتي هم از ارايه: چون روشنفكري ي تعريف جديد

و بدگماني/و مخاطبكودك شعر و نيز تعطيلي/ اعتراض افت رونق نقد
تر به اشيا توجه بيش/ ورود نوعي طنز به شعر/بعضي از نشريات غيردولتي

كه. تر شدن شاعران شهرستاني فعال/ در برابر مفاهيم جريان بايد گفت
و شعر نوج اي مشكالت، حركتي پارهوان، در عين وجود عمومي شعر كودك

.استرو به جلو بوده 
از پاره و:ازندعبارتعمومي مشكالت اي و آموزشي به شعر نگاه رسمي

و غيركارشناسانه به شعر توجه كم تر به شعر ناب، توجه صوري، تبليغي
ران دولتي به شاعراني كه كارمندان آن ناشرند، تر ناش مذهبي، عنايت بيش
مكنندگانيتكرار بعضي از بررس و نيز داوران سسات انتشاراتيؤ شعرها در

هاي انتخاب آثار برتر، وابستگي شعر به حيات نشريات، كمبود در جشنواره
و مباحث آسيب هاي شعري اين موضوع، كمبود نشست شناسانه در باره نقد
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و نقد  ازو بررسي شعرها، تكرار قالبخواني و دوري هاي شعري سنتي
و تجربه به(هاي جديد، پيوند شعر كودك با سنت شعري ايران نوآوري
كم) خالف داستان وو ارتباط و شاعران امروز دنيا كه تغيير تر با شعر ترجمه

و  و ساختار شكني را دشوار ساخته است، آشنا نبودن با مخاطب تحول
و نه مردمي، عقب بودن منحصر ساختن  مخاطب شناسي در شكل رسمي

هاي هاي درسي از تحوالت شعر كودك، نبود ارتباط ميان طيف كتاب
و مشكالت اقتصادي پديدآورندگان  و ساليق شعري شاعر،(گوناگون شاعران

و صنعت نشر .)صاحبان نشريات
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 هاي بررسي چگونگي كاربرد عناصر شعري در مجموعه

 مصطفي رحماندوست» صد دانه ياقوت«و»ي نورچشمه«

1پورسعيد حسامدكتر

2بمهسا مؤمن نس

و نوجوانان به عنوان شاخه هـاي اي از ادبيات، با كوشـش ادبيات كودكان
و انديشمندان اين حـوزه، كارنامـه  ي بـارورتري خواهـد شاعران، نويسندگان

و رويكرد تخصصي  يافته، راهگشاي پديدآورندگان آثار تر به آثار انتشار داشت
تاكنون سـرودن 1351مصطفي رحماندوست ازسال. در اين حوزه خواهد بود

و به طور جدي در اين حـوزه فعاليـت  و نوجوانان را آغاز كرده براي كودكان
و فعاليت. كندمي هاي فرهنگي او در پيوند با كـودك كميت آثار انتشار يافته

و جدي از مطرح ونوجوان وي را به يكي  ترين شاعران اين حوزه تبـديل ترين
. كرده است

و جايگاهي كه مـصطفي رحماندوسـت در شـعر كـودك با توجه به تأثير
و دارد، ضروري است به گونه  و دقيق عناصر شعر اين شاعر بررسـي اي علمي

و دقيـق  و فهم بهتـر تـر آثـار وي واكاوي شود تا از اين طريق هم به شناخت
و هم عالقه كمك مندان شعر كودك، به ويژه شاعراني كه تازه دراين راه شود

و با كاستي گام نهاده  و زمينـه بـراي اند، با نقاط برجسته هاي آثار آشنا شوند
.تر شعر كودك فراهم آيدرشد همه جانبه

و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)1  استاديار بخش زبان

و ادبيات فارسيي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته)2  زبان
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در اين جستار كوشش شده تا با بررسي چگونگي كاربرد عناصـر شـعري 

، كـه اولـي»چشمه نور«و» صد دانه ياقوت«ي رحماندوست؛ در دو مجموعه 

ب"در گروه سني و د"و دومي در گروه سني" الف و سـت،اسروده شـده"ج

متهاي شاعرانگي وي در گروه برجستگي و ايـن هاي سني -فاوت ارزيابي شود

و شباهت توان تفاوت كه آيا مي هايي درچگـونگي كـاربرد عناصـري ماننـد ها

در)بيروني،كناري، دروني، معنوي(ساختار، موسيقي  و عاطفـه ، تصوير، زبـان

و مهـارت شـاعر در سروده و به طور كلي قـدرت هاي اين دو مجموعه يافت؟

 تر است؟نهاي سني نماياشعرهاي كدام يك از گروه

 مصطفي رحماندوست، عناصـر شـعري، قالـب، موسـيقي، تـصوير،:واژهكليد

.زبان، عاطفه
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و تحليلِ در مجموعه شعرِ نوجوانِ»ي درون متن خواننده«نقد

)پوري قيصر امين سروده(» به قول پرستو«

1پور دكتر سعيد حسام

1شريفي سيد فرشيد سادات

مي» درون متني خواننده«انديشيدن به كه، بر بنياد اين اصل شكل گيرد

برايِ بيانِ يك سخن، عالوه بر گوينده، ناگزير بايد مخاطبي وجود 

و ويژگي داشته در(مخاطبِ فرضي/ هايِ اين خواننده باشد كه راويِ متن،

ميي روايت لحظه بر)انديشد گري، خودآگاه يا ناخودآگاه بدان » چه گفتن«،

مي» نه گفتنِچگو«ويژهو به بر اين. نهد راوي تاثيراتي اساسي بر جاي

ا و كوشيدهِيدن چِمبِرزاساس، است تا از رهگذرِ تحليلِ چهار عنصر اصلي

، براي»هايِ گويا شكاف«و»ي ديد زاويه«،»طرفداري«،»سبك«محوريِ 

و تحليلِ ويژگي مند به دست هاي اين مخاطب چارچوبي نظام بازشناسي

و گرچ و نظريهدهد ميه نگاه پردازد؛ اما نگارندگاني او تنها به آثارِ داستاني

و نوجوان  بر) به ويژه اشعارِ روايي(بر اين باورند كه واكاويِ شعرِ كودك

مي مبنايِ پرسش و عامي كه در اين نظريه مطرح از هاي اصلي شوند،

.ي اين چارچوب است هاي نهفته قابليت

 در بررسيِ(ي حاضر با كاربست عمليِ اين نظريهتهانداز، نوش از اين چشم

و عضو مركز مطالعات ادبيات كودك)1  استاديار دانشگاه شيراز

و ادبيات دانشگاه شيراز)2  دانشجوي دكتري بخش زبان
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مي)»به قولِ پرستو«ي نوزده شعرِ مجموعه كوشد تا موارد زير را تبيين،

:كند

:پنهان در اين اثر/وضي مفر هاي خواننده ويژگي.الف

سالي ناقص مولف متن، كودك يا نوجوان، صرفا بزرگ/ از ديد راوي.1

و تعليم از جانبِ بزرگ از جمله خود(ترهاو نيازمند دستگيري

و زيست) مولف/ راوي و يا ديد به است؛ جهانِ اساسا متفاوت وي

مي رسميت شناخته مي و راوي ن، كوشد با شناخت اين جها شود

و همراهي كند؟  كودك را درك

و بناست كه صرفا كسب خواننده.2 ي نهفته، مخاطبي منفعل است

به) از سوي مولف(شده تعييني معنايِ از پيش كننده باشد؛ يا

و پرسش و ديدي پويا و داراي تفكّر كه عكس فردي است فهيم، گر

و تفكّرِ ان و حقّ نگاه و تحليل، نياز، توان تقاديِ وي عالوه بر تجزيه

و در نتيجه مولف متني پرسش(است نيز به رسميت شناخته شده

و توانايي و متناسب با اين نيازها هاي وي برايش برانگيز، تعبيرپذير

؟)است تدارك ديده

و چگونگيِ توانِ بالقوه.ب و پرسش چرايي ي چمبرز،ي مفاهيم هايِ نظريه

و راهگ و(تر شعر شا براي فهمِ عميقِدر به دست دادنِ نگاهي درست، بسامان

.در كنارِ متون داستاني) به ويژه شعرِ روايي

يي نهفته در متن، ايدن چمبرز، سبك، طرفداري، زاويه خواننده:ژهكليد وا

.هاي ادبي هايِ گويا، تفكّر انتقادي، نقد ادبي، بسط نظريه ديد، شكاف
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ايران نوجوانانو كودكان شعردر جنگ بازتاب  

1حسني طاهره

2رضايي سيد السادات طاهره

 مـوردرا ايـران نوجوانـانو كودكان شعردر جنگ بازتاب حاضريمقاله
 ايـران بـر عـراق تحميلي جنگ اسالمي انقالباز بعد. است داده قرار مطالعه

 تأثير مردم زندگي هايي جنبه همهبرو است بودهما كشور حادثه بزرگترين
 تحـوالت ايـناز نيـز نوجوانانو كودكان ادبيات بياتاد طبعا. است گذاشته

 پيـروزي، بـه اعتقـاد دالوري، مانند حماسـه، موضوعاتي. است نبوده بهرهبي
 شـعر موضـوعات مهمتـريناز...و شـهادت بـه نهادن ارج مقاومت،يروحيه
 يتـيمو آوارگـيو ويرانـي ماننـد جنگ بار اندوه نتايجبه البته است كودكان
مي كه وحشت هايي بحرانو دكانكو شدن  شـده اشـاره نيـز شـد را موجب
و داشـتند حـضور بمبـارانو جنـگ هـاي صحنهدر خودكه شاعراني. است
 گـذار تـأثيرو ملمـوس بـسيار بودنـد نوجوانـانو كودكان اندوهو رنج شاهد

دل هـا، شـادي هـا، رنـجاز بازتـابي جنـگ شـعر كردند؛ همدرديو سرودند
 بـر حـقو پيـروزي اسـت سرزمين اين ابيشتر كودكان زوهايآروهانگراني
آن محـور حـول نوجوانانو كودكان شعركه است پيامي ترينبرجسته ظلم
. چرخدمي

نور پيام دانشگاه عضوعلمي)1  

 الشتر نور پيام دانشگاه علمي عضو)٢
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 تـاثير مـايي بازنآن نگـارشاز هـدفو تحليلي توصيفي مقاله اين روش 

 ناصـر پـور، هاشـم مـريم. شـاعران اشـعارو اسـت كودكان ادبياتبر جنگ

پور، امين قيصر صدر، وحيدي مهدي نوري، نوشين بكتاش، كشاورز، غالمرضا

.است بوده تحقيق اين منبع نيا قاسم شكوه شعباني، اسداهللا

. ايراننوجوان،كودك، جنگ،شعر،:واژه كليد



٨٤

 

وبرر و زيبايي شناسي شعر كودك -نوجوان در گزيده سي زباني

، اي از اشعار و ناصر كشاورز افسانه شعبان نژاد  اسداهللا شعباني

1پورسارا حسين

و اساساً زبان يكي از مقوله -زبان در ساختار شعر كودك نقش مهمي دارد

ميهاي زيبايي . رودشناختي، به ويژه زيبايي شناختي شعر كودك به شمار

و سرايش شاعر در شعر خويش استزبان شيوه كه.ي سخن گفتن عناصري

اي شامل تمثيل، استعاره، تشخيص، بخشند، طيف گستردهبه زبان هويت مي

و  مي... جناس، تضاد، تكرار و صور را تشكيل دهد كه از عناصراصلي زبان

.آيندخيال به شمار مي

وع هستند، اما برخي از شاعران با اگر چه عناصر تأثير گذار در خلق زبان متن

ميآميزه يازند كه به شعر آنان هويتي خاص اي از اين عناصر به زباني دست

.بخشدمي

و ناصر افسانه شعبان اين مقاله به اشعاري از اسداهللا شعباني، در نژاد

و  و بسامد آن در اشعار كودكان كشاورز با هدف بررسي عناصر زباني

.ته شده استنوجوانان پرداخ

و نوجوان،، عناصر زبان: واژهكليد  صور خيال، زيبايي شناسي شعر كودك

.اسداهللا شعباني، ناصر كشاورز افسانه شعبان نژاد،

و نوجوان دانشگاه شيراز)1 ت كودك  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيا
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 هاي اجتماعي در شعر كودكان پيام
1احمد حيدري

آمـوزي، تقويـت حافظـه، ايجـاد هاي اخير، عالوه بر زبانك در سال شعر كود
و آموزش در حوزه  و سرگرمي و ديـن ، هـدف ديگـري را دنبـال ...ي اخـالق

و آن انتقال پيام مي و به نوعي فرهنگ كند . سازي است هاي اجتماعي
و  با توجه به حجم انبوه مسايلي كه در گذشته در جامعه وجود نداشـته

و دوره است، لزوم سرودن اين مـضمونه نوعي زاييدهب هـا، بـرايي هر عصر
مي آموزش بهتر، هر روز ضروري  در تر به نظر رسـد؛ بـراي نمونـه شـعر زيـر

-ضرورت استفاده از پل هوايي است كه لزوم آموزش استفاده از آن در جامعه 
تـو پل هوايي، چه با صفايي، خيلي بزرگـي،«:ي شهري امروز مشخص است

، از پله مال مي مايي با هايت .»...ال، همراه بابا، همراه مامانروم
 نويسنده در اين مقاله به بررسي اين دسته از اشعار اجتماعي در سه منبع

: ذيل پرداخته است
هـاي كتـاب-3هـاي تلويزيـوني برنامه-2هاي چاپي اشعار كودك كتاب-1

.درسي مقطع ابتدايي
و دسته ي بررسي اين موضوعات درسه منبع ياد شـده، هـدف اوليـه بندي

و كارآمدي يا ناكارآمدي ايـن اشـعار، بـه. اين مقاله است بررسي ميزان تأثير
و در پنج مهدكودك، پنج مركز پيش  و پـنج دبـستان صورت ميداني دبستاني

. بررسي شده است
.سازي شعر كودك، اشعار اجتماعي، فرهنگ:واژهكليد

و ادبيات فارسي دانشگاه يزد)1  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان



٨٦

 

ي اشعار ناصر كشاورز و درونمايه  تحليل ساختار

1دكتر مريم حيدري

2بهاره تياور

و نوجوانان، از جمله شاعران شاعر،زناصر كشاور  استيمعاصر كودكان

ش مجموعه.نداكردهيي طبع آزماييوناگون سخن سراگيهاوهيكه در

ميشعرها ، گروه نخستدر قرار داد؛سه گروهدر تواني مستقل كشاورز را

 اختصاصييگروه دوم به مجموعه شعرها؛رديگيميجا منظوميقصه ها

وايتيشخصحول دارد كه و گروه سوم،، فراهم آمده اندياژهي موضوع

پواشعار خودجوش وواي، مي رنگارنگ براي اشعار گروه. شودي را شامل

نينخست مي توان به مجموعه داستان هاي  ني. اشاره كردمي مي مي مي

و از آن پندي  كودكي است كه در هر قصه با حادثه اي تازه مواجه مي شود

به. مي آموزد در گروه دوم به اشعاري برمي خوريم كه يك شئ يا موضوع،

ك و در. ودكانه معرفي مي شودشيوه اي شيرين اما شاهكارهاي كشاورز را

كه.اشعار گروه سوم مي توان جست  او در اين دسته شعرها عارفي است

و هيچ چيز تمامي جهان را جاندار از نظر وي بي اهميت تلقي مي پندارد

.نمي شود

 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور)1

 گاه پيام نور دانشجوي كارشناسي ارشد دانش)2
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و  در اين مقاله تالش شده است تا ساختار شعرهاي انواع گروه ها تحليل

از اين نظر، اشعار اين شاعر، داراي چهار ساختمان بنيادين. بررسي گردد

نتيجه،.4مقدمه، نتيجه.3 توصيف.2 مقدمه، رخداد، نتيجه.1:است

"مقدمه، رخداد، نتيجه" در مجموع، ساختار.رخداد، بازگشت به نتيجه

اين نكته بيانگر آن است كه اشعار كشاورز. داراي بيشترين بسامد است

و در اين شيوه از قالب خاصي پيروي مي  بيشتر حالت داستانگويي دارند

ي اشعار پرداخته. كنند در ادامه به ارتباط ميان اين ساختارها با درونمايه

و جدول فراواني ها ارائه مي گر .ددمي شود

.شعر كودك، ناصر كشاورز، ساختار: كليد واژه ها
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 بركتب ابتدايي ويكردي ساختارشناسي به شعر كودك با تأكيدر

1محمد خسروي شكيب

2ندا معظمي گودرزي

 تحت-داستان كوتاه، رمان، نثر شعر،-نوعي از انواع متعدد هنر هر

و مستقل، يك نظام نوشتاري ميحمايت سبكي خاص شود كه مبتني تلقي

و به صورت كلي با توجه به مخاطب  و انتظارات ساختاري است بر مناسبات

و تواناييخود متكي بر ويژگي و هاي خاص است كه توجه به آن تواناييها ها

ميويژگي و تضمين و كاركرد آن هنر را توجيه در شعر كودك. كندها هدف

ت و تواناييبه عنوان يك هنر مخاطب مدار ضرورت هاي أكيد بر ساختمان

نمايد كه شاعران ساختاري در جهت نزديك شدن به ذهن كودك ايجاب مي

،»مركزيت گرايي«.ي ساختاري داشته باشنداين حوزه همواره دغدغه

،»فراواني جمالت ادواري«،»واقعيت گرايي خالق«،»پايان پذيري مطمئن«

ها ترين نشانه مهماز» غناي موسيقي«و» همسان سازي زباني«

هاي ساختاري شعر كودك است كه با عنايت به كتب فارسي ونيازمندي

. شودابتدايي در اين مقاله مورد بحث واقع مي

. ساختارگرايي، شعركودك، مركزيت گرايي، همسان سازي:واژهكليد

و عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان)1 و ادبيات فارسي  دكتراي زبان

 كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه لرستان)2
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كودك با تكيه ساختار شعردر» هاي متقابلجفت«ضرورت

ي ابتداييبركتب فارسى دوره

1 محمد خسروي شكيب

هاي دوگانه، يكي از مفاهيم اساسي در نقد ساختارگرايي، تقابل

و و نظريات زبان شناسي در پساساختارگرايي نشانه شناسي است كه

و فرهنگي بشر ريشه دارد مي. باورهاي اساطيري توان در اشعار كودكان

در سطح. هاي دوگانه را به عنوان يك شگرد مؤثر ساختاري ديدقابلت

و چينش  روساختي اين اشعار، تركيب واژگان، عنوان اشعار، تناسب ابيات

و در سطح ژرف ساختي به تبع روساخت متقابل،  مطالب تقابل دوگانه دارند

و مفاهيم بيان شده، چنين تقابلي وجود دارد له با در اين مقا. ميان مضامين

و ضرورت تقابل هاي دوگانه تأكيد بر كتب فارسي ابتدايي جايگاه، كاركرد

و تحليل قرار مي دري تقابلگاه ريشهآن.گيردمورد بررسي هاي دوگانه

و طبقه بندي مي و ژرف ساختي، اين اشعار مشخص . شودسطح روساختي

هاي پيش فرض اين مقاله اين است كه در شعر كودك استفاده از جفت

و ناتوان كودك به دنبال نظام هاي متقابل ضرورت دارد چراكه ذهن نارس

و راحت با كودك ارتباط برقرار  ساختاري مؤثر است تا بتواند به وجهي آسان

و استفاده از اين تقابل تر معاني هاي ساختاري كودك را در درك آسانسازد

. كندكمك مي

ه)1 و ادبيات فارسي؛ عضو  يأت علمي دانشگاه لرستاندكتراي زبان



٩٠

و سنگ«اي چون هاي دوگانهتقابل و مور«،»چشمه و زاغ«،»بلبل ،»روباه

و آساندر رساندن دقيق...و» دو كاج« تر موضوع به مخاطب كودك به تر

.كنندشاعر كمك مي

.هاي دوگانهشعر كودك، كتب فارسي ابتدايي، ساختار، تقابل: واژهكليد
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و آشكار اشعار مصطفي رحماندوست مايهبررسي درون  هاي تهي

1الهام خواست خدايي

2مينا كاظمي

و نوجوانبررسي محتوايي اشعار حوزه اي ادبيات كودك ز موضوعات،

رو. ضروري در اين حوزه است ، يكردهاي مطرح براي بررسي محتوايييكي از

اشمايهتحليل درون و تهي در و نوجوان استعارهاي آشكار . كودك

ازدانيم، در يك تقسيم بندي كلي انواع درونآن چنان كه مي : مايه عبارتند

 هاي تهيمايهدرون.3هاي پنهان مايه درون.2هاي آشكار مايهدرون.1

اي است كه نويسنده اصالً آن را در شعر مايهدرون»ي تهيمايهدرون«

دربيان نمي و از آن به ميمايهونكند -مايهدرون. شودي حذف شده تعبير

و در و حذف شده قابل تأمل ؛ چرا كه ممكن خور توجه هستندهاي تهي

ي خاص، خألهايي در شعر كودك مايهاست با نپرداختن به يك يا چند درون

و بالندگي همه جانبه آنو در نتيجه در رشد و باي كودكان ايجاد شود ها را

. رو كندهبمشكالت مختلف رو

از اين رو به بررسي اشعار مصطفي رحماندوست پرداختيم؛ شاعر

و مخاطبان بسيار  و پركار ادبيات كودك كه همين حجم باالي آثار برجسته

.هاي اشعار او استمايهاو بهترين دليل براي نقد درون
و ادبيات فارسي)1  كارشناسي ارشد زبان

و نوجوان دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كود)2 ك
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 رحماندوست در چهار گروه سني اي از مجموعه اشعاربراي اين كار گزيده

د، الف و ج و ارزيابي شد تا درونب، -مايه، بر اساس برجستگي اثر، انتخاب

و ويژگي و آشكار اين آثار نسبت به نيازها هاي هر گروه سني هاي تهي

.مشخص شود

ميمايهي تحليلي از اين درون دست يافتن به فهرست گر تواند هدايتها

و نوجوان باشد تا نيازهاي موجود را بهتر بشناسندهمه .ي شاعران كودك

و آشكار، مايه شعر كودك، مصطفي رحماندوست، درون:واژه كليد هاي تهي

.هاي سنيگروه
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و اشعار كتب بخوانيم مقطع ابتدايي  دانش عاطفي
1ا خوشبختفريب

اخيراً در سطح جهان، به سواد عاطفي توجه بسيار زيادي معطوف شده
و مسائل مربوط به  است كه اين مسأله خود ناشي از محبوبيت هوش عاطفي

و تربيت است و تعليم و متخصصان روانشناسي در. آن در بين پژوهش گران
و بررسي قرار مي واقع هوش عاطفي وقتي در محيط مدرسه مورد بحث

از. شودگيرد، در اصطالح سواد عاطفي هم به كار گرفته مي بسياري
و تربيت معتقدند در حاليگران در حوزه پژوهش ها نقش كه پژوهشي تعليم

اند، متون ها در زندگي را به خوبي نشان دادهعواطف در موفقيت انسان
شدرسي فقط در راستاي پيشرفت تحصيلي دانش ناختي آموزان در مسائل

مي. اند طراحي شده و تربيت توصيه كنند كه از آنان به متخصصان تعليم
پرورش عواطف دانش آموزان غافل نشوند چرا كه رشد سالم عواطف در 

سؤال اين. كودك، شايستگي اجتماعي را براي او به دنبال خواهد داشت
آموزان چگونه است؟ است كه نقش مدارس در رشد سواد عاطفي دانش

.ل متون درسي شايد بتواند در اين خصوص كمك كننده باشدتحلي

شعر جايگاه خاصي در برانگيختن عواطف مخاطبين دارد تا جايي كه

برخي از متخصصين ادبيات كودك در تعريف شعر عنصر برانگيختگي 

.آورندعاطفي را از عناصر اصلي به حساب مي

و آموز)1 و تربيت و دبستاني دانشگاه شيرازاستاديار بخش مباني تعليم و پرورش پيش دبستاني عضو،ش

 مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز 
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در كتاب بخوانيم مقطع ابتدايي در هر پايه چندين شعر، از شاعران نامي 
و نوجوان در صفحاتي با نام عرصه  آورده" با هم بخوانيم"ي ادبيات كودك
در اين كتب تا چه اندازه داراي عناصر سواد عاطفي اما اشعار موجود.اند شده

 هستند؟
يك جنبه از سواد عاطفي، دانش عاطفي است كه شامل دو بخش آگاهي

و شناسايي تظاهرات عواطف مي و همكاران،( گردد از نام عواطف ميلر
. اندبرخي متخصصان به بعضي از عواطف، عنوان عواطف اصلي داده). 2005
و گراهام از جمله و ترس) 1984(وينر كه خوشحالي، ناراحتي، خشم، عشق

پژوهش حاضر نيز به بررسي همين عواطف. دانندرا از عواطف اصلي مي
و. پرداخته است و نقش عواطف در سازگاري از اين رو با توجه به اهميت

و درسي دانش آموزان پژوهش حاضر در صدد پاسخ -شايستگي اجتماعي
ز :ير استگويي به سؤال

آن( ميزان حضور اجزاي دانش عاطفي و تظاهرات با)هانام عواطف

و عشق( توجه به عواطف اصلي ، خشم در اشعار) ناراحتي، خوشحالي، ترس

 كتاب بخوانيم كالس اول تا پنجم دبستان چگونه است؟

ي تحليل محتواي كيفي با روش گويي به سؤال باال از شيوهجهت پاسخ

و بنابراين در ابتدا تعداد واژه. استفاده گرديد2معيتج هاي مربوط به عواطف

و سپس هر شعر به عنوان يك كل تظاهرات آن ها در هر شعر محاسبه شد

.واحد مورد ارزيابي قرار گرفت

2(summative   
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:نتايج تحليل محتواي اشعار نشان داد

و چه در نام عواطف، عواطف ناراح-1 و چه در تظاهرات تي، خوشحالي

و محبت بيش و در كالس عشق ترين حضور را در اشعار داشتند

.چهارم عاطفه خشم نيز در اشعار ديده شد

آن-2 از كالس اول تا كالس سوم ابتدايي نام عاطفه با تظاهرات

به. همسو است اما در كالس سوم عواطف با تظاهرات عكس نيز

خ شود؛ به طور مثال گريهكودك معرفي مي .وشحاليي

در هر پايه در تعدادي از اشعار هيچ نام يا تظاهرات عاطفي ديده-3

ي اشعار اما تحليل كلي هر شعر نشان داد كه همه. نشد

و يا لذت را ايجاد مي كند برانگيختگي عاطفي مثل احساس آرامش

.ي خاصي اشاره نكرده باشد حتي اگر به نام عاطفه

ا مينتايج اين پژوهش نشان داد كه برز طريق اشعار توان عالوه

البته نشان دادن. برانگيختگي عاطفي، عواطف را نيز به كودكان شناساند

مياين تواند سواد عاطفي كودكان را كه تا چه اندازه واقعاً اشعار كتب بخوانيم

با. تر در آينده داردهاي بيشافزايش دهد نياز به پژوهش نتايج اين پژوهش

 انتخاب اشعار براي كتب بخوانيم به طوري كه بتوانديتوجه به نحوه

و بحث آموزش حداكثر اطالعات عاطفي را براي دانش آموزان فراهم سازد

و شيوه .ي تدريس پيشنهادي براي اشعار، مورد بررسي قرار گرفت تلفيقي
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ي كودك هاي تحول مفهوم كودكي در ادبيات داستاناولين نشانه

د )ي ابراهيم بيگنامهسياحت احمد،( هاير كتابابتداي مشروطه

1فيروزه خيرانديش

2نجمه دريدكتر

هاني اولافتني مقاله به دنبالنيدرا ،يكودك تحول مفهومي نشانه
ومي عبدالرحدرآثار اينثر.ميهستيا مراغهني العابدنيز طالبوف ني كه

 ومقبول روان، دنديگارگزروزآني انهي نثر مصنوع ومنشبرخالف سندگان،ينو
 سخنيرو. به آنان بوددادني درآگاهييهازهي اهداف وانگيطبع عامه ودارا

 به اعتقادشان به اصول باتوجهيول نبودي باگروه وقشرخاصماًيآنان مستق
رانيوايآموزش يا به گونه كرد،يزيروطرح ساختهيپاازديبا كه جامعه

راوسخنشان رنديقرارگ اطب آناننوشتندكه كودكان ونوجوانان هم مخ
.ابنديدر

يتي تربيها ساالن به بهداشت وحقوق كودكان وروشتوجه دادن بزرگ
به آنان،تي شخصي عمر وسپس اعتالشيبه منظور افزا ابتدادرح،يصح

دريها گامني ازبلندتري ،حاكنماني سازان سرزمندهيآ عنوان  برداشته شده
تيبا به رسم وباكمال،ختهي فرهي فرزندانتيراه ترب ودرشرفتيپراهيابتدا

.است آنانيازهاين شناختن
اني العابدنيز لبوف،طاميعبدالرح:هد واژيكل  مفهوم تحول،ي مراغه

.يمي تعلبار،يكودك

و اديبات فارسي)1  كارشناس ارشد زبان

 استاد دانشگاه پيام نور شيراز)2
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ويبررس و و نوجوانآنيهايژگي عنصر زبان در اشعار كودك

»يزدي آذريمهد«

1ي زهرا دهقان دهنو

2را پندي جاللداهللاي دكتر

نو)1300-1388(»يزدي آذريمهد« يه حوزياناتوسيو بازنو سندهي،
باتيادب و نوجوان كه و شهرت عامژهيوه كودك اند، افتهي آثار منثور او قبول

دي برازينياشعار و نوجوان سروده است كه از  تقـدم دگاهي مخاطبان كودك
شيسينوو استفاده از سادهيزمان ويهاوهي كه از -ي است، قابـل بررسـي كار
دريو. اند انآفرينش كه همواره يو آموزشـي اندرزمي مفاهتقال آثار خود به

و  شـعر بـهيه مورد نظر خود را بـا زبـان سـادمي داشته است، مفاهژهيتوجه
و در آثار خود زبانيمخاطب ارا ازآنيه كرده است چنان ساده كه مخاطب را

 اسـت در كنـاردهي به كـار نگرفتـه بلكـه كوشـ، سازدازينيبكوشش هرگونه 
،ي خـاص علمـيهـاي مخاطبان، آنان را به توانمنـدي ذهنحيو تفريسرگرم
م به زبان شعر سرودي آثاريود؛ي مجهز نمايو زبانياخالق  توانيه است كه

و نوجوانانيريها را از نظر به كارگنآ و بـا بررسي كرد زبان مناسب كودكان
مي زبانيهايژگيويبررس نيكي نزد زاني آن، و پـسند مخاطبـانازيـ آن بـه

و نوجوا تعنكودك . نمودنيي را
و نوجوان، شعر، زبان، نقد ادباتي ادب،يزدي آذري مهد:دواژهيكل .ي كودك
و ادبي كارشناسيشجودان1) ي فارساتي ارشد زبان

زدي دانشگاهاريدانش)2
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 نوستالژي بازگشت به كودكي در شعر معاصر

) نادرپورو حسين پناهي- فرخزاد-آتشي(

1علي دهقان

2جواد صديقي ليقوان

و حسرت انسان و به آن نوستالژي يعني حس دلتنگي ها به گذشته

آنچيزهايي كه در زمان  تقريباً تمامي. اندها را از دست دادهحال

و شاعران به نحوي و دلتنگي نويسندگان هاي در آثار خود به نوستالژي

و بازسازي فضاي آن دوران. اندحاصل از آن اشاره كرده -بازگشت به كودكي

و هويت انساني است  يكي از نمودهاي-كه معادل بازگشت به اصل

از. استو كالسيكنوستالژي در شعر معاصر فرايند بازگشت به كودكي يكي

هاي گوناگون كه به صورت رودهاي پربسامد شعر معاصر به شمارميبن مايه

و، تصويريهايمايهبن در اين مقاله. در شعر شاعران به كار رفته است  زباني

هي1) و عضو  تبريز دانشگاه آزاداسالمي واحدت علميأاستاديار

 دانشگاه آزاداسالمي واحدتبريز ارسيفارشناس ارشد ادبياتك)2
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-آتشي(معنايي مرتبط با فرآيند بازگشت به كودكي در شعر شاعران معاصر

آن. شودميبررسي) نادرپورو حسين پناهي-فرخزاد محققان جايي كه از

تر بيشتواند به شناختمياند،توجه نكرده موضوع گونه به ايناينتاكنون 

گجنبه .و نتايج زيبايي را در برداشته باشدرددهاي شخصيتي شاعران منجر

حسين، فرخزاد، كودكي، بازگشت به كودكي، نوستالژي، آتشي:هكليد واژ

. نادرپور،پناهي



١٠٠

 

 شناسي كودكان نقش آفرين در شاهنامهشخصيت

 فرزانه رحماني
و گردنكشان  بسي نامداران

ك از ايشان نشانكه دادم يكاي
 چو عيسي من اين مردگان را تمام
 سراسر همه زنده كردم به نام

تاكنون. اي داردي فردوسي در ادبيات فارسي جايگاه ويژهشاهنامه

و محتواي شاهنامه تحقيقات گسترده اي شاهنامه پژوهان در حوزه ي زبان

در. تري شده استانجام داده اند اما به نقش كودكان در شاهنامه توجه كم

اين مقاله سعي بر اين شده است تا به مدد شخصيت شناسي ،كودكان نقش

. گيرندآفرين در شاهنامه مورد بررسي قرار

. فردوسي، شخصيت، كودكان:كليد واژه

و نوجوان مركز آفرينش)١ هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان كارشناس ادبيات كودك

و نوجوانان



١٠١

 

 نأكيدبا كودكان شفاهي نظمازاي تازهو قيقد بندي تقسيم

 خراسان منطقه بر

1رسولي سيدجواد

در رايـج منظـومو مـوزون كالميهمه مجموع،دروها شعرواره ها، ترانه

) فولكلــوري حــوزهدر(كودكــان بــراي والــدين چــهآن نيــزو كودكــان بــين

.است نيازمند علميو دقيق بندي تقسيمبه خوانند، مي

ي رسـالهآن حاصـل كـه خودي چندساله پژوهشاز گزارشيدر نگارنده

 كليـاتكه است يافته دستاي تازهو دقيق بندي تقسيمبه شده،وي دكتري

:است چنين آن

 كودكان بازي بدون شفاهي هاي نظم-١
 ...).وها الاليي مانند( خوانندمي والدينكه هايي نظم١-١

 چـهآن ماننـد(خواننـدمي خودشان كودكانكه هايي نظم٢-١
).شودمي خواندهها بازيو مراسم در

 كودكان هاي بازيدر شفاهي هاي نظم-٢
 ...)وچلسيبيد(ادگيرييبراي هايي نظم2-1

  ...)و متل اتل زنجيرباف، عمو(بازي هاينظم2-2

رفولكوي شاخه شناسي زبان دكتراي/ فارسي ادبياتو زبان ارشد كارشناس)1
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  ...)و بازي وقت پايان حريف، هجو(بازي پيرامون هاي نظم2-3

 بـراي باشـد علمـياي شـيوه توانـد مـي) پژوهـشي گزارشيا( مقاله اين

. كودكان شفاهي ادبيات هايحوزه ديگر بندي تقسيم



١٠٣

 

و جايگاه راوي اول شخص در شعر كودك  بررسي نقش

1دكتر ليال رضايي

و تصميم درباره انتخاب زاويه ي حضور يا غيبت راوي،ي ديد در روايت

. زندبخش مهمي از خط مشي مؤلف را در روند خلق معناي روايت رقم مي

، تعلق به دنياي داستان)Genette(راوي اول شخص به تصريح ژنت

و او را بايد راوي درگير در كنش)homodiegetic(همسان دارد

)action (يي انواع مختلف زاويه بررسي معناشناسانه. ان به شمار آوردداست

مي ديد در ادبيات كودك در هر دو حوزه و نثر نشان كهي شعر دهد تأثيري

و  گزينش نوع راوي ادبيات كودكان در آفرينش معنا، انتخاب نوع بيان

اين. ساالن استچگونگي انتقال پيام به مخاطب دارد، بيش از ادبيات بزرگ

آنت ميفاوت از از جا ناشي و دنياي خارج شود كه دنياي داستاني كودكان

و راوي دنياي خارج، دنياي بزرگ. آن، تفاوت زيادي با هم دارد ساالن است

نيز) omniscient(چيز دان كه اغلب همه–مربوط به دنياي خارج 

م.ي سني كودكان قرار ندارد در رده-هست ختلف بنابراين كاركردهاي انواع

در راوي در حوزه ي ادبيات كودك، تا حدودي متفاوت با موارد ذكر شده

. شناسي است كتب روايت

 استاديار دانشگاه خليج فارس)1
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و كاركرد اين با بررسي راوي اول شخص در شعر كودك، مي توان به نقش

و جايگاه اين نوع راوي را در اين حوزه از ادبيات شيوه ي روايت پي برد

ي ديد را در ادبيات كودك ترين كاركردهاي اين زاويه مهم. كردمشخص

: بندي كرد توان در موارد زير فهرست مي

هاي تجربه) homodiegetic(راوي درگير در كنش داستاني-
مي خود را براي مخاطب بيان مي رو. گذارد كند يا به نمايش از اين

ي مي اين شيوهها، كاركرد تعلي از راه به اشتراك گذاشتن تجربه
. روايت قابل توجه است

؛ بنابراين اند، خود كودكان در روايت اول شخص، قهرمانان داستان-
و شباهت، تأثيرگذاري اين نوع روايت بر به دليل حس نزديكي

.تر خواهد بودمخاطب كودك بيش
و ظرافت بيش در روايت با زاويه- تريي ديد اول شخص بايد با دقت

.ه بهره برد زيرا راوي خود يكي از كودكان استاز زبان كودكان
و بررسي عميق تر كاركرد راوي اول اين پژوهش در نظر دارد به مطالعه

و نقش اين شيوه و جايگاه را شخص در روايت شهر كودك بپردازد ي روايت

و نيز با توجه به آراي انديشمندان با تحليل نمونه هايي از شعرهاي كودكانه

ر حوزه .شناسي تبيين كند وايتي
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و محتواي نوع عاميانه ي شعر كودكتحليل زبان، سبك

1دكتر مهدي رضايي

ادبيات كالسيك فارسي بر خالف غناي سرشار خود در انواع مختلف

و شعري، در حوزه و خاموش است اما ادبيات عاميانه ي شعر كودكانه تهي

پمردمي اين خالء را به وجه پسنديده مياي با. كندر اين مقاله بر آن است تا

و محتوايي اشعار عاميانه ي فارسي كه به زبان كودكان يا تحليل زباني

و قوت آن بپردازددرباره چون اين.ي كودكان است، به استخراج نقاط ضعف

و طمعي سروده اشعار بر و بدون هرگونه ترس آمده از روح مردماني عامي

و شيوهتواند بيانشده است، مي ي تربيت بومي كودك گر توجه به روحيه

و درون و توجه به آن زبان ي مايه الگويي براي سرايش اشعار با روحيهباشد

.ايراني است

. شعر عاميانه، كودك، فولكلور، سبك:واژه كليد

 استاديار مجتمع آموزش عالي كازرون)1
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و گربه در قاب تصوير؛ از ديروز تا امروز  موش

1زاده انا رضويماند

و گربه  عبيد زاكاني يكي از آثار ادبيات كالسيك است كه در آن زبان موش
و يكي از بهترين نمونه و شعر ايراني كودكانه به كار برده شده هاي ادبيات

و. است كه همواره درگذر زمان مورد توجه كودكان قرار گرفته است  موش

و به ويژه در دوران گربه در همه دوره قاجار كه امكان انتشار آن به شيوه ها
و آموزگاران، دوست داشتني چاپ سنگي فراهم گشت، پيوسته براي كودكان

هاي مصور اين اثر در دوره قاجار در ميان كتاب.و خواستني بوده است
و دسترسي مردم. اي قرار گرفت خانه ادبيات مكتب و با گسترش صنعت چاپ

هاي مصور اين متن ادبي كهن فاده از نمونهها، امكان استو كودكان به كتاب
. براي همگان فراهم شد

و شكل با گذر سال هاي اوليه شعر كودك در دوره گيري هسته ها

و سال و گربه به عنوان متني منظوم مشروطه هاي پس از آن، موش

و تصويرگران باقي ماند و گربه. همچنان مورد توجه بسياري از ناشران موش

و به يك از سده  هشتم هجري تا روزگار ما يكي از بهترين آثار كودكان بوده

و جاودانه در تاريخ ادبيات كودكان ايران بدل شده است از. اثر كالسيك پس

 اي تا نخستين تصاوير رنگي كتاب خانه هاي مكتب انتشار آن در ميان كتاب

 شي تاريخ ادبيات كودكانكارشناس نقاشي، عضو شوراي كتاب كودك، پژوهشگر مؤسسه پژوه)1
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و فعاليت  تا به امروز،30هاي نسل اول تصويرگران در دهه كودكان

هاي تصويري گوناگوني از اين متن ادبي به دست مخاطب رسيده روايت

.است

در شود نخستين نمونه در اين مقاله تالش مي و گربه هاي مصور موش

م(دوره مشروطه معرفي شود  و گربه با بطور مثال كتاب خمس موش

ازو بر تصويرسازي كتاب) تصاوير محمد صانعي  هاي مصور به چاپ رسيده

مانند كتاب موش وگربه با تصاوير( شمسي80اين متن ادبي، از ابتدا تا دهه 

به،)سعيد رزاقي و تصويرگران و ميزان توجه ناشران  تحليلي صورت گيرد

هاي گوناگون تصويرگران در دههچنين رويكردهايهم. اين اثر سنجيده شود

و شكل ارتباط گيري آنان با اين اثر منظوم كالسيك تحليل خواهد متفاوت

و نشر بر روي سبك. شد هاي متفاوت، تاثير گسترش امكانات چاپ

و گربه نيز در اين  و درك تصويرگران از شعر پندآموز موش تصويرگري

.سنجش مورد توجه قرار خواهد گرفت
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 1380سي جايگاه شعر در نشريه كيهان بچه ها در دهه برر

1فاطمه زماني

و نوجوان و موضوعات مرتبط به شعر كودك اين پژوهش به بررسي شعر

با. مي پردازد1380در نشريه كيهان بچه ها در دهه  هدف اين است كه

، بررسي  گردآوري داده هاي مربوطه در مورد چاپ شعر در اين نشريه

و مرد، ميزان مشاركت كودكان درونما يه شعرها، ميزان مشاركت شاعران زن

و  و نوجوانان در سرودن شعر، بررسي راه هاي عالقمندسازي كودكان

و قديمي، و آشنايي شان با شاعران معاصر  بررسي ميزان نوجوانان به شعر

 به شناخت بيشتري رسيد، تا زمينه هاي،اين صفحات با مخاطبانارتباط

و برنامه خالي در نشر مطالب مرتبط با شعر براي اين گروه سني نمايان شود

در اين تحقيق از دو روش پژوهش. ريزي بهتري در اين مورد به عمل آيد 

و تحليل محتوا استفاده شده است  بدين منظور بعد از مشخص. كتابخانه اي

 پرسشهايي كه بر اساسبراي گردآوري اطالعات از كاربرگهها شدن مقوله

و تحقيقات تهران)1 و اطالع رساني دانشگاه آزاد واحد علوم  كارشناس ارشد رشته كتابداري
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و درصد فراواني  و براي تعيين ميزان هاي اساسي تنظيم شدند استفاده شد

وول,هر مورد، اطالعات به دست آمده در جد و تحليل هاي جداگانه تجزيه

ن .شان داده شدندنتايج به دست آمده به صورت نمودار
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 سيماي كودكان در آيينه امثال فارسي

1وحيد سبزيان پور

2هديه جهاني

آني تمام نماي سليقه امثال هر ملتي آيينه و نوع نگـرش هـا بـه ها

و مسايل اجتماعي است  -هاي ايراني با يك پشتوانه ضرب المثل. زندگي

و ارزشـم ند بـراي تبيـين سـايهي فرهنگي چند هزار ساله منبعي غني

و. هاي زندگي است روشن بخـشي از ايـن امثـال اختـصاص بـه حـاالت

در اين امثال كه بـسيار متنـوع هـستند، گـاه. هاي كودكان دارد ويژگي

و سليقه شود كه نشان از ديدگاه تضادهايي ديده مي  و ها هـاي متفـاوت

د بـه امثـال در اين مقاله با اسـتنا. ابعاد وجودي متضاد در كودكان دارد 

و برجسته -ي كودكـان مـي فارسي، به معرفي بيش از پنجاه ويژگي بارز

و تأمل نياكان مـا در رفتـار كودكـان پردازيم كه حاصل تيزبيني، تجربه

. است

. كودك، امثال فارسي، صفات كودكان:كليدواژه

 دانشيار دانشگاه رازي)1

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي)2
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و نوجوانچشم انداز شعر  كودك

 پروين سالجقهدكتر

و نوجوان ايران، كه  اين گفتار، گزارشي تحليلي از وضعيت شعر كودك

و كاربردي شعر، به ويژه شعر حاصل مطالعه چند ساله در حوزه هاي نظري

و نوجوان است .كودك

و همه جانبه ي مباحث مورد نظر در اين گفتار، مبتني بر بررسي دقيق

م و نوجوان ايران در بخش همي از آثار منتشر شده به وسيله شاعران كودك

.هاي اخير استسال

 در اين گفتار، تالش نگارنده بر اين است كه ضمن توجه به وجوه اهميت

و هنري، وضعيت و نوجوان به عنوان يك نوع مستقل ادبي شعر كودك

، فرم، انديشه، عاطفه زبان، تصوير: كنوني آن را در محورهاي مختلف، اعم از

.و ديگر عناصر ساختاري، مورد ارزيابي قرار دهد

اي است كه در يك تحليل انتقادي شيوه تنظيم مطالب در اين گفتار به گونه

ميبه آسيب و نوجوان ايران و پيشنهادهاي خود شناسي شعر كودك پردازد

و ترسيم چشم اررا در جهت بهبود كيفيت مياندازهاي آن در آينده .كندايه
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و نوجوانو شعري شعر فارسيهاسنت  كودك

سيعل 1يدآبادي اصغر

جواگر و ا شعرني نخستي در جست و نوجـوان در ،مي باشـ رانيـ كودك

هوييشعرها بايتي كه  پس از مـشروطهيها به سالدي مستقل داشته باشند،

انـد، شـكل گرفتـهياري بـسياهـ سـنتياز آن زمان در شعر فارس.ميبرگرد

و شعرفارسـ اند، از رونق افتاده شدهتيتقو  را پـشتياري تحـوالت بـسيانـد

.استسرگذاشته

اايآ و نوجوان ثر بوده اسـتأمتي شعر فارسيها از سنتراني شعر كودك

ايريثأتيحتاي نه؟اي  نه؟ايها گذاشته است سنتني در

جراز تشيبي شعريهااني چه و چرا؟ريثأتر  گرفته است

آني از دورهي شعر فارسيها مقاله سنتنيادر و نسبت با مشروطه ها

و شعر و از خالل آن تحوالت شعر كودك و نوجوان مرور شده كودك

چهيچه شعر رسم(ي شعر فارسيهاانينوجوان در نسبتش با جر و

و نشانيبررس) انهيو شبه عامانهيشعرعام  داده شده است كه شعر شده

و نوج بـكودك اشـيوان هونـي از ازـد، برآمـل داشته باشـ مستقيتيكه  ده

 گر ادبيات كودكپژوهش)1
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جريهـا اسـت امـا در سـالي در شعر فارسييهاانيجر انيـ بعـد در همـان

و به تحوالت شعر فارس يهـا در سـال. توجه نكرده استيمتوقف شده است

شارياخ گ اما دوباره جريريهد شكل  از انـد كوشـيدهي كه بـه نحـومياني دو

سيالگو كهانيال ثابت غشيبانيجركي شعركودك عبور كنند ريتر به شعر

جرانــهيو عاميرســم و يهــاتيــ بــه ظرفيگــريدانيــ توجــه كــرده اســت

البي شعر فارسي تازهيهاانيجر و در هـاانيـجرنيـاياله توجه كرده است

رگيمنيچنهم دي از تولد شعرييهاهتوان سعدي را معيمي كه ييارهايكند

ايبه عبارت. ارائه كنديارسمستقل از شعرف جرني در درديجديهااني مقاله

ب و نوجوان مـشيشعركودك ررديـگيتر مورد توجه قرار درآنيشهيـو هـا

.شوديمي بررسيسنت شعر فارس
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د  يدگاه تحليل گفتمان انتقاديبررسي شعر پريا از احمد شاملو از

و بيان و ديگر عناصر زباني در پوشيده گويي  كاربرد زبان كودكانه

 غيرمستقيم

1دكتر شهال شريفي

2زهرا حامدي شيروان

گفتمان كه امروزه به گرايـشي ميـان رشـته اي در علـوم اجتمـاعي تحليل

 ريـشه در 1970تـا اواسـط دهـه 1960تبديل شده است از اواسـط دهـه 

،ج و ديرينـه،زبان شناسي نبش انتقادي ادبيات و تبـار شناسـي  هرمنوتيك

 را نخـستين بـار)گفتمـان تحليـل( اصطالح اين. شناسي ميشل فوكو دارد

 در تحليـل.زبان شناس معروف انگليسي زليك هريس به كار گرفتـه اسـت

و پنهـاني متـون شود به تحليل اليـه گفتمان معموالً سعي مي هـاي زيـرين

. خته شودپردا

و در اين پژوهش سعي شده است در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي

شده در رويكرد نورمن فركالف چون هاي مطرحگيري از برخي مؤلفهبهره

و نقش اين مؤلفه و مجاز تأثير ها در ميزان انتخاب واژگان، استعاره كنايه

و ابهام در شعر  شا» پريا«صراحت يا پوشيده گويي ملو نشان داده از احمد

 توانسته سخن در بررسي شعر مشاهده شد كه شاعر از آنجايي كه نمي. شود

 استاديار گروه زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد)1

 كارشناس ارشد زبانشناسي از دانشگاه فردوسي مشهد، مدرس دانشگاه پيام نور مركز بجنورد)2
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و خود را و پوشيده اوضاع  مستقيماً بر زبان آورد، براي بيان غير مستقيم

و پيام و اجتماعي از واژگانِ احوال اجتماعي جامعه زمان خود هاي سياسي

و همچنين عناصر زيبايي شناسانه اي چون زبان كودكانه، زبان عاميانه

و مجاز بهره برده است؛ ضمن اينكه گاهاً تاثير بيا ن پوشيده استعاره، كنايه

و مؤلفه.و غيرمستقيم بيشتر از حالت مستقيم است ها بنابراين اين عناصر

ميعالوه بر نقش زيبايي هاي ديگري چون كمك توانند نقششناسانه خود

و پوشيده نيز ايفا كنند شد. به بيان غير مستقيم عالوه بر اين نشان داده

و متون ادبي نيز كه رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي در بررسي اشع ار

. باشندبسيار كارآمد مي

.پوشيده گويي، تحليل گفتمان انتقادي، پريا، احمد شاملو:كليد واژه
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هاي خداشناسي در كتاب هاي شعر كودك انتشارات بررسي راه

و نوجوان در سال هاي   1385 تا 1363كانون پرورش فكري كودك

1 زادهسودابه شكراهللا

2فريبا خوشبخت

و چرايي و جوي علل و به دنبال مبدأ انسان همواره در جست هاست

اگر خدا،. كودكان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. گرددآفرينش مي

ميهمانگونه كه بزرگ و از كنند، به كودترها او را درك ك نشان داده شود

و روش اي به يادگيري اي استفاده گردد، كودك عالقه هاي كليشهمضامين

و به تبع آن، به دينداري نشان نخواهد داد جاست كه بايد اين. اين مفهوم

و خود كودك راه هاي تازه را سنجيد؛ مثأل از بيان غير مستقيم كمك گرفت

و از  و مهرباني اين مفهوم را به را در جريان يادگيري شركت داد راه عشق

آن. او القا كرد احتياج دارد، عشق چه كودك بيش از هر چيز ديگر به آن زيرا

مي.و مهرباني است راهي مناسب، در يادگيري اين تواند از اين منظر، ادبيات

و ادبيات كودك را مي توان به دو طبقه. گونه مفاهيم باشد ي كلي داستان

متخصصان به آموزش مفاهيم از طريق شعر، به عنوان يكي.دشعر تقسيم كر

 شعر مي تواند به دليل. كنند از داليل كاربرد شعر براي كودكان، اشاره مي

و ادبيات انگليسي)1  دانشجوي كارشناسي زبان

و دبستاني دانشگاه شيراز)2 و پرورش پيش دبستاني عضو مركز مطالعات، استاديار بخش آموزش

 كودك دانشگاه شيرازادبيات 
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و صور خيال، تاثير عاطفي شگرفي بر كودكان ويژگي  هايي مانند موسيقي

ي اي زيبا، نقش مؤثر بنابراين به نظر مي رسد كه مي تواند، به گونه. بگذارد

. در آشنايي كودكان با مفاهيم انتزاعي مانند مفهوم خدا، داشته باشد

شناسي موجود در شعر هاي خداي حاضر، بررسي راه هدف از مطالعه

وو به اين منظور با جست. كودك بود جو در كانون پرورش فكري كودكان

و در نوجوانان، كتاب هاي شعري كه اشعار آنها در رابطه با خدا سروده شده

و، در انتشارات كانون پرو1363-1385هاي فواصل سال رش فكري كودكان

. نوجوانان، به چاپ رسيده مورد بررسي قرارگرفت

روش پژوهش مطالعه حاضر تحليل محتواي كيفي بود كه واحد تحليل

ي هاي ديني فلسفهتحليل اشعار با توجه به جنبه. شعر در نظر گرفته شد

. هاي خداشناسي، صورت گرفتاسالمي در بيان راه

ميبر طبق تحليل هاي خداشناسي در اشعار توان راههاي صورت گرفته،

وي پديده تجلي خدا در همه-1: مورد تحليل را در چهار گروه جاي داد ها

ي موجودات به سوي بازگشت همه-3 هدايت تكويني-2بحث زيباشناسي

بيشتر مفاهيم ذكر شده، مربوط به گروه.ي موجودات تسبيح همه-4خدا

د است؛ ب تا  اما برخي از مفاهيم متعلق به اين سه گروه، با بياني سني

ميساده در بعضي از اشعار، مفاهيم ذكر. شودتر در گروه سني الف نيز ديده

هاي ديني فلسفي مفاهيم، متأثر از آموزه. شده، باالتر از درك كودك است

هاي خداشناسي توان براي هر كدام از راهعرفاني است؛ به طوري كه مي
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و مباحث فلسفي عرفاني مطرح كردمصدا همچنين هر چه گروه. قي از قرآن

ميي انتزاعيرود، شعر، جنبهسني باالتر مي و تري و كودك را به تفكر گيرد

.كشدچالش مي

و تربيت كودكان، مسئله ي تربيت ديني يكي از موضوعات مهم در تعليم

ع مدتاً اين مفاهيم انتزاعيو چگونگي آشنايي كودكان با مفاهيم آن است كه

و در آموزش آنها نياز به استفاده از شيوه هاي تدريس مناسب مي  هستند

با. باشد نتايج اين پژوهش نشان داد كه مي توان از طريق شعر، كودكان را

و به آنها در مورد مفهومي انتزاعي، در قالبي كه باعث  خدا آشنا نمود

البته تعيين دقيق اين كه تا چه اندازه. برانگيختگي عاطفي شود، آگاهي داد

اين اشعار به آشنايي كودكان با مفهوم خدا كمك مي كند نياز به پژوهش 

.ي مستقيم روي كودكان دارد هاي آتي خصوصاً مطالعه
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و پرورش كودكان  نمود مسايل سياسي آموزش

)پيش از انقالب(اصردر ادبيات داستاني مع
1جواد صديقي ليقوان

٢زادهحميد ولي

-ادبيات داستاني معاصر ايران از جهات گوناگون قابل بررسي مي

و اجتماعي آموزگاران، باشد؛ زيرا كه مسايل نظام آموزشي از زندگي فردي

و دانش آموزان در ادبيات  و مشكالت مختلف كودكان مديران مدارس

با. انعكاس وسيعي داردداستاني معاصر ايران از آنجا كه ادبيات داستاني

و اجتماعي زندگي مردم ارتباط مستقيم دارد مطالعه آن به  مسايل سياسي

و و ناگفته مسايل سياسي . اجتناب ناپذير است...قصد آگاهي از ابعاد پنهان

نويسندگان آثار داستاني ادبيات معاصر در بطن نوشته هاي خود به بيان

و دانش آموزان پرداخته اند؛ در اين مسايل سي اسي نظام آموزشي كودكان

مقاله بر آنيم كه اين گونه نوشته ها را مسايل سياسي نظام آموزشي كودكان 

استخراج)بهرنگي، آل احمد، پرويزي، بيگي، درويشيان(را از البالي آثار 

و تبيين كنيم .كرده

ي، نويسندگان داستان هاين كودكان، دانش آموزان، ادبيات داستا:كليدواژه

.كودكان

و ارشديدانشجويان كارشناس)2و1  تبريز اسالمي واحد دانشگاه آزاد ادبيات فارسي زبان
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و نشانه هاي شعر كودك در سه بررسي تحليلي تغيير مفاهيم

ج(دهه اخير ) گروه سني

1دكتر علي صفايي

2السادات رشيدي صفورا

3محمد يحيايي

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالندا  نشجوي كارشناسي ارشد زبان
و هـاي شـعر، بـا توجـه بـه شـرايط اجتمـا شعر كودك ماننـد ديگرگونـه عي

و بـروز حـوادث. شـود فرهنگي جامعه دچار تغيير مـي  در واقـع گـذر زمـان
ــوالت  و تح ــاريخي ــذار ت ــب تأثيرگ ــي موج و سياس ــصادي ــي، اقت فرهنگ

و هنجارهــاي حــاكم بــر جامعــه رزشاشــود كــه مــا شــاهد تغييــر مــي هــا
و نـشانه هدف از اين پـژوهش تبيـين رونـ. باشيم هـاي پـرد تغييـر مفـاهيم
تـوان بـه عنـوان نمونـه مـي.ي اخيـر اسـت مد در شعر كودك سه دهـه بسا

ــردا ــه از پ ــهادت در ده و ش ــگ ــوع جن ــه موض ــه60ي ختن ب ــرايش ب و گ
نـد پـدر بـزرگ هـايي مانو يا كـم رنـگ شـدن نقـش70ي طبيعت در دهه

ــه  ــودك ده ــعر ك ــزرگ در ش ــادر ب ــرد80و م ــام ب ــيوه. ن ــردآورش يي گ
ــه ــه كتابخان ــن مقال ــات در اي ــيفياطالع و روش توص ــت-اي ــي اس . تحليل

هرـتالش نويسندگان بر آن است با بررسي اشع  ار چند شاعر پركار از

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن)1  استاديار گروه زبان

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن دانشجوي كا)3و2  رشناسي ارشد زبان
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ج با تمركز بـر( دهه و مفـا سـير تغييـر ايـن نـشانه) گـروه سـني هيم را هـا
تـوان در پايـان مـي. مـورد بررسـي قـرار دهنـد80و60،70ي در سه دهـه 

و  نتيجــه گرفــت كــه هــر گونــه تغييــري در فــضاي جامعــه تــأثير مــستقيم
ي ادبــي همــواره در ارتبــاطي ايــن گونــهو ملموســي در شــعر كــودك دارد

و شرايط آن است .تنگاتنگ با فضاي جامعه
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و نوجوانان در هاي داستان بررسي محتوايي شعر كودكان

 هوشنگ مرادي كرماني

1دكتر علي صفايي

2حسين ادهمي

 در روستاي سيريچ كرمان، 1323هوشنگ مرادي كرماني متولد سال

و نوجوانان استنامي آشنا  به عنوان 1384او در سال. براي ادبيات كودكان

شدچهره و نوجوانان كشور شناخته و.ي ماندگار در ادبيات كودكان شهرت

و به بيش از   زبان10محبوبيت آثار وي از مرزهاي ايران نيز فراتر رفته

و البته اين آثار.ي دنيا ترجمه شده استزنده  موفق شدند افتخارات

و خارج كشور نيز كشف كنند و مراكز فرهنگي داخل . جوايزي از مؤسسات

و سينمايي بر مبناي آثار او نشان28عالوه بر اين ساخت گر فيلم تلويزيوني

و نوجوانان كشور استسيطره .ي اين آثار بر سينماي كودكان

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن)1  استاديار گروه زبان

ك)2 و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن دانشجوي  ارشناسي ارشد زبان
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و تراژدي است، هاي مرادي كه آميختهدر داستان  اي از لحظات طنز

و نوجوانان هستند كه در رويارويي اغلب شخصيت هاي اصلي آن، كودكان

و جهان واقع گراي بزرگ سالي به دنبال جستن ميان جهان آرماني كودكي

و دركي  الي اين در اين ميان در البه. از جهان هستي هستندهويت خويش

و همچنين ها بعضي از اشعار كودكانه بر زبان شخصيتداستان هاي كودك

ميشخصيت و عاطفي اثر شود كه بر تأثيرهاي فرعي آن زمزمه گذاري روحي

و ها، اشعار مربوط به بازياين شعرها كه از الاليي. افزايدمي هاي كودكانه

ميي شخصيت ساخته شده توسط قريحهاشعار شود، هاي كودك آن تشكيل

و گاه در موقعيتگاه در موقعيت ميهاي تراژدي اين. نمايدهاي طنز رخ

ي فرهنگ غني، هاي محلي فولكلوريك است، بازماندهاشعار كه بيشتر از ترانه

و رسوم كهني است كه اندك اندك مي و مذهبي و عواطف آئيني -اعتقادات

. هاي بعدي به فراموشي سپرده شودود كه در نسلر
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 كودكانه ها در شعرواره هاي پرويز شاپور

1 دكترعلي صفايي

2 ليالدرويشعلي پورآستانه

از، پدر كاريكلماتور ايران، همسرفروغ فرخزاد)1303ـ78(پرويز شاپور ،

و ترسـيمييه است كه توانست در دو حـوز هاييچهرهمعدود  طنـز كالمـي

و، با حفظ قالب ادبي كاريكلماتور، تصاويري شـاعرانه)كاريكاتور( ، طنزآميـز

شاپور پس از جدايي از فروغ بـه دليـل سـرخوردگي. كودكانه را درهم آميزد

و نگاه منفي جامعه به او در و كاريكاتورهـاي ازدواج ، بـه كاريكلماتورنويـسي

و از فا و گربه، ماهي نتزي روي آورد و نمادهايي مثل موش استفاده ...، پرنده

و اين موجودات ديـك همزيستي مسالمت آميز بين شاپوري. كرد ده، طبيعت

و كودكانه دارد مي در هشت كتاب او بـا. شود كه اغلب صورتي شيطنت آميز

شش اين كودكانه قلبم را با قلبت ميزان مي كنم عنوان  صورت بروز ها به

، اتـل متـل توتولـه، الـك دولـك بـازي:هابازي)1: فته است كه عبارتند از يا

و لي ، ازدواج بـازي بـا فرشـته، مـردن عزرائيـل: آرزوها)2 لي؛ سرسره بازي

و افكار كودكانهاستدالل)3با پسر دريايي؛) اييپري دري(دختردريا : ها

و ادبيات فارسي دانشگاه گيال)1 ناستاديار زبان

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن)2  كارشناس ارشد زبان
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د سؤال و همه چيز را يكي مي هايي از اين دست كه چرا بينيم؛و چشم داريم

پ: هاي دوران كودكي شيطنت)4 ل صـراط كـه بـه انداختن پوست موز روي

ش: جان بخشي هاي كودكانه)5؛ نوعي تابو شكني است دن نوك بلبل رنگي

و، حـر گـل سـرخ پس از بوسـيدن  )6؛ ...ف زدن گـل باغچـه بـا گـل قـالي

و شيطنت آميز كا و انداختن تصوير خود: ريكاتورهاي كودكانه در سنگ قبـر

، گرده زدن دم دو گربه توسط موش كه بي عرضـگي چشمك زدن به ديگران 

و جري ها در هـشت البتّه اين كودكانه. اندازدميگربه ما را به ياد كارتون تام

مي سير كتاب او  راشي نزولي دارد يعني هرچه پيرتر ود پرسوناي نوستالوژي

و پنجه نرم مـي زندكنار مي  دوسـت دارد كـه: كنـد مـثالًو با واقعيت دست

. دوباره با فروغ زندگي كند اما افسوس كه او چهره در نقاب خاك كشيده بود 

ميا و آثـ كوشد با روش تحليل ين مقاله ارش، محتـوا ضـمن معرّفـي شـاپور

و ها را در شـعرواره نمودهاي كودكانه  هـايش بـه شـكلي مـصور نـشان دهـد

و تأثيرپذيري پيروان او از قبيل حو  هـايش را از كودكانـه ... ريه نيـك دسـت

.نمايان سازد

.، نوستالوژي، طنز شاپور، شعرواره هاي كودكانه:كليدواژه
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و تحليل نقش وصف طبيعت در القاي انديشه  در اشعار بررسي

 مصطفي رحماندوست

1دكتر محمد طاهري

2معصومه سپهري عسگر

3سيد حسن راد

و عواطف، از طرح و بيان افكار و مضامين شعر كودك در تعبير ها

و مضمونيكي از اين طرح. جويدمختلفي بهره مي و ها ها، وصف طبيعت

آثار خود، از رحماندوست از شاعراني است كه در مصطفي. هاي آن استجلوه

و انديشه و مظاهر آن براي تبيين نگرش و انتقال آن وصف طبيعت هايش

ي نگاه مكتشفي طبيعت از دريچهاو با نظاره. بردبه ذهن كودك، بهره مي

هاي طبيعت يا ناماليمات آن، وكنجكاو كودك، همچنين توصيف زيبايي

وسعي در تعالي ادراك كودك ونوجوان، در مواجهه با طبيع ت وتجزيه

بي. تحليل آن دارد و ي خويش پيرايه شاعر با بيان تجارب عيني ومحسوس

و درك انتزاعي كودك، از مظاهرطبيعت، با نگرشي متناسب با شيوه ي تلقي

 استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان)1

و ادبيات فارسي)3و2  كارشناس ارشد زبان
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و شكوف .ي او است ايي استعدادهاي بالقوهدرصدد پرورش ذوق، خودشناسي

ي شاعرانه، ابزاري ازين ديدگاه، حضور عناصر طبيعي وملموس در تصويرها

و ومؤكارآمد و احساس شاعر، به منظور رشد عواطف ثر براي انتقال انديشه

.باروري تخيالت مخاطب كودك محسوب مي گردد

.ستوصف طبيعت، القاي انديشه، مصطفي رحماندو: كليد واژه
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 هاي كودكانه مصطفي رحماندوست ساختار روايي ترانه

1فائقه عبداللهيان

2 احمد رضي

سازي براي رشد زمينه. شود آثار ادبي كودكان با اهداف متفاوتي خلق مي

و پرورش استعداد جنبه و اجتماعي كودكان و هاي فردي هاي ذهني

شكوفايي ذوق هنري آنان از جمله اهداف ادبيات كودكان است كه 

و اثر تر بر گذاري بيش توليدكنندگان آن براي رسيدن به اهداف فوق

و. گيرند مخاطبان از شگردهاي گوناگوني بهره مي استفاده از قالب ترانه

هاي رايج ان يكي از شيوهسرايي براي كودك گزينش ساختار روايي در ترانه

.توليد آثار ادبي براي كودكان است

هاي مصطفي رحماندوست اين مقاله درصدد است تا ساختار روايي ترانه
و  و تبيين نمايد و خصوصيات روايي آن را توصيف را مورد مطالعه قرار دهد

-دهماليستي معاصر، عناصر داستاني شكل دهن هاي ميني با نگاهي به داستان
هم هاي رحماندوست را در ترانهي روايت چون ها تحليل كند؛ عناصري

مايه، لحن، پردازي، درون پردازي، صحنه پيرنگ، كانون روايت، شخصيت
و زبان .سبك

و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن)1  كارشناسي ارشد زبان

 استاديار دانشگاه گيالن)2
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مي  هاي روايي كودكاني ترانهشناسانهيهاي زيباي تواند جنبه اين تحقيق

و ويژگي .هاي خاص روايت كودكانه را توضيح دهد را باز نماياند

. ادبيات كودكان، روايت، ترانه، عناصر داستان: واژهكليد
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و تحليل عنصر شخصيت در پرخواننده ترين آثار ادبيات بررسي
)انقالب اسالميهاي پس از سال(داستاني كودكان 

1دكتر غالمحسين غالمحسين زاده

2دكتر مهبود فاضلي

3رقيه تقيان

و به ويژه داستان و افسانه ادبيات كودكان ي ها يكي از منابع تغذيه ها

و رشد ذهني روحي كودكان به حساب مي آيند كه نقش فراواني در تربيت

مي هايي كه در داستان در اين ميان شخصيت. آنان دارند كنند، ها نقش ايفا

آن از اهميت ويژه ها تقليد اي برخوردارند؛ زيرا كودكان در بسياري موارد از

است در اين مقاله، شخصيت در ادبيات اين اهميت سبب شده. كنند مي

و تحليل شودداستاني كودكان در سه دهه براي اين منظور.ي اخير بررسي

س كتاب ي پس از انقالب اسالمي چاپ الههايي كه بيش از پنج بار در سي

آن شده و تعداد با بودند  داستان بود، 370 عنوان كه شامل 180ها برابر

و ها طبقه هاي داستان در اين بررسي ابتدا شخصيت. بررسي شد بندي شدند

و بار ديگر در آثار مربوط سپس هر طبقه يك بار در آثار تأليفي يا ترجمه اي

و متمايز هر كدام به هاي سني مختلف به گروه و نقاط مشترك  مقايسه شد

 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس)1
)س(استاديار دانشگاه الزهرا)2
و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت)3  مدرسدانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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در نتايج به دست آمده نشان داد استقبال از كتاب. دست آمد هاي ترجمه

و اين غلبه در گروهها ايران بيش تر از كتاب  سنيي تأليفي فارسي است

و نوجوانان ايرانيهم. هاست بيش از ساير گروه»ه« چنين معلوم شد كودكان

تر هاي واقعي بيش را نسبت به شخصيت) فانتزي(هاي غيرواقعي شخصيت

و شيء به ترتيب شخصيت. پسندند مي هاي غالب انسان، حيوان، گياه

ه داستان ستند؛ اما به تناسب افزايش سنِ كودك، ميزان هاي پرخواننده

و شخصيت استفاده از شخصيت حيوانات كاهش مي تر هاي انساني بيش يابد

هاي كودكان چنين معلوم شد در داستانهم. گيرند مورد توجه قرار مي

بي حضور شخصيت و سطحي از ساير شخصيت هاي ساكن ها به مراتب اثر

.تر استبيش

.ات كودكان، تحليل شخصيت، داستان، افسانه ادبي:واژهكليد
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 هاي احمد اكبرپوربررسي مفهوم توانمندسازي در داستان

1فاطمه فرنيا

2دكتر فريده پورگيو

و شيوهي چيرهنويسنده) 1349( احمد اكبرپور -دستي است كه با سبك

و نوجوان خود، تحولمدرنش در داستاني روايتي پست  بزرگي هاي كودك

هاي او در داستان. را در ادبيات كودك معاصر كشورمان ايجاد كرده است

خصوص قهرمانبهـهاي جالبي ميان نويسنده، شخصيتمعموالً رابطه

درـ داستان و حتي خواننده وجود دارد كه متمايز شدن كارهاي او را

ميداستان و نوجوان موجب . شودهاي كودك

و توانم هايي عرصهندسازي از اهميت بسياري در همه مفاهيم قدرت

هرتردر زندگي روزمره، بزرگ. زندگي برخوردارند ها همواره كودكان را به

مينحوي زير سلطه و به اين ترتيب از قدرت خودي خود قرار دهند

و سليقه ي خود همچون موم نرم سوءاستفاده كرده، كودكان را مطابق ميل

و حالتي در اين مفاهيم در ادبيات كودك آشكارا. آورندميبه هر شكل

ميبيش كه خود نيزـ شوند؛ چرا كه نويسندگان ادبيات كودكتري يافت

بـبيشت آثـدـال هستنـسزرگـر خـدر ايـار بهـن مفاهيـود ميم را .دـبرنكار

 كارشناس ارشد ادبيات انگليسي، دانشگاه شيراز)1

زبدانشيار بخش زبان)2 و  انشناسي، دانشگاه شيرازهاي خارجي
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ميگاهي نويسندگان ادبيات كودك در آثار خود روابط قدرت سلسله -اي را

و و به اين ترتيب به خوانندگان خود كه اكثراً كودك هستند، قدرت شكنند

مياميد بيش .دهندتري

 با استفاده از تئوري توانمندسازي برگرفته از كتاب الكترونيكي اليشوا

و مناسب كردن اين تئوري براي ادبيات كودك، نگارندگان) 2004(سادان

مياين مقاله داستان آيا: كنندهاي اكبرپور را از ديدگاه توانمندسازي بررسي

و نوجوان معاصر توانسته است اكبرپور به عنوان يك نويسنده ي كودك

و همين طور خوانندگان خود را توانمند سازد؟قهرمان و هاي داستاني خود

آنيا دست ها القا كند؟ در كم آيا توانسته است مفهوم توانمندسازي را به

ميي حاضر داستانمقاله و، من نوكر بابام نيستم: شوندهاي زير بررسي غول
. رؤياهاي جنوبيو دوچرخه

ي ادبيات كودك، ادبيات كودك، مفهوم توانمندسازي، نظريه:كليدواژه

.احمد اكبرپور
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ي چگونگي تأثير ادبيات كودك بر شكل گيري ناخودآگاه فرديبررس

1عطيه فيروزمند

2 بهراد مداحي

سال كه نگاه به ادبيات كودك از منظر تسلط خودآگاه خالق بزرگ

هاي، حساسيتزندعامدانه دست به نگارش يا حذف در ادبيات كودك مي

به ويژه از اين نظر كه بسياري از مفاهيم پرداخت شده. خود را داردخاص 

، اگر به درستي انتخابدهددر ادبياتي كه كودكان را مورد خطاب قرار مي

و چه بسا در نشوند ، بازنمودهاي مورد انتظار را در كودك برنمي انگيزند

و تعابير كامال متفاوتي از سوي او مواجه  شويم، چرا بزرگسالي با واكنش ها

؛دكه كودك در ابتداي مسير شكل گيري ناحودآگاه خود قرار دار

و بسياري از درگيري هاي ذهني فردهاناخودآگاهي كه منشأ هراس ، اميدها

ب. مي شود و مانا و توجه به حجم اين سطح ذهني ، خاطرات ... ودن تصاوير

مودر آن، مي كنتواند اهميت شك.دضوع را تا حدي برايمان روشن  بي

عناصر مختلف ادبيات كودك نيز همچون خاطره ها تأثير به سزايي در شكل

و نسبت به  ؛ به ويژه در برهه هاي زماني خاص گيري ناخودآگاه كودك دارد

.و" دين"،" ميهن پرستي"هيمي كليدي همچون مفا ... 

و نوجوان دانشگاه شيراز)1  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك

و اطالع رساني دانشگاه شيرازدانشجو)2 ي كارشناسي علوم كتابداري
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تو از اين رو، پژوهش پيش رو مي هاي روانكاوي جه به نشانهكوشد با

، به چگونگي تأثيرگذاري كتاب" تداعي آزاد"، با تكيه بر روش فرويدي

ي هفتاد بر شكل گيري ناخودآگاه هاي ادبيات فارسي دبستان در دهه

ي شصت–ان آن دوره فردي كودك در. بپردازد– متولدين دهه هم چنين

و توان به بررسي مقايسهخالل اين امر، مي اي ميزان تأثيرگذاري شعر

و تأثير طرح مفاهيم ادبيات پايداري بر شكل گيري حس ميهن  داستان

و آنپرستي در ناخودآگاه فردي ها به ناخودآگاه جمعي چگونگي سير

، براي اين بررسيهاي درسي انتخاب كتاب است دليل شايان ذكر. پرداخت

درين.ي شصت استها در تجربيات تمامي كودكان دههآنمشترك بودن

باو را به طور اتفاقي انتخاب نموده دانشج50راستا تعداد  ، به صورت انفرادي

د .ايمادهاستفاده از كليد واژه هاي مناسب مورد بررسي قرار

ك:كليد واژه ودك، ناخودآگاه فردي، تحليل روانكاوي، تداعي آزاد، ادبيات

.ي هفتاددر دهههاي درسي دبستان كتاب
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بررسي غياب تفكر فلسفي اسطوره مدار در ادبيات كودك

 ايران،بر شكل گيري ذهنيت خردگريز

1عطيه فيروزمند

2بهراد مداحي

رؤ اسطوره و مي، ارتباط محض ميياي داشتن اين ارتباط را . سازدسر
و پرورششان اين چيزيست كه براي كودكان در مرحله ي مشخصي از رشد

ميشودكودك كه مشكلش با منطق حل نمي. اهميت دارد گذارد خياالت،
پس جهان از طريق ارتباط. اي از باور به دورش بتنداش شبكهاياسطوره
مي، دستگونگيانسان .شوديافتني

و ترغيب به رهايي انديشيدن به چگون گي وجود، انسان ها را وادار به تفكر
و از اين روست كه مي اسطوره نخستين: توان گفت از سرگرداني مي كند

و نخستين تأمالت فلسفي از آن آغاز زدگي بشر در روزگار باستانيبهت ست
و تفكر تفكر فلسفي كودكان را به مهارت. گشته اند هاي تفكر انتقادي، خالق

ميمنط مي.كندقي مجهز به ذهن منتقد كه در مورد واقعيات شك و كند
و جستجوي حقيقت  و دازدپرمي) حكمت(كنجكاوي ، روابط بين علت

و به صورت فلسفي به معلول را در درك واقعيت مورد توجه قرار مي دهد
ميپديده مي. نگردها .شوداين نوع تفكر موجب خردورزي در زندگي

ح و نوجوان را از جهت نقد اسطورهدر عين اي ال آنچه كه شعر كودك
ميـل تأمـقاب طب. حاكم بر آن است"اي ورهـ ذهنيت اسط"، كنـدل قـزيرا

و نوجوان دانشگاه شيراز)1  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك

و اطالع رساني دانشگاه شيراز)2  دانشجوي كارشناسي علوم كتابداري
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و هنوز اليه"زياسطوره"پژوهان، كودك هاي جديد اسطورهنظريه هاي ست
و پيوندهاي آن در ارتباط استناخودآگاه ذهن او با جهان اسطوره انسان. اي

آناي در پي يافتن پاسخنگري اسطورهدر جهان ها را هاي بنيادين است كه
و قانع ميقطعي اكننده تلقي و همين قطعيت ذهني كودكان زي، سطورهكند

روشن حساسيت دقت در انتخاب مفاهيم بيان شده براي آنان در ادبيات را،
ما. سازدمي و نوجوان كشور اما از آن جا كه بخش عظيمي از ادبيات كودك

و نويسنده خلق مي ميتحت تسلط آگاهي شاعر تواند به دلخواه مورد شود،
چرزدايي يا اسطورهاسطوره ا كه همواره آن را بستري آفريني قرار بگيرد؛

و تربيت"ي مناسب براي وظيفه تا. اندگرفته درنظر"تعليم مفاهيم فلسفي
ي اي نبوده است كه برانگيزندهكنون مطرح شده در ادبيات كودك به گونه
و تأمل در مخاطبين خود باشد هاي تثبيت چنين اسطورههم. قدرت تفكر

ششده در قالب اسطوره و فاقددههاي تازه ساخته ي مذهبي تغيير يافته
.اندهاي ارتباطي اسطوره با كودك شدهويژگي

،"پژوهش پيش رو با تكيه بر پيوند انكارناپذير ، تفكر فلسفياسطوره
مدار در ادبيات كودكي تفكر فلسفي اسطوره، امكان انتقال شايسته"كودك

ازل غياب اين تفكر، با بررسي داليايران را الگوي كار خود قرار داده ، يكي
و ذهنيت اين جامعه را مطرح كرده ، به اين داليل خردگريز بودن ادبيات

ميتر دههمنظور اشعار پرمخاطب -ي هفتاد را با روش تحليل محتوا بررسي
.كند

،ي هفتاد ايران، شعر كودك دههوره، تفكر فلسفي، كودك اسط:كليد واژه
.ذهنيت خردگريز
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و بررسي نموده  ميلويورش زباني، جايگاه سوژه اي تصويري

ي الكاني(در شعر كودك و روانكاوانه )تحليلي زباني

1عاطفه قاسم نژاد

 وردزورث شاعر رمانتيك انگليسي"كودك پدر انسان است"

ي به دنيا آمدن قادر به ادراك با وجودي كه هر انساني از لحظه

ميبنابراينواستخود در محيط پيرامون  گردد، اما شخص تلقي

و رويارويي با نمودهاي  بخشي از وجه انساني وي پس از ورود به زبان

چه. گيردتصويري شكل مي كاركرد نمود تصويري به نشانگر اينكه ما

و چگونه مي در. محدود نيست،انديشيمهستيم نمود تصويري،

ب ميه حقيقت، موجب از. گرددوجود آمدن سوژه جا كه نمودآناما

و) بيش ازنمود(خود في نفسه چيزي   نيست، پس هميشه جاي خالي

مينبود هر؛شودچيزي حس  تصويرييكدام نمود به عبارتي ديگر ما

خويشتني كه بر اساس نظر الكان خويشتن. هستيماز خويشتن

ي زبان،ي الكاني بر پايهسوژه. گردد گاه كامل نميچمتغيريست كه هي

ميو فرهنگ و ناخودآگاه خويشتن شكل . گيرد تاريخ

هي-كارشناس ارشد ادبيات انگليسي)1 ت علمي موسسه آموزش عالي حافظ شيرازأعضو
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آنارتباط سوژه  و ادب كودك از ميي الكاني با شعر شود جا ناشي

 سوژه در مقابل ديگرييكه سوژه از منظر وي، برايند مفهوم دوگانه

و خوددر" ديگري"است؛ چه ترآنبيش. در نقش ديگري"زبان" زبان

مينامد، از طريق داستانمي"ديگري" زبان الكان اصطالحاً -ها القا

و قصه به ذهن خيال. شود كودك ياراي مقاومت در برابر ورود شعر

و توقعات انگيز خود ندارد و همين حربه كافسيت تا ديگري پندارها

سخود را كه مايه ميي شكل گيري از. به كودك القا كند،گرددوژه

و اشعار شاملو با وجود غني بودن محتوا هيچ گاه اين رو، داستان كليدر

و يا شعر گونهأت و خاله سوسكه را نداردثير داستاني چرا.ي بزبز قندي

كه اين اخير درپايه ريزي شكل گيري شخصيت كودك نقشي عميق 

. دارد

ويهدر اين بررسي ضمن معرفي نظري  الكان، سه نظم خيالي، نمادين

داستان، نه به مفهوم صرف زيباييو شعر؛ (Abjection)و طرد واقع،

و تصويرهاي ادبي كه به معناي تاثيري از ديگري  شناختي واژگان

ضمن بررسي خانواده، ورود كودك به نظم نمادين. شودبررسي مي 

در) طرد مادر(و در عين حال خروج وي از نظم خيالي) قانون پدر(

و داستان ميشعر  بررسي.گيردهاي كودك ايراني مورد تحليل قرار

و عدم يكپارچگي سوژه به مفهوم الكاني سرگرداني كودك در نظم ها

و رد  و كشمكش دايمي در براندازي حضور كودك در يك نظم تالش



١٤٠

مينظم ديگري در مثال و رابطه.شودهاي عيني پيگيري ي ميل،غذا

جادوگر يا نمودهاي وي در حيوانات هراس انگيز، معرفي/ بد مادر

هايو هراس، از منظر الكاني ديدي نو به مفهوم نمود) پليدي(شر

ها در طول تاريخ با بررسي جمعي از داستان.دهدتصويري ارايه مي

و در عين حال جاي  ادبيات، اين جستار به بررسي همزمان حضور

خ و سرگردان كننده كودك خالي ابژه كوچك فضايي الي ميل ساز

تمي ثيري كه بهتر فضاي ذهني ايرانيان را بر اساس كاركردأپردازد،

.زندفرهنگي ادبي ادبيات كودكشان محك مي

و الكان ورود كودك را به زبان پايه اصلي ورود وي به نظم نمادين

ي شعر تحليل محتوا؛ بنابراين دانددوري گزيدن وي از نظم خيالي مي

تو ادب كودك كه بيش ويأترين ثير را درالقاي مفاهيم ديگري به

مينمايد امري اجتنابمي هم اكنون منتقدين بزرگي چون. نمايدناپذير

و گوتز ي-به بررسي تحليل روانكاوانه مك گيلز، نودلمن، بسماجيان،

اين جستار ضمن. اندالكاني محتواي زباني ادبيات كودك پرداخته

و كاربرد نظريه در شعر كودك اميد دارد كه دريچهمعرفي ي نظريات

.جديدي به تحليل شعركودك پارسي گشوده شود
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و نوجوان به منزله: روايت وايدئولوژي و داستان كودك ي شعر

 بستر نظارت

1عاطفه قاسم نژاد

و شرايطي كه باشد، و جامعه انسان موجودي است اجتماعي كه در هر عصر

هايي مي دهد كه خود در آن پديدار گشته واه تن به ايدئولوژيخواه ناخ

كه قابل نه به خاطر اين.ي ايدئولوژي مسأله اي حساس استمسأله. است

گويي. نشيندتعريف نيست به عكس به اين خاطر كه در هر بستري مي

و ناخواسته سر تعظيم بدان فرو مي آورد انسان خود كاركرد ايدئولوژي است

و باورخويشتن خويش گشته استچون اي . دئولوژي بخشي از پندار

كاوش اساسا تجربي ذهن بشر"ي ايدئولوژي برگرفته از تراسي به معناي واژه

هاي كاركرد ذهني اين واژه در مفهوم تجربي به نهادينه كردن نظام."است

و طبقاتي است و حتي اجتماعي اين جستار ضمن. اعتقادي افراد، سياسي

و بنا به تحليل تامپسن سير تاريخي اين واژه از منظري زبانبررسي  شناسانه

ميبه مؤلفه آن. پردازدهاي ايدئولوژيكي در روايت  كه بستري هر واژه ضمن

هي-كارشناس ارشد ادبيات انگليسي)1 ت علمي موسسه آموزش عالي حافظ شيرازأعضو
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خاصي را از طريق هم تواند هدف ايدئولوژيكي از نمودهاي معنايي است، مي

از. هايش در كنار ديگر نمودها القا كندخواني بنا بر نظر تامپسن ايدئولوژي

و عقالني)legitimization(طريق مشروعيت سازي  يعني روايي سازي

و معني مثل جابه) dissimulation(سازي؛ فريب  و حسن تعبير جايي

ق)unification(مجازي؛ يكپارچه سازي  و از طريق انونمند سازي

و)fragmentation(نمادين سازي اتحاد؛ متالشي سازي   با فرق گذاري

و نهايتا با عينيت بخشي طبيعييبه وسيله) reification(حذف ديگري

ميسازي، ابدي سازي، اسم سازي يا استعاره و مجهول عمل -ي دستوري

. كند

تاين جستار در صدد است تا با بررسي مثال و عاريفي از اين دست در ها

و به ظاهر خنثي ايدئولوژي را در  و نوجوان كاركردهاي ناپيدا ادبيات كودك

و نوجوان تحليل نمايد تا به نقاطي كه معموالً در  روايت ادبيات كودك

و بررسي ادبيات كودك بي توجه به كنار مي گذاريم، نيز نظري نوشتن

. افكند
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به: پرنده گفت«ه شعر بررسي عنصر روايت در مجموع از» به

 مصطفي رحماندوست

1نسرين قاسمي

و احـساس شـاعرند، كودكـان را بـه جـا كـه زاده شـعرها از آن ي تخيـل

و تجربه فرا و در پي آن، دريچهميهمراهي ي نويني از جهاني كـه در خوانند

ميآن مي .گشايندزيند، در مقابل ديدگانشان

توان اشعار روايي را نام برد كـه بـه دليـل وجـودميهاي شعري، از گونه

و همچنـين جنبـه  و عنصر تخيل، وزن ي داسـتاني آن، بيـشتر مـورد توجـه

و خوانندگان؛ به خصوص كودكان بوده و نيـز در عالقمنـد مقبول شاعران اند

و داستان اهميت ويژه .اي دارندساختن كودكان به شعر

و نحـوه در اين جستار كوشيده شده اس يت كه عنـصر روايـت، سـاختار

و نحوه و همچنين زاويه ديد و پرداخت آن ـ نويسنده ساخت ي حضور راوي

و تأثيرگذاري هر اثر روايي پردازي كه از عوامل اصلي شكلو شخصيت گيري

از مـصطفي رحماندوسـت» بـه بـه: پرنـده گفـت«هستند، در مجموعه شـعر 

انتخاب اين مجموعه، وجـود بيـشترين گفتني است كه دليل. واكاويده شوند 

. اشعار روايي در آن است

 دانشجوي كارشناسي ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)1
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 الزم به يادآوري است كه اشعار روايـي مـصطفي رحماندوسـت، از جملـه 

-شعرهايي هستند كه نويسنده در آن ديدگاه جديدي از روايت را ارائـه مـي

و زبـان يـك كـودك وارد داسـتان گونه كه بيشتر دهد؛ بدين اوقات به شكل

و به روايت آن مي مي او به جاي آنكه از ديدگاه خود به كـودك،. پردازدشود

و اعمال كودكانه بنگرد، از زاويه  و از خـالل ذهـن او كودكي ي ديـد كـودك

و درك جهان پيرامـون جهان بيرون را نظاره مي و پا به پاي او به كشف كند

ه مي مچنين او با استفاده از مفاهيمي خودساخته، كوشيده است كـه پردازد؛

و در قالب داستان منظوم بـه مسائل اخالقي را به شيوه  و زيبا اي غيرمستقيم

.كودك آموزش دهد

-به: شعر روايي، ساختار روايت، مصطفي رحماندوست، پرنده گفت:كليدواژه

.پردازي، ديدگاهبه، شخصيت
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ي فولكلوريك ترانهالاليي،ديرپاترين

1مرجان كامياب

و تأثير آن استي حاضر بررسي نوع ادبي الاليي،هدف مقاله .تاريخچه

نخستين آثار ادبيات كودك در ايران به شعر سروده شده اند؛ زيرا در جامعه

و نظم ويژه اش ريشه اي با سنت هاي شفاهي، شعر به سبب آهنگ

و فراگيرتر  .استدارتر،ماندگارتر

و تمدني برخي از دوران ها، اولين كار براي يافتن نقاط كور فرهنگي

در. پژوهش در فرهنگ عامه است خاستگاه ادبيات كودكان را نيز بايد

.فرهنگ عامه جست وجو كرد

و كمتر به كتابت رسمي در الاليي ها در بستر ادبيات عامه جريان دارند

.آمده اند

ميادبيات كود و غيرداستاني تقسيم شود كه كان به ادبيات داستاني

ها آغازگاه ادبيات زنانه در الاليي. ها از نوع ادبيات غيرداستاني هستندالاليي

شان تاريخي نيست، بلكه باستان شناختي ها هستند كه قدمتپاي گاهواره

آن. است و قافيه در يهاها از جلوهعناصر شاعرانه اعم از وزن، مضمون

و نخستين است .بديهي

و بديهه گويي در مضمون، هاي الاليياز ديگر ويژگي ها عامل ارتجال

و الفاظ است و شعر تشكيل شده. وزن،قافيه  الاليي از دو بخش موسيقي

و نوجوان دانشگاه شيراز)1  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك
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وس. است و .عت تاب آن داردآهنگ آن تناسب مستقيم با نوع گهواره

و بي تشويش بيان مي شود كه آرزوهاي مادر در الاليي آن چنان ساده

ميشنونده در اين كه آن .ماندها آرزو هستند يا واقعيت

ازبرخي از درون مايه و آرزوهاي مادرانه، آرمان: هاي الاليي عبارتند ها

.وستايش كودك، دعا كردن به جان كودك، بيان آالم مادرانه ... 

 الاليي، فرهنگ عاميانه، ادبيات كودكان، شعر كودك، ادبيات:كليد واژه

.فولكلور
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و موسيقي در برنامه درسي تلفيقي بررسي جايگاه شعر

 افالطون با استناد به نظر وي در جمهوري

1دكتر محمد حسن كريمي

2اعظم نوروزي

و  موسيقي در برنامه درسي هدف از پژوهش حاضر بررسي جايگاه شعر

تلفيق به طور. باشدتلفيقي افالطون با استناد به نظر وي در جمهوري مي

و ارتباط دادن حوزه هاي محتوايي است كه كلي به معناي در هم آميختن

چه. شودغالبا مجزا از يكديگر در برنامه درسي مدارس گنجانده مي اگر

ب و همزمان با ظهوره سالتاريخچه برنامه درسي تلفيقي را مربوط هاي اخير

و پرورش رشته برنامه درسي منطبق مي دانند، اما مطالعه تاريخ آموزش

به) سوفسطائيان(دهد اين برنامه همزمان با ورود اولين معلمان نشان مي

و تربيت كلي انجام مي و تحت عنوان تعليم شده عرصه دانش شكل گرفته

و تربيتآن. است  كلي بودند، ولي تعليمات آنان جنبه ها مدعي تعليم

افالطون اين شكل از برنامه درسي را در زمينه آموزش. سودبخشي داشت

و سلوك فلسفي  و علوم مختلف در نزد او صورت سير فلسفه به كار گرفته

و در آكادمي خود از اين روش استفاده كرده استپيدا مي  از عناصري. كند

استاديار دانشگاه شيراز)1  

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز)2
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و كه وي در برنامه درسي خود استفاده كرده مي و تصويرگري توان زبان شعر

مي. موسيقي را نام برد و اين زبان افالطون زبان را در حكم يك كل نگرد

و تصويرگري راهي براي انديشيدن است همچنين وي موسيقي را براي  شعر

وآموزش توصيه مي  بر اين اعتقاد است كه از موسيقي بايد در جهت كند

به. آموختن تفكر براي افراد استفاده شود لذا اين مقاله به دنبال پاسخ

: سواالت زير با استفاده از روش توصيفي روايتي است

دروي نظربه استنادبا موسيقيو شعربه راجع افالطون ديدگاه-١
 چيست؟ جمهوري

 جمهوريبه استنادبا افالطون درسي برنامهدر تلفيق هدف-٢
 چيست؟

 جمهوريبه استنادبا افالطون درسي برنامهدر تلفيق معيارهاي-٣
 چيست؟

.موسيقي،شعر،افالطون،درسي برنامه، تلفيق:كليدي واژگان
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گلچين گيالني بر اساس ديدگاه» باران«تحليل گفتماني شعر

 معناشناختي-نشانه

1 ابراهيم كنعاني

2 دكتر عصمت اسماعيلي

ي رخدادي معناشناختي، بر گونه-در ديدگاه گفتماني با رويكرد نشانه

و جريان توليد معنا را با شرايط حسي-از حضور نشانه - معناها داللت دارد

هايي بين سطحاين ديدگاه در نظامي فرايندي، رابطه. زندادراكي پيوند مي

و محتوا(زباني  و مدلولي جايرا با رابطه) سطح صورت ميي دالي . كندگزين

و در ابعاد مختلف عاطفي،-نشانه  معناشناختي گفتمان در قالب فرايندها

و زيبايي-شناختي، حسي و ادراكي مي... شناختي ي اين شود كه همهمطرح

و سيالها در انعطافگونه و-بودن نشانهپذير و با نظارت  معنا اشتراك دارند

ميكنتر ها در همراهي با در اين فرايند نشانه. يابندل فرايند گفتماني بروز

ميهايي سيال، پويا، متكثر، چندمعناها به گونه و تنشي تبديل . شوندبعدي

 شعر باران گلچين گيالني، يكي از زيباترين اشعار در قالب ادبيات

و كودكان است كه در خاطر همه  ها تا ابد در ذهني ايرانيان نقش بسته

و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان)1  دانشجوي دكتري زبان

و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان)2  عضو هيأت علمي زبان
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و ماندگار است و حسي. جاري -شاعر در اين شعر، در رويكردي پديداري

و در فرايندي زيبا ميادراكي و سيال را  اينبر. آفريندشناسانه، معنايي پويا

ميمدار شاعر، به نشانهاساس باران در نگاه هستي و نشانهها تبديل هادر شود

اي»پديده«شاعر در اين فرايند، از موجوديت. يابندذهنيت او استحاله مي

ميباران به موجوديت نشانه و شهودي آن، نقل نگاه كند تا در شناختي

و معناشناختي، در جريان سي-ي تأويل نشانهسايه ال معني متعالي باران رها

.از سراي طبيعت به كوي حقيقت رهسپار شود

 اين مقاله در پي آن است تا گفتمان ادبي شعر باران گلچين گيالني را از
و-منظر نشانه و ارزيابي كند تا بتواند در پرتو نگاهي نو  معناشناختي بررسي

. اي از شعر او دست يابدسيال به برداشت تازه

. معناشناسي، گفتمان ادبي، گلچين گيالني، باران-نشانه:واژهليدك
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و نوجوانانمسأله ي مضمون در شعر كودكان

 دكتر رحيم كوشـش

ي ادوار اند، در همهايرانيان كه از تمايل فطري كودكان به شعر آگاه بوده

ميترين ايام، براي آناناند؛ از كهنتوجه خاصي به آن داشته و شعر گفتند

خواندند؛ كودكان، خود نيز ضمن بازي اغلب براي به خواب بردنشان، آواز مي

و. كردندآوازي بر لب داشتند يا اشعاري زمزمه مي روي آوردن به اسالم

و تربيت نيز سبب توجه  و رويكردهاي خاص آن در تعليم آشنايي با موازين

و اهميت آن در اي به اين ترتيب،.ن امر گرديدبيش از پيش آنان به شعر

ميشعر به صورت وسيله و تربيت از آن سود -اي درآمد كه همواره در تعليم

و. جستند و ابن حزم اندلسي توجه خاص بزرگاني از قبيل امام محمد غزالي

و روايت شعر در كودكان نيز خود مؤيد  و تأكيد آنان بر اهميت حفظ توصيه

به. اين نكته است مآنان بهيخوبي ميواسطهدانستند كه كودك تواندي شعر

و  ـ عاطفي خود را برآورد، عواطف بياموزد، تجربه بيندوزد، نيازهاي احساسي

و وسعت دادن به آن و با عمق بخشيدن ها، احساسات خود را پرورش دهد

بهآن.ي خويش را چنان كه بايسته است، بارور سازدانديشه ميها -نيكي

به به دليل حساسيتدانستند كه كودك  آساني تأثير هاي بسياري كه دارد،

 عضو هيأت علمي دانشگاه اروميه)1
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ميمي و نقش آنگيرد ها پذيرد؛ توجه خاص به اهميت اين امر، سبب گرديد

و به  به لزوم تناسب شعر با نيازهاي واقعي كودك بيش از پيش بينديشند

و مانند آن، مسائل گوناگوني از قبيل اسلوب، آهنگ، موضوع،  مضمون

آن. اهميت بسيار دهند و پروردهجايي كه در شعر كه پختهاز ترين نوع ترين

و مضمون، اساسي ترين نقش را كالم است، همانند هر كالم ديگري معني

ميايفا مي و تمامي عناصر ديگر شعر درجهت پروش دادن آن به كار -كند

را» مضمون«مفهوم دقيق رود، نگارنده در اين مقاله قصد دارد نخست

و سپس تا آن ميروشن نمايد و جا كه تواند، ضرورت تناسب آن با احساسات

و نوجوانان را تبيين نمايد .ادراكات خاص كودكان
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و درون  هاي فارسي وعربيي الالييمايهبررسي تطبيقي ساختار

1دكترحسين كياني

2سعيده حسن شاهي

اي را براي كشف روابط پنهان ميان بيات تطبيقي ميدان گستردهاد

ي كودك به طور عام وادبيات ادبيات ملل گوناگون گشوده است، اما درعرصه

ها مربوط است، اهتمام درخور توجهي چه به الالييعاميانه به ويژه آن

.ورزيده نشده است

 را به صورت تطبيقي هاي فارسي وعربي اين مقاله برآن است تا الاليي

و از مهم ترين پيوندهاي آن پرده بردارد؛ خواه مشتركاتي كه بررسي كند

مايه تر در درونناشي از سرشت يكسان تمامي مادران دنياست كه بيش

همنمودار مي و خواه پيوندهايي كه از و باورهاي شود جواري كشورها با هم

.گيرد مشترك ديني سرچشمه مي

ا به(مايه، درون) بحر هزج(ها در وزن ين الاليي شباهت دعوت كودك

و تنگ، پديده)خواب، قرآن خواندن، آرزوي همسر گزيدن فرزند مايهي تكرار

ميبودن درآرايه ها در ترين عناصر پيوند الالييتوان از مهمهاي ادبي را

.فارسي وعربي دانست

.يات عاميانه، الالييادبيات كودك، ادبيات شفاهي، ادب:واژهكليد

ي زبان وادبيات عربياستاديار دانشگاه شيراز رشته)1

ي زبان وادبيات عربيدانشجوي كارشناسي ارشد رشته)2
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و نوجوان  دفاع مقدس در شعر كودك

 حامد محقق

شبهه يكي از اتفاقات مهـم در ادبيـات بعـد از انقـالب اسـالمي، بـه بلـوغ بي

و نوجوان  در. اسـت- خصوص شعربه–رسيدن ادبيات كودك در ايـن مقالـه

و نوجــوان در تــاريخ ادبيــات ايــران توضــيح مــورد پيــشينه ي شــعر كــودك

و نوجوان در دوران بعـد از و بعد به بررسي شعر كودك مختصري داده شده

و نوجوان بعـد. انقالب پرداخته شده است  اين مقاله شعر دفاع مقدس كودك

و با بررسي بـيشه تقسيمي ده سال از انقالب را به سه دوره  بندي كرده است

و نشريه50از  و نوجوانان در حوزه عنوان كتاب ي منتشر شده براي كودكان

و نيز گفت گوهاي حضوري بـا فعـاالن ايـن عرصـه ويژگـيوي دفاع مقدس

اشعار سروده شده با موضوع دفـاع مقـدس در هـر كـدام از ايـن دوره هـا را 

و تفـاوت نگـاه بررسي كرده است؛ همچنين دلي  ل ورود شاعران به اين حوزه

و نيز دليل تغيير نگاه .شان به موضوع دفاع مقدس را تبيين كرده است آنان

و نوجـوان، شـاعران:هكليد واژ  ادبيات انقالب، دفـاع مقـدس، شـعر كـودك

.كودكو نوجوان
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 شعر نوجوان بيوك ملكي در گذر زمان

1مريم محمدخاني

ي اخير به تناسب سير تحوالت فكري، فرهنگي سه دههشعر نوجوان در

و اجتماعي حركت كرده است تا بتواند بازتابي از فضاي ذهني نوجوانان

و شاخص شعر نوجوان. باشد و( يكي از شاعران مهم از نظر مخاطبان

هاي اخير او از معدود شاعراني است كه در سال. بيوك ملكي است) منتقدان

و كنكاش پيرامون كارنامه شعر نوجوان قرار دادهتمركز خود را بر ي است

هاي گر روند حركت شعر نوجوان در دههتواند نمايانشعري او تا حدودي مي

-ي رشد شناختي شناسانهدر اين مقاله، با تاكيد بر رويكرد روان. اخير باشد

در اين. استشدهاجتماعي به بررسي اشعار نوجوان بيوك ملكي پرداخته

م ( چگونگي حضور عناصر زندگي نوجوان: استؤلفه تأكيد شده بررسي بر دو

و خانواده، گروه هم اوو ويژگي)…ساالن، مدرسه و( هاي .. نگاه به آينده

در آثار اين شاعر؛ تا معلوم شود اشعار ملكي تا چه حد بازتاب عناصر زندگي)

و نگاه شاعر نيزيدر اين ميان زاويه.و خصوصيات نوجوان امروز است  ديد

يا شود نگاه شاعر نگاهي كامالً بزرگتوجه شده است تا نشان داده سال است

مياز دريچه .كندي چشم نوجوان به دنيا نگاه

و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران)1  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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در براي رسيدن به چشم و موضوعات  اندازي روشن از سير حركت مفاهيم

و بسامدهاي واژگاني اشعار او آثار اين شاعر از گذشته تا امروز، موتيف ها

ي گر فاصله گرفتن شاعر از فضاي ايدئولوژيك دههبررسي شده كه بيان

و نزديك شدن به نگاهي واقع .گرايانه استشصت

و محتوا، اين مقاله ضمن بررسي روند به دليل پيوند جدايي ناپذير فرم

. استي اشعار بيوك ملكي، به ساختار آثار او نيز پرداخته مايهدرونتغيير در 

و پوياتري رسد آثار او در طي زمان، زبان زندهدر نگاه ابتدايي به نظر مي تر

و از غلبه هاي نيمايي در آثاري چهارپاره در آثار متقدم به سوي قالبيافته

و. استمتأاخر حركت كرده و برخورداري از عنصر طنز هماهنگي زبان

و جوش رده و فرم با جنب ي سني نوجوان از ويژگي اشعار جديدتر واژگان

.اوست

. اجتماعي– بيوك ملكي، شعر نوجوان، رشد شناختي: كليد واژه
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و عناصر داستاني در مجموعه ي كالغ سه شنبه بررسي روايت
 اثر مهدي مرادي

 دكتر علي محمدي

پ ورمريم اسمعلي
؛ ايي گسترده هاي ادبي است با دامنه روايت شناسي يكي از ابعاد مهم نظريه

آن كه در حيطه چنان و حكايت، ميي داستان شود، محصور طور كه پنداشته
مي نمي و ادبيات منظوم نيز، سرايت به اين. كند ماند؛ بلكه به دنياي شعر

سه سبب، نگارندگان اين مقاله، از همين منظر به مجموعه ، شنبهي كالغ
به. اندي مهدي مرادي، پرداخته سروده در اين مقاله، ابتدا به صورت اجمالي،

و اهميت آن در بازخواني مبحث نظريه ي روايت، نظريه پردازان روايت
و روايتي روايتچه سپس به تاريخ. ادبيات پرداخته شده است هاي منظوم

و سرانجام. در ايران نگاهي گذرا شده است  بيشتر مقاله، به بررسي روايت
.ي كالغ سه شنبه اختصاص يافته است عناصر داستاني اشعار روايي مجموعه

سخن اصلي اين مقاله تشريح اين امر است كه مهدي مرادي، به عنوان يك
و شاعر، توجه ويژه و عناصر داستاني در شعر دارد اي به كاربرد روايت
اي بااستفاده از تكنيك و آفرينش صحنه براي معطوف ساختن هايي مثل جاد

ي ديد از داناي كل به من روايتي توجه مخاطب به درون مايه، تغيير زاويه
در براي باال بردن بسامد همدلي مخاطب، توجه به ويژگي هاي رواني نوجوان

و درون مايه؛ توانسته است ژانر ادبي شعر رابه داستان  انتخاب موضوع
.نزديك كند
سه روايت، عناصر داستاني، روايت شناسي، مجموعه:كليد واژه ي كالغ

.شنبه، مهدي مرادي



١٥٨

 

و ايران و نوجوان عرب  بررسي تطبيقي مفاهيم قرآني در شعر كودك

1غفار محمدي

و به نحو اخص بـه دليـل تـأثير» شعر كـودك« توجه به ادبيات كودك

-كودكـان، در سـال خاص بار موسيقائي اين نوع از كوشش هنري در ضـمير 

ي روز افزون شاعران اين عرصه از هنـر در كـشورهاي هاي اخير مورد توجه

و به طور بارز ايران بوده استحوزه .ي خليج فارس

و از همه مهم و ستدهاي فرهنگي تر سيراب شـدن قرابت جغرافيايي، داد

و شـاكله  و پـارس، از سرچـشمه فرهنگ يي اجتمـاعي هـر دو ملـت عـرب

و معجزه وا » قـرآن كـريم«ي ادبـي بـزرگ آن حدي به نام دين مبين اسالم

هـاي عملـيي بزرگ، كه در برنامه بررسي تطبيقي تأثير مفاهيم اين معجزه

ي خاصـي مبـذولي كـودكي توجـهي تربيت بنيـادي از دوره خود به مسأله 

، را مبرهن مي .سازدداشته است

و شـعر كـودك در دو حـوزهيبا بررسي آثار موجود در حيطه ي زبـاني

و شـر، و پارس، به مفاهيم مشترك قرآنـي چـون تقابـل خيـر فرهنگي عرب

و  و نبـوت -بـر مـي ... رستگاري نيكو كاران، احترام به والدين، اصـل توحيـد

. خوريم

و مدرس دانشگاه پيام نور آمل)1 و ادبيات عربي  كارشناس ارشد زبان
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مي  ب اين مقاله ي شـعرا پژوهشي كه در برخي از آثار، در زمينـه كوشد تا

و پارسي انجام مي دهد،مفاهم مشترك قرآني را بازشناسي كرده كودك عربي

و نوجوان اين دو ادبيات بپردازد و بازتاب آن در شعر كودك .و به تببين

.هاي عربي قرآن، ادبيات تطبيقي، شعر كودك، ايران، سرزمين:واژهكليد
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 أثير شعر بر فضاسازي متون نمايشي سه اثرت

مي« و گله »بندانگشتي«و»ماهي قرمز كوچولو«،»برم گرگم

1زادهصديقه مزارعي

كنند، گسترش اين مفهوم كلمات باري از واژه بر دوش خود حمل مي

توان حس كرد، اگر شـعر را را در رستاخيز شعر بيشتر از آنچه كه هست، مي 

و تخيـل؛ سخن موزون« جـادوي. بـدانيم2»و غالباً مقفي حاكي از احساس

و وزن نا خودآگاه ذهن را درگير مي  و مخاطـب را، حتـي اگـر ضرباهنگ كند

مي بزرگ هـاي آورد؛ چه برسد به كـودكي كـه بـا الاليـي سال باشد، به وجد

.ي مادرش خو گرفته است شبانه

د ــعر ــصر ش ــاركرد عن ــه بررســي ك ــن مقال ــدف اي ــه ه ــضاسازي س ر ف

مي«ي كودك نامه نمايش و گله مـاهي« نـژاد، اثر افـسانه شـعبان»برم گرگم
و»قرمز كوچولو  فـر، نگارش سهيال احمدي»بندانگشتي« به قلم هلن همتي

.است

و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز)1  دانشجوي كارشناسي زبان

(معين، محمد)2 .امير كبير:، تهران2ج. فرهنگ فارسي). 1383.
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و يا خودشـان شـعر كلمات، چه در حالتي شعرگونه تركيب يافته  باشند

و حتي جزئي نمايش باشند مي ايـن. ها اثـر بگذارنـد نامه توانند بر فضاي كلي

توانـد بـر تعليـق يـا گونه است كه حتي استفاده از يك ضرباهنگ خاص، مي 

و يا روند كلي آن را . تغيير دهدكشمكش داستان تأثير بگذارد

و ويژگـي پيش از اين به بررسي جذابيت هـاي زبـان شـناختي هاي شعر

ها بـا ايـن ديـد، نامه هاي كودك پرداخته شده، اما بررسي نمايش نامه نمايش

و تازه مي .نمايد بديع

كوشد، تـا تـأثيرات شـعر در مـتن نمايـشي كـودك را بـا اين مقاله مي

و ميزان تغيير فضا با چينش كلمات نام پردازش اين سه نمايش  ه ارزيابي كند

.در اشعار را نشان دهد

مي«نامه، فضاسازي، كودك، شعر، نمايش:كليد واژه و گله ،»برم گرگم
.»بندانگشتي«،»ماهي قرمز كوچولو«
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و اندرز در اشعار جامي  پند
1حمليحه مصل

و يكي از  آموزش اخالق همواره از كاركردهاي اساسي ادبيات در ايران
.هاي سنجش آثار، بررسي بعد آموزشي آن بوده استترين جنبهمهم

و آثار جامي از جمله آثار آموزشي است كه شاعر بيش تر براي فرزندش
و نوجوانان نوشته شده در جايي به  قول خود شاعر براي ديگر كودكان

. است
مي جامي كه بيش بنتر آثار خود را به تقليد از سعدي و و نويسد مايه

ي بهارستان براي نخستين وبوي كهن دارد، در مقدمهمحتواي آثارش رنگ
اي شناختبار در تاريخ پس از اسالم، با اشاره به پديده ز شناسي كودك،

و پيچيدگي متن ميدشواري و با بررسي هاي آموزشي كودكان سخن گويد
تر در اختيار نوآموزان رسد كه بايد اثري آسانگلستان به اين نتيجه مي

.بگذارد
و بررسي محتوا، نگرش جامي را درباره ي اين مقاله به روش تحليل

و واكاوي خواهد كرد و دوران كودكي بررسي در. كودكي اين مقاله با پس
:سؤاالت زير روبه رو هستيم

و با چه رويكردي در اشعارش به آموزش مي پردازد؟ آيا  جامي چگونه
راي بزرگجامي كودك را موجودي ناقص مي داند كه بايد نظريه سالي

ميبراي او تجويز كند يا به كودك اجازه و صحبت دهد؟ زباني مشاوره
و چه قدر  ي جامعه شناسي كودك توجه دارد؟ به مقولهشاعر چگونه است

و نوجوان)1  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك
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ميآيا خواندني و نوجوانان تواند در جايگاه ادبيات هاي كودكان
 شعر يا نقاشي كالم قرار گيرد؟

1ناهيد معتمدي

: نقش ويژه است5هر اثر ادبي داراي
ب-1 و ذوق زيبايي شناختي مخاطب را ميلذت .انگيزدر
مي) شعر–داستان(ادبيات و هنري كالمي است كه از درون هنرمند جوشد

و  اگر سرشار از زيبايي شناختي باشـد، بايـد ايـن حـس را در او بيـدار كنـد
و دير پا باشد و لذتي در او به وجود آورد كه در ذهن او نقش بندد .انگيزه

 شعر به واقع شعر اگر. كندي تخيل ذهني مخاطب را تقويت مي قوه-2
و فـي هنري يا ناب باشد، از ناخودآگاه شاعر بر مـي و الهـامي -آيـد

و تخيل در آن غني ها ضمن بر انگيخـتن گونه اثر اين. البداهه است
دهد؛ زيرا تـصويرهاي ذهنـيي تخيل او را پرورش مي مخاطب، قوه 

و ذهن  در شعر در خدمت هر چه پر بار كردن انديشه در شعر است
ميمخاط .كندب را درگير

و آگـاهي مـي-3 ادبيـات. دهـد يك اثر هنـري بـه مخاطـب شـناخت
ادبيات در نفس خـود آمـوزش. دهدآموزش نمي) شعر–داستان(

و آمـاده دارد ولي شناخت مي  و ذهن مخاطب را گسترش داده دهد
.تر آموزش بگيردكند تا آسانمي

-كرد روان كنـد كـه كـار بخشي ذهني در مخاطب ايجاد مـي سامان-4
وشناختي به مخاطب برميكاركرد روان. شناختي دارد  گردد

و پژوهش)1 ، كارشناس، منتقد و نوجوانانمدرس دانشگاه  گر ادبيات كودكان
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و سامان و روان مخاطب را در بردارد آرامش ذهني .بخشي ذهن
مي-5 و مشغوليت ذهني مخاطب .شود اثر هنري باعث سرگرمي

ت و لذت بردن از خواندن قويت قوه هر اثر هنري ضمن ي تخيل مخاطب
و قـوي) داستان يـا شـعر(اثر هنري اگر. كنداثر، او را سرگرم مي غنـي

ميباشد، ذهن مخاطب را ساعت .كندها مشغول
و نظراتي درباره ي شـعر از بعـد هـستي بخش اول مقاله، ضمن سخنان

ز) شـعر–داسـتان(شناختي، هر اثر هنري يبـايي شـناختي را از ابعـاد
مي–شناخت شناسي  و ساختار مورد بحث قرار .دهد ارتباط شناختي

و تحليل تـصويرهاي ذهنـي شـعر بـا عنـوان  بخش دوم مقاله، به نقد
و نقـد نمونـهمي"شعر يا نقاشي كالم" و با تحليل هـايي از شـعر پردازد

.كودكان سعي دارد نقاشي كالم در اين اشعار مصداق داشته باشد
و تـصويرر اين بخش، ضمن انجام پژوهشد هـاي هـايي در مـورد شـعر

ذهني در شعر سعي شده به طور مستند مطـرح شـود كـه شـعر همـان 
و تـصوير آن را در  نقاشي كالم است، تصوير گران بايد همان كالم شـعر

و بوم تصوير تجسم بخشند  از. صفحه و ابتدا بايـد شـعر را حـس كننـد
تا  چنـين روي سـخنهم. بر بوم نقاشي بنشيند صافي ذهنشان بگذرانند

و تصويرگر است كه چـه كـار بايـد كـرد تـا هرسـه بـا  با ناشر، نويسنده
و هماهنگي بتوانند اثري با كيفيت مطلوب منتشر نماينـد كـه  همكاري

و چاپ كتاب مالل آور نباشد ، تصوير و نوجوان، متن .براي كودك
و نوجوانان،: واژهكليد شعر، داسـتان، زيبـايي شـناختي، ادبيات كودكان
.هاي ادبي، ارتباط شناختي، ساختار، شعر يا نقاشي كالم آرايه
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و نوجواننگاهي به ترجمه 89-79هاي سالي شعر كودك

1ناهيد معتمدي

هاي مختلف نـشاني شعر در دوران هاي انجام شده در زمينه پژوهش

ب مي و نوجـوان دچـار حـران شـده اسـت، دهد كه هر زمان كه شعر كـودك

در. شعرهاي ترجمه شده از شعراي سراسر جهان در ايران، رونق گرفته است 

و نوجوانـان و مناسـب بـراي كودكـان و نبود شعر خالق، قوي اين نابساماني

و  كشورمان، شعر كودكان جهان با تنـوع محتـوايي هماهنـگ بـا توانمنـدي

مي نگرش -گـوي نيـاز ذهنـيختواند پاسـ هاي خالق، به ويژه با چاشني طنز

(رواني كودكان كشورمان ايران باشد با اين اميد كه، زمـاني اشـعار كودكـان.

.)هاي غني جهاني همگام شود كشورمان با سروده

و نوجـوان در سـيكل بـسته در اواخر دهه دري هفتاد شعر كودك اي

ي شـعري هاي مختلف شعر، زبان، موضوع، مـضمون، جـوهره در زمينه(خود 

ميت...)و بيي چاپ تر آثار منتشر شده بيش.شد كرار مايه هاي گذشته، اشعار

از گر چه در چند سال اخير دريچـه. هاي تعليمي سطحي بودندو نظم  هـايي

و منتشر شده، كه اندك  و نوجوان سروده  اشعار موفق، توسط شاعران كودك

و پژوهش)1 ، كارشناس، منتقد نومدرس دانشگاه و  جوانانگر ادبيات كودكان
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و نوجـوان هـم  چنـان در شمار هستند، اما با اين همـه شـعر كـودك

ي هفتاد برگردان اشعار خارجي به فارسي در اواخر دهه. برد بحران به سر مي 

و نوجوان جهشي تازه پيدا كرد .براي كودك

و نوجـوان دارد اين مقاله نگاهي به وضعيت ترجمـه .ي شـعر كـودك

م تـرين آثـار ترجمـه شـده كند كه بـيشيبررسي آثار ترجمه شده مشخص

و دكتر سيوس است .مربوط به سيلور استاين

آثار ديگري از شاعران سراسر جهـان، توسـط مترجمـان مختلـف بـه

مي فارسي ترجمه شده .گيرند اند كه مورد بررسي وتحليل قرار

و هنـر شـعري -اين مقاله نيز ضمن شناخت شاعران وتحليل سـبك

ي شـعر شـاعران توسـط مترجمـان تطبيقـي ترجمـه ها به نقـد تصويري آن

نقد تطبيقي نشان مي دهد كدام مترجم در برگردان اثر بـه زبـان. پردازد مي

و ويژگي فارسي موفق  و محتوايي(هاي شعري تر بوده اثـر زبـان) زباني، ادبي

و زبان فارسي منتقل كرده است .اصلي را تا چه اندازه به شعر
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ي پژوهش در ادبيات كودكانهاتبارشناسي روش

1دكتر ليال مكتبي فرد

2دكتر يزدان منصوريان

و به اعتباري وام توان آن را هم اي است كه مي ادبيات كودكان حوزه دار جوار،

اين حوزه از يك سـو در ارتبـاط مـستقيم بـا علـوم. هايي چند دانست رشته

و روان  و از سـوي ديگـر ريـشه تربيتي  در زبـان، هـايي شناسي كودك اسـت

و تاريخ دارد و در سطح كالن. ادبيات تر جامعه شناسي به عالوه، قوم شناسي

در بـسياري از كـشورهاي.و علوم انساني نيز مرزهاي مشتركي بـا آن دارنـد 

و اطـالع دنيا، از جمله ايران، ادبيات كودكان از جمله شاخه  -هاي كتابـداري

خا. شودرساني نيز محسوب مي و كاربردهـاي ايـن ستگاهدر نهايت، تنوع هـا

و حوزه موجب شده روش  هاي پژوهش در آن نيز بـه همـين نـسبت متنـوع

و روان. متفاوت باشند و تربيت  شناسي معموالً با مثًال، متخصصان تعليم

و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم)1 و اطالع رساني  دكتري كتابداري

ع)2 و و اطالع رساني  ضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم دكتري كتابداري



١٦٨

و متـداول پوزيتويـستي، در حـوزه تمسك بـه روش  ي ادبيـات هـاي مرسـوم

و از آزمون كودكان نيز از روش و كمـي بهـره مـي هاي تجربي -هـاي آمـاري

-نگرنـد، پـژوهش از سوي ديگر افرادي كه از منظر ادبيات به آن مـي. جويند

و بعـضاً-، تحليلـي)ايابخانـهكت(هاي سـندي هاي خود را با روش  انتقـادي،

هاي تاريخي نيز در اين حـوزه كـم پژوهش. رسانندتحليل محتوا به انجام مي

هـايي بـا موضـوع ادبيـاتي قوم شناسي نيز پژوهش در رشته. بسامد نيست 

و(رسد كه بعضاً از رويكردهاي كيفي كودك به انجام مي  مانند گراندد تئوري

آن)ديتحليل گفتمان انتقا  در ايـن ميـان،. شـود ها اسـتفاده مـي در اجراي

و مقايسه ايـن رويكردهـا بـه پرسـشيي حاضر مي مقاله كوشد ضمن بررسي

و خاستگاه: اساسي پاسخ گويد كه  هاي ادبيـات آيا اين گوناگوني در رويكردها

و جـامع بـراي روش  شناسـي كودكان مانعي در رسيدن به جايگاهي مستقل

ي  آيد؟ بـه سـخني ديگـر، آيـاا فرصتي براي آن به شمار مي اين حوزه است؟

فردي را از اين حيث فـرا هاي منحصر به تواند فرصت نفس اين تنوع خود مي 

چنين، اين مقاله بـر آن اسـت تـا روي اصحاب ادبيات كودكان قرار دهد؟ هم 

ي ادبيـات كودكـان در هـر هاي پژوهش مربوط بـه حـوزه پس از بسط روش 

ي در پايـان، مقالـه. ايي احتمالي به پرسش يادشده ارائـه كنـدهرشته، پاسخ
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هاي پـژوهش مـستقلي را بررسـي يا روش كار گرفتن روش، حاضر امكان به 

و نتـايج دقيـقتر كند كه در مطالعات ادبيات كودكان كاربردي مي و باشد تـر

. تري عرضه كندعميق
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اد-شناختيتحليلي زبان و نوجوانان سبكي در : بيات كودكان

 آثار مهدي آذريزدي

 ناز ميردهقان دكتر مهين
 نگار ايلغمي
 زهره خادم

و متني امروزه از اهميت بسزايي در به كارگيري تحليل هاي گفتماني
و بررسي متون ادبي در زبان شناسي برخوردار است كه در اين بازخواني

و گرايانه گفتماهاي نقشارتباط، تحليل در ني در بررسي سبك متون به ويژه
از. قابل ذكر استر ادبياثآ گانيابي به چارچوب فكري نويسنددستراستاي 
ميپژوهش توان به هاي متعدد به انجام رسيده در اين حوزه در كشورمان
و رحمان)1372( جعفرپور زاده، آقاگل)1380(، احمدي)1379(، طارمي

با اين حال.ر ميان سايرين اشاره نمودد) 1383(و يارمحمدي) 1381(
و نوجوانان در اين ارتباط مشهود است بر. ناديده انگاشتن ادبيات كودكان

از-ي تحليلي انسجاميهمين اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه  سبكي
هاي هايي از مجموعه كتابيكي از آثار موفق در ادبيات كودك يعني داستان

ي از مجموعه. به انجام رسيده است"اي خوبههاي خوب براي بچهقصه"

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي استاديار زبان)1

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد زبان)2

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد زبان)3
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سي1387هشت جلدي فوق كه تا سال از ام رسيده، هشت داستان به چاپ
و مورد بررسي واقع شده در. اندهشت جلد مختلف از چاپ اخير انتخاب

 به صورت مورد بررسيهاي زبانيدادهتحليل گفتماني به انجام رسيده،
و كتاب استخراج از متن تصادفي و تأثير عوامل انسجام واژگاني، دستوري و

و حسن نق) 1976(پيوندي بر مبناي چارچوب نظري هليدي ش همراه با
و تحليل آنان در انسجام متن ادبي مورد نظر مورد  شده قرار گرفتهتجزيه

ي گر تجلي گسترده توصيفي حاضر نمايان-نتايج تحقيق تحليلي. است
يل درك مخاطبينهتسهاست كه موجبات عوامل انسجامي در متن داستان

و نوجوان  . استها را براي آنان به دنبال داشتهو موفقيت اين داستانكودك
و ارائه ي بسامد رخداد هر يك از عوامل ارجاع، اين تحقيق همراه با بررسي

و باهم گر كاربرد تحقيق به عنوان آيي در متن مورد بررسي، نمايانتكرار
. ها با توجه به تأثير بر جذب مخاطب استبندي متنمبنايي براي رده

و نوجوان، انسجام، تحليل:واژهكليد  بافت فتمان، سبك،گ ادبيات كودك
.بندي متن، ردهمتني
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ي ايرج ميرزازيبايي شناسي اشعار كودكانه

 دكتر محمد رضا نجاريان
ميايرج ميرزا گردد، زيرا يكي از معماران ادبيات نوي كودكان محسوب

مياو. سرود آگاهانه براي كودكان شعر مي و كالسيك شعر - در قالب سنتي
شع،گويد و نوآوري اما و معاني رش رنگ زمانه دارد هايي در زبان، مضامين

و صميمانه.شعر پديد آورده است يكي از داليل نفوذ شعر او لحن ساده
.است

برگرفته از فضاي از نظر سبك شناسي زباني،اوي كودكانهاشعار
و همه فهم است  در شعر او از ديدگاه سبك شناسي. مشروطيت ساده، گويا

و محتوايي، و مادر،فكري و ميهن پرستي، معلم، احترام به پدر راستگويي
مياو.قابل توجه استپاكدامني  و پدر را با هم و مهر مادر محبت مادر سنجد

ميو رنج و برتر و زحمات وي را واالتر :شمارد ها
!كشد رنج پسر، بيچاره مادر/ پسر رو قدر مادر دان، كه دايم

!تو را بيش از پدر، بيچاره مادر/ خواهش، كه خواهدبرو بيش از پدر
در قالب، تر محتواي اندرزي داردبخشي از شعرهاي ايرج ميرزا كه بيش

همگو با كودكان سروده شده استو گفت منظومة«،»مادر«شعر چون؛
:» نصيحت به فرزند«و شعر بلندي به نام» عباس قلي خان

 آماده خدمتش به جان باش با مادر خويش مهربان باش
ر از گفته با چشم ادب نگر پدر را اي او مپيچ سر

و ادبيات فارسي دانشگاه يزد)1  استاديار گروه زبان
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،»شوق درس خواندن«،» پسر بي هنر«: هايي مانندبديهي است مثنوي

و روباه« فنمي» كالغ و تنها تواند ويژگي و زبان كودك را آشكار سازد كر
تهاي بزرگخواست بأساالن براي و .راه آوردن كودكان استه ديب

كه از آن  عواملي چون تخيالت، نمادها، تشبيهات، تمثيل، طنز،جا
و حس آميزي ودراسطوره و شكل گيري شعر جذاب بودن زبان  ساختار

را داريم كه اشعار كودكانهمؤثرند؛ ما در اين مقاله سعي بر اين ي ايرج ميرزا
و تحليل كنيم و ادبي نقد .از ديدگاه سبك شناسي زباني، فكري

ش:واژهكليد .اسين ايرج ميرزا، شعر كودك، سبك شناسي،زيبايي
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 ملكي بيوك نوجوان اشعاردر تصوير

1نجفيان آزاده

 فارسي ادبياتدر كهناي پيشينهبا ظهورنواي واژه) image(»تصوير«

 علمدرو شده اشاره واژه اينبه ضمني طوربه بيانو معاني مبحثدر. است

 شده تعبير) استعارهو تشبيه ويژهبه(»خيال صور«به واژه ايناز بالغت

.است

 است نوجوانو كودك ادبياتي حوزه آشناي نام شاعرانازكييملكي بيوك

 هايكتاب نقاشيو تصويرگريبه نوجوانان، براي شعر سرودنبر عالوه كه

.پردازدمي نيز خود شعر

و)آن بالغي معنايدر صورخيال(تصوير جايگاه بررسي مقاله اين هدف

 نوشته اين. است ملكي بيوك اشعاردر يكديگربردو اين تأثيرو تصويرگري

 بودن تصويريبر تأثيريكيمل بودن نقاش آياكه شودمي آغاز پرسش اين با

تا بردمي كاربه اشعارشدراوكه تصاويري نوعكهاينو نه؟يا دارد اشعارش

 است؟ مرتبط بودنش تصويرگربا ميزان چه

 زير هاينامبااو نوجوان شعري مجموعه7در اساسي پرسشدو اين

 هواياز بخند،ليك پشت كمان، رنگين بالبر باران، ستاره: اندشده بررسي
.را سيب بگير بياورو پيادهدر ها،دريچهي كوچه صبح،
.ملكي بيوك نوجوان، شعر تصويرگري، تصوير،: واژهكليد

 شيراز دانشگاه فارسي ادبيات ارشد كارشناسي دانشجوي)1
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 تحوالت تصويرسازي در شعر كودك

 نژادحسن فاطمه
و اولين حلقه» تصوير« هاي در سال. كتاب اوستي ارتباطي بين كودك

تصويرسازي اين آثار هم مورد توجه،اخير با افزايش توجه به آثار كودكان
توان با ترسيم تصاوير كودك امروز را ديگر نمي. اي قرار گرفته است ويژه

هاي مند كرد؛ كودك امروز، كودك عصر تكنولوژي گذشته به كتاب عالقه
و و و موضوعات نوين هاي جود مخاطباني متفاوت با دورهنوين است؛ مفاهيم

. تابد قبل، لزوم ايجاد تحوالتي درعرصه تصويرسازي آثار كودكان را برمي
از توان نمونه ايجاد كتب مصور را مي ي هاي تصويري درعرصه نوآوري اي

هدف از پژوهش حاضر بررسي تحوالتي. نويسي براي كودكان دانستداستان
 آثار شعريبراي نيل به اين هدف،. ان استشعري كودك آثار از اين دست در

ب« كودكان گروه سني ي اخير به صورت اتفاقي در دو دهه»جو الف،
. اند شدهبررسي
.هاي تصويري ادبيات كودك، شعركودك، تصويرسازي، نوآوري: واژهكليد
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و طرحوارهبازنگري ادبيات كودك بر مبناي نظريه  هاي استعاره

1عليرضا نيكويي

2شراره باباشكوري

و روانشناسي شناختي، زباني انسان در سه حوزه -شناسي شناختي
و و مفاهيمي چون شناخت، استعاره شناسي شناختي، ما با مقوالت

دا) Schema(طرحواره  و كار ريم؛ به اين معني كه در اين چشم انداز، سر
و چند ساحتي شناخت، پديده )Multidimensional(اي است فرايندي

و .از بعد فرهنگي گرفته تا زيستي، رواني، مغزي ... 
مي بخش زيادي از آن ي فرهنگي دهد بر اساس زمينهچه در ذهن ما رخ

فطرحواره. گيرد شكل مي ميهاي شناختي به صورت و رهنگي شكل گيرند
ميكه تفسيرهاي ما را دربارهعالوه بر آن بهي جهان تعيين كنند،

و ها نوعي تجربهطرحواره. دهندعملكردهاي ما نيز جهت مي ي سازمان يافته
هاي شناختي ما را در فرهنگ به اند كه چارچوببندي شدههاي بستهدانش

و ارزشها، تصواي متشكل از ذهنيتعنوان مجموعه و رات، تصاوير ها
.زننداحساسات رقم مي

و مقولهها به سامانها نيز مانند طرحواره استعاره بندي دهي مفاهيم
و چه رسانند؛ بنابراين چه استعارهانسان از جهان پيرامون ياري مي ها

ميطرحواره و سبب شوند تا بتوانيم ها نقش مهمي در نظام شناختي ما دارند
و اطالعات جديد را بر مبناي مفاهيم عيني مفاهيم و تجربي– انتزاعي
و پيش فرض–هاي مفهومي چارچوب  دهي هاي فرهنگي، سامان شناختي

 گروه ادبيات فارسي–عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن)1

و ادبيات فارسيي رشتهدانش آموخته)2 )كارشناسي ارشد(ي زبان
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و پياژه در شناخت دنياي كودك. كنيم ان به اين نكته دست يافت كه انديشه
و يادگيري كودك با بزرگ و هر مرحله از تخيل بنيادي دارد سال تفاوت

و او در اين زمينه به طرحواره. اي داردرشد ساختار ويژه ، نمادين هاي علمي
.كندمفهومي اشاره مي

و جانسون(ي استعاره ما در اين مقاله بر مبناي نظريه -و نظريه) ليكاف
و و نسبت اين دو مفهوم با تجربه، انتقال، انطباق، فرهنگ ي طرحواره

و بررسي ادبيات كودك مي .پردازيم شناخت به نقد
. كودك، شناخت، تجربه، طرحواره، استعاره، فرهنگ:واژهكليد
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و دغدغه  هاي شاعران بررسي موضوع اجتماعي خليج فارس

م  فهومدر انتقال اين

1 وارثيمهد

ا 2يزدياعظم

گيهنيميتوجه به عناصر مل وي ارزشمي آن در انتقال مفاهيريو به كار

هايسنت بـر. بوده اسـتيتي ترباني متولي در شعر كودك همواره از دغدغه

 مناسـب در طـوليتـي تربي از ابزارهـايكـي اساس شـعر بـه عنـواننيهم

بسشيدايپ ازيكـي. از اموزشها را بر دوش بكشدياري خود توانسته است بار

رسيراهها و درفيـ موتيري بـه كـارگيتي تربي به اهداف عالدني كشف  هـا

م  باشديشعر كودك

و نوجوان همـواره تـالش كـرده انـد بـا در نظـر گـرفتن شاعران  كودك

و اشنا به ضم و به آنهـاني درون مخاطبريموضوعات ملموس  خود نفوذ كرده

ر و موس-متيدر قالب مرآنچهيو تصويقي وزن  خواسته اند انتقال دهنـدي را

 شـاعران بـايريـ مـسائل شـعر كـودك درگني از عمده تـريكياما اكنون.

منياممض و نو . باشدي تازه

ريدكترا)1 ي آموزشيزي برنامه

مدكارشناس)2 يموزشآتيري ارشد
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و نوجوانان به عنواني پرورش فكر كانون ز ناشـران عمـدهايكي كودكان

ا و نوجوان بخش عمده  از كارش را به چاپ مجموعـه اشـعاريكتاب كودك

. اختصاص داده استني دسته از مخاطبنيايشاعران برا

بي مقاله با بررسنيا در عنوان كتـاب شـعرچاپ50ازشي مورد به مورد

ي بـه بررسـ 1389 تـا سـاليشده توسط كانون از انقالب شكوهمنداسـالم 

هاجيخليضوع اجتماع مو و دغدغه اي فارس  مفهـومنيـ شاعران در انتقـال

.پرداخته است
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و عناصر آن  نگاهي به زيبايي شناسي شعر كودك

1نسرين وكيلي

ي هاي مطرح شده در زمينهدر اين مقاله ضمن پاسخگويي به پرسش

و نوجوان شامل و شعر كودك :كودك

ـ شعركودك چيست؟1

مي2  كنيم؟ـ از چه زماني كودك را با شعر آشنا

ميـ شعر به كدام3 و نوجوان پاسخ  دهد؟يك از نيازهاي كودك

و نوجوان چيست؟4 و تأثير آن بر كودك ـ ارزش شعر

و نوجوان با شعر بزرگ5 و اين ساالن چه تفاوتـ شعر كودك هايي دارد

 شود؟تفاوت از كجا ناشي مي

و عناصر آن به محور اصلي و ارزش زيبايي شناسي  مقاله كه شناخت

ـ( ـ تضاد ـ اغراق ـ تلميح ـ ايهام ـ كنايه ـ استعاره ـ مجاز، تشبيه ايجاز

و  و موسيقي مي...) پارادوكس، مراعات نظير، طنز، نماد و نشان است، پردازد

ميمي و جوشش دروني خلق و از تفكر هنري دهد كه يك شعر با الهام شود

و تخيل ناب سرشار استو . تصويرهاي ذهني

و پژوهش)1 و نوجوانانمترجم، كارشناس  گر ادبيات كودكان
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مي  و و عواطف ابعاد زيبايي شناختي آن قوي است تواند احساسات

و  و ذهن او را تقويت كند و نوجوان را برانگيزد، تخيل مخاطب كودك

و رواني او را ارضاء نمايد . نيازهاي ذهني

و يا به عبارتي عناصر و معنوي و تصويرهاي ذهني، صنايع لفظي عناصر

و در موارد  زيبايي شناسي در اين مقاله به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد

و نوجوانان چاشني اين تحليل خواهد  مختلف نمونه هايي از استعار كودكان

.بود
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دركاركرد چند سويه و صور خيال  شعر كودكي زبان، بيان
و درسي دوران ابتدايي( )با تأكيد بر كتب آموزشي

 دكتر محمد رضا يوسفي
 رقيه ابراهيمي شهرآباد

و تكنيكشعر كودك از ظرافت به اعتقاد صاحب نظران، هاي ها
ص خاصي برخوردار است و دريافتوو تنها در هاي رت آشنايي با عالم كودكي

 هر قدر شاعران با اين عوالم آشناتراًطبيعت. توان به آن پي بردكودكانه مي
ميزان توفيق. تر است بيشيين اشعارچنها در سرودن باشند، موفقيت آن

و سال جامعه هستند در گرو شاعراني كه مخاطب شعرشان قشر كم سن
و تصاوير شعري انتخاب زبان، بيان،يهعواملي چون نحو موسيقي مناسب

ش. قابل درك براي كودكان است از با بهره اعري بتوانداگر گيري هنرمندانه
 مسلماً،امكانات زبان اين عوامل را در شعر خويش به بهترين نحو اعمال كند

و انتقال پيام خويش نيز موفق -يكي از مهم. تر خواهد بوددر بيان مفاهيم
و كانه،دترين اهداف شعرهاي كو آموزش برخي از مضامين به زباني ساده

اي. صميمي است و القاپبر شاعر عالوه،گونه اشعارندر  معاني،ييام رساني
و تلقين عاطفي است و آن زيبايي آفريني . نقش ديگري نيز بر عهده دارد

و توانايي تصوير پس هر دريآفرين چه قدرت عاطفي  واژگان به كار رفته
و اينثير آن بر كودكان چشمأت،تر باشدگونه اشعار بيشاين  امرگيرتر است

و ادبيات فارسي)1 و استاد زبان .جامعة المصطفي العالميه استاديار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه قم

و عضو گروه علمي)2 و ادبيات فارسي  تربيتي مؤسسه آموزش عالي شهيده بنت-كارشناسي ارشد زبان

و ادبيات فارسي جامعه المصطفي العالميه.الهدي  واستاد زبان
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و تعابير غنيايمگر با برخورداري از گنجينه،ودشممكن نمي از. از واژگان
و صور ت خيال؛ طرفي امكانات هنري و استعاره، بيه،شچون از ...مجاز كه

و حاصل نوعي تجربتخيل شاعر مايه مي با اين، ذهني اوستيهگيرد
تزمينه و و باعث افزايش بار معنايي ميأهاي عاطفي در ارتباط است -ثير آن
آننوشته. شود و اشعار به طور اخص براي كه بر قدرت هاي ادبي به طور اعم
ون بايد بتوا،دنثير خود بيفزايأت و اندوه ند يكي از حاالت عاطفي چون غم

دارربه عبارتي از بياني قوي برخو.دنشادي را در مخاطب خويش برانگيز
و اين امر حاصل نمي آنباشند درشود مگر وخ شعركه شاعر ويش صداقت

 يعني از سر تصنع شعر نگويد بلكه حرف او برخاسته.صميميت داشته باشد
ن در اين مقاله سعي شده است با بررسي.ز بنشيندياز دل باشد تا بر دل

هاي دوران ابتدايي، چهار عامل؛ كاربرد زبان، قدرت بيان، صور اشعار كتاب
و موسيقي متناسب با روحيه كودكان مورد بر .رسي قرار گيردخيال

موسيقي، كتب مقطع زبان، بيان، صور خيال، شعر كودك،:هكليد واژ
.ابتدايي
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