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  ایرانها در ادبیات کودك بررسی شگردهاي هیچانه

  
اند و نه به روند که در گذر زمان نه ارزش خود را از دست دادهمیشمار اي از ادبیات کودك بهها گونههیچانه

راستی اسباب ماندگاري آنها در چیست که اند. بهآفرین بودهبخش و شادياند و همواره لذتفراموشی سپرده شده
ها و سنین مختلف ارتباط برقرار نسلي شود و با همهآنها حس نمیاي در اند و هرگز کهنگیاینگونه جاودانه شده

ي ادبی که موجب ها و شگردهاي این گونههاي فارسی و بررسی ویژگیرو به معرفی هیچانهکنند؟ پژوهش پیشمی
  پردازد.است، میپایداري، جذابیت و فراگیري آنها در میان کودکان شده
 استفاده) 2000استقرایی میرینگ ( - قیاسی تحلیل محتواياین پژوهش، پژوهشی کیفی است و در آن از روش 

هاي عامیانه ) و نمونه1389( هیچ هیچ هیچانههاي معاصر از کتاب ي شعر، نمونهاست. براي این کار در شاخهشده
ي داستان نیز است و در شاخه) انتخاب شده1346( ي مردم ایرانفرهنگ عامیانه ها در کتابهاي بچهاز میان ترانه

هاي ) که در بررسی نگارنده با ویژگی1389بندي شده از سوي خسرونژاد (ي طبقههاي عامیانهآن دسته از افسانه
  است. کار گرفته شدهاند، بههیچانی همخوانی داشته

ها چه داستان اختار زبانی هستند. همچنین هیچانههاي فارسی بیشتر در بند فرم و سها نشان داد که هیچانهبررسی
به  - هاي زبان و موسیقی نهفته استکه در سازه-هاي شعر کودك را ترین ویژگیترین و ابتداییو چه شعر، بنیادي

ي گیري از موسیقی است. ویژگی برجستهي ارتباط زبانی با مخاطب خردسال، بهرههمراه دارند. چراکه بهترین شیوه
الفباي شعر ها توان گفت هیچانههاي هیچانی نیز همین نزدیکی و آمیختگی آنها با زبان شعري است. میانداست

ها وجود دارد. شود، ابتدا در هیچانهگیرایی شعر براي کودکان میهایی که سببکودك هستند زیرا تمامی ویژگی
هاي عامه دارد. این ها و متلادب شفاهی و ترانهترتیب هیچانه سبکی ویژه در ادبیات کودك است که ریشه در بدین

هاي آوایی و واژگانی، به قصد سرگرمی         هاي زبانی همچون توازنگیري از امکانات موسیقایی و سازهنوع ادبی با بهره
دهد. آنچه در  شکنی تشکیل میي آن را تناقض، معناگریزي و عادتو جوهرهآید وجود میآفرینی بهو لذت
هایی است که نوسان میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی را ایجاد                  ها نقشی برجسته دارد، مجموعه ویژگیهیچانه

                        گاهی براي پرورش ذهن بخشی استوار است؛ بنابراین جلوهو لذت گونگیها بیشتر بر بازيفضاي هیچانهکنند. می
  اند.آموزي هستند؛ به همین دلیل براي کودکان خردسال مناسبدك و زبانو خالقیت کو

بندي و به          توان آنها را از نظر کیفیت هیچانگی، درجههاي مورد بررسی میدر نگاهی کلی به شعرها و داستان
  ي محض تقسیم نمود. هیچانی، معناهیچانی و هیچانههاي زبانْدسته
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