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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Educational themes and value concepts play an 
undeniable role in shaping a child's personality, mind and worldview. However, one 
of the most widespread and beautiful types of children's literature in Iran, 
especially in the contemporary period, is the manifestation of educational 
literature in children's works. In such a way that many children and adolescent 
poets have paid much attention to this type of literature. "Assadollah Shabani", 
"Jafar Ebrahimi" and "Afsaneh Shabannejad" are prominent poets in the field of 
children's literature. Who have realized the role and importance of these concepts 
and have used it as a tool to cultivate a dynamic, capable and profound generation. 
The purpose of this study is to study and represent the social and educational 
elements and components in the works and poems of the mentioned poets. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that has been done by 
library research method and descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Findings show that the poems of the studied poets are based on social 
and educational themes and components such as: empathy, altruism, pacifism, 
hardworking spirit and patriotism. And socio-educational concepts are among the 
practical concepts of these three poets. According to the study, the component of 
"empathy" with 34./. In the poems of Jafar Ebrahimi, "Altruism" with 33./. In the 
works of the legend of Shaban Nejad, "peace-seeking" with 35./., And "patriotism" 
with 22./. In the poems of Assadollah Shabani, and the component of "effort" with 
19./. Jointly in the works of Jafar Ebrahimi and Assadollah Shabani; They have more 
frequency. 
CONCLUSION:  Educational literature has an important and effective role in raising 
children and institutionalizing educational, moral and social values. This type of 
literature has been the focus of children's poets and most of the contemporary 
poets in the field of adolescent children's literature have tried to advance the 
educational goals in the form of poetry. But contemporary children's poetry, in 
addition to artistic values, is a tool for education and training and educational 
teachings are in a high position in the poems of this period. 
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 مقاله پژوهشی
 پژوهشی در محتوای اجتماعی و تربیتی در شعر معاصر كودک

 (نژادجعفر ابراهیمی و افسانه شعبان اهلل شعبانی،)با تکیه بر اشعار اسد

 
 ، زهره نورایی نیا*مریم عالیی، مریم یوزباشی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهر ری، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
 

 

 چکیده:
در شکل دادن به  بسزاییذیر و نق  انکارناپ و مفاهیم ارزشی، تربیتی مضامین زمینه و هدف:

ترین و زیباترین انواع ادبی یکی از گسترده. لیکن بینی كودک داردذهن و جهان شخصیت،

ای كه كودک در ایران بویژه در دورۀ معاصر، جلوۀ ادبیات تعلیمی در آثار كودک است؛ بگونه

اند. بی توجه شایانی كردهبسیاری از شاعران كودک و نوجوان از میان انواع ادبی، به این نوع اد

از شاعران شاخص و مطرح حوزۀ « نژادافسانه شعبان»و « جعفر ابراهیمی»، «اسداهلل شعبانی»

ادبیات كودک و نوجوان هستند كه به نق  و اهمیت این مفاهیم پی برده و از آن بعنوان ابزاری 

پژوه  حاضر، بررسی و هدف اند. اندی  بهره گرفتهبرای پرورش نسلی پویا، توانمند و ژرف

 های اجتماعی و تربیتی در آثار و اشعار شاعران یادشده است. بازنمایی عناصر و مؤلفه

و روش ای كتابخانه پژوه  ۀای نظری است كه به شیوپژوه  پی  رو، مطالعه روش مطالعه:

 انجام شده است. توصیفی ه تحلیلی 

مبتنی بر مضامین و  اعران موردبررسی،های پژوه  نشان میدهد اشعار شیافته ها:یافته

طلبی، روحیۀ تالشگری و دوستی، صلحهای اجتماعی و تربیتی همچون همدلی، نوعمؤلفه

دوستی است. و مفاهیم اجتماعی ه تربیتی ازجمله مفاهیم كاربردی این سه شاعر است. وطن

با « دوستینوع»براهیمی، ./. در اشعار جعفر ا31با « همدلی»یافته، مولفۀ براساس بررسی انجام

در اشعار اسداهلل  ./.66با « دوستیوطن»و  ./.35با « طلبیصلح» نژاد،در آثار افسانه شعبان ./.33

 در آثار جعفر ابراهیمی و اسداهلل شعبانی بسامد ./. بطور مشترک44با « تالشگری»شعبانی، و 

 بیشتری دارند.

ی در پرورش كودكان و نهادینه كردن ارزشهای نق  مهم و مؤثر ادبیات تعلیمی گیری:نتیجه

بیشتر شاعران بوده و محور توجه شاعران كودک این نوع ادبی دارد.  تربیتی، اخالقی و اجتماعی

درجهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در قالب شعر معاصر حوزۀ ادبیات كودک و نوجوان 

ابزاری برای آموزش و تربیت ، ی هنریبر ارزشهاالوهع اند. لیکن شعر معاصر كودکتالش كرده

  های تعلیمی در اشعار این دوره، در جایگاه باالیی قرار دارد.است و آموزه

 4344شهریور  64 :دریافت تاریخ  

 4344مهر  35:  داوری تاریخ   

 4344آبان  45: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69 : پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شعر كودک، مفاهیم اجتماعی و تربیتی، 

 اسداهلل شعبانی، جعفر ابراهیمی،
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 مقدمه

در طول تاریخ بشر، ادبیات همیشه یکی از پرارزشترین و مهمترین الگوهای آموزشی و پرورشی انسانها بشمار 

ودكان و نوجوانان جای خود را در جهان باز كرده و بخ  های متعدد ادبیات، ادبیات كرفته است. در بین شاخه

یکی از مباحث ادبیات كودک در ایران، موضوعات و مفاهیم  .عظیمی از تربیت آنان را تحت تأثیر قرار داده است

ادبیات » .تعلیمی است كه موردتوجه بسیاری از شاعران و نویسندگان ادب كودک و نوجوان قرار گرفته است

ای هستند و بطور مستقیم یا رشتههای ادبی است كه آثار آن دارای ماهیتی میاندیمیترین گونهتعلیمی از ق

اثر تعلیمی اثری »(. درواقع میتوان گفت 4344)رضی، « های دیگر ارتباط دارندغیرمستقیم با دانشها و رشته

قی، مذهبی و فلسفی را است كه دانشی )چه عملی و چه نظری( را برای خواننده تشریح كند یا مسائل اخال

(. بنابراین هدف این نوع ادبیات، آموزش و تربیت است. 659)انواع ادبی، شمیسا: ص« بشکل ادبی عرضه دارد

ای برخوردار بوده است و در این میان، برای تعلیم و تربیت كودكان، آموزش غیرمستقیم همواره از جایگاه ویژه

های الزم را در تربیت كودک نق  بسزایی دارد و زمینهآید كه شمار میشعر از ابزارهای بسیار كارآمد و مؤثر ب

های خالقانه و غیرمستقیم، اند با شیوهشاعران ادبیات كودک كوشیدهپذیری كودک فراهم میسازد. برای جامعه

اده از مفاهیم تعلیمی و اخالقی را به مخاطب خود منتقل كنند و بدلیل عالقه و اشتیاق كودكان به شعر، استف

 این ابزار برای بیان مفاهیم تعلیمی از كارایی بیشتری برخوردار است. 

مطرحترین شاعران معاصر كودک و نوجوان پس  از« شعبانی اسداهلل»، و «ابراهیمی جعفر»، «نژادشعبان افسانه»

 اند. این شاعرانیافته نوجوان و كودک ادبیات در شدهتثبیت جایگاهی متعدد، آثاری انتشار با از انقالب هستند كه

های انگیزه و میزان درکهای تربیتی متناسب با مضامین و آموزه در گزین  مضامین و محتوا، توجّه فراوانی به

 ند. اعمل كردهفق مواجتماعی،  در انتقال مفاهیم عالیو  داشته كودکروانی 

است كه  سؤال محوری در آن، اینتحلیلی است و ه  روش تحقیق در این پژوه  به تناسب موضوع، توصیفی

 كاربرد بیشتری دارد؟    ،مهوردمطالعهه در پژوه  انشاعر اشعاردر های اجتماعی و تربیتی مؤلفه كدام

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار تحقیق و پژوه  در راستای امر مهم و تأثیرگذاری چون ادبیات كودک

كودک و نوجوانند و  آثار برایاثرگذارترین آثار شعری،  ادبیات كودک و بویژهتوجه به اینکه،  از این منظر بااست. 

پژوه   میرسد ، بنظرتعالیم تربیتی و ارزشهای اجتماعینیز با درنظر گرفتن لزوم و اهمیت آشنایی كودک با 

 .مناسب برای نیل به این مهم باشدپی  رو، تحقیقی 

 نۀ این تحقیق میتوان به این موارد اشاره كرد:از پژوهشهای مرتبط با زمی

وضعیت شعر كودک و  «البفراز و فرودهای شعر كودک و نوجوان ایران پس از انق»( در مقالۀ 4341حجوانی )

( در 4396مصطفی موسوی گرمارودی ) كرده است.توصیف و تحلیل  انقالب،نوجوان ایران را در سه دهه پس از 

شناسانه به موضوع نوعی نگاه آسیب ،هایی از شعر كودکنمونه ۀضمن ارائ «تا امروز شعر كودک از آغهاز»كتاب 

ه نقد شعر كودک و نوجوان را ارائه دادهای نظریه« از این باغ شرقی»( در كتاب 4395. سالجقه )داشته است

 است.
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 بحث و بررسی

 ادبیات و شعر كودک

و نیازهای آشنا و ناآشنای بشر است و كودكان بعنوان عضوی از ای از تراوش ذهن، احساسات درونی ادبیات، آیینه

 را كودكان فکریو  فرهنگی رشد از ایعمده بخ  جامعۀ بشری در داشتن آن سهیم هستند. ادبیات كودكان

رازكاوی ادبیات كودک و « )میکند بیان او برای را كودک نیازهای كه است ای از ادبیاتگونه»و آن  دارد برعهده

كودكی و ویژگیهای  عالم ارزیابی و انعکاس» از است و موضوع آن عبارت (34، محمدبیگی: صننوجوا

بنیادیترین » (. اما67، پوالدی: صبنیادهای ادبیات كودک« )شناسی دراماتیک، كمیک و تراژیک آنزیبایی

یات كودک را كودک پردازی در حیطۀ ادبیات كودک باشد، این است كه ادبواقعیت كه میتواند مبنای هر نظریه

 ای همزمان با عاطفه و شناخت كودک درآمیزد و موفق شود امکانآفریند، هر اثر مکتوب كه بگونهنمی

)دیگرخوانیهای « آمیزی افقهای دید و انتظارات آفرینندۀ خوی  و كودک را فراهم كند، ادبیات كودک استدرهم

ادبیات »شخصیت جوامع بعدی در آن شکل میگیرد.  ای است كهدورۀ كودكی پایه (.35خسرونژاد: ص ناگزیر،

)نیم قرن در باغ « ای بسیار مهم و زیربنای تحوالت ذهنی و فکری و اجتماعی آیندۀ كشور استكودكان پدیده

های مختلف دارای اهمیت است؛ بویژه اینکه باعث ادبیات كودک از جنبه(. »34شعر كودكان، یمینی شریف: ص

ارزشهای اخالقی و اجتماعی را به آنها انتقال میدهد؛ عواطف،  سی كودک میشود؛شناتقویت ذوق زیبایی

احساسات و تفکر را رشد میدهد؛ به نیازهای رشدی و روانشناسی كودكان پاسخ میدهد و فرهنگ و دان  بشری 

ن و پرورش های فردی و اجتماعی كودكاسازی برای رشد جنبهزمینه (.4394)پوالدی،  «را به آنها معرفی میکند

یکی از مهمترین شعر كودک  استعدادهای ذهنی و شکوفایی ذوق آنان از جمله اهداف ادبیات كودكان است.

ای آید و بعنوان یکی از ابزارهای تربیتی در این میان نقشی مهم ایفا میکند. آموزهبشمار میادبیات كودک  اركان

پیوند میان »هایی از رشد كودک كمک كند. به جنبهكه در ظرف شعر ریخته میشود، میتواند عاملی باشد كه 

كودكی و شعر بسیار نیرومند است. بسیاری از شاعران متوجه میشوند كه بار دیگر بسوی روزهای كودكی و 

از هر چیز، از خاطرات دوران ای است كه بی  های ویژهاند و اشعارشان دارای زمینههای آن دوران بازگشتهتجربه

 (.437)حکایت شعر، اسکلتن: ص« ایه میگیردكودكی آنها م
موضوعاتی كه در شعر كودک طرح میشود، بسیار حائز اهمیت است. مفاهیمی كه از دل این درونمایه بیرون 

 ک و نوجوان، بعددیکی از ابعاد مهم ادبیات كوآید، نق  اساسی در میزان تأثیر بر مخاطب دارد. لیکن می

همیت باعث شده محققان و شاعران در تعریف شعر كودكان و نوجوانان، بر است و شاید همین ا محتوایی آن

  كید كنند.أآن ت ۀشناسانهای فرمی و زیباییاندیشگی و فکری آن، بی  از جنبهۀ جنب

در شعر كودک و نوجوان توجه به چگونگی استفادۀ شاعران از معانی و مضامین رایج در ادبیات و خلق مضامین »

در محور عمودی شعر، موجب ایجاد برجستگی هنری میشود، قابل تأمل است؛ زیرا كوش   و معانی تازه كه

درجهت آفرین  مضامین و معانی بکر، لطیف، ارزشمند و واال نوعی شگرد هنری در خدمت گسترش دامنۀ 

مون و مض به خاص توجه (. با141)از این باغ شرقی، سالجقه: ص « معنایی و آفرین  زیبایی در این محور است

فرهنگی را محقق گردانید. از دیدگاه  و دینی تربیتی، آموزشی، اهداف از بسیاری میتوان كودک، در شعر درونمایه

اگر سنجیده انتخاب شود، پرورندۀ روح اوست؛ گسترندۀ ذهن اوست و نگاهدارندۀ »كیانوش، مضامین شعر كودک 

  (.453ایران، كیانوش: ص در كودک شعر« )او در مسیر سالمت كه طبیعت، او را ارزانی داشته است
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 مفاهیم اجتماعی و تربیتی در شعر كودک

دهی كند و ای را میتواند ساماندهی و نظامتعلیم، آموزش و تربیت از مهمترین مسائلی هستند كه هر جامعه

رورش دهد. انسان پذیر در جامعه برای ایفای نقششان بار بیاورد و پكودكان را از همان طفولیت، افرادی مسئولیت

پذیر نیست؛ تربیتی كه به كلیت رفتار انسانی شدن و به خصایص آن دست یافتن، جز از راه تربیت سالم امکان

 آموزشهای و تعالیم به نوجوانان و كودكان گیری از زندگی سالم را جزو اهداف خود میداند.توجه دارد و بهره

 یک كه هستند آموزشها و تعالیم همین. دارند نیاز بزرگسالی دوران به ورود برای مفیدی البته و متفاوت و متنوع

آل است كه از دیدگاه فارابی رسالت تربیت، پروراندن انسانی ایده» .میکنند آماده آینده در زندگی برای را فرد

ایران، )فرهنگ نهادهای آموزشی « پرورش عقالنی و اخالقی یافته و در پیشبرد آرمان و سعادت جامعه مؤثر است

مند دربارۀ آموزش و پرورش كودكان سخن ابن سینا نخستین كسی بود كه بصورت نظام(. »546كسایی: ص

)سالمی، « گفته است. از نظر وی هدف آموزش كودک رسیدن به ایمان و اخالق نکو و رفتارهای پسندیده است

ین مستعد كشت میداند كه از هر پذیری و تأثیرپذیری مانند موم و زم(. غزالی دل كودک را بجهت نق 4345

بدان كه كودک امانتی است در دست مادر و پدر، و آن دل پاک وی »جهت آماده و قابل تعلیم و تربیت است: 

پذیر است چون موم و از همۀ نقشها خالی است. چون زمینی پاک است كه هر چون گوهری است نفیس، و نق 

کنی به سعادت دین و دنیا برسد و مادر و پدر و استاد در آن شریک تخم كه در وی افکنی بروید. اگر تخم خیر اف

)كیمیای سعادت: « باشند و اگر برخالف این باشد بدبخت شود و ایشان در هرچه بر وی رود، شریک باشند

 (. 67ص

 اجتماعی و تربیتی اخالقی، مفاهیم و مضامین شامل معاصر، دورۀ در كودک شعر درونمایۀ و مضامین مهمترین

طلبی، همدلی، دوستی، صلحآموزش مسائل مهمی از مفاهیم اخالقی، تربیتی و اجتماعی از قبیل نوع .است

دوستی نق  انکارناپذیری در شکل دادن مهرورزی، مدارا، همکاری، تالشگری، احترام به بزرگتر، صداقت، و وطن

پذیری كودک فراهم میسازد. عههای الزم را برای جامو زمینهبینی كودک دارد به شخصیت، ذهن و جهان

هدفهای آموزشی و  بر عناصر متعارف شعری، بلحاظ اینکه عمدتاًالوهشعر كودكان عمعتقد است شعبانی  هللاسدا»

از ویژگیهایی برخوردار رفتاری را از صافی خود میگذراند، اجتماعی، مفاهیم تربیتی،  و را برعهده دارد علیمیت

 (.   31: ص سیدآبادی ،شعر در حاشیه) «رح نیستمط االناست كه در شعر بزرگس

 

 نژاد  اشعار اسداهلل شعبانی، جعفر ابراهیمی و افسانه شعبانو تربیتی  اجتماعیتحلیل محتوای 

اند از شعر بعنوان سعی كردهنژاد بعنوان شاعران معاصر كودک اسداهلل شعبانی، جعفر ابراهیمی و افسانه شعبان

یامها و ارزشهای پسندیدۀ اجتماعی بهره گیرند و بسیاری از مضامین تربیتی و اجتماعی ابزاری درجهت انتقال پ

اند با مطرح كردن بسیاری از ارزشها و مفاهیم اجتماعی با را در بطن آن مطرح نمایند. این شاعران تالش كرده

اندوزی و كسب جربهزبانی غیرمستقیم، زمینۀ تفکر و ارزیابی را در ذهن معصومانۀ كودک، فعال و فرصت ت

 سازند.بسیاری از مهارتهای اجتماعی را برای او مهیا 

های مهم و پركاربرد های شعری به بررسی و تحلیل محتوای برخی از مؤلفهدر این مجال، با آوردن نمونه

 اجتماعی و تربیتی در آثار و اشعار كودكانه سه شاعر یادشده میرردازیم. 
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 همدلی
 با بتدریج و میشود آغاز كودكی اوایل از آن نمودهای و هانشانه كه است مهم هیجانی اییهایتوان از همدلی یکی»

 ( ( Feshbach,1978 «میشود نمایان كالمی شکل در همدالنه احساسهای بیان زبانی، تواناییهای گسترش

« دارند به دیگران مهربانی و رفتارهای مراقبتی بیشتریكودكانی كه همدلی بیشتری دارند، نسبت»

.(Borba,2001) و اجتماعی را بهبود میبخشد و منجر به پیامدهای  النهآموزش همدلی، تواناییهای همد لیکن

ترین مفاهیمی است كه در ادبیات كودک و نوجوان بسامد باالیی دارد و د. این مفهوم یکی از برجستهمثبت میشو

 در محور عاطفی و تربیتی شعر كودک قابل بحث است.

مانده تنها/ نشسته توی خانه/ نکرده موی او را/ كسی در خانه شانه/ دل  خیلی گرفته/ نشسته پشت  عروسک»

بازی/ اتاق الله پرده/ برای الله انگار/ كمی هم گریه كرده/ چرا مانند هر روز/ كسی در فکر او نیست؟/ چرا از خاله

ه/ بخواند درس خود را/ عروسک جان چه میشد/ ساله حاال/ نمیداند كه رفتخالیست؟/ نمیداند كه الله/ شده ش 

 (.      3)پولک ماه، شعبانی: ص «ساله بودی/ خودت هم در دبستان/ كنار الله بودیتو هم ش 

پنداری كودک در پنداشتن حاالت مشابه برای خود و اشیاء )عروسک( و حس همدالنه با در شعر فوق، همذات 

ا و احساسات درونی یهیجهان را برحسب توانا كودكان بطور طبیعیاكه آفرینی است؛ چراو، محور اصلی زیبایی

ارپنداری هستند، فاقد توانایی قائل ندبینی و جاخودمیان ۀازآنجاكه كودكان در مرحل» خودشان ادراک میکنند.

« درک میکنند آنها كل جهان را زنده و سرشار از احساس میباشند.شدن حدّ و مرز بین خود و محیط 

در حیطۀ دید كودک »نشانگر ارتباط حسی كودک با عناصر و اجزای طبیعت است. این ویژگی . (4374،كریمی)

چیز بیشتر از آن جان دارد كه ما بزرگساالن میرذیریم. از دید او حتی جماد سخن میگوید و سخن میشنود، همه

مۀ عناصر برگرفته از طبیعت، لذا ه .(47ایران، كیانوش: ص در كودک )شعر« حركت میکند و به حركت وامیدارد

طبیعت جاندار و طبیعت بیجان اعم از گیاهان، جانوران و تمام اشیای پیرامون كودک، قابلیت وارد شدن به شعر 

ای از جمادات و نباتات و اشیا را در اختیار دارد كه مخاطب كودک را دارند. بنابراین شاعرِ كودک دامنۀ گسترده

كودک دارد. در « جاندارپنداری»ار میکند. این ارتباط مؤثر رابطۀ تنگاتنگی با خصلت بخوبی با آنها ارتباط برقر

مثال زیر، شاعر با استفاده از ساخت تصویرهای ذهنی مبتنی بر همانندپنداری، مقصود خود را كه همانا همدلی و 

به نحوی غیرمستقیم به  مهرورزی است، هنرمندانه بیان كرده است. بطوریکه مخاطب بعد از به پایان بردن شعر،

 پیامی ارزشمند و لطیف دست مییابد: 

ام كاری ندارد/ رنگ دارم/ او توی جعبه دانه دارد/ یک گربه هم دارم ولی او/ با جوجهای خوشمن جوجه»

ماشینی است این جوجۀ من/ یعنی كه او مادر ندارد/ اما همیشه مادر من/ گندم برای  میگذارد/ طفلک همیشه 

وجیک میکرد/ فهمیدم او قلب  شکسته/ دیشب زن اش تنها نشسته/ یک شب كه جیکشب/ در جعبهصبح تا 

پولک ماه، )« ام را دیگر از صبح/ پهلوی مرغ  میگذارمهمسایۀ ما/ میگفت: من یک مرغ دارم/ من جوجه

 (.  64شعبانی: ص

روانی مخاطب، حس همدلی را اند به تناسب خصوصیات شخصیتی و ویژگیهای روحی شاعران كودک تالش كرده

در او برانگیزند و به پرورش احساسات همدالنه در كودک برردازند. در شعر زیر مفهوم همدلی در قالب شخص و 

 بصورت غیرمستقیم به مخاطب انتقال مییابد:     
كردند از هم/  اخالقند/ قهر یا دعوا را/ زشت و بد میدانند/ یک شب اما آنها/ قهرپدر و مادر من/ هر دو خوش»

ای را ای در خوابم/ جوجهخانۀ كوچک ما/ شد پر از غصه و غم/ گریه كردم آن شب/ زود هم خوابم برد/ گربه



 63/ پژوهشی در محتوای اجتماعی و تربیتی در شعر معاصر كودک

 

میخورد/ من پریدم از خواب/ مادرم آب آورد/ بعد بوسید مرا/ پدرم نازم كرد/ صبح دیدم مادر/ باز هم خوشحال 

 (.4 ابراهیمی: ص مثل یاس،)« است/ پدرم آمد باز/ بر سر سفره نشست

كودكان احساسات و عواطفی را بهتر درک میکنند كه فاصلۀ زیادی با احساسات و عواطف خودشان نداشته باشد 

و حداقل زمانی خود، آنها را تجربه كرده باشند. در این شعر، راوی در بیان قصۀ دلتنگی خوی  با كالغی تنها 

   دنظر را تقویت مینماید:همانندپنداری میکند و این حس مشترک، معنی مور

آسمان آبی و صاف/ و هوای دل من بارانی است/ جز كالغی كه لب پرچین است/ هیچکس اینجا نیست/ »

 مینشینم لب حوض/ میشوم خیره به چشمان كالغ / میخزد توی دل غمگینم/ غم پنهان كالغ / من و او تنهاییم/

نژاد:  شیشه آواز، شعبان) «از نگاه  پیداست ین است/او به اندازۀ من غمگ با غروبی كه به رنگ دل ماست/

 (.  63ص
 

 طلبیصلح 

 ۀریش طلبیصلحود. جهانی تلقی میش آرمان یکو به معنای مقابل جنگ است كه  لغت آشتیمعنای هم صلح،

جویی است. مفهومی كه مرگ، سازش و صلح بشریت از بدو تولد تا لحظۀ. تمام تالش فرهنگ ما دارد عمیقی در

از همان كودكی باید آن را آموخت و حس كرد. لیکن از مسئولیتهای مهم یک شاعر است كه چنین مفهومی را 

رین مفاهیمی است كه در از باارزشترین و مهمتیکی طلبی صلح به زیبایی و سالست در شعر خود مطرح كند.

از سعی میکند این مفهوم در آثار شعبانی بسامد باالیی دارد. او اغلب شعرهای سه شاعر موردبحث كاربرد دارد. 

ر هر فرصتی به خوانندۀ خود خاطرنشان كند د و دوام بگیر طلبیصلحبرای بیان مفهومی واال مانند  شعریزبان 

  قابل تحسین است: كه صلح و آشتی و مهرورزی، ارزشمند و

های كوه/ چه باشکوه/ گشوده بالی از گیاه/ بسوی مهر/ بسوی ماه/ درخت را نگاه/ درخت را نگاه/ كه روی شانه»

 (. 46كه پرچمی/ برای صلح و دوستی/ به دست ماست/ شکست او/ شکست ماست )زمین ما، دل ما، شعبانی: ص

طب را به تأمل و نگرش در مسائل اجتماعی و زندگی میکند. مخا زیر،آموزش صلح و دوستی و آزادی در شعر     

گیری استفاده كرده است كه در شکل« قفس» و ،«مرغ»، «پرواز»، «قاصدک»شاعر در این شعر از نمادهایی مثل 

از قاصدک میخواهد به هر كجایی كه سفر  وی .و القاء اندیشه در خدمت نگریستن همراه با تأمل به زندگی است

 :ببردبا خوی  یغام صلح و دوستی را پ ،میکند

ای قاصدک ای قاصدک/ هرجا كه میخواهی برو/ با یک بغل پیغام صلح/ گاهی بیا، گاهی برو/ من صلح را در »

ای پر میدهم/ تا جشن گل برپا شود/ دامان صحرا ای وا میشود/ پروانهشعر خود/ پرواز دیگر میدهم/ تا غنچه

وش دریا میشوم/ هرجا كه مرغی در قفس/ من مژدۀ پروازها.../ هرجا كه خاموشی به ها/ آغمیشوم/ با ماهیان بركه

  (.41: ص)همان« آوازها... لب/ من شعلۀ

زیبا، و با سوق دادن نگاه مخاطب بسمت  و متعدد آمیزیهایحس و و تشبیهات توصیفات بکارگیری با گاهی شاعر

 آموزشی كه تا میبرد باال را اشعارش عاطفی انگیزد. او بارطلبی را در او برمیعناصر و اجزای طبیعت، حس صلح

 باشد:  درک قابل و محسوس میدهد،

 خواند/ زندگی زیباست روز هر را شعر این میتوان/ آسمان مثل زیباست، زندگی/ زمین مانند زیباست، زندگی»

 شعر/ هم میتوان سنگها گوش یتو/ نبود تنها زمین روی میتوان/ زد تکیه آسمانها بر میتوان/ كمانرنگین چون

 هم خنده چشمها در میتوان /كرد پرواز بیصدا گلها، روی/ شد دوست شاپركها با میتوان/ سرود را دوستیها خوب

 (.  34سبزپوش مهربان، ابراهیمی: ص)« كرد باز را چشمها تلخ ریخت/ اخم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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بهتر شعر خود به كودک بهره گرفته  یا در سرودۀ زیر كه شاعر از عناصر طبیعت برای ملموستر كردن و القاء

است. او در این شعر دست به نمادگرایی زده است و با الهام از كوه و دشت و نسیم و آسمان، نق  صلح و 

 دوستی را در هر دوره از زندگی كودک بااهمیت و تأثیرگذار جلوه داده است:

اند آنجا/ گرم و آرام، مثل یک لبخند/ تادهكوهها را ببین چه آرامند/ آسمان را چگونه میبوسند/ سربلند ایس»

جویباری كه آن طرف جاریست/ میکند زمزمه برای نسیم/ آسمان و نسیم و سبزه و دشت/ همه با هم چه 

 (. 61)مثل یاس، ابراهیمی: ص « ار میکارنددوستی دارند/ دوستانی كه مهربان هستند/ در دل هم به

 كه پندارانهجان دركی احساس؛ و زندگی از سرشار دركی است؛ شهودی و فیزیونومی محیط، از كودک درک»

 و اشیا سطح از میتواند براحتی خود فیزیونومی هوش ازطریق كودک. میکند احساس زنده را جهان عناصر همۀ

. (53بازیافته، كریمی: ص كودكی) «بگیرد حسی و روحی تماس آنها درونی هایالیه با كرده، عبور هاپدیده

 بصورت خود عاطفی بیان حاكی از توجه شاعر به این جنبه از خصلت و ویژگی مخاطب است و با سرودۀ زیر،

 كند:  عرضه مخاطب  برای جویی رامسئلۀ صلح غیرمستقیم قصد دارد
دوست دارم كه پر از گل بشوم/ مثل یک باغ پر از یاس سفید/ پر شوم از چمن و سبزه و گل/ خم شود روی »

اهی كه نسیمی سبک از/ گوشۀ باغ دلم میگذرد/ یک سبد خنده به دست  بدهم/ هر كجا سرم شاخۀ بید/ گاه گ

میرود آن را ببرد/ دوست دارم همه را باغ كنم/ عطر گل پخ  كنم توی هوا/ غصه را پرپر و پژمرده كنم/ گل 

   (.  44نژاد: ص)یک كاسه شبنم، شعبان« لبخند بکارم همه جا

 

 دوستی نوع

در است كه همواره مورد توجه بوده و  واالی انسانی و اجتماعیمفاهیم  بانی با همنوع از جملهدوستی و مهرنوع

ای كه هر شاعری درصدد بوده است این مفهوم بگونهاشعار كودكانۀ شاعران به اشکال مختلف ترسیم شده است. 

، به مخاطب  انتقال دهد در قالب زبان شعریرا در عمیقترین و ملموسترین شکل خود در شعرهای  بگنجاند و 

تر از دنیای پیرامون  نائل تا كودک بتواند از دنیای فردی و محدود خود فراتر رفته و به دركی عمیقتر و گسترده

گیری انتقال این مضمون مهم به كودک میتواند از همان عنفوان رشد و شکلدوستی و پرورش روح نوع آید.

بینی ای كه در این بین حتی نوع جهاندگاههای او داشته باشد؛ مسئلهشخصیت، تأثیری شگرف بر اعتقادات و دی

 الشعاع خود قرار میدهد. كودک را نیز تا همیشه تحت

ووارنگ است/ یکی به رنگ آبی/ چون آسمانها/ ها/ رنگوقتی كه با هم باشیم/ دنیا قشنگ است/ دنیای ما بچه»

د است/ زردی آفتاب/ یکی به رنگ نارنج/ تازه و شاداب/ یکی یکی به رنگ سرخ است/ اللۀ صحرا/ یکی به رنگ زر

ووارنگ/ چه مهربانیم/ در آسمان رنگها/ به رنگ نیلی/ نیلی دریا/ یکی بنفشه رنگ است یک گل زیبا/ ما همه رنگ

 (. 4ص كمان كودكان، شعبانی:)رنگین« كمانیمرنگین

او  دارد. مخاطبان  دوستی بهمهربانی و نوع آموزش در سعی موتیفها و نمادها یک سری با فوق، شاعر مثال در

 دوستی و به فکر دیگران بودن سوق دهد.   وسوی نوعای نمادین كودک را به سمتمیکوشد با شیوه

آمدیم و قایق/ لبریز خنده میشد/ با موجهای دریا/ دلها پرنده میشد/ من بودم و تو بودی/ با هم یگانه بودیم/ می»

با آب میگشودیم/ اكنون كنار ساحل/ ماییم و سنگ و شیشه/ ای كاش تا همیشه/ ای كاش تا  آغوش زندگی را/

نق  اصلی را در تقویت محور معنایی ، در این سروده عنصر عاطفه (.65بو، شعبانی: ص)شاعر و شب« همیشه...
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ه تربیتی را به مخاطب  مفهومی اجتماعیآمیزیهای زیبا، با بکارگیری توصیفات و حس شعبانی .شعر برعهده دارد

  خود انتقال میدهد.

 اینکه از كودک و كودک را با بیان توصیفی و روایتی از یک وضعیت روبرو میکندشاعر،  در شعر زیر نیز

برفی هم ناراحت است و آرزو میکند آدم خوابیده، كُرسی زیر و خانه در او و مانده بیرون سرمای در« برفیآدم»

دارد و شعر، با بار  برعهده شعر معنایی محور تقویت در را اصلی نق  عاطفه عنصر نمونه، این دور از سرما بود. در

 دوستی را در كودک پرورش میدهد: عاطفی مناسبی كه القا میکند، روح نوع

/ یخبندان است و سرد/ شبها اما كوچه/ مانده آنجا در او/ هستم اینجا در من/ مانده سرما توی/ كوچه در دوستم»

 نرم مثل مَخمل،/ سرم زیر بال / است گرم و است راحت/ اآلن كُرسی زیر/ بست خواهد یخ آه،/ فردا تا ستمدو

 بیحرفی آدم/ آرام است دوستم/ بود سرما از دور/ اینجا میشد گرم/ بود اینجا من، مثل/ هم او میشد كاش/ است

 (.43ص )مثل یاس، ابراهیمی: «است برفیآدم برف/ اسم  از جای  همه/ است

زیبایی نگرانی و دغدغۀ كودک را از خیس شدن پروانه زیر باران، و مهربانی و شعر زیر ابراهیمی بهیا در 

 دوستی  را با ساختن چتری از گلبرگها نشان میدهد: نوع

ید برای  از امروز شاید باران ببارد/ پروانه اما چتری ندارد/ میترسم اآلن/ باران بگیرد/ پروانۀ من آنجا بمیرد/ با»  

 (. 49)خورشیدی اینجا، خورشیدی آنجا، ابراهیمی: ص « چتر زیبا برگ گلها/ چتری بسازم/ یک

نژاد نمود بیشتری دارد و یکی از مواردی است كه او به افسانه شعبان كمک به همنوع در اشعاردوستی و نوع

ت و عواطف انسانی را در وجود نژاد سعی میکند احساساشعبان صورتی برجسته به طرح آن پرداخته است.

ای كه در نوع مسئلهكودكان رشد و گسترش دهد و به آنان بیاموزد تا درمورد همنوعان خوی ، بیتفاوت نباشند. 

جانبه كه در آن خود میتواند هنری باشد برای درنوردیدن مرزهای شخصی و رسیدن به احساسی سازنده و همه

 اندیشد:ها به خود نمیكودک دیگران را نیز درک میکند و تن

میتوان مانند آبی صاف و پاک/ از لب یک چشمه تا دریا رسید/ ابر شد باالی باال رفت و بعد/ بر لب خشکیدۀ »

ای با رقص خود بر صورتی/ نق  صحرا چکید/ میتوان با دستهای نرم باد/ در هوا چون بادبادک پر كشید/ لحظه

ای بیچاره شد/ میتوان در فصل خود یک النه ساخت/ سایبان جوجهیک لبخند زیبا را كشید/ میتوان با دست 

 (.   47نژاد: صشیشه آواز، شعبان)« ای بر كفشهای پاره شدسرما فصل برف/ وصله

دوستی را در وجود كودک نهادینه كند و بصورت در مثال زیر شاعر خواهان آن است تا در اشعارش حس نوع

به  -انداختن شال روی پیچک تنها–زیبایی، نوع نیاز را هم با تمثیلی زیبا تی بهفراگیر در جامعه ترویج دهد. او ح

 كودک آموزش میدهد كه به همنوع نیازمند خود كمک كند:

من ته باغ كسی را دیدم/ كه به دست  سبدی عاطفه داشت/ داشت در پای چناری غمگین/ تخم آواز قناری »

آمد و او شال  را/ روی یک ست بر گردن گلها انداخت/ سوز میمیکاشت/ دیدم او را كه در آن گوشۀ باغ/ د

كرد/ وقتی از باغ جدا شد دیدم/ « ها»بستۀ او را انداخت/ برف را از سر یک بید تکاند/ دست یخپیچک تنها می

 (.41)همان: ص« اش را بخشید/ به كالغی كه لب پرچین استصورت  خیس و دل  غمگین است/ سبد عاطفه

 

 شگریروحیۀ تال

به عبارتی دیگر تالش، خود  .پیوند تالش و كوش  با زندگی ناگسستنی است و این دو در كنار هم قرار دارند

. مداوم در زندگی میباشد تالش و كوش  پشتکار و حاصل، احساس رضایت خاطرزندگی است و داشتن 
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ودک در ضمن پرداختن به عناصر شاعران كای برخوردار است و ای كه در ادبیات كودک، از جایگاه ویژهمقوله

شعری و بشکل غیرمستقیم، به تقویت روحیۀ تالشگری در مخاطب پرداخته و آنها را به سعی و تالش و كوش ، 

به مخاطب این آموزش را میدهد كه برای رهایی در شعر زیر شاعر بصورت غیرمستقیم  اند.توصیه و تشویق نموده

وی با بیان وضعیت  برخوردار باشد.روحیۀ تالشگری از و  دكوش  برردازاز سختیها و مشکالت باید به تالش و 

به نوعی گریزی به یک نکتۀ آموزشی زده است و میخواهد خود و رنج و سختیهایی كه در زندگی متحمل شده، 

 ن به اهداف خود دست یافت:  به كودكان بیاموزد كه با تالش و زحمت میتوا

ها را دوست دارم/ تا میتوانستم و آموزگارم/ هم فکر كاروبار خویشم/ هم بچههم كارگر هم كارمندم/ هم شاعر »

خودم را/ رنگین و آهنگین سرودم/ با رنج و سختی، فقر و قحطی/ دنبال لبخندی دویدم/ هرگز كتاب كودكی را/ 

كودكان  تکه كار كردم/ اكنون تمام هستی من/ دستهایهرگز لباس نو ندیدم/ كف  قشنگی پا نکردم/ هی تکه

  (.4)زمین ما دل ما، شعبانی: ص« كمان استاست/ با دستهای كودكانم/ دنیا پر از رنگین
در باغ  /اش/ آبی به خود ندیدنخلی كه ریشه /ام/ در باغ آفتابستهرنخلم كه  /ام/ تا گل كنم در آبماهی نبوده»

-هستی زیست/ با آفتاب سوخت/ در باغ  یک لحظه چشم خود/ از زندگی ندوخت/ با آفتاب /هرگز نیارمید /آفتاب

بر  /صد خوشه آفتاب /نو شد، جوانه زد/ از تلخی آفرید/ شیرینی رطب /های خوی اش/ آت  زبانه زد/ در شعله

، دعوت به تالش و كوش  و هدف شاعر از این سروده .(45نژاد: صجشن گنجشکها، شعبان) «های شبشاخه

تحمل رنجها و مصائب تالش و پشتکار همراه با مستلزم  ،سیدن به كمالر مقابله با سختیهاست و بیان اینکه

  . است

ابراهیمی ازجمله شاعرانی است كه سعی میکند موضوع تالش و كوش  را با زبانی كودكانه و تأثیرگذار در 

ل ، تصویر كودكی را به نمای  میگذارد كه مشغو«برزیگر كوچک»او در شعری با عنوان  اشعارش منعکس كند.

 كار در مزرعه است و تالش میکند:

اش/ بوی نوبهار میدهد/ در نگاه مهربان او/ بوی های كودكانهزار میدهد/ خندهاش/ بوی یونجهبستهدستهای پینه»

خواب دیده میشود/ گویی عکس او ز خستگی/  توی آب دیده میشود/ كودک است و مثل مردها/ روی خاک كار 

 (.64ص آواز پوپک، ابراهیمی:)« عد/ روی اسب بار میکندمیکند/ یونجه میکند درو و ب

پزخانه میرردازد به بازتاب كار و تالش و كوش  كودک در كوره« زیر سقف آجری»نژاد در شعر همچنین شعبان

 و خستگی ناشی از كار سخت و تالش و پشتکار را مطرح مینماید:

میشد كه من در این گرما/ بروم توی سایه در خانه/  پزخانه/ كاشباز مثل همیشه مشغولم/ خسته پهلوی كوره»

«  ای زیباآجری را كه میرزیم امروز/ باز یک خانه میشود فردا/ خستگیهای دست ما روزی/ میشود سقف خانه

 (.44نژاد: صها، شعبانها و پروانه)پونه

 

 دوستیوطن

-قومی هویت و مردم و دفاع از میهن مفهومی است معطوف به عشق و دلبستگی بهپرستی میهن دوستی یاوطن

مر در ادبیات معاصر محسوب میشود و های مستمضمونی كه یکی از مهمترین درونمایه فرهنگی آن ملت.و  ملی

در حوزۀ  میهنی-و اشعار ملیهای وطنی سرودهپرداختن به آن در ادبیات كودكان نیز نمود پیدا كرده است. 

حس  و شدهمخاطب هویت و ملیت  گیریشکل باعثكه هستند  تأثیرگذاری مهم و هایسرودهادبیات كودک، 

در بیشتر است. وی شعبانی ن مفهوم از مفاهیم پركاربرد در اشعار اسداهلل دوستی را به او انتقال میدهند. ایمیهن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
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. شاعر از این نمادها برای برانگیختن و تجلی احساسات آورده استنمادهای وطنی را  خود،اشعار وطنی 

با توجه به قلمرو همین این نمادها ند و کپرستانه و ستای  سرزمین مادری در شعرهای  استفاده میمیهن

تشبیهات و در قالب « الوند»و  «صنوبر»همچون  یبا نمادهای ،زیر نمونۀدر برای مثال  .ساسات تفسیر میشونداح

 :است قلبی خود به وطن سعی در بیان احساس زیبا، هاییاستعاره

ریشه در خاک داری/ تاج خورشید بر سر/ آسمان تو آبی/ ساده و باشکوه  /ای صنوبر، صنوبر/ ای درخت تناور»

ود بر من آسان/ با تو هر شمی/ نیکبختی ۀسای /ات بر سر منسایه وه است// همزبان تو چشمه/ همنشین تو كستا

ها، شعبانی: ساز شاخه) «پرچم میهنی تو/ درخت منی تو/ توی دستان الوندای صنوبر، صنوبر/ تک رنج و سختی/

 .(9 ص

ند با کكوش  می و دوستی را بیان میداردهناحساس میدر این سروده كه با درونمایۀ میهنی است، شاعر یا 

عناصر فرهنگ ملی و تاریخی ایران را در ذهن عشق به میهن و در واقع  ،تركیب زبان شعر و محتوای آموزشی

 :مند باشندكودكان جای دهد تا به سرزمین و فرهنگ خودشان عالقه

و جنگل داری/ هم صحرا/ هم باغ و بستان زیبا زیبا زیبایی/ ای ایران/ میهن خوب مایی/ ای ایران/ هم كوه »

داری/ هم دریا/ هر جای تو قشنگ است/ سرتاسر/ تو مهربان با مایی/ چون مادر/ من یک دنیا خاكت را/ دارم 

 (.1)ای میهن من ایران، شعبانی: ص« دوست/ من این خاک پاكت را/ دارم دوست

ۀ خود موضوع عشق به وطن را در شعرش مطرح جعفر ابراهیمی نیز، بعنوان شاعری كه عرق ملی دارد، بنوب

 میسازد و كودک را تشویق به ساختن میهنی شاد و آزاد و آباد میکند:

ای/ پرنده خواند هوا خبر میدهد/ آمده فصل بهار/ چه سبز و زیبا شده/ برگ درخت چنار/ به روی هر شاخه» 

یکسره گشته آباد/ بیا با هم بسازیم/ میهنی شاد و  آواز/ نسیم نوبهاری/ دوباره میزند ساز/ حاال كه دشت و صحرا/

 (. 43)گلهای خنده، ابراهیمی: ص« آزاد

 دوستی را بیان میدارد:در نمونۀ دیگر، شاعر با تصویرسازی، از زبان كودک احساس میهن

گفت:/ خواهرم گفت: ایران/ كشور و میهن ماست/ مادرم گفت: ایران/ بهترین جای دنیاست/ بعد از او خواهرم »

پرچم ما سه رنگ است/ مادرم گفت: آری/ رنگهای  قشنگ است/ نیست در هیچ جایی/ بهتر از پرچم ما/ سبز و 

 (.45)خورشیدی اینجا، خورشیدی آنجا، ابراهیمی: ص« قرمز، سفید است/ من خودم گفتم این را

ریان انقالب اسالمی پرداخته است. نژاد به بازتاب رخدادهایی چون ورود امام به میهن و جو در سرودۀ زیر، شعبان

حس او در شعرش شور و شادی مردم در روز  ورود امام به میهن را بخوبی به نمای  میگذارد و از این طریق، 

 انگیزد:را در مخاطب برمیدوستی وطن

ر زد/ در وقتی كه تو آمدی دوباره/ از هر طرفی سریده سر زد/ در باغ، شکوفه شد شکوفا/ پروانه بسوی غنچه پ» 

خانه و كوچه و خیابان/ گلهای قشنگ خنده رویید/ گیسوی قشنگ سبزه آن روز/ با دست نسیم شانه میشد/ باغ 

 (.65نژاد: صها، شعبانها و پروانه)پونه« دل ما ز دیدن تو /سرسبز و پر از ترانه میشد

 

 گیرینتیجه
 اند.ادبیات تعلیمی و مفاهیم تربیتی توجه نشان دادهشاعران كودک و نوجوان ایران از میان انواع ادبی، بیشتر به 

محور توجه شاعران كودک از دیرباز،  ای در ادبیات كودک و نوجوان داشته است وبازتاب گستردهاین مفاهیم 

درجهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی تالش در دورۀ معاصر نیز، بیشتر شاعران حوزۀ ادبیات كودک بوده و 
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نژاد از مشهورترین شاعران معاصر این حوزه هستند كه اهلل شعبانی، جعفر ابراهیمی و افسانه شعباناند. اسدكرده

اند. در پژوه  پی  رو آثار و اشعار این سه شاعر، از به مضامین و محورهای تعلیمی در آثارشان توجه داشته

های شعری مربوط به و نمونهرار گرفت های تعلیمی، مورد تحلیل و بررسی قمنظر میزان توجه به مفاهیم و آموزه

طلبی، همدلی، صلحنتیجۀ این بررسی نشان میدهد كه مفاهیمی همچون: این مقوله در آثار آنها استخراج گردید. 

مفاهیمی هستند كه هستۀ مركزی بسیاری از اشعار كودكانۀ دوستی، ازجمله ، روحیۀ تالشگری و وطندوستینوع

ای كه هر سه شاعر، این مفاهیم را با زبان شعری و لحنی كودكانه و به ند. بگونهاین شاعران را تشکیل میده

./. در اشعار 31با « همدلی»یافته، مولفۀ اند. براساس بررسی انجامای غیرمستقیم در اشعار خود انعکاس دادهشیوه

 ./.66با « دوستیوطن»و  ./.35ا ب« طلبیصلح» نژاد،در آثار افسانه شعبان ./.33با « دوستینوع»جعفر ابراهیمی، 

در آثار جعفر ابراهیمی و اسداهلل شعبانی از  ./. بطور مشترک44با « تالشگری»در اشعار اسداهلل شعبانی، و مؤلفۀ 

 باالیی برخوردار است. بسامد
 

 اشعار شاعران موردمطالعه در فراوانی مفاهیم و عناصر اجتماعی و تربیتی

   عناصر              همدلی دوستینوع یطلبصلح تالشگری دوستیوطن

 شاعر        
  

 اسداهلل شعبانی ./.34 ./.64 ./.35 ./.44 ./.66

 جعفر ابراهیمی ./.31 ./.67 ./.35 ./.44 ./.49

 افسانه ./.64 ./.33 ./.64 ./.44 ./.9

 نژادشعبان

 

 نویسندگان مشاركت
واحد یادگار  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی دبیاتا و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامه پایان این راهنماییسركار خانم دكتر مریم یوزباشی . است شده استخراجامام خمینی )ره( شهر ری 

 در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم مریم عالیی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سركار خانم زهره نورایی نیا. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش

 

 قدردانی و تشکر

 .سرامی قدمعلی دكتر آقای ارجمند و فرهیخته استاد از تشکر و تقدیر اب
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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