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 چکیده
عنوان شگردی بالغی و عنصری زيباشناختی در شعر کودک کاربرد دارد و وصف و بیان توصیفی به

انه از خلّاقری گیگیرد. شاعران کودک با بهرهی آن، مورداستفادۀ شاعرانِ کودک قرارّمیهاگونهاشکال و 

و امکانات اين شیوۀ بیان، ضمن تقويّت وجه بالغی و هنری کار خويش، دستیابی به اهداف  ظرفیّت

ی، تقويّت قوۀ تخیّل، شخصیّتاصلی شعر کودک، يعنی توسعۀ نگاه کودکان به محیط، رشد ذهنی و 

قاله، ابتدا اهمیّت، کنند. در اين مهای کودکان را بر خود تسهیل میتلطیف عواطف و تعمیق انديشه

های وصفِ شاعرانه و اهمیّت بالغی آن در شعر کودک، همچنین چگونگی تأثیر آن بر قابلیّتکارکرد و 

يی از وصف و بیان وصفی که در آثار هشت هاگونهمخاطبان کودک تشريح شده است. سپس اشکال و 

، «وصف عینی»، «ذهنیوصف »شاعر مطرح کودک و نوجوان، کاربرد و بسامد دارد، تحت عناوين 

عالوه، ضمن همراه با شواهد هرکدام بررسی و تحلیل شده است.به« وصف روايی»و « وصف تصويری»

بر مخاطبان کودک ارزيابی شده  هاگونهها، میزان و کیفیّت تأثیرگذاری هريک از اين بررسی و تحلیل

ازنمايی وجه مادی و عینی ب ،آنواسطه و هدف از است. خاستگاه وصف عینی، مشاهدۀ دقیق و بی

عنوان نتیجۀ استفادۀ شاعر از امور عینی برای بیان ذهنیّات، به« وصف ذهنی»بیان شده، از  هاپديده

توصیفی مبتنی بر تخیّل با اعتبار زيباشناختی بارز « وصف تصويری»عواطف و افکار خويش سخن رفته، 

رواياتی شاعرانه و شده است که شاکلۀ آن،  معرّفیای از وصف گونه« وصف روايی»تعريف شده و نهايتاً، 

 گیرد. انگاری شکل میتمثیلی است که  مبتنی بر انسان
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 . مقدّمه1

وصف يا توصیف در معنای کلی، عنصری داستانی و شعری است که امکان ارائۀ تصويری 

سازد. در حوزۀ داستان، وصف، تصويری و بیرون را بر شاعر ممکن می از جهان درون

وجود و زمانی به (115: 1392نیاز، )بیثابت از يک منظرۀ خارجی يا حالت روحی است 

« بیندگويد که چه میبه ما می»و  کندمیف آيد که راوی، جريان داستان را متوقّمی

و به  (280: 1392)يونسی، و وجه عملی و ساده . وصف در داستان، با د(102: 1364)ايرانی، 

جهت، با دو ازاين (.851: 1387)کنان، گیرد دو صورت مستقیم و غیرمستقیم شکل می

حال، تفاوتی و درعین کندمیشباهت پیدا « صحنه»و « نقل»عنصر داستانی ديگر، يعنی 

ری ساکن به اساسی با آنها دارد؛ تفاوت اين است که برخالف وصف که طی آن، تصوي

ک و توأم با کُنش و گفتار را نشان آيد، صحنه و نقل، تصويری متحرّنمايش درمی

  .(115: 1392نیاز، )بی دهندمی

شود می تلقّیامّا وصف در شعر، روايتی توصیفی و بستری برای ترسیمِ احساس شاعر 

و ماهیّت و فراخور موضوع يابد. وصف در شعر بهو درحدّ عنصری زيباشناختی اهمیّت می

برخی از  تلقّیحال، تواند اشکالی مختلف بپذيرد. باايننیز متناسب با ساختار شعر، می

يا وصفی  (objective)ابژکتیو وصف، تنها يک گونه از آن، يعنی صرفاً وصف عینی يا 

. منظور از وصفِ (70: 1386)فتوحی، شاعر و شیء از يکديگر جدا باشند « منِ»است که 

ادن دقیق مشاهدات شاعر، بدون هرگونه دخل و تصرّف است که از آن با دعینی، نشان

)شفیعی نیز نام برده شده است « وصف برای وصف»يا « های خالصتوصیف»عنوان 

ای داشت و آن را بر وصف . نیمايوشیج به اين نوع وصف، توجّه ويژه(318: 1370کدکنی، 

گونه وصف داد. او اينود، ارجحیّت میتی مرسوم بکلّی و انتزاعی، نظیر آنچه در شعر سنّ

: 1357)نیمايوشیج، دانست مشاهده از سوی شاعر میرا نتیجۀ مشاهدۀ دقیق موضوع مورد

ی مختلف و هاگونه، امّا نیما وصف شاعرانه را به همین رويکرد محدود نکرد. او (52

تنها يکی از کاربست که وصف مادیِ محض و عینی، متنوّعی از وصف را در اشعار خود به

 ست. هاگونهآن 

های در تکوين جنبه« وصف»پرسش بنیادی پژوهش حاضر اين است که نقشِ   

بالغی شعر کودک چیست و بیان توصیفی دارای چه تأثیر و کارکردی در اين نوع شعر 

 تواند باشد؟می
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هايی شود و بیانِ وصفی، يکی از راهمايۀ شعر میوصف، موجب بسط و گسترش درون

رو، در سازد؛ ازاينت که القای غیرمستقیمِ پیام شعر را به مخاطبِ کودک ممکن میاس

ی برخوردار است. از ديگر کارکردهای وصف، مؤثّرشعر کودک از اهمیّت زياد و کارکردِ 

ی هاويژگیهايی متناسب با ايجاد پیوند میان دنیای ذهنی شاعر و کودک و نیز خلق فضا

شدن جهان تواند امکانی برای يگانهست. همچنین وصف، میادراکی و عاطفی کودکان ا

تجربی و مشاهدات شاعر و مخاطب باشد. شاعر با استفاده از بیان وصفی، دنیای کالمیِ 

سازد تا ترتیب، مجالی فراهم میاين. بهکندمیشعر را به فضايی ملموس و زنده تبديل 

يی را که موضوع توصیف هادهپديمخاطبان کودک بتوانند کیفیّت اشیا و اشخاص و 

وصف در شعر کودک  مختصّاتترين طور محسوس درک کنند. يکی از مهمّهستند، به

شود، محسوس و ملموس  تلقّیتواند عامل تمايز آن از وصف در شعر بزرگساالن که می

بودن و آمیختگی مناسب و طبیعی آن با  تخیّل و دنیای عاطفی کودکان است؛ شاعران 

به اين نکته توجّه دارند که کودکان، قادر به تداعی معانی تودرتو و  کودک معموالً

دامنه و متعارف و درحدّ پیچیده و درک تخیّل پردامنه نیستند؛ بنابراين، تخیّلی کم

برند و آن را در ساختاری دقیق و مؤجز، با عباراتی کارمیپذيرش مخاطب خويش به

. استفاده از زبان مناسب و دهندمیساده ارائه و زبانی ( 162: 1372شريف، )يمینیکوتاه 

حال منطبق با زبان معیار، امر مهمّی در پرداختِ توصیف فهم برای کودک و درعینقابل

ای زبانی که برخی وصف را بیش از هرچیز ديگر، پديدهبرای کودکان است؛ تاجايی

)سالجقه، کنند ريف میتر از ديگر عناصر تعدانند و نقش زبان را در تکوين آن، مهمّمی

1387 :240.)  
که مقصد نهايی وصف در شعر، ذهن مخاطب است و مخاطبِ کودک، در هر ازآنجايی

های موقعیّتزمان در حال تغییر است، شاعران کودک، نیازمند کسبِ آگاهی از شرايط و 

یرِ خوانندگان خود هستند؛ خوانندگانی که در ظاهر، مخاطبانی ساده و کودک به متغّ

خواهان عمل و فکر و احساس »رسند، امّا در واقع موجوداتی پیچیده و به تعبیری نظرمی

پیچیده، الزاماتی را در برابر شاعران کودک  واقعیّت. اين (42: 1356)بارتو، « قوی هستند

 واقعیّتهای متناسب با اين وجوی شیوهتا به جست کندمیو آنها را ناگزير  دهدمیقرار

را از بیان وصفی برای  جذابیّتدرک و دارای نند اشکالی کارآمد، قابلباشند و تالش ک

 کودکان بیابند.

عنوان نوعی خاص از مضمون شعری سخن گفته از وصف در شعر کودک و نوجوان به

شده و در کنار آن، از چند گونه مضمون ازجمله مضامینِ تمثیلی، رفتاری، آموزشی و 
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. حال آنکه وصف، شگردی (119-107: 1374انوش، )کیای نام برده شده است چندجنبه

تواند هر مضمونی آفرينی است که میای عام و بستری برای مضمونفراگیر و شیوه

ازجمله مضامین يادشده را دربرداشته باشد. در اين پژوهش که مبتنی بر کاربردِ اشکال 

، محمود (شاهد))جعفر ابراهیمی شدۀ کودک و نوجوان وصف در شعرِ هشت شاعر شناخته

کاظم محمّدنژاد، اسداهلل شعبانی، افشین عالء، ناصر کشاورز، محمود کیانوش و پوروهاب، افسانه شعبان

ی وصفِ شاعرانه در هاگونهبندی و تفکیک میان اشکال و انجام شده، نوعی طبقه مزينانی(

آمده، و اشکالی از وصف که در اين پژوهش  هاگونهشعر کودکان انجام گرفته است. 

است. انتخاب « وصف روايی»و « وصف تصويری»، «وصف ذهنی»، «وصف عینی»شاملِ 

های بیان قابلیّتبودن آنان و استفادۀ آنها از امکانات و جهت صاحب سبکشاعران نیز به

 وصفی، متناسب با جهان ذهنی و زبانی کودکان است. 

یان توصیفی، پژوهشی گرفته در حوزۀ وصف شاعرانه يا بی صورتهاپژوهشدر میان 

و کارکردهای آن بپردازد، يافت نشد.  هاگونهکه مستقالً به وصف در شعر کودک و 

کرد، نخست،  تلقّیشود آنها را زمینه و پیشینۀ اين پژوهش ی موجود که میهاپژوهش

يی است که دربارۀ کاربرد وصف در شعر شاعران فارسی انجام گرفته است؛ هاپژوهش

رضا محمّداز « های فارسیابزارهای بالغی و دستوری توصیف در غزل»ۀ برای مثال، مقال

وصف در شعر فارسی است که در نشريۀ  موضوعیّتای با حصارکی و همکاران، مقاله

به چاپ رسیده است؛ در اين مقاله، امکانات  (24، ش 1396) مطالعات زبان و ادبیّات غنايی

رده، در بیست غزل وی موردمدّاقه کارببالغی و دستوری که سعدی در توصیف به

از تورج عقدايی که در « بالغت وصف در داستان سیاوش»قرارگرفته است؛ يا مقالۀ 

چاپ شده است؛ اين مقاله به چگونگی  (25، ش 1394) ادبی شناسیزيبايیفصلنامۀ 

بخشی و تصويرآفرينی در داستان سیاوش پرداخته ماستفادۀ فردوسی از وصف برای تجسّ

از اکبر شاملو و همکاران، « های خاقانی برپايۀ نظريۀ تقابل دوگانهنگاهی به وصف»است؛ 

به چاپ رسیده  (233، ش 1395) زبان و ادبیّات فارسیمقالۀ ديگری است که در فصلنامۀ 

است. نويسنده در اين مقاله، اشعار وصفیِ خاقانی را از منظر نظريۀ تقابلِ دوگانه که 

های دوگانه بر محتوای شعر ن است، تحلیل کرده و تأثیر تقابلموردتوجّه ساختارگرايا

 خاقانی را نشان داده است.

ی هاپژوهشيا  پیشینه توانندمی که کودک شعر در وصف به مربوط یهاپژوهش دربارۀ

)محمود  شعر کودک در ايرانشمارآيند، نخست بايد از کتاب مرتبط با پژوهش حاضر به

در بخشی از اين کتاب که به اقسامِ مضمون در شعر کودک نام برد.  (1374کیانوش، 
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تعريف شده که نويسنده، « مضامین وصفی»ای از مضامین با عنوان پرداخته شده، گونه

از اين هدف از آن را واداشتن کودک به تماشايی شاعرانه بیان کرده است. کتاب ديگر، 
ايماژهای »ی تحت عنوان است که نويسنده طی بحث (1387)پروين سالجقه،  باغ شرقی

بر اين طور مختصر دربارۀ توصیف در شعر کودک سخن گفته است. افزون به« توصیفی

 دو، مقاالتی نیز با موضوعات نزديک و گاهی مرتبط با وصف در شعر کودک نوشته شده

از « بازتاب تشبیه در شعر کودک»که از جهاتی با پژوهش حاضر پیوند دارند؛ مقالۀ 

، ش 1391) شناسینقد ادبی و سبکشده در فصلنامۀ خواه و همکاران، چاپمظاهر نیک

شده در از داوود مدنی و همکاران، چاپ« شناسی زبان در شعر کودکنشانه»، مقالۀ (7

زبان و تصويرآفرينی »مقالۀ  ،(23، ش 1388) زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبريزفصلنامۀ 

پژوهشنامۀ ادبیّات کودک و شده در نسب چاپشريفاز مريم « در شعر کودک و نوجوان
از نسرين بیرانوند و « آثار ناصر کشاورز شناسیزيبايی»،  مقالۀ (3، ش 1381) نوجوان

و نهايتاً  (25، سال هفتم، ش 1394) ادبی شناسیزيبايیفصلنامۀ شده در همکاران، چاپ

از « در اشعار رحماندوستی زبانی و تصويرآفرينی هاويژگیترين بررسی اصلی»مقالۀ 

به چاپ  (2، سال پنجم، ش 1392) مطالعات ادبیّات کودکزاد که در  مجلۀ محمود صادق

 هستند.  هاپژوهشدست رسیده، ازاين
 

 . وصف در شعر کودک2

محور است که متناسب با نیاز و سطحِ درک، دار و مخاطبشعر کودک، شعری جهت

. شرايط مخاطب و الزاماتی (259: 1356)رازانی، شود توانايی و تجربۀ کودکان آفريده می

آيد، بايدها و نبايدهايی را در وجودمیمخاطب در شعر کودک به موقعیّتتأثیر که تحت

سازد که در و او را مکلّف به رعايت اصول و ضوابطی می دهدمیبرابر شاعر کودک قرار

. بیان وصفی و استفادۀ (22ج: 1374)شعبانی، شعر بزرگساالن مرسوم و معمول نیست 

تواند شاعران ترين امکاناتی است که میهای توصیف، از اصلیانه از شیوهخلّاقمناسب و 

طور روی، اغلب شاعرانی که بهرا در دستیابی به اهداف شعر کودک ياری رساند؛ ازهمین

با آن، گیرند و سرايند، از اين نوع بیان بهره میای برای مخاطبانِ کودک شعر میحرفه

شوند. اين اهداف در متن يا در موازات به چند هدف بنیادی شعر کودک نزديک می

 گیرند. ی و تربیتی قرارمیخلّاقهای اآموزه

دار است که شاعر استفاده از بیان وصفی در شعر کودک، رويکردی هدفمند و جهت

کودک را نشان های موجود در دنیای پیرامون و درون آيد تا زيبايیبا آن درصدد برمی
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های زيبا و مطلوب زندگی است؛ دهد؛ درحقیقت، تقديس زيبايی و تجلیل از نشانه

مايه و پیامی مثبت ی وصف در اشعار کودکان، همواره دارای درونهاگونهروی، ازاين

های منفی، وصف ها و مظاهر و نشانهبرای مخاطبان است، حتّی در مواردی که زشتی

دادنِ اهمیّت زيبايی و ايجاد انگیزه در مخاطب نهانِ آن، نشانشود، هدف اصلی و پمی

 هاست. برای کشف و درک زيبايی
 

 ی وصف هاگونه. 3

های متنوع قابلیّتمندی شاعرانِ کودک از کاربردِ گستردۀ وصف در شعر کودک و بهره

 اهگونهگیری تِ اين شاعران از الگوهای سبکی متفاوت، موجب شکلآن، همچنین تابعیّ

دارای وجوه تمايز  هاگونهتمايزی از وصف در شعر کودک شده است. اين و اشکالِ قابل

توان آنها های محتوايی و ساختاری بارزی که دارند، مینسبی هستند و براساس شاخصه

وصفِ »، «وصفِ عینی»ی هاگونهبندی آنها بر بندی کرد. طبقهرا از هم تفکیک و طبقه

کاری است که در اين نوشتار براساس « وصفِ روايی»و « وصفِ تصويری»، «ذهنی

شواهد شعری موجود در شعر هشت شاعر کودک صورت پذيرفته است. هريک از اين 

داشته باشند،  هاگونههايی که ممکن است با ديگر با وجود قرابت و همانندی هاگونه

 سازد. دا میی ديگر جهاگونهی مستقل و انحصاری هستند که آن را از مختصّاتواجد 

و  کردنبرجستهآن،  هدف و است شاعر واسطۀبی و دقیق مشاهدۀ برآيندِ «وصف عینی»

وصف »بازنمايی وجه مادی و عینیِ ابعادی از دنیای پیرامون مخاطبِ کودک است. 

آن، با استفاده از امور عینی، آن بخش از ذهنیّات،  ، توصیفی است که طیّ«ذهنی

، «وصف تصويری»شود. دنیای کودکان قرابت دارد، بیان می عواطف و افکار شاعر که با

گیری از توصیفی مبتنی بر تخیّل است که اعتبار زيباشناختی بارز دارد و در آن، با بهره

شگردهای شاعرانه ازجمله تشبیه، استعاره، نماد و ...، پیامی خاص به مخاطب انتقال 

لی را دربردارد که دارای دو اليۀ درونی و رواياتی شاعرانه و تمثی، «وصف روايی»يابد. می

گیرد. در اين نوع توصیف، عناصر انگاری شکل میبیرونی است و مبتنی بر انسان

 .شونديابند و واجد کُنش انسانی میانسانی می موقعیّتطبیعت، 

های مشابه بندی ديگر در حوزهبندی نسبی است و طبعاً مثل هر طبقهاين طبقه

و کاربردهای  هاگونهه ارايۀ مرزبندی دقیق و مطلق بینجامد و همۀ نخواهد توانست ب

طور مطلق بر شیوۀ کار همۀ تواند بهوصف در شعر کودک را دربرگیرد؛ همچنین نمی

 شاعران کودک و نوجوان تعمیم يابد. 
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واسطه، شکلی از وصف است که توصیف مبتنی بر مشاهده يا توصیف بیرونی و بی

يی از آن در اشعار کودکان کاربرد دارد. با اين نوع وصف که جنبۀ مادی و عینی هاگونه

تواند زندگی محسوس و مأنوس پیرامون کودک را به او نشان دهد. او با دارد، شاعر می

توانسته شناخته يا میدارد که از پیش میدر چیزی وامی تأمّلوصف عینی، کودک را به 

که از قبل ديده است. در اين  کندمیيی دعوت هاپديده، به ديدنِ بشناسد؛ به بیان ديگر

 تأمّلفرآيند، شاعر، اجزايی از طبیعت و اشیا را که ممکن است کودک در آنها دقّت و 

و شکلی برجسته از آن ارائه  دهدمیتر به او نشان کافی نکرده باشد، در قابی بزرگ

 . کندمی

ۀ دقیق شاعر در محیط پیرامون و استفادۀ پشتوانۀ اصلی اين نوع وصف، مشاهد

ويژه حسّ بینايی است. شاعر معموالً خود، بیرون از صحنه و در مناسب او از حواس، به

گونه که ديده است و در هايش را همانای قراردارد که موظف است ديدهبیننده موقعیّت

واقعی اشیا يا  مختصّاتها، عالم واقع وجود دارد، به خواننده نشان دهد. با اين وصف

واسطه و مجرد از ذهنیّات شاعر، به مخاطبِ کودک صورت بیموضوعِ موردمشاهده، به

کوشد بدون استفاده از ترفندهای شاعرانه و شود. درحقیقت، شاعر مینشان داده می

خیالی، کیفیّات موضوع موردمشاهده را توصیف و منعکس کند. او زمانی در اين کار 

خوبی ديده باشد و بتواند آن را بدون استفاده از ، بهکندمیه آنچه وصف يابد کتوفیق می

شکلی ملموس به خواننده انجامد، بهشدن کالم میشگردهايی که به غیرواقعی و انتزاعی

 گیرد و درکی بیگر قرارمیمشاهده موقعیّتانتقال دهد. با اين کار، خواننده نیز در 

 آورد. میدستهواسطه و عمیق از موضوع موردوصف ب

ويژه اشعاری که الی اشعار کودکان، بههای اين نوع وصف در ابتدا و در البهمصداق

های شود، وجود دارد. اين اشعار، دارای مصرعی پايین سروده مینّبرای مخاطبان گروه سِ

های زندگی و طبیعت را به کودکان نشان کوتاه و زبانی ساده هستند که زيبايی

طور عینی، ( بهobjectابژه: ينکه هدف غايی در اين اشعار، توصیف موضوع ). با ادهندمی

ای چون های سادهبدون دخالت ذهن و تخیّل است، امّا در مواردی شاعران از آرايه

کنند؛ البتّه تأثیر اين تشبیهات چندان نیست که ماهیّت عینی و تشبیه استفاده می

 دهد: شده را تحت تأثیر قرارواقعیِ امور وصف
ناودان از صبح زود/ شُر شُر و شُر کرده است/ آب باران کوچه را/ باز هم پر کرده است/کوچۀ ما باز »

 (4ب: 1374نژاد، )شعبان« هم/ مثل يک دريا شده/ چترهای رنگ رنگ/ زير باران وا شده
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سک ست/ اين عروآن عروسک در پا/ کفشِ کوچک دارد/ روی پیراهنِ او/ عکسِ يک پروانه»... 

 ( 19ج: 1374)ابراهیمی، « زيباست/ مثلِ گُل در خانه است...

شست/ های زيبا/ لباس سنگ بودند/ میان آب میکنار سنگ در آب/ دوتا خرچنگ بودند/ و جلبک»

 (12: 1374)پوروهاب و همکاران، « رنگ/ نُک او زرد و کوچکاردک/ دو بالش سبز کمتنش را بچّه

زند/ قوقولی  نشیند صبح زود/ بر لب ايوانمان/ بال بر هم مینگین کمان/ میتاج او رنگ انار/ بال او ر»

 (14الف: 1374نژاد، )شعبان...« دهدمیقوهای او/ خواب را پَر / قوقولیدهدمیسر 

رفت/ يک اسبِ سفید، پیش او بود/ آن مرد ولی آن دور، کنار تپۀ ده/ يک مرد، میانِ جاده می»... 

خورد/ يک جوجه کالغ کوچک و شاد/ بر رۀ کوچک از لب جو/ آرام و قشنگ آب میرفت/ يک بپیاده می

 (   3: 1372)ابراهیمی، « خورد...روی درخت تاب می

های وصفی، ارايۀ ترسیمی محسوس پیداست که قصد اصلی شاعران در اين مصداق

در صورت و روی، دخل و تصرّف چندانی مشاهده است؛ ازاينی قابلهاپديدهاز عینیّات و 

بینیم در اين شواهد، تا جای که میاند؛ چناندر ماهیّت اشیا و امور بیرونی انجام نداده

نگری و گیری از شیوۀ جزئیممکن از امور ذهنی و کلی دوری شده و شاعران با بهره

پردازند تا هايی از زندگی و طبیعت میها يا جلوهدادنِ تکهنگاری، به نشانلحظه

( objectivityابژکتیويته: ده از حضور اشیا و موجودات را با کیفیّتی عینی )زن ایصحنه

ناودان و صدای شُرشُر آب باران و پُرشدنِ کوچه از آب در نمايش دهند. در مصداق نخست، 

دادن مشاهده است که شاعر درصدد بازسازی و نشانقابل ایصحنهاثر بارش باران و باقی ماجرا، 

ای از يک عروسک که مده است. در مصداق دوم، توصیف ظاهری و سادهآن به مخاطبان برآ

پیراهن او دارای نقش يک پروانه است، ارايه شده است. در شاهد سوم، از اجزای طبیعت، با 

شويد و ...، وصفی عینی اردکی که تنش را میها و بچّهدادنِ دو خرچنگ، کنار آب، جلبکنشان

توصیفی عینی از خروس و صدای خروس به هنگام ی، داده شده است. شعر بعددستبه

اندازی روستايی و طبیعی محسوس از چشمصبح است و آخرين شاهد شعری، توصیفی 

نوشد و رود، برۀ زيبايی که از لب جوی، آب میاست؛ مردی که همراه با اسب از میان جاده می

 بیعی و روستايی هستند.انداز طخورد، اجزای اين چشمجوجه کالغی که روی درخت تاب می

گرِ صحنه يا راوی، بیرون از توصیف موقعیّتهای وصفی، شاعر در در اين مصداق

اندازهايی که ديده، ياری ، او را در توصیف عینی چشمموقعیّتواقعه قرارگرفته و همین 

نچه راوی وصف کرده است، جنبۀ ذهنی و دور از دسترس برای مخاطب رسانده است. آ

 مشاهده برای آنان است. وماً در حیطۀ تجربۀ کودکان و قابلندارد و عم
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رغم استفادۀ شاعر از عناصر بیرونی، وصف منظور از وصفِ ذهنی، توصیفی است که به

ای در میان نیست و شاعر موردمشاهده )ابژه(آيد؛ زيرا موضوع شمارمیدرونی و انتزاعی به

. هدف کندمیرا که در حافظۀ او جا گرفته است، توصیف  يیهاپديدهدرحقیقت، اشیا و 

نهايی در اين نوع وصف، ترسیم ذهنیّات و بیان عواطف و افکار شاعر است. او از امور 

ديداری آنها را به خواننده نشان  واقعیّتگويد، بدون آنکه ديدن سخن میعینی و قابل

 دهد. 

يابند و ون به اين اشعار راه میعناصر مختلف و متنوعی از طبیعت و دنیای پیرام

گیرند. اين عناصر با ورود به شعر، وجه عنوان امکان و ابزاری در خدمت شاعر قرارمیبه

ذهن و نگاه مخاطب را  توانندمی؛ بنابراين، ندهندمیعینی و جنبۀ واقعی خود را ازدست

و فضايی  موقعیّتمشاهده و عینی رهنمون شوند. شاعر، آنها را در به سمت دنیايی قابل

، بلکه مبتنی بر منطقی ذهنی و نشاند که نه منطبق بر نظام طبیعی و هیئت واقعیمی

گونه  يی که در اينهاپديدهو هويّت واقعی اشیاء و  موجوديّترو، خیالی است؛ ازاين

بازد. اين امر، عمدتاً با ايجاد مناسباتی ذهنی میان شود، رنگ میها استفاده میوصف

کنند، انجام هايی که دنیای درون يا عواطف و احوال شاعر را نمايندگی میء و نشانهاشیا

 شود. می

های اين مدعا در شعر کالسیک فارسی بسیار است؛ نظیر ايجاد رابطۀ مصداق

تشبیهی میان چشمِ معشوق با گل نرگس، يا قامت او با درخت سرو. در اين گونه 

که  مشبّهندارد و  مشبّه معرّفییهی جز برای و توج موضوعیّتبه، مشبّهتشبیهات، 

تواند شود؛ به بیان ديگر، مخاطب نمیمطلوبِ شاعر است، از اهمیّت زيادی برخودار می

به، يعنی گل نرگس و درخت سرو دست يابد؛ همشبّو درکی عینی و واقعی از  تصوّربه 

اهده هستند، اين در حالی است که نرگس و سرو در جهان واقع وجود دارند و قابل مش

ت چشم و قامت معشوق برای وی است، بر امّا شاعر ذهنیّت خود را که همان مطلوبیّ

مشاهدۀ خود را از شود که وجه قابل. اين امر سبب میکندمیوجودی آنها غالب  واقعیّت

 دست بدهند و به بخشی از ذهنیّت شاعر تبديل شوند.  

هايی در میان اشعار کودک نیز وجود دارد. برخی شاعران با چنین چنین نمونه

اند. اين اشعار، ی طبیعت پرداختههاپديدهمنطقی به وصف دنیای پیرامون و اشیا و 

های واقعی اشیا ها و جنبهگاهی دارای فضاسازی مناسب هستند و حتّی در مواردی جلوه

حال، فاقد کارکردِ عینی، در حدّ نیاز مخاطبان بااين يابد،و طبیعت هم در آنها نمود می
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پردازند و صرفاً کودک هستند؛ زيرا در آنها عناصر عینی به ايفای نقشی از آنِ خود نمی

شوند؛ برای مثال، اگر در آن از هايشان  میقابلیّتو  واقعیّتدار وظايفی بیرون از عهده

ای قابل عنوان پديدهطبیعی، به تشود، درختی واقعی با خاصیّدرخت سخن گفته می

تواند شود که فقط میشود، بلکه به درختی اشاره میديدن به کودک نشان داده نمی

 به يا مثال و مصداقی برای مدعای شاعر باشد:  مشبّه
های در دلِ کوچک خود/ باغی از گل دارم...  باغ سرسبز دلم/  هست خیلی کوچک/ پُر ز گل»

ها/ گلی از مهر خداست/ گل ديگر مادر/ گل ديگر باباست/ تک/ يک گل از آن گلقشنگ/ با هم اما تک

بوست/ باغ سرسبز دلم/ باغ خزان و خوشهايم/ بیيک گلت از دوست/ يکگل سرخی دارم/ از محبّ

 (5: 1371)ابراهیمی شاهد، « هاست...زيبايی
رنگ و زيبايی/ يی/ گلی، خوشتو گاهی در خیال من/ به شکل موج و دريايی/ کويری، کوه و صحرا»

میبینم/ تو پنهان بینم/ اگر در خواب هم باشم/ تو را در خواب میها گاهی/ تو را در آب میکنار چشمه

)کشاورز و همکاران، « ها، بوها...گاهی/ میان چشم آهوها/ تو را احساس بايد کرد/ میان رنگ شوی

1368 :14) 

/ عکس مرغابیها/ توی آن پیدا بود/ غنچۀ چشمانش/ يک مهربان بود و دلش/ مثل يک دريا بود»

شد/ مثل خنديد/ دل ما وا میسبد شبنم داشت/ شاخۀ دستانش/ يک قناری کم داشت/ وقتی او می

 (17: 1368)مزينانی، « شد...اينکه قلبش/ خانۀ ما می

غمناک/  يک خندۀ گرم/ در چهرۀ من/ خورشیدِ روشن/ در آسمان است/ يک دانۀ اشک/ در چشم»

زاری/ در نوبهاری/ دنیا بهشت است/ وقتی که بر دامن خاک/ سیل روان است/ وقتی که شادم/ دل سبزه

 (6: 1370)کیانوش، « تر از کوه/ دنیا چه زشت استدل شد از بار اندوه/ سنگین

های شاعرانۀ ملموس قرارداد؛ زيرا به هايی را در ردۀ توصیفتوان چنین وصفنمی

نِ فضاهای طبیعی و محسوس، فضای ذهنی و عوالم شاعر را نمايش دادجای نشان

وجوست، مضامین و عنوان مضمون و تصوير در اين اشعار، قابل جستنچه به. آدهدمی

ات ذهنی شاعر است و تصوّرگر های اين اشعار، نمايانمفاهیمی انتزاعی است. توصیف

. در شعر نخست، از باغ و گل دهدیمطبیعت و اشیا را به بیننده نشان ن واقعیّتچیزی از 

دست سخن گفته است، امّا اين مظاهر، اعتبار وصفی و عینی ندارند و و مظاهری ازاين

صرفاً برای توصیفِ امور انتزاعی، يعنی مهرِ خدا و محبّت مادر، پدر و دوستان در شعر 

مه، آهو و... که اند. در مصداق دوم نیز موج، دريا، کوير، کوه، صحرا، گل، چشکاررفتهبه

عینی و ملموس هستند و حکم ابزاری برای  موجوديّتعناصر طبیعت هستند، فاقد 

اند. در شعر سوم هم باوجود اينکه شاعر از توصیف مخاطبِ خاصِ شاعر را يافته

يی چون دريا، مرغابی، غنچه و قناری نام برده است، به توصیفِ مهربانی فردی هاپديده

هد شعری بعدی نیز موضوعِ وصف؛ خنده، اندوه، اشک و شادی پردازد. در شاخاص می
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زار مشاهده مثل خورشید، آسمان، سیل، سبزهاست که با استفاده از عناصر طبیعی و قاب

 است.و ... توصیف شده 

ی آن توجّه دارند، امّا هاپديدهها شاعران به طبیعت و مظاهر و در اين گونه وصف

نگاهی انتزاعی و ذهنی )سوبژکتیو( است؛ چون از عناصر  نگاه آنها به طبیعت، اساساً

کنند. در آنها، جز انتقال پردازی استفاده میطبیعت در حدّ ابزار و امکانی برای تخیّل

ی بیرونی، به اشکال ديگر هم هاپديدهگیری از پیام و تأثیری عاطفی که شاعر بدون وام

رد. درحقیقت، شاعر با استفاده از امور گیق کند، کاری صورت نمیتوانست آن را محقّمی

. کندمیعینی و واقعی که مخاطبِ کودک با آنها آشناست، تعبیرهای ذهنی خود را بیان 

معنی که از عناصر  او از پیش قصد کرده است تا دربارۀ امری ذهنی سخن بگويد؛ بدين

معلوم استفاده صورت امکاناتی برای بازگويی انديشه، عاطفه و معنايی ازپیشعینی به

 .کندمی
 

 . وصفِ تصویری3–3

های گوناگونی از بیان توصیفی و وصف تصويری، توصیفی تصويرمحور و برآيندِ ترکیب

خیالی است که در شعر کودک رواج دارد و در آن از شگردها و عواملی تصويرآفرين 

يه يا نگرش مابرند. در اين نوع وصف، درونچون تشبیه، استعاره، نماد و ... بهره می

گیرد. شاعر الی تصاوير قرارمیآيد، در البهشمارمیسراينده که ساخت پنهانِ ذهنی او به

با ترفندهای زبانی و استفاده از برخی شگردها پیوندی خاص میان مفاهیم نهفته در شعر 

و از اين طريق، معنا، پیام و انديشۀ موجود در شعر را  کندمیو صور خیالی آن ايجاد 

 بخشد.ار زيباشناختی و کیفیّتی شاعرانه میاعتب

دقیق او در  تأمّلهای تصويری، هم مشاهدۀ شاعر در امور بیرونی و منشأ وصف

، و هم تصرّف وی در اشیا و عینیّات است. او تخیّل خويش را در هاپديدهات اشیا و جزئیّ

یئت و نچه وجود دارد و قابل مشاهده است، در هسازد و آمشاهداتش منعکس می

تر، تعبیر و برداشت خیالی خود را از امور ؛ به بیان سادهکندمیکسوتی جديد ارائه 

. با اين رويکرد، توصیف شعری، بُعد عاطفی و احساسی کندمیبیرونی ترسیم و توصیف 

که معانی عام و موضوعات و مضامین عمومی، وجه انحصاری و طوری؛ بهکندمیکسب 

 يابند.متمايز می

شاعر که عمدتاً برآمده از جاندارانگاری است، در تکوين وصف تصويری نقشی تخیّل 

توان يافت که از شگرد ای در اشعار کودکان میاساسی دارد. کمتر تصوير شاعرانه
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توجیه است: يکی؛ جاندارپنداری يا تشخیص بهره نبرده باشد. اين امر از دو روی قابل

ی کودکانه؛ و ديگر، کارآمدی آن در ايجاد صور مناسبتِ جاندارپنداری با تخیّل و دنیا

 خیال مناسب برای کودکان است.

ای دارد. دلیل اين امر، استفادۀ ويژه جذابیّتهای تصويری برای کودکان وصف

پردازی مخاطبان کودک همانندی و شاعران از نوع تخیّلی است که با شیوۀ تخیّل

 نزديکی دارد:
را برای من تکان داد/ سوار يک دوچرخه بود و از دور/ به من  بهار آمد میان کوچۀ ما/ و دستش»

گُلی بود/ به روی آستینش شاپرک داشت/ رکابش خورجین سبزش را نشان داد/ کت و شلوار سبزش گُل

زد/ به جای زنگ، چرخش قاصدک داشت/ کالهش صورتی بود و نگاهش/ مرا ياد چون پرستو دور می

از خورجین، گُلی را/ درآورد و به پیش پايم انداخت/ گُلم را از زمین  کبوترهايم انداخت/ کمی خنديد و

« برداشتم زود/ به دنبالش سر کوچه دويدم/ بهارم را و لیکن در خیابان/ میان آن همه ماشین نديدم

 (21: 1368)مزينانی، 

صدايی زد/ با های باغ جريان داشت/ يک نفر باغ را صدا میهای چنار/ در نفسبوی خواب درخت»

ها پر زد/ های چنار رقصیدند/ خواب از چشم ريشهکه بوی باران داشت/ در مسیر صدای نمناکش/ شاخه

 تصوّرزد/ يک نفر مثل يک ها را دوباره هم میها توی خاک خنديدند/ باغ در زير ريزش باران/ پلکريشه

 (22الف: 1374نژاد، )شعبان« زدسبز/ داشت در ذهن او قدم می

های خیس و غمگینم/ پُر شده از بوی ها/ دسترسد آواز پوپکنگین کوهستان/ میاز لب س»

رويد/ هايم باد/ از نگاهم ابر میوَزَد بر چشمگويد/ میهای کهنه میها/ قصّهها/ کوه، با آواز پوپکجلبک

ماند/ پر کوه میای بر هايم/ لحظهای از کودکیخواند/ سايهام از دور/ کوه را در باد میهای خستهچشم

« چینمها را/ باز هم از کوه میهای خیس و غمگینم/ سیب کال کودکیها/ چشمشده از بوی جلبک

 (23ب: 1374)ابراهیمی شاهد، 

وصفیِ همانند هستند، سه سروده از سه  موضوعیّتها که تقريباً دارای اين مصداق

بکی در اين اشعار که های سرغم وجود تفاوتشاعر سرشناس کودک و نوجوان است. به

بديهی و طبیعی است، مشترکاتی نیز میان آنها وجود دارد؛ هر سه شاعر، بدون آنکه 

بندی و رنگ، کاربرند، با استفاده از فضاسازی، ترکیبای بهتصاوير و تعبیرات کلیشه

ای اثرگذار در بیانی تصويری را سامان بخشیده و از منظری خاص درصدد وصف حادثه

اند. حادثۀ مورد وصف آنها رسیدن فصل بهار و دگرگونی اساسی در آمدهطبیعت بر

 طبیعت و زندگی است. 

 يکآن، هیچ از استفاده بدون رسدنظرمیبه که است ديگری مشترک وجه جاندارپنداری

توانستند اين شدند و نمیتصويری نمی فضاهای خلق و عناصر شاعران، قادر به طراحی از
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هايی انگیز وصف کنند و از آن، جلوها را با بیانی تصويری و خیالفاق طبیعی و آشناتّ

 درک برای مخاطب کودک بیافرينند.ديدنی و قابل
 

 . وصفِ روایي 3-4

شاعرانه  قابلیّتتواند کارکرد شعری و روايت، عنصری داستانی است که با تمهیداتی می

رد. تعداد زيادی از اشعاری بیابد. رويکرد روايی در شعر کودک همواره وجود داشته و دا

 مختصّاتکه برای کودکان سروده شده است، هنجار روايی و ماجراگونه دارند و واجد 

 اصلی روايت، يعنی حرکت، عمل، زمان و مکان هستند. 

گاهی روايات شعر کودک، رواياتی صِرف، بدون ابعاد وصفی و تصويری است. اين 

 مؤثّرحتّی ممکن است دارای محتوای عاطفی  اشعار از ارزش روايی زيادی برخوردارند و

توان آنها را در حال، از توصیف و تصاوير شاعرانه عاری هستند و لذا میباشند. باايننیز 

 هايی منظوم ارزيابی کرد؛ نمونۀ زير از اين قسم است:حدّ قصّه
اين سگ امّا  توی باغ، او هر شب/ تا سحر بیدار است/ يک نگهبان است او/ او سگی هشیار است/»

ديشب/ خسته بود و خوابید/ بعد هم روباهی/ مرغ ما را دزديد/ پدرم تا فهمید/ رفت و چوبی آورد/ سگ 

من را از باغ/ پدرم بیرون کرد/ او ولی باز االن/ پشت در خوابیده/ پدرم خیلی از/ دست او رنجیده/ 

 (  5الف: 1371)کشاورز، « تنهاماند امشب/ توی کوچه بخشید/ پدر امشب او را/ تا نمیکاشکی می

يا ماجراهايی  ماجرا روايت، نوع اين در يابند.می تمثیلی جنبۀ شعری روايات نیز گاهی

شود. تمثیل، غیرِ انسان، مثل شاپرک، گربه، خروس و... بیان می شخصیّتمربوط به يک 

ی وسیع و اای کارآمد در شعر کودک است؛ زيرا دارای حیطهو شیوه مؤثّريک شکل ادبیِ 

طور غیرمستقیم به کودکان است. در های مختلف، بهمناسب برای انتقال آموزه ظرفیّت

صورت استفادۀ مناسب شاعر کودک از توصیف و تصويرهای مناسب، اشعار تمثیلی 

اعتبار شعری زيادی کسب کنند و به رواياتی دواليه، يعنی دارای اليۀ بیرونی و  توانندمی

يۀ بیرونی، همان روساخت و ظاهر روايت است که در نگاه نخست، درونی تبديل شوند. ال

آيد که شمارمیمايۀ پنهانِ تمثیل بهو اليۀ درونی، درون کندمیمخاطب را متوجّه خود 

دست توان در زمرۀ اين. مصداق زير را میکندمیمخاطب با تالش ذهنی، آن را کشف 

 روايات قرارداد:
ست/ يک پرنده حتّی/ توی آن پیدا نیست/ آه! امّا آنجا/ زير آنتن، رانیآسمان دلگیر است/ آسمان با»

ست/ گربه امّا خواب است/ جان، چَترت کو؟/ آسمان بارانیخیال و آرام/ گربهای خوابیده/ بیلبِ بام/ گربه

)مزينانی، « وچک، شُر شُر شُر/ اين هوا بَدتر شد/ گربۀ بیچاره/ زير باران تر شد!توی اين دنیا نیست./ چکّ

1374 :7 ) 
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اين روايت که دارای فضايی طبیعی با حضور راوی است، با ديدگاهی بیرونی و 

حال شاعرانه از آسمان، آغاز و سپس با روايتِ توصیف و ارايۀ ترسیم ملموس و درعین

وگوی راوی با گربه آورده يابد. در خاللِ روايت، گفتدر زير باران تداوم می ماجرای گربه

شود و در نهايت با اظهار تأثّر و همدردی راوی با گربه از طريق ديدگاه درونی، يعنی می

گربه امّا خواب است/ توی اين دنیا نیست »رسد: وگوی راوی با خود به سرانجام میگفت

 اند.؛ اينها عباراتی هستند که ديدگاه درونی راوی را تحقق بخشیده...«

کی بر توصیف يا همراه با وصف حدّ زيادی متّ امّا گاهی روايات در شعر کودک تا

 شاعرانه است؛ مثل نمونۀ زير:
پیراهن باد را به تن کرد/ ديروز درخت خانۀ ما/ رقصید در آن هوای ابری/ مانند صدا و موجِ دريا/ »

خورشید ز پشتِ پردۀ ابر/ آهسته نگاه کرد و خنديد/ پیراهنِ باد، موج برداشت/ در زير نگاه گرمِ 

د/ يک رعد رسید و غرّشی کرد/ خورشید کشید پرده را زود/ شد تیره و تار خانۀ ما/ شد خانۀ خورشی

های آلود/ باران تگرگ، مثل رگبار/ از سینۀ آسمان فروريخت/ پیراهن باد، تاب برداشت/ گلآسمان، مِه

 (6الف: 1374)ابراهیمی شاهد،« سفید آن فروريخت

یدگی میان بیانِ روايی و وصفی و تصويری به تندر اين روايت، نوعی تعامل و درهم

توصیفی منجر شده است؛ بدين  -وجود آمده که به تکوين گونۀ خاصی از شعر روايی

حال که ساختار روايی دارد و به نقل ماجرای وزيدن باد، معنی که کلیّتِ شعر درعین

رعد و بارشِ گاه ابر از پس کوه، غرّش بهچگونگی رقص درخت، پنهان و آشکارشدنِ گاه

ه از نوع تشخیص، وجه وصفی واسطۀ استفادۀ شاعر از استعارۀ مکنیّپردازد، بهتگرگ می

کردن و کردنِ درخت، رقصیدنِ درخت، نگاهتنو تصويری نیز يافته است؛ پیراهن باد به

 کردنِ رعد، مصاديق اين مدعا هستند. خنديدنِ خورشید، غرّش

 شود:و تصويری آورده می شاهدی ديگر از شعر روايی توصیفی

در میان کوچه امروز/ يک کالغ مرده ديدم/ خم شدم انگشت خود را/ روی پرهايش کشیدم/ »

داد/ بوی ختم بال و پرواز/ يک هايش خیره و باز/ کوچه بوی غصّه میخشک بود او مثل يک چوب/ چشم

در هوايی ساکت و سرد/ من به خانه کرد/ با صدايی داغ و غمگین/ کالغ ديگر او را/ ديده بود و گريه می

 (4: 1373)کشاورز، « کردهقش را توی کوچه/ پشت هم تکرار میکرد/ هقرفتم و او/ باز قار و قار می

دست، تنوع بیان و ايجازی ستودنی است؛ زيرا اين شعرِ روايی، دارای ساختار يک

ای عاطفی را در چند مايهشاعر توانسته روايتی دقیق، کامل و شاعرانه و دارای درون

شخص، با ديدگاه و زبانی کودکانه، راوی اوّل موقعیّتچارپاره سامان دهد. شاعر در 

 ی روايی الزم، بههاويژگی. روايتِ او ضمن داشتن کندمیماجرای کالغی مرده را روايت 

های زبانی و قابلیّتواسطۀ استفاده از بیان وصفی و تصويری در خالل روايت، از 
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مندی شاعر از شاعرانه نیز برخوردار شده است. ويژگی روايی شعر، نتیجۀ بهرهمحتوايی 

در میان کوچه امروز/ يک کالغ مرده »عباراتی صرفاً روايی، يعنی اين عبارات است: 

هايش خیره ديدم/ خم شدم انگشت خود را/ روی پرهايش کشیدم/ خشک بود او.../ چشم

«. کردبود.../ من به خانه رفتم و او/ باز قار و قار میو باز.../ يک کالغ ديگر او را/ ديده 

کرد، شعر، فاقد چه شاعر صرفاً به اين عبارات و اين لحن سادۀ روايی بسنده میچنان

خشک بود او مثل يک »مندی وی از عبارات شعریِ بود، امّا بهرهشاعرانه می ظرفیّت

کرد/ با يک کالغ ديگر... گريه می داد/ بوی ختم بال و پرواز/چوب.../ کوچه بوی غصّه می

در متنِ « کردهقش را توی کوچه/ پشت هم تکرار میصدايی داغ و غمگین/ ... هق

 روايت، آن را از زبان و محتوای شاعرانه برخوردار کرده است.

 

 . نتیجه 6

وصف و بیان توصیفی از ديرباز موردتوجّه شاعران فارسی بوده و در روزگار ما با ظهور 

ای بر اشکال آن افزوده شده است. شعر کودک و ی تازههاگونهايوشیج، ابعاد و نیم

وصفی براساس های بیان ظرفیّتهايی است که امروزه در آن از نوجوان، يکی از حوزه

عنوان يک عنصر کارآمدِ شود. وصف بهمخاطبان آن استفاده می الزامات و شرايط خاصِّ

 عین دارد. در مؤثّرو محتوای شعرِ کودک، نقشی  بالغی و هنری در تکوين زيباشناختی

مايۀ اشعار و سطح درک و تی میان مضامین و درونتواند تناسب و سنخیّحال، می

دريافت کودکان ايجاد کند و به زمینه و بستری برای اشتراک عاطفی و فکری شاعر و 

از وصف و انه خلّاقشود. شاعرِ کودک در هر شرايطی نیازمند استفادۀ مخاطب تبديل 

گیری از امکانات آن است؛ زيرا وصف يکی از ابزارهايی است که زمینۀ گسترش معنا بهره

صورت غیرمستقیم به خوانندۀ آن را به رمؤثّو محتوای شعر و نیز امکان انتقال ساده و 

ی متنوع و مختلفی از وصف شاعرانه را در هاگونهروی، سازد؛ ازاينکودک فراهم می

های بالغی شعر شاهد هستیم که هريک به شکل متفاوتی در تقويّت جنبهاشعار کودکان 

نظر از اشتراکاتی که دارند، به جهت را صرف هاگونهکودک تأثیرگذار است. اين 

بندی کرد. توان به اقسامی تفکیک و طبقهی بالغی، ساختاری و محتوايی میهاتفاوت

تصويری و وصف روايی، کاری است تفکیک آنها به انواع وصف عینی، وصف ذهنی، وصف 

که در اين گفتار صورت گرفت. تکوين هريک از اين انواع، منطبق بر نیاز مخاطبان و 

هايی از قِ بخش يا بخشی عاطفی و تربیتی کودکان است و نهايتاً به تحقّهاويژگی

انجامد؛ وصف عینی، طور اخص میطورکلّی و شعر کودک بهاهداف ادبیّات کودک به
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در زندگیِ محسوس و دنیای پیرامون را برای مخاطب کودک  تأمّلن بازنگری و امکا

آورد؛ با وصف ذهنی امور انتزاعی و مفاهیمی که وصف آنها با دشواری همراه فراهم می

شود؛ وصف تصويری برای انعکاس و توصیف میاست، برای مخاطبان کودک قابل

و وصف  کندمیسم، بستر و زمینه ايجاد طور مجی تخیّل و ذهنیّات کودکان بههابازتاب

های مختلف به مخاطبان کودک، امکانی مناسب و شاعرانۀ آموزه مؤثّرروايی برای انتقال 
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