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 شعرکودک و نوجوان در ایران و موضوعات اصلی یبررسی انواع ادب

 شوازی طاهره تقوی                                                                                          

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

های  ازاین رو نقش مایه. اندنایی، تعلیمی و حماسی توجّه کردهاع ادبی، بیشتر به ادبیّات غشاعران کودک و نوجوان ایران از میان انو

حماسی نیز برای کودک و نوجوان ۀ چندین منظوم. ، در شعر کودک و نوجوان فراوان است...مادر، پدر، معلّم و: عاطفی همچون

به دلیل اهمّیت . پور ظهر روز دهم از قیصر امینۀ ی و منظومگیر از سیاووش کسرای آرش کمانۀ منظوم: سروده شده است؛ از جمله

ویژه در دوران مشروطه که عصر توجّه به تعلیم  به ؛تعلیم و تربیت، اشعار تعلیمی فراوانی  برای کودکان سروده شده استۀ مسئلزیاد 

تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان  مشروطه بیش از شاعران دیگر بهة نسیم شمال و ایرج میرزا در دور. و تربیت کودکان است

ترین موضوعات شعر کودک و مهم. اندوجّه کردهت ،مسئلهکنونی بیشتر شاعران کودک به این ة دراشعارشان پرداخته اند، امّا در دور

ر تعلیمی، های اشعا مایه شامل مسایل اخالقی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پایداری و اصلی ترین درون، معاصرة نوجوان در دور

انواع ادبی و موضوعات اصلی شعر  در این جستار. است. ..احترام به پدر و مادر، تأکید بر دوستی و علم آموزی و آموزش خداشناسی،

 . شود می کودک و نوجوان با واکاوی و بررسی مهم ترین اشعار کودکانه، از دوره مشروطه تا امروز، بررسی

 پایداری، اخالقی، علمی، فرهنگی، مسائل اجتماعی، ک و نوجوانانواع ادبی، شعر کود :هاکلیدواژه

 :مقدمه

رود و  می به شمار( Theory of Literature)از ادبیات نظریای  هیکی از مسائل  بسیار مهم ادبیات، انواع ادبی است که خود شعب

 ( 23: 4961سا، یشم.)شود می وبکنونی محسة ادبی در دورهای  از علمی ترین دانش یکی، یو نقد ادب یشناس کهمچون سب

غرب، عبارت  یدر نزد قدما یادبة انواع عمد: توان گفت ی، میلّکبه طور  یند، ولک یبحث نم (Lyric) ییهر چند ارسطو از ادب غنا

 (، ب(Tragedy) یا تراژدیسوگنامه ( الف: ه خود دو گونه استک (Darmatic) یشینوع نما -2، (Epic) ینوع حماس -4: بود از

نام برده  یت انواع اصلیه به اهمّکمطرح بود  (Satire)ل طنز یهم از قب یگریالبتّه انواع د. (Comodey) یمدکا ینامه  یشاد

 .ستین

 :م کرده اندیاصلی تقسۀ ران را به پنج دستیدر ا یمحققان کنونی انواع ادب

 یمیتعل -3و  (Narrative)و توصیفی  ییروا -1،(Irony)و طنز  (Satiric) ییهجا -9، (Epci) یحماس -2، (Lyric) ییغنا -4

((Didodic. 

 یو حماس یمی، تعلییات غنای، بیشتر از انواع ادب-شود می مشروطه به طور جدی آغازة که از دور-در اشعار کودک و نوجوان ایران 

  .شود می استفاده

 (.413: همان)« ندکرا مطرح  یصه احساسات و عواطف شخکاست  یدر اصل، اشعار ییادب غنا»: ادب غنایی -الف

ن یا. اند گفته (Lyric) یکرین اشعار لین رو، به ایاز ا. خواندند یر میبه نام ل ین نوع اشعار را همراه با سازیونان باستان، ای: ندیگو یم

« ییالشّعرالغنا» یانه و عاطفه به شعر عاشقکها  از عرب یروید به پیاند؛ شا ردهکترجمه  ییوتاه ا بود، در عصر ما به غناکه کاشعار ا 

 ی، رباعیغزل، مثنو یها ه، تغزّل در قالبی، گالیوکالشّ ه، مناجات، بثیبه صورت داستان، مرث یی، ادب غنایدر شعر فارس. ندیگو یم

 .ن قالب آن، غزل استیمهم تر یشود، ول یده مطرح میقص یو حتّ

، یا مسائل اخالقیند کح یخواننده تشر یرا برا( یو چه نظر یملچه ع) یه دانشکاست  ی، اثریمیاثر تعل»: ادب تعلیمی -ب

در . ت استی، آموزش و تربیمین، هدف خالق آثار تعلیبنابرا(. 253: سا، همانیشم)« عرضه دارد یل ادبکرا به ش یو فلسف یمذهب

ۀ از شاهنام یادیز یها بتّه، در بخشاست و ال یه پدر شاعر فارسک کیدار است و در آثار رود شهیات رین نوع ادبی، ایات فارسیادب

 . خورد یبه چشم م یفردوس

ی شعر کودک و نوجوان معاصر و با بهره جستن از پژوهش ها و نقدهای صورت ها هدر این جستار،با تجزیه،تحلیل مهم ترین نمون   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

781 
 

 . دشو می ها پرداختهی آنها مایه درونترین موضوعات و ته، به بررسی انواع ادبی و  اصلیگرف

 بحث

 بررسی انواع ادبی در شعر کودکان و نوجوانان -4

 ادب غنایی -الف 

. قرار دارند یبعدۀ گردر آن ها  در مرتبید ینیباآفری، بر محور عاطفه استوارند و عناصر زیلّکاز آن جا که این گونه اشعار به طور 

 کودکدر شعر  یعاطف یها هیما ن نقشیتر یاز قو یکی.ه اندداشتای  هشاعران کودک ونوجوان از جمله شاعران ایرانی به آن توجه ویژ

ها،  اند و از رنج ه متفاوت ستود یها را به گونه یارکن سمبل عشق و فدایو نوجوان، ا کودکه شاعران کاست « مادر»و نوجوان، 

 .اند جانش گفتهة ویاو در پرورش م یها یها و سخت مرارت

 :اا مادر سمبل عشق

حساب ما چه آسان / ، دو، سه، ده یک: نوشتم/ ار مادر جان یتو را بس/ دوستت دارم : نوشتم/ آب بابا نان : نوشتم /دم یمدادم را تراش

/ نم یب یمن امشب خواب م/ ست یده و ده شد ب: نوشتم/ ابر، مه، باران : نوشتم/ گل لبخند مهمان است / صورت مادر  یبه رو/ است 

سبد از دست او افتاد / د یدو دست مادرم لرز/ باد  ینیب سیس: نوشتم/ سبد دارم  من: نوشتم/ ست یه حال مادرم خوش نک

 (.49: 4953رحماندوست، )

 :ای

 کیموج زد اش/ مثل گل در باغ قلبم باز شد / مهربان مادرم  یها چشم/ نار چشم من آغاز شد کشب / د یشکاز نگاهم پر  یروز وقت

باز هم در / حلقه زد در آسمان چشم من / مان کن یرنگ یکش مثل یها خنده/  ان چشم منیمثل باران در م/ ان چشم او یم

مهرپرور، )مان هفت رنگ کن یرنگ یکبود / س من یخ یها چشم یصبح تو/ د آرام و قشنگ یاو به من خند/ ره شد یم خیها چشم

4966 :2.) 

 :و

دلم / مامان مهربونم / دونم  یم یخسته شد/ تو دوست ندارم قد / ا یدن یس رو توکچ یه/ نارم کا بخواب یب/ الال الال، مامان جون 

ا، ین قاسم)مامان خوشگل من / شه  یدلم برات تنگ م/ ن گُل من کالال ب/  ییبگم الال الال/ برات الال بخونم / خواد من امشب  یم

4953 :93.) 

 :اا عشق به پدر

دستامو / دوستت دارم  یلیه خک/  یخواد بدون یدلم م/  ییها مثل فرشته/  یه مهربونکاز بس /  یین بابایتو بهتر/  ییالال، الال، الال

ا، ین قاسم) یواش بخندیواش ی/  ینیخوب بب یها خواب/  یتا چشماتو ببند/ خونم  یبرات الال م/ ذارم  یر سرت میز/ مثل بالش 

4953 :93.) 

 (:هیمرث ینوع)اا اندوه از دست دادن پدر 

با ابر / شب پر  یها ستاره/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ من اشاره  یبه سو/ ند ک یاز آسمان م/ م شده ستاره بابا/ ن به آنجا کنگاه ب

/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ بهتر  یهوا یکبه / ن هوا یپر زده از ا/ بوتر کبابام شده / ن به آنجا کنگاه ب/ بابام شده همسفر / پاره  پاره

ق یسوار قا/ ه بابام شده کن یبب/ به آن دور و به آن دور / ن به آنجا کنگاه ب/ نجا پدر یرفته از ا/  ه به سر ندارمیسا/ بوتر از قفس پر ک

بابام تو / نم من ک یه نمیگر/ ن گل پرپر ماست یا/ ن به آنجا کنگاه ب/ بوسه فرستد پدر / م یاز آسمان برا/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ نور 

سالجقه، : ا، به نقل ازین قاسم)بهتر  یهوا یکبه / نجا یبابام رفته از ا/ ها از دلم پر  غصّه/ پر  کگنجش/ الغ پر ک/ هاست  آسمان

4956 :254.) 

 یها از مضمون یکیبه  یلیو جنگ تحم یژه بعد از انقالب اسالمیو ران، بهیا کودکم در شعر یتی کودکبا  یو همدل« م بودنیتی»

ی ها هوشاعران بسیاری این مضامین را به گون(.251: 4965سالجقه، )است  ل شدهیو نوجوان تبد کودکات یادب یو جدّ یاصل

 .مختلف در اشعارشان ذکر کرده اند

 :از جنگ یاا اندوه ناش
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چرا دشمن تو / ت یها تو با آن چشم/  ییبگو یخواه یچه م/ ا یان آب دریم/ تو  یا چرا افتاده/ تو تنها  یچرا هست/ جا رفت کما یهواپ

ت در بهشت یه جاک/ تو امّا خوش به حالت / ا چه زشت است ین دنیبب/ است  ین دشمن چه وحشیبب/ ت یرم من برایبم/ شت؟ کرا 

: 4965سالجقه، : ن عالء، به نقل ازیافش)و؟ کبگو پس مادرت / جا رفت؟ کما یهواپ/ و؟ کسرت  یگل رو/ و کات  لباس تازه/ است 

253.) 

 (:خداوند) یقیبه معشوق حق کودکاا توجّه دادن مخاطب 

ن یهم/ ؟ بگو آخر یجا هستک. ..ییبایرنگ و ز خوش یگل/  ییوه و صحراک، یریوک/  ییایل موج درکبه ش/ ال من یدر خ یتو گاه

 (.25: 4966شاورز، ک) یندارد طاقت دور/ گر ین من دیدل غمگ/  یا دوری یکنزد

 :بر مرگ بستگان یا هیاا مرث

شه یت همک یکپدربزرگ،  یک/ ن بهار را شمرده است یدرخت، آخر یک/ رسد به انتها  یمه ک یا وچهک/ عصا  یکپدربزرگ،  یک

اتاق  یک یجستجو/  کینینگاه ع یکپدربزرگ  یک/ پرنده بال را به آسمان سپرده است  یک/ زرد انتظار  یدار، روزها وصله

/ قاب  یعالمت سؤال تو یکپدربزرگ،  یکالس صبح خورده است، کن یزنگ آخر/ درد  یها لحظه کتا یکت/ سرد  یها سرفه

 (.46: 4966، ینظرآهاد)نار صبح مرده است ک/ پنجره  یستاره رو یک/ تاب ک یکسرگذشت 

فوت ة ها دربار هیمرث یبعض. شود یده مید( کیوان رودید) یوان شعر فارسین دیهن دارد و در نخستک یا ، سابقهیه در ادب فارسیمرث

ن نوع شعر را در یا. است( ع)ن یژه امام حسیو ، به(ع)مربوط به شهادت ائمّه  یمراث یر شد و بعضکذ هک یمانند مثال. بستگان است

گروه  یاست و برا یحماس یا ه البتّه منظومهکپور  نیصر امیظهر روز دهم، اثر قۀ منظوم. دیوفور د توان به یو نوجوان م کودکات یادب

 :ردیگ یم یجاز ین بخش نینوجوان سروده شده است، در ا یسنّ

 یدر هجوم بادها/ د یبار یآتش سوز و عطش بر دشت م! / عشق تنها بود/ ربال آن روز غوغا بود ک/ ربال غوغاست ک/ روز عاشوراست 

ها را  هیسا/ شد  یتر م وتاهکها  هیسا/ داغ  یها گیدم به دم بر ر/ شد  ید، تر میخورش یشانیاز عرق پ/ د یلرز یخار م یها بوته/ سرخ 

ان، در کودک/ دشت، غرق خنجر و دشنه / د یجوش یآهن و فوالد م/ د یر سوز آتش خورشیز/ د ینوش یتشنه م یها گیر/  کاند کندا

پور،  نیام... )نیزه و زوبین/ ن یز یو ب یزخم یها اسب: / دانیهر طرف افتاده در م/ ن ین خونین، زمیآسمان غمگ/ ها تشنه  مهیخ

 (.44-6: 4956، ظهر روز دهم

 :گرید یدر شعر شاعر( ع)ت یاا محرّم و اندوه شهادت اهل ب

وچه پر ک/ دست ماست  یتو/ اه یپرچم س/ ربالست کدشت / شهر  یجاکهر / نار آب کدر /  یماه تشنگ/ ماه آفتاب / د یباز هم رس

 (.96: 4953طلب،  یکن)ا یعمو، ب یا/ م یا تشنه مانده/ ما  یاز صدا/ شده 

 یمیتعل -ب

، ی، اخالقینار مسائل عاطفکمشروطه تا به امروز هم در  یه شاعران نوگراکت تا آن اندازه مهم است یم و تربیتعلۀ مسئلل، به هر حا

اغذ کاند و بر دل  ردهکن باره زمزمه یدر ا یاند و اشعار ان توجّه نشان دادهکودکم یآموزش و تعلۀ مسئلشه به یهم یو سرگرم یباز

 :اند نوشته

م درست و یرده است، از مفاهکن، همواره در اشعارش تالش یبنابرا. ، آموزگار بودکودکن شاعران یاز اوّل یکیف، یشر ینیمیعبّاس 

 .دهد یان آموزش مکودکز با استفاده از زبان شعر به یرا ن ین درسیمضام یگاه یحتّ. دیمخاطبانش بگو یوهش موارد نادرست براکن

 یرد، گاه براک یط القاء میآمد و مح یش میموضوع شعر، گاه خود پ»: دیگو یم« انکودکم قرن در باغ شعر ین»ۀ او خود در مقدّم

ن بوده است یمن ا یارهاکاز جمله  یمعلّم و مربّ یکۀ فیالمثل بنا به وظ یف. شد یمن انتخاب م یها خاص، موضوع یان منظورهایب

 یر روانیو تأث یتیو ترب یاز نظر اجتماع یر شده است، ولیگ یه از سابق وجود داشته و در اذهان جاک یه گاه در برابر موضوع شعرک

ن آن یگزیجا یه روزکن ید ایردم به امک یساختم و منتشر م یاز نو م یدم، شعرید یآورش م انیدادم و ز یص میتشخ یبیدر آن، ع

 (.61: 4951ف، یشر ینیمی)« شود

 :ن دو شعر از اوستیا

/ پدرم  یهست راض/ است  یمادر از من راض/ شمرم  یمثل خود م/ ر دبستان همه را د/ پسرم من پسرم / ه از گل بهترم کمن 
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ف، آواز یشر نییمی)رم کن به مثل شیریش/ ش پدرم یه پک یوقت/ ماهرم  یدار در خانه/ نوبرم  یدر خوشزبان/ ها من دخترم  بچّه

 (.63: 4951فرشتگان، 

 :سروده است« الفبا»با عنوان  یان شعرکودکبه  اد دادن الفباءی ی، برا«آواز فرشتگان»تاب کاو در 

 صبح شد چه وقت خوابه  آ اوّل آفتابه

 هم بو داده، هم خامه  با اوّل بادامه

 ...وتاهکه دست و پاش ک  ر اوّل روباهه

 (66: همان)

 .ان استکودک یبرا یمیعلن اشعار سروده شده تیگر از اوّلید یا رزا، نیز، نمونهیم رجیاز ا« یخان پسر یداشت عبّاسقل»شعر 

 یهنر یادب و ب یپسر ب  یخان پسر یداشت عبّاسقل

 ...لفت خانه ز دستش به امانک  مردان خان یاسم او بود عل

 (433: 4936رزا، یم رجیا)

 :ن شعر از اویا ای

 از بهر من حرام بود یباز  درس و مشقم چو ناتمام بود... 

 ش تلفیخو چ، وقتینم هکن  مصرف یب یارهاکدر سر 

 (432: 4939رزا، یم رجیا)

 او تنها برای سرگرمی آنان شعر نگفت بلکه بیش از هر چیز به آموزش آنها ؛رج  موفق شدبرای کودکان شعر هایی هدفمند بگویدیا

 .دید در آثار او  دیبه صورت جدید را با ین  اشعار  آموزشیاوّل: شود گفت یدر واقع م.اندیشید می

 :دو گونه است یزشالبتّه شعر آمو»

دهد و آنان را  یترها را خطاب قرار م کوچک یفرد بزرگسال ییه گوک اند؛ چنان م سروده شدهیه با صراحت و زبان مستقک یاشعار( الف

 .ندک یم ینه یارکار امر و از کبه 

ه و پند و اندرز یتر به توص میرمستقیان غیبا ب یاوّل را ندارد، ولۀ ان در آنها صراحت زبان اشعار دستیبة ویه شک یاشعار( ب

 .پردازد یم

 (.436-436: 4952گر مارودی،)« اند معروف شده ین شعرها، با عنوان شعر آموزشیاۀ هر دو گون

شتر شاعران یرزا و پس از او، بیم رجیچون ا یتوان سراغ گرفت و نوع دوم را در اشعار یم... ن ویمی ، ابنینوع اوّل را در اشعار نظام

 .کودک

 :ندک ینه را گوشزد مکیو نشاط و نداشتن  ییادّعا ی، بیم؛ مهربانیرمستقیر به صورت غیر در شعر زشاع

شد  یاش مک... / ها سبزه یم رویردک یرقص م/ شاد خود  ینرم با آوازها/ ادّعا  یمهربان و تازه و ب/ م یشد یشد مثل باران م یاش مک

، یملّامحمّد)م یشد یشد مثل باران م یاش مک/ ادّعا  یمهربان و تازه و ب/ م یشد یو خندان م کبا نشاط و پا/ در ما نبود  یا نهکی

4965 :9.) 

 :یاا آموزش خداشناس

 کسب یمیمثل نس/ آبشار ۀ قهقه/ باغ  یحلقه زده تو/ از گل و غنچه سراغ / باغ گرفته است باز / باز شده رو به باغ / آسمان ة پنجر

ن همه یا/ شانده به باغ کغنچه / خته یگل آو یبو/ پر چلچله  یرو/ خته یرنگ طال ر یا سر هر شاخهبر . / ../پرد از شاخسار  یم/ 

قدرت سبز خداست / از  ییباین همه زیا/ از غم و غصّه جداست / سبز بهار ۀ قصّ/ ها  پروانهة خند/ شده  یباز بهار/ پروانه را 

 (.4: 4966، یا حمزه)

 :یستگر و دویدیکد بر آموزش کیاا تأ

امّا : ه گفتکگنجش/ ش او یه اومد پکگنجش/ د یشه، بگ یدوست من م کی/ « بقو بقو»: داد زد و گفت/ خواست  یه دوست میبوتره ک

 (.25: 4931نژاد،  شعبان)شت اومدم یه پکحاال / ادم بده یبق بقو  بق/ بلدم  یکج یکو ج یکمن ج/ فقط 
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 :اا آموزش اعداد

 (.96: 4963انوش، کی! )کجا خشکنجا تا یاز ا/ ماند از آن هشت؟  یچه م/  کو هوا خش کخش نیزم/ دو تا بردار از ده   

 حماسی -ج 

باشد،  یا فردی یقوم یها یها و افتخارات و بزرگ یو مردانگ یف اعمال پهلوانیبر توص یه مبتنکاست  یاز اشعار وصف یحماسه نوع»

و شجاعت است و از  یدالور یدر لغت، به معن(. 23-21: 4956ا، صف)« آنان شود یه شامل مظاهر مختلف زندگک یبه نحو

 . است ین انواع ادبیتر جین و مهیتر یمیقد

م یتقس یعرفان یها و حماسه یا مذهبی ینید یها و حماسه یپهلوان یها ، حماسهیریاساط یها حماسهۀ ها به چهار دست حماسه

 ی، از زندگیپهلوان یها در حماسه. ردیگ یل مکر شیاساط یاست، بر مبنا ن نوع حماسهیتر میه قدک یریاساط یها حماسه. شوند یم

ات یه در ادبکهم  یعرفان یها در حماسه. است یاز رجال مذهب یکی، قهرمان آن ینید یها رود و در حماسه یپهلوانان سخن م

دن یه رسک یروزیتاً به پیقت، نهایطر ةز در جادّیآم مخاطره یسفر یو نفس و طیست دادن دکفراوان است، قهرمان بعد از ش یفارس

 . ابدی یاهلل است، دست م یق فنا فیاز طر یبه جاودانگ

پاسداشت فرهنگ ة زیبا انگ یه در آن جنگکران است یادگار زریده، یبه دست ما رس یپهلو یه از متون حماسک ین اثر حماسینخست

شت، یمهر. ران هستندیا یحماس یها ن خاستگاه داستانیتر ی، اصلها هم ها و گاتا شتیبازمانده از  یها افسانه.دهد یرخ م ینید

 .دیگو یاو سخن م یحماس یها یژگیترا و ویه از مکهاست  شتین بخش یتر هنک

نه نقل ینه به سی، سیشفاه یها و افسانه ها هن است و به صورت قصینخست یها دور از دوره ییها ها، خاطره ه حماسهکاز آن جا 

ها  ه پدران و پدربزرگکبودند  یا یحماس یها ن ثابت قصّهیمند بودند و اغلب مستمع دن آن عالقهیواره به شنان همکودک ؛شد یم

، در یخیمختلف تار یها ن در دورهیان بوده، بنابراکودکۀ شاهنامه، مورد عالق. بردند یدنش لذّت میگفتند و آنها از شن یشان میبرا

ا  یحماس یا ه منظومهک یحسام خوسف خاوران نامه ابن یخیتار یا در دوره یمه و حتّاز جمله شاهنا یها آثار حماس خانه تبکم

ر یم بر جامعه و احساس تحقکل جوّ حایان سروده شد، به دلکودک یانه براکودکن اشعار یه اوّلک یزمان. شد یس میاست، تدر یمذهب

ش جلب و یش از پیو افتخارات گذشتگان ب یپرست طنت، توجّه شعرا به ویبخش مشروط یداریگانگان و وجود نهضت بیاز جانب ب

نوجوانان سروده  یبرا یحماسۀ ن منظومیها بعد چند ان شد و سالکودکاز اشعار  یاریبسۀ یما ، درونین پدریستودن وطن و سرزم

و  یپهلوان یو نوجوان سرودند، از نمادها کودکقشر  یه براکو نوجوان، در اشعاری  کودکاز شاعران  یه برخکنیضمن ا. شد

صر یظهر روز دهم، از ق یا مذهب یحماسۀ ، و منظومییسراکاوش یر، از سیمانگکآرش  یحماسۀ منظوم. بهره جستند یا اسطوره

 . ن حوزه خلق شدیه در اکاست  یپور، از جمله آثار نیام

دن یان را به شنکودک یملّ یها ست؛ در حماسهیشان در قدرت نیهمتا یسکه ک یا اسطوره یها تیو، قهرمانان و شخصیحضور د

ان دشوار نبوده کودک یدن آن هم برایها، اصوالً ساده و روان است و فهم در ضمن، اشعار حماسه. رده استک یها مشتاق م حماسه

ان از کودکاق ی، با توجّه به اشتکودکان به صورت خاص شعر گفته شد، شاعران کودک یتوان گفت برا یه مکاز آن زمان . است

خود  یها دگاهیان دیب یبرا یو قوم یا اسطوره یها تیشان از شخصیها ردند در سرودهک یسع یمنظوم یها ن داستانیدن چنیشن

 .بهره ببرند

رده است، با استفاده از عناصر کدا یات نوجوان راه پیادبة خود به حوز ییل رواکشتر به اعتبار شیه بکر یمانگکآرش ۀ منظوم»

 (.153: 4956سالجقه، .)«جاودانه است یا ت حماسهیتثب، در صدد یو قوم یملّ یریاساط

ها  بچّه یبرا ییگو ن استفاده از سنّت داستانیچن ان است؛ همیپا یآغاز و ب یب یه بارشکف بارش برف در مقدّمه، ین منظومه، توصیدر ا

ر یبه اساط ییبایبه طرز زتش را یه شخصکرش یکپ ینشان یآرش و بة هن، مفاخرک یها چون نقل حماسه آتش همۀ نار شعلکدر 

 (.133-153: همان)اند  درآمده یبر احساسات ملّ یو مبن یحماس ییدهد، همه در خدمت فضا یوند میپ

 :ریماگکاز شعر آرش  یبخش کنیو ا

/ زنگ  یدابا ص یاروانکها چشم انتظار  راه/ ها دلتنگ؛  درّه/ ها خاموش،  وهک/ خار و خاراسنگ  یبارد به رو یبرف م/ بارد  یبرف م

ما چه / ها لغزان،  جاده یافتاد رو یردّ پاها گر نم/ آورد،  یمان نم یامیگر پ یچراغ یه سوسوکا ی/ ، یها دود لبهکشد گر ز بام  یبرنم
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د زو/ ها نمودندم  یمهربان/ در گشودندم / من  یتپّه، روبرو یرو/ روشن،  یا لبهک ک، آنکآن/ دمسرد؟ ۀ آشفت دلْ کوالکم در یردک یم

شعله  یزندگان». / ..:خود عمو نوروز یها بچّه ید برایگو یقصّه م/ آتش، ۀ نار شعلکدر / ه دور از داستان خشم برف و سوز، کدانستم 

او به جان خدمتگزار باغ / انم، داستان ما ز آرش بود کودک/ افروز  ید روشنیمه بایها را ه شعله/ ، صدا سرداد عمو نوروز، «خواهد یم

 (.36-31: 4959، ییسراک. )..آتش بود

 :یاا رستم، نماد پهلوان

پر / و یشوم د یم یباز یمن تو/ ن بار هم ترسانده بودم یا/  یچون خواهرم را وقت باز/ اتاقم مانده بودم  یتو/ تنها  یامروز من تنها

/ شوم امروز رستم  یمن م/ مد و گفت نارم آکبابا / است  یب یزندان او صندوق ب/ من  یشود زندان یاو م/ ست ین یسکزورتر از من 

قلب / د بابا یخند یه مکنیبا ا/ هوا چرخاند و چرخاند  یتو/ اشاره  یکبابا مرا با / من آمدم با تو بجنگم /  یو هستید یکه تو کحاال 

راد، )شجاع و مهربان است  رایز/ شوم رستم از امروز  یمن م/ مانند رستم پهلوان است / ه بابا کدم یامروز فهم/ مرا از ترس لرزاند 

4966 :45.) 

 موضوعات اصلی شعرکودک و نوجوان  -1

 یمسائل اخالق -الف 

اگر در اشعار  یحتّ. اند ت آنها غافل نبودهیاند، از اخالق و ترب ان سرودهکودکمناسب حال  ین روزگار، شعرا اگر شعریگمان از دورتر یب

را،  یرانیفرزندان اۀ ا همیاند  داده یه فرزند خود را خطاب قرار مکنداشتند، آنجا  ییروالمات دور از ادب، پکرات و یخود از آوردن تعب

ان یدر خمسه بن یده را نظامین سنّت پسندیظاهراً ا». اند دهیوشکآنان  یارشاد و پندآموز یاند و برا ادب و اخالق خارج نشدهة از جاد

 ینییو عبرت نا "دهیقص"با  یاشانک یخان صبا یو فتحعل "یمثنو"با  یمن جامو عبدالرّح "قطعه"ن با یمی چون ابن یگرانینهاده و د

 (.496: 4952، یگرمارود)اند  ردهک یرویبه آن پرداخته و از آن پ "چهارپاره"بهار با  یالشّعرا کو مل "غزل"با 

نگونه یهم اهمان زمان  یحتّ: دنیگو یم یاند؛ گرچه برخ انه سرودهکودکد بشود گفت شعر یه شاک است یسانکن یجزو اوّل ینظام

 .مربوط است کودکبه  یبه هر حال به نوعنبوده، منطق با زبان و حال او سروده نشده است، امّا  کودکة استفاد یاشعار برا

دارد  یه به سنّت سلف خود در ارشاد فرزندش اشعارکاست  یسانکمذهب قرن دوازدهم ا از جمله  یعیا شاعر ش یومدین فریمی ابن

 :دارد یبا بدان بازم ینینش ل، فرزندش را از همیذۀ در قالب قطعه است؛ مثالً در نمونه ک

 طلب ز خود بهتر ینینش هم  ین اگر خواهینش پسر هم یا

 ر و به شریدا شود به خینقش پ  ه در نفس همدم از همدمکزآن 

 سترکسرد گردد به وصل خا  یه با همه گرمکمثل اخگر 

 (915: 4911، یومدیفر)

 :آموزد می گاهی نیز قناعت و میانه روی را چنین به فرزندش

 د خوردنتیاین یست اندوهیتا ز هرچ آن ن  ینما یم یپسر در ضبط آنچت هست، جهد یا

 خون نام و ننگ تو زان پس بود در گردنت  ردنشک یخواه کن ار ضبط از ره امسایکل

 آوردنت ید به جاین بایمی سنّت ابن  م در معاشت راه راستیبشنو از من تا نما

 ردنتکد یق اقتصاد آهنگ بایبر طر  ط بودن محترزیاز در افراط و از تفر

 (923: همان)

 یاخالق یدارد و به او درس یبرحذر م« ارکان خامیصوف»وسف را از معاشرت با ی، فرزندش «خایوسف و زلی»ۀ در منظوم یجام

 :دهد یم

 یارکخامان خام ارکه باشد ک  یاریان خام ین با صوفکم

 ...وه از باغت فشانندیم یبه خام  را ندانند یارک ق پختهیطر

 (465: 4923، یجام)

 :دیگو یرزا به فرزندش میم رجیا ای
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 چند یحتیبشنو ز پدر نص  ز دلبندیپسر عز یهان ا

 میر هرچه گویاد بگیپس   مین گفته سعادت تو جویز

 زیهان بپرهوز خواب سحرگ  زیباش به عمر خود سحرخ یم

 دست و رو را یزه بشوکیپا  نار جو راکاب سحر یدر

 بر شستن دست و رو چه بهتر  سّریصابونت اگر بود م

 یو ابرو یپس شانه بزن به مو  ین روک کخش کپاۀ با حول

 ردنکار ضرورت است کن یاک  وش و گردنز گیو تم کن پاک

 دنیگل و گوش تو نب کچر  ندیت نشیه به پهلوکتا آن 

 (493-491: 4939رزا، یم رجیا)

ه در کند، بلک یب نمیو ادب داشتن ترغ یآموز دهد و به درس یز نمیبد پره ینینش گران، فقط از همیو د یو نظام یرج برخالف جامیا

 . گوید می ماً از بهداشت فردیی، مستقیشعر با اشاره به بهداشت روان

ه کر سالمت یاو در مسة ذهن اوست و نگاهدارندة روح اوست، گسترندة ورندده انتخاب شود، پری، اگر سنجکودکن شعر یمضام»

ن یات نویو نوجوان در ادب کودکن شاعر یرزا به عنوان اوّلیم رجیو ا( 411-419: 4933انوش، کی)« داشته است یعت او را ارزانیطب

 یان باقکودک یرزا برایم رجیه از اک یاتیاب. قدماستة ویشبه  ییگو رج، سادهیاصوال هنر ا.ارائه داده است کودکران، اندرز را در شعر  یا

 :یاخالق یاتکن یت شعر هم از اوست و حاوین بیا. برخوردار است یمانده، از سالمت درخور

 یز باشیس عزکش همه یپ  یز باشیچون با ادب و تم

 (496: 4939رزا، یم رجیا)

گر ید یم تا به امروز است؛ گرچه برخیاز قد یرانیاۀ انکودک یو اخالق یآموزش شعر یها ن قدمین اشعار ناصحانه، اوّلیه، اکن یجه اینت

ة ن مقدار، درباریم شمال است، امّا به همین آنها نسیه مهمترکاند  ان سرودهکودک یبرا یرج، اشعار آموزشیدوره با ا هم، خصوصاً هم

رات یی، تغکودکشعر  یزبانة ویه در شکم ییگو یم کودکاصر رده، از شاعران معکتفا کان در گذشته اکودکبه  یو آموزش یشعر اخالق

 .اند را به وجود آورده یبارز

، یاند، خداشناس د داشتهکیمشروطه بر آن تأة از دور کودکه شاعران ک ین اخالقیه از مضامکاست  یته ضرورکن نیر اکن جا ذیدر ا

رزا یم رجیا« مادر»شعر . ش مادر و وطن استیو ستا یدامنکپا ، احترام به استاد و آموزگار،ی، بلندهمّتییجو و دانش یهنرآموز

ة ه هرچه از دورکنیتوان جست؛ مخصوصاً ا یمختلف م یا را به گونه ین اخالقیامّا در شعر شاعران معاصر هم مضام. معروف است

نگاه ۀ چیدند از دریوشکو شاعران تر انتخاب شد  نانهیب م و موضوعات، واقعیان شعر سروده شد، مفاهکودک ین طرف برایمشروطه به ا

را  ین، موضوعات اخالقیبنابرا(. 36-34: 4952، یسنگر)« بهره بردند کودک یم آشنایاز واژگان و مفاه»به مسائل بنگرند و  کودک

 کودک، به مخاطب «یآباد ن دولتیپرو»ن شعر، یدر ا. ختندیر یا ش از دبستان و مدرسهیان پکودکر یام ذهن و ضمکهنرمندانه در 

 :ندکه حرف استاد را فراموش نکشود  یادآور می

 (.215: 4966، یآباد دولت)اد ما یرود ز  ینم/ الم اوستاد ما ک/ جان شاد ما  ینوا/ سرود بامداد ما 

 :ندک ی، اتّحاد و لزوم توجّه به خانواده را گوشزد م«انوشکیمحمود »ن شعر یو در ا

وسته یپ/ ار کوسته همیپ/ ر کف وسته همیپ/ ار ساده یبس/ ار باهوش یبس/ ار با مهر یبس/ اده خانو یک/ هستند با هم / ن پنج انگشت یا

همواره / دست  همواره هم/ دل  همواره هم/ مانند انگشت / م با هم یبود/ اش امروز ک یا/ در راه آگاه / ر، معصوم کدر ف/ همراه 

: 4961انوش، کی)وست یکسرمشق ن/ اخالق انگشت /  یدر زندگان/ ست دگر دویکبا / دگر خوب یکبا / دگر راست یکبا / پشت  هم

16-16.) 

 :دیگو یم ییگو دروغ یا از زشت کودکا ا شاعر معاصر ین وه قاسمکش

/ ار منه که کگم  یم/ دروغ بگم، نه زشته / بگم به مامان  یچ یوا/ ه شد کست و صد تکش/ دستم االن  یاز تو/ افتاد  ینیبشقاب چ

 (.42: 4966ا، ین قاسم)نه کش یقلب منم م/ نه کوام آخ اگه دع
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 :از زحمات او یش مادر و قدردانیاا ستا

/ اشت ک یدر هوا تا م/ ش را یها شعله گل/ ساخت  یشعله هم گل م/ پخت  یمادرم نان م/ صورتش گل انداخت / تنور  یمادرم پا

/ در نگاه مادر / سنبل  یمثل بو/ داد  یم یخوب یبو/ پر گل  یباغ مثل/ صورت مادر بود / داشت  یبرم یکبه  یک/ ها را  مادرم نان

 (.5: 4966، یاحمد)ا بود یدر یکمثل / چشمانش  یآب/ دا بود یآسمان پ

 :ایو 

/ ش یها بال یاز تو/ بال قشنگ آن را / ردم کنگاه  یوقت/ شه یبخار ش یرو/ دم یشک یا پروانه/ شه ینار شکرفتم / امروز در اطاقم 

از دور / مرا او ۀ پروان/ شست  یر برف میدر ز/ ما را  یها او ظرف/ شست  یدر حوض ظرف م/ ان سرما یمادر م/ اطمان را یح دمید

 (.926: 4956سالجقه، : شاورز، به نقل ازک)د یآن د یها در بال/ من را  یها چون چشم/ د ید و خندید

 :اا و احترام به پدر

ونس، ی یسپاه)شده است  یپرآواز قنار/ درخت  یبایز یر سرسبزیز/ شده است  یه بهارکرا  پدرم/ باغ ۀ نمش آن گوشیب یباز م

4963 :41.) 

 :یاا درس خداشناس

خدا / است یدر یخدا آب/ جنگل  یخدا سبز/ ماست ۀ نیدرون س/ ان قلب جنگل یم/ ن و باالست ییخدا پا/ خدا در آسمان است 

، ینانیمز)باست ین شعر زیخدا ا/ برگ  یخدا نقّاش/ داست یشاخه پ یبه رو/  یمثل انارخدا / اخم باباست  یو گاه/ لبخند مادر 

4966 :2.) 

 :ای

وقت نماز آمده / ها  از سر گلدسته/ رسد  یبانگ اذان م/ ند ک یاز تن شب م/ اه یصبح لباس س/ زند  یپنجه به در م/ سحر آمده  یکپ

 (.3: 4966آزاد،  دهقان)جز او  ییست خداین/ ر لب ین زکزمزمه / ا بگو ر خدا رکش/ ن کغنچه لب باز / سبز دعا ۀ لحظ/ 

 :ینیب اا خوش

/ ماست  کنیاز ع/ ابان ینه چون ب/ نه چون گلستان / نه چون بهشت است / نه چون جهنّم / نه زشت زشت است / باست یا نه زیدن

 (.414: 4965سالجقه، : رحماندوست، به نقل از)خوب و بد آن 

 :م به سالخوردگاناا احترا

رزن دعا یپ/ دونه به دونه / رزن یپ/ دونه  یخودش م/ رزن یپ/ ت خونه کبر/ رزن یپ/ چه مهربونه / رزن یپ/ ه دونه ی یکی/ رزن یپ

، سالجقه: ، به نقل ازیوجدان)زه یر یم ییچا/ رزن یپ/ سماور  یپا/ رزن یپ/ زه یعز یلیخ/ رزن یپ/ زه یو تم کپا/ رزن یپ/ خونه  یم

4956 :966.) 

 یمسائل اجتماع -ب  

ر ین تأثیشود، از ا یه خلق مک یدهد و بالطّبع آثار یر قرار میآن، نگرش ادبا و شعرا را تحت تأث یها یرات و دگرگونییجامعه و تغ

 :ردک یو نوجوان به دو صورت بررس کودکتوان در شعر  یر را مین تأثیماند، امّا ا ینار نمکبر

ن گونه یه البتّه اکدهند  یارائه م یکانه به صورت سمبلکودکخود را در قالب زبان نسبتاً  یاجتماع یها شهین، انده شاعراک یآثار -4

د یاند، شا دهین را هنر گنگ نامیه اکن هنر یه استفاده از اکست، بلینبوده و ن یاسیز از عقوبت سیهمواره به خاطر پره»سخن گفتن 

دن آن یدند تا مذاق مردمان ا از عوام و خواص ا به شنیشک یا قرض سخن تلخ میپسول ک یروه بر کبوده  ینیریلعاب شۀ به مثاب

 (.454: 4952، یگرمارود)« راغب شود

 .ل گرفته استکش( یانقالب مشروطه، انقالب اسالم)ران یها، در ا ر انقالبیاس تصاوکوند با انعیه در پک یآثار -2

گرچه . پردازند ینقش م یفایوانات به ایه در آن حکاست  یانکد زایاز عب« وش و گربهمۀ قصّ»، یمیمنظوم قد یها از داستان یکی

سخنش با بزرگساالن است و  ید، رویبگو یا ان قصّهکودک یخواهد برا یه مکنیشاعر به اسم ا»منظوم، ۀ ن قصّیمعتقدند در ا یبرخ

، امّا (452: همان)« دیهن نامکروزگار  کودکدر شعر  یاسید آن را شعر سیقت، بایدهد و در حق یخود را ارائه م یاسیات سینظر

چه . دندیفهم یترها م آن را، فقط بزرگ یاسیس یه معناکنیبردند ولو ا یخواندند و لذّت م ین اشعار را میآنچه مسلّم است، اطفال ا
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آمدند و  یاحبان قدرت به خود ممسائل ندارند، ص یدر گفتن برخ ییه اباکان کودک یاز سو یاسیگونه اشعار س نیبسا با خواندن ا

 .رفتندیپذ یاندرز هم م

ان یدر لفظ و ب ی، به همراه سادگ...آن، خوانا، جانا، دانا وۀ یقاف یژگیموش و گربه و وۀ شش بودن قصّکدهد پر یقرائن موجود نشان م

 .ان قرار گرفته استکودکدر آن عصر، سخت مورد توجّه 

 :موش و گربهة دیاا قص

 موش و گربه برخواناۀ قصّ  ل و داناخردمند عاق یا

 ن همچو درّ غلطاناکگوش   منظومۀ موش و گربۀ قصّ

* * * 

 رماناکبود چون اژدها به   گربه یکی کفل یاز قضا

 [ز دندانایهربا چشم و تک  ارکرشین و شیدورب یا گربه]

 [...ر مژگانایش قوس و تیابرو]  اش قاقم نهیمش طبل و سکش

 (961-933: 4951، یانکد زایوان عبید)

 :دارد یاسیس یانه سروده است و هدفکودکاق یبزرگساالن به س یه دهخدا براک ین هم شعریا

 ه سر دو گوش آمدهیبخواب ننه   به سرم بچّه به هوش آمده کخا -

 بره یرو م یاد بزبزی یگرگه م  خوره یاد می ین لولو مکه نیگر

 ...مه؟ک ین همه خوردیا کیبتر -  هننه ا آخر چته؟ گشنم. ..اِه. ..اِه -

 (1: 4964دهخدا، ) 

از « بارون»و « ایدر ننه یدختراۀ قصّ»، «ایپر»از فروغ فرّخزاد، « یگفت مادرش روز یبه عل»: یم شمال، شعرهایاز اشعار نس یبرخ

ان یب« لورکانه و فرهنگ فولیبان عاماز ز یریگ بهره»ل یاحمد شاملو به دل« بارون»ۀ منظوم.رندیگ یم ین دسته اشعار جایشاملو در ا

دهد  یل مکرا ش« ییچندصدا» یتیهنرمندانه، روا یا وهیه شکانه است کودکهنرمند در قالب زبان نسبتاً  یاجتماع یها شهیاند

 (.169: 4956سالجقه، )

ان و نوجوانان را با خود کودک گوناگون از جمله یرا از قشرها یسروده و مخاطبان« زندان قصر»در  4999ن شعر را در سال یشاملو ا

 .رده استکهمراه 

 :اا بارون

/ بفرست  یش بهشتیآت/ بفرست  یشتکخدا  یا/ اه و شوره یآبش س/ ساحل شب چه دوره / گم شده راه بندر / اد جرجر یبارون م

گم / ن کاش  نوس راه منفا/ ن کخدا روشنش  یا/ گرده  یا میاهیتو س/ چراغ زهره سرده / و کآسمون ة زهر/ و کشون کهکة جاد

 (.431-453: 4951احمد شاملو، ). ..اد جرجریبارون م/ شده راه بندر 

انقالب . ردیگ یل مکدر هر برهه از زمان ش یر تحوّالت اجتماعیه تحت تأثکاست  یو نوجوان، اشعار کودک ینوع دوم اشعار اجتماع

ات؛ از ی، ادبیلیو به دنبال آن جنگ تحم یانقالب اسالم یروزیاز آن پ شتریگذاشت و ب یر فراوانیات تأثیخود بر ادب ت خودبهیمشروط

 .ی پیش تغییر دادها هو ماهیت آن را نسبت به دور.الشّعاع قرار داد و نوجوان را تحت کودکات یجمله ادب

رامونش، یقالب و حوادث پبه عنوان نمونه، ان.ط مختلف زمانه قرار گرفته استیر شرایو نوجوان همواره تحت تأث کودکدرایران، شعر 

 .از موضوعات شعر نوجوان را به خود اختصاص داده است یا ژه در شعر نوجوان داردو بخش عمدهیو به یریحضور چشمگ

 :انقالب و بازتاب آن در شعر نوجوان یروزیش از پیانات پیاا جر

 (.94: 4961،یمیابراه... )الله یبایگل زصدها / پرپر شد از صدها گلوله / دان ژاله ید در میبار/ آن روز باران گلوله 

 :انقالب یروزیاا پ

/ ن یریش یا آب چشمه/ مثل آب بود آن روز / ده کیبر درخت خش/ ماه  بهمن یدر هوا/ ده یه روئک یا غنچه/ مثل غنچه بود آن روز 

روز / زار بود آن روز  الله/ ران ین ما ایسرزم/ چون بهار بود آن روز / گرچه در زمستان بود / ن یغمگۀ ند مرد تشنیب یه مک یا چشمه
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 (.449: 4931رحماندوست، )ودوم بهمن  ستیب/  یروزیروز خوب پ/ دشمن ۀ یروز گر/ ما بود ة خند

 :اا جنگ

 یتو/ بود  کودکر و یپر ز پ/ ها  ابانیها، خ خانه/ انتظار باران بود / در نگاه شهر آن روز / جشن نوبهاران بود / وهستان ک یدر هوا

/ دند یدوستانه خند/  یباز هم پس از باز/ دند یوچه جنگک یتو/ شهر آن روز  یها بچّه/ بود  کوچکتفنگ  یک/  کودکدست هر 

شاخه  یرو/ ز یها ن گل« حلبچه»در / د کیخنده بر لبش خش/ د یخند یه مک کیودک/ د یه شد خورشکت هکت/ د ین لرزیناگهان زم

 (.2: 4966، یشعبان)آسمان مردند  یتو/ ان کدسته گنجش دسته/ پژمردند 

 یو فرهنگ یعلم -ج  

ترها  ه به دنبال مسائل مربوط به بزرگک یزمان یشوند؛ حتّ یان غافل نمکودکه شاعران چون گذشته از حضور کدر عصر مشروطه است 

ان در دوران مشروطه، حاج یرانیا یدسوا یبار ب ت اسفیان وضعیدر ب. ندک یم دادیران بیدر ا یسواد یه بکاست  ین دورانیهستند و ا

از اختر  یگفتار یک، ینوآموزگارة ویاد گرفتن شیرون و یمرا به رفتن ب»: دیگو یهاست، م گزار دبستان انیبن هکه، یرزاحسن رشدیم

، از هزار تن، تنها ده رانیدر ا یسوادند، ول یدر اروپا از هزار تن، ده نفر ب: م نوشتهیدیم، دیخواند یبا پدرم آن را م یروز. ختیبرانگ

 (.14: 4969، یسروک)« باشند ینفر با سواد م

آن عصر و دوره است،  کودکه مناسب حال ک یو با زبان یگزنده و قو یبا طنز... رزا، بهار ویم رجیم شمال، ای، نسین روزگاریدر چن

 (.422: 4952، یل حسن)« ورزند یمخالفت م ینیردیغ ینند و هم با تجدّدهاک یمبارزه م یخرافات مذهب»هم با 

ان گاه یاو با ب. دوار بودیران امیاة ندیآ یتوان به آباد یه مکزه با دشمن جهل است یدر صورت ست: معتقد است ینین حسیالدّ اشرف

 .ندک یل علم و معرفت تشویق میب  و آنان  رابه مدرسه رفتن و تحصیدانش ترغ یریان را به فراگکودکزش، یو گاه طنزآم یجدّ

 ند امدادکشاهنشه جم جاه به ملّت   ران شود آبادیه از لطف حق اکد یام

 اطفال بخوانند همه صوت اعداد  جادیوچه شود مدرسه اکبا ذوق به هر 

 (263: 4953م شمال، یوان نسید)

خواند و در  یعلم م یریشد، به فراگ یه تا آن روز به آموزش آنان توجّه نمکان ا به خصوص دختران ا را کودکاو همواره در اشعارش، 

 :دیگو یم ییجا

 ار استکن موقع یار به خانه منشیکب  دختر من درس بخوان فصل بهار است یا

 نکاز عفّت و ناموس به سر  یچادر یک

 

 ن کل      هنر یآن گاه   برو  مدرسه     تحص 

 (941-913: همان)                              

او . ل غافل نشوندیه از تحصکند ک یحت میان نصکودک، به یدر گلزار ادب( ت بلبل و مورچهیاکح)وششم  ستیت بیاکشاعر در ح

 :ندک یشنهاد میل را پیاز چنگالش، مشق و تحص ییرها یترساند و برا یو فقر م یعلم یمن بیرا از اهر کودکمخاطب 

 بترس یریو فقر پ یعلم یز ب  ل و درسیمشو غافل از مشق و تحص

 دینباشد مف یدگر زندگان  دیت سپیت زرد و موچو شد عارض

 ن و بسیالدّ بود مونست اشرف  ادرسیست فریس نکبه جز علم 

 (592: همان)

دانند و  یم یشرفت و تعالیران به پیدن ایرسۀ را الزم یآموز ز علمیخواه ن گر شاعران مشروطهیبهار و د یالشّعرا کرزا، ملیم رجیا

 .ندیسرا یم یآموز علم در وصف دانش و لزوم ییشعرها

ا یآنان شعر،  یان، براکودکم یاز اجتماع به آموزش و تعلیا احساس نیشتر از قبل به سفارش ذهن خود یبه هر حال، شاعران هر روز ب

ا چه قبل  یفرهنگ یآموز، روزها چون روز معلّم، روز دانش هم یو فرهنگ یمختلف علم یها مناسبت یبرا. ساختند یا حتّیسرودند 

 :شود یآن اشاره م یها از نمونه ینجا به برخیه در اکو نوجوان گفتند،  کودکمخاطب  یبرا یاز انقالب و چه پس از آن ا اشعار

 :اا روز معلّم

/ روز دوازدهم از / مثل بهشت است / با یه شاد و زک یروز/ ما ۀ مدرس/ ه پر شد از گل ک یروز/ با یروز ز یک/ آمد دوباره 
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 (.96: 4953طلب،  یکن) کروزت مبار/ زم یمعلّم عز/  کوچکبزرگ و / م یا با هم بخوانیب /بهشت است یارد

 :مدارس ییاا بازگشا

ه خوب و مهربان ک/ سالم به آموزگار / به ابر و باد و آفتاب / هزار، هزار بار سالم / سالم به سبزه و آب / د یسالم به صبح و خورش

علم و  یبه سو/ رو  قدم، قدم، قدم/ ش یایروز دعا، ن/ روز خوب  یکسالم به / زبان است  خوششه یهم/ ه کدرود، درود به او / است 

 (.96: 4955ا، ین قاسم)دانش 

 :ای

ماه خوب / دفتر و مداد / ماه درس و مشق / د و شاد یپر ام/ رسد  یمهر م/ ماه مهربان / رسد  یباز م/ مژده دوستان / ها  مژده، بچّه

: 4953طلب،  یکن)مدرسه  یسو! / ها به صف مدرسه، بچّه یبو/  یتازگ یبو/ آشناست  یبو/ ها پر از  وچهک/ ت ار ماسکماه / مهر 

96.) 

 :به دبستان کودکاز رفتن  یریاا تصو

 /هست امروز قشنگ / مرا  یبایف زکی/ مادرم داده به من / نقش پروانه زده / راهن من یپ یرو/ مادرم شانه زده / مرا  یباز هم مو

خنده مهمان / همه  یها لب یرو/ دست پر مهرش را / شد بر سر من ک یم/ سپارد به خدا  یم/ پدرم باز مرا / ز و همه جا یهمه چ

 (.44: 4931نژاد،  شعبان)به دبستان شده است / موقع رفتن من / شده است 

 :آموز اا روز دانش

/ مان است یروز علم و ا/ وشش کروز تالش و / زده آبان آمد یس/ راه  گر ازیبار د یک/ د تابان آمد یخورش/ وه کشب رفت و از پشت 

آموز است  روز دانش/ زده آبان یروز س/ مثل نوروز است  یروز/ ز است ییه در پاکنیبا ا/ ران است یفرزندان ا/ ما  یروز خوشحال

 (.96: 4955طلب،  یکن)

 :ه مطالعهان بکودکردن کمند  تاب و عالقهکة دربار ییاا سرودن شعرها

/ هنرمند  یمن دوست/ ار پند دانم یمن / پندت دهم فراوان / زبانم  یه بکبا آن/ م سخن فراوان یگو/ زبانم  دانا و خوش/ ار مهربانم یمن 

 (.43: 4931ف، یشر ینیمی)ار مهربانم یمن / از من مباش غافل / انم یز یبا سود و ب

 :ای

تاب ک/ تازه داره  یها شعرها و قصّه/ د و ستاره یاز ابرو باد و خورش/ ده یتاب ندکن یا مثل یسکچ یه/ ده یتاب نو خرکمامان برام 

طلب،  یکن)دونه  یپرسم اون م یه من مک یهرچ/ ه دوست مهربونه یمن  یبرا/ رنگارنگه  یها پر از گل یباغ/ هاش قشنگه  یمن نقّاش

4953 :43.) 

 :ای

هر / نه مثل قنده یریش/ دونه به دونه شعرهاش / آره  یبرام م یشاد/ خندم  ینم و مخو یم/ خنده داره  یشعرها/ تاب شعرم ک یتو

 (.43: 4953، یعیشف)خنده  یشه، م یحال م خوش/ اونو بخونه  کی

 یحال و هوا... درس و مشق و مداد و یها ه شاعر با استفاده از واژهکو شاد  ییقایموس یشاورز است، شعرکر هم از ناصر یشعر ز

 :آورد یم کودکرا به ذهن مخاطب مدرسه 

 یها خط/ اغذ کخش  خش/ ز یدفترها رو م! / سیاتل متل، ه/ سر جاش  کیهر / معلّم آمد / ت باش کبچّه، سا/ اتل متل، درس 

در تو چق/ دوستت دارم من ! یمداد چوب/ اتل متل، چوب / « با»؟ دو تا یبا چ/ نوشتم « بابا»/ درس الفبا / اتل متل، مشق / ز یزریر

 (.4: 4955شاورز، ک! )یخوب

 یداریپا -د  

ان و نوجوانان با خواندن شعر و کودک. ه به آن اشاره شدکبودن آن است  یمیو نوجوان، تعل کودکات یادب یها یژگین ویتر یاز اصل

 یو نوجوان کیودکر آموزش در یه تأثکآموزند و از آنجا  یم یدیجد یها ین راه، اطّالعات و آگاهیه از اکبرند، بل یقصّه تنها لذّت نم

ه مخاطبشان بزرگسال است، امّا کاند و چه آنها  شعر سروده کودکقشر  یه براکگاه شاعران ا چه آنها  چیاست، ه یشگیرپا و همید

از آب  در برابر ظلم و استبداد، دفاع یداری، پایدوست ، وطنیچون آزاد هم یمیان قرار گرفته است ا مفاهکودکاشعارشان مورد پسند 
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 یها ژه در سالیو ران ا بهیا یه پس از انقالب اسالمک یاشعار(. 422: 4965پور،  حسام)اند  و شهادت را از نظر دور نداشته کو خا

 یاند، ول ب شدهکیبا عالئق شاعر تر یها هستند؛ گرچه گاه م و ارزشین مفاهیان سروده شد، سرشار از اکودک یبرا یلیجنگ تحم

رفتار و ة است، دربار ییه شعر بلند رواکها  از روزگار سرودن حماسه.اند ردهکتر  یکنزد یواقع یان را به فضاکودکرنگارنگ  یایدن

در برابر ظلم و  یداری، پا(31: 4951، یمحمّد یهاد)ملّت  یکباستان  یز در زندگیو افتخارآم یقهرمان یدادهایردار پهلوانان و روک

 .داد نمود محسوس داردیب

ه کنامه  ه خاورانکاند و اشاره شد  ها بوده دورهۀ ها، به ویژه به زبان شعر، در هم یها و قهرمان یدن دالوریمند به شن هان عالقکودک

ها  خانه تبکه در مکاست  یتابکآن را سروده،  یحسام خوسف است و ابن( ع) یحضرت عل یها یدالورة و دربار یحماس یا منظومه

 یهنوز هم باز. بهره باشند یان از آن بکودکه مختصّ شعر بزرگسال باشد و کست ین یا مقوله یدارین، پایبنابرا. شد یس میتدر

حرف از استقامت، صبر،  ییایه دنکگانه و منظوم  بچّه یا یباز. میا ردهکرا فراموش ن« ذارم یبرم، چوپون دارم و نم یگرگم و گلّه م»

دوران ) یبه صورت امروز یریگ لکژه از زمان شیو و نوجوان ا به کدوکدر هر حال، شعر . ان داردکودک یو اتّحاد برا یدالور

توجّه نشان  یو خداخواه یدوست نفس، وطن یحتّ یدر برابر استعمار، استبداد، دشمنان خارج یداریا همواره به بحث پا( مشروطه

ومت و کن شعر، مبارزه با حیشاملو در ا .ن طرف جُستیو نوجوان از مشروطه به ا کودکرا در شعر  یداریپا یها توان جلوه یداده، م

 :دهد ید مینو یداریرا در صورت پا یب آزادیدن سیند و چک یب خوانندگان اثرش به مقاومت را گوشزد میق و ترغیتشو

ز اون ا! / نیبفرمائ! دخانمیخورش/ رد کبرنج تو آب  یلّک/ رد کدخانم آفتاب یخورش/ م یاز ستم آزاد شد/ م یدلنگ، شاد شد دلنگ... 

/ م یش یر نمیس یاز شاد/ مال ما شد  یزندگ/ خلق پا شد  یاز وقت/ م یردکرا قبله  یآزاد/ م یردکما ظلمو نفله / ن یین پاییایباال ب

: 4951شاملو، ... )میدیمون رس به خونه/ م یدیب طال را چیس/ م یتو حوض نقره جست/ م یم و واجستیهاجست/ م یش یر نمیگه اسید

219.) 

. شان وارد کردند؛ فراوانند انهکودکدر اشعار  یلیرا در دوران جنگ تحم یدارین مقاومت و پایه مضامکو نوجوان  کودک شاعران

 .این شاعرانندة در زمر...قیصر امین پور و، سلمان هراتی، افشین عالء،جعفر ابراهیمی

 :گیرینتیجه

حماسه ازآن رو که 1نوع حماسه،غناواشعار تعلیمی توجه نشان داده اندبه سه ، نوجوان در ایرا ن از میان انواع ادبی شاعران کودک و

ی عاطفی نیز در اشعار کودکانه ها مایه درونمند بوده اند؛هی پهلوانی عالقها هوقص ها هاسطور، کودکان همواره به شنیدن پهلوانی ها

تعلیمی از روزگار دور برای کودکان سروده ودر  شاعران بسیاری نیز اشعار گیرد؛ می در حوزه ادبیات غنایی قرار فراوان است و

، نوجوان نیز در این پژوهش به مسایل اخالقی ضوعات اصلی شعر کودک ومو .انده از تعلیم وتربیت آنان غافل نبودهاشعارشان هیچ گا

 .اخته انددپر ؛د ذکر شدهشود و نتیجه این که شاعران کودک به هر یک از موار می علمی فرهنگی و پایداری تقسیم، مسایل اجتماعی

 فهرست منابع وماخذ

 .ان و نوجوانانکودک یرکانون پرورش فک، تهران، باغ سبز شعرها، 4961، جعفر، یمیابراه .4

 .، تهران، سروش، چاپ سومظهر روز دهمة منظوم، 4956، امین پور،قیصر .2

 .نا یان، بتر محمّدجعفر محجوب، تهرکد: وششک، به وانید، 4939، کالمل رزا، جاللیم رجیا .9

احمد امیری :، به اهتمامیداریپاۀ نام: ، مندرج در«یدرس یها تابکدر  یداریات پایسهم ادب»گران، ید و دیپور، سع حسام .1

 .424-422: 4956دفاع مقدس،های  خراسانی،تهران،بنیاد حفظ آثار وارزش

 ، تهران، انتشارات کتب ایرانخایوسف و زلی، 4923، عبدالرّحمن، یجام .3

 حوزه هنری، از مهربانی، تهرانای  همجموع 4966رودابه،حمزه ای، .6

 .تی، تهران، تربها پچ پروانه پچ، 4966، یآزاد، مرتض دهقان .6

 .راز، رهگشا، چاپ دومی، شق ابرهایبر قا، 4966ن، ی، پرویآباد دولت .5

 ،دیوان،تهران،سخن4964دهخدا،علی اکبر، .3
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 .، تهران، سروشکوچک یمهمان، 4966راد، رابعه،  .41

 . ، تهران، مدرسه، چاپ هفتمن استیریش یدوست، 4953، یوست، مصطفرحماند .44

 فارسی دوم دبستان، تهران، سازمان چاپ کتابهای درسی، چاپ دوازدهم:روز خوب پیروزی،مندرج در، 4931اااااااااااااا، .42

 ،صبح وسیب،تهران،قو4963سپاهی یونس،عباسعلی، .49

ان و کودک یرکانون پرورش فک، تهران، (و نوجوان کودکنقد شعر  یها هینظر) ین باغ شرقیاز ا، 4956ن، یسالجقه، پرو .41

 .نوجوانان

 )4شماره .52(:52روشنان پژوهش، فروردین :مندرج در«شعر کودک»محمد رضا، سنگری .43

 .، تهران، نگاه، چاپ دوممجموعه آثار، 4951شاملو، احمد،  .46

 .یغات اسالمی، تهران، تبلمن کوچکن یزم، 4965، اسداهلل، یشعبان .46

 .درسیهای  فارسی اول دبستان،تهران،اداره کل چاپ وتوزیع کتاب: مندرج در:راه مدرسه، 4931بان نژاد،افسانه،شع .45

 23(:31مهر )411مجله آموزشی رشدکودک،شماره: در« شه؟ می کی دوست من» 4931اااااااااااااا، .43

 43(:53آبان)499مجله آموزشی رشدکودک،شماره: مندرج در«کتاب شعر»شفیعی،شاهده، .21

 .نهیی، تهران، باغ آیانواع ادب، 4961روس، یسا، سیشم .24

 .فردوس،چاپ چهارم، ،حماسه سرایی در ایران،تهران4965صفا،ذبیح اهلل، .22

 .، تهران، زوّارکیز اتابیپرو: حی، شرح و تصحاتیلّک، 4951، یانکد زایعب .29

 ،.ییفرد، تهران، سنا یباستان ینعلیحس: وششک، به وانید، 4911ن، یمی ، ابنیومدیفر .21

 .، تهران، بنفشهبه خاطر خروسه، 4966وه، کا، شین قاسم .23

 93:(53مهر )492مجله رشد کودک، شماره :مندرج در« تو بهترین بابایی»اااااااااااااا، .26

 .مروارید، ،گزینه اشعار،تهران4959کسرایی،سیاوش، .26

 .ر، چاپ هفتمیبکری، تهران، امرانیاة خ مشروطیتار، 4969، احمد، یسروک .25

 .، تهران، آگهرانیدر ا کودکشعر ، 4933ود، انوش، محمکی .23

 طوطی سبز هندی، تهران،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، 4963اااااااااااااا، .91

 ، تهران، بنفشهمیشان نسیها هیسا! شان سالمیها وهیم، 4966شاورز، ناصر، ک .94

 4(55آبان )423مجله رشد کودک،شماره: درس،مندرج در«اتل متل»ااااااااااااا، .92

 ریتهران، اساط ینین نمیحس: شش.وک، به م شمالینسة ات جاودانیلّک، 4953ن، یالدّ د اشرفی، سیالنیگ .99

 ، تهران، وزارت فرهنگاز آغاز تا امروز کودکشعر ، 4952، یدمصطفیس، یگرمارود یموسو  .91

 .تهران،پیدایش، ، خدای جیرجیرک ها4966مزینانی، محمد کاظم، .93

 قو، ران، تهرانآواز با ،4965مال محمدی، مجید، .96

 .ستانی، تهران، نابر یها وچهکپشت ، 4966، عرفان، ینظرآهار .96

 .تون، چاپ سومی، تهران، زها یالس اوّلک یمجموعه شعر برا، 4963، کطلب، باب یکن .95

 45(:55آبان)423مجله آموزشی رشد،شماره: مندرج در« روز دانش آموز»اااااااااااااا، .93

 43(:53آبان)499مجله آموزشی رشد،شماره :مندرج در«کتاب نو»اااااااااااااا، .11

 45(:53اردیبهشت)494مجله آموزشی رشد،شماره: مندرج در«روز معلم»اااااااااااااا، .14

 96(:53آذر )491مجله آموزشی رشد،شماره: مندرج در«ماه تشنگی»اااااااااااااا، .12

 96(:53مهر )492مجله آموزشی رشد،شماره: مندرج در«به صف ها هبچ»اااااااااااااا، .19
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 .ستای، تهران، چرانیان اکودکات یخ ادبیتار، 4951، زهره، ینیی، محمّد و قایمحمّد یهاد .11

 .ریبکریانتشارات اموابسته به  ییطال یها تابک، تهران، سازمان آواز فرشتگان، 4910ف، عبّاس، یشر ینیمی .13

درسی،چاپ های  وتوزیع کتاب مندرج در فارسی دوم دبستان، تهران،اداره کل چاپکتاب خوب،،4931اااااااااااااا، .16

 .دوازدهم

احمد : ، به اهتمامیداریپاۀ نام: ، مندرج در«یدرس یها تابکدر  یداریات پایسهم ادب»گران، ید و دیپور، سع حسام  . 16

 .426-421: 4956دفاع مقدّس،  یها اد حفظ آثار و ارزشی، تهران، بنیخراسان یریام

ن یالدّ اشرفۀ ادنامی)شاعر مردم : ، مندرج در«شتنیم شمال، فرزند زمان خوینس»، داحمدیاووس و پارسا، سک، یل حسن  . 15

 .422-424: 4951، تهران، سخن، یاصغر محمّدخان یعل: ، به اهتمام(ینیحس
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