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Abstract

Children and adolescents poetry, as a literary genre, has a wide educational

dimension. One of the most important educational aspects of this genre is dealing

with religious concepts and themes. Persian and Kurdish language poets have taught

these notions in accordance with the child’s understanding. The main purpose of the
present study is to address this issue through a comparative study and analysis of

religious themes in Persian and Kurdish children and adolescents poetry. To this

end, using a descriptive-analytical method and a content analysis approach, the

religious themes in 40 collections of Persian poetry and in 40 collections of Kurdish

poetry were investigated to provide answers to research questions. The main

questions were as follows: 1) What are the similarities and differences in religious

themes of the two languages poetry? 2) What is the frequency of religious themes in

the two languages poetry? One of the most important findings of the present study is

that Persian poetry for children and adolescents focuses on the concepts related to

the infallibles and the Holy Imams (65%), and next on the concepts related to the
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divine essence, the prophets and the Quran, respectively. In Kurdish poetry,

however, the most frequent themes are the concepts related to God (72%) and then

the themes pertinent to the prophets and the Quran. Neither of Kurdish and Persian

poetry covers the concept of resurrection.

Keywords: Comparison, Content, Poetry, Children and Adolescents Poetry, Persian,

Kurdish, Religious Theme.
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بررسی تطبیقی مضامین دینی
شعر کودك و نوجوان فارسی و کُرديدر 
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چکیده
ایسـت. از  عنـوان یـک ژانـر ادبـی، داراي بعـد آموزشـی گسـترده       شعر کودك و نوجوان به 

هاي آموزشی این ژانر پرداختن به مفـاهیم و مضـامین دینـی اسـت. شـاعران      ترین جنبهمهم
انـد. پـژوهش  هـا پرداختـه  فارس و کردزبان به فراخور درك کودك به آمـوزش ایـن آمـوزه   

در شـعر کـودك و   دینـی  مضـامین بررسی و تحلیـل تطبیقـی    از طریقاست تا حاضر برآن
روش این مهم را محل توجه قراردهد. بدین منظـور، بـا اسـتفاده از    نوجوان فارسی و کُردي 

شـعر  مجموعـۀ  40در مضامین دینی به بررسی و با رویکرد تحلیل محتوا تحلیلی - توصیفی
پـژوهش االتؤبـراي سـ  تا پاسخی علمیختهپرداکُرديمجموعۀ شعر40فارسی و کودك 

دو زبـان  شـعر وجوه اشتراك و افتـراق در مضـامین دینـی    - 1دست دهد. سؤاالتی چون:هب
تـرین  بسامد مضامین دینی در شعر دو زبان به چـه میـزان اسـت؟ از مهـم    - 2؟چگونه است

فارسی بیشتر بـه  مفـاهیم مربـوط بـه     ش این است که شعر کودك و نوجوان هاي پژوهیافته
ت الهــی، پیــامبران و قــرآن ســپس مفــاهیم مــرتبط بــا ذا%)، 65معصــومین و ائمــۀ اطهــار (

%) و 72فاهیم مرتبط با خداونـد ( مترین بسامد از آنِ است. اما در شعر کُردي بیشپرداخته
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بـه  ر شـعر کـودك و نوجـوان هـر دو زبـان      سپس مضامین مرتبط با پیامبران و قرآن است.د
است.نشدهمفهوم معاد پرداخته 

ــکل ــا:دواژهی ــوا،  ه ــق، محت ــودك و نوجــوان فارســی ،شــعرمقایســه و تطبی ــرديوک ، ک
دینی.مضامین

مقدمه.1
منـد  توجه به نیازها، شناخت و حل مسائل در دنیاي امروز از مسیر مطالعـات علمـی و روش  

گیـري متغیرهـا در حـوزة    هایی که قادر بـه بررسـی و انـدازه   است. یکی از روشامکان پذیر
است.» تحلیل محتواي متن«، باشدانسانی میعلوم

هاي علم هرمنوتیک آغـاز شـد و   تحلیل محتوا پیشتر در کتاب مقدس مسیحیان در زمینه
شناسی و حتی تعبیر خواب توسـط  هاي مربوط به خطها، شیوهسپس در تحلیل روزنامه

شناسـی،  (جامعـه هـاي علـوم انسـانی   کم در تمام حوزهیافت و کمزیگموند فروید ادامه
).20- 16: 1390(ایمان و نوشادي،شناسی و...) ورود پیدا کرد روانسیاسی وعلوم 

ادبیات و به ویژه شعر به عنوان یک متن عالی، فاخر و موثر در حیات خود غالباً رسـالت  
است. این رسالت در شعر کـودك و  دار بودههاي واالي انسانی را عهدهانتقال مفاهیم و ارزش

بـه آنـان   را که کودك و نوجوان بـا آنچـه کـه    نماید. چیگر سنین میتر از دنوجوان با اهمیت
گیري شخصیت و ایجاد تفکّـر و تأمـل در   یابند. بدان معنا که شکلشود، پرورش میمیارائه

شــود، ارتبــاط مــیاو نهــادهروي ایــن گــروه ســنی بــا مضــامین و مفــاهیمی کــه در پــیش 
ادبی پیوسـته برآننـد بـا رویکـرد آموزشـی و بـه       رو شاعران این حوزة دارد. از اینمستقیمی

ها را به مخاطبان اننتقال دهند. پس بـه ناچـار   هاي مستقیم و غیرمستقیم، مفاهیم و آموزهشیوه
پردازي و زاویۀ دید خود را نسبت بـه جهـان   براي نیل به این هدف باید سطح نگرش، خیال

اي بـه عـالم پـر رمـز و راز هسـتی      زاویهتا حد و اندازة کودکان و نوجوانان تقلیل دهند و از 
بررسی تطبیقـی مضـامین دینـی    «ها مقالۀ حاضرنگرند. نظر به این ضرورتبنگرند که آنان می

بر آنست تا از طریق مقایسـه و تطبیـق بـه کیفیـت،     »  شعر کودك و نوجوان فارسی و کُردي
اشتراك و افتراق کاربرد این مضامین در شعر دو زبان بپردازد.
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هاي تحقیقپرسش1.1
شــعر کــودك و نوجــوان فارســی و ایــن پــژوهش بــه مطابقــت و مقایســۀ مضــامین دینــی 

مضـامین مربـوط بـه خداونـد    . 1؛ مضامین دینی را در پنج مقولـه رو پردازد. از اینمیکُردي
مضـامین مربـوط بـه معـاد و     - 4مضـامین مربـوط بـه پیـامبران    .3مضامین مربوط به قرآن.2

نماید.  مضامین مربوط به معصومین و ائمۀ اطهار، تحلیل و تطبیق می
» بررسی تطبیقی مضامین دینی شعر کودك و نوجـوان فارسـی و کُـردي   «پژوهش حاضر

االت زیر بیابد:سؤست تا پاسخی براي ابرآن
ـ   در شـ آیا کاربرد مضـامین دینـی   .1 ردي اشـتراکات و  عرکودك و نوجـوان فارسـی و کُ

؟افتراقاتی دارد
دینی در شعر دو زبان چگونه است؟بسامد هر یک از مضامین و مفاهیم. 2

پیشینۀ تحقیق2.1
هـاي زیـادي انجـام    پـژوهش در ادبیات کودك و نوجوان فارسـی تحلیل محتوادر ارتباط با 

موارد زیراشاره نمود:توان به ها میاست که از آنپذیرفته 
هاي شـعر کـودك و نوجـوان    بررسی و تحلیل موضوعات و مفاهیم دینی کتاب«مقالۀـ

اثر مهـدي محمـدي و ایمـان مطهرنیـا منتشرشـده در      » 1390- 1393هاي لدر بین سا
) در این پژوهش نویسندگان بـه کمیـت و کیفیـت    1398مجلۀ دوفصلنامۀ علوم ادبی(
و در پایـان بـه ایـن    ینی در شعر کودك و نوجوان پرداختهاستفادة شاعران از مفاهیم د

اسـت  اند که در توجه به مسائل دینی تناسب میان مضامین رعایت نشـده نتیجه رسیده
اند.  و دیگر اینکه از نظر کیفی  گاه سرایندگان قادر به انتقال مفاهیم نبوده

کـودك فارسـی بـا    هاي زیادي در مقایسۀ مضـامین شـعر   در حوزة تطبیق نیز پژوهش
است. چون:پذیرفتهها انجامزبانشعر دیگر

اثـر  » کشـور ایـران و الجزایـر   قالب، زبان و مضمون شعري در ادبیـات کـودك  «مقالۀـ
) نویسـنده در ایـن   1394جاللـی منتشرشـده در نشـریۀ پژوهشـنامۀ نقـد ادبـی(      مریم

و در پرداختـه هاي کاربردي اشعار شاعران دو کشـور پژوهش به مقایسۀ کیفی و شیوه
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و از منظـر قالـب، کـاربرد زبـانی    است، شـعر کـودك ایـران و الجزایـر    پایان دریافته 
مضامین وضعیتی نسبتاً مشابه دارند.

هـاي آن بـا   ها و تفاوتسیري در ادبیات تعلیمی کودکان ایران و برخی شباهت«مقالۀ ـ
ۀ مطالعـات  تشـر شـده در نشـری   دوسـت و مسـعود سـالمی، من   اثر پونـه قـائم  » آلمان

» هـدف «آوردهـاي ایـن پـژوهش؛ تفـاوت در     ) از جمله دست1395(تطبیقیادبیات
تعلیم و تربیت در ادبیات دو کشور است. چرا که هدف نهایی ادبیات تعلیمـی آلمـان،   

سـت. امـا در   رساندن کودکان به استقالل فردي و تربیت شهروند خوب و هنجـارگرا 
ست.به مرتبۀ کمال دینی و اخالقیادبیات کودك ایران، هدف اصلی رسیدن

ور، اثـر داووداسـپرهم و مینـو پیلـه    » نگاه تطبیقی به داستان کودك در ایـران و غـرب  «ـ
کیـه بـر آثـار نـادرابراهیمی و     بررسی تطبیقی ادبیات کودکان در ایران و سـوریه بـا ت  «

اثر امید مجد و میروت سلمان» یکیالنلیال
هاي کلر ژوبرت با تأکید بر آموزش مفـاهیم  داستانتحلیل مفهوم خداشناسی در «مقالۀ ـ

شـده در مجلـۀ تفکـر و کـودك    اثـر طـواق گلـدي گلشـاهی منتشر    » کاندینی به کود
نویسندة مسـلمان فرانسـوي را از منظـر    » کلر ژوبرت«) این مقاله، آثار داستانی 1400(

گـر در  است. از جمله نتایجی که پـژوهش ساختاري و محتوایی تحلیل و بررسی کرده
توان اشاره نمود به اینکـه زبـان غیرمسـتقیم، سـاده،     است مییافتهاین مقاله بدان دست

هـاي عینـی و محسـوس نویسـنده در     شیوا، جمالت کوتاه تصویري قابل فهم و مثال
است که این مقولۀ دینـی بـا روح   تبیین مفهوم خدا و خداشناسی اسالمی موجب شده

کانۀ آنان منطبق گردد.و روان و زبان کودکان و فهم کود

ضرورت تحقیق3.1
کودك و نوجـوان  تحلیل مضامین شعر آید، در ارتباط باگونه که از پیشینۀ تحقیق برمیهمان

هـا و مقـاالت   نامـه پایانوگرفتهمطالعات متعددي انجامهاو مطابقت آن با دیگر زبانفارسی
ادبیـات کـودك   ةپاي پژوهش در حوزحالی است که رداست، این درزیادي به چاپ رسیده

تـوان ادعـا کـرد در موضـوع     مـی اي کهو نوجوان کردي بسیار تُنک وکمرنگ است به گونه
استداللی بـر  گونه تحقیقی صورت نگرفته است و این خود پژوهش حاضر، هیچۀمطالعمورد

کند.  چندان میرا دوآناهمیت پرداختن به بودن موضوع پژوهش است و نو
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ش تحقیقرو4.1
دینـی در  تطبیقی محتواي مضامینبرداري، مقایسه و تحلیل مطالعه، فیشمبناياین تحقیق بر
شعرکودك و نوجـوان کُـردي   ۀشعرکودك و نوجوان فارسی و چهل مجموعۀچهل مجموع
اسـت. بـر ایـن اسـاس، روش تحقیـق      معاصر صورت پذیرفتـه ۀتآشنا و برجساز شاعران نام

بــا رویکــرد تحلیــل تحلیلــی - شــیوة توصــیفیبــه اي و ابخانــهپــژوهش حاضــر از نــوع کت
.باشدمیوامحت

تحقیقةدایر5.1
گونه که پیشتر ذکرشد، این تحقیق حاصـل خـوانش هشـتاد مجموعـۀ شـعر کـودك و       همان

باشد:به شرح زیر میاست کهنوجوان فارسی و کردي

شعر کودك و نوجوان فارسیهايعناوین کتاب1.5.1
ــو- 1 ــه بلبــل کوچول ــود.( - 2) 1393(مثــل ی ــاب ب ــود؟ کت ــود؟ کــی ب ــار)1395کــی ب آث

خوشـگل و نـازه   - 5)1395قصۀ ابر و باران (- 4) 1368صد دانه یاقوت (- 3کشاورز ناصر
ر ) آثـا 1396پـنج تـا انگشـت بودنـد کـه...(     - 7)1394زورش زیاده پسرم(- 6)1394(دخترم

انـد هـا خسـته  صـندلی - 9اثر جلیل صـفربیگی )1397ترانۀ دبستان(- 8مصطفی رحماندوست 
اسـب  - 11) 1388هـاي منظـوم از چهـارده معصـوم(    قصـه - 10)1388(شعر نوجوان) اثـر ( 

) اثـر محمـد   1396پـرچم زیبـاي ایـران (   - 12) آثـار محمـد کـاظم مزینـانی    1387(چموش
) 1364(خـروس زري، پیـرهن پـري   - 14)1395بلوط اثر نسیم نـوروزي( ترانۀ- 13مهاجرانی 

دزده و مرغ فلفلـی - 16)1365(خرس و کوزة عسل- 16ر احمد شاملو اثآ)1392(رونبا- 15
حسـنی نگـو   - 19) 1381حسنی ما یه برّه داشت(- 18) 1380گربۀ من نازنازیه(- 17) 1369(

هـاي  پرنـده - 21) اثر علی باباجـانی  1394ببل(- 20منوچر احترامیآثار)1394یه دسته گل(
ــا ــاجري  1395(باب ــر مرضــیه ت ــاردهم- 22) اث ــالم  1376(روز چه ــالی ع ــائزه جم ــر ف ) اث
) اثر اکرم خیبـري  1391بانوي آسمان(- 24) اثر داوود جمشیدي 1396حیوانات در قرآن(.23
ــه( - 25 ــاچ هندوان ــک ق ــرا داوري 1393ی ــر زه ــ- 26) اث ــرغ س ــاه(م ــر 1396رخ پاکوت ) اث

هـاي  سـایه - 28) اثـر مولـود شـاهمردي راد    1397چوپان دروغگـو( - 27آباديدولتپروین
حـرف هفـتم: چ.  - 30) 1396حـرف ششـم:ج.(  - 29نـزاد  ) اثر افسانه شـعبان 1391(مهربان
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) اثــر مهــدي صــدرالحفاظی 1393»(عــج«بابــاجون مهــدي- 31) آثــار آذر صــادقیان 1396(
فـرد  ) اثـر یحیـی علـوي   1391ها(شهر پرنده- 33) اثر بهمن عبدي 1370ها بهار میاد(بچه.32
) آثـار مهـري مـاهوتی    1393جیکـی( هـاي جیـک  کفـش - 35) 1392من جوجه شـدم( - 34
ــر محمــود مشــرف1396ي طــوقی(قصــه.36 ــی زاده) اث ) 1371کــالغ تشــنه(- 37ي تهران
) 1392شـوم اثـر جعفـر ابراهیمـی(    نویسم ابر، باران مـی می- 39) 1374پروانه در باران (.38
) اثر سعید هاشمی.1384صبح و بوي نان(- 40

کرديو نوجوان شعر کودك هاي کتابوینعنا2.5.1
) اثر مظهـر ابراهیمـی   1393» (کبک کوهستان، مرغ باغ«رشاخ، مریشکی ناو باخوي سهکه- 1
) اثـر عثمـان احمـدي    1397» (سـال هـاي هـا و مـاه  فصـل «کانی سال کان و مانگهرزهوه- 2
اثـر » 3کـودك «3منـال - 5) آثار کیـومرث بلـده   1388» (کالغ«قال- 4) 1388» (روباه«رووي.3

ور و ئـه - 7) اثـر عبـاس ثابـت قـدم     1391» (چوپان دروغگو«شوانی دروزن- 6مریم تمیمی 
نوعی بـازي  «میوشلی میوشان- 9) 1393» (کودك«کوورپه- 8) 1393» (ابر و خورشید«رهخو

) 1393» (مهمـان سـتارگان  «کـان رهسـتی میـوانی ئـه  - 10) آثار میثم خـورانی  1396» (کودکانه
» االغ نـادان «زانر نـه کـه - 12نیـا  ) آثار محمد رسـول 1393» (کودکاندنیاي «دنیاي مناالن.11

هیرو، مـاهی و  «هیرو، ماسی و پشیله- 14) آثار زهرا ستاوند 1394» (مکر«پیالن- 13) 1394(
دنیـاي  - 16) 1393» (جهان جـانوران «جیهانی گیانداران- 15) اثر لوالو صالحی 1396» (گربه
» گنجشـک زرد «ردهلیوچـگ زه مـه - 17ثـار کـژال عثمـان    ) آ1393» (هـا دنیاي میوه«کانمیوه

خـورو و الوالو - 19اثـر حمـزه کرمـی    » 2کـودك «2منـال - 18) اثر مجتبی کارخواهی 1398(
) 1393» (اسـب سـرحال  «ئسـپی ئـازا  - 20) اثر امـین گردیگالنـی   1393» (خورشید و لوالو«

مورچـه و  «نمیروولـه و سـلیما  - 22) 1393» (زنبـور عسـل و عسـل   «نگویننگ و هههه.21
) اثـر احمـد محمـدي    1393» (بابـاي دانـا  «ژیرهباوه- 23) آثار مرسوم گشبین 1393» (سلیمان

) 1393» (روباه توبـه کـار  «وبه کارریوي ته- 25) 1393» (کبوتر عاشق«داروینکوتري ئه- 24
»1کـودك  «1منـال - 27) آثار مجید محمدي 1393» (مرغابی و شکارچی«و راوچیسونه- 26

) آثـار محمـد مـرادي    1394» (ههی زعفران، هی زیـر «ي زیره ي زافران، هههه- 28) 1392(
) 1379» (مـاهی خـانم  «ماسی خانم- 30) اثر زهرا فتاحی 1395» (بادبادك«بادوان- 29نصاري

آثـار  » خـواهر «تاتی- 33) 1383» (خاله جاروبرقی«میمگه جاروبرقی- 32اثر علیرضا محمدیان 
»شـهربازي «شـاري یـاري  - 35) اثر آرش مهربان 1393» (سنجاب«سموره- 34رضا موزونی 
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) 1396» (جیـک گنجشـکک  جیـک «کهجیک چولهجیک- 37) 1396مش مش(- 36) 1393(
ي منـاالن باخچـه - 39) 1392اثـر لـیال وزیـري(   » 1کودك«1منال- 38آثار فریدون میراحمدي 

) اثــر 1396» (گربــه ســیاه«ســیهپشــی- 40) اثــر جمشــید ویســی 1393» (باغچــۀ کودکــان«
سعیدي.یالل

بحث و بررسی.2
مضامین دینی در شعر کودك و نوجوان فارسی و کُردي1.2

نقش موثر و همیشگی ادبیات در آموزش و تعالیم دینی، تقویت معنویت و همچنین کـارکرد  
رو  مقالۀ حاضر بـه بررسـی و   اینآن در زندگی انسان نقشی بسزا و غیر قابل انکار است. از

مضـامین مربـوط بـه خداونـد     - 1؛ پرداختن به مضامین دینی در پنج مقولهمطابقت چگونگی 
مضـامین مربـوط بـه معـاد     - 4مبرانمضـامین مربـوط بـه پیـا    - 3مضامین مربوط بـه قـرآن  - 2
پردازد.مضامین مربوط به معصومین و ائمۀ اطهار در شعر فارسی و کُردي می.5

در شعر کودك و نوجوان فارسیمضامین دینی1.1.2
ــ ــا یکــدیگ  ادبی ــاز ب ــین اســالم از دیرب ــن مب ــرهات فارســی و دی اي خــوردگی و رابطــهر گ

هـا، تصـاویر و مفـاهیم    اند تا پیـام دارند. چرا که  از یکسو شاعران پیوسته برآن بودهتنگاتنگ
شعري خود را در قالب تلمیح، تضمین، استناد بـه آیـات، احادیـث و روایات...بـه مخاطبـان      

که جنبۀ بالغی و بیانی قرآن نیز الگـویی فـاخر بـراي هنرنمـایی آنـان      انتقال دهند و دیگر این
ست. ادبیـات  توان گفت که شعر فارسی در اغلب روایتگر تعالیم دینیاست. بنابراین میبوده

- دینـی خاطبـان بـا مضـامین   کودك و نوجوان نیز به عنوان یک ژانر ادبی جهت آشناسازي م
است.  رآن، انبیاء، معصومین و... پرداختهبه مباحثی مرتبط با خدا، قاعتقادي

باشد. در این نوع ادبی هر قـدر  از آنجا که اقتضاي حال مخاطب، شرط اصلی بالغت می
هـاي مربـوط بـه معنویـت و مـذهب در شـکلی       تر باشـد، اندیشـه  گروه سنّی مخاطب پایین

هـاي  ارچوبهـاي بـاالتر، ایـن اعتقـادات در چهـ     شـوند و در سـال  تر به کارگرفته مـی ساده
کننـد شوند و محور عمودي و معنایی شـعر را تقویـت مـی   تري ارائه میتر و گستردهپیچیده

رو  مقالۀ حاضر به بررسی و  مطابقت چگونگی پـرداختن بـه   ). از این408: 1387(سالجقه، 
مضـامین مربـوط بـه قـرآن    - 2مضامین مربـوط بـه خداونـد    - 1؛ مضامین دینی در پنج مقوله
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مضـامین مربـوط بـه معصـومین و     - 5مضامین مربوط به معاد - 4مربوط پیامبرانمضامین .3
پردازد.ائمۀ اطهار در شعر فارسی می

پرهیز از شرك: خداپرستی و پرهیز از شرك در اشعار مورد تحلیـل ایـن پـژوهش بـا     ـ
است.  گردیدهبیانی ساده و با توجه به اقتضاي حال مخاطب مطرح

کمی عجیبه اما
هستندیه آدمایی 

جاي خدا پرستی
پرستندگوساله می

گوساله که خدا نیست
یه حیوون قشنگه

چره تو دشتیکه می
که سبز و رنگارنگه

هاخداي آسمون
نیازهبزرگ و بی

خدا که دیدنی نیست
خدا شبیه رازه

)3: 1396(جمشیدي،

العجـل سـینالهم   ان الـذین اتخـذوا   «در شعر فوق، شاعر با الهام و استمداد از آیـۀ شـریفۀ   
) 152ۀي اعراف،آیـ سـوره »( غضب من ربهم وذلۀ فی الحیـوة الـدنیا وکـذلک نجـزي المفتـرین     

دارد و با توحیـد و خداپرسـتی   ست تا کودکان و نوجوانان را از هرگونه توهم شرك باز آنبر
سازد.  آشنا 

اند.ههاي آفرینش،  زیبا، ارزشمند و مخلوق خداوند معرفی شدچنین تمام جلوههم
من هرچه گفتم از او بود

هرچه بگویم هم از اوست
گل، هیچ بویی ندارد

با نام او، خوب و خوشبوست
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خورشید یک سنگ زشت است
از نور او، نور دارد

نور او آسمان، شببی
یک سنگ ناجور است

)25: 1392(ابراهیمی،

ــی «در شــعر بــاال نیــز شــاعر بــا تمســک بــه آیــۀ شــریفۀ   تمحر وــی ــلَّ شَ ــعت کُ سوء«
)تمام رویدادهاي جزئی و کلی (از حرف زدن انسان و رنگ و بـوي  156آیۀ،اعرافيسوره(

هستی، حاصـل  «داند. او این مضمون که گل تا نور خورشید و آسمان شب) را از آنِ خدا می
اصل توحیـد  است تا را به بهترین بیان و مطابق با ادراك کودکانه بیان کرده» سترحمت الهی

و درك آن را براي مخاطبان میسر سازد.  
ترین ارکان دین، بحث نبوت اسـت کـه فلسـفۀ    معجزة پیامبر(ص): یکی دیگر از مهمـ

ها به صراط حق، خداپرستی و رعایـت حقـوق بشـري بـه     وجودي آن هدایت انسان
ی، باشد. پیامبران الهی براي اثبات ادعـاي رسـالت خـود بـه إذن الهـ     انحاء مختلف می

نــه حســاب و کتــاب علمــی و دانــش انــد کــه وراي هرگودســت بــه معجزاتــی زده
با زبـان سـادة   باشد. شاعران شعر کودك و نوجوان، جهت آشنایی مخاطبانمیبشري

انـد تـا عـالوه بـر     قصه و به اقتضاي حال او به روایت معجزاتـی از انبیـاءاهللا پرداختـه   
نمایند.و نوجوانان درونیآشنایی، حقانیت وجودي رسوالن را در کودکان

کند کـه بـه خـداي یکتـا و رسـالت پیـامبر       در شعر زیر داستان مردي عرب را مطرح می
جویی و جهت آشکار ساختن ضعف پیامبر(بـه ظـنّ خـود) از    ایمان نداشت. او از روي بهانه

پیامبر اکرم، حضرت محمد(ص)، خواست که اگر این سوسمار به خداي تـو و حقانیـت تـو    
آورم. پیامبر براي اینکه بتواند یـک منکـر را بـه    هی دهد، من نیز به تو و خدایت ایمان میگوا

راه راست هدایت نماید، رو به سوسمار نمـوده، از آن سـؤاالت دینـی: توحیـد و نبـوت و...      
اهللا انگی خدا و برحق بودن رسالت رسـول آید و به یگپرسد. ناگهان سوسمار به سخن میمی

گردد تا مرد منکر  به دین مبین اسـالم و رسـول خـدا    . این معجزه موجب میدهدمیگواهی
).113: 1374(سنایی غزنوي، بگرود

آورم ایمان به اومی
بر این خداي آسمان
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ايباید بگوید جمله
زباناین سوسمار بی

...
آرام باش اي سوسمار

اینجا بایستاز ما نترس 
المن دارم از تو یک سؤ

قوم کیست؟پیغمبر این 
هستی شما پیغامبر- 

ات نور خداستدر چهره
ران تواینها همه یا

اسم شما هم مصطفاست
)10و8: 1398(مزینانی،

در شعر باال شاعر با بیانی موسیقیایی و ریتمیک که مورد عالقۀ کودکـان اسـت، یکـی از    
برآنست تا بـا ایـن   نماید و معجزات پیامبر اسالم(ص) را با زبانی ساده، شیوا و روان نقل می

شگرد بیانی منزلت و جایگاه رفیع حضرت را به ذوق و فهم کودکانۀ مخاطبان نزدیک سازد.
(س): شخصیت بانوي کریمۀ اسالم و پاکی، عفّـت، صـداقت، نجابـت و    حضرت فاطمه

مایۀ بسیاري از تصاویر و مفاهیم ناب اسـت کـه در شـعر    مظلومیت او در ادبیات فارسی جان
است.  وجوان نیز مورد توجه شاعران این نوع ادبی قرار گرفتهکودك و ن

هاي پاكدختر آب
دختر آسمان و نور

هاي تلخدختر خنده
هاي شوردختر اشک

...
چه دختر! صداي او
شبیه بوي یاس بود

در زمینستاره بود و
.غریب و ناشناس بود
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)18: 1388(مزینانی،

ـ   اکی، تنهـایی، معنویـت و مظلومیـت حضـرت     شاعر در شعر فوق، برآنست تا مفـاهیم پ
درصدد بیـان  » دختر«رو با تکرار واژة کند. از اینزهراء(س) را براي کودکان و نوجوانان بیان 

کم سن و سالی آن حضرت(س)، معصومیت او و تقریب هر چه بیشـتر ذهـن مخاطبـان بـه     
باشد.فضاي روایت می

لگویست براي تمام آزادگان جهـان  واقعۀ عاشورا: رشادت و شجاعت امام حسین(ع) اـ
بیـتش، تمـام شـیعیان را بـر     و شـهادت غریبانـۀ او و اهـل    حال، مظلومیتو در عین

، سوگی که بخشی وسیع و غنی از عرصۀ ادبیـات فارسـی را   استسوگی ابدي نشانده
وجود روح حماسی در شعر عاشورا کلیدي براي مبارزه علیه ظلـم  «در برگرفته است. 

»اسـت. ده و همین امر مبداء و سرآغاز رستاخیزي در ادب عاشورایی شدهو ستم گردی
) ادبیات کودك و نوجوان نیز به عنـوان ژانـري ویـژه از    60: 1391(مقدسی و بهشتی، 

است و پیوسته برآنست تا کودکان و نوجوانـان را بـا   بهره نماندهتوجه به این واقعه بی
سـازد. در شـعر زیـر شـاعر بـا لحنـی       شجاعت امام(ع)، فلسفه و درس عاشورا آشـنا 

هـا در مـاتم سیدشـهداء را    کودکانه و بیانی احساسی تصویري از سـوگواري خـانواده  
نماید. تصویري سرشار از بغض و اندوه.روایت می

مامان من امشب
خاموش و غمگین است

پیشانی بابا
از غصه پرچین است

...
لرزدآرام می

هاي مامانملب
خواندآهسته می

جانم، حسین جانم
)20: 1393(ماهوتی،
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تـرین  ظهورحضرت مهدي(عج): ظهور منجی بشریت و فلسفۀ انتظـار، یکـی از مهـم   ـ
ست. این مقوله در دین مبین اسالم و مـذهب شـیعه   مباحث در میان تمامی ادیان الهی

رو، شـیعیان هرسـال، روز والدت   اسـت. از ایـن  مورد توجه قرارگرفتهتربسیار پررنگ
مـذهبی و  - گیرند و انتظار ظهور را جزء اعمال دینیمهدي(عج) را جشن میحضرت

مایـۀ تصـاویر زیبـاي شـعر     دانند. مضمون ظهور و و انتظار آن، جانعبادات خاصه می
است که ادبیات کودك و نوجـوان نیـز   بسیاري از شاعران سنتی و معاصر فارسی شده

عج)، انتظاري است که در طـول تـاریخ،   انتظار ظهور مهدي(«است.نماندهبهرهاز آن بی
).126: 1391پور ملکشاه و دیگران،غنی»(اندپیامبران الهی(ع) آن را نوید داده

وقتی که میشه
شعبوننیمۀ

کننهمه می
شهر و چراغون

به یاد روزي
که مهدي میاد

همه جا می شه
پر از عدل و داد

دنیا اون زمون
مثل بهشته
برهاز بین می
ه زشتههر چی ک

همه جا خوبی
همه جا بهار

رسهپایان می
فصل انتظار.

)38: 1393(صدر الحفاظی،

بیان ساده و زبان سیال شعر فوق، فلسفۀ انتظار و این سنت دینی و مـذهبی را بـا قـدرت    
اي نورانی، منتظر و امیدوار.است. تصویر جامعهدرك و ذهن مخاطب، متناسب ساخته
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اعتقادي در شعر کودکان و نوجوانان فارسی- مضامین دینیهاي. زیر مجموعه1- 1جدول 

درصداعتقادي- کدهاي مضامین دینیاعتقادي- هاي مضامین دینیجلوه

شرك و توحید، دعا و شکر، عبادت خداوند، یاد مضامین مربوط به خداوند
%5/22هانیازي خدا، آفرینش پدیدهخدا، بی

%4قرآن، خواندن آنعمل کردن بهمضامین مربوط به قرآن
0هاشدن انسانبهشت، جهنم، زندهمضامین مربوط به معاد

انبیاء، معجزات، داستان و احادیث، پیروي،مضامین مربوط به پیامبران
%5/8شفاعت و توسل

و مضامین مربوط به معصومین 
اطهارائمۀ

اهل بیت و امامان، داستان و احادیث، کرامات،
ي وقایع خاص(عاشورا، واقعهشفاعت و توسل، 

غدیر)،  ظهور حضرت مهدي(عج) و انتظار
65%

امروز در قالب معرفی و توجـه بـه   نظر به اینکه بخشی وسیعی از معارف دینی در جامعۀ 
تـرین  پذیرد و نیز در مذهب تشـیع، معصـومین نمـاد بهتـرین و پـاك     ائمۀ اطهار صورت می

باشند؛ نیاز به معرفـی جایگـاه   ها و همچنین حلقۀ اتصال بندگان با ذات الیزال الهی میانسان
گردد. بـراین  تر از دیگر مضامین دینی احساس میکودکان و نوجوانان بیشو شأن آنان براي 

اساس، بخش وسیعی از مفاهیم دینی در شعر کودك فارسی در قالب معرفی ائمه و کرامـات  
است. در مراتب بعد مضامین مرتبط با ذات اقدس الهی و سـیرت و معجـزات   آنان نمود یافته

. اما به دلیل ظرفیت محدود اندیشـۀ کودکـان بـه طـور     استپیامبران محل توجه واقع گردیده
ــا فهــم و درك موضــوع   ــاط ب ــان در ارتب ــن ردة ســنی  اخــص و نوجوان ــاد، شــاعران ای مع

، شـعري کـه بـه مفهـوم معـاد      روانـد کـه بـه مقولـۀ معـاد ورود نکننـد. از ایـن       دادهترجیح
باشد، در این آثار به دید نیامد.پرداخته

شعر کودك و نوجوان کُرديمضامین دینی در 2.1.2
ــعر     ــواي ش ــیعی از محت ــی وس ــی بخش ــامین دین ــردي را   مض ــوان کُ ــودك و نوج هاي ک

گردد. شاعران، باورها و اعتقـادات دینـی خـود و جامعـه را بـه وسـیلۀ شـعر و بـا         میشامل
دهند.به آنان انتقال میمعیارهاي زبانی و بیانی ویژة مخاطبان

دك و نوجوان کُـرد، برآننـد تـا اصـل توحیـد را بـا       ها: شاعران شعر کوآفرینش پدیدهـ
زبانی ساده، بیانی کودکانه و قابل درك براي مخاطبان خود تشریح نمایند.
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ور و دارسانش و کهکه
چیمن و باخ و بوسان

ول نازن گول و سهسوسه
روازیل له پهلهل مهل گهگه
زاناموكزیرهێپهۆڕك

هانامودێهیوا و هم
ردهخسهێشتیانه گی
رسهبانێوراگهێخودا

)4: 1393ویسی،(
kӕʃ-o-kӕwr-o-daresan
tʃimen-o-bax-o-busan

susӕngol-o-sӕwl-e-naz
gӕlgӕl mӕlӕyl
lӕ pӕrvaz
kurpӕy zirӕk-o-zanam

hyvӕw hemyd-o-hanam
yanӕ giʃtɛ xesӕ dӕr
xoday gӕwray ban-e-sӕr

سوسن، سرو بلند قامت، پرنـدگان  بوستان؛ همچنین گلمعنی: کوه، درخت، چمن، باغ و 
ـ        هـا همـه   اه مـن هسـتی! ایـن   درحال پـرواز و... اي فرزنـد زیـرك و آگـاهم کـه امیـد و پن

است.هستند که خداوند بزرگ خلق نمودهموجوداتی
باشـد.  مـی » جلـی ذات خداونـد اسـت   هستی جلوة ت«شعر فوق، یادآور این مضمون که 

، زبـان،  »وحدت وجود«ي انتقال این مهم و آشنا ساختن مخاطبان با مقولۀ رو، شاعر براایناز
هـر چـه در   «بیان و زاویۀ دید خود را تا سـطح درك و دیـد کودکانـه تقلیـل داده، مضـمون      

است.ترین شیوه بیان کردهرا به ساده» هستی وجود دارد، حاصل اراده و لطف اوست
زیزهفیق م ئهره
همیزتهکه،پیهره،ۊن

یلهڵتر داگه له گوعه
یلهڵدوهبانیهرهێم
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ي دنیاس لهرچگه هههه
نیاتهوههۊهن ئه

)2،ب: 1393(خورانی،
rӕfiq-e- me ?ӕzizӕ
nÿrӕ, pyӕkӕ, tӕmizӕ
?ӕter dagӕ lӕ gołӕyl
mɛhrӕbani vӕ
dełӕyl
hӕr tʃegӕ hӕs lӕ donya
hene ?ӕÿwӕ vӕ tӕnya.

ها مهـر و محبـت   وش و به دلها بوي خپرنور است، به گلمعنی: رفیق من عزیز، پاك و 
اوست.است. هرچه که در این جهان وجود دارد، آفریدة بخشیده 

هایست کـه بزرگترهـا بـه کـرّات     معرفی و شناساندن خداوند به کودکان یکی از دشواري
ـ  «شوند اما شاعر شعر فوق، با استناد به آیۀ با آن مواجه می ّالس نُـور ثَـلُ   اللَّهضِ مالْـأَرو اتاوم

) ایـن مضـمون   35سورة نـور، آیـۀ   ...»(نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ
است. او با بیـانی کودکانـه خـدا را نـوري پـاك      قرآنی را به سادگی براي کودکان طرح نموده

فیق است و وجود او در رنگ و بـوي تمـام هسـتی    کند که با بندگانش مهربان و رمعرفی می
جلوه دارد.

دارستان دیاري خوایه
م دونیایهدیاري بو ئه

)3: 1393(مهربان،

daresan diyari xowayӕ
diyari bo ?ӕm donyayӕ

معنی: جنگل نشانۀ خداست و تصویري از آن دنیاست.
اي از تجلـی الهـی در   نشـانه نین شاعر در بیت فوق، جنگل را نماد زیبایی، حیات و چهم

است.این جهان و جهان آخرت دانسته
توصیۀ الهی به خواندن قرآن و مزایاي خواندن آن: در شعر کـودك و نوجـوان کُـردي    ـ

است.شدهبه ارزندگی قرآن به عنوان کتاب الهی و منبع تمام معارف و علوم پرداخته
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زانم قورئان چاکهئه
پاکهخواالينێقورئان خو

قورئانمندنێکاتی خو
وانمرهێگرئارام ده
بخویننتپیمان ده

ننێین بزانی له بهنه
)10: 1393،همان(

?ӕ zanem qoran tʃakӕ
qoran xoyn lay xowa pakӕ

katɛ xoynden qoranem

?aram dӕgrɛ rӕvanem

pɛman dӕłɛt bɛxoynen

nӕzani lӕ bӕyn bynen

ست و انسان قرآن خوان در نزد خدا پاك و عزیـز اسـت.   دانم که قرآن خوب امعنی: می
گوید: بـا خوانـدن   یابد. خداوند به ما میخوانم، روح و روانم آرامش میهنگامی که قرآن می

قرآن، جهل و نادانی را از بین ببرید.
شاعر در شعر فوق و از زبان کودك شعر با بیانی ساده اندیشۀ مخاطـب را در خوانـدن و   

انگیزد.مفاهیم قرآنی برمیپرداختن به 
ت: یکـی دیگـر از اصـول دیـن کـه      صحبت کردن حضـرت سـلیمان(ع) بـا حیوانـا    ـ

است؛ اصل نبوت و پرداختن به معرفی انبیـاء الهـی و   توجه شاعران کردزبان بودهمورد
هاست.ذکر معجزات آن

کهروولهێي موتی: ئه
کهمهگرانڵهیچ خوت د

زانمدهۆزمانی ت
مانمبیتان سنه

روولهێي مین ئهدهالده
هۆڵو دنزیک نابین له
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اوهڕر گهشکهر لهشکهله
و ناوهوه لهوتهدوور که
ري خوایامبهوتیان: په

دوواندخوداوهڵله گه
)10و 9،ج: 1393(گشبین،

veti: ?ӕy mɛrolukӕ!

hitʃ xot dełgeran mӕkӕ

zemanɛ to dӕzanem

nӕbitan sołӕymanem

la dӕdӕyn ?ӕy mɛrolӕ

nezik nabyn lӕ dułӕ

lӕʃkӕr lӕʃkӕr gӕřavӕ

dur kӕwtӕwӕ lӕw nawӕ/

vetyan: pӕyambӕrɛ xowa

lӕ gӕł xodavӕnd dova

(حضرت سلیمان گفت:) اي مورچه! خودت را ناراحت مکن، من سلیمانم، پیـامبر  معنی:
آینـد.  لشکریان من دارند مـی فهمم. از این دره دور شوید، چرا که شما، زبان شما را کامل می

ها آرام آرام پایین آمد و گفت: اي پیغمبر خدا...پادشاه مورچه
مقتـدرترین انسـان (پادشـاه و    شعر فوق به داسـتان تقابـل حضـرت سـلیمان بـه عنـوان       

چنـین  ترین مخلوق خدا پرداختـه، هـم  ترین و کوچکالهی) و مورچه به عنوان ضعیفپیامبر
است. شاعر با استناد بـه  گفتن به  زبان حیوانات را مطرح نمودهمعجزة آن حضرت در سخن

سـت،  ها(ادجا) که در سورة نمـل آمـده  داستان گفتگوي حضرت سلیمان(ع) و پادشاه مورچه
کند. تا عالوه بـر آشـنایی کودکـان و    اش را با زبان، بیان و تصاویري کودکانه روایت میقصه

حتَّـى  «هاي قرآنی را نیز فراهم نمایـد. ن به قرآن و داستاننوجوانان با داستان، زمینۀ ترغیب آنا
لَیس نَّکُممطحلَا ی نَکُماکسخُلُوا ملُ ادا النَّمها أَیلَۀٌ ینَم لِ قَالَتالنَّم ادلَى وا عإِذَا أَتَو  ـمهو هنُودجانُ وم

).18ي نمل، آیۀ سوره»(لَا یشْعرُونَ
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هاي مضامین دینی در شعر کودکان و نوجوانان کُرديزیر مجموعه.2- 1جدول 

درصداعتقادي- کدهاي مضامین دینیاعتقادي- هاي مضامین دینیجلوه

شرك و توحید، دعا و شکر، عبادت خداوند، یاد مضامین مربوط به خداوند
%72هانیازي خدا، آفرینش پدیدهخدا، بی

%3کردن به قرآن، خواندن آنعمل مضامین مربوط به قرآن
0هاشدن انسانبهشت، جهنم، زندهمضامین مربوط به معاد

انبیاء، معجزات، داستان و احادیث، پیروي،مضامین مربوط به پیامبران
%25شفاعت و توسل

و ائمۀ اطهارمضامین مربوط به معصومین
اهل بیت و امامان، داستان و احادیث، کرامات، 

وقایع خاص(عاشورا، واقعۀ توسل،شفاعت و 
ظهور حضرت مهدي(عج) و انتظارغدیر)،

0

آید که شاعران شـعر کـودك کـردي    از بررسی مجموعۀ اشعار کودك کردي چنین بر می
ترین مفاهیم دینی را در قالب توجه به ذات اقدس الهی و سپس سیرت پیامبران به ویـژه  بیش

اند. این شاعران  در مرتبـۀ بعـد بـه قـرآن و     بیان کردهرسول مکرّم اسالم(ص) و معجزات او 
اند.معارف دینی پرداخته

ودك بـر مـذهب اهـل تسـنن هسـتند و      از آنجایی که اکثریت شاعران کُردزبان شـعر کـ  
رود، که موضوع امامت و عصمت ائمه، جزء اصول مذهب تسنن به شـمار نمـی  به آنباتوجه

ار در شعر کودك کردي شـاعران مـورد مطالعـۀ ایـن     مضامین مرتبط با معصومین و ائمۀ اطه
تحقیق بسامدي ندارد. دیگر اینکه شاعران شعر کـودك کـردي نیـز بـه ماننـد شـاعران شـعر        
کودك فارسی به دلیل عدم تناسب موضوع معاد با میزان درك و فهم کـودك بـه ایـن مقولـۀ     

اند.دینی ورود نکرده

گیرينتیجه.3
ري ادبی است که مخاطبان خـاص خـود را دارد و بـه نـوعی از     ادبیات کودك و نوجوان ژان

اسـت.  هاي دور تا به امروز در میان اقوام و ملل مختلف وجود داشته و بـه کـار رفتـه   گذشته
درآناهمیـت سبببهو–به ویژه در دورة معاصر - این نوع ادبی در زبان فارسی و کردي 

وجه تعلیمی این نـوع  است. روزافزونی یافتهگیران  گسترشفراتعلیم و تربیتوامر آموزش
است تا کـاربرد مفـاهیم دینـی در ایـن     ادبی و شرایط سنی و سطح درك مخاطبان سبب شده
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مضـامین  و مطابقـت بررسـی ،از مطالعـه نوع ادبی از تنوع و بسامد خاصی برخوردار باشـد.  
ك و نوجـوان  شـعر کـود  ۀمجموع40شعر کودك و نوجوان فارسی و ۀمجموع40دینی در 

آیند:  هاي این تحقیق به شمار مید که از مهمترین یافتهحاصل آمنتایج زیر ، کُردي
از مهمترین اشتراکات شعر کودك و نوجوان فارسی و کردي در پرداختن به مضـامین  ـ

تـوان گفـت،   اي کـه مـی  باشد؛ بـه گونـه  دینی توجه به بعد تعلیمی و آموزشی آن می
) و 94/ 5ه از آن مضـامین مـرتبط بـا ذات اقـدس الهـی(     بیشترین مضمون مورد توج

) است. این بسامد بیانگر آنست که در شعر کـودك  0کمترین مربوط به مضمون معاد(
فارسی و کردي شناساندن ذات اقدس الهـی بـه کودکـان بـراي شـاعران دو زبـان از       

بـه  شاعران شعر کودك فارسی و کردي است. همچنین اهمیت بیشتري برخوردار بوده
فهـم کـودك بـه ایـن مقولـۀ دینـی       دلیل عدم تناسب موضوع معاد بـا میـزان درك و   

اند.نکردهورود
ترین وجوه افتراق در پرداختن به مضـامین دینـی در شـعر کـودك و نوجـوان      از مهمـ

فارسی و کردي آنست که در شـعر کُـردي بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه مفـاهیم و        
سـت امـا در شـعر فارسـی بـاالترین بسـامد از آنِ       الهیمضامین مرتبط با ذات اقدس 

تـر  بـیش ست کهباشد. این اختالف بسامد ناشی از آنمضامین مرتبط با ائمۀ اطهار می
حقیق بر مـذهب اهـل تسـنن بـوده و     شاعران کُردزبان شعر کودك محل رجوع  این ت

ئمــه، جــزء اصــول مــذهب تســنن کــه موضــوع امامــت و عصــمت ابــه آنباتوجــه
رود، مضامین مرتبط با معصومین و ائمۀ اطهار در شعر کودك کردي ایـن  نمیشماربه

فراوانی مفاهیم مربـوط بـه پیـامبران    شاعران بسامدي ندارد. بر همین اساس است که 
د آن در شـعر کـودك و نوجـوان    در شعر کودك و نوجـوان کـردي سـه برابـر بسـام     

کودك به سـبب نـوع نگـاه مـذهبی     باشد. به عبارتی شاعران کرد زبان شعرمیفارسی
تر همت خود را صرف پـرداختن بـه مضـامین مربـوط بـه ذات اقـدس الهـی و        بیش

اند.پیامبران نموده
در خصوص بررسی بسامد مضامین دینی نیز باید گفت، در شـعر کـودك و نوجـوان    ـ

تـرین  درصد) بیش65ي اطهار با(فارسی مضامین و مفاهیم مربوط به معصومین و ائمه
ــد( مــیامد را دارابســ ــا خداون ــرتبط ب ــامبران22/ 5باشــد و مضــامین م درصــد)، پی

درصد) در مراتب بعدي قراردارند. همچنـین بایـد گفـت، در    4درصد) و قرآن(5/8(
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شعر کودك و نوجوان کُردي بیشترین فراوانی مربوط به مفاهیم و مضامین مـرتبط بـا   
درصـد) و  25ن مربوط به پیـامبران( باشد و مضامیدرصد) می72با (ذات اقدس الهی

هاي دوم و سوم  قراردارند.درصد) در مرتبه3(قرآن

نامهکتاب
هاکتاب

اي، تهران: پیري.قرآن کریم، ترجمۀ مهدي الهی قمشه
). کالغ تشنه، تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1371ابراهیمی، جعفر (
در باران، تهران: زالل.). پروانه 1374ابراهیمی، جعفر (
هاي شکوفه.  شوم، تهران: امیرکبیر، کتابنویسم ابر، باران می). می1392ابراهیمی، جعفر (
).کبــک کوهســتان، مــرغ بــاغ(رشــاخ، مریشــکی نــاو بــاخوي ســهکــه. )1393(ابراهیمــی، مظهــر

علمی کالج.:سنندج
پشت.هاي الكکتاب). خرس و کوزة عسل، تهران: 1365احترامی، منوچهر (

.گزارش:تهرانچهارم،چاپفلفلی،مرغودزده).1369(منوچهراحترامی،
.گزارش:تهرانهفتم،وبیستچاپنازنازیه،منگربۀ).1380(منوچهراحترامی،
.گزارش:تهراندوم،چاپداشت،برّهیهماحسنی).1381(منوچهراحترامی،
.گزارش:تهرانگل،دستهیهنگوحسنی).1394(منوچهراحترامی،

هاي سال)، بوکان: آفرینش ادب.ها و ماهکانی سال(فصلکان و مانگهرزه). وه1397احمدي، عثمان (
هاي شکوفه.). ببل، تهران: امیر کبیر،کتاب1394باباجانی، علی (
). رووي. الف، اسالم آباد غرب: ناشر مولف.1388بلده، کیومرث (
). قال. ب، اسالم آباد غرب: ناشر مولف.1388بلده، کیومرث (

علمی فرهنگی.: تهران. هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان. )1375(پورنامداریان، تقی
شـعر کـودك   ةاشـعار شـاعران برگزیـده جشـنوار    ۀمجموع).3کودك(3منال. )1396تمیمی، مریم (

باشور.:کردي منال ایالم
دروزن(چوپان دروغگو)، سنندج: علمی کالج.). شوانی1391ثابت قدم، عباس (

). روز چهاردهم، تهران: نشر آثار امام خمینی(ره).1376جمالی عالم، فائزه (
).حیوانات در قرآن، قزوین: پروانۀ سفید.1396جمشیدي، داوود(
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سنندج. علمی کالج.ر(ابر و خورشید). الف.ورو خوه). ئه1393خورانی، میثم (
ب. سنندج. علمی کالج.). کوورپه(کودك).1393(خورانی، میثم 

ناشر مولف.: ایالم)، وعی بازي کودکانه(نمیوشلی میوشان. )1396خورانی، میثم (
). بانوي آسمان، چ دوم، مشهد: همیاران جوان.1391خیبري، اکرم (
). یک قاچ هندوانه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1393داوري، زهرا (

تهـران: موسسـۀ پـژوهش تـاریخ     ). مـرغ سـرخ پاکوتـاه، چـاپ سـوم،      1396دولت آبادي، پـروین ( 
کودکان.ادبیات

). صددانه یاقوت، تهران: محراب قلم.1368رحماندوست، مصطفی (
). خوشگل و نازه دخترم، الف، تهران: آبرنگ.1394رحماندوست، مصطفی (
، تهران: آبرنگ.). زورش زیاده پسرم، ب1394رحماندوست، مصطفی (
). قصه ابر و باران، تهران: سوره مهر.1395رحماندوست، مصطفی (
، تهران: پیدایش.8). پنج تا انگشت بودند که...، چاپ1396رحماندوست، مصطفی (

ستیرکان، الف، سنندج: علمی کالج.). میوانی ئه1393نیا، محمد (رسول
). دنیاي مناالن، ب، سنندج: علمی کالج.  1393نیا، محمد (رسول

ناشر مولف.:ارومیهالف، )،االغ نادان(زانر نهکه. )1394(ستاوند، زهرا
). پیالن(مکر)، ب، ارومیه: ناشر مولف.1394(ستاوند، زهرا

). پشی سیه(گربه سیاه)، ایالم، ناشر مولف.1396سعیدي، لیال (
کـانون پـرورش فکـري کودکـان     : چـاپ دوم، تهـران  . از ایـن بـاغ شـرقی   . )1387(سالجقه، پروین

نوجوانان.و
ه و شـــریعه الطریقـــه، مصـــحح الحقیقـــ). حدیقـــه1374ســـنایی غزنـــوي، مجـــدود ابـــن آدم (

رضوي، چاپ هشتم،  تهران: دانشگاه تهران.مدرسمحمدتقی
ــري، چــاپ دوم، ت 1364شــاملو، احمــد ( ــرهن پ ــران:). خــروس زري، پی ســازمان انتشــاراتی و ه

ابتکار.فرهنگی
). بارون، تهران: نگاه.1392شاملو، احمد (

. تهران: آیینه.2). چوپان دروغگو. چ1397شاهمردي راد، مولود (
هاي مهربان، چاپ سوم، تهران: محراب قلم.)، سایه1391شعبان نژاد، افسانه (

ته.). حرف هفتم: چ. الف، اصفهان: نوش1396صادقیان، آذر (
). حرف هفتم: ج. ب، اصفهان: نوشته.1396صادقیان، آذر (
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). هیرو، ماسی و پشیله(هیرو، ماهی و گربه). سنندج: آمیار.1396صالحی، لوالو (
). باباجون مهدي(عج)، تهران: تیمورزاده.1393صدرالحفاظی، مهدي (

زانا.  :ایالم.دبستان ترانه. )1397صفربیگی، جلیل (
ها بهار میاد، تهران: مطبوعاتی صدف.). بچه1370عبدي، بهمن (
. روز چهاردهم، تهران: نشر آثار امام خمینی(ره).)1376عبدي، حسین(

ها، تهران: موسسۀ انتشارات کتاب نشر.). شهر پرنده1391فرد، یحیی (علوي
). جیهانی گیانداران(جهان جانوران)، الف، سنندج: علمی کالج.1393عوثمان، کژال (

ها)، ب، سنندج: علمی کالج.کان(دنیاي میوه). دنیاي میوه1393ن، کژال (عوثما
). بادوان(بادبادك)، کرمانشاه: ناشر مولف.1395فتاحی، زهرا (

سخن.:سوم، تهراناپچ.  زبان عرفان. )1389فوالدي، علیرضا (
سمت.: تهران.ادبیات کودکان و نوجوانان و فرهنگ ترویج. )1397قزل ایاغ،ثریا (

رده(گنجشک زرده)، ایالم، باشور.لیوچگ زه). مه1398کارخواهی، مجتبی (
شعر کودك کـردي  ةجشنوارةاشعار شاعران برگزیدۀمجموع».2کودك«2منال. )1392(کرمی، حمزه

باشور.:ایالم،منال)
پیدایش.: تهران،مثل یه بلبل کوچولو. )1393کشاورز، ناصر (
نشر.به:چاپ سوم، مشهد، کی بود؟ مداد بودکی بود؟. )1395کشاورز، ناصر (

). خورو الو الو(خورشید و لوالو)، تهران: کوله پشتی.1393گردیگالنی، امین (
). ئسپی ئازا(اسب سرحال)، الف، سنندج: علمی کالج.1393گشبین، مرسوم (
تافگه.: سنندجب،)،زنبور عسل و عسل(نگویننگ و هههه. )1393گشبین، مرسوم (

)، میرووله و سلیمان(مورچه و سلیمان)، ج، سنندج: تافگه.1393(ین، مرسوم گشب
هاي پروانه.). من جوجه شدم، چاپ دوم، مشهد: کتاب1392ماهوتی، مهري (
هاي جیک جیکی، تهران: پیدایش.). کفش1393ماهوتی، مهري (
ژیره(باباي دانا)، سنندج: زانست.). باوه1393محمدي، احمد (

ریبین.: سنندج، »روباه توبه کار«وبه کارریوي ته. )1393(دمحمدي، مجی
دار(کبوتر عاشق)، ب، سنندج: ریبین.وین). کوتري ئه1393(محمدي، مجید
و راوچی(مرغابی و شکارچی)، ج، سنندج: علمی کالج.)، سونه1393(محمدي، مجید

مولف.ناشر : سنندج)، ماهی خانم(ماسی خانم.)1379محمدیان، علیرضا (
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شـعر  ةجشـنوار ةاشـعار شـاعران برگزیـد   ۀمجموع)، 1کودك(1منال. )1392مرادي نصاري، محمد (
باشور.:ایالم،کودك کردي منال
ي زیره(هی زعفران، هی زیره)،ایالم: نشر باشور.ي زافران، هه). هه1394(مرادي نصاري، محمد 
هاي بنفشه.اب). اسب چموش، تهران: قدیانی، کت1387مزینانی، محمدکاظم (
هاي بنفشه.معصوم، تهران: قدیانی، کتاب14هاي منظوم از ). قصه1398مزینانی، محمدکاظم (
وزارت آمـوزش و پـرورش.   :چـاپ سـوم، تهـران   ، اندها خستهصندلی. )1388مزینانی،محمد کاظم(

فرهنگ منادي تربیت.ۀموسس
تهـران: کـانون پـرورش فکـري     ). قصـۀ طـوقی، چـاپ دوم،   1396ي تهرانی، محمـود ( مشرف زاده

کودکان و نوجوان.
ناشرمولف.:کرمانشاه)، خاله جاروبرقی(میمگه جاروبرقی). 1383موزونی، رضا (
). تاتی، کرمانشاه: باغ نی.1389(موزونی، رضا 

ها.بهار دل:قم، پرچم زیباي ایران. )1396(مهاجرانی، محمد
می کالج.). سموره(سنجاب)، سنندج: عل1393مهربان، آرش(

). شاري یاري، سنندج: علمی کالج.1393میر احمدي، فریدون (
). مش مش، الف، سقز: گوتار1396میر احمدي، فریدون (
که(جیک جیک گنجشکک)، ب، سقز: گوتار.). جیک جیک چوله1396میر احمدي، فریدون (

هاي شکوفه.امیرکبیر، کتاب:تهران، بلوطۀتران. )1395نوروزي، نسیم (
دفترهاي زمانه.  :تهران.به کوشش سیروس طاهباز،شعر و شاعريةدربار. )1368نیما یوشیج (
)، مجموعۀ اشعار شاعران برگزیدة جشنوارة شعر کودك کـردي  1(کودك1). منال1392وزیري، لیال (

منال)، ایالم: باشور.  
آفتاب.ي کودکان)، کرمانشاه: ماه و). باخچۀ مناالن(باغچه1393ویسی، جمشید (
). صبح و بوي نان، مشهد:شرکت به نشر.1384هاشمی، سعید (

مقاالت
ایـران و غرب(گـروه   نگـاهی تطبیقـی بـه داسـتان کـودك در      ).«1395ور (اسپرهم، داوود و مینوپیلـه 

هاي تطبیقی زبـان و ادبیـات ملـل،    ، پژوهش»هاي تعلیم و تربیتب و ج) با تأکید بر مولفهسنی
.6، شماره2دورة 

.2، شمارة 3، پژوهش، سال »تحلیل محتواي کیفی). «1390ان،محمدتقی و محمودرضا نوشادي (ایم
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، »قالب، زبان و مضـمون شـعري در ادبیـات کـودك کشـور ایـران و الجزایـر       ).«1394جاللی، مریم (
.10، شمارة 1394پژوهشنامۀ نقد ادب عربی، بهار و تابستان 

، دوفصـلنامۀ  »گرا در اشعار سـلمان هراتـی  وستالوژي آیندهن).«1391پورملکشاه، احمد و دیگران (غنی
.1، شمارة 1مطالعات ادبی متون اسالمی، دورة 

سـیري در ادبیـات تعلیمـی کودکـان ایـران و برخـی       ).«1395دوست، پونـه و مسـعود سـالمی (   قائم
.37ارة ، شم10، ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی، دورة »هاي آن با آلمانها و تفاوتشباهت

هاي کلـر ژوبـرت بـا تأکیـد بـر      ). تحلیل مفهوم خداشناسی در داستان1400گلدي گلشاهی، طواق (
.2، شمارة 12، تفکر و کودك، دورة »آموزش مفاهیم دینی به کودکان

هـاي  بررسی و تحلیل موضوعات و مفاهیم دینـی کتـاب  ).«1398نیا(محمدي، مهدي و ایمان مطهري
، 1398، علوم ادبـی، بهـار و تابسـتان    »1393الی 1390هاي در بین سالشعر کودکان و نوجوانان 

.15شمارة 
بررسی شـعر عاشـورایی در دو ادب فارسـی و عربـی بـا      ).«1391مقدسی، ابوالحسن و زهرا بهشتی(

.7، ادبیات پایداري، سال چهارم، شمارة »تکیه بر شعر شهریار و جواهري


