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چکیده
ایرج میرزا شاعر شاخ صی ا ست که ادبیات کودک با وی آغاز می شود و این نوآوری برآمده از دیگاه متفاوت
او ست که دریچه ای دیگر به حزه ادبیات فار سی گ شوده ا ست .رویکردی آگاهانه که دغدغه ا سا سی او ست؛
زیرا بر این باور ا ست که فکر و شخ صیت کودک در همین دوران شکل می گیرد پس باید با زبانی که به فهم
او نزدیک است راستی ،قدر شناسی ،احترام و دوستی را در وجودش نهادینه کرد .بنابراین با بهره گیری از زبان
شیوا و سحرانگیز شعر به آموزش آداب و ر سوم ،اخالق ،فراز و فرودهای زندگی  ،دوری از بدی و ز شتی ها
و گرایش به خوبی و مهربانی می پردازد .ایرج مضمون های تربیتی را با الگوهایی ارزشمند همچون مادر ،معلم
و میهن به کودکان معرفی می کند .این آموزه ها گاه با مستقیم گویی و گاه در قالب داستانی کوتاه بیان می شود
تا در حریر شعر با روح لطیف و زیبای کودکان درآمیزد و این سان فروغ راه آنان شود .بی تردید ایرج در این
مسیرنو توانست به نیکی بدرخشد و اندیشه ای پویا و توانا را به آیندگان هدیه بدهد .
کلید واژه :شعر معاصر ،ایرج میرزا ،شعر کودک ،مضمون های تربیتی.

مقدمه
با ظهور انقالب مشرررو ه و صررنعت با به ایران ،دسررترسرری به روزنامه و گهر از فرهنا مکتب خانه و ت سرریس
آموزشگاه های جدید ،فرهنا جامعه ما دگرگون شد .در هنگامه پیراستگی و آراستگی فکری ،توجه ویژه ایرج میرزا
به ادبیات کودک ،او را پیشرراهنا کودکانه سرررایی نمود و آنچه در بنته داشررت فروگهار نکرد .ایرج برای آشررنایی
کودکان با باربوب های رفتاری ،حس استقالل ،وقت شناسی ،پایبندی به ارزش های خانواده که ر احترام به پدر و
مادر نمود بارز آن است ررر پاسداشت جایگاه معلم و اهمیت و ن پرستی ،عاشقانه و با زبانی ساده و قابل درک ارا ه
داده ا ست .دراین پژوهش نخ ست به تعریف شعر کودک می پردازیم تا اهمیت اقدام مهم ایرج به نیکی هویدا شود
زیرا سرودن شعر کودکانه که دارای معانی ارزشی و آموزنده باشد کار آسانی نیست و هر شاعری نمی تواند از عهده
آن برآید .سپس به شعرهای ایرج از نظرمضمون ومحتوای تربیتی خواهیم پرداخت.
تعریف شعرکودک
همان ورکه می دانیم شعر سخنی آهنگین برآمده ازاح ساس وعا فه ی سراینده ا ست که بات صویرآفرینی ،هیجان
درونی اش رادرباره خود ،دنیای ا راف و روابطش بادیگران بیان می کند .واین سخن بون سرشاراز شور واحساس
ونزدیک به فهم مخا ب با شد ت ثیر بی شتری براو می گهارد .کودک با شعر ارتباط دیرینه ای دارد؛ الالیی های مادر و
سپس ترانه های عامیانه به شکلی سرگرم کننده و شادی آفرین اورا با دنیای موسیقیایی شعر پیوند داده اند.اماتفاوت
درنگرش به کودک ،تعریف شعرش را د شوارمی کند .کامل ترین تعریف ارا ه شده بنین ا ست « :شعرکودک سخنی
ا ست آهنگین که باتکیه بروجوه صوتی ومو سیقیایی کلمات و بهره گیری از وزن و قافیه و تکیه بر سادگی وزیبایی
مضرررمون و معطوف به عنصررررتخیل به بوق زیبایی شرررناسررری وموسررریقیایی کودک وغزیزه بازی او پاسررر می
دهد(».پوالدی)287:1384،
آری « سررررودن شرررعر برای کودکان سرررهل و ممتنع اسرررت که درعین دشرررواری به ظاهر سررراده می نماید».
(بهمنیار )41:1373،زیرا باید با کلمات و ترکیب های کمتر و زبانی ساده م ضمون رابیان کرد .باید دنیای آنها را شناخت
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و با رؤیا و خواسته هایشان آشنا بودتا بتوان اثری آفرید که کودک را عالقه مند سازد و به او انگیزه خواندن،ن وشتن
و یادگیری بدهد .هراندازه کودک شعر رابی شتربفهمد ،بی شتربه آن تمایل پیدامی کند .این سان در می بابیم کار ایرج
در هزار سال ادبیات پارسی به اندازه ارزنده و مفید است ،برا که قلمرررررو نوینی را به گستره ادبیات ما افزود که
همچنان می بالد و دارای حوزه ای مسررتقل و بنیادین شررده اسررت و در تربیت کودکان و رشررد فکری و روحی آنان
بسیار توانمند و شکوفا پیش می رود.
ایرج با ت ثیر ازفضررای مشرررو یت به سرراده گویی روی آورد و این بیان درشررعرهایی که برای کودکان سرررود،
بسیارمناسب و ارزشمنداست .براکه تحولی اساسی درادبیات پدیدآورد و آن شکل گیری شعرکودک بود ر درواقع با
این جریان ر ادبیات کودکان دارای هویتی مستقل شد« .ادبیات کودکان بعا از جمله مظاهر عمده تمدن و فرهنا به
شمار می رود و نیز از شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی هر ع صری پیروی می کند .به ورکلی ادبیات کودکان هر
ع صر و هر جامعه ن شانگر معتقدات ،افکار ،ارز شها و آداب و سنن و آرمانهای آن ع صر و جامعه ا ست ( ».شعاری
نژاد)70:1384،

گربه درون مایه های شعر کودک باتوجه به مسا ل روز متفاوت است اما هنوز مضمون هایی که ایرج به آنها پرداخته
کاربردی و و از اصول اخالقی و انسانی است که باید کودکان را با آن آشنا کرد.
مضمونهای تربیتی شعر ایرج میرزا
ازدیدگاه ایرج شعر ابزارمهمی برای تعلیم و تربیت کودک ا ست .ایرج دغدغه ی تربیت وآموزش کودکان را دارد ،با
ز بان بی پیرا یه و روان حرف می ز ند تا بر م خا بش ت ثیرب گهارد زیرا هدف او برانگیختن شررروق کود کان برای
آموختن،گرایش به میهن پر ستی،یادگیری شیوه در ست زندگی و احترام به پدرومادرا ست .بنابراین عمده درون مایه
های سروده هایش تعلیمی(روش زندگی فردی رررر اجتماعی و آداب آن) ا ست .این نقش تربیتی ازآن لحاظ اهمیت
دارد که می تواندبنیان های اخالقی و فرهنگی را درجامعه تحکیم بخشررد« .یکی از نقش های شررعر ،دادن پیام های
اخالقی ا ست .باید توجه دا شت به معیارهای اخالقی را به و سیله شعر درد سترس ا فال می گهاریم .فل باید با
تمام وجودش نیکی،ان سانیت و وار ستگی را درک کند و ف ضیلت آن را برخودخواهی و خ شونت باز شنا سد( ».علی
پور)37:1380،

اگره ر ر ررسروده می تواند برای کودک  ،حاوی پیام و اندیشه ای داشته باشد ،می تواند انتقال دهنده فرهنا
با شد«.این ادبیات برای کودکان به وجودمی آید بون خوانندگان این آثاردر سنین ر شد فکری و عا فی ه ستند،
خالق اثر بخصررروص وظیفه دارد با پیام خود به رشرررد همه جانبه کودک و نوجوان کمک می کند(».سرررلطان
القرایی )34:1384،شررعر ایرج به خوبی توانسررته این مهم را برآورده کند .درشررعر"نصرریحت به فرزند"که درواقع
منشررور اخالق عملی اوسررت؛ جزیی ترین رفتارهای فردی را که به صررورت روزآمد با آنها روبه روسررت م ل؛
( ش ستن د ست و صورت ،شانه زدن مو ،خالل کردن دندان و )...را به فرزندش می آموزد« این شعر که ایرج به
اقتفای اندرزنامه نظامی برای فرزندخویش محمد سروده است( ».احمدی و اجتماعی)265:1386،
فرزند را با روابط اجتماعی آشنا می سازد و از همان آغاز یادآور می شود که با این اندرز در اندیشه سعادت اوست :
مرررررردم

لرررب بررراز مرررکرررن ترررو برررر ترررکرررلرررم

انررررردر

وسررررررررط

کرررررالم

ازعررریرررب کسرررررران زبررران فررررو برررنرررد

عررریررربرررش بررره زبررران خرررویرررش مرررپسرررررنررد
(ایرج میرزا ) 138:1353،

ایرج درپی یاد دادن ارزش هاسرت م ال گرانبها بودن لباس را مهم نمی داند بلکه آراسرتگی و مرتب بودن راسرفارش
می کند:
گرررجررامرره گررلرریررم یررا کرره دیرربرراسرررررت

بررون پرراک و تررمرریررز بررود زیرربرراسرررررت
(ایرج میرزا)137:1353،
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از فرزندش می خواهد" سحرخیز"با شد تا روحش اعتال یابد وبان شاط شود .در واقع او را زیبایی ظاهری به زیبایی
های معنوی رهنمون می کند:
مرری برراش برره عررمررر خررود سرررررحرررخرریررز

از خرررواب سرررررحررررگرررهررران برررپررررهررریرررز

انرردر نررفررس سرررررحررر نشرررررا رری اسرررررت

کررران را برررا روح ارتررربرررا ررری اسررررررت
(ایرج میرزا)137:1353،

دیگر اینکه برسرسفره ،ادب را رعایت و از شکم پرستی بپرهیزد .درکوبه ومدرسه ،رفتار شای سته ای داشته باشدبه
پدر و مادر احترام بگهارد زیرا خشنودی خداوند در رضایت آنهاست:
برررا مرررادرخرررویرررش مرررهرررربررران بررراش

آمررراده خررردمرررترررش بررره جررران بررراش

را

را

بررررابشرررررررم

ادب

نررررگررررر

پرررردر

بررون ایررن دو شرررررونررد از تررو خرررسرررررنررد

ازگررررفررررترررره

او

مررررپرررریرررر

سررررررر

خررررسرررررنرررد شرررررود از ترررو خرررداونرررد
(همان)

آری در جامعه ما شررعر کودک می تواند یکی از ابزارهای مهم و موثر در آموزش و آگاهی او باشررد « .بین شررعر
کودکان و نوجوانان و تعلیم و تربیت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .درواقع ادبیات راهررری است که کودک را از"من"
می رسررراند و به او نشررران می دهد که برای پرورش منش خود نیازمند به تجربه هایی اسرررت».
به " ما"
(حجازی )15:1382،ایرج به سالمت روح و روان کودکان می اندیشد ،بنابراین می خواهد فرزندش همیشه راستگو باشد
حتی اگر به ضررش باشد:
کرررم گررروی ومرررگررروی هرررربررره دانررری

لررب دوخررترره دار تررا ترروانررررررررررررررررررررررررری

زنررهررار مررگررو سرررررخررن بررجررز راسرررررت

هرررربرررنرررد ترررو را درآن ضرررررررهررراسرررررت
(ایرج میرزا)138:1353،

ایرج کودکان را ازعیبجویی ،د شنام دادن و همن شینی با دو ستان بد برحهرمی دارد واینکه با ان سان های شریف،
رفت و آمد دا شته با شدتا او نیز به "ارجمندی"گراید .با دل سوزی به فرزندش تو صیه می کند درکنار دانش اندوزی ،
مهارتی بیاموزد تا بتواندآتیه اش رات مین نماید .مس له ای که یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز ماست!
برررربررررری

ز

زنرررردگررررانرررری

گررررصرررررنرررعرررت و حررررفرررتررری نررردانررری

زحررررمررررت

یررک فررن بررپسرررررنررد و خرراص خررود کررن

ترررحصررررریرررل بررره اخرررتصررررراص خرررود کرررن
(ایرج میرزا)139:1353،

ازدیگرپندهای ارزنده ایرج ،ت کیدبرغنیمت شمردن زمان و قدر آن را دانستن است:
هررررن آنرررکررره رود زدسررررررت انسرررررران

شرررررایرررد کررره بررره دسرررررت آیرررد آسررررران

وقرررت کررره پررریرررش کرررس نرررپرررایرررد

برررون رفرررت زکرررف بررره کرررف نررریرررایرررد
(همان)

آخرین آموزه اش دراین ن صیحت نامه این ا ست که هر روزکارهایش راح سابر سی نماید و اگرآن روز را بیهوده
گهرانده و دانشرری نیفزوده؛ پس در زیان خواهد بود .و این از پند بزرگان آیین ما هم بوده و بارها برآن ت کید داشررته
اند:
هررررشرررررب کررره روی بررره جرررامررره خرررواب

کرررن نررریرررک تررر مرررل انررردر ایرررن بررراب

کررران روز بررره عرررلرررم ترررو بررره افرررزود

وز کررررده خرررود بررره بررررده ای سرررررود

کررررار

آن روز عرررمرررر خرررویرررش مشررررررمرررار

روزی

کرررره

درآن

نررررکرررررده

ای

(همان)

 / 1026دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

همه بیت های این شعر ،درس زندگی است که با زبانی روان و بیانی شیوا ودوستانه ،مخا ب را با ارزش ها آشنا
می سازد .آنچه که به ب شم می آید سادگی لفظ و معنا ست ،دارای زیبایی های ادبی هم ه ست ،بی شتربیت ها جنبه
ضرب المثل دارند:
اسرررررررت

مررررادر

آری مررر رررل اسررررررت کررره قررررنررربررری

دردیررررده

تررراپررریشررررره تسرررررت راسرررررت گرررویررری

هررررگرررزنررربرررری سررررررررررررررریررراه رویررری

لررربرررالب ضرررررعررریرررف بررریرررن کررره برررنررردی

پررریرررچرررد بررره برررنرررار ارجرررمرررنررردی

درصررررررحرررربررررت او بررررلررررنررررد گررررردد

مررررانررررنررررد

گررررردد

برررون خررروب کرررم از برررد فرررزون بررره

بی فرررن بررره جرررهررران بی فرررنرررون بررره

برررس سررررررررکررره فرررتررراده زبررران اسرررررت

برررایرررک نرررقرررطررره زبررران زیررران اسرررررت

وی

حسرررررررنررررا

ارجررررمررررنررررد

(ایرج میرزا)138:1353،

شرراید بتوان گفت ایرج درادبیات نوین ؛ اندرز را به شررعرکودک ارا ه داده اسررت .او با هنر سرراده گویی اقدام موثری
دراین عرصه انجام داد .دربیت های پایانی نصیحت نامه اش را"دفتر درس"عنوان می کندوبه راستی بنین است:
مرررن مررری روم و ترررو مرررانرررد خرررواهررری

ویرررن دفرررترررر درس خررروانرررد خرررواهررری
(ایرج میرزا)139:1353،

درشعر"بچه ی باشعور بافرهنا" آرزوهررای کودکی رابه تصویر می کشدکه می خواهد زودبزرگ ومستقل شود،
راه و رسم دهقانی یاد بگیرد وبه کشاورزی بپردازدو باد سترنج خویش توانگر وصاحب مکنت شودو"ازبرای خویش
شودآقا" .این سان به کودکان مناعت بع وعرررر رزت نفس می آموزد تا دراندیشه ی روزی حالل باشند و با تالش و
همت خویش درآینده به جایگاهی شایسته برسند:
مرررنرررت هررریررر

کرررس نرررخرررواهرررم بررررد

نررران برررازوی خرررویرررش خرررواهرررم خرررورد
(ایرج میرزا)145:1353،

ایرج برای نشرران دادن زشررت بودن بی ادبی و سررربه هوایی ،رفتارهای"پسررر بی هنر"را با زبانی نزآمیز بیان می
کند.او می داند ن ر ر رزبا روحیه پرنشاط وشیطنت های کودک همخوانی دارد؛ بنابراین ت ثی ر ر رربیشتری خواهد
داشرررت .یکی از سرررروده های مشرررهور ایرج به گو نه ای که «خوا ندن آن در خانواده های ایرانی ،فراگیربوده
ا ست(».محمدی )543/1380،6:همچنین با انتخاب نمونه ای ازکودک همان دوره برآن ست که کودکان را با زندگی واقعی
شان آ شنا کند .دراین شعربه زبان محاوره نزدیک شده (پ سره ،بدآمدن و )...وت صویری ساخته که برای کودک قابل
دستیابی است:
برررری

ادب

و

برررری

هررررنررررری

داشرررررت عررربررراس قرررلررری خررران پسرررررری

پسررررررر

اسررررررم او برررود عرررلررری مرررردان خررران

ترررو مشرررررو مررر رررل عرررلررری مرررردان خررران

پشرررررت کررالسرررررکرره مررردم مرری جسرررررت

دل کررالسرررررکرره نشررررریررن را مرری خسرررررت

هرررر سرررررحررررگررره دم در بررررلرررب جرررو

برررود برررون کررررم بررره گرررل رفرررتررره فررررو

بسرررررکررره برررود آن پسرررررره خررریرررره و برررد

هرررمررره از او بررردشرررررران مررری آمرررد

نررره پررردر راضرررررری از او نررره مرررادر

نه معلررررررررررررررررررم نه

نه نوکررررررررررررررررررر

ای پسررررررجرران مررن ایررن قصررررره بررخرروان

ترررو مشرررررو مررر رررل عرررلررری مرررردان خررران
(ایرج میرزا)155:1353،

« درا شعارکودکان ،همه بیررررررررررز از جانورگرفته تا گیاه و ا شیاء مادی و بهنی می تواند بون آدمیان گفتار و
رفتارکند .دراین گونه اشررعار باتم یل های مختلف اغرام متفاوتی را ادا می کند ( ».جعفرقلیان« )59:1393،کودک دوره
الیی» درنظرش هنروادب اعتباری ندارد و رفاه مادی ارزش محسوب می شود واین امر حتی محبت و مه ر ررورزی
را هم بی فرروغ کرده است:
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برره شرررررعرریررری نررمرری کررنررنررد حسررررراب

شرررررعرررر خررراقرررانررری و سرررررنرررایررری را

یررراوه دانرررنرررد و سرررررررخرررره پرررنررردارنرررد

مهررررررررررررررررررررربررا نی و آشرررررررررررنررا یی را
(ایرج میرزا)167:1353،

این گونه است که ایرج یادآور می شود ارزش های واقعی سرمایه های فرهنگی ،گنجینه ی دانش و بینشی است
که از بزرگان و اندیشمندان به ما رسیده پس برای آسایش مادی نباید روح را آلوده کرد .او در دو شعرباعنوان «علت
بی تابی نوزاد» بازهم به ناپایداری امور مادی ودلبستگی نداشتن به دنیا ت کید دارد و با «حسن تعلیل» شاع ر ر ر ررانه
گریه نوزاد را شرح می دهد:
فل به هنگرررررررررررررام تو لد

برراضررررجرره و بی تررا بی و فریرراد و ف رران اسررررت

دانی برررررررررررررا

زان اسررررت کرره درلرروح ازل دیررده کرره عررالررم

برعررا ل میرران جررای برره بل و برره هوان اسررررت

دانرردکرره درایررن نشرررر ه برره هررابرررسرررررش آیررد

برریررچرراره ازآن لررحررظرره اول نررگررران اسرررررت
(ایرج میرزا)169:353،

دردیگر جای ،جهان را «جای خوف و خفت و خواری می داند» و زاری کودک از آن اسرررت که نمی خواهدگرفتار
این سیاهی ها شود:
ضررررجرره و فررریررادش از برریررم گرررفررترراری بررود

بون همی بینررد کرره می خواهررد گرفتررارش شرررود
(ایرج میرزا)185:135،

توجه به وطن پرستی از دوره مشرو ه و توسط شاعرانی بون ایرج میرزا درخشش گرفت .یکی از هدف های
شررعر ایرج برای کودکان ،برانگیختن حس میهن دوسررتی وعالقه مندکردن آنان به سررنت های ایرانی و پاسررداشررت
فرهنا ملی است .درشعر«نوروزکودکان» آیین نوروز را با شادی و ادای احترام به بزرگترها و رعایت ادب به کودکان
می شناساند:
عررریرررد نررروروز و اول سررررررال اسررررررت

روز عررریرررش و نشررررراط ا رررفرررال اسرررررت

پسررررررر خررروب روز عررریررررررررررررد انررردر

رود

مررررررررررررررادر

برررعرررد آیرررد بررره دسرررررت بررروس پررردر

برروسررررره بررخشرررررد پرردر برره روی پسرررررر

اول

برررره

خرررردمررررت

(ایرج میرزا)154:1353،

و آدابی م ل رخت نو پوشررریدن ،دید وبازدید ،شرررادباش گفتن وعیدی گرفتن رابیان می کند .البته عیدی گرفتن را
شایسته ی کودکی می داند که:
عررریررردی آن روز حرررق آن پسرررررر اسرررررت

کرره نررجرریررب و شررررریررف و برراهررنررر اسررررت
(همان)

درسررروده ای با عنوان «و ن دوسررتی»کودکان ایران را به همبسررتگی و مهر ورزیدن به خاک پاک میهن فرا می
خواند .او رنج های مادر و حق میهن را بر انسرران برابر می داند ،زیرا و ن مادر دوم کودک اسررت که باید به ارزش
های آن آگاه و وفادار باشد:
مرررا کررره ا رررفرررال ایرررن دبسرررررترررانررریرررم

هرررمررره ازخررراک پررراک ایررررانررریررررررررررررم

هرررمررره برررا هرررم بررررادر و رررنررریرررم

مرررهرررربررران هرررمرررچررروجسرررررم برررا جرررانررریرررم
(ایرج میرزا) 194:1353،

درپندارایرج ع شق به میهن همچو مهرمادری مقدس و ارز شمندا ست که باید آن را بزرگ دا شت .براکه ما ملتی
شررریف ،نجیب و آزاده هسررتیم و این سرررفرازی ،یادگارنیاکان ماسررت پس باید یکدل و باغیرت این میراا گرانبها
راحفظ کنیم.شرراعر می داندکه ارتباط مادرو فرزند شرریرین و دوسررت داشررتنی اسررت به همین خا ر«و ن» را به
مادرمانندکرده تا ت ثیربیشتری بر کودکان داشته باشد:
و رررن مرررا بررره جرررای مرررادرمررراسررررررت

مرررا گرررروه و رررن پررررسررررررررررررررترررانررریرررم
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گرررر رسررررررددشررررررمرررنررری بررررای و رررن

جررران و دل رایرررگررران بررریرررفشرررررانررریرررم
(همان)

عا فه ایرج ازعشق به مادر سرشار است و همواره ازمحبت و گهشت او سخن می گوید و می ستایدش .مادری
که لحظه لحظه زندگیش را فدای فرزندش می کند تا آرامش یابد.ایرج عاشقانه از زحمت های مادر قرررررردردانی می
کند ،فرشته ای که هر به دارد ازدولت سخاوت اوست:
شررررررررررررربرررهرررا برررر گررراهرررررررررررواره مرررن

بررریررردارنشررررسرررررت و خرررفرررترررن آمررروخرررت

دسرررررررررررررتررم بررگرررفررت و پررابرره پررا برررد

ترررا شررررررررررررریررروه راه رفرررترررن آمررروخرررت

پرررس هسرررررتررری مرررن زهسرررررتررری اوسرررررت

تررراهسرررررترررم و هسرررررت دارمرررش دوسرررررت
(ایرج میرزا)167:1353،

ایرج براین باور اسرررت که احترام بیشرررتربه پدرو مادراحترام ،خرسرررندی ومحبت آنها رامی افزاید .از این روی
در شعر«بامداد» زیبایی ،راوت وجلوه گل و پروانه ها را به کودکی شاداب و شیرین مانند می کند که پدر و مادرش
عاشقانه دوستش دارند:
هررمررچررنرران آن ررفررلررک شررررریررریررن زبرران

درلرررطرررافرررت آمرررده برررون گرررل بررره برررار

دسرررررت مررررررررررادر برروسرررررد و روی پرردر

ایررن در آغرروشرررررش کشرررررد آن در کررنررار
(ایرج میرزا)189:1353،

ایرج «مادر» را ب سیار ارج می نهد و هی بیز را هم سنا آن نمی داند .رنج و شکیبایی مادروعالقه نابش،که بی
مانند است و به خا ر فرزند ازخواسته هایش می گهرد وتنها به شادی و آسایش او می اندیشد .ایرج مادر را نهایت
همه زیبایی وخوبی ها می داند:
مررادر برریررچرراره هررربرره ررفررل کررنررد بررد

رانررررررررررررررررردن او را زخررویررش نررتررررررررروانررد

شررررریررره جرران گررر بررود برره کرراسررررره مررادر

زان نررچشررررد تررا برره ررفررل خررود نررچشررررانررد
(ایرج میرزا)177:1353،

واژه هایی که در شعرکودکان به کاربرده ،آ شنا و درخور فهم آنها ست « .سروده های ایرج میرزا ،درقالب گفتگو با
کودکان به زبانی باالک و بیررانی گرم ،زنده و روزآمد با موضوع های ستایش مادر ،و ن پرستی ،حق استاد ،پند پدر
به فرزندو( »...نع مت اللهی )168:1393( ،و یا درح کا یت «مهرمادر» فداکاری وای ار مادرانه ماک یان را برای ح فا ظت
ازجوجه هایش بیان می کند .ایرج درقالب های(م نوی وقطعه) باوزن های کوتاه ،زبان ساده و روان ،رح مو ضوع از
زبان حیوانات ،ت صویر سازی آ سان توان ست به دور ازپیچیدگی مق صودش را به کودکان بفهماند .دکترمحجوب برآن
اسررت که «برای پرورش بوق کودکان وجلب توجه آنان به شررعرفارسرری ،زبان هی شرراعری به اندازه ی زبان روان
وسرراده ایرج مناسررب نیسررت( ».ایرج میرزا:1353،سرری ودوم)گربه ماکیان از نظرقدرت با باز برابر نیسررت اما به گاه
خطرررربرای جوجه هایش جانفشانی می کند:
ررفررل

مررادر مررهرررررررررررررررررررررررررربرران مررهرررآور

ایررن بررنرریررن مرری کررنررد حررراسررررت

پررس روا برراشرررررد ارکررنررنررد ا ررررررررررفررال

جررران بررره قرررربررران مرررهرررربررران مرررادر
(ایرج میرزا)187:1353،

درشعر«مادر»ایرج به رابطه عا ررررررررررررفی و تربیتی مادر و کودک اشاره می کند و با بیانی ساده اما با زیبایرررری
ت صویرآفرینی می کند :سختی های بارداری ،تروخ شک کردن بچه ،شب بیداری ها ،مراقبت درهنگام بیماری ،دندان
درآوردن ،راه افتادن ،رفتن به مدرسه ،دیرآمدن و نگرانی مادرو...
پسررررررر رو قررردر مرررادر دان کررره دایرررم

کشرررررد رنرررج پسرررررر بررریرررچررراره مرررادر

نرررگرررهرررداری کرررنرررد نررره مررراه و نررره روز

ترررورابرررون جررران بررره برررر بررریرررچررراره مرررادر

بشررررررویررردکرررهررررررررررررنررره وآرایرررد او را

بررروکرررمرررتررررکرررارگرررربررریرررچررراره مرررادر
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برررای ایررنررکرره شرررررب راحررت بررخرروابرری

نرررخررروابرررد تررراسرررررحرررر بررریرررچررراره مرررادر

کررس زحررمررت برره دنرریررا

ز مرررادر بررریشرررررترررر بررریرررچررراره مرررادر..

نرربرریررنررد هرریرر

(ایرج میرزا)189:1353،

باوجوداین همه سختی ،مادرانتظاری ندارد ،لبخندوسالمتی فرزند بزرگترین سرمایه ی اوست زیرا با همه توانش
می کوشد که زمینه سعادت و کمال فرزندش را فراهم آورد:
تررمررام حرراصررررلررش از زحررمررت ایررن اسررررت

کررره دارد یرررک پسرررررر بررریرررچررراره مرررادر
(ایرج میرزا)190:1353،

اندرزهای ایرج برای هشدار و آشررنایی کودکان با نیک و بد روزگار است تا در آینده دبار ل زش و زیان نشوند.
او در اندیشه یاد دادن تجربه و روش درست زندگی به کودکان است .او با مستقیم گویی و با زبانی ساده  ،شعرهای
کوتاه که به درک کودک نزدیک است مفاهیم مورد نظررررررررررش را بیان می کند .در شعر « شکوه شاگرد» از سختی
درس خواندن و تکرارآن برای شاگردان سخن می گوید :
هررمرریشررررره ایررن کررترراب و ایررن قررلررمرردان

هررمرریررن دفررتررر درپرریشرررررت و ایررن دیرروان

نشرررررایررد خرروانررد ایررن را زنرردگررانرررررررررری

کسررررالررت برراشررررد ایررن نرره شررررادمررانرررررررررری
(ایرج میرزا)153:1353،

معلم او رادرک می کند براکه او هم متقابل ازتنبلی شاگردان وتکراردرس خسته است:
نبرراشررررد جررررررررررررزهمرران قیررل و همرران قررال

هررمرران تررعررلرریررم صررررررف و نررحررو ا ررفررال

نبرراشررررد جررررررررررررررزهمرران قیررل و همرران قررال

نررمرری دانررنررد جررررررررررز تررزویررر و تررلرربرریررس
(همان)

ایرج همچون ب سیاری از شاعران همروزگارش دانش اندوزی  ،دانایی و آگاهی را الزمه ر سیدن ایران به پی شرفت
می داند .او که عادالنه ش رکوه و دردودل شاگرد ومعلم را بیان می کند ،ح ررف حسابش این است که دشواری هایی
در راه ک سب علم ه ست اما آموزش شخ صیت کودک را شکل می دهد و او را برای زندگی آماده می سازد وآینده
اش ترسیررم خواهد کرد بنابراین:
بررره شررررراگررررد ومرررعرررلرررم برررار بسررررریرررار

بررره گرررردن هسرررررت و برررایررردبرررردنرررابرررار
(ایرج میرزا)153:1353،

اوشیفته درس وکتاب و یادگیری است و خداوند راسپاس می گهاردکه این اشتیاق را در وجود اونهاد:
حرررمرررد برررر کرررردگرررررررررررار یرررکرررترررا بررراد

کرررره مررررراشرررررروق درس خرررروانرررردن داد

آشرررررنررراکررررد بشرررررم مرررن بررره کرررتررراب

داده ترروفرریررق خرریرررررررررررررررررررررررررم ازهررربرراب

نررررهرررراد

در دل مررن مررحرربررت اسرررررررررررررررررررررترراد

درسررررررررمررررن

هرررروای

درس

(ایرج میرزا)154:1353،

همچنین از پدرومادرش قدردانی می کندکه با لطف آنها بالیده و درس خوانده ،ایرج به پاس این خوبی ومحبت
وقتش را هدرنمی دهد ،و این گونه کودکان را به فراگیری دانش ودرک ارزش آن تشویق می کند:
عشرررررق برراشرررررد برره درس و مشرررررق مرررا

نررربرررود جرررزبررره ایرررن دو عشرررررق مررررا

در سررررر کررارهررررررررررررررررررررررای بی مصرررررف

وقرررت خرررویرررش ترررلرررف

نرررکرررنرررم هررریررر

(ایرج میرزا)154:1353،

هرجا که ازعلم و تعلیم و تربیت سخن می گویدعالوه برتالش و زحمت های پدرو مادر ،به شای ستگی از مقام
ا ستادیاد می کند .براکه ا ستاد به اودانایی ،درک و فهم و راه و ر سم در ست زندگی کردن را آموخته و درتربیتش
کوشش کرده است:
هررریررر

یرررادم نررررود ایرررن مرررعرررنررری

کرررره

مرررررا

مررررادرمررررن

نررررادان

زاد
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دیررررد

گشرررررررررررررررت از ترررربررریرررت مرررن آزاد

پرررردرم

نرررریررررز

بررررواسررررررتررررادم

پرررس مررررامرررنرررت از اسررررررتررراد برررود

کرره برره تررعررلرریررم مررن اسرررررترراد اسرررررترراد

گرررر برررمرررردسررررررت روانرررش پررررنرررور!

برررراد!

ور

بررررود

زنررررده

خرررردا

یررررارش

(ایرج میرزا)172:1353،

آخرین شررعری که باید از آن یادکرد ،شررعر«مرثیه» اسررت که برای سرررگشررتگی و مظلومیت کودکان درواقعه
نینوا ست که عا فه ایرج را مت ثرکرده ا ست .وی از ت ثیر مههب درتربیت فکری کودکان غافل نمانده و در سروده ای
 ،ستم و بیرحمی دشمنان درحق کودکان معصوم ،که دلش را به دردآورده با اندوه باز میگوید:
ا ررفررال خررردسرررررال ز ا ررراف خرریررمرره هررا
غرریررر از جررگررر کرره دسررررترررس اشررررقرریررا نرربررود
انررگشررررت رفررت در سررررر انررگشررررتررری برره برراد

هررر سررررودوان بررو از دل آتررش شررررراره هررا
برریرررررررررزی نررمررانررد در بررر ایشرررران ز پرراره هررا
شررررد گوشررررررررر ها در یده پی گوشرررررررررواره ها
(ایرج میرزا)167:1353،

نتیجه
ایرج درسایه مضمون های اساسی همچون بزرگداشت مقام مادر و معلم و دمیدن روح و ن دوستی ،ادب ،توجه به
هنر ،مناعت بع ،آینده نگررررررری ،دانش اندوزی و درایت را برای تربیت و شکوفایرررررری فکر و فرهنا در وجود
کودکان دارای اهمیت می داند و به یاری شعرهای ساده و آموزنده اش آنها را به خوبی ارا ه کرده است .انتخاب این
مفاهیم ،رحی نو در هزاره ادبیات پارسی بود که ایرج بنا نهاد .آن سان که ر سال های پسین ،ادبیات کودک به گونه
ای مستقل توانست به بیان نظررررررریه های خویش بپررررررردازد و همچنان توانمند و پویا رر از لحاظ درونمایه ،زبان و
مفاهرریم روزآمد ر به پیش ره می سررپارد .دردهه های کنونی ،بازتاب این حضرور موثر را در مهررردهای کودک،
دوره های پیش دب ستانی و دب ستان می بینیم که شعر یکی از مهمترین ابزارهای آموزشی است .شعر عالوه بر لهت
شنیداری ،به خا ر قابلیت هم آوایی و آسانی تکرار در انتقال موضوع و یادگیری کودکان بسیار جهاب و مفید است.
در واقع این امر در واقع هن ر ر ر رر بسیار ارزشمند ایرج میرزا بود که برای نسل های آینده نیز توانست کارایی داشته
باشد.
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