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کودک و نوجوان اتیآثار عطار در ادب بازتاب  

کودک و نوجوان  اتیکارشناس ارشد رشته ادب یمعصوم هیمسئول : مرض سندهینو  

نور نجف آباد امیدانشگاه پ اری، استاد یفارس اتیزبان و ادب ی، دکترا یرضا قانون دیدوم : حم  سندهینو  

دهیچک   

و  یسیبازنو کردیرو نیرا در خود نهفته اند، نخست یتیاز فهم جهان و اخالق و مباحث ترب یفراوان ینشانه ها یکهن ادب فارس متون

 ایاز لغات و واژه ها است ؛ مفهوم  یشعر در ابتدا جهان ایاست .هر متن  یمتون ادب یای، ورود به دن یکهن فارس یکتابها ینیباز آفر

تامل در  یبرد. اندک یخواندن شعر، مخاطب راه به تمام مطالب و مقصود شاعر نم یبتداروشن . در ا مهین ونا مفهوم ، روشن 

متن  و  کیمختلف وجود دارد  هیالزم است تا ذهن را به گستره فهم بکشاند . درخوانش اشعار بزرگان دو ال یجمالت و ساختار زبان

امروز از  یازهایبا ن قیو تطب روزی.شناخت فهم د یکودک و نوجوان امروز مخاطبمتن با زبان و فهم  قیتطب یگریفهم آن متن و د

است .  یتیو ترب ی، اخالق یمیتعل میکه مملو از مفاه یاشعار گذشته گان است .اشعار ینیو باز آفر یسیبازنو صیخصا نیمهمتر

باعث  نیکودک و نوجوان و همچن تیدر شخص میهن مفایشدن ا نهیجذاب ، باعث نهاد یها تیدر قالب داستان و حکا میمفاه نیانتقال ا

 یدر داستان ها یتیترب میمفاه یپژوهش بررس نیگردد. هدف ا یقشر م نیدر ا یپرسشگر هیروح جادیو ا لیپرورش فکر و تخ

است  انستهتا چه اندازه تو یزدیآذر  ی، مهد نکهیا یکودک و نوجوانان است و بررس یبرا یشابوریشده اشعار عطار ن یسیبازنو

را به کودک و نوجوان انتقال دهد؟ یآموزش یها امیو پ یتیو ترب یاخالق میمفاه  

، یزدیآذر  ی، مهد یتی، ترب ی، کودک و نوجوان ،اخالق یشابوریواژه : عطار ن دیکل  


