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 1386 زمستان -159، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  دكتر سيد مهدي زرقاني
 )دانشجوي كارشناسي ارشد(محبوبه عباسپور نوغاني 

  دانشگاه فردوسي مشهد
  

  بررسي محتوايي شعر كودك در دهه هفتاد
 )گروههاي سني الف، ب و ج(

  چكيده

بدين منظـور ابتـدا مجموعـه       . ي محتوايي شعر كودك در دهه هفتاد است       موضوع اصلي مقاله، بررس   
مجموعه مضامين موجود در    . اشعار منتشر شده در اين دهه را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داديم             

مضامين طبيعت گرايانه، مضامين سرگرم كننـده و        : شعر اين دوره، در شش محور اصلي خالصه شد        
اجتماعي، مضامين دينـي، مـضامين آموزشـي ـ علمـي و مـضامين       -لذت بخش، مضامين سياسي 

سپس در صدد برآمديم كه فراواني هر مضمون را در شعر اين دهه مشخص كنيم . تربيتي ـ اخالقي 
. و ج مـشخص كـرديم  » ب«، »الف«و در عين حال فراواني هر موضوع را در اشعار گروههاي سني            

سعي كرديم با يافتن معيارهاي علمـي، نقـاط ضـعف و            سپس به سراغ هر دسته از مضامين رفتيم و          
دهد كه شعر دهه هفتاد از جهت محتوايي چه          مياين مقاله به ما نشان      . قوت اشعار را مشخص كنيم    

  .  وضعيتي دارد
  . ادبيات كودك و نوجوان، شعر كودك، درونمايه شعري، نقد و بررسي: ها كليد واژه

  درآمد. 1

  ادبيات كودكـان و نوجوانـان      رويكرد جدي به  تاكنون    كه  دانشگاههاي ايران  دپارتمانهاي ادبي در  بخالف  
دهد كه بسياري از محافـل علمـي و دانـشگاهي ديگـر              مي جستجوي ساده اينترنتي نشان      بار   يك رند،ندا

شـمارگان  . شـوند  مـي  و تحقيقات ادبي اهميت فراواني قائل هانشياي جهان براي اين شاخه از آفر   كشوره
سو و وجود جمعيت چند ميليوني كتاب خوان         تشار آثار ادبي كودك و نوجوان در ايران از يك         شگفت آور ان  

كند كه محافل دانشگاهي و علمي جدي تر به اين           ميدر سنين كودكي و نوجواني از سوي ديگر، ايجاب          
  . بخش از ادبيات بپردازند
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اظهار نظرهـاي متفـاوتي شـده      كودك و نوجوان     طور خاص شعر   هدرباره چيستي و كاركرد ادبيات و ب      
، شوراي  13: 1378، محمدي،   24 : 1375، آقاياري،   1-3: 1354از جمله بنگريد به ايمن و ديگران،        (است

بيشتر اين اظهار نظرهـا     ). 11-10: 1377قليان،  جعفرو  10 : 1363، ابراهيمي،   126: 1372كتاب كودك،   
 دارند و ادبيات را به منزله ابزاري در خدمت تعليم           نگاهي غير زيبايي شناسانه و عمدتا غير ادبي به موضوع         

.  كاركردي قرار گرفتـه اسـت      الشعاع وجه   طوري كه وجه هنري در اين نظريات تحت        هب ؛دانند و تربيت مي  
شـويم   مياين وضعيت بر آفرينش آثار ادبي هم تاثير داشته است و ما با حجم زيادي از آثار ادبي رو به رو                      

  . ا چندان قابل توجه نيستكه جنبه هنري در آنه
 آثاري را كه تحـت عنـوان        ما در اين مقاله،   . طلبد ميه اين موضوع مجال ديگري      تر ب  پرداختن مفصل 

ايم، با صرف نظر از تعاريفي كه شاعران يا انتـشارات             شعر كودك، در دهه هفتاد منتشر شده، بررسي كرده        
 كوك و نوجـوان، بعـد محتـوايي آن     ادبياتبعاد مهميكي از ا  البته  . اند  مختلف از شعر كودك درنظر داشته     

در تعريف شعر كودكان و نوجوانان، بر جنبه        محققان و شاعران    شايد همين اهميت باعث شده كه        است و 
اين مقاله  پرسش اصلي   . مي و زيبايي شناسانه آن تاكيد كنند      ي فر ها  هبيشتر از جنب  آن،  انديشگي و فكري    

بـوده  هنرمندان و محققان     محتوايي كه مورد توجه      جنبهاز   دهه هفتاد،    دراست كه شعر كودك و نوجوان       
  در چه وضعيتي قرار دارد؟ 

جامعه آماري ما تمام اشعاري است كه توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در دهه هفتاد                 
ي كـه   يهـا   هعالوه بر آن، براي كامل تر شدن تحقيق، برخـي مجموعـ           . منتشر يا تجديد چاپ شده است     

 شـعر بررسـي    1099در ايـن تحقيـق      . توسط بخش خصوصي چاپ شده بود نيز مورد مطالعه قرار گرفت          
تعداد اشعار مورد مطالعـه چنـدان       ممكن است مجموعه اشعاري از چشم ما دور مانده باشد اما            . شده است 

   . هست كه بتوان بر اساس آنها در مورد شعر كودك در دهه هفتاد اظهار نظر علمي كرد

   هفتادة شعر كودك در دهينتقسيم بندي مضمو. 2

در .  رايج در ادبيات كودكان و نوجوانان است       يروشهاتقسيم بندي آثار بر اساس محتوا و مضمون يكي از           
 در آنها بودن ـ  مانع و جامع  ـ يعلم تقسيم بندي ط الزمشرمثال   مبذول نشده وي دقت كافاز آنهابرخي 

، اشـعار مربـوط بـه       1الاليي، اشعار بي معني   « پنج نوع     به  اين اشعار  تقسيم براي مثال  ؛رعايت نشده است  
 از ايـن    )212-14 : 1364مرتضوي كرمـاني،    (» و حكايات منظوم، اشعار طبيعت     ها  هزندگي كودكان، قص  

                                                 
1. nonsense poetry 
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بندي كه كيانوش ارائـه داده        تقسيم :مانند. رسد يبه نظر م  تر    علمي ،گري د  برخي حيث كاستيهايي دارد، اما   
مــضمون رفتــاري، مــضمون آموزشــي و مــضامين چنــد مــضمون وصــفي، مــضمون تمثيلــي، « :اســت
پـس از   بهتـر اسـت     ما در بررسي خود به اين نتيجه رسـيديم كـه            ). 96-119: 1352كيانوش،  (»اي جنبه

. را بدون پيش فرض قبلي مـشخص كنـيم        ، انواع مضامين     شعرهاي چاپ شده در اين دهه      مطالعه كامل 
در ايـن تحقيـق اشـعار در    .  تاكنون انجام شـده اسـت  با آن چيزي بود كه    ار متفاوت   كنتيجه   بدين ترتيب 

  :اند شش گروه به ترتيب زير گنجيده
  اشعار طبيعت گرا. 1
 سرگرم كنندهاشعار . 2
  اجتماعي-سياسي اشعار . 3
 دينياشعار . 4
  علمي- آموزشياشعار . 5
   اخالقي-تربيتي اشعار . 6

 امـا پرسـش     .دهه هفتاد در برابرمان پديدار شد     كودك در   شعر   يها  هيدرونمااز   يبدين ترتيب دورنماي  
  يـا مـضامين     اين مضامين چگونه بوده است و شاعران به كـدام مـضمون            بسامدمهم ديگر اين است كه      

  :دهد مينمودار زير به اين پرسش پاسخ .  كدام كمتر توجه كرده اند بهبيشتر و
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طبيعت گرايي سرگرم آننده  سياسي -
اجتماعي

ديني آموزشي -
علمي

تربيتي -
اخالقي

  
   فراواني مضامين شعر كودك در دهه هفتاد: 1مودار ن

  
  درصدكمترين اخالقي ن تربيتي ـ يمضامو بيشترين طبيعت گرايي  يمحتوا شود ميمالحظه چنانكه 

 ،اينكه اين وضعيت تا چه حد مطلوب است و نيازمند چـه تغييراتـي اسـت               . را به خود اختصاص داده است     
   . نظرهاي مختلف بايد بدان پاسخ دهنديي است كه ديگر محققان و از مهاپرسش
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  شعر كودك در دهه هفتادبررسي مضامين . 3

 از اين مضامين، به چه      گروهدر هر    مثل اينكه    ؛ي ديگري هم مطرح نمود    هاتوان پرسش  مي بحث   در ادامة 
ي سـني الـف، ب و ج   هـا  ه يا اينكه نسبت اختصاص هر مضمون بـه گـرو  ؟ توجه شده است  بيشتر نكاتي

  .  در ادامه مقاله پاسخ خواهيم دادييهاچنين پرسشبه  ؟تچگونه اس

   مضامين طبيعت گرايانه. 1-3

اين اقبال گسترده بـه طبيعـت       .  است پرداخته شده طبيعت    به شعر، 584در   ،از مجموع اشعار مورد بررسي    
برمان كامال طبيعي است چون گسترده ترين و در عين حال جالب توجه ترين پديده اي كه هر روز در برا                   

سـراغ  تـوان    مـي  در اشعار بزرگساالن هم      همين اقبال عمومي به طبيعت را     .  طبيعت است  ،شود ميظاهر  
ي گوناگون طبيعت، موضوع اصلي اشعار است و هنـوز          ها  ههنوز هم جلو  «به تعبير ژاك شار پانترو      . جست

گوينـد از    مـي لـب   آيـد، اغ   مـي پرسم از چه چيز شعر بيشتر خوشـتان          ميهم وقتي از خوانندگان مجالت      
  ). 204-5: 1372شار پانترو، (»كند ميتوصيف جالبي كه از طبيعت 

  چند مضمون مطـرح    اين مضمون يكي از    گاهي    اين است كه   انهگراي  طبيعت  اشعار نكته مهم در مورد   
بيـشترين و   درصد   73/52 با   »ج«گروه سني   اشعار منتشر شده با مضمون طبيعت،        ميان   از. در شعر است  

 اشعار نيز بـراي  52/38. اد شعر را به خود اختصاص داده اند     كمترين تعد درصد   43/8 با   »الف« گروه سني 
  :دهد مي را نشان نسبتهانمودار زير اين . )1(سروده شده اند  »ب« سني گروه
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گروه سني«ج» گروه سني «ب» گروه سني «الف»

  
   در سه گروه سنيفراواني مضامين طبيعي: 2نمودار

  
يكي، گستردگي  . قرار گيرد  كودك و نوجوان     ادبياتتواند مورد توجه شاعران      ميت  طبيعت از چند جه   

يي كه در آن هست و سوم زيبايي و دل انگيـزي آن بخـصوص               ها  هآن و ديگري تنوع موضوعات و پديد      
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 روانـي كـودك بـا    ـ تناسبي كه ميان تمـايالت و ويژگيهـاي روحـي     نيز دليل چهارم است. براي كودك
آنها . شود ميژان پياژه معتقد است كه در نظر كودكان مرز ميان جاندار و بي جان محو            . دطبيعت وجود دار  

ي پيرامـون  هـا  هگذارند و زندگي و عوارض آن را به كليه اشياء و پديد    مياصل را بر جاندار بودن همه چيز        
 در سرودن اشـعاري     تاً طبيع ،اند  را دريافته  ها  هشاعراني كه اين نكت   ). 12: 1379باللي،  (دهند ميخود نسبت   

 در ايـن    بحـث بيشتر شاعران مـورد     . اند  كسب كرده  يشتريتباط برقرار كند موفق ب    كه بتواند با مخاطب ار    
  شـاعر از زبـان     شـود كـه در آنهـا       مـي لذا خواننده با اشعاري رو به رو        . اند  داشتهتحقيق به اين نكته توجه      

  :گويد سخن ميي طبيعي با كودكان ها هپديد
  ت رنگ استــپيراهنم از هف      م ـــن كمانــرنگيم ـمن خان

  . . .پيراهنت خيلي قشنگ است    هر كس كه آن را ديده گفته      
  )پاييز خانم/ ناصر كشاورز(

 مـوارد، شـاعر شـعر را از زبـان           بـسياري در  . اين اشعار ساده و قابل فهم براي كودك است        زبان اكثر   
  . يسته استكودك سروده و از پشت چشم او به محيط نگر

 ؛در ميان عناصر طبيعي بيشترين توجه شاعران به حيوانات بوده و كمترين ميزان توجـه بـه گياهـان                  
لـذا  .  در تفكر كودك، متحرك بودن آنهاست      ها  هاساس جاندار بودن پديد   «ي پياژه   ها  ه بر طبق يافت   چراكه

دند و در تفكر كودك، پديده جانـدار  گر ميراحتي جاندار تلقي   به . . .ي طبيعي متحرك    ها  هجانداران و پديد  
صورت تجربي ايـن     ه خودآگاه يا ب   ،شاعران كودك ). 15: 1379باللي،  (»گيرد ميپنداري گياه ديرتر شكل     

تر شدن بحث، مـا      ميبراي عل . اند ي متحرك پرداخته  ها  هنكته را دريافته اند و لذا بيشتر به حيوانات و پديد          
  :دهد مي را نشان نسبتهاجدول زير اين . ررسي كرديماز اين منظر هم اشعار اين دهه را ب

        
گروههاي 
حوادث   حيوانات  سني

شب و   ها فصل  طبيعي
اشعار   گياهان  روز

  كلي
  11  3  2  5  ---  30  الف
  41  24  17  43  19  81  ب
  68  38  32  70  26  74  ج

  
  تنوع موضوعي طبيعت در شعر كودك: 3نمودار
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 بيـشتر بـه زيبـايي و ملوسـي          آنها .ه شاعران را جلب كرده است      توج  بيشتر حيوانات اهلي و ريز نقش    
كرده اند كودك با اين جنبـه از         ميشايد چون احساس    . ن را در شعر مطرح كرده اند      و آ حيوان نظر داشته    

  :كند ميوان بيشتر ارتباط برقرار حيوجود 
  ان باراني استــگربه جان چترت كو؟                    آسم

                است                      توي اين دنيا نيست      گربه اما خواب
  ) تنها انار خنديد/محمد كاظم مزيناني(                       

 روبـاه   مثالً. ي بومي ماست  ها تابع سنت  ،اند هويت و شخصيتي كه شاعران براي حيوانات در نظر گرفته         
بـا ايـن حـال برخـي     . انـد   سياه و شوم معرفـي شـده   اًگر، سگ با صفت نگهبان، كالغ عمدت       پيوسته حيله 
  :اند يي براي اصالح اين ذهنيت برداشتههاشاعران گام

  ه استــي و عتيقـقديم       ن كالغ ـاد مــه اعتقـب
  ه استـدر بي سليقــچق        دلي كه با كالغ نيست 

  رفتــم گــالغ را قلـك       اب دل  ــد از كتــايـنب
  رفتحقير و دست كم گ        ا  اه رـن سيــد ايــنباي

  ) آه پونه/ناصر كشاورز(  
، هـا تنـوع رنگ  . ، بهار بسيار مورد توجه شاعران قرار گرفته اسـت         هارود، در ميان فصل    ميچنانكه انتظار   

 عامل ايـن    ،استه در اين فصل     ي ديگر ك  هاشادي و طراوت و زنده شدن مجدد طبيعت و بسياري قابليت          
 بيشتر توصيفي باشد و آن خصلت      يعت بهار يبه طب ب شده كه نگاه شاعران      همين زيبايي سب  . اقبال است 

 حـس زيبـايي   هاانگار توصيف زيبايي. به نسبت، كمتر مورد توجه قرار گيرد جان بخشي به عناصر طبيعت،      
در عـين  . ي هنري كالمش را افزايش دهد    ها  هديده كه جنب   ميكرده و او نيازي ن     ميشناسي شاعر را اقناع     

  :اند يستند شاعراني كه براي دور ماندن از تكرار و كليشه شدن نگاهي مبتكرانه به بهار داشتهحال كم ن
  اده بودـــار ايستــبه          ه ما  ــت در خانــپش

   داده بودبه دست باد          موي بلند خويش را   
  ) ساز من ساز جيرجيرك/اسدهللا شعباني(   

. شـود  مـي  رنگارنگ   يعت سرشار از چشم اندازها    يز طب يياگر بهار، فصل نوشدن و طراوت است، در پا        
. توجهشان معطوف به پاييز باشد     در فصل پاييز سبب شده كه شاعران بعد از بهار بيشتر             هاهمين تنوع رنگ  

 و طربناك و گاه غم انگيز و دلگير و البتـه          گاهي شاد   . پاييز در شعر اين دوره دو چهره كامال متفاوت دارد         
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 شروع سال تحـصيلي  آنجاها كه پاييز شاد است بيشتر با مدرسه و. به تصوير دوم است زمينه غالب متعلق    
  :وند خورده استيپ

  اغ عريانــه فصل بــب       ز         ـسالم به فصل پايي
  . . .ل باد و توفانـبه فص     به فصل زردي برگ              

  به شور و كوشش و كار     ه به بازي                ـبه مدرس
  ارــالم بسيــالم سـس    به فصل خوب پاييز                

  ) آمد نان آورد  بابا/مصطفي رحماندوست( 
مورد دوگانگي چهره در    آن  . بعد از بهار و پاييز بيشترين توجه شاعران به فصل زمستان معطوف است            

مـستان در ايـن اشـعار        ز  تفاوت كه نيمه شاد و طربناك چهرة        با اين  اتفاق افتاده است،  فصل زمستان هم    
 و باالخره تابستان بسيار كم در شعر كودك اين دوره مطـرح شـده               آن است برجسته تر از نيمه اندوهگين      

  . است
گـو  .  شعر كودك در دهه هفتاد است      ا گسترده ترين و موفق ترين بخش      در مجموع، اشعار طبيعت گر    

شوند و كودك با خواندن چنـد مجموعـه          مياينكه گاه تصاوير و موضوعات كامال تكراري و خسته كننده           
ر كپـي كـرده باشـند و    گي را از روي يكدها همناظر و پديد   ،مثل اينكه شاعران  . رسد ميي تكراري   هابه بيان 

  . است مياين اشكال مه

   سرگرم كننده و لذت بخشمضامين. 3-2

ت ارزشي قـوم بـه      حتي ذهني . در فرهنگ ما دو عنصر سرگرمي و لذّت كمتر مورد توجه قرار گرفته است             
اين سو گرايش دارد كه شعر حتما بايد پيامي اخالقي داشته باشد و صرفا به اعتبار لذت بخشي يا سـرگرم   

بهتـرين كيفيـت در كتـاب       « كه    از محققان بر اين است     يدة برخ يعق  كه يدر حال . ه اي ارزشي ندارد   كنند
ي كودكـان  هـا ني كه به نحوي با كتاب    تمام كسا . . .  لذت بخش بودن آن است و به همين دليل           ،كودكان

سر و كار دارند بايد متوجه باشند كه كتاب بايد قبل از آموزنده بودن يا در صورت آموزنده بـودن، سـرگرم                      
  ). 186: 1363ماتسويي، (»كننده باشد

ت سرگرم كننـده و لـذّت        بدرستي ادبيا  ات كودك، ي از پژوهشگران ادب   يبر همين اساس است كه پار     
.  عنوان ادبيات تفريحي ياد كـرده انـد        به شمار آورده و از آن با      كودك   ادبيات    مستقل از  يا هبخش را شاخ  

 فـضاي عمـومي    . . .اگر پيامي هم در كار باشد اغلب ساده و فاقد پيچيدگي اسـت               «ات،يدر اين گونه ادب   
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: 1381طهـوري،   (»رسد ميسر آن غلبه دارد و يا با شادي به پايان           ار روشن است كه يا شادي بر س       ... .آن
187 .(  

 نـشان   1چنانكـه در نمـودار شـماره        . اند دهة هفتاد متوجه اين موضوع بوده     شاعران كودك و نوجوان     
از ميـان گروههـاي   . گيرنـد  مـي داديم اشعاري با اين درونمايه پس از اشعار طبيعت گرا در درجه دوم قرار               

اختـصاص  » ب«بـه گـروه     درصد   8/43سني سه گانه، بيشترين اشعار سرگرم كننده و لذت بخش يعني            
به ترتيب در   درصد   43/15با  » الف«و باالخره گروه سني     درصد    75/40با    » ج«گروه سني   . يافته است 

    . گيرند ميي بعدي قرار ها همرتب
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  فراواني مضامين سرگرم كننده و لذت بخش در سه گروه سني: 4نمودار 

  
آيا اين بدان جهـت  . كند ميبه كمتر از نصف تقليل پيدا » الف«ينگونه اشعار براي گروه سني  فراواني ا 

كرده اند اين گروه كمتر به چنين مضاميني گرايش يا نياز دارند؟ فاصله ميـان                مياست كه شاعران تصور     
  .ديآ مي به نظر يرفتنيزياد نيست و پذ» ج«و » ب«گروه 

 در شـعر    هاگيرند، مطـرح كـردن چيـستان       ميموعه اين نوع شعر قرار      از جمله مضاميني كه در زير مج      
 لـذت بـه ارمغـان       ينـوع  بـرايش    ، ذهني كودك براي يافتن پاسخ     پيچيدگي اين نوع شعر و تالش     . است

.  رويكرد شاعران به چنين اشعاري نسبتا زياد است        .يأت نوشتار ادب  يلذت كشف مجهول در ه    : خواهد آورد 
بـه  كننـده   ي كه دربردارنده آروزهاي كودكانه است، بيشترين حجم اشعار سرگرم           تا آنجا كه پس از اشعار     

  :افته استي اختصاص يستانيچن يهمين مضام
/  چاقم حـسابي     / ام شكم گنده /  خيلي قشنگم /مثل گلم من/  خوش آب و رنگم /گردن باريكم 

  )چيستم من/ جعفر ابراهيمي(. . .  هستم/  دانستيحتماً
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 اهميت حيـاتي بـراي      هابازي. ي كودكان به شعر در آمده است      هااز اشعار اين گروه، بازي    در برخي ديگر    
شايد بتوان گفـت لـذت بخـش        . كودكان دارند تا آنجا كه اصال ماهيت كودكي با بازي عجين شده است            

ش يرح اين تجربه لذت بخش در شعر، بـرا        بديهي است كه ط   . ترين فعاليت كودكان بازي كردن آنهاست     
 بخصوص كه شاعر توانـسته    .شيش، نصف الع  يوصف الع :  خودمان ير قدما يبه تعب . ذت خواهد بود  موجد ل 

  :ي كودكانه است را به زبان شعر تسري داده باشدهاباشد آن روح شوخ و شنگ كه الزمه بازي
  بـراي هـم دسـت      / زنـيم  مـي جست  / با جست و خيز دنبال توپ     / يه دسته گل  /  تپل مپل  ها  هما بچ 
 سـر    /پـره رو سرسـره     مـي  او   /تـاالپ تـاالپ      / خـورم  مي تاب   / پرم به روي تاب    ميمن  / زنيم مي
  ) تاب تاب تاب بازي/اسد اهللا شعباني( .خوره مي

ي هانقاشي. ي، نقاش يگريدو  خواهد بود   بازي   يكياگر قرار باشد دو فعاليت مهم كودكانه را نام ببريم،           
كـودك   مي نقاشي از فعاليتهايي است كه باعـث سـرگر         .دهند ميكودكان تصوير درون آنها را به ما نشان         

همين اهميت باعث شده شاعران كودك، اشـعاري بـا درونمايـه            . دارند ميشده و آنها اغلب آن را دوست        
  :رسدك با خواندن متن به لذت نقاشي بنقاشي بسرايند كه در آنها كود

 يـك خـط     / زيـر آن بكـش      در / آين آفتـاب شـد     /هادورش شعاع /  يك دايره بكش   /با يك مداد زرد   
  )ها هباغ ستار/ محمود كيانوش. . . ( اين جوي آب شد /آبي روان و پاك/ مارپيچ

. كننـد  مـي توان گفت آنها بلند بلند فكر        مي. آورند ميكودكان تخيالت خود را در ضمن بازيها به زبان          
ر آن دنيـا سـاده و صـميمي     دها هنسبت پديد. دنياي تخيالت كودكانه دنيايي بسيار زيبا و فرح انگيز است    

ل واقعي كه تصور ذهني جهان       تخي  يكي :اند برخي محققان براي كودكان دو نوع تخيل اعتبار كرده        . است
ل فراواقعي كه عبارت است از دخل و تصرف كودكانه در جهـان   تخيديگري ؛است همان گونه كه هست  

 به اصـطالح جانـدار       كودك آيند و  مين در  نوع دوم است كه حيوانات و گياهان به سخ          تخيل در. پيرامون
از آنجا كه شاعر در اين نوع اشعار مجال بيـشتري بـراي پرداخـت               ). 42: 1376محمدي،  (كند ميپنداري  

  :هنري دارد، زمينه سرودن چنين اشعاري زياد بوده است
 چون كه موشـي بيايـد از آن         /گربه ترسو و دشمنش موش است     / توي شهري كه در خيال من است      

عر بـراي   اچنـد شـ   شـعر از    برگزيده  / افسانه شعبان نژاد  . . . (  گربه از ترس موش بيهوش است         /ردو
  )نوجوانان

 همـان تخـيالت   ةتوان گفت آرزوهاي كودكانه دنبال مي  است آرزوهاي كودكانه بياناز مضمون ديگر    
 يافتني اسـت و     اين آرزوها گاه ساده، كوچك و دست      . كودكانه است كه شكل آرماني به خود گرفته است        
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 بـه اند ذهنيت خـود را       شاعراني در اين زمينه موفق تر بوده اند كه توانسته         . دور از دسترس  و  گاهي بزرگ   
  :حد ذهن يك كودك تغيير دهند

شـد دلـم     مـي  /  يك سال بعد   / كاشتم ميآن دانه را توي دلم       / يك دانه گندم داشتم   / اي كاش من  
  )ها ه، پروانها، گنجشكها هدان/ ناصر كشاورز. . . . ( بهارسبز و قشنگ زيباتر از فصل/ يك كشتزار

  :ايم ي سني سه گانه نشان دادهها هدر جدول زير نسبت اشعار سرگرم كننده و لذت بخش را در گرو
  

تخيالت   چيستان  نقاشي  بازي  گروه سني
  كودكانه

آرزوهاي 
  كودكانه

  4  7  13  1  8  الف
  20  19  34  5  29  ب
  40  24  22  5  20  ج

  بخش در شعر كودك كننده و لذّت تنوع موضوعي اشعار سرگرم: 5ودار نم
  

ممكن است شـعري هـم لـذت        . توان لذت بخش و سرگرم كننده ناميد       مي درمجموعاين مضامين را    
منظور ما بيشتر اشعاري است كه وجه غالـب آنهـا لـذت             نجا  يابخش باشد و هم داراي پيامي اخالقي اما         

گاهي شاعران در اين زمينه نتوانسته اند ذهنيت شـاعرانه خودشـان را تـا    . بخشي و سرگرم كنندگي است    
فهم آن براي كـودك ميـسر نيـست يـا           يي سروده اند كه     هاسطح ذهن كودك تغيير دهند و مثال چيستان       

اسـتفاده از   . شود شعر نتواند با مخاطب اصلي خـود ارتبـاط برقـرار كنـد              مياين باعث   . بسيار مشكل است  
م براي كودك، نحو پيچيده، تصويرهاي شعري استعاره اي از عمده ترين عـواملي هـستند                واژگان نامفهو 

اين گونه اشـكاالت    گاه  حتي در شعر شاعر توانايي مثل محمود كيانوش         . آورند ميكه اين مشكل را پديد      
  :شود ميديده 

  /آيـد  ميگاه آرام گاه شاد      / گاه با ناله گاه با فرياد         /آيد ميي باد   هااز نفس /  ولي حرفم  ،من زبان نيستم  
  همـصدا بـا نـواي        /خـوانم  مي با زبان نسيم     / در بهاران سراي گنجشكم    /گر چه گنجشك نيستم اما    

 / نام من از قضا زبـان گنجـشك        / جانم  آهنين ساقه و گرانْ    /  سايه انداز و خوش بر و باال        /گنجشكم
       )ي جهانها هبچ/ محمود كيانوش( خود من سرور درختانم

اين گونـه   . گيرند  قرار مي  در ميان اشعاري با درونمايه لذت بخش و سرگرم كننده            ها   الاليي ينهمچن
ي خيالي زيبـا و سـاده هـستند و هـم بـه      ها هم سرشار از صورت،اشعار كه در عمق فرهنگ ما جاي دارند  
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در شـده   در همـه اشـعار منتـشر        ). 53: 1384موسويان،  (حيث مضموني تنوع و غناي فوق العاده اي دارند        
  : هفتاد فقط يك الاليي يافت شد كه آن را هم كودكان بارها از برنامه راديويي شنيده انددهة

  /  گل زود خوابيـد     / الال الاليي  /الال الاليي /  مهتاب الال / آمد دوباره / سنجاب الال / گنجشك الال 
  ) نان آوردبابا آمد/ مصطفي رحمان دوست. . . ( خوابيده بيشه / قورباغه ساكت/مثل هميشه

  اجتماعي  -سياسيمضامين . 3-3

 را به خـود     رده اجتماعي به حيث كميت سومين       -، اشعار سياسي  داده شد  نشان   1 در نمودار شماره     چنانكه
.  را نسبت به دو گروه پيشين نبايـد ناديـده گرفـت             از اشعار  البته افت ناگهاني اين گروه    . اختصاص داده اند  

 پـردازد و  مـي  طبقـات اجتمـاعي    است كه يا به يكي ازييها ه، سرودجتماعي اـمنظور ما از اشعار سياسي  
ي هـا   هبرخـي از ايـن موضـوعات و پديـد         .  در مركز آنها قرار گرفتـه اسـت        مسائل و موضوعات اجتماعي   
 اجتماعي گذاشتيم نـه  ـبه همين دليل عنوان اين دسته از اشعار را سياسي  . اجتماعي ماهيت سياسي دارند

  . يا فقط سياسيفقط اجتماعي 
 اجتماعي بيشتر مناسب مطرح كـردن بـراي گـروه           -فرض ما اين باشد كه مضامين سياسي       اگر پيش 

ي سـني سـه گانـه      ههـا فراواني ايـن مـضامين در گرو      است،  » الف«و كمتر براي گروه سني      » ج«سني  
» ج« بـه گـروه سـني        -درصـد  53/53 - بيـشترين تعـداد اشـعار      چون. رسد ميمنطقي و معقول به نظر      

 16/12بـا  » الـف « دوم و سرانجام گروه سني     درصد در ردة   30/34با  » ب«اختصاص يافته و گروه سني      
  :دهد مينمودار زير اين وضعيت را نشان . گيرند مي سوم قرار درصد در ردة
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  در گروههاي سني سه گانه اجتماعي -فراواني مضامين سياسي:  6 نمودار
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اما اگر با اريكسون هم عقيده باشيم كه تجارب اجتماعي مهمترين عامل سـازنده شخـصيت اسـت و             
از ابتداي دوره طفوليت تا خاتمه عمر يك مسير تكاملي داشته و در هر مرحله از رشـد،                  «آدمي   شخصيت

، بايد به اين    )116: 1384 و ديگران،    احمدي(»تواند كيفيت زندگي فرد را دگرگون كند       ميتجربه اجتماعي   
  . كنيمنسبت اعتراض 

  . پردازد مي )خانواده، مدرسه و گروه همساالن(ي اجتماعي ههااي از اين اشعار به گرو به هر حال، پاره
چـون  محققان برآنند كـه     اكثر  .  توجه داشته اند   ، شاعران به تك تك اعضا     در اشعار مربوط به خانواده    

امـا كـساني    .  در زندگي وي اهميت فوق العاده اي دارد        ،كند ميخود را با كودك سپري      مادر بيشتر اوقات    
نجـاتي،  (»پل رابط به دنياي وسيع بيرونـي اسـت        «كنند چون پدر     ميمثل ميرلو نقش پدر را هم برجسته        

گاه بـسيار دوسـت داشـتني و مهربـان اسـت و             . ندگانه دارد اي چ  اين دهه پدر چهره   در شعر   ). 70: 1374
دك مشتاقانه در انتظار ورود او به خانه و گاه اخمو و عصباني كه اخالق تندش باعث خستگي و بغض                    كو

  :شود ميكودك 
 بـه  / تنم از خستگي غـرق عـرق شـد   / صدايش در سكوت خانه تركيد /پدر مثل اناري ترش و نارس     

  )صداي سبز/ حسين احمدي. . . ( يم بغض پاشيدها هروي گون
چه خـسته   او گر . كند ميسنتي كه پدر را نان آور خانه معرفي          است    تصويري ،يك تصوير ديگر از پدر    

  : بوسه زنداش  كه بر دستان پينه بستههوردثر كرده و او را به شوق آأاست اما روح مهربانش كودك را مت
هرگز نـشود   / بابا مرد است مرد كار است     / آن دست زخم و پينه بسته     / !اي كاش ببوسم اي خدا جان     

   )يك قطعه آسمان/ احمد زارعي(/ هر خستزكا
اما در اكثـر اشـعاري كـه بـه     . اند اند كه از نعمت پدر محروم گاهي هم شاعران به سراغ كودكاني رفته  

 نخست نماد و نمـود مهربـاني و از          :بينيم كه دو ويژگي شاخص دارد      ميپردازند، تصوير انساني را      ميمادر  
  :نزلخودگذشتگي است و ديگر مدير امور داخلي م

كند بـا    مي نگاهم   / شوم آسوده از هر رنج وقتي     / زمادر در تمام زندگاني   / تر نديدم هيچكس را مهربان   
  )باغ سبز شعرها/ يجعفر ابراهيم( مهرباني

 فقط يك شعر را يافتيم كه مادر سرد و بيگانه بـه تـصوير كـشيده                 ، بررسي مورددر بين همه اشعاري     
  : شده بود

مـادر يـا كـه      / پرسم از من نرنجي    مياز تو   /  تا بدانم كه در خانه هستي     / پرسي از من   ميهيچ حالي ن  
  )ي جهانها هبچ/ محمود كيانوش (بيگانه هستي
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طـوري كـه    ه ب؛ كيفيت پرداختن به نقش پدر و مادر است،انتقادي كه بر اين بخش از اشعار وارد است       
ي شده و مادر به عنوان كـسي كـه تمـام    در موارد بسياري پدر به عنوان رئيس خانواده و منبع درآمد معرف        

  :هويتش خدمت كردن به ساير اعضاي خانواده است
/ ناصر كشاورز ( شست ميدر زير برف    / ي ما را  ها او ظرف  / شست ميدر حوض ظرف    / مادر ميان سرما  

  )كالغ زرد
رسد كه كودك مـادر      ميحتي در اشعاري كه نشان دهنده محبت كودك به مادر است، چنين به نظر               

  : اوستسازد و در حكم خدمتكاري براي ميا بدان جهت دوست دارد كه نيازهاي او را برآورده ر
 /ايـن چـشم مـن اسـت       / آبش كـن  / اين كاسه من  / من تشنه شدم آبم ده    / تابم ده / من خسته شدم  

  )تنها انار خنديد/ محمد كاظم مزيناني( خوابش كن
چـون آنهـا   .  و متنـوع اسـت   طـوالني ،رج از شـعر روابط خواهر و برادر در كودكي و البته در دنياي خا      

اين رابطه هم شامل رفتارهاي منفي مثل خشونت و هم چشمي و            . گذرانند ميگر  يكدي را با    يان دراز يسال
در ). 132: 1384آينزبرگ،  (»ل مشاركت جويانه و معين اجتماعي     شامل اعمال متقاب  «حسادت است و هم     

ر و برادر توجه چنداني نشده و در همان مقدار اندك هـم، رابطـه               هفتاد به رابطه خواه    ة ده  در شعر كودك 
  : و مشاجرات كودكانه تصوير شده استهابسيار صميمانه و به دور از درگيري

شعر زيبايي  / اولش يك ميم دارد   / ي هر دوي ما   هااسم/ د من مجيدم او محم    /ما دو تا داداش هستيم    
  )كالغ زرد/ ناصر كشاورز(يت مثل بارانها هگري/ هال گليت مثها هخند/ خوانم االن ميام  گفته/ برايش

.  به عنوان دو عضو خانواده مورد توجه شـاعران كـودك قـرار گرفتـه انـد      همپدر بزرگ و مادر بزرگ 
 و يا بازي كـردن بـا        ها  ه قصه گويي براي بچ    ،گيرند ميعمده ترين نقشي كه آنها در جهان شعر بر عهده           

  :آنهاست
گاهي بـراي   / كند ميسازي   او خانه / با خواهرم پروانه هم   / كند ميدر خانه بازي    / مادر بزرگم مثل من   

جـشن  / اسـداهللا شـعباني   (كند   ميشيرين زباني   / پروانه هم پهلوي او   / كند مياو قصه خواني    / ما دوتا 
  )ها هجوان

اين طرز برخورد شاعر با پدر بزرگ و مادر بزرگ در جهان شاعرانه يـك پرسـش مهـم را بـه ذهـن                        
ـ و آ كنـد؟    ميآيا بدين ترتيب ارزش وجودي اين دو عضو خانواده تنزّل پيدا ن           :  و آن اينكه   سازد ميمتبادر   ا ي

    دارد؟ي با فرهنگ ما سازگاريتين ذهني و چنين كاركرديچن



 چهارم                شمارة                        و علوم انساني مشهد   ادبياتة مجلة دانشكد                                               180 

آنها .  است كه مورد توجه شاعران كودك قرار گرفته است         اردي نيز از مو   هامدرسه، معلم و هم كالسي    
اصرار دارند كه از طريق شعرهايشان، اشتياق به يـادگيري و حـضور در فـضاي فرهنگـي مدرسـه را بـه                       

  : خوانندگان شعرشان القا كنند
جعفـر  ( ار مدرسـه  فصل بهـ  / آيد كنون  ميشادم كه   / . . .در انتظار مدرسه    / ام من خسته / ام من خسته 
  )آب مثل سالم/ ابراهيمي

تـصوير معلـم در ايـن اشـعار     .  نيز گاه به تصوير شعر كشيده شده استها هي بچ هابا اين حال، شيطنت   
  :غالبا مهربان و دوست داشتني است كه هدفي جز تربيت صحيح شاگردانش ندارد

  ، مثل بارانهاي   مانند گلآموزگار مهربانم    من دوستت دارم فراوان   تو مهربان و خوب هست
  )باغ سبز شعرها/ جعفر ابراهيمي                                                                                (

اينجا نيز جاي طرح يك پرسش هست؟ آيا ارائه تصويري يكـسره روشـن و سـفيد از معلـم، باعـث                      
ـ و ا ساني و فرشته گونه از معلم ترسيم شود؟         شود كه در ذهن كودكان، تصويري فوق ان        مين ن بـا معلّـم     ي

ت را پـر  يـ ان آرمـان تـا واقع  ينند آن قدر تفاوت ندارد كه كودك نتواند شكاف م    يب مي كه در كالس     يواقع
  كند؟

 تا آنجا كه برخي محققان برآنند كه   ؛ثير بسزايي دارند  أهمساالن كودك در شكل گيري شخصيت او ت       
آن از طريـق    آموزنـد كـه آمـوختن        ميي اجتماعي مهم را به طرقي       هاكان مهارت گروه همساالن به كود   «

بـه  ما  مورد بررسي    اما شاعران كودك در دورة    ). 598: 1380ماسن و ديگران،    (»بزرگساالن ممكن نيست  
ي دو دسـت هـم      ها از تعـداد انگـشت     ، تعداد اشعاري با اين مضمون     .توجه كرده اند   تر   كم ،اين مقوله مهم  

   .كمتر است
هفتاد در حالي آغـاز     دهه  .  اجتماعي پرداخته اند   ـجريانات سياسي بخش ديگري از اشعار اين گروه، به        

در مـورد   .  بودنـد  ب اسالمي و جنگ را پشت سر گذاشـته         رويدادهاي مهمي مثل انقال    رانيشد كه مردم ا   
.  مختلفي شده اسـت  اظهار نظرهاي،نها ي ل سياسي وارد ادبيات كودك شودئسااينكه آيا بهتر است كه م

كه بهتر است ذهن صاف و روشن را با چنين موضوعاتي كـدر نكنـيم و در مقابـل برخـي                     ند  برخي معتقد 
وجود دارد، آشـنا  ل و مشكالتي كه در جامعه اش ئ كه بهتر است كودك با مسا  ن است يرا اعتقاد بر ا   ديگر  
ان پر   پنجاه و شصت دور    ة در ده  راني ا مردمبا عنايت به اينكه     ). 79-87: 1381ل اياغ،   بنگريد به قز  (شود

شود كه مضامين متناسـب بـا آن         مي، اين ايده به ذهن محقق متبادر        حادثه اي را پشت سر گذاشته بودند      
در همان مقدار   .  اما واقعيت اين است كه تعداد اشعار با اين مضامين زياد نيست            ؛حوادث در شعر زياد است    

  :گر است اما در برخي ديگر نقشي بر عهده دارد تماشاسروده شده هم گاهي كودك صرفاً
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روي  /آيـد آن روزي كـه رفـت        مـي  خـاطرم    /قصه اي از رفتن بابا به جنـگ        /اي خواهم نوشت   قصه
  )صداي سبز/ حسين احمدي. . .                               (دوشش داشت بابا يك تفنگ 

عران بدون ترويج و يـا القـاي         شا نكهيده ا  كه دربارة جنگ سروده ش     ينكته قابل توجه در مورد اشعار     
ده اند و از اين جهـت كارشـان در خـور            وارد نمو  به دنياي ذهني كودكان      ، اين مضامين را    خشونت روحية

  . توجه است
توان گفت   ميدر يك تقسيم بندي     . هم توجه شاعران كودك را جلب كرده است        نوع زندگي اجتماعي  

ي مثبـت و    هـا هر كدام از اين دو نيـز ويژگي       . شهري و روستايي  : دارددر اكثر جوامع، دو نوع زندگي وجود        
 رويكرد روشن و همراه با سـتايش اكثـر          ،آنچه در شعر كودك قابل توجه است      . منفي خاص خود را دارند    

  :زمينه غالب اشعار اينگونه است. شاعران به زندگي روستايي و نگرش بدبينانه به زندگي شهري است
   قد يك دنيا بود      /ده ما آن باال /ده ما زيبا بود / مثل يك دسته گل-

  ) دنيا چگونه شكل سيب است/ احمد خدا دوست                                               (
 آري آنجـا شـهر       .../بـارد  ميبر زمين    /دوده از هر طرفش    /خيزد ميدوده بر  / چيست آنجا كه از آن     -
  )آب مثل سالم/ جعفر ابراهيمي(ست                                 شهري از دود و دم ا  .../است

ي هـا تلخيز يـ ندردهاي كودكـان روسـتايي    بديهي است زندگي شهر زيباييهاي خاص خود را دارد  و            
براي كودكان شهري شعر سروده اند و لـذا نگـاهي           رسد كه شاعران تنها      ميچنين به نظر    . خاص خود را  

  . اند زندگي در شهر و روستا داشتهغير واقع گرايانه به 
در ذيـل  . اجتماعي مطرح شده در شعر كودك دهه هفتاد استـ اينها عمده ترين موضوعات سياسي  

  :آوريم ميي سني را ههاجدول نسبت هر موضوع با گرو
  

  هاي  پديده  گروه سني
   اجتماعي-سياسي

نوع زندگي 
  اجتماعي

هاي  گروه
  اجتماعي

مشكالت 
  اجتماعي

  2  28  2  4  الف
  4  67  14  15  ب
  13  79  35  30  ج

   اجتماعي در شعر كودك-تنوع موضوعي اشعار سياسي: 7نمودار 
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تعداد اشعار داراي مـضمون اجتمـاعي       بر  رود،   ميشود هر چه سن كودكان باالتر        ميچنانكه مالحظه   
. جتمـاعي گردد و بعالوه نسبتي مستقيم هم هست ميان سن كودكان و يك موضـوع خـاص ا                 ميافزوده  

.  بيشتر اسـت   3 و   2ي  هابدين ترتيب كه تعداد موضوعاتي كه براي سنين باالتر مناسب تر است، در رديف             
 اجتماعي يا مشكالت اجتماعي وارد شعر كودكان شود، بهتر است ـي سياسي  ها همثال اگر قرار باشد پديد
اين نـشان   . عايت شده است  باشد و اين نسبت در جدول فوق ر       » ب«، و بعد    »ج«بيشتر براي گروه سني     

  .  توجه داشته اندهاتناسب و هانسبتدهد شاعران به اين  مي

  مضامين ديني. 3-4

از جملـه بنگريـد بـه سـادات اخـوي،           (در مورد تعريف ادبيات ديني و انواع آن نظريات متفاوتي وجود دارد           
 و شوراي كتاب 94: 1384و حكيمي، 13-5: 1378 و سيدآبادي، 224-233: 1378 و محمدي،  6: 1378

طور مستقيم به يكي از     ه  ست كه ب  ها  همنظور ما از شعر ديني آن بخش از سرود         ). 57-58: 1378كودك،  
  .شود مي يا شخصيتهاي ديني مربوط ها هموضوعات يا پديد

وقتي بررسي شعر كودك در دهه هفتاد را آغاز كرديم، پيش فرض مان اين بود كه با اشعار زيادي رو                    
چنانكـه  .  اما در ضمن كار خالف اين موضوع ثابت شدد، ديني هستنةم شد كه داراي درونماي  خواهيرو  به  

 شـعر   1099 يعنـي از     ؛نسبت اين موضوع با موضوعات ديگر بسيار پايين اسـت          ديديم   1 ةدر نمودار شمار  
ين چرا چن . از كل اشعار سروده شده     37/17 شعر داراي مضمون ديني است و اين يعني          191سروده شده،   

است؟ محققان تعليم و تربيت رشد تفكر مذهبي كودك را به سه دوره تقسيم كرده اند كه عبـارت اسـت                     
 تفكـر  ة دور؛) سـالگي 14 تـا حـدود  8از حـدود  ( تفكـر عينـي    ة دور ؛) سـالگي  8 تا   7( تفكر شهودي  ةدور: از

فيت انتزاعـي   بخشي از معارف ديني كي    ). 187-183: 1384حكيمي،  (،) سالگي به بعد   14از حدود   (انتزاعي
در چنين شـرايطي كـم   . شود ميسالگي آغاز 14 تفكر انتزاعي كودك از حدود       ند و از طرف ديگر، دورة     دار

امـا ايـن   . رسد ميمنطقي به نظر براي گروههاي سني زير چهارده سال  ي ـ انتراع بودن تعداد اشعار ديني
د و ما نتوانستيم بـراي كـم بـودن          رن انتزاعي دا  ةي ديني است كه جنب    ها  هفقط مربوط به آن بخش از آموز      

برخي محققان ادبيات كودك بـه ايـن        . اي پيدا كنيم   ي ديني در شعر كودك دليل قانع كننده       ها  هبقيه گزار 
ي بنيادين مثـل    ها پرداختن به پرسش   ةدر زمينه ادبيات كودك و نوجوان و در حوز        «: اند موضوع اشاره كرده  

ي خيلي برجسته اي كه بخواهد به نويـسندگان         هايم و نه پژوهش   خدا، معاد و مرگ نه آثار برجسته اي دار        
  ). 129: 1384كاموسي، (»راه و چاه نشان دهد
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و » ب« شعر مربـوط بـه گـروه سـني           66،  »الف« شعر مربوط به گروه سني       15 شعر مذكور،    191از  
 تـصاعدي   ره طو  يعني نسبت اين اشعار در سه گروه فوق ب         ؛باشد مي» ج« شعر مربوط به گروه سني       110
  :دهد مينمودار زير اين وضعيت را نشان . رود ميباال 
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  فراواني مضامين ديني در گروههاي سني سه گانه:  8 نمودار

  
انتزاعي بـودن ايـن مفهـوم از        . خدا از موضوعاتي است كه تا حدي توجه شاعران را جلب كرده است            

ودك از سوي ديگر باعث شده كه شـاعران ايـن مفهـوم را در ارتبـاط بـا                   سو و درك غير انتزاعي ك      يك
  :صورت خيلي كلي مطرح نماينده ي ملموس و عيني مثل طبيعت و آن هم بها هپديد

 مانند يك پند بزرگ     / شعري كه هر مصراع و بيتش      / شعر خداوند بزرگ است    /هر چيز اين دنياي زيبا    
  است

  )باغ سبز شعرها/ جعفر ابراهيمي                                              (                                 
           ت غير تجريدي كه دارد مفهوم خدا را بـه  اين در حالي است كه يك شاعر غير مسلمان به علت ذهني

  :سازد ميشكلي كامال عيني و ملموس مطرح 
 حـسودي شـان     هـا   ه فرشـت  /باهـاش كنم   ميو هي شوخي و شيطنت      / روم مياز سر و كول خدا باال       

گـويم   مـي . . . /خندد ميو ته ولش يواشكي     / داني من كيم؟   ميهي طفلك مگر ن   : گويد ميو  . . . شود   مي
    /گـويم بـراي چـه بترسـم؟        مـي . . . /ترسـي  مـي گويد پس چـرا از مـن ن        مي. . . /چرا خوب خدايي ديگر   

: 1379: نعيمـي / سـوالنژ  (. . .آيم ميسرش  ين از پشت    و باز پاورچ  . . . /روم مي و من در  . . . /!پخ:گويد مي
21(.  
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رسد كه در اشعار كودك كـه بـه          ميچنين به نظر    . از اين دست شعرها در ادبيات ديني ما وجود ندارد         
در معـدود اشـعاري هـم هـست كـه بعـد             . خدا پرداخته اند، بيشتر جنبه سرگرمي مطرح بوده تا شـناختي          

  : استشناختي كودك در نظر گرفته شده
 تو گفتـي مهربـان تـر از       / كه هم در خانه ما هست و هم نيست؟         / گفتم آخر اين خدا كيست؟     به مادر 
. . . / گويد جـوابم   مي چرا هرگز ن   /آيد به خوابم   ميچرا هرگز ن  / دمي از بندگان خود جدا نيست     / خدا نيست 

   /در پاكي و نيكي است فرزند     خدا  . . . /  خدا را در دل خود جوي يك چند        /!به من آهسته مادر گفت فرزند     
  )گل بادام/ پروين دولت آبادي( خداوند                                                   هابود در روشنايي

 بخـصوص كـه فـضاي       ؛توانند نياز كودك را بـرآورده سـازند        ميدر مجموع، اشعاري با اين مضمون ن      
  .خدا معموال به عنوان خالق طبيعت معرفي شده استعمومي اكثر آنها تكراري و شبيه به هم است و 

اين اشعار يا سوگ سرود است و بـا حـال و هـوايي              . برخي ديگر از اشعار به بزرگان ديني پرداخته اند        
ماننـد  تعداد محدودي هـم داراي بعـد حماسـي اسـت و             . يتهاي ديني غمگين و يا به مناسبت تولد شخص      

  :استشده داخته به واقعه كربال پراشعاري كه در آنها 
 تـشنه بـودي و لـب را            / فكر آب بودي تو    /رفتي مي  سوي نهر     / در شتاب بودي تو    /مثل باد بي پروا     

 . /  بر تو حمله آورند     /دشمنان ولي ناگاه  . . . / ي پيغمبر ها  هبچ. . . /  از تو تشنه تر بودند     /ذره اي نكردي تر   
   /خـوردي  مي باز غصه    / گرچه بي صدا بودي    / آخر هم  يها  ه لحظ / از تنت جدا كردند    /دست پرتوانت را  . . 

  )نسيم دختر باد/ افشين عالء                                       (                بوديها هفكر بچ
ي شعري در زندگي بزرگـان دينـي بـسيار زيـاد            ها  ه در حالي كه زمين    ؛تعداد اين اشعار بسيار كم است     

يك اشكال عمده اين اشـعار سـتايش        . دبي حماسي، غنايي و تعليمي شعر سرود      توان در انواع ا    مياست و   
طوري كه كودك با كليتي      ه ب ،ي ديني شده است   هايي است كه بدون تبيين الزم و كافي از شخصيت         هاگري

  . شود كه فقط بايد ستايش شود و نه حتي درست شناخته شود ميرو  مبهم روبه
در اين ميان بخصوص نماز بيـشتر       . ه احكام و عبادات ديني است     ديگري از اشعار ديني مربوط ب     گروه  

  :مورد توجه قرار گرفته است
 چون كـه    / بايد آن گاه برخيزم از خواب      / آن سوي كوه در خواب ناز است       /سحرگاه وقتي كه خورشيد   
  )نسيم دختر باد/ افشين عالء                                (/صبح است و وقت نماز است

 در شـعري     مثالً ؛اي باشد كه موجب تشويق كودك شود       گونه هكردن مضاميني از اين قسم بايد ب      وارد  
  :گيرد ميكودك به خاطر روزه اي كه گرفته مورد تشويق قرار 
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 بـا   / با خنده پدر   /كنم ميافطار  . . . /  با سبزي پنير   / يك لقمه نان داغ    /با آب گرم شير   / كنم   ميافطار  
  )همان(»                       فرين پسرآ« با /»ات قبول روزه«

ثير مثبتي بـر كـودك      أ و ت  دهد مي دل انگيز از فضاي مسجد ارائه         شعر زير كه تصويري زيبا و      يا مثالً 
  :دارد

 سـاده اسـت امـا       / جاي خوب و با صـفايي اسـت        / مسجدي خوب و قديمي است     /در ميان كوچه ما   
 كينـه   /سـت ها  جاي خوب آشـتي    /از مهرباني است   حرف ما    /توي اين مسجد هميشه    . ./. صميمي است 

  توي قلب ما نيست
  )سيب جان سالم/ ناصر كشاورز                                                                       (

 مثل شـعري    ؛اشعاري هم هست كه از جهت بياني اشكاالتي دارد و متناسب با درك مخاطب نيست              
  :خواند ميز ن هواپيما نماآكه در 

عجـب راز   «/: صداي يك مسافر را شنيدم/ پر از شوق پريدن بود بالش/بهشت آسمان محراب او شد 
    /افـشاند  مـي هـوا نـور و گـل و بـاران            . . . /زمين پر بود از عطـر فرشـته       . . . /»و نيازي خوش به حالش    

  )نماز هواپيما/ حميد هنرجو          (هواپيما نماز صبح را خواند         . . . ./مسافرها همه خوشحال بودند
 و يا بيـان اسـتعاره اي پيچيـده از           »چهارده روايت «استفاده از برخي اصطالحات ديني مثل       همچنين  

نگاهي به تعداد اشـعار سـروده        . گاه مشكالتي را در شعر كودك به وجود آورده است          شگردهايي است كه  
  :يي داردهاهفتاد از اين جهت هم كاستيدهد كه شعر دهه  ميشده در موضوعات ديني نشان 

  
خدا و مفاهيم   گروه سني

  انتزاعي
شخصيتهاي 

  ديني
احكام و 
  عبادات

  10  2  3  الف
  17  41  8  ب
  30  52  25  ج

  تنوع موضوعي مضامين ديني: 9نمودار

   علمي- مضامين آموزشي. 3-5

 كه كه فرد بزرگسال عاطفه      آن گاه . . .ادبيات كودك در ماهيت خويش، آموزشي است        «درست است كه    
آيد كـه    مييندي پديد   ادارد، فر  ميگونه اي طراحي شده و هدفمند بر كودك عرضه           هو انديشه خويش را ب    
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 آموزشـي    شـعرهاي  ، اما منظور ما از    )32: 1382خسرو نژاد،   (»گونه اي گريزناپذير ماهيتي آموزشي دارد      هب
آنهـا آمـوزش يـك موضـوع خـاص علمـي و              يعني اشعاري كه هدف اصـلي        ؛معناي خاص كلمه است   

  . كاربردي است
 و برخي شـاعران كـودك در      اي كهن دارد   استفاده از كالم منظوم براي آموزش در فرهنگ ما پيشينه         

 نـشان داديـم ايـن نـوع شـعر           1 ةكه در نمودار شمار   ناچن. اند  همان سنّت شده   ةامه دهند روزگار معاصر اد  
از ايـن حـدود   .  درصد رقم بسيار پاييني است     46/7چرا كه   ( ؛  ته است چندان مورد اقبال شاعران قرار نگرف     

كمترين تعـداد شـعر را بـه خـود اختـصاص            » ج«بيشترين و گروه سني     » الف«هفت درصد، گروه سني     
  :كند مينمودار زير اين وضعيت را ترسيم . اند داده
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   آموزشي در گروههاي سني سه گانه- فراواني مضامين علمي: 10نمودار 

       
اطالعات علمي خود را » ج«و » ب« شاعران به اين نتيجه رسيده اند كه كودكان گروه سني ظاهراً

شعر به چنين موضوعاتي  كه در  و كمتر نيازي ديده اندآورند مياز طريق نهادهاي آموزشي به دست 
  . بپردازند

 از جمله موضوعاتي كه شاعران بدان پرداخته اند آشنا كردن كودكان است با روند شكل به هر حال،
كند و يا  مي شعري دارد كه درخت كاج را معرفي ريصفورا نيمثال . ي طبيعيها هگيري يا رشد پديد

و  و زندگي حشرات هامعرفي آموزشي فصل. كند مييند تشكيل باران آشنا امحمود كيانوش كودك را با فر
  :گيرد ميحيوانات نيز در همين راستا قرار 

   خال خاليه پيرهن او/قورباغه كنار جو  - / صداي كيه؟ -/ قور قور و قور-
  . . .)قور و قور و قور/ افسانه شعبان نژاد                                                                  (

  :ورد توجه شاعران كودك قرار گرفته استآشنا كردن كودكان با مشاغل مختلف نيز م
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/ يه شيشه شير به ما مي ده . . . ./ماست و پنير به ما مي ده . . . / خوردني داره عاليه  /اين دكان بقاليه    
  )هر كسي كاري داره/ اسداهللا شعباني(چايي و قند و شكالت                . . . / برنج و روغن و نبات. . . 

در مجموعـه   .  به تناسب موضوع آموزشي با گروه سني كودك توجه نكرده است           در برخي موارد شاعر   
سروده شده شـاعر بـه آمـوزش ماههـاي فـصل            » ه«و  » د«شعري از افشين عالء كه براي گروه سني         

يا جعفر ابراهيمي در مجموعه باغ سـيب كـه بـراي            . است» الف«زمستان پرداخته كه مناسب گروه سني       
» الـف «رسد بـراي گـروه سـني         ميسروده شده اشعاري آورده كه به نظر        » ج«و  » ب«ي سني   ههاگرو

  . مناسب باشد

   اخالقيـمضامين تربيتي . 3-6

 اخالقي باشد اما مـراد مـا اينجـا معنـاي خـاص ايـن       ـتواند تربيتي   مي ادبيات كودك ةهمبه يك معني 
 بلكـه جـزء      اخالقي هست كه مختص ديـن يـا مـذهب خاصـي نيـست              هاي  برخي گزاره . تركيب است 

. حتي آنها كه پيرو دين خاصي نيستند بـه اصـول اخالقـي انـساني اعتقـاد دارنـد                   اخالقيات بشري است  
بنابراين، آنچه تحت عنوان مضامين ديني مطرح كرديم، متفاوت از چيزي است كه در اين بخش مد نظر                  

  . ماست
 سـالگي كـه    پنج نخست از  :گيرد ميژان پياژه معتقد است رشد اخالقي كودكان در دو مرحله صورت            

در اين مرحله كودك معتقد است قواعد اخالقي از سوي مراجع           . نامد مي» واقع گرايي اخالقي  «وي آن را    
  :قدس اندشود و از اين رو ثابت و م ميقدرت صادر 

  گوش كـردم     / هر چه گفتند به من با لبخند       / مادرم گفت بيا گفتم چشم     /پدرم گفت برو گفتم چشم      
 آسمان خنده به رويـم زد و        / مادرم گفت از او بهتر نيست      / پدرم گفت تو خوبي پسرم       /م چشم همه را گفت  

  ).گل لبخند و سالم/ رحماندوستمصطفي              (/ پسرم از تو خدا هم راضي است/گفت
در ايـن مرحلـه     . است» نسبي گرايي اخالقي   «ةشود، دور  ميكه از حدود ده سالگي آغاز       ،   دوم ةمرحل
تـوان بـا توافـق       مـي «دهند كه بسياري از قواعد اجتماعي صرفا قراردادي اسـت و             مي تشخيص   كودكان

  ).  به بعد499: 1380ماسن و ديگران، (»ديگران آن را تغيير داد
ي اخالقي در اشعار كودكان چندان است كه به تعبير آگينا بارتو شـاعر مـشهور روسـي،         هااهميت پيام 

: 1372بـارتو،   (»ماننـد  مـي كنند تا آخر عمر با آنان باقي         ميل از شعرها    ي اخالقي كه اطفا   هانتيجه گيري «
206 .(  
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ثيرشان كمتر از زماني است كـه شـاعر         أي اخالقي اشعار مستقيم است كه در اين صورت ت         هاگاه پيام 
  :دهد ميغير مستقيم پيام 

  : 1نمونه 
 /فروتني ادب است   مهرباني،   / جنگ زشت است و دشمني زشت است       /صلح زيباست دوستي زيباست   
  )آواز توكا/ اسداهللا شعباني                        (/خوي اهريمني، مني زشت است

  : 2نمونه 
 مثـل اينكـه شـعر       /پيچـد  مـي  پچ پچـش در خانـه        /شويد مي  توي آب حوض      /يش را هامادرم بشقاب 

ي مـادرم   هادسـت /  تـوي فكـر بـازي ام امـا         /ابرهاي آسمان پيداسـت   / در نگاه خسته اش انگار    / گويد مي
  )شدم ميكاش باران /  داوود لطف اهللا(تنهاست                                                  

. مـل دارد  زيـاد نيـست و ايـن جـاي تأ    ،قي باشـد اخالـ  مضامين تربيتي  ةتعداد اشعاري كه دربردارند
ك دربردارنـده چنـين مـضاميني        درصد اشـعار كـود     ، تنها چهار   نشان داديم  1 ةطور كه در نمودار شمار     آن

 هفتـاد   ةشعر كودك در ده   . ي شعري ديگر است   ها  هرونمايد از   بيشتر در حالي كه اهميت آنها بسيار        ؛است
  . از اين جهت بسيار درخور نقد است

» ج«از اين چهار درصد كمتر و ميزان اشعار اختصاص يافته به گـروه سـني                » الف«سهم گروه سني    
  :كند مي اين وضعيت را ترسيم نمودار زير. بيشتر است
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  ي سني سه گانهههااخالقي در گرو -فراواني مضامين تربيتي : 11   نمودار                           
   

گـر  ا. بسيار كمتر است  » الف«بر عكس مضامين آموزشي، در ابن بخش توجه شاعران به گروه سني             
ـ ي تربيتـي   هـا  هبه نوعي خـاص از گـزار  » الف«توانيم گفت گروه سني  ميتقسيم بندي پياژه را بپذيريم 

ي ههـا شـود و گرو    مـي  تعيين   )...پدر و مادر و معلم و     (» مراجع قدرت «ند كه بيشتر توسط     اخالقي نياز دار  
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 مورد  اي است كه      اين نكته . د نيازمندن ي اخالقي ها  ه به نوعي ديگر از گزار     خودباالتر متناسب با سن     سني  
آنها هم بسيار اندك به اين نوع مضامين پرداخته اند و هم به اين              . توجه شاعران كودك قرار نگرفته است     

در پايان يكبار ديگر ضرورت توجه دپارتمانهـاي ادبـي را           . نكته كه ژان پياژه بيان كرده توجهي نداشته اند        
    . كنيم ميبه اين شاخة زنده و پوياي ادبيات جلب 
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