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  2، طاهره حسني 1)نويسنده مسئول(طاهره سيدرضايي

  19/3/90:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:خ پذيرش قطعي تاري

  
  :چكيده 

از . خداوند يكي از مضامين و موضوعات اصلي شعر كودك و نوجوان در كشور ماسـت  
هـاي ذهنـي كمتـري بـراي درك مفـاهيم       آنجا كه مخاطب اين اشعار، امكانات  و تجربه

بررسـي  . انتزاعي دارد بايد با ابزار مختلف اين مفاهيم را براي او عينـي و ملمـوس كـرد   
دهـد كـه   ان وجـود دارد نشـان مي  ات و خطابها و نعمتها و دعاهايي كه در شعر كودكصف

شاعران كودك از طبيعت به عنوان ابزاري براي توصيف خداوند و شناساندن او به كودكان 
آسمان با متعلقاتش باران ، ابر ،  سـتاره ، خورشـيد و مـاه و    . و نوجوان استفاده كرده اند

حيوانـات و  دشت و دريا و گلها و گياهان موجود در آن و مجموعه مجموعه زمين  با كوه و 
طور خاص پروانـه و بلبـل و كبـوتر هسـته اصـلي      غالبا حيوانات اهلي بويژه پرندگان و ب

تـرين   در شعر كودك ، خدا در جزئي. تصاويري هستند كه شاعران كودك خلق كرده اند 
خدا در شـعر  . ر آن گره خورده استپديده هاي طبيعت حضور دارد و با تمام اجزا و عناص

  .كودك با نگاه وحدت وجودي كه ميراث عرفان است، نگريسته شده است
  

  :كلمات كليدي 
    .خدا، شعر، كودك و نوجوان ، طبيعت  

                                                 
 sepidehrezayi@yahoo.comنوردانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  و عضو  هيات علمي دانشگاه پيام  - ١

 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور -  ٢
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 مقدمه

عمـر  . اش در حوزه شعر كودك و نوجوان هنوز نوپاست شعر فارسي با قدمت هزار ساله  
اوايل دهه بيست را ميتـوان آغـاز شـعر كـودك در     . سدهم به زحمت به هفتاد سال ميرآن 

خوانـده و از شـعر   قبل از اين تاريخ كودكان شعر نمياين به آن معنا نيست كه . ايران دانست
الاليي . برعكس كودكان آن روزها شايد بيش از زمان ما با شعر مانوس بودند. اند محروم بوده

. نشـاند شعر را در جـان و روح نوباوگـان مي  كه اي بود  هاي شاعرانه هاي مادران اولين زمزمه
شدند عظيمي از فرهنگ شفاهي عامه روبرو ميكودكان با گنجينه پس از ورود به جامعه هم 
ها ، مناجاتها، شـاهنامه   اشعار ، آوازها ، تعزيه. شعر برخوردار بود ةكه غالبا منظوم و از جوهر

سي ، عزا ، نـوروز ، ايـام مـاه محـرم ، مـاه       هاي مختلف از قبيل عرودر مناسبت. . . خوانيها و 
بسياري از مفاهيم اخالقي و مـذهبي هـم  بـا همـين      . در بين مردم رايج بود. . . رمضان  و 

گذشته از اين ، كودكاني كه . شدعد منتقل ميزبان شعر ، سينه به سينه به كودكان و نسل ب
بر اينكه  قرآن كـريم ، گلسـتان   بخت آن را داشتند تا در مكتبهاي درس حضور يابند عالوه 

را . . . آموختند، شاهنامه و شعر سعدي و حافظ و مثنـوي و   مي. . . سعدي ، كليله و دمنه و 
بدين ترتيب كودكان و نوجوانـان در گذشـته بـا شـعر     . كردندنيز مطالعه و چه بسا حفظ مي

ب مشـروطه و  زمـان بـا انقـال   هم. خواندند شـعر كـودك نبـود   كه ميمانوس بودند اما شعري 
ادبيات پديد آمد اندك اندك ادبيات كودكـان نيـز مـورد توجـه قـرار       ةتغييراتي كه در عرص

توان يافت كـه خطـاب بـه كودكـان و     زار ساله شعر فارسي اشعاري را ميدر تاريخ ه «.گرفت
ن عمومي و مستقل شعر كـودك در  نوجوانان و براي استفاده ايشان سروده شده اند اما جريا

تـاريخ ادبيـات دينـي كـودك و نوجـوان،      ( ». س از مشروطه در ايران شكل گرفتهاي پسال
  )  135:كاشفي خوانساري

نخستين شاعراني هم كه براي كودكان شعر گفتند شاعر كـودك نبودنـد بلكـه شـاعران     
بزرگسالي بودند كه از سر تفنن يا از سر احسـاس مسـوليت و ضـرورت اشـعاري هـم بـراي       

  .كودكان سرودند
ري از شاعران معروف دوره مشـروطه و بعـد از آن از جملـه بهـار ، ايـرج ميـرزا ،       بسيا «

از نظر مفهـوم فنـي كلمـه، ايـن      البته. عشقي و نسيم شمال كودكان را نيز فراموش نكردند
اما از يك جهت .توان شعر كودك ناميد كه مخاطب  آنها كودكان هستندرا تا آنجا ميها شعر

اين اشعار هنوز به اندازه كافي بـه  .فهوم امروز كلمه فاصله دارندبه ممهم هنوز با شعر كودك 
 ».اند ذهن كودك نزديك نشده عاطفي هاي ادراكي و عالم كودكي و توجه داشتن به خصيصه

از ديگر اشعار شاعران بزرگسال كه رد پـايي از شـعر   ) 99:بنيادهاي ادبيات كودك،پوالدي (
بـه مـادرش    «احمد شاملو و  »بارون «و  »پريا  « كودك در آنها ديده ميشود،  ميتوان شعر
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قيصر امين پور از ديگر شاعراني است كه اشـعاري  . فروغ فرخزاد را نام برد »گفت علي روزي
دو مجموعـه شـعر     »مثل چشمه ، مثل رود  «و  »به قول پرستو   «.هم براي كودكان دارد

به عنوان يك نوع ادبي  يعني اما شعر كودك به مفهوم اصطالحي و دقيق آن . كودك اوست
شعري كه به عالم خاص كودكي نيز توجه دارد و به خصوصيات ويـژه ذهـن كـودك نظـري     

  )291: همان . (شروع شد  »عباس يميني شريف«و  »جبار باغچه بان«دارد با كارهاي 
. انـد  از ديگـر پيشـگامان شـعر كـودك بـوده      »محمود كيانوش« و »پروين دولت آبادي«

وش از نظريه پردازان شعر كودك است كه ادبيات امروز كودك ايران بـر مبنـاي   محمود كيان
كـه در حـوزه ادبيـات كـودك تحقيـق      ديدگاههاي او استوار شده و هنوز هم غالب كسـاني  

امروزه شعر كودك حوزه مستقلي است . كنند نحوي به ديدگاههاي او استناد ميكنند به  مي
اي را در دامـان خـود    را يافتـه و شـاعران برجسـته   كه تئوري و مباني نظري و علمـي خـود   

  .پرورده است 
  

  تعريف شعر كودك 
دست دادن تعريف كاملي از شعر دشوار است وقتـي قيـد كـودك را هـم بـه آن مـي       ب  

كرده  از بين تعاريف مختلف كه محققان براي شعر كودك ارائه. گرددكار دشوارتر مي افزاييم
شعر كودك سخني است آهنگين كه با تكيه بـر وجـوه    « :ستاند به نظر اين تعريف كاملتر

صوتي و موسيقيايي كلمات و بهره گيري از وزن و قافيه و تكيه بر سادگي و زيبايي مضمون 
يي كودك و غريزه بازي او پاسخ و معطوف به عنصر تخيل به ذوق زيبايي شناسي و موسيقيا

يست كه شعر كودك حتما شعري اسـت  البته اشاره به آهنگين بودن به اين مفهوم ن. دهدمي
ريتم و آهنگ با استفاده از شـگردهاي مختلفـي   . متكي به وزن و قافيه به مفهوم قديمي آن

  )287: همان ( ». ايجاد ميشود كه وزن و قافيه يكي از اسباب آن است
هر چيزي از مفاهيم انتزاعـي  . دامنه موضوعات شعر كودك بسيار گسترده و متنوع است

گرفته تا طبيعت و جامعه و مناسبات انساني و محيط و اشيا پيرامـون  و طبيعـت   و عاطفي 
عالوه بر اينهـا شـعر كـودك بـه عنـوان      . ميتواند موضوع شعر كودك قرار گيرد. . .  بيجان و

از دير باز نقـش آموزشـي و تربيتـي بـراي     . رودري براي تعليم و تربيت و آموزش بكار ميابزا
هنـوز  . ويژه براي كودكان و نوجوانان مورد تاكيد بودش تربيتي شعر باين نق. ئل بودندشعر قا

آورنـد و بـر خـالف نظـر      هم بر خالف نظر كساني كه شعر را تنها هنر زيبا بـه حسـاب مـي   
نقش تعليمـي شـعر كـودك محفـوظ  و     . . .  طرفداران مكاتبي چون مكتب هنر براي هنر و

ديگرش و شايد مقدم بر ساير كاركردها از  شعر كودك در كنار كاركردهاي. مورد تاييد است
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هـاي اخالقـي و فرهنگـي    لذت ، در پي تحكـيم وتاييـد بنيان   قبيل تفريح و سرگرمي و ايجاد
طفل بايد با تمام وجودش با عقل و قلـبش نيكـي و انسـانيت و وارسـتگي را      ". جامعه است

شعر نـه فقـط   . اسددرك كند و فضيلت آن را بر خودخواهي و خشونت و نژاد پرستي باز شن
بايد شادي كودكانه را منعكس سازد بلكه بايد رنگ اجتماعي داشته باشد و احساس وظيفـه  

  ) 37:پژوهشي در شعر كودك ،علي پور. (شهروندي طفل را تقويت كند
بنابراين نميتوانـد  . هاي انتقال فرهنگ به نسل بعد استدر واقع شعر كودك يكي از ابزار

آيد چون خوانندگان اين  اين ادبيات براي كودكان به وجود مي«. باشد خالي از پيام و انديشه
خصوص وظيفه دارد با پيـام خـود بـه    فكري و عاطفي هستند خالق اثر ب آثار در سنين رشد

، ودكان و نوجوانان با هويت فرهنگيادبيات ك(».رشد همه جانبه كودك و نوجوان كمك كند
  )  34:سلطان القرايي 

كتاب كودك بايد چيزي بـراي   تقريبا اين همفكري وجود دارد كه در در ادبيات كودك«
    ادبيــات كــودك بســياري  ةدر حيطــ. و چيــزي بــراي آمــوختن وجــود داشــته باشــد گفــتن
اند كه آثار ادبي از ارزشها ، عقايد و آرمانهاي خاصي منطبق بـا مالحظـات فرهنـگ     پذيرفته

  )32و  31: همان ( ».پذيري و اجتماعي شدن كودك بايد دفاع كند
شويم بايد مقدمه آن را كـه ايجـاد ارتبـاط    قش تعليمي براي شعر كودك قائل ميوقتي ن

پس بايـد  . توان انتظار داشت كه تعليمي صورت گيردبدون ايجاد ارتباط نمي. بپذيريم است 
شعر كودك مقتضاي حال مخاطب را در نظر داشته باشد و به توان ذهني و ادراكي او توجه 

  . نمايد
كه در معناي خـود   بر خالف ادبيات. هدف ادبيات كودك ايجاد ارتباط با كودك است  «

گـردد، ادبيـات كـودك لزومـا مقيـد بـه       كه گاه ادعا ميشود بدون توجه به مخاطب خلق مي
  ) 41:معصوميت و تجربه ، خسرو نژاد ( ».مخاطب است

ام يعني شاعر است كـه  البته جنبه تعليمي و تربيتي شعر كودك معطوف به فرستنده پي
 در اينجا نماينده ارزشهاي جامعه بزرگسال است و هدف دو طرف اين ارتباط يعنـي شـاعر و  

د يا تاييـد كنـد و   خواهد با زبان شعر چيزي را بياموزانشاعر مي. كودك بر هم منطبق نيست
 خوانـد چـون شـعر   اين كه چيزي بياموزد كودك شعر ميخواند اما نه براي كودك شعر را مي

ك از اين هدفها كاري ندارنـد  يكودكان و نوجوانان با هيچ «. خواندن براي او لذتبخش است
شعر را هم براي . نفس بازيجز از لذت برد از بازي و  طور كه هيچ هدفي از بازي ندارندهمان

آيـد   خوانند كه لذت ببرند چـون ذاتـا بـه شـعر عالقـه دارنـد و از آن خوششـان مـي        اين مي
وقتـي سـايه هـا سـنگ     (». آيـد  نـد و از آن خوششـان مـي   ربـازي عالقـه دا   همانگونه كه به

  )77:شوند،ابراهيمي مي
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يكي از اهداف ادبيات كودك كه بعد از انقالب اسالمي در ايران عميقا مـورد توجـه قـرار    
گرفت بيان مسائل ديني و مذهبي است كه درصد بااليي از اين اشعار را به خـود اختصـاص   

ـ انديشه در جهت اعتفكر و «. داده است ويژه مـذهب يكـي از   تقاد به باورهاي ايدئولوژيك و ب
 ».محورهاي اساسي در شكل گيري انديشه خاص در شعر كودك و نوجوان در كشور ماست 

  )321:از اين باغ شرقي، سالجقه (
اند امكان بررسي  طور وسيع در شعر كودك مجال ظهور يافتهاز آنجا كه مفاهيم مذهبي ب

اين مقالـه در نظـر دارد اختصاصـا بـه بررسـي      . هاي آن يكجا امكان پذير نيست  همه مقوله
در جستجوهايي كه نگارنده براي يافتن منابع . موضوع خدا در شعر كودك و نوجوان بپردازد

كتاب تاريخ ادبيات ديني كودك  -1انجام داد سه كتاب مرتبط با اين موضوع به دست آورد 
ه تاريخ ادبيات ديني را از آغاز ادب فارسي تا زمان ما بررسي تاليف علي كاشفي خوانساري ك

تـاليف مـريم   » و خـدايي كـه همـين نزديكـي اسـت     «كتابي است با عنـوان  -2.  كرده است
پنجـره هـاي   «كتـاب   -3 .كه مجموعه اشـعار شـاعران كـودك دربـاره خداسـت     سقالطوني 

كه در اين مقاله به عنوان كه شامل هفتاد و دو شعر درباره خداست و همه اشعاري  »آسمان
جز آنچه ذكر شد تاكنون اثر مستقلي اعم از كتاب .  شاهد  آمده بر گرفته از اين كتاب است

  . و مقاله  با اين موضوع به دست نيامده است
عبـارت ديگـر غالـب    وان چند محـور اساسـي وجـود دارد ب   در بررسي شعر كودك و نوج

  . توان جاي دادر دسته بندي زير ميوضوع خدا را دمضامين شعر كودك درباره م
  
  معرفي خدا به كودك و نوجوان  -1

طور طبيعي شـديدا  ان بخداجويي و ميل به پرستش در نهاد كودك و نوجوان هست انس
مسـائل   در اين دوره انسان به مساله آفرينش و خداونـد و «. در اين دوره متمايل به خداست

كنـد كـه تنهـا    فطـري و غريـزي حـس مي    چـون بطـور  . ديني عالقه شديدي پيـدا ميكنـد   
تواند براي وجود خود معنايي در و فقط با توسل به خداست كه مي. تدستاويزش خداوند اس

  ) 11:شوند،ابراهيمي ها سنگ مي وقتي سايه( ».خور بيابد
شـود كـه چگونـه    اي در كودكان بحث ديگـري مطـرح مي   با در نظر گرفتن چنين زمينه

چگـونگي طـرح و بيـان    . را بـه او آموخـت  . . . ل خـدا و معـاد و   توان مباحث ديني از قبييم
بسـيار  . مفاهيم انتزاعي يكي از مباحث مهم و در خور  توجه تعليم و تربيت كودكـان اسـت  

مهم است كه اين مفاهيم طوري براي كودك توصيف و معرفي گردد كه اوال  بـراي او قابـل   
  .ند و تحريف نشوددرك باشد و از طرفي آن مفهوم انتزاعي لطمه نبي
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ها و دانش ذهني ديرتر  در هر صورت بايد پذيرفت مخاطبان شعر كودك به لحاظ تجربه 
از بزرگساالن ميتوانند مفـاهيم انتزاعـي را درك كننـد و ضـرورت دارد طـرح ايـن مفـاهيم        

اي از ادبيـات را بـه نـام ادبيـات كـودك       وقتي مـا شـاخه  . متناسب با زبان و ذهن آنان باشد
      هــاي ذهنــي و تجربــي را در نظــر يكنــيم پيشــاپيش محــدوديت پــيش آگاهيري منامگــذا
  .ايم گرفته

ين شناخت بخش مهمي از شعر كودك سعي دارد خداوند را به كودك بشناساند و براي ا
ة  بـار در. بر اساس آن ذهنيتي از خداوند بدسـت آورد  كند تا كودكتصويري از او  ترسيم مي

هـاي زيـادي صـورت    ن را با اين مفاهيم آشنا كرد بحثبايد كودكا كه از چه سني و چطوراين
دوازده  پياژه عمليات انتزاعي را باالترين مرتبـه رشـد شـناختي كـه از حـدود      «. گرفته است

ه مطالعـات ميـداني   در حالي ك. دهديابد قرار مي شود و تا بزرگسالي ادامه ميسالگي آغاز مي
آموزش نگهداري ذهنـي  توانند از يش عملياتي مين مرحله پكه كودكا بسياري نشان ميدهد

توان گفت كـودك از سـه سـالگي    مي. ط به عمليات عيني بهره گيرندهاي مربوو ساير آموزش
دبستاني اگر چـه ممكـن اسـت از درك     شيكودكان پ. توانايي درك مفاهيم انتزاعي را دارد 

بـازي و تصـوير بخـوبي درك     فرايندي چون زبان انتزاعي ناتوان باشند مفاهيم انتزاعي را در
كند و علت آن وجود دانش نهفتـه كـودك اسـت    كودك مفاهيم انتزاعي را درك مي. كنندمي

اي دربـاره ايـن    اگر چه كودكان توانايي توضيح مفاهيم انتزاعي را ندارند داراي دانش نهفتـه 
  )27:چگونگي طرح مفاهيم انتزاعي در ادبيات كودك ،حاجي نصر اهللا ( ». مفاهيم هستند

ه بايد بـه كـودك آمـوزش داد و    ترين مفهومي است كموضوع خداوند حساسترين و مهم
در اين مقاله ما اشعاري را كه موضوع آنهـا خـدا   . هاي ذهني او را درباره آن پاسخ گفتسوال

تنهـا معيـار   . گرد آوري شده است، بررسي كرده ايم  »پنجره هاي آسمان«است و در كتاب 
بنابراين طبيعـي  . راك موضوع است و مالك ديگري در نظر نداشته ايمما در اين بررسي اشت

است كه شواهد به لحاظ كيفيت و  جوهر شعري در يك سطح نبوده و فـراز و فـرود داشـته    
ابتدا صفاتي كه براي خداوند آمده و خطابهـايي كـه  شـاعران بـا آن خداونـد را مـورد       .باشد

را كه به كمك آنهـا سـعي كـرده انـد خـدا را بـه       خطاب قرار داده اند و تصاوير و تشبيهاتي 
بـا ايـن   . ها پرداختـه ايـم  مخاطبان خود معرفي كنند استخراج كرده ايم، سپس به تحليل آن

خواهيم ببينيم خدا چگونه و با چه صفاتي و در چه هياتي بـراي كودكـان ترسـيم    بررسي مي
  شده است  و آيا اين تصوير براي كودك قابل درك است؟

  يبات وصفي و اضافي ترك -1 -1
در اشعار مورد مطالعه ، معموال نام خداوند را تنها نمي آورند و براي خطاب خداوند چـه  
. به صورت مخاطب حاضر و چه به صورت غايب از تركيبات وصفي و اضافي استفاده مي شود
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در كتـاب پنجـره هـاي آسـمان     . البته تعداد تركيبات اضافي  بيش از تركيبات وصفي است
خداونـد   -2خداونـد رنگـين كمـان     -1. وعا تركيبات زير با نام خدا ساخته شده اسـت مجم

خداوند  -5خداوند پروانه هاي قشنگ  -4خداوند زيبايي و عطر و رنگ   -3بخشنده مهربان 
خدايي كه از بوي گل بهتـر   -7هاي برگطپشهاي برگ و سفَخداوند نَ -6باران و نقل تگرگ 

 -11خـداي سـالم    -10خداي صـميمي  -9تر است اران صميميخدايي كه از نور ب -8 است
خـداي جهـان    -14خـداي سـتاره هـاي قشـنگ      -13خداي قصه ناتمـام   -12خداي غزل 

غنچـه هـاي رنـگ     خداي -17،) بار 7(خداي مهربان -16خداي بي نياز من  -15رنگارنگ 
سـينه  اي خـداي   -20اي خداي ذره و گرد و غبار  -19هاي قشنگ خداي شاپرك -18رنگ

اي  -23هـاي خشـك پيـر    اي خداي ريگ -22ي آفتاب داغ دشت اي خدا -21خشك كوير 
هاي اي خداونـد نيايشـ   -25ه هـاي زمزمـه   اي خـداي قطـر   -24هاي خيس ابر خداي غصه

اي خـداي   -28اي خداي ماهي و مرجـان ومـوج   -27هاي همهمه  اي خداي لحظه -26باد
لـب صـخره قلـب    اي خـداي ق  -30اي خداي ساحل خاكسـتري   -29چشم پر اشك نهنگ 

) بار 2(همتا خداي بي -33خداي پاك و بزرگ ،  -32هاي منتظراي خداي چشم -31سنگ 
اي خـداي   -37خداوند قادر و دانـا  -36خداوند دره و دريا -35خداوند آسمان و زمين  -34

خـداي بـزرگ    -40اميـد محرومـان    -39اي خداي آسمانهاي بلند -38دشتهاي دور دست 
ــاريكي  -42)2(ي خــوب خــدا -41 ــور و ت خــداي  -44) 2(خــداي هميشــه -43خــداي ن

خـداي   -49خداي بـاران   -48خداي چاه  -47خداي چشمه  -46خداي ماه  -45خورشيد
-55خداي جنگل  -54خداي دريا  -53خداي رود  -52خداي ببر  -51خداي آهو  -50ابر

 -60خـداي انسـان    -59خداي هستي  -58خداي پنهان -57خداي پيدا  -56خداي صحرا 
خـداي   -64اي خداونـد توانـا    -63اي صداي هميشـه   -62اي سالم دوباره  -61خداي من

 -68خداي سبزه زارها  -67خداي چشمه و چمن  -66خداي خوب و آشنا  -65مهربان گل 
خداي آرزوها -71خداي شادي و غم  -70خداي چشمه و سنگ  -69خداي خوب و مهربان

سر آغاز  -76خداي كالغ،  -75خداي قناري  -74خالق يكتا  -73خداي هر دل تنگ  -72
  .شروع حرفها -78سرانجام دنيا  -77نور 

تركيـب بـا يكـي از مظـاهر طبيعـت       چهل و پـنج از مجموع اين هشتاد تركيب بيش از 
در واقع، طبيعت يكـي از  . ساخته شده است كه نشان  توجه شاعران كودك به طبيعت است

اند كه براي مخاطب كـودك بايـد    درستي دريافتهشاعران كودك ب .اي خداشناسي استراهه
از مصاديق ملموس و عيني سخن گفت بنابراين مصاديقي كه به عنوان مصـداق طبيعـت در   

چيزهايي كـه كـودك ديـده و معمـوال     . نظر گرفته اند بسيار متنوع و غالبا قابل لمس است 
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وانه و آهو گرفته تا جنگل و دشت و دريا و از جانداراني چون پرنده و پر. براي او جالب است 
شعر كودك خداوند به اعتبـار نعمتهـا و مخلوقـاتش شـناخته      در واقع در. . . رود و چشمه و

ن بـه ذهـن كـودك بـه     شاعران براي نزديك شد. گرددميشود و بواسطه آنها هم توصيف مي
زديكـي بـه ذهـن    دانند نزديكي به طبيعت مساوي است با ناند چون مي هطبيعت نزديك شد

  .كودك و دنياي پاك كودكي
تي كه با روحيه صفا. صفاتي هم كه براي خداوند انتخاب كرده اند، صفات  جمالي است 

. . .چون بخشنده ، مهربان ، خـوب و  صفاتي . بان كودكان مناسبت داردلطيف و طبيعت مهر
جاللـي خداونـد از قبيـل    و از صفات . خداي مهربان با هفت بار تكرار باالترين بسامد را دارد

قيصر امين پور   »پيش از اينها«تنها در شعر .سخني به ميان نيامده است. . .  قهار و جبار و 
كرده تصويري خشـن  ميگويد از خداوند تصويري اشتباه داشته است كه خاطرش را دلگير مي

آن خـدا  / ر بـود ر ذهنم اين تصوياز خدا د/ پيش از اينها خاطرم دلگير بود: و تهي از مهرباني
/ در دل او دوستي جـايي نداشـت  / خانه اش در آسمان دور از زمين/ رحم بود و خشمگينبي

  )12پنجره هاي آسمان ، بابك نيك طلب ، . (مهرباني هيچ معنايي نداشت 
  :ترسيد مي او از خدا

  ترس بود و وحشت از خشم خدا / نيت من در نماز و در دعا 
  )همان: (يابد كه خدا مهربان است  شود و در مييتباه خود متا اينكه متوجه اش

مي توان با او صميمي / ريا  دوست باشم دوست پاك و بي/ توانم بعد از اين با اين خدا مي
  )14:همان . (مثل ياران قديمي حرف زد/ حرف زد

  : تشبيهات  -2 -1
ن كـه  شـاعر بـراي ايـ   . يل استضيكي از تشبيهات پر كاربرد در شعر كودكان تشبيه تف 

ي كـودك شـناخته   به كـه بـرا   تشبيهش بيشتر براي كودك قابل درك باشد ابتدا يك مشبه
دهد در تشـبيهات زيـر شـاعر    و سپس خداوند را بر آن تفضيل مي كندشده است انتخاب مي

مثـل  گيرد ند مصداق براي مهرباني در نظر ميقصد دارد مهرباني خداوند را بيان كند ابتدا چ
  .  دهدو سپس خداوند را بر آن ترجيح مي . . .آب ، خورشيد ، گل و

تر است ، مهربانتر از آبي با تمـام   خدايي كه از بوي گل بهتر است  و از نور باران صميمي
تر از گلها با دو بال پروانه ، مهربانتر از ابـري بـا گيـاه بـا دانـه ، مهربـانتر از        ماهيها ، مهربان

  ) 44:همان(نژاد افسانه شعبان. خورشيد با گل و زمين هستي
  :اند عبارتند از  كار رفتهساير تشبيهاتي كه براي خداوند ب

رودي از ستاره ، آبشار نور ، راه بي نهايت ، نقشه عبور ، جـواب جوانـه ، اميـد كـالغ در     
آسمان تيره ، هزار چلچراغ ، موج دريا ، كوير ، كوه و صحرا ، گلي خوشرنگ و زيبا ، صـداي  
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، خود بهار ، دو بال شاپرك ، گل شكفته ، دعاي صبح ، ترانه شاد بـه  آبشار ، رسيدن پرستو 
، اك ، رويش سبز گلها ، شروع اقاقينوك پرنده ها ، پرنده اي به روي شانه ، دانش دانه درخ

  .سرآغاز باران ، قبله آبي آب ، سالم دوباره ، آفتاب روشن 
هـاي بسـياري در اختيـار     بـه  شود در تشبيهات نيز طبيعـت مشـبه  چنان كه مالحظه مي

اونـد در  ها تصويري شـاد و مهربـان و شـاعرانه از خد    به مشبه. شاعران كودك قرار داده است
اما گاه وجه شـبه پيچيـده و انتزاعـي اسـت و درك آن از     . كندبرابر چشم كودك ترسيم مي

ش دان«،  »قبله آبي آب «شود مثال تشبيه خداوند به قدرت ذهني كودك و نوجوان خارج مي
به نظر براي كـودك و حتـي نوجـوان  چنـدان ملمـوس       »رسيدن پرستو«و  »دانه در خاك

  . نيست
  
  ها برشمردن نعمت -2
هـا و برشـمردن   نعمت نيكي ديگر از مضاميني كه در شعر كودك نقش محوري دارد بيا 

نجـا كـه بـا برهـان و     از آ. خداوند است كه خود راهـي بـراي خداشناسـي اسـت    هاي  آفريده
ياد آوري كردن نشانه . هاي نقلي دشوار است مفهوم خدا را به كودك آموختو روش استدالل

هـاي زيـر   عر كودك و نوجوان معموال از نعمتدر ش. و آيات الهي راهي براي شناساندن اوست
  :سخن رفته است

دك بيش از همه طبيعت با تمام اجزا و زيباييهايش نعمت الهي است در شعر كو -1 -2
اصوال در نظر بزرگساالن نعمت چيزي است كـه  . هاي آن توجه شده استائيبه طبيعت و زيب

كنيم امـا از نظـر كـودك     ما كمتر به زيبايي محض بعنوان نعمت توجه مي. باشد نفعي داشته
كه هنوز مصلحت انديشي و منفعت طلبي او را مشغول خود نساخته و فطرت پـاكش زنگـار   

. . . ت خداونـد اسـت و چنـدان مفيـد بـودن و      زيبايي طبيعت في نفسه  نعمـ . نگرفته است
برايش اهميت ندارد در شعر كودك ،جهان آفرينش شـعر زيبـايي اسـت كـه خداونـد آن را      

  : سروده است 
هر چه زيبايي و فريبـايي  / گوش هستي پر از ترانه توست/ مست موسيقي صداي توييم 
 )61:همان(تقي متقي . اثر طبع شاعرانه توست / است

قي اجزاي هستي و از تمام تار و پود آن از صداي وزش باد تا آواز بلبل  موسياز تك تك 
  :توان شنيد دلكش و پند آموز خداوند را مي

/ جمـع كـرد و رودي كـرد   / شـعر جويبـاران را   / برگ را سرودي كرد/ باد را سرودي كرد
عطـر را  / توي حـوض زيبـا ريخـت   / يا خالصه آن را / توي چشم دريا ريخت/ آسمان دنيا را 
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محمـود پـور وهـاب     . هـا را ريخـت در نـوك بلبـل    بهتـرين غزل / داي گل راز آشـناي گـل  ص
  )30:همان(

ماننـد  / شعري كه هر مصراع و بيتش/ شعر خداوند بزرگ است/ هر چيز اين دنياي زيبا 
  )23: همان(جعفر ابراهيمي . يك پند بزرگ است

  :است در جاي ديگر شاعر هستي را كتاب و نقاشي خدا دانسته 
/ تو دشت بيكران را آفريدي/ ستاره آسمان مهتاب از توست/ خدايا آفتاب و آب از توست

حميد هنر .كتاب آفرينش را گشودي/ تو شعر مهرباني را سرودي/ در آن نقاشي دنيا كشيدي
  )22:همان(جو 

آسمان ، خورشيد ، كوه و دشت و درخت  و گل و متعلقاتشـان بارهـا بـه عنـوان نعمـت      
نور و / ياه و گلسبزه و گ/ آسمان و ابر و آب/ رعد و برق و كوه و دشت:اند  رده شدهالهي شم

مهربـان خـداي   / آفريـدگار آن / هر كه هر چه هر كجاست/ خورد به چشم تومي/ باد و آفتاب
  )37:همان(مصطفي رحماندوست . ماست

علـي اصـغر   . آسمان را آفريـدي / رودها و دشتها را/ اي خداوند توانا كه جهان را آفريدي
  )69:همان(نصرتي 

حتي پديده هايي كه دست ساخته انسان و ساير موجودات هست هم به خدا نسبت داده 
   . . .  شده است از قبيل بازي و النه پرندگان و 

ايـن  / اين همه كوه و تپه و دريـا / ماه و خورشيد را تو آوردي/ اي كه ناهيد را تو آوردي 
/ شادي و بـازي و توانـايي  / از براي پرندگان النه/ با براي پروانه بال زي/ درختان پر گل و زيبا

موسـوي  . همه را اي خدا تـو آوردي / برف و باران و گرمي و سردي/ چشم ما را براي بينايي
  )20:همان(گرمارودي 

  . و به چشم خواب دادي /تو به درخت سايه و گل/تو به چشمه آب دادي/تو به ابر شكل دادي
  )60:همان( داوود لطف اهللا

شب و روز هم آنچنان كه خداوند در قرآن كريم اشاره كرده از آيات الهي شـمرده شـده   
  1.وجعلنا الليل لباسا و جعل النار معاشا: است 

  : همين شاعر اين آيه قرآن را چنين بيان كرده است
ها بـه تـو داده   خـدايي كـه شـب   / گاه تو است  و در بي كسي تكيه/ خدا در كودكي يار تو

/ رساند تو را تا پگاهو او مي/ تو در خواب نازي فرو ميروي/ انه ماههزاران ستاره و يك د/ ستا
  )59:همان .( و گل را به پروانه ها داده است/ خدايي كه پروانه ها را به گل
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  165/تاملي در سطح فكري شعر كودك و نوجوان

 

 

صـدها  / خورشيد را چيد و به جايش / چنين كرداين باغ جهان را/ دست كدامين باغباني 
/ دانم آن دست خدا بودمي/ بر كشتزار آسمانها/ كه آويختوس شبها را فان/ هزاران غنچه آورد
 ) 26:همان. جعفر ابراهيمي. دست خداوند توانا

كودكان به حيوانات و بازي با آنها بسيار عالقه دارنـد بنـابراين يكـي از موضـوعات شـعر      
و ماهي و داند از ميان حيوانات برخي مثل آهو ستند و كودك آنها را نعمت خدا ميكودك ه

دگان و بالهاي بيشتر مورد توجه بوده اند و آواز پرن. . . از  پرندگان بلبل و شاپرك و كبوتر و 
  :هايي است كه در شعر كودك بارها به آن پرداخته شده است زيباي آنها از چيز

/ به بال خسته و كم طاقـت مـن  / به بلبل يك گلو آواز دادي/ تويي كهمن خداي مهربان 
 . ات پرواز داديتويي كه جر

  : و در ادامه ميگويد 
. زبان جوجـه را تـويي  / كند كسي كه باز مي/ ين پرنده ها توييبه ا/ دهد كسي كه بال مي

  )73: همان(حميد هنرجو
همـه جـا   / هـا غ و مرغابي و كبوترمر/ پر و بال پرندگان قشنگ/ از تو دارد توان جنبيدن 

  )36:همان (گونه گونه رنگارنگ مصطفي رحماندوست 
نعمات خداوند بيكران و نامحدود است اما اين كه شاعر كودك كدام مخلوق خـدا را بـه   

در شعر كـودك از  . عنوان نشانه وجود او و معرف خداوند انتخاب مي كند حائز اهميت است
نعمت هاي زيادي نام برده شده است  اما آنچه  قابل توجه است حسن انتخاب و دقت نظر و 

شاعر كودك عالوه بر اينكه آسمان و خورشيد و ستاره را مي بيند و . استريز بيني شاعران 
آن را به عنوان نعمت الهي بر مـي شـمارد از خالهـاي روي بـال شـاپرك و پـري كـه بـدن         

  :گنجشكان را پوشانده و از قدرتي كه كرم را به پروانه بدل مي كند هم غافل نيست 
/ خـط و خـال زيبـا كشـيد    / روي دو تا بـال او به / به نام خداي بزرگ كه پروانه را آفريد

خدايي / پر از شعر و آواز شد/ نوك زرد بلبل از او/ لب غنچه ها باز شد/ خدايي كه با دست او
ناصـر كشـاورز    . براي تنش دوختـه / لباسي هم از جنس پر / كه پرواز را به گنجشك آموخته

  )53:همان(
  :گويدهمين شاعر در جاي ديگر مي

هـا  آن سـر آواز بلبل / خـط و خـال شـاپرك   شـاعر خـوش   / بال شـاپرك كيست خاتمكار 
تـوي دريـا آب و   / كي به شب فـانوس مـاه آويختـه   / معدن جادويي گلها كجاست؟/ كجاست

ورد خواند و كرم را پروانه كرد؟  ناصر كشـاورز  / موي گندمزار را كي شانه كرد/ ماهي ريخته
  )19:همان(
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دو / بـه مرغـان هـوايي    / و گلها را چراغ خانـه كـردي   /پر از پروانه كردي /  تمام باغها را
پـر از  / تو گفتي شاد باشند/ به حيوانات جنگل / به آنان فرصت پرواز دادي/ چشم باز دادي 

. شكار و بو كشيدن يـاد دادي / دويدن ياد دادي/ به مور و مار حتي/ شور و پر از فرياد باشند
  )82:همان(تقي متقي 

  :به عنوان نعمت الهي نام برده شده است  در شعر كودك از سايه هم
  )77:همان(افسانه شعبان نژاد .         تمام سايه هاي مهربان ظهر از آن اوست

. هـاي دلكـش داد   سـايه / خاك را نـوازش كـرد  / شور و عشق آتش داد/ آفتاب را بوسيد 
  )30:همان(محمود پور وهاب 

موسـيقي ، عاطفـه و تخيـل از     ، زبـان . در ايجاد تخيل شعري عوامل متعـددي دخيلنـد  
ه در شـعر  ترين اين عوامل هستند منظور از تصوير مجموعـه امكانـات هنـري اسـت كـ     مهم

طبيعت همواره سرچشمه تصـوير و تخيـل بـوده اسـت در ايـن      در شعر كودك . مطرح است
ي كليشـه و حرفـي و خـالي از    خـوريم كـه اشـعار   ابيـاتي از ايـن دسـت برمي    بررسي گاه به
انـد   كه از رواني و چاشني تفكر فلسفي بهره بردهويري و تخيل هستند هرچند زيبائيهاي تص

  : اما به نظر جذابيت الزم را براي كودك ندارند  
زمان شادي و غـم بـه يكسـان     /به جان هستي جاوداني دهد/ جهان آفرين زندگاني دهد

  )17: همان ( پروين دولت آبادي . نصيب تو را سخت و آسان دهد/ دهد
ه شده اعضـاي بـدن   هاي خدواند كه در شعر كودك به آن توجيكي ديگر از نعمت -2-2

  :ويژه بر چشم تاكيد شده است انسان و توانائيهاي جسمي اوست در اين اشعار  ب
هـزاران  / خـدا آفريـده برايـت   / دو تا تيله كوچكي كه/ دو تا تيله داري تو در چشمهايت 

داوود لطف . نشان وجود خداست / ر يك از آنهاكه ه/ در آن تيله هاست/ پرنده ستاره درخت
  )58همان ،(اهللا 

همـه را  / برف و باران و گرمي و سـردي / چشم ما را براي بينايي/ شادي و بازي و توانايي
حميـد هنرجـو   .   زبـان و پـا و دسـت و سـر    / اي بـه مـن   تويي كـه داده / اي خدا تو آوردي

  )74:همان(
مصــطفي . روشــن از خـدايي توسـت   اثـري / جسـم مـن قلــب مـن جـان و هســتي مـن     

  )36:همان (رحماندوست 
هاي خداوند براي كودكان پدر و مادر است در اشـعار كودكـان    يكي ديگر ازعطيه -2-3

تـويي  : كندطر وجود آنها شكر ميپدر و مادر حضور چشمگيري دارند و كودك خدا را  به خا
حميـد  . اده اي به نام مادر و پـدر ه ددو تا فرشت/ زبان و پا و دست و سر / كه داده اي به من

  ) 74:همان(هنرجو 



                                               

  167/تاملي در سطح فكري شعر كودك و نوجوان

 

 

  )59: همان(داوود لطف اهللا . و مامان و بابا به تو داده است/ هاخدايي كه جوجه به گنجشك
دوسـتان  / شـكر و صـد شـكر پـدر مـادر     / پايان شكر نعمتهاي بي/ گزارم روز و شب از دلمي

  )57:همان(محمود كيانوش . مهربان خوب
  
  ها رخواستها و د دعا -3
كنـد در شـعر   در قالب نماز ، خواندن قرآن و بويژه دعا تجلـي مي رابطه انسان با خدا كه  

در . در دعاهاي كودكـان ديـدگاهي عرفـاني حـاكم اسـت     . اي دارد كودكان انعكاس گسترده
 درخواستهايي كه در شعر كودكان مطرح ميشود خواستها و دعاهاي مادي بسيار اندك است

صفاي باطن ، پاكي دل ، نورانيت درون و رضايت خداوند و يي كه از خداوند در مقابل دعاها
  . قرب او را ميطلبد بسيار زياد است

  :توان به چند دسته تقسيم كرد يي كه كودكان از خدا دارند را ميدرخواستها
در . و غير مادي استدعاهايي كه برخاسته از فطرت پاك كودكان است و عرفاني  -3-1

كودك به سبب فطرت پاك . ها كودك از خداوند دل پاك و بي زنگار ميخواهدعاغالب اين د
ـ   خواهان پاكي است و از دغدغه بـي جهـت   . دور اسـت  ها و درگيريهاي دنياي بزرگسـاالن ب

دانند و آرزوي بازگشت به اين ن كودكي را بهترين دوره زندگي مينيست كه غالب افراد دورا
  . دوره را دارند

پـر از  / شـود دلي كه به عشق تـو وا مي / اني بدهدل ساده و آسم/ رباني بده خدايا به ما مه
  .رنگ و بوي دعا ميشود
 ) 16پنجره هاي آسمان ، بابك نيك طلب ، (محمود پور وهاب 

  )21:همان(سيد سعيد هاشمي . زنده كن مرا دوباره زنده كن/ اي خدا مرا پر از پرنده كن
  )22: همان(حميد هنرجو . ن به خود نزديك تر كنمرا اكنو/ خداوندا به قلب من سفر كن

تـا  / ياريم كن تو اي خداي بـزرگ / تو به من راه راستي بنما/ ي خود ناز ره لطف و مهربا
مصـطفي  . روحـم از غيـر تـو جـدا گـردد     / قلبم از مهر تو شـود لبريـز   / دلم با تو آشنا گردد

  )36:همان(رحماندوست 
كـودك بـه   . انهاي ديگـر و بـراي جامعـه دارد   دعاهايي است كه كودك براي انس -3-2

هـايي او را   سبب فطرت پاكش از ظلم و بدي و خشونت بيزار است و مشاهده چنـين پديـده  
شدت آزرده ميسازد حتي پژمرده شدن يك برگ و مرگ يك گنجشك براي كودك فاجعه ب

  :كندبنابراين براي طبيعت هم دعا مي. است
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اي خدا تقسـيم كـن   / در حسرت يك لقمه نانخشك شد / ها  هاي بچهشاخه هاي دست
  )33:همان(رودابه حمزه اي . هاي اين جهان در ميان بچه/ لبخند را 

صـفاي  / پري براي پر زدن نخشكد / اي نميرد و در نوكي ترانه/ اي نميرد  خدا كند جوانه
ن درختهـاي مهربـا  /پناه كـس نباشـد   غريب و بي/ خدا كند به شهر آرزوها /آشيانه اي نميرد

خدا /ها نرنجدتماس دستگل از /خدا كند دلي ز ما نرنجد/س نباشدپرنده باشد و قف/ سرودند 
  )30: همان (محمود پور وهاب.خدا كند دل خدا نرنجد/به هر آه دهد كه گوش مي

تفاوت عمده دعاهاي كودكان بـا بزرگسـاالن در ايـن اسـت كـه بخـش عمـده دعاهـاي         
امـا در  . . . شخصي است  مثل سـالمتي و ثـروت و   بزرگساالن درخواستهاي مادي و حوائج 

معرفتي كه ناشي . كنده است و از معرفتي زالل حكايت ميدعاهاي كودكان غالبا دعاها عارفان
غرضـي  و خلـوص اسـت بنـابراين كودكـان خـدا را بهتـر از         آاليشي و بـي  از پاكي دل و بي

خـدا آن چيـزي    «قـديس  وي كشناسند چون پاكتر هستند  به قول  فرانچسـ مي بزرگساالن
 ) 10:بررسي تفكر شهودي در كودكان ،كريمي( ». دانند نه بزرگساالناست كه كودكان مي

  
  جايگاه خدا  -4
دين در پاسخ به آن يكي از سواالتي كه از كودكي در ذهن كودكان وجود دارد و گاه وال  
ف مطـرح  ء مختلـ مانند اين است كه خدا كجاست ؟ در شعر كودك اين سوال به انحـا باز مي

تواند پاسخ اين سوال باشـد كـه خـدا كجاسـت؟     شده است يا سخناني در شعرهاست كه مي
ي كه معموال به ايـن پرسـش داده ميشـده و هنـوز هـم داده      نخستين و معمول ترين پاسخ

  : در شعر كودك بارها گفته شده كه خدا در آسمان است . شود آسمان استمي
ناصر . رو به سوي آسمان/ دستهايم را بگيرم/ مهربان با خداي/ دوست دارم دوست باشم 

 ) 50پنجره هاي آسمان ، بابك نيك طلب ، (كشاورز 

جعفـر  .  او با نگاه بـا شـكوهش سـر را بـه سـوي آسـمان بـرد       / نام تو را از كوه پرسيدم 
  ) 27: همان (ابراهيمي 

انتهـاي آسـمان ،   رود تا مي/ سوي دشت و سوي آالچيق ها/ د باز با باران دلم پر مي كش
  )65: همان (بيوك ملكي . مي رود تا بي نهايت ، تا خدا

  :برخي اشعار ، دل افراد  به ويژه دل پاكان را جايگاه خدا دانسته اند 
  )17: همان (پروين دولت آبادي.همانجاست يزدان كه ايمان بود/خدا در دل و جان پاكان بود
نگـرد و در همـه چيـز و    ه خداونـد مي ا نگاهي وحدت وجودي بو در نهايت شعر كودك ب

  : همه جا او را مي بيند 
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آه اي / ديـدم تـو را هـر لحظـه هـر جـا       / در چهره زيباي دنيا / ديدم ز تو صدها نشانه 
  . خداوند توانا

  )24: همان(جعفر ابراهيمي 
  ) 48:همان(افشين عال . من دوست دارم اين آيه ها را/ هر گوشه ديدم لطف خدا را 

  . ،توي دل، آسمانزمين/ خدايي كه در هر كجاست/ بانشود مهردلم مي/ با ياد او خدايي كه 
  )53: همان (ناصر كشاورز 

كودك به سبب نزديكي با فطرت پاك انساني به طبيعت نزديك است و مانند عـارف بـا   
تحليلي و يا منطقـي   –در كنار هوش هندسي ": ديدي اشراقي هستي و طبيعت را مي نگرد

از ) قبل از ورود به تفكـر منطقـي   (ديگري وجود دارد كه تنها در دوره كودكي و فني هوش 
ايـن نـوع هـوش،    . برجستگي قابل مالحظه اي برخوردار است و آن هوش فيزيونـومي اسـت  

همان نوع طرز تلقي از پديده ها و جهان هستي است كه در دنياي عرفان و شـعر از طريـق   
هد و به تدريج در مراحل بعدي تحـول خـود از   كشف و شهود و اشراق به آدمي دست مي د

بررســي تفكــر شــهودي در . (بــين مــي رود و يــا بســيار كــم رنــگ و كــم رمــق مــي شــود
 ) 8:،كريميكودكان

  
  عبادت و ارتباط با خدا -5

نمـاز  . بخشي از اشعار كودك و نوجوان به مساله عبادت و ارتباط با خدا پرداختـه اسـت  
دعا كـردن بـيش از سـاير اعمـال عبـادي در شـعر كـودك        خواندن و اذان، خواندن قرآن و 

  .منعكس شده است
وحيـد دانـا   . اذان كوچكـت را / بخوان به نام بـاران  / پر چكاوكت را / به دست باد بسپار 

 ) 34:پنجره هاي آسمان ، بابك نيك طلب(

  )81: همـان (داوود لطـف اهللا  .پـرم از هـواي خـدا    / پرم از نمـاز از دعـا  / من امشب پرم 
معطـر  / رسحر شد لبان پـد :اهي هم صحنه عبادت مناجات  پدر يا مادر تصوير شده است گ 

من و / سوي آسمان برد دست نياز / پدر باز همسايه شد/ ها با خدا در آن اوج/ به هر آيه شد
  )72: همان (سيد سعيد هاشمي .  مادرم را كمي دعا كرد بعد از نماز
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  : نتيجه 
از طبيعت اوليه خـود دور نشـده اسـت عميقـا بـه طبيعـت        كودك به سبب اينكه هنوز 

جويد بنـابراين موضـوع   او هستي را تجلي خدا ميداند و در همه چيز او را مي. گي دارددلبست
توان يافت كه از خـدا  كمتر شعري مي. يعت گره خورده استخدا در شعر كودك عميقا با طب

همچون هنرمنـدان و عارفـان بـه     كودك. سخن گفته باشد و نشاني از طبيعت در آن نباشد
در شعر كودك نه تنها جهـان زنـده و پـر    . نگردحيط خود به منزله تصويري زنده ميدنيا و م

  . احساس است بلكه پيوسته در حال تسبيح و تقديس خداوند نيز هست
نـوعي نگـاه   . هايي قوي از عرفان هم در شعر كودكان هسـت  گرايي رگه عالوه بر طبيعت
هر چيز او از . شودخدا معنا ميكند در شعر كودك ديده مي همه چيز را با وحدت وجودي كه

  :كند هر لحظه بوي خدا را حس مي
در شعر كودك برمهرباني و لطف خداوند تاكيد شده و سعي شـده تـا از بيـان هيبـت و     

در واقع شعر كودك، رابطه كودك را با خـدا سـهل و   . جبروت وجالل خداوند اجتناب شود 
ه است در اين شعر رابطه كودك با خداوند رابطه اي عمودي و بنـده و سـروري و   ساده نمود

  .   بر مبناي ترس نيست بلكه رابطه اي افقي و دوستانه و عاشقانه است
با مطالعه شعر كودك مي بينيم كه چند مجموعه بيشترين كاربرد را در تصوير سـازي و  

موعه متعلقاتش از قبيل بـاران ، ابـر ، و   آسمان با مج. ايجاد تخيل در شعر كودك داشته اند
مجموعه زمين وكوه و دشت و دريا با گلهـا و گياهـان و درختـان    ... ستاره ، خورشيد ، ماه و
طـور  پرنـدگاني مثـل بلبـل و كبـوتر و ب     ويژهت و غالبا حيوانات اهلي بموجود در آن ، حيوانا

ترين بسامد را در شـعر كـودك   سازند كه باالئي از تصاوير ميها خوشه) شاپرك(خاص پروانه 
رسد شعر كودك اندكي از آن غفلت كرده است شرايط زنـدگي  اي كه بنظر مي اما نكته. دارد

ـ نگاره هايي كه شاعران كود. كودكان امروز است الي آن بـه  ك از خدا ارائه كرده اند و در الب
دان ملمـوس  اند براي كودك شهرنشين و آپارتمان نشين امروز چنـ  توصيف خداوند پرداخته
اين توصيفات مناسب كودكـان  . ستيزيون و كتابها با اين تابلوها آشنانيست او معموال از تلو

كودكـان امـروز بـه    . اند روستا و شهرهايي است كه هنوز رابطه خود را با طبيعت قطع نكرده
كننـد و ديگـر   اي مي هـاي رايانـه  يزيون و بازيويژه در شهرهاي بزرگ اوقات خود را صرف تلو

رسـد شـاعران كـودك ،    بنظـر مي . تند تا به اسرار آن بينديشـند نقدر با طبيعت مانوس نيسآ
  . امروز بايد با زبان و بيان ديگري از خدا براي كودكان سخن بگويند
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   :منابعفهرست 
حـوزه هنـري   (سـوره مهـر  : تهران،وقتي سايه ها سنگ ميشـوند )1381(ابراهيمي ، جعفر  -1

  )سازمان تبليغات اسالمي
كانون پرورش فكـري كودكـان و   : بنيادهاي ادبيات كودك ، تهران )1384(پوالدي ، كمال  -2

 نوجوانان

: تهران)آمدي بر فلسفه ادبيات كودكدر (معصوميت و تجربه )1382(خسرو نژاد ، مرتضي  -3
  نشرمركز

:  تهـران ) نظريه هاي نقد شعر كودك و نوجوان(از اين باغ شرقي )1385(سالجقه ، پروين  -4
  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

مواد خدمات (ادبيات كودكان و نوجوانان با هويت فرهنگي )1384(سلطان القرايي ، صادق  -5
  دردانه: تهران )كتابخانه براي كودكان و نوجوانان 

  نشر فرهنگ ها : عبور از مخاطب شناسي سنتي ، تهران) 1385(سيد آبادي ، علي اصغر  -6
  تيرگان:پژوهشي در شعر كودك ، تهران) 1385(ر ، منوچهر ، علي پو -7
  تاريخ ادبيات ديني كودك و نوجوان ، تهران ، حوا)1387(كاشفي خوانساري ، سيدعلي  -8
  نشر افق : تهران )هفتاد و دو شعر درباره خدا(هاي آسمان  پنجره)1382(نيك طلب،بابك -9
  

  :مقاالت
رح مفاهيم انتزاعـي در ادبيـات كـودك ، پژوهشـنامه     حاجي نصر اهللا ، شكوه ،چگونگي ط -1

  1384ادبيات كودك و نوجوان،تابستان 
كريمي ، عبد العظيم ، بررسي تفكر شهودي در كودكـان ، پژوهشـنامه ادبيـات كـودك و      -2
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