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 چکیده:
ای است كه از آن میان، مضامین اشعار كودک و نوجوان دارای مضامین دسترده زمینه و هدف: 

-دینی به علت حسییاسیییت تربیت دینی در دوران كودكی، توسییط شییاعران كودک و نوجوان   

ست. در این مقاله، به بررسی مضامین و        -پس از انقالبخصوصاً    بیشتر مورد توجه قرار درفته ا

های دینی در اشعار پنج شاعر شاخص كودک و نوجوان پس از انقالب اسالمی      نحوۀ بیان اندیشه 

شعبان       سانه  ست، اف صطفی رحماندو سم      )جعفر ابراهیمی، م شکوه قا شعبانی و  سداهلل  نیا(  نژاد، ا

 ود.پرداخته میش

تحلیلی انجام شده -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله بر اساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 است.

كیفی و شد كمّی ، رسالمیب انقالوزی اپیراز پس ان نوجودک و ینی كودشعر  ها:یافته

ح و مرثیج مدز، روزه، نماآن، قرانند ینی معات جدید دبه موضوان شاعرد و كرا پیدی چشمگیر

 ختند.داپرائمه اطهار 

شاعران كودک این دوره در انتقال مفاهیم دینی از روشهای غیرمستقیمی مانند  گیری:نتیجه

دویی، شیوۀ پرسش و پاسخ، دفتگو، چیستان، داستانهای دینی و از زبان حیوانات، خاطرهدعا 

مفهوم خدا از مضامین پركاربرد اشعار كودک از منظر بسامد، اند. داستان از زبان حیوانات استفاده كرده

ها دهو شاعران سعی میکنند با استفاده از شگردهایی خای مانند بیان آفری و نوجوان ایران است

پایان كودكان در زمینج )خصوصاً طبیعت( و نعمتها و صفات الهی، پاسخی برای سؤاالت بی

بر این مضمون، مضامین دینی بسیاری مانند حمد و ستایش شاعران كودک عالوه خداشناسی بیابند. 

م و استفاده خداوند، و اعمال عبادی را با طبیعت و عناصر آن پیوند میدهند تا از طریق آموزش غیرمستقی

از عنصر طبیعت، كه كودكان شناخت كافی از آن دارند، میزان تأثیرپذیری كودكان از این مفاهیم را بیشتر 

 كنند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poems of children and adolescents have 
a wide range of themes, among which, religious themes due to the sensitivity 
of religious education in childhood, have been given more attention by poets 
of children and adolescents, especially after the revolution. In this article, the 
themes and the way of expressing religious ideas in the poems of children and 
adolescents are examined. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 

FINDINGS: After the victory of the Islamic Revolution, the religious poetry of 
children and teenagers experienced a remarkable quantitative and qualitative 
growth, and poets addressed new religious topics such as the Qur'an, prayer, 
fasting, praise and lamentation of the imams. 
CONCLUSION: In conveying religious concepts, poets have used indirect 
methods such as prayer in the language of animals, reminiscence, question and 
answer method, conversation, riddles, religious stories and stories in the 
language of animals. From the perspective of frequency, the concept of God is 
one of the most widely used themes in Iranian children and adolescents' 
poems. In addition to this theme, child poets combine many religious themes 
such as praise of God, acts of worship, etc. with nature and its elements in order 
to be effective through indirect education and the use of the element of nature 
that children are well acquainted with. Increase these concepts on children. 
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 مقدمه
كودک از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مضمون باید به دنیای كودک مربوط و برای مضمون و محتوای شعر  

درک و از مفاهیم انتزاعی به دور باشد. عالوه بر آن مضامین باید از تنوع برخوردار باشند؛ زیرا شعر كودک او قابل 

فا های مختلف سهمی اینبهعالوه بر سردرم كردن و لذت بخشیدن به كودک، باید در تکامل شخصیت كودک از ج

از تفاوتهای عمدۀ ادبیات كودک و نوجوان با ادبیات بزردساالن، درونمایج آثار خای كودک و نوجوان است كه باید با »كند. 

تر های آنان تناسب داشته باشد؛ همچنین موضوع ادبیات كودک و نوجوان، دستردهعواطف و احساسها، كنجکاویها و تجربه

یکی دیگر از تفاوتهای ادبیات كودک با ادبیات بزردسال در دسترددی (. 55: 4393ایاغ، )قزل« دساالن استاز ادبیات بزر

از جنبج موضوع، شعر كودک بسیار پردامنه و متنوع بوده و ممکن است هر چیز، هر پدیده و » مضامین آن است.

)غفاری، « درک و جذب باشد شامل شود هر امری از امور محیطی را كه در حوزۀ حواس كودک قرار داشته و قابل

4374 :45.) 

ادبیات دینی كودكان و نوجوانان، انتقال »یکی از مهمترین مضامین ادبیات و شعر كودک، مضامین دینی است. 

از  منظور»( و 64: 4379)كرمانی، « بینی دینی در قالب ادبیات كودک و نوجوان استمفاهیم موجود در جهان

ها یا شخصیتهای دینی مربوط هایی است كه مستقیماً به یکی از موضوعها، پدیدهشعر دینی آن دسته از سروده

دلیل اهمیت باورهای دینی در زنددی انسان، آموزش این مسائل و آشنایی با (. به 496: 4394)زرقانی، « میشود

ای فراوان در این زمینه، وجود این عنصر را در ادبیات آنها از دورۀ كودكی آغاز میشود. از سویی كنجکاوی و پرسشه

: 4394)فضیلت، « تربیت دینی یکی از وظایف ادبیات كودک محسوب میشود»كودک ضروری میسازد؛ بنابراین 

(. از سوی دیگر ارتباط عمیق باورهای دینی با روح انسان، محدودیتهایی را در انتقال آنها به كودک ایجاد 33

ناپذیر است. آموزش روح امری مجرد است و درک مفاهیم مجرد برای كودكان دشوار و داهی امکانمیکند؛ چراكه 

های ها و دغدغهاخالقی و همچنین بیان احساسات، اعتقادات و تجربه-مفاهیم دینی، بیان اهداف و مقاصد دینی

اربرد مفاهیم دینی در شعر هدف از ك»دینی از جمله وظایف ادبیات دینی و خصوصاً اشعار دینی كودكان است. 

سازی او برای به عهده درفتن وظیفج دینی، پرورش قوۀ تفکر و در نهایت كودک، تعالی بخشیدن به كودک، آماده

 «تربیت دینی كودک است؛ چراكه این مضامین ادر سنجیده انتخاب شود، پرورندۀ روح و دسترندۀ ذهن اوست

 (.453: 4374)كیانوش، 

های دینی و انواع مضامین آن در اشعار كودک و نوجوان پس از انقالب، ا هدف نحوۀ بیان اندیشهدر این مقاله كه ب 

نگاشته شده است، پس از بیان روشهای انتقال مضامین دینی در شعر كودک، انواع این مضامین و خصوصیات 

 خای هر یک بررسی و تحلیل خواهد شد.

 

 روش مطالعه

ای منظور دردآوری اطالعات، از روش كتابخانهو تحلیل محتوا انجام شده و به  تحلیلی-این پژوهش به روش توصیفی

است. در بررسی نحوۀ بیان اندیشج دینی و مضامین خای آن در اشعار كودک و نوجوان، اشعار شاعران استفاده شده 

نه شعبانی، افسا نیا، مصطفی رحماندوست، اسداهللشاخص ادبیات كودک و نوجوان )جعفر ابراهیمی، شکوه قاسم

 نژاد( مورد بررسی قرار درفت.شعبان

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
تعلیم و تربیت دینی كودكان و نوجوانان و استفاده از روشهای مطلوب آموزشی و تربیتی، همواره مورد توجه 



 637-654 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156ادب(؛ شهریور  سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار  / 615

رای كودكان اندركاران این حوزه بوده است. به همان اندازه كه مطالب و محتوای تعالیم دینی بمسئوالن و دست

دارای اهمیت است، نحوۀ بیان این مطالب در قالب اشعار نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. درخصوی نقد و 

تحلیل اشعار كودک، بسامد زیاد موضوع خداشناسی در اشعار كودک باعث شده پژوهشگران در اكثر مقاالت به 

( در مقالج 4347مانند امیدعلی و اسکندری )تحلیل موضوع خداشناسی در اشعار كودک و نوجوان بپردازند، 

های تعلیم خداشناسی به كودک در اشعار كه به بررسی راه« های تعلیم خداشناسی به كودكان در شعر كودکراه»

های خداشناسی در بررسی راه»( كه در مقالج 4344زاده و خوشبخت )اند. یا شکراهللكودک و نوجوان پرداخته

با محدود كردن اشعار « 4397تا  4374نوجوان انتشارات كانون پرورش فکری در سالهای كتابهای شعر كودک و 

اند. موضوعات محدود دینی كودک )منتشرشده در انتشارات كانون پرورش فکری( همین مضمون را بررسی كرده

( در 4345ندری )پور و اسکدیگری نیز در اینگونه مقاالت بررسی و تحلیل شده است. بعنوان نمونه صهبا، عمران

به بیان شاعرانج مضامین قرآنی « بیان شاعرانج مضامین قرآنی در شعر كودک )مطالعج موردی خداشناسی(»مقالج 

اند؛ بنابراین تا كنون تحقیقی در مورد نحوۀ بیان پرداخته -البته باز در حیطج خداشناسی-در شعر كودک 

همچنین مضامین اشعار كودک پس از انقالب بصورت جامع های دینی در اشعار كودک انجام نشده است؛ اندیشه

 در تحقیقی واحد بررسی و تحلیل نشده است.

 

 بحث و بررسی

بندی آثار بر اساس محتوا و مضمون، یکی از روشهای رایج در ادبیات تقسیمبندی مضامین شعر كودک: تقسیم

علمی  بندیبذول نشده و شرط الزم در تقسیمبندیها دقت كافی مكودكان و نوجوان است. در برخی از این تقسیم

ی الالیی، اشعار بیمعنی، اشعار مربوط به زندد»بندی اشعار كودک به پنج نوع رعایت نشده است؛ برای مثال تقسیم

( كاستیهایی دارد، اما 641-646: 4341)مرتضوی كرمانی، « ها و حکایات منظوم، و اشعار طبیعتكودكان، قصه

« ایوصفی، تمثیلی، رفتاری، آموزشی و چندجانبه»بندی كیانوش: به نظر میرسد مانند تقسیم برخی دیگر علمیتر

( كه ادرچه كاملتر است ولی باز هم جامع و مانع نیست و موضوعات دیگر اشعار كودک 444-44: 4374)كیانوش، 

اخالقی شامل نمیشود؛ -اجتماعی، مذهبی، آموزشی، تربیتی-كننده، سیاسیدرا، سردرمرا مانند اشعار طبیعت

درایانه، اخالقی، دینی، آموزشی، سیاسی، و اجتماعی مضامین شعری كودک به شش دونج طبیعتبنابراین بهتر است 

 تقسیم شود.

محققان تعلیم و تربیت، رشد و تفکر مذهبی را به سه دوره تقسیم كردند تناسب افکار مذهبی با رشد كودک: 

هشت سالگی(؛ تفکر عینی )از هشت تا حدود چهارده سالگی(؛ تفکر انتزاعی فت تا كه عبارتند از: تفکر شهودی )ه

كودكان هرچه (. 497-493: 4396)حکیمی و كاموس، ( و 65: 4344)استادزاده، « )از حدود چهارده سالگی به بعد(

 جگانج خود حس میکنند، درکخردسالتر باشند، انتزاع در زنددی آنها كمتر جای دارد و فقط میتوانند آنچه را با حواس پن

های اندیشه»بخشی از معارف دینی، كیفیت انتزاعی دارند و درک آن برای كودكان دشوار است،  نمایند. از آنجا كه

پیگیری است؛ چراكه هر قدر دروه سنی مخاطب پایینتر باشد، دینی با توجه به مخاطب سنی در شعر كودک و نوجوان قابل 

تر به كار درفته میشوند و در سالهای باالتر، این اعتقادات در یدئولوهی و مذهب در شکلی سادههای مربوط به ااندیشه

: 4397)سالجقه، « تری ارائه میشوند و محور عمودی و معنایی شعر را تقویت میکنندتر و دستردهچهارچوبهای پیچیده

159.) 

ادبیات دینی كودک »نساری در كتاب سیدعلی كاشفی خوادینی: -روشهای انتقال و آموزش مفاهیم مذهبی
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شکل  -4معتقد است ادبیات مذهبی به دو شکل پنهان و آشکار در مخاطبان خود تأثیر خواهد دذاشت: « و نوجوان

آشکار یا آموزشی آن كه تبلیغ غیرمستقیم و هنرمندانج یک حسنه یا ویژدی اخالقی و رفتاری یا انتقال اطالعات 

درازمدت آن كه انتقال روح مذهب، ایمان و والیت میباشد و بطور كامل دیدداه،  شکل پنهانی و -6دینی است. 

 (.331: 4155تفکر و خط مشی مخاطب را شکل خواهد داد )كاشفی خوانساری، 

یم آموزش مستق»است؛ زیرا ای برخوردار بودهدر تعلیم و تربیت كودكان، آموزش غیرمستقیم همواره از جایگاه ویژه

زمینج مسائل اخالقی و تربیتی، چندان كارساز نیست و داهی تأثیردذاری در خواننددان بیان بخصوی در 

بعنوان بخشی از ادبیات، از »(. درست است كه شعر 344: 4396)حکیمی و كاموس « غیرمستقیم مفاهیم است

اسخدهی به پرسشهای دینی های دینی در كودک و نوجوان است كه عالوه بر پمهمترین ابزارهای تقویت مفاهیم و آموزه

اند شاعران كودک توانسته(، اما 57: 4394)محمدی، « كودک، با روشی غیرمستقیم، مفاهیم معنوی را به او آموزش میدهد

های دینی را بطور غیرمستقیم )چیستان، داستان، دفتگو و...( به كودكان آموزش دهند؛ حتی در اشعارشان، آموزه

 ا هدف خداشناسی میپردازند، آنها را از دید و منطق ذهنی كودكان معرفی میکنند. هنگامی كه به معرفی اشیا ب

دویی و... از روشهای انتقال و آموزش مفاهیم قالبهای دعا، دفتگو، پرسش و پاسخ، معما و چیستان، قصه، خاطره

ا از خدا بخواهد و هایش ردینی به كودكان هستند. در قالب دعا میتوان به كودک آموخت كه هم خواسته-مذهبی

هایش توجهی نکند. برای مطرح كردن دعا برای كودكان، شاعران كودک روشهای هم به كوچکی و بزردی خواسته

 هایی با زبان و حال و هوای كودكانهاند: دعا از زبان حیوانات و اشیای بیجان و نیایشنامهمختلفی را در پیش درفته

 هاییهایی مثل ما/ بچهاینجا و اونجا، همه جا/ تو بچه»كودک منتقل میشود: های اعتقادی به كه در آن برخی آموزه

آب و غذا ندارن/ خیلی چیزا ندارن/ خانج درم و رختخواب ندارن/ جایی برای خورد و خواب ندارن/ خدای من كمک 

: 4399ندوست، )رحما« كن/ به فکر اونها هم باشم همیشه/ هرچی دارم با اونها قسمت كنم/ اینجوری بهتر میشه

4.) 

ر های اعتقادی به كودكان ددفتگو كه از آن در قرآن بسیار استفاده شده است، یکی دیگر از روشهای انتقال آموزه

اشعار است. دفتگو بین كودک و والدین، دفتگو بین دوستان، دفتگوی شاعر با كودک )مخاطب( از انواع این شیوه 

ت دعا/ دومی دفت: برای چی؟ چرا نماز؟ چرا دعا؟/ چهارمی دفت: خدای ها، وقاولی دفت: وقت نمازه بچه»است. 

مهربونی كه/ دست و دهان و چشم و پا داده به ما/ انگشت شصت خم شده و سجده كرد و دفت/ خدایا دوستت 

 (.9: 4344)رحماندوست، « ها مثل دلیم/ تو مثل باغبانیدارم/ تو خیلی مهربانی/ ما بچه

های ز روشی قرآنی و در شکل روایی است كه با كاربست درست آن میتوان به انتقال آموزهشیوۀ پرسش و پاسخ نی

كدام دست باهنر، كشیده این ستاردان؟/ كشیده است و میکشد/ ستاردان بر »اعتقادی به كودكان دست یافت: 

 (.41: 4397)شعبانی، « آسمان

اند. بعنوان مثال ینی را به كودكان منتقل كردههای دداهی شاعران با طرح چیستانهای كودكانه، برخی آموزه

ه اون كیه ك»، بی آنکه نامی از خدا ببرد، بصورت چیستان از وی یاد میکند: «خدای مهربان»در شعر رحماندوست 

بهارو آفریده/ هر چیزی، حتی ما رو آفریده/ حرف ما رو دوش میکنه/ دوش و دهان نداره/ حرف میزنه، جواب میده/ 

 (.4: 6: ج 4344)رحماندوست،« ندارهولی زبان 

برخی شاعران نیز قالب داستانگویی را برای آموزش مفاهیم دینی در اشعار خود انتخاب میکنند و عموماً داستانهای 

دینی و قرآنی را به شکلی جذاب به مخاطبان انتقال میدهند، مانند داستان ذیل از رحماندوست كه به قصد معرفی 

علی بود و همراز او فاطمه/ و در »ین و صفت دستگیری از فقرا در قالب شعر بیان شده است: پیامبر )ی( و معصوم
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روزه بودند و افطار شد/ و یک  پیش آنها سه فرزندشان/ همه روزه بودند و در انتظار/ كه روید دل نازنین اذان/ همه

كمی نان دهید.../ غذا را علی برد تا پشت سفرۀ ساده روی زمین.../ فقیری به در زد كسی خانه نیست؟/ من بینوا را 

 (.54: 4395)رحماندوست، « در/ نباید درسنه بماند فقیر.../ همه روزه بودند و افطارشان/ بجز مهربانی، فقط آب بود

روزی محمد )ی( توی مسجد/ با دوستانش »یا داستان ذیل از جعفر ابراهیمی به قصد معرفی مهربان بودن خداوند: 

آمد ددایی پیر از راه / درمانده بود از درد غربت..../ رو بر ددا كرد و سپس دفت/ پرورددارت مهربان داشت خلوت/ 

 (.44-41: 4399)ابراهیمی، « است/ چیزی بخواه از او كه بهتر/ از جا و یار و آب و نان است

ود: و نوجوان منتقل ش داهی داستانها به زبان حیوانات بیان میشود تا مطالب دینی به صورتی جذابتر به كودک

پر شد درون سینج او/ از یاد شیرین خداوند/ سر را بسوی آسمان برد/ شکر خدا را كرد و آنگاه/ یک جرعج دیگر »

« بار دیگر شادمانه/ سر را بسوی كوزه آورد/ هنگام آشامیدن آب/ دویی خدا را شکر میکرداز آن خورد/ یک 

 (.4: 4375)ابراهیمی، 

با ذكر خاطراتی از اعمال عبادی خویش، سعی در آشنا ساختن كودكان با این مفاهیم و عبادات برخی شاعران نیز 

ور قُل درم سماقُل»دویی، كودكان را با این مفاهیم آشنا كرده است: دارند؛ بعنوان مثال ابراهیمی با شیوۀ خاطره

ها/ لحظج افطار وقتی میرسید/ من را به ماه روزهها/ میبرد تا لحظج افطارها/ میبرد در اتاق/ میبرد من را به عصر كوزه

ای احساس میکردم كه من/ نور دارم بر تنم جای لباس/ سبز میشد با پدر، سفره پر میشد ز عطر كال یاس/ لحظه

ب:  4371)ابراهیمی، « باغ دعا/ نرم میخواند از كتابی آشنا/ فطیر تازه، مادر میرسید/ دستهایش داشت بوی ربنا

47.) 

 

 های انتقال آن در اشعار كودکخداشناسی و شیوه
های دینی در اشعار كودک، سخن دفتن از خداوند و یادكرد او در همه حال و همچنین های آموزهاز جمله بنمایه

پرداختن به ذكر اوصاف پرورددار است؛ زیرا خداجویی مهمترین و اساسیترین حس غریزی انسان در كودک و 

(؛ اما بر اساس رشد شناختی كودک، مفهوم خدا وابسته به سن و 15: 4396كاووس،  )حکیمی ونوجوان است 

ظرفیتهای ذهن كودک است؛ به این ترتیب كه خدای كودک در ابتدا، عینی است و با درایشهایی نظیر 

سکندری، اپنداری درک میشود و بتدریج به یک مفهوم انتزاعی تبدیل میشود )پنداری و انسانجاندارپنداری، ساخته

(. شاعران با رعایت این 469-467، 4345صهبا و همکاران، ؛ 73-76: 4394زاده و همکاران، ؛ رسول9: 4373

 اند.نکات، از روشهای ذیل برای تبیین مفهوم خداوند برای كودكان استفاده كرده

اولین شناختی كه كودک میتواند از خداوند به دست آورد، از طریق های هستی و طبیعت: ها، پدیدهكر آفریدهذ

های خداوند، سعی در شناخت كودک از خداوند های اوست؛ بنابراین شاعران با معرفی آفریدهشناخت آفریده

بیشتری  یاز آنجا كه كودكان در سنین كمتر، قادر به درک مفاهیم انتزاعی نیستند و اغلب با طبیعت سازدارمینمایند اما 

علت استفاده از مضامین طبیعت برای » درایانه بهره میجویند.دارند، شاعران برای شناساندن خدا، از مفاهیم طبیعت

شناسانج كودک، رابطج عاطفی كودک و طبیعت است. كودک هرچه خردسالتر باشد، انتزاع پاسخگویی به پرسشهای هستی

نچه را كه با حواس پنجگانج خود حس میکند درک نماید؛ لذا برای القای در زنددی او كمتر جای دارد و فقط میتواند آ

بنابراین (. 94: 4394)محمدبیگی، « مفاهیم انتزاعی و معنوی از دنیای پیرامون كودک )طبیعت( كمک درفته میشود

ن و برای افزود درا، به معرفی خداوند میپردازندشاعران با استفاده از مظاهر طبیعت، چه بصورت نمادین و چه واقع

حس معنویت و این معنا كه خالق طبیعت و هر آنچه در آن است خداست، از عناصر طبیعت بهره میبرند و با 



 613/ مضامین و نحوۀ بیان اندیشج دینی در اشعار كودک و نوجوان پس از انقالب اسالمی

 

ا، هر چیز این دنیای زیب»نسبت دادن زیباییهای طبیعت به خداوند، در پی شناخت خداوند توسط كودک هستند: 

د یک پند بزرگ است.../ شعر خدا را میتوان خواند در شعر خداوند بزرگ است/ شعری كه هر مصراع و بیتش، مانن

 (.9: 4394)ابراهیمی، « شاخه و برگ درختان/ در فصل درما و بهاران، در فصل پاییز و زمستان

بیعت، طبرخالف شعر بزردساالن كه اغلب در آن سخن از نکوهش دنیا میرود، در شعر كودک زیباییهای جهان ذكر میشود؛ 

كودک به تأمل در مظاهر زیبای جهان دعوت میشود. تأمل در مظاهر هستی الهی معرفی میشود و  نشانج قدرت و رحمت

سبب میشود كه كودک، طبیعت را در پرستش الهی ببیند و به او این امکان را میدهد كه به لطف فرادیر الهی آداهی یابد و 

سبب احساس شگفتی و حیرت شده و ار دهد؛ بعالوه داه خود قرخداوند را در همج مظاهر زنددی خود ببیند و او را تکیه

/ با «برگ درختان سبز»سعدی شیرین سخن/ دفت به فصل بهار:/ » همین عاملی برای شناخت عظمت خداوند میشود:

دیدن این عالم است/ زندۀ بیدار باش/ چشمِ خریدار باش/ «/ هر ورقش دفتری است/ معرفت كرددار»خطِ رخشان سبز/ 

ببین/ هرچه ببینی كم است/ بر ورق سبزِ برگ/ خط خدا را بخوان/ زمزمج آفتاب/ نغمج شیرین آب/ نثر خوب، جهان را 

هر ورقش »آینج رازهاست/ جلوۀ روی خداست/ « برگ درختان سبز/  در نظر هوشیار»انگیز خاک/ شعر هوا را بخوان/ دل

 (.474-479: 4375)كیانوش، « است/ معرفت كردداردفتری 

ه به قوۀ تخیل كودک، با زیانی ساده، عناصر طبیعت را در كالبد صورت خیالی تشخیص، روح و جان داه با توج

 4371 ،)ابراهیمی«  تا نام تو را از كوه پرسیدم/ او با نگاه باشکوهش/ سر را به سوی آسمان برد»انسانی مبیخشند: 

 (.65الف: 

ها نزدیک است و تجلی خداوند در همج پدیده خداشناسی از طریق مظاهر طبیعت، به مفهوم عرفانی آن یعنی

( و باعث 154: 4397)سالجقه، « مدارانه استنمایانگر سفر كثرت به وحدت و وحدت به كثرت در فعلی هستی»

كودک در همج هستی نشانی از تجلی خداوند را مشاهده كند و با وجود پراكنددی ظاهری، نوعی وحدت را در همج میشود 

او را ببین در ابر و باران/ او را ببین در دشت و در كوه/ او را ببین با چشمهایت/ در جنگل » موجودات درک كند:

 (.3: 4396)ابراهیمی، « سرسبز و انبوه

دومین عامل مهم در شناخت خداوند توسط كودک، دیدن نعمتهای ذكر نعمتهای خداوند و شکر و ستایش او: 

معرفی نعمتهای خداوند، سعی در شناخت كودک از خداوند مینمایند. اوست. در این مضمون شاعران با استفاده از 

شاعران انواع نعمتهای خداوند را با زبان و تصاویری كودكانه متذكر میشوند تا مخاطبان، ضمن شناخت و ستایش 

 رخداوند، عشق و محبت الهی را نیز در دل خود جای دهند. عناصر طبیعت و اندام جسمانی بیشترین بسامد را د

كی به ما چشم داده و دوش داده/ خدا خدا/ كی به ما عقل داده، هوش »ذكر نعمتهای الهی در اشعار كودک دارند: 

 (.677: 4397)شعبانی، « داده؟/ خدا خدا/ كی به ما دهان و دست و پا داده؟/ خدا خدا

فهم و درک باشد، خداوند متعال شاعران سعی دارند با یادآوری نعمتهایی كه برای كودک و ذهنیت ابتدایی او قابل 

و قدرت الیزال او را به كودک یادآوری كنند و به او بقبوالنند كه هیچ قدرتی بزردتر از خداوند نیست و اوست كه 

اده هایی/ ددانه به دانه، بادام/ خوشه به خوشه، دندم/ به كه چه هدیه»ستایش است:  به پاس همج نعمتهایش قابل

 (.1: 4396نیا، )قاسم« خدا به مردم

در شعر كودک و نوجوان، آموزش شکر و ستایش و پرستش خداوند، بعنوان یکی از اركان اصلی مفاهیم دینی و قرآنی از 

اهمیت فراوانی برخوردار است، اما با توجه به مقتضیات سنی كودكان، زبان حمد و عبادت در زبان و شعر كودک نسبت به 

ودک در این نوع اشعار قصد دارند هنر سپاس و شکردزاری از خداوند را به پاس شاعران كبزردساالن متفاوت است. 

این اشعار وظیفج انسان نعمتهای فراوانش، با زبانی ساده و روشی غیرمستقیم، به مخاطب آموزش دهند. در واقع 
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یزی های بیکرانت/ چدادهدویم خدایا در جهانت/ از تندرستی چیست بهتر؟/ از »در قبال آفریننده را بازدو میکنند: 

از این یک نیست بهتر!/ با تندرستی زنددی هست/ با زنددی امید و شادی/ آن را نخواهم داد از دست/ صد شکر 

 (.75)همان: « این نعمت كه دادی

با دست و پا، در همه »و تواناییهای جسمی صورت میگیرد:  شکر و ستایش در اشعار كودک، عمدتاً بخاطر نعمتها

ها/ دفتم خدایا باز من یک سبد برداشتم/ پر كردم از آن میوه»(؛ 4: 4399کر میکنم، شکر خدا )شعبانی، جا / ش

ای بیابد از آب زنددانی/ این نعمت خدا را/ كی شکر هر زنده»(؛ 46: 4375نژاد، هم/ من میکنم شکر تو را )شعبان

 (.37: 4343)رحماندوست، « میتوانی

ای شکر خداوند را به جا انسان، سایر موجودات نظیر حیوانات نیز میتوانند به شیوهدر اشعار كودک، عالوه بر 

زاری از ، همان شکردبیاورند. در واقع شاعران سعی میکنند با بیان این نکته، به كودک بیاموزند تسبیح موجودات

ج او/ از یاد شیرین خداوند/ پر شد درون سین»مانند شکردزاری كالغ در این شعر از ابراهیمی: درداه خداوند است. 

بار دیگر شادمانه/ سر را بسوی سر را بسوی آسمان برد/ شکر خدا را كرد و آنگاه/ یک جرعج دیگر از آن خورد/ یک 

 (.4: 4375)ابراهیمی، « كوزه آورد/ هنگام آشامیدن آب/ دویی خدا را شکر میکرد

ذكر شده است، همگی صفات جمالی است. صفاتی  صفاتی كه برای خداونددر اشعار كودک، ذكر صفات خداوند: 

كه با روحیج لطیف و طبیعت مهربان كودكان مناسبت دارد مانند مهربان بودن، بزرگ بودن، خالق بودن، و بخشنده 

پربسامدترین صفت برای بودن و از صفات جاللیی خداونید از قبییل قهار و جبار سخنی به میان نیامده است. 

است كه با اشاره به مهربانی پدر و مادر برای كودک صورت میگیرد تا بصورت غیرمستقیم، « ودنمهربان ب»خداوند، 

های شاعران كودک، اشاره برای تبیین صفات خداوند، یکی از شیوه»كودک مفهوم مهربانی خداوند را درک كند. 

ربانی خداوند نیز یاد میکنند تا كردن به افراد مهربانی چون پدر و مادر است و از این طریق در كنار آنها از مه

 «ای غیرمستقیم برای كودک محسوس درددبواسطج آشنایی كودک با محبت والدین مهربانی خداوند نیز به دونه

مهربانتر از مادر/ مهربانتر از بابا/ مهربانتر از آبی/ با تمام ماهیها/ مهربانتر از ابری/ . »(434، 4345)صهبا و دیگران، 

: 4396د، نژا)شعبان« انه/ مهربانتر از خورشید/ با دل و زمینی تو/ تو خدا، خدا هستی/ مهربانترینی توبا دیاه، با د

ای مادر.../ مهر تو مهر (. »431: 4375)كیانوش،: «. مادرم، پس تو با من همیشه/ باش و همچون خدا مهربان باش(. »63

 (.476: 4375)كیانوش، « آدمی نیست/ مهری است چون مهر خدایی

دومین صفت پربسامد، بزرگ بودن خداوند است، اما از آنجا كه درک صفت بزرگ بودن خداوند برای كودک دشوار 

است، شاعران با توصیف مظاهر بزرگ و باعظمت هستی مانند كوه و دریا و آسمان بطور غیرمستقیم، عالوه بر اشاره 

خدایا اینهمه زیبایی از توست/ سرود »یز بزردتر است: چبه بزرگ بودن خداوند، به كودک میفهمانند خداوند از همه

)ابراهیمی، « خاک و سنگ و آب از توست/ زمین و آسمان و كوه و دریا/ دل خورشید، شب مهتاب از توست...

4394 :753.) 

عملیاتی )از دو تا خصوصاً در مرحلج پیش-خودمحوری یا خودمركزدرایی، از ویژدیهای كودک دعا و مناجات: 

(؛ بنابراین یکی از عناصر تربیت دینی، آموزش دعا 466و  464: 4395پور و طالبیان، است. )موسی -سالگی(هفت

خواهی سوق میدهد. در تمامی بینی به مرحلج دیگربینی و دیگربه كودكان است كه آنان را از مرحلج خویشتن

نیایش و دعا به كودک از طریق یادآوری  است، شاعران بدنبال آموزشاشعاری كه برای این دروه سنی سروده شده 

خدا جونم دلم میخواد/ مثل مامان دعا كنم/ یواش با تو حرف بزنم/ »نعمتها و نحوۀ صحیح دعا نمودن میباشد: 

اسم تو رو صدا كنم/ بگم خدا، خدا، خدا/ دلم یه كفش نو میخواد/ از اون كه رنگش آبی بود/ خوشم میاد خیلی 
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نیا، م)قاس« د بخره/ كفشای آبی رو برام/ بین من و خودت باشه/ كه من چی دفتم، چی میخوامزیاد/ میخوام بابام زو

4395 :44.) 

سالگی شروع به برقراری ارتباط عاطفی با خداوند میکند، اما از آنجا كه در مرحلج عملیات عینی قرار كودک از حدود هفت

اند از زمان حال تجاوز كند، هنوز در تجسم موقعیتهای دور، آینده به واقعیت فیزیکی بیواسطه وابسته است و نمیتو»دارد و 

(؛ بنابراین دعاهای او در این سن به زمان حال و مادیات محدود میشود و 464: 4393)وندر زندن، « یا فرضی مشکل دارد

ش سن كودک، بازی را مطرح میسازد. بتدریج با افزایدر دعای خود، درخواستهای مادی از قبیل خوردنی و اسباب

خدا/ خدای مهربون/ كه هستی توی آسمون/ بابام میگه »هایش از جنبج مادی بسمت معنوی سوق داده میشود: خواسته

هر جا باشی/ دوش میکنی به حرفامون/ میخوام با تو حرف بزنم/ صدام میاد تا اون باال؟/ مامان من مریض شده/ 

 (.4394نیا، )قاسم« خوبش بکن همین حاال

ها بصورت ساده مطرح میشوند و همگی اعم از مادی و معنوی، جنبج خیر دارند و به دور خواستهر این اشعار در اكث

دستامونو میبریم باال/ با هم دیگه میکنیم دعا/ عمر زیاد بده خدا/ هم به مامان، هم »از تقاضاهای مذموم هستند: 

میندازم به آسمون/ میگم خدای مهربون/ غصه رو از ما  به بابا/ خدا ماها رو دوست داره/ دعامونو قبول داره/ چشم

 (.1: 4349نیا، )قاسم« بردار/ تا انقالب مهدی )عج(/ این نهضتو نگه دار

محور كالم عادی را به كالمی عاطفه»این ستایشها و مناجات، برخاسته از فطرت پاک كودكان است و عالوه بر اینکه 

از آنجا كه سوز و دداز خاصی در آنها وجود دارد، نوعی حس خضوع و خشوع (، 345: 4397)سالجقه، « تبدیل میکند

هایی آب و غذا هایی مثل ما/ بچهاینجا و اونجا، همه جا/ تو بچه»نسبت به پروددار نیز در كودک ایجاد میشود: 

كمک كن/ به ندارن/ خیلی چیزا ندارن/ خانج درم و رختخواب ندارن/ جایی برای خورد و خواب ندارن/ خدای من 

 (.4: 4399)رحماندوست، « ها هم باشم همیشه/ هر چی دارم با اونها قسمت كنم/ اینجوری بهتر میشهفکر اونا

در برخی اشعار در كنار دعاهای معنوی، صفات خداوند نیز ذكر میشود تا كودكان با در نظر درفتن این صفات، از او یاری 

جان از دوهر خاک/ ما را نیرومند در جان و تن كن/ دلهای ما را شاد و روشن كن/  پرورددارا بخشندۀ پاک/ سازندۀ»بخواهند: 

از راز خوبی داناییمان بخش/ در تاریکیها بیناییمان بخش/ نامت میداند هر بدبختی را/ آسان میدارد بر ما سختی را / دور از 

. «یاری كن ما را / از مهر و پاكی پر كن دنیا رادرمان هستیم/ در انسان بودن یاد تو سردردان هستیم/ با دردِ بسیار بی

 (.44-49: 4394)كیانوش، 

خواب خوب خدای من كمک كن/ یه تخت»داه خواهشها و درخواستها از طرف موجودی جز انسان مطرح میشود: 

دنجیشکه میگه: جیک، جیک/ كمک، (. »5: 4345)رحماندوست، « و راحت باشم/ جایی برای استراحت باشم

 (.63: 4395نژاد، )شعبان« دا جون!..كمک، خ

دروه دیگری از اشعار دینی احکام، اعمال و عبادات دینی )نماز، اذان، مسجد، حجاب، حج، روزه و...(: 

مربوط به احکام و عبادات دینی مانند نماز، مسجد، اذان، روزه، حج و... است. در این میان، موضوع نماز بیشتر مورد 

توجه شاعران قرار درفته است. شاعران در آموزش این مفهوم نیز از طبیعت كمک میگیرند و طبیعت و اجزای آن 

: 4396)ابراهیمی، « ر چیز در حال نماز است/ از این جهت، دل خوب و خوشبوسته»را در حال نماز میبینند: 

اب خوی او / هد / قوقولی قوهاید»قوقولی سر م(. حتی در نگاه شاعران، صدای خروس نیز همان صدای اذان است: 3

/ این خروس مهربان/ ط / باز میخواند نمازحیای سوز / میرود نااب خور / میپرد از پدای او، هد / با صدیدپَر مرا 

دیدم خروسی خواند »(و 41: 4371نژاد، )شعبان« دوست زیبای ماست/ مادرم میگوید/ او ساعت بابای ماست

قوقولی صبح آمده/ رسیده وقت نماز/ (. »66: 4395)رحماندوست، « قوقو/ پُر كرد خوابم را بانگ اذان اوقوقوقولی 
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 (.45: 4394)رحماندوست، « صبح زود، خروسخوان/ قوقولی قو دادن اذان

البته در برخی اشعار هر سه مضمون نماز و اذان و مسجد در كنار هم و برای تشویق كودكان به نماز جماعت در  

های مسجد ما/ باز دلبانگ عشق میروید/ دل خوشبو و روحبخش اذان/ این روی دلدسته» مساجد، دیده میشود:

ذرد/ وقت رازونیاز آمده است/ بشتابید و رستگار شوید/ وقت خوب نماز سخن را دوباره میگوید:/ بشتابید وقت میگ

 (.69: 4377)رحماندوست، « آمده است...

شاعران با تشویق كودكان به نماز خواندن در مسجد، مزایای این كار را هم دوشزد میکنند، اما این دعوت بطور 

ید در خیابان/ در من شکفت باغی/ باغی به نام وقتی اذان مغرب/ پیچ»غیرمستقیم و بدون اجبار صورت میگیرد: 

ام پر از دل/ از رنگ و بوی مسجد/ باغی ز سبزه و دل/ قرآن/ رفتم وضو درفتم/ در حوض توی مسجد/ شد سینه

در چشم خود نشاندم/ من در صف جماعت/ رفتم نماز خواندم/ وقتی به خانه رسیدم/ دیدم كه مثل یاسم/ بوی 

 (1ب:  4371)ابراهیمی: « هم لباسمدالب میداد/ هم دست و 

ا دویی، كودكان را بهای عبادی والدین و خود، در شکل خاطرهدر اینگونه اشعار، شاعران سعی دارند با بیان تجربه

سبز میشد با پدر، باغ دعا/ نرم میخواند از كتابی آشنا/ با فطیر تازه، مادر میرسید/ دستهایش »این امور آشنا كنند: 

 (.44: 4394)ابراهیمی، « بناداشت بوی ر

تو وابکن با/ به چه صفایی داره/ سفره وقت افطار/ روزه»در اشعاری اندک نیز به روزه و حج نیز اشاره شده است: 

(. در این اشعار، عامل تشویق كودک به انجام این فریضج دینی 36: 4399نیا، )قاسم« حرفهای خوب و خنده

)رحماندوست، « ام/ بسیار شادمانم/ بر سفرۀ خداوند/ امروز میهمانمه بودهچون روز»بدرستی رعایت شده است: 

دست »دویی، كودكان را با این اعمال آشنا میسازند: (. در برخی از اشعار نیز، شاعران با روش خاطره66: 4344

/ چیزی به افطاربابام كوزه بود/ یادش نبود روزه بود/ نشسته بود یه دوشه/ میخواست كه آب بنوشه/ دفتم بابا 

عموی مهربون من/ از سفر حج (. »674: 4397)شعبانی، « نمونده انگار/ بابا جونم تا شنید/ زد زیر خنده، خندید

اومده/ بوی دل و دالب میده/ موی سرش رو هم زده/ رفته خونج خدا/ راستی كه خوش به حال او/ یادم باشه كه 

 (.4: 4399نیا، )قاسم« بعد از این/ صداش كنم حاجی عمو

الذهن هستند؛ بنابراین شاعران كودک برای ملموس كردن مفهوم معاد، با كودكان نسبت به چگونگی معاد خالی

ت با رحماندوساستفاده از مظاهر طبیعت و با كمک تمثیل این مفهوم را برای كودک عینی میسازند. بعنوان مثال 

رگ م»معاد و زنددی پس از مرگ برای كودكان میپردازد: استفاده از چرخج حیات در طبیعت، به تبیین مسئلج 

بوته هردز نیست/ عمر بوته را پایان/ مثل آن پس از مردن/ زنده میشود انسان/ مثل بوته بعد از مرگ/ عمر بهتری 

 (.4395)رحماندوست، « داریم/ در بهار رستاخیز/ رشد دیگری داریم

فصول مختلف، به طور غیرمستقیم، معاد را در ذهن كودک مجسم میسازد:  یا ابراهیمی با اشاره به ددردونیهای طبیعت در

باز هم باغ سرسبز میشود و ابرهای سرد میروند و آسمان باز آبی میشود/ میشود تکرار باز آن فصلها/ هر كدامش، »

 (.63 :4373)ابراهیمی، « درسی از سوی خداست/ باغ را در فصلها اندیشه كن/ در درخت سیب هم بوی خداست!

از جمله موضوعات دینی كه در اشعار كودک به آن پرداخته شده است، قرآن است. شاعران قرآن و مضامین قرآنی: 

 اقتباس از قرآن در بین كودک با ذكر این مضمون سعی دارند كودكان را به ارزش این كتاب آسمانی، آداه سازند.

 شاعران كودک به دو شکل دیده میشود:

كاردیری الفاظ قرآنی: در این شیوه، شاعران با استناد به آیات قرآن، عالوه بر آشناسازی یم و بهبه شکل مستق -الف

فضای ذهنی كودک با كالم خداوند و بیان تأثیردذاری قرآن در كالم خویش، درحقیقت در پی شاهد آوردن برای 
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 در دامن چشمه»ش ذكر میکنند: اشعارشان هستند و به همین دلیل آیات قرآن را بعنوان سندی برای كالم خوی

 (.39: 4344)رحماندوست، « چشمم افتاد به رود/ ال حول و ال قوه اال باهلل

ای آزاد كه از نوع اشعار كوششی و حاوی تلمیح است بعنوان داهی شاعران به ترجمج یک سوره میپردازند، ترجمه

را  خدایا تو»ی خویش را به نمایش دذاشته است: نمونه، ابراهیمی با اقتباس از سورۀ حمد، اینگونه اوج هنر شاعر

دوست دارم/ خدایا تو را میپرستم!/ و هر لحظه هر جا كه باشم/ همیشه به یاد تو هستم/ تو را دوست دارم خدایا/ 

برای خودت، آری، آری/ نمیخواهم از هیچکس من/ خدایا به غیر از تو یاری/ خدایا مرا كن هدایت/ به راه كسی كه 

ست/ مرا دور كن از بدیها/ و دورم كن از هرچه زشتی است/ تویی صاحب آسمانها/ تو كه خالق این جهانی/ بهشتی ا

تو خوبی و خیلی بزردی/ تو بخشنده و مهربانی/ در آغاز هر چیز و هر كار /خدایا به یاد تو هستم/ و هر صبح و هر 

 (.5-1: 4399)ابراهیمی، « ظهر و هر شب/ خدایا تو را میپرستم

های كودكانج خود به كار برده، آموزش حركات قرآن است تا ز خالقیتهای شاعرانج دیگری كه ابراهیمی در سرودها

ما حركات قرآنی هستیم/ حركتهای آسمانی هستیم/ »از این طریق، كودک را با خوانش مفردات قرآنی آشنا سازد: 

ركتها را ادر بدانی/ میتوانی تو، قرآن بخوانی/ من ما هستیم با هم، یک خانواده/ قرآن خواندن را میکنیم ساده/ ح

زیر  -روی حروفم/ كارم همین است/ من كسره هستم/ شکلم چنین است/ -فتحه هستم/ شکلم چنین است: 

 (.49-4: 4344)ابراهیمی، « حروفم/ كارم همین است...

یک باغ بزرگ میشناسم/ »د: بصورت غیرمستقیم: كه در آن بصورت معماوار به قرآن و آیات آن اشاره میشو -ب

زار پیداست/ هر دوشه و هر كنار این قشنگ، در باغ/ بر سبزه و سبزه باغی كه در آن بهار پیداست/ سی شاپرک

است/ دلهای محمدی در این باغ/ دلهای بهشت آسمانی است/ این باغ بزرگ، باغ باغ/ سرشار از عطر شادمانی 

/ هر برگ و دل و درخت آن هست/ سرشار از آیج خداوند/ این باغ بزرگ، شادی است/ روییده در آن، نهال لبخند

)ابراهیمی،: « هدیه دارد/ از خوبی و عشق و مهر و ایمان/ این باغ بزرگ، مهربان است/ این باغ بزرگ، هست قرآن

4396 :49.) 

ک، دینی در شعر كودهای از دیگر بنمایه معرفی و یادكرد بزرگان دین و معصومین، كربال، شهادت و انتظار:

اشعاری در شأن و منزلت پیامبر و امامان )ع( است. كودكان دوست دارند دربارۀ سردذشت بزردان دین اطالع 

حاصل كنند و از این طریق با شخصیت آنان و نیز آداب و رسوم دینی آشنا شوند. از این رو برخی شاعران كودک 

وع اشعار در مقایسه با دیگر موضوعات دینی، كم است و حتی شاعرانی به معرفی بزردان دینی میپردازند. تعداد این ن

شمارند؛ ابراهیمی بیش از دیگر شاعران مورد مطالعه به معرفی ائمج اطهار اند نیز اندکكه به این موضوع پرداخته

، شهادتخورشید ، آسمان حق، های شبغریب كوچه، ذكر خوش قرآن، بانوی بهشتدر اشعار  پرداخته است. او

نوبهار دل ، شعر آزادی، امید مؤمنان، مهمان خراسان، نماز با زنجیر، مذهب جعفری، پنجمین برگ امامت، باغ نماز
 مورد(. 64و.. به این موضوع پرداخته است ) بوی سیب، انتظار ،ما

ی شخصیتهای دیناست. در شکل اول به مناسبت تولد این نوع اشعار عموماً در دو شکل مدح و مرثیه سروده شده  

یا مبعوث شدن و به امامت رسیدن آنها سروده شده كه لحنی شاد دارد. در این نوع اشعار كودک بدون اینکه 

سد بوی دل، بوی دالب/ میر»شخصیت دینی مورد نظر را بخوبی شناخته باشد، تنها شنوندۀ ستایش از آنهاست: 

خورشید است/ میدرخشد از دور/ شده از این خورشید/  از همه جا/ غرق نور است و طال/ دنبد زرد رضا/ مثل یک

ا، نی)قاسم«( شهر مشهد پرنور/ چشم ما خیره به آن/ قلب ما غرق دعاست/ بر لب پیر و جوان/ یا رضا رضا رضاست

4399 :37.) 
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 هصدای دری»در شکل دوم كه در موضوع سوگ و مرثیج بزردان دینی است، با حال و هوایی غمگین ارائه میشود: 

آید ز هر سو/ بهاری بود و رفت از این جهان او/ همه با بغض میگویند امشب/ علی كو؟ وای علی كو؟ وای علی می

 (.14: 4375)ابراهیمی و همکاران، « كو؟

 اند. در معرفی شخصیتهایاز منظر شخصیتهای دینی نیز پیامبر و امام علی )ع( بیشتر مورد معرفی قرار درفته

اند بر ویژدیهای دینی و شخصیتی شاخص این بزردواران تأكید كنند، بعنوان مثال در ردهدینی، شاعران سعی ك

(، 39: 4396)ابراهیمی، « كودكان را یک یک/ نان و خرما بخشید»نوازی: معرفی حضرت علی )ع( خصوصیات یتیم

از پُر ن و نااز تو ُپر ه را/ هم مانند هر شب سفرز »با(، 46: 4396)ابراهیمی، « او بود كه میبرد/ نان پیش یتیمان»

: 4396)ابراهیمی، « او یار محمد/ او یار خدا بود/»(، یاور پیامبر بودن )ی(: 646: 4379نژاد )شعبانخرما كنی« 

دفتم علی!/ از »(، یاری خواستن از او: 39: 4396)ابراهیمی، « باز در چاه دریست/ باز هم آه كشید»(، تنهایی: 46

 است.( و... مورد تأكید قرار درفته 34: 4399نیا، )قاسم« او مدد/ در راه حق خواستم جای خود برخاستم/ از

منظور همانندسازی آن با دفاع مقدس، توسط شاعران كودک به اشاره به كربال خصوصاً پس از انقالب اسالمی و به

های توصیف»میدانند و « ن زمینهتنها چهرۀ موفق در ای»زاده و زارع بیدكی، رحماندوست را شد. صادقخدمت درفته 

را از عوامل موفقیت « ساده و بکر، شگرد روایی، خارج نشدن از قلمرو زبان كودک و نوجوان و زبان ساده و صمیمی

(. موضوع عاشورا بقدری در نظر او اهمیت دارد 44-49: 4343زاده و زارع بیدكی، او در این موضوع میدانند )صادق

بو/ كنار رود و لب تشنه/ تمام دل پرپر، حسینم كو/ دل سرخ و دل شب»است: سروده  كه آن را به شکل الالیی

/ جان، زینباصغرم الال/ كجایی عمهام الال/ الال، الال دل فردا/ حسین و اكبرم الال/ علیهای او/ الالالال، غنچهغنچه

 (.34: 4377)رحماندوست، « هسکینه دخترم الال/ الال الل، الال، الال، دل الله/ نکن دریه، نکن نال

نکتج مهم در بررسی این موضوع شعری، وجود لحن حماسی است كه تقریباً در دیگر موضوعات دینی شعر كودک 

بیسابقه است، شاعران كودک در توصیف حماسج كربال، با وجود فضای غمناک، از زبانی حماسی برای توصیف بهره 

های خون او مهتاب شد/ باز فصل خون مهتاب آمده/ باز هم عباس طرهنادهان عباس، شعر ناب شد/ ق»اند: درفته

آب شد/ رود از بیحاصلی بیتاب شد/ روز رفت و بار دیگر شب رسید/ موقع تنهایی آب آمده.../ باز دشت كربال بیبی

 (.67-46: 4377)ابراهیمی، « هاها/ در كنار خون سرخ اللهزینب رسید/ كربال پر شد از آه و ناله

پس از پیروزی انقالب و شروع جنگ تحمیلی، توجه شاعران كودک به موضوع شهادت بعنوان یکی از مضامین  

دینی شعر كودک، بیشتر شد و شاعران ادبیات كودک سعی كردند در تصویردری دفاع مقدس خصوصاً مضمون 

ین زبان استفاده كنند. این حال رساترین و صریحترشهادت برای كودكان، از موجزترین و كوتاهترین و در عین 

ت؛ انگیزی پیچیده نیسموضوع بصورت اشعاری واقعگرا مطرح شده و از نظر عناصر زیباشناسی بویژه عنصر خیال

زیرا واقعیتهای ملموس، عینی و درشتناک دوران انقالب و جنگ از خیال شاعران پررنگتر بوده است و در اكثر 

، شاعران بعنوان دفاع مقدس، به این مقوله نگاه میکنند و كمتر به اشعاری كه محور آنها جنگ و شهادت است

 «ای شاد/ به سویت پر كشیدمشهید پاک میهن/ حرف تو را شنیدم/ مثل پرنده»جنبج منفی جنگ توجه دارند: 

 (.4375)ابراهیمی، 

ای حفظ وطن و ارزشهای یکی از مهمترین اهداف اینگونه اشعار، زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ مبارزانی بود كه بر

ده برای شانقالب اسالمی، سرافرازانه جنگیدند و تا پای جان پیش رفتند اما متأسفانه درصد زیادی از اشعار سروده

ای است. استفاده از تصاویر، توصیفات و تشبیهات كلیشهكودكان در موضوع دفاع مقدس، سفارشی و كوششی بوده 

اسم این پسر مهدی است/ اسم خواهرش »دیگر نقاط ضعف اینگونه اشعار است: و تکراری مانند الله و كبوتر از 
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زهراست/ در كنار آنها هم/ یک كبوتر زیباست/ الله در دهان دارد/ آن كبوتر زیبا/ الله در دهان او/ هست یادی از 

 (.4371ماندوست، )رح« بابا..../ هست جای او خالی/ پیش مهدی و زهرا/ دارد آن كبوتر هم/ رنگ و بوی بابا را

 «تو بوی سیب میدهی»و « سبزپوش مهربان»در موضوع انتظار نیز، شاعر شاخص، جعفر ابراهیمی است. او در آثار 

بیا كه چشمهای ما/ بهار انتظار «: »انتظار»به توصیف امام زمان برای كودكان پرداخته است. او سعی دارد مفاهیم 

( 66: 4399)ابراهیمی، « الزمانتو نگاهمان/ تمام انتظار ما/ تویی تو صاحباست/ بسوی ماست/ .... در انتظار مانده

 «ادر بیایی ای عزیز/ شکوفه باز میشود/ دل زمین و آسمان/ پر از نماز میشود«: »زنده شدن دنیا با آمدن حضرت»و 

ها/ میرسی ی از سبزهمیرسی با دامن»نمودار سازد: « بهار»و « دل»( را با تشبیه حضرت به 66: 4399)ابراهیمی، 

در »(، 46: 4396)ابراهیمی، « ای دلفروش مهربان/ تا لباسی نو كنی بر جان خاک/ ای بهار، ای سبزپوش مهربان

، )ابراهیمی« بهار/ تو نوبهار نردسی/ تو اهل كوی عسگری/ تو یاددار نردسی/ كجایی ای بهار مناین جهان بی

4396 :35.) 

 

 گیرینتیجه
كودكان از نظر تفکر مذهبی در سنین از جمله مضامینی كه در شعر كودک به چشم میخورد، مضامین دینی است. 

های مختلفی دارند و در هر مرحله از رشد، نوع نگرش و تفکر آنها در مورد مفاهیم دینی متفاوت مختلف، دوره

ینی هستند. شاعران پس از انقالب در انتقال های متعددی برای انتقال مفاهیم داست؛ بنابراین نیازمند به شیوه

مفاهیم دینی )با تأكید بر پنج شاعر برجستج شعر كودک و نوجوان: جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، افسانه 

ویی، دنیا( از روشهای غیرمستقیمی مانند دعا از زبان حیوانات، خاطرهنژاد، اسداهلل شعبانی و شکوه قاسمشعبان

 اند.پاسخ، دفتگو، چیستان، داستانهای دینی و داستان از زبان حیوانات استفاده كردهشیوۀ پرسش و 

جامعج آماری این تحقیق تمام اشعاری است كه در مورد اشعار كودک توسط كانون پرورش فکری كودكان و 

ان سط ناشرنوجوانان در دهج شصت و هفتاد چاپ شده است؛ بعالوه برای كامل شدن تحقیق، برخی كتابها كه تو

شعر بررسی شد كه به نظر میرسد با توجه به  4174اند نیز مورد مطالعه قرار درفت و مجموعاً خصوصی چاپ شده

 تعداد و كمیت آن، بتوان درخصوی اندیشج دینی در شعر كودک، قابلیت استناد و اظهارنظر علمی داشته باشد.

نها به موضوعات دینی مربوط بودند كه با توجه به شعر( آ 674) %44/49از مجموع اشعار مورد بررسی، تنها 

بندی رشد تفکر مذهبی كودک به سه دورۀ شهودی )هفت تا هشت سالگی(، عینی )هشت تا چهارده سالگی( تقسیم

های سنی زیر چهارده و انتزاعی )چهارده سالگی به بعد(، كم بودن اشعار مذهبی با موضوعات انتزاعی برای دروه

 الف، ب، ج و د( طبیعی و منطقی به نظر میرسد. هایهسال )درو

شعر  414، و «ب»شعر مربوط به دروه سنی  45، «الف»شعر مربوط به دروه سنی  36شعر مورد بررسی،  674از 

های سنی كودكان، است. به عبارت دیگر، نسبت اشعار مذهبی و دینی در دروه« د»و « ج»مربوط به دروه سنی 

است، یعنی هرچه سن كودک بیشتر میشود، اشعار دینی بیشتری برای او سروده شده  بطور تصاعدی باال رفته

 است.

 مضامین قرآنی شخصیتهای دینی اعمال دینی دعا و مناجات خداشناسی گروه سنی

 مورد 6 مورد 3 مورد 6 مورد 1 مورد 64 الف

 مورد 5 مورد 7 مورد 41 مورد 46 مورد 57 ب

 مورد 4 مورد 47 مورد 49 مورد 63 مورد 96 ج و د



 637-654 صص ،99، شماره پیاپی 44، دوره 4156ادب(؛ شهریور  سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار  / 655

به ترتیب موضوعات خداشناسی، دعا و مناجات، اعمال دینی، شخصیتهای دینی، و از منظر بسامد موضوعات دینی، 

قرآن و مضامین قرآنی بیشترین فراوانی را دارا هستند. بیشترین بسامد مربوط به موضوع خداشناسی و كمترین 

 آن مربوط به موضوع مضامین قرآنی است.

 

دعا و  خداشناسی موضوع

 مناجات

 مضامین قرآنی شخصیتهای دینی اعمال دینی

 %5 %46 %47 %44 %14 درصد

 

خداشناسی مهمترین موضوعی است كه توجه شاعران مورد بررسی را در مضامین دینی به خود جلب كرده است. 

مورد بررسی( از سوی دیگر باعث های سنی انتزاعی بودن این مفهوم از یک سو و درک غیرانتزاعی كودک )دروه

 ها برای كودک، یعنیهای ملموس و عینی مخصوصاً آشناترین پدیدهشده شاعران، این مفهوم را در ارتباط با پدیده

طبیعت و مادر آن هم به شکل خیلی كلی مطرح كنند. بعنوان نمونه، تمامی شاعران مورد بررسی، برای بیان مفهوم 

اند. به نظر میرسد اشعاری از این دست نمیتوانند نیاز كودک را از طبیعت بهره درفته «بزردی خداوند»انتزاعی 

، در حقیقت شاعران كودک و نوجوان در برآورده سازند؛ زیرا فضای عمومی اكثر این اشعار شبیه و تکراری است

ن ای عاطفی و احساسی به ایاند و بیشتر از جنبهای و شعاری شدهبرخورد با مسائل مذهبی دچار نوعی نگاه كلیشه

اند و در نتیجه كمکی به حل مشکالت كودكان و نوجوانان در این زمینه نشده و بسیاری از موضوعات پرداخته

 پاسخ میماند.پرسشهای آنان بی

رابطج انسان با خدا در اشعار كودک، در شکل دعا تجلی مییابد. دعاهای موجود در اشعار كودكان را میتوان به دو 

دستج دعاهای شخصی غیرمادی و دعاهای همگانی غیرمادی تقسیم كرد. در شکل نخست، كودكان به علت فطرت 

 پاک خود، خواهان پاكی دل خود هستند و در شکل دوم كودک برای عموم انسانها دعا خیر میکند.

ج اختصای دارد. در موضوع اعمال و احکام دینی، بیشترین بسامد به موضوع نماز و كمترین آن به موضوع ح

شاعران در بیان مضامین اعمال عبادی نیز از طبیعت كمک میگیرند، بعنوان مثال، طبیعت و اجزای آن را در حال 

 دویی، كودكان را با این امورهای عبادی والدین و خود در شکل خاطرهنماز میبیند و سعی میکنند با بیان تجربه

 جبار كودكان را به اعمال عبادی دعوت كنند.آشنا كنند و به شکلی غیرمستقیم و بدون ا

ها در اشعار جعفر ابراهیمی دیده میشود، ابراهیمی در درخصوی مضامین شخصیتهای دینی، بیشترین نمونه

در چهارده قطعه شعر به معرفی چهارده معصوم پرداخته است. وی سعی كرده « تو بوی سیب میدهی»مجموعج 

زبانی كودكانه به مخاطب منتقل كند، اما تنها به اطالعات تاریخی اكتفا میکند و  نکات برجستج هریک از ائمه را با

 اكتفا میکند؛ بدون اینکه تصویر درست و كاملی از آنان -بر مبنای یک حکایت تاریخی-به ستایش این شخصیتها 

یشتر اند و در اشعارشان بدر ذهن كودكان ایجاد كرده باشد. شاعران دیگر نیز عمدتاً به توصیف پیامبر )ی( پرداخته

 بر مهربانی و محبت پیامبر )ی( تأكید دارند.

بسامد زیادی در اشعار كودكانج جعفر ابراهیمی مضامین قرآنی، بخشی از محتوای شعر كودک را تشکیل میدهد كه 

ایفای وظایف دینی  سازی كودک برایهای اسالمی، شناساندن بزردان دین و آمادهبا هدف القای آموزهدارد. این مضامین 

های دینی آشنا كند و از آنجا كه مخاطب استفاده میشود. شاعران با الهام از قرآن كریم سعی دارند كودک را با دین و اندیشه

هنوز به مرحلج تکامل ذهنی و درک مفاهیم انتزاعی نرسیده است و قادر به قضاوتهای اخالقی نیست، شاعران از قرآن متناسب 
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دیری هرههای سنی، بای است كه با رشد دروهرک او بهره میگیرند. سیر مضامین قرآنی در شعر كودک، به دونهبا شناخت و د

 از این مضامین نیز بیشتر میشود و اغلب مضامینی به كار درفته میشود كه برای كودكان ملموستر باشد.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی جلیل نظریآقای دكتر   است.شده استخراج یاسوج

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان منشسارا وثوقیاناند. سركار خانم بوده

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده زادهآقای دكتر محمدهادی خالقاند. داشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته
 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه یاسوجآزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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