
 

 
 
 
 

كودك و نوجوان انتشارات ر هاي شعهاي خداشناسي در كتاببررسي راه

 1387تا  1376هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال

* 

**    

 چكيده

كودك و نوجوان بود. به اين منظور با شناسي موجود در شعر هاي خداهدف از مطالعه حاضر، بررسي راه

هفده كتاب شعر كه اشعار آنها در رابطه با خدا  جو در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، و جست

، در انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1376-1387هاي سروده شده و در فواصل سال

مطالعه حاضر تحليل محتواي كيفي قياسي بود كه واحد به چاپ رسيده است، بررسي شد. روش پژوهش 

هاي خداشناسي (تجلي تحليل، شعر، در نظر گرفته شد. تحليل اشعار با توجه به  چهار مقولة مربوط به راه

ها و بحث زيباشناسي، هدايت تكويني،  بازگشت همة موجودات به سوي خدا و تسبيح خدا در همة پديده

ت. همچنين تالش شده است تناسب بين اشعار سروده شده و گروه سني همة موجودات) انجام گرف

هاي خداشناسي كودك و نوجوان بر اساس مراحل رشد شناختي پياژه نيز كاويده شود. نتايج نشان داد راه

تا » ب«بيان شده در اشعار كودك و نوجوان وجود دارد. بيشتر مفاهيم ذكر شده، مربوط به گروه سني 

-تر در گروه سني الف نيز ديده ميبرخي از مفاهيم متعلق به اين سه گروه، با بياني سادهاست؛ اما » د«

تر از درك كودك است. همچنين شود. در بعضي از اشعار، مفاهيم ذكر شده، باالتر و در برخي موارد پايين

 كشد. چالش مي گيرد و كودك را به تفكر وتري ميرود، شعر، جنبة انتزاعيهر چه گروه سني باالتر مي
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 مقدمه

كشـاند:  انسان، فطرتاً به دنبال خداست و همين ميل فطري او را سوي به خداشناسي مي
النَّاس علَيها لَا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الـدينُ  فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ  «

فطـرت دل، يعنـي انسـان بـه حسـب      ). «30(روم، »  يعلَمـونَ  الْقَيم ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ ال 
هـر آدمـي بـه    و ساختمان خاص روحي خود، متمايل و خواهان خدا آفريده شده است 

شناسد بدون اينكـه نيـازي بـه    اصلي روحي خود خدا را ميمقتضاي خلقت و ساختمان 
). اهميـت  68، ص1382(طباطبـايي،  » اكتساب و تحصيل علـوم مقـدماتي داشـته باشـد    

اســت و » رب«هــاي مختلــف قابــل بررســي اســت؛ اول اينكــه او خداشناســي از جنبــه
» مربـي «توانـد از  همة عالم از جمله انسان به دست اوست. انسان چگونه مـي » ربوبيت«

نيازي كه غناي او همة عالم را احاطه كـرده و نيازمنـد   واقعي خود غافل باشد؟ مربيِ بي
). 15(فـاطر،  »  واللَّه هو الْغَني الْحميد اللَّهأَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَرَاء إِلَى  اي«خود ساخته است 

پذير نيست. كسي كه خـدا   امكان »خود«يابي به تر از همه، بدون شناخت خدا، دستمهم
ايماني ناشي از عدم شـناخت پروردگـار، دچـار غفلـت از او      را نشناسد، به دليل سست

بـرد كـه از يـاد    او را از يادش مي »خود«شود و كسي كه از خدا غافل شود، خدا نيز مي
أُولَئك هم  أَنفُسهمساهم تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَن ولَا«ظلمي بزرگ است:  »خود«بردن 

هـاي خداشناسـي منجـر    ). درك اهميت خداشناسي به شناخت راه19(حشر،  »الْفَاسقُونَ
هاي خداشناسي پيش روي بشر، فراوان است، به طور كلـي دو نـوع   شود. با اينكه راهمي

شناخت قابل تصور است: حصولي و حضوري. شناخت حصولي، يعني شناخت خدا به 
-واسطة عقل، برهان و استدالل و شناخت حضوري، به اين معني است كه ما خدا را بي

هاي ديني ). بر همين مبنا، آموزه29، ص1380واسطه و با شهود بشناسيم (سيد هاشمي، 
كنند؛ براي مثال قرآن كريم در آيات متعـددي،  هاي خداشناسي را بر ما آشكار ميما، راه

در خود و جهان بپردازنـد و از ايـن راه، پروردگـار خـود را      خواهد به تفكراز مردم مي
). 54(فصـلت،  » يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ  حتَّىآياتنَا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسهِم  سنُرِيهِم«بشناسند: 

هـايي بيـان شـده    در رويكرد و متون فلسفه و عرفان اسالمي براي شناخت خداونـد راه 
هاي اساسي شـناخت خـدا را   ) در رويكردي عرفاني، يكي از راه1389عربي ( ناست؛ اب

خلق عين حق است و «كند؛ به اين معنا كه ها بيان ميدرك تجلي خداوند در همة پديده
نه چنان است كه خالقي باشد و مخلوقي جدا از او. خالق و مخلوق از هم جدا نيسـتند.  
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اي جدا از خدا نيست بلكه خود خداسـت كـه   هعالم وجود، پرتو تجلي حق است. ساخت
هاي ديگر شناخت خدا كـه در متـون   همچنين از راه». شودگر ميدر صورت عالم جلوه

اسالمي به آن اشاره شده، توجه به هدايت تكويني خداونـد اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه       
آن را  هايشآفريند و با توجه به ويژگيخداوند هر موجودي را براي هدفي حكيمانه مي

). همچنـين شـهيد مطهـري در    18، ص1378كند ( مطهري، به سوي هدفش هدايت مي
به بازگشت همه موجودات به سوي خدا  ،آثار مجموعهو  يديتوح ينيبجهانآثار خود، 

هاي شناخت خداوند اشاره كرده اسـت. ايشـان   و تسبيح همه موجودات به عنوان روش
ي موجـودات، بـا   دارد و همه» به سوي اويي«و  »از اويي«معتقدند كه جهان يك ماهيت 

يابند و تسبيح موجـودات، بـه معنـاي    بازگشت به سوي او به سوي يك مركز تكامل مي
 ستايش و عبادت همة مخلوقات در برابر پروردگار از روي آگاهي و شعور است.  

صـر  شناسي به عنوان يك عن ة توجه به زيباييمسئلكريمي در تربيت ديني كودكان به 
شناسـي در   هدف از عنصـر زيبـايي  « :اساسي، توجه وافري نموده است. وي معتقد است

تربيت اين است كه هرگونه اثر تربيتي در قالب رفتـار، كـالم، الگـو، نصـيحت، تجربـه،      
اي زيبا با تصاويري دلنشين همراه با لحظات جذبه از درون متربـي   آموزش و ... به پرده

هـا و   ترين رفتارها و پيام ترين و درست ، حقيقي نيتر مهم صورت  نيا ريدر غبدل شود. 
هاي كار تربيتي در مراحل بعـدي را نيـز    ها نه تنها موثر نخواهد بود، بلكه زمينه نصيحت
). بنابراين، در بحث آشنايي كودكان بـا خـدا،   97، ص1385(كريمي،  ».سازد يمنامساعد 

 هاي اطراف جلب نمود. ك را به زيباييهم بايد نحوة آشنايي زيبا باشد و هم توجه كود
هـاي تجلـي خـدا در    تواند به مقولههاي خداشناسي ميبا توجه به آنچه بيان شد، راه

ها، زيباشناسي، هدايت تكويني، بازگشت همه موجـودات بـه سـوي خـدا و     همه پديده
ـ بندي شود. در پژوهش حاضر نيز اين مقوله تسبيح همة موجودات دسته ل ها مبناي تحلي

 .اند گرفتهاشعار قرار 
هـاي  شود كه بهترين زمـان آمـوزش مفهـوم خـدا و راه    اكنون اين پرسش مطرح مي

شـك بهتـرين زمـان،    خداشناسي چه زماني است و شيوة آموزش بايد چگونه باشد؟ بي
دهـد و در درك معنـاي   دوران كودكي است؛ زيرا اعتقاد به خدا، به زندگي او جهت مي

آمـوختن خـدا، يعنـي زنـدگي بـه نـوعي ديگـر و        «زندگي، بسيار كمـك كننـده اسـت    
گيـري مبتنـي بـر     برخورداري از زيستي همراه با معنا، اميد، تعهدات ارزشمند و تصـميم 
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ها و پيروي  انديشه، رشد معنوي و اخالقي بر اثر احساس حضور خداوند در تمام مكان
؛ بـه نقـل از رحيميـان و همكـاران،      7، ص1388(ياب، » شود يم از دستورات او محقق

بخش است. كودكي كه خـدا را عاشـق،   ). همچنين اعتقاد به خدا هويت134، ص 1389
آيد. اين  مي فردي با او بربه ي منحصر داند، در صدد ايجاد رابطهحامي و حافظ خود مي

هويتي مسـتقل تصـور كنـد. آشـنا     شود كودك براي خود بودن، سبب ميفرد به منحصر 
شناسي نيز مهـم  كردن كودك با خدا نه تنها از بعد مذهبي، بلكه از نظر شخصيتي و روان

زيـرا ديـن،    آيـد؛ است. به سخن ديگر، تربيت ديني نوعي تربيت شخصيتي به شمار مي
ساز است. آنچه از اهميت خاصي برخوردار است، چگونگي آموزش اين مفهوم به انسان

شـناختي كـودك   ت. بايد خدا و خداشناسي، متناسب با درك، فهـم و مراحـل زبـان   اوس
شـود و در چگـونگي آشـنايي    شناسي روشـن مـي  باشد. از اين روست كه اهميت روان

آموزد در هر دورة سني، چـه  كند و به ما ميكودك با مفهوم خدا، نقش به سزايي ايفا مي
سان زيادي دربـارة مراحـل رشـد شـناختي     شنامفاهيمي را بايد به كودك آموخت. روان

ترين آنها پيـاژه اسـت. از ديـدگاه پيـاژه، كـودك      اند كه يكي از برجستهكودك كار كرده
 هايي دارد:                         كند كه هر كدام ويژگيچهار مرحله رشد شناختي را طي مي

ارهـاي غيـر   حركتـي بـه رفت   -سالگي): تفكر حسي 2حركتي (از تولد تا  -. حسي1
كند و كودك در اين مرحله، قادر نيست دنياي خارج را در ذهن بسازد كالمي، اشاره مي

                                              .)77، ص1388(سيف، 
سالگي): كودكان در اين مرحله، هنوز قادر به تفكر عملياتي  7تا  2عملياتي (. پيش2

له كودك توانايي استفاده از نمـاد (بـه طـور خـاص نمـاد      يا منطقي نيستند. در اين مرح
. البته كودك قادر به تفكر انتزاعي نيست بنابراين، تفكر هنـوز  آورد يمزباني) را به دست 

كه گويا جاندار  كند يمعيني است. كودك در اين سن جاندارپندار (با اشياء طوري رفتار 
ي ديگران قرار دهـد و دنيـا را از ديـد    تواند خود را به جا (نمي خود مركزگراهستند) و 

 توانـد  ينمديگران بنگرد) است. همچنين تفكر او هنوز به مفهوم بقاء شي نرسيده است (
درك كند كه به رغم ايجاد تغيير در شكل ظاهري يا وضع مكاني شي، اگر به آن چيـزي  

 ).79( همان، ص شود ينماضافه و يا از آن كم نشود، در مقدار آن تغييري ايجاد 
سالگي): كودك در اين مرحله، از عهـدة حـل كـردن     11تا  7. عمليات محسوس (3

آيد، اما قادر به حل كردن مسايل انتزاعي نيست. در واقع، كـودك در  مسائل عيني بر مي
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اين سن توانايي انجام عمل منطقي را دارد اما اين عمل را بر اسـاس امـور محسـوس و    
رحله به نگهـداري ذهنـي رسـيده اسـت و محـدوديت      دهد. كودك اين معيني انجام مي

                                                                                .)83گروه سني قبل را ندارد (همان، ص
سالگي): در آخرين مرحلة رشـد ذهنـي، كـودك بـه      15تا  11. عمليات صوري (4 

كنـد. كودكـان در ايـن مرحلـه      تزاعي را كسب ميتدريج، توانايي تفكر بر حسب امور ان
قياسـي را بـه كـار بندنـد. از نظـر       -ايشوند تفكر عملي مبتني بر روش  فرضيهقادر مي

مستلزم رسيدن كودك، بـه مرحلـة تفكـر     ]خدا[پياژه، يادگيري مفاهيم و اصول انتزاعي، 
انتزاعي رسيده باشـند،  انتزاعي است. بر طبق اين نظريه، تنها كودكاني كه به مرحلة تفكر 

تـر  توانند بر مطالب انتزاعي تسلط يابند و كودكان مرحلـة پـايين  (يازده سال به باال)، مي
(شش تا يازده سالگي) تنها قادر به درك مفاهيم عيني يا محسوس هسـتند، زيـرا تفكـر    

 ).84پذيرد (همان، صآنان در قالب امور و اشياي محسوس انجام مي
اي گيري مفهوم خداوند در كودكان سهم ويـژه ، در تبيين شكلمراحل رشد شناختي 

 .گـذرد  يمـ دارد. از ديدگاه تحول شناختي، ادراك مفهوم خداوند در كودكان از مراحلي 
شـدن،   تـر  بـزرگ انگارانه) دارند با كمي  ادراك آنتروپومورفيك (انسان تر كوچككودكان 

و در حدود سن يـازده، دوازده سـالگي ادراك انتزاعـي بـه      شود يمادراك آنها سمبليك 
پس بر اسـاس  ). 1383كند (خوشبخت و مزيدي، گيري ميمعناي واقعي شروع به شكل

خداي كودك، در ابتدا انساني اسـت كـه در آسـمان زنـدگي     «نظرية رشد شناختي پياژه 
د، جسماني نيسـت،  شود كه شكل نداركند. اين انسان، به تدريج به سمبلي تبديل ميمي

داند و بر همه چيز توانايي دارد و در نهايت به يـك مفهـوم انتزاعـي    اما همه چيز را مي
). 72-73، ص1386: بـه نقـل از طباطبـايي و همكـاران،     1929(پيـاژه، » شـود تبديل مـي 
ي  اسـت؛   ا مرحلـه براساس نظر پياژه، شناخت انسان بر پاية سن و به صـورت  بنابراين، 

ه سطح رشد شناختي در مراحل اوليه به حدي اسـت كـه فـرد قـادر بـه      بدين صورت ك
رسـد كـه    درك مسائل عيني است و با افزايش سن و گذر از مراحلـي بـه سـطحي مـي    

تر از  ضمن درك مفاهيم انتزاعي، انتزاعي نيز بيانديشد. بنابراين، كودكان كوچك تواند يم
انند مفاهيم انتزاعي را درك كننـد.  اند كه بتو نظر رشد شناختي به سطحي از رشد نرسيده

در مورد درك مفهوم خدا نيز كه مفهومي انتزاعي است چنين است و بايد از محتواهـا و  
يي  استفاده نمود كه با سطح رشد شناختي آنهـا متناسـب باشـد (خوشـبخت و     ها روش

 ).  1383مزيدي، 
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رد. اگـر خـدا   هاي خداشناسي به كودك اهميت بسياري داچگونگي انتقال خدا و راه
هـاي  كنيم، به او نشان دهـيم و از مضـامين و روش  ترها درك ميگونه كه ما بزرگرا آن
ي  دار نيـ داي به يادگيري اين مفهوم و به تبع آن، به اي استفاده كنيم، كودك عالقهكليشه

هاي تازه را سنجيد؛ مـثأل از بيـان غيـر مسـتقيم     كه بايد راه  نجاستيانشان نخواهد داد. 
مك گرفت و خود كودك را در جريان يادگيري شركت داد و از راه عشـق و مهربـاني   ك

چه كودك بيش از هر چيز ديگر به آن احتيـاج دارد،  اين مفهوم را به او القا كرد؛ زيرا آن
تواند راهـي مناسـب، در   . از اين منظر، ادبيات مي)1385كريمي، عشق و مهرباني است (

هاي ادبي رايج ، يعني شعر و داستان، شـعر بـه   باشد. در گونهگونه مفاهيم يادگيري اين 
توانـد  هاي زيباشناسانه مانند موسيقي و صور خيال و بار عـاطفي زيـاد مـي   دليل ويژگي

 تري در آموزش مفهوم خدا به كودك باشد.  نقش مؤثر
هاي اخيـر، توجـه بـه مفهـوم خـدا در دورة كـودكي، مـورد توجـه بـوده و          در سال

شناسـي و ادبيـات صـورت گرفتـه اسـت.      ي در ابعاد مختلف از جملـه روان هايپژوهش
رسد كه مفاهيم ديني در ادبيـات كـودك   )، در پژوهشي به اين نتيجه مي1378حجواني (

انتقـال مفـاهيم دينـي بـه صـورتي كـه مـا         صـرفاً بايد غيرمستقيم  مطرح شود و هدف، 
) معتقـد اسـت در   1379مـي ( كنيم نباشـد در پژوهشـي ديگـر، نعي   ترها، درك مي بزرگ

آموزش مفهوم خدا به كودك، ابتدا بايد با او ارتبـاط عـاطفي برقـرار كـرد، سـپس روح      
كودك را كشف و تسخير نمود و او را به سوي كشف خدا سوق داد. كودك بايـد خـدا   

ي  و دور از دسترس معرفي افتنيدست نارا از راه عرفان پيدا كند. نبايد خدا را موجودي 
توان به خوشبخت شناسي  ميي روانهاي صورت گرفته در زمينهز جمله پژوهشكرد. ا

سـاله بـه    12تا  4ي  كودكان ها ينقاش)، اشاره كرد. آنان ضمن بررسي 1383و مزيدي (
اين نتيجه رسيدند كه ادراك كودكان از خداوند از همـان مراحلـي كـه پيـاژه از آن نـام      

انگارانـه)   ادراك آنتروپومورفيـك (انسـان   تـر  وچكككودكان ، يعني كند يمتبعيت  برد يم
. آنهـا در ترسـيم خداونـد ابـر،     شود يمشدن ادراك آنها سمبليك  تر بزرگدارند با كمي 

 -آسمان، خانة خدا، دعا ، نعمات خداوند و... را نقاشي كردنـد. در حـدود سـن يـازده     
كنـد. كودكـان در   ميگيري دوازده سالگي ادراك انتزاعي به معناي واقعي شروع به شكل

هم چنين با توجه بـه ماهيـت    توان ترسيم كرد؛اين سن عنوان كردند كه خداوند را نمي
هـاي   ادبيات و نقش آن در آموزش مفاهيم مذهبي به كودك، اين پژوهش، به بررسي راه
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پردازد و در صدد پاسـخگويي بـه سـوال زيـر     خداشناسي در شعر كودك و نوجوان مي
 :باشد يم

ي  خداشناسي (تجلي خدا در همه ها راههاي سني الف، ب، ج و د، به گروه با توجه
ها، زيباشناسي، هدايت تكويني، بازگشت همه موجودات به سوي خـدا و تسـبيح   پديده

 شود؟همة موجودات) در اشعار سروده شده براي كودكان و نوجوانان چگونه بيان مي

 پژوهش   روش

 1387 -1376هـاي  ز پانزده كتـاب شـعر كـه در سـال    در اين مقاله، شعر دوازده شاعر ا
» الـف، ب، ج و د «انـد، در چهـار گـروه سـني     دربارة مفاهيم خداشناسي شـعر سـروده  

ارزيابي شد. اين شاعران عبارتند از: جعفر ابراهيمي، مريم اسـالمي، غالمرضـا بكتـاش،    
، آبـادي، مصـطفي رحماندوسـت   محمود پوروهاب، محمد حسن حسيني، پروين دولت

 نيا، ناصركشاورز، داوود لطف اهللا و مهدي مرادي.اسداهللا شعباني، شكوه قاسم
پژوهش حاضر يك پژوهش كيفي است كه با روش تحليل محتوا انجام گرفته است. 

هاي تحليل محتوا ارائه كرده، تحليـل   ) از روش2000( 1بندي كه ميرينگ بر اساس تقسيم
ليـل محتـواي كيفـي اسـتقرايي و تحليـل      محتوا به سه شكل تحليل محتـواي كمـي، تح  

پژوهشگر خود به اسـتخراج   ،اييقرتدر الگوي اسمحتواي كيفي قياسي قابل انجام است. 
شـده كـه   تنظـيم  پـيش  هاي ازمقوله برد الگوي قياسي بر مبنايركا كند.ها اقدام ميمؤلفه

 ،ايـن الگـو   . پژوهشـگر در كـاربرد  پـذيرد صـورت مـي   ،اندطور نظري استخراج شده به
براي انجـام ايـن پـژوهش از روش تحليـل      كند.ررسي ميبها را در ارتباط با متن  مقوله

محتواي كيفي قياسي استفاده شد و واحد تحليل، شـعر، در نظـر گرفتـه شـد. تحليـل و      
ها، زيبا شناسي، هدايت ي  تجلي خدا در همه پديدهها مقولهبندي اشعار با توجه به طبقه

شت همه موجودات به سوي خدا و تسبيح همة موجودات (كـه از جملـه   تكويني، بازگ
بيني توحيـدي اسـالمي اسـت)،    هاي خداشناسي بيان شده در عرفان اسالمي و جهانراه

صورت گرفت. همچنين تالش شد تناسب بين اشعار سروده شده و گروه سني مخاطب 
 با توجه به نظرية رشد شناختي پياژه، نيز كاويده شود.

الزم به ذكر است كه كتب ادبيات كودك و نوجوان با توجه به گروه سـني مخاطبـان   

                                                           
1. Mayring 
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شوند كه در تطابق با مراحل رشد شـناختي  بندي مي به چهار گروه الف، ب، ج و د طبقه
در مرحلة عمليـات عينـي و   » ب و ج«عملياتي، گروه  در مرحلة پيش» الف«پياژه، گروه 

 گيرند. عي قرار ميعمليات انتزا در مرحلة » د«گروه 

 بررسي و بحث و نتايج

هاي خداشناسي (تجلـي خـدا   هاي راهدر اين قسمت، نتايج تحليل اشعار بر اساس مقوله
، زيبا شناسي، هـدايت تكـويني، بازگشـت همـه موجـودات بـه سـوي        ها دهيپددر همه 

هاي گروه سـني مخاطـب شـعر، بـه طـور      خداست و تسبيح همة موجودات) و ويژگي
 هاي سني مختلف ( الف، ب، ج و د) آورده شده است.در گروه جداگانه

 هاي پديده. تجلي خدا در همه1

 .انسان و طبيعت 1-1
 »الف« گروه سني  .1-1-1
 پرنده شه مي وقت يه

زنه از  جا/ هم رو زمين/ هم تو هوا/ يه وقت ميشه جوونه/ سر مي  خدا كجاست/ در همه
تيـك   تـي  تيـك  سـازه آشـيونه/ تـي    تو دل مـن مـي   شه پرنده/ دل تنگ دونه/ يه وقت مي

 ).13، ص1385خونه (شعباني،  مي
 خدا يجا

»/ براي اين/ دالي مـا مهربونـه  «مامان ميگه: »/ خدا توي دالمونه«بابا جونم به من ميگه:/ 
گيـره/ تـوي دلـي كـه     ي يه قلكه/ چه طوري اون جـا مـي  جاي خدا چه كوچكه/ اندازه

ترسـم نكنـه/ دلـم يـه     ونم/ هميشه در دل منه/ فقط مـي كوچكه؟/  چه خوبه كه خدا ج
 ).20، ص1385روزي بشكنه (كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 

 اينجا تا آسمون از
زني هميشه/ به كه با مني هميشه/ يواشكي تو گوشم/ حرف مي /دونم، خداجون!من مي

/ درسـته يـا   من ميگي چي خوبه/ چه كاري كار  زشتي سـت/ نشـون ميـدي كـه راهـم     
 ).26، ص1385درست نيست (قاسم نيا، 

خـدا  «هـايش اشـاره دارد.   پديده» همة«به تجلي خدا در » شه پرنده يه وقت مي«شعر 
يكي از سؤاالت رايج كودكان اين گروه سني، در رابطـه بـا مفهـوم خداسـت.      »كجاست
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خدا را در محدودة اند و  اين سؤال بيانگر اين است كه آنها هنوز به تفكر انتزاعي نرسيده
» جـا   در همـه «). پاسخ به اين سؤال، 199، ص1380كنند (سيف، مكاني خاصي درك مي

سالي است.؛ اما چـون كـودك هنـوز بـه ايـن      متناسب با درك تفكر انتزاعي دورة بزرگ
-، برايش سنگين است، شاعر به تجلي خدا در پديـده »همه«سطح تفكر نرسيده و مفهوم

كند. همچنين در اين شعر، خدا همانند نه، پرنده، دل و ... اشاره ميهاي عيني، مانند جوا
انسان حرف مي زند و مانند بزرگترهاي دانا به كودكان راه درست را نشان مي دهد كـه  
اين موضوع متناسب با ادراك آنترپومورفيك كودكان اين سن، از خدا است (اين ويژگي 

هاي زباني و شناختي شعر متناسب با ويژگيدر دو شعر ديگر هم وجود دارد). زبان اين 
تواند تأثير زيادي در درك مفهوم خدا داشـته باشـد.   اين گروه سني است. زبان شعر، مي

ي موازنـه بـه وسـيله   «هاي بـه كـار رفتـه در ايـن اشـعار،      به همين دليل يكي از تكنيك
زبـان و مفـاهيم   هاي بسيار رايج، در كودكانه كردن است. اين تكنيك از شيوه» برشمردن

در بيـت  » هـم، هـم  «). حروف ربط مزدوج 346، ص1385شعر كودك است (سالجقه، 
يـه وقـت ميشـه    «در بيـت  » يه وقت ميشه و يه وقـت ميشـه  «هم رو زمين/ هم تو هوا، 

ي هـاي دوگانـه  ، تركيـب »شـه پرنـده   زنه از دل تنگ دونه/ يه وقـت مـي   جوونه/ سر مي
هـاي متضـاد   ، تركيـب »خونـه  تيك مـي  تي تيك تي«در مصرع » تيكتيك تيتي«شمارشي 

ي حاكي از ايـن تكنيـك اسـت. نكتـه    » هم رو زمين/ هم تو هوا«در بيت » زمين و هوا«
است؛ به اين معني كه كـودك  » مفاخره«گيري از ديگر در كودكانه كردن زبان شعر، بهره

يرا بر بار عـاطفي  شود. اين ويژگي را نبايد منفي تلقي كرد؛ زبراي خود مالكيت قايل مي
و » مـن «شناسـي، بـه شـناخت    گذارد. ايـن اصـل در روان  شعر و زبان كودكانه تأثير مي

يـه وقـت ميشـه    «). بـراي مثـال، در شـعر    394شود (همان، ص طلبي اطالق ميمالكيت
سازد، به خود منحصر اي كه در دلش آشيانه مي، كودك، تبديل شدن خدا به پرنده»پرنده

 كند.مي
متجلـي اسـت. بيـان شـعر بسـيار       -كودك -، خدا در دل انسان»جاي خدا«در شعر 

يكـي  «كند تر ميبار عاطفي شعر را پررنگ» مادر«و » دل«ي سويي واژهعاطفي است. هم
هاي عـاطفي در شـعر كـودك و نوجـوان، مـادر اسـت كـه طبـق         مايهترين نقشاز قوي
گي كودك و نوجوان و به طور كلـي  مانند در زندشناختي، تأثيري بيهاي نقد روان نظريه

شناسي از جمله فرويـد و  انسان دارد و با توجه به آراي بسياري از دانشمندان علم روان
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مالني، نخستين ابژة عشق است. بيان پيوندهاي عاطفي ميان مادر و كودك و نوجوان در 
 همـان، » ( شعر اين گروه سني نقش مهمي در سـطح عـاطفي و تأثيرگـذاري شـعر دارد    

هاي مذهبي كه كودك در خانواده با آن مواجه است نيز در اين ). ردپاي آموزش279ص
 » بابا جونم به من ميگه.../ مامان ميگه...«شود.:شعر ديده مي
كودك متجلي است. شاعر ضمن اينكه » وجود«خدا در » از آسمون تا اينجا«در شعر 

ي آمـوزش اخـالق را نيـز در    خواهد خدا را به كودك بسيار نزديك نشان دهد، نـوع مي
كند. ردپاي دو آيه از قرآن كريم در ايـن شـعر محسـوس اسـت: اول     شعر خود بيان مي

) و دوم نفـس لوامـة   17  (ق،»  ونَحنُ أَقْرَب إِلَيه منْ حبـلِ الْورِيـد  «نزديكي خدا به انسان 
» فُجورهـا وتَقْواهـا   فَأَلْهمهـا «كند. هاي خوب و بد را به او الهام ميانسان كه خداوند كار

). بنابراين، خداي كودك آن قدر به او نزديك اسـت كـه در گوشـش زمزمـه     8(شمس، 
 دهد.  تر، راه خوب و بد را به او نشان ميگويد واز همه مهمكند، با او سخن مي مي

-در اشعار مربوط به اين گروه سني، خدا با رويكردي عاطفي به كودك معرفـي مـي  

انـد. شـاعران در هـر    شود. مصداق اين نكته، زاوية ديدي است كه شاعران انتخاب كرده
نشينند و به جـاي  كنند، به جاي كودك ميسه شعر، از زاوية ديد اول شخص استفاده مي

كند. تأثيرگذاري شعر بـيش از  گويند كه اين امر بار عاطفي شعر را بيشتر مياو سخن مي
ن آن است؛ يعني استفاده از زباني كه كودك خود، از آن به طور هر چيز، مديون شيوة بيا

كند؛ در واقـع شـيوة ملمـوس و عاميانـة زبـان گفتـاري، در شناسـايي        مرتب استفاده مي
طور كه از تعريف زبان به عنـوان يـك   همان«سزايي دارد خداوند به او (كودك) نقش به

يني فيزيكـي واژگـان نيسـت، بلكـه     ، همنشـ »زبـان «آيد، منظور از واره برمينظام و طرح
اسـت. در شـعر كـودك نيـز     » رفتـار «ها با هم، در جهت يك و زندة آن وارهارتباط اندام

رفتـار  «چيدن تعدادي واژة كودكانـه نيسـت، بلكـه    ، در كنار هم»زبان كودكانه«منظور از 
هـان و  دهنـدة ذهنيـت، ج  شود و انعكـاس است؛ كه به زبان كودكانه منجر مي» تازة زبان

سزايي رفتار كودكانه است؛ كه در اين ميان به كارگيري واژگان خاص كودكان اهميت به
-). به طور كلي، زبـان سـاده و بـي   328، ص1385(سالجقه، » در تقويت اين زبان دارد

كند. در ايـن گـروه   تر ميتكلّف اين اشعار، فهم مفهوم انتزاعي خدا را براي كودك آسان
دا بيشتر در درون كودك و در مواجهه با احسـاس نيـاز او بـه    سني تالش شده است، خ

سـازي ذهنـي بـه    محبت معرفي شود. بيان، مستقيم است؛ يعني بدون هيچ مقدمه و آماده
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شناسي، كودك، دامنة ها كوتاه است؛ زيرا از منظر روانپردازد. مصراعبيان مفهوم خدا مي
موضوعي بايـد موضـوع كوتـاه باشـد تـا      توجه كوتاهي دارد؛ بنابراين، براي دقت به هر 

 ).  216، ص 1368كودك بتواند روي آن متمركز شود (ماسن،  
 

 »ب و ج«. گروه سني 2-1-1
 خدا

به مادر گفتم آخر اين خدا كيست/ كه هم در خانه ما هسـت و هـم نيسـت/ تـو گفتـي      
آيد بـه خـوابم/    تر از خدا نيست/ دمي از بندگان خود جدا نيست/ چرا هرگز نمي مهربان

گويد جوابم/ نماز صبحگاهت را شنيدم/ تو را ديدم خدايت را نديدم/ به  چرا هرگز نمي
را در دل خود جوي يك چند/ خدا در بـوي و رنـگ   من آهسته مادر گفت فرزند/ خدا 

گل نهان است/ بهار و باغ و گل از او نشان است/ خدا در پاكي و نيكـي اسـت فرزنـد/    
 ).  1378ها خداوند (دولت آبادي،  بود در روشنايي

 هستي جا همه
هايي/ تو صداي آبشاري/ تو رسيدن پرستو/ تو خود خود بهاري/... / تو تو شروع حرف

هايي/ همه جا حضور داري/ تـو خـداي خـوب مـايي     ي شاد/ به نوك پرندهترانههمان 
 ).1378(پوروهاب، 

گـوي مـادري بـا فرزنـد خـود دربـارة كيسـتي و كجـايي         و، بيانگر گفت»خدا«شعر 
اي كـه فقـط   عملياتي قرار دارد؛ دورهخداست. از ديدگاه پياژه، اين كودك در دورة پيش

باور دارد. در واقع كودك دچار نوعي سرگرداني شـده   به آنچه ديدني و محسوس است
كند بايد خدايي وجود داشته باشـد،  بيند، پس فكر مياست؛ از طرفي نماز مادرش را مي

هـاي  تواند خدا را بـا چشـم مشـاهده كنـد. مـادر بـا صـحبت خـود دربـارة راه         اما نمي
. همچنـين هـر دو   ها و دل متجلـي اسـت  گويد خدا در همة پديدهخداشناسي، به او مي

شعر، خداوند را به صورت سمبليك (در روشنايي ها و يا در دعاي صبحگاهي و نيز در 
نمايند. همانطور كه پيشتر  نيز ذكـر شـد    هاي خداوند متجلي مي دانند) معرفي مي نعمت

نمايـد و بسـياري از   كودك در اين گروه سني خداوند را به صورت سمبليك ادراك مـي 
) ايـن  1383داننـد (خوشـبخت و مزيـدي،    وند را نعمات خداوند ميكودكان سمبل خدا

 برنـد. شعر بياني سؤالي دارد؛ زيرا كودكان در اين گروه سني از چيستان و معما لذت مي



  1391پاييز و زمستان   / 15/ ش 7تربيت اسالمي / س       146

 

سازي ذهن كودك بـراي ورود بـه مبحثـي انتزاعـي (خـدا)       شايد طرح پرسش، در آماده
   ده است.تأثير نباشد. چه بسا گه گاهي تعمدي هم در كار بو بي

، و خطاب قـرار دادن خداونـد بـا آن،    »تو«استفاده از كلمه » همه جا هستي«در شعر 
اش با موجودي ماورا راهي است براي آشنا كردن كودك با خدا و كم كردن فاصلة ذهني

 طبيعي؛ اما صميمي.
 

 »ج و د«. گروه سني3-1-1

 كي

-ت و نيست/ تو را سراغ ميكنم/ درون هر چه هساي/ به دشت و باغ مياگر نگاه خيره

ها /.../ خودت بپرس از اين دلم/ كه جـز تـو او   ها ، گياهكنم/ درون اين درختها/ و سبزه
چه ديده است/ تويي تمام هر چه هست/ تويي تمـام هـر چـه نيسـت/ تمـام هسـت و       

 ).6، ص1377ها/ درون اين دلم يكيست (كشاورز،  نيست
 هستي؟ كجا

ل موج دريايي/ كويري، كوه و صحرايي/ گلي، خوشـرنگ  تو گاهي در خيال من/ به شك
و زيبايي/.../ كجا هستي؟ بگو آخر/ همين نزديـك يـا دوري؟/ دل غمگـين مـن ديگـر/      

دانـم/  دانم تو االن در/ دلم يا آسمان هستي/ فقط من خوب مـي ندارد طاقت دوري/ نمي
                  ).                    28، ص1377كه خيلي مهربان هستي (كشاورز، 

 تازه شعر
ي پرنـدگان/ تـوي جيـك    ام/ پاي چشمه در كنار رود/ تـوي النـه  من تو را هميشه ديده

هاي سـخت/.../  بايـد از تـو    ام/ در شروع لحظهجيك صبح زود/ من تو را هميشه ديده
                                                                                                                             .                             )1387ام كجاست؟ (اسالمي، شعر تازه گفت/ خودنويس آبي

 خدا بوي

توانم زندگي را/ در خواب هم زيبا ي دنيا ببينم/ من ميتوانم/ در چهرهمن زندگي را مي
كـنم او را كنـارم/ .../ ديـروز اگـر بـد بـود و       وزد، من/ حس ميببينم/ وقتي نسيمي مي

ي اين زندگاني/ گر خوب يا بد، باز زيباسـت/  غمگين/ فرداي زيبا را كه دارم/ هر لحظه
 ).  30، ص1382بينيم، زيباست (ابراهيمي، زيرا كه بويي از خداوند/ در هر چه مي
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 هستي؟ چه من در تو
برها/ به من خيره هستي/ درست است آيـا/ بـه گوشـم    تو شايد همين جا/ همين دور و 

آيد/ دوباره صدايت/ سكوت شـبنم را/ شكسـتم برايـت/ چـه آوازهـايي/ بـراي تـو        مي
خواندم/ چه شبها كه با تو/ به شب خيره ماندم/ نترسيدم از شب/ نه از ديو و لولـو/ تـو   

ه روشـن/ شـده   را ديدم اين سو / تو را ديدم آن سو/ تو در من چه هستي؟/ چراغـي كـ  
نور باران/ دل كوچك من/ دو تا دوست هستيم/ من و تو خدايا/ مبادا بمانم/ بـدون تـو   
اينجا/ تو را ديدم امشب/ همين دور و برها/ به مـن خيـره بـودي/ درسـت اسـت آيـا؟       

 ).  1385(مرادي، 
 !كسي

را/  دهد/ كسي راه درياي پرمـوج ي ريز جان ميدهد/ به يك دانهكسي ابرها را تكان مي
ها/ كه يادش به ما روح دهد/.../ كسي نيست جز خالق لحظهبه يك رود خسته نشان مي

 ).18، ص1387دهد (لطف اهللا، و جان مي

گردد. به همين دليل بـه همـه جـا سـر     شاعر به دنبال كجايي خدا مي» يك«در شعر 
ي است حتـي  بيند كه خداوند در همه جا متجلزند تا خدايش را پيدا كنددر نتيجه ميمي

انـد. ايـن شـعر بسـيار     ها و اشيايي كه وجود خارجي ندارند و هنوز هسـتي نيافتـه  مكان
انتزاعي و متناسب با درك اين گروه سني است. يافتن خدا در بودن و نبودن دليـل ايـن   

 ».  كنمدرون هر چه هست و نيست/ تو را سراغ مي«ادعا است 

كنـد؛ گـاهي   خود را از خدا مطرح مي، شاعر تصورات انتزاعي »كجا هستي«در شعر 
او به شكل موج درياست و گاهي كوير، گاهي گل و گـاهي آب. وحـدت در كثـرت از    

گويـد؛  هاي زيادي سخن مـي شود. شاعر از پديدهمواردي است كه در اين شعر ديده مي
توانـد  زيرا از ديدگاه پياژه، كودك در اين مرحله به تفكر چند بعدي رسيده است و مـي 

، حاكي از تجلي »بويي از خدا داشتن«، »بوي خدا«اهيم مختلف را انتزاع كند. در شعر مف
 هاست.خدا در همة پديده

جـوي  ونشيند كه در جست، شاعر به جاي كودكي مي»تو در من چه هستي«در شعر 
يابد. درك او از خدا، خـدايي عينـي و بيشـتر    خداست و او را در اطراف و دل خود مي

-ي پـيش دهد كه شاعر، كودك را از نظر شناختي در مرحلهو اين نشان مي انساني است

تـر  هاي سني پـايين عملياتي و يا عيني تصور كرده است. بنابراين، اين شعر مناسب گروه
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است. به كار بردن واژگاني چون ديو و لولو، گواه ديگري بر عدم تناسب ايـن شـعر بـا    
 اين گروه سني است.  

عر با بياني فلسـفي بـه فاعليـت و كننـدگي خـدا، در پاسـخ بـه        ، شا»كسي!«در شعر 
-گيـرد و مـي  معلولي بهره مي -كند. به اين منظور از يك رابطة علّيكيستي او اشاره مي

گويد، وجودي واحد، علّت همة موجودات است و آن وجود، همان علت العلل، خـالق  
هـوم اسـت؛ بايـد كسـي     سو با همين مف، نيز هم-كسي -همة هستي است. عنوان شعر، 

وجود داشته باشد تا ابرها را تكان دهد و راه دريا را به رود نشان دهـد. سـپس بـه ايـن     
رسد كه كسي در همة عالم هستي، جاري و متجلـي اسـت و مـا بـا دقـت بـه       نتيجه مي

توانيم به وجود او كـه همـان خداسـت پـي ببـريم؛ خـدايي كـه        ها و خودمان، ميپديده
كسـي  «كند و عالم، به نور هستي او به بقا اميـدوار اسـت:   اري ميوجودش، هستي را ج

 ».دهدهاي خوش بوي او/ اميدي به قلب جهان ميكه نفس
 . زيباشناسي1-2
 »الف«. گروه سني 2 – 1 - 1

 قشنگ باغ
هـاي قشـنگي/ چـه     قدر درخت ميوه/ چه بلبلي كالغي/ چه گل خداي من چه باغي/ چه

ها  اين باغ/ خيلي قشنگه اين باغ/ كي سبزه و درخت و ميوهباغ رنگارنگي/ چه سبزرنگه 
رو آفريده/ براي باغ رنگارنگ لباس نو خريده/ خدا، خـداي خـوب مـا/ دوسـت تمـام      

 ).8، ص1385ها (رحماندوست،  بچه
 ما خداي

پرسـم از اون يـه سـؤال     بينه/ مي شينه/ چشماي من پروانه رو مي يه پروانه روي گلي مي
دونـه/   ه به گل قشنگي داده/ به بال تو خاالي رنگي داده/ پروانه هم مـي ساده/ اون كيه ك

 ).  14، ص1385خداي ما خداي مهربونه (شعباني، 
 رنگي چه

ي بهشـته/   ي قشنگي/ رو سيب سرخ نوشـته/ كـه ميـوه   سيب، سيب چه رنگي/ چه ميوه
ـ    كنم مي بندم/ بوش مي چشمامو كه مي ويي خندم/ چه رنگ و بويي داره/ چـه شـكل و ب

ها رو خوشـگل كـرده/ خـدا، خـداي خـوب مـا/        داره/ سرخ و سبزه و زرده/ كي سيب
 ).  31ص ،1385ها (رحماندوست،  دوست همه بچه
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زيبايي را در رنگارنگي گياهان يك باغ مي بينـد  » باغ قشنگ«رحماندوست، در شعر 
كند؛ و ضمن معرفي رنگ به عنوان يكي از عناصر زيباشناسي، هدف خاصي را دنبال مي

انگيزد و او را مصطفي رحماندوست در ابتدا، با ترسيم باغي زيبا، حيرت كودك را برمي
ها كيست؟ سـپس بـه ايـن نتيجـه     كند كه خالق اين رنگبا نوعي تفكر فلسفي روبرو مي

ها پروردگاري توانا و جميل است؛ يعني خدايي كه صفات رسد كه خالق همة زيباييمي
ات جاللش غلبه دارد. رحماندوست به دنبال اثبـات خـدايي   جمالش در اين شعر بر صف

شـوند  فلسفي است. درادبيات قرآني نيز همة موجودات رنگارنگ خوانده مـي  -شهودي
امِ مخْتَلـف      ومـنَ  «هاي قدرت پروردگار است: كه اين از نشانه الْأَنْعـو ابوالـداسِ و النـَّ

انُهتلف بـا وجـود كثـرت فـراوان، بيـانگر يـك حقيقـت        هاي مخ). رنگ28(فاطر، »  أَلْو
پرده از در و ديوار/ در تجلي است يا اولواالبصار/ شمع جـويي و آفتـاب   يار بي«هستند: 

بلند/ روز، بس روشن و تو در شب تار/ چشم بگشا به گلستان و ببين/جلوة آب صـاف  
(اصـفهاني،  » اررنگ صدهزاران رنگ/ الله و گل نگر در آن گلزدر گل و خار/ ز آب بي

 )9، ص1380
گر است؛ دليـل زيبـايي پروانـه،    ها در پروانه جلوه،  زيبايي پديده»خداي ما«در شعر 

هايي زيبا توسط ها، و كشيدن خالها بر بال پروانهمهرباني خدا است. حتي چكيدن رنگ
تر از آن، عيني كردن وجود خـدا بـراي   اي ملموس كردن موجودات و مهمخدا، به گونه

 كودك است.   
گويد. او بـا انتخـاب   شاعر، دربارة زيبايي سيب سرخ سخن مي» چه رنگي«در شعر 

بخشـد؛  سيب سرخ و همايي آن، با واژة بهشت به فضاي شعر، رنگ و بوي مذهبي مـي 
زير درختان آن نهرهـاي  «كند كه خداوند در قرآن كريم، بهشت را مكاني زيبا معرفي مي

بهشـتي بـودن سـيب سـرخ حـاكي از تقـدس آن اسـت؛         ).25(بقره، » آب جاري است
بنابراين شاعر با پيوند دو مفهوم مقـدس و زيبـا، ذهـن كـودك را بـراي درك وجـودي       

 كند.ماورايي از راه زيبايي آماده مي
در بحث زيباشناسي، رنگ، از نكات مورد توجه هر سه شاعر است. اين نكته چنـان  

را به خود اختصـاص   -چه رنگي -وستچشمگير است كه عنوان شعر مصطفي رحماند
داده است. هدف استفاده از رنگ در اين اشعار، پاسخ به كيستي و چيستي خـدا، جهـت   

جـوش و  وها، همسو بـا ايجـاد شـادي، اميـد، جنـب     گيري از رنگشناخت اوست. بهره
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، شاعر براي توصيف بـاغ از رنـگ   »باغ قشنگ«تحرك در اين گروه سني است. در شعر 
رشـد، شـور و احسـاس    «ها، رنگ سبز به معني شناسي رنگگيرد. در روانمي سبز بهره

شـاعر از رنـگ   » چـه رنگـي  «). در شعر 223، ص1385است (سالجقه، » اميد و باروري
هاي ميـل و اشـتياق را دارد. قرمـز    معناي آرزو و تمام شكل«كند. قرمز قرمز استفاده مي

گر آرزوي شديد براي كسب كاميابي. نشانيعني لزوم به دست آوردن نتايج مورد نظر و 
تمام چيزهايي است كه شدت زندگي و كمال تجربه را در پوشـش خـود دارنـد. قرمـز     

(لوشـر،  » هاي شـور و زنـدگي و قـدرت   يعني محرك، اراده براي پيروزي، و تمام شكل
 ).  86-87، ص1375

د خـدا را  كننـ شود. شاعران سعي مـي به دنبال همين امر بحث صفات خدا مطرح مي
اش مانند جميل، بخشنده و مهربان بـودن،  خواهيها، با صفات نيكدر قالب زيبايي رنگ

هـا نيـز آن   شود كـه انسـان  خواهي به صفاتي اطالق ميبه كودك بشناسانند. صفات نيك
صفات را دارا هستند، اما خداوند در حد مطلق صاحب آن صـفات اسـت (نصـيرزاده و    

» بـاغ قشـنگ  «بار عاطفي هر سه شعر زياد است؛ در شعر ). 57، ص1386چاري، حسين
نيـز  » چـه رنگـي  «مهربـاني خـدا و در شـعر   » خداي مـا «دوستي و خوبي خدا ، در شعر 

هـاي  برد. بـرانگيختن تعجـب كـودك، از راه   مهرباني و دوستي او، عاطفة شعر را باال مي
دليل از صـفت   هايش است. به همينجذب كودك به مفهوم تجلي خدا در زيبايي پديده

 استفاده شده است.  »چه«تعجبي 
                                                                                                                »ب و ج« ي. گروه سن2 – 1 – 2  

 هاپروانه
-نگارند/ چكيده رنـگ ها را كه بالي شاد دارند/ شبيه باغ هستند/ پر ازنقش و ببين پروانه

هايي/ بر آنها خال زيبا/ رفيق غنچه و گل/ همـين  ها/ كشيده دستهايي/ به روي بال آن
 ).1385هايند/ خدا زيباست، آنها/ همه شكل خدايند (لطف اهللا، پروانه

 لهيت
هايت/ دو تا تيلة كوچكي كه خـدا آفريـده برايـت/ هـزاران     دو تا تيله داري تو در چشم

هاست/ كه هر يك از آنها / نشان وجود خداست/ خدا ستاره، درخت/ در آن تيلهپرنده، 
هاي قشنگ/ خدا را تماشا ها را به تو داده است/ نگاهي به دنيا كني/ و بين همه چيزتيله

 ).1385كني (لطف اهللا، 
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كنـد. اسـتفادة شـاعر از    هاي پروانه تجلي مـي ، خدا در زيبايي بال»هاپروانه«در شعر 
هاي در دسترس كودك، مانند پروانه و باغ، درك اين مفهوم را آسان و متناسب بـا  دهپدي

 درك كودك كرده است.  
ها مانند ستاره، پرنده و درخت، نشـاني از  گويد، همة پديده، شاعر مي»تيله«در شعر 

تـوان  ؛ همة آنها زيبا هستند كه از راه زيبايي مي»نشان وجود خداست«وجود خدا دارند 
وجود خدا پي برد و او را شناخت؛ فقط بايد به محيط اطراف به خـوبي نگريسـت و   به 

دقت كرد، زيرا كه خداوند در همة آنها جاري است. بيان ايـن شـعر، ماننـد شـعر قبـل،      
 هاي محسوس است.عاطفي و سرشار از تصويرآفريني

        
 »  د و ه«. گروه سني 1 – 2 – 3

 زيبايي
ي يله به پروانه شدن/ وقت روبوسي باد و گل سـرخ/ هديـه  سفر غنچه به گل/ فرصت پ

ي پر بار به دست تو و من/ رويش يك قنـديل/ كـه شـده از دل سـقف آويـزان/      شاخه
متولد شدن يك پسته/ با دهاني خندان/ اين همه لطف خداست/ همه از او زيباسـت/ ...  

 ).  25، ص1387(لطف اهللا، 
 آواز

كنم زيباترين موسـيقي  خواند/ حس ميرد خدا آواز ميكنم دابارد/ حس ميباران كه مي
هاي خيس/.../ برد تا كوچهست/ آواز زيبايش/ آهسته من را ميدنيا/ در گوش من جاري

ها پيغـامي از سـوي   كنم اين قطرهكنم قلبم پر از شادي و لبخند است/ حس ميحس مي
 .)20، ص1387خداست (لطف اهللا، 

هـا ماننـد   هـاي برخـي پديـده   رشمردن تعدادي از ويژگي، با ب»زيبايي«شاعر در شعر 
دانـد، چـون   ها مياندازي مار، رويش گل، رويش قنديل، خدا را منشأ تمام زيباييپوست

خدا زيباست، آنها نيـز زيبـا هسـتند. بنـابراين، لطـف، رحمـت  و زيبـايي اوسـت كـه          
عي و متناسب با درك هاي اين شعر، انتزاتمام مخلوقات است. تصويرپردازي ساز زيبايي

بينـد  ، شاعر، زيبايي خداوند را در زيبايي باران مـي »آواز«اين گروه سني است.  در شعر 
اي كند؛ زيبايي باران، به شـاعر حـس تـازه   و  از تجلي خدا در باران، به آواز خدا ياد مي

 شود او خدا را از راه دل، حس كند.  بخشد و باعث ميمي
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 ينيتكو تيهدا
آفرينـد و  هدايت تكويني اين است كه كه خداوند هر موجودي را حكيمانه ميمنظور از 

كند؛ بنابراين، هدايت در نظام آفرينش اصلي فراگير به سوي هدف و كمالش هدايت مي
شود. اين هـدايت متناسـب بـا هـدف خلقـت      است و به موجودات خاصي محدود نمي

وجودات مي شود. به همـين  آنهاست. اهميت هدفمندي از اين روست كه سبب كمال م
(طـه،  »  هـدى  ثُـم ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَـيء خَلْقَـه    قَالَ «دليل خداوند متعال مي فرمايد: 

). هدايت تكويني موجودات بر اساس قضا و قدر الهي و نظم و حكمت اسـت. ايـن   50
ـ      ي دريـا و  قضا و قدر در حركت منظم خورشيد، روشـنايي سـتارگان و حتـي رنـگ آب

 الَّـذي  اسم ربـك الْـأَعلَى    سبحِ«آسمان نمايان است. قرآن به همين مورد اشاره مي كند: 
اسـت و خـالق آن   » نظام احسن«). از اين روست كه اين نظام، 2-1(اعلي،  »خَلَقَ فَسوى

است. قرآن در رابطـه بـا هـدايت موجـودات و نظـام داخلـي جهـان        » احسن الخالقين«
فرمايد: خداوند همه چيز را نيكو و زيبا آفريد و هيچ عيب و نقصي در كـار  ينش ميآفر

نيست. اين بهترين صورت جهان هستي است و صورتي بهتر از آن، قابل تصور نيسـت.  
صنْع اللَّه الَّـذي  «بنابراين، بين هدايت تكويني و اتقان صنع، رابطة مستقيمي وجود دارد؛ 

ءأَتْقَنَ كُلَّ شَي  لُونَ خَبِيرٌإِنَّها تَفْع88(نمل، » بِم .( 
 

 »الف«گروه سني. 1
 داده ادي يك

كي ياد داده به خورشيد كه روز بياد بتابه/ شب بره به خونه/ تا فردا صـبح بخوابـه/ كـي    
ياد داده به بارون/ از آسمون بباره / كي داده روشنايي به اون همه ستاره/ كي داده رنـگ  

اي خدايا (كـانون پـرورش فكـري     دونم، اينا رو/ تو داده به دريا/ من ميآبي/ به آسمون 
 ).22، ص 1385كودكان و نوجوانان ، 

، داللت بر هدايت تكويني و قضا و قدر الهي »ياد دادن«واژة » كي ياد داده«در شعر  
گويد تابش خورشيد در روز و نبودش در شب، بارش بـاران   دارد. در اين شعر شاعر مي

ريزي و تدبير خداسـت. ايـن همـان سـخن     ها، همه با برنامه مان و روشنايي ستارهاز آس
 والْقَمـرَ  *الْعزِيزِ الْعلـيمِ   تَقْديرُتَجرِي لمستَقَرٍّ لَّها ذَلك  والشَّمس«فرمايد: قرآن است كه مي

 ادتَّى عنَازِلَ حم نَاهرونِقَدرْجيمِ  كَالْعرَ  لَا *الْقَدالْقَم رِكا أَن تُدي لَهغنبي سلَـا الشَّمـلُ   واللَّي
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). شاعر با بياني ساده، به تبيـين ايـن   40 – 38(يس، » سابِقُ النَّهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ
هاي رشد شـناختي و  پرسد، به دليل ويژگيمي» كيستي«پردازد. اينكه شاعر از مفهوم مي

ت. به عقيدة ماسن، كودكـان در ايـن سـن، دربـارة كيسـتي، چيسـتي و       زباني كودك اس
هايي در ابتـدا و   ). قطعاً طرح كردن پرسش225، ص1368كنند (ماسن، كجايي سؤال مي

دادن پاسخهايي در انتها، هدفمند بوده است؛ يكـي از ايـن اهـداف، آمـاده كـردن ذهـن       
 كودك و دادن  شناخت بهتري از خدا به اوست.

 

 »ج و ب«يسن گروه. 2
 ...حتماً خدا

خدا حتماً به بره/ جويدن ياد داده/ زبان سرخ بره/ سر سبز علف را / به دست بـاد داده/  
خدا حتماََ به طوطي/ پريدن ياد داده/ .../ خدا حتماً به ميوه رسيدن ياد داده/ زبان سـرخ  

 ).1385غنچه سرسبز خودش را/ به دست باد داده (بكتاش،
 آفرينش جهان
انگيـز اسـت!/    آمد، مثل پيكي خوش/ تَق تقي بر پشت هر در زد/ راستي كه حيرتروز 

باز خورشيد از افق سر زد!/ من ز خواب شب شدم بيدار/ نيست آيا اين شگفت انگيز؟! 
انگيز/ ماتم و مبهوت و حيرانم/ در دلم صدها سـؤال سـخت/   بينم شگفت/../ هر چه مي

 ).38، ص 1386دانم (ابراهيمي، كه جوابش را نمي
 بگو

-ها را/ وقتي در اوج هستند/ تصوير كن برايم/ احساس قطره معنا بكن برايم/ روح پرنده

هـاي  ها را/ وقتي كه موج هستند/ با من بگو چگونه است/ برخورد اول بـاغ/ بـا غنچـه   
كمرو/ رفتار باد پاييز/ در هاي و هوي طوفان/ با شاخه هاي ترسو/ با مـن بگـو چگونـه    

هاي ساده/ اما هميشـه تـازه/ در خـود    ها/ وقت نماز دارند/ اين آيهي كه دلاست/ آرامش
 ).  1382چه راز دارند؟ (لطف اهللا، 

گويد خـدا بـر اسـاس هـدف     كند و ميبه همين مفهوم اشاره مي» خدا حتما...«شعر 
آفرينش، به بره، طوطي و ميوه، چريدن، خواندن و رسيدن را آموخته است. اوست كه با 

 كند.  خود، موجودات را هدايت مي ربوبيت
گذارد و تمام آنچـه  بين ميخود را زير ذره» روز«يك » جهان آفرينش«شاعر در شعر 
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شگفتي او از ايـن اسـت كـه     كند. اولينرسد، به دقت بررسي ميرا كه عادي به نظر مي
طـه  انگيز است! خداوند در اين راب شود؟ راستي كه حيرتچگونه شب به روز تبديل مي

اللّه في السماوات واألَرضِ آليـات لِّقَـومٍ    خَلَقَفي اخْتالَف اللَّيلِ والنَّهارِ وما  إِنَّ«فرمايد مي
 داند.                                                          ). و هزاران سؤال ديگري كه شاعر پاسخ آنها را نمي6(يونس، » يتَّقُونَ

هاي جهان آفرينش به عنوان يكي از مظـاهر هـدايت   شاعر از شگفتي» بگو:«عر در ش
دارد؟ پرسد خداوند چگونه پرنده را در آسمان نگه مـي كند. شاعر ميتكويني استفاده مي

-گويي اين پرسش همان اشارة قرآن كريم به هدايت تكـويني پرنـدگان اسـت كـه مـي     

السماء مـا يمسـكُهنَّ إِالَّ اللّـه إِنَّ فـي ذَلـك       جومسخَّرَات في  يرَواْ إِلَى الطَّيرِ أَلَم«فرمايد: 
هاي به ظاهر سـاده، در خـود رازهـايي    پديده ). قطعاً همة79(نحل، » يؤْمنُونَلَآيات لِّقَومٍ 

ريزي كـرده اسـت، از   دارند كه هر يك با رفتار منحصر به فرد خود كه خدا برايش طرح
 دارد.د پروردگار پرده برميوجو
اي كودك را به چالش بكشد و او را به تفكر فلسفي وادارد. گونهخواهد بهشاعر مي 

خواهد نقـش ربوبيـت   هدف شاعر از طرح چنين سؤاالتي، صرف پاسخ نيست، بلكه مي
دهـد از بيـاني   خدا را در قالب هدايت تكويني به كودك آموزش دهد. شاعر ترجيح مـي 

كودكي كـه خـدا را در   «م استفاده كند تا خود كودك به پاسخ دست يابد. زيرا غيرمستقي
يك اثر ادبي يا هنري كشف كند، (زيرا پيشتر او را در فطرت خود كشف كـرده اسـت)،   
از آنجا كه خود نيز در يافتن او تالش و مشـاركتي آزادانـه داشـته اسـت، هرگـز چنـين       

مهم در آفـرينش ادبـي و هنـري، بيـان غيـر       خدايي را فراموش نخواهد كرد. نكتة بسيار
مستقيم است. تأثير بسيار مهم بيان غير مستقيم، پرهيز از تحميل بوده و اين همان چيزي 

اي اسـت كـه بـيش از هـر     است كه الهيات امروز سخت به آن نياز دارد. اين همان نكته
». هنـري يافـت   توان آن را در ادبيات و هنر و يا دست كـم بيـاني ادبـي و   چيز ديگر مي

 ).                                        13، ص1378(حجواني، 
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 خود اصل به موجودات يهمه بازگشت

 »ب و ج«. گروه سني 1
 راز

بارنـد/ راز آن هـا ايـن اسـت/     ابرهاي زيبا/ رازهايي دارند/ وقتي از آن باال/ بر زمين مي
ها/ زندگي روي زمين/ پـر زدن  خورشيد/ راز ما آدمريختن با اميد/ باز باال رفتن با نگاه 

 ).1384اهللا،سوي خداست (لطف
ي موجوات به اصل و مبدأ خود را بيـان  شاعر فلسفهي بازگشت همه »راز«در شعر  
كنـد. از  اي استداللي است و كودك را به انديشيدن تشويق ميكند. بيان شاعر به شيوهمي

ها نيز، ميـلِ رفـتن بـه سـوي     گيرد كه انسانه آن نتيجه ميباريدن باران و باال رفتن دوبار
خدا دارند. گرچه اين مفهوم، در مورد انسان و ابر به كار رفته است  اما بيشتر بر انسـان  

ها/ زندگي روي زمين/ پر زدن راز ما آدم «كند. بيت آخر مؤيد اين كالم است: تأكيد مي
 ».سوي خداست

هبوط او در زمين است. هر بارشي با خود سرسبزي و  بارش باران به مثابة زندگي و
(فـاطر،  » كندزمين مرده را زنده مي«تغيير چهرة زمين را به همراه دارد و به فرمودة خدا، 

شـود.  تـر يعنـي خورشـيد بـاال كشـيده مـي      ) اما همين باران دوباره توسط منبع عظـيم 9
بارش باران، جهـت تغييـر و آمـادگي    توان گفت، آمدن انسان بر زمين مانند بنابراين، مي

كشـد. ايـن   براي رفتن به سوي خداست و خدا مانند خورشيد، انسان را دوباره باال مـي 
شعر با بياني تمثيلي، فلسفة ميل بازگشت به سوي خدا را در مورد انسـان و موجـودات   

   .كندديگر براي كودك عيني مي
 

 »د«. گروه سني2
 هللا انّا

آرام/ برگ سبزي چروك شد افتاد/ يـك گـل از تشـنگي و گرمـا      برگ سبزي جوانه زد
اي باز شد به دست باد/ پيرمردي به آسمان پر زد/ كودكي خنـده زد بـه ايـن    مرد/ غنچه

دنيا/ سيب سرخ خراب شد، پوسيد/ پرتقـالي رسـيد، شـد زيبـا/ ايـن طلـوع و غـروب        
وست/ بازگشت همـه بـه   ي دنياست/ اول و ابتداي هر چيز اها/ رمز و راز هميشهگشتن

 ).18، ص 1387سوي خداست (لطف اهللا، 
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 پروانه
رفـت در بـاد/ انگـار،    اي مـي ها بـود/  پروانـه  زير درخت سيب بودم/ چشمم پي پروانه

شعري در هوا بود/ من، دستهايم بوي گل داشت/ پروانه آمد روي دستم/.../ زير درخت 
پيش خورشيد/ يك ذره از نـور خـدا    سيب بودم/ پروانه از دستم جدا شد/ او رفت باال،

 ).24، ص1385شد (مرادي، 
، با استفاده از استدالل استقرايي، بازگشت تمـام موجـودات را   »انّا هللا«شاعر در شعر 

كند. كند. به ناپايداري جهان و ازلي و ابدي بودن خداوند اشاره ميبه سوي خدا بيان مي
زنـد، و روزي  كند؛ روزي برگي جوانه ميبه بيان ديگر، شاعر به چرخة زندگي اشاره مي

ميرد. روزي طلوع است و روزي غروب. همه چيز ناپايدار است، جز او. بيـان شـاعر   مي
 در اين شعر، مستقيم و متناسب با درك دوران نوجواني است.              

ار كند. آنچه در همـة اشـع  با بياني انتزاعي، اهداف شعر باال را دنبال مي» پروانه«شعر 
گردنـد  مربوط به اين بحث مشترك است، اين است كه شاعران به دنبال مبدأ خاصي مي

كه آن مبدأ، پروردگار ازلي و ابدي است. در بعضي از اين اشعار، مبدأ انتزاعـي اسـت و   
در بعضي عيني. اين مفهوم با اين ديدگاه شهيد مطهري كـه همـة موجـودات بـه دنبـال      

)، تناسب دارد و 403، ص1380خود هستند (مطهري،  رسيدن به كمال و مطلوب واقعي
شوند و آن را به عنـوان  شاعران چه مستقيم چه به صورت ضمني اين نكته را يادآور مي

 كنند.هاي خداشناسي مطرح مييكي از راه

 

 موجودات همه حيتسب
 »ب و ج« . گروه سني1

 ها پرنده نماز
آورنـد/ شـكر خـداي خـوب را/      مـا مـي   ها/ به ياد ها اول صبح/ وقت طلوع كوچهپرنده

هـا / پـر از تشـكر و    صدايشان اول صبح/ مثل اذان چه با صفاسـت/ نگاهشـان بـه دانـه    
 ).1384دعاست (لطف اهللا،

  
 نيزم يهاحرف
هاي سـبز   ها دارد زمين/ حرف هاي زمين/ حرف و حرف و حرف و حرف/ حرف حرف
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هاي سبز او/  سنگ سخت/ حرفكند/ از ميان هاي آتشين/ نرم صحبت مي و سرد/ حرف
زنـد  رود باالي كوه/ مـي شود آتشفشان/ ميهاي داغ او/ مي شود گاهي درخت/ حرفمي

بيرون از آن/ موقع راز و نياز/ حرف او زيباتر است/ غرق نور و زندگي/ تـازه و پـاك و   
» قل هـو اهللا احـد  «كند/ بر لبش دارد زمين/ تر است/ موقع راز و نياز/ چشمه قل قل مي

 ).  1384(حسيني، 
بيانگر ستايش خدا از سوي پرندگان است. شاعر با بياني سـاده،  » هانماز پرنده«شعر 

كند؛ زيـرا  ضمن طرح مسئلة ستايش، به بصيرت و آگاهي آنها در ثناي خداوند اشاره مي
پردازند. كنند و به ستايش او ميگزاري ميپرندگان هنگام ديدن دانه، از پروردگار سپاس

ها خداست و بايد خدا را ستايش كنند. به عـالوه  دانند كه منشأ تمامِ نعمتيعني آنها مي
بخشي به انسان هستند. انسان با ديدن شـكرگزاري پرنـدگان،   اي براي آگاهيآنان وسيله

هـر  ». به ياد ما مي آورند/ شكر خداي خوب را «بايد درس بگيرد و از خدا غافل نشود 
ها شناخت ت نشانة شناخت خداوند هستند كه توجه به اين نشانههاي خلقيك از پديده

گشـاي  كند. از اين روست كـه دقـت در سـتايش پرنـدگان، راه    خالق هستي را ميسر مي
ها، صبح، صـداي  خداشناسي است. ايماژهاي به كار رفته در اين شعر، مانند پرواز پرنده

دهد و درك مفاهيم سنگيني قرار مي اذان، آواز پرندگان و ... كودك را در موقعيتي عيني
 كند.  را كه در اين شعر نهفته شده ميسر مي

گويد، هر يك از موجودات بيرون آمده از دل زمـين، بـه   مي» هاي زمينحرف«شعر 
كننـد. رويـش درخـت، فـوران     هاي زمين هسـتند كـه خـدا را سـتايش مـي     منزلة حرف

دا هستند. در پايان شعر، شـاعر  آتشفشان و جوشش چشمه، دستاويز ستايش زمين به خ
او » قـل هـو اهللا احـد   «قل زمين را زمزمة گيرد و علت صداي قلاز حسن تعليل بهره مي

-هـايي ماننـد حـرف   داند. اين شعر مناسب اين گروه سني نيست؛ زيرا تصويرپردازيمي

هاي آتشين و تركيباتي چون نرم صحبت كردن زمـين، نيـاز بـه    هاي سيز و سرد، حرف
ل، تفسير و رشد شناختي دورة بزرگسالي دارد. در حالي كه از ديدگاه پياژه، كودك تحلي

تواند مفاهيم و تركيبـات انتزاعـي را   در اين سن در دورة عمليات عيني قرار دارد و نمي
ي ). ايـن شـعر از هنجـارگريزي زبـاني در تكـرار واژه     203، س1380درك كند (سيف، 

هـا دارد   ن/ حرف و حرف و حرف و حـرف/ حـرف  حرفهاي زمي«برد، بهره مي» حرف«
هدف از ايـن تكنيـك، ايجـاد زبـان كودكانـه و ريتميـك كـردن شـعر اسـت          »... زمين/

 ).  351، ص1385(سالجقه، 
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 »ج و د« . گروه سني2
 بهار فصل ةنغم

گر/ بر همه جا، كوه و دشـت/  سرد بود/ گرم شد/ فصل زمستان گذشت/ شد بهار جلوه
دهـان/ خـالق خـود را سـتود     زبـان/ بـي  ي لـب را گشـود./ بـي   نچهاي غهر گياه/ گوشه

 ).4، ص1376(رحماندوست، 
 

 شاخه
ها شبيه آدمند/ توي شهر ساكت درخت/ با سكوت حرف اي/ شاخهتا به حال فكر كرده

-شـوند/ ميـوه  دار ميشوند/ بعد ازدواج، حلقه، گل/ بعد بچهها بزرگ ميزنند/ شاخهمي

انـد/ مـوقعي بـه    شكستهخوشند/ گاه زرد و دلشادو سبز و سرهاي خوشگل و تپل/ گاه 
اند/ چشمشان به سوي آسمان/ دستشان هميشـه در  روند/ گاه دور هم نشستهخواب مي

 ).  1387كنند در سكوت (اسالمي، ها خداي بيشه را/ شكر ميقنوت/ شاخه
ويـد،  گحاكي از چگونگي ستايش فصل بهار است؛ شاعر مـي » نغمة فصل بهار«شعر 

تسبيح خداوند فقط با زبان و گفتار نيست؛ بلكه بازشـدن هـر گـل و گيـاهي بـه منزلـة       
طور كـه انسـان و   گويد همانجويد و مي ستايش اوست. شاعر از استعارة مكنيه سود مي

گشايند، بـاز شـدن   موجودات داراي دهان، هنگام ستايش پروردگار، لب را به زمزمه مي
اي هـر گيـاه/ گوشـه   «شدن دهـانش، بـراي سـتايش خداسـت.     هر غنچه نيز به مثابة باز

درك ايـن مفهـوم بـراي    » دهان/ خالق خود را سـتود زبان/ بيي لب را گشود./ بي غنچه
، 1380انـد (سـيف،   اين گروه سني مناسب است؛ زيرا به درك انتزاعـي رسـيده   كودكان

تـر  هـاي سـني پـايين   ها و ريتم تند شعر، متناسب گروه)، اما كوتاه بودن مصراع211ص
كنندة شادي، تحرك و نـو شـدن   است. شاعر به دليل معاني ضمني بهار كه بيشتر تداعي

-)،  عمداً فصل بهار را براي بيان اين مفهوم انتخاب مـي 312، ص1385است (سالجقه، 

كند؛ بنابراين، انتخاب تعمدانة فصل بهار، همراه با شادي، در درك اين معنـي و جـذب   
 ذارتر است.مخاطب تأثيرگ

هاي شـناختي و زبـاني ايـن گـروه سـني اسـت.       كامالً منطبق با ويژگي» شاخه«شعر 
» زننـد با سكوت حـرف مـي  «شاخصة اصلي اين شعر بيان استعاري و پارادوكسي است: 

بـا  «با سكوت حرف زدن درخت، پارادوكسي است كه نيازمند تحليـل و تفسـير اسـت.    
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هاي تفكيكي كلمات، كـامالً  دك از همة مشخصهتوجه به اينكه بعد از هشت سالگي، كو
فهمد كه بعضي از كلمات كاركردهاي مختلفي دارند، بنابراين، از اين بـه  آگاه است و مي

كنـد. او در ايـن موقـع بـه سـطح      هاي اضافي و تكراري كمتر اسـتفاده مـي  بعد از نشانه
ديكـي بـا آگـاهي    تر توانش زباني دست يافتـه اسـت كـه ارتبـاط نز    انتزاعي و رشديافته

شود، ابهـام در زبـان   فرازباني فزايندة او دارد. همين كه آگاهي فرازباني كودك بيشتر مي
-فهمد كه كلمات، عبارات يا جمالت خاصي ممكن است در زمينهكند و ميرا درك مي

هاي متفاوت، معاني گوناگون داشته باشد. ابهام در زبان و توانايي كودك در درك معاني 
(ماسـن،  » كند تا كودك بتواند استعاره و لطيفه بسـازد لمات، زمينه را فراهم ميمختلف ك

 ).  228-229، ص1368
اين اشعار بصيرت و شعور فطري همة موجودات را نسبت بـه خـالق هسـتي نشـان     

-شناسند و از روي شـناخت او را سـتايش مـي   دهد؛ اينكه آنها پروردگار خود را ميمي

از به قوة درك و فهم دارد اما انسان قادر به درك سـتايش آنهـا   كنند؛ زيرا هر شناختي ني
 تُسـبح «فرمايد: ). اين همان كالم قرآن كريم است كه مي62، ص1388نيست (شجاعي، 

 ضاألَرو عبالس اتاومالس نلَهمن الَّ    ولَــكو هـدمبِح حبسإِالَّ ي ءن شَيإِن ميهِنَّ وـونَ تَفْقَفه 
 ).44اسراء، » ( تَسبِيحهم إِنَّه كَانَ حليما غَفُورا

       هاي ستايش خدا در هر دو شعر است.                                                                  سكوت يكي از راه

 يريگجهينت

ارتنـد از: تجلـي   هاي خداشناسي در ادبيات كودك عب. راه1نتايج اين پژوهش نشان داد: 
ها و بحث زيباشناسي، هدايت تكويني، بازگشت همة موجـودات بـه   خدا در تمام پديده

هـاي خداشناسـي، توجـه    ، شـاعران در بيـان راه  2سوي خدا و تسبيح همة موجـودات؛  
كنند، در بعضي اشعار، شاعران خدا را شناسي و خودشناسي جلب ميكودك را به هستي

، 3كننـد و در مـواردي بـا رويكـردي عرفـاني؛      دك معرفي ميبا رويكردي فلسفي به كو
تر اسـت. حتـي در   هاي سني پايينويژه در گروه ناپذير اين اشعار بهعاطفه، عنصر جدايي

-، بهـره 4ه سني نوجوان نيز عاطفه نقش مهمي در آشنايي آنان با مفهوم خـدا دارد؛  گرو

سـزايي  ردن مفهوم خـدا نقـش بـه   گيري از زبان كودكانه، در افزايش عاطفه و ملموس ك
. در بعضي موارد، اشعار سروده شـده متناسـب بـا گـروه سـني و مراحـل رشـد        5دارد؛ 
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تر از سـطح درك كـودك و   شناختي  نيست؛ به اين معني كه بعضي باالتر و برخي پايين
. درحالي كه در قرآن، خداوند با صفات جاللـش ماننـد جبـار، قهـار و     6نوجوان است؛ 

شود، اما اين صفات در ادبيات كودك راه نيافته و خـدا بـا صـفات    ز خوانده ميمقتدر ني
يابد و اين امر به دليـل كاركردهـاي   جمالش مانند مهرباني، بخشندگي و زيبايي نمود مي

-. از طريق شعر، مـي 7اي مثبت در ادبيات كودك و نوجوان باشد؛ تواند نكتهعاطفي مي

ود و به آنها در مورد مفهومي انتزاعي، در قالبي كه باعـث  توان كودكان را با خدا آشنا نم
برانگيختگي عاطفي شود، آگاهي داد. البته تعيين دقيق  اين كه تا چه اندازه اين اشعار به 

بـويژه مطالعـة    هـاي آتـي  كند، نياز بـه  پـژوهش  آشنايي كودكان با مفهوم خدا كمك مي
 مستقيم روي كودكان دارد.  
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 منابع

 اي.ي الهي قمشهترجمه قرآن كريم،
 تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.   رازهايي در باد،)، 1386ابراهيمي، جعفر (

 تهران: كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان.پوش مهربان، سبز)، 1386( ________
علـي و صـمد   ي محمد(شرح و ترجمه فصوص الحكم)، 1389ابن عربي، محمد بن علي (
 موحد)، تهران: كارنامه.

 كودكـان و  تهـران: كـانون پـرورش فكـري     ات همين االن رسيد،نامه)، 1387اسالمي، مريم(
  نوجوانان.

 تهران: گنجينه.ديوان هاتف اصفهاني، )، 1380اصفهاني، هاتف (
، تهـران: كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      رو نويسي از بهـار )، 1385بكتاش، غالمرضا (

 نوجوانان.
، تهـران: كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      صداي ساز بـاران )، 1378پوروهاب، محمود (

 نوجوانان.

پژوهشنامه ادبيات كـودك  ». گردانندها خدا را برميسرانجام بچه«)، 1378حجواني، مهدي (
 13-2، 18 و نوجوان،

تهـران: كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      كـالس بهـار،   )، 1384حسيني، محمد حسـن ( 
 نوجوانان.

بررسي شكل گيـري مفهـوم خـدا در كودكـان     «، )1383( محمد مزيديخوشبخت، فريبا و 
 .هاي دينيهمايش مباني نظري و روان سنجي مقياس .»ايراني

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. تهران: گل بادام، )، 1378دولت آبادي، پروين (
، تهران: كـانون پـرورش فكـري كودكـان و     چشمه ي نور)، 1376رحماندوست، مصطفي (

 نوجوانان.
مفهوم كودكانه خـدا در شـعر   «  )،1389زاده (رحيميان، سعيد؛ عظيم جباره و سودابه شكراهللا

 160-133، 8 فلسفه دين.». معاصر ايران و آمريكا

-بررسي قدرت پيش«)، 1386طباطبايي،كاظم؛ راضيه نصيرزاده و فريبا خوشبت (زادهرسول

هاي والدين بر كنندگي خصوصيات دموگرافيك و ادراك كودكان دبستاني از ويژگيبيني
شناسـي  علوم تربيتي و روان شناختي دانشكدهمطالعات روان». ادراك آنان از مفهوم خدا

 85-3،69)4(دانشگاه الزهرا، 

تهـران: كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      از ايـن بـاغ شـرقي،    )، 1385ه، پروين (سالجق
 نوجوانان.

خداگرايي و خداشناسـي فطـري (از ديـدگاه قـرآن،      )،1380هاشمي، محمد اسماعيل (سيد
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 تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.حديث، كالم، فلسفه و عرفان)، 
 انتشارات آگاه. سهتهران: مؤسروانشناسي پرورشي، )، 1380سيف، علي اكبر (

ــوين: روان )، 1388( ________ ــي ن ــي پرورش ــوزش  روانشناس ــادگيري و آم ــي ي شناس
  (ويرايش ششم)،تهران: دوران.

، تهـران:  شـگفت انگيزتـرين نكـات زنـدگي موجـودات هسـتي      )، 1388شجاعي، محمـد ( 
 اسكندر.

 تهران.اي از دريا، تكه)، 1386شعباني، اسداهللا (
 پنجم. تهران: صدرا. اصول فلسفه و روش رئاليسم، )،1382محمدحسين (طباطبايي، سيد 

هـاي   )، رويكردي نمـادين بـه تربيـت دينـي بـا تاكيـد بـر روش       1385كريمي، عبدالعظيم (
 اكتشافي، تهران: انتشارات قدياني.

تهران: كانون پرورش فكري هايشان: نسيم، ها يشان: سالم سايهميوه). 1377كشاورز، ناصر (
 ان و نوجوانان.كودك

 ، تهران.از آسمون تا اينجا)، 1385كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ( 
 ، تهران:كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.پرنده و فال)، 1382لطف اهللا، داوود (

 ، تهران:كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.زندگي يك لبخند)، 1384( ________
تهران:كانون پرورش فكري كودكـان و   دهد،كسي ابرها را تكان مي)، 1387( ________
 نوجوانان.

 ها، تهران: درسا.شناسي رنگ)، روان1375لوشر، ماكس (
ي مهشـيد ياسـايي.   )، رشد و شخصيت كودك، ترجمـه 1368ماسن، پاول هنري و ديگران (

 تهران: نشر مركز.
 پرورش فكري كودكان و نوجوانان.تهران: كانون شنبه، كالغ سه)، 1385مرادي، مهدي (

 ، تهران: صدرا.بيني توحيديجهان)، 1378مطهري، مرتضي (
 چاپ چهارم،جلد هشتم، تهران: صدرا.ي آثار، مجموعه)، 1380( ________

هـاي سـن، جـنس و وضـعيت     تفـاوت ). «1386چـاري ( نصيرزاده، راضيه و مسعود حسين
) 13(فصل نامه روان شناسان ايرانـي،  ». اجتماعي در باورهاي مذهبي كودكان -اقتصادي

4،53-67 

، 22پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجـوان،  ». خدا، خشونت و عشق ). «1379نعيمي، زري (
12-34 
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