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 چکیده
پیامبر اکرم، توجه ایشان به شعر و ادبیات ی ههای مغفول مانده در سیریکی از جنبه

ای را که عموما در اوزان محرّک و مهیِّج کودک است. به گواهی تاریخ،شعرهای کودکانه
اند و حتی شخص پیامبر نیز خواندهشده، در زمان کودکی برای پیامبر میسروده می

و  خواندهای از اشعار کودکانه را برای کودکانی مانند امام حسن و امام حسین میپاره
ا کوشیم باست. ما در این مقاله می فرمودهگاه در باب برخی از این اشعار اظهار نظر می

ورد پیامبر اکرم می های را که در سیربررسی متون حدیثی و تاریخی، شعرهای کودکانه
ه ایم کاست، استخراج، و بررسی کنیم. در ضمن این بحث نشان دادهتوجه واقع شده 

های ایرانی در ساختار برخی از این اشعار، به احتمال با ساختار شعرهایی که گوسان
هایی دارد و احتمال تاثیرپذیری برخی اند مشابهتخواندهدوران پیش از اسالم می

المی شعر فارسی وجود دارد. عرب، از ساختارهای پیش از اسی هشعرهای کودکان
همچنین در پایان مقاله با ذکر دو نمونه، تاثیرگذاری و قدرت شعر کودک را در روش 

 ایم. استنباط فقیهان مسلمان نشان داده

 شعر کودک، پیامبر اکرم، سه خشتی، موسیقی. :ی کلیدیهاواژه

 
 مقدمه. 1

ای ترین مسایلی که تقریبا در تمامی مکاتب و مذاهب بشری به آن توجه ویژهیکی از مهم
شده، تعلیم و تربیت کودکان است. دین اسالم نیز از این قاعده مستثنی نبوده، بلکه به 
رشد جوانب جسمی و روحی کودکان اهتمامی خاص نشان داده است. در منابع اصیل 
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 یتاهل بی هو در تشیع، احادیث ائم -حادیث صحیح نبویاسالمی، یعنی قرآن کریم و ا
آیات و روایات گوناگونی در باب کیفیت تعلیم و تربیت کودکان وجود دارد. برخی از  -

 505 -450ق.(، ابوحامد غزالی) 421 -325عالمان بزرگ اسالمی، از جمله ابن مسکویه)
ق.( از دیرباز  808 -732ق.( و ابن خلدون) 672 -597ق.(، خواجه نصیر الدین طوسی)

 د.انتاکنون، به گردآوری و تحلیل این نصوص و انعکاس آن در آثار خویش پرداخته
توجه به ادبیات کودک را، به معنایی که امروزه در عرف آکادمیک و دانشگاهی مطرح 

های گوناگونی از اند، هرچند پیش از آن نمونهاست محصول دو سه قرن اخیر دانسته
ا آمده است. نگارنده رتوان یافت که ادبیات کودک نیز به شمار میمیانه را میادبیات عا

های دیگر سخن گوید، اما بی گمان در تمدن چندان جسارت نیست که در باب تمدن
ها برخی از آنی هتوان یافت که سابقهای کودک میهایی از شعر و داستاناسالمی نمونه

 رسد.آن می به عصر پیامبر اکرم و حتی پیش از
های ادبیات کودک در ترین نمونهنگارنده در این نوشتار در پی آن  نیست که کهن

برای  ای بپردازد که یاکوشد به بررسی اشعار کودکانهتمدن اسالمی را  بیابد، بلکه  می
شده و یا بر زبان ایشان جاری شده است. این شعرها که در منابع پیامبر اکرم خوانده می

ر، بازی و اصالح شع -دعا، شعر-کلی شعری هعتبر اسالمی وارد شده، در سه دستکهن و م
از نظر محتوایی، موسیقایی و ساختاری بررسی شده است. برای گردآوری منابع این 

 -تکه همگی به زبان عربی اس –ترین متون حدیثی، لغوی، ادبی و تفسیری پژوهش کهن
ی اند،  واکاوحیث کودکانگی مورد توجه بودههایی که از بررسی و تالش شده تا نمونه

 -ریتتواند موضوع پژوهش گستردهگردد. البته گردآوری کامل این اشعار کودکانه می
 باشد. -ایکم در حد یک کتاب دویست یا سیصد صفحهدست

تا آنجا که نگارنده جستجو کرده، تاکنون در باب این اشعار پژوهش مستقل و دقیقی 
تی در اند. حای منتشر نکردهزبانان کتاب یا مقالهکم فارسیست و دستانجام نگرفته ا
ی که به مستقلی هکتاب یا مقال -تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است -زبان عربی نیز

بررسی ابعاد گوناگون تحلیل و کاربرد شعر کودک در سیره پیامبر بپردازد دیده نشد. 
هایی که در باب تربیت فرزند نوشته ز کتابهرچند بعید نیست که در مطاوی برخی ا

هایی از این اشعار آمده باشد، اما در همین موارد هم باز رویکرد اصلی توجه شده، نمونه
ادبیات کودک نبوده است. این مقاله کوششی است برای توجه دادن ی هبه مقول

ا شود بیده میها، در این مقاله کوشپژوهشگران به تحقیق در این حوزه. عالوه بر این
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های فقهی بررسی  گردد، تا دو نمونه، قدرت شعر کودک از طریق تاثیرگذاریی هارائ
و  سازینشان داده شود که در تمدن اسالمی گاه چند بیت شعر کودکانه، در روند نگرش

 تغییر فتاوای شرعی تا چه حد تاثیرگذار بوده است.
مانده از زمان و زبان پیامبر اقیهای شعری بروش این پژوهش چنین است که نمونه

بازی و اصالح شعر تقسیم کند و سپس به بررسی -دعا، شعر-کلی شعری هرا در سه دست
 ها از حیث موسیقایی، ساختاری و محتوایی بپردازد. آن
 

 شعرهای کودکانه در سیره پیامبر. 2
 دعا-شعر .2-1

ها از خداوند برای کودکان طلب آناین دسته از اشعار، بیشتر محتوایی دعایی دارد و در 
 شود.عمر دراز یا سالمتی و شادی شده است. در ادامه سه نمونه از این اشعار نقل می

، المنمق فی اخبار القریشق.( در کتاب خود،  245محمد بن حبیب بغدادی)م  .2-1-1
وی  .فصلی آورده است با عنوان: تزفین قریش اوالدهم)رقصاندن قریش فرزندان خود را(

ها کودکان قریشی را به رقص و پایکوبی در این بخش اشعاری را ذکر کرده است که با آن
ترین ها، شعری است که زبیر بن عبدالمطلب، بزرگاند. یکی از این نمونهانگیختهبرمی

اهلل لّییر بن عبدالمطلب یزفن النبی صخوانده است: و قال الزبعمومی پیامبر برای ایشان می
 علیه:

 عشت بعیش أنعَم محمــُد بــنُ عَبدَم  
 و دولـــة و مَغنَم الزلت فی عیش عم  
 « وعشتَ حتی تهرم یغنیک عن کل العم  

(349: 1985)بغدادی،   
دار و )محمد بن عَبدَم]=عبدالمطلب[/ باشی تو نعمت هر َدم/همیشه توی زندگی/پول

 شی(.نیاز شی/زندگی کنی تا پیر پادشاه باشی/از همه بی
های دیگری نیز نقل شده است که هم از حیث اختالف ضبط و این ابیات به صورت

ق.( ابیات را به این  356 -288هایی دارند؛ مثال ابوعلی قالی)هم از حیث کمیت، تفاوت
محمد بن عبدم/عشت بعیش انعم/و دولة و مغنم/فی فرع عزّ أسنَم/ »شکل آورده است: 

فقط چهار مصرع  روض االُُنف( مولف 372: 2001)قالی، « لَممکّرم معظّم/ دام سجیس األز
 «محمد بن عبدم/عشت بعیش انعم/فی دولة و مغنم/دام سجیس األزلم»را ذکر کرده است: 
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ق.( این شعر را تنها سه مصرع دانسته  852( و عسقالنی)م 210 -209: 1تا، )سهیلی، بی
  (78: 4، 1995)عسقالنی، « نممحمد بن عبدم/عشت بعیش انعم/فی عزّ فرع أس»است: 

ی هشعر ساختاری مشخص دارد: از شش مصرع کوتاه تشکیل شده است که هم
اند و از این حیث تا حدی به بحر طویل شباهت دارند. هر قافیهها با یکدیگر هممصرع

تشکیل شده است که ریتمی مهیّج و برانگیزاننده دارد « مفاعلن مفاعل»مصرع از دو رکن 
یز دعا و ها نب با رقص و پایکوبی کودکان سروده شده است. محتوای کلی بیتو متناس

است که  -های دیگر شعر، جاودانگیو در شکل -طلب زندگی خوش، قدرت و ثروت
 ای که در اینجا باید بدان توجههای بشری بوده و هست. تنها نکتههمواره از خواست

به صورت سه مصرع مقفا آمده  ویژه داشت ساختار شعر در ضبط عسقالنی است که
است و این ساختار چنان که اشاره خواهیم کرد، در اشعار کودک عرب بسیار مورد استفاده 

 بوده است.
ابوعبداهلل ازدی نقل کرده است که حلیمه، کتاب الترقیص ق.( از  911سیوطی)م  .2-1-2

 النّبی:ترقّص به »خواند و پیامبر، شعر زیر را برای ایشان میی هدای
 «وادحض اباطیل العدا بحّقه وأعله إلی العال و أرقِه یاربّ إذ أعطیته فأبقه

(100: 1، 1985)سیوطی،   
 )ای خدایی که بخشیدیش نگهدار/ باال ببر باال ببر تو بسیار/دشمنا رو به حق اون تو بردار(

نقل کرده است  الترقیصق.( نیز همین عبارات را از کتاب  942صالحی شامی)م 
های اسالمی، نامی از الی برخی از کتاب(. با آنکه در البه391: 1، 1993)صالحی شامی، 

آمده و یا عباراتی از آن نقل شده، اما نگارنده هنوز نشانی از این کتاب  کتاب الترقیص
آید، شعرهای کودک زیادی نیافته است و چه بسا که در این اثر، چنان که از نامش برمی

ها کودکان را به رقص و پایکوبی باشد؛ شعرهایی که با آن نیز گردآوری شده
 انگیختند.برمی

مستفعلن »وزن و هم قافیه تشکیل شده است. وزن شعر این شعر از سه مصرع هم
آید. محتوای کلی شعر نیز است که وزنی محّرک و مهیج به شمار می« مستفعلن فعولن

که به حق او اباطیل دشمنان  -یُمنیدعا و طلب پایداری و جاودانگی، سربلندی و خوش
سه مصرع  -البته در ضبط عسقالنی -پیشینی هاست. این شعر نیز مانند نمون -نابود شود

خورد های دیگر آن در کتب اسالمی بسیار به چشم میمقفا است. این نوع شعر که نمونه
، 1404بدربه، ؛ ابن ع411: 2، 1424؛ جاحظ، 350 -345: 1985ک: بغدادی، )برای نمونه ر
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ل شده است، به احتما( و عموما برای ترقیص یا رقصاندن کودکان از آن استفاده می22: 4
 های ایرانی مرتبط است.«سه خشتی»با 

ها پدید آمد که حافظ اشعار و ای به نام گوسانها، طبقهپارتی هدانیم که در دورمی
گردی بودند که به دانان دورهقیها شاعران و موسیروایات ملی و شفاهی بودند. گوسان

ی هپرداختند. دنبالها و روایات عامیانه در قالب شعر و همراه با موسیقی مینقل داستان
اسالمی به غرب ایران منتقل شد و به ویژه در مناطق کردنشین ی هها در دورکار گوسان

ی هبانی نیز به ریشای از کردان بوده و گویا از لحاظ زها که شاخهادامه یافت. کرمانج
اند این سنت را در درون خود زنده نگه داشتند و بدین گونه کردی خود وفادار باقی مانده

 (180 -177، 1390)زرقانی،  .وارث سنت گوسانی پیش از اسالم شدند
امروزه در میان کردهای کرمانج خراسان شمالی نوعی از شعر سه مصراعی وجود دارد 

گویند و با ساز و آواز و به ویژه در مراسم عروسی خوانده می« سه خشتی»که به آن 
همان سنت گوسانی ی هدهد که دنبالشود. ساختار و موسیقی این شعرها نشان میمی

ه )برای نمون .اسالمی همچنان پابرجا باقی مانده استی هاست که پس از انتقال به دور
سه ی هحتمال زیاد اشعار کودکانبه ا (celil,sakkam, 2012؛ 1376ر.ک: سپاهی الئین، 

مصرعی مقفایی که بعدها در میان اعراب برای ترقیص کودکان متداول شده است، از 
 -که تا متونی مانند گاثاهای زردشتی امتداد دارد -ها«سه خشتی»ی ههای اولیهمین نمونه

دار هقدانیم که در سنت شعر عرب، اشعار سه مصرعی مقفا سابمتاثر شده است، زیرا می
این اشعار به طور صریح قید شده که برای ترقیص ی هنیست و از سوی دیگر در مورد هم
شده و لذا با موسیقی ارتباطی نزدیک داشته است یا یا تزفین )رقصاندن( خوانده می

 داشته است وکم از لحاظ وزنی، چنان موزون بوده که کودکان را به پایکوبی وامیدست
 لیل دیگری باشد بر انتساب این اشعار به سنت گوسانی. تواند داین خود می

نویسد: و قالت می الترقیصق.( به نقل از کتاب  852ابن حجر عسقالنی)م  .2-1-3
 الشیماء ترقص النّبی صلّی اهلل علیه و سلّم و هو صغیر:

 حتی أراه یـافــعاً و أمـــردا  یا ربّنا أبق لنا محمدا 
 و أکبت أعادیه معا و الحسّدا  ثـم أراه سیّدا مسوّدا 

 «و أعطه عّزا یدوم أبدا                                 
 (206: 8، 1995)عسقالنی، 
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دار/ بعدش بشه خیلی )خدا جونم محمد رو نگهدار/ تا که بشه یه روز جوون و ریش
 بزرگ و ساالر/ حسودا و دشمناشو بکن خوار/ عزت بده بهش همیشه بسیار(

تر خواهر رضاعی پیامبر و دختر حلیمه بوده که گویا چند سالی از پیامبر بزرگشیماء، 
؛ 1870، 1810-1809: 4، 1992ابن عبدالبر،  .)برای اطالع بیشتر، رک. بوده است
قافیه تشکیل وزن و هماین شعر نیز از پنج مصرع هم (206-205: 8، 1995عسقالنی، 

های پیشین از است که مانند نمونه« لنمستفعلن مفاعلن مفاع»شده است. وزن شعر 
آید. محتوای کلی شعر نیز دعا و طلب طول عمر، های محرِّک و مهیج به شمار میوزن

 سروری، نابودی دشمنان و عزت جاودان است. 
 
 بازی-شعر .2-2

. بازی داشته است -شعری هشده که جنبای بر زبان پیامبر جاری میگاه اشعار کودکانه
ی ای از این شعرهااند. در زیر نمونهخواندهرا پیامبر در حین بازی با کودکان می این اشعار

شود. بدیهی است که کودکانه که در متون حدیثی و تاریخی ثبت شده است، ذکر می
 های دیگری را نیز به ارمغان بیاورد.تواند نمونههای بیشتر در متون، میکنکاش

با همین دو »ق.( در حدیثی از قول ابوهریره آورده است:  360 -260طبرانی) .2-2-1
گوش خودم شنیدم و با همین دو چشم خودم دیدم که پیامبر با کف دو دست خویش، 

 گفت:حسن یا حسین را گرفته بود و او دو پایش بر روی دو پای پیامبر بود. پیامبر می
 ارقَّ عَینَ بَقّة  حُزُّقة حُزُّقة  

رسول اهلل گذاشت. پس ی ههایش را بر سینسپس کودک باال رفت تا آنجا که قدم
پیامبر به او فرمود: دهانت را باز کن؛ سپس او را بوسید و گفت: خدایا او را دوست بدار 

 (49: 3، 1983)طبرانی، « .دارمکه من او را دوست می
ترین است. مهماین حدیث از قول کسانی دیگر و با عباراتی مشابه نقل شده 

های دیگر وجود دارد یکی آن است که در بیشتر منابع، مصرع دوم هایی که در نقلتفاوت
؛ حمیری، 459: 4، 1410جوهری،  .)برای نمونه رک .آمده است« ترَقَّ عین بَقّة»به صورت 

از سوی دیگر در منابع شیعی، بخش  (242 -241: 1، 1417؛ زمخشری، 1427: 3تا، بی
را اضافه دارد؛ ضمن آنکه « احب من یحبه»یا « احب من یحبهما»دیث، عبارت پایانی ح

رعشی، م .ک. )ردر بیشتر روایات شیعی، تصریح شده که این کودک، امام حسین)ع( است
 (313: 36، 295: 16، 1404مجلسی،  ؛300 -299، 295 -293، 72: 11، 1409
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اند: نخست کسی که ضعیف در کتب لغت عرب، حزّق و حزّقه را به دو معنی آورده
قدی که شکم بزرگ دارد دارد و دوم کوتاههای کوچک برمیاست و به خاطر ضعفش گام

: 4، 1410جوهری،  .رک. )آیداش به حرکت درمیای که هنگام راه رفتن، باسنبه گونه
از آنجا که پیامبر این تعبیر را برای خطاب به کودک،  (47: 10، 1414؛ ابن منظور، 459

بیر ترجمه کرد. تع« توپولو»یا « ُتپُل مپل»، «کوچولو»توان حزّقه را اند، میستفاده کردها
 .نیز به معنای کسی است که چشمانش مانند چشمان پشه کوچک و ریز است« عین بقّة»
( بنابراین ترجمه شعر تقریبا چنین 58 -57: 2تا، ؛ فیومی، بی30: 5، 1410فراهیدی، رک. )

 خواهد بود:
  بیا باال چشم کوچولو  توپولو ای توپولو  ای 

  بیا باال چشم نخودی  آی فسقلی آی فسقلی یا
مهم در باب این شعر آن است که به تصریح لغویون عرب، پیامبر این شعر را ی هنکت

نسروده، بلکه تنها آن را بر زبان آورده است. گویا این شعر در میان زنان عرب تداولی 
؛ ابن 1427: 3تا، حمیری، بی .)رک .اندرقصاندهکودکان خود را میداشته است و با آن 

است و از حیث « مفاعلن مفاعلن»( وزن شعر 57: 2تا: ؛ فیومی، بی25: 10، 1414منظور، 
گویی و بازی زبانی کودکانه است. این شعر چنان که در متن حدیث معنایی، نوعی کودکانه

ه است؛ تنیز تصریح شده است، برای بازی استفاده شده و کنش عملی کودک را در پی داش
هایی قرار بگیرد که امروزه نیز در مراکزی مانند بازی-شعری هتواند در حوزلذا می

 هایی از این دست که: بازی -مهدهای کودک متداول است؛ شعر
خرس کوچولو/ خرس کوچولو/ پاشو برقص/ خرس کوچولو/ خرس کوچولو/ دستتو 

 بذار رو چشمات/ خرس کوچولو...
 
 اصالح شعر .2-3

دهد، پیامبر تا چه حد به شعر کودک و استفاده از خوریم که نشان میه روایاتی برمیگاه ب
کنیم. ای از این روایات را نقل میاند. در اینجا نمونهدادهمفاهیم مناسب در آن اهمیت می

شتر های بیتواند باعث یافتن نمونهبه احتمال زیاد، در این مورد هم کنکاش بیشتر می
 شود. 

ای در حال رقصاندن چردهگذشت و کنیز سیهاند که پیامبر از جایی میفتهگ.2-3-1
 خواند:کودکش بود و این شعر را برای او می
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 هیَمشی الثّطا ویَجلس الهََبنقَعَ  هذُؤالُ یابَن القَومَ یا ذؤال 
ال تقولی »نخوان، که بدترینِ درندگان است: « هذؤال»پیامبر به کنیزک فرمود: کودکت را 

( ذؤال صورِت 392: 1، 1417؛ زمخشری، 444: 7، 1410)فراهیدی، « ذؤالة فانّه شرّ السّباع
به معنی راه رفتن همراه « مشی ثطا»شود. و نامی است که به گرگ اطالق می همرخّم ذؤال

معنی  افتند و هبنقعة نیز بهراه می با نادانی و تلوتلو خوردن است، مانند کودکانی که تازه
مصرع نخست این شعر در  (113-112: 14، 1414. ابن منظور، ک)ر .احمق و نادان است

« سید» را به معنی« قَرم»نیز ضبط شده است و « ذؤال یابن القَرم»برخی از منابع به صورت 
توان بیت را تقریبا چنین می( بنابراین 211: 1تا، همان؛ ابن اثیر، بی. ک)ر .اندآورده« آقا»و 

 ترجمه کرد:
 مثل خُال میشینه  مثل خُال راه میره  آقا گرگهی هتول

های پیشین چندان محرّک و مهیج نیست و عالوه وزن و موسیقی شعر برخالف نمونه
بر آن از حیث محتوا نیز نه تنها ویژگی دعایی ندارد، حتی بازی زبانی خاصی نیز در آن 

ای خوبی باشد بری هتواند نموند. این شعر از منظر تاریخ اجتماعی، میخوربه چشم نمی
ابعی منی ههای فرهنگی در طبقات گوناگون جامعه. بنا به تصریح همنشان دادن تفاوت

ی های بوده که طبیعتا جزو طبقچردهشعر کنیزک سیهی هاند، خوانندکه این شعر را آورده
ه پیامبر دهد کست. برخورد پیامبر با این شعر، نشان میرفته افرودست جامعه به شمار می

هایی از این دست را حتی برای کودکان و در شعر کودکان ناپسند استفاده از القاب و نام
 ت. کرده اسشمرده و افراد به انتخاب مفاهیم واال و متعالی در شعر کودک ترغیب میمی
 

 تاثیر شعر کودک در باورهای فقاهتی .3
منشاء قدرت است و شعر قدرتمندترین کالم. اگر بپذیریم که کالم در نهایت منجر کالم 

توان کننده دارد، پس میشود و کنش در روند زندگی انسانی، نقشی تعیینبه کنش می
عاملی تعیین کننده در جریان تغییرات نظری و عملی به شمار آورد. اما ی هشعر را به مثاب

دان در نظر نیامده و جدی گرفته نشده است. با این حال در این میان، شعر کودک چن
ان و ای از بزرگهایی از تاثیر شعر و ادبیات کودک بر نگرش و حتی فتاوای پارهنمونه

قدرت شعر کودک است.  در ادامه به ی هدهندخورد، که نشانفقیهان اسالمی به چشم می
ردازیم. پمی -دیگری از عالمی شیعییکی از عالمی سنی و  -ذکر دو نمونه از این تاثیرات

دهد، شعر کودک ها از این جهت اهمیت دارد که نشان میبدیهی است که ذکر این نمونه
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 پیامبر مطرح نشده است، بلکه به دلیل طرحی هتاریخی در سیری هتنها به عنوان یک مسال
 های فقهی و فکری نیز در پی داشته است.از جانب پیامبر، کنش

 -510گ حنبلی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی معروف به ابن جوزی )عالم بزر
ای شناخته شده است در یکی از آثار ق.( که در مخالفت با کالم و فلسفه، چهره 592

ای از شعر کودک پرداخته است. در صحیح بخاری حدیثی با این خود به بررسی نمونه
عصر، در مسیر بازگشت، حسن بن علی ابوبکر پس از گزاردن نماز »مضمون آمده است: 

 کند؛ ابوبکر او را بر دوش خود گذاشت و گفت:را دید که با کودکان بازی می
 ال شبیهٌ بعلّی   بأبی شبیهٌ بالنّبی  

این ماجرا در متون اهل سنت و شیعه به  (؛1302: 3، 1993)بخاری، « خندیدو علی می
اند که حضرت فاطمه با این شعر له آوردههای دیگری نیز روایت شده است و از جمگونه

 رقصاند:را می -ای روایات فرزندش حسینو در پاره -فرزندش حسن
 لیس شبیها بعلی   وابأبی شبه النّبی  

، 1404؛ مجلسی، 6-5: 3، 1996؛ بالذری، 274: 2، 1404ابن عبدربه،  .کربرای نمونه ) 
43 :286) 

، پس از نقل حدیث الصحیحین کشف المشکل من حدیثابن جوزی در کتاب 
این کالم از نوع رجز است که عرب با آن »نویسد: پردازد و میبخاری، به شرح آن می

آورد؛ و رقصاندن کودک با رجز یا کالمِ منظمی مانند آن، فرزندان خود را به رقص درمی
 (24: 1، 1997)ابن جوزی، « فطنته(.شود )=اسرع إلیقاظ سبب بیداری هوش کودکان می

تواند فقیه سرسختی مانند ابن جوزی را متقاعد کند که اینجاست که یک شعر کودک می
رقص و پایکوبی کودکان، نه تنها لهو و بیهوده نیست، بلکه عاملی است برای تقویت ذهن 

زیست و از زبان ها. این نگرش در دوره و شرایطی که ابن جوزی در آن میو هوش آن
 تواند باشد جز تاثیر قدرتمند یک شعر کودکانه؟!چه چیز می فقیهی مانند او، ناشی از

ای ق.( در باب پاره 1306نظرعلی طالقانی)مدیگر، فتوایی است که مرحوم مالی هنمون
بحثی دارد در باب اینکه گاه انسان  الغناء یف هرسالآور داده است. وی در اشعار رقص از

آوری که اوزان معروف دارد بهره ببرد، بی آنکه مرتکب گناهی تواند از اشعار رقصمی
شده باشد. به بیان دیگر، وی جواز استفاده از برخی اشعار موزون را صادر کرده است. 

ات و ساس روایاما آنچه باعث بر این فتوا شده، توجه به چند شعر کودکانه است که بر ا
اند. از جمله اشعاری رقصاندهاحادیث، پیامبر و دیگر بزرگان با آن اشعار کودکان را می
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است و چند ...« هحزق هحزق»که مرحوم طالقانی بدان استناد کرده است یکی همین شعر 
 (8-6، 1418طالقانی،  .)رک .شعر دیگر که از بحار االنوار مجلسی نقل شده است

 
 گیریتیجهخالصه و ن. 4

خورد که یا برای پیامبر خوانده هایی از اشعار کودک به چشم میدر متون اسالمی، نمونه
ر خوریم که پیامباند. گاه نیز به مواردی برمیخواندهشده و یا ایشان برای دیگران میمی

مفاهیمی مانند ی هبه اصالح یک شعر کودک پرداخته است. این اشعار عموما دربردارند
بازی دارد نیز -شعری هاست، اما اشعاری که جنب و طلب خیر و نیکی برای کودکدعا 

کرده کانه پایکوبی میخورد. پیامبر در زمان کودکی، خود با اشعار کودها به چشم میدر آن
 رقصانده است. و بعدها نیز با این اشعار کودکانی مانند امام حسین را می

پیامبر قابل مشاهده است، از حیث ی هن در سیرهای آای که نمونهاشعار کودکانه
اند. ساختار این اشعار یا به صورت یک یا چند ساختاری و موسیقایی نیز درخور توجه

های بیت و یا به شکل سه و یا پنج مصراع مقفا است که صورت سه مصراعی آن، که نمونه
مونه شعرهای گوسانی گوناگونی نیز در شعر کودکانه عرب دارد به احتمال، متاثر از ن

 دهد.ایرانی است که امروزه با عنوان سه خشتی در شمال شرق ایران ادامه حیات می
اوزان این اشعار چنان محِرّک و مهیِّج بوده که کودکان بتوانند با آن پایکوبی کنند. 

ترین شخصیت اسالم، همین توجه به موسیقی در شعر کودک، آن هم از جانب بزرگ
یهان و ای از فقای را بر پارهاکرم )ص(، بعدها در تمدن اسالمی تاثیرات ویژهیعنی پیامبر 

عالمان مسلمان گذاشته است. ابن جوزی حنبلی با توجه به اشعاری از این دست، 
شمارد و مالنظرعلی طالقانی، جواز های کودکانه را سبب پویایی ذهن کودک برمیرقص
تواند ها، میکند. این نمونهآور را صادر میان رقصای از اشعار دارای اوزپارهی هاستفاد

 های نظری و عملی باشد.ها و واکنشبیانگر قدرت شعر کودک در تاثیرگذاری
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