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 چکيده
او شناخت او كنجک كودكان تصویر متفاوتي از خداوند در ذهن دارند و همواره نسبت به

ها به دهد. آنهای مداوم خود را نشان ميهستند. این كنجکاوی اغلب به صورت پرسش
كننده درباره مفهوم خداوند هستند. ادبيات به عنوان یک دنبال تصویری روشن و اقناع

تواند كودك را در این شناخت یاری دهد. شاعران كودك هر كدام به سبک رسانه مي
اند. هدف این پژوهش بررسي و نقد تصویر تصویری از خداوند ارائه كردهخاص خود 

خداوند در شعر كودك است. روش تحقيق به صورت تحليل محتواست. در این پژوهش 
بندی نوع ایماژها و بسامد اشعار مواردی مانند بسامد القاب و عناوین خداوند، طبقه

اثر،  120مرد( و  21زن و  9شاعر ) 30ن اند. از ميامربوط به مفهوم خداوند بررسي شده
ای شده كه اغلب تکراری و كليشهقطعه شعر به مفهوم خداوند پرداخته  40تنها در 

 هایي برایهای طبيعت به عنوان نشانهها، بيشتر از زیبایيهستند. در ميان پدیده
 وعاتاند. اكثر اشعار مربوط به خدا در شعر كودك، بر موضخداشناسي بهره گرفته

ه وگویي داشتای متمركزند و كمتر مشاهده شده كه شاعر مستقيما با خدا گفتحاشيه
های توصيفي( ی اول )ایماژایماژهای دسته ی او بزند.باشد یا دست به ستایش شاعرانه
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 مقدمه .1
جوی خداوند است. کودک نیز بنابر فطرت خود وانسان ذاتا به دنبال شناخت و جست

د. آنان دارنکودکان قابلیتی ذاتی برای نقد »همواره به دنبال شناخت خدای خویش است. 
آوری کنند... از جمعدهند، مقایسه و قضاوت میکنند، پاسخ میای غریزی سوال میگونهبه

 :1387، استیونز« )زبین و دقیقند.نظر، تیبرند و همچون یک صاحباطالعات لذت می
و مربیان پرورشی، شناخت مفهوم خداوند و پاسخ دادن  ( دغدغه بسیاری از والدین122

های اول الشمار کودک درباره هستی و موجودیت خداوند است. سهای بیبه پرسش
زندگی کودک فرصت مناسبی برای رشد و افزایش اطالعات دینی اوست. در این باره 

 چه براست که هرفرمایند: قلب کودک مانند زمین خاکی و گیاهی حضرت علی )ع( می
 پذیرد.او عرضه شود، می

های بنیادی ذهن جایگاه و مکان خداوند در عالم هستی؛ همواره یکی از پرسش     
ک است. کودک مخاطب به دلیل سطح فکر و شرایط سنی، خدا را به صورت عینی کود

داند. چرا که بزرگساالن هنگام کمک کند. او اغلب جایگاه خداوند را آسمان میدرک می
کنند. این نوع نگرش و تصویر کودکانه، تاییدی بر گرفتن از خدا رو به سوی آسمان می

ا تواند کودک ربه عنوان یک رسانه تصویری میعظمت و بزرگی خداوند است. ادبیات 
از کارکردهای ادبیات به خصوص  در درک و شناخت مفهوم خداوند یاری کند. یکی

ی جهان تفکر درباره هاست. تشویق کودکان بهکودک و نوجوان، پرورش حس دینی بچه
ودک و ای در ادبیات کها، جایگاه ویژهی خداشناسی آنپیرامونشان و تقویت انگیزه
های غایی ادبیات کودک و نوجوان ی هدفهایی که دربارهنوجوان دارد. در اغلب کتاب

 هایهدف»کودکان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. « پرورش حس مذهبی» بحث شده
توان گنجاند: شناخت خود، شناخت خلق، شناخت خلقت، غایی را در شش عنوان می

ی ی خالق هستهای خلقت با خالق و شناخت رابطهی پدیدهشناخت خالق، شناخت رابطه
 (38 :1389اللهی، )نعمت« با خلق.

های مختلفی نمود پیدا کرده است. ادبیات مفهوم خدا در زندگی کودک به شکل     
 -رشد دینی»کودک وسیله خوبی برای ارائه تصویری روشن و جذاب از خداوند است. 

احساسی و ذهنی یک فرآیند تدریجی است و تفکر مذهبی کودک مانند رشد فیزیکی، 
میان )رحی« .کندکودک درباره خداوند نیز به صورت تدریجی شکل نهایی خود را پیدا می

ثری در شناخت ؤهای ادبی، کارکرد م( شعر به عنوان یکی از گونه134 :1389و همکاران، 
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توان شاعران را در ارائه تصویر مناسب خدا دارد. با بررسی اشعار گروه سنی کودک می
؛ کودکان «ب وج»از خداوند یاری کرد. اشعار انتخاب شده در این پژوهش برای گروه سنی 

 أکنند. او را منشسال خدا را درک می 12تا  10های اول و آخر دبستان است. کودکان سال
 «کی با خداوند هستند.ها در پی برقراری ارتباط نزدیدانند؛ همچنین آننظم در جهان می

های اول دبستان، خداوند را به صورت ( کودک سال73 :1386زاده و همکاران، )رسول
گیرد و منجر به فعال شدن حس کم کنجکاوی وجود او را فرا میکند و کمانسان تصور می

ای منظم های جهان را به گونهی عناصر و پدیدهشود. خالق هستی همهخداجویی در او می
هایی برای پاسخ به خداجویی فطری هدفمند در خدمت انسانها قرار داده است تا نشانه و

 . از طرفیاست ها راهی برای شناخت آفریدگار هستیها فراهم آورد. شناخت آفریدهانسان
له أکند. با توجه به اهمیت مسها، رسیدن به شناخت را هموارتر مینیز تدبر و تفکر در پدیده

کند، تصویر خدا نجکاوی کودکان در شناخت خدا، این پژوهش تالش میخداشناسی و ک
 های زیر پاسخ دهد:را در مجموعه اشعار کودکان بررسی کند و به پرسش

 اند؟در شعرهایشان استفاده کرده «خدا»شاعران از چه مفاهیمی برای طرح موضوع  -
 ت؟غیرمستقیم مطرح شده اسمفهوم خداشناسی به صورت مستقیم یا آیا در شعر کودک  -
 ند؟ااستفاده شده است چگونهدر این گونه شعر شناسی، ایماژهایی که از نظر زیبایی -

 کنشی( -)توصیفی، تخیلی یا تخیلی
 
 ی پژوهشپيشينه .1-1

در مورد بررسی و نقد تصویرهای خدا در شعر کودک تاکنون پژوهش مستقلی انجام 
هایی صورت خداشناسی و مفهوم خدا در شعر کودک پژوهشی نشده است؛ اما درباره
 شود:ها اشاره میگرفته است که به آن

ها و هیای از نظرمجموعه این اثر (.1385از پروین سالجقه، ) شرق باغ این ازکتاب  
ی یی برای شناسایهانهیتالش دارد تا زم است که ابزارهای نقد در حوزه نقد ادبی معاصر

هایی از این کتاب به تصاویر شعری مربوط قسمت .و نوجوان فراهم کندنقد شعر کودک 
ی خدا در شعر معاصر ایران و مفهوم کودکانه»ی به مفهوم خداوند پرداخته است. مقاله

در این مقاله بیشتر به  (1389) فلسفه دین؛ سعید رحیمیان و همکاران، مجله «امریکا
تفاوت مفهوم خداوند در شعر اشعار کودک ایران و امریکا  با نگرشی روانشناختی، فلسفی 

د ، سیدفریده احم«بررسی شعر کودک از دیدگاه خداشناسی»ی پرداخته شده است. مقاله
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ی شعر کودک و تعاملی در سطح فکر»مقاله  (1390) کتاب ماه کودک و نوجوانپویان، 
در این ( 1390) شناسی نظم و نثرسبکرضایی طاهره حسنی، مجله ، طاهره سید«واننوج
هایی از عرفان هم در شعر کودک دیده گرایی رگهنشان داده شد که عالوه بر طبیعت مقاله
های های خداشناسی در کتاببررسی راه»ی شود، نوعی نگاه وحدت وجودی. مقالهمی

 میمجله تربیت اسالزاده و فریبا خوشبخت، سودابه شکراهلل، «کودکان و نوجوانان شعر
بررسی مفهوم خدا در شعر کودک و نوجوان ایران با تکیه بر آثار ی نامهانپای (1391)

 (1391)پور، دانشگاه عالمه طباطبایی ، پرنیان زارعشاعران برجسته دوران انقالب اسالمی
اسی شنهمایش زبان، «داستانی کودک تحلیل و بررسی خداشناسی در ادبیات» یمقاله
در مقاله فوق نیز به تمام مواردی که کودک را در شناخت خداوند یاری  (1395)؛ تهران

شناسی شگردهای خداشناسی در ادبیات بررسی آسیبنامه دهد، اشاره شده است. پایانمی
و بررسی  (. پژوهش حاضر به نقد1395، فاطمه زارع، دانشگاه شیراز )کودک دهه هشتاد

بندی تصاویر مربوط به مفهوم خداوند بر پردازد. طبقهتصویر خداوند در شعر کودک می
شی( پروین کن -تخیلی و تخیلی -گانه )ایماژهای توصیفی، واقعیسه بندیاساس تقسیم

( و مشخص نمودن بسامد تصاویر، وجه تمایز تحقیق حاضر شرقی باغ این از÷سالجقه )
 ذکر شده است.های با سایر پژوهش

 
 پژوهش هاینمونه. 2-1

همه آثار مورد بررسی در این پژوهش از انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 
د. عدم انشاعر برجسته کودک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 30اند. اشعار انتخاب شده

ی آثار شاعران موجب شد تا منابع مورد بررسی این پژوهش به آثار دسترسی به همه
 منتشر شده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محدود شود. 

 
 . روش تحقيق3-1

ش در روست. ی آثار نویسندگان امحتوا کمی و کیفی روش پژوهش به صورت تحلیل
واحد تحلیلی مانند یک واژه یا  تحلیل کمی محتوای آثار، به شمارش فراوانی حضور یک

نا ها برای کشف معها و آزمونشود و در بررسی کیفی به تحلیل دادهمضمون متن توجه می
( در این پژوهش، تصاویر مربوط به مفهوم خدا 296: 1386شود. )ساروخانی،پرداخته می
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ین باغ ز اادر اشعار شاعران برجسته کودک براساس تقسیم بندی سه گانه ایماژ در کتاب 
 دند.کنشی( بررسی و طبقه بندی ش -واقعی و تخیلی -)ایماژهای توصیفی، تخیلیشرقی 

 
 . اشعار با موضوع خداوند2

شعرها شود. در اغلب در شعر شاعران، خداوند و مفاهیم مربوط به آن کمتر دیده می
خداوند های شعری با موضوع های دعایی است. مجموعهمفهوم خداوند در قالب جمله

عر ای هستند. در شهای مطرح شده نیز اغلب تکراری و کلیشهشود. موضوعکمتر دیده می
های تازه است/ های او/ زخمهای پسته را/ روی دستزند پدر/ باغبیل می»خوانیم: زیر می

)هاشمی، « / قدرت و توان بدهتوی قلب مادرم /یک دعای تازه است/ ای خدا به دست او
خواهد به ضوع شعر درباره تالش و کوشش پدر است. مادر از خدا میمو (33 :1394
گونه شعرها بسامد فراوانی دارند. شاعر در پایان های پدر توان و قدرت بدهد. ایندست

خدا تو شادمان کن/ دل کالغ ما را/ ببین شنا بلد نیست/ »طلبد.شعر از خداوند استمداد می
( شعر درباره کالغی است که شنا کردن بلد 9 :1390 پور،)هاشم« خنک بکن هوا را.

 خواهد هوا را برای کالغ خنک کند. نیست. شاعر از خداوند می
 

 . اشاره غيرمستقيم به مفهوم خدا2-1
برخی از شعرها هم به صورت غیر مستقیم و در قالب الفاظ و کلماتی خاص به خداوند 

ماه و شب و ابر و ستاره/ »کنند. کلماتی مانند: دعا، نماز، روزه، اذان، مسجد و... اشاره می
« است نمازگویند وقت خواب ناز است/ تا صبحدم برخیزی از خواب/ وقتی که هنگام 

 کشد دل من/ مثل کبوتر،پر می» اند:ای زیر از این دسته( نمونه29 :1376)رحماندوست، 
 (1 :1385)ماهوتی، « ام رارده سینه/ پرکاذانشآنجا/ عطر خوش 

« تا شاپرک دوخته دو /جانمازم یگوشه یه جانماز کوچک/ دوخته برام مادرم/»
 (3 :1385نژاد، )شعبان

 (12 :1391)خدادوست، « چون غنچه پیداستهرآیه در آن/ زیباست/ قرآن این باغ اسمش/»
 
 . خداوند در عناصر طبيعت2-2
مان بهاری سالمت/ فصل پاییز ما مردن ماست/ تا برگیم/ زندگیما همه چون درختیم و »

 (49 :1376)رحماندوست، « د بهار قیامتبیای
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 :1391 )بکتاش، «از لغات روسیاه ی من پر شده/برگه دارم احساس گناه/ ام/کردهچون تقلب »
« ام در توحیدباغ سرسبزم من/ با بهاری جاوید/ رمز سرسبزی را/ دیده»؛ (22

 (27 :1376 )رحماندوست،
 

 . اشاره مستقيم به مفهوم خدا2-3
توان به موارد زیر برخی موارد به صورت مستقیم به خداوند اشاره دارند. برای نمونه می

بال، اگر مال پریدن نبود/ بالِ پریدن نبود/بال بود./ سیب اگر فکر رسیدن نبود/ » اشاره کرد:
ند؟/ رسدوند/ راستی آیا به کجا میها میدر گذر ثانیهها قابل چیدن نبود/ کال بود./ سیب

( شعر فوق 6 :1392)رهنما، « رسند؟پرند/ راستی آیا به خدا میها میها/ روی پر ثانیهبال
 دهد.انگیزد و او را در مسیر شناخت خداوند قرار میکنجکاوی کودک را بر می

را/ گرفت سوی خدا؟/درخت  اجازه گل بدهم؟/ که بود گفت این را؟/ که بود دستش»
بود انگار/همان که این را گفت/ خدا اجازه که داد/ شکوفه کرد و شکفت/سر کالس بهار/ 

همه  (1 :1384حسینی،«)اش شد بیستدرخت تنبل نیست/ صدآفرین به درخت/ که نمره
شنا آشوند. شاعر در یک تصویر زیبا کودک را با این مساله چیز با اجازه خداوند انجام می

کند. تنبلی نکردن درخت در شکوفه کردن کند. درخت با اجازه خداوند شکوفه میمی
 برای کودک جالب و قابل تامل است.

ی ها/ خالق رنگین کمان/ نامهبا تو هستم ای خدا/ای خدای مهربان/ای مدیر فصل»
انی غنچه را/ توای/ میای/ تمبر پروانه را/ روی گل چسباندههر غنچه را/ وانکرده خوانده

افشانی کنی/هر گل صدبرگ را/ اول فصل -خنده درمانی کنی/ روی بال شاپرک/ گرده
 (24 :1391)بکتاش، « / سوزن ته گرد خارای سنجاق بابهار/ کرده

توان اشاره کرد که موضوع اصلی آنها چیز در مجموعه اشعار شاعران به شعرهایی می»
تی در آنها آمده و با موضوع اصلی ارتباط پیدا ی خدا به مناسبدیگری است، منتها واژه

)حداد، « اه کم رنگ استکرده است. در این گونه شعرها حضور خداوند گاه پر رنگ و گ
233:1381) 

توان بسامد اشعار با موضوع خداوند را مشاهده کرد. در می 2و  1در جدول شماره 
و در جدول شماره  تعداد شعر هر شاعر به صورت مجزا مشخص شده 1جدول شماره 

هایی که به مفهوم های مستقل شعری درباره خدا و مجموعهبه صورت کلی به مجموعه 2
 اند، سخن رفته است.خدا اشاره کرده
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 بسامد شعرهایي با مضمون خدا در آثار هر شاعر  1جدول شماره 
 تعداد شعر نام شاعر ردیف شعر تعداد نام شاعر ردیف

 3 بابک نیک طلب 16 22 مصطفی رحماندوست 1
 3 افشین عال 17 18 جعفر ابراهیمی)شاهد( 2

 2 پروین دولت آبادی 18 14 ناصر کشاورز 3

 2 غالمرضا بکتاش 19 12 داود لطف اهلل 4
 2 شاهین رهنما 20 10 احمد خدادوست 5
 2 احمد زارعی 21 8 نژادافسانه شعبان 6
 2 علی میرزابیگی 22 6 اسداهلل شعبانی 7
 1 صفورا نیری 23 6 محمدحسن حسینی 8

 1 مجید مالمحمدی 24 5 مریم اسالمی 9

 1 سید سعید هاشمی 25 3 مریم هاشم پور 10

 1 غالمرضا آبروی 26 3 شکوه قاسم نیا 11

 1 بیوک ملکی 27 3 منیره هاشمی 12

 1 زهرا داوری 28 3 مهری ماهوتی 13

 1 اسماعیل اهلل دادی 29 3 محمود کیانوش 14

 1 کاظم مزینانی 30 3 طاهره شهابی 15

دهد که از میان تعداد اشعار هر شاعر چه تعداد به صورت نشان می 1جدول شماره 
د در اند. بیشترین شعر با مفهوم خداونمستقل و غیرمستقل به ارائه تصویر خداوند پرداخته

رسد که شاعران باید  آثار رحماندوست، ابراهیمی )شاهد( و ناصر کشاورز است. به نظر می 
به موضوع خداوند و ارائه تصویری مناسب از آن در شعر توجه بیشتری نشان دهند. چرا 

هایی که یکی از موضوعات مهم و حساس برای کودک، شناخت خدا و پاسخ به پرسش
 اند.ای از مفهوم خداوند ارائه کردهاست که در ذهن دارد. اغلب اشعار تصاویر کلیشه
 2 جدول شماره

 
 
 
 

 مجموعه شعر 120 های بررسی شدهکل مجموعه 1
 3 های مستقلمجموعه 2
 45 مجموعه غیر مستقل 3
 قطعه شعر  43 تعداد شعرها با مضمون خدا 4
 آقا( 20خانم/ 10)30 تعداد شاعران 5
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مجموعه شعری )که ممکن است هر کدام شامل چند شعر کوتاه باشد(  120از میان 
شعری مستقل در باره خدا وجود دارد که این تعداد در مقایسه با تعداد مجموعه  3فقط 

 43دیگر اینکه از میان چندین قطعه شعر فقط  یشاعر بسامد بسیار کمی است. نکته 30
شعر کوتاه به صورت مستقل درباره خدا سروده شده است. اغلب اشعاری که خداوند را 

ها ه از کلیشهاند. استفادپردازی ضعیف بودهتصویراند، از نظر صورخیال و به تصویر کشیده
های موجود در برخی از اشعار بود. و کاربرد تعابیر و تصاویری تکراری از دیگر آسیب

به روی سر ما/ آسمان آبی/ خورشید روشن/ روز »برای مثال به نمونه زیر توجه کنید: 
ابیات فاقد تخیل و عدم به کاربردن ؛ (11 :1376)رحماندوست، « ی نورآفتابی/ چشمه

ع ی تخیلی کودک و در واقانگاری و در نظر نگرفتن ذائقهاستفاده از کالم شاعرانه و ساده
از  های ادبی، یکی دیگرتنها توجه کردن به کالم منظوم؛ بدون استفاده از صناعات و آرایه

 های/ گلاز آب آن بروید»های موجود بود. برای نمونه به شعر زیر توجه کنید: آسیب
 (24 )همان،« ه/ سیب و انار و آلو/خوب وخوش بو/ باغ و درخت و میو

 
 . بررسي تصویر خدا در شعر كودك3

در این قسمت به بررسی تصویر خداوند در قالب الفاظ و عناوین و صفات پرداخته شده 
 اند.است. صفات و عناوین پر بسامد در جدول مشخص شده

 
 . ارائه تصویر خدا در صفات و عناوین 3-1

در اشعار بررسی شده، اسم خداوند با عناوین مختلف و همراه با صفات گوناگون بیان 
است. القابی چون؛ خداوند، خدایا، خداجان، ای خدا بیشترین بسامد را دارند. شده

فاظ و صفات بسامد ال 3ترکیبات وصفی نیز بسامد نسبتا زیادی دارند. در جدول شماره 
    مشخص شده است.

صفات به کار رفته در شعر کودک اغلب از صفات جمال خداوند هستند. صفاتی 
ها، زیبایی و بزرگی. صفات جمال خداوند با روحیه لطیف چون بخشنده، مهربان، خوبی

و طبیعت مهربان کودک نیز سازگاری دارد. این صفات بیشترین بسامد را در اشعار کودکان 
« کمانها / خالق رنگین/ ای مدیر فصلمهربان با تو هستم ای خدا! / ای خدای »دارند. 

 (24: 1391)بکتاش، 
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خواسته/ یک دانه را قسمت یاکریم/ شاید خدا می نصفش برای مورچه/ نصفش برای»
 (32 :1393 پور،)هاشم «کنیم

 عناوین و صفات خداوند در شعر کودک 3جدول شماره 
 
 
 
 
 

 
                                                       

 
 

                                                       
   

 
 
 
 
 

 

و...( کمتر استفاده شده است. کودک باید با  از صفات جاللی خداوند )قهر و خشم
صفات جاللیه خداوند نیز آشنا شود. کاربرد زیاد صفات جمالی خداوند در شعر شاعران 

کنند خدا را با صفات نشان از اهمیت کارکرد عاطفه در شعر کودک دارد. شاعران سعی می
ر، فی کنند. در شعر زیاش مانند، مهربانی، بخشندگی به کودک معرخواهیمهربانی و نیک

ر/ در تمام اکبشاعر سیل جوشان امت را به خشم خداوند تشبیه کرده است: سیل فریاد اهلل
)ابراهیمی .« خشم خداوندوطن گشت جاری/ سیل جوشان امت زهر جا/ شد روان/ مثل 

توان با ارائه صفات جاللی خداوند، کودک را با تمام مظاهر خداوند می (16 :1365شاهد، 
تر کرد. گاهی خدا در قالب ضمیر مورد خطاب ت او آشنا و خداشناسی او را کاملقدر و

تمام هر چه  ویی/ به هرچه سر کشیده است/ تتووجوی دلم به جست»گیرد. قرار می
 (6 :1377)کشاورز، « چه نیست.تمام هر توییهست/ 

 تعداد صفات و عناوین خداوند در شعر  ردیف
 89 خدا  1
 20 مهربانی 
 22 خالق بودن 2
 18 خداجان  
 14 بزرگی ضمیر او  3
 12 ضمیر تو 
 10 خوبی 4
 9 خداوندا 5
 5 یکتایی 
 5 بخشندگی 6

 4 ربیا 10
 4 اهلل 11
 2 یکتا وجود برتر 13

 2 قهر و خشم  17
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ن خداوند با ای در شعر کودک و خطاب قرار دادن« تو»با کاربرد و بسامد باالی ضمیر 
بسامد  3توان فاصله ذهنی کودک با خداوند را کمتر کرد. در جدول شماره ضمیر، می

 ضمیر تو چندان زیاد نیست.
 ها. تصویر خداوند در پدیده3-1-1

های طبیعت است. شاعران برای ارائه فهم های عظمت خداوند، پدیدهیکی دیگر از جلوه
اند. عناصر زنده و ملموس طبیعت استفاده کردهو درک روشن از مفهوم خداوند، از 

شاعران برای نزدیک » های شناخت خدا و مشاهده عظمت اوست.طبیعت یکی از راه
دانند نزدیکی به طبیعت برابر اند. چون میشدن به ذهن کودک از طبیعت کمک گرفته

 (162 :1390)سیدرضایی و حسینی، « ی به ذهن و دنیای پاک کودکاست با نزدیک
 هابسامد انعکاس تصویر خدا در پدیده 4جدول شماره 

 تعداد هاپدیده تعداد هاپدیده تعداد هاپدیده
 13 شاپرک 26 باران 48 گل

 12 دعا  25 خورشید 47 رنگ سبز
 8 پاییز 24 شاخه  40 ابر

 8 جانماز 23 نماز 40 رود
 6 رعد و برق 23 شب 37 باغ

 6 شکوفه  19 غنچه 37 موج
 5 مسجد 17 برگ  35 آسمان

 5 پنجره  16 زمین  33 درخت 
 3 مهر.  14 پرنده 33 باد

 3 سبزه 14 پروانه 30 بهار
 3 وضو 15 میوه  28 سیب

 3 اذان 13 صبح 26 آب

پدیدار شدن خدا در مخلوقاتش، یکی از بارزترین تصاویر شعری کودک است. خدا    
در آسمان، زمین، خورشید، ماه، درخت، برگ و... لطف و مهربانی خویش را به بندگانش 

تر کردن تصویر خداوند برای کودک، از کند. شاعران برای عینی و ملموسعطا می
گر لوهها جخداوند در تمامی پدیده»مود معتقد است های طبیعت استفاده کردند. رویپدیده
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آورد، ها را به حرکت در میخواهد خدا را در بادهایی که برگشود. او از کودک میمی
 (140 :1389نقل از رحیمیان و همکاران،  )به« پیدا کنند

جا حضور دارد و هر تر است. او همهکند به او نزدیکخدا از آنچه کودک فکر می    
شود. در یک قطره باران، در یک سیب، در برگ یک گر میای جلوهلحظه در پدیده

ان/ زبی لب را گشود/ بیای/ غنچههرگیاه گوشه»گوید: درخت. مصطفی رحماندوست می
  (4: 1376)رحماندوست، « را ستود. دهان/ خالق خودبی
تر کردن رای ملموستوان گفت که شاعران بمی 4با توجه به اطالعات جدول شماره    

ظر کودکان سنین پایین از ن»اند. های طبیعت کمک گرفتهمفهوم انتزاعی خداوند، از پدیده
اند که بتوانند مفاهیم انتزاعی را درک کنند پس باید از شناختی به سطحی از رشد نرسیده

 «هایی استفاده نمود که با سطح رشد شناختی آنها متناسب باشد.محتواها و روش
 (23 :1383 وشبخت و مزیدی،)خ
کنند، به کودکان هم نشان دهند و از گونه که بزرگترها درک میاگر خداوند را آن   

ای به یادگیری مفهوم خدا های تکراری استفاده شود، کودکان عالقهمضامین و روش
گیرند. بهتر است از بیان ندارند. اغلب شاعران توانایی ذهنی کودک را دست کم می

های او را در شناخت خدا در نظر داشت. غیرمستقیم کمک گرفت و خود کودک و توانایی
سازی ذهن کودک برند؛ شاید طرح پرسش در آمادهکودکان از معما و چیستان لذت می

 ثیر نباشد.أتبرای شناخت مفهوم انتزاعی خداوند بی
را /در هرچه توی دنیاست/  ام خدامن دیده»بیند. ناصر کشاورز خدا را در همه چیز می    

های خداوند در رنگ (16: 1393)کشاورز، « های زیباست.کنم که گاهی/ در ابرحس می
 ها بیشتر بسامدرنگ سبز در میان رنگ 4یابد. با توجه به جدول شماره مختلف نمود می

)خدا « زیرا خداوند/ در رنگ پیداست هر لحظه با رنگ/ شیرین و زیباست/»را دارد. 
 (18 :1391دوست، 

 
 های خيال. انعکاس مفهوم خدا در صورت4

های خیالی است. از های انتقال مفهوم خدا به کودک، استفاده از صورتیکی دیگر از راه
های خیال، تشبیه بیشترین کاربرد را در شعر کودک و ارائه تصویر خدا دارد. میان صورت

 شود:خیال اشاره میهای برای نمونه به چند مورد از کاربرد صورت
 



 (18)پياپی  1397، پایيز و زمستان 2ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله              166

 

 . تشبيه4-1
تشبیهات مربوط به تصویر خداوند اغلب محسوس هستند. شاعران برای ارائه تصویر 

 اند.روشن از مفهوم خدا از تشبیه حسی استفاده کرده
 /می و بدون خش/ و پاک چون هوای دههای مه/ صمیست/ شبیه پنبهایصدای تو پرنده

شاورز، )ک« پرد.برد/ دلم جز آسمان تو/ به هیچ سو نمییصدای تو دل مرا/ به سمت قبله م
کند. با استفاده از ضمیر تو و شاعر به شکل غیرمستقیم خدا را خطاب می (14: 1377

 کند. ها، کودک را به تامل وادار میترین پدیدهتشبیه صدا به ملموس
/ تو البه الی صاف آببری مرا به نور/ به روستای آفتاب/ درون سبز یک گیاه/ و تو می»

« غهای یک کالشوی تو گاه/ به غصهای ز چشم باغ/ شبیه میمثل کفشدوزکی/ چکیده
الی آب و میان باغ جستجو )همان(. در این شعر نیز خدا، در درون سبز یک گیاه، البه

شود. شاعر عناصر طبیعت را به خدمت گرفته است تا پیوندی میان حس عاطفی می
« باغ»های شود که واژهها ایجاد کند. این نکته نیز یادآوری میاین زیباییمخاطب با خالق 

در کاربردی متفاوت، فضایی متضاد ایجاد کرده است. باغی که کفشدوزک بالدار « کالغ» و
 دار و دلتنگ است.هایش را بیشتر کرده و کالغی که غصهخال خالی، زیبایی

زنه شه جوونه/ سر میهوا / یه وقت می خدا کجاست؟در همه جا/ هم رو زمین هم تو»
سازه آشیونه/ تی تیک تی تیک از دل تنگ دونه / یه وقت میشه پرنده / تو دل من می

  (13 :1385)شعبانی، « خونهمی
ن جلب دیدن اطرافشا ترزیبایی این تصویر توجه کودک گروه سنی ب را به سمت جزئی

به یاد  دسازای که آشیانه میدانه بسیار ریز یا پرندهای که با جوانه زدن یک کند. به گونهمی
 کند.چیز با هدایت او مسیر رشدش را طی میجا هست و همهآفریدگاری بیفتند که همه

 
 . استعاره4-2

استعاره در مقایسه با تشبیه، کاربرد کمتری دارد. شاید یکی از دالیل اصلی آن درک و 
باشد. استعاره مکنیه)تشخیص( نسبت به  دریافت مشکل آن به وسیله مخاطب کودک

 شود:انواع دیگر استعاره کاربرد بیشتری دارد. در ادامه به چند مورد اشاره می
در غرش رعد/ در ناله باد/ در گریه ابر/ در روی مهتاب/ وقتی که خندید/ هر گوشه »

  (2: 1377)عال، « دم/ لطف خدا را.دی
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 ها کمکند از هنر جان بخشیدن به پدیدهشاعر برای نشان دادن لطف و محبت خداو
مستقیم و از زبان باد و ابر و مهتاب با ر نگاهی تازه کودک را به شکل غیرگیرد تا دمی

را که  اهلل اکبر»کند: خدا آشنا کند. زارعی در یک تصویر زیبا  این گونه خدا را معرفی می
نچه هم دیدم همان را غگفتم/ دیدم که یاس کوچه هم گفت/ دیدم قناری کرد تکرار/ 

 (12: 1375)زارعی، « گفت.
هایی حرف های سبز و سرد/ها دارد زمین/ حرفحرف و حرف و حرف و حرف/ حرف»

شود گاهی های سبز او/ میکند/ از میان سنگ سخت/ حرفآتشین/ نرم صحبت می
آن/  رود باالی کوه/ می زند بیرون ازشود آتشفشان/ میهای داغ او/ میدرخت/ حرف

موقع راز و نیاز/ حرف او زیباتر است/ غرق نور و زندگی/ تازه و پاک و تر است/ موقع 
 :1384)حسینی، « ن/ قل هواهلل احدکند/ بر لبش دارد زمیراز و نیاز/ چشمه قل قل می

ند. کهای طبیعی خدا را ستایش می( در شعر فوق شاعر به زیبایی و از طریق پدیده11
ها گاهی در قالب درخت خود را نشان ی برای گفتن دارد. این حرفهای زیادزمین حرف

سازی ه. کودک مخاطب از طریق این تصویردهد و گاهی از دل جوشیدن چشممی
آموزد که همه آفرینش مدام در حال ستایش خداوند هستند. خدایی که در تمام می

 موجودات و در تمام هستی جریان دارد.
در اوج، پر/ در میان آسمان/ دورتر شو، دورتر/ پر بزن خوشحال بادبادک جان برو/ پر بزن 

خواهی بمان/ آسمان مال خداست/ چه میروی؟/ هرو شاد/ در میان آسمان/ میهمانی می
در شعر فوق  (21)همان:« س/ ابر او را ناز کن.در دلش پرواز کن/ روی ماهش را ببو

خواهد آزادانه در آسمان چرخ او میزند. از شاعر از دید کودک با بادبادک خود حرف می
روی. خداوند بزرگ و مهربان. بزند. با آرامش پرواز کند. چرا که به مهمانی خداوند می

ند کها میان ابرها را به بوسیدن آسمان و نوازش کردن ابر، مانند میشاعر، حرکت بادبادک
ر داند. دیگا بودن میو در یک تصویر زیبا و کودکانه عالوه بر لذت، آرامش را در با خد

شود که در شعر زیر به چند های ادبی نیز با بسامد کمتری در شعر کودک دیده میآرایه
 شود: )ایهام، جناس و تکرار و..(مورد اشاره می

خدا حتما به بره/ چریدن یاد داده/ زبان سرخ بره/ سرسبز علف را/ به دست باد داده/ »   
خدا حتما به طوطی/ پریدن یاد داده/ زبان سرخ طوطی/ سرسبز پرش را/ به دست باد 

به دست  داده/ خدا حتما به میوه/ رسیدن یاد داده/ زبان سرخ غنچه/ سرسبز خودش را
های: خدا حتما/ زبان سرخ/ سر باد؛ تکرار واژه -( جناس: یاد5 :1385)بکتاش، « باد داده.
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 -سبز/ دست باد. مراعات نظیر: بره، علف، طوطی، پر، میوه، ایهام: رسیدن)رسیدن میوه
 رسیدن(. استعاره: دست باد.

های خیالی را که شاعران های ادبی و صورتتوان بسامد آرایهمی 5در جدول شماره 
 اند، مشاهده نمود.داوند استفاده کردهبرای ارائه تصویر خ

 های ادبي و صورخيالبسامد آرایه 5جدول شماره 
 های ادبي آرایه

 و )صور خيال(
 های ادبي آرایه بسامد

 و )صور خيال(
 بسامد

 14 چیستان /سوال جواب 160 تشبیه
 12 تضاد 130 حسی/حسی
 12 واج آرایی 120 مراعات نظیر

 12 مجاز 100 استعاره
 5 عقلی به عقلی 66 تشخیص

 4 حسی/عقلی 26 عقلی/حسی
 4 تشبیه مضمر 22 اغراق
 3 تشبیه مرکب 20 کنایه
 3 جناس 16 ایهام

دهد که شاعران کودک برای ارائه مفهوم و تصویر نشان می 5اطالعات جدول شماره 
ه تفاوت ک اند. با اینهای مختلف خیال استفاده کردههای ادبی و صورتخداوند از آرایه

تشبیه بیشترین بسامد را دارد. از میان انواع تشبیه؛ تشبیه حسی بیشترین تکرار و کاربرد 
دهد که شاعران از تصاویر انتزاعی در ارائه تصویر را داشته است. این مساله نشان می

توانایی درک « ب وج» اند. درحالی که کودک گروه سنیای نکردهخداوند چندان استفاده
کودکان پیش دبستانی اگر چه از درک زبان انتزاعی ناتوانند؛ اما »انتزاعی را دارد.  تصاویر

زاعی کنند. کودک مفاهیم انتمفاهیم انتزاعی را در فرآیند بازی و تصویر به خوبی درک می
 :1384)حاجی نصراهلل، « کودک است. کند و علت آن وجود دانش نهفته دررا درک می

 ای شدن مفاهیم وستفاده زیاد از تصاویر محسوس به کلیشه( نکته دیگر اینکه ا66
کند. یید میأشود. کاربرد اندک کنایه و ایهام نیز این نکته را تایماژهای تکراری منجر می

کودکان از » گیرند.های او را در شناخت خداوند در نظر نمیشاعران، کودک و توانایی
کنند، معنا را بیان کنند و این کمک نه در  بزرگساالن انتظار دارند کمکشان کند تا کشف
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کردن توانایی خود آنان برای گفتن و درک معنا معنا و یا توضیح آن، بلکه با رهاگفتن 
 ( 158 :1387 ،استیونز« )گیرد.صورت می

های خیال با بسامد باال به کودک استفاده شاعران از استعاره و کنایه و دیگر صورت
 بر تالش و کنجکاوی و ذهنیت خود به مفهوم خداوند پی ببرد.کمک می کند که با تکیه 

 

 بندی ایماژ و تصاویر خداوند در شعر كودك. تقسيم5
بندی اند. این تقسیمتصاویر ارائه شده از خداوند به چند شیوه تقسیم و بررسی شده

نظر  از انواع ایماژها است.شرقی باغ این ازبندی پروین سالجقه در کتاب براساس تقسیم
،  ج( کنشی -تخیلی -های کالمیالف( ایماژهای توصیفی، ب( ایماژ سالجقه عبارتند از:

 (79-70 :1385. سالجقه، کتخیلی. )ر -واقعی ایماژهای
 

 . ایماژهای توصيفي5-1
ندی ایماژها، توصیفی است. به دلیل ماهیت واقعیت این ایماژها، در بیکی از انواع تقسیم

ها در نظر گرفت. پایه و اساس توان برای آنای میجایگاه ویژهادبیات کودک و نوجوان 
گیری این ایماژها، بستر طبیعت و زندگی است. این ایماژها بخش عظیمی از شعر شکل

 دهد.کودک و نوجوان را تشکیل می
های اسفناج/ تازه بود و سبز و ترد/ مادرم از الی آن/ یک دو برگی کند و خورد/ برگ»

خدا/ اسفناجش گِل نداشت/ قیمتش هم بد نبود/ روی هم مشکل نداشت/  گفت: اجرش با
حس خوب مادرم/ شد نسیمی مهربان/ نرم و آهسته وزید/ رفت توی آسمان/ از دعایش 

 (14:1393آسمان/ ابرشد باران گرفت/ باغ سبزی کارها/ زیر باران جان گرفت )کشاورز، 
امد زیادی دارد. شاعر با کمک عناصر این نوع تصاویر در شعر شاعران مورد بررسی، بس

 کند. در مثال فوق نیز باغ، نسیم وها، تصویری زنده خلق میطبیعت و توصیف هنری آن
این ایماژها ممکن است »اند. ابر و باران در کنار هم تصویری توصیفی به وجود آورده

وصیف تتابلویی ترسیم شده از توصیف محض طبیعت باشند؛ همچنین، بیان روایی در 
ی ها، ذهن روی ابژهفضای این تابلوها نقش مهمی به عهده دارد و در بسیاری از آن

ازد اندای از تابلو نظر میکند؛ دائم در گردش است؛ هر لحظه به گوشهخاصی مکث نمی
ی آن عناصر در کنار هم، کند و سرانجام همهو وضعیت خاص عنصری را توصیف می

( در شعر زیر 72:1385)سالجقه، « .کنندآفرینند و ثبت میتصویر و تابلویی کلی را می
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او مثل باران است/ یا جنگلی انبوه/ شاید که » توان ایماژهای توصیفی را مشاهده کرد:می
خورشید است/ باالتر از هر کوه/....ما نور و لبخندیم/ عکس خدا در ماست/ هر لحظه در 

باران، جنگل، خورشید و کوه عناصری  (13: 1391)شهابی، « بد و اینجاستتارنگی/ می
 خلق کرده است. در نمونه ها تصویری توصیفیهستند که شاعر با کنار هم قرار دادن آن

هایی/ تو رسیدن پرستو/ تو همان ترانه شاد/ همه جا تو شروع حرف»خوانیم: دیگر می
 (12 :1379اهلل، )لطف« خود خود بهاری.حضور داری/ تو صدای آبشاری/ تو 

تو گاهی در خیال من/ به شکل موج دریایی/ کویری، کوه و صحرایی/ گلی، خوشرنگ »
 ( 28 :1377)کشاورز، « ها، بوها./ میان رنگی/ تو را احساس باید کردو زیبای

 آید و هموارهاین نوع ایماژها به قصد توصیف طبیعت در یک لحظه خاص پدید می
دهد. برای نظر یاری میعر را در ارائه پیام موردند و شاعنصر روایت را به همراه خود دار

گیرد تا مهربانی خدا را در کالمی نمونه کشاورز در شعر زیر همه عناصر را به کار می
ازه/ درخت سده به دریا/ برف و تگرگ میکیه که توی دنیا/ ماهی می»توصیفی بیان کند: 

ه/ خدای ده/ جواب تو آسونده/ آفتاب و مهتاب میسازه/ به آدما خواب میو برگ می
 (13 :1378)کشاورز، « مهربونه.

هایش/ کسل بود و پر از خاک/ که باران آمد و او/ خودش را شست و شد درختی برگ»
ی آب/ هایش/ هزاران قطرههایش/ تمیز و سبز و شاداب/ به روی برگپاک/ تمام شاخه

: )هماندیداو/ خدا را داشت میها در آن آیینهی صاف/پر از تصویر خورشید/هزار آیینه
22) 
 
 تخيلي -ایماژهای واقعي .5-2

گیرند؛ اما جایگاه های خود را از جهان واقعی میاین ایماژها اگرچه عناصر و نقش مایه
است. این ایماژها مانند گروه قبلی، « گری شاعرانهتخیل تداعی»گیری آنها، اصلی شکل

 زندگی نیستند که به ذهن هنرمند منتقل و سپس درفقط تصاویر ساده یا واقعی طبیعت و 
فرآیندی هنری بازنمایی شوند و باز هم بر واقعیت داللت کنند؛ بلکه با استفاده از عناصر 

های خاص سازند و آن فضای تازه را در چهارچوبای میواقعی، تصاویر و فضای تازه
روه اول را نوعی عکسبرداری ای بین این دو گروه، گگیرند. اگر در مقایسهخود قاب می

هایی هستند که از واقعیت و طبیعت واقعی از مناظر طبیعت بنامیم، گروه دوم، عکس
ر اند و در فضایی انتزاعی، داند و در یک فرایند هنری کیفیتی تازه یافتهگرفته شده
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ای نمونه( اینک به 78 :1385. سالجقه، کاند. )رولی جدا از آن، ایستاده مجاورت واقعیت،
خیلی برایم جالب است/ این گندم زیبا و زرد/ »شود:از این ایماژ در شعر کودک اشاره می

توان/ آن را به دقت نصف کرد/ نصفش برای مورچه/ نصفش برای از روی خطش می
خواسته/ یک دانه را قسمت کنیم/ خط خدا این شکلی است/ به یاکریم/ شاید خدا می

 (32:1393 پور،)هاشم« های روی طالبیبیخودی پیدا نشد/ خطبه... چه خط جالبی!/ پس 
خیل کند که محصول تشاعر با استفاده از عناصر واقعی، تصویر و فضای تازه خلق می

از »کند. های واقعی، تصویری تخیلی و ناب خلق میاوست. در شعر زیر شاعر از پدیده
خندد/ غرش رعد از تو چراغ می خندد/ ازهای باغ میگرید/ از تو لبتو چشمان آب می

 (40 :1385)اسالمی، « گوید/ جنبش برگ گواه تو است.تو می
مثل خورشیدی درخشید/ روبه رویم نرگسی زرد/ با نگاه گرم چشمش/ در دلم آتش به 

ای زرد/ هرنگاه او دلم را/ چون اناری پا کرد/ پلکهایش حالتی داشت/ نرم چون پروانه
احساس کردم/ سنگ هستم روبه رویش/ غرق بودم مثل ماهی/ در ای کرد/ لحظهدانه می

میان موج بویش/ روح من مثل نسیمی/ رفت و با او روبه روشد/ تاب خورد و رفت باال/ 
ی اگیج گیج از رنگ و بو شد/ عاقبت آن نرگس زرد / روح من را با خودش برد/ دسته

 (12: 1376)کشاورز،« خوردپروانه اما/ توی چشمم تاب می
کند که روحش مثل نسیم، شاعر چنان مخاطب را مبهوت زیبایی نرگس زرد می

 شود؛ این توقفدهد سفری که این بار در آسمان متوقف میسفرش را تا آسمان ادامه می
کند تا مضمون کلی شعر را دریافت کند. ایماژ فوق برای کودک کمی سنگین کمک می

ادبیات بزرگسال، فضایی پیچیده و گاه قابل این ایماژها در  رسد. چرا کهبه نظر می
و نوجوان به ویژه کودک، هر چند از واقعیت سازند؛ اما در ادبیات کودکدسترس را می

توان تصویرهای کنند. این ایماژها را میشوند؛ اما پیوندهای خود را با آن حفظ میجدا می
های واژگانی، ی کالمی یا دالهانامید؛ چرا که در ساختار آنها به نشانه« تخیلی-کالمی»

 (80:1385)سالجقه، « نیز افزوده شده است.« پردازی و چه بسا توهمخیال»عنصر 
نیلوفر امشب خنده را/ در خانه مهمان کرده است/ خود را میان چادرش/ چون غنچه »

ها/ بر چادر خوش رنگ اوست/ این چادر نیلوفری/ پنهان کرده است/ نقش گل و پروانه
عطر و بوست/ پر داده از چشمان خود/ نیلوفر امشب خواب را/ بر  گل خوشمانند 

کشد/ خواند دعا/ چون پیچکی نجوای او/ تا آسمان سر میجانماز کوچکش/ آرام می
شاعر برای انتقال  (10 :1385)ماهوتی، « کشدنیلوفر از این خانه تا/ هفت آسمان پر می
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 کند. عناصر و ساختار این تصویر ازق میمعنویت و ارتباط با خدا تصویری تخیلی خل
عالم واقعیت گرفته شده است. نیلوفر، خانه، چادر، پروانه، جانماز، آسمان، دعا، پیچک، 

 شناسد.  ها را میغنچه و خواب از عناصری هستند که کودک آن
 

 كنشي -تخيلي -. ایماژ كالمي5-3
« رکتح» بر کالم و تخیل، عنصراین نوع ایماژها نوعی بیان تصویری هستند که عالوه 

نند و به کرا که معرف نوعی رفتار یا کنش فیزیکی است، به تابلوی ترسیم شده وارد می
کنند که در هر بار مواجهه با آن ای آن را در تصویر کالمی آفریده شده ثبت میگونه

ه، ق)سالج« کند.مورد نظر را نیز کامال احساس می« کنش»یا « حرکت»تصویر، مخاطب 
82:1385) 

خدا سبز/ خداسرخ/ خدا آبی آبی/ خدا رنگ گالبی/ خدا آب/ خدا خاک/ خدا جنگل »
ی باران/ خدا مثل بهاران/ خدا ی صحرا/ خدا باد/ خدا ابر/ خدا نغمهو دریا/ خدا سبزه

 (5:1391دوست،)خدا« ا رنگ گالبی/گل/ خدا نور/ خدا روشنی ما/ خدا در همه پیدا )خد
 دهد.های طبیعت به کودک نشان میها و پدیدهز خدا در قالب رنگشاعر تصویری ا

خواهد خدا را در تمام جا و همه لحظات حضور دارد. شاعر از کودک میخدا در همه
کند که همیشه خداوند را در موجودات ببیند. این مساله به کودک مخاطب کمک می

تصاویر عالوه بر عنصر تخیل، کنش و زندگی ناظر رفتار و کردار خود بداند. در این نوع 
 توان این مساله را به خوبی مشاهده کرد. شود. در شعر زیر میحرکت نیز مشاهده می

بادبادک جان برو/ پر بزن در اوج، پر/ در میان آسمان/ دورتر شو، دورتر/ پر بزن خوشحال »
ن مال خداست/ خواهی بمان/ آسماروی؟/ هرچه میو شاد/ در میان آسمان/ میهمانی می

( رفتن 21 :1384ینی، )حس« در دلش پرواز کن/ روی ماهش را ببوس/ ابر او را ناز کن
به میهمانی، پرواز کردن در دل آسمان، ناز کردن ابر و بوسیدن آسمان عالوه بر تخیل 

کنند. ناصر کشاورز با طرح سوال، ذهن مخاطب را آماده کنش و حرکت را تداعی می
کیست خاتمکار بال شاپرک/ شاعر خوش »خیالی برای شناخت خدا.  کند. سفریسفر می

خط و خال شاپرک/ چیست توی بوی گردوهای کال/ ال به الی کاکل خیس بالل/ آن 
ها قد ها کجاست/با چه شوقی بوتهها کجاست/ معدن جادویی گلسر آواز بلبل

ا آب توی دری خته/کشند/ کی به شب فانوس ماه آویکشند/بادها خود را به مقصد میمی
)کشاورز، « م را پروانه کرد؟و ماهی ریخته/ موی گندمزار را کی شانه کرد/ورد خواند وکر
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ود و شسفر از خاتمکاری بال شاپرک، خیسی البه الی کاکل بالل شروع می (12 :1376
رسد. ها به فانوس آسمان میدر ادامه با عبور از معدن جادویی گلها و قد کشیدن بوته

ای که خود سواالتی تازه را در پی ی ابتدا و انتهای این جستجو یکی است. نقطهنقطه
دارد. موی گندمزار را کی شانه کرد؟ در واقع شاعر حس کنجکاوی مخاطب را فعال 

میزان بسامد  6جدول شماره خواهد برسد. دهد تا به آنچه میکند و به او سر نخ میمی
 دهد.ک را نشان میایماژهای به کار رفته در شعر کود

 بسامد ایماژهای شعر كودك 6جدول شماره 
 50 ایماژ های توصیفی -نوع اول
 28 تخیلی -ایماژهای  واقعی -نوع دوم
 23 کنشی-تخیلی -ایماژ های واقعی -نوع سوم

ی حرکتی در شعر کودک نمود چندان -بر خالف ایماژ توصیفی و تخیلی، ایماژ تخیلی
های خود درباره خداوند بیشتر سازیاگر شاعران کودک در تصویررسد ندارد. به نظر می
دیگر اینکه  یآید. نکتهحرکتی استفاده کنند، نتیجه بهتری بدست می -از تصاویر تخیلی

شوند و توانایی ایجاد تصاویر تازه و ناب را بدست ها مواجه میشاعران کمتر با کلیشه
تر کردن شعر برای کنشی عالوه بر جذاب -یآورند. استفاده زیاد از ایماژهای تخیلمی

دهد تا بدون کمک دیگران ودر فرآیند تفکر و تالش خویش به کودک، به او فرصت می
 درک و دریافت مفهوم خداوند برسد.

 

 گيری. نتيجه6
 با بررسی تصویر خدا در آثار شاعران برجسته شعر کودک نتایج زیر بدست آمد:

شعری، شمار اندکی از اشعار به موضوع خداوند و مجموعه  120از میان حدود 
مجموعه شعری مستقل  3وگوی کودک با خدا پرداخته است. از این تعداد فقط گفت

شود که این تعداد پاسخ گوی نیاز مخاطب نیست. کودک از طریق درباره خدا دیده می
 تواند تصویری روشن و ملموس از خدا داشته باشد. شعر، می

شاعر( بیشتر از طریق  30اوند در شعر شاعران مورد بررسی )حدودخد تصویر    
اعران ای هستند. شهای طبیعت به کودک ارائه شده است. اغلب این تصاویر کلیشهپدیده

های خیالی شعر نظیر استعاره، مجاز و توانند با استفاده بیشتر از ایماژها و صورتمی
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ی م خداوند آشنا کنند که بسامد ایماژهای تخیلکنایه، کودک را با شیوه غیرمستقیم با مفهو
 های ادبی چندان زیاد نبود.کنشی و دیگر آرایه -

ا کم رنگ هاغلب تصاویر از نوع تصاویر توصیفی است. تصاویری که نقش تخیل در آن    
خیل پردازد. اگر شاعران بتواند تصاویر همراه با تاست و بیشتر به توصیف عناصر طبیعت می

توانند کودک را در شناخت خداوند برای ارائه مفهوم خداوند ایجاد کنند، بهتر میو کنش 
یاری دهند. از میان سه نوع ایماژ بررسی شده، سهم تصاویر تخیلی و کنشی کمتر از دو نوع 

 23 کنشی -تصویر توصیفی وجود دارد؛ درحالی که تصاویر خیالی 50دیگر است. بیش از 
های ادبی و رای ارائه مفهوم و تصویر خداوند از آرایهشاعران کودک ب مورد است.

اند. با این تفاوت که تشبیه بیشترین بسامد را دارد. های مختلف خیال استفاده کردهصورت
از میان انواع تشبیه؛ تشبیه حسی بیشترین تکرار و کاربرد را داشته است. این مساله نشان 

ند. اای نکردهرائه تصویر خداوند چندان استفادهدهد که شاعران از تصاویر انتزاعی در امی
اند، از نظر صورخیال و تصویرپردازی ضعیف اغلب اشعاری که خداوند را به تصویر کشیده

ای موجود هها و کاربرد تعابیر و تصاویری تکراری از دیگر آسیباند. استفاده از کلیشهبوده
 مستقیم ارائه شده است. در برخی از اشعار بود. مفهوم خدا بیشتر به شیوه

الفاظ و صفات خداوند در شعر شاعران، اغلب تکراری هستند. در حالی که شاعران      
شمار خداوند را در شعر انعکاس دهند و به الفاظی مانند: توانند اسما و صفات بیمی

خداوند، خدا، رب و... اکتفا نکنند. همچنین عالوه بر صفات جمالی از صفات جاللی 
شناخت خدا در شعر  تر شود.خداوند نیز استفاده کنند تا شناخت کودک از خدا کامل

های بیرونی است و )خود( کودک و تجلی خداوند در کودک بیشتر معطوف به پدیده
ه بیشتر اشعار مربوط ب وجود او یا کال )انسان( بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.

شود که شاعر ای متمرکزند کمتر مشاهده مییهخدا در شعر کودک، بر موضوعات حاش
 ی او  بزند.مستقیم با خدا گفتگویی داشته باشد یا دست به ستایش شاعرانه

 

 منابع
. تهران: کانون پرورش فکری کودک و باغ سبز شعرها(. 1365ابراهیمی شاهد، جعفر. )

 نوجوان. 
ا و ـهها، ویژگیایـران: موقعیتکـودک در ات ـنقد و نظریه ادبی(. »1387استیونز، جان. )

، به کوشش های ناگزیردیگرخوانیی اسماعیل حسینی، در: ترجمه«. هاضرورت
 مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان. 
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ری کودکان و کانون پرورش فک تهران:ها. صدای بال لک لک(. 1385اسالمی، مریم. )
 نوجوانان.

 و کودکان فکری پرورش کانون :تهران رونویسی از بهار.(. 1385بکتاش، غالمرضا. )
 نوجوانان. 

. تهران: کانون پرورش فکری کودکان چشمبا دو چشمم می(. 1391) ـــــــــــــــــ
 نوجوانان.  و

 .«چگونگی طرح مفاهیم انتزاعی در ادبیات کودک(. »1384حاجی نصراهلل، شکوه. )
 .75-62صص  ،41ی شماره ،11 یدوره ،کودک و نوجوانپژوهشنامه 
 . تهران: نیستان.درباره ادبیات و هنر دینی(. 1381حداد، حسین. )

. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و کالس بهار(. 1384حسینی، محمدحسن. )
 نوجوانان.

تهران: کانون پرورش  .)مجموعه شعر شاعران( شعر دعا(. 1385ـــــــــــــــــــ )
 .انفکری کودک و نوجوان

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان وخدا رنگ گالبی(. 1391خدادوست، احمد. )
 نوجوانان. 

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان وتنها خدا فهمید(. 1391) ــــــــــــــــــ
 نوجوانان. 

گیری مفهوم خدا در کودکان بررسی شکل(. »1383مزیدی، محمد. ) و خوشبخت، فریبا
 .39-21صص های دینی. سنجی مقیاسهمایش مبانی نظری و روان .«ایرانی

 کانون پرورش فکری کودکان و :تهران ی نو.چشمه(. 1376رحماندوست، مصطفی. ) 
 .نوجوانان

مفهوم کودکانه خدا در شعر (. »1389زاده.)د؛ جباره، عظیم؛ سودابه، شکراهللرحیمیان، سعی 
 .160-133صص  ،8 ی، شماره7 یدوره، فلسفه دین .«معاصر ایران و امریکا

کنندگی خصوصیت بینیبررسی قدرت پیش(. »1386زاده، کاظم و همکاران. )رسول 
شناختی دانشکده مطالعات روان«. ادراکی کودکان دبستان بر درک آنها از مفهوم خدا

 .18-2صص  ،4 ی، شماره3 یدوره ،علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.های قالبیغم(. 1392رهنما، شاهین. )

 . تهران: کانون پرورش فکری. یک قطعه آسمان(. 1375زارعی، احمد. )
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 علوم پژوهشگاه تهران، .اجتماعی علوم در تحقیق هایروش .(1386) .باقر ساروخانی،

 فرهنگی. مطالعات و انسانی
 و کودکان فکری پرورش کانون :، تهران. از این باغ شرقی(1385سالجقه، پروین. )

 نوجوانان. 
و  تعاملی در سطح فکری شعر کودک»(. 1390حسنی، طاهره. ) و طاهره رضایی،سید

، 14پیاپی ،4یمارهش ،4یدوره ،ادب( )بهار شناسی نظم و نثر فارسیسبک «.نوجوان
 .177-155صص 

 . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.بابا و باران(. 1385نژاد، افسانه. )شعبان
 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رنگین کمان کودکان.(. 1385شعبانی، اسداهلل. )
 نوجوانان. و . کانون پرورش فکری کودکان شبیه صبح خرداد(. 1391شهابی، طاهره. )

 . تهران: قدیانی.نسیم دختر باد(. 1377عال، افشین. )

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان وبوی گردوهای کال(. 1376کشاورز، ناصر. )
 نوجوانان.

 پرورش : کانونهایشان نسیم. تهرانسایههایشان سالم، میوه. (1377) ــــــــــــــ
 نوجوانان و کودکان فکری

 کودکان فکری پرورش کانون :تهران باغ رنگارنگ آواز قشنگ.. (1378) ــــــــــــــ
 نوجوانان و

 نوجوانان. (. قد سر سوزن. کانون پرورش فکری کودکان و1393)ــــــــــــــ 
 و کودکان فکری پرورش . تهران: کانونشدمکاش باران می(. 1379اهلل، داود. )لطف

 نوجوانان.
 . کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.هانماز چشمه پاکی(. 1385ماهوتی، مهری. )

 . تهران: مدرسه.ادبیات کودک و نوجوان(. 1389اللهی، فرامرز. )نعمت

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.میو میو تشکر(. 1390مریم. ) پور،هاشم
 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و قور.یک قوری پر از (. 1393) ـــــــــــــ
 نوجوانان.

کودکان و  فکری پرورش کانون .یابه رنگ کفش در کفشی(. 1394. )منیره ی،هاشم
 .نوجوانان

 


