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  هاي کودکانه هاي مشترك تعلیمی در سروده بنمایه

محمود کیانوش و صالح هواري
 عزت مالابراهیمی

 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
 سمیه آخوندبابا

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
 )1399 زمستانچاپ:  خی،تار 03/08/98: بیتصو خی،تار 02/02/98: افتیدر خی(تار

 
 چکیده

عنوان ابزاري کارآمد در جهت رشد فکري،  و آموزشی بهادبیات کودکان با گرایش تعلیمی 
ها از جامعه و محیط اطراف  و موجبات شناخت آن رود شمار می اخالقی و فرهنگی کودکان به

در این جستار نقش سازنده ادبیات کودکانه، نگارندگان  با توجه به آورد. خود را فراهم می
معاصر دو شاعر  ،حمود کیانوش و صالح هواريمدر اشعار هاي تعلیمی  همؤلفبررسی تطبیقی  به

مکتب مبانی بر اساس و تحلیلی  -روش توصیفی اند. این پژوهش به پرداخته ایرانی و فلسطینی
رغم  شود که به از برایند پژوهش چنین استنباط می شده است.تدوین تطبیقی آمریکایی، 

با بکارگیري زبانی آسان و دو  هاي آشکار در ساختار اشعار کودکانه این دو شاعر، هر تفاوت
سازند و ضمن ارضاي  روان، درك مضامین تعلیمی و آموزشی را براي نوباوگان میسر می

با خردساالن ن کردآشنا کنند.  می تقویترا ها  نفس آن اعتماد بهکودکان، نیازهاي عاطفی 
گویی، هاي دینی چون آموزش خداشناسی، درك مفاهیم اخالقی چون صداقت و راست آموزه

و نیز برانگیختن اجتماعی روابط  و بهبود گسترشعامیانه، فرهنگ ملی و هاي  شناخت مؤلفه
هاي کودکانه بوده  هاي دو شاعر در سروده حس وطن دوستی در میان نوباوگان، از دیگر رسالت

 است.
تعلیمی، محمود کیانوش، صالح هواري، مضامین  هاي : ادبیات کودکان، مؤلفهواژگان کلیدي

 رهنگی.ف
 __________________________________________________________________________  

 Email: ebrahim@ut.ac.ir  (نویسنده مسئول)  
Email: s.ababa22@gmail.com 
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 مقدمه
 مسیر در ه هموار که شود می شناخته مستقل و جدي اي پدیده صورت به کودکان امروزه ادبیات

 در پویا اي شاخه نقدي این گونه ادبی، هاي نظریه دارد و قرار پیشرفت و نوآوري تحول،
 برکه مشتمل  توان گفت در تعریف ادبیات کودکان می رود. دانشگاهی به شمار می هاي پژوهش

. چه، نوباوگان در آید فراهم میجامعه است که براي استفاده خردساالن  ییها هنوشتمجموعه 
این ایام استعداد و آمادگی بیشتري براي پذیرش علم، ادب و اخالق دارند و نیازمند مهر، لطف 

مراقبت و  اند که نیاز مبرمی به هاي نوشکفته منزله غنچه و نوازش اطرافیانند. در واقع نونهاالن به
تربیتی شایسته دارد تا بتوانند در مسیر رشد و بالندگی گام بردارد. از سوي دیگر کودکان از 

هاي آهنگین دارند. چه، گوش آنان از  ها و ترانه شنیدن نغمه همان اوان کودکی تمایل فراوانی به
کودکی بهترین افزون بر آن دوره روز نخست زندگی با آواز الالیی پر مهر مادر آشنایی دارد. 

ادبیات کودکانه باید از جنبه «سن فراگیري و آموزش مفاهیم اساسی زندگی است. از این رو 
آموزي، پندگیري و اندرزشنوي کودك  عالی تعلیمی و آموزشی برخوردار باشد تا روند عبرت

 ).34، 1383(حکیمی،  »تسهیل بخشدرا 
ث مسرت خاطر، وسعت تخیل و قوت باع ست،حس و حال کودکانه حاکم ا ها، در این سروده

که  هایی . بدیهی است ترانهبخشد میرا  فزونی  شنیروي ابتکار و ابداع و دشو و میاتصور 
ایشان را براي  ،گذارد در فکر و روحیه آنان می یعمیق ریثتأ« ،شنوند خوانند و می کودکان می

درك و فهم مشکالت  سازد و در رویارویی با مسائل رشد و معاشرت با دیگران آماده می
هاي  بسیاري از ارزش طریق بهاین از نوباوگان  ).3، تا بی ایمن،» (کند زندگی آنان را یاري می

نکتۀ مهم  د.نبر پی میو غیره  پایداري، شجاعت، نوع دوستیو اجتماعی چون اخالقی دینی، 
سرا  کودكشعر کودکانه باید با روح مخاطب خود ارتباط برقرار کند و شاعر آن است که 

بایستی از چنان مهارتی برخوردار باشد که بتواند اندرزهاي تعلیمی را در قالب ساختار خاص 
کودکانه بگنجاند. همچنین باید در کاربست صحیح مبانی این ادبیات مانند خیال، موسیقی و 

 داشته باشد.نظر  تصویر که ارتباط عمیقی با حقیقت و ماهیت دنیاي کودکی دارد، دقت

پژوهش حاضر در صدد است تا بنمایۀ تعلیمی مشترك در اشعار این دو شاعر  پژوهش:روش 
گیري از شیوة تحلیلی ـ توصیفی تبیین نماید.  را بر اساس نظریۀ مکتب آمریکایی و با بهره
تر و جهان تر، علمیمکتب فرانسوي گسترده ناگفته پیداست که مکتب آمریکایی نسبت به

تب، معیار تطبیق دو اثر، ملیت و فرهنگ است، نه صرفا زبان. تر است. در این مکشمول



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 608

ضرورت ارتباط تاریخی در مکتب آمریکایی پذیرفته نیست. بر این اساس، پژوهشگر ادبیات 
گاه اوست. بدیهی است که بین گرایش دنبال ارتباط تاریخی نیست، بلکه تاریخ تکیه تطبیقی به

نتیجۀ بهتر، تفاوت وجود دارد.  خی براي رسیدن بههاي تاری کردن بر پژوهش تاریخی و تکیه
چه، ادبیات، واقعیتی فراملیتی است و باید آن را وراي سیاست، زبان و قومیت دانست. در این 

نماید، چون همراه با پیدا کردن یافتن وجوه مشترك میان دو ادبیات قدري آسان می«صورت 
این  روشن می شود، ولی مکتب فرانسه به ها هاي ادبی، وجوه تمایز و تشابه بین آنواسطه

گونه رابطۀ مانندي پیدا شود که هیچ پرسش مهم پاسخ نداده است که اگر میان دو ادب هم
تاریخی با یکدیگر نداشته باشند، این تشابه را چگونه باید ارزیابی کرد و جایگاه چنین مواردي 

 ).20، 1389(جمال الدین، » هاي تطبیقی کجاستدر پژوهش
اي انسانی و زیباشناختی، عنوان مقوله مکتب آمریکایی، با تأکید بر ارزش هنر در کنار ادبیات؛ به

داند و تاریخ، سرزمین، زمین، نژاد،  هاي خود، کاري انسانی میها را با همۀ زیرشاخه هر دو آن
ن کند. پیشروا شرایط اجتماعی و خالصه عوامل خارجی را از گسترة نقد و بررسی خارج می

اثر ادبی مانند یک تابلو نقاشی است که پدیدآورندة آن مهم نیست؛ «این مکتب معتقدند که 
). در هر حال داشتن 50، 2006(محمود غیالن، » رسد نظر می بلکه تنها زیبایی خود اثر، مهم به

مشترك تعلیمی در اشعار کودکانه محمود کیانوش و صالح هواري سبب این بررسی هاي  یهبنما
تحلیلی و بر اساس مبانی  -نگارندگان در این جستار که با روش توصیفیی شده است. تطبیق

مقایسه محتواي اشعار کودکانه این دو  تا به اند یدهکوشمکتب تطبیقی آمریکایی تدوین شده، 
هاي اخالقی، دینی  مشترك تعلیمی آنان از قبیل آشنایی با ارزشهاي شاعر بپردازند و از بنمایه

 میان آورند. سخن به و اجتماعی

 هاي زیر است: پرسش این پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش پژوهش:
مشترك تعلیمی را دنبال هاي  یهچه بنماهاي خود  محمود کیانوش و صالح هواري در سروده -1

 ند؟ا کرده
ها  آنهاي فکري و اجتماعی  ریشهد و شو آن دو یافت می هاي سرودهی در چه نقاط افتراق -2

 است؟بوده چه 
هاي مشترك تعلیمی بیشماري در سرودههاي  یهبر این امر استوار است که بنمافرضیه پژوهش 
هاي مختلف اجتماعی و سیاسی که دو  لحاظ بافت توان یافت، اما در گاهی به این دو شاعر می
 اند. اند، نگرش و کارکرد متفاوتی در شیوة آموزش کودکان داشته شاعر در آن زیسته
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هایی دربارة شعر کودکانه  بر اساس جستجوي نگارندگان، تاکنون پژوهشه پژوهش: پیشین
 محمود کیانوش و صالح هواري تدوین شده است که بدین قرارند:

در بخشی از این » بررسی صور خیال در شعر کودك و نوجوان ایران«)، 1382علی ارمغان (
آبادي و محمود کیانوش  ر پروین دولتتحلیل صور خیال در اشعا نامۀ کارشناسی ارشد به پایان

 پرداخته شده است.
 آثار بر تکیه سوریه با و ایران در کودك شعر تطبیقی بررسی«)، 1390عبدالمجید ( محمد
 برآمده صدد نامه کارشناسی ارشد خود در ، نویسنده در پایان»عیسی سلیمان و کیانوش محمود
 راها  آن هاي تفاوت و ها شباهت ربی،ع و فارسی شاعر دو کودك شعر مقایسه با تا است

 بپردازد. اشعار این بررسی به و کند مشخص
نامۀ  در پایان، نگارنده »شناختی شعر کودك در ایرانبررسی سبک«)، 1390( فرد یحیی علوي

شناسی را در آثار شاعرانی چون محمود  هاي گوناگون سبک جنبهکارشناسی ارشد خود 
 اصر کشاورز و... واکاوي و بررسی کرده است.کیانوش، مصطفی رحماندوست، ن

 و کیانوش محمود کودکانه صور خیال در اشعار و تطبیق بررسی«)، 1395زاده ( زهره سرخی
نامۀ کارشناسی ارشد خود انواع صور خیال مانند تشبیه،  ، نویسنده در پایان»عیسی سلیمان

 کند. اعر بیان میهاي کودکانه این دو ش استعاره، مجاز و کنایه را در سروده
بررسی مضامین دو مجموعه شعر کوکانه محمود کیانوش «)، 1396رامین محرمی و دیگران (

هاي جهان  که دو مجموعه شعر کودکانه طوطی سبز هندي و بچه» شناسی با رویکرد مخاطب
 .اند ها مورد مطالعه قرار داده گروه سنی کودکان و رشد ذهنی آن این شاعر را با توجه به

شناسی تشبیه، استعاره، کنایه و ایهام در ادبیات  زیبایی«) در مقاله 1396اس صیادي دریاکنار (عب
هاي این شاعر سخن گفته  هاي ادبی سروده ، از آرایه»کودك با محوریت اشعار محمود کیانوش

 است.
اطه، )، کتاب أدب الطفل الفلسطینی: دراسۀ ألشکاله و أنم1397عزت مالابراهیمی و منال فالح (

اند و  بررسی سیر تحول ادبیات کودکانه فلسطین، پس از جنگ شش روزه اختصاص داده را به
هاي کودکانه فلسطینی از جمله غسان  ها و سروده بررسی مضمونی و ساختاري داستان به

 .اند کنفانی، محمود شقیر، صالح هواري و... پرداخته
موسیقی کناري در شعر کودك (مطالعه «اله ) در مق1398پیمانه اسماعیلی و اصغر رضاپوریان (

و موسقی شعر کیانوش  ها ، انواع قافیه»هاي فقیر و غنی در شعر محمود کیانوش) موردي قافیه
 اند. را تبیین کرده
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استنطاق الجمادات فی شعر األطفال عند محمود «) در مقاله 2019احمد السیدمحمد ابوالجود (
بخشی اشیا در مجموعه شعري  ، از جان»زبان چیزهاکیانوش من خالل المجموعۀ الشعریۀ 

جان شور  سخن گفته و بیان کرده است که شاعر چگونه با انسانوارگی اشیاي بی "زبان چیزها"
کند و از زبان جمادات در راستاي آموزش مفاهیم اخالقی و تربیتی  و نشاط در کودك ایجاد می

 گیرد. مخاطب خود بهره می به
ش در مشهد 1313شاعر، پژوهشگر و نویسنده معاصر است که در سال وي  محمود کیانوش:

متولد شد. دورة آموزش ابتدایی را در زادگاهش سپري کرد و آموزش متوسطه را در تهران 
آموزگاري پرداخت. نوشتن  دانشسراي مقدماتی رفت و بعد از تحصیل به پایان رساند. آنگاه به به

ان آغاز کرد که بعدها برخی از آثار او برنده جایزه اول داستان کودکانه را از دوره دبیرست
نویسی در سراسر ایران شد. وي چندین مجموعه داستانی و شعري در این گستره منتشر  داستان

شمار  به رانیشعر کودك در ا شگامانیاز پ انوشیک). 77، 1390، عبد المجیدکرده است (
با  متناسب ینیجمالت، داراي مضام یوانو ر ساختاری بر سادگ افزون. اشعار وي، رود یم

. مجموعه اشعار کودك و نوجوان او عبارتند از: زبان چیزها، باغ مخاطب است ینیب جهان
هاي جهان، طوطی سبز هندي، طاق هفت رنگ، آفتاب خانه ما، نوك طالي نقره  ها، بچه ستاره

روباه، دهکده نو، از باالي پله هاي کودکان و نوجوانان او نیز عبارتند از: آدم یا  بال. داستان
 چهلم، از کیکاووس تا کیخسرو.

م در روستاي صمخ از توابع طبریه زاده 1938شاعر فلسطینی است که در سال صالح هواري: 
شد. وي دارنده مدرك تحصیلی لیسانس ادبیات عرب و لیسانس حقوق از دانشگاه دمشق 

المللی  مدارس تحت پوشش آژانس بین عنوان آموزگار زبان عربی در است. او چند سال به
آموزان  هاي آموزشی ویژه دانش تدریس پرداخت. افزون بر آن تهیه کنندگی برنامه اونروا به

هاي اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. هواري عضو اتحادیه نویسندگان  عرب در سرزمین
اکنون در سوریه  عرب و نیز عضو کانون نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی است و هم

متعددي بر  هاي ). از صالح هواري دیوان97 -96، 1397برد (مالابراهیمی و فالح،   سر می به
شعري کودکانه او  هاي کودکان اختصاص دارد. مجموعه ها به جاي مانده است که برخی از آن

 بدین قرارند: سلۀ األغانی، قتلوا الحمام، عصافیر بالدي، هدیل الحمام، هنادي.
 هاي دو شاعر: هاي مشترك تعلیمی در سروده نمایهب

محمود کیانوش و صالح هواري با هدف تعلیم مبانی مختلف دینی و اجتماعی از جمله مفاهیم 
دوستی، حفظ هویت ملی و فرهنگی، پایبندي وطنهاي  اخالقی، ارزش هايخداشناسی، آموزه
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علم آموزي و ارزش کار و  همحیط زیست، تشویق بحفاظت از آداب و رسوم اجتماعی،  به
نوباوگان جامعه خود را براي شناختن مفاهیم واالي معنوي از یک سو و اند تا تالش، کوشیده

هاي  تعامل شایسته با محیط اطراف خود از سوي دیگر آماده سازند. در واقع آن دو با سروده
تخیل، د و قدرت ندهکودك نشان می هاي مواجه با مسائل گوناگون زندگی را به خویش راه

شعر هاي تعلیمی  تبیین آموزه که در این جستار بهخشند بتفکر، بینش و تجربه او را وسعت می
 آن دو پرداخته شده است.

تعلیم مفاهیم خداشناسی -1
هاي معنوي، معرفتی و دینی براي یکی از کارکردهاي ادبیات، فراهم کردن شرایط تجربه

هاي خداشناسی دادن راه ازهاي آنان و نیز نشانمخاطب کودك و نوجوان بر اساس نی
هاي دیگر، محیط  شناسی (طبیعت، حیوانات، انسانشناسی و جهاننوباوگان از طریق خویشتن به

. محمود کیانوش و صالح رودشمار می اطراف و...) است که مهمترین بخش ادب تعلیمی به
کنند. دعا کردن، نونهاالن القاي می را بههاي متفاوتی، مفاهیم دینی  هواري هر دو با اتخاذ روش

طبیعت، جهان هاي هاي بیشمار پروردگار؛ مانند جلوه گفتن با خدا، یادآوري نعمت سخن
ها از  جا آوردن شکر این نعمت هستی، نعمت وجود پدر و مادر، برخورداري از سالمت و به

شناخت درستی  و او را به کندکودکان القا می جمله مواردي است که احساس خداشناسی را به
 دهد.از خود، خداي متعال و جهان هستی سوق می

عنوان نشانه و نعمت الهی،  هاي آن بهبا الهام از طبیعت و زیبایی ايصالح هواري در قصیده
 ):75، 2011دارد (تفکر وامی اي او را بهگونه و به آموزدکودك می مفهوم خداشناسی را به

 ریاتالث  ثل ب          م العن  ناقید ر ع نظ أ 
 راشاتغري الف ب          ت ه ذ  مح الق  نابل س 

 هاع بد أ  ه سن ح ها                 ب ع رو ما أ  اهللا 
 ماواتب  الس ر                    

هاي طالیی گندم خوشه هاي انگور نگاه کن که همچون چلچلراغی تابانند. نگاه کن بهخوشه (به
ها را آفریده است. او خداي  ند. خداوند چه نیکو و زیبا آنسازها را شیفته خود میوانهکه پر
 هاست) آسمان

ها برخوردار است، او را  هاي محسوسی که کودك از آن هاي طبیعت و یا نعمتبیان زیبایی
نام  هایی از وجود خالق جهانند. شاعر در قصیده دیگري بهدارد. چه، همگی نشانهتفکر وامی به
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هاي طبیعت با زبانی ساده ها و پدیده ، شناخت خداوند را از طریق برشمردن نعمت"الحمد لک"
 ):63، 2008سازد (براي کودکان میسر می

 ومی الغ  سوق ن ت یا م  مد الح  لک 
 مرو ى الک تسق ، و قول روى الح ت ل 

 ماءالس  فعت ... ر الجبال  لقت خ 
 ومج الن  قود ع ها ب نت ی ز و 

سازد ها را سیراب  آوري تا زمینحرکت در می (ستایش زیبنده توست، اي خدایی که ابرها را به
ها را برافراشتی و با گردنبندي از  ها را آفریدي، آسماندرختان انگور را آبیاري کند. تو کوه و

 ستارگان آن را آراستی.)
خودشناسی، خداشناسی و تفکر در  هاي گوناگون، کودك را به کارگیري روش کیانوش نیز با به
هایی است که شاعر یهدارد. نعمت وجود پدر و مادر یکی از مهمترین بنماعالم هستی وامی

هاي اولیه زندگی خود  برد. چه، نوباوگان در سالبهره میاز آن کودك  شناساندن خدا بهبراي 
این نعمت ه از ا استفادوالدین خویشند. بدین ترتیب شاعر ب مند بهشدت وابسته و عالقه به

ملموس، عطوفت، مهرورزي و دیگر صفات خداوند را با مهربانی و شفقت پدر و مادر مقایسه 
چکاوك "، "خداي خوب"ي چون هاي متعددکند. شاعر در سروده کودك تفهیم می و به
کار برده  و... مضامین خداشناسی و خودشناسی را به "مادر و خورشید"، "گفتم پدر"، "سحر

خورشید و  رنگ، با زبانی کودکانه خطاب به از کتاب طاق هفت "گفتم پدر"است. وي در شعر 
 ):60، 1374گوید (آسمان می

 گفتم: بله. در سینۀ من مهر پدر صد آسمان است
 در چشم من باالتر از او

 تنها خداوند جهان است.
 ):49 -48داند (همان، مهر مادر را خدایی می "چکاوك سحر"شاعر در شعر 

 او در این جهان تک است
 با دلش، دل پر از محبت خداییش...

 ستایمش، که هست؟این کسی که من چنین می
 با چه کسی برابر است؟

 او خداست بر زمین
 مادر است، مادر است، مادر است، مادر است.
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) 23(اسراء/  ﴾ین  إحسانا و ق ضی ر ب ک  أل ا ت عب د وا إل ا إی اه  و ب الوال د ﴿ مضمون این اشعار یادآور آیه
. شودپدر و مادر را یاآور می درنگ پس از پرستش خداوند، احترام و نیکی به است که بی

از "، "هاي خدانشانه"، "برگ درختان سبز"متعدد دیگري چون  هايکیانوش در سروده
ت، طبیعهاي زیباي ، با یادآوري جلوه"خدایا تو خوبی"، "دعا"، "تندرستی چیست بهتر؟

درگاه  دعا و نیایش بهشمارد و با تبیین راز و رمز هاي پرشمار خالق هستی را بر می نعمت
 کند.آفرینش گیتی، زمینه خداشناسی نونهاالن را فراهم می

جهان "، "یک جهان هستیم"کیانوش در زمینۀ خودشناسی کودك نیز، اشعار بسیاري دارد؛ نظیر 
و غیره. شاعر در این  "رنج گنج بی"، "ك تا خورشیدشهر از خا"، "این جهان بیکران"، "شو

د که توسط خداوند متعال آفریده شده و شناخت دانمنزلۀ جهانی می را به ها انسانقبیل سروده
. وي براي تحقق این هدف، خردساالن را هاستدنیاي آن، نیازمند اندیشه و تفکر در این پدیده

 ):26، 1370کند (مطالعه و تدبر تشویق می به
 نتوانی شناخت مردم را

 تا که خود را نخست نشناسی
 هاي درست تا نخوانی کتاب

 خویشتن را درست نشناسی
است که خودشناسی را  »م ن ع ر ف  ن فس ه  ف ق د ع ر ف  ر ب ه «شعر فوق، یادآور حدیث معروف 

کار برده  را بهجاي واژة خدا، لفظ مردم  با این تفاوت که شاعر بهداند؛ مستلزم خداشناسی می
در  "خود این جهان بیکران"). همچنین شاعر در سرودة 62، 1396است (محرمی و دیگران، 

 ):127، 1370گوید (باب خودشناسی و خداشناسی می
 جان خود که با دو چشم به خود، به

 کندبه هرکجا نگاه می
 این جهان بیکران به خود، به

 کندکه در خدا نگاه می
 کنمنگاه می

 اخالقی و صفات پسندیده هايآموزهعلیم ت -2
در میان قشر خردسال  یاخالقو آموزش مبانی  شاعههدف ا گان ادبیات کودکان باویسندن

کند و  هاي خویش استفاده می و سرودهعنوان قهرمان داستانها  سخنگو بهحیوانات جامعه از 
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، خیرخواهی، يورزمهر ،هاي اخالقی مانند صداقت ارزش ها گفتگوهاي متمایل به زبان آن به
مضامین مرتبط با حیوانات از دیرباز بیشترین « د.نآموزکودکان می غیره را به ومحوري  عدالت

هاي کودکانه داشته و کتاب کلیله و دمنه در عصر عباسی بر این مبنا  کاربرد را در اشعار و قصه
مصون ماندن از نوشته شده است. امروزه نویسندگان معاصر در غرب و شرق جهان براي 

پیامدهاي منفی سیاسی، زبان حیوانات را بهترین راهکار براي طرح مسائل اجتماعی و سیاسی 
 ).101، 1397(مالابراهیمی و فالح، » دانند جامعه می

هاي مثبت یا منفی حیوانات، نونهاالن را با  محمود کیانوش و صالح هواري با توصیف ویژگی
توان الزمۀ هر آفرینش ادبی  توصیف را می«کنند. چه،  ا میاین صفات پسندیده یا مذموم آشن

» ها، اشیا، افراد، مکانها، صفات، و غیره دانست و هر اثر ادبی مملو است از توصف صحنه
با کاربرد صنعت تشخیص، کودك را مخاطب همان ). هر دو شاعر 121، 1399(نوري و صهبا، 
چالش  می تاثیرگذارتر باشد و قوه تخیل کودك را بهدهند تا روند انتقال پیام تعلی حیوان قرار می

 بخشد. شعر می وادارد. افزون بر این نوعی حرکت و حیات نیز به
و  "طاق هفت رنگ"، "طوطی سبز هندي"، "هاي جهان بچه"شعري  هاي کیانوش در مجموعه

ون ، اشعاري از زبان حیوانات یا مظاهر گوناگون طبیعت سروده است؛ همچ"ها باغ ستاره"
اسب چوبی، زنبور کوچک، گربه، ماهی، گرگ، سگ گله، کبوتر، ستاره، پروانه، قناري، 
خروس، طوطی سبز هندي، مرغ تنبل، بره سفید و... همانطور که صالح هواري نیز در 

هایی از زبان خروس، قناري، طوطی،  و... سروده "سلۀ األغانی"، "هدیل الحمام"هاي  دیوان
 پرست، کانگورو، گنجشک و... دارد. مرغابی، آفتاباسب، گوسفند، دارکوب، 
بخشی، ویژگی منفی خروس  با کاربرد آرایه جان "الدیک والکنار"صالح هواري در شعر 

پیامدهاي منفی این اوصاف مذموم را براي کودك بیان شمارد.  همچون غرور و تکبر را برمی
 ):40-39، 2008کند (هواري،  می

 ن کنار م  دیک  غار         غار وم  یا ص ی  ذات 
 سیر أ فی الخم  هو و           طیر ی و و عل ی  ذاك 

 عال ت ی و ن م  دن أ         قال و  یش الر  فش ن 
 رالذ و ل عل أ یف ري            ک ی ت م ک قد ت و 
 عارست م  جناح دار        ب و الج عل ی ی ط  ک ن 

 مارالث  بین  فا واق           کان  الحلو  الکنار 
 رابالت  تلقاه و           فز ق  یک ا الد م حین 
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 غاب  الخم  وراء و                 نقز : آخ و قال 
 جاجي احت بد أن ی  دون       یاج الس  لف مى خ واحت 

 جاجالد  ضحکات  بین        وال ج مشی خ ی  یضم و 
 ففر ر  ان لى أغصع و            نه م  الطائر  حک ض 

 فوص ی  لیس  ن غرور ف          ع وق  ت  یا دیک  قال 
 زیفم  غرور م  ثلی       کل م  وم الی  کون ن ی ل 

پرید و قناري کوچکی حسادت ورزید. چه، او باال می ها! روزي خروسی نسبت به(اي بچه
من نزدیک شو و با  بهکرد و این در قفس اسیر بود. قناري پر زد، بال گشود و گفت: پرواز می

روم. پرید تا با بالی گشوده بر باالي دیوار برود. ها باال میمن بیا. جلو بیا تا ببینی چگونه تا قله
ایستاده بود. وقتی خروس پرید، بر روي زمین افتاد و گفت: آخ! باال  هاقناري زیبا در میان میوه

در  زدههان گشت. خروس خجالتو پایین پرید و پشت دیوار پرچین بدون هیچ شکایتی پن
هایش را تکان  هاي لرزان بالرفت. پرنده روي شاخهتمسخرآمیز مرغان راه می هايمیان خنده

او خندید و گفت: اي خروس! دست بردار از این غرور توصیف نشدنی. تا امروز هیچ  داد، به
 متکبر دروغگویی اینگونه در برابرم خوار نشده است.)

خواهد تا از صفت ناشایست غرور ر با زبانی ساده و کودکانه از خروس میهواري در این شع
کودك نشان می و تکبر دست بردارد و عاقبت ناگوار خروس متکبر را در این شعر داستانی به

 دهد.
 "هاي جهانبچه"؟ در کتاب "قوقولی قو، شبت چگونه گذشت"محمود کیانوش نیز در سروده 

، ویژگی خروس را براي کودك توصیف "طوطی سبز هندي"در کتاب  "خروس"و نیز شعر 
کند. اما بر خالف صالح هواري که صفات منفی خروس را برشمرده، قهرمان وي در این می

اشعار داراي صفاتی پسندیده از جمله سحرخیزي و خبر دادن از طلوع صبحی روشن، بی هیچ 
 ):32، 1369 گوید (کیانوش،یأس و ناامیدي است. شاعر در این باره می

 خروس نازنینم
 هاي رنگین با بال

 با تاج ارغوانی
 پیش از طلوع خورشید

 شادي، آواز آسمانی دهد بهسر می
 کند بازهر صبح می
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 چشمان کوچکش را
 امیدوار و خوشحال

 گریزدبا شوق روشنایی، از النه می
 زند بالدر خانه می

 هاگوید: آي آدممی
 قوقولی قو، روز آمد

 بگشایید چشمان خود
 در آسمان روشن خورشید را ببینید.
گویی و خروس جان بخشیده، بلکه با استفاده از شیوة تک کیانوش در این سروده نه تنها به

افکار و احساساتش را حدیث نفس، خروس را واداشته تا از زبان خود با کودك سخن بگوید؛ 
در کنار  گوییکاربست شیوة تکزبان آورد تا مخاطب از نیات و مقاصد او باخبر گردد.  به
افزاید و بر شدت تاثیرپذیري کالم می«، "آي آدمها"کارگیري اسلوب نداء با آوردن جمله  به

، 2019(ابو الجود، » کنداشتیاق کودك را براي خواندن شعر و درك پیام گوینده بیشتر می
دارد.  بسزایی ثیرتأ نیز خاطبم همراهی و حس همدردي برانگیختن). گذشته از این در 198

گوید تا مفاهیم امید بخشد و از زبان او سخن میخروس جان می شاعر در سروده دیگري نیز به
 ):45، 1370کودك القا کند (کیانوش،  و استقامت را به

 قوقولی قو، شب سیاه گذشت
 قوقولی قو، رسید روز سپید
 قوقولی قو، پرید سایه یأس
 قوقولی قو، دمید صبح امید

در اینجا با کاربرد صنعت تشخیص از سحرخیزي، شادي و امیدواري خروس سخن  کیانوش
داشتن این صفات پسندیده ترغیب کند و او را براي زندگی نیکو  کودك را بهآورد تا میان می به

وجد در می افزون بر اینکه کودك را به» قوقولی قو«آماده سازد. موسیقی حاصل از تکرار واژه 
ذهن مخاطب  به ترو مقصود شاعر را سریع شودو تثبیت معنا در ذهن او می آورد، سبب تاکید

آرایی و بسامد  چهار بار تکرار شده است. واج "قوقولی قو"کند. در این ابیات عبارت منتقل می
در قالب  "پرید/ دمید/ رسید/ سپید"واژگان وایی خروس، هما بخشی به این کلمه، در کنار جان
 نشینی، در یک محور هم "روز، شب، صبح"هایی چون  گرفتن واژهجناس و سجع، قرار 

از انواع صنایع بدیعی موجود  "روز/ شب، سیاه/ سپید، یأس/ امید"برقراري تضاد و طباق میان 
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بخشد و کودك را براي آغاز روزي نو، آکنده  شعر زیبایی خاصی می در این سروده است که به
 سازد. از نشاط و سرزندگی آماده می

ویژگی تقلید کورکورانه صدا توسط طوطی،  با توجه به "الطائر الببغاء"صالح هواري در شعر 
بخشی، از زبان جانگیري از صنعت بدون درك معنا و مفهوم سخن، این ویژگی منفی را با بهره

بدون تفکر و تدبر و نیز  کند تا او را از درس خواندن و مطالعه،طوطی براي کودك ترسیم می
 ):55، 2008ر نسنجیده بر حذر دارد (هواري، گفتا

 تذاکر  م حین افه ر و ک ف      الشاطر  ف الص  یا تلمیذ 
 بات الک  نه ل ع اسأ ل و عبا      حاو ذا ص إ ل الح  فتاح م 
 آخر  له و  ریق ط  ل ل          ک ح  له و  ؤال س  ل ک 

 عما أسم  د ارد و  ع اسم      بغاء ثلی ب م  ک ال.. ال ت 
 ما ال أفه لماذا أن م      ف ی ال أفه ن احکی...لک 

(اي دانش آموز زیرك و باهوش کالس، هنگام یادآوري فکر کن و بفهم. اگر دست یافتن 
کلید حل سؤال دشوار شد، بکوش و جواب آن را در کتابها جستجو کن. هر سؤالی، راه حلی  به

شنوم، تکرار میرگز مثل من  طوطی نباش که هر چه را میو هر مسیري، پایانی دارد. نه.. نه! ه
 فهمم؟)فهمم. راستی چرا من نمیکنم... اما چیزي از آن نمیکنم. تقلید می

با در نظر گرفتن خصلت بارز طوطی یعنی  "طوطی سبز هندي"محمود کیانوش نیز در شعر 
که  گویدت طوطی نیز سخن میمثب هاي ، از ویژگیمفهومزبان آوردن کلماتی نا تقلید صدا و به

 -8، 1396شیرین زبانی، باسوادي، دانایی و شاگردي کردن در کنار استاد از آن جمله است (
9:( 

 آییها میطوطی سبز هندي      از جنگل
 آییشهر ما می هاي شیرین      بهبا قصه

 حتما با این سوادت     صدتا استاد گرفتی
 جا یاد گرفتی!ها را          از کوگرنه قصه

طوطی جان بخشیده، با این تفاوت که طوطی در شعر  در این شعر کیانوش همچون هواري به
ها ترغیب شود.  داشتن آن مثبت است تا کودك به هاياو بر خالف شعر هواري، داراي ویژگی

داستان معروف  صورت غیر مستقیم، اشاره به ترکیب طوطی سبز هندوستان به«گذشته از این 
شود ها اغلب توسط پدربزرك و مادر بزرگ براي کودکان بیان میوي معنوي دارد. این قصهمثن

 ).61، 1396(محرمی و دیگران، » آن اشاره شده است که در شعر کیانوش به
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 هاي حسی بخشی، از آرایه استعاره و تشبیهافزون بر جانهاي خود کیانوش و هواري در سروده
. براي نمونه تر سازند ذهن کودك نزدیک اند تا معنی را بهره بردهنیز براي بیان مقاصد خود به

توصیف  کشتى صحراء را استعاره از شتر آورده و به "السفینۀ الصحراء"صالح هواري در شعر 
بیابان فرساي صبر و بردباري آن در طی مسیر سخت و طاقت ویژههاي بارز شتر بهویژگی

 ):8، 2008پرداخته است (
 الم الظ  ک فی حال        تان جم ن  یناه ع 
 الم ال ک حکی ب ی        ابر الص  ه صمت و 

اند. با سکوت و صبر خود بدون کالم، (چشمانش در دل سیاهی و تاریکی مانند دو ستاره
 گوید.)سخن می

کیانوش نیز در سروده گل شناس کوچک، عنوان شعر را استعاره براي زنبور قرار داده و در 
ودك را با فرایند زندگی غریزي زنبور مثل مکیدن شهد گل و تهیه عسل آشنا ساخته ادامه ک

برد و انگیزي میدنیاي خیال کودك را به بخشیهاي استعاره و جاناست. وي با استفاده از آرایه
فراگیري  طور غیر مستقیم به در حین توصیف زندگی غریزي زنبور عسل، کودك را به

 ):69، 1370دهد (ر و تالش مداوم سوق میخصلتهاي مثبتی چون کا
 اي گل شناس کوچک
 پیش تو یک جهان گل
 بنشین و نوش بردار

 از این گل و از آن گل
 سرگرم کار خود باش

 از بامداد تا شب
 ات راهاي تازه شان

 از شهد کن لبالب
ا ها ر گیرد تا آنهواري نیز براي یکسري از حیوانات صفات نیک و پسندیده در نظر می

مخاطب خود القا کند. شاعر در هنگام توصیف حیوانات اغلب به پیوندشان با زندگی آدمها  به
، ویژگی مثبت کانگورو یعنی مهربانی و محبت در همکنشی "الکنغر"پردازد. وي در شعر  می

 ):43، 2008شمارد (با دوستان خود را بر می
 ادول  ري ب  حیوان       یا أوالد  .. الکنغر الکنغر 

 هأصحاب  عامل ی  ب الح ب        ۀ فی دنیا الغاب  عروف م 



 619يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

کانگورو.. کانگورو! حیوان خشکی و پستانداري است. در میان حیوانات جنگل ها! (اي بچه
 مهربانی با دوستان خود شهرت دارد.) به

وة گیرد، بلکه همواره با توجه به نح شاعر حیوانات را به تنهایی و در طبیعت در نظر نمی
تاثیربخشی بیشتر از زبان خود «کند. وي براي  حضور و تأثیرشان در زندگی انسانها توصیف می
کند؛ در واقع حیوانات خودشان نقششان را در  حیوانات دربارة نحوه زندگی آنها صحبت می

النقار "واري در قصیده ). ه329، 1396(ابراهیمی و سالجقه، » کنند زندگی انسانها بیان می
کند تا هاي سازندگی، تالشگري و پشتکار توصیف می با ویژگی اي، دارکوب را پرنده"الخشب

 طور غیر مستقیم این مفاهیم پسندیده اخالقی را در روح و جان مخاطب خود نهادینه سازد به
)2008 ،70(: 

 زقی أسعیإلی ر یتی      و ب  أترك حینا 
 األفعی ه تداهم و       تجئ علی غفلۀ ف 

 ما تنویه  أعرف         يعورش ی ب لکن 
 ها فیه ق مز أل      جل لی ع ع  فأعود 

کنم. ناگهان افعی غافالنه وارد آن ام را ترك میدست آوردن رزق و روزي خانه (گاهی براي به
ام او گردم تا در خانهدانم که چه قصد سویی دارد. پس شتابان باز می. اما من خوب میشودمی

 .)را تکه تکه کنم

 هویتی مفاهیمدوستی و  تعلیم وطن -3
گردد؛ چه در آنجا  منزل و محل اقامت انسان اطالق می معناي کلی و عام کلمه به واژةه وطن به

زاده شده باشد یا پرورش یافته باشد. اما در معناي خاص، عبارت از محیطی معنوي است که 
رسد که تصویر وطن با  ظر مین ها بدان گرایش عمیق دارد. به عواطف ملی و قومی انسان

گیري جغرافیاي سیاسی کشورها وارد عرصه جدیدي شده و از بارهاي معناي مختلفی  شکل
ها  برخوردار شده است. در واقع وطن مبدأ و مبنایی است براي بیان عشق و تعلق خاطر انسان

 ).60، 1396آن و آمادگی براي حفظ منافع آن (مالابراهیمی،  به
هایی  دیدگاه شاعران معاصر یکی از مهمترین مبانی استعمارستیزي است و مؤلفهدوستی از  وطن

پیشرفت  مندي به مانند غیرت ملی، استقالل طلبی، سرافرازي، آزادي از سلطۀ بیگانگان و عالقه
گیرد. در باور این شاعران وطن و طبیعت جذاب آن، تنها محدود  و آبادانی، از آن سرچشمه می

 رافیایى نیست، بلکه موجودى است، زنده، پویا و دلنواز که روح و جان دارد.منطقه خاص جغ به
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وطن و کاشتن بذر محبت آن در قلب کودکان و  صالح هواري براي نشان دادن عشق به
مبارزه با ستیزي، وطن، شهادت، مقاومت، ظلم نوجوانان فلسطینی، از مضامینی چون اشتیاق به

، "أحلی بالد" کند. قصایدي چون ردم این سامان استفاده میاستبداد و بیان رنج و آوارگی م
اشاره این مفهوم  همگی بهها سروده دیگر  و ده "لی بیت "، "آلخر المشوار"، "الشمس  اطلت"

دوستى و مبارزه در راه آزادسازي آن را در ذهن کودکان سرزمین خود تحکیم روح وطندارد و 
 ):37، 2008در همین راستا سروده شده است ( "الدأحلى ب"د. نمونه زیر از قصیدة بخشمی

 الفؤاد و  يتفد وح الر  ب     الد ى ب نا أحل الد ب 
 هار  فی ازدیاد ن  ل ها        ک حب ها، و حب ن 

 الد نا أحلى ب الد ب               
عشق  (سرزمین ما زیباترین کشورهاست. جان و قلب ما فداي آن باد. دوستش داریم. هر روز

 د. کشور ما زیباترین کشورهاست.)یابوطن در جان ما فزونی می به
لحاظ  هاي شهرهاي زیباي ایران بهمحمود کیانوش نیز در اشعار خود با توصیف ویژگی

وطن را در قلب کودکان و نوجوانان ایرانی جاودانه  تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی، عشق به
، "نصف جهان"تعهد در قبال میهن بار بیاورد. وي در اشعار هایی م ها را انسان ازد، تا آنسمی
 "نصف جهان". کیانوش در شعر دوستی اشاره داردمقوله وطن به "گالب قمصر"و  "اهواز نو"

هاي وري و نیز جاذبهکاري، معماري، پیشهاز فرهنگ و هنر مردم این شهر، مثل؛ نقاشی، کنده
تا بر گسترة حس گوید اي کودکان سخن میرود بر پل زایندهزیباي تاریخی آن چون 

 ):164، 1370(ها بیافزاید  دوستی آن میهن
 زنده آن زاینده رودش باد

 از وجودش اصفهان زنده ست
گالب معروف انگیز نیز سرسبزي و خرمی شهر قمصر و عطر دل "گالب قمصر"وي در شعر 

 ):39، 1347سازد (آن را در ذهن کودك، نهادینه می
 و عطرش؛ گیرم سراغ کاشان من از گالب

 زیرا که هست قمصر؛ چشم و چراغ کاشان
وطن و کیان ملى خود اهتمامى شگرف  پر واضح است که هر دو شاعر ایرانی و فلسطینى به

سرایی و ابراز عشق و دلدادگی در قبال میهن همواره  بدین سبب مقوله وطناند.  ورزیده
کارگیري طبیعت جذاب وطن و  شاعر با بهر دو مضامین شعري آن دو بوده است. ه ترین اصلی



 621يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

میهن  هاي جغرافیاي آن مانند خشکی، دریا، زمین، گل، گیاه، پرنده و... در پی آنند تا به مؤلفه
 خود جلوة تقدس بخشند و نام آن را جاودانه سازند.

 تعلیم آداب و رسوم اجتماعی -4
جنبۀ ارشادي، آموزشی و اندرزگونۀ این ماهیت تعلیمی ادبیات کودکان و نوجوانان،  با توجه به

مخاطبان  مبانی اجتماعی را بهکوشد تا نوع ادبی بسیار پررنگ است و شاعر یا نویسنده می
هنگام  تجربه آموزش دهد. چه، شناخت آداب و رسوم اجتماعی در جامعه بهنوآموز و کم

تدریج آن را بیاموزد.  ههمکنشی با دیگران، براي نوباوگان امري ضروري است که کودك باید ب
مضامین شعر کودك اگر سنجیده انتخاب شود، پرورندة روح اوست و نگاهدارندة او «در واقع 

). زیرا در بطن 103، 1379(کیانوش، » او ارزانی داشته است در مسیر سالمت که طبیعت به
ذهن خود رابطۀ یافتگان، رفته رفته میان حواس و  یاري تجربه تواند بهجامعه است که کودك می

). از این رو اشعار هر دو شاعر آکنده از مضامین 6انسانی یا انتزاعی برقرار کند (همان، 
-فقرا و ناتوانان، خوش ویژه بهبه دیگران دوستی، کمک به اجتماعی است؛ از قبیل مهربانی، نوع

رگترها بز ، احسان و همدلی، عطا و بخشش، احترام بهجوییروي، دوري از خشونت و ستیزه
هاي اجتماعی و آداب و رسوم کهن ملی همچون اعیاد  بویژه والدین و آموزگاران، رعایت سنت

 باستانی و یا اسالمی.
دوستی، بخشش و محبت  بهترین شکل، مفهوم نوع به "لن العب"صالح هواري در شعر 

تصویر  کشد. شاعر در این شعرتصویر می دیگران در روابط اجتماعی را براي کودکان به به
این دلیل ناراحت شده  که دوستش توپی براي بازي کردن ندارد و بهکند کودکی را ترسیم می

تواند  او، می و ابراز محبت نسبت بهاش  بازيهم است. از این رو کودك با بخشیدن توپ خود به
 ):49، 2011شادمانی خود را با دوستش تقسیم کند (

 بلع فیقی لم ی ر  مادام دا           تی أب یا أب  ب لع ألن 
 بالملع  نصف  أنا ال أملک ثلی         و ة  م کر  ک لالیم و ه 
  ی کل ه ب ح  أعطیه س و            لۀ الس  ة کر  ه شارک أس 

(اي پدر! هرگز بازي نخواهم کرد تا زمانیکه دوستم بازي نکند. او مثل من توپی ندارد و من 
او خواهم بخشید و همۀ محبتم را نثار او  ارم. توپ بسکتبالم را بهنیز نیمی از زمین بازي را ند

 خواهم کرد.)
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کند و از کودك منتقل می این مضمون را به "دوستی"و  "من، تو و ما"کیانوش نیز در اشعار 
 ):205، 1370گوید (دوست خود می زبان کودکی خطاب به
 نه شور بازي کردنی

 نه میل چیزي خواندنی
 رفتنینه شوق جایی 

 نه تاب جایی ماندنی
 اما بنازم دوست را

 با او بهشت است این جهان
 زیبایی هر چیز از اوست

 بی دوست، زشت است جهان! 
ادبیات کودکان، انتقال مفاهیمی چون دوست داشتن و محبت هاي از آنجا که یکی از شاخصه

اهیم دوستی، محبت، نوع است، هر دو شاعر با سرودن اشعاري، کودك را با مفهم ورزیدن به
 ند.سازبخشش، شادي و سرگرمی آشنا می

رفتاري با دیگران و پرهیز از خشونت و  از دیگر مضامین مشترك اجتماعی، موضع خوش
اخالقی و یا فرجام  مشاجره است. هر دو شاعر با زبانی ساده و دلنشین، عاقبت نیک خوش

و  طلبیه صالح هواري دربارة خشونتاند. براي نمونکودك نشان داده اخالقی را به زشت بد
 "ساعه الغضب"پیامدهاي ناگوار آن و نیز مهرورزي و نتایج خوشایند آن، در شعر داستانی 

طور غیر مستقیم اما تاثیرگذار کودك را از  بخشد و بهجان می جان،یک سنگ کوچک بی به
 ):29 -28، 2011دارد (عواقب مشاجره و درگیري برحذر می

 اهم و  هار ن  ذات 
 ة بالکر  لعبان ی ی فی الح 

 بب الس ب  ن راجشات 
  ک أمس 

 جر الح ب  غیر الص  أکرم 
 رم لی ع ع  وى بهه 
 رظ ما انت و  رعۀ س ب 

 ىال أر ا... و : أعمی أن جر الح  قال 
 هین ع  صیب د أ ق ف 



 623يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

 رص الب  یفقد ف 
 رأس ه د أفج ق و 
 رط الخ  یکبر ف 

 لج الخ ب  غیر الص  أکرم  جه و  أضاء 
 بر اقت  ه دیق ن ص م و 
 ب فی أد و 
 باسه نا و د  ر ذ ه اعت ن م 
 بض الغ  ۀ یا ساع  اإلله  ۀ عن ل  لیک : ع دم فی ن  قال و 

مشاجره پرداختند. اکرم  کردند و بدون دلیل با هم به(یک روز آن دو با توپ در کوچه بازي می
درنگ گفت: نابینا شدم. درست عمر پرتاب کرد. سنگ بی سوي کوچولو، سنگی را برداشت به

سرش خورد، سرش  اش از بین رفت. سنگ بهچشمش خورد، بینایی بینم. سنگ بهجایی را نمی
د. شرمساري در چهرة اکرم کوچولو آشکار شد، پیش آمرا شکافت و خطر بزرگی پدید 

و با ندامت گفت: نفرین  دوستش رفت و مودبانه معذرت خواست. نزدیک شد، او را بوسید
 خدا بر تو اي لحظۀ خشم.)

 "گل بگو و گل بشنو"، "خوییخوش"، "اخم نکن"چون  هاییمحمود کیانوش نیز در سرود
د. براي نمونه وي خوانلبخند و خوش اخالقی فرا می و... با زبانی ساده و صمیمی کودك را به

تشبیه، تشخیص، تضاد و ي ادبی مثل هاگیري از انواع آرایهبا بهره "خوییخوش"در شعر 
بخش، سرگرم کننده و تاثیرگذار باشد مفاهیم خوش اي که براي نوباوگان لذتگونه تکرار، به

، 1370(دارد بداخالقی بر حذر میکند و او را از کودك منتقل می اخالقی و مهرورزي را به
40- 41:( 

 خوییبزن بر طبل خوش
 که زیبا عالمی دارد

 خوم ولی خوشجهان پر غ
 جهان بی غمی دارد

 تاتام، تام تام، تاتام، تام تام
 خوییبزن بر طبل خوش

 که دلشادي و خوشبختی دارد
 براي آدم بدخو، زمین رنج و زمان سختی است
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 تاتام، تام تام، تاتام، تام تام
 خوییبزن بر طبل خوش

 زبانی کنبخند و خوش
 مردم مهربانی کن. چو مهر مردم خواه، به

 اتام، تام تام، تاتام، تام تامت
آرایی  کیانوش در این سروده و دیگر اشعار خود بسیار از کارکرد عنصر تکرار، موسیقی و واج
تاتام، "بهره برده است تا بر شدت تاثیرگذاري کالم خود بیافزاید. وي در اینجا با تکرار عبارت 

بخشد  شعر می ، نغمه دلنشینی به"وییخبزن بر طبل خوش"و نیز جملۀ  "تام تام، تاتام، تام تام
رد. در عین حال توجه کودك را آو انگیز و مفرحی را براي خردسال فراهم میو فضاي هیجان

 د.دارکند و او را از بد اخالقی و خشم بر حذر میخلقی و مهربانی جلب میمضمون خوش به
ارد، این است که شاعر نکتۀ متفاوت و بارزي که در اشعار اجتماعی محمود کیانوش وجود د

ها، در برخی از  اطاعت از آن بزرگترها و تشویق به کودك، در احترام به افزون بر پند دادن به
ویژه پدر و مادر را د. چندانکه بزرگساالن بهرواشعارش از مخاطب خردسال خود فراتر می
هاي   آیینه"یا  و "فرزند ما را زنده خواهد داشت"براي تربیت صحیح فرزند در اشعاري چون 

. کیانوش در آموزدها می آن هاي درست تربیتی را بهدهد و شیوهمخاطب خود قرار می "کردار
بزرگترها اهمیت رفتار و کردارشان را در تربیت فرزند  ، خطاب به"هاي کردارآیینه"شعر 

 :)187، 1370د (دانو کردار کودك را انعکاسی از رفتار بزرگساالن میکند گوشزد می
 بهترین پند در خور فرزند

 نیست چیزي مگر همان کردار
 پند عمل، زندگی ببخش به به

 عمل بردار دست از پند بی
 کودکان با طبیعت ساده

 هاي کردارندهمه آیینه
 راست کردار باش و آزاده
 تا قدم در پی تو بگذارند.

ها و پایبندي  تهاي هواري و کیانوش، حفظ سناز دیگر مضامین مشترك اجتماعی در سروده
آموزند تا در آینده در وجود کودکان کودك می ها را به رسوم اجتماعی است که آنآداب و  به

 ):8، 2008گوید (اي مینهادینه شود. هواري در سروده



 625يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

 مرحب لعیدمرحبا با
 فیه نلهو ونلعب

 )پردازیم.بازي و سرگرمی می عید! آفرین! در آن به (آفرین به
ي دربارة شادي و سرور ایام عید نوروز و تغییرات فصل بهار دارد. وي در کیانوش نیز اشعار

ها و از کتاب باغ ستاره "حاجی فیروز"از کتاب طوطی سبز هندي و  "عیدت مبارك"شعر 
تبیین این مفاهیم پرداخته است که  هاي جهان بهاز کتاب بچه "نوروز بر همه خوش باد"شعر 
 ):36، 1369( کنیممیاي از آن بسنده نمونه تنها به

 کودك من بهار من
 مایۀ افتخار من
 عیدت مبارك

 محیط زیست و حفظ منابع طبیعیتعلیم اهمیت  -5
اند که سرسبزي، شادابی، طراوت و  هاي زیباي طبیعتها و گیاهان از جمله پدیده درختان، گل

هواري هر دو در اشعار آورند. کیانوش و ارمغان می ها به از همه مهمتر پاکیزگی را براي انسان
ها  اند. آنمحیطی و بیان ضرورت حفاظت از آن پرداختهزیست هايتوصیف زیبایی خود به

شود از تخریب محیط زیست می طبیعی، از عواملی که منجر بههاي جلوه بخشی بهگاهی با جان
زندگی در  اند و فوایدآلودگی هوا، ناپاکی زمین و قطع درختان و گیاهان شکایت کردهجمله 

اندازي ها، افزون بر ایجاد چشم اند. درختان و گلمحیطی سالم و تمیز را براي کودك برشمرده
دهنده رسیدن فصل بهار و وجود محیطی پاکیزه دور از هر گونه  طراوت و شاداب، بشارتبا

چون جان  هاي گوناگون طبیعی اعم از جاندار و بیاند. توصیف طبیعت و پدیده آلودگی
ها، شب و روز، خورشید و  هاي سال، درختان و گلها و ماه نات و پرندگان، فصلحیوا

ي در اشعار کودکانه محمود کیانوش و صالح هواري، ا طور گسترده ستارگان، ابر و باران و... به
خود اختصاص داده است. هر دو شاعر با  ها را به نمود یافته و زیباترین بخش شعر آن

ها با  و از زبان آن اندطبیعت جان بخشیدهجان  بیهاي  جلوه خیص بهصنعت تشگیري از  بهره
محیط سبز، ضرورت کاشت نهال و  انگیزد. چنانچه صالح هواري زیبایی دلانگفتهکودك سخن 

 ):9، 2011گوید (شود و میکودك یادآور می به "من حقنا"حفاظت از آن را در قصیده 
 وحوأزهارا  تف ال فوح        ف الس  زرع ن یا ل ه 

 ال غراسدیقۀ  ب ح           



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 626

 ناس یر غ نۀ  ب ج ک           
 یر روح  غ سد  ب أو ج           
 فوح الس  نزرع یا ل ه           

ها را شکوفا سازیم. باغ بدون درخت، مثل  هاي دشت زراعت کنیم و گل(بشتابید تا در دامنه
 هاي دشت زراعت کنیم.)ت. بیایید تا در دامنهبهشت بدون مردم یا مثل جسم بی روح اس

شاعر در این سروده از اهمیت کاشت درختان براي حفظ محیط زیست و آبادانی شهرها سخن 
کند تا در کودکان گوشزد می از زبان درخت به "عرائس األشجار"گوید. وي در قصیدة می

ندگانند و فواید بسیاري براي نشین پرهم هاي طبیعت. چه، روییدنیحفاظت از آن کوشا باشند
 ):66، 2011ها دارند ( بقاي انسان

 باستمرار ول ق ت             األشجار  س رائ ع 
 ونی  حرم ت ونی                 ف قطع ال ت 

 األطیار  ۀ حب ن ص م                
 میعلى الج و ع حن ی             ی ی ظل ا الت أن 
 بیعالر  قبل ست ت   جلی     ن أ م  األرض و 

نشینی با پرندگان گویند، مرا قطع نکنید و از هم(درختان همچون عروسان زیبارو دائما می
بر سر همگان گسترده است. زمین با وجود من می ممحروم نسازید. من همانم که سایۀ پر مهر

 استقبال بهار برود.) تواند به
توصیف  ، به"بیرق باشکوه زمین"و یا  "فتابیمفرزند آ"محمود کیانوش نیز در اشعاري مانند 

 ):152، 1370گوید (پردازد و میزیبایی درختان و اهمیت سرسبزي و طراوت طبیعت می
 اي که آبادي این جهانی

 سبز تن سبز جان، سبز بختی
 تو حرفی است در باد جان ما بی

 چشمۀ جان مایی، درختی
 بیرق باشکوه زمینی

 سبز و شاداب در اهتزازي
 راستی دلکش و زیبایی

 نوازيانگیزي هم دلهم دل
 در بهاران که دنیا بهشت است



 627يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

 قاصد سبز پوش بهشتی
 در زمستان که بی بار و لختی
 نه گدایی، نه یک ذره زشتی
 فصل گرما که آمد دوباره

 دست و دلباز و دامن گشایی
 دریغ خدایی سفرة بی

تشبیه، استعاره، تشخیص، نداء و نیز بی چون هاي ادگیري از آرایهشاعر در این اشعار با بهره
هاي  ها در فصل هاي ساده، فواید اهمیت درختان و فرایند رشد آن ها و ترکیبتنوع جمله

-تفکر واداشته است. از آنچه گذشت درمی مختلف سال را براي کودك تبیین کرده و او را به
اشعار  نوازي محیط سرسبز،مزیباي طبیعت و چشهاي هر دو شاعر در توصیف جلوهیابیم که 
اند تا فواید حفظ محیط زیست را براي کودك تشریح کنند. صالح هواري اي را سرودهآموزنده

نرید "پاکی محیط زندگی، قصاید متعددي چون  ها و توجه به در راستاي حفظ درختان و گل
است. براى مثال در را سروده  "عصفور ووردة وغابۀ"و  "من حقنا"، "نزرع الورد"، "بیئۀ نقیئۀ
 ):25، 2008گوید (می "نرید بیئۀ نقیۀ"قصیده 

 رازه نا أن ن ق ن ح طن      م الو  راعم ب  حن ن 
 رای نکب ک  ظیفۀ بیئۀ             ن  رید ذا ن ل 

محیطی پاکیزه نیاز  هاي این سرزمینیم؛ شکوفایی و بالندگی حق ماست. از این رو به(ما شکوفه
 شویم.) داریم تا بزرگ
هاي از زبان گل سرخ، گنجشک و جنگلی که از آلودگی "عصفور ووردة وغابۀ"وي در قصیده 
د و گشایشکایت می برند، زبان بهگرد و غبار هوا رنج میها و هاي صنعتی، دودهصوتی، آالینده

 ):67، 2011د (کنابراز ناخرسندي می
 خانلد او و أشد  یف وما        ک ی  ر وصفالع  لی  قال 

 کانم کان  ل ن م بی             م  یلحق  م ه س 
 هیجالب  ون الک  أحضن          یف ک  ردة الو  ت قال 
 جیجالض  أصوات  حت ت        ت نق طوري اخت ع و 

همه جا با من  هامن گفت، چگونه آواز بخوانم، حال آنکه سم کشندة دوده (روزي گنجشک به
ه دنیاي زیبا را با خرسندي در آغوش بگیرم، در حالی که عطر است. گل سرخ گفت: چگون

 شود.) صوتی آزار دهنده خفه میهاي خوش من در آلودگی
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جنگلی پر درخت  محیط زندگی شهري را به "از جنگل شهر،"محمود کیانوش نیز در سرودة 
ها و  شخراکند که از غبار و دوده آکنده است. منظور وي از جنگل همان آسمانتشبیه می
 ):182، 1370(شود اي در شهرها ساخته میطور بی رویه هاي امروزي است که بهآپارتمان

 شهر چیست؟ شهر جنگل است
 هاي سنگی، آجريجنگلی، درختان آن، خانه

 آسمان. برکشیده سر به
 شهر چیست؟ شهر جنگل است.

 اشجنگلی هواي خسته
 هایی از غبار و دودالیه

 ش...امانده در فضاي بسته
ها و مناظر سحرانگیزش پیوسته منبع  ستایی با همۀ جلوهاز آنچه گذشت دیدیم که مقوله طبیعت

هنگام توصیف طبیعت با بیان مشاهدات مادي و  الهام این دو شاعر بوده است. هر دو شاعر به
، "براعم الوطن"، "عرائس األشجار"و "شهر جنگل"، "سبز تن"کاربرد برخی تشبیهات مثل 

آورند تا در ژرفناي طبیعت غور کند و یا در کافی را براي قوة خیال کودکانه فراهم میمجال 
 پرواز درآید. افق بیکران آن به

 

اندوزيتعلیم ارزش دانش -6
اشعار کودکانه افزون بر سرگرمی و بازي، باید داراي مفاهیم آموزنده و مفیدي نیز باشند. یکی 

است.  آموزيعلم اندوزي و تشویق بهرویج روح دانشهاي تعلیمی شعر کودکانه تاز گونه
آموزد. در نتیجه یادگیري کودك از طریق شعر با بیانی ساده مفاهیم علمی را بهتر و سریعتر می

ها براي  ترین مکانشدهمدرسه یکی از شناختهآور و خسته کننده نخواهد بود. براي او مالل
وم عمر و وقت روزانه خود را در مدارس کم یک س آموزش و آموختن است. کودکان دست

پیشامدها و شرایط  ها وابسته به گذرانند؛ از این رو، بخش مهمی از زندگی و تربیت آنمی
یابیم که هاي دو شاعر درمی). با بررسی سروده69، 1391هاست (ابراهیمی،  زندگی در آن مکان

ل مختلف علمی از زندگی حیوانات اند و مسائترویج علم و دانش سخت اهتمام داشته آن دو به
، "البطۀ"قصیده عنوان مثال هواري در  اند. بهکودك آموخته گرفته تا آموزش حروف الفبا را به



 629يو صالح هوار انوشیکودکانه محمود ک يها در سروده یمیمشترك تعل يها هیبنما

فرد مرغابی را براي او تشریح  کودك است و ویژگی منحصر به دنبال آموزش مفاهیم علمی به به
 ):18، 2011( کندمی

 الماء  وسط  ط ن ب ع         علوم  درس  السادس  ف فی الص 
 یش الر  ماء  فوق  ال یعلق                      یغطیه  الدهن  وألن 

کند. چون چربی (در کالس ششم، درس علوم دربارة مرغابی است که وسط أب زندگی می
 د.)مانپرهایش را پوشانده است، آب روي پرهایش باقی نمی

، "بگو: اي دانه برخیز"، "آب"، "ا، ب، ج"محمود کیانوش نیز در اشعار متعددي چون 
و...  "آب از کجاست"، "قصه آب، ابر و دریا"، "شالق آتشین"، "باغ الفبا"، "مهرگان"
آموزش حروف الفبا و اعداد و مسائل علمی دیگري مانند گردش زمین، چگونگی پدید آمدن  به

مدرسه،  رفتن به به پردازد و کودك راشب و روز، بارش باران، تشکیل ابرها و ... می
کند. شاعر این شگرد را باعث یادگیري بهتر و تفکر و علم آموزي تشویق می خوانی، کتاب

 آموزش  عالقمندي کودك به
اینگونه براي  "آب از کجاست؟"عنوان مثال چگونگی تشکیل ابر و باران را در شعر  داند. بهمی

 ):63، 1369دهد (نونهاالن توضیح می
 بارانآب از کجاست؟ 

 باران کجاست؟ در ابر
 ابر از کجاست؟ آنجا
 آنجا کجاست؟ دریا

اند تا با ها کوشیده یابیم که آنهاي بررسی شده دربارة اشعار آموزشی دو شاعر، درمیاز نمونه
کننده  هاي کودك در محیط دبستان که چندان سرگرممشغولیدل هاي دلنشین و توجه به توصیف

آموز تبدیل کنند و داشتنی براي دانشفضایی دوست ، مدرسه را بهنیست و قوانین خشکی دارد
کالس و دانش آموختن در آنجا بیافزایند. در نتیجه این  بر عالقه و توجه کودك براي رفتن به

اند بخشی بدل کردهمکانی شادي اي خود خارج ساخته و بهمحیط آموزشی را از کارکرد کلیشه
 یابد.می که آرزوهاي کودك در آنجا تحقق

 تعلیم اهمیت کار و تالش -7
ناپذیر و بی معناست. شعر کودك فقط براي کودك، سکوت و سکون تحملبینی در جهان

و  آوردپندآموزي و اندرزگویی نیست، بلکه موجبات بازي و شادي خردساالن را نیز فراهم می
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ار بازي، پرداختن د. با این همه در کنشو ها می باعث شکوفایی خالقیت و رشد هیجانی آن
پذیري را در نونهاالن تقویت رسد تا حس مسئولیتنظر می کار و فعالیت امري ضروري به به

 ).19، 10، 1379. یعنی لذت کار، بر لذت بازي مقدم است (کیانوش, کند
داستان مورچه کوشا و جیرجیرك تنبل را براي  "یا جدتی"از این رو صالح هواري در قصیدة 

 ):32، 2008کار و تالش وادارد ( کند تا بدین وسیله او را بهکودك نقل می
 ال تزال فی البال          ملۀ الن  حکایۀ 
 اللخبی الغ ت         تاء الش  لموسم 

 سالنک  فی بیته       رصور الص  ذلک و 
 وعاندائما  ج ور     و الد  ین ب  طوف ی 

 ملالع  ل واص أوما  تی       د د ا یا ج ا أن أم 
 ملاأل  مس لی ش  تی   تضیء درس ن م م  ود ع أ 

کند، را پنهان می هاباقی است که براي زمستان خود دانه ها(داستان مورچه همچنان در خاطره
چرخد و دائم گرسنه است. ولی اش نشسته است. در خانه میاما آن جیرجیرك تنبل در خانه

گردم در حالیکه خورشید آرزو برایم مدرسه باز میم. از کنمن، مادر بزرگ، همیشه کار می
 د.)کننورافشانی می

هاي معرفی مشاغل و حرفه هواري در اشعار متعددي ضمن بزرگداشت ارزش کار و تالش، به
هاي خود ورزد. محمود کیانوش نیز در انبوه سروده، اهتمام میمختلف که غالبا بومی هستند

ها القاء  آن کار و تالش، شادي و امید را بهمفاهیم ارزندة ن، نشاط و بازي کودکا ضمن اشاره به
 این مفاهیم از همان دوره طفولیت در سویداي قلب و روحشان جاي گیرد کند، تا عشق به می

)1370 ،34:( 
 زندگی
 پاه و راه

 دست و کار
 خنده و آه

 بازي و نگاه
 کار و شادي

 غم و امید و خواب.
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د دریافتیم که محمود کیانوش و صالح هواري هر دو از شعراي پیشگام در از آنچه گفته ش
خردساالن  هاي خود را به آیند که بخش اعظم سروده شمار می عرصه ادبیات کودکان به

هاي خود اهمیت  ها را از نخستین شاعرانی دانست که در ترانه اند. شاید بتوان آن اختصاص داده
و اند. چه، آن د ها را یادآوري کرده و پرورش شایسته آن کودکان و ضرورت تربیت توجه به

پسند را یی کودكفضاآنان در آثار خود  .شناسدیخود را م مخاطب اتیو روح ازهاین یخوب به
و میزان درك  گزینش مضامین مناسب، توجه فراوانی بهو با کاربرد واژگان کودکانه و  اندآفریده

 اند.مقتضاي حال مخاطب خود داشته
اي  آینده میهن و امید به هایشان، ضمن بیان زیبایی هاي وطن، عشق به هر دو شاعر در سروده
خواهد مسئولیت پاسداري از کیان ملی سرزمین  اند. گویا می ها پرورانده روشن را در ضمیر بچه

ش وطن و تال اند تا مقوله عشق به فرزندان نسل آینده بسپارند. از این رهگذر کوشیده خود را به
هاي کیانوش و هواري  درستی براي کودکان تبیین کنند. ترانه براي سازندگی کشور را به

را در وجود نونهاالن نهادینه  یو کرامت انسانهاي اخالقی  موضوعاتی چون حفظ ارزش
، صلحها، خردساالن را با مفاهیم  این سروده ش بودنبخ تو لذ یسرگرمسازد و ضمن  می

 کند. آشنا می پایداري، آرامش و امنیت
کارگیري زبانی آسان و گیرا، فهم و درك مضامین اجتماعی،  افزون بر آن هر دو شاعر با به

کودکان، نیازهاي عاطفی گرداند و ضمن ارضاي  فرهنگی و ملی را براي نوباوگان میسر می
ب از کند. ابیات آنان بسیار پر کشش است و مخاط می تقویترا نیز ها  نفس آن اعتماد بهنیروي 

با خردساالن آشنا نمودن برد. افزون بر مفاهیم دینی،  خاطر سپردنش لذت می خواندن و به
کار و تالش،  تشویق بهآموزي،  تاکید بر علم ،اجتماعی تالتعامگسترش عامیانه، فرهنگ ملی و 

 هاي اشعار تعلیمی این دو شاعر بوده است. مایه از مهمترین درونپدر و مادر  احترام به
ریتم و د کیانوش و صالح هواري افزون بر انتخاب کلمات ساده و متناسب با فهم کودك، محمو

موسیقی و نغمه کلمات و تا از ظرفیت اثربخشی گزینند  او را برمی ضرباهنگ مناسب با سن
همچنین از انواع  خوبی در القاي معانی مورد نظر خود در ذهن اطفال استفاده کنند. جمالت به

النظیر، تجسیع،  هاي ادبی مانند تکرار، تشخیص، تناسب، تضاد، مراعات ایهصور خیال و آر
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اند، تا مفاهیم  هاي کودکانه خود سود جسته تجنیس، تشبیه، استعار، کنایه، ایهام و... در سروده
 کودك منتقل کنند. تر به آموزشی و مبانی تعلیمی را آسان

برخی  دان متن توانسته فرینش موسیقاییهر دو شاعر با استفاده از کارکرد عنصر تکرار و آ
پدیدة تصاویر شعري خود را از نو بسازند و یا داللت پویایی شعر را دو چندان کنند. از این رو 

تکرار در شعر کیانوش و هواري در همه سطوح ادبی آن از آوا، حرف، واژه گرفته تا شکل 
 مشاهده است.صرفی و ترکیب نحوي، یا حتی عبارت و مقطع شعري نیز قابل 
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