
 

  
  
  
  
  

  آموزش احکام، 100 درصد تضميني در 14 جلد!

  
● انسيه موسويان   

  
بدون شک تمام دستاندرکاران امر تعليم و تربيت و اولياي تربيتي، بر تأثير بـيچـون و چـراي شـعر و
نظم و نقش آن در آموزش مسايل گوناگون به کودکان، اتفـاق نظـر دارنـد. کـودک از همـان سـنين آغـاز
کودکي، با شعر و موسيقي احساس انس و قرابت دارد. او از جمالت موزون لـذت مـيبـرد و در بـازيهـاي
کودکانه با همساالنش، از بازيهاي کالمي مثل قافيهبازي سود ميجويـد. کـودک همچنـين داسـتانهـاي
منظوم را با عالقه بيشتري ميخواند و به خاطر ميسپارد. همين امر، سبب شده است که بسياري از شاعران 

و ناشران، به فکر پديد آوردن آثاري منظوم با رويکرد آموزش مباحث مختلف براي اين طيف بيفتند.  
اين روزها بازار چاپ و نشر، از کتابهايي که بـه آمـوزش عالئـم راننـدگي و مسـايل بهداشـتي، 
آموزش رنگها، اعداد و اشکال و … ميپردازند، لبريز است. در اين ميـان، آمـوزش مباحـث دينـي،
احکام اسالمي و مفاهيم مذهبي به کودکان نيز از مسائلي است که توجـه بسـياري از شـاعران را بـه
«معـروف» وارد  که توسط نشـر اسالمي مسائل و احکام آموزش خود جلب کرده. مجموعة 14جلدي

بازار شده و سرودة سيد محمد مهاجراني است، از جمله اين کتابهاي آموزشي به شمار ميرود.  
نيت ناشران و پديدآورندگان اين مجموع، جدا از اهداف تجاري، قطعاً خيـر اسـت و بـيشـک در

صدد انجام يک اقدام فرهنگي تربيتي ارزشمند بودهاند. با اين حال، هيچ يک از اين داليل، آنهـا را از 
نقد و نظر و اصالح کارشان بينياز نخواهد کرد؛ چرا که اين امر، به دليل ظرافت و حساسيت موضوع، 

توجه و تأمل مضاعفي را ميطلبد.  
اوالً از شاعري که قصد سرودن يک مجموعه 14 جلدي شعر براي کودکان دارد، حـداقل انتظـار
ميرود که به معيارهاي اوليه و اصول نخستين شعر آگاهي و شناخت داشته باشد. ثانيـاً از آنجـا کـه

                                                 
* کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 133، آبان 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب آموزش احکام و 

مسائل اسالمي؛ سروده سيد محمد مهاجراني؛ تهران: نشر معروف، 1387.   
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قصد آموزش مسائل ديني را به مخاطب دارد، بايد خود نسبت به مسائلي که قصد آموزش آن را دارد، 
اشرافِ و تسلط کامل و کافي داشته باشد؛ چرا کـه ايـن امـر از حساسـيت بـااليي برخـوردار اسـت و

کوچکترين خطا و اشتباهي در امر آموزش، نتايج جبرانناپذيري به بار خواهد آورد.  
در شعر کودک نيز همانند شعر بزرگسال، اولين نکته برخورداري از جوهرة شعري است و رعايـت
ساير مسايل در مراحل بعدي قرار ميگيرد. در اين مجموعه 14 جلدي، تعداد شعرها و حتي ابياتي که 
از رگههاي قوي شعري برخوردارند و همزمان نقش خود را در آموزش نيز بـه خـوبي ايفـا کـردهانـد،
بسيار اندک است: شايد آن قدر اندک که گاه در ميان ابيات ضعيف و سرودههاي سسـتd و کـمارزش 
به لحاظ ادبي، گم ميشوند. کمترين توقع از يک شـاعر کـودک و نوجـوان، ايـن اسـت کـه حـداقل
چارچوب اصلي شعر را بشناسد و وزن و قافيـه را رعايـت کنـد. متأسـفانه بسـياري از شـعرهاي ايـن
مجموعه، حتي در چارچوب اوليه شعري و وزن و قافيه هم مشکل دارند. شايد بهتـر باشـد مسـائل و

مشکالت اين کتابها را در چند بخش تقسيمبندي کنيم:  
  

الف) اشکاالت شعري  
در بسياري ابيات، وزن شعر به هم ريخته و سکتههاي وزني، سير طبيعي زبان را دچار دستانـداز

و مشکل کرده است:  
تو شهري از شهرهاي دور  

پايين پاي آسمان  
گوشه شهر خانه دارد  

به پيرمرد مهربان  
(کتاب تسبيح سبز، ص 16)  

در بند باال «ر» در کلمه «شهر» از وزن خارج است.  
کعبه تو شهر مکه است  

ميان مسجدالحرام  
همآنجايي که دور آن  

چرخ ميزنند از صبح تا شام  
(کتاب تسبيح سبز، ص 18)  

«خ» در کلمة «چرخ»و «د» در «ميزنند»، خارج از وزن است.  
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حاال شمرده و قشنگ  
سه بار سبحاناهللا بگو  
نام خدا مثل گل است  
هميشه اين گل را ببو  

(کتاب تسبيح سبز، ص 10)  
در مصرع دوم بيت اول، کلمة «سبحاناهللا» وزن شعر را بـه هـم ريختـه اسـت و خـوب خوانـده
نميشود. در بسياري از ابيات، شاعر براي پرکردن وزن، ناگزير از تکرار بيمورد کلمات بوده است کـه

اين تکرارها کامالً حشو به نظر ميرسند:  
تلق تولوق تلق تولوق  

خبر خبر سفر سفر  
به شهر مشهد ميرويم  

سريع سريع باال بپر  
(کتاب روز پرستار، ص 15)  

برگ برگ برگ پاييز بود  
سرد سرد سرد چه سرد بود  

نقشهاي فرش کوچه  
برگهاي خشک و زرد بود  

(کتاب شام و شادي، ص 20)  
همچنين، استفاده شاعر از قافيههاي بسيار ضعيف در بسياري از ابيات، از ارزش شعري آن کاسته 

است؛ به عنوان مثال، نمونههاي زير را ببينيد:  
داد و هوار بهرام  

سوختم سوختم آخ آخ آخ  
دادو هوار شهرام  

سوختم سوختم واخ واخ واخ!  
(کتاب چوپان دروغگو، ص 6)  

«آخ آخ آخ» و «واخ واخ واخ» عجب قافيه بديعي!  
عمه را ديد و گفت:  
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بهبهبه اميد خان!  
باد آمد و گل آورد  

خوش آمدي اميد جان!  
(کتاب دو شاخه گل، ص 14)  

خورشيد خانم غروب کرد   
نزديک مغرب شده  

ستارهها آمدند  
هوا چه جالب شده!  

(کتاب گل سرخ کعبه، ص 13)  
به جز اين قافيههاي ضعيف و کمجان، گاه کالً شاعر قافيه را از ياد ميبرد و يا قوافي کامالً غلط 

در شعر ميآورد:  
هنگام خواندن نماز  

بايد رو به قبله باشيم  
به سمت خانة خدا  

يعني همان کعبه باشيم  
(کتاب تسبيح سبز، ص 18)  

اما نامحرمم کيه؟  
شوهر عمه و خاله  

پسر عمو، پسر خاله  
پسر عمو، پسر عمه  
پسر دايي، پسر خاله  

(کتاب چادر آسماني، ص 19)  
در اين بند، عالوه بر نداشتن قافيه، کلمة «عمه» هم به ضرورت وزن، بايد بدون تشديد خوانده شود.  

  
ب) اشکاالت زباني  

کودکان گروه «ب» و «ج» که مخاطب شعرهاي اين مجموعه هستند، در مراحل آموختن و زبانِ 
معيار و رسمي در دبستان قرار دارند. به همين دليـل، در کتـابهـايي کـه بـراي ايـن گـروه نوشـته



آموزش احکام، 100 درصد تضميني ... / انسيه موسويان  □   317  
 

ميشوند، شاعر و يا نويسنده بايد اصول و معيارهاي زبان رسمي را کامالً رعايت کند. اين سخن بدان 
معنا نيست که شعر به زبان شکسته و محاوره نداشته باشيم، بلکه منظور حفظ يکدستي زبان و شـيوه 
صحيح جملهبندي و چينش کلمات، به لحاظ صحت دستور زبان و... است. در اين سـرودههـا، شـاعر
معجوني از زبان رسمي و محاورهاي را مورد استفاده قرار داده است که بـه راسـتي کـودک را گـيج و

سردرگم خواهد کرد.  
ميخواد که باعصايش  

رد شود از خيابان  
ماشينهاي رنگارنگ  

رد ميشوند شتابان  
(کتاب دو شاخه گل، ص 6)  

قنوت اولين رکعت  
پيش از رکوع خوانده ميشه  

قنوت دومين رکعت  
پس از رکوع است هميشه   

(کتاب روز پرستاره، ص 16)  
تو گوشم است صداي او  
چه خالي مانده جاي او  

رفت و تا يک سال نميآد  
گريه کنم براي او  

(کتاب گوشوارة آسمان، ص 8)  
گاه با اشکاالت فاحش زباني و دستوري برميخوريم که شاعر در تنگناي وزن و قافيـه، دچـار آن

شده است:  
گل بيبي گفت: دخترم  
تو هم پاشو سالم کن  
به مهدي فاطمه (عج)  

هميشه احترام کن  
(کتاب دو شاخه گل، ص 22)  
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به جاي «احترام بگذار»، شاعر لفظ احترام کن را آورده که غلط است.  
گفتم مامان روزهاي است  
وقت خوراکي که نيست  
خنديد و گفت: پسرجان  

مسافريم ما االن  
(کتاب گوشوارة آسمان، ص 20)  

به جاي «مامان روزهام»، شاعر گفته است «مامان روزهاي است»!  
همينطور در اين بند:  

مامآنجان و عمه جهان  
آش ميپزند با ديگ ما  
امروز روز شهادت است  

شهادت امام رضا (ع)  
(کتاب آش نذري، ص 15)  

به جاي «آش ميپزند تو ديگ ما»، شاعر آورده است «آش ميپزند با ديگ ما». معلوم است کـه
آش را در ديگ ميپزند، نه با ديگ!  

يا در اين بند:  
سميه هم چشم گذاشت  

زود دويديم تو کوچه  
او مشغول جستوجو  

ما مشغول کلوچه  
(کتاب آش نذري، ص 16)  

که منظور شاعر در مصراع آخر، «مشغول خوردن کلوچه» است.  
در شعر «چوپان دروغگو» هم ميخوانيم؛  

نزديک ظهر صدا کشيد!  
آهاي آهاي کمک کمک!  

گرگ آمده گرگ آمده  
گرگ سياه بينمک!  
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(کتاب چوپان دروغگو، ص 5)  
که احتماالً منظور شاعر «صدا زد» است؛ چون فعلي تحت عنوان صدا کشـيدن در زبـان فارسـي

نداريم؛  
در بسياري از اشعار نيز شاعر به دام کليگوييهاي شاعرانه افتاده است. آوردن صفتهـاي کلـي

مثل جالب، باشکوه، شعارزدگي و کليشهگويي مشکلي است که در بسياري از ابيات به چشم ميخورد:  
روسري قشنگ او  

بلند و پdرتغالي است  
حجاب زن داداشِ من  

چه جالب است چه عالي است!  
(کتاب چادر آسماني، ص 16)  

(در متن کتاب، پرتغالي باغ نوشته شده است!)  
آوردن صفتهاي کليشهاي و کلي مثل مهربان، خـوب، شـاد و شـادمان در شـعر زيـر، آن را بـه

نظمي سdست و ضعيف تبديل کرده است:  
مامانجان و مامان بزرگ  

با خواهر مهربانم  
دختر خوب خواهرم  
با دختر داداش جانم  

عمة شادِ شادمان  
خالة خوب و مهربان  

عمه و خالة بابا  
عمه و خالة مامان  

(کتاب چادر آسماني، ص 14)  
همچنين، بيان مستقيم و شعارزدگي در اين ابيات که به عنوان نمونه نقل ميشود:  

سالم که هست سالمتي  
دوستي را محکم ميکند  

شور و نشاط ميآورد  
غصهها را کم ميکند  
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(کتاب چادر آسماني، ص 5)  
هر که رسيد و گفت و سالم  

بايد جوابش بدهيم  
جواب سالم را بهتر است  

ما آب و تابش بدهيم!  
(کتاب چادر آسماني، ص 6)  

پيامبر عزيز ما  
گفته براي مرد و زن  

هميشه الزم است شما  
ياد بگيريد دانش و فن  

(کتاب آش نذري، ص 5)  
  

ج) اشکاالت محتوايي  
آموزش مباحث ديني، از ظرافت و حساسـيت خاصـي برخـوردار اسـت و هـيچ گونـه خطـايي در
آموزش اين مسايل، قابل اغماض نيست. شاعر در اين مجموعه، تالش کرده است بسياري از احکـام

و مفاهيم اسالمي را به مخاطب آموزش دهد. به عنوان مثال در بحث نماز، نمازهاي يوميه، نمازجمعه 
و جماعت، نماز عيد فطرو نماز آيات را آموزش ميدهد. در احکام روزه، مسايلي که باعث ابطـال روزه
ميشود. در بحث حجاب، محرم و نامحرم و خالصه ذکر نام جانوران حالل گوشت و حـرام گوشـت،
نوشيدنيهاي حالل و حرام و نيز پرهيز از دروغگويي و غيبت و رعايت امانـتداري و … را آمـوزش

ميدهد.  
نکتهاي که در اين زمينه بايد به آن اشاره کرد، اين است که بسياري از اين آموزش هـا کامـل و
صحيح نيستند؛ گويي شاعر شتاب قابل مالحظهاي داشته و به سرعت به ذکـر يـاد و نـامي از برخـي

احکام پرداخته و از کنارش گذاشته است.  
«نمـاز جمعـه دو خطبـه دارد، دو رکعـت در بحث نماز جمعه، تنها به اين نکته اشاره ميکند کـه
است و خيلي قشنگ و راحت است! سپس قنوت و زمان خواندن آن را ميگويد.» در حالي که کودک 
فلسفه نماز جمعه، معناي خطبه و آشنايي با امام جمعه، اهداف و ضرورتهاي برگزاري نمازجمعـه و... 
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را نميداند. همچنين، در شعر «روز پdر ستاره» که درباره «نماز آيات» اسـت، تنهـا بـه زمـان و دليـل
خواندن نماز آيات اشاره کرده و کيفيت قرائت آن را فراموش کرده است:  

با خنده ميگويد پدر  
وقتي گرفت خورشيد و ماه  

نماز آيات ميخوانيم  
چه توي شهر چه بين راه!  

(کتاب روز پdرستاره، ص 20)  
در شعر ديگري درباره «نيت نماز» سخن ميگويد:  

نماز صبح يا ظهر يا عصر  
نماز مغرب يا عشاست  

شکسته است يا کامل است  
نماز اصلي يا قضاست؟  

(کتاب تسبيح سبز، ص 4)  
کودک مفهوم نماز شکسته، اصلي و قضا را نميداند و شاعر هم هيچگونه اشارهاي در هيچيک از 

شعرها به آن نميکند.  
در شعري با عنوان «کله طاووسي»، روزة کله گنجشکي را آمـوزش مـيدهـد و بـه دو اصـطالح
جديد و عجيب و غريب «کله طاووسي»، روزة کله گنجشکي را آموزش مـيدهـد و بـه دو اصـطالح
جديد و عجيب و غريب «کله خروسي» و «کله طاووسي» اشاره ميکند که طبيعتـاً کـودک را دچـار

اشتباه و گيج و سرگردان ميکند:  
سال بعد بگير  
کله خروسي  

دو سال ديگر  
کله طاووسي!  

(کتاب گوشوارة آسمان، ص 11)  
در شعر ديگري قصد دارد زشتي «غيبت» را به مخاطب گوشزد کند. در حالي کـه دو کـودک بـه
نامهاي شهرام و بهرام با يکديگر پچپچ ميکنند (معلوم نيست غيبت است يا چيز ديگـر)، بـدون ايـن

که مفهوم غيبت و ضرر آن را به مخاطب نشان دهد، اين گونه نتيجهگيري ميکند:  
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دو زنبور طاليي  
پر ميزنند ويز ويز ويز  
بهرام و شهرام را زود  

نيش ميزنند جيز جيز جيز  
خندهکنان ميگويند  
نيشها نوشجانتان  

تا که غيبت نکنيد  
پشت سر اين و آن!  

(کتاب چوپان دروغگو، ص 6)  
در شعر ,بيبي و نيني» ميخوانيم:  

وسط بازي  
يک دفعه نيني  

پيپي ميکند  
رو پاي بيبي  

  
بيبي با خنده  

ميگه چي کردي؟  
رو چادر من   

باز پيپي کردي؟  
عيبي ندارد  

گل انارم  
من توي بقچه  
باز چادر دارم!  

(کتاب گل سرخ کعبه، ص 7)  
مشخص نيست که باالخره «چادر بيبي» آلوده شده يا پاي او؟ و کداميک بايد پاک شـود؟ چـرا
که اگر آلودگي به پاي بيبي هم رسيده باشد، قاعدتاً بايد شسته شود و تنها عوض کردن چادر کـافي

نيست.  
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در جاي ديگري شاعر «اذان و اقامه» را به مخاطب ياد ميدهد. او ميگويد:  
هجده گل ياس  
نقش اذان است  
هفده تا سنبل   
دنبال آن است  

(کتاب گل سرخ کعبه، ص 14)  
کودک از اين بند، تنها معناي ظاهري سنبل و ياس را ميفهمد؛ در حالي که منظور شاعر از ياس 

و سنبل، ذکرهاي اهللااکبر و الاله االاهللا و … بوده است.  
برخي ابيات هم کامالً بيمعني است و يا شبيه چيستان و معما شدهاند؛ معماهايي که بعيد به نظر 

ميرسد کودک گروه سني «ب» و «ج» بتواند پاسخ آنها را به تنهايي کشف کند:  
پنج تا نماز در شب و روز  

با بيست و هفتگلِ قشنگ  
خانة ما را ميکند  

خوشعطر و بو خوش آب و رنگ  
(کتاب تسبيح سبز، ص 16)  

راستش من که هرچه به مغزم فشار آوردم و فکر کردم، نفهيدم منظور شاعر از «بيسـت و هفـت
گلِ قشنگ» کدام ذکر نماز است!  

شاعر که خود در يک جلد از اين مجموعه، به آموزش فضيلتهاي اخالقـي، مثـل راسـتگـويي،
کاري ميپردازد در يکي از شعرها ناخودآگاه از زبان يکي از شخصيتهـاي شـعر، dامانتداري و درست
دوستش را مسخره ميکند و به او لقب ناپسندِ «ناخن سيخي» ميدهد که با آموزشهاي ايـن کتـاب

منافات داشته و نقض غرض است:  
خندهکنان ميچرخند  
شادي و نادي حاال  
شاليِ ناخن سيخي  
زdل زده به بچهها!  

(کتاب چوپان دروغگو، ص 1)  
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در تعدادي از شعرها هم شاعر فقط به رديف کردن و چيدن اسامي در کنار هم اکتفا کرده که جز 
جمالتي موزون و مقفي (که آن هم در بسياري موارد رعايت نشده)، هيچ نيستند. به راستي، نام بردن 
و رديف کردم اسم حيواناتِ حالل گوشت و حرام گوشت در شعر، بي هيچ هنر شاعرانه و ارزش ادبي، 

چه ضرورتي دارد؟  
… اما چَرنده حالل  

گوزن و گاو و گوساله  
آهو و گوسفند و شتر  
بره و ميش و بزغاله  

  
اما پرنده حالل  

سار و خروس و کبکِ ناز  
کبوتر و بوقلمون  

قمريُ و مرغ، اردک و غاز!  
(کتاب شام و شادي، ص 6)  

استفاده شاعر از شخصيتهاي مختلف که در شعرها حضور دارند و حوادث حول محـور روابـط و
گفتوگوهاي آنها ميچرخد نيز جاي تأمل دارد. به عنوان مثال، در بسياري از شعرها با شخصـيتي بـا
نام «ني ني» مواجه هستيم. نيني که در زبان محاوره به نوزاد و بچه خيلي کوچک اطالق ميشـود،
ظاهراً در اين کتابها صاحب شخصيتي فراتر و متفاوت است. اين نـينـي هـم روي چـادر بـيبـي،

خرابکاري ميکند! (يعني اين قدر کوچک است) هم در جاي ديگر نماز ميخواند و براي بيبي قصه 
ميگويد و شعر ميخواند! گاهي گفتوگو ميان اين شخصيتها، به طنز بيشتر شباهت دارد!  

ابياتي را ميخوانيم که در شأن يک کار مذهبي با فضاي معنوي اين چنيني نيست:  
ميخندند هاي  
بيبي و نيني  

ها ها ها ها ها  
(کتاب حبه انگور، ص 13)  

نکتة آخر اينکه اي کاش شاعر اين مجموعهها، به جاي توليد انبوهِ شعر براي مخاطـب، بـا ايـن
همــه اشــکاالت صــوري و محتــوايي، دســت بــه انتخــاب و ويــرايش مــيزد و بهتــرين و زيبــاترين 
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«ب» و «ج»  سرودههايش را در يک مجموعه گِرد ميآورد. چه ضرورتي دارد که کودک گروه سـني
ناگهان با حجم وسيعي از اين همه احکام ديني و مباحث مذهبي مواجه شود؟ مباحثي که بدون شـک
با خواندن اين شعرها به تنهايي، آنها را نخواهد آموخت و حتماً بايد پـدر و مـادر و معلمـي در کنـار او

باشد تا مفهوم برخي شعرها را مجدداً برايش توضيح دهد و به زبان ساده بيان کند.  
اشکاالت شعري و محتوايي در اغلب سرودههاي اين مجموعه به چشم ميخورد که براي پرهيـز

از اطالة کالم، از اشاره به اغلب آنها صرف نظر و تنها به ذکر چند نمونه در هر مورد بسنده کردهايم.  
  



 

  


