
  
  
  
  
  
  

بگو کيست جاري در اين بيتها*  
نگاهي به مجموعه «کسي ابرها را تکان ميدهد»  

آرش شفاعي  
  
و معتزلـه، جـدلهـاي کالمـي و دعواي اهل شريعت و اهل طريقت، مباحثات طوالني اشـعريان
روايي، بحث و جدال تاريخي اهل جبر و اهل اختيار و... نمونههايي از درگيريهاي ذهنـي و عقيـدتي

ميان معتقدان به مذهب است.  
رويکردهاي متفاوت و متکثر به مقولة مذهب، فقط در ميان فيلسـوفان ديـنمـدار، اهـل کـالم و

محدثان ديده نميشود؛ بلکه در ادبيات و هنر ديني نيز ميتوان نمودها و نشانههاي آن را ديد.  
در سالهاي اخير با توجه و عالقة مضاعفي که به مذهب و موضوعات مذهبي و انتقال باورهـاي
ديني به کودکان و نوجوانان شاهد بودهايم، جلوهاي از اين رويارويي ـ البته به شکلي خاموش و بدون

جنجالهاي رايج- را در حوزة ادبيات کودک و نوجوان نيز ديدهايم.  
جلوهاي از اين اختالف نگرش و رويکرد را ميتوان در شعرهايي ديد که در ايـن سـالهـا تحـت

عنوان ادبيات آييني و شعر ديني شاهد رشد و گسترش آنها بودهايم.  
قـرآن، حکايـات و روايـات يک نگرش به شعر مذهبي معتقد است با منظوم کردن آيات نـوراني

پيرامون زندگي پيامبر اسالم(ص) و ائمة اطهار(ع) و حتي احکام و مسـائل شـرعي- کـه نمونـهاي از 
اينگونه کتابها چند شمارة پيش در همين مجله به نقد کشيده شد ـ کودکان و نوجوانان با اسالم به
عنوان ديني کامل آشنا ميشوند و با بهرهگيري از زندگي و سيرة پيشروان ديني مـيتـوان معـارف و

مفاهيم اسالمي را به نسل آيندة کشور منتقل کرد.  

                                                 
مـيدهـد،  تکان را ابرها کسي نوجوان، ش 147، دي 1388، صص 66ـ68 . نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب و کودک ماه * کتاب

سرودة داود لطفاهللا، که در 34 صفحه در سال 1378 از سوي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده است. 
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در برابر؛ رويکردي ديگر به ادبيات مذهبي معتقد است که انتقـال معـارف دينـي را مـيتـوان بـا
بهرهمند کردن کودکان و نوجوانان از گوهر و اساس دين انجام داد و بـه جـاي درگيـر کـردن ذهـن
کودک در حکايات و روايات، بايد نخست کودکان موحد و خداباور تربيت کرد و زيباييهاي اعتقاد بـه
ذات پروردگار را به آنان نشان داد؛ هنگامي که فطرت يگانهپرست کـودک شـکوفا شـود، او خـود راه
درست دينورزي را خواهد آموخت. اين نگاهي است که در سراسر مجموعـة «کسـي ابرهـا را تکـان

ميدهد» سرودة داوود لطفاهللا اتخاذ شده است.  
واژة کليدي تمام 13 شعري که در اين مجموعه جمع شده است، «خدا» است. شاعر به دنبال آن 
است که چشم و گوش نوجوان را به سمت ديـدن و شـنيدن نشـانههـا و جلـوههـاي خـدا در جهـان

پيرامونش بگشايد.  
ما در اينجا در پي آن نيستيم که تکليف مخاطبان را روشن کنيم که اين نگاه يا آن نگـاه، بهتـر
است يا نيست؛ ولي از آنجايي که مجموعة مورد بحث ما به نگرش دوم معتقد اسـت، بـرآن هسـتيم
که آسيبهايي را که بر اين نوع نگاه وارد است، بيان کنيم؛ چرا که احساس مـيشـود در سـالهـاي
اخير- و به خصوص تحت تأثير مرحوم قيصر امينپور- نوعي شعرهاي خدا ستا ولي به شـدت معتقـد
به صلح کل در ادبيات کودک و نوجوان ما رايج شده است که عدم آسيبشناسي اين جريان، ميتواند 

به معناي تأييد صد در صد اين جريان تلقي شود.  
شعرهايي از جنس سرودههاي «کسي ابرها را تکان ميدهد» تمام حرف حسابشـان ايـن اسـت

که:  
کسي ابرها را تکان ميدهد  

به يک دانة ريز جان ميدهد  
کسي راه درياي پر موج را  

به يک رود خسته نشان ميدهد  
کسي با شروع لطيف بهار  

به شاخه، گلي نوجوان ميدهد  
کسي در دل باد و باران و برف  

به بال کبوتر توان ميدهد...  
تا آنجايي که باالخره حرف آخر را ميزند که:  

... بگو کيست؟ جاري در اين بيتها  
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کسي که به ما آب و نان ميدهد  
کسي که نفسهاي خوشبوي او  

اميدي به قلب جهان ميدهد  
همان کس که با هدية خندهاي  
خوشي را به ما ارمغان ميدهد  
کسي نيست جز خالق لحظهها  

که يادش به ما روح و جان ميدهد  
شک نيست که توحيد و خداباوري رکن رکـين ديـن و اعتقـاد بـه مـاورا اسـت و اسـاس و پايـة 
دينداري، معتقد بودن به حضور و وجود هميشگي و ازلي- ابدي حضرت باري تعالي اسـت و بـاز هـم
شکي نيست که تا آن زمان که جان و دل کسي بهطور کامـل از يقـين توحيـد و خـداباوري سرشـار

نباشد، روي رستگاري نميبيند و به درک گوهر دين و سعادت اخروي نائل نميشود.  
اما يادمان باشد که اگر قرار است نوجوانان ديندار بار آوريم، بايد دين را بـه عنـوان مجموعـهاي 
کامل و تام و تمام به نسل آينده بياموزيم و دين نيز مجموعة منسجمي از اعتقاد به اصولي است کـه
توحيد سرسلسلة آنها است ولي بدون اعتقاد به ديگر اصول دين و دينداري کامل نيست. البته شاعر 
دربارة سرودن شعر کامالً ديني ادعايي نکرده است ولي اينکه مضمون همة شعرهايش دينـي اسـت،
نشانگر دغدغههاي او است و اين دغدغههاي ارزشمند و احترامبرانگيز کامل نيست اگر يک اصـل از

اصول دين را ببينيم و از ديگر اصول آن غافل شويم.  
نکتة ديگري نيز در اينگونه شعرها- البته به صورت ناخودآگاه- وجود دارد که اگر شاعران به آن 
دقت نکنند ميتواند- خداي ناکرده- به نقض غرض پاک آنها در سرودن اينگونه شعرها منجر شود 

و آن افتادن شاعر در ورطة «جاندارپنداري ذات خداوند» و «تجسد الهي» است.  
اين نکته، نکتهاي است ظريف و البته حساس چرا که شاعر در اينگونه آثار، سعي ميکند از يک 
طرف با استفاده از صور خيال، شعر را براي مخاطب خود رنگآميزي کند؛ از طرف ديگـر مـيخواهـد
عمق نزديکي خداوند به انسانها را نشان دهد و در عين حال بگويد خدا در همـه چيـز و همـه حـال
هست پس ممکن است ناخودآگاه اين دست گذاشتن بر قوة تخيل مخاطب شعر و شاعر را به سـمتي

ببرد که براي خداوند جسم و افعال انساني خيال کند.  
شايد اين ايراد در نگاه اول کمي سختگيرانه و دور از ذهن بيايد ولي بايد به ياد داشت که يکـي
از مهمترين آسيبهايي که ادبيات مذهبي ما در سطح کالن خود بـا آن روبـهرو اسـت، جمـع شـدن
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همين سادهانگاريها و عدم حساسيتها در نقل و روايـت موضـوعات مـذهبي اسـت کـه بعـدها بـه
تحريفها يا کژفهميهاي ديني انجاميده است. شاعر مذهبي بايد همواره دغدغة اين را داشـته باشـد
که در به کار بردن واژهها- بهخصوص واژهها و عبارات و اصـطالحاتي کـه بـه ذات احـديت مـرتبط
ميشود- دچار سادهانديشي و تساهل ناروا نشود و صفات سلبي و ايجابي خداوند را جابهجا نکنـد؛ بـه
خداوند مکان و زمـان را نسـبت ندهـد و... . ايـن موضـوع فقـط در شـعرها اهميـت نـدارد بلکـه در
تصويرگري کتاب هم مهم است؛ تصوير صفحة 19 کتاب نميتواند شبهة تجسد خداوند را بـه ذهـن

متبادر کند؟  
داوود لطفاهللا شاعر صبوري است؛ انتخاب موضوعي چالشبرانگير چون ذات خداوند که بـه هـر

حال حساسيت و اهميت فوقالعادهاي دارد تنها يک دليل براي جسارت او در شعر گفتن است.  
او کليشههاي قالبي را شکسته است و به جاي تکرار شدن در چارپـارهسـرايي، مثنـوي و غـزل و
نيمايي هم براي نوجوانان سروده است؛ اگرچه به نظر ميرسد همان چهارپارههايش از ديگر اشعارش 

بهتر باشد.  
يکي از مهمترين اشکاالتي که در شعر «لطفاهللا» به چشم ميآيد، سادهانگاريهاي زباني اوست 

که به نظر ميرسد معلول کمتوجهي شاعر باشد.  
مثال ميآوريم:  

من از شکاف شانهها  
به ضرب و زور يک نياز  

روان شدم به سوي او  
صداي من پر از دعا  

از اصطالح «به ضرب و زور» براي القاي يک امر منفي اسـتفاده مـيشـود، امـري کـه اجبـار را
برساند ولي در اينجا براي القاي يک امر مثبت (آن هم نياز و دعا) به کار برده شده است.  

يا:  
در کاسة دستم  

پdر ميکنم آواز باران را  
احتماالً اگر بخواهيم اين دو سطر شعر را به زبان فارسي ترجمه کنيم بايد بگوييم: کاسة دسـتم را

/  پdر ميکنم از آواز باران؛ البته به نظر ميرسد در اين ميان، نياز به جابهجايي تعـدادي حـرف ربـط و 
اضافه هست که در شعر شاعر رعايت نشده است!  
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يا:  
صبح خنده ميزند به روي دشت  

«لبخنـد زدن» و «خنـده کـردن- همـان که به نظر ميرسد صبح در اين سطر دو فعل متفـاوت
خنديدن» را با هم ترکيب کرده است تا به فعل «خنده زدن»- که حتي اگر روزگـاري مصـطلح هـم

بوده در اين شعر جايگاهي ندارد- دست يابد.  
شاعر در شعر «زيبايي» که به وضوح تحت تأثير «صداي پاي آب» سپهري اسـت مصـرعي دارد
که براي درست خواندن آن بايد کلمة «لپ» را به شکلي خاص تلفظ کنيم اين هم نمونهاي اسـت از

عدم بهکارگيري درست زبان:  
بوسة قطرة شبنم به لپُ غنچه و گل  

«لـوس» کـرده اسـت، کـاري البته در اينجا به اينکه اين بوسه به لپ غنچه هم شعر را کمـي
نداريم! آنچنان کـه گفتـيم شـاعر در برخـي شـعرهايش، نشـان داده اسـت کـه توجـه چنـداني بـه
ظرافتهاي زبان شعر ندارد و گهگاه اين ضعفهاي زبـاني از گوشـه و کنـار شـعرهاي شـاعر بيـرون
ميزند؛ از جمله استفادة چندباره از فعل «گشتن» به جاي «شدن» و از همه مهمتر کلمات «شـوي» 

که در بيشتر شعرها نمونههايي از آنها ميبينيم:  
بايد امشب يک کس ديگر شوم  

با خدا در شب صميميتر شوم  
که قيد «در شب» حشو به نظر ميرسد.  

از من گرفت آن پيلهام را  
«آن» حشو است.  
او تمامش با خدا  

گرم حرف و گفتوگو  
اينجا هم «حرف» حشو است چرا که گرم گفتوگو بهطور کامل معنا را ميرساند.  

کسي بعد باران به چشمان ما  
پل خوب رنگينکمان ميدهد  

صفت خوب، دَمدستيترين صفتي بوده است که شاعر پيدا کرده تا خـأل وزنـي را بپوشـاند، عـين
همين اتفاق، در شعر ديگري هم افتاده است:  

تا لمس خوب آن صداي خيس  
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و باز هم حشو بودن کلمههاي «خود» و «اين» در اين سطرها:  
خود رقص علفها  

و:  
در اين آيينة آب  

از اينگونه ايرادها که بگذريم «کسي ابرها را تکان ميدهد» مـيتوانـد نويددهنـدة ظهـور نگـاه
تازهاي در شعر مذهبي باشد که جسارت، خيال و تعهـد را در خـود دارد و نيازمنـد ممارسـت و دقـت

بيشتري در زبان شعر است.  


