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 چکیده  

موضوع خدا و موجودیّت او از محوری ترین موضوعاتی است که اندیشه ی بشرر را ممرواره بره         

مری یرررد و   خود مشغول داشته است؛ اندیشه ای که با رشد فکری انسان، صورتی متکامل تر به خود 

تا پایان عمر نرز از صفحه ی ذمن او دور نمی شود . حضور ایرن اندیشره و براور در ذمرن کرود  ،      

زمرنه ساز خلق اشعار بسراری در حوزه ی شعر کود  ،در قبل و بعد از انقالب اسالمی بروده اسرت .   

ا در شرعر کرود    جایگاه خدمم، کوشش شده تا با بررسی اشعار برست و چهار شاعر، در این مقاله ، 

مرایی از خداونرد،   که برشتر چه جلوه یرددمشخص  و مم  ی انقالب اسالمی بازنمایانده شوددر دوره

در شعر این شاعران ، نمایان شده است. در پایان روشن شد که خداوند، در شعر شاعران کود  پر   

لطف و مهربانی خداونرد،   ما پدیدار یشته است؛جلوه ناز انقالب، حضور پررنگی دارد و برشتر در ای

به  بازیشتیره یشایی وحالل مشکالت بودن خداوند، تسبرح وستایش موجودات، نعمت مای خدا، 

 ی مستی، آفرینندیی خدا، راز و نراز با خداسوی خدا، عشق و دوستی خداوند، سریان خدا در ممه
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 مقدمه -1

است کره در شرعر شراعران     ماییمایهدرونجلوه ی خدا و ویژیی مای او یکی از پربسامدترین        

ی ایری  بر اساس نظریه و بعد از انقالب اسالمی ، ممواره مورد توجّه بوده و مست. کود  ،در قبل 

دارند؛ پرسش مایی از ایرن نمونره    یاب، کودکان ممواره پرسش مایی اساسی درباره ی خدا ، داشته و

ممه قوی تراست  که خدا از کجا آمده؟آیا خدا مرا می برند یا سخنانم را می شنود؟چه کسی در دنرا از

ر کره توروّ   معتقد استایری  یاب  ( 81-81: 8811مزاران پرسش دیگر.)یاب، خدا شبره چرست و و

 ،تووّری که کودکان دربراره ی خردا دارنرد   . یذاردکودکان از خداوند مراحل مختلفی را پشت سر می

تقریبا از سه تا چهار سالگی با چراما شروع می شود و به صورتی غریزی در تمام کودکان دنرا وجرود  

و شبره یک انسان است؛ یعنی ممان یونه که  یرترانهدارد . این تووّر تا مفت سالگی ، تووّری خام ، 

مرالال   خدا را نرز این یونه تووّر می کننرد و   چشم سر می برنند،کودکان ، پدر و مادر و اطرافران را با 

. این تووّرات از نه تا دوازده آنهاستاز نظر قدرت و توانایی، مانند پدر اندیشند که خداوند چنرن می

کودکان ، خدا را وجودی فوق طبرعی می دانند کره   دوره،سالگی تا حدودی تغررر می پذیرد و در این 

ما را می برنرد .  است و از باالی سر آن ما ، بر ممه چرز و ممه ک  تسلّط دارد و آنخالق مر چرزی 

 (81-81)ممان : 

وجوان ، جوان و با تووّر یک ن ،ی خداوند وجود داردبنابراین تووّراتی که در ذمن کود  در باره    

ی مناسب چون داستان سررایی  متفاوت است. از این رو والدین باید با اتّخاذ شروه مای انسان بالغ کامال 

ی ساده و قابل فهم ، به پرسش مای مرذمبی کودکانشران   ان، خواندن اشعاری با مضامرن مذمبی و با زب

پاسخ دمند و به کود  نرز اجازه ی پرسش و پاسخ ، تفکّر و بررسی و مکاشفه بدمند؛ چررا کره ایرن    

مداوم و پروسته با برنامه و بری برنامره،    فرایند و یادیرری باید به مر شکلی و در مر زمانی به صورتی

 (191-191:  8811انجام شود . )حکرمی و کاموس ، 

دمد، چررا کره   خود را نشان می وافر اینجاست که رسالت مهم شاعران کود  و نوجوان، اممرت      

کند و از تواند برش از دیگر انواع ادبی، کودکان را به خود جذب شعر به دلرل بار موسرقرایی خود، می



 

 

این رو، ایر شاعران کود  و نوجوان، مباحث متعدد خداشناسی را به شکلی منری و جذاب در شرعر  

ا خردا و دیرن و   توان امردوار بود که ذمن جستجویر کود  از ممران آغراز بر   خود، متبلور سازند، می

ژه در کشور مرا کره   شود که این امر به ویمی یررد و از مریونه انحرافی بازداشتهمسایل مذمبی خو می

 نماید.تر میتقرد به دین مبرن اسالم، یکی از افتخارات مردمانش است، ضروری

در مقدمه به ممرن مقدار بسنده به دلرل محدودیت حجم مقاله و حجم زیاد اشعار مورد بررسی،      

-اخته میی شاعران کود  و نوجوان پرددر این جستار، به بررسی برخی از اشعار برجستهد. می شو

ی ادبرات کودکان دارد؟ آیا آنچنان که دنرای چه جایگامی در یستره خداکه شود تا روشن شود 

مای او به شکلی منری و متناسب با سن آنها، در این اشعار کند، تبلور خدا و ویژییکودکان اقتضا می

 است؟  متبلور شده مایی از خداوند، در شعر کود نمود یافته است؟ از دیگر سو، برشتر چه ویژیی

 نقد و بررسی -2

روشن شد که خداوند در شرعر   ی کود  و نوجوانبا بررسی اشعار برست و چهار شاعر برجسته      

مای حضور او در شعر این شاعران بره  برشترین جلوهدارد و  حضوری پررنگشاعران پ  از انقالب، 

  است: زیرقرار 

 گره گشايی وحالل مشکالت بودن خداوند -2-1

توانند خرلی از کارمایشان را خودشان انجرام دمنرد و برا    چون کودکان در سنی مستند که منوز نمی   

تواند خداونرد را مرچره برشرتر در دل و جران     یشایی خداوند، میشوند، اشاره به یرهمشکل مواجه می

باالیی دارد. بره  مایه نرز در شعر شاعران کود ، بسامد کودکان جای دمد. از ممرن روست که این درون

، موفق شده به خوبی برا پرونرد دادن پردر و مرادر و     «دعای مامان» نرا در شعر عنوان نمونه شکوه قاسم

ی سه طرفه، این باور را به کرود  منتقرل کنرد کره خداونرد حرالل       خداوند و درست کردن یک رابطه

 مشکالت ماست: 



 

 

دلش مری خرواد صرداکنه زنرگ در/ بابراجونم      مادرجونم داره دعا می کنه / یواشکی خداخدا می کنه / 

 زودی براد ازسفر/ کاشکی خدا بشنوه زود صداشو/ قبول کنه خرداجونم دعاشرو/ بابرام برراد و روی در    

 (1، 8811بکوبه/ وای، ایه این جوری بشه، چه خوبه! )قاسم نرا، 

دیالویی دوطرفه برن کود  و ای منرمندانه و توویری و ملموس، در نرز به شروه« کفش آبی»نرا در شعر قاسمی

کند، حتی ایر کفشی باشد، ایرن  کند که مر چرزی را که آرزو میخداوند، این مفهوم را به ذمن کود  تداعی می

فهماند که مرچرزی کره پردر یرا    روا کند. از دیگرسو، شاعر به کود  میتواند او را حاجتخداوند است که می

از طرف خداوند است.  در ضمن رنگ آبی کفش نررز رنرگ آبری خردا را در     کند، در واقع مادر برای ما تهره می

 کند:ذمن کود  متبادر می

خداجونم دلم می خواد / مالل مامان دعاکنم / یواش با توحرف بزنم / اسرم ترو رو صردا کرنم/ بگرم       -

اد/ مری  خدا، خدا، خدا! / دلم یه کفش نو می خواد / از اون که رنگش آبی بود / خوشم می آد خرلی زی

 خوام بابام زود بخره / کفشای آبی رو برام / برن من وخودت باشه / که من چی یفتم، چی می خوام

 (81، 8811)قاسم نرا،                                                                                         

 کند:ای ملموس، به کود  منتقل میشروهیشایی خداوند را به نرز یره« دزد»نرا در شعر قاسم   

دزد اومده به خونمون / فرشای ما رو برده / مامان جونم مریض شده / از ب  که غوّه خرورده/ کراری   

 بکن خدای من! / دزده پشرمون بشه / فرشامونو پ  براره / مامانی خندون بشه

 (81، 8811)قاسم نرا،                                                                                    

مرا  تررین اسرباب برازی دختربچره    ، از دوست داشتنی«دوست قشنگ وکوچکم»اسداهلل شعبانی در شعر 

ترر بره   ای مرچره ملمروس  یشرایی خداونرد را بره شرروه    یعنی یک عروسک، استفاده کرده تا مفهوم یره

 کودکان منتقل کند: 

ته / نمی تونه بازی کنه، راه بره / چون که پاماش شکسته/ خداجون!ای عروسک قشنگم / کنارمن نشس

خداجون! / توخرلی مهربونی / یه کاری کن عروسکم خوب بشه / دوست قشنگ وکوچکم خوب بشه 

 (11، 8811)شعبانی، 



 

 

تررین  ، به شکلی منری، پدر را که برای کودکران نمراد برزر    «السّون وبلسّون»جعفر ابرامرمی در شعر 

ترین حرامی او نررز، بردون    ی است، واسطه قرار داده تا کود  به این مطلب پی ببرد که حتی بزر حام

 تواند به خانه بریردد:کمک خداوند مرچ است و ایر خدا نخوامد، پدر مرچگاه نمی

ی او، السّون وبلسّون              رفته بابام خراسرون                 دلرم شرده یره ذرّه              بررا      -

 خداجون!

 السّون وبلسّون              می باره برف و بارون             بابام برام می آره            سوغاتی فراوون -

السّون وبلسّون              زمستونه، زمسرتون                خرداجونم!بابامو              بره خونمرون      -

 برسون

 (12، 8811)ابرامرمی،                                                                                       

یشایی خداوند را به کرود   کوشرده است مفهوم یره« مامی من» موطفی رحماندوست نرز در شعر    

منتقل کند.  باور مر ، حتّی ایر برای جانداری کوچک مالرل مرامی باشرد، بررای کرود ، مرالل آور و       

اش مرچ حرکتی ندارد و حتّی  به او نگاه مم نمری کنرد،   ت. مرچند کود  می برند که مامیدردنا  اس

خوامد تا حرال مرامی   اش خوب شود. ازاین رو از خداوند میاما باز امردوار است که دوباره حال مامی

 اش را خوب کند تا او را آزاد کند:

روی آبه / ممرشره خرواب خوابره/ دمنشرو     خدای من!دوروزه / دلم برای مامی ام می سوزه / دو روزه 

وانمی کنه / دیگه شنا نمی کنه / به من نگاه نمی کنه / این ور و اون ور نمی ره / نکنه که مامی بمررره/  

خدای من!کمک کن / مامی من خوب بشه/ صبح فردا / ولش کنم تو رودخونره / برره برسره بره دریرا      

 (11، 8811)رحماندوست، 

 داوندخ لطف و مهربانی -1-1

ای است که در شعر برشتر شاعران کود ، نمایان شرده  مای برجستهمایهمهربانی خداوند، یکی از درون

به خوبی توانسته است با تکرار مهربرانی   نژادافسانه شعبان« ترینمهربان» است. به عنوان نمونه در شعر 



 

 

د  بسرار آشناست، مهربانی خردا  ی مهربانی خدا با مواردی که در ذمن کوخدا در مربرت و نرز مقایسه

  :تر استمهرباناو را به کود  بنمایاند و به او نشان دمد که خدا از ممه نسبت به 

بال پروانه  دو ازیلها /با مهربان تر/ تمام مامی ما آبی /با از بابا /مهربان تر از مادر/مهربان تر مهربان تراز

زمرنی تو/توخردا، خدامسرتی /    یل و خورشرد /با از بان ترمهر/ دانه با درخت و باران/ با از /مهربان تر

 مهربان ترینی تو.!

 (18، 8811)شعبان نژاد،                                                                                             

در ایرن عرالم    "نرد داوخ"که بران می کند پایان شعرخود، این عقرده را در شاعرچنانکه مشهود است    

نوررب مخلوقرات    ایرن مهربرانی را   و خورشرد، مهرباننرد  و ابر . ایرمادر، پدر، یل ومهربان ترین است

 تر است. ی آنها مهربان، از ممهمی کنند، خداوند دیگر

که در ذمرن کودکران سرمبل     را با منرمندی تمام، مادر اسداهلل شعبانی نرز« می برنم وقتی تورو»در شعر 

ترین حامی است، در کنار خدا قرار داده است تا به شکلی ملموس، مهربانی و توانرایی خداونرد   بانمهر

 در دل و جان کود ، جای یررد: 

 می خودمرو /دامنت بشرنم می برنم / می خوام یه پروانه بشم / رو رو مامان جونم!مامان جون / وقتی تو

مهربونره / یره کراری کرن      مامان من مالرل ترو  /ن بوس بکنم / بگم خدا، خداجو رو لوس بکنم / برام تو

 من بمونه ممرشه / کنار

 (18، 8811)شعبانی،                                                                                        

آمنگ با برشمردن مظامر مختلف طبرعت، شعری ریتمرک و با ضرب ،«لطف خدا» در شعر  افشرن عال 

 د پدید آورده و کوشرده است که در فضایی شاد، کود  را متوجه ابعاد مختلف لطف خداوند کند:تن

درقامرت کروه / درچهرره ی خرا  /      /درغرّش رعد / درناله ی باد / دریریره ی ابرر / بردشرت آزاد    -

روی مهترراب / وقترری کرره   درمرسررتاره / درنورخورشرررد / در/درغنچرره ی یررل / درچشررمه ی پررا  

را /  مریوشه دیدم / لطف خردا /باران پرچش رود / درشعر شه ی سبز / درکوچ مرغان / دردربر/خندید

 (1، 8822)عال،  من دوست دارم / این آیه مارا



 

 

مانند افشرن عال، با برشمردن مظامر مختلرف طبرعرت    «ازبهارتاخدا»موطفی رحماندوست نرز در شعر 

 انی خداوند آشنا سازد:در فول بهار، کوشرده است که کود  را با لطف و مهرب

روی مرشراخه / ترابش خورشررد /    /یلبن بادام / بوی خوب یل / زمررن مرای سربز / چره چره بلبرل      

ای / به جرا  مرچه می برنی / خوب ودلربا / مرچه می برنی / درست و/صدماشکوفه / صورتی، سفرد...

چره ، مرکجرا / کرارلطف    برانظم وترتررب / مر  / خدای یل / مهربان من / آفریننده ی ، / جانِ جان ِمن

 توست، / شکرت ای خدا

 (81-88، 8821)  رحماندوست،                                                                                    

 تسبیح وستايش موجودات -2-3

  آن درای عرفرانی اسرت کره    مایره ی موجرودات، درون و ستایش خداوند به وسرله حموضوع تسبر    

مایره  برای انتقال این درون. از این رو شاعران، باید به دنمایمشکل می ساالنو حتی بزر  برای کودکان

ینرد.  آتر در پی انتقرال ایرن مفهروم بر   به کودکان، منرمندانه وارد مردان شوند و به شکلی مرچه ملموس

نررز   اننررروی تخرلشر   کنرد و میساالن با طبرعت ارتباط برقرار خوشبختانه، ذمن کودکان برش از بزر 

چره بسرا    ایر شاعران، اشعاری توویری را پرش روی کودکان قرار دمند، ،از این روبسرار پویاتر است. 

مفهوم تسبرح موجودات را دریابنرد، چنانکره داوود لطرف اهلل در     ساالنتر از برز کودکان بسرار راحت

و مم شکسته بودن نماز مسافر را به کودکان یرادآور  ، به خوبی مم تسبرح پرندیان «نماز پرنده ما »شعر

 شود:می

می آورند / شرکرخدای خروب را/ صدایشران اول     اول صبح / وقت طلوع کوچه ما / به یادما پرنده ما

 دعاست/ مالل تمام ابرما / پرنده ما و تشکّر از صبح / مالل اذان چه باصفاست / نگامشان به دانه ما / پر

 ( 81، 8818مسافرند. )لطف اله،  کسته است / پرنده مامهاجرند / نمازشان ش

 کند:فهوم تسبرح موجودات آشنا مینرز کودکان را با م« طرخوشبوی سحرع»لطف اهلل در شعر 

 



 

 

 دعاست. و روی باز/یرم لبخند یاکریمی روی بام/ غرق صحبت باخداست/ یاس مم با

 (11،  8818)لطف اله                                                                          

-مایه را به کودکان انتقرال مری  ، این درونو ملموس به شکلی منری« شاخه ما» با عنوان یاسالمی در شعرمریم 

 یویند:خداوند را تسبرح می ،دمد که موجودات، ممه

 شراخه مرا  / ت حرف مری زننرد  سکو با/ توی شهرساکت درخت/ شبره آدمند شاخه ما/ به حال فکرکرده ای  تا

 و وشراد  یراه سربز  / مروه مای خوشرگل وتلرل  / بچه دارمی شوند بعد/ ازدواج، حلقه، یل بعد/ بزر  می شوند

چشمشران بره سروی    / یاه دورمم نشسته انرد / موقعی به خواب می روند/ یاه زرد ودل شکسته اند/ سرخوشند

 (181، 8811)اسالمی، سکوت  در شکرمی کنند/ شاخه ما، خدای برشه را/ دستشان ممرشه درقنوت/ آسمان

کنرد و مرم بره کودکران     ، مم کودکان را متوجه تسبرح پرندیان مری «کالغ تشنه» جعفر ابرامرمی در شعر روایی 

 را سلاسگزار باشرم: اومایی که خدا به ما داده است، شود که باید در برابر نعمتیادآور می

نره رودی / درخرا  یررم     و می یشت / نره چشرمه ای برود    دردشت بی آبی، کالغی / دنبال آب سرد

 آن دورتر، نزدیک سنگی / چرزی شبره کوزه ای دید / نایاه، برقی زد نگامش / امرا /…وخشک آن دشت

شررین خداوند / شن مای ریرز دیگرری مرم /     یاد درون سرنه ی او / از پرشد/ …به فکرخویش خندید

 و به سوی آسمان برد / شکرخدا را کرد را آن آب / سر از خورد و باالپرید/ یک یک درون کوزه افکند

بره سروی کروزه آورد / منگرام      را یک باردیگر، شادمانه / سرر / آن خورد از آنگاه / یک جرعه ی دیگر

 (8821،18می کرد.)ابرامرمی،  آشامردن آب / یویی خداراشکر

مم راز و نرراز و  ی و ملموس، ، به شکلی توویر«به مرجایی می پرد» وحردی صدر نرز در شعر زیبای 

شرود کره حتری در مواقرع     کند و مم به کودکان یادآور مری تسبرح پرندیان را به ذمن کودکان منتقل می

 سلاسگزار باشرم:سختی نرز باید به یاد خدا بود و او را 

مرم  / آواز وی شراخه مرا  ربره مرجرایی    می پرد/ لحظه ای که می خواند/ کوچک است وچون ینجشک

درقفر    / من شنرده ام یرامی / مم صدای زیبایی می رودبه یک پرواز/ روحت ازبدن انگار/ داردظرافتی 

 او دیرده ام از / چهچه قناری را                                           این پرنده ی خوشرنگ/ چنرن خواند



 

 

بروده  / درممرن مکان تنگ         سبزی بهاری را                                  / ای خدای بی ممتا/ مربار

 مم رحمان مم رحرم و/ بوده ای ومستی تو/ پشت مرله ی زندان/ ام به یادت باز

 (1، 8811)وحردی صدر،                                                                                   

 ، ستایش یرامانی را بره کرود  یرادآور    «نغمه ی فول بهار »موطفی رحماندوست در شعری با عنوان 

 اند و اکنون در بهار، سبز و خرم و شادند: شود که زمستان سرد را پشت سر یذاشتهمی

/ جلوه یر/  برممه جرا، کروه ودشرت/   مریرراه/     بهار شد/ فول زمستان یذشت  /یرم شد/ سردبود  

 (1، 8821ستود. )رحماندوست،  را یوشه ای/ غنچه ی لب رایشود/ بی زبان/ بی دمان/ خالق خود

ی آشرنای ینجشرک و   ، برا یراری جسرتن از دو مقولره    «کمک کمک »نژاد در شعر روایی افسانه شعبان

 کند:را ، به ذمن کودکان متبادر میاز جمله تسبرح موجودات یربه، مفامرم مختلف خداشناسی 

یربره سرراه نشسرته /    /مری کنره   می کنه / برای جوجه مایش / داره دعا ینجشکه روی بومه / داره صدا

 خداکمک مری کنره / کارمرا   جرک جرک / کمک، کمک!خداجون/ ی یه: نزدیک لونۀ اون / ینجشکه م

 (18، 8811)شعبان نژاد،  / یربه رو دور می کنه ه:پرشته!می کنه / مامان می ی روجور

 نعمت های خدا -2-4

یراد خردا را   ند مدام کود  را با خدا پروند دمرد و  توامایی است که میمای خداوند، یکی از راهیادآوری نعمت

مای خدا، در شعر شاعران کود ، بسامدی براال دارد  ی ذکر نعمتمایهدر دل او زنده نگه دارد. از این رو، درون

کننرد. بره   بره آنهرا یرادآوری    بخشرده است،  کودکانکه خداوند به را مایی اند به شکلی، نعمتو مریک کوشرده

. در ایرن  دانرد ای از جانرب خردا مری   ، رستاخرز طبرعت و بهار را مدیه«شعربهاران»برو  ملکی در  عنوان نمونه

شعر، مفهوم کشردن دست نوازش شاپر  بر چهره ی یل، کود  را به یراد نروازش مرای پردر و مرادرش مری       

 افتد:  مای خدا میای ملموس، به یاد نعمتاندازد و از این رو، به شروه



 

 

آمده فول بهراران  / آوای بلبل شاخ درختان / می رسد سر چهره ی یل / از ازش / شاپر  بردست نو می کشد

زیبا / مدیه مای توخدایا )برو  ملکری ازمجموعره ی آب    / رفته فول سخت سرما / وه که چه خوب است و

 ومهتاب(

تررین ترا   برزر  ای منرمندانره، کرود  را متوجره    ، بره شرروه  «خدایی» داوود لطف اهلل نرز در شعر زیبای 

 کند:مای خدا میترین نعمتکوچک

بری کسری    در واست / خدایی کره ازکرودکی یرارتو /     دل آرام یرردبه یادخدا / خدایی که پشت وپناه  تو

یک دانه مراه / تودرخرواب نرازی     به توداده است / مزاران ستاره و خدایی که شب مااست/  تکره یاه تو

داده اسرت   به پروانه ما رابه یل / ویل را خدایی که پروانه ما/ تا پگاهمی روی / واو می رساند تورا  فرو

خدا / خدایی کره   به یاد دل آرام یررد/ داده است به ما بابا مامان و / خدایی که جوجه به ینجشک ما / و

 (1، 8818ابرما   )لطف اله،  از پرداست اطراف ما  / خدای قناری ، خدای کالغ / وباران که می بارد

-مای خدا مری ، به زیبایی، کودکان را متوجه یکی از نعمت«چه رنگی» وطفی رحماندوست نرز در شعرم

مرای انتزاعری و دور از ذمرن کودکران     کند؛ یک سرب. درواقع در این شعر، رحماندوست از آوردن مالرال 

بارما برا آن   شود که تمام چرزمایی که ممکن است در زندیی روزمره،پرمرز کرده و به کودکان یادآور می

 مایی از خداوند مستند:روبرو شویم، ممه، نعمت

چشماموکه می /سرب ، سرب چه رنگی / چه مروه ی قشنگی / روسرب سرخ نوشته / که مروه ی بهشته

زرده  و سربز  سرخه و/ بویی داره! رویی داره / چه شکل و بندم / بوش می کنم، می خندم / چه رنگ و

 ده / خدا، خدای خوب ما / دوست تمام بچّه ما/ کی سربا روخوشگل وخوشبوکر

 (88، 8811)رحماندوست،                                                                         

مرایی آشرنا و   آمنگی تنرد و مالرال  ، به زیبایی، با استفاده از ضرب«امردبچّه ما »حمرد منرجو نرز در شعر

 مای مختلف خداوند را به کودکان یادآور شود:توویری، کوشرده است  نعمت

خدا، خدای مهربان !       خدای خوب وآشنا           خدای چشرمه وچمرن               خردای سربزه     

 زارما



 

 

 می کند                 زبران جوجره را   تویی          کسی که باز کسی که بال می دمد     به این پرنده ما

 تویی!

 و فرشته داده ای                 به نام مرادر  سر          دوتا دست و و پا ی به من   زبان وتویی که داده ا

 پدر!

امردبچّره       مهربران            جدا، ترویی            خردای خروب و    کسی که یادش ازدلم      نمی شود

 ماتویی!

 (8811،19)منرجو،                                                                                          

 

-مای مختلف خداوند به کودکان برمری ، در پی یادآوری نعمت«او از» ب نرز در شعر لبابک نرک ط     

شرعاریونه و فاقرد   مم، برار موسررقرایی ضرعرفی دارد و مرم،     آید، اما به نظر نگارندیان، چون شعر او، 

 برقرار کند: د با کودکان ارتباطتوانمریونه توویرسازی است، نمی

مرشرب /   دردل براغ وکهکشران  اوسرت/   خرا  وآب از  و باد و اوست، آفتاب ازاوست / آتش شبنم از

/ اوسرت...  براران مامتراب از   خنده ی خورشررد / نرور   و یریه ی ابراوست/  شاخه ی روشن شهاب از

، 8811ه شاعران ، نررک طلرب،   اوست.  )یرو ایرچه نام من است / ممه ی شعرمای ناب از روی دفتر

11) 

 خدا بازگشت به سوی -2-5

اعتقاد به معاد و رستاخرز، یکی از ارکان دین اسالم است. از ایرن رو ایرر کودکران از ممران آغراز، بره       

ما ممه به سوی خدا مری رویرم، احسراس قردرت     شکلی غرر مستقرم و منری متوجه این امر شوند که 

عزیزانشان نرز شاید زیاد ناراحت نشوند، چون اعتقراد دارنرد کره آنهرا     کنند و حتی از مر  برشتری می

» اسرداهلل شرعبانی در شرعر روایری و زیبرای      ، چنانکره پرش خدا می روند و خردا آنهرا را دوسرت دارد   

رونرد و  شروند، پررش خردا مری    مررند یا شهرد میشود که کسانی که می، به کودکان یادآور می«ممبازی

  شوند:زنده میشوند، آنها نرز دوباره دوباره یرامان سبز می ممانطور که در بهار،



 

 

 رفتند/ یرک موشرک برد    پرش خدا یک شب / تا کوچه ی ما رفتند / از پروانه / ازکوچه ی ما و نرلوفر

 و برد/ ممبرازی مرن بودنرد / نرلروفر     را / یک مرتبه باال پنجره، آن ما خورد / از آمد / برخانه ی آن ما

آمرد /   باغ سفرکردند / وقتی کره بهرار   پروانه / از و ده ام تنها / درکوچه ودرخانه/ نرلوفرپروانه / حاالش

 ای کاش که بریردند.

 (1، 8821)اسداله شعبانی،                                                                                          

 

مایه برآمده است. او با اسرتفاده از  خوبی از پ  انتقال این درون به« راز»در شعر  نرز داوود لطف اهلل    

امری ملموس وطبرعی ممچون چرخه ی تشکرل ابر، باران شدن و بر زمرن ریختن وسرل  تروالی ایرن    

 :روند طبرعی، به خوبی، رفتن انسان به سوی خداوند را به کود  یادآور شده است

آن ما این است / ریختن باامررد /   راز/ زمرن می بارند ن باال / برابرمای زیبا / رازمایی دارند / وقتی ازآ

زدن سروی   آن ماست / زندیی روی زمررن / پرر   آدم ما / مالل راز ما راز/ نگاه خورشرد بازباالرفتن / با

 خداست.

 (1، 8829لطف اله، )                                                                                              

-ای غرر مستقرم، به کودکان یادآور مری به شروه، «شعر بارانی» غالمرضا آبروی نرز در شعر زیبا و لطرف

 رویم:ی ما روزی پرش خدا میشود که ممه

 بلرور  را / در شنرد / می توان دلتنگری یرک ابرر    باران را می توان درقاب خر  پنجره / چک چک آواز

واژه  بی ریا و ساده بود / مری تروان برا    شد از قطره ما / مهربان و توان لبریزمی  د/ شرشه دی ما برقطره

براران یرام زد / لحظره مرای ترازه ای       زیرر  مری تروان در  / را سرود"شعرباران"مای تازه تر / مالل ابری

آبرروی،  )یرروه شراعران،     باران ترا خردا پررواز کررد     ن  / زیرچشمه مای آسما در آغازکرد / پا  شد

8821،12) 

 



 

 

 خداوند دوستی عشق و -2-6    

تواند از ممان ابتدا، یاد خردا را در دل کودکران زنرده کنرد و رنرگ و      مایی که میمایهیکی از درون     

از ممرن رو، بویی خدایی به آنها ببخشد، این است که آنها احساس کنند خدا دوست و عاشق آنهاست. 

مایه را به کودکران منتقرل کننرد. بره     اند این درونای کوشردهبه شروه مر یکشاعران کود  و نوجوان، 

یان ساخته انمه خوبی دوستی خدا و کود  را ، ب«ازآسمون تااینجا»شکوه قاسم نرا در شعر عنوان نمونه،

 است:

به من مری   /  منی ممرشه / یواشکی تویوشم / حرف می زنی ممرشه من می دونم، خداجون! / که با  

مرن از   /  ست / نشون می دی که رامم / درسته یادرست نرسرت ازشتی  خوبه / چه کاری کاریی چی 

اینجا   )یروه شراعران، قاسرم نررا،     آسمون تا آسمون / از تا اینجا تو متشکرم / دوست دارم خدایا! / از

8811 ،11) 

ده است که عشرق خردا   ، با مالالهایی ملموس و آشنا، کوشر«دل باغ سبز در» جعفر ابرامرمی نرز در شعر 

 به کود  را به آنها یادآور شود:

براغ سرسربزدلم / مسرت    / دل کوچک خود / باغی ازیل دارم / توی باغم مرروز / دانه ای می کارم در

مهرخداست / یل  یک یل ازآن یل ما / یلی از/ خرلی کوچک / پرزیل مای قشنگ / بامم امّاتک تک

محبّت ، ازدوست / یک یک یل مایم /بری خرزان    دارم / از یل سرخی/ باباست مادر / یل دیگر دیگر

 باغ سرسبزدلم / باغ زیبایی ماست /  بهترین غنچه ی آن / غنچه ی عشق خداست./ وخوشبوست

 (1، 8828)بریزیده ی شعرکودکان، ابرامرمی،                                                                  

ای ملموس و توویری، عشق ، موفق شده است که به شروه«خواب من »نرز در شعر افسانه شعبان نژاد 

 یادآور شود: اوخدا به کود  را به 

 تودست او /رختخواب من اومده بود / بگوکجا؟توخواب من / خداجونم نشسته بود / کنار دیشب خدا

مال توکره  یفت / دست من به اونا / یکی یذاشت تو یه عالمه / ستاره چشمک می زدن / تاچشمم افتاد



 

 

)یرروه    "خونره ترون / ممرشره مهمرون مری کنری.       ترو  ازدون می کنی / کفترامو ظرفی پر صبح زود /

 (  89، 8811شاعران، شعبان نژاد، 

مرای  ، به کود  یرادآور شرده اسرت کره خردا در موقعررت      «دیشب با خدا»نظر آماری نرز در شعر      

 مختلف با اوست و او را دوست دارد:

دیشرب  /آن می آمرد  شب خداپرش من بود / وقتی که باران می آمد / وقتی که تسبرح باران / ممراه بادی

 دیشرب خردا  / شرد  باآسمان آشرنا  خدا، شعرمی یفت / وقتی که آن غنچه واشد / وقتی که بال پرستو /

 خدا دیشب/ قوه می یفت / وقتی که آن چشمه جوشرد / وقتی که ازدامن کوه / یک آسمان آیه رویرد

یریه مم کرد /  دیشب خدا/ مناره لحظه مای ستاره / وقتی اذان پریرفت از/ قلب بلند حرف می زد / با

)یرروه شراعران، آمراری،       دعای توسّل داشت می خواند / شاید شبنم چشم یک یل / وقتی که یل با

8811 ،81) 

 ی هستیسريان خدا در همه -2-7

برنرد، مرم سرعی مری کنرد مرتکرب       ی حاضر است و او را مری ی مستایر کود  بداند که خدا در ممه

. از کنرد خطایی نشود که خدا از او ناراحت شود و مم احساس دوستی و نزدیکی برشتری برا خردا مری   

مفهروم سرریان خردا در     محمدکاظم مزینانی، در شعری ریتمرک و شاد و تورویری،  ممرن روست که 

 کند:ی عالم مستی را به کود  منتقل میممه

 و وسرروما، بلنرد   اشاره ای مرا / یل ویراه می کنی/ اب شکاف صخره ما / به من نگاه می کنی / و از تو

 من چه نرم / چو می وزی و تو/ سبز / به من سالم می کنند / وسبزه ما، برای من، / ممه قرام می کنند

می شود، / درآسمان ن بدون تو/ من / چنرن سروده می شوم  حرف می زنی و در، یشوده می شوم / تو

توکرستی، پرنده ای، / به روی شانه مای من / عقاب شد! / سوال سخت سنگ را / نمی توان جواب شد

 منی، تویی، / خدای من، خدای من! / ممرشه با

 (88 ، 8821)مزینانی،                                                                                     



 

 

ی شود که خداونرد در ممره  نرز  به زیبایی، به کود  یادآور می« خدا این شعر زیباست» انی در شعر مزین

 مای مستی حضور دارد:پدیده

باالست / مران قلب یل ما / درون سرنه ی ماست/ خداسبزی جنگل  پایرن و درآسمان ماست / خدا خدا

مالل اناری / به روی شراخه پرداسرت /    / خدامادر / ویامی اخم باباست لبخند آبی دریاست / خدا / خدا

 (819، 8811مزینانی،  ) این شعرزیباست نقاشی بر  / خدا خدا

شود کره خردا   ، در کمال ایجاز، به کود  یادآور می«یه وقت می شه پرنده» اسداهلل شعبانی نرز در شعر 

 جا مست و یک لحظه مم از او دور نرست: در ممه

رو زمرن / مم تو موا / یه وقت می شه جوونه / سرمی زنه از دل تنرگ  خداکجاست؟ / درممه جا مم 

دونه/ یه وقت می شه پرنده / تو دل من می سازه آشرونه / تی ترک، تی ترک می خونه  )یروه شاعران، 

 (88، 8811شعبانی، 

موفق شده است به زیبایی بره کرود  یرادآور شرود کره خردا       « جای خدا» ابرامرمی نرز در شعر  جعفر

 شود:اوست و مرچگاه از او غافل نمی باممرشه 

چره   جرای خردا  / برای این / دالی ما مهربونه مامان می یه توی دالمونه / / خدا باباجونم به من می یه

 چره خوبره کره خردا    / می یرره / توی دلی که کوچکه؟ کوچکه / اندازه ی یک قلّکه / چطوری اون جا

، 8811نکنه / دلم یه روزی بشکنه )یروه شراعران، شرامد،     دل منه / فقط می ترسم جونم / ممرشه در

11) 

ابرامرمی، موفق شده که به خوبی  جعفر، در فضایی مالل شعر «خدا کجاس» شکوه قاسم نرا در شعر     

 مفهوم معرت خدا با کود  را به او انتقال دمد:

 /قلرب آدمراس   تو / خدا دهکجاس؟/ مامان به من جواب می  خدا مامان جونم / مامان بگو می پرسم از

/ سالم ، خدا جونم / ایر صدامو می شنوی / جواب بده ترا  بردونم   دست روی قلبم می ذارم / می یم

) یروه  صدای تاپ تاپ می آد / خدا  با من حرف می زنه / چه دوست خوبره خدا / ممرشه ممراه منه

 (11،  8811شاعران  ، قاسم نرا ، 



 

 

مای مستی جراری و سراری   ی پدیدهتوویر خدا را در ممه« خداوند توانا» در شعرنرز جعفر ابرامرمی 

 کوشد به شکلی توویری و روایی، این مفهوم را به کود  انتقال دمد:می     داند و می

چمرن   برابران را  خالی / پررامنی ازیل به تن کرد / وقتی که باران بهاری / دشت و وقتی که باغ لخت و

چشرم یرل،    خفته تابرد / وقتی که درصبح بهراری / از  و ورشرد / برخا  سردوقتی که نوریرم خ/ کرد

درباغ / یرل   یشت جاری / وقتی که خندیدند صحرا باغ و وقتی که آب پا  چشمه / در/ شبنم تراوید

نشانه / درچهره ی زیبای دنرا / دیدم ترا، مرلحظه، مرجرا / آه ای   صدما تو دیدم ز/ مای زیبای بهاری

 (8811،12نا  )ابرامرمی،توا خداوند

شنا به ذمن کود  این مفهوم آی کوشد با برشمردن چند پدیده، می«مدیه خدا»حسرن احمدی در شعر 

را به ذمن کود  متبادر کند که خدا در عرن حال که جسم نرست و مرر  جرا نمری تروان او را      فلسفی

 دید، در ممه جا حضور دارد:

شردند / مرردم    برردار  براز / لبخنرد  واکرد / براد ویرل زد   چتریل رانشست / برسرکوه بلند /  خورشرد باز

جهان / مدیره ی پرا  خداسرت / اوکره      شور شادی و/ دمکده شاد / مالل یل خندیدند / درموای آزاد...

 درجایی نرست / اوکه با ما ممه جاست.

 (81، 8811روه شاعران، احمدی، )ی                                                                           

 آفرينندگی خدا -8- 2

مایی که در ارتباط با خداوند در شعر شاعران پر  از انقرالب نمایران شرده     مایهیکی دیگر از درون    

است، اشاره به آفرینندیی خداوند است. طبعا  اینکه کود  بداند، مرآنچه که در اخترار اوست، از خردا  

ی و بزریی مرچه برشتر خداونرد را در دل آنهرا پدیردار سرازد و زمرنره      ظمت تواند عنشأت یرفته، می

نایهان »غالمرضا بکتاش، در شعر تری را برن کود  و خداوند به وجود آورد. پررنگ و ارتباط صمرمی

   مای متعدد خداوند می کند:ای منرمندانه، کود  را متوجه آفریده، به شروه«خدا



 

 

صخره اولش / سرایبان نداشرت /   / سرود / نایهان خدا / توی قلب او / رود راکوه اولش مهربان نبود » 

خا ، اولش / خنده ای نداشت / نایهان خردا / تروی   / نایهان خدا / پرش پای او / یک درخت کاشت

 دست او / الله ای یذاشت

مجموعره  یذاشت.)غالمرضابکتاش، از آدم اولش مم زبان نداشت / نایهان خدا / دردمان او / حرف را

 دعای باران( ی با

فضایی ریتمرک و شراد، کودکران را    با ایجاد، کوشرده است «تو آفریدی» طلب در شعر بابک نرک      

 مای مختلف خداوند بکند:متوجه آفریده

غنچه ای کره  / می بنده پرنده ای که توی آسمونه / مروه ای که رو شاخه مامی مونه / ابری که راه آفتابو

این ممره  / ی خنده / ستاره وشهاب وماه وخورشرد / مرچی که می شه توی آسمون دیدیواش یواش م

 (1، 8811کشردی. )یروه شاعران، نرک طلب،  ما توی فکر رو، خدا!توآفریدی / شکلشو

ی آفریننردیی  کوشد با پرسشگری، کودکان را به تأمل درباره، می«کی یاد داده» جعفر ابرامرمی در شعر 

مای او با مظرامر طبرعرت کره کرود  آشرنایی      شایان یادآوری این است که پرسشنکته .خداوند وادارد

تر، کودکان را با مفهوم آفریننردیی  برشتری با آنها دارد، پروند خورده است و این امر، به شکلی ملموس

   :کندخداوند آشنا می

داده بره   کری یراد  /صبح بخوابره؟  فردا بِرِه به خونه / تا بتابه / شبا براد داده به خورشرد / که روز کی یاد

آسمون بباره؟ / کی داده روشنایی / به اون ممه سرتاره؟کی داده رنرگ آبری / بره آسرمون؛به       بارون / از

 (11، 8811داده ای، خدایا!  )یروه شاعران، شامد،  دریا؟ / من می دونم، اینارو / تو

-، برا پرسرش  «آسمان، آب، زمررن » در شعر  ناصر کشاورز نرز مانند جعفر ابرامرمی، کوشرده است      

-ی ممره برانگرز، کود  را ترغرب کند که خود به جواب برسد و دریابد که خداوند، آفرینندهمایی تأمل

 ما است:ی نعمت

بتاب!/ کری زده فروّاره رنگررن کمران/ تروی حرو         نخواب؟/ آفتاب را می یوید کی به این خورشرد

ا؟/ شررب، یِررلِ مهترراب را/ کرری برره آمررو یرراد داده سرربزه مررا را؟/  آورده دریررا، آب ر آسررمان؟/ ازکجررا



 

 

 آموخته؟/ کی به دل مرا  دوخته؟                          یل به او شبدرِخوشمزه را؟/ کی لباس شاپر  را

خدای مهربان وخوب ماسرت                       مرچره    مهربانی داده است؟ / شادمانی داده است؟/ او

 (11، 8811ست. )یروه شاعران، کشاورز، این خدا مست از

 انتقال دمد: کودکانموطفی رحماندوست نرز سعی کرده با پرسشگری، آفرینندیی خداوند را به   

خدای من ! چه باغی / چقدر درخت مروه ! / چه بلبلی ، کالغی / چه یلهای قشنگی ! چه باغ رنگارنگی 

بررای براغ    / کی سبزه و درخت و مرروه مرا رو آفریرده /   چه سبز رنگه این باغ ! خرلی قشنگه این باغ / !

رنگارنگ / لباس نو خریده ؟ / خدا خدای خوب ما / دوست تمام بچّه ما )یروه شاعران ، رحماندوست 

 ،8811  ،81) 

آمنرگ سرریع، کوشررده    نرز به با خلق یک فضاسازی شاد و ضرب« قدرت خدا» رحماندوست در شعر

 کودکان یادآور شود: مای خداوند را بهاست نعمت

دیده/ خدایش آفریده/ خورشردوماه تابان / ستاره ی درخشران/ درخرت وسربزه ویرل /      مرچه که برند

نموده خلقرت   به قدرت / خدا جنگل ودشت ودریا / پرندیان زیبا/ این ممه را/ سنبل و سرو سوسن و

 (8811،81)رحماندوست،

و طرح پرسش، کوشرده است کودکان را متوجه آفریننردیی   با شعری نسبتا  روایی اسداهلل شعبانی نرز     

 خداوند کند:

اون کرره  اون یه سوال ساده/  / می پرسه ازمی برنه چشمای من پروانه رو /یه پروانه روی یلی می شرنه 

 من می دونم، پروانه مم مری دونره / خردای مرا     / خاالی رنگی داده؟ که به یل قشنگی داده / به بال تو

 نه.خدای مهربو

 (81، 8811)یروه شاعران، شعبانی،                                                                             

 

 



 

 

 با خدا نیاز و راز -2-9

بدیهی است که راز و نراز با خدا و ارتباط دائمی با او، یکی از ارکان بنرادین دین اسرالم اسرت و         

کمترر، بره انحرراف کشررده شروند.       ما آرامش برشتری داشته باشند و مرم باعث می شود که مم انسان

یادآور شوند کود  به مای مختلف، اند به شکلضرورت را دریافته و کوشردهشاعران کود  نرز، این 

 . مرچگاه او را از یاد نبردبا خدا در ارتباط باشد و که باید 

کند که بایرد صربح   انی منری، کود  را متوجه می، با زب«ی سبز دعالحظه»در شعر  محمود کرانوش   

زود برخرزد و خدای را ستایش کند. این نکته، شایان یادآوری است که درست است که نماز و دیگرر  

مناسک عبادی ممکن است بر کود  واجب نباشد و مالال  نرازی نباشد که کود ، پگاه برخرزد و نمراز  

شرود  مای دوران کودکی است که باعرث مری  رما و یادآوریممرن تلنگیزارد، اما باید توجه داشت که 

  مرد باشد:کم کم، کود  با مناسک عبادی خو بگررد و در بزریسالی، انسانی پارسا و دین

بانرگ اذان مری رسرد /    / تن شب مری کنرد   پرک سحرآمده / پنجه به در می زند / صبح لباس سراه / از

بگو / زمزمه کن  را غنچه ی لب بازکن / شکرخدا/ زدعاازسریلدسته ما / وقت نمازآمده / لحظه ی سب

 او لب / نرست خدایی جز زیر

                                                                                                                  

 (8821،81)کرانوش،

اربرد زبانی لطرف و رؤیایی، کودکان را به راز و ، با ک«کنیدعا که می» در شعر زیبای نرز حمرد منرجو 

 انگرزد:نراز با خداوند، برمی

که می کنی، دلرت   ماه می کند/ دعا از / بلور پر نگاه می کند / شب سراه را را که می کنی خدا / تو دعا

بری   فرشرته مری شرود /اتراق     از سلرده می شود / مران مرقنوت تو / بهشت، دیده می شود.../ پر از / پر

قبول  تمام بچّه ما / خدا از یادکن / تو نماز عطریل، عبای تو/ سر ریای تو / دوباره خر  می شود / ز

 را    می کند / دعای ساده ی تو

 (     12تا11، 8811)یروه شاعران، منرجو،                                                                         



 

 

شرود کره بایرد برا     ، کودکان و نوجوانان را یادآور میبا زبانی صریح« نراز»رز در شعر داوود لطف اهلل ن

اندن نماز خدا را سلاس یویند. اما ادبرت شعر او، کم فروغ است و به کار نبردن زبرانی تورویری،   خو

 شود:مانع ارتباط صمرمی کود  با این شعر می

فکرمی کنم ترورا /  خوب/  به تو/ای خدا، خدای غم غروب / فکرمی کنم آن زمان که آفتاب / می شود

بسرته را /   می کنم / جانمراز  باز، بازخواست/  ازبی نر تو از خویش را / نراز خواست / مر نماز از باید

 از قنوت دست ما / می شوم پرر  چون پرنده می شوم / درخسته را/  می دمم به دست تو / دست مای

صدا / مدیه مری دمری بره مرن /      را شام / می زنم تو و عور و ظهر صبح ودعا/  از شوم پر نماز / می

 لحظه مای پا  را.

 (8829،11 ،)لطف اله                                                                           

 

و  ی خدا و کود  را به او منتقل کندی دو طرفهکوشرده است رابطه «یاد خدا»جعفر ابرامرمی در شعر  

خوامد خدا با او بر سر لطف باشد، او مم باید با خدا راز و نراز کند و به کود  یادآور شود که ایر می

 او را نماز یزارد:

 به مهر لحظه ای سراتاقم نماز می خوانم / بعد، مالل پدر، توی سجده / با صدای اذان / در صبح، مرروز

نماز / مالل ینجشک کروچکی، قلربم /    ای به مهرحرف می زنم مرروز / می زنم بوسه  باخدا/ می مانم

باشد / زیرلب می کرنم   آن که باخدا مادرم یفته که خدای بزر  / مست با/ سوی آسمان پرواز می کند

  (8811،21،)ابرامرمی. مم به یادمان باشد خدا تا مرروز / دعا

ر مستقرم، به کرود   کوشد به شکل غر، می«نماز صبح»در شعر منری و زیبایسرمرندخت وحردی      

. تواند مالل مادر، نماز بخواند و خانه را پر از عطرر یراد خردا و نوربراران کنرد     یادآور شود که او مم می

توانرد ترأررر   ، مری تر بران یرددای غرر مستقرمی درخور توجه این است که یک پرام، مرچه به شروهنکته

خوامد که نماز بخواند، بلکه شاعر از کود  نمیچنانکه در این شعر نرز،  ؛برشتری در کود  پدید آورد

 دمد که مادر مشغول نماز است و عطر نماز و نور خدا در فضا پرچرده است:او را در فضایی قرار می



 

 

چادرنماز مادرم آبی ست / سجاده اش چون بر  یل زیباسرت / درجانمرازش مهروتسربرح اسرت /      -

ی خروب  بنرده  امروز / مادرنمازصربح مری خوانرد / او   مانندمرروزدیر داست/ ازنقش مُهرش، ینبدی پر

بعدازنمازمادرم مررروز / ایرن خانره بروی عطریرل دارد /      / خداونداست / تکلرف خودراخوب می داند

 (8811،11،وقت نمازش نورشادی ما / ازآسمان برخانه می بارد.  )وحردی

 

 

 

 گیرینتیجه

خداونرد و   روشن شد که اسالمی،  انقالب در این جستار پ  از بررسی شعر شاعران مختلف پ  از 

و پرر   بسررار برجسرته  مای یکی از درونمایهمای او در شعر کود  پ  از انقالب اسالمی، تبلور جلوه

، کود  را با یکی از مظامر خداوند آشنا کند ای مناسباست و مر شاعر کوشرده است به شروه بسامد

مرایی کره در ارتبراط برا خداونرد در شرعر ایرن        جلروه  برشترین و بذر محبت خدا را در دل او بکارد.

شاعران، پدیدار شده است، به قرار زیر است: لطف و مهربانی خداوند، یره یشایی وحالل مشرکالت  

ستایش موجودات، نعمت مای خدا، بازیشت به سوی خدا، عشرق و دوسرتی    بودن خداوند، تسبرح و

ی قابل توجه دیگر ایرن  . نکتهدا، راز و نراز با خدای مستی، آفرینندیی خخداوند، سریان خدا در ممه

اند برای ارتباط برشتر با کود  و ملموس تر کردن موضوع،  شعر خود است که  این شاعران، کوشرده

معمروال    برای اینکه وجود خداوند، برشتر ملموس باشد،از دیگرسو، و  دمندرا با زبانی توویری ارائه 

 برعت پروند خورده است.شعر آنها با مظامر مختلف ط
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