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 چكیده
شود؛ به همین منظور، این پرداخته میی جعفر ابراهیمی حاضر، به بررسی جایگاه ادبیات روستایی در اشعار کودکانه یدر مقاله

گیویی بیه وگیونگی    توصیفی انجام گرفته است و در پیی پاسی    –ی تحلیلی ای و به شیوهپژوهش با استفاده از منابع کتابخانه
ی ابراهیمیی، افینوب بیر مییامین     ی ابراهیمی است. اشیعار کودکانیه  شعار کودکانهی روستایی در ابازتاب روستا، فرهنگ عامه

کشید کیه   زیستی مردم را به تصویر میی همهای عامه و فرهنگ آموزشی، اخالقی، سرگرمی و ...، کیفیّت زندگی روستایی، باور
-ای است که با بازگشت به گذشیته و غوطیه  های اقلیمی و فرهنگی مناطق آذربایجاب منطبق است. او روستازادهاغلب با ویژگی

ی کودکانه بیاب کرده و بستر اش را از فیای زادگاهش برگرفته و با زباب سادهکودکی، اغلب توصیفات شعریورشدب در دوراب
هیا، بیه   مانده از دوراب کودکی اسیت؛ ایین ترسییم   های شیرین و در عین حال نوستالژیک و باقیاصلی اشعارش، ترسیم خاطره

 گر شده است.های نمادین، معیشت مردم و ...  جلوههای مختلف، از قبیل اشاره به باورهای عامه، بازیشیوه
 

 ادبیات روستایی، فرهنگ و باورهای عامه، شعر کودک، جعفر ابراهیمی. :کلیدی واژگان
 

 مقدمه .1

تیونی   پیردازد. رایی  در آب میی  ی ادبیات روستایی به زندگی انسیاب در محییر روسیتا و فرهنیگ و باورهیای عامیه      
(. این نوع از 99: 2831)رینلد، (، اولین بار از عنواب ادبیات روستایی استفاده کرده استToni Morrisonموریسوب)

کیه در  -نویسی در قرب بیستم ظهور کرد و موضوع آب، زندگی انساب در محییر روسیتا   ادبیات، ابتدا به شکل داستاب
های انساب با طبیعت به خاطر در اختیار گرفتن آب منیابع بیرای خیود    اجتماعی، فرهنگی و درگیریی روابر بردارنده
-اند، تیام  نویساب غربی که در نوشتن ادبیات روستایی پرآوازه(. از میاب داستاب22: 1008الدین، باشد)زینمی -است

ی ی جیاینه سینده آمریکیایی )برنیده   ( نویPearl Buckباک)انگلیسی و پرلی( نویسندهThomas Hardyهاردی)
هسیتند کیه بیه     نویساب ایرانیآبادی، احمد محمود و امین فقیری نین از داستابتواب نام برد؛ محمود دولتنوبل( را می

 (.813: 2832اند )میرصادقی، دهقاناب پرداختهروستایی و معیشتهایمسائل و موضوع
ن به روستا، طرح مشکالت آناب و ترسیم فیای خفقاب و تسلّر اربابیاب  اگروه در ادبیات بنرگساالب هدف از پرداخت

بر رعیّت است، در شعر و داستاب کودکاب و نوجوانیاب، تصیویر ارائیه شیده از روسیتا بازتیاب صیمیمیّت و محبیت         
د بیین هنرمنی   ی دو سیویه روستاییاب و طبیعت دلنشین آب است. پرداختن به روستا در ادبیات کودک، حاصیل رابطیه  

هیای  روانیی و بازیگوشیی   -ی روحیی بنرگسال و مخاطب خردسال است؛ از سویی، کودکاب، به دلیل وضعیت وییژه 
ی ادبییات کیودک   های شاعراب در عرصهدیگر، تصویرسازیدهند؛ ازسویکودکانه، محیر روستا را بر شهر ترجیح می

روستا پرورش یافته است؛ به دلیل صمیمیّت  که به طور عموم مربوط به گذشته اجتماعی نویسنده/ شاعر است که در
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(. در 30: 2938تواند برای مخاطباب جذّاب باشد )ممدوح طیه،  بیش از حد اینگونه از متوب، انعکاس فیای روستا می
ی خود وا دارد و بیا ایین   خواهد از طریق بیابِ خاطرات خود، کودک را به سیر در گذشتهاین آثار شاعر/ نویسنده می

نجیده، روح مخاطب را پرورش داده، ذهن او را بگستراند و او را در مسیر سالمت که طبیعت به او ارزانیی  انتخاب س
 (  208: 2839داشته، نگه دارد )کیانوش، 

هیای  شیود؛ ارزش شناسی کیودک  تواند سبب رشد ذوق زیباییطرح و بیاب محیر روستا و فرهنگ جاری در آب، می 
شیناختی  انگیند؛ به نیازهای رشدی و روابدهد؛ عواطف، احساسات و تفکّر کودکاب را براخالقی را به کودکاب انتقال 

(؛ بنابراین، در پیرداختن بیه روسیتا در    88کند )هماب: ها معرفی میکودکاب پاس  دهد و فرهنگ و دانش بشر را به آب
ی اصلی مخاطب توجه شود و تکیههای ها و تجربهها، کنجکاویادبیات کودک و نوجواب، باید به عواطف و احساس

هیای کودکیاب   گونیه کیه از نقاشیی   همیاب -(. از آنجا که روستا و طبیعیت  آب  30: 2891ایاغ، آب بر تصویر باشد )قنل
ی عاطفه استوار است؛ این نیوع  ناپذیر زندگی کودک است که شناخت آب برای کودک، بر پایهعنصر جدایی -پیداست

ها را جانیدار  تفسیر کند و بر همین اساس، آب –نه عقلی –ها را از دید  عاطفی پدیده کودک،»شود شناخت، باعث می
باللیی،  «)پندارد. از دیدگاه کودک، موجودات زنده هستند و هیچ وجه تماینی بین موجود زنیده و غییر زنیده نیسیت    

کننید و ... ؛ همننیین   ، بازی میخندندگویند، می(؛ به طوری که کوه، ابر، درختاب، حیوانات و ... سخن می21: 2839
های روستایی برای کودکاب شادمانی و لذّت را به همیراه دارد؛ در مقابیل آب، در شیعر    برخی از باورهای عامه و بازی

خورد؛ از این روی که سرشت پیاک کیودک   کودک و نوجواب، نوعی شهرگرینی و انتقاد از محیر شهری به وشم می
هیای  ری دارد؛ همننین فیای شهری و مشکالت آب باعیث جلیوگیری از  بازیگوشیی   با طبیعت روستا سنخیّت بیشت

 شود.کودکانه می
 
 
 ی پژوهشپیشینه .1

انید، در هییچ پیژوهش    ی روسیتا اشیارات مختلفیی داشیته    ی کودک و نوجواب دربیاره با وجود این که شاعراب حوزه
سخن به میاب نیامده است؛ با وجیود   اشعار کودکانه ی روستایی درمستقلّی، به بررسی جایگاه ادبیات و باورهای عامه

تصیویر روسیتا در شیعر کیودک و نوجیواب پی  از انقیالب        »در رساله کارشناسی ارشد با عنواب  مهتاب مرآتیاین، 
ی ایین  کیودک و نوجوانیاب پرداختیه اسیت. نتیجیه     ( به بررسی آثار سی و هشت تن از شاعراب شیعر  2890«)اسالمی

دهد شاعراب شعر کودک و نوجواب با تابعیّت انقالب اسالمی که انقالبی سنّت گرا بود و بیا عناییت   پژوهش نشاب می
دانند، توصیف آب را در کانوب توجّهات خیویش قیرار دادنید و همیه عناصیر      به این نکته که روستا را مظهر سنّت می

انی و محیر طبیعی و فینیکی آب به تناوب و با دیدی به دور از واقعیّت در آثار آناب انعکاس یافته است. انسانی، حیو
ترین نگیاه  الزم به ذکر است که در این میاب بیشترین توجه شاعراب به محیر طبیعی و فینیکی روستا بوده است و کم

 دم آب.های مرشامل بافت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستا و سختی
 
 ضرورت تحقیق .8

ضرورت این تحقیق، احساس نیاز به بررسی بنیادهای ذهنی شاعراب کودک و نوجواب در سرودب شعر و پیوند آب بیا  
ترین میامین شعر کودک اسیت و بیه تبیع آب، باورهیا، آداب و     روستا و طبیعت از مهم که گفت مخاطباب است. باید

 نگرفتیه  قیرار  توجّیه  میورد  ونداب ها پژوهش یابد که متأسفانه درانعکاس میزندگی روستایی نین در شعر این گروه 

 شود.  های ادبی احساس میاست و کمبود  آب، در پژوهش
 

 نگاهی به زندگی و شعر جعفر ابراهیمی   .4
ی ای بیا ذوق و قریحیه   در روستای حور واقع در استاب اردبیل، در خیانواده  2880مهرماه سال  12جعفر ابراهیمی در 

ادبی به دنیا آمد و تا کالس وهارم دبستاب تحصیالت خیود را در آب جیا ادامیه داد. ابراهیمیی در دوراب کیودکی بیه       
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بیه همیراه خیانواده بیه      2832ورزیید. او در سیال   های قرآنی مبادرت میرفت و اغلب به حفظ سورهکالس قرآب می
 ی ریاضی گرفت.تهراب آمد و دیپلم خود را در رشته

، در «آب شیب بیاراب آمید   »سالگی به تقلید از پروین اعتصامی سرود و آب را با نام  28ی اولین شعر خود را در ابراهیم
ساخت. در نوجوانی نین اشیعاری   های موزوب می واپ نمود؛ همننین، در هنگام بازی جمله سروش کودکابی مجله

آورد. او به تدری  سرودب برای گروه سنّی کیودک و نوجیواب را آغیاز نمیود و در آب بیه       کودکانه و ساده به زباب می
را به شکل اختصاصی دنبال کرد  ، نوشتن داستاب برای کودکاب و نوجواناب2833پرداخت. از سال روستا و عناصر آب 

نویسیی و   مییل شیدید وی بیه داسیتاب     .و توانست آثاری را تألیف نموده و برخیی را در مجیالت بیه ویاپ رسیاند     
، به درخواست کانوب پرورش فکری کودکاب و نوجواناب، به این سازماب منتقل 2830شعرسرایی باعث شد تا در سال 

، بیه عهیده بگییرد. وی پی  از     2830ا زمیاب بازنشسیتگی خیود در سیال     شود و مسئولیت شورای شعر کیانوب را تی  
که در آب آثیار ادبیی و هنیری     آیشی سردبیری مجله های دیگری نین به عهده گرفت؛ از جمله بازنشستگی مسئولیت
ی مینهجلد کتاب برای کودکاب و نوجواناب در ز 230شد. ابراهیمی حدود  ساله منتشر می 23تا  3کودکاب و نوجواناب 
 نامه نوشته است.  زندگی  داستاب، شعر و

و ییک   ییک سینگ  انید کیه عبیارت اسیت از:     تاکنوب برخی از آثار ابراهیمی به عنواب آثار برگنیده انتخیاب شیده     
از جشنواره کانوب، و کتیاب   "مداد پرنده"ی بنرگ ی جاینهبرنده، 31کتاب سال )آواز پوپک(؛ 33کتاب سال )دوست
ی برنیده )آب مثل سیالم (؛ 33ی بنرگ کانوب در سال هی جاینبرنده)آسماب ابری نیست(؛ وش نوجوابی سربرگنیده
کتیاب  )گنجشیک بیوی (؛ کیودک شیورای یکتیاب برگنییده  )خورشیدی اینجا خورشیدی آنجیا (؛ ی بنرگ کانوبجاینه
-برنده)سوی شعر  پلی به(؛ جشنواره کانوببه  دیپلم افتخار یبرنده) خی  های در کووه(؛ سروش نوجواب یبرگنیده

ی برنیده ) تا کجای آسیماب (؛ ی لوح زرین جشنواره کانوببرنده) فصل خوب مهتاب(؛ ی دیپلم افتخار جشنواره کانوب
 (.ی اول کتاب سال والیترتبه) آسماب دوم( و لوح زرین جشنواره کانوب

  
 بحث و بررسی .5

روستا و روستاییاب، اغلب به دلیل بیاب وضع معیشتی آناب و به تصویرکشیدب فقیر   پرداختن بهساالب، در ادبیات بنرگ
تواند بر رواب مخاطباب نفوذ منفیی نیین   بوده که می -که متأثر از اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه است-ماندگی و عقب

نشین و دلخواه مخاطباب است کیه کودکیاب   ادبیات کودک هدف از آب، ترسیم فیایی دلداشته باشد؛ در حالی که در 
جانبیه از روسیتا ارائیه داده اسیت کیه در      دارد. ابراهیمی در اشیعار خیویش تصیویری همیه    را به شور و شوق وا می

تیواب بیه   میی را میی  ی شئونات زندگی یک روستایی است؛ تصویر ارائه شده از روستا در شعر ابراهیی همهبرگیرنده
 وند بخش تقسیم کرد: 

 
 تصویر روستا. 2

ی عاطفی کودک و طبیعیت  بازتابِ روستا و طبیعت  آب در اشعار کودکانه ابراهیمی حاصل درکی است که او از رابطه
 جیایی کیه مخاطیب هیر ویه     های سنّی، این بازتاب متغیّر اسیت. از آب بینی مخاطب و گروهدارند و با توجّه به جهاب

ی خیود حی    گانیه وه را که با حیواسّ پین   تواند آباو کمتر جای دارد و فقر می تر باشد، انتناع در زندگیخردسال
( و 33: 2839کند درک نماید، ابراهیمی مییامین شیعری خیود را از دنییای پیرامیوب کیودک گرفته)محمیدبیگی،        می

ورت، شاعر بیا پنیاه بیردب بیه دامین طبیعیت، بیا        طبیعت بکر و عناصر طبیعی روستا را وصف کرده است؛ در این ص
ی انسیاب متمیدّب   اش در جامعیه سیالی هایی کیه از بینرگ  درخت، آب و آسماب اُن  گرفته و شاعر، خود را با تجربه

(. 23: 2839روزگار خود دارد، به موقعیّت انساب نخستین و نین به موقعیّیت کیودک نندییک کیرده اسیت )کییانوش،       
 ستاید:طبیعی آب میبا تمام عناصر  ابراهیمی روستا را
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خوشا به حالت ای روستایی/ وه شاد و خرم، وه باصفایی/ در شهر ما نیست جین دود   خوشا به حالت ای روستایی/
و ماشین/ دلم گرفته از آب و از این/ در شهر ما نیست جن داد و فریاد/ خوشا به حالت که هستی آزاد/ ای کیاش مین   

: 2839)ابراهیمیی،  رفتم از شهر به روستایی/ آنجا که دارد آب و هیوایی مانی پر می گشودم/ میهم پرنده بودم/ با شاد
38) 
-های مثبت  و فیای صیمیمانه آمین روستا را توصیف کرده و در برابر نموددر شعر فوق، ابراهیمی با نگاهی حسرت 

هایی است کیه بیا وجیود گیذر زمیاب، از دوراب      هگر خاطرپردازد. تصویر او از روستا، بیابی آب، به انتقاد از شهر می
« مینِ نهفتیه در آب  »کودکی خود در ذهن دارد؛ به بیانی دیگر، ابراهیمی در وصف روستا، بیه دنبیال دوراب کیودکی و    

 است:
تیا   آید جلیوتر/ ی کوه/ .../ سایه میها را/ یک مه و موذی و انبوه/ از دل مه رفته بیروب/ مثل غولی، قلهمه گرفته کومه

شناسم شوم من خیره در او/ کودکی در رو به رویم/ ایستاده مثل رویا/ میشود خیره در من/ میکنارم روی در رو/ می
 (  20: 2831)ابراهیمی، هاآه او را/ او منم، در کودکی

ی کوهسیتانی، بیین   حیور( اسیت کیه در منطقیه    توصیف ابراهیمی از روستا نوعی تصویرگری از زادگاهش )روستای
 های آب مشهور است:ردبیل و آستارا واقع شده، اغلب پوشیده از مه بوده و باغا

رسد از دورها/ هیی هیی ووپیاب ده/ گلیه در     را/ روستا و باغ را/ دشت را و کوه را/ می را/ جنگل انبوه مه گرفته درّه
شیود/ ویوب پلیی رنگیین     رسید از آسیماب/ بیاز پییدا میی     دشت گم شده/ دشت را پوشانده مه/ آفتاب مهربیاب/ میی  

 : مه و ووپاب ده(2831)ابراهیمی، کماب
هیای  ابراهیمی برای تجسّم ساختار کوهستانی روستا، آب را به پیرزنی تشبیه کرده که بر بالش تکیه داده است. وی راه

 ناهموار و پیچ در پیچ آب را نین به گل پینک تشبیه کرده است:
رود به صیحرا/  نی به یک متکّا/ روییده وو پینکی، کنارش/ یک جاده که میاین دهکده تکیه داده بر کوه/ ووب پیرز

ی او بییه جییای اییین پیییرزب بیینرگ و زیبییا/ انگییار نشسییته پییای سییفره/ صییحرای پییر از بهییار پیداسییت/ در خانییه  
 (  13: 2831)ابراهیمی،سفره
دارند که سقف آب پوشیده از پوشال و ترکیبی از گ ل و سنگ  -اندی کوه قرار گرفتهکه در دامنه-های این روستا خانه

های روستایی اسیت. در اشیعار او   ای که درخور تأّمل است، نگرش سنّتی ابراهیمی به ساختار خانهووب است. نکته
 سعی بر این است که روستا و ساختار آب، متماین از محیر شهری و در بافت طبیعی خود توصیف گردد:

پوشالی و ویوبی بیود/ گرویه کوویک بیود و تنیگ امیا/ خانیه زیبیا و خیوبی           خانه ما از گ ل و از سنگ/ سقف آب 
 ( 3:  2833)ابراهیمی، بود
 
 فرهنگ همزیستی خانواده. 1

های فردی و اجتماعی ی او برای برعهده گرفتن مسئولیّتی آغازین شکوفایی کودک و سوق دهندهنهاد خانواده نقطه
ویژه در زنیدگی  گیری، به. این رشد و شکلگیرد، به تدری  شکل میاست؛ شخصیّت کودک با تأثیرپذیری از خانواده

شود. فرد از هماب دوراب کودکی با وظایف خیود در  روستایی و فرهنگ همنیستیِ خانواده به صورت بارزی دیده می
با توجّه  ی خاصی دارند؛ بر این اساس، ابراهیمیشود و پدر و مادر نین وظایف تعریف شدهکمک به خانواده آشنا می

ی روسیتایی بیه تعلییم و    به جایگاه خانواده در پرورش شخصیت اخالقی کودک، با تبیین وظیایف اعییای خیانواده   
کنید، پیدر و نقیش او را در    با بار عاطفی مناسبی کیه القیا میی   »شعر زیر کند؛ به عنواب نمونه، تربیت کودک کمک می
های محبت، مهربیانی،  دهد؛ واژهکودک و نوجواب پرورش میسازد و همننین ح  قدردانی را در خانواده روشن می

 (.  189: 2893نیا و بردخونی، ذبیح«)سازدروشنی و خورشید که سه بار تکرار شده است، صمیمیت و امید را مکرر می
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هاست/ مادر من، مثل گل سوسن است/ خنیده او شیادی جیاب    خانه ما در دل یک روستاست/ خانه ما آب طرف جاده
ت/ دست پدر سایه از زندگی است/ هیچ کسی مثل پدر خوب نیسیت/ خیواهرم از غننیه کمیی بهتیر اسیت/       من اس

بو، شب غم است/ سفره ما پر ز گل و شبنم است/ با گل شبصورت او مثل گل مادر است/ خانه ما روز و غمش بی
کف دست پدر واک ویاک/   ها بوی خاک/ بویرسد از منرعهما آشناست/ رنگ سحر، رنگ خروساب ماست/ .../ می

بوی یک روستایی/ یک خانه تنگ/ یک دارِ قالی/ دنیایی از رنگ/ بر قالی، امروز/ یک دشت، یک کیوه/ ییک دره در   
 : در وشم روستایی(  2831)ابراهیمی، آب/ شعری از انبوه

-رهنیگ همنیسیتی آب  توصیف ابراهیمی از نقش اعیای خانواده، برگرفته از زندگی روستاییاب مناطق آذربایجیاب و ف 

هاست؛ در واقع، ابراهیمی با این تصاویر هنری و برگرفته از فرهنگ روستانشینی، خیاطرات دوراب کیودکی خیود را    
کشاند؛ همانگونه کیه  ها میهای دلنشین کودکاب را به کرسیکند. مادربنرگ شاعر در سرمای زمستاب با قصّهبازگو می

 گویند:رسی نشسته و  برای کودکاب شعر و قصه میها دورِ کدر مناطق مختلف، مادربنرگ
ای بگویید/ از  ام/ تا قصهدر یک شب زمستاب/ در زیر کرسی گرم/ مادر بنرگ داده/ تکیه به بالش نرم/ من منتظر مانده

 ( 83:  2833)ابراهیمی، ای بگویدشور و شوق و شادی/ یا غصه
ی امیرار  بوده و به دامداری و کشاورزی مشغول است تیا هنینیه   ی خود متعهّدها به خانوادهپدر با وجود تمام سختی

 معاش خانواده را از این روش تأمین کند.
هیا همیراه   گردند/ با شبانی خسته و تنها/ در صدای گرمشاب پیداست/ بوی سبن تپیه و صیحرا/ بیرّه   گوسفنداب باز می

پایند/ .../ در نگیاه خسیته ووپیاب/ آسیماب     آرام می آیند/ دو سگ گله در آب سوتر/ گله رامادرها/ سر به زیر آرام می
 (  29:  2833)ابراهیمی، اش زیباستست/ شکل ووپاب با نیها پیداست/ توی دستش یک نی ووبیدشت

هیای اسیالمی   پدر عالوه بر تأمین مایحتاج خانواده، نقش اساسی در تربیت کودکاب دارد. او کودک را منطبق با آمیوزه 
 سازد:آموزش قرآب خوانی و راز و نیاز به درگاه خدا، وی را با وظایف دینی آشنا می دهد و باپرورش می

کردم کیه مین/ نیور دارم بیر تینم،      ای احساس میشد ز عطر کال یاس/ لحظهرسید/ سفره پر میلحظه افطار وقتی می
 (  23: 2833)ابراهیمی،  خواند از کتابی آشناشد با پدر باغ دعا/ نرم میجای لباس/ سبن می

کشید. در گرمیای تابسیتاب    داری سخت زحمت میمادر، همنوب دیگر زناب مناطق روستایی آذربایجاب، در امور خانه
کند؛ مسئولیّت محصوالت کشاورزی را به عهده زند؛ در امور دامداری به مرد کمک می کند و ناب به تنور می خمیر می
 اساسی دارد:گیرد و دوشادوش مرداب در تربیت کودکاب نقش می

از پشت کوه بلند/ دوباره، زد سپیده/ خروس ده خبر داد/ که صبح نو رسیده/ شباب ده به شادی/ دوباره شد روانه/ بیه  
ها شد/ دوباره شد از ووب/ دود سییاه برخاسیت/ بیه دنبیالش     سوی دشت و صحرا/ خوشحال و شادمانه/ تنور خانه

 (  13:  2833)ابراهیمی، بوی خوب
هیای  ات/.../ دسیت ات/ در خمییرداب ویوبی  های میاه مانیده  ات/ وونهشود ز خوبیساج ناب/ سرخ می بر اجاق داغ،

 : بوی ناب(  2890)ابراهیمی، خیندهای من ز بوی ناب/ نرم، سوی سفره میپند/ دستمهرباب تو/ ناب به روی ساج می
 کمک در تأمین معیشت خانواده است:هایی که برای زناب روستایی ذکر شده، بافتن لباس و از دیگر فعالیّت

سیوزد/ و او  سوزد/..../ نشسته پای اجاقی/ اجاق میی دوزد/ به زیر کتری وایی/ اجاق مینشسته پای اجاقی/ لباس می
 : پیرزب در پای اجاق(   2890)ابراهیمی، دوزدبرای زمستاب/ لباس می

 کند:اعیای خانواده کمک میدخترِ خانواده، در کاشت و برداشت محصوالت کشاورزی به سایر 
برد/ سوی گندمنار پای کوه/ باد بوی وای با خود داشت/ کوه پر بود از مهی انبوه/ خواهرم گنیدم  جاده خاکی مرا می

 (  28:  2831)ابراهیمی، کرد/ توی دستش داس پیدا بود/ دورتر آب سوی گندمنار/ باغی از گیالس پیدا بوددرو می
شود و در حین کودکی، در کشاورزی به دیگیر اعییای خیانواده    ی  با وظایف مردها آشنا میپسر خانواده نین، به تدر

 کند:کمک می
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دهد/ .../ کودک اسیت و مثیل   اش/ بوی نوبهار میهای کودکانهدهد/ خندهزار میاش/ بوی یونجههای پینه بستهدست
کند/ او به جن درو و کشت و کیار/ درس  ر میکند درو و بعد/ روی اسب باکند/ یونجه میمردها/ روی خاک کار می
 (  13: 2833)ابراهیمی، اش/ از کتاب دور مانده استهای کودکانهدیگری نخوانده است/ دست

 
 . باورهای عامه9

هیای  ی تفکّیر و بیینش  شیود کیه بیا شییوه    باورهای عامه، بخشی از فرهنگ شفاهی اقوام و ملل مختلف را شامل میی 
های امید و آرزو، پیوند با تیاری  و بیرانگیختن احسیاس    مایه نگری بابینی و مثبتتروی  خوش»اساطیری پیوند دارد. 
ی مادر و کودک و تیوده بیا قهرمانیاب گذشیته و ایجیاد      ها، نظیر رابطهپیوند عاطفی میاب نسل نژادگی و اصالت، ایجاد

 (. 8: 2898امری، کافی و ع«)همگرایی میاب دین و اساطیر از کارکردهای باورهای عامه است

شود؛ آوازخیوانی  ی مناطق مختلف دیده میاعتقاد به آوازخوانی پرندگاب و برخی حیوانات دیگر در باورهای عامیانه 
المثیل  ی ایراب، کالغ اغلب به خبروینی مشهور است و ضربهر وند در ادبیات عامیانه»های آب است. کالغ از نمونه

دهید؛  ن صفت او است، مردم بر این باورند که قارقیار کیالغ از ویینی خبیر میی     ناظر بر همی« یک کالغ وهل کالغ»
ریننید و ایین شیعر را زمنمیه     ها برسد مقداری گندم یا جو جلوی کالغ میی بنابراین به امید اینکه خبری خوش به آب

واز بخوانید بیه   و معتقدند که اگر کالغ روی دییوار کسیی آ  « خوش خبری یه بار دیگه؛ بدخبری جای دیگه»کنند: می
(. ابراهیمی با تأثیرپذیری از ایین بیاور عامیانیه،    38: 2891پارسانسب و معنوی، «)رسدصاحب خانه خبری خوش می

 داند:ای برای رسیدبِ خبری خوش میقار قار کالغ را نشانه
زد/.../ از بیرف میی  زند/ قار قار کالغی شنیدم/ شاید او حرفیی  از دم پنجره، دیدم او را/ شاید او با خودش حرف می

: آب میرد در   2890)ابراهیمیی،  ها دانه دانه رسیدند/ برف یک هدیه از آسیماب بیود  شب که آمد، هوا سردتر شد/ برف
 برف(

خبیر  »ی در باور عامیانه مناطق مختلف، خواندب خروس نشانی از آمدبِ مهماب دارد. ابراهیمیی، ابتیدا بیه بیاور عامیه     
و « هیا روشن شدب تنور خانیه »، «به دشت و صحرا روانه شدب شباب ده»با وصف  اشاره کرده و سپ « خوش آوردب

ای که صیدای  دهد؛ به گونهاین باور عامه)اعتقاد به خواندب خروس( را با محیر روستا پیوند می« برخاستن دود سیاه»
 خروس برکت و نشاط روستاییاب را در پی دارد:
ده خبر داد/ که صبح نو رسیده/ شباب ده به شادی/ دوباره شد روانه/ بیه   از پشت کوه بلند/ دوباره، زد سپیده/ خروس

ها شد/ دوباره شد از ووب/ دود سییاه برخاسیت/ بیه دنبیالش     سوی دشت و صحرا/ خوشحال و شادمانه/ تنور خانه
 (  13:  2833)ابراهیمی، بوی خوب

گویید:  ای دارد. ابراهیمیی میی  امیانه جایگاه ویژههدهد)پوپک( از پرندگانی است که در منطقه آذربایجاب، بنا بر باور ع
:  2833ابراهیمیی،  «)آورددر بعیی از روستاهای آذربایجاب، مردم معتقدند که صدای هدهد شادی و خوشبختی میی »
آور شیادی  ی ابراهیمیی اسیت. هدهید پیغیام    (. هدهد، دارای بیشترین بسامد از میاب پرندگاب مطرح شده به وسیله11

 کند:ب را به زندگی امیدوار میاست و انسا
داد/ از هُدهُدی نشست بر سنگی/ داد بال و پر به دست باد/ هُدهُد از صدای گرم خود/ زنیدگی بیه قلیب سینگ میی     

 ( 18)هماب: ای قشنگ بودای که پای سنگ بود/ غننه شکفته پای سنگ/ مثل غننهصدای گرم او شکفت/ غننه

داند. اعتقاد به این بیاور  آور میمی با تأثیرپذیری از باور عامه، آب را پیک شادیپوپک، نام دیگر هدهد است که ابراهی
 عامه و همننین، شکل ظاهری این پرنده، پوپک را در بین کودکاب آذربایجانی محبوب ساخته است:

/ رفتیه  اش آهنگ شادی داشت/ در زمین و آسماب انگار/ زندگانی رنگ شادی داشتخواند بر سنگی/ نغمهپوپکی می
 (  20:  2833)ابراهیمی، های شاد آب پوپکآب روزها، اکنوب/ نیستم من دیگر آب کودک/ مانده اما باز در گوشم/ قصه
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-تر، پشت گندمنار/ پیرمردی بر سر تپه/ بود سرگرم تیالش و کیار/ پیوپکی میی    ای سرسبن/ آب طرفشد تپهدیده می

 2833)ابراهیمی، ن و آسماب انگار/ زندگانی رنگ شادی داشتاش آهنگ شادی داشت/ در زمیخواند بر سنگی/ نغمه
 :11  ) 
 
 کودکانه .  بازی4

های مختلف قابل طرح و تفسیر اسیت. ایین   ی ابراهیمی نمودهای گوناگونی داشته و از دیدگاهبازی در شعر کودکانه
واقعی کودکاب به شعر راه یافتیه؛ امیا   های کودکانه است که از دنیای نوع سرگرمی در اغلب موارد، صرفاً نمودار بازی

ایین نیوع    شیود؛ هایی از بازی در شعر این مخاطباب وجود دارد که بنیاد آب در فرهنگ عامه روستایی دییده میی  نمونه
ی بیاب هنری با مخاطب کودک، بازی نمیادین اسیت.   بازی، از نمودهای مهم رشد ذهنی کودک است. نخستین نمونه

ین کودکی که مهارت زبانی رشد کافی نکرده است، نوعی کارکرد معنایی و انتقال معنیا را نیین   این نوع از بازی در سن
توجه کرده و با استفاده از نماد، به انتقال  (. ابراهیمی، در شعرِ خویش به این نوع بازی233: 2833در بردارد)پوالدی، 

د به آب اشیاره کیرده، مثیالی اسیت کیه اغلیب       ای که ابراهیمی در شعر خومعنا و فرهنگ عامه دست زده است. بازی
 اند و جای در فرهنگ عامه دارد:های خود، در توضیح بازی نمادین آوردهروانشناساب در کتاب

: وقتیی کیه   2831زدم به صحرا )ابراهیمی، تاختم به هر جا/ هی هی کناب و خوشحال/ دل میبا اسب ووبی خود/ می
   بنه بودم(

 
 گیرینتیجه 

تواند به نیازهای روانی مخاطب پاس  دهید.  اهمیّت و کارکرد شعر کودک در آموزش و ایجاد سرگرمی، میگذشته از 
توصیف روستا و فرهنگ رای  در آب، با ایجاد پیوند ذهنی بین مخاطب و شاعر و ح ّ مشترک بین آب دو، نیازهیای  

ادگیاهش اسیت کیه از فحیوای اغلیب      سازد. شعر ابراهیمی، توصییف هنیری ز  روحی و روانی کودک را برآورده می
شود. تصویرسازی او از زادگاهش محدود به توصییف عناصیر طبیعیی نیسیت؛ بلکیه      های آب دیده میاشعارش نشانه

های آب، از قبیل فرهنگ عامه، آداب و رسوم و ... به تصویر کشیده است؛ به همین دلیل است روستا را با تمام ویژگی
مند. ابراهیمی از طریق توصیف روستا مفاهیم مرتبر بیه فرهنیگ و باورهیای عامیه را بیه      نامی« شاعر روستا»که او را 

ی خانواده و طیف وسییعی از باییدهای فرهنگیی را بازتیاب داده     های دیرینهکودکاب انتقال داده است. اشعار او سنّت
ای عامیه نیین در اشیعار کودکانیه     هشود. باوری آب در اتّحاد و کمک به دیگر اعیای خانواده دیده میاست که نمونه

ی ظرفیت ذهنی و قدرت درک کودکاب مطرح شده است و ابراهیمی جایگاه خاصی دارد؛ البته این باورها در محدوده
ها  امید و شادمانی کودکاب را به همراه دارد. بازی از دیگر نمودهیای فرهنگیی مرسیوم در روستاهاسیت کیه      ذکر آب

 ر شعر ابراهیمی آمده است و ریشه در ناخودآگاه جمعی افراد دارد.منطبق با نیازهای مخاطباب د
از -ی نگرش شاعراب ایین حیوزه   افناید تفاوت اساسی در شیوهآننه بر اهمیّت پرداختن به روستا در شعر کودک می

ی کیه  با شاعراب بنرگسال است. ابراهیمی عامدانه وشم خود را به فیای سیاسی و حوادث اجتمیاع  -جمله ابراهیمی
ی وشم کودک روستا را توصییف کنید؛ حیال    با روحیّات کودکاب سازگاری ندارد، بسته است و سعی دارد از درینه

 های سیاسی قرار گرفته است.این که در شعر بنرگساالب طبیعت و روستا در اختیار تمثیل
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