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Abstract 

The child's literature must teach the audience the best thoughts and the most ideal 

goals and concepts in a pleasant way. Poetry, as a part of child's literature, is a good 

tool for this purpose due to its listening pleasure and extraordinary capacity. This 

article has been compiled to express the content and structural disorders of the 

poems of six Persian books in the elementary period. The study results show that the 

lyrics' theme is more a repetition of naturalism and epic regardless of the message. 

The presence of some authors in different foundations, repeated use of a poet's 

poems, repetition of themes, repetition in the format and music of poems, lack of 

attention to the different needs of students, writing flaws, lack of awareness of the 

overall development of the child, etc. are a set of factors described in this article. 

This applied research, using the descriptive-analytical method, examines the 

order of texts of elementary school textbooks. The content unit is context. The 

statistical population includes Persian books (read) from the first to the sixth grade 

of elementary school, and statistical samples are parts of Persian books from 

elementary school that are in the form of verse. The method of collecting 

information, documents and bookshops is a question that this research has raised in 
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the idea of answering the problems of a part of the Persian book that explains the 

shortcomings. 

Keywords: Elementary Persian Poems, Themes, Repetitions, Templates, and Poets. 
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  1 ابتدايي ةهاي فارسي دور تحليلي به اشعار كتابنگاهي 

  *مالك شعاعي

  چكيده
بخـش بـه   را با روشي لـذّت و مفاهيم ترين اهداف ادبيات كودك بايد بهترين افكار و ايدآل

 لذت شنيداريبه دليل  به عنوان بخشي از ادبيات كودكان، شعر .دهد آموزشمخاطب خود 
مناسبي براي اين منظـور اسـت. ايـن مقالـه بـا هـدف بيـان        اش، ابزار العاده و ظرفيت فوق

ي ابتدايي تـدوين شـده   فارسي دوره كتاب شش اشعار ساختاري و محتوايي هاينابساماني
گرايـي و حماسـه   تكـرار طبيعـت   تـر ي اشـعار بـيش  مايهدهد دروننتايج بررسي نشان مي

 از مختلـف، اسـتفاده مكـرر   هـاي   توجه به پيام است. حضور برخي از مؤلفين در پايه  بدون
شاعر، تكرار مضامين، تكرار در قالب و موسيقي اشعار، عدم توجه بـه نيازهـاي    يك اشعار

ي كـودك و ...  جنبـه آموزان، ايرادهاي نگارشي، عـدم توجـه بـه رشـد همـه     مختلف دانش
بـه روش   ياربرداست.اين پـژوهش كـ  مجموعه عواملي است كه در اين مقاله تشريح شده

واحد مضـمون و   دوره ابتدايي را بررسي نموده نظم كتب درسي متون تحليلي، ــ توصيفي
 تـا  اول پايه) بخوانيم( فارسي هايكتاب آن، شامل آماري (زمينه) است. جامعه فحوا ،محتوا
 در كه است ابتدايي دوره فارسي كتب از هاييبخش آماري هاي نمونه است و ابتدايي ششم
است پرسشـي كـه    اي خانه كتاب و اسنادي اطالعات، گردآوري روش.استآمده نظم قالب

ي پاسخ بدان برآمده برشمردن مشكالت بخشي از كتاب فارسي است اين تحقيق در انديشه
  شود. ها، راهكارها تشريح ميكه با طرح كاستي
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  . مقدمه1
ي فردوسـي، آثـار نظـامي، عطـار، مولـوي، خاقـاني،       نامهشاهكارهاي ادبي از جمله شاهدر 

مشروطه   ودك وجود دارد اين امر در دورههايي از توجه به ادبيات ك سعدي، جامي و ... رگه
هجـري   13رسـمي از اواخـر قـرن     رونق يافت و نگارش كتاب كودكان در ايران بـه طـور  

نظران بر اين باورند ادبيات نوين كودك در ايران همزمان بـا  شود. برخي از صاحبمي  آغاز
رد توجه و استقبال قـرار گرفـت   شدن تعليم و تربيت در آموزش و پرورش ايران مو رسمي

وجـو نمـود بـه همـين دليـل،      ي تعلـيم و تربيـت جسـت    آن را بايد در تاريخچه ةپيشين  لذا
 .اندبيستم را قرن توجه ويژه به كودك نام نهاده  قرن

 ،عاطفـه نيـز جـز   شـعر  و آهنگ، قرابت خاصي دارد  ليتخبا احساس، كودكان زندگي 
لذا از ظرفيت شعر در ساختار آموزش كودكان نبايـد غافـل بـود و بـا      نيستو وزن،  ليتخ

هاي فردي، اجتماعي، توان بسياري از مهارتي شاعران، ميتوجه به كثرت و قدرت قريحه
ي آموزش ابتدايي، زش داد. زيرا توجه به متون نظم در دورهآموزشي و ... در قالب شعر آمو

ي لغات، تلفظ، درك زبان، نگهداري ذهني مفاهيم به افزايش ميزان صحبت، تقويت گنجينه
آمـوزش اخـالق غافـل بـود زيـرا       نمايد. حتي نبايد از ظرفيـت شـعر بـراي   و ... كمك مي

ي اخالق بـراي  ازده سالگي را مرحلههاي بين هفت تا دوكُلبرگ، سال«شناساني چون  روان
) همچنين توجه بـه اشـعار كتـب    262: 1393(سيف و همكاران، ». كندكودكان توصيف مي

) 296: 1391(كرين، ». كار كرد مثبتي را براي گفتار خودمحورانه ايجاد كند«تواند درسي مي
ن اسـت تـا   در نتيجه به رشد شخصيت كودك كمك نمايد. بدين منظور، اين پژوهش، بر آ

ي ابتـدايي در  دوره (بخوانيم)هاي محتوايي و ساختاري اشعار شش كتاب فارسي نابساماني
عار هـر شـاعر، گـروه مـؤلفين،     هاي: قالب، موسيقي، بسـامدهاي شـعري، ميـزان اشـ    حوزه
  هاي نگارشي و نگرشي و ... مورد بررسي قرار دهد.  كاستي

است و از دو بخـش نظـم و   گ جامعه فرهن ياز محورها كه پيداست ادبيات يكيچنان
توجه تر مورداش، بيشالعادهنثر تشكيل شده، بخش نظم به خاطر اثرگذاري و ظرفيت خارق

حد داري ايراداتي است كه در ابتداييي دوره) بخوانيم( فارسي هايكتاببوده اين بخش در 
توان بدان اشاره شده تا: اول، يادآوريي براي مؤلفين باشد، دوم، اين ايرادات در كتـب فـوق   

ي حساس بيش از پـيش  انه محققين و منتقدين بدين حوزهموشكافمرتفع گردد، سوم، نگاه 
  معطوف گردد.
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   تحقيق ةپيشين و نظري مباني. 2
سطوح آموزشـي اعـم از تكميلـي،    كساني كه در نظام آموزشي فعاليت دارند نسبت به تمام 

ي تخصص خويش، دغدغه و احساس تعهد دارند زيرا عالي و آموزش و پرورش، در حوزه
ي زماني هفت تا است. دورهترين ركن تعالي هر جامعه نظام آموزشي، زيربنا، اساس و مهم

  ي (دوره نظام آموزش ابتدايي) رايازده سالگ

كنند ... در گذاري ميو مبادي علم و دانش نام دوره آموزش مقدماتي و يادگيري اصول
ناسـب بـا ظرفيـت در فـرد     كـاري يـا پركـاري و يـا كـار مت     اين دوره عـادت بـه كـم   

نـد. (سـيف و   مامـي   نيـز پابرجـا  سالي  آيد و در طول زندگي آينده و بزرگ مي  وجود به
  )235: 1393همكاران، 

ابتدايي از زوايـاي مختلـف    بدين منظور، بخش منظوم كتب فارسي (بخوانيم) شش پايه
سـوختگان ايـن   هاي اين حوزه تبيين گشته تا شايد قضـاوت دل است و كاستيبررسي شده

ريزي آتي اين حوزه ثمربخش باشد. در اين وادي همراه خود سازد به اين اميد كه در برنامه
  باره تحقيقات مختلف ديگري نيز صورت گرفته:

بررسـي و تحليـل سـاختار و    «ي ) در مقالـه 1399(، سـجاد و همكـاران   في بهـزادي جن
 كالسـيك ( شـاعر  دوره و جنسـيت  وزن،» هاي فارسـي دوره ابتـدايي  محتواي اشعار كتاب

آنـان   پـژوهش  انـد. نتـايج  ابتـدايي بررسـي كـرده    دوره فارسي هايكتاب اشعار) معاصر  يا
 گانهشش هايدوره با متناسب شاعران جنسيت و وزن قالب، اشعار، انتخاب در كه داده نشان

  .است نشده چنداني توجه و دقت كودك، رشد هايويژگي و دبستان
ابتدايي  دوره فارسي هايكتاب محتواي تحليل«) مقاله 1398كرامتي، انسي و همكاران (

  اند.نوشته» فرهنگي انقالب هاي شوراي عاليشاخص اساس بر
 فارسـي  اشـعار  محتـواي  تحليـل «) در مقالـه  1396نيازيان، مليحـه و كاميـان خزايـي (   

 عاطفـه  و زبـان  هـاي   مؤلفـه  به محتوا تحليل طريق از» عاطفه و زبان اساس بر ابتدايي  دوره
  اند.پرداخته ابتدايي دوره فارسي هاي كتاب محتواي

 فارســي كتــاب تحليــل و تبيــين«) در مقالــه 1395كريمــي، محمدحســن و همكــاران (
 بـا  ابتدايي ششم كتاب فارسي ، محتواي»گفتمان انتقادي تحليل چارچوب در ابتدايي  ششم

 آشـكار  اظهـار  يمؤلفـه  بدين نتيجه رسـيدند كـه   كردند تحليل ليوون ون الگوي از استفاده
  است. شده تصويرسازي پنهان اظهار و حذف هاي مؤلفه از  بيش
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 دوره يفارس هايكتاب اشعار تحليل و بررسي«نامه ) در پايان1389عليزاده، پورچيستا (
 و معيـار  1160 بـا  شـعر  58 از» نوجوان و كودك ادبيات معيارهاي و اصول منظر از ابتدايي
 و 18/93بـا   اسـت  برابـر  كـه  دارد مطابقت معيار و مالك 1081ادبي، رشدي، زباني، مالك

  .82/6با  است برابر كه ندارد مطابقت معيار و مالك  79
هايي كاربردي، روشن پيشنهادها صورت گرفته، طور كلي تفاوت اين مقاله با پژوهشبه
مشـكالت  جانبه براي تأثيرگذارترين بخش كتـب فارسـي بـه منظـور اعـتال و حـل       و همه

  است.   آن
  
  اشعار كتاب فارسي كالس اول ابتدايي .3

هاي فارسي ابتدايي (به استثناي اول دبستان) با ستايش خداونـد در قالـب   آغاز تمامي كتاب
 4ي در صـفحه » اي خداي مهربـان «است. در كتاب فارسي اول دبستان، شعر شعر بيان شده

اي اسـت الزم اسـت چـون    است و در آغاز كتاب نيست اين شعر كه تحميديه آمده 1نگاره 
  آورده شود.  1ها در صفحه ساير پايه
ب منظـوم  است بر همه پيداست كه معيـار اد شعر فارسي اول دبستان پنج مصرع  اولين

  :بيت است نه مصرعكالسيك، 
 برم پيش خـدا دست مي   با اين دو دست كوچكم
 دعـــا كــنم دعـــا دعـــا   بــا دل پــاك و روشنـــم
 هــاي مــرا   بشنو دعــا    باز اي خـداي مهربــان  
ـــا    دعــا بـــراي مـــادرم  ــه شـــادي باب ــا ب  دع

 بــه جــان مـــا وفــا بــده   هـا صفــا بــده   به خانه
  )4: 1395و همكاران،  شلدره، حاجيان (اكبري

  سان است:اصل اين شعر بدين
 برم پيش خدابا اين دو دست كوچكم دست مي

ــنم  ــاك و روش ــا دل پ ــا    ب ــا دع ــنم دع ــا ك  دع
 مــرا هــاي   خـداي مهربـان بشنـو دعـا بـاز اي 
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بيت عالوه بر قافيه، داراي رديف  11بيت تمامي اشعار كتاب فارسي اول دبستان،  51از 
بيش از يك خاطر افزون ساختن موسيقي، رديف  اند) گاهي به/. اشعار مردف20نيز هست (

  كه در بيت زير رديف است:» را دارم دوست«كلمه است مانند 
 دوست دارم پاكت راخاك خوب و    تدوسـ  دارم من يك دنيا خاكت را

  )47: 1395شلدره، حاجيان و همكاران،  (اكبري

هـا،  حدود يك سوم از غزليـات آن در بررسي ديوان شاعراني چون حافظ، شهريار و ... 
عنوان شورانگيزترين بخش اشعار، داراي رديف است پس موسيقي اشعار ابتدايي انـدكي   به

چند در اين كتاب عالوه بر رديف گـاهي  ي موسيقي است. هرضعيف است زيرا تكرار پايه
در » داري هم«است نظير  از حاجب (رديف قبل از قافيه) نيز براي اوج موسيقي استفاده شده

  بيت زير:
 دريـا  هـم  بسـتان داري  هم باغ و   صحرا هم هم كوه و جنگل داري

  (همان)

) بـر  33/0بيـت؛   51بيـت از   17در كتاب فارسي اول ابتدايي پنج شعر از سيزده شـعر ( 
ــع  ــول ف ــا مفع ــع ي ــن اســت وزن مســتفعلن ف ــار(«ل ــانيم«، 25ص» ان ــا كودك ، 63ص » م

» جشن بهمن«) و دو شعر: 108ص » پيغمبر ما«و  85ص » دريا«، 73ص » درآسمان  جشن«
فعـولن)  – (بر وزن مسـتفعلن » شاديم و پاك و خندان«(بر وزن مفاعلن فعولن) و  100ص 

دارند و با پنج شعر ديگر از يك بحرند يعني بيش از نيمـي از  كه در يك هجا با هم تفاوت 
اشعار كتاب فارسي اول دبستان از يك بحرند و تنها وزن و ريتم متفاوت در اين كتاب شعر 

كه در علم عروض اوزان شاد لن مفعولن مفعولن است در حاليلن فعفع 47ص » اي ايران«
است و ريمي يكسان  وجود دارد كه مغفول مانده و ...» مفتعلن مفتعلن فاعلن«بسياري نظير: 

  گزايي بر آن حاكم است.بر كل كتاب سايه افكنده يكنواختي روح
  

 شـــادي بابـــا دعـــا بـــه مـــادرمدعـــا بـــراي 
 بـده صفـا بـده بـه جــان مــا وفـا     هـا بـه خانه

  (؟)
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  محتواي اشعار كتاب فارسي كالس اول ابتدايي 1.3
ديگـر  بي اسـت و هـر كـدام بـا هـم     ي پنج شعر آغازين كتـاب داراي تـوازن مطلـو   فاصله
نشـين نيسـت گـاهي    ديگـر دل بـاهم  ي شعرهالهصفحه فاصله دارد اما در ادامه، فاص  هفت
) 63و ما كودكـانيم   47) گاهي پانزده صفحه (اي ايران47و اي ايران 43صفحه (زردآلو   سه

  افتد.ميان اشعار فاصله مي
هاي اين  از لحاظ محتوايي آوردن دو شعر از يك شاعر با مضمون واحد يكي از كاستي

هاي اصـلي شـعر كـودك در    از ستون« كتاب است درست است كه مصطفي رحماندوست
) او ورد زبـان  25(ص » انـار «عر ) و شـ 18: 1392، زارع بيـدكي ( »آيـد  ايران به حساب مي

بـا انـدك    43اي است اما آوردن شعر زردآلـوي رحماندوسـت در صـفحه    كرده تحصيل  هر
ـ  ، با توصيفاتي چون: رويش زرد/  تب»انار«فاصله با شعر  ه تنهـا  دار است/ ... بيمار اسـت ن

... در ايـن بخـش از كتـاب در     مستحن نيست بلكه با رسالت كتـاب، روحيـات كـودك و   
  است زيرا   ستيز
 هاست.ها براي آن سرشت پاك كودكان ايجاب كننده توصيف زيبايي. 1

 هاي جهان تأثير منفي در ذهن و روان كودك دارد. توصيف زشتي. 2

دهد و زنـدگي   و زيبانگري سوق مي ها، كودك را به سوي زيباانديشي وصف زيبايي. 3
 )136: 1395كند. (محرمي و همكاران،  تر مي را براي كودكان شيرين

هاي ضمني نظير  مايه كه در اين دو بيت، با شعر انار از لحاظ الفاظ، پيام، درونضمن اين
  اشاره به قدرت خدا و ... قابل قياس نيست.

 دار اسـت تـب  لپش سرخ   تـاسـ  بيمـار  زرد رويش
ــ   بورو هم خوشهم خوش ــو رخـزرد و سـ  زردآلـ

  )47: 1395شلدره، حاجيان و همكاران،  (اكبري

از » تــر از مــادر مهربــان«و » راه مدرســه« دو شــعر بــا عنــوان: 33و  11بــاز در صــفحه 
هاي هر دو شعر، پدر و مادر است و خصوصيت پـدر  نژاد آورده كه شخصيتشعبان  افسانه

و مادر و پيام شعر، مهرباني است (مهرباني شعر دوم اندكي توسعه يافته) لذا وجود يكـي از  
  كند. كه از يك شاعرند، كفايت مياين دو 
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بيت (تقريباً نصف آن) در مورد طبيعت است كه در اين بـاره   25بيت اين كتاب،  51از 
از مفـاهيم و واژگـان نظيـر؛     ه، در پرداختن به طبيعت نيـز جـاي بسـياري   اندكي مبالغه شد

  اسم پرندگان مختلف و ... خالي است.  بهار،
  
  . اشعار كتاب فارسي كالس دوم4

ز تـو   يهمـه هسـت   يا«و پنجم دبسـتان  » سرآغاز يننام تو بهتر يا«آغاز كتاب دوم دبستان 
باره سـرآمد اسـت سـرآغاز     يندر ا ياست اگرچه نظام يگنجو يهر دو از نظام» شده  يداپ

از اشـعار   توان يو م يستن يبندهبا وجود كثرت شعرا، ز ي،با شعر نظام يهدو پا يكتاب فارس
بـا نـام و    يهزار سال آغاز سخن در شعر فارسـ «با عنوان:  نيايصف تدر كتاب نصر يگراند

  .كتاب افزود يبهره برد و به تنوع و غنا» حمد خداوند
صورت رسمي مصرع و بيت در دوره ابتدايي از اولين شعر كتاب فارسـي دوم ابتـدايي   

و  85ص » ي مـا اي خانـه «، 22ص » هـا سـتاره «شود در اين فارسي تنها سه شـعر  آغاز مي
اسـت بـالتبع اوزان نيـز     شـده مصرع نمـايش داده به صورت نيم 91ص » پرستوهاي شاد  با«

وزن در اين كتاب مستفعلن فع است كـه پركـاربردترين   ترين صورت رسمي دارند و كوتاه
  وزن كتاب فارسي اول دبستان بود.

هـارم، پـنجم و ششـم وزن هجـايي     هـاي فارسـي سـوم، چ   در اين كتاب چـون كتـاب  
  ندارد. (البته در كتاب فارسي كالس اول وزن هجايي وجود دارد)  وجود

ي اسـت در فارسـي   وي اشـعار در قالـب مثنـ   بر خالف كـالس اول ابتـدايي كـه همـه    
، سـه شـعر در قالـب چهارپـاره:     »يار مهربان«ابتدايي عالوه بر مثنوي، اولين قالب غزل   دوم

» كاريدرخت«و اولين دوبيتي » با پرستوهاي شاد«و » مثل يك رنگين كمان«، »پرسي احوال«
  خورد.به چشم مي

بيـت   51عنـوان شـعر در    13كه در كتاب فارسـي كـالس اول   ي بس شگفت ايننكته
بيت شعر وجـود دارد بـه عبـارت     39عنوان با  9است اما در فارسي كالس دوم تماماً   آمده

درصد از آمـار   31ها و حدود درصد از آمار تعداد بيت 5/23ديگر به جاي افزايش، بيش از 
اسـت (نيـايش    صـفحه كـاهش يافتـه    1است. تعداد صفحات كتاب نيز ها كاسته شدهعنوان

تـدايي، در كـالس اول ابتـدايي    درس كتـاب فارسـي كـالس اول و دوم اب   عنوان آخرين  به
  است.) 114واقع شده اما در كالس دوم در صفحه  115  صفحه
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نظامي اولين شاعر كالسيك است كه در فارسي كالس دوم از او در قالـب دو بيـت بـا    
وم همچون شده ديگر اشعار كتاب فارسي كالس دنام برده» اي نام تو بهترين سرآغاز«مطلع 

  سراي معاصر است.كتاب فارسي كالس اول مربوط به شاعران كودك
  

  نگاهي به محتواي كتاب فارسي دوم  1.4
بيـت،   3» اي ايـران «در مقايسه كتاب فارسي اول با دوم، در كالس اول سه شعر حماسـي:  

بـه   بيت آمده اما در فارسي دوم اين امر 6» جشن بهمن«بيت و  3» شاديم و پاك و خندان«
تـر از نيمـي از   مگرايي كـه كـ  است. طبيعت بيت تقليل يافته 4به » ي مااي خانه«يك عنوان 

بيـت   51عنـوان و   13كه كل كتـاب   ليحابيت در 25عنوان،  6گيرد ( برميفارسي اول را در
ــوان از  5اســت) در فارســي دوم  ــوان و  9عن ــل ب 24عن ــت از ك ــوزه 39ي ــت در ح ي بي

  است. اوج خود رسيدهاست و اين امر به   طبيعت
شود و كه هر درس تقريباً مشخص است در چه ماهي از سال تدريس ميبا توجه به اين

اين دو، تقـارن وجـود    اند لذا شايسته است بينها با تقويم رسمي در ارتباطبرخي از درس
 از عيـد (كـه در كـل دوره   » هـاي شـاد   با پرسـتو «داشته باشد اما در كتاب فارسي دوم شعر 

ه) سخن به ميـان آمـده از مجمـوع    ساله ابتدايي همين يك بار در شعر بدان اشاره شد  شش
ــاردهمي     17 ــن درس، چه ــي دوم، اي ــاب فارس ــد   درس كت ــد از عي ــت و بع ن درس اس

تري است. شود در حالي كه آخر اسفند براي تدريس آن زمان مناسب و اثربخش مي  تدريس
اب فارسـي دوم اسـت ايـن درس در    آخرين و هفدهمين درس كت» كاريدرخت«يا درس 
اسـفند روز   15شـود در حـالي كـه در تقـويم رسـمي كشـور       ماه تـدريس مـي   ارديبهشت

كاري است و تدريس اين درس در اين زمان باعث انگيزه و تشويق كودك بـه ايـن    درخت
كنـد و تـؤام   كار و به نوعي حفاظت و دخالت و مراقبت كودك از محيط زيست ايجاد مـي 

خـورد  ها با عمل همراه دارد. اين مسأله در كتاب فارسي اول نيز به چشم ميشهساختن اندي
درس  22، درس بيستم كتاب اسـت (كـل كتـاب    100در صفحه » جشن بهمن«براي نمونه 

ول دبسـتان كـه بعـد از مقدمـه و     است) بر اساس برنامه پيشنهادي آموزش كتاب فارسـي ا 
شود. قرار گـرفتن  در فروردين تدريس مي از شروع درس فارسي اول آمده، اين درس  پيش

ي فجر با شرايط زماني و اجتمـاعي  اين درس به عنوان درس پانزدهم و تدريس آن در دهه
  يابد. آموز جايگاه اين شعر و محتوا و ارزش آن را بهتر درمي سازگارتر است و دانش
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سـت هـر كـدام    ماندونژاد و مصـطفي رح كه در كتاب فارسي اول از افسانه شعبانچنان
ــالس دوم     دو ــي كـ ــاب فارسـ ــده در كتـ ــعر آمـ ــعر،  9از شـ ــوان شـ ــوان از  2عنـ عنـ

  است.   شريف يميني  عباس

  1جدول 

شاعراني كه در يك پايه 
  دو شعر دارند

يميني  ي رحماندوست (اول ابتدايي)، عباسنژاد (اول ابتدايي)، مصطفافسانه شعبان
  وسي (ششم ابتدايي)شريف (دوم ابتدايي) سعدي (پنجم ابتدايي) و فرد

شود و اين امر البته گاهي از يك شاعر تا سه شعر در كتاب فارسي يك پايه هم ديده مي
  است. از لطف كتاب كاسته

  2جدول 

  فردوسي (پنجم)، نظامي (ششم) و سعدي (ششم)  شاعراني كه در يك پايه سه شعر دارند

  
  اشعار كتاب فارسي كالس سوم. 5

مصـرع اسـت؛ يعنـي     ل بـه صـورت نـيم   شد، تمامي اشـعار كـالس او  تر ذكر كه پيشچنان
مصـرع  است. در كالس دوم تنهـا سـه شـعر بـه صـورت نـيم      مصرع در دو سطر آمده  يك
است. در كالس سوم به جاي آشنا ساختن كودك بـا صـورت رسـمي شـعر و تـرك        آمده

ر شـعر  شـود و چهـا   مصـراعي اضـافه مـي   مصراعي، مجدداً اشـعار نـيم   تدريجي نمايش نيم
  است. مصراعي استعمال شده نيم

اسـت ايـن شـعر    به كار رفتـه » ايران عزيز«اولين شعر نو در كتاب فارسي سوم با عنوان 
بيـت) اسـت و    48ايـن كتـاب (   هاي كالسـيك پاره تقريباً برابر با تعداد كل بيت 43داراي 

خواهـد  گـويي مـي  اطناب ممل دارد و  اين آغاز براي شعر نو نه تنها جذاب و فريبا نيست 
آموز عجين نمايد از سوي ديگر آوردن سـه بـار   ي تنفر با شعر نو را در سرشت دانشريشه
هـاي شـعر و ... فضـايي    ، افزودن عالمت تعجب در پايـان برخـي از پـاره   »آه«ي جملهشبه

تر ذكر شد، اين امر با فضاي كتاب و شـرايط ذهنـي   كه پيشبار ترسيم نموده، چنانحسرت
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وز همخواني ندارد. شش صفحه بعد از اين شعر، دوبـاره يكـي ديگـر از بلنـدترين     آم دانش
گويي   آمده» وطن«ي ابتدايي است با عنوان ي دورهشعرهاي حماسي كتاب كه اولين قصيده
  اند. برآمده - بدون توجه به مضامين مختلف - نويسندگان فقط در انديشه پر كردن كتاب

هاي ايـن دو دوره بـا   وره سه ساله تقسيم شده اگر كتابدوره شش ساله ابتدايي به دو د
  شود.هم مقايسه شود توازن در استفاده كمي از اشعار ديده نمي

  
  محتواي اشعار كتاب فارسي سوم  1.5
رود  كه ذكر شد نيمي از اشعار فارسي پايه اول و دوم پيرامون طبيعت است انتظار مـي چنان

ها گنجانده شود اما رنگ شود و مضامين ديگري در كتابهاي باالتر اين موضوع كمدر پايه
تر نيز گشته و به صورت مستقيم اشعاري با متاسفانه اين رويه نه تنها ادامه داشته حتي وسيع

است. در ي طبيعت در فارسي پايه سوم آمدهو ... درباره» بهاران«، »دريا«، »مثل باران«عنوان: 
تـر و   قي، و ... در پوششي از طبيعت ارائه شـود پسـنديده  اين پايه اگر مضامين مذهبي، اخال

تـري بـراي درك مفـاهيم    مخاطب (كودك) امكـان تجربـه ذهنـي كـم     تر است زيرامنطقي
دارد، لذا بايد با ابزارهاي مختلف، اين مفاهيم را براي كودك، عيني و ملموس كرد و   انتزاعي

اده برد پس گرايش به طبيعت بـراي  از طبيعت براي شناساندن و توصيف خداوند و ... استف
سبز  لحظه«و » ش، خداوند رنگين كمانستاي«نظير درس ...  بيان مضامين ديني، اجتماعي و

در كالس چهارم بهتر از اشعاري است كه تنها پيرامون » ستايش خدا«در كالس سوم و » دعا
  طبيعت است. 
ت. ايـن عنـوان در   نيسـ ، انتخاب اين عنـوان هنـر مـؤلفين    »ي سبز دعالحظه«در درس 

  است: بيت شعر است و متأسفانه حذف شدهكه در حقيقت شاه پاياني آمده  بيت
 ها و خدا زنند بين دل ها پل مي دست   »لحظه سبز دعا« كنند ها گل مي شاخه

هاي سه پايه اول ابتـدايي، جـاي اشـعار بـازي كـه نيـاز روح كـودك و        در اشعار كتاب
به عنوان اولين عنوان   2،»بازيهم«خالي است اگر شعري با عنوان اقتضاي سن اوست، واقعاً 

گيـرد؛  شود در حقيقت هيچ بازيي صـورت نمـي  با محتواي بازي، در كالس سوم آورده مي
بـرد و كـودك   اندازد آب آن را به مكان ديگر ميسازد و به آب ميكودكي قايق كاغذي مي
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ي قايق را بشناسـد يـا حتـي ببينـد در     ي اوليههكه سازندبيند بدون آنديگري آن قايق را مي
  ي كالس دوم:3»دريا«گونه كه در شعر شود هماناو مي» بازي! هم«رؤياي خود 

 دريا اي تو سوي آيم سوي تو مي   زيبـا  قـايقي  با من در خيال خود
  )85: 1395شلدره، حاجيان و همكاران،  (اكبري

خطرناكي دارد و تنهـا بايـد در خيـال خـود     كودك مورد آموزش، گويي بيماري مسري 
ي زماني هفت تا كه دورهشود. در حالينميكه اشعار بازي كودك ديدهبازي كند. ضمن اين

گـذاري  شناسان، سن بازي نيز ناماز ديدگاه روان«يازده سالگي (دوره نظام آموزش ابتدايي) 
  ) 236: 1393(سيف، ». است شده

ي اول ابتدايي در وصف طبيعت مي از اشعار كتب سه پايهتوان گفت نيبه طور كلي مي
بي) اسـت. در ادبيـات منظـوم ايـن     ي ديگر آن حماسي و تعليمي (و به ندرت مـذه و نيمه
ــه ــالم) هوي    س ــيهم الس ــه (عل ــت ائم ــه مظلومي ــارم، درس  پاي ــالس چه ــت و در ك داس

در مورد پيامبران (پنج بيت) تنها شعر پيرامون پيشوايان مكتب اماميه است. » رحمت  هماي«
است لذا تنوع مضـامين در   مده(چهار بيت) آ» پيغمبر ما«فقط شعري در كالس اول با عنوان 

  شودنمي ي قبل آن ديده سوم ابتدايي و دو پايه كتاب

ي اول، كودكان  شان اين است كه در وهله ي كودكان و نوجوانان هدف نويسندگان ويژه
يـا بفهمنـد و حـس كننـد و در     اننـد يـا بشـنوند    هـا را بخو  هـاي آن  و نوجوانان نوشته

ها و مفاهيمي كه در نهاد ايـن   شان اين است كه به ياري اين نوشته نهايي، هدف  مرحله
ها وجود دارد، به شادي، سالمت جسم و روح، بهزيستي، رشد ايمـان و اعتقـاد،    نوشته

و خوشـبختي   رشد تمايل به مبارزه با طبقات ستمگر و اقشار فاسد و در جمع، آسايش
وجــود بياورنــد و يــا در هــا را بــه ي ايــن كودكــان و نوجوانــان كمــك كنــد، يــا همــه

ها سهمي داشته باشند و يا بر آن باورنـد كـه در آينـده، در خـدمت      آوردن اينوجود به
  )27: 1364(ابراهيمي؛  ي بشري باشند.هاي واال هاي ملي و انساني و آرمان انديشه

بر خـوردار نيسـت در فارسـي اول     وردن اشعار از نظم منطقيسه پايه اول ابتدايي در آ
دوم  است. برخالف نيمـه آمده 11ي سوم عنوان و در فارس 9عنوان شعر در فارسي دوم   13

  عنوان شعر وجود دارد. 22عنوان و ششم  19عنوان، پنجم  14كه در كالس چهارم 
هـا  تمام اين كتـاب  است؛ عنوان آخرين درسها هم لجام گسيختهتعداد صفحات كتاب

و در كـالس سـوم    114، در كالس دوم 115در كالس اول در صفحه » نيايش«يعني درس 
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ز مشـهود اسـت و درس مـذكور در    است ايـن نابسـاني در سـه پايـه دوم نيـ      128صفحه 
اسـت. (يعنـي    114و در كالس ششم صفحه  140چهارم و پنجم هر دو در صفحه   كالس

  قياس با پايه پنجم و حتي چهارم)  اي پايه ششم درصفحه 26كاهش 
  
  اشعار كتاب فارسي كالس چهارم. 6

اولين شعر نـو در كتـاب سـوم دبسـتان     دقيقاً به اندازه » باران«در اين كتاب دو شعر نو (كه 
هـاي فارسـي   پاره است) و يـك غـزل وجـود دارد كـه دومـين غـزل كتـاب        43است كه 

بيت به استثاي  95دبستان است بقيه اشعار همگي مثنوي است. اشعار كالس چهارم با   دوره
پاره)، دو برابر اشعار كالس اول و سوم و تقريباً سه برابر شعرهاي كالس دوم  55اشعار نو (

  است. 
اش، هبـر غنـاي كتـاب افـزوده ولـي بـه نـام سـرايند        » گيـر آرش كمـان «انتخاب شـعر  

» اميد«طور كه نامي از مؤلف شعر است. (همان اي نشدهين اشارهتر كسرايي، كوچك  سياوش
هاي كمي از آن شعر آمده كاش اوالً به جاي  همين كتاب برده نشده) و پاره 107در صفحه 

ريختند كردند پيرمردها اشك ميهمه نگران و منتظر، ... مادران دعا مي«توضيحات شعر مثالً 
) 56: 1394(بهـروان و همكـاران،   » كردند و ... .. نگاه ميگير .تابي آرش كمانكودكان با بي
  آمد: متن شعر مي

  آور لشكر ايرانيان در اضطرابي سخت درد
  ديگر دو دو و سه سه به پچ پچ گرد يك

  كودكان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگين كنار در
  كم كَمك در اوج آمد پچ پچ خفته

  خلق چون بحري بر آشفته به جوش آمد خروشان شد به موج افتاد 
  برش بگرفت و مردي چون صدف

  از سينه بيرون داد
  )501، 2: ج 1387(لنگرودي، 

تر از متن نثر كتاب فارسي ابتدايي است. اجحاف به تر و جذابزيرا متن اين شعر روان
ي تخته سنگ بزرگـي ايسـتاد؛   آرش رو«ادبيات فارسي است كه به جاي شعر پايين بگويي: 
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بازوان و تن نيرومند خود را به همه نشان داد و گفت: خوب ببينيد در بدن من هيچ نقص و 
  )57: 1395پازكي و همكاران،  شلدره، نجفي (اكبري» عيبي نيست.

رش سـپاهي مـرد آزاده/ بـه تنهـا     منم آرش/ چنين آغاز كرد آن مرد بـا دشـمن/ مـنم آ   
گيـرم شـهاب تيـزرو تيـرم/ مـرا       نداري كمـا  ان را اينك آماده/ كمانتركش، آزمون تلخت  تير
ي امـروز، زور و پهلـواني نيسـت/     بر/ و لـيكن چـاره   است آتش پر/ مرا باد است فرمان  تير

  )501- 502، 2: ج 1387رهايي با تن پوالد و نيروي جواني نيست (لنگرودي، 
اي نيامـده انـدك   كـه هـيچ فاصـله   » انهباز باران با تر«رود بين اين شعر و ثانياً انتظار مي

  شد تا صفاي حماسي آن با شعر باران شسته نشود. اي ايجاد ميفاصله
  

  چهارم ةبررسي محتواي كتاب فارسي پاي 1.6
دهـد شـومي ايـن خبـر تـا      تان مـي ، كالغـي خبـر از آمـدن زمسـ    »خبر داغ«در درس اول 

  است:   جايي
 حوصله شد سبزه خميازه كشيدبرگ بي   دل هر غنچه تپيد رنـگ گلبـرگ پريـد   

  )17: 1394(بهروان، نازيال و همكاران، 

اسـت،  ي منفي معرفي شده به عنوان چهره قهرمان اين داستان يعني كالغ در فرهنگ ما
صفاتي چون: خبرچين، زشت، سياه، حسود، دزد، بدجنس و ... در ذات اوست. شعر بعدي 

اسـت. زاغ كـه از خـانواده    » اغروبـاه و ز «كتاب فارسي چهارم، داستان قـديمي و معـروف   
د. در ايـن شـعر، زاغـي كـه پنيـري      هـاي دزدي و ... كـالغ را دار  است همان ويژگي  كالغ

  دزد:اي نوين پنيرش را ميدزديده، ديگري با شيوه  را
ــدا     اين جهان كوه است و فعل ما ندا ــداها را ص ــد ن ــا آي ــوي م  س

  )114: 1، ج 1387(مولوي، 

گزاست اين  اي، بدون شك روحهيچ فاصلهي منفي بيپيرامون يك پرنده آوردن دو شعر
سـويي كـاش بـه مأخـذ ايـن شـعر        گر محتواي سخيف يك اثر آموزشي اسـت. از امر بيان
 فرانسـوي  روبـاه و كـالغ   يفسـانه ي اشد كه ايـن شـعر ترجمـه   يك سطر اشاره مي  درحد
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Le Corbeau et le Renard  اسـت كـه   فرانسـه   نـويس  حكايـت   ، مشهورتريندو الفونتنژان
  .اند ايرج ميرزا و نير سعيدي هم اين شعر را ترجمه كرده، يغمايي حبيب بر عالوه

ستم در حق ادبيات دفاع مقدس اسـت گـويي   » اتفاق ساده«توجه به ادبيات پايداري با 
ي يك رزمنده از نگاه مؤلفين فراتر از آن همه رشادت و شهامت و شهادت و ... اسـت  نامه

اش نبايد به راحتي كنار زده شود و به داستان بسيار ضعيفي از خاطرهادبيات جنگ با هزاران 
ــ    ــروري اس ــه ض ــن نكت ــر اي ــردد ذك ــنده گ ــازدهم  آن بس ــم، درس ي ــالس شش ت در ك

به انشايي منظوم در قالب شعر نو، شهدا بـه خورشـيد، شـقايق، چـراغ،     » خورشيدند  شهدا«
اسـت و ايـن تمـام    ماننـد شـده   ي بيست در دفتر قلبداستاني پر از حادثه و زيبايي و نمره
  ي ابتدايي است.ادبيات دفاع مقدس در نظم شش پايه

سال دانست بـه جـز   توان گفت پايه چهارم ابتدايي مرزي بين ادبيات كودك و بزرگمي
سرا اثري نيست و بزرگان ادب فارسي آبادي از شاعران كودكنيا و پروين دولتشكوه قاسم

ريار و شاعران ديگري چون ايرج ميرزا، سياوش كسرايي، چون فردوسي، مولوي، عطار، شه
  يابند. پروين اعتصامي، حبيب يغمايي، براي اولين بار در اين كتاب تجلي مي

  
  . كتاب فارسي كالس پنجم7

آمده در پشت جلد كتاب نيز » سرود ملي«كتاب فارسي پنجم، درسي با عنوان  48در صفحه 
پـاره اسـت    7ه و شـعر مـتن   پـار  8جلـد   كـه شـعر روي  مجدد تكـرار شـده ضـمن ايـن    

ايمان ماست پيامت اي امام در متن يك پاره ولي در جلد دو پاره است) و تكـرار    فر (بهمن
شود براي مثـال  است. در متن كتاب نيز تكرارهاي ديگري ديده ميهمواره از قصورات بوده

  ن آن عبارتند از:هاي آغازيآمده، بيت» خرد و دانش«در پايان فارسي پايه چهارم درس 
 بود برنا پير دل ز دانش   توانا بود هركه دانا بـود 

ــه دانــش گــراي       و ...ب
  )128: 1394(بهروان، نازيال و همكاران، 

هـا مجـدداً   فارسي پنجم اين بيـت » خرد رهنماي و خرد دلگشاي«درس  32در صفحه 
  است.تكرار شده
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ــه درس ي پايــه 11در صــفحه » معرفــت آفريــدگار«درس  ــوا ب ششــم، از لحــاظ محت
ضـمن  » ي سبز دعالحظه«فارسي سوم شبيه است ــ اگرچه  71در صفحه » سبز دعا   لحظه«

دعا، به نماز نيز اشاره دارد و اولين و آخرين شعر پيرامون نماز اسـت ـــ يكـي از ايـن دو     
  حذف گردد بهتر است.

  
  كتاب فارسي كالس ششم. 8

كنـد امـا در قيـاس بـا     جـاد مـي  در درون اهـل ادب اي  اشعار فارسي كالس ششم استغنايي
ي اخير ـ فارغ از هر نگاه سياسي و ... ـ نوشته شده ضـعيف    هايي كه در همين سده فارسي

  رسند.به نظر مي
بتــدايي در حقيقــت بايــد فارســي اي هــاي فارســي دورهي اوج و كمــال كتــابنقطــه

» بـاران «درس  72ي د. در صـفحه ششم باشد و ضمن كمال محتوا از عيب مبرا باشـ   كالس
چهار دوبيتي ذكر شده كه مورد اول و دوم آن از باباطـاهر اسـت چهـارمين دوبيتـي نيـز از      

، دو بيـت  »مفاعيلن مفاعيلن فعـولن «تر ندارد پور است. دوبيتي يك وزن بيشمصطفي علي
يقـت  كه از سيدحسن حسيني است و محتوايي شبيه دوبيتي دارد در حق» باران«سوم درس 

رباعي است زيرا وزن آن اولين وزن رباعي يعني: مستفعل مستفعل مسـتفعل فـع يـا همـان     
  است.» حول و ال قوة اال باهللاال«

 مشب و روز ور،غوطه تو مرحمت در   دان لـبم ـده بـه گلـ  ـاي نام تو روييـ 
ــاران   ام در خاك طلـب، بـذر دعـا كاشـته     ـــت ب ـــو اجاب ـــم مــي را ت  طلب

  )72: 1395و همكاران، پور مقدم  (قاسم

  با مطلع » ي هنرميوه«درس پانزدهم با عنوان 
 از جــور تبــر، زار بناليــد ســپيدار      آن قصه شنيديد كه در باغ، يكي روز

  )98(همان، 

: 1373اسـت (اعتصـامي،   » بردرخت بي«اوالً عنوان اين شعر در ديوان پروين اعتصامي 
با مضمون شعر منافات دارد و » ي هنرميوه«عنوان  ) كه عنواني سهل و ممتنع است، ثانيا255ً

داراي بـار معنـايي   » هنر«و » ميوه«ي سازد، ثالثاً هر دو واژهي تهكميه ميبه حقيقت استعاره
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نـد بـودن بنـابراين چنـين عنـواني      يكساني هستند ميوه، هنر درخت است و هنر يعني بروم
  شود.   تنها بديع نيست نوعي تعقيد يا ضعف تأليف از آن احساس مي  نه
  

  ديگر ةنگاهي به برخي اشعار كتاب فارسي ششم در قياس با پنج پاي 1.8
جا كه دوران كودكي و نوجواني بهترين سنين فراگيري مفاهيم اساسي زنـدگي اسـت،   از آن

 - باشــد. (حكيمــيداشــته ي يــاددهي و تعليمــي ادبيــات كودكــان و نوجوانــان بايــد جنبــه
) يكي از مفاهيم تعليمي عشق به ميهن و دفاع از آن و تالش در جهت 34، 1386  كاموسي،

همـه از خـاك پـاك    «كتاب فارسي ششم، درسي با عنوان  56ي تعالي آن است. در  صفحه
از محمـدتقي بهـار در   » وطـن «ن از ايرج ميرزا آمده اما شبيه اين مضـمون بـا عنـوا   » ايرانيم
هـاي  ايـن دو شـعر گـاه مصـراع    شـود در  مـي كتاب فارسـي سـوم نيـز ديـده     101  حهصف

) 101: 1395پازكي و همكاران،  شلدره، نجفي (اكبري مادر خويش را نگهبانيمآمده:   تكراري
  يا مضامين شبيه به هم دارند:) 56: 1395پور مقدم و همكاران،  (قاسم

ما كه اطفال  )101: 1395كي و همكاران، پاز شلدره، نجفي (اكبري ما همه كودكان ايرانيم
   )56: 1395پور مقدم و همكاران،  يرانيم (قاسماز خاك پاك ا يم همهدبستان ينا

شلدره،  چون نياكان باستاني خويش (اكبريشود: ميدر هر دو شعر تفاخر به نياكان ديده
ــي ــاران،   نجف ــازكي و همك ــديم دو 101: 1395پ ــار ق ــم ) يادگ ــيم (قاس ــد  ران ــور مق م و پ

  )56: 1395  همكاران،
  شودمياند در هر دو ديدهحب وطن كه از ايمان دانسته

 همــه در بنــد ديــن و ايمــانيم    مـوطني ت وـمل رـدر فك هـهم
  ) 101: 1395پازكي و همكاران،  شلدره، نجفي (اكبري

ـــا   يمان اسـتزِ ا كه حب وطن چون ـــاً  مـ ــيقينـ ـــمل اـز اهـ  يمانيـ
  )56: 1395همكاران، پور مقدم و  (قاسم

  كند.لذا آوردن يكي از اين دو كفايت مي
تـر بـر محـور    ذكر اين نكته ضروري است اشـعار حماسـي شـش پايـه ابتـدايي بـيش      

اسـت؛ مـثالً: در كتـاب فارسـي     شـده الوطن است و راه اطنـاب در ايـن زمينـه گرفتـه     حب
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، در پايـه دوم  111 صـفحه » نـدان شـاديم و پـاك و خ  «و  47صفحه » اي ايران«ابتدايي   اول
» وطـن «و  95و  94صـفحات  » زيـز ايـران ع «، در كـالس سـوم   85صفحه » ي ماخانه  اي«

» سرود ملي«، در كالس پنجم 54- 57صفحه » گيرآرش كان«، در كالس چهارم 101  صفحه
اي ، اشعار متفرقه52- 53صفحات » اي ايران«، 50نامه در صفحه هايي از شاه، بيت48صفحه 

، 68صـفحه  » دوسـتي وطـن «است، آمده 58و  56در صفحات » دفاع از ميهن«كه در درس 
، جمعـاً  56صـفحه  » پـاك ايـرانيم   همه از خـاك «، در كالس ششم 76صفحه » سراي اميد«

دوستي در اين شـش پايـه   پاره (مصرع) شعر نو  پيرامون وطن 96بيت شعر كالسيك و   40
پاره شعر نو)  41بيت شعر سنتي و  15است (وجود دارد كه تقريباً نيمي از آن در پايه پنجم 
هـاي   كـه سـاير زمينـه   كاهد در حـالي ها مياين موضوع واحد و گاه تكراري از غناي كتاب

  ادبيات تعليمي مهمل يا كم فروغ است.
  
  ابتدايي ةهاي دور شاعران كتاب. 9

است. در برخي يكي از ايرادات محتوايي برخي از اشعار، استفاده مكرر از اشعار يك شاعر 
ها دو شعر از يك شاعر آمده شايد استفاده از شـعر دو شـاعر در تمـام دوره ابتـدايي     از پايه
ي مالل است مايه پذير باشد (اگرچه منطقي نيست) اما در يك پايه دشوار است. آنچهتوجيه

ان آموزان و ديگر شاعران است؛ درمياستفاده از سه شعر يك شاعر كه اجحاف در حق دانش
ي ) تنها اين امر درباره3ها آمده (جدول شماره شاعري كه در دوره ابتدايي سه شعر از آن 9

  مولوي پذيرفتني است.
ي ابتدايي آمده شعر از او در دوره 4شريف كه عباس يمينيپاسخ مانده آيا اين سؤال بي

س باشـد. بـا ايـن قيـا    تـر مـي  تهتـر و برجسـ  شـعر اسـت شـاخص    3از مولوي كـه داراي  
توان با شاعران بزرگي چـون، عراقـي، سـنايي، انـوري، جـامي،      شريف را نمييميني  عباس

  ها برده نشده، مقايسه كرد.  ثالت و ... كه هيچ نامي از آنصائب، نيما، اخوان
شعر آمده تقريباً برابر با كل شاعراني اسـت كـه از    6يا  5يا  4ها چهار شاعري كه از آن

  است. ها يك شعر آمدهآن
شـاعر آن كالسـيك و    9اسـت كـه   دهشـاعر اسـتفاده شـ    67در اين شش پايه، از شعر 

  توجهي به ادبيات كهن است) ي معاصر است. (اين آمار بيانگر كمشاعر مربوط به دوره  60
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  3هاي فارسي ابتدايي جدول شاعران كتاب

  نام شاعران  تعداد شعرها

شاعراني كه داراي 
  يك شعرند

سنتي  5نفر =  24(
  معاصر) 19

كالس اول علي اصغر نصرتي و كبري هاشمي/ كالس دوم افشين اعالء/ كالس سوم، 
نسرين صمصامي، مجيد مالمحمدي/ كالس چهارم، عطار، نامعلوم، حبيب يغمايي، 

گالب، دهخدا،  گل سياوش كسرايي، گلچين گيالني/ كالس پنجم، ناصرخسرو، حسين
الس ششم شيخ محمود شبستري، هوشنگ ابتهاج (سايه)، محمدجواد محبت/ ك

ابواقاسم حالت، نادر ابراهيمي، محمدرضا تركي، حافظ، باباطاهر، سيدحسن حسيني، 
  پور و سلمان هراتيمصطفي علي

شاعراني كه داراي 
  شعرند  دو

)، شكوه قاسم 2و  1بار اول ابتدايي)، جعفر ابراهيمي (فارسي پايه  2نژاد  ( افسانه شعبان
) 5و  3)، بيوك ملكي (5و  3)، محمد تقي بهار (3و  2محمود پوروهاب ()، 4و  1نيا (

  )6و  4و شهريار (

شاعراني كه داراي 
  شعرند  سه

)، مصطفي 3و  2، 1)، محمود كيانوش (فارسي 5و  4، 1پروين دولت آبادي (فارسي 
 )، ناصر5و  3، 1)، اسداهللا شعباني (فارسي 2رحماندوست (فارسي اول دوبار و  فارسي

 4، 3)، ايرج ميرزا (فارسي 6و  4، 3پور (فارسي )، قيصر امين3و  2، 1كشاورز (فارسي 
  )6و  5، 4اعتصامي (فارسي  ) و پروين6و  5، 4)، مولوي (فارسي 6و 

  )،3دوبار و  2، 1شريف (فارسي عباس يميني  با چهار شعر
  سه بار)، 6و  5، 1نظامي (فارسي   داراي پنج شعر
  دو بار) 6سه بار  5، 4سه بار) و فردوسي (فارسي  6دوبار  5، 4(فارسي  سعدي  داراي شش

تـر نيسـت زيـرا يـك     المعـارف كـم  جا كه ارزش يك كتاب درسي از يـك دايـره  از آن
توان مطالـب  المعارف، ميالمعارف مرجعي براي محققين بوده كه بدون وجود آن دايره دايره

هـا  المعـارف كـه تعـداد مـراجعين بـه دايـره     وجو نمود ضـمن ايـن  را از منبع اصلي جست
طور هاي درسي قابل قياس نيست پس هماني تأثيرگذاري آن با كتاباست و دامنه  محدود

المعارف، گروهي از محققين برجسته در آن حوزه حضـور دارنـد   كه براي تدوين يك دايره
و استادان بزرگ در تأليف كتب درسي، شوراي نويسندگان (مؤلفان) الزم است از سرآمدان 

شـش پايـه ابتـدايي مـورد بررسـي      هاي درسي زبان و ادب فارسي باشند. اگر مؤلفان كتاب
ـ          واقع ان جـزء مـؤلفين   شود در پايـه چهـارم فقـط دو مؤلـف وجـود دارد كـه يكـي از آن

مؤلـف دارد دو نفـر آنـان در     ي ابتدايي است. پايه سـوم و پـنجم فقـط چهـار    پايه  هرشش
. حقيقتاً به استثناي دو تا سه نفر از اعضـاي گـروه مؤلفـان، بقيـه در     پايه حضور دارد  هردو

كـن اسـت اشـعاري سـروده باشـند      انـد برخـي از گـروه مـؤلفين مم    نامادبيات فارسي گم
شـان ادبيـات   ي تحصـيلي شعرشان ربطي به ادبيات كودك ندارد ثانياً تخصص و رشـته   اوالً

 بايـد  كسـاني  ن و ادبيات فارسي باشـند. فارسي نيست و گروه مؤلفين بايد متخصص در زبا
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 و اندكرده تدريس هاپايه آن در هاسال خود دانش، بر عالوه كه بنويسند را درسي هايكتاب
لـذا، انتخـاب افـراد در تـدوين      باشـند  آشـنا  درسي پايه هر نيازهاي و هاويژگي شرايط، با

و مسائلي از اين قبيـل باشـد.    درسي نبايد بر اساس گرايش سياسي، حزبي، زدوبندها  كتب
خاطر حرمت افراد از ذكر نام خودداري شده اما مخاطبان به ويژه معلمان، ايـن حقيقـت    (به

  اند.) تلخ را به خوبي متوجه شده
هـا حضـور   كاش در گروه مؤلفان افرادي كه در حوزه نگارش تبحر دارند در تمام پايـه 

  باشند. داشته
  

  گرايي و شعر كودك طبيعت. 10
شـود و شـاعران   مـي ها در سه پايه اول ابتدايي ديدهي طبيعت و فصلاشعار مختلفي درباره

سال  هاي طبيعت و جهان آشنا كند. بر خالف شعر بزرگ سعي دارند كه كودكان را با زيبايي
شود و شاعر هاي جهان ذكر ميسخن از نكوهش دنيا است، در شعر كودك زيبايي كه اغلب

هاي ابتدايي بـه سـوي هـدفي    انگيزد اين امر در كتابدر مظاهر آن برمي كودكان را به تأمل
گرديده  فراهم» نقاش دنيا«س سوم با درس شده مقدمات اين هدف در كالخاص سوق داده

شـود. ايـن مسـأله در    مـي كه با باغ زيباي پر گل و برگ درختان و ... پي به نقاش آن بـرده 
ايه چهارم توصيف طبيعت فرصـت مناسـبي بـراي    رسد. در پ كالس چهارم به اوج خود مي

ي آغاز كتاب با عنوان كه تحميديه شاعر و كودك در جهت خداشناسي فراهم آورده تا جايي
گـري  هاي طبيعي و بهار، اوج خداشناسـي جلـوه  در قالب توصيف پديده» ستايش خداوند«

  است:  نموده
 او نشان اسـت بهار و باغ و گل از    خدا در رنگ و بوي گل نهان است

  ) 8: 1394(بهروان و همكاران، 
  رسد:اين مضمون در كالس ششم به اوج خود مي

 بلبل و قمري چه خواند، ياد خداونـدگار    كند هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي
  )11: 1395پور مقدم و همكاران،  (قاسم

تـر و  مضمون آن قـوي  شود بايدميهاي باالتر شعري آوردهي طبيعت در پايهاگر درباره
اش، رغم عنوان فريبنده علي» ي گلرقص باد و خنده«تر باشد اما در كالس پنجم شعر كامل
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ي ديگري در خود نهفته ندارد فقط درباره آمدن زمستان و پس از آن بهار است و هيچ نكته
رسـي  نمايد زيـرا در كتـاب فا  و اين بازگشت، بسيار نپخته بوده چنين شعري حشو قبيح مي

كـه از  در  كـالس سـوم چنـان   » بهاران«خبر آمدن زمستان و شعر » خبر داغ«كالس چهارم 
ي پـنجم  شـعر بـا مضـمون زمسـتان و بهـار، در پايـه       و اسمش پيداست درباره بهار اسـت 

  حقيقت نوعي ابتذال است.در
در » رقص باد و خنده گل«در كالس چهارم از شعر » ستايش خداوند«بدون شك شعر 

تـر اسـت و در حقيـت بايـد     قـوي  انـد بسـيار  آباديپنجم كه هر دو از پروين دولتكالس 
رقص باد و «سرايان فاصله گرفت و نيازي به شعر اندك با دنياي شعر كودك و كودك اندك

  نيست.» خنده گل
شـود  پردازي در كالس چهارم به اوج خـود نزديـك مـي   حال كه شعر كودك و طبيعت

سـرا  در پايه پنجم، يا به اندازه پايه چهـارم از دو شـاعر كـودك   رفت شعر كودك انتظار مي
سرا به ككه در پايه ششم فقط يك شاعر كودگرديد ــ چنان تر ميشد يا حتي كماستفاده مي

ـــ امـا در پايـه پـنجم از     » اي وطـن «نام نادر ابراهيمي وجود دارد آن هم با شعر حماسـي  
پـروين   - 2از او آمـده)،  » اي ايران«در پايه اول شعر اسداهللا شعباني (كه  - 1شاعراني چون: 

بـال در  «بيـوك ملكـي    - 3شـود)،  مـي  آبادي (كه تا ايـن پايـه سـه شـعر از او ديـده     دولت
نظمـي و  .. شـعر آمـده كـه اوج بـي    و .» كاجسـتان «محمـدجواد محبـت    - 4، »پرستوها  بال
  تفاوتي نسبت به محتواي اشعار است. بي
  

  زاغ و سيمرغ. 11
» 2فرهنـگ بـومي   «ل چهارم فارسي پايه پـنجم، پـس از درس دوازدهـم بـا عنـوان      در فص

شـعر فردوسـي،   آمـده اوالً شخصـيت و   » فردوسـي فرزنـد ايـران   «بالفاصله متني با عنوان 
نامه با آثار حماسي بزرگ دنيا گاه كه شاههاي انواع ادبي آناست نه بومي، ثانياً در كتاب  ملي

ي نامه برتر از همـه شود شكوه شاهئيد، مهابهاراتا و رامايانا سنجيده ميچون ايلياد، اديسه، انه
نماينـد كـه آثـار بـزرگ حماسـي دنيـا را       اين آثار است حتي فردوسي را گاهي محكوم مي

تـوان  نامـه را بـه يـك اعتبـار مـي     شاه«است نامه همت گمارده خوانده سپس به سرودن شاه
هاي مدون حماسي پيش از خود به وجـود  مبناي كتابي ثانوي قلمداد كرد، زيرا بر حماسه
  ) در حقيقت فردوسي و شعرش جهاني است نه بومي!72: 1383(شميسا، » است. آمده
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در » فردوسي فرزند ايران«نامه در درس ي فردوسي و شاهسطر توضيح در باره 4پس از 
اسـت اوالَ در  دهآمـ » زاغ و سـيمرغ «كتاب فارسي پنجم عنواني برجسته به نام  91ي صفحه
اي بـه نـام زاغ   شـود پرنـده  مـي نامه هر جا كه سيمرغ به عنوان يار زال ديدههاي شاهداستان

است اگر زال را » زاغ«است نه » زال«نامه  وجود ندارد و قرين سيمرغ در ادبيات به ويژه شاه
ل با زاغ نوعي نامه، بين سفيدي مو و بدن زازاغ بگيريم ضمن اهانت به خانداني پهلواني شاه

باشد » زال و سيمرغ«بار است بنابراين عنوان درس بايد استعاره تهكميه گرفته كه باز شماتت
هاي درسي در تضاد است برخي بر اين باورند اين اشتباه با رسالت كتاب» زاغ و سيمرغ«نه 

 هـاي مرجـع ماننـد   كتاب«هاي ديني بايد مصون از خطا باشند هاي درسي چون كتابكتاب
هـاي مقـدس دينـي، آثـار حقـوقي بـه       هاي درسي، مـتن  ها، كتابالمعارف ها، دايرهفرهنگ
ان حاصـل شـود كـه مـتن بـدون      هاي مكرر و دقيق نياز دارد تـا كـامالً اطمينـ   خواني نمونه
  ) 83: 1381(آذرنگ، » است.  غلط

  
  نگارش و عالئم ويرايشي. 12

بنا بر  ،هر شعرياست.   ي از وزن شعرآگاهترين عوامل مؤثر در خواندن شعر، يكي از مهم
عواطـف و   ،اي از احساسـات  پـاره  تاكند  مي ياقتضاي وزن خاص ،احساسات دروني شاعر

گاهي  آن وزن در حكم عالئم نگارشي است مفاهيم ذهني گوينده را به خواننده منتقل سازد.
نگارشــي در شــعر عالئــم دهــد بنــابراين وزن ســاختار قاموســي كلمــه را نيــز تغييــر مــي

م عالئـم نگارشـي اسـت. امـا در     شود و نيـازي بـدان نيسـت وزن آن در حكـ     نمي  استفاده
  است براي نمونه: اي لحاظ نشدههاي فارسي دوره ابتدايي چنين مسأله كتاب

در بيت زير گاهي از عالئم نگارشي استفاده شده كـه اگـر مـتن، نثـر هـم باشـد بـدان        
  عالمت كاما نياز نيست. » نرمي«ي احتياجي نيست؛ مثالً: بعد از واژه

 !»بخـت  راهي ده اي نيك ،كرم كرده«   : چنين گفت با سنگ سخت  ،نرمي  به
  )129: 1395(شعباني و همكاران، 

در پايان مصرع اول دو نقطه بياني (:) آمده در نثر هم به خاطر وجود مـتمم پـس از آن،   
خواني ندارد. با شرايط استعمال آن هم رود. عالمت نقل قولگاهي دو نقطه بياني به كار نمي

(.) اوالً استعمال دو حركت نگارشي تـوأم   پايان بيت هم عالمت تعجب (!) آورده هم نقطه
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در كنار هم اشتباه است و هر نشان، به خصوص نشان پايان جمله آهنگ و معني خاصي به 
  دهد. جمله مي

پاياني همين صفحه آمده با اصول عالمت نقطه كه در پايان اين بيت و بيت پنجم و بيت 
ي پايـاني و گـاه   ها گاه بعد از گيومهنگارش شعر منافات دارد. عالئم نگارشي در اين كتاب

است: شايد اين اتفاق هم روزي/ ناگهـان از بـراي    اي شدهآيد و اين امر سليقهقبل از آن مي
 ،بـا زبـان سـبز    /، شـكفتن اسـت  زنـدگي ) «112: 1395(شـعباني و همكـاران،   ». من افتـاد 
  )112: 1395پور مقدم و همكاران،  (قاسم». تاس  رازگفتن

) يـا  78(همـان،  » د.سـوز  ي مـا مـي   ست كـه در خانـه  ا چون چراغي«و در جاي ديگر: 
  (همان)» ماند. دفتر قلب من و تو مي  داخل«

يك فاصـله بـا بعـدش نوشـته شـود       تمامي عالئم نگارشي بايد بدون فاصله با قبل و با
  است. ي آغازين) اين امر نيز رعايت نشده ثناي گيومهاست  (به

» وجوجست«، »سرانجام«است گاهي فاصله نيز رعايت نشدهدر كتب فارسي ابتدايي، نيم
) 116(همـان  » و جـو  جسـت «)، 117(همـان،  » سـر انجـام  «) گـاهي 116و ... آمده (همان 

  است.  آمده
ام، با چهـار سـيم سـاخته شـده    «دارد: گاهي (،)، (!) و ... به ماقبلش چسبيده گاه فاصله 

  )117(همان، !» به من نگاه كن ) «116توانم ... (همان،  مي
  آزار است گاهي:هاي فارسي ابتدايي نيز بسيار دلنگارش كلمات در كتاب

  اند:ا نوشتهرا گاهي سرهم و گاه جد» خوشتر«ي واژه هاي فارسي،در كتاب
كه مـوران را،  )؛ 104: 1394(بهروان و همكاران،  تر استسطح آب از گاهوارش خوش

  )131: 1395(شعباني و همكاران،  قناعت خوشتر از سور

  مورد بسياري از واژگان وجود دارد: ها در نظمي اين بي

پـازكي و   شـلدره، نجفـي   ري(اكبـ  بازيسـت يـك نفـر هـم   / پس با مـن هـم   گفت»: هم«
  )131: 1395ي محبت و مهر و وفا تويي (شعباني و همكاران، ) همپايه35: 1395  اران،همك

)؛ 17: 1394شود: رنگ گلبرگ پريد (بهروان و همكاران، ميساخته» گل«تركيباتي كه با 
  ) و ...170: 1395ا (شعباني و همكاران، ه بوته گل بخندد بر سر گل



 137   )شعاعيمالك ( هاي فارسي دورة ابتدايي نگاهي تحليلي به اشعار كتاب

 

شـلدره،   (اكبـري  دادبلبـل شـفا مـي   را  گـل  گـي شود: دلتنميساخته» دل«تركيباتي كه با 
)، بسـيار  111(همـان،   گشـا و دريـا رام  آسـمان دل )؛ 85: 1395پـازكي و همكـاران،    نجفي
شـده در كـالس پـنجم     كه در كالس سوم جـدا نوشـته  » گشادل«ي است همين واژه  جالب

(شـعباني و  » خـرد دلگشـاي   خـرد رهنمـاي و  «اسـت:  عنوان درسي شـده و سـرهم آمـده   
  )32: 1395  مكاران،ه

: 1395(ارجمندرشـيدآباد و همكـاران،   » حـال خوش«اين مسأله در مورد وازگاني مانند: 
  ) و ... نيز وجود دارد.111: 1395پازكي و همكاران،  شلدره، نجفي )، (اكبري10
  

  گيري . نتيجه13
تناسـب  ها، كميت اشـعار بـه   ي ابتدايي، حجم كتابهاي فارسي شش پايهدر بررسي كتاب

اسـت. از لحـاظ   هاي تحصيلي، گاهي نه تنها رشد نداشته بلكه دچار كاهش شـده تعالي پايه
ترين محتـوا مربـوط   تر از فارسي كالس دوم است و ضعيفمحتوا، فارسي كالس اول غني

هـايي كـه در حـوزه شـعر     به فارسي كالس سوم است اين امر بيانگر آن است كه يا كتـاب 
  هايي وجود دارد. ست يا در گزينش اشعار كاستيكودك سروده شده ضعيف ا

اي تـؤام بـا تعـارض عالئـم نگارشـي و      و استعمال سـليقه » زاغ و زال«اشتباهاتي نظير 
  هاي درسي است.هاي كتابجدانويسي، يكي ديگر از آسيب

هـا  شود كه در يك پايه، دو شعر دارند در برخي از پايـه ميها شاعراني ديدهدر اكثر پايه
است. شاعران داراي سه، چهار پنج و شش شعر (پنجم و ششم) سه شعر از يك شاعر آمده
كه جاي بزرگـان ادب فارسـي چـون سـنايي و ...     در كل دوره ابتدايي وجود دارد در حالي

 شـد،  مـي  استفاده منبع شش از منظومه، اگر يك به بار مراجعه شش جاي خالي است و به
  بود. بهتر

آمـوز  جـا كـه دانـش   گرايي است از آنهاي فارسي طبيعتي كتابي محتوابخش عمده
ي اشـعار  مايـه توانـد بـن  امروز با گذشته بسيار تفاوت دارد لذا تنها آشنايي با طبيعـت نمـي  

خصوص از كالس چهارم به بعد، الزم است  گيرد ودر ژرفاي اشعار پيرامون طبيعت به  قرار
هبي و ... گنجانده شود، وضـع موجـود در ايـن    مفاهيم تعليمي از قبيل مضامين اخالقي، مذ

  باره ضعيف است. 
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عالوه بر طبيعت، بخش عظيمي از كتب درسي مربوط به ادبيات حماسي اسـت كـه در   
  است. تر به وطن توجه شدهاين باره بيش

تـر بـه   هـاي نظـري اسـت و كـم    تر مربوط بـه دانـش  ادبيات فارسي به وِيژه شعر بيش
هـاي عملـي در   هاي دوره ابتدايي پرداختن به دانششده در كتاب هاي عملي پرداخته دانش
  است.  ي شعر متأسفانه منتفي گشته حوزه

ي مانـدگار اسـت امـا اشـعار داسـتاني      ي داستان به خصوص براي كودكان، مايهجاذبه
  ها اندك است. كتاب

ع و توانـد تنـو  تصوير شاعران به جاي برخي از تصاويري كه پيـام چنـداني نـدارد مـي    
  جذابيت ايجاد كند.

  
ها نوشت پي

 

نامـه   قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه ة نامه دور اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  ول نيست.جديد لزوماً مورد قب

  در كتاب فارسي سوم چنين است: »هم بازي«كامل شعر . 2
 ب انداختآبرد و در  قايقش را لب رود   قـايقي كوچـك سـاخت    كودكي با كاغذ

 كـرد عبـور  داشت مـي  جا نآنيز  كودكي   بـــرد تـــا جـــايي دور قـــايق را نآرود 
ــايق را ــان ق ــد  ناگه ــر لــب ســاحل دي  دـشــادي روييــ گــل بــر لــب او ناگهـان    ب

 بازيستيك نفر هم گفت: پس با من هم   نگريســت بــا تعجــب اي قــايق رالحظــه
  )35: 1395پازكي و همكاران،  شلدره، نجفي (اكبري

  در كالس اول فقط دو بيت است بيت دوم آن در متن آمده بيت اول آن چنين است:» دريا«شعر . 3
 دريايي تو بهبه آبي پهناور و   زيبايي بسيار آرام و شادابي

  )85: 1395شلدره، حاجيان و همكاران،  (اكبري

  
  نامه كتاب

  ، تهران: انتشارات سمت.2، چ مباني نشر كتاب). 1381آذرنگ، عبدالحسين (
  آگاه. انتشارات: تهران ،5 چ ،كودكان براي نويسي فارسي بر اي مقدمه). 1364( نادر ابراهيمي،
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، تهران: اداره كل نظارت بر نشر 5، چفارسي دوم دبستان). 1395ارجمندرشيدآباد، زهرا و همكاران (
  و توزيع مواد آموزشي.

  ، تهران: انتشارات ترمه.1چ  ديوان پروين اعتصامي،). 1373اعتصامي، پروين (
، تهران: اداره 6، چ فارسي اول دبستان). 1395شلدره، فريدون، حاجيان، فردوس و همكاران ( اكبري

  كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي.
، تهران: 4، چ فارسي سوم دبستان). 1395پازكي، معصومه و همكاران (شلدره، فريدون، نجفي اكبري

  اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي.
ل نظارت بـر نشـر و   ، تهران: اداره ك2، چ فارسي چهارم دبستان). 1394بهروان، نازيال و همكاران (

  توزيع مواد آموزشي.
 ي ادبيـات دينـي)،   مباني ادبيات كودك و نوجوان (ويژه). 1386حكيمي، مهدي و كاموسي، مهدي (

  ، تهران: انتشارات آرون.1  چ
هاي زباني شعر كودك و سـطح لغـوي و نحـوي آن در    بررسي ويژگي ).1392(مريم ي، زارع بيدك

  ، يزد: دانشگاه آزاد اسالمي يزد.اشعار مصطفي رحماندوست و اسداهللا شعباني
نظارت بـر نشـر و   ، تهران: اداره كل 3، چفارسي پنجم دبستان). 1396شعباني، اسداهللا و همكاران (

  توزيع مواد آموزشي.
  ، تهران: انتشارات سمت.25، چ )1شناسي رشد (روان). 1393سيف، سوسن و همكاران (

 ، تهران: انتشارات فردوس.10، چ انواع ادبي). 1383شميسا، سيروس (

 ، تهران: اداره كل نظارت بـر 1، چ فارسي ششم دبستان). 1395پور مقدم، حسين و همكاران (قاسم
  نشر و توزيع مواد آموزشي.

نـژاد و  رجمـه غالمرضـا خـويي   ، تهـاي رشـد (مفـاهيم و كاربردهـا)    نظريـه ). 1391كرين، ويليام (
  ، تهران: انتشارات رشد.5رضايي، چ   عليرضا

  ، تهران: نشر مركز.5، چ 5). تاريخ تحليلي شعر نو، ج 1387لنگرودي، شمس (
، »ضامين قرآني در اشـعار كودكانـه جعفـر ابراهيمـي    بررسي م). «1395محرمي، رامين و همكاران (

  .130- 144، صص1قرآني، دانشگاه اراك، سال چهارم، شماره –هاي ادبي  پژوهش
، 15، چ 4و  1، شرح كريم زماني، ج شرح جامع مثنوي معنوي). 1387الدين محمد (مولوي، جالل

  تهران: انتشارات اطالعات.


