کارکرد های ادبیات کودک افغانستان
در ایران
مورد مطالعه :آثار نویسندگان افغانستانی ساکن در ایران

معصومهموسویان

چکیده
کشور ایران در همسایگی افغانستان ،بیشترین مهاجر افغان را نسبت به دیگر کشور های
جهان دارد .کودکان مهاجرافغان در ایران با مسائل مختلفی روبرو هستند .تعدادی
شاعر و نویسنده افغان در ایران اقدام به تولید و نشر ادبیات کودک برای کودکان
مهاجر هموطن خود در ایران کرده اند .پژوهش حاضربه میزان تطابق نیازها و مسائل
کودکان مهاجر افغان ساکن در ایران با ادبیات کودک تولید شده توسط نویسندگان
و شاعران افغان ساکن ایران می پردازد .برای رسیدن به این هدف در وهله اول با
استفاده از روش تحقیق کیفی ،راهبرد پژوهشی مطالعه موردی جمعی و مصاحبه به
عنوان تکنیک گردآوری اطالعات ،مهمترین نیازهای کودکان مهاجر افغان شناسایی
گردید .نمونهگیری به شیوه هدفمند بوده و چهارنفر از فعالترین شاعران و نویسندگان
افغان که دارای بیشترین متون منتشر شده در این زمینه بودند ،مصاحبه شدند .در
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مرحله بعد به ادبیات تولید شده توسط نویسندگان که در حوزه کودک مشغول فعالیت
بوده و هستند ،مراجعه و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی موضوعات مهم و موردتوجه
این آثارشناسایی گردید .نتایج نشان میدهد مضامین دینی و پرداختن به مفاهیم اخالقی
بیشترین موضوعاتی است که در این ادبیات (داستان ها و شعر ها) آمده اند .در حالی
که آموزش ،امنیت ،بهداشت و وضعیت معیشت از مهمترین نیازهای کودکان مهاجر
افغان در ایران است .مقایسه ادبیات تولید شده برای کودک مهاجر افغان با نیازهای
شناسایی شده در مطالعه کیفی میدانی ،بیانگر این نکته است که میان آثار تولید شده
و نیازهای کودکان شکاف آشکاری وجود دارد .لذا فلسفه وجود تولید این ادبیات و
کارکرد واقعی آن مورد تردید است و با هدف مورد نظر تولید کنند گان آن(شاعران
و نویسندگان افغان) مغایرت وجود دارد.
 -1مقدمه
کشور ایران به دلیل همسایگی با کشور افغانستان ،سالهاست میزبان تعداد زیادی مهاجر
از این کشور است و کودکان نیز تعداد زیادی از این مهاجران را تشکیل می دهند.
بعضی از این کودکان دارای کارت اقامت هستند و با مجوز های قانونی و تعداد زیادی
هم به صورت غیر قانونی زندگی می کنند .تعداد کمی از کودکان افغانستانی فرصت
و امکان آموزش و فراگیری سواد را دارند و در سال  1394پس از فرمان رهبر
جمهوری اسالمی اجازه قانونی آموزش برای همه کودکان افغانستانی صادر شده است
که تا اجرا شدن نهایی آن هنوز مسیر طوالنی پیش روست( .فارس،1394/۰۶/22 :
جزئیات ثبتنام و تحصیل دانشآموزان افغانستانی در ایران)
طبق آخرین آمار منتشر شده حدود  ۲میلیون و ۵۰۰هزار مهاجر افغانی در ایران حضور
دارند.یک میلیون نفر از این مهاجران در قالب طرح آمایش هستند به نحوی که کارت
حضور و اقامت دارند .حدود  ۴۵۰هزار نفر از آنان نیز گذرنامه دریافت کردند و
ورودشان به کشور قانونی است اما متأسفانه تعداد یک میلیون نفر از این افغانی ها به
طور غیر مجاز در کشور حضور دارند .ما در کشورمان  ۲۲اردوگاه ایجاد کرده ایم و
نیروی انتظامی به صورت روزانه آنان را از سراسر کشور جمع می کند و با تقبل هزینه
های بسیاری آنان را به مرز انتقال می دهد اما متأسفانه به علت کنترل نکردن دولت
های پاکستان و افغانستان کماکان آنان بازمی گردند.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه
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ما االن  ۲۲مرکز نگهداری اتباع بیگانه تحت عنوان اردوگاه داریم ،افزود :در ۱۹
استان کشور حضور مهاجرین افغانستانی ممنوع است و بقیه استانها نیز به تناسب حضور
اتباع غیرمجاز ،مقررات خاص اجرا می شود .تاکنون  ۳۵۰هزار دانش آموز و  ۱۱هزار
دانشجوی افغان در دانشگاه های ایران مشغول تحصیل هستند ۱۷ ،هزار نفر از فارغ
التحصیالن دانشگاه های ما هم از اتباع افغانستان هستند .تا سال  1390بیش از 400
هزار کودک افغانستانی در ایران از تحصیل باز مانده اند(.صدا و سیما،1394/2/22 :
 ۲.۵میلیون مهاجر افغانی در ایران)
کودکان افغانستان در مدارس ایران و مدارس خودگردان ،کتاب های درسی دانش
آموزان ایرانی را می خوانند و از آموزش خاصی درباره کشور خودشان برخوردار
نیستند( .مشاهدات میدانی نگارنده)
تعدادی از شاعران و نویسندگان افغانستانی در ایران در سال های اخیر به فعالیت در
حوزه ادبیات کودک به گویش فارسی دری پرداخته اند .آنها تعدادی کتاب به چاپ
رسانده اند و همچنین توانسته اند مجوز انتشار دو مجله دریافت کنند که این مجالت تا
شهریور ماه سال 1395به طور مرتب چاپ شده است .وزارت فرهنگ و ارشاد ایران هم
از انتشار این کتاب ها و مجالت حمایت کرده است .همچنین نهادی به نام« خانه ادبیات
افغانستان» در ایران تاسیس شده است که شعبه ای هم در کابل پایتخت افغانستان دارد.
خانه ادبیات افغانستان بیشتر در حوزه ادبیات بزرگسال کار می کند .بخش کودک و
نوجوان یکی از بخش های وبسایت این نهاد است اما فعالیت خاصی ندارد و به معرفی
مجله باغ پردازد و گاهی اخباری در این حوزه را منتشر می کند.
 -2پیشینه پژوهش
در خصوص وضعیت ادبیات کودک افغانستان در ایران تا کنون پژوهش مستقلی صورت
نگرفته است .کتابی با عنوان «تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان» ،حاصل پژوهش
«فاضل شریفی» از فرهیختگان افغان ،تنها منبع در زمینه تاریخ ادبیات افغانستان است
در این زمینه وجود دارد اما این کتاب هم وضعیت ادبیات کودک افغانستان را در همان
کشور بررسی کرده است و نه ایران .در محله کتاب ماه ادبیات کودک سال  93شماره 22
به بررسی وضعیت ادبیات کودک افغانستان می پردازد اما حوزه مطالعاتی او هم آثاری
است که برای کودکان در کشور افغانستان منتشر شده اند.
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در ارتباط با موضوع این پژوهش تنها مصاحبه ها و نشست های پراکنده ای در نشریات
مطرح شده است که در متن اصلی مقاله به فراخور موضوع بدان اشاره شده است.
 -3مبانی نظری
در تحلیل و ارزیابی موضوع مورد بحث این مقاله از نظریات «لسنیک ابرشتاین» و
«ژاکلین رز» بهره گرفته شده است .در اینجا دو نکته و مساله مهم ،مورد توجه است:
نکته اول ،مخاطب این آثار است .مخاطبی که ظاهرا کودک است .و نکته دوم موضوعات
و طبیعتا کارکرد های آثار ادبی تولید شده است .این دو مساله از هم جدا نبوده و با
یکدیگر کامال مرتبطند .در خصوص مخاطب و ارتباط آن با کارکرد ،لسنیک ابرشتاین
معتقد است« اگر نمی دانیم کدام کتاب ها ،کتاب کودکند ،چگونه خواهیم دانست که
بهترین کتاب ها برای کودکان کدام ها هستند؟ زیرا معنای «ادبیات کودک» ،در بنیادی
ترین مفهوم ،برای هر منتقدی که این عبارت را به کار می برد ،عبارت است از کتاب
هایی که برای کودکان مناسب اند و این مناسب بودن ،به ویژه از جنبه ارزشهای عاطفی
و اخالقی مطرح است (».ابرشتاین :1378 ،ص )294
رز می گوید «:ادبیات کودک بر این باور استوار است که کودکی وجود دارد که باید
مخاطب قرار داده شود و صحبت با او آسان است ...اگر داستان کودک در درون کتاب،
تصویری از کودک در داخل کتاب می سازد و ارائه می دهد ،به این دلیل است که کودک
بیرون کتاب را به چنگ آورد؛ کودکی که به این آسانی به دست نمی آید16».
لسنیک-برانشتاین هم به نظریه رز در مقاله خود اشاره می کند «:رز بر آن است که پیش
از هر چیز ،کودکان بر اساس طبقه ،نژاد ،خاستگاه های قومی ،جنسیت و عواملی از این
دست از هم جدا شده اند .اما بحث او از این تندروانه تر است :برای رز« ،کودک» سازه
ای ابداع شده برای نیاز های منتقدان و نویسندگان ادبیات کودک است و نه موجودی
علمی ،عینی و مشاهده پذیر .رز درباره نیاز های بزرگساالن ،با واژگانی فرویدی،
از جمله ناخوداگاه ،بحث می کند .بنا براین ،وی ،مسلما نمی خواهد بحث کند که
فرایند ساختن «کودک» یا کتاب برای کودک ،می تواند ،یا باید ،به سادگی متوقف
شود(».ابرشتاین :1378 ،ص )298
لسنیک در ادامه می گوید «:البته باید توجه داشت که باور به مفهوم کودک ،همچون«سازه»،
به معنای زائد و نامربوط بودن این مفهوم نیست .این گونه استفاده از سازه ،به عقاید
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فلسفی گسترده تر درباره شیوه کارکرد مفاهیم بستگی دارد19».لسینک همچنین معتقد
است که «خالف گروه های غیر توانمند مانند زنان که می توانند از طرف خود صحبت
کنند؛ بچه ها در تاریخ و فرهنگ چنین صدایی ندارند کودک در طبقه بندی جامعه
صدایی ندارد؛ زیرا بزرگساالن او را خاموش می کنند یا صدای او را می سازند».
(همان ،ص )36
 -4معرفی آثار شاعران و نویسندگان افغانستانی تولید شده در ایران برای کودکان و
نوجوانان
در این مقاله  5کتاب داستان و شعر و داستان و اشعار دو مجله آفتاب و باغ مورد
بررسی قرار گرفته است .و بررسی های نگارنده نشان می دهد که تقریبا این آثار
تمامی آن چیزی است که از سوی نویسندگان و شاعران کودک افغانستانی در ایران
برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است« .محمد سرور رجایی »یکی از فعال ترین
نویسندگان وشاعران افغانستانی ادبیات کودک که اکنون در ایران زندگی می کند،
مدیر مسئول مجله باغ و مسئول خانه افغانستان معتقد است «اگر به داشتههای ادبی
و هنری کودکان و نوجوانان خود در یک صد سال اخیر بنگریم ،متاسفانه باید گفته
شود که با احترام به شمار اندکی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان ،میراث داران
ادبی خوبی نداشتهایم.بسیاری از نشریهها آمدند و چند صباحی منتشر شدند و به محاق
فراموشی رفتند ( ».رجایی ،1395/2/5 ،بیتوجهی مسئوالن به ادبیات کودک و نوجوان
افغانستان)
آثار مورد بررسی:
 شهر رویاها مجموعه شعر از محمد کاظم محقی«شهررویاها»مجموعه 12شعر است ازمحمدکاظم محقی( )1391ودرصفحه شناسنامه
کتاب مشخص شده که این کتاب برای گروه سنی الف و ب(یعنی سنین زیر  7سال تا 9
سال) است .کتاب توسط نشر وابسته به افغانیان مقیم ایران به چاپ رسیده است.
چهار کتاب از محمد حسین محمدی .عناوین و خالصه این کتاب ها به شرح زیر است:
 « یک آسمان گنجشک »؛مجموعه شعربرای نوجواناندر این مجموعه  12شعر آمده و در شناسنامه کتاب گروه سنی ج( 10تا  12سال) ذکر
شده است.
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 «چتر های دلگیر»؛ مجموعه شعر نوجوانانمجموعه  12شعر است .تقریبا در تمامی اشعار به گویش دری است.
 «غچی غچی بهار شد»؛ مجموعه ترانه های افغانستان کودک15ترانه محلی افغانستان و همه به گویش دری سروده شده اند .برای کسی که به این
گویش مسلط نباشد ،فهم ترانه ها مشکل است.
 «بزک چینی »؛ داستان کودکماجرای بزی است که سه تا بچه دارد .گرگی در نزدیکی آنها زندگی می کند .روزی
بز از خانه به دنبال علف می رود و از بچه هایش می خواهد تا در خانه را به روی هیچ
کس باز نکنند .اما گرگ می آید و بچه ها را فریب می دهد و دو تا از آن ها را می
خورد .یکی که کوچکتر است پنهان می شود .مادر که بر می گردد ماجرا را از بچه
کوچک می فهمد .بز مادر پیش آهنگر می رود تا شاخ هایش را برایش تیز کند .سپس
به جنگ گرگ می رود و شکمش را پاره می کند و بچه هایش را نجات می دهد (.این
قصه در ایران به قصه بزبز قندی معروف است).
 داستان ها و اشعارمجله«باغ» منتشر شده در سال  2016با مسوولیت محمد سروررجایی و سردبیری باهر بیانی .مجله باغ یک ماهنامه است که تا کنون  55شماره منتشر
شده است اما دسترسی به همه شماره ها امکان پذیر نبود و تنها  10شماره موجود بود
که از آن میان  20شعر و  5داستان را شامل می شد.
 داستان ها و اشعار مجله «کودکان آفتاب» منتشر شده در سال  2016با مسوولیتحسین سوختانلو و سردبیری نادر موسوی از این مجله تا کنون  4شماره منتشر شده
است 4.که مجموع  10شعر و  5داستان مورد بررسی قرار گرفت.
 -4بررسی مهمترین موضوعات و کارکرد ها و اهداف
آثار ادبی مذکور در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفت :میزان شعر ها و داستان های
به گویش مادری و بررسی موضوعی آثار 81 .شعر و  11داستان مورد بررسی قرار
گرفته است.
از این میان  55شعر و  8داستان به گویش مادری سروده و نوشته شده است و یا در آنها
کلماتی به گویش فارسی دری استفاده شده است(.نمودار شماره یک)
از نظر موضوعی به ترتیب فراوانی این مفاهیم استخراج شد(:نمودار شماره )2
-1آشنایی با طبیعت ،دوستی با طبیعت ،توجه به زیبایی های آن و تالش برای محافظت
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از آن -2آشنایی با آموزه های دین اسالم و به خصوص مذهب تشیع ،اصول دین و
کسب اخالق نیکو-3آشنایی با بازی های بومی و محلی ،آیین ها و رسوم افغانستان-4
دوست داشتن صلح و بیزاری از جنگ
بین مفاهیم استخراج شده از آثار مذکور ،مفهوم «آشنایی با آموزه های دین اسالم»
به دلیل اهمیت مورد توجه خاص تر قرار داده شد و تنوع مفاهیم ضمنی آن به طور
جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب فراوانی شامل این موارد می شود(:نمودار
شماره )3
قرآن ،نماز و روزه ،احترام به پدر و مادر و محبت کردن به آنها ،توحید و خداشناسی،
توجه به امامان شیعه ،احترام به سالمندان ،مراقبت از آنها و دوست داشتن آنان ،یاری
به همنوعان و نیازمندان.
سخنان تولید کنندگان ادبیات مورد بررسی و اهدافی که مورد نظر داشته و دارند ،گاه
بر موضوعات استخراج شده صحه می گذارد و گاه آن را نفی می کند:
محمد سرور رجایی معتقد است « :افغانستان بیش از  4دهه است که درگیر نابسامانیهای
جنگهای ویرانگر است .یقینا در این نابسامانیهای ویرانگر بیش از همه به فرهنگ
و ادبیات ما آسیب رسید .بیش از فرهنگ و ادبیات ،ادبیات کودک و نوجوان ما دچار
بیمهری و ستم روزگار شد .باور منست که هرکشوری که ادبیات سالم وپرازامید و
نشاطی رابرای کودکان ونوجوانان خودبیافریند ،نویسندگان حرفهای که برای
کودکان ازشادی ورفاقت رابنویسند ،امنیت وصلح آن کشور را افزایش داده است .باور
کنند که ادبیات کودک و نوجوان خاصیت جام بلورینی را دارد که هر چه در آن ریخته
شود ،دیده میشود .بیاییم در چنین ظرف شفاف برای کودکان خسته از جنگ و ناامنی
کشور مان امید ،صلح ،امنیت ،مهربانی و لبخند بریزیم .وضعیت کودکان کشور ما نگاه
ویژه را میطلبد ،چرا؟ چون کشور ما افزون بر کودکان کار و خیابانی و بازمانده از
تحصیل ،کودکان بیسرپرست بسیاری دارد .در این وضعیت است که ادبیات کودک و
نوجوان ما زخم خوردهترین ادبیات کودک و نوجوان دنیاست .برای التیام این زخم ما
نیاز به صداقت رفتار و گفتاری داریم که پیش از آن که ادبیات کودک و نوجوان ما
را بارور سازند ،به کودک و نوجوان ما احترام بگذارند .اجازه بدهند که آنها کودکی
کنند ،شادمانه بازی کنند .لبخند بزنند.گام اول ،با حضور دوستان ایرانی و افغانستان
برداشته شد .حاال بیشتر از دیروز امیدواریم که بتوانیم ادبیات مغفول مانده کودک
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و نوجوان افغانستان را معرفی کنیم .ادبیات کودک و نوجوان افغانستان و ایران که
ریشه در اصل زبان فارسی دارد ،میتواند در کنار هم باغهای بسیار خرمی بیافریند تا
سالهای سال کودکان زبان فارسی در این باغ با هم بازی و شادی کنند ،شعر بخوانند،
قصه بگویند و لبخند بزنند ( ».رجایی ،1395/2/5 ،بیتوجهی مسئوالن به ادبیات
کودک و نوجوان افغانستان )
در ادامه ،نمونه ای از اشعار و داستان ها آورده می شود:
آشنایی با طبیعت ،دوستی با طبیعت ،توجه به زیبایی های آن و تالش برای محافظت
از آن
* برف هم خوب است/برف هم زیباست/شهر ما در برف/شهر رویا هاست (شهر رویا ها
ص )8
* شب که شد ماه چادری سر کرد/چادری گل گلی و بی مانند/دسته های ستاره بر
دورش/باز هم شادمانه می خوانند (یک آسمان گنجشک ص )14
* غچی غچی بهار شد/وقت گل انار شد/غچی گل گل کار اس/مرغک هوشیار اس /ده
گردنش طوق اس /قاصدک بهار اس (غچی غچی بهار شد ص )4
* روشنی/میوه داد/مثل باغ /مثل ماه /سیب نور /شد چراغ (رجایی1395 :مجله باغ
ص )15
توجه دادن کودکان به طبیعت و فواید آن و محافظت از محیط زیست یکی دیگر از
موارد توجه پدیدآورندگان در این دسته از شعرهاست:
* باز فصل بهار پر کرده است/خانه را از صدای گنجشکان/خواهرم باز دانه می ریزد/
صبح ها از برای گنجشکان (یک آسمان گنجشک ص )8
داستان «من و نهال » نمونه دیگری از این آثار است:
* فریاد زدم بیا برویم بدویم و بازی کنیم .نهال گفت :نمی توانم ،تو نمی بینی ولی
من ریشه دارم ،ریشه هایم در خاک هستند و اگر زیاد شور بخورم ،خشک می شوند.
(پژواک ، 1394:کودکان آفتاب)
* یا دعا برای باران و از خداوند کمک خواستن برای حفظ محیط زیست:
* ای خدا ،ای خدای باران ها! /خنده ای کن ،بریز باران را  /تو بگو باد صبحگاهی
را /تا که جارو کند خیابان را (چتر های دلگیر ص )4
و گاهی نیز طبیعت با خود شادی و نشاط همراه می آورد و شاعر آرزو می کند تا
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زیبایی های طبیعت بازگردند و همه جا زیبا تر و شاد تر شود:
*پرستو جان! بیا ،جان شکوفه/بیاور باز باران شکوفه/خیابان های شهر آسمان
هم/چراغانه ،چراغان شکوفه /لب و لبخند و گل در انتظار است /بیا باران! بیا جان
شکوفه(چترهای دلگیر ص )30
* مژده که آمد بهار/سبزه و گل بی شمار/آب فراوان به باغ/گشته روان هر کنار (مایل:
،1394مجله باغ ص )13
* آسمان دوباره هدیه کرد/دانه دانه نقره های برف/بال می زنند شادمان/دانه های بی
صدای برف (نوروزی،1394 :مجله کودکان آفتاب ص )39
طبیعت و زیبایی های آن یکی از نشانه های خداوند است و توجه به آن انسان را
متوجه خداوند و صفات او می کند:
* دو تا صخره سنگ /دو تا ابر تاریک /دو تا چشمه ی کوه /دو تا رود باریک/و تصویر
گنگی /از ان شرشر آب/از آن برگ پاییز /از آن رنگ مهتاب /چه می شد خدایا/به
جای دو صد چیز /تو بودی ،فقط تو /د راین قلب ناچیز (شهر رویا ها ص )12
* بوی خدا ،بوی خوش یاس هاست /رنگ خدا ،ساده چون گیالس هاست/چلچله ها
خنده کنان می پرند/ناز کنان تا به خدا می روند(چتر های دلگیر ص )26
آشنایی با آموزه های دین اسالم و به خصوص مذهب تشیع ،اصول دین و کسب اخالق
نیکو
در  24اثر به این موضوع توجه شده است و این موضوع دومین رتبه را در فراوانی
موضوعی دارد.
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ونماز و روزه که یکی از عباداتی است که مسلمانان انجام
می دهند:
داستان «فرشته آسمانی» در شماره  54مجله باغ ماجرای کودکی است که همراه مادرش
در سفر است اما نگران این است که نتواند سر موقع نمازش را بخواند و در نهایت نه
تنها خودش نماز می خواند بلکه دیگران هم مانند او به خواندن نماز تشویق می شوند:
* «دید که زهرا دارد نماز می خواند .چند مرد و زن دیگر هم پشت سرش ایستاده بودند
و نماز می خواندند(».حسینی1395 :مجله باغ ص )5
شعر«اوسانه سی سانه» توصیف تالش کودکی است برای به دست آوردن قرآن و تسبیح
تا با ایمان شود:
*تسبیح دادم به مال ،مال به من قرآن داد /قرآنه خواندم و خواندم /خدا به من ایمان
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داد(غچی غچی بهار شد ص )24
توحید و خداشناسی:
* ای خدای خوب من/ای خدای مهربان/ای که آفریده ای /این زمین و آسمان/در
کجای عالمی؟/در زمینی یا هوا؟ /باز هم به خواب من /مهربان من بیا/تو بیا که من شوم/
شاد شاد شاد شاد/هر چه غصه و غم است/روی شان سیاه باد(شهر رویا ها ص )1
توجه به امامان شیعه
* مدینه خندان شد/زمین چراغان شد/و آسمان شهر/ستاره باران شد/ا زآسمان امد/
ستاره هشتم/شکفت لبخندی /به صورت مردم(شهر رویا ها ص )2
احترام به پدر و مادر و محبت کردن به آنها:
* موضوع اصلی داستان بزک چینی احترام به پدر و مادر است.
* داستان «کفش هایی که خندیدند» در ماجرای فداکاری پدری است که با اینکه
خودش کفش ندارد اما می رود تا برای کودکش کفش نو بخرد .پسر این را می فهمد و
بسیار شرمنده پدرش می شود.
(زمانی،1395 ،مجله کودکان آفتاب ص )20
احترام به سالمندان ،مراقبت از آنها و دوست داشتن آنان:
* مثل هر روز درد دارد باز /ای خدا ،پاهای بی بی جان /باز بعد از نماز می خوانم /من
دعایی برای بی بی جان (محمدی ،1395 ،مجله باغ ص )15
یاری به همنوعان و نیازمندان
* درجنگل بسياردورشيرمغروری زندگی می کرد .اوروزی دردام شکارچی افتاد.
هرکارکردنتوانست خودراآزادکند .ازترس شروع کردبه نعره زدن .ازنعره های شير،
تمام حيوانات جنگل بی خواب شده بودند .موش سپيدی که زيادتر بی طاقت شده
بود،باصدای بلندگفت :يکی نيست که به سلطان جنگل کمک کندواورانجات بدهد.
اماهيچ صدايی نشنيد .موش تارهای دام را جوید تا دام پاره شد و شیر آزاد شد(.قاسمی،
1395مجله باغ ص )5
دوست داشتن صلح و بیزاری از جنگ
* پدر می گفت :این جنگ است /و من گفتم :تو غمگینی/فقط جنگ است در چشمت/
پدر! گل را نمی بینی؟ .../پدر جان شهرمان هم سوخت/پدر مردم نمی خندند/پدر کاغذ
پران ها هم /دگر این جا نمی رقصند (چتر های دلگیر ص )18
*چون آب/چون هوا/چون کار/چون غذا/چون عشق/چون صفا/محتاج تو ایم/اىصلح
بیا (پژواک ،1395 ،مجله باغ ص )15
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 -5تحلیل و ارزیابی:
با توجه به مباحث نظری و بررسی محتوایی ادبیات مذکور؛ دو نکته قابل نقد و بررسی
است .نکته اول ،مخاطب این آثار است .مخاطبی که ظاهرا کودک است و نکته دوم
اهداف نویسندگان و شاعران ادبیات مورد بررسی است .این دو مساله از هم جدا نبوده
و با یکدیگر کامال مرتبطند .با توجه به نظر «لسنیک ابرشتاین» کتاب هایی را مناسب
می دانیم که ارزشهای اخالقی و عاطفی را مورد توجه قرار دهند .از این منظر ادبیات
مورد بررسی دراین مقاله و کتاب ها و مجالت منتشر شده برای کودکان افغانستانی
مقیم ایران همه کتاب های مناسبی هستند .تقریبا می توان گفت تمامی آنها به ارزشهای
اخالقی همچون احترام به بزرگتر ،احترام به یکدیگر ،احترام و دوست داشتن طبیعت،
تالش برای آباد ساختن میهن ،میهن دوستی و  ...توجه کرده اند .و آشکار است که
نویسندگان و شاعران افغان قصد دارند از طریق کتاب هایشان مخاطبانشان را با این
ارزشهای اخالقی آشنا کنند .از طرفی با توجه به نظر رز کودکان مخاطب این آثار سازه
هایی هستند که چون خود صدایی نداشته اند نویسندگان و شاعران هموطنشان ،صدای
آنها شده و از زبان خود برای آن ها نوشته اند .شاعران و نویسندگان افغانستانی سعی
بر این داشته اند تا از طریق این ادبیات مخاطب کودک خود را به دست آورند .به عبارتی
وی معتقد است« بزرگساالن ،این کودک را در جهت مقاصد( و در واقع امیال) خودشان
و به عنوان قرار گاهی برای کتمان گسست هایی که ما را عذاب می دهد ،می سازند:
نگرانی هایی که درباره فقدان انسجام در ذهنیت خود داریم ،نگرانی هایی که در مورد
بی ثباتی زبان داریم و نیز نگرانی های ما درباره وجود( ».راد :1984 ،ص )26
در اینجا مساله اهداف ادبیات مورد نظر مطرح می شود .در این حوزه دو رویکرد وجود
دارد« .کودک همچون هدف و کودک همچون وسیله ،این دو رویکرد عمده اند .کودک
همچون هدف ...کودکی را آرامان انسان بودن می شمارد....و آرمان او تحقق انسان و
کمال او در کودکی است ،بر یکپارچگی و وحدت وجود کودک و نیز بر یکپارچگی
و وحدت کودک با هستی نیز پای می فشارد .اما رویرکد دومف کودک همچون وسیله،
رویکردی بزرگسال گرا است .کودک در این رویکرد ،در این دیدگاه ،انسانی رشد
نیافته است که باید به مدد هدایت بزرگساالن کامل ،راه کمال بپیماید .این رویکرد که
در نهایت یک رویکرد جامعه گرا است ،به تعبیر دیوئی از آن جا بر می خیزد که جامعه
برای حفظ خویش ،به طور طبیعی متمایل به تعیین فعالیت های کودکان و جهت دهی
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رفتار آنان است(».خسرونژاد)1384 ،
بر این اساس رویکرد شاعران و نویسندگان ادبیات مورد بحث رویکرد «کودک به
عنوان وسیله» است .موضوعات مطرح شده بیانگر مهمترین دغدغه ها و لذا اهداف آنان
است .تمام هدف آنان حفظ کودکان افغانستانی در ایران است و اینکه انها با زبان
خویش آشنا شده و نسلی بشوند که شاید فردای جامعه افغانستان را بسازند.
 -6بحث و نتیجه گیری
کتاب هایی كه ارزشهای اخالقی و عاطفی را مورد توجه قرار دهند ،براي اين گروه
از مخاطبان ،مناسب است .از این منظر ادبیات مورد بررسی دراین مقاله و کتاب ها و
مجالت منتشر شده برای کودکان افغانستانی مقیم ایران همه کتاب های مناسبی هستند؛
چرا كه تمامی آنها ارزشهای اخالقی همچون احترام به بزرگتر ،احترام به یکدیگر،
دوستي با طبیعت ،تالش برای آبادي وطن ،میهن دوستی و  ...را مورد توجه قرار داده
اند.
اما مخاطب دراین بحث که همانا کودک باشد ،مخاطبی است خاص با شرایط روحی و
روانی ويژه .کودکان افغانستانی مقیم ایران با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه اند.
آن ها به لحاظ روحي و رواني بسیار پیچیده تر و دست نیافتنی تر از کودکان ایرانی
هستند که در کشور خود زندگی می کنند .آنها متعلق به کشوری هستند که جنگ،
فقر و مسائل اجتماعی در آن بیداد می کند .امید به بازگشت به وطن در آنها اندك است.
كودكاني كه حتی پدر و مادر اغلب آنان در ایران متولد شده اند .بسیاری از آن ها
کارت و مجوز اقامت و اجازه تردد در شهر های ایران را ندارند .چگونه می توان به
چنین مخاطبی به آسانی نزديك شد و اميدوار بود كه بتوان از طریق ادبیات ذهن و
روح او را تحت تاثیر قرار داد؟ در خوشبينانه ترين حالت ،آيا مي توان گفت آنها با
خواندن این داستان ها و شعر ها به سرزمين خود عالقه مند شده و به کشورشان باز
خواهند گشت؟ آیا از طريق مطالعه ي اشعاری به گویش دری مي توان آنان را با
گویش اصلی و مادریشان آشنا کرد؟
کودکان افغان در جامعه ای رشد می کنند که از آن آنان نیست ،آن ها همچون سازه
ای هستند كه شرایط اجتماعی موجود از آنان موجودي دیگر -آن چنان که خود می
خواهد -ساخته است .آنها در مدارس غیر افغانستانی درس می خوانند ،آموزش هایی
می بینند که ارتباطی با تاریخ و فرهنگ کشورشان ندارد ،ازطرفی دسترسی آنان به
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ادبیات خاصی که برای آنان تولید شده است ،اندک است و همان اندک هم با اهداف
خاصي از سوي نویسندگان و شاعران توليد شده است .این کودکان از هر سو با آموزش
ها ،کتاب ها و شرایطی روبرویند که آنان را محدود کرده و خواسته های اصلی شان را
نادیده می گیرد و صدای آنان را نمی شنود.
کودکان مهاجر در هر سرزمینی و به ويژه دراین بحث ،کودکان مهاجر افغانستان
درایران مشکالت متعددی دارند که مهمترین آنها بی هویتی و به دنبال آن محروم
شدن از یک زندگی عادی و طبیعی است .در این میان تعدادی از نویسندگان و شاعران
که از میان همین کودکان مهاجر برخاسته اند؛ شاعران و نویسندگانی که ساکن ایران
هستند و خود با این مشکالت دست و پنجه نرم کرده اند و از سویی دلبستگی به میهن
و زبان مادری درآنها بسیار است ،آثاري برای کودکان هموطن خود در ایران منتشر
كرده اند .آنها به دالیلی نمی توانند این کتاب ها را در تیراژ بسیار باال چاپ کنند تا
اطمينان حاصل كنند كه آيا به دست همه ي مخاطبانشان در سرتاسر ایران خواهد رسيد
يا خير؟ عالوه بر این ،قيمت كتاب ها نيز باعث می شود تعداد کمتری از مخاطبان
امکان تهيه ي آن ها را داشته باشند.
آنها برای آثارشان از گویش فارسی دری که زبان و گویش مادریشان است ،استفاده
و تالش می کنند تا این گویش را در کشوری که بدان مهاجرت کرده اند ،حفظ کنند
و به دیگران نیز بیاموزند .تالش و دغدغه این نویسندگان و شاعران قابل توجه و
ستودنی است .آنها مایلند کودکان هموطنشان ،میهن را فراموش نکنند و برای آبادانی
آن بکوشند .آنها داستان و شعر هایشان را وسیله ای برای دستیابی به چنین هدفی قرار
می دهند .اما به نظر می رسد سرودن اشعاری و داستان هایی به زبان مادری به تنهايي
کافی نیست .توصیف زیبایی های طبیعت می تواند کمی به خیال آشفته آنها آرامش
بخشد و آن ها را دلبسته طبیعت زیبا و بکر میهن کند اما نمی تواند دغدغه بی هویتی،
تغدیه نامناسب ،محروم بودن از آموزش را کاهش دهد و چگونه کودکی که گرسنه
است و یا کودکی که نمی داند باید خود را به ایران وابسته بداند یا به افغانستان و یا
کودکی که نمی تواند به مدرسه برود ،از این زیبایی هاي طبیعت و خیال انگیزی شعر
لذت ببرد .به نظر می رسد برای چنین مخاطبانی ،به ادبیاتی خاص نیاز است .ادبیاتی
که با شناخت کافی از مسائل و مشکالت کودکان بتواند بخشی از دغدغه های آنان را
مورد توجه دهد.
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ما به گونه اي از ادبیات کودک احتیاج داریم که برای کودکان مهاجر نوشته و توليد
شود «.ادبیات کودک ویژه کودکان مهاجر» ادبیاتی با ظرفيت باال برای کمک به کودکان
مهاجر .برای ارتباط موفق و موثر با آنها .ادبیاتی که بتواند به این کودکان برای ساختن
یک زندگی بهتر و پر امید تر کمک کند .بدیهی است که این ادبیات هر چه باشد ،همانند
دغدغه اصلی نویسندگان و شاعرانش ،باید بتواند به آنان امید به زندگی بخشد ،هویت
از دست رفته را به آن ها بازگرداند و آنان را برای زندگی آماده تر سازد .اما ادبيات
مذكور ،برای تاثیر گذار بودن باید یک ویژگی خاص داشته باشد تا میزان تاثیر گذاری
اش افزایش یابد؛ بدين منظور باید دو مساله را مورد توجه قرار دهد؛ مساله اول اینکه
آثاری تولید شود برای کودکان مهاجر و در اینجا خاصا افغانستانی و آثاری تولید شود
از زبان کودکان افغانستانی برای بزرگساالن! الزم است نویسندگان و شاعران افغانستان
گاه رویاها و گاه اعتراضات آنان را از طرف آن ها در قالب شعر و داستان بیان کنند.
این آثار عالوه بر اینکه روحیه اجتماعی کودکان افغانستانی را تقویت خواهد کرد،
اعتراض آنها را هم به گوش آنان که باید بشنوند خواهد رساند .نمی توان تنها از گل و
بلبل و دوستی و مهر و محبت سخن گفت در حالی كه واقعيت در جهان پيرامون ،چيز
ديگري است ..مساله دوم توجه دقیق تر و هوشیارانه تر به هدف و کارکرد آن است.
آنچه ادبیات مورد بحث ما در حال حاضر کم دارد ،آگاهی اجتماعی ،روشنگری و
تفکر انتقادی و تحلیلی است .مخاطبان این ادبیات باید از طریق شعر و داستان به شعور
اجتماعی دست یابند ،با مسائل و مشکالت اطرافشان بیشتر آشنا شوند ،این ادبیات باید
بتواند تفکر انتقادی و تحلیلی را در آنها افزایش دهد .آنها باید با کمک زبان لطیف،
خيال انگيز و مهربانانه ادبیات ،به مسائل اطراف حساس شوند و بياموزند كه چگونه با
آن ها برخورد کنند تا شاید به این امید ،نسلی که این ادبیات را می خواند ،به قدرت
تفکری دست یابد تا از طریق آن بتواند برای ساختن دنیایی بهتر و زيباتر ،دست به
اقدامي شايسته بزند.
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