رئالیسم و آنیمیسم در آثار ناصر کشاورز
فاطمه تفقدی
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چکیده
آشنایی با مکاتب ادبی به شیوه کاربردی وبررسی وتحلیل آن در آثار شاعران ونویسندگان  ،ازمسائل قابل طرح به ویژه در سال
های اخیر است.گرچه تحلیل آثار موجود در حوزه ی ادبیات کودک ونوجوان وانطباق آن با مکاتب ادبی تازگی دارد  ،اما
ورود به این حوزه می تواند راه را برای منتقدان ادبی وتغییرجهت زاویه دید آن ها هموار سازد.
این پژوهش با هدف ارزیابی کارکرد مکتب های ادبی در آثارکودک ونوجوان به ویژه دو مکتب رئالیسم و آنیمیسم ،به بررسی
پنج مجموعه ازآثارناصرکشاورز با عناوین "از این طرف لطفا فقط هیس"" ،بوی نرگس " " ،تلخ وشیرین "  "،رنگ های
گمشده " و"سیب جان سالم" پرداخته است.
روش به کار رفته در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی است وپس ازبیان مفاهیم نظری ،به بررسی توصیفی وتحلیلی
مجموعه ها که سه مورد آن برای گروه سنی کودک و دومورد آن برای گروه سنی نوجوان است پرداخته شده است.
این دو مکتب از یک سو باتکیه بر واقعیت ها به دنیای واقعی کودک که همه چیز حتی عناصرغیرواقعی وناموجود درذهن او،
واقعی وموجودند واز یک سو با تکیه برجاندارانگاری وتخیل به دنیای آرمانی نوجوان نزدیک می شود .در بررسی مجموعه
های مورد نظر می توان دریافت که رئالیسم با اشعار کودک و آنیمیسم با اشعار نوجوان در پیوند است.
کلیدواژه ها :آنیمیسم  ،رئالیسم  ،شعرکودک ونوجوان ،ناصرکشاورز

 .1مقدمه
مکاتب ادبی در ایران گرچه شاید به طوراخص نمایندگانی نداشته باشد ،امابرخی نویسندگان وشاعران ،گاه آگاهانه
وگاه ناخود آگاه ،آثاری را در این حوزه ،خلق کرده اند واساسا چون بحث مکاتب ادبی ومنشأ وخاستگاه آن در
کشورهای اروپایی است ،آثار هنری سرزمین مان اعم از شعر ورمان ونمایشنامه و ...عمدتا فارغ از مقرگرفتن در
مقوله ی چنین دسته بندی هایی هستند .با این حال اگر بخواهیم در سرزمین مان خصوصا آثار کودک ونوجوان را
تحت عنوان مکاتب ادبی یا تحت عنوان گرایشات مکاتب ادبی جهان تقسیم بندی کنیم ،این آثار با عناوین مکاتب
قابل تفکیک است گرچه قرار گرفتن در هر یک از این مکاتب شاید هیچگاه دغدغه ی شاعر نبوده است وشاعر
عامدا مکتبی را جهت ارائه ی اثرخویش انتخاب نکرده است وگاه حتی شاید خود نویسنده وسراینده ،متوجه نباشد
نوشته ها وسروده هایش در کدام تقسیم بندی می گنجد.در سال های اخیر بسیاری از شاعران کودک ونو جوان
همانند شکوه قاسم نیا ،اسداهلل شعبانی ،جعفر ابراهیمی ،سید سعید هاشمی ،افشین عالء ،محمود پوروهاب ،شاهین
رهنما ،مهری ماهوتی ،شاعرانی پرکار در این زمینه شناخته شده اند وتالش شان بر این بوده است که فضای شعر این
حوزه را به سطحی تقریبا قابل قبول ومطلوب برسانند ،اما ناصر کشاورز ( )1431در این میان بادیدگاه وقالبی روش
مند وکشفیاتی بدیع ،همواره با اقبال شگفت انگیز از جانب مخاطب مواجه می شود .اواز شاعران صاحب سبک است
که سال ها با همکاری مجله ی کیهان بچه ها وبرگزاری جلسات شعروچاپ آثار متعدد ،توانسته است سطح کیفی
آثارکودک ونو جوان را ارتقاء دهد.
ادبیات کودک ونوجوان سابقه ای دیرینه دارد وشاید بتوان الالیی هارا که قدمتش برابر با خط ونوشتار است،
اولین حرکت ناخود آگاه در آفرینش ادبیات کودک ونوجوان به شمار آورد .برخی از پژوهشگران ،ترانه ها را
ازنخستین گونه های ادبیات کودکان به شمارمی آورند وبراین باورند که کالم آهنگین درنزد کودکان ،ازجذابیت
 1دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه
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بیشتری برخوردار است  .درخت آسوریک کهن ترین متن ادبی کودکان ایران است که دیرینگی آن به نزدیک هزار
سال می رسد .این افسانه ی نوشتاری ،نشانه ی آشکار پیشینه ی دراز ایرانیان در نوشتاری کردن داستان های ویژه ی
کودکان است(.محمدی وقایینی )133: 1431 ،حوزه ی واژگان محدود در شعر کودکان و لحن غیرجدی ومعما گونه
وزاویه دید خوش بینانه وفضاهای شادی بخش وحرکت آفرین وهم چنین محدودیت کاربرد قالب ها واوزان وآرایه
ها ،از مهم ترین شاخصه های شعر کودک ونوچوان وازوجوه تمایزشعرکودک با شعربزرگسال است(.ن.ک .نعمت
اللهی )141 : 1431 ،در مطالعه ی رئالیسم درمی یابیم که مکتبی عینی است ونویسنده هنگام آفریدن اثر بیشتر
تماشاگر است و افکار و احساسات خودرادر جریان داستان ظاهر نمیسازد (سیدحسینی  )731 : 1431،رئالیسم
مکتب"واقعیت ها" و"هرچه هست هاست" .یعنی هرچیزی که به پدیده های واقعی مستقل از ذهن تکیه کند.بررسی
دقیق رفتارها ،حاالت روحی ،محرومیت ها باذکر وبیان علل آن .همه ی آن چیزهایی که در رومانتیسم ،چیزی
غیرواقعی را جایگزین واقعیت می کردازقبیل ماوراءالطبیعه ،فانتزی ،رویا،افسانه ،جهان فرشتگان ،جادو واشباح ،حق
ورودبه قلمرورئالیسم ندارند.
آنیمیسم یامکتب جان گرایی نیز در ادبیات ،بیانگرحالتی است که در آن اشیاء وموجودات بی جان وال شعور،
صاحب جان و شعور فرض می شود .آنیمیسم در حقیقت مکتبی است که به طبیعت واشیاء جان وروح می بخشد.
با این تعاریف در تحلیل وبررسی آثار ناصر کشاورز رد پای مکتب رئالیسم دراشعار او که بیشتر بر واقعیات
مبتنی است ،یافته می شود .البته بیان این واقعیات در اشعار کودک اوملموس تر است ودرآثار نوجوان او کمی باتخیل
نیز امتزاج می یابد .آنیمیسم نیز گرچه در آثار کودک کشاورز نیز دیده می شوداما کاربرد آن در آثار نوجوان او
برجسته تر می نماید .در این مقاله پنج مجموعه از اشعار ناصرکشاورز با عناوین "از این طرف لطفا فقط هیس"،
"بوی نرگس " "تلخ وشیرین "  "،رنگ های گمشده " و"سیب جان سالم" بررسی شده است .روش تحقیق کیفی
با رویکرد توصیفی تحلیلی است وکوشش نگارنده برآن است که به این سؤاالت پاسخ داده شود که:
الف -آیا آثارادبی کودک ونوجوان درکشور ایران ازقابلیت تطبیق بامکتب های ادبی جهان بهره مند است؟
ب -اصوال کدام مکاتب ادبی می تواند بادریافت های ذهنی کودکان ونوجوانان سازگارتر باشد؟
 .1پیشینهی پژوهش
پژوهش هایی که تاکنون در حوزه ی ادبیات کودک ونوجوان انجام شده است ،بیشتربه جنبه های تحلیلی ومقایسه
ای وکاربرد صور خیال وصناعات ادبی در آثار شاعران ونویسندگان این حوزه ویا بررسی نوعی از انواع ادبی در آن
پرداخته است .بنابراین از آن جا که تعدادپژوهش های انجام شده در زمینه ی مورد بحث ،بسیار معدود وحتی نایافت
است وتحلیل آثارمجموعه های شعر وقصه کودک ونوجوان با این عنوان تازگی دارد ،نگارنده در این جا ،فقط به
ذکرعناوین چند مقاله ای پرداخته است که در زمینه ی ادبیات کودک ونوجوان ارائه شده ،بی آن که با موضوع مورد
بحث مرتبط باشد .ازجمله آثاریادشده می توان به این نمونه هااشاره داشت :نعیمی( )1433درهیوالیی باهزار سرویک
سودا ،به تحلیل آثارکودک احمد شاملو پرداخته است وضمن منسوب داشتن اوبه تعهد وجدیت در قبال مخاطب
کودک ،به نقد پریا ودخترای ننه دریاپرداخته است.
شیخ االسالمی()1431در مقاله ی کودکی در آینه بانگاهی شکل شناسانه رابطه ی ادبیات کودک وارزش مسلط
زندگی را مورد واکاوی قرار داده با بررسی روانشناسانه ونگاهی منتقدانه به این نتیجه رسیده است که اعتقاد به
اقلیت بودن کودک ،مانع دفاع از سویه های تربیتی ادبیات کودک می گردد وهمچنین با در سر داشتن سودای احترام
به سوژه ی کودکانه نیز نمی توان ادبیات کودک را موظف به تبلیغ نظام خاص بزرگساالنه کرد.
علی ارمغان ( )1431در مقاله ی صور خیال درشعررحماندوست ،صورت های خیالی تشخیص ،تشبیه ،تشبیه
فشرده ،استعاره ،کنایه ومجازرادر شعراو یافته وآن ها را به شکل مفصل مورد بحث قرار داده است .مقاله ی یادشده،
کوتاه شده ی رساله ی کارشناسی ارشد اوست  .جاهدجاه ( )1431در بررسی جایگاه زمان در اشعار روایی کودکان،
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به نتیجه می رسد که جایگاه زمان در روایت کودکان گروه سنی الف باید متناسب با ویزگی های ذهنی کودکان این
رده سنی ومیزان درک آنان از مقوله ی زمان باشد.
محمدی وروزبهانی ( )1431نیز بابررسی فانتزی در آثار احمدرضااحمدی ،این گونه نتیجه گیری کرده اند که
احمد رضااحمدی در آثار کودکانه اش موفق به خلق قصه هایی شده است که به فرم وقالب فانتزی نزدیک است.
هم چنین مکتبی فرد ومنصوریان(  ) 1431در مقاله ی تبارشناسی پژوهش های ادبیات کودکان از منظر روان
شناختی ،به این نتایج دست یافته اند که پژوهشگران حوزه ی ادبیات کودک ونوجوان بیشتر ازروش سندی کتابخانه
ای وسپس از تحلیل محتوا بهره گرفته اند.
نیز صدری نیا ومنفردان( )1431درمقاله ای با عنوان گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی بابررسی دو
داستان فانتاستیک "اولدوز وکالغ ها"و "اولدوز وعروسک سخنگو" نتیجه گرفته اند که هر دو داستان در قالب
فانتزی های عام وزیر مجموعه ی فانتزی های اسباب بازی ،سایکو فانتزی ،خواب ورویا ،آرمان خواه وجانوری قرار
می گیرند والگوی سفر در داستان اولی چرخشی و در دومی خطی است.
البته همان طور که گفته شد ،مقاالت مذکور ،از این منظر که موضوع آن ،ادبیات کودک ونوجوان است ،با مقاله
ی حاضرمرتبط است،امااز نظرگاه واکاوی مکتب های ادبی در آثار کودک ،ارتباطی با این مقاله ندارد .با توجه به
پژوهش های اندک در زمینه ی مورد بحث ،تحلیل آثار کودک ونوجوان دراین مقوله ،قابل تحقیق وبررسی می نماید.
 .9مبانی نظری پژوهش
 .1-9ادبیات کودک ونوجوان
برای بررسی مفهوم ادبیات کودک ونوجوان ،تعریف شاخصی از کودک ونو جوان ضروری می نماید .بدیهی است
تفاوت اصلی کودک ونوجوان وبزرگسال در شخصیت ،تجربه ونوع نگرش آن هاست" .کودک ،تجربه های
محدودی دارد ،ازصدق وصفای باطن کودکانه برخوردار است ،هنوز با نیرنگ ها وسوء نیت های احتمالی بزرگساالن
آشنا نیست وعمدتا یک موجود عاطفی است تا عقلی (".شعاری نژاد  )417: 1413 ،هارتر ( )1333براین باور است
که کودکان امکان اندیشیدن دارند وبا وجود زبان قادر به بیان تجربه های ذهنی خودهستند(.ن.ک.برک)417: 1433،
کودکان نمی توانند بین ارزش ها واعتقادات دنیای بیرونی ودنیای درون خود وجه تمایز قائل شوند.آن ها با ارزش
های ذاتی به دنیا نمی آیند وبدون آموزش در اجتماع نیز نمی توانند این ارزش ها ونگرش ها را رشد دهند( .شفیع
آبادی وناصری )41: 1433،
جان الک کودکی را دوران تکوین یا شکل گیری می داند .ژان ژاک روسو ( )1113-1117در فرانسه ،نیروهای
درونی کودک را مهم می شمارد.او کودک را بزرگسال حقیر یا دانش آموز نادان نمی داند ،بلکه برای هر طفل طبیعتی
قائل است که بزرگساالن را برحذر می دارد از این که او را در کلیشه های ساخته ی خودشان بریزند( .ن .ک .
شعاری نژاد )73 -71 :1413 ،کودکی باهمه ی ویژگی های یگانه اش ،از دیگر جنبه های زندگی بشر جدانیست ،به
سخن دیگر ،آن چه که با انسان وعلوم مرتبط با اوست (به صورت مستقیم ودر قالب علوم انسانی ویا به شکلی غیر
مستقیم ودر قالب علوم محض وکاربردی) ،کودک ومقوله ی کودکی را نیز در بر می گیرد(.مکتبی فرد ومنصوریان
 )143 :1431،ساندستروم نوجوانی را این گونه تعریف می کند"مرحله ی انتقال ازکودکی به بزرگسالی"(شعاری نژاد
) 33: 1413 ،درسال  1317مفهوم نوجوانان توسط ساراتریمر ،به عنوان" گروهی مجزابرای مخاطب قرارگرفتن یا
تعلیم دیدن "مطرح شد.( .شیخ االسالمی)33 : 1431،
حال باتوجه به تعاریف یاد شده می توان ادبیات کودک ونوجوان را شامل آثار مکتوب هنرمندانه ای دانست که
مخاطب آن به طور خاص کودکان ونوجوانان هستند.در اروپا به شکل شفاهی سابقه ای 411ساله ودر ایران نیز به
دوران پیش از اسالم بازمی گرددودر قالب هایی مثل الالیی ،افسانه ،چیستان و...ظهورکرده است.بنابراین اعتقاد که
"شعر بزرگساالن مخاطبی معین ندارد ،اماشعرکودکان دارد ،پس رعایت وضعیت وشرایط گروه های سنی ضروری

 / 111همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر فارسی آذر 1931

است"(.نعمت اللهی )147 : 1431 ،مصطفی رحماندوست ،شعرکودک ونوجوان راچنین تعریف می کند":شعرناب
کودکان شعری است که تمام ویژگی های یک شعر کامل رادارد و دراصول باشعربزرگساالن تفاوتی ندارد(.ارمغان،
 )777: 1431سرامی معتقداست که کودکان قادربه درک ناب ترین مسائل عرفانی اند ،مسائلی از قبیل جان دار بودن
اجزاء عالم ،بازگشت به اصل ،وحدت وجود ،وجود ملکوت و ...به شرط آن که مسائل مطرح شده رادر زبانی بریزیم
که برای شان جذابیت داشته باشد( .ن.ک.سرامی)173 :1431 ،
ادبیات کودکان در ابتدا ،ریختی شفاهی ودر بخش هایی نیز با ادبیات بزرگساالن ،همسان بوده است ،زیرادر آن
دوران ،رده بندی مخاطب پدید نیامده بود.گستره ی ادبیات شفاهی ازاسطوره های گسسته ،روایت های جادویی که
دیگر کارکرداصلی خودرا ندارد وحماسه های ملی که میراث نیاکان بوده اند ،آغاز می شود وتاروایت های غم بار
وشادی آور زندگی روزمره وترانه های کودکانه ای هم چون الالیی ها ومتل های آهنگین می رسد( .محمدی
وقایینی)11: 1431 ،
 .1-9رئالیسم
رئالیسم ازمکاتب ادبی است که ابتدا درفرانسه بوجودآمد ودوتن از نویسندگان غیر مشهور فرانسه به نام های
شانفلوری ودورانتی این مکتب را پایه گذاری کردند.آن دودر مخالفت با رومانتیسم به توصیف زندگی مردم عادی
وخورده بورژوا پرداختند .شانفلوری در سال 1317رئالیسم را این گونه تعریف می کند":انسان امروز در تمدن
جدید" (سیدحسینی )713 :1431 ،از مشخصه های مکتب رئالیسم می توان به تشریح جزئیات ،شناختن دنیا،
دورکردن هیجانات شخصی از خود و زیان مند دانستن الهام اشاره کرد .این مکتب در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم
میالدی پدید آمد.این مکتب ،تجلی گاه هنراست وبیانگر شخصیت انسان .مراد رئالیست ها از حقیقت وواقعیت بحث
فلسفی آن نیست ،بلکه معنای واژه در عرف عام است ،مسائلی که به واقعیت شبیه است .نویسنده ی رئالیست بخشی
از زندگی را زیر ذره بین می گذارد( .شمیسا)37 : 1431 ،
در رمان ونمایشنامه ،نه باخیال پردازی وفرد گرایی ،که با شرح واقعیات زندگی به تجسم آن می پردازد.می توان
گفت همه ی انسان ها با وجود اعتقاد به جهان خارج رئالیست هستند ،حتی ایده آلیست ها که همه چیز را نسبت به
تصورات وخیاالت ،ذهنی می کنند .دکتر سیروس شمیسا ضمن این که نوع ادبی غالب دررئالیسم را رمان می داند.
چهار اصل مربوط به رمان عصررئالیسم را این گونه مطرح می کند ،تشریح جزئیات ،توجه به حوادث کوچک
وبرجسته کردن آن ها ،استفاده از راوی سوم شخص ،تیپ سازی (.ن .ک .شمیسا " )33 :1431 ،سبک رئالیسم درهنر
وادبیات یعنی شیوه وسبک گفتار ونوشتار متکی بر واقعیت"( مطهری )31: 1473 ،نویسنده وشاعر مکتب رئالیسم،
جهان خارج ازادراک انسان را باور دارد ومی داند با مرگ انسان ،جهان خارج ،هم چنان وجود خواهد داشت.
موپاسان معقداست "رئالیسم یعنی کشف وارائه ی آن چه انسان معاصر واقعا هست ".از نظر او" ،قهرمان نویسنده ی
رئالیسم ،از میان مردم است وفردی غیر عادی نیست( ".سیدحسینی )713: 1431 ،دکتر شمیسا نیزدر مقایسه ی
رئالیسم بارمانتیسم ،توجه به واقعیت ،برون گرایی ،قهرمانی افراد عادی وتوجه به جزئیات را از مشخصه های
رئالیسم بر می شمرد( .ن .ک .شمیسا)37-31 : 1431،هدف اصلی رئالیسم ،دریافت تاثیر محیط بر زندگی وتحلیل
تیپ های موجود در اجتماع است .تولستوی وداستایوسکی در روسیه ودیکنز در انگلستان از نمایندگان برجسته ی
این مکتب اند.
.9-9آنیمیسم
آنیمیسم بیانگرحالتی است که درآن گویی اشیا جان وشعوردارند .این واژه ازآنیما گرفته شده است که به معنای روح
است .ارواح وجان ها غالبا به گیاهان وحیوانات نسبت داده می شود .در دهه ی  1311درباره ناشادی ها ،نارضایتی
ها وخودکاوی های نوجوانان بسیار نوشته می شد واین خطروجود داشت که در اثرکوشش گمراهانه به سوی واقع
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گرایی اجتماعی ،تعدادخوانندگان نوجوان کاهش یابد( .اکلشر )171 : 1431 ،یکی از قابلیت های جان دارانگاری،
هم ذات پنداری با نویسنده است.
 .1بررسی توصیفی پنج مجموعه شعر ناصرکشاورز
 .1-1مجموعه ی سیب جان سالم

توجه به جزئیات وریزبینی ،سادگی ،صمیمیت بیان ،کاربرد آرایه های ادبی در حد نیازوبه شکل غیرتصنعی ،کشف
های بدیع ،روایت گونگی وحتی کاربرد طنزی آرام وبهره وری از تجارب شخصی ،از شگردهای شاعرانه ی ناصر
کشاورزاست که گاه مخاطب را به شگفتی وامی دارد .اما در کنار این همه ،دو تکنیک اساسی وتعیین کننده در
سرنوشت شعر اورا نباید از نظر دور داشت:
-1توجه به واقعیات زندگی وواقعیت گرایی (رئالیسم)
-1توجه به جان دارانگاری وجان بخشی به عناصر بی جان وبی روح (آنیمیسم)
یکی از آثارکودک کشاورزکه برای گروه سنی الف سروده شده است ،مجموعه ی "سیب جان سالم"
باتصویرگری مهشید مهاجر است .شعر پنجم این مجموعه " ذره بین " نام دارد.
در این شعر ،شاعر به کودکی اشاره دارد که با ذره بین به انگشت هایش خیره می شود وذره بین کمک می کند
که او خطوط روی دست وخال آن را برجسته تر مشاهده کند ،تا این قسمت کودک فقط مشاهده می کند وهرچه
هست را می بیند،اما ناگهان تصور وخیالی زیبا در اندیشه ی او می نشیند.خطوط انگشتان در ذهن او تبدیل به امواج
وخال نیز تبدیل به یک ماهی می شود.شاعر ،مخاطب رااز واقعیت به خیال می رساند واو را شگفت زده می کند.
شاعر در دو بند ابتدایی تا"در آن همه خط بود" فقط به بیان آن چه دیده است می پردازد (آن چه که هست)
وفقط در بند آخراز تشبیه وجان دارانگاری بهره جسته است .خال را به ماهی وخطوط انگشت را به امواج تشبیه می
کندوعالوه برآن خال را نیز صاحب روح می پندارد .او با به کارگیری تشبیه آن هم بدون ذکر ادات ووجه شبه ،یعنی
تشبیه بلیغ ،به زنده بودن وملموس بودن تشبیه نیز کمک می کند.
درهمین مجموعه شعرهفتم باعنوان "سیب جان سالم" شاعر به روایت کودکی می نشیند که غصه دار است،
اماغصه ی او از نوع بزرگسال نیست ،غم لطیف او ،برای یک سیب است که همیشه بی رحمانه خورده می شود،
گاز زده می شود ،پوست کنده می شود ،اما تاکنون هیچ کس به آن سیب احترام نگذاشته وبه او سالم نکرده است" .
شاعر در این شعر نیز ،از چیزی سخن می گوید که هست ،واقعیت دارد ودر دنیای ذهن کودک ،می تواند همانند
آدمی زندگی کند .ناگفته نماند که شاعر در این سروده تلویحا به تکرار ویکنواختی ونگاه های سطحی وبی تغییر نیز
اشاره دارد.همه سیب را به یک شکل نگاه می کنند ،اما هیچ کس ،به گونه ای دیگر ،باجهان بینی دیگر ،بانگاهی
دیگر ،به قول سهراب سپهری "جوری دیگر" نمی بیند.
آخرین شعر این مجموعه ،به نام "پیوند" است .این شعر قصه ی درخت پرتقال است که با نارنج عروسی کرده
است ومسبب این عروسی وپیوند ،آقای باغبان است .در این سروده نیز شاعر عالوه بر این که ذهن کودک را با
مسئله ای ساده اما مهم مواجه می سازد ،مسئله ی آموزش وتعلیم رانیز در نظر دارد ،آموزشی که تلویحی وبسیار آرام
است .در پایان این شعر ،کودک دو نکته ی اساسی را بی آن که برای دانستن آن متحمل رنجی شود-آن گونه که در
آموزش سنتی ،فراگرفتن هردانشی معموال با رنج همراه است-خواهد آموخت.اول این که درخت پرتقال ونارنج می
توانند با یکدیگرپیوند بخورند ودیگر این که در هر فصلی پیوند درختان امکان پذیر نیست وآخر اسفند موعد پیوند
است .ضمن این که خود واژه ی پیوند ایهام لطیفی به مفهوم وکاربرد متفاوت پیوند دراصطالح عامیانه واصطالح
باغبانی دارد.
مروری بر همین سه شعر از مجموعه ی سیب جان سالم ،می تواند خواننده را باجهان بینی عارفانه ی شاعر،آشنا
سازد .جهان بینی که برای بزرگساالن نیز جذاب وقابل تأمل است ودر هر مرحله از القاء مفهوم ،مخاطب بزرگسال به
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این خواهد اندیشید که نگاه سهل انگارانه ،به اندیشه ها واحساسات کودکان ،ناشی از عدم شناخت دقیق این موجود
کوچک ،اما با احساسات بزرگ است.همه ی روان شناسان بر این باورند که رویدادهای نخستین سال های زندگی
کودک،اثری عمیق بر مرحله های رشد وتکامل او دارد ،بنابراین شخصیت هرفرد ،بازتاب این رویداد ها ومرحله های
تکامل اوست( .نعمت اللهی )3 : 1431 ،به نظر می رسد شاعر با روان شناسی کودک آشناست وهمین دانش
وآموخته ها به شکل بسیار ناخوداگاه در سروده های او خود را می نمایند و خواننده احساس می کند با شاعری
صاحب فن ودانشور دراین حیطه مواجه است.
در شعرهای ناصر کشاورز  ،واقعیات به دو شکل رخ می نماید:
-1واقعیت از دریچه ی نگاه کودک
-1واقعیت از دریچه ی نگاه غیر کودک یا بزرگسال
در شعرکشاورز "سیب" واقعیت دارد".آدم" هم واقعیت دارد واین هردو برای مخاطب غیرکودک ،قابل هضم است.
اما این که "سیب آدم باشد" واقعیتی است که برای کودک کامال پذیرفتنی است ،اما برای مخاطب بزرگسال غیر
واقعی وکمی عجیب به نظر می رسد .ناصرکشاورز خوب می داند ،مخاطب اصلی اشعارش کودکانند وباید از دریچه
ی ذهن آن ها ،فرمول ارتباط عناصر وپدیده ها را ارائه دهد.کودکان دنیاراازدیدگاه خویش تعبیروتفسیر می کنند و
بیش از بزرگساالن صداقت دارند( .نعمت اللهی  )17 : 1431 ،کشاورز نگران قضاوت های غیرکودکانه نیست
وهمین اندیشه به شعر او جسارت بخشیده است وشعر او را به مرزهای بیان نکته های بدیع وشگفت سوق می دهد.
حقیقت آن است که ادبیات کودک ،به مثابه یک نهاد،ریشه های تبارشناسانه ی خود رادارد .نویسنده ی ادبیات کودک
ونوجوان ،باید تمام تالش خود را به کاربندد تادستگاه های فکری خویش را با دستگاه فکری مخاطب خود تطبیق
دهد ودر آن دستگاه فکری سخن بگوید( .شیخ االسالمی )13: 1431،بالدریج"،سخن گفتن را رفتاری می داند که به
تشکیل جهان کودک ،کمک می کند واو را از خود محوری به اجتماعی شدن متوجه می سازد".اومعتقداست سخن
گفتن ،سبب تلقین افکارواحساسات ونظرات کودک می شود وتاثیرات او به وسیله ی کلمات امکان پذیر است( .ن
.ک  .شعاری نژاد)414 : 1413 ،
 .1-1مجموعه های " از این طرف لطفا فقط هیس" و"گل نرگس"

بانگاهی به مجموعه ی دیگر او "از این طرف لطفا فقط هیس!" بانقاشی های محمد علی بنی اسدی ،این نکته باز هم
به اثبات می رسد که شناخت عمیق مخاطب ،از دالیل اصلی موفقیت کشاورز درعرصه ی شعرکودک است .این
مجموعه برای گروه سنی ج سال های چهارم وپنجم دبستان سروده شده است.
در شعر چهارم این کتاب با عنوان "اسکلت ماهی" شاعر داستان اسکلت یک ماهی را بیان می کند که موجی
اورا به ساحل پرتاب کرده وموجودات کنار دریا آن را خورده اند وآن چه از اوبه جا مانده ،اسکلتی است که آرزوی
دیدار دوباره ی دریا را دارد.این شعر نیز بانگاهی واقعیت گرایانه از دیدگاه کودک ،به شرح ماجرای اسکلت ماهی
ای پرداخته است که می تواند شبیه شانه تصور شود-در زندگی روزمره واز این دست همانند سازی هادر ذهن
کودکان کم اتفاق نمی افتد -وبرای شانه زدن گیسوی دریا (امواج) ،به دریا بازگردد .درپایان این شعرنیز بیان
آموزش ،با شگردی زیرکانه ،به کودک منتقل می شود ،این که دردنیای زمینی ودنیای آدم ها ،اگر می خواهی دیگران
طالب تو باشند ،باید برای آن ها سودمند ومفید باشی .یکی از مواردمهمی که باعث می شود ،سروده های این شاعر
به رئال وواقعیت نزدیک شود ،بیان تجربیات شخصی وکشف وشهودی است که خود،آن را تجربه کرده است.ایشان
در مصاحبه ای گفته است":معموال شعرهایی که گفته ام ،تجربه ی شخصی خودم بوده است ،البته در بزرگسالی .مثال
با همسرم رفته بودم نانوایی ،سنگ داغی برداشتم ،دستم سوخت".وحاصل این تجربه ،شعر"یک سنگ کوچولو"می
شود.
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اگربخواهیم دالیل رئال بودن برخی آثار ناصر کشاورزرا تیتروارعنوان کنیم،این دالیل عبارتنداز:
-1بیان امور واقعی وموجود
اغراق نیست اگرگفته شود هرکدام از مجموعه های کشاورز را که می گشاییم ،به واژگانی بر می خوریم که به شکلی
بسیار زنده وواقعی درزندگی ماجریان دارد.اشیاء ،حیوانات ،جمادات ،گیاهان ،حشرات رنگ ها،انسان ،سنگ ها
وخالصه هرچیز که موجود است.
می کشم دراز /روی سطح آب (کشاورز)13 : 1434،
رنگ ها خیلی عجیبند /رنگ هامرموزهستند (کشاورز)71 : 1434 ،
یک چیزتازه /فهمیده ام من /کاری ندارد/جوراب شستن (کشاورز)13 : 1431 ،
من امروز از ریاضی/گرفتم نمره ی هفت (کشاورز)11: 1431 ،
اسباب بازی او /یک دفترومداداست (کشاورز)77: 1431 ،
-1بررسی رفتارها و بیان حاالت روحی
به نظر جان الک ( )1113-1747تجربه های نخستین آدمی ،عمیقادر زندگی بعدی اواثر می گذارندو کشاورز
آگاهانه با درمیان گذاردن واقعیت هاوتجربیات خویش بازبانی کودکانه به مخاطب وگاه واداشتن او به ریزبینی ودقت
درآفرینش درتالش است تا نیروهای درونی او رابیدارسازد و سهمی درآگاهی او داشته باشد.
مردم همه سرگرم وغافل /ازسرنوشت تلخ سیبند (کشاورز)3: 1434 ،
گل در اشک والتماس/اوبه فکرکاروکسب (کشاورز)71: 1413 ،
خسته گشته ام /از کف وحباب (کشاورز)13: 1434 ،
توی این مسجدهمیشه  /حرف ما از مهربانی ست (کشاورز)3: 1431 ،
من از درس ریاضی /چراباید بترسم (کشاورز)11: 1431 ،
این لنگه کفشم االن  /تنها شده نشسته (کشاورز)73: 1431 ،
کشاورز خوب می داند فطرت کودک ،چون معادله ای  nمجهولی ،باچند معلوم است و وظیفه ی او و ما تبدیل
مجهوالت این معادله به معلومات تازه وحرکت مستقیم ومستمر در جهت حل آن است( .سرامی)33 :1431 ،
بروتاته آینه /بپرس ازخودت کیستی (کشاورز)14: 1413 ،
خیره شو روزی به دیوار /یاچه می دانم به لیوان (کشاورز)71: 1434،
-9تشریح جزئیات
اشعارکشاورز به دلیل نوع مخاطب وازطرفی به دلیل نوع نگاه خود شاعر ،بسیارجزئی نگر است وهمین نگاه دقیق و
ریزبین منجربه کشف بسیاری ازنکته های تازه شده که در زندگی روزمره شاید خیلی اوقات ما نیز با آن سرو کار
داشته ایم اماآن چنان که درچشم شاعرجلوه کرده است با آن روبرو نبوده ایم.البته عالوه بر نگاه دقیق شاعر ،خیال
پردازی های شاعرانه ی اوست که که نگاه تیزبینش را به پرواز در می آورد وگاه با دیدن یک خودکار ویک ورق
کاغذ یاد مرغی می افتد که بر زمین نوک می زند وگاه به هنگام عبور از کنارگل فروشی به پاهای بریده ی گل هامی
اندیشد.
نوک می زند خودکار /برکاغذ کاهی (کشاورز)13: 1413 ،
کشاورز با ایجادکشش وجاذبه درسروده هایش بیش ازآن که در اندیشه ی سرگرم کردن خواننده ی شعرش
باشد دغدغه ی آموزش نکات اخالقی را آن هم به بهترین وجه به مخاطب دارد.
بازمردگلفروش /پای گل هارابرید /مشتری در روح خود /جیغ آن ها را شنید (کشاورز)71: 1413 ،
دوباره ذهن من  /شلوغ ودرهم است /شبیه این اتاق /که نامنظم است (کشاورز)1: 1413 ،
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-1مشاهده ودیدن
الزمه ی هنر ،خوب دیدن وخوب نگاه کردن است وهنرمند برای ترسیم جزئیات باید صاحب نگاهی جستجومند
باشد.درشعر کشاورز همه ی عناصر دست به دست هم می دهد تا تنوع وجاذبه در فضایی صمیمی واثرگذار بابه
کارگیری تکنیک های خالقانه به یادگیری منجرشود.
چگونه می توانی /بگویی بد به مرداب (کشاورز)3: 1413 ،
باز مرد گلفروش /پای گل ها رابرید /مشتری در روح خود /جیغ آن ها را شنید (کشاورز)71: 1413 ،
 -1بیان وتحلیل جامعه ی معاصر
دراغلب شعرهای کشاورز ،بیان واقعیات ،به نوعی نقداجتماعی می انجامد ،با بیانی البته متناسب باشعر کودک
ونوجوان به گونه ای که گاه این سروده ها مخاطب سومی هم ازنوع بزرگسال می یابد و جالب این که خالقیت
درشعرهای او به نوعی هنجارگریزی منتهی می شود که بسیاری از بدها وخوب های فرضی درشعر او جایشان
تغییرمی کند .شاعرباجهان بینی خود همه چیز را می سنجد ونه با نگاه معمول اجتماع .در شعر کشاورز به جای
دستگیری دزد می توان دست او را گرفت ،می توان به عابران ناشناس سالم داد ،می توان بازندگی مهربان تربود.
واقعا دارد ضرورت /این همه دیوارونرده؟ /قفل ،سیمان،آجر ،آهن /باز صدرحمت به پرده /دست دزدی
راگرفتن /بهتراست از دستگیری /کاش می خوردیم با او /در شبی نان وپنیری (کشاورز)11: 1413 ،
چه فهمیده ایم از هلو؟ /هلورافقط خورده ایم/به جز خوردنش واقعا /چه سودی از آن برده ایم؟ (کشاورز،
)14: 1413
چرادست هابسته اند؟ /ندارند با هم تماس /چه اشکال دارد سالم /به یک عابرناشناس (کشاورز)71: 1413 ،
چرا از طال کمتر است /بهای گل اطلسی؟ /برای قفس داشتن /ندارد مجوزکسی (کشاورز)11: 1413 ،
کشاورز در طرح واقعیات بانگاهی هنجارشکن ،تعجب انسان را بر می انگیزد.او در تمام اشعارش نشان داده
است ،به کودکان احترام می گذارد و آن ها راخوب می شناسد و دنیای کودکانه شان را در عین سادگی ،بسیار جدی
می انگارد .نگاه شگفت آفرین او به خلقت ،تحسین بر انگیز است.امتزاج خیال وواقعیت در اندیشه ی او ،بیانگر این
آمیختگی در ذهن کودک است .کودکی که گاه به پدیده های واقعی ،شکل خیالی می بخشد وگاه عناصر خیالی را
واقعی می پندارد ،گویی در ذهن پاک وبی آالیش او ،خیال عین واقعیت وبا آن یکی است .درنگاه کودک ،ستاره
چشمک می زند وماه لبخند.گاه سوسک ،خاله می شود وگاه موش ،آقایی که از اداره باز می گردد.از این روست که
یک مورچه ،می تواند اورا روزها سرگرم کند وبازی هایی خاطره انگیز رادر ذهنش ترسیم کند .البته ناگفته نماند،
برخی روشنفکران بنابراعتراف خودشان اساسا" مسأله" ای به نام "کودک "و "ادبیات کودک" وسخن گفتن بااو برای
شان مطرح نیست و برای آن ها هم کودک وهم ادبیات او ،بازی گونه ای شوخی وار بیش نیست واگر هم اثری در
این زمینه پدید می آید ،بیشتر رویکردی تفننی دارد وبرای رفع خستگی است( .نعیمی)711-713: 1433،
.9-1مجموعه های تلخ وشیرین ورنگ های گمشده
ساندستروم برای نوجوانی دو مرحله قائل است.نوجوانی نخستین از  .14تا 17سالگی .نوجوانی ثانوی یا بعدی
17تا71سالگی.این که انسان امروز پیش از آن که با خود واقعیت مواجه باشد ،باساختن واقعیت روبروست ،واقعیت
راازامری موجود به امری شدنی تبدیل می کند.همان گونه که می دانیم ،ذهن آدمی مستعد شکل بخشیدن به تصاویر
ذهنی از اشیاست ،نه آن گونه که درواقعیت عرضه می شوند ،این قوه ی پروراندن تصاویر به طور طبیعی ،تخیل
نامیده می شود(.تالکین )144 :1431 ،در ادبیات مرزهایی که براساس سن خواننده گذاشته می شود ،همواره با فریب
همراه است ،به خصوص وقتی پای داستان های نوجوانان به میان می آید(.اکلشر)174-177 : 1431 ،
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دومجموعه ی تلخ وشیرین باتصویرگری هداحدادی ورنگ های گمشده باتصاویر فائزه تقی زاده که برای گروه
سنی نوجوانان نوشته شده است ،شامل اشعاری هستند که از این مقوله به نیکی بهره گرفته اند .کشاورز باجان بخشی
به اشیاء وگیاهان وموجودات بی جان ودادن خصوصیات انسانی به آن ها به اشعارش پویایی وحرکت بخشیده است.
آنیمیسم در اشعار کشاورز به چند شکل مطرح شده است:
-1جان بخشی به عناصر وپدیده های بی روح وبی جان

کشاورز عالوه بر به کارگیری تکنیک های زبانی ،باکاربرد برخی از صور خیال و استفاده ی دائمی از آن ها توانسته
است بامخاطبانش ارتباطی تنگاتنگ وصمیمانه برقرارکند ودر بین شاعران این قشر بدرخشد.یکی از دالیل جاذبه
وحرکت وپویایی زبان که گریز ازیکنواختی ورکود را به همراه دارد ،به کارگیری آرایه ی جان بخشی یا تشخیص
است که به عنوان یک تکنیک هنری می تواند عالوه بر مخاطب بزرگسال درمخاطب کودک ونوجوان نیز بسیارتاثیر
گذارباشد و دراو حظی ادبی ایجاد کند .ازآن جا که قوه ی خیال پردازی وتصور دراین قشر ،قوی تر وغنی تر است،
کاربرد این آرایه می توانددر دریافت مقاصد و مفاهیمی که شاعر سعی در القاءآن دارد ،هم شاعر وهم مخاطب را
یاری رسان باشد .زیرا بچه ها می توانند واژه های زبان ،قوانین حاکم براین واژه ها را به گونه ای عملی دریابند ،بی
آن که نسبت به این توانایی ها ،خودآگاهی داشته باشند( .سرامی)113 : 1431 ،
مزه ی شیرین به من از شیرگفت /اززمانی که به دنیاآمدم (کشاورز)1: 1431 ،
متانت ووقار سنگ /زبانزدزمین ماست (کشاورز)14: 1431 ،
کتاب مثل بال است /برای پرکشیدن /ازاین زمین خاکی /به آسمان پریدن ( کشاورز)73: 1431 ،
-1جان بخشی به عناصروپدیده های جان دار(نباتی)

درشعرکشاورز همه ی موجودات می بینند ،می فهمند ،نگران می شوند ،شادی می کنند ومانند یک انسان گاه
آرزوهایی دست نیافتنی دارند وگاهی ازسرنوشت خویش دلگیرند وگاه فقط به توصیف حال و روز خود می نشبنند
بی هیچ قضاوتی .کشاورز در تمامی اشعارش با شیوه ای غیرمستقیم به مخاطب یادآورمی شود که جهان و همه ی
عناصرش در بیداری وآگاهی ست وهر چیز درآن در جستجوی کمال خویش است .او به نیکی این حقیقت را به
مخاطب شعرش می آموزد که زندگی تنها از آنِ انسان نیست .درخت ،پرنده ،کوه ،آسمان ،آبشار وخالصه جهان وهر
چه در او هست نیز زنده است و در اندیشه ی هدفی است وآن گونه که آروین می گوید ،ادبیات کودک ونوجوان را
از یک سو،در حوزه ی تعلیم وتربیت وروان شناسی کودک واز سوی دیگر در قلمرو مطالعات زبان وادبیات می
دانند( .مکتبی فرد و منصوریان )143: 1431 ،شاعر هیچگاه از یادآوری نکات تربیتی در سروده هایش غافل نمی
ماند .کشاورز در این گونه شعرها گاه از زبان عناصر سخن می گوید و گاه آنان را مخاطب قرار می دهد وگاهی
نیزروایتگرانه آن هارا به توصیف می نشیند.
یک عمردر خاک /من ایستادم /هم توت شیرین /هم سایه دادم /حاال چه هستم /یک کاسه ی تار /در دست مردی/
استاد این کار(کشاورز )71: 1431 ،
راننده ته سیگارخودرا  /ازپنجره انداخت در راه  /افتاد پیش پای آن گل /برخاست گل ازخواب ناگاه (کشاورز،
)47: 1431
 -9جان بخشی به موجودات جان دار(حیوانی)

شاعر گاه اززبان موجوداتی سخن می گوید که جان دارند اما فاقد بسیاری ازاعمال ورفتارهای انسانی اند مثال نمی
توانند بگریند ،بخندند ،بخوانند ،سخن بگویند.دراین گونه شعرها دل ،بازیگوش می شودوکالغ شاعر وهر چه در
جهان است با شعوری وصف ناشدنی در خدمت انسان قرار می گیرد.
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باز ای دل بازیگوش /از سینه کجارفتی؟ /بادیدن یک پرتو /ازهوش چرا رفتی؟ (کشاورز)71: 1431 ،
آن قدیم ها من /یک عقاب بودم /توی آسمان ها /بال می گشودم (کشاورز)41: 1431 ،
به روی بام خانه ی ما /کنار لوله بخاری /نشسته یک کالغ شاعر /بدون هیچ قارقاری (کشاورز)1: 1433 ،
روی این کاغذ که طرحی از تو داشت /تایپ کردم با دلم شعری سفید /ناگهان آمد شهاب اخمِ تو /روی
شعروکاغذم را خط کشید (کشاورز)13: 1433 ،
-1جان بخشی به مفاهیم انتزاعی

کودکان ازخردسالی قادربه خیال پردازی اند ،این نیروبه آن ها کمک می کند تا مفاهیم انتزاعی همچون عشق ،وطن،
ترس ،شادی و...را بهترو سریع تردریابند .شاید ریشه ی عالقه ی کودکان به داستان ها وافسانه های خیالی وتمثیلی
از همین جا نشأت می گیرد.درسرزمین ما کم نیستند نویسندگان وتصویرگران وشاعران وهنرمندانی که باطرح مفاهیم
انتزاعی و ساده کردن آن درآثارکودک و نوجوان به رشد وتقویت قوه ی تخیل و در نتیجه ایجاد خالقیت در آنان
یاری رسانده،از این رهگذر آثار ارزنده ای راخلق کرده اند .کشاورز باتکنیک جان بخشی به مفاهیم انتزاعی و ازراه
ترسیم ونمایاندن آن به مخاطب کودک ونوجوان،این مفاهیم را به سادگی به آنان می شناساند.
ترس ما ،باهیبتی مانند غول
می شود ظاهر،ولی پوشالی است
پرصداومدعی ازدورهاست
تاشودنزدیک ،طبل خالی است
(کشاورز)3: 1433 ،
بامشاورهای احساس /مشورت کردم دوباره /تاکه در کارم نباشد /حاجت هیچ استخاره (کشاورز)11: 1433 ،
ناصرکشاورز شاعری هدفمند وصاحب سبک است که کودک درون او ،هر لحظه در مکاشفه است تا برای پرسش
های بی حدش پاسخی در خور بیابد.او با اعتقاد به این که ":نباید به کودک چیزی یاد داد ،بلکه باید از او آموخت".
دنیای کودکی را به درستی شناخته است و معادله های او ،معادله های حسابگرانه ومنطقی دنیای بزرگساالن نیست.
از این روست که این شاعر برجسته همان گونه که در اشعارش نمایان است،از زبان همه چیز وبا همه چیز سخن می
گوید و آن گونه که یداهلل رویایی زبان،انسان وجهان را سه عامل مهم در غنای شعرفارسی می داند ومعتقداست که
هر شاعری به سلیقه ی خود پیمانه ای از آن ها برمی دارد(.ن.ک.رویایی)73 : 1437،کشاورز باشناخت زبان،انسان
وجهان پیرامونش پیمانه های بسیاری از این هر سه برگرفته است.
نتیجه
در این مقاله پنج مجموعه اثر ناصرکشاورز  -شاعر مطرح ادبیات کودک ونوجوان -که سه مورد آن متعلق به گروه
سنی کودک ودومورد آن متعلق به گروه سنی نوجوان می باشد ،مورد بررسی قرار گرفته شده است وپس از تطبیق
آثارمورد نظر بامکاتب ادبی جهان،ازجمله سوررئالیسم ،ناتورالیسم ،اومانیسم ،رئالیسم ،رمانتیسم ،سمبولیسم ،پارناس،
اکسپرسیونیسم ،اگزیستانسیالیسم وآنیمیسم،ردپای دومکتب رئالیسم وآنیمیسم رادر آن می توان یافت.
ازسویی ،بیان کشف امور واقعی وموجود ،بررسی رفتارها وحاالت روحی ،تشریح جزئیات ،مشاهده ودیدن ،بیان
و تحلیل جامعه ی معاصر،از مهم ترین دالیلی است که شعرکودک ناصرکشاورز را در مکتب رئالیسم ،جای می دهد
وازسوی دیگر ،کاربرد فراوان تشخیص وجان بخشی ،به خصوص درآثار رده ی سنی نوجوان ،شعر اورا به سمت
مکتب آنیمیسم سوق می دهد.
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جان بخشی را به چهار شیوه دراشعارکشاورز می توان یافت .جان بخشی به عناصروپدیده های بی روح وبی
جان ،جان بخشی به عناصر وپدیده های جان دار (نباتی ) ،جان بخشی به موجودات جان دار(حیوانی) وباالخره جان
بخشی به مفاهیم انتزاعی.
حال بنابر سواالت وفرضیاتی که در مقدمه مطرح گردید وباتوجه به نتایج به دست آمده در این جستار ،می توان
به روشنی دریافت که آثار ادبی کودک ونوجوان همانند آثار ادبی بزرگساالن درایران ،قابلیت تطبیق با مکتب های
ادبی جهان راداراست .هرچندممکن است به کارگیری این مکاتب –که گاه نمود بسیار روشنی در آثار کشور مادارد-
آگاهانه نباشدوبه شکلی کامال ناخود آگاه وغیرعامدانه به کاررفته باشدوهرگز دغدغه ی شاعر نبوده باشد.
نتیجه این که مکتب رئالیسم بادنیای ذهنی کودک سازگاری بیشتری دارد ،زیرا مکتب رئالیسم ،مکتب واقعیت
هاوهست هاست و کشاورز ،شاعری است که باشگردهای خاص خودوبادانش شناخت دقیق کودک وقتی برای اومی
سراید ،هر چیز موجود وحتی گاه ازمنظر ما ،غیرقابل اهمیت را به تصویر می کشد .اوبه نیکی دریافته است ،کودکان
همه چیز را واقعی وموجود می انگارند وهنوز وجود پدیده ی بی جان ومسئله ی نیستی ،در ذهن آنان مفهوم روشنی
ندارد ،حتی آن چیزهایی راکه ما تخیلی می پنداریم،ازمنظر آنان ،واقعی قلمدادمی شود .شایدازاین روست که آن ها
به راحتی با اشعار ناصرکشاورز،هم ذات پنداری می کنند .ازسوی دیگر مکتب آنیمیسم نیز سازگار باذهن وعواطف
نوجوانان است ،از آن روکه نوجوان ،درجستجوی تصویر دیگری از واقعیت ها ،نه آن گونه که هست بلکه به دنبال
تصویری تخیلی ازواقعیت است .بنابراین دومکتب رئالیسم وآنیمیسم ازمکاتبی هستند که از قابلیت طبع آزمایی
شاعران ونیز نویسندگان حوزه ی ادبیات کودک ونوچوان ،به ویژه در زمینه ی شعرهای داستانی ،برخوردارند.
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