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 ادبیات کودک و نوید جدید 

 
جنگ دهه ها در افغانستان نه تنها صدمات جبران ناپذیر بر تمام جغرافیای کشور 

آن   ناگوار  اثرات  بلکه  است،  گذاشته  جا  به خصوص به  کشور  بشری  منابع  بر 
کودکان این مرز و بوم قابل لمس و دید میباشد. میدانیم که مقیاس زمانی یک نسل،  

سال قبول شده است که به این ترتیب نسل دوم نیز در کشور ما در جنگ    30مدت  
تولد میشود، در کورۀ جنگ پخته شده و می سوزد. درحالیکه در این مدت در جهان 

ی ـ علمی به شدت در جریان بوده، انسانها در صدد تسخیر فضا و  انقالب تخنیک 
سیارات دیگر برای زندگی کردن اند، انترنیت جهان را چنان به هم نزدیک ساخته 
است که گویا همه مردم جهان در دهکده ای زندگی دارند و هر لحظه میشود با هم  

نسبت به سابق کمتر اگرچه ارزش کاغذ و کتاب     سخن گویند و بنویسند و ببینند.
رول آن هنوز هم در     شده و چیزی نمانده که به جانب شکست برود، ولی با آنهم

تربیه کودکان خیلی مهم و با ارزش است. و اما استفاده از انترنیت در قسمت فعالیت 
ریق اعضای  گروه ادبی »شعر و داستان« شانس خوبی برای رسانیدن تولیدات ادبی گروه به کودکان افغانستان از ط

خانواده های شان به هر گوشۀ دنیا که اند، میباشد. معرفی گروه ادبی شعر و داستان و معرفی بخشی از ادبیات کودک 
هدف عمده این مقاله میباشد. آنچه در کشور ما ها تا حال فقط جسته و گریخته به آن پرداخته شده است. در سالهای  

له چاپی اطفال موجود بود و است، ولی ادبیات کودک هیچگاه به طور  قبل از جنگ ها در وطن ما و فعال نیز مج
در حالیکه اطفال به مثابه آینده سازان کشور از همه بیشتر به عطف  بایسته در محراق توجه قرار نگرفته است.  

گی   در بخش ادبیات خاص خودشان ضرورت شدید دارند، ادبیات کودک، اطفال را از آوان طفولیت و نوباوه   توجه
 .به مطالعه تشویق نموده و افق دید شانرا وسعت می بخشد

 : آرتور کویستلیر نویسنده شهیر آلمان می نویسد
 .دید کودکان را وسیع می سازد و ایشان را به ساحل امن رهنمون می گرداند این کتاب است که افق »

ق نماییم و افکار خود را توسعه بدهیم، بلکه  داخل شان غر   کتابها تنها برای ما بزرگساالن مفید نیست که خود را به 
برای کودکان اهمیت کتاب خیلی بیشتر از آن است. طفل نه تنها با شنیدن و یا خواندن یک کتاب در دنیای خیالی و  
 فانتزی فرو میرود، بلکه اهمیت کتاب های تربیتی و تعلیمی برای اطفال آینده ساز میباشد. «)ترجمه از زبان آلمانی(

 
 :وی در جای دیگر چنین گفته است

کودکان شیر خوار محیط چار طرف خویش را از طریق دیدن  »
از همه آواز و صدا   قبل  و حس کنجکاوی درک می کنند. ولی 

با والدین و سایرین     رافیانش را و تماس جسمیهای والدین و اط
را تجربه می نمایند.« هرگاه والدین با استفاده از افسانه و قصه  
ها ، اشعار و بیت ها مسایل تربیتی را برای کودکان شان از همان  
آغاز تولد انتقال بدهد، کودکان از همان ابتدای تولد به جذب آن می 

 .پردازند
کارتونیک خوب )زیرا متاسفانه فلم های   بدون شک دیدن فلم های

کارتونی تجارتی غیر مفید هم وجود دارند که مربیان و والدین باید 
کودکان   برای  باشند(  دقیق  بسیار  اطفال  برای  فلم  انتخاب  در 
انتخاب روش های  تاثیرات خوبی را در قسمت درک زندگی و 
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محیط ماحول، انسانها و کرکتر های مختلف، دریافت راه  بهتر زندگی کردن به جا می گذارد، به گونه مثال شناخت  
 .حل ها در وقت مشکالت، داد و گرفت اجتماعی و غیره شیوه های خوب زندگی را میتوانند کودکان از آنها بیاموزند

با تاسف جنگ های خانمانسوز افغانستان باعث گردیده است تا دوره طفولیت کودکان ما کوتاه گردیده و بچه ها و   
ختر ها بسیار زود با درد ها و رنج های بزرگساالن آشنا گردند. فهرست این درد ها و مصیبت خیلی طوالنی است د

مانند جنگ و اثرات آن، فقر، پروسه فرار و مصایب بیشمار دیگر تا رسیدن به مملکت امن، زندگی در مهاجرت،  
ابق کامل به کشور میزبان، در گیر شدن در حلقه  شنا در بین کلتور های مختلف، بیگانگی با فرهنگ بومی و عدم تط

های جنگی و تربیت به اساس پرنسیپ اسپ گادی با دید نامکمل از واقعیت های زندگی و جهان، و صد ها مشکل و  
 .چالش دیگر که در محیط تنگ فامیلی و محیط نا آشنا با تلخی های زندگی دست و پنجه نرم می نمایند

قبل از وقت خیلی پخته میشوند، چه هیهات که بعضاً قبل از پخته شدن، سوخته میشوند.   و کودکان داخل افغانستان
اکثرا برای آنها از دید من طفولیت بعد از دو الی سه سالگی تکمیل شده است و ناخواسته داخل قیودات و غم های می  

ارند و در تمام صحبت ها و  گردند که مخصوص کالن ساالن است. معموالً در داخل وطن اطفال اتاق جداگانه ند
گفتگو های فامیل دخیل هستند، از قصه های جنگ گرفته، تا غیبت و بدگویی از دیگران، روایت ها و قصه های  
خشونت، تنگدستی، درگیری های فامیلی و صد ها ناهنجاری های دیگر. روح کوچک آنها بسیار وقتتر با مشکالت  

 .بزرگساالن آشنا و درگیر میشود
را که چگونه میشود به نسل آینده کمک کرد، بدون شک هر وطندوست و انساندوست افغان در سر دارد.    فکر این

عده ای با فراهم نمودن مکاتب در اطراف و اکناف کشور دست میزنند، عده دیگر سرپرستی اطفال را به عهده می 
تین را برای ایجاد سیستماسک ادبیات  گیرند. و اینک یک تعداد از خانمهای با قریحه شعری و داستانی، دست و آس

کودک برای نوباوه گان وطن چه در افغانستان و یا مهاجرت باال زده و به آفرینش آثار ادبی و هنری برای کودکان  
ما  می پردازند. زیرا نقش داستان و اشعار کودکانه برای روح و روان اطفال معصوم به خصوص در کشور جنگزده  

داستان، شعر و افسانه ها مانند مرهم در روی زخم های روانی کودکان جنگزده تاثیر نموده و خیلی برجسته میباشد.  
 .به آنها بینش روشن و قوت روحی و معنوی می بخشد

 :آرتور کوستلیر نویسنده شهیر آلمان می نویسد
ه کشتی های بادی را  به مثابه باد اند و کلمات مثل شمالک هستند، وفقط شمال است ک   در زندگی یک کودک کتابها»

 .به حرکت می آورد
 .و ایشان را به ساحل امن رهنمون می گرداند  کتاب است که افق دید آنها را وسیع می سازد

داخل آن غرق نمایند و افکار خود را توسعه بدهند، بلکه برای    بزرگساالن مفید نیست که خود را به کتابها تنها برای  
از آن استکه طفل با شنیدن و یا خواندن یک کتاب در دنیای خیالی و فانتیزی غرق    کودکان اهمیت کتاب خیلی بیشتر

 «.شود، بلکه اهمیت کتاب های تربیتی و تعلیمی برای اطفال آینده ساز میباشد
اطفال شیرخوار محیط چار طرف خویش را از طریق دیدن و حس کنجکاوی درک می کنند. ولی قبل از همه آواز و 

 .با والدین و سایرین را تجربه می نمایند  و تماس جسمی و اطرافیان شان  صدا های والدین
لمس کتاب ها توسط طفل با رنگ ها و اشکال گوناگون بر روان آنها تاثیر مثبت و عمیقی می گذارد. کودک با لمس »

زرگتر میشود،  غیر ارادی در حافظه می سپارد. زمانیکه ب   کتاب را   کاغذ و رنگهای مختلف   کتاب آواز غژ غژ
کتاب خواندن را دوست میدارد و با آن احساس خوب و زیبای دوران کودکی را ارتباط میدهد/ »آرتور کوستلیر «  

خوب کارتونیک برای کودکان تاثیرات به سزایی را در درک زندگی و انتخاب روش های  بدون شک دیدن فلم های 
 کارتوینک تجارتی غیر مفید نیز وجود که فلم های  بهتر زیستن به جا می گذارد. با تآسف 

 بقیه در فصل بعدی 
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