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 پیام دبیر علمی همایش

 زالل معنویّت

 شود نوعی ذکر هر آیینی که برگزار می  

 فراموش کنـیگذارد است و ذکـر نمی

 به نام خداوند جان و خداوند کودک
 

های کوچکم برای پرنده النه خواهد یک بار دیگر در معصومیّت کودکی با دستام را دوست دارم. دلم میکودکی

در روشنای روز، تا آبی زالل آسمان پرواز دهم و با صدای گرم و  بسازم؛ دانه بپاشم و بادبادکم را این سوی تاریکی،

ای خود را در آغوش بگیرم و بوی خوش کندر تمام خواهم عروسک پارچهمی ن بابا مواظب باشم که از بام نیفتم؛مهربا

هوای میانة اردیبهشت را پرکند و در ترنّم بی صدای باران صدای دلنشین الال الالگل سوسن/ سرت بردار لبت بوسن، 

های به باور پیوسته کردن در میان قصّه. او که به بهانة خوابخواهم دلم بهانة مادر بگیردمی تمام روح مرا تسخیرکند؛

 یک حرف و دو حرف بر زبانم/ الفاظ نهاد و گفتن آموخت و درس بیداری داد. 
 

شناسی نقد و نظریّة ادبیّات که هم اوّلین همایش ادبیّات کودک با نام آسیب 6911از اردیبهشت ماه سال 

همایش دیگر سربلند و سرافراز ادامه پیدا  4با پرپایی  6935شد و تا سال کودک و نوجوان در شیراز برگزار 

 که نخستین جشنوارۀ  6936آوردهای علمی فراوانی به بار آورد و هم از اردیبهشت ماه سالکرد و دست

های قلمرو ادبیّات کودک، همزمان با برگزاری همایش شعر کودک و نوجوان، راه تحقیق و تشویق نامهپایان

در  اندیشیژوهشگران حیطة ادبیّات کودک را گشود و استادان و پژوهشگران حوزۀ ادبیّات کودک را برای همپ

شهر عشق و شور گرد هم جمع آورد، همواره نفس کشیدن در هوای صاف خدمت به ادبیّات کودک در شکل 

موال علی بن موسی الرّضا)ع( برگزاری همایش در پایتخت معنوی ایران و در دانشگاهی که مزیّن به نام مبارک 

 است، دغدغة خاطرم بوده است و البتّه این رشته سر دراز دارد در گذشته و آینده.

 های ناتوانم گذاشته شد وروزی که وظیفة سنگین امّا دلنشین خدمت به ادبیّات کودک و نوجوان بر دوش

المللی امام رضا)ع(، جناب اه بینآوری دانشگهای معنوی معاون محترم پژوهشی و فنبه پشتگرمی حمایت

د ای به دشواری راه بیندیشم، خطر کردم و خوفر، بی تأمّل و بی پروا و بی آن که لحظهآقای دکتر ابراهیم دانشی

تگی ام به سترگی کوه، به برآشفکردم به ژرفای کاری باز شدهرا به دریای بی کران معنویّت انداختم، گمان نمی

آگاهی که از اقصا نقاط ایران در این نمایش فرهنگی وعلمی شرکت نش پژوهشگران دلدریا و به ژرفای دا

های ناب پژوهشگران این حوزه یافتن به اندیشهاند؛ امّا رفته رفته این برایم مسلّم شد و اگر ذوق دستکرده

 کشانید.بست و پای ارادتم را در دامن سالمت میدستگیر راهم نبود، هر آینه دشواری کار راه می

پیوسته و بی هیچ انقطاعی، تن به امواج بحر معنا سپردم  6935ماه سال به همّت همین شوق، از اردیبهشت
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اندیشی ادبیّات کودک و نوجوان بهتر آن دیدم که هم سرّ دلبران پاک نهاد و هم راز و این بار در ششمین هم

 ت گفته آید.دست اندرکاران و دلسوزان فرهنگی این حوزه در حدیث معنویّ

خوشبختانه بحر موّاج دانش دانشوران ارجمند موج زد و هر روز مرواریدها یافتم که سرمایة کارم شد و 

 ام هدیة احباب را. خدای را سپاس.مرا به ادامة راه دلگرم ساخت و اینک دامنی پر کرده

 هایی که متولّی برگزاری های مشترک مرکز مطالعات ادبیّات کودک و همة دانشگاهیکی از رسالت

های تحصیالت تکمیلی با گرایش ادبیّات کودک و نوجوان هستند، تالش در جهت تحکیم مبانی فکری و دوره

 نظران حوزۀ ادبیّات کودک است.اندیشی صاحبهم

مرکز مطالعات ادبیّات کودک و نوجوان شیراز، نظر به همین مالحظات و نقش بی همتای پژوهشگران حوزۀ 

 جشنوارۀ پژوهشی  9همایش و  5ها، تا کنون یّات کودک، برای تقریب فرهنگی میان دانشگاهادب

ام رضا)ع( المللی امهای برتر را در شیراز برگزارکرده است. دانشجویان و استادان دانشگاه بینها و رسالهنامهپایان

ی شته پیشنهاد مدیر گروه آموزشاند. در نشست علمی سال گذها حضور مستمر و چشمگیر داشتهدراین نشست

ی آگاه پژوهشالمللی امام رضا)ع( و استقبال و حمایت معاون خردورز و دلزبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین

های برتر در مشهد، ها و رسالهنامهساز برگزاری این همایش و نیز چهارمین جشنوارۀ پایاندانشگاه، سبب

 هنگ جهان اسالم شد. وعدۀ همراهی داد و پر پرواز. گفتم:پایتخت معنوی ایران و پایتخت فر

 
 

 شـد چـو جاروب در دیـر مغان بال ملک             ابر رحمت دگرش آب زند نیست عجب   
 

 

آگاه وادی پر راز و رمز ادبیّات کودک و قدم در راهی گذاشتم که امروز به دیدار خردورزان دلسوز و دل

 نوجوان انجامیده است . 

استقبال گرم و اشتیاق نویسندگان مقاالت حاکی از آن بود که جامعة دانشگاهی و فرهنگی ضرورت برگزاری 

های پیشین را به خوبی تشخیص داده است. هم این استقبال گرم نویسندگان مقاالت و هم و تداوم همایش

همکاران علمی و  ار کند ـ بهها و مؤسّسات دولتی و غیر دولتی ـ اگرچه بسیتوجّه و همکاری معدود سازمان

ای استوار برای اجرای هرچه بهتر این حرکت علمی ـ فرهنگی اقدام داد تا با ارادهاجرایی همایش دلگرمی می

های بهتر و برتر و های دقیق و انتخاب مقاالت و سخنرانیهای شبانه روزی خود و با داوریکنند و با تالش

های متنوّع و پربار برای مهمانان ارجمند و خرد ورز تدارک شند برنامههای جنبی سودمند بکوتدارک برنامه

 ببیند. 
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های تحقیق در روش»و « های نقد و نظریّة ادبیّات کودکتازه»ای به جداگانه هاینسالدر این همایش 

 استادان، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران و اده شد تا اختصاص د« ادبیّات کودک

بارۀ اندیشی درخود و هم های جدید، یافتههانظران قلمرو ادبیّات کودک از این فرصت برای ارائة اندیشهصاحب

 .آن استفاده کنند

دکتر یحیی ، خسرو آقایاری گرانقدر، ادبیّات دینی کودک و نوجوان با حضور استادان نشست عمومی

حمیدرضا  دوست، دکتر محمّدمهدی رکنی یزدی،دکتر مهدی حجوانی، مصطفی رحمان، جهانگیری سهروردی

 تصویرگر 9 از یکی آثار نگین احتسابیان، تصویرگری نشستو  تاج واردیمهدی کاموس، دکتر زرّینآبادی، شاه

 (6936تا 6951های شده در سال ادبیّات کودک )آثار منتشرمطالعات  مرکز تصویری هایکتاب جشنوارۀ برگزیدۀ

دکتر الهه  ور،پغریب کیانوش خوشبخت، فریبا دکتر ترهنده، سحر پارسانژاد، کورش آتشی، الله دکتر حضور با

 برگزار شد. وانکتر فاطمه ماهدو  کسمایی

 های جنبی همایش قرار گرفت:برگزاری سه کارگاه آموزشی نیز در اولویّت برنامه

 محمودی؛  صوفیا جاللی و مریم دکتر: کننده برگزارازنویسی و باز آفرینی؛ ب  -6

 العابدین؛زین اکبرعلی آشنایی با چگونگی تولید نشریّة کودک و نوجوان ؛  -2

 .عبّاسیزهره های اطّالعاتی علوم انسانی؛ برگزار کننده: دکتر آشنایی با پایگاه  -9

 های زیر نیز اجرا شد.های علمی، برنامهعالوه بر برنامه

 و آرامگاه فردوسی؛ کتابخانة آستان قدس رضویموزه و (، بازدید از زیارت حرم مطهّر امام رضا)ع -6

 ی؛هنری خراسان رضو ۀبا هنرمندی هنرمندان حوز« گم»تر آاجرای ت -2

خوانی سقّاخانة اسماعیل طالیی با هنرمندی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز اجرای پرده -9

 ؛یک نیشابور

 کشور.برگزاری شب شعر با حضور شاعران شعر کودک و نوجوان سراسر  -4

فرهنگی خود و در راستای اهداف و محورهای همایش ـ  های علمیدر ادامة فعّالیّتبرگزار کنندگان همایش  -5

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت ، با تکیه بر محورهای دین، عرفان، فرهنگ عامّه، اسطوره، محیط  ملّی

انی کارکنان و کودکان پیش دبست ،دانشجویان  استادان،با حضور و جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح  زیست

 نهادو به دست کودکان پاک ندبرگزار کرد اسفندماه 63را در روز  مهد کودک پگاه سنّت حسنة جشن درختکاری

در پردیس رضوان درخت و دانشجویان عزیز و استادان ارجمند در یک حرکت فرهنگی و نمادین،  مهد کودک

 .ندصلح و دوستی نشاند
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دبیر علمی همایش و مشاور فرهنگی انجمن علمی ، در سخنرانی خود پیرامون همه این موضوعات 

سخن گفت و بر این نکته تکیه کرد که این کردار فرهنگی و نمادین در راستای اهداف و محورهای همایش 

 .تملّی ادبیّات کودک و نوجوان صورت گرفته اس

های برتر در ادامة همایشششمین همایش ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت و چهارمین جشنوارۀ پژوهش

با این نیّت خیر راه انداخته  6935تا  6911های های دانشگاهی برگزار شده در دانشگاه شیراز در فاصلة سال

شد که دریچة روشن دیگری به دنیای پاک و کوچة خوشبخت و پرهیاهوی ادبیّات کودک و نوجوان بگشاید 

و راه مرکز مطالعات ادبیّات کودک و نوجوان را برای رسیدن به آرمان شهر کودکی و نوجوانی سرفرازانه ادامه 

 بال کند: دهد و اهداف زیر را دن

آشنایی با تحقیقات جدید و تشویق و ترغیب پژوهشگران به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی در حوزۀ ادبیّات  -6

 کودک و نوجوان و معنویّت؛

 هایی که تا کنون پیموده شده و همفکری برای ادامة راه؛ها و بازنگری راهتبادل تجربه -2

ک و نوجوان و فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی های تازه و روشن در عرصة ادبیّات کودگشایش افق -9

 جهت آفرینش خلّاق و رشد استعدادها؛

 بررسی راهکارهای ترغیب عامّة مردم به این مقولة مهم و ارزشمند ادبی؛ -4

فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت آشناکردن جامعة دانشجویی کشور و تشویق آنان به ادامة تحصیل در این  -5

 رشته؛

های گرایش ادبیّات کودک و نوجوان و گشودن راه برای تأسیس دورۀ معرّفی و نشان دادن ارزشتقویت،  -1

 دکتری.

ترین رویداد فرهنگی و سال ثبت هویّت معنوی و فرهنگی مشهد به این رویداد علمی و فرهنگی، با بزرگ

میلی و پژوهشگران . از همة استادان، دانشجویان تحصیالت تکشدعنوان پایتخت فرهنگ اسالمی همزمان 

و  کننددر این رویداد علمی شرکت کردیم تاهای وابسته به آن دعوتقلمرو ادبیّات کودک و نوجوان یا حوزه

اندیشی دربارۀ موضوعات و مسایل مربوط به ادبیّات کودک ایران و جهان با محوریّت ادبیّات کودک و به هم

 شناسی، شناسی، روانان، هنر، فرهنگ عامّه، اسطورههای گوناگون دین، فلسفه، عرفمعنویّت در زمینه

 شدن و ترویج و حفظ صلح و... بپردازند.شناسی، محیط زیست، رسانه، نظریّه و نقد ادبی، جهانیجامعه

شده چاپ و در مراسم آیین گشایش همایش در اختیار وعده کردیم که خالصه مقاالت پذیرفته

 هایمندان قرارگیرد. مقالهلعات ادبیّات کودک نیز در دسترس عالقهکنندگان و در سامانة مرکز مطاشرکت
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 گروه تقسیم شوند:  9شده برای ارائه در همایش نیز به پذیرفته

مطالعات ادبیّات کودک شیراز و هایی که در همایش ارائه و برای چاپ در مجلّة علمی ـ پژوهشی مقاله  -6
ادبیّات کودک و نوجوان و مجلّة علمی ـ تخصّصی جستارهای ادبی )ادبیّات و علوم انسانی سابق( مشهد 

 شوند؛برگزیده میدانشگاه شهید بهشتی 

 شوند؛های همایش به صورت کتاب الکترونیکی چاپ میمقاله هایی که در همایش ارائه و در مجموعهمقاله  -2

 .شوندهایی که به صورت پوستر در همایش ارائه میقالهم  -9

های علمی خود را بر کرد آخرین یافتهکمیتة علمی همایش از همة محقّقان و پژوهشگران ارجمند دعوت

 .ارسال کنند سامانة ارسال مقاالت در وبگاه همایشاساس محورهای پیشنهادی و یا مرتبط با آن از طریق 

ظران نموضوعات و محورهای پیشنهادی این فراخوان تنها برای برانگیختن اندیشة پژوهشگران و صاحب

 شنظران جهت بهتر برگزارشدن همایبود و شورای علمی همایش از پیشنهادهای علمی، هنری و اجرایی صاحب

 کرد.استقبال

های مختلف و با تبلیغات اندازی وبگاه همایش و ارسال فراخوان به وبگاهدبیرخانة همایش پس از راه

س از کرد. پخالصه مقاله با موضوعات بسیار متنوّع و چشمگیر از استادان و پژوهشگران دریافت 211گسترده 

خالصه مقاله که مجدّداً تنظیم شده بود،  251ع نویسی از مجموارزیابی اوّلیّه بر اساس معیارهای چکیده

انتخاب شد. هیأت محترم علمی همایش  زالل معنویّتخالصه مقاله برای چاپ در مجموعه چکیده مقاالت 669

 12اصل مقاله،پس از ارزیابی دقیق مقاالت بر اساس معیارهای علمی ـ پژوهشی و فرم ارزیابی،  666از میان 

های مقاله برای چاپ و ارائه به صورت سخنرانی در نشست 46تاب الکترونیکی، مقاله را برای چاپ در ک

مان گمقاله برای ارائه به صورت پوستر برگزید. اگر محدودیّت امکانات نبود ، بی 99عمومی و تخصّصی و 

ز تعدادی االت، اتعداد مقاالت برگزیده و سزاوار ارائه بیشتر از اینها بود. به علّت کمبود وقت برای ارائة همة مق

 کنند. از پژوهشگران درخواست شد مقالة خود را به صورت پوستر ارائه

بندد محوردار این است که دست پژوهشگر را می های محوردار بود. بدی همایشهمایش از نوع همایش

 مقاالت برایکند. به همین جهت ناگزیر شدیم پس از دریافت و او را از عالیق پژوهشی خود تا حدّی دور می

های علمی و موضوعات نزدیک به محور اصلی همایش )معنویّت( نیز این که از فیض حضور برخی یافته

 محروم نمانیم، مقاالت از این دست را نیز به صورت ارائه با پوستر بپذیریم.

ژوهشگران پ برخی از سخنرانی، صورت به آنها ائة همةو عدم امکان ار التت تراکم بیش از حدّ مقابه علّ

به این منظور  .کنندمطالعات ارزشمند خود را به صورت پوستر ارائهحاصل ایم درخواست کرده نیز ارجمند

http://ccls.imamreza.ac.ir/index.php/cls/index/pages/view/register
http://ccls.imamreza.ac.ir/index.php/cls/index/pages/view/register
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 :را به شرح زیر برشمردیمو مزایای پوستر  هاویژگی

  ند؛کن توانند مطالب دلخواه خود را در مدّت بیشتری ارائهشرکت کنندگان به راحتی می -6

 ؛گیرددر اختیار بینندگان قرار می تریالنیطومطالب پوستر برای مدّت   -2

 ؛به گفتگو بپردازندبا مخاطبین در مورد جزئیّات مقاله در فرصت بیشتری توانند ارائه دهندگان می  -9

 .داد ارائه پوستر یک در توانمی را بیشتری مطالب سخنرانی، زمانی محدودیّت سةدر مقای  -4

چاپ خالصه مقاالت آبرومند و بارآوری است که یقین  یکی از نخستین رهاوردهای علمی این همایش

شد. عالوه بر این به همّت محقّق ارجمند، دارم برکات آن در دراز مدّت به جامعة چشم به راه ما عاید خواهد

های اسالمی دوست )بنیاد پژوهشجناب آقای دکتر محمّد مهدی رکنی یزدی و حامی سخاوتمند و فرهنگ

در مراسم  ، برای چاپ آماده وخودسازی بر پایة باورهای اسالمی سنگ کتاب گرانآستان قدس رضوی ( 

 افتتاحیة همایش رونمایی شد. همچنین آثار زیر که حاصل مطالعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه 

 المللی امام رضا)ع( است، رونمایی شد:بین

تألیف (، 6939تا  6936های دورۀ ابتدایی سالهای درسی نگری )بازتاب اصول و فروع دین در کتابژرف  -6

 المللی امام رضا)ع(. این کتابمعصومه حسینی رزمگاهی، کارشناس ارشد ادبیّات کودک و نوجوان دانشگاه بین

های ارزندۀ استاد ارجمند، دکتر محمّدمهدی رکنی یزدی و دکتر مریم جاللی است که نیز حاصل راهنمایی

 زیور طبع آراسته شد.بالفاصله پس از دفاع به 

-راد، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیّات کودک و نوجوان دانشگاه بینتألیف سیّده محدّثه مؤذّنی شناگر هور  -2

 المللی امام رضا)ع(.

 اثر نانسی ملون، ترجمةهای ایرانی( ها و افسانهگویی)همراه با تأمّلی در قصّهدو کتاب تخیّل در قلمرو قصّه  -9

 ؟گویندفیلسوفان یونان چه میحوزۀ ادبیّات کودک و نوجوان، سرکارخانم زهرا مهاجری و  پژوهشگر ارجمند

اثر رؤیا یدالهی شاهراه، دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز رونمایی و معرفی 

 .شد

های علمی را به نشست از همة دانشورانی که به دعوت ما پاسخ گفتند و بر غنای این همایش افزودند و

کنم. امیدوارم نتایج علمی این همایش که با حمایت و زالل پاک سخنان گوارای خود آراستند، سپاسگزاری می

سرمایة ادارۀ کلّ فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و به همّت عالی جناب آقای کاظم دبیری در انتشارات 

  باغ فرهنگ جاوید ایران باشد و آن را طراوت بخشد. همیار جوان به زیور طبع آراسته شد، سزاوار

نکتة حائز اهمیّت در این همایش آن است که مرکز مطالعات ادبیّات کودک دانشگاه شیراز در یک تعامل 
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 ها و علمی برگزارکنندگان این همایش را در برگزاری چهارمین جشنوارۀ پژوهش و انتخاب رساله

 های برتر یاری رسانده است. نامهپایان

 6915های های دکتری در قلمرو ادبیّات کودک که بین سالهای ارشد و رسالهنامهدر این جشنواره همة پایان

بودند،  نکرده ی پیشین مرکز مطالعات شرکتهاو در جشنواره منتشر یا دفاع شده 6935تا پایان دی ماه 

نسخه از تحقیق خود  2نامه یا رساله کنند. داوطلبان باید نوان بهترین پایانتوانستند خود را نامزد دریافت عمی

ها باید مربوط به ادبیّات کودک ایران و یا ها و رسالهنامهفرستادند. موضوع پایانرا به دبیرخانة جشنواره می

نامه انهمزمان پایهای تطبیقی( باشد. همچنین شرکت مقایسة ادبیّات کودک ایران با کشورهای دیگر )پژوهش

 پذیر بود.یا رساله در جشنوارۀ پژوهش و ارائة مقالة برآمده از آن در همایش امکان

های ارسالی را در کتابخانة تخصّصی ادبیّات کودک دانشگاه شیراز و یک این مرکز یک نسخه از پایان نامه

 المللی امام رضا)ع( ثبت کرد.نسخه در کتابخانة دانشگاه بین

دانم از رئیس مرکز مطالعات ادبیّات کودک شیراز، جناب آقای دکتر مرتضی خسرونژاد و رض میبرخود ف

دبیر علمی جشنواره، سرکار خانم دکتر فریده پورگیو و سرکار خانم دکتر الله آتشی، دبیر اجرایی جشنواره و 

گزاری اند، سپاسنقش داشته نیز داوران محترم و همة کسانی که به نوعی در برگزاری چهارمین جشنوارۀ پژوهشی

 کنم.

سو و جویبار تالش گاه آرام و گاه پرخروش مدیران و اعضای محترم  اگر زالل اندیشة محقّقان از یک

ـ که نام نیک آنان آرایش صفحات آغازین و جلد این مجموعه بخش های مختلف و نیز حامیان ارجمند همایش 

ام رضا)ع( المللی امه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیناست ـ در سال گذشته در فضای دانشگاه و گرو

عر دانم این شرسید. نمیبدینسان که هست، به سامان نمی و این زالل آبی معنویّت،شد، این همایش جاری نمی

 اند. از همه به جان سپاس. عاشقانة پرشور و جذبه را چه کسانی سروده

 هایهای مختلف علمی و اجرایی ناظر کوششدر دبیرخانة همایش و کمیتهعزیزانی که ة دانم از همالزم می

بخش صفحات آغازین این مجموعه است، سپاسگزاری و برای ام و نامشان زینتوقفة آنان بودهدریغ و بیبی

وزی بهر -تواند معنی پیدا کندکوشش آنان نمیها بیکه این تالش -همگی آنها و نیز نویسندگان ارجمند مقاالت

 .و کامکاری آرزوکنم و از درگاه دادار دانا بخواهم که ما را برای خدمت به فرهنگ آمادگی دهد

ای داشته باشم از جناب آقای دکتر رضا سعیدی، رئیس محترم و خردمند دانم سپاس ویژهبر خود فرض می

سرکار خانم دکتر خدیجه دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( و رئیس همایش و نیز همکار سختکوش و همراهم 

های شور و هیجان برگزاری این بوزرجمهری، دبیر محترم اجرایی همایش که آرام و صبور در همة لحظه
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ر، فها بردیم. سپاس از جناب آقای دکتر ابراهیم دانشیهمایش همراهمان بود و از رهنمودها و تجربیاتش بهره

های بی دریغ و ها و همکاریضا)ع(، به خاطر همة دلسوزیالمللی امام رمعاون محترم پژوهشی دانشگاه بین

 صادقانه و عالمانه در برگزاری همایش.از همه به جان، سپاس سپاس. سپاس.

ما آنچه در توان داشتیم در طبق اخالص نهادیم. خدای را سپاس که آرامش هوای صاف و پاک خدمت به 

 ش نوشمان باد!فرهنگ ایران را بار دیگر تجربه کردیم. زالل گوارای
 

 

 دخت پورخالقی چترودیدکتر مه

 



 
 

 

 تات کودک و نوجوان و معنویّی ادبیّزبان و ادب فارسی به همایش ملّ پیام رئیس انجمن ترویج

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

( آفرینش آدمی بر 96به موجب آیة کریمة فأقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اهللِ الّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها )روم/ 

 هیاللّةفخلیبه کمال حقیقی و مقام  ،فطرت پرورش یابدفطرت الهی استوار است. اگر انسان مبتنی بر این 

 رسد.می

زیرا او در این مرحله از زندگی آمادگی کامل  ،ترین دورۀ زندگی هر انسانی استترین و صافیکودکی ناب

های کمال و هدارد که بر اساس فطرت الهی تربیت شود و استعدادهای نامتناهی خود را برای رسیدن به قلّ

رَتِ فَأبواه یُهَوِّدانَهُ وَ یُنَصِّرانَهُ وَ یُمَجِّسَانَهُ. هر کودکی بر فطرت فِطْشکوفا کند: کُلُّ مولودٍ یُولَدُ عَلیَ الْسعادت 

دکان ه به پرورش کوکند. توجّص میها را مشخّیابد و تربیت والدینشان مسیر و جهت زندگی آنالهی والدت می

بلکه زمینة سعادت و اعتالی جامعه را نیز  ،انجامدکمال هر یک از آنان میو نوجوانان نه تنها به رستگاری و 

د ه شوساز سخت توجّای بدین موضوع مهم و سرنوشتآورد. بدین سبب ضروری است در هر جامعهفراهم می

 گذار فراهم گردد.ثیرأاس و تو شرایط و امکانات الزم برای استفاده از این فرصت حسّ

ات پیوند استواری دارد، طیف کودک و نوجوان با ساحت عاطفی و احساسی ادبیّبدان سبب که روح ل

 قتواند این هدف مهم را محقّهای مناسبی است که میات کودک و نوجوان یکی از زمینهتردید حوزۀ ادبیّبی

یان دو مآورد و ات بستر مناسبی برای بلوغ و ابراز احساسات و عواطف به وجود میسازد. بدان سبب که ادبیّ

-سازد، ابزار مناسبی برای بیان تجارب و دریافتت پیوند ظریفی برقرار میبال احساس و عقل، و خیال و واقعیّ

ات برای پرورش ها به دیگران وجود ندارد. امروزه استفاده از ادبیّهایی است که با زبان عادی، امکان انتقال آن

 العادۀ علم و دا کرده است. پیشرفت خارقاستعدادهای کودکان و نوجوانان ضرورت بیشتری پی

گیری فضای مجازی امکانات وسیعی را در حوزۀ ارتباطات در اختیار انسان قرار داده است. وری و شکلآفن

ت کودک اتوان از آن به منزلة فرصتی برای گسترش و ترویج ادبیّت به درستی استفاده شود، میاگر از این ظرفیّ

 های بنیادی جامعه را فراهم آورد.قدمات شکوفایی این سرمایهو نوجوان بهره برد و م

ه دارد، اما در ه جایگاهی درخور توجّات عامّات کودک و نوجوان در تاریخ ادب فارسی و ادبیّاگرچه ادبیّ

ی که بر جامعة فرهنگی و ادبی حاکم است، ضرورت دارد بیش از گذشته و به روزگار کنونی با شرایط خاصّ

های علمی و ه شود و با استفاده از روشفرهنگی و ادبی توجّ محور به این حوزۀ مهمّد و برنامهصورت هدفمن

و نوجوان  ات کودکهای فرهنگی خود برای حوزۀ ادبیّالمللی، مبتنی بر سرمایهق بینسازی تجارب موفّمتناسب

  ای فاخر پوشید.طرحی نو دراندیشید و بر قامت رشید این عرصة فرهنگی، جامه

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی است،  های مهمّات فارسی یکی از رسالتجا که ترویج ادبیّاز آن

ه قرار گرفت و با ات کودک و نوجوان در کانون توجّادبیّ ت این انجمن، حوزۀ مهمّالیّخوشبختانه از آغاز فعّ
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همکاری دانشگاه شیراز،  پژوهشی باـ ة علمی تشکیل یک کارگروه پژوهشی و همچنین انتشار یک نشریّ

ت وریّی با محات کودک و نوجوان شروع شد و پنج همایش ملّای برای اعتال و ترویج ادبیّهای گستردهتالیّفعّ

 صی کتاب کودک و نوجوانهای ساالنة انجمن نیز هم نمایشگاه تخصّدانشگاه شیراز برگزار گردید. در همایش

ات کودک و نوجوان اختصاص ی همایش، چند نشست علمی به ادبیّهای علمشود و هم در میان نشستبرپا می

 یابد. می

قان و دانشجویان این حوزۀ ادبی مژده دهم که با توانم به استادان، محقّوقتی است که میجای بسی خوش

ت اعضای محترم هیئت مدیره و اعضای دلسوز و کوشای انجمن، در برنامة راهبردی و جامع انجمن ترویج همّ

ا بینی شده و امید است انجمن بای پیشات کودک و نوجوانان جایگاه ویژهدهی، اعتال و ترویج ادبیّی سامانبرا

ای نزدیک، زمینة اجرای برنامة جامع خود را برای ها و مراکز علمی و پژوهشی، در آیندههمکاری دانشگاه

 ات کودک و نوجوان فراهم آورد.ترویج و گسترش ادبیّ

ات کودک و نوجوان و ی ادبیّهمایش ملّ»ات کودک و نوجوان با عنوان همایش ادبیّ برگزاری شمشین

ات کودک و نوجوان با همت دانشگاه ها در حوزۀ ادبیّها و رسالهنامهو چهارمین جشنوارۀ پژوهش پایان« تمعنویّ

ربارۀ مناسبی است که دالمللی امام رضا )ع( و همکاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، فرصت بین

ها و های پژوهشی، چالشابعاد مختلف این حوزۀ ادبی بحث و گفتگو شود و ضمن آشنایی با آخرین یافته

 ها ارائه گردد.شناسایی و راهکارهای مناسب در این زمینهات کودک و نوجوان های حوزۀ ادبیّآسیب

رگزارکنندگان این گردهمایی ارزشمند، از اندرکاران و بضمن سپاس از دبیر محترم همایش و همة دست

 ثیرگذاری درأخویش دست یابد و نقش مهم و ت طلبد تا این همایش به اهداف مهمّخداوند بزرگ توفیق می

 ات کودک و نوجوان ایفا کند.ترویج و گسترش ادبیّ

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین

 8911اردیبهشت ماه 

اصغر میرباقریسید علی



 

 

 المللی امام رضا)ع(آوری دانشگاه بینپیام معاون پژوهش و فن

شکوهمند والدت با سعادت ولی  خوشحالیم که برپایی این همایش همزمان شده است با برگزاری آیین

 عصر)عج( و مزیّن است به نام مبارک امام هشتم علیه السّالم. 

هایی را برای المللی امام رضا)ع( همواره این بوده است که فرصتیکی از اهداف مهمّ دانشگاه بین

ها های فرهنگی و اندیشهمایهاندیشمندان فراهم کند که در آن به طرح آرا و افکار خود بپردازند و با استفاده از بن

 دهی ، تعمیق و گسترش و اعتالی آن بکوشند. و آثار و خدمات علمی خود و دیگران در جهت سامان

المللی امام رضا)ع( به همین جهت از سال پیش برگزاری همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان دانشگاه بین

 رار داد تا گامی مفید در راستای اهداف دانشگاه بردارد.های علمی خود قو معنویّت را در اولویّت برنامه

دخت پورخالقی چترودی، مدیر طرح و پیشنهاد این حرکت علمی ـ فرهنگی از طرف سرکار خانم دکتر مه

 محترم گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، گرایش ادبیّات کودک و نوجوان ، بی درنگ پذیرفته شد. 

بار به همّت مرکز مطالعات ادبیّات کودک و نوجوان در شیراز برگزار شده و این  5این همایش پیش از این 

بار نوبت به ما رسیده است. باید ببینیم سهم ما در معرّفی و شناساندن این رشته و در برابر نسل امروز چه قدر 

ذاری گن باوریم که سرمایهتوانیم داشته باشیم. ما بر ایهایی برای شناساندن آن میاست و چه راهبردها و راهکار

سنگ آینده؛ یعنی کودکان و نوجوانان و بویژه نهادینه کردن اخالق و معنویّات در آنها های گرانبرای سرمایه

 وظیفة اصلی سیاستگذاران علمی و فرهنگی کشور است.

شیراز در نکتة حائز اهمیّت در این همایش آن است که مرکز مطالعات ادبیّات کودک و نوجوان دانشگاه 

 ها ویک تعامل علمی برگزارکنندگان این همایش را در برگزاری چهارمین جشنوارۀ پژوهش و انتخاب رساله

های برتر یاری رسانده است. همین جا از رئیس مرکز مطالعات ادبیّات کودک شیراز، جناب آقای دکتر پایان نامه

ر فریده پورگیو و سرکار خانم دکتر الله آتشی، دبیمرتضی خسرونژاد و دبیر علمی جشنواره سرکار خانم د کتر 

اند، اجرایی جشنواره و نیز داوران محترم و همة کسانی که به نوعی در برپایی این جشنواره نقش داشته

 کنم.سپاسگزاری می

ضمن عرض تبریک به مناسبت تقارن ایّام فرخندۀ والدت با سعادت امام عصر)عج( با برپایی این همایش 

به حکم من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق از همة کسانی که در برپایی این مراسم شکوهمند در معنوی 

ی ام ، سپاسگزارهای صادقانة آنها بودهها و دلسوزیاند و خود شاهد دوندگیسال گذشته تالش پیگیر داشته

ی القی چترودی و دبیر اجرایدخت پورخکنم؛ سپاس ویژه از دبیر محترم علمی همایش، سرکار خانم دکتر مهمی

همایش سرکار خانم دکتر خدیجه بوزرجمهری و معاون محترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر ابراهیم 

های خردورزانة خود امکان برگزاری همایشی فر که همراه و همگام و با درایت و تدبیر و چاره اندیشیدانشی

های رسمی و غیر رسمی که وجود ها و ارگانو نیز از همة سازماندر خور و شایسته و بسامان را فراهم آوردند 

ها و پوسترها و تولیدات علمی همایش هم چشمگیر است و هم نشانة نام و آرم  بر روی بنرها و کتاب 62
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 دوستی همة حامیان ارجمند. فرهنگ

 ت بیشتر و برقراریها نقطة آغازی برای گسترش روابط علمی و فرهنگی و تعامالامیدواریم این تالش

 های آینده نیز بتوانیم میزبانروابط علمی ـ فرهنگی میان مراکز علمی و بخصوص دانشگاهی باشد و در سال

 المللی ادبیّات کودک و نوجوان در ارتقای سطح علمیپژوهشگران و فرهیختگان باشیم و با برپایی همایش بین

 المللی امام رضا )ع( بکوشیم.دانشگاه بین

 
 

 فردکتر ابراهیم دانشی 



 

 «وجوی خدادر جست»براساس داستان  چالش ذهن کودک و شناخت خدا

 6ملیحه اژدری

 2سکینه عباسی

 9آسیه ذبیح نیاعمران

 چکیده

است که با ابزار غیرمستقیم داستان قابل « خدا»های ذهنی کودکان، پرسش از ماهیت و چیستی یکی از دغدغه

ای کند که روایتی برپرداخت است. حساسیت این موضوع به عنوان بنیان اخالق و معنویت دینی، ایجاب می

 نیامدنی خداوند را برای اندیشةچشمبه بودن، ماهیتفهماین مضمون به کار گرفته شود که ضمن ساده و قابل

 «وجوی خدادر جست»ها، داستان کوتاه گرای مخاطب کودک آشکار سازد. یکی از این نمونه داستانعینیت

جو وکشد که برای یافتن خدا دست به جستنوشتة کلر ژوبرت است. سنجابی عنوان قهرمان را به تصویر می

اند. هرفته در ترسیم موضوع پرداختکارها و ابزار داستانی بهبه بررسی شیوه زند. نگارندگان در این پژوهش،می

، کاربرد «گراییگرایی در وصف به جای ذهنیتعینیت»گیری نویسنده از ابزار دهد که بهرهحاصل کار نشان می

فاده نجام استزدایی از طریق نگرش جهان خارج با درکی کودکانه و سراساختار موازی پرسش و پاسخ، آشنایی

ن که چیستی خدا در ذهگران طبیعی، کارکرد آموزشی اثر را در باالترین حد خود نگاه داشته، ضمن آناز کنش

 مخاطب را نیز پاسخ گفته است.

 

 گرایی، فابلگرایی، عینیتفلسفی، داستان کودک، طبیعتخداشناسی، داستان علمی ها:کلیدواژه

 مقدمه. 8

هان  فهم برای آدمی یت،  بازآفرینی  و ج یدا  ابزار دو از واقع هان  و پ  و عینی دانش یکی»: گیردمی بهره پن

  نهافسا  طریق از که «ورزیخیال و تخیل» دیگری و است  آورانهفن و علمی هایفرآورده به محدود که «تجربی

 .شودمی ظاهر شعر و اسطوره و

  همشاهد که چهآن براساس  تنهاو  شوند یآشنا م  عینی امور و اشیا  با عینی یاتعمل ةمرحل درسال(   66تا  1) کودکان

  تینیع که یموضوعات  خصوص  در اماد؛ نده حید و پاسخ صح  نرا لمس کن اتموضوع  ندنتواید و مندرک دار د،نکنیم

: 6936 دالکی،) ندارند را حیصــح پاســخ ارائه ییتوانا ،یانتزاع و مجرد موضــوعات یعنی باشــندینم ملموس و ندارند

632-636.) 

  ایمسأله مرحله این در وقتیاست.  دنید رقابلیغ میمفاه ۀکودک دربار یذهن هایاز دغدغه یکی مورد نیا

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان.  -6

 Maliheh_ajh246@yahoo.com ایمیل: 
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  مسأله  همان اگر اما مانند؛بازمی آن حل از کودکان دارد، وجود هایییهفرض آن  در که شود  مطرح کودکان برای

ن را حل آ یم،شــرح ده انتزاعی و توصــیفی هایپیچیدگی فاقد واقعی، و عینی تعابیر و کلمات با هاآن برای را

 خواهند کرد.

( یســـالگ 66 تا 1 ،یکودک آخر و انهیم ۀدور) به مربوط که ینید و یاخالق یامرحلههفت رشـــد یتئور دوم ۀدور

 تفکر نیجانش  امور، مناسبات  مورد در یاجمال یکل تفکر و ینیع تفکر دوره، نیا در .ست یجزم هایافسانه  مانیا ،است 

  یجزم هنوز او تفکر یول ؛بشناسد را الیخ و تیواقع نیب ةفاصل  تواندیم کودک. شود یم نیش یپ ةختیآمدرهم و یشهود 

 .ستین دارا را یکل مفهوم خلوص و یانتزاع وسعت و است

 جهان و ندیآیدرم ینیع و یمنطق صورت به زین او یهااستدالل و است دهیرس یاتیعمل تفکر ةمرحل به اکنون او

 خود نذه در یسازافسانه با ،یاجمال و یکل تفکر از استفاده با را اتینیع اما ؛ندیبیم قاعده و نظم یدارا را خود اطراف

 حد در زین او ینید یباورها واقع، در. کند دایپ یبهتر پاسخ ،یمعان کشف یبرا خود یجووجست در تا کندیم کامل

 .(662-669: 6916 ،یآبادلطف) دارد قرار یانتزاع یکل تصور و ینیعة تجرب فاصل

سش  ذهن متداول یهاالؤس  از یکی   تیماه و خدا مفهوم یعنی ؛میمفاه نیتریاز انتزاع یکی کودک، گرپر

ست؛  یو صفات  و ست؟  خدا ست؟ ی اشکل  چه اخد لیاز قب یاالتؤس  ا ست که مانند    یاالتؤس  هانیا کجا ا

ش  بر اکه کودک با آزمون و خط یاتیبا کمک تجرب گرید میمفاه شن  ،دهدیم انجام رونیب جهان و ایا اخت  قابل 

  ،«ست ین یندید خدا»مانند  یساالنه و انتزاع بزرگ یحاتیاالت بدون توسل به توض  ؤس  نیدادن به ا. پاسخ ست ین

 است. کودک یشناخت رشد به یآگاه ازمندین ،«جسم و شکل ندارد خدا»

 ،نآ یپردازنداستا ۀنحو و آن نوع از فارغ که یروش عنوان به ییگوقصه که است ییهاتیمحدود نیچن دانیم در 

 وزمرهر و آشنا یهاموضوع قالب در را دهیچیپ میمفاه آن از استفاده با توانیم و است کودکان ةعالق و توجه مورد اساساً

 یکنون یمرزها یوراکه  هاآن شناخت یبرا را الزم و هیاول مواد توانندیم هاقصه. اندینمایم رخ کرد، عرضه کودک به

 به یعدب یهاسال در یانتزاع تفکر استقرار با دیبا را هاآن کامل و متناسب یریگشکل و است کودک منطق و شهیاند

 .(695: 6913 علیق، حسنم)، فراهم کنند نشست انتظار

 هاتانداس در نظر مورد میمفاه که جاآن از و اندداده ارائه کودکان به ملموس ریتصاو قالب در را یانتزاع میمفاه داستان

 کودکان ،بیترت نیا به. رندیگ بهره آن از اریناهش صورت به که دهدیم قرار کودکان اریاخت در را امکان نیا است، نهفته

: همان) برندیم یپ یو یهایژگیو و خداوند تیماه به داستان یهاتیشخص تالش و خالل از و میرمستقیغ یاگونه به

691). 

 آنان. یعیطب فوق یموجود تا پندارندیم یاالعادهفوق انسان شتریب را خداوند یسالگ 3 تا 1 یسنّ ۀمحدود در کودکان

 هاآن یواننات از کیحا هافیتوص نیا. کنندیم فیتوص آتش ةشعل صورت به را او گاه و ینوران یانسان هیشب را خداوند
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 مفهوم نیا از آنان درک رشد گرنشان حال، نیع در .خداست از آنان یماد تصور گرانیب و یانتزاع میمفاه درک یبرا

 ریوتص از عبور را آن توانیم و است متفاوت ترنییپا مقاطع به نسبت خداوند مفهوم از سال 3-62 کودکان درک. است

 مرحله نیا زا گذر یبرا تالش و گذشته خام تفکر کنارگذاشتن یمعنا به ن،یا. دانست یعیطب فوق به خدا یانسان فوق

: 6936 ،یمیکح) کنندیم اشاره بودن، خالق ۀنندیآفر لیقب از او ةبرجست صفات به شتریب خداوند فیتوص در آنان. است

616). 

 جادیوم، امفه هر ةارائ یبرا دانست دیبا د،یآیم انیم به صحبت دبستان ۀدور در کودک کی یمذهب تیترب از یوقت

 تحول ةنیزم در دانشمندان یهاافتهیتوجه به  بدون و است یضرور کودک در یعاطف و یشناخت نظر از یمفهوم یآمادگ

 خداوند، مفهوم ن،یب آن از و یمذهب میآموزش مفاه ی...براآورد دست به یمذهب تحول از یروشندرک  توانینم کودک

 دگاهید و یحولت طیشرا با منطبق ییراهکارها دنبال به دیبا ،ینید مفهوم نیتریانتزاع حال نیع در و نیتریاصل عنوان به

 .(621: 6936 علیق، حسنم) بود کودک یکنون

 تجربه، کر،تف بر را رندهیادگی ذهن که است نیا آموزش روش نیترنیآفر تحول و نیموثرتر است معتقد ابی سیریا

 ةرائا ها،پرسش طرح در نکته نیترمهم. میباش ملأت خود یبرا یکمک نقش صرفاً و میکن متمرکز کشف و الؤس و

 گرید روش. اوست ادراک و مانیا رشد جه،ینت در و تفکر و ملأت به او وادارکردن بلکه ؛ستین کودکان به آماده یهاپاسخ

 ارتباط عتیطب و خدا نیب توانیم پس. خداست نشیآفر بزرگ کتاب عت،یطب داند؛یم عتیطب قیطر از را یریادگی

 (.266-266: 6936 ،یمیحک) کرد برقرار
 نیازمند آن شکوفایی بشری، خلقت فطری ابعاد تمام مانند که بپذیریم باید بدانیم، فطری را خداگرایی قدر هر

 واطفع برانگیختن به قادر داستانی ادبیات که جاآن از نشود. خاموش یا پژمرده تا است پرورش و احیا و اغنا

 برای وبیمطل بسیار مجرای تواندمی داستان است، کودکان برای ملموس هاییموقعیت ترسیم طریق از تفکر و

 مفهوم بیینت در سعی راستا، این در. باشد توحیدی مفاهیم انتقال و خدادوستی حس تشدید خدا، با انس تحکیم

 از داخ به کودک عشق تشدید و تثبت چونهم مقاصدی پی در است ممکن داستان قالب در کودکان برای خدا

 محورانانس دیدگاه تعدیل و خدامحوری القای توحیدی، بینیجهان یک القای رحمانی، صفات بر تأکید طریق

 دککو گرپرسش روحیة تقویت زندگی، در خدا یاری و حضور روزمرۀ هاینشانه به دقت عادت ایجاد متعارف،

 تصور در ولتح ایجاد انتزاعی، مفاهیم به بخشیدنعینیت کودکان، دشوار سؤاالت به غیرمستقیم هایارائة پاسخ

 :باشد کودکان روزمرۀ تجربیات بر تکیه و مأنوس هاییموقعیت ایجاد خدا، از کودک

 رازقیت و خالقیت مهربانی، صداقت، عدالت، نظیر مفاهیمی سازد؛ ترملموس را خداشناسی ابعاد، از برخی

 رد سپس و کند درک و کشف را هاآن عمل در کودک و شوند فهمیده عمل در باید ابتدا که هستند مفاهیمی
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 به انداست از کودکان برای فلسفه هایبرنامه جوییبهره. برسد هاآن انتزاعی درک به خود تحول بعدی مراحل

 .است مفاهیم ساختنترعینی در آن توانایی گرنشان جهان، نقاط اقصی در بحث منشأ عنوان

عقل،  ،یوح یمجراها قیطر از ترهابزرگ ما که طورهمان و انندیب قابل گوناگون یکردهایرو با یخداشناس مختلف ابعاد

 ،یکالم ردکیرو از ییهاقیتلف با تواندیم داستان م،یابییم دست خداوند از یشناخت به یروند ةتجرب و هانشانه ۀمشاهد

 .(91-41: 6913)ژوبرت،  بپردازد خدا مفهوم ابعاد نییتب به رهیغ و یفلسف

 صورت به هم و کنند ارائه کودکان به ملموس شکل به را انتزاعی و ماورایی مفاهیم توانندمی هم دینی هایقصه

 .دهند قرار کودک ذهن اختیار در تفکر برای را الزم محتوای ناهشیارانه و پنهان صورت به هم و هشیارانه و آشکار
 

 

 

 یبررس و بحث. 1

 سندهینو یمعرف. 8. 1

 ۀکردلیتحص خانواده کی در و شد متولد فرانسه در (یدیخورش 6946) یالدیم 6316سال  6ژوبرت کلر

زندگی  رانیا در ،است یرانیا که همسرش با 6912 سال از و شد مسلمان یسالگ63 سن در. شد بزرگ یحیمس

 و( هفرانس «مان لو» دانشگاهاز ) کودک اتیادب سانسیل فوق ،یتیترب علوم سانسیل او دارای مدرک کند.می

 .است( دو سطح) یحوزو التیتحص

 و یفارس زبان دو به و هکرد آغاز 6915 سال از زمانهمبه صورت  را یرگریتصو و یسندگینو کارژوبرت 

 یکارشناس گروه عضو زمان نهما از و کرد آغاز را کودکان اتینشر با یهمکار 6911 سال از .سدینویم فرانسه

 کودک اتینشر یگاه و کوچولو نبات خردسال، و کودکان سروش یهامجله با و است نوآموز رشد داستان

 داستان یکارشناس گروه عضو 6939 تا 6936 سال از. دارد یهمکار...( چرخه سه دوست، پوپک،) یگرید

 یهاخانهکتاب نهاد خردسال کتاب یبررس کارگروه عضو( 6932) سال کی مدت به و شد خردسال سروش

 .بود کشور یعموم

 ،رچاپیز کتاب عنوان 1،(ریتصو و متن) رانیا چاپ یفیلأت عنوان 21 کنون تا شانیا تالش حاصل

 فرانسه و انلبن در فرانسه زبان به هم کتاب یتعداد نماند ناگفته. است کودکان یبرا یفارس به ترجمه عنوان 5 

 .است رسانده چاپ به

 نای هب. کند یبررسرا  رمذکو ۀسندینو اثر خدا یجووجست در کوتاه داستان بر آن است تا پژوهش نیا
                                                           

6 Claire Jobert 
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 ،ینید یداستان متون با ینامتنیب عوامل رهگذر از آن طرح یبررس و اثر رنگیپ یبررس از پس منظور

 :کرد یمخواه یواکاورا  گووگفت و سفر وندیپ و فابل بر یمبتن یپردازتیشخص

 

 خدا یوجوجست در داستان 6رنگیپ. 1. 1

 درخت و هسکین بیبی جز ،خدا افتنی یبرا که موشکاست نام به یسنجاب سفر داستان خدا یوجوجست در

 سیک وقت هیچ ولی زند؛می صدا را خدا سکینه بیبی که شنیدمی روز هر او. شناسدنمی را کس هیچ کاجش

 داخ شده هر طور و برود خودش گرفت تصمیم داشت دوست خیلی را بیبی که سنجاب. دهدنمی را جوابش

 کدام ره که شودیم روروبه دیخورش و پروانه خرس، کوه، با راهش سر او .بیاورد بیبی خانة به و کند پیدا را

 ،داستان انیپادر  .هستند خداوند قدرت از یاجلوه یمهربان و ییبایز قدرت، ،یبزرگ مانند ییهایژگیو با

 سح را آن توانیم شیهانشانه یرو از فقط و ستین یدنید رزنیپ به او محبت که طورهمان فهمدیم سنجاب

 داستان دۀکننتکمیل نیز کتاب زیبای تصاویر. دید و کرد احساس توانیم دل چشم با گونهنیهم هم را خدا کرد،

 .کندمی بیان تصویر زبان به را کوچولو سنجاب سفر و است

 هرگز که خدایی کند؛ پیدا را خدا تواندمی طورچه کهاین از نگران سنجاب خدا وجویجست در داستان در

 صفات همة صاحب که را جان، خالقشانبی و جاندار دیدن مخلوقات با و پرداخته وجوجست به ندیده را او

 داخ از نشانی مخلوقات از یک هر واقع، در شناسد.می و بیندمی دل چشم بود، با هاآن از برتر هاییویژگی و

: شیدخور)اش هستند برتری و بزرگی همة خدا با صفات اثبات برای راهنمایی هاویژگی و هانشان این و دارند

 .(بزرگی: کوه قدرت،: خرس زیبایی،: تابان، پروانه و پرنور مهربان،

 تانداس این نظیر. داد قرار توانمی فلسفی گونة زیرگروه کودک، علمی هایداستان گروه در را داستان این

نسبتاً معکوس در  یاست که از مجرا غیرخداپرستان با )ع( ابراهیم حضرت برخورد ماجرای کریم، قرآن در

 طقمن با مرحله سه در قرآنی، قصة قهرمان عنوان به پیامبر ذکر شده است. یکتاجهت اثبات وجود خداوند 

 مخاطب برای درک قابل و ساده هایدیالوگ این شرح. کندمی محکوم را پرستانبت خود، صحیح و مستدل

 :داد قرار قرآن روایی اعجاز دستة در را آن توانمی و است توجه درخور کریم قرآن در داستان اصل در حتی

 ملکوت یمبه ابراه چنینینو ا« »ینمن الموقن یکونملکوت السموات و االرض و ل یمابره یو کذلک نر»

 .(15: انعام) «باشد یقیناز اهل  کهینا یو برا یمدهیرا نشان م ینها و زمآسمان

                                                           
6 Plot 
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فت که شب او را فراگرینپس هم« »ینفلما افل قال ال احب االفل یاکوکبا قال هذا ربءر یلال یهفلما جن عل»

ان کنندگمن غروب گفت: که ستاره غروب کرد، یپروردگار من است ؟ پس هنگام ینگفت: ا ید،را د یاستاره

 .(11: انعام)دارم( یرادوست نم

که  یمانپس ز« »ینالکونن من القوم الضال یرب یهدنیفلما افل قال لئن لم  یفلما رءا القمر بازغا قال هذا رب»

که ماه غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم  یپروردگار من است، پس زمان ینکه طلوع کرد،گفت: ا یدماه را د

 .(11: انعام) «اهم بوداز گروه گمراهان خو ینههر آ ،نکند یتمراهدا

که  یپس زمان« »ء مما تشرکون یبر یقوم ان یاهذا اکبر فلما افلت قال  یفلما رءا الشمس بازغه قال هذا رب»

 دیکه خورش یتر است، پس هنگامبزرگ ینپروردگار من است، ا ینگفت: ا د،کرکه طلوع  یدرا د یدخورش

 .(11: انعام) «یزارمب ،یدورزیشرک مچه شما که من از آن یدرستهب گفت: غروب کرد،

د خو یکه من رو یدرستهب« »ینو ما انا من المشرک یفافطر السموات و االرض حن یللذ یوجهت وجه یان»

رو هستم و از مشرکان یانهکه م یدر حال است، یدهرا از عدم آفر ینزم ها وکنم که آسمانیم یرا به جانب کس

 ید، ایدهراکه خودتان تراش یاچیزیآ گفت:« »اتعبدون ماتنحتونقال ». (13: انعام) «باشمینم

 یجا به ایآ گفت: میابراه» «ضرکمیوال  ئایش نفعکمیقال افتعبدون من دون اهلل ماال . »(35)صافات:  «ید؟پرستیم

 .(11: ای)انب «زندیم شما به یضرر نه و دارد تانیراب ینفع نیترکوچک نه که دیپرستیم را یزیچ خدا

 اجهپروردگارش مح ۀدربار )ع( میابراه کس که بابه آن ینگرینم ایآ« »ربه یف میحاج ابره یالذ یالم تر ال»

 میاذ قال ابره« »که خداوند به او ملک و سلطنت داده بود« »ان اته اهلل الملک« »دکرگو و( و گفتلیدل و)حجت 

قال « »درانیمیکند و میاست که زنده م یمن کس پروردگار :فرمود میکه ابراه یزمان« »تیمی و ییحی یالذ یرب

 بها اتف المشرق من بالشمس یاتی اهلل فان میابرهقال » «رانمیمیکنم و میاو گفت: من زنده م« »تیوام ییاح انا

 رونیب مغرب از را آن تو پس آورد،یم رونیب مشرق از را دیخورش خداهمانا  :فرمود میابراه« »المغرب من

 تیداگران را هپس کافر مبهوت شد و خدا گروه ستم« »نیالظالم القوم یهدیفر واهلل ال ک یالذفبهت « »راویب

 .(251)بقره:  «کندینم

 برخورد نحوه (6914نوشتة دهقانی ) (ع)ابراهیم  حضرت زندگی داستان :امپراتور بالین بر داستان در

ابراهیم  .ستا شدهداستان، بازآفرینی قالب در قرآن آیات براساس خدا، شناخت فلسفی مقولة با ابراهیم حضرت

 کندمی غروب ستاره ولی کند؛می انتخاب را روشن ایستاره پرستان،ستاره از تقلید به خدا وجویجست در( ع)

 است، ترنورانی و تربزرگ ستاره از که را ماه بعد. ندارم دوست کند،می غروب را که خدایی من گویدمی و
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 خورشید بعد. شد خواهم گمراه نکند، هدایت مرا خدایم اگر گویدمی و کندمی غروب نیز آن کند،می انتخاب

 ودخ مخالفت نهایت، در و کندمی غروب نیز آن ولی کند؛می انتخاب است، تردرخشان و تربزرگ همه از که را

  همة هم مدتی از بعد کند.می اعالم خورشیدپرستان و پرستانماه پرستان،ستاره با را

 ستنشک مسؤولیت کند، ثابت همگان به را سنگی خدایان ضعف کهاین برای و شکندمی را سنگی هایبت

 و داردامیو سنگیشان خدای ضعف بیان به را پرستانبت به این وسیله و اندازدمی بزرگ بت دوش بر را هابت

 بگوید، نسخ تواندمی نه و شنود،می نه بیند،می نه که سنگی گوید: چگونهمی پرستانبت اعتراض مقابل، در

 خالق که ستا پرستش شایستة خدایی گویدمی و کندمی دعوت یکتاپرستی به را هاآن و است؟ خدایی شایستة

 وگویگفت مذکور، داستان در ترتیب، این به. شودمی یکتا خدای از غیر خدایی منکر و است زمین و هاآسمان

 اب وگوگفت: اول مرحلة شود؛می انجام مرحله سه در خدایانشان انکار و پرستانبت با( ع)ابراهیم  حضرت

 را چوب ای سنگ از بتی که کسانی با وگوگفت: دوم مرحلة خورشیدپرستان، و پرستانماه و پرستانستاره

 .کردندمی پرستش را نمرود خود پادشاه که کسانی با وگوگفت: سوم مرحلة پرستیدند،می

 

 کریم قرآن و ژوبرت داستان دو مقایسة -8جدول 

 کودک فلسفی ادب در خدا شناخت آموزش نحوۀ

 کریم قرآن داستان ژوبرت داستان

 (مقدس کتاب بر تمرکز) انکاری/ سلبی (ککود اجتماعی آموزش بر تمرکز) اثباتی/ ایجابی

 انسانی بافت فابلی بافت

 خدا شناخت و اثبات ابزار هستی عناصر و اجزا

 .(کوه و خرس پروانه، خورشید،) هستند

 نیستند خدا آسمانی عناصر و طبیعت اجزای

 .(سنگی بت و خورشید ماه، ستاره،)
 

  رهمناظ شیوۀ به نزدیک که خاص پاسخ و پرسش نحوۀ از موازی ساختاری ها،داستان از نمونه این طرح در

 در. دارد مخاطب اقناع در سعی  و است  دیالکتیکی یا و فلسفی -منطقی پرداخت، این. رفته است  کار به است، 

  پرداخته و ساخته  اسلوب  این با فراوانی هایداستان  تر،مدرن هاینمونه در و هاقصه  جهانی ترکهن هاینمونه

ــده ند شـ طب   که  ا خا به بی م ــفر مجرای در را تجر قات  و سـ خاص  با  مال ــ یای مختلف  و اشـ ــ    یاری  اشـ

ساند می ست  خود پرسش  به که ر صطالح، به و یابد د ست  به را الزم تجربة ا  بر یمبتن هاطرح نوع این. آورد د

ــفر» ــان برخورد با «مالقات» یا «س ــت آگاه اغلب و مختلف گرانکنش با یکس ــان مکالمة و برخورد. اس  یکس
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  رستان، پبت با )ع( ابراهیم مالقات نیز و کوتاه چندان نه سفر  یک در کوه و پروانه خورشید،  خرس، با موشکا 

ستان، ستاره  ستان    پر شیدپر ستان ماه و خور سی  قابل حوزه این در نیز پر ست  برر ستان . ا   برای هک ژوبرت دا

شخاص  شده،  نوشته  کودک مخاطب سانی  آفریناننقش و ا سانی  شخص  کنار در را غیران   کار هب بی،بی محوران

ــمن تا  گرفته  ــیم ضـ ــدب عینیت  نیز را کودک پویای  تخیل  بی،بی نماز  و عبادت  و رازونیاز  عینی ترسـ  و خشـ

ــش ــناس حرکات و دربارۀ کالم او ذهن احتمالی هایپرس ــتفاده با را( عبادت و نماز) بیبی ناش   چالش از اس

 نهمی. دهد پاسخ  را کودک ذهن دغدغة ترینمهم ماهیت و چیستی  و بخشد  عینیت اشیا  و حیوانات و موشکا 

تان  امر، ــ لت    از را داسـ بل    حوزۀ با  و کرده خارج  محض انســـانی حا ند  در فا    که  اســـت داده قرار پیو

 :  دارد را خود خاص پردازیشخصیت

 2فابل و 6پردازی. شخصیت9. 1

 گونه آمده است:این در تعریف فابل

 در. ستا شده یاد نیز حیوانات افسانة عنوان با آن از که حیوانات دربارۀ است کوتاهی قصه اغلب تمثیلی، افسانة

 دارای آن مثیلیت خصوصیت علت به تمثیلی افسانة. هستند اصلی هایشخصیت نیز اشیا و انسان گاهی تمثیلی افسانة

 سطح در و شودمی نقل موضوعی دربارۀ ایقصه حقیقی سطح در. مجازی سطحی و حقیقی سطح است؛ سطح دو

 یواناتح با اغلب حقیقی سطح. دارد دیگری موضوع به اشاره قصه شخصیت سیرت و خصلت یا قصه مایةدرون مجازی

 و رفتار از ایجنبه همیشه مجازی سطح و گویندمی سخن و کنندرفتارمی انسان، چون حیوانات هاآن در و دارد سروکار

 شریر ایهشخصیت یا پسندیده و ممتاز خصوصیات با حیواناتی صورت به قهرمانان مثالً دهد؛می نشان را انسان کردار

 چهآن از غیر یگرید معنی که نثر به یا شعر به است روایتی تمثیلی داستان... شوند. می ظاهر نکوهیده و ناپسند صفاتی با

 مایشن به جد به یا طنز به مذهبی و عرفانی و اجتماعی سیاسی، اخالقی، اینکته آن در که باشد داشته دارد، ظاهر به

  .(649: 6911 میرصادقی،)است  شده گذاشته

 سروکار هاآن با مستقیم طور به خویش محیط در انسان که هستند جانورانی تمثیلی هایافسانه در حیوانات

 اصیخ تیپ نمایندۀ فقط حیوانات از یک هر. دارند ثابتی چهرۀ و تیپ ها،آن. آشناست هاآن طبیعت با و دارد

 کی از مدام استفادۀ علت به یا حیوان، یک دربارۀ عادی مردم عقیدۀ است ممکن ویژگی این. هستند انسان از

 اساسی نصرع خود تیپیک چهرۀ با آفریناننقش از گونهاین. باشد تمثیلی هایداستان در حیوان، آن برای صفت

 که باشند ستا ممکن نیز حیواناتی تمثیلی، هایافسانه در تیپیک حیوانات کنار در هستند. تمثیلی هایداستان

                                                           
6 Characterization 

2 Fable 



     12    «وجوی خدادر جست»براساس داستان  چالش ذهن کودک و شناخت خدا

 تریعیمق هوممف داستان مایةدرون دارند، شرکت تیپیک حیوانات که هاییافسانه در. ندارند ثابتی و معین صفات

 هاییچهره هاآن. ندارد هاآن بیولوژیکی صفات به ربطی افسانه، از گونهاین در حیوانات صفات و هاتیپ. دارد

 نای از. است شده داده نسبت هاآن به انسان توسط صفات این و است آورده پدید را هاآن انسان، که هستند

 دیدپ موقعیتی انسانی شرایط با هاآن سازیهمراه و تمثیلی هایداستان در حیوانات به دادنانسانی جنبة رو،

-31: 6936 بهروزکیا،)هستند  انسانی معین تیپ یک نمایندۀ بلکه نیستند؛ حیوان هاآن دیگر آن در که آوردمی

35). 

: مانند زنده؛ موجودات به بخشیشخصیت صورت به چه 6بخشیجان ،خدا جویوجست در داستان در

 هگرفت صورت خورشید و کوه: مانند جمادات؛ و اشیا به بخشیجان صورت به چه و پروانه و خرس سنجاب،

 و کرده دنبال را وقایع انسان مثل و هستند انسانی رفتار همه دارای داستان، هایشخصیت و قهرمان .است

 جانیب و جاندار طبیعت اجزای از گیریبهره کهاین ضمن؛ دارد ایعمده نقش «پنداریانسان» و کنندمی استدالل

 .دارد نویسنده گراییطبیعت از نشان داستان در

، 6916انوشه، ) است2ناتوریسم شاعران سوی از طبیعت هایزیبایی وصف معنای به ناتوریسم دیگر، سوی از

 جازم استعاره، تشبیه، بیانی ابزارهای با و کندمی پرداخت نویسنده و شاعر چهآن حوزه، این در .(6996: 2ج 

 جزایا به بخشیجان که است حالی در این .باشد مختلفی هایگونه به است ممکن سازد،می را آن نماد، ،کنایه،

 و ودشمی نامیده فابل که کندمی نزدیک داستان از نوعی وادی به را آن روایی، اثر آفریننده سوی از طبیعت

 اما ؛(نامه طیطو نامه، مرزبان دمنه، و کلیله) دارد دیرینگی بسیار گرچه ادبی نوع این. شد پرداخته آن به ترپیش

 سوی از چنانهم( نوجوان و کودک) تجربهبی مخاطب آموزش ابزار عنوان به آن از گیریبهره معاصر، جهان در

 و ختهسا نشانه و نماد قالب در نویسنده سوی از شدهگرفتهوام ابزار بارهاین در. پابرجاست نویسانداستان

 وانه،پر خرس، سنجاب،: مانند یواناتیح دستة در بررسی مورد داستان در اجزا این ترینمهم. شودمی پرداخته

 :اندبررسی قابل( یبیب) انسان و کاج درخت ،دیخورش کوه، چونهم عتیطب یاجزا

 خدا وجویجست در داستان آفریناننقش -1جدول 

 

 

 ج( انسان جانبی ب( اجزای الف( حیوانات

  کاج درخت سنجاب

                                                           
6 .Personification 

2 .Naturism 
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 بیبی کوه خرس آفریناننقش

 گل پروانه

 خورشید غایب پرندۀ
 

 حیوانات الف(

 سنجاب

  و کنجکاوی نماد عنوان به امروزی هایانیمیشن در خصوصبه که است مدرن سمبلی سنجاب،

 به یوانح این. نشد یافته کهن شدۀشناخته هایفابل در حیوان این نمونة. شودمی گرفته کار به وجوگریجست

 خود، نوعهم با ارتباط برای خاص صدای داشتن چندتایی، هایگروه و هادسته در زندگی و بودناجتماعی دلیل

 حیوان، این اساطیر در .است معروف هاآن کاشت در تأثیر حتی و مغزدار درختان دانة آوریجمع بودن،باهوش

 است وتمیت حیوانی سنجابی دیگر، بیانی به دارد؛ کاربرد مدیتیشن ابزار عنوان به و است خورشیدی جانوری

 .دهدمی انتقال انسان به را پنهانی و مرموز هایپیام که

 هب رسیدن برای که است کنجکاوی و گرپرسش کودک نماد موشکا خدا، وجویجست در کوتاه داستان در

 خشیبعینیت مجرای گریپرسش با و است داستان محوری شخص او. پردازدمی وجوجست به سؤالش پاسخ

 .است کودک مخاطب برای خداوند صفات ماهیت به

 یسک یول ؛زندیم صدا را خدا نه،یسک یبیب که دیشنیم روز هر .بود نیوغمگ تنها موشکا کاج، درخت یباال در

 خدا دنبال به که است یریپ خاطر به البد! یبیب یطفلک: کرد فکر. ستیک خدا دانستینم موشکا .دهدینم را جوابش

 سنجاب .بود نیغمگ او خوردنغصه از و داشت دوست یلیخ را یبیب موشکا. زندیم شیصدا یخودیب و رودینم

 هب شاخه سنجاب. آورمیم یبیب ةخان به و کنمیم دایپ را خدا شده طور هر روم،یم خودم: کرد فکر و گرفت میتصم

 .(4-1: 6914 ژوبرت،) آمد نییپا درختش از تا دیپر شاخه

 خرس

 جنبة از نمادی» حیوان این. دارد پررنگی حضور حیوانات هایداستان در که است دیگری جانور ،خرس

: 6932 سرلو، ادواردو) «اندانگاشته خشن و گرستم انسان یک مظهر را آن و شده دانسته ناخودآگاه خطرناک

 شخص آن، روی از که شده کشیده تصویر به قدرت نماد عنوان به خرس بررسی، مورد داستان در .(914

 احساس خرس آمدن محض به سنجاب. بردمیپی خداوند قدرت به تجربهبی مخاطب او، تبع به و محوری

 .دارد است، ترقوی هم او از که خدایی از را قدرتش گویدمی خرس ترسد،می و کندمی خطر
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 ،خرس .رفت درخت یباال به .دیترس موشکا. آمدیم شیسو به یاقهوه خرس .شد دهیشن ینیسنگ یپاها یصدا

 ابسنج. شد متعجب و کرد فراموش را ترسش موشکا نه؟ مگر ،یگردیم عالم موجود نیترمهربان دنبال تو: دیپرس

 او. تمهس یقو قدرنیا من که اوست لطف به .شناسمیم که البته: داد پاسخ خرس ؟یشناسیم را او هم تو مگر: دیپرس

 ییاصد. شد دور و داد تکان یدست خرسی. کن اشتباه است محال. عالم موجود نیتریقو .است تریقو یلیخ من از هم

 .(64-61: 6914 ژوبرت،) آمد آسمان از

 .است پروانه داستان، در شدهتصویرکشیدهبه حیوانات دیگر از

 سیسم،گنو مکتب در. است روشنایی سوی به ناخودآگاه جذب نشانة نیز و روح نشانة باستان، مردم میان در پروانه 

 کرد اطاستنب چنین آن از توانمی و کندمی مالپای را ایپروانه که حالی در شود،می داده نشان بالدار پای با مرگ فرشتة

 سرلو، ادواردو)است  زندگی معنای به باشد، -منزه جوهر یا روان معنای در- روح با مساوی چهآن از بیش پروانه، که

6932 :229). 

 فتص مبین اساس، این بر که است زیبایی و لطافت سمبل و رمز پروانه، ،خدا وجویجست در داستان در

 زیباتر مه او از خدا کهاین به بخشیده، او به خدا که هایشزیبایی به اشاره با پروانه. هست نیز خداوند زیبایی

 .کندمی اشاره است،

 تو: دیرسپ سنجاب، نه؟ مگر ،یگردیم خدا دنبال تو ا؟یدن موجود نیتربزرگ: دیپرس سنجاب از پروانه، بایز ةپروان

 من زا اما ؛داده من به را قشنگ یهابال نیا که اوست شناسم؛یم که البته: گفت پروانه ؟یشناسیم را خدا کوه، مثل هم

 وزندیم داص را خدا قدرنیا یبیب چرا دیفهم و بود متعجب موشکا! پروانه از باتریز! کوه از تربزرگ !است باتریز یلیخ

 پروانه .ندک توجه او مثل یرزنیپ به ندارد فرصت خدا یمهم به یکس حتماً! یبیب چارهیب: گفت و دیکش یآه سنجاب

. دکنینم فراموش هم را آن خدا. نیبب را کوچک گل نیا. کندیم توجه همه به خدا! ستین طورنیا اصالً: کرد اعتراض

 تکرار سنجاب .کندینم فراموش را آن و ندیبیم هم را کوچک گل مهربان یخدا !است عالم موجود نیترمهربان خدا

 (.66-62: 6914 ژوبرت،) عالم موجود نیترمهربان»: کرد
 

 پرندۀ غایب

 دشاه که او. دارد یمرئمهین یحضور سنجاب سفر و ریس در که است یجاندار موجود نیآخر ،بیغا ۀپرند

 یدانا چونهم تا شودیم دهیکش داستان به سندهینو یسو از است، قهرمان سنجاب یجوگروجست یماجرا

-جست بود بهتر و است داستان یبرا یمصنوع یترفند او حضور. دهد انتقال یبیب به را ماوقع گزارش کل،

  از یکی: »شدیم زده رقم گرید یاگونه به یبیب شدنآگاه با وندیپ در یمحور شخص یجوگرو
 .(26: همان) بود موشکا منتظر پنجره پشت او و بود گفته بی()بی او به را زیچ همه جنگل یهاپرنده
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 جانبی اجزای ب(

 کاج

 .است شده یاد آن از داستان در که است درختی ،صنوبر یا کاج

 اهرظ شکل سبب به مخروطیان،. است جاودانگی نماد سبز، همیشه یا ناپذیرخزان درختان دیگر همانند کاج، درخت

 میوۀ. نندکمی برابری آتیس هایآیین با طریق این از و مقدس درخت و کاباال مکتب در جاشین هایستون نمادپردازی با

 .(931: 6932 سرلو، ادواردو) انددانسته باروری از نمادی را کاج درخت

 دهش معرفی حیات و زندگی نعمت از نمادی دائمی سرسبزی سبب به گیاه این بررسی، مورد داستان در

 .کندمی زندگی سکینه بیبی خانة نزدیکی کاج، درخت بلندای بر سنجاب. است
 

 کوه

 فهومم تلفیق علت به که است این کوه نمادپردازی ترینژرف». است قصه آفریننقش جانبی دومین کوه

 روح قلمرو به را صعود اندیشة و شودمی مقدس شخصیتی از نمادی راستی، اندیشة با( وجود نمود)حجم 

 .(199: همان) «دهدمی انتقال

 دایپ کجا دیبا را خدا داندیم البد. ندیبب تواندیم هم را ایدن طرف آن که است بزرگ قدرآن کوه: کرد فکر سنجاب

 را سرش. دیرس کوه یپا به تا دیپر و دیپر سنجاب. ندیبب تواندیم هم را ایدن طرف آن که است بزرگ قدرآن کوه. کرد

  خدا دنبال !بزرگ کوه یآها: کرد صدا قدرت تمام با و برد باال
 اشیگبزر از را او یتوانیم گذاشته، جانیا ار ما که اوست شناسم؛یم که البته: داد پاسخ کوه ؟یشناسیم را او! گردمیم

 به زدهفتشگ موشکا !یکن اشتباه ستین ممکن .است عالم موجود نیتربزرگ. است تربزرگ یلیخ من از خدا. یبشناس

  (1-3: 6914 ژوبرت،) !یوا! عالم موجود نیتربزرگ کردیم تکرار و رفتیم جلو کنانپرش سنجاب. داد ادامه راهش

 خداوند یبزرگ و عظمت صفت زمینی، عنصر این با محوری شخص پاسخ و پرسش و وگوگفت به توجه با

 هم را دنیا طرف آن که است بزرگ قدرآن که کوه از را خدا سراغ بار اولین سنجاب. شودمی کشیده تصویر به

 .است عالم موجود ترینبزرگ و تربزرگ هم او از خدا گویدمی کوه و گیردمی ببیند، تواندمی

 گل

 اهمیت دارای جهان، مختلف هایفرهنگ در زمان طول در که است ادبیات در نشانه پرکاربردترین گل

( 2 ماهیت جهت از( 6 است: متفاوت و اساسی اهمیت دو دارای عام، طور به گل نمادپردازی». است نمادین

 آن، ظاهری شکل سبب به گل اما است؛ زیبایی و بهار زودگذری، گل نماد ماهیت، جهت از. شکل جهت از
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 .(151 :6932 سرلو، ادواردو) است روح از الگوییکهن نتیجه، در «مرکز» از تصویری

 پروانه. است خداوند صفات از یکی که است محبت و مهربانی نماد گل ،خدا وجویجست در داستان در

 و کندنمی فراموش هم را آن خدا زودگذرش و کوتاه عمر و کوچکی همة با که کندمی اشاره کوچکی گل به

 .است عالم موجود ترینمهربان

 

 خورشید

 بشر مختلف اقوام فرهنگ و اندیشه در قدرآن نماد، این. است داستان در کاررفتهبه عناصر دیگر از خورشید

 ( ع) ابراهیم قرآنی داستان در را مهم این. است شدهمی پرستیده مختلف دوران در که داشته اهمیت

 .دید توانمی

 که است ایلحظه دهندۀنشان ،(آسمانی درپیپی هایسلسله در اجرام، تمامی از برتر) خورشید ایزادان، تبارنامة در 

 هایشانهن ترینبرجسته وارث خورشید، که کندمی اشاره کراپه. درخشدمی خود تابش نقطة باالترین در پهلوانی، اصل

 حسطو از برخی و تاریخی معین دورۀ یک در. داند می را چیز همه نتیجه، در و بینندمی را او همه. است ایزد این معنوی

 .(911: 6932 سرلو، ادواردو) است بوده غالب کیش یا مذهب تنها خورشید، پرستش فرهنگی،
 

 و فتهگر قرار «نور» یعنی خداوند؛ اعظم هاینام از یکی جایگاه در بیشتر خورشید بررسی، مورد داستان در

 االب آن از کهاین با و دارد که درخشانی همة با خورشید فهمدمی آن با وگوگفت از پس سنجاب. است آن نماد

 .است ترآگاه و ترنورانی آن از که دارد خالقی که داندباز هم می بیند،می را چیز همه

 آن وت: گفت سنجاب .بود شاد و گرم دیخورش یصدا کوچولو؟ سنجاب ،یهست خدا دنبال تو: دیپرس دیخورش

 یلیخ راه هنوز و امداده دست از را یادیز وقت ،کوچکم قدرهچ نیبب. کنم دایپ را او کجا بگو من به ،یهست باالباالها

  ستین الزم ،هست جا همه خدا: داد جواب دیخورش. امرفته یکم
 و زرگب تو! ییتو خدا حتماً پس: گفت شد، زدهجانیه سنجابی. کنیم دایپ را او یبرو جا هر. یبگرد دنبالش قدرنیا

 که هانیا: گفت د،یخند آرام دیخورش !یکنیم روشن را جا همه درخشانت، نور با و یهست یقو و مهربان ،ییبایز

: کرد التماس سنجاب .است من از ترینوران اریبس او. داده نور من به و دهیآفر مرا خدا. ستمین خدا یول ؛هستم ییگویم

 از و آمد نییپا درخت از و دیکش یآه سنجاب. ستین یدنید چشم با خدا: گفت دیخورش !بده نشان من به را او پس

 با دیخورش .ختنیراشک به کرد شروع و نشست نیزم یرو ،ستین ساخته دستش از یوکار ستین یدنید خدا کهنیا

: دیرسپ و کرد پاک را اشکش سنجاب .شنودیم را ما یصدا میزنیم شیصدا هم یوقت ند،یبیم را ما او اما: گفت یمهربان

 یدنینش گوش با یول ؛دهدیم هم جواب! شنودیم که البته: داد پاسخ دیخورش را؟ نهیسک یبیب فیضع یصدا یحت
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: 6914 ژوبرت،) !شودیم نگرانت نهیسک یبیب. برگرد خانه به ،شو بلند حاال. دهدیم جواب شیهانعمت با خدا. ستین

63-61)  
 انسان ج(

 خدای با او رازونیاز و وگوگفت که است سکینه بیبی نام به پیرزنی داستان، در آفریننقش انسان تنها

 فیزیولوژیکی مادربزرگ یا مادر چونهم او. انگیزدمی بر را( سنجاب) محوری شخص کنجکاوی نادیدنی،

  زندگی آب سرچشمة را مادر یونگ. است تربیت و آموزش و انسان نوع راهنمایی و هدایت آغاز انسان،

 دوران مادر، وسیلة به رشد، اولیة مراحل سرنهادنپشت از پس کودک .(111: 6932 سرلو، ادواردو) داندمی

 یا اراهنم معلم، اولین بنابراین،. شودمی وارد تجربه ساحت به و گذاردمی سر پشت را معصومیت ابتدایی

 .(41: 6934 عباسی،) دارد قرار او کنار در که است مؤنثی نیروی انسانی، هر گرآموزش

 است، طاقت کرده دریافت پیرزن از که ایمادرانه محبت خاطر به سنجاب ،خدا وجویجست در داستان در 

 مطرح همواره وی رازونیاز در که آیدبرمی موجودی وجویجست در دلیل، همین به. ندارد را او ناراحتی دیدن

 و پرسش از رهاشدن آن پایان که است سفری آغاز برای قهرمان محرکة نیروی امر، همین. نیاز مورد و است

 و است قهرمان وجوگریجست عامل فرزندی و مادر مهر اول، وهلة در که معنا به این است؛ نادانستگی

 ریتمحو با سفر این پرداختن. دارد قرار دوم مرتبة در خداوند هاینام و صفات چیستی و ماهیت با آشناشدن

 رارق حاشیه در بی،بی و سنجاب بودننوعکه غیرهم است مؤثر و افتاده جا روایت در چنان سنجاب، شخص

 کودک طبمخا برای است، فلسفه و منطق بر مبتنی که را دیالوگ و وجوگریجست موضوع، همین. است گرفته

 .است بخشیده عینیت

 شق،ع مثل ؛دید چشم با توانینم را زهایچ از یبعض موشکا یدانیم: گفت و کرد نوازش را خسته سنجاب یبیب

 چشم اب خدا. توست محبت ةنشان ،یکرد من یبرا امروز که یکار. مینیبب میتوانیم را شانیهانشانه یول ؛محبت مثل

 درخشش مثل پروانه؟ ییبایز مثل ها؟کوه یبزرگ مثل: دیپرس موشکا .خداست یهانشانه از پر جهان یول ؛ستین یدنید

 ،یاشب داشته دوست یلیخ را خدا اگر ،باشد ادتی شهیهم .گرید یزهایچ یلیخ و بله: داد جواب یبیب د؟یخورش نور

 یگخست از و... دل چشم با: کرد تکرار سنجاب ی.نیبب دل چشم با را او یتوانیم حتماً ده،یآفر را هانیا ةهم که ییخدا

 .(26-22: 6914 ژوبرت،) برد خوابش

 وگوگفت و سفر وندیپ. 1. 1

 در اریز ؛شودیم پرداخته و ساخته مناظره و وگوگفت قالب در که است یموارد هافابل ةنمون نیترجذاب

  اننش خود از داستان قهرمانان اجاتیاحت ةکنجکاوان یریگیپ در را یشتریب یمندعالقه خواننده الگو نیا
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 ردیگیم فاصله هاتیشحص از داستان ۀپردازند. است جهینت آوردندستهب و کار انیپا دنبال به همواره و دهدیم

 واگذار مخاطب به را جهینت زین موارد یبرخ در و شودیم ارائه قهرمانان زبان از یو نظر مورد یاخالق اصل و

 مخاطب وجهت مکان، در ییستایا از فرارفتن عنوان به سفر با گووگفت ای و مناظره قیتلف ،انیم نیا در. کندیم

 .کندیم برابر نیچند را

 زین و دارد هاآن درک جهت مسائل کردنینیع به لیتما سال، ازدهی تا هفت نیسن کودکان ذهن که جاآن از

 در ابزار نیتربه پاسخ، و پرسش و وگوگفت ةمشخص با فابل از استفاده ،یسنّ فیط نیا یگرپرسش لیدل به

 . است یفراماد یهامقوله با هانآ دنکرآشنا جهت

 است؟ ندیده را او هرگز که کند پیدا را خدایی طورچه داندنمی قهرمان ،خدا وجویجست در داستان در

 که ندبیمی را طبیعت از اجزایی و مختلف حیوانات راه در. کندمی سفر و ترک را اشخانه خدا، پیداکردن برای

 و شناسانندمی دارند، که هایینشان و هاویژگی با سنجاب به را خدا و دارند خدا از نشانی و ویژگی یک هر

 رد وگوهاگفت و هامالقات از یک هر. دانندمی ترقوی آفریده، را هاآن که خدایی در را هاویژگی آن جلوۀ البته

 .دهدمی خدا دربارۀ او گرپرسش ذهن برای مناسب اطالعاتی پاسخ، و پرسش قالب

 به ،کندیم بکس که اییفلسفة تجرب بای معنو سفر یط داستان یاصل تیشخص سنجاب، داستان انیپا در

 وداتموج طبیعت، هایزیبایی ذکر با معلول و علت به پرداختن .رسدیم خدا مفهوم از یدرست درک و معرفت

 توحید آموزش در که است هاییراه از یکی هستند، زمین در او هاینشانه که خدا بزرگ و کوچک هاینعمت و

 .شودمی استفاده کودک به صفاتش و خدا وجود و
 نوانع به عتیطب یاجزا و گوناگون واناتیح انتخاب ،نیهمچن و کودکانه یلحن ساده، یزبان با سندهینو

 و فتارر و اخالق یبررس و یآگاه تفکر، یبرا ییهافرصت ،هاپاسخ و پرسش و وگوهاگفت خالق، از یینمادها

 قصد که یمعنو و یانتزاع میمفاه ،لیتمث از استفاده با و گذاشته کودکان اریاخت در خدا شناخت ،تینها در

 هرا از ییماورا و یمعنو مجهوالت» ب،یترت نیا به. است شده ینیع و ملموس مخاطب یبرا، بوده سندهینو

 یستیچ یذهن تیماه که معنا نیا به ؛(269: 6936 ،یمیحک)ر«شوندیم داده حیتوض ینیزم و یماد معلومات

 .است افتهی تینیع داستان در دهند،یم نشان را صفات آن که یموجودات یمجرا از او صفات راه از خداوند

 عنوان هب ،است یذهن و آشنانا اریبس یابزار که «دل چشم» ةمقول که است آن انیپا داستان ضعفنقطه تنها

 نیا از که دهکر دعوت را مخاطب و شده ارائه مادربزرگ و دیخورش زبان از قهرمان سفر یینها ةجینت و پاسخ

 خاطبم یبرا یحت دل، چشم با خداوند شناخت که است یحال در نیا. دکن استفاده خداوند شناخت یبرا زاربا
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 نجابس ۀچهر قالب در گرپرسش کودک قهرمان. ستین درک قابل و ملموس زین( یبدو) تجربهیب سالبزرگ

 ،ییبایز ،یمهربان صفات به نیزم و آسمان جانیب عناصر و اهانیگ وانات،یح با وگوگفت و ییآشنا راه از

 ککود ذهن در او تیماه میترس و بردهیپ پروردگار گرید یهانام و صفات و ییروشنا و نو ،یبزرگ عظمت،

 به «دل چشم» دهیچیپ یمعنو امر به خداوند یستیچ یمعنو امر ستین یازین و کندیم تیکفا مجرا نیهم از

 .شود فرافکنده شناخت ابزار عنوان
 گیری. نتیجه9

 گرپرسش ذهن متداول هایسؤال از مفاهیم، ترینانتزاعی از به عنوان یکی او صفات و ماهیت و خدا مفهوم -

 انتزاعی مفاهیم است الزم و هستند عینی عملیاتی مرحلة در سال (1-66) سنّی گروه جایی کهآن از است. کودک

 این انتقال رایب توانمی گیرد، صورت انتزاعی و توصیفی هایپیچیدگی فاقد واقعی، و عینی تعابیر و کلمات با

 داستان در .دکر استفاده نیز هست، کودک استقبال مورد که پردازیداستان و گوییقصه امکانات و ابزار از مفاهیم

 از یک ره از و گرفته خدمت به را هایشزبیایی و طبیعت ناتوریسم، گرایش با نویسنده، خدا وجویجست در

 مفاهیم و گرفته نظر در خدا صفات و هاویژگی دادننشان برای نماد، عنوان به جانبی و جاندار مخلوقات

 کرده رائها است، نظر مورد مخاطب توجه مورد که فابل بافت با تمثیلی داستانی قالب در را نظر مورد انتزاعی

 ابزار عنوان به «دل چشم» ذهنی و غیرمادی مقولة که است آن پایان پرداخت در داستان ضعف تنها. است

 .است شده معرفی مخاطب به خداوند شناخت

 عناصر و اهانیگ وانات،یح با گو و گفت و ییآشنا راه از سنجاب ۀچهر در گرپرسش کودک قهرمانِ -

 گرید یهانام و صفات و ییروشنا و رنو ،یبزرگ عظمت، ،ییبایز ،یمهربان صفات به نیزم و آسمان جانیب

 .کندیم تیکفا مجرا نیهم از کودک ذهن در او تیماه میترس و برده یپ پروردگار

 ةکنجکاوان یریگیپ در خوانندهمندکردن عالقه داستان، در وگوگفت و سفر الگوی از استفاده علت -

 ۀسندینو تنگرففاصله. است جهینت آوردندستهب و کار انیپا کردندنبال جه،ینت در و داستان قهرمانان اجاتیاحت

 جهینت واگذارکردن موارد، یبرخ در و قهرمانان زبان از یو نظر مورد یاخالق اصل ةارائ و هاتیشخص از داستان

 به سفر اب وگوگفت ای و مناظره قیتلف انیم نیا در همچنین،. زارهاستبا نیا کاربرد یایمزا گرید از مخاطب به

 .کندیم برابر نیچند را مخاطب توجه مکان، در ییستایا از فرارفتن عنوان

. است کنزدی( ع) پیامبر ابراهیم داستان قرآنی طرح به ،خدا وجویجست در داستان برای کاررفتهبه طرح -

 ودشمی داده آموزش مخاطب به بررسی مورد داستان در که معنا این به است؛ آن معکوس ارائة در تفاوت تنها
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 قرآنی، داستان در کهآن حال ببرد، پی خداوند وجود به آسمان و زمین غیرجاندار و جاندار اجزای راه از که

 از بحث. نیستند خدا هاانسان و زمین و آسمان اجزای که شودمی متوجه دیگر اشخاص با وگوگفت در قهرمان

 العللعلت اثبات از بحث دوم، داستان در و است نظر مورد اول داستان در علت به بردنپی و معلول وجود

 .است نظر مورد معلول ذکر بدون هستی

 نامهکتاب

 فیض کاشانی. :تهران. ارفع( کاظم )ترجمة سیدمحمد (.6916. )کریم قرآن  -6
 فرهنگ وزارت انتشارات سازمان جلد دوم. چاپ دوم. تهران: .فارسی ادبی نامةفرهنگ(. 6916. )حسن انوشه، -2
 .اسالمی ارشاد و
 .35-31 (،66) ،نوجوان و کودک ادبیات .تمثیلی افسانة(. 6936. )کمال بهروزکیا، -9
 .6-26 (،1، )نوجوان و کودک ادبیات. نوآوری و نماییکودکانه(. 6915. )مهدی حجوانی،  -4
 .آرون انتشارات: تهران چاپ دوم. .دینی( ادبیات )ویژۀ نوجوان و کودک ادبیات مبانی(. 6936. )محمود حکیمی، -5
-44 (،651) ،نوجوان و کودک ماه کتاب. ه؟یچ نیاخداوند در  ۀچهر میترس(. 6913. )زهره سرایی، حیدرشاهی -1
93. 
 .خروش :چاپ دوم. تهران. نوجونان و کودک رشد شناسیروان (.6936. )دالکی، فیروزه  -1
 کانون: دوم. تهرانچاپ  (.ع)ابراهیم  حضرت زندگی داستان: امپراتور بالین بر(. 6914. )محمدعلی دهقانی، -1

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش
 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون :تهران. خدا وجویجست در(. 6914. )کلر ژوبرت، -3
 91-43 (،66) ،روشنان .خدا مفهوم تبیین قابلیت و کودکان تخیلی ادبیات(. 6913. )کلر ژوبرت، -66
شعر کودک و  یهادر کتاب یخداشناس یهاراه یبررس(. 6936. )فریبا بخت،خوش و سودابه زاده،شکراله -66

 .612-695 (،5) ،یاسالم تیتربنوجوان. 
 .روزگار: تهران .(عام رمانس) فارسی عامیانه بلند هایقصه بوطیقای .(6934) سکینه. عباسی، -62
 شناسیروان مجموعه )از جوانی و نوجوانی در دینی و ارزشی اخالقی، رشد(. 6916. )حسین آبادی،لطف -69

 .سوم نسل: تهران. جوانی( و نوجوانی کاربردی رشد
-645(، 66، )روشنان .کودکان به خدا مفهوم نقل در آن تأثیر و دینی هایقصه(. 6913. )علیق، امیه محسن  -64
621. 
 .سروش: تهران. کودکان ادبیات نقد شناسیروش (.6911. )محمدهادی محمدی، -65
 .سخن :تهران (.رمان کوتاه، داستان رمانس، قصه،)داستانی  ادبیات (.6911. )جمال میرصادقی، -61
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 موشک کجایی؟(موردی: داستان موش
 

 8زهرا اکبری

 1سمیه حمیدی

 9پیشهمحمود زراعت

 چکیده

مطالعاتی جدیدی است که محور آن داستان است. در این حوزۀ مطالعاتی، از  فلسفه برای کودک )فبک( حوزۀ

هایی انخصوص داستها، بهای از داستانکنند. پارهورزی استفاده میداستان به عنوان ابزاری برای آموزش فلسفه

عنوی فلسفی و م های خاصکه مخاطب آن کودکان خردسال هستند، تنها با استفاده از تصاویر به انتقال آموزه

ها قرار داد. در پژوهش توان در زمرۀ این داستانرا می« موشک کجایی؟موش»پردازند. داستان به کودکان می

ترین همارزیابی کرده و م ،از منظر فلسفه برای کودک)بسندگی فکری(، حاضر، داستان مزبور را به لحاظ روشی 

یم. روش افاده از تصاویر به کودک آموزش داده شده، تحلیل کردهمفاهیم فلسفی قابل برداشت از آن را که با است

برانگیزبودن توان بحثهای مقولة بسندگی فکری را میشاخصهترین مهمتحلیل محتوای کیفی است و  ،پژوهش

ود های مهم را دارد. مقصاین شاخصه« موشک کجایی؟موش»داستان و داشتن موضوع فلسفی دانست که داستان 

شتار پرسش نوهای فلسفی است. ها و پیامعالوه بر مفاهیم فلسفی، ایده فلسفی،پژوهش حاضر از موضوع 

رد آوند؟ دستاآموزد، کدامکودک از این داستان میترین مفاهیم و معانی فلسفی که حاضر این است که مهم

 ، با استفاده از زبان تصویر، درصدد آموزش مفاهیم«موشک کجایی؟موش»کتاب  پژوهش حاضر این است که

العلل به کودکان گروه سنی شناسی، علتمغالطة کنه و وجه، معرفتفلسفی از جمله مغالطة جزء و کل،  پایة

توان به لحاظ فکری، آن را در زمرۀ ن به این هدف، بسیار توانا عمل کرده است و میالف است و در راه رسید

 فلسفه برای کودک قرار داد.های داستان
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. ردک ابداع کودکانآموزش مهارت تفکر به  یکودک را با هدف اصل یفلسفه برا ةبرنام یالدیم 6331 سال در

و  یودکاز ک دیبا ،که عادت به تفکر و آموزش آن دیرس جهینت نیبه ا انیضعف تفکر در دانشجو ۀمشاهد با او

 ةبرنام کی کایآمر یوجرسین التیا ریکل با کمک همکارانش در دانشگاه مونت ،رو نیمدرسه آغاز شود. از ا

 مورد اکنونهم که برنامه نیا. کرد یطراح مدرسه دورانکل  یعنی ؛ساله 61 تا 4کودکان  ۀژیجامع و یآموزش

 بسازد، سوفلیف کودکان از بخواهد کهنیا بدون ،است گرفته قرار تیترب و میتعل اندرکاراندست اقبال و توجه

آموزش  ۀویش نیا. پردازدیمتفکر کودک  تیوگو و مناظره به تقوگفت قیاز طر یفلسف یهادهیبر ا دیکأبا ت

کودک، آموزش  یاز پرداختن به فلسفه برا هدف .است شده بدل زین یجنبش پرنفوذ جهان کیامروزه به 

 چهار تیتقو هب برنامه نی. در ااست یورزفلسفه گر،ید انیو به ب یبه تفکر فلسف دنیو رس دنیشیاندچگونه

 شارپ ،پمنیل»شود. یوالنه توجه مؤمس و تفکر یجمع تفکر ،یانتقاد تفکر نداز: تفکرخالق،عبارت که تفکر نوع

 کودک اتیدبا که معتقدند ،هستند دنیفلسف یمعنا در کودکان به فلسفه آموزش گامانشیپ از که کمپیلیف و

 یا محرکر هاداستان و یفلسف کاوش یبرا ثرؤم یمحرک را آن و است کودکان یبرا فلسفه آموزش یبرا یابزار

 پمن،یل نظر از .(16: 6934 کالته، یعفت) «دانندیم کودک یهاشهیاند و قیعال احساسات، ختنیانگبر یبرا یقو

 و ناسانهشروان یبسندگ ،یادب یسندگب شرط سه یدارا دیکودک با یمورد استفاده در فلسفه برا یهاداستان

 موشک موش» داستان در است، یفکر یبسندگ که سوم شرطبه بررسی  حاضر. پژوهش باشند یفکر یبسندگ

در  کهنیا یالزم برا تیکفا ،یفکر لحاظ بهداستان مزبور  ایآ کهرا  لهأمس نیا ،نیهمچنپردازد. می ،«؟ییکجا

 ،یفکر تیاکف ةمقول ةشاخص نیتر. مهمکندمی یبررس ر؟،یخ ایکودک استفاده شود را دارد  یفلسفه برا ةبرنام

بودن زیانگبربحث ةاست. شاخص یفلسف موضوعداشتن  آن، گرید ةشاخص و استبودن داستان زیبرانگبحث

 م،یتقبه طور مس ،شود جادیا کودک ذهن در است ممکن که یسواالت ةهم به سندهینومعنا است که  نیا به داستان

 یاالتؤس بهکند تا خودش به دنبال پاسخ  واداررا به تفکر  او و ردیذهن کودک را به کار بگ بلکه ؛پاسخ ندهد

است که به  یو طرح دهیکودک، ا یفلسفه برا داستان در زین موضوعاست.  شده جادیا ذهنش در که باشد

 ک،یزیاست که به منطق، اخالق، متاف یفراوان میمفاه یاگرچه دارا .استصورت هدفمند بر کل داستان حاکم 

 یهاامیپ و هادهیا ،یفلسف میمفاه بر عالوه ،یفلسف موضوع از مقصود ،شودیم مربوط رهیغ و یشناسییبایز

 میفاهم که بود خواهد یفلسف یزمان داستان موضوع که است نیا ،است مهم چهآن ،یکل طور به. است یفلسف

 .کند آشکارفرض و استدالل شیپدر قالب پرسش،  را هاآنو دهد نشان را یفلسف

خصایص یک داستان فلسفی را میتوان عالوه بر داستانهای فبک در میان سایر داستانها نیز مشاهده کرد. 



     11    های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانواکاوی مفاهیم فلسفی ومعنوی در کتاب

در همین راستا نیز حرکتی در جهت یافتن داستانهای مناسب برای آموزش در فلسفه برای کودک آغاز شده 

است؛ عملکردی که میتواند بدون صرف وقت و هزینة بسیار در داستانپردازی، داستانهای مناسبی را با 

 سرعتی قابل توجه در دسترس مربیان فبک قرار دهد.

وسط الف ت یگروه سنّ یمنتشرشده برا یریتصو یهاداستان نیب ازاست که  نیا درصدد حاضر قیتحق

 شپرس .دکن لیتحلرا  «؟ییکجا موشکموش» داستانکودکان و نوجوانان،  یانتشارات کانون پرورش فکر

 اریان معداست کی یهاصهیخص زانیتا چه م ،کردن کودکدر کنار سرگرم داستان، نیا که است نیا حاضر نوشتار

 ،آموزدیم داستان نیا از کودک که یفلسف یمعان و میمفاه نیترومهم ؟داردکودک  یفلسفه برا ۀدر حوزرا 

 ند؟اکدام

گروه  یکودکان ونوجوانان، برا یکانون پرورش فکر همت به 6916در سال  ؟ییموشک کجاموش کتاب

 یراز کانون پرورش فک یبندمیتقس کی طبق زین «الف»ی . گروه سنّاست متن فاقد و شده چاپ «الف» یسنّ

 ریتعب زین یکه از آن به دوران خردسال ییهاسال ؛شودیاز دبستان اطالق م شیپ یهاکودکان و نوجوانان، به سال

 ریصاواول کودک با ت ۀدوردر  ؛ردیگیزبان را دربرم یریزبان و پس از فراگ یریاز فراگ شیپ ۀو دو دور دکننیم

 زین راآن  ۀساد یدر شکل یاز او انتظار درک روابط منطق توانیدوم م ۀدور در و کندیبرقرار م یارتباط بهتر

را  یو معلول یو روابط علّ دهیچیدرک حوادث پ ییاما توانا ؛دارد یقو لیتخ ۀقو خردسال ،دوره نیداشت. در ا

 گر،ید یبندمیتقس کی طبقمختلف را به او آموزش داد.  میمفاه واو را جذب  ریو تصاو یبا باز دیندارد و با

 ،گروه نیا مخاطباندر مورد  معموالً. شودیم شامل را دبستان اول سال و یآمادگ یهاسال« الف» یگروه سنّ

 و ینگفره سازمان نوجوانان، و کودکان یفکر پرورش کانون. است شده نوشته سن کیتفک هاکتاب جلد یرو

 و آموزش آوردنفراهم و نوجوانان گروه فراغت اوقات پرکردن هدف با 6944 سال ماهید در که است یهنر

 ودکانک یهاخانهکتاب ةشبک نیترگسترده یدارا اکنونهم و است کرده آغاز را خود تیفعال هاآن یبرا یسرگرم

 یهاتابک و استو نوجوان در کشور  کودک یهاکتاب ناشران و دکنندگانیتول نیتربرجسته زین و نوجوانان و

 با کتاب نیا که استاین  حاضر نوشتار یةفرض. کندیم منتشر نوجوان و کودک یسنّ یهاگروهدر همه  یادیز

 .است الف یسنّ گروه کودکان به  یمعنو و یفلسف یةپا میمفاه آموزش درصدد ،ریتصو زبان از استفاده
 

 پژوهش هایرسش. پ1

 است؟ برخوردار یفلسف تفکر یهالفهؤم از زانیم چه به «؟ییکجاموشک موش» داستان. 6

 آموزد؟یمرا  یفلسف میمفاه چه ،یریتصو کتاب نیا دنید با کودک. 2
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 ارک به یفلسف کاوش کی در یآموزش یمحتوا عنوان به که را دارد تیقابل نیا حد چه تا داستان نیا. 9

 شود؟ گرفته

 

 پژوهش روش. 9

 شناسانهانرو یبسندگ ،یادب یبسندگ شرط سه یدارا دیکودک با یمورد استفاده در فلسفه برا یهاداستان

ک کود یراب فلسفه منظر از «؟ییکجا موشکموش» داستان به بررسی حاضر پژوهش. باشند یفکر یبسندگ و

در  کهنیا یبرارا الزم  تیکفا ی،داستان به لحاظ فکر نیا ایآال است که ؤس نیبه دنبال پاسخ به ا و پردازدمی

 نیتر، مهممکنییصحبت م یفکر تیدر مورد کفا یوقت ر؟یخ ای داردود، ش استفاده کودک یبرا فلسفه ةبرنام

بودن داستان زیبرانگبحث ةشاخصاست.  یموضوع فلسف داشتنآن،  گرید تیماه و زبودنیبرانگبحث آن ةشاخص

 پاسخ میمستق طور به شود، جادیا کودک ذهن در است ممکن که یاالتؤس ةبه هم سندهیمعنا است که نو نیبه ا

باشد که  یاالتؤس به پاسخ دنبال به خودش تا کند تفکر به وادار را او و ردیبگ کار به را کودک ذهن بلکه ؛ندهد

 دهدفمن صورت به که است یطرح و دهیا کودک، یبرا فلسفه داستان در موضوعشده است.  جادیذهنش ا در

 و یشناسییبایز ک،یزیمتاف اخالق، منطق، به که است یفراوان میمفاه یدارا اگرچه. است حاکم داستان کل بر

 آمدهدست به یفلسف یهاامیپو  هادهیا ،یفلسف میمفاه بر عالوه ،یفلسف موضوع از مقصود ،شودیم مربوط رهیغ

خواهد بود که  یفلسف یزمان داستان، موضوع که است نیا ،است مهم چهآن ،یکل طور به. است داستان از

  پرسش، قالب در یفلسف مفهوم ورا نشان دهد  یفلسف یمفهوم ای میمفاه

 داستان درا ر یفلسف میمفاه و موضوع داشتن و زبودنیبرانگبحث ةشاخصشود.  آشکار و استدالل فرضشیپ

 ةبرنام رد توانیم را«؟ییموشک کجاموش» داستان ایآ که یمبرس جهینت نیا به ،تینها در تا کنیممی یبررس

 .کرد یمواهخ استخراج را داستان در کارگرفتهبه یفلسف یهالفهؤم ،نیهمچن ؟کرد استفاده کودک یبرافلسفه 
 

 داستان ةخالص. 1

ندان که شاد و خ مینیبیمدو موش را  ریقرار است که ابتدا تصو نیا از ؟ییموشک کجاموشداستان کتاب 

 کندیماما ملخ پرواز  ؛ترسندیمو  شوندیمرو بهرو یحرکت به باال با ملخ ریمس درو  روندیمباال  یااز تپه

 به و رسندیمتپه  یکه به باال ی. وقترسندیمتپه  یبه باال کهنیتا ا دهندیمحرکت خود ادامه  به هاوموش

 و است یقیعم ۀدر هاآن یروهروب و دارند قرار یکوه رازکه بر ف شوندیمتازه متوجه  پردازند،یم کردنیشاد

 ،تینها در اما ؛شوندیم رتیح دچارجا نی. در انگردیم هاآنبه  که نندیبیم را یبیعج موجود دره، یسو آن در
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 ورعب دره آناز  دیبا نگرد،یم هاآن به دره طرف آن در که موجود آن به دنیرس یبرا که رسندیم جهینت نیا به

ا استفاده از ب ییخدا یعل یکتاب آقا نیگر اریدره هستند. تصو نیعبور از ا یبه دنبال چاره برا بنابراین، .کنند

 ار گرفته است.به ک یفلسف ةچند نکت میشتر، دو موش و سه پروانه و ملخ، تفکر کودکان را در جهت تفه ریتصو
 

 «زبودنیبرانگبحث» تمیاه. 3

 دنیرس یبرا کنکاشو  کندوکاو دنبالش، به که است رتیح و یزیبرانگپرسش فبک، یهاداستان از هدف

کودکان  یفو تفکر فلس یورزتا فلسفه مانندیمپاسخ یب هاپرسش از یاریبس چند هر رد،یگیمبه پاسخ شکل 

منجر به  رایز ؛ندکیم یفلسف را داستان زبودن،یرانگببودن و بحثزیبرانگالؤس لیدل به زیرا پرورش دهند. ابهام ن

 باز و یکل االتؤس طرح یبرا بتواند که یداستان»: است آمده کم پیفل از یعبارت در. شودیم یکندوکاو فلسف

 گرا نوجوانان و کودکان یهاداستان. بود خواهد یکالس کندوکاو یبرا الزم یفلسف یمحتوا یدارا رود، کار به

به نقل ) «ودب خواهند کاوکندو یهاحلقه در کودکان یورزفلسفه سازنهیزم باشد، داشته زیبرانگپرسش ییمحتوا

 .(14 :6934 ،یصمداز 

 یفلسف یاهپرسش یبرا یبه پاسخ یابیجهت دست کودکان تا کنندیم خلق را یتیموقع فبک یهاداستان

 را یسففل یهافرضشیپ و دهنداستدالل را شکل  ای اسیمقدمات ق و پرداخته یسازهیفرض به و کنند تالش

 .ابندی دست افکارشان یبرا محکم یاستدالل به تا کنند ییآزمایراست خود یوکاوهاکند در

 کی رحط با کهنیا و است لهأمس کی خود ؟ییکجا موشکموش کتاب عنوان که دکر توجه نکته نیا به دیبا

 گونهتفکر همان نیا و تفکر به مخاطب وادارکردن یعنی ؛الؤس با داستان شروع و شودیم داستان وارد الؤس

 .است یفلسف یتفکر د،یآیبه دست م داستان ةادام از که
 

 ة پژوهشنیش. پی1

 در ماا ؛استنشده  انجام ،«؟ییموشک کجاموش» داستان یبررس ةنیدر زم یمندنظام یقیتحق کار کنون تا

 کودک اتیادب در یانتقاد نگرش یبررس ةنامانیتوان به پایم ،کودکان یهاداستان در یفلسف میمفاه یبررس
 یسنّ گروه یهاداستان در یانتقاد نگرش یبررس به صرفاًپژوهش  نیااشاره کرد.  (ب و الف الف، یسنّگروه )

 متمرکز ،دهکرانتخاب  یکه به صورت اتفاق 6916-6911سال  یزمان ۀداستان در باز 46 یرو والف پرداخته 

ش . همچنین، این پژوهستندین کار محور یفکر پرورش کانون «الف» گروه یهاداستان ر،مزبو قیتحق در. است

( داستانموضوع ) یفلسف تیماه از شیب( الوگید)عنصر  نشتگوگذاوگفتبه تیقابلبه  هاداستان نیا یبررسدر 
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 یهالفهؤم که یحال در ،است متمرکز داستان، یهاتیشخص بر نیز داستان لیتحل یبراپرداخته است و  ،هاآن

 از ریغ ،باشد تهداش ییهایژگیو چه دیبا داستان کهنیا از لاؤ)س ستندین داستان تیشخص به مربوط تنها یفلسف

 یانتقاد فکرت نیب یفرق ،مزبور ةنامانیپا (.باشند داشته دیبا ییهایژگیو چه داستان یهاتیشخص که است نیا

 یحال در ،است نگذاشته داستان کل از ندیبرآ کی عنوان به یانتقاد تفکر و داستان درون در یالفهؤم عنوان به

 عنوان به یتقادان تفکر شود،یم یتلق داستان یبرا یفلسف ةلفؤم کی عنوان به چه آن کودک یبرا فلسفه در که

 .است داستان کل ندیبرآ
 

 «؟ییموش موشک کجا» داستاندر یفلسف میمفاه. 2

  مغالطه. 8. 2

 در تعریف مغالطه آمده است: 

 ینوع ی،منطق اصطالح در اما ؛است فرد خود یکار اشتباه زین و اشتباه به یگرید دادنسوق یمعنا به لغت در مغالطه

 بطالن و ییادعا اثبات یبرا و بوده منتج اسیق هیشب آن صورت و جدل مواد ای برهان مواد هیشب آن مواد که است اسیق

 .(9: 6915 ان،ی)نبو شودیم اقامه گرید ییادعا

 :شودیم انجام زهیانگ دو با «یگرید طیتغل در تعمد» یبه معنا مغالطه

 نیبد را به اشتباه سوق دهد. یگرید ح،یصح یازهیانگ با کنندهمغالطه که است ممکن یگاه: حیصح ۀزیوانگ قصد -6

 صورت، نیا درمخاطب در اشتباه بوده و بر اشتباه خود اصرار ورزد.  کهنیا ایکه قصد امتحان او را داشته باشد و  لیدل

 دوم صورت در و «امتحان» یمغالط اسیق اول، صورت در که شودیمانجام  اسیمغالطه در ق او، اشتباه به دادنتوجه یبرا

 نیا هب و است گرانید بر یبرتر و ایر مانند حیرصحیغ یهازهیانگ با مغالطه هم یگاه: باطل قصد به -2 .دارد نام «عناد»

 که تاس نیا کردنمغالطه یاصل ةشیر گران،ید بر یبرتر طلب و ایر از ریغ. ابدییم دست خود باطل اهداف به قیطر

 اهگچیه و است مشهورشدن درصدد و دانسته عالم را خود شود، ادب عقل و حکمت یمقتضا به شخص کهآن از شیپ

با علما  یجهل خود وقت آشکارشدن از زیپره یبرا یفرد نیچن .دینمایاعتراف به جهل نم پرسش، و الؤس مقام در

 نانیظاهرب در سخنش لهیوس نیا به تا ندارد مغالطات و هالهیجز مغالطه و تمسک به انواع ح یاچاره د،ینمایبرخورد م

 .(5)همان: گردد مشهور دانشمندبودن و عالم به و ابدی نفوذ

 

 کنه و وجه ةمغالط. 8. 8. 2

 است. « کنه و وجه ةمغالط» مغالطه،از انواع  یکی

 اوصاف از صفت کی با مواجهههنگام  گر،یهر فرد د ایصورت است شخص دانشمند  نیکنه و وجه به ا ةمغالط
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 ستین یزیچ نظر مورد ۀدیپد وجود کنه و ذات که کندیگمان م( مهم باشد اریهرچند که آن صفت بس) مورد نظر ۀدیپد

 کنه و ذات یجا به است آن وجوه از یوجه که ءیش صفت که است نیا یاصل یخطا مغالطه نیا در. صفت همان جز

 .(13: 6916 ،)خندان است شده خالصه آن از یوجه در دهیپد کی کنه گر،ید عبارت به ؛شده گرفته نظر در آن

 شکل که «کل و جزء» ةمغالط اما ؛افتدیم اتفاق یانتزاع امور و یعلم یهابحث در وجه و کنه ةمغالط

 را کودک و دهدیم نشان را ریتصو از یبخش رگریتصو مثالً که افتدیم اتفاق ییجا در ،است آن زهیکاتوریکار

 .است کرده اشتباه که دهدیکامل به او نشان م ریتصو شینما با ،سپس و اندازدیم اشتباه به

 

 کل و جزء ةمغالط. 1. 8. 2

طه مغال نیفرض اشیپو کل است.  جزء ةمغالط ،است کنه و وجه ةمغالط ۀخانوادهم که مغالطه از یگرید نوع

 خواهد را وصف همان زین مجموعه آن کل باشند، یوصف یدارا مجموعه کی یاجزا اگر که است نیا هم

 لجنگ گفت توانینم اما ؛دارد شهیر یدرخت هر به عنوان مثال، ؛ستین درست حرف نیا که یحال در ،داشت

 هاست. از درخت یامجموعه جنگل کهنیا با دارد شهیر

 هبنا شد« کل جزء و ةمغالط» ةفلسف در ینگرو کل ینگرجزء یةهم بر پا «؟ییکجا موشکموش» داستان

 امتحان را او مخاطب، انداختناشتباهبه با تا دارد یسع شتر یاجزا دادننشان با سندهینو داستان نیا در. است

 او اگرازو  ندیبیم را از شتر یکوچک یهاقسمت ریتصو ابتداکودک،  که بیترت نیا هب ؛دروادا تفکر به و کند

 و ندیبینم را شتر کل زیرا ؛روندیم باال یاتپه از که گفت خواهد جواب در روند؟یم کجا هاموش که میبپرس

کامل  ریوتص که انیدر پا کهنیتا ا شودیم افزوده او یبرا دنید قابل بخشبه  ،بیدر هر صفحه به ترت ادامه در

و د نیو ا است بوده شتر کوهانواقع  در روند،یم باال آن از هاموش که یاتپه که شودیم متوجه ند،یبیمرا 

 شتر سوارند. کیموش بر پشت 
 

 یشناسعرفت. م1. 2

 توان گفت: در تعریف معرفت می

 یاتاصطالح هانیا. شناخت مورد ای شدهشناختهی عنی معروف و «شناسا» یعنی عارف شناخت، یعنی ومعرفت عرفان

 یعنی ؛آن عام یمعنا در معرفت اگر. دهدیم شکل را یمعرفت نشیب و یعرفان اثر هر یاصل ۀکریپ و هیمابن که است

 ،یعیطب علوم یهانهیزم یشناخت در تمام تواندیم و گرددیم یعیوس ۀگستر یدارا شود، لحاظ ایاش قتیحق شناخت

 .(2: 6936 واعظ، ی وری)بش شود شاملرا غیره  و اتیادب و فلسفه نجوم، ،یاضیر

 تیابلق و پردازدیم آن یمبان و معرفت حدود و تیماه یبررس به که است معاصر ةفلسف از یاشاخه یشناسمعرفت
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 یعرفان اسالم ةشاخاما در  ؛نو رخ نموده یأتیامروزه گرچه در ه شهیاند نی. اسنجدیرا م یمعرفت یاعتماد به ادعاها

 .(2: 6914 نجار، و)صمصام  ندبه مباحث عرفا محتاج نهیزم نیا در محققان هنوز و دارد یطوالن بس یاسابقه

 و یهست بهمعرفت  یمظهر دو انسان باشند که به سو توانندیمموش  دو «؟ییموشک کجاموش»داستان  در

النسان ا رورتیص» یاز همان حرکت فلسف یلیتمث اینماد  تواندیم حرکت نیا. کنندیم حرکت خدا به دنیرس

گونه که تا آن کندیآغاز م اتیاز شناخت جزئ یهست معرفتر د انسان. باشد «ینیللعالم الع اًیمضاه اًیعالماً عقل

شده دهیکشریتصونکته که شتر به نیدست آورد. توجه به اه منطبق با کل عالم ب یدر فلسفه ادعا شده است، شناخت

 دیاش ،(است گوناگون یهارنگ یداراو  شده دهیکه از باال از جهان کش یا)نقشه عتیدر داستان همانند عالم طب

 .گرداند استوارتر نظر نیا در را ما

 

 

 
 
 

 
 

را شروع  یهم سفر با و هستند خوشحال و شاد اریبس که موش دو «؟ییکجا موشک موش» داستان در

ال و در ح دارندرا  یسفر طوالن کیسخت و دشوار و  ریمس کیبار سفر دارند و قصد گذر از و کوله کنندیم

 طانیش مظهر تواندیم که: ملخ جمله از دارد قرار هاآن ریدر مس زین یسفر مشکالت نیا در. ستندیکردن نیباز

اما  ؛بازدارد ریمسة ادام ازراه بترساند و  ةرا از ادام هاآن کندیم یسع و ردیگیم قرار هاانسان راه سر بر که باشد

 نانچهم اما ؛شوندیم خسته ریمس در کهنیا با و دهندیم ادامه خود راه به و ترسندینم طانیش ازدو انسان  نیا

ت حرک هادست با کنند،یاحساس م یخستگ و ضعف شانیپاها در که یوقت یو حت دهندیم ادامه راهشان به
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 کند،یحرکت م یسختخسته شده و به هاآن جسم که یزمان و شوندینم دیناام و گردندیبرنم را راه اما ؛کنندیم

 ییوگ گرفته، قرار باال در که یا. پروانهکندیم پرواز و شده آزاد، است شده داده نشان هاپروانه با که هاآن روح

 وندشیم ییهازیچ متوجه تازه ،رسندیم اوج به یوقت هاانسان. است هاانسان حرکت بر ناظر که است داوندخ

رکت ح یدر ابتدا که رسندیم یاز جهان هست یمعرفت کیو به  اندنبوده متوجه ،اندبوده نییپا در یوقتکه 

 هنقط نیا به که یزمان .آوردیرا به وجد م هاآنعظمت  نیو ا برندیم یپ آن یبزرگ و عظمت به واند نداشته

 .رسندیم یشاد و شعف به شوند،یم آن یبزرگ متوجه و کنندیم نگاه یهست به باال از و رسندیم

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 نندیبیشوند و میم یگریتازه متوجه مشکل د ،شوندیم رسند و خوشحالیتپه م یکه دو موش باال یزمان

 یالنطوراه  کی کنند ویدره هم دوهزار پا را مشاهده م طرفجلو راهشان قرار دارد و در آن  یبزرگ ۀدر کیکه 

 تسین هاآن راه انیپا نیا که شوندیم متوجه هاآن رایز ؛شودیها تمام مآن یخوشحال جانی. در ابروند دیکه با

 .کنند عبور دره آن از دیبا هدفشان به دنیرس یبرا هاآن که دارد قرار هاآن یرو شیپ یمشکل و سختو راه 

 

 اتیالغاتیغا ای العللعلت. 9. 2

 العلل آمده است: در توضیح علت
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جو ورا جست یاتیحرکت خود غا و ریس در عتیطب کهنیا قبول و عتیطب در «ییغا علت» اصل قبول با حکما

 میترس یهست از یریپذدل ۀچهر گردند،یم یمنته «اتیالغاتیغا» یعنی ی؛اصل تیغا کیهم به  اتیغا ةهم و کندیم

 سرچشمه أمبد کیاز  جهان ةکه مجموع دهدیم نشان یهست جهان در «اتیالغاتیغا» و «العللعلت» اثبات. کنندیم

 که کنندیم اثبات فالسفه. است رهسپار مقصد کی یسوبه  مجردات، وساطت با خود یتکامل ریس در و ردیگیم

. ودالوج واجب ذات ؛است یکی یهست نظام مقصد و أمبد ،یعنی است؛ «اتیالغاتیغا» همان یهست نظام در «العللعلت»

 اِنّاو لِلّه انّا: دیفرمایم که است میکر قرآن یةآ نیا ترجمان سخن نیا و دارد «ییاو یسو به»و «ییاو از» تیماه جهان، لذا

 .(59: 6935زاده، )طالب راجعون هیاِال

و  صفحه قرار گرفته است نییاول در پا ةصفح در یرنگ دیسف ةپروان کی ؟ییموش موشک کجاکتاب  در

 کی جهان أمبد که باشد نیا دهندۀنشان تواندیم نیا ،است آمده «میححمن الرّبسم اهلل الرّ»صفحه  یدر باال

 شتریب بعد صفحات در هاپروانه تعداد. دارد اشاره خداوند نوربودن به زین پروانه دیسف رنگ و است واحد یخدا

 در خداوند که باشد هاانسان روح مظهر تواندیم نیا. کندیم رییتغ هاموشبا  یهمراهو رنگشان در  شودیم

 ماز روح خود یعنی ؛«یمِن روح هینفختُ ف وَ»: است فرموده قرآن در خداوند که طورهمان. است دهیدم هانآ

 یادم عالم و اینو ارتباط با د یویدن یو در زندگ است پاک و روشن ابتدا در هاانسان روح اما؛ دمیدم انسان در

 و دیفس رنگ با پروانه کی کتاب یانیپا ةصفح در دوباره اما ؛شودیم کدر و رهیت و ردیگیم رنگ یجسمان و

 گونه. همانگردندی( برماتیالغاتی)غا پروانه کی همان به هاپروانه ةدوباره هم یعنی نی. ادارد وجود روشن

 «.دارد ییاو یسو به و ییاو از تیماه جهان: »شودیم گفته فلسفه در که
 

 معقول و عاقل و عقل اتحاد. 1. 2

 .شودیادراک مربوط م تیفیاست که به ک فلسفه در یاصطالح «معقول و وعاقلعقل  اتحاد»

 شخص و شناخت ۀقو شناخت، نیتکو درمعتقد است که  یو. »است مالصدرا یفلسف ابتکارات از قاعده نیا

 دیپد یوجود شناخت، عمل هر در. ستندین گریدکی از مستقل زیچ سه)مدرَک(،  ادراک موضوعو  )مدرِک( کنندهادراک

 ندهکننفس ادراک یوجود برا ینوع ادراک، ظرف در است، شوندهادراک ءیش وجود ینوع که حال همانکه در  دیآیم

 ۀقو نیاست. ا دهیآفر شیخو یفاعل ۀقو ةلیوس به است، شیخو فعل که را وجود نیکننده اهم هست. نفس ادراک

اتحاد عقل و عاقل و » ةلأمس د،یگویم مالصدرا کهچنان. است ریثأت و فعل ةمرتب در نفس خود ،قتیحق در یادراک

ة یعلم خدا به موجودات به کار برده است و لکن نظر ۀدر مورد نحو ،یمشائ میحک وس،یبار فرفور نیاول یرا برا« معقول

 .(66: 6946 ،یادجسبه نقل از ) داندیم مردود را او

 یفنا اممق به یعنی ؛شوندیم پروانه کی به لیتبد پروانه سه ،تینها درهم  ؟ییموشک کجاداستان موش در
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 فهفلس در «معقول و عاقل و عقل اتحاد» نماد تواندیم یگانگی نیا. شوندیم محو خداوند در و رسندیم اهللیف

 .باشد زین
 

 یریگجهینت. 1

 و ندارد یانوشته چیهاست، این داستان  دهکر یرگریتصو «؟ییکجا موشکموش» داستان ییخدا یعل

فکر به ت ریتصاو نیا دنیتا با د یردذهن مخاطب را به کار گ یمعنادار ریکرده با خلق تصاو یسع سندهینو

 یخوبال بهؤس کیبا نیز شروع داستان  و دارد وجود داستان در یخوببه یزیبرانگالؤس تیماه بنابراین،بپردازد. 

اتحاد  ،یناسشمغالطه، معرفت مانند ی؛فلسف یهالفهؤم به یی. داستان مزبور به لحاظ محتوااستنکته  نیا دیمؤ

 یاهلفهؤم نیو جذاب ا بایز ریپرداخته و با کمک تصاو «اتیالغاتیالعلل و غاعلت عقل و عاقل و معقول و

داستان  ،نی. بنابرادارد را کودک یبرا فلسفه ةبرنامدر  استفاده تیرا به کودک آموزش داده و قابل یفلسف

 یراب فلسفه آموزش ةبرنام در و باشد یفلسف یهاداستان از کامل ةنمون کی تواندیم «؟ییکجا موشکموش»

 .شود استفاده کودک
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35. 
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اثر رولد دال ماتیلداداری بر رشد اخالقی و معنوی کودک در رمان ایدئولوژی سرمایه نقش یبررس  
 

 8هدیه امین طوسی

 1محمودرضا قربان صباغ

 9محمدجواد مهدوی

 چکیده

این مقاله سعی دارد تا با استفاده از نظریة آلتوسر دربارۀ نقش ایدئولوژیک دو عنصر خانواده 

-6336) اثر رولد دال ماتیلداو نظام آموزشی در رشد اخالقی و معنوی کودکان به بررسی رمان 

داری برای تحمیل عقاید خود به مردم دو بپردازد. آلتوسر معتقد است نظام سرمایه (6361

های دستگاه گیرد.گر و ابزارهای ایدئولوژیک را به خدمت میکار ابزارهای سرکوبسازو

ها و سپس اقناع مردم کنند و سعی در تولید ارزشایدئولوژیک از طریق ایدئولوژی عمل می

دن ایدئولوژی کرداری با درونیها دارند. افراد تحت سلطة نظام سرمایهجهت رفتار مطابق آن

ن ترین ایاند. از دیدگاه آلتوسر، نظام آموزشی و خانواده از مهمد آن بودهخود مولکنند تصور می

نوع ابزارها هستند که کودکان از طریق آن به صورت غیرمستقیم ایدئولوژی حاکم را فراگرفته و 

هایی بارز از نقش کنند. خانواده و نظام آموزشی در رمان ماتیلدا نمونهمطابق آن رفتار می

ژیکی این دو عنصر در تربیت کودکان هستند. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد ایدئولو

ها سعی در هدایت شخصیت ماتیلدا در مسیر مورد نظر خود؛ یعنی ایدئولوژی چگونه این نظام

الشعاع را تحت نیکودک و والد طةرابداری در خانواده رخنه کرده و حاکم دارند. نظام سرمایه

. خانواده و مدرسه میشاهد هست زین یمخرب آن را در نظام آموزش جیکه نتا یریثأت دهد؛یقرار م

ه نکته توجه ندارند ک نیکودکان فاصله گرفته و به ا یرشد اخالق یعنی ؛خود ةنیریاز نقش د

بالقوه  یانیبه قربان لیکودکان را تبد تواندیحاکم م یدئولوژیاهداف ا یکودکان در راستا تیترب

در  لدایکه چگونه مات دهدینشان م نیهمچن قیتحق نیا یمقاومت گرامش یةبر نظر هیکند. با تک

کم، آن را حا یو اخالق یدر برابر نظام فکر یستادگیکند و با ایحاکم مقاومت م یدئولوژیبرابر ا

 .کشدیبه چالش م

 

 ماتیلدا، ایدئولوژی، معنویت، اخالق، مقاومت، کودک ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد.  - 6

 hd.amintoosi@gmail.comایمیل: 

 دانشگاه فردوسی مشهد.عضو هیات علمی  - 2

 دانشگاه فردوسی مشهد. عضو هیات علمی  - 9
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 . مقدمه8

داری شدن ایدئولوژی حاکم بر جامعة سرمایهکشیدهچالش( از آن جهت که به6911، 2)دال 6ماتیلداداستان 

-رفگرایی، مصداری با تکیه بر مادیکشد، دارای اهمیت است. نظام سرمایهتوسط یک کودک را به تصویر می

شهروندان دارد و برای رسیدن به  گرایی و دوری از معنویت و اخالق سعی در اشاعة باورها و عقاید خود به

شود که نهادهای مذکور از گیرد. این امر سبب میاین منظور، نهادهایی چون مدرسه و خانواده را به خدمت می

نقش دیرینة خود در تربیت و رشد معنوی، دینی و اخالقی فاصلة زیادی گرفته و صرفاً ابزاری باشند برای 

نای نوشتة رولد دال بر مب ماتیلدا یدئولوژی طبقة حاکم؛ اما با تحلیل داستانکردن باورها و اترویج و نهادینه

رسیم که ماتیلدا به عنوان کودکی باهوش و استثنایی به این نتیجه می 4و آنتونیو گرامشی 9نظریات لویی آلتوسر

کمک  آلتوسر به ماها را به چالش بکشد. تواند در برابر نهادهای ایدئولوژیکی دولتی ایستادگی کند و آنمی

م داری طبقة حاککند تا ببینیم ایدئولوژی چیست و چه کارکردهایی دارد. او اعتقاد دارد در جوامع سرمایهمی

د. گیرگر و نهادهای ایدئولوژیک را به خدمت میها و باورهای خود به مردم، نهادهای سرکوببرای القای اندیشه

ال ها و امیایدئولوژیکی هستند که از بدو تولد، کودکان را طبق خواستهاز نظر او خانواده و مدرسه از نهادهای 

م که خانوادۀ بینیمی ماتیلداکه توجهی به معنویات داشته باشند. در داستان آنکنند، بیطبقة حاکم تربیت می

ر مدرسه هم دگرا و پوچی هستند که در نظرشان هوش باالی ماتیلدا اهمیت چندانی ندارد. ماتیلدا افرادی مادی

اهمیت مارزش و کاین داستان از این قاعده مستثنی نیست و ما شاهد آن هستیم که چگونه کودکان موجوداتی بی

شوند. مدیر مدرسه به عنوان فردی مؤثر در رشد و تربیت اخالقی و دینی کودکان، فردی مشکوک به تلقی می

تا  کندای برایش ارزش ندارند. گرامشی به ما کمک میذرههای اخالقی و دینی بردار است که آموزهقتل و کاله

رابر های نظام حاکم ایستادگی کند و در بها و ناعدالتیاخالقیببینیم چگونه ماتیلدا قادر است در برابر این بی

 ها تسلیم نشود.آن
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اثر را در بر گیرد؛ یعنی شامل  های مختلف آنتحلیل جامع و کامل یک اثر ادبی، تحلیلی است که جنبه

تا کنون از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل قرار شده ماتیلدا بررسی بافت، محتوا و شکل آن اثر باشد. رمان 

( در مقالة خود با استفاده از نظریة واکنش خواننده، به 2664) 2و جولیا راند 6است؛ به عنوان مثال، جیمز پاپ

( تالش کرده است تا در مقالة 2665) 9اند. همچنین، کلمنتن بوواپرداخته ماتیلدابررسی واکنش کودکان به رمان 

بقة طگیرد که والدین ماتیلدا متعلق به بپردازد و نتیجه می ماتیلداخود به بررسی اختالف طبقاتی موجود در 

 آموزی قائل نشده و مادیات را برتر ای که ارزشی برای آموزش و علمخرده بورژوا هستند؛ طبقه

که ماتیلدا و معلم او؛ یعنی خانم هانی از طبقة متوسط جامعه هستند و آموزش و پرورش شمارند، حال آنمی

ته است با استفاده از نظریة لویی گر دیگری است که سعی داش( پژوهش2665) 4دانند. انینا هدنوارا ارزش می

را مقایسه کرده تا بتواند رابطة ایدئولوژی  1و دو اثر متعلق به هیالری بلوکماتیلدا  رمان 5آلتوسر و پییر بوردوا

کارگیری تحلیل گفتمان انتقادی ( با به2665) 1حاضر در این آثار را با اختالف طبقاتی نشان دهد. انلیس مارتنز

ساالن پرداخته و نشان داده است این رابطه که همیشه با به بررسی رابطه بین کودکان و بزرگ اماتیلددر رمان 

ساالن بر کودکان همراه بوده، چگونه در این رمان به چالش کشیده شده و با غلبة قدرتمندی و غلبة امیال بزرگ

 کودکان پایان یافته است.

خورد، این است که به چشم می ماتیلداشده دربارۀ رمان مهای انجاای که در همة پژوهشبا این حال، نکته

نه تنها تا کنون هیچ پژوهشی ایدئولوژی غالب در این رمان را بررسی نکرده است؛ بلکه به تأثیر مخرب این 

این پژوهش در تالش است تا با استفاده ای نشده است. ایدئولوژی در رشد معنوی و اخالقی کودکان هم اشاره

لویی آلتوسر دربارۀ ایدئولوژی به بررسی نقش ایدئولوژیک دو عنصر خانواده و نظام آموزشی در  از نظریات

یو کارگیری نظریة مقاومت آنتونرشد معنوی و اخالقی کودکان بپردازد. همچنین، این پژوهش قصد دارد تا با به

 کشیده شدن ایدئولوژیچالشگرامشی، چگونگی مقاومت شخصیت ماتیلدا در مقابل ایدئولوژی حاکم و به

 حاکم توسط ماتیلدا را نقد و تحلیل کند. 
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 های تحقیق. پرسش9

 کند؟. ایدئولوژی چیست و طبقة حاکم برای القای ایدئولوژی دلخواه به مردم چگونه عمل می6

 . در رمان ماتیلدا خانواده و نظام آموزشی چه تأثیری در رشد معنوی و اخالقی کودکان دارند ؟2

 چگونه شخصیت ماتیلدا قادر است در برابر طبقة حاکم مقاومت کرده و آن را زیر سؤال ببرد؟. 9

 

 . روش پژوهش1

این پژوهش سعی دارد تا با تکیه بر نظریة ایدئولوژی لویی آلتوسر ابتدا ایدئولوژی را تعریف و سپس به 

 طبقة حاکم جامعه چگونه مردم را مطیع وتوان فهمید که کارکردهای آن بپردازد. با تکیه بر نظریات آلتوسر می

 گیرد تا مردم را در راستایگر و ایدئولوژیک به کار میکند و چه ابزارهایی را اعم از سرکوببردار خود میفرمان

که مورد سؤال و چالش قرار بگیرد. آلتوسر به ما کمک امیال و عقاید خود هدایت و رهبری کند، بدون این

کنند؛ به طوری که ها را در خود درونی میردم چگونه عقاید طبقة حاکم را پذیرفته و آنکند تا بفهمیم ممی

 اند.کنند خودشان مولد و مبلغ این عقاید و باورها بودهتصور می

ها ایدئولوژی مورد ترین ابزارهایی هستند که طبقة حاکم با استفاده از آنخانواده و نظام آموزشی از مهم 

کند. این دو ابزار در رمان ماتیلدا نقش پررنگی در رشد و تربیت ردم از بدو تولد تحمیل مینظر خود را به م

اخالقی و معنوی کودکان دارند و ما به عنوان خواننده شاهد هستیم که چگونه خانواده و مدرسه سعی در کنترل 

 ها در جهت منافع و ایدئولوژی طبقة حاکم دارند. کودکان و تربیت آن

کند که چگونه شخصیت ماتیلدا قادر است تا اومت آنتونیو گرامشی ما را به این نکته رهنمون مینظریة مق

 خالف دیگر کودکان در مقابل ایدئولوژی طبقة حاکم مقاومت کرده و آن را به چالش بکشد. ماتیلدا بر

ی اده از توانایی باالی ذهنتواند سلطة عقاید و باورهای طبقة حاکم را بر خود تاب بیاورد و آن را با استفنمی

 کشد. خود به چالش می

 

 ها. تحلیل داده3

پردازان مارکسیست ساختارگراست. در فرانسه از جمله فیلسوفان و نظریه 6361لویی پیر آلتوسر متولد 

شود و به عنوان یک منبع الهام نظریات او دربارۀ ایدئولوژی و کارکردهای آن از جمله نقاط قوت او تلقی می
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کند. از نظر آلتوسر ایدئولوژی در تمام ابعاد زندگی شناختی، فرهنگی و نقد ادبی عمل میدر مطالعات جامعه

که خود متوجه حضور آن باشد؛ افکار، عقاید، باورها، اعمال و رفتار انسان همه انسان حاضر است، بدون این

که  تاس عقیدهاز آن آگاه باشد. او بر این  که خودآنکند بیبرگرفته از ایدئولوژی است که از آن پیروی می

ای انیهای معها، نظامکه ایدئولوژیانجامد مبنی بر اینای میبه برداشت و تلقی تازه آگاهی از قِبَل ایدئولوژی

را در درون روابط و مناسبات  هاهستند که افراد را از مناسبات و روابط تخیلی غیرواقعی خارج ساخته، آن

ها متضمن بازنمایی دنیای واقعی دهد. به عقیدۀ آلتوسر ایدئولوژیبرند، قرار میسر میه ه درآن بای کواقعی

مواره دهد. لویی آلتوسر هدیگر را نشان میزندگی شهروندان یک جامعه نیستند؛ بلکه رابطة خیالی افراد با یک

شوند؟ چه عامل یا عواملی باعث رو بود که چگونه شهروندان یک جامعه مطیع حکومت میبا این پرسش روبه

های نظام حاکم عمل کنند و حتی در صورت عدم رضایت دست به شوند که مردم طبق امیال و خواستهمی

وسط ت ی. هر دولتدهدها پاسخ میها و ملتها با توجه به رابطة دولتشورش و انقالب نزنند؟ او به این پرسش

ین باور آلتوسر بر امنظور محافظت از منافع آن شکل گرفته است.  شده و به نییتع یدارهیسرما دیتول ۀویش

ها سعی دارند تا از منافع خود محافظت کرده و از سلطة خود بر شهروندان داری دولتاست که در جوامع سرمایه

 2تیدول کیدئولوژیا یهادستگاهو  6یسرکوب دولت یهادستگاهجاست که آلتوسر دو مفهوم مطمئن شوند. این

رتر، کنند )فویی را ایفا میهاگیرند و چه نقشمیکند. حال باید دید این مفاهیم چه معنایی را در بررا مطرح می

6911.) 

به منظور حفظ و تحمیل عقاید، منافع، ها تعیین کنندۀ روابط هستند. آنها خود داری دولتدر جوامع سرمایه

و همچنی، به منظور اطمینان از بقای خود دو سازوکار عمده و تر از همه منافع خود ها، باورها و مهمارزش

 کیدئولوژیا یهاو دستگاه یسرکوب دولت یهادستگاهگیرند. این دو سازوکار دارای اهمیت را به خدمت می

دولت از  (.6911کنندۀ پیروی شهروندان یک جامعه از طبقة حاکم هستند )فورتر، ی نام دارند که تضمیندولت

ه اعمال ب و به طور مستقیم رفتار کنند نیمع یاتا به گونه کندیافراد را وادار م گری سرکوبهاگاهدست قیطر

تند هس ها و زنداندادگاه ارتش، س،یپل ها شاملد. این دستگاهپردازنیم نیزور جهت انطباق رفتار مردم با قوان

ا هتعلق دارند؛ اما نوع دیگر این دستگاه ها به حوزۀ عمومیکنند. همچنین، این دستگاهو با خشونت عمل می

ای ههای ایدئولوژیک دولتی هستند که برخالف دستگاهکه در حوزۀ نقد و مطالعات ادبی اهمیت دارند، دستگاه
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 . اینشوندیم رهیو غی مدارس، مذهب، خانواده، نظام حقوقگر به حوزۀ خصوصی تعلق دارند و شامل سرکوب

زنند؛ به این معنا که افکار و عقاید طبقة حاکم را طوری تبلیغ و تحمیل یدئولوژی میها دست به تولید ادستگاه

 هاداری این ارزشآید. شهروندان جامعة سرمایهکنند که در نظر شهروندان عادی و خالی از اشکال به نظر میمی

ورند که خود مولد و مبلغ این کنند؛ به عبارت دیگر، مردم بر این باها را درونی میو باورها را پذیرفته و آن

اند و در نتیجه، سعی دارند مطابق آن رفتار کنند. از نظر آلتوسر ایدئولوژی به صورت عقاید و ایدئولوژی بوده

آزادانه  ندتوانیم ای ندخود دار اریآن را در اختکند که کند و مردم را دچار این توهم میناخودآگاه عمل می

این  بودنها متوجه خیالیند. آناعتقادات خود ذکر کن یبرا یفراوان لیدال اند و یناعتقادات خود را انتخاب ک

 ییمارا بازن یجهان واقع ،یدئولوژیاکنند شرایط واقعی همین است. شوند و تصور میروابط و ایدئولوژی نمی

 .کندیم ییرا بازنما یهست یواقع طیاز شرا افتشانیدر ای ،یبلکه روابط نوع بشر با جهان واقع ؛کندینم

از  ییهاییبازنما شهیهم ،میشناسیچه ما مآن م،یبشناس میرا به صورت مستق یجهان واقع مینتوان دیدر واقع، ما شا 

است، نسخه  یالینسخه خ نیا یدئولوژیا جه،یجهان. در نت نیاز روابطمان با ا ییهاییبازنما ایاست  هانج نیا

 ستین یزیچ یجهان واقع ،جهینت در. مییگویبه خود م یروابطمان با جهان واقع ۀکه ما دربار ییهاشده، داستانییبازنما

 یکیژدئولویا یهاییبا آن و محصول بازنما انسانبلکه محصول روابط  ؛وجود دارد انساناز  رونیب ینیکه به صورت ع

 .(6911)رضوانی، « شودیم تیخود واقع مییگویم تیواقع ۀکه ما به خود دربار ییها. داستانمیسازیاست که ما از آن م

 است. یدئولوژیعملکرد ا ۀنحو ن،یا 

های ایدئولوژیک طور که اشاره شد، خانواده و مدرسه از جمله عناصری هستند که در خدمت دستگاههمان

ودکان تحمیل بر کویژه ها به صورت غیرمستقیم ایدئولوژی نظام حاکم را بر افراد و بهکنند. آندولتی فعالیت می

ای هکنند. کودک ابتدا از بدو تولد در محیط خانواده و سپس در مدرسه به فراگیری علوم مختلف و آموزهمی

 هاست،های اخالقی و دینی که کودک در حال فراگیری آنپردازد. این علوم مختلف و آموزهاخالقی و دینی می

هستند و خانواده و مدرسه ابزارهایی هستند برای ترویج همه در خدمت نظام عقاید و ایدئولوژی طبقة حاکم 

کند خود به صورت مستقل در تربیت کودک و رشد او نقش دارد همان عقاید و ایدئولوژی. خانواده تصور می

های خارجی نقشی در تربیت کودک ندارد، در حالی که خانواده، خود در خدمت نظام حاکم فعالیت و مؤلفه

دهد؛ به عبارت دیگر، رابطة کودک و والدینش تحت حاکم را به کودک خود آموزش می کند و ایدئولوژیمی

که خود مطلع باشد، از نقش آنداری قرار گرفته است و خانواده بیتأثیر ایدئولوژی حاکم بر جامعة سرمایه

رایی، گادیهمیشگی و دیرینة خود در رشد و اعتالی معنوی و اخالقی کودک فاصله گرفته است. تأکید بر م

داری شدن معنویت و اخالقیات و غیره از مسائلی است که در خانوادۀ جامعة سرمایهارزشگرایی، کممصرف
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 گیرد. از سوی دیگر، نظام آموزشی و مدرسه از مورد تأکید قرار می

 داری مدرن است.های دولتی ایدئولوژیک مسلط در جوامع سرمایهسازمانترین ابزارهای مهم

های ایدئولوژی ةها ـ میزان معینی از دانش فنی و رموز کارـ را که در لفافکه مهارترغم اینارس، کودک بهدر مد 

های اخالقیات، آموزش؛ یعنی در غالب ایدئولوژی حاکم را در شکل محض آن، کنندحاکم پیچیده شده است، کسب می

 (. 6911)رضوانی،  گیرندفرامی دینو  مدنی، فلسفه

داری خواهد داشت و کودک را همة این عوامل تأثیری مخرب درتربیت کودک جامعة سرمایه در نتیجه،

 کننده و نه مولد خواهد کرد.تبدیل به قربانی بالقوه و فردی مصرف

های حال که به مفهوم ایدئولوژی، سازوکارها و ابزارهای آن پرداختیم و دو عنصر مهم فعال در دستگاه

خواهیم عملکرد این دو عنصر را در رمان خانواده و نظام آموزشی را معرفی کردیم می ایدئولوژیک دولتی؛ یعنی

کنیم تا ببینیم چگونه این عناصر در رشد معنوی و اخالقی شخصیت ماتیلدا اثر رولد دال بررسی میماتیلدا 

ن ای از رماخالصه لدا،ماتیتر خواننده از کارکرد ایدئولوژی در رمان نقش دارند. برای درک و فهم بهتر و آسان

 ارائه شده است.

 

 خالصه داستان

 ی بسیار زیادی به خواندن کتاب دارد؛ اما مورد ماتیلدا دختری باهوش و استثنایی است که عالقه

برداری خبره است و ماتیلدا را فردی مزاحم کاله -6آقای ورم وود-گیرد. پدر اوتوجهی والدینش قرار میبی

نش به توجهی والدیگیرد؛ ولی به دلیل بیپیش از رفتن به مدرسه خواندن و نوشتن را فرامیداند. ماتیلدا می

 2رود. در مدرسه هم او با مدیری بداخالق به نام خانم ترانچبالآموزش و پرورش، دو سال دیر به مدرسه می

فردی  9دا؛ یعنی خانم هانیداند؛ اما معلم ماتیلاهمیت و پردردسر میسروکار دارد که کودکان را موجوداتی بی

نتها، کند. در اشود و رابطة خوبی با ماتیلدا برقرا میاست بسیار مهربان که متوجه هوش سرشار ماتیلدا می

شود که خانم ترانچبال عمة خانم هانی است که ثروت او را تصاحب کرده است و ماتیلدا با استفاده مشخص می

 برداری تحت تعقیب قراردهد. پدر ماتیلدا به جرم کالهرا فراری می از قدرت جادویی چشمانش خانم ترانچبال

گریزد. این در حالی است که ماتیلدا زندگی با خانم هانی را ترجیح داده و همراه گیرد و به اسپانیا میمی

                                                           
6 Mr. Wormwood 

2 Mrs. Trunchbull 

9 Mrs. Honey 
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 (.6911رود )دال، اش نمیخانواده

اش قرار گرفته توجهی خانوادهبی خوان است که موردطور که دیدیم، ماتیلدا فردی باهوش و کتابهمان

رزش گرایی را اگرایی و مادیداری، مصرفای که خود به تأثیر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سرمایهاست؛ خانواده

ا حتی هزنند تا ثروت بیشتری به دست بیاورند. آنبرداری میدانسته و دست به هر عمل ناپسندی مانند کاله

توان دید که چگونه وضوح میجا بهدهند. در اینالقی را به فرزندان خود آموزش میاخاین عمل ناپسند و غیر

خانواده کارکرد دیرینه و مقدس خود را از دست داده است و فاصلة زیادی از آن گرفته است. ایدئولوژی 

که آموزش  داری چنان در خانواده رخنه کرده و رابطة کودک و والدین را تحت تأثیر قرار داده استسرمایه

اخالقیات و معنویات به فراموشی سپرده شده است و ما دیگر شاهد نقش پررنگ معنویات و اخالقیات در 

 شود. طلبی است که به کودکان آموزش داده میخانواده نیستیم؛ بلکه این سودجویی و منفعت

وود که به دلیل مسائلی ورمخوانیم که ماتیلدا در حال خواندن کتاب است و آقای در جایی دیگر از رمان می

اندازد. او سپس به توهین و توبیخ ماتیلدا کند و در سطل زباله میهای او را پاره میعصبانی است، تمام کتاب

بینیم که (. با خواندن این قسمت از رمان می6911کند )دال، خطاب می« شعوربی»دهد و او را دختری ادامه می

ش ارزاهمیت و بیداری، مسائلی کمای متأثر از ایدئولوژی سرمایهوزی در خانوادهآمخواندن و علمطور کتابچه

خانواده به  نند.کخوانی او را توبیخ میشوند و وخانوادۀ ماتیلدا به جای تشویق هرچه بیشتر او به کتابتلقی می

آن را از کودکی به فرزندان  داری را ترویج وعنوان یک نهاد ایدئولوژیک دولتی، باورها و عقاید جامعة سرمایه

 دهد. خود آموزش می

یرد. گبینیم که ماتیلدا در مدرسه هم مورد توبیخ و سرزنش قرار میبا نگاهی دیگر به خالصة داستان می

دکان ای به کوکند که هیچ عالقهنویسندۀ رمان، مدیر مدرسه را زنی فربه و قهرمان پرتاب دیسک توصیف می

داند. لباس او در مدرسه مانند لباس افراد نظامی توصیف شده است؛ گویی رادی مزاحم میها را افندارد و آن

طور که اشاره شد، ماتیلدا دختری باهوش است که خواندن و نوشتن را خود مدرسه پادگان نظامی است. همان

موزش سال از آ توجهی والدینش به آموزش و پرورش، دوو پیش از رفتن به مدرسه آموخته است و به دلیل بی

ماند. خانم هانی که معلمی دلسوز است، با دیدن هوش و استعداد ماتیلدا به خانم ترانچبال مدرسه عقب می

 (.6911کند )دال، کند که ماتیلدا به مقاطع باالتر برود؛ اما خانم ترانچبال مخالفت میپیشنهاد می

ر حال ایفای نقشی غیر از مدیر مدرسه است. او جا این نکته دارای اهمیت است که خانم ترانچبال ددر این

دهد که چگونه مدرسه به عنوان نهادی توجهی به هوش باالی او نشان میگرفتن استعداد ماتیلدا و بیبا نادیده



     12...    داری بر رشد اخالقی و معنوی کودک در ایدئولوژی سرمایه نقش یبررس

مؤثر در آموزش و رشد کودکان از نقش اصلی خود دور شده است. نکتة مهم دیگر در تحلیل شخصیت خانم 

تواند او را به عنوان مدیر مدرسه و به عنوان فردی که باید نماد اخالقیات اننده نمیترانچبال این است که خو

و معنویات باشد، بپذیرد. مدیر مدرسه باید فردی باشد که خود دارای صفات نیک و پسندیده و نماد اخالقیات 

د و ثروت رسانی را به قتل میبینیم که خانم ترانچبال پدر خانم هانو معنویات باشد؛ اما ما در انتهای داستان می

شود خانم هانی در فقر شدیدی زندگی کند و حقوق کاملی کند. این امر باعث میخانم هانی را تصاحب می

جاست که چگونه فردی مانند خانم ترانچبال با داشتن چنین صفاتی ناپسند و هم دریافت نکند. سؤال این

آموزان مدرسه ایفا کند؟ چگونه چنین فردی کودکان و دانشتواند نقشی مثبت و آموزنده برای نامناسب می

 کند؟که خود برادر خویش را به قتل رسانده و دزدی میتواند معنویت را در کودکان نهادینه کند، حال آنمی

گرایی تا حدی است که مدیر مدرسه به عنوان یک نهاد اندوزی و مادیداری بر ثروتتأکید نظام سرمایه

 یتی و مؤثر در رشد اخالقی و معنوی کودکان هم از گزند آن در امان نمانده است.آموزشی، ترب

کند و رمان ماتیلدا را به عنوان نمونه، تا حدی تا این مرحله دیدیم که ایدئولوژی چیست و چگونه عمل می

تواند ه می، چگونداریخواهیم ببینیم ماتیلدا به عنوان کودکی در بند ایدئولوژی سرمایهبررسی کردیم. حال می

خود را رها کرده و به شیوۀ دلخواهش عمل کند. ما برای پاسخ به این سؤال ابتدا نظریة مقاومت آنتونیو گرامشی 

 را به صورت خالصه تعریف و سپس به وسیلة آن چگونگی مقاومت ماتیلدا را تحلیل 

 کنیم.می

پردازان بزرگ ایتالیایی مارکسیست است که نظریة هژمونی او شهرت آنتونیو گرامشی از فیلسوفان و نظریه

طبقات جامعه  دیگرتوانسته است  طبقة حاکم است که یمعن نیبه ا یهژمونبسیاری یافته است. از نظر گرامشی، 

 معتقد است یرامش(. گ6916ی، اتیاسترن)کند  بیخود ترغ یو فرهنگ یاسیس ،یاخالق یهاارزش رفتنیرا به پذ

 ،نی. بنابرا«یو اخالق یفکر یرهنموددهندگ»و « سلطه» رد؛یگ یدو شکل به خود م یگروه اجتماع کی یتربر

برقرار  «سلطه»در آورد، حالت  کنترلرا تحت  گریبا استفاده از زور طبقات د شتریحاکم ب ةکه طبق یهنگام

ار برقر «یهژمون»حالت  ،اعمال کند یاخالق ،یخود را به صورت فکر یحاکم برتر ةکه طبق یاست؛ اما هنگام

 یفرهنگ ةجنب ،شودیم بر آن تأکید جانیچه در ااست و آن یهژمون ۀسلطه در برابر واژ ۀواژ ،در واقع .است

در  هر کدام «یو هژمون« سلطه»است که  نیا ،شودیمطرح م یکه در آثار گرامش یالؤسحال   است یهژمون

و سلطه مربوط به دولت است. در  یمدن ةمربوط به جامع یهژمون استمعتقد  یگرامش شود؟یکجا اعمال م

ه ک به این معنی ؛است و دولت مجاز به کاربرد قهر است یهژمون دیول تولؤمس یمدن ةجامع یگرامش ةشیاند
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 یمدن ةامعسسات جؤبا استفاده از م یو تحول هژمون دیبازتول د،یتابع تولها فرهنگ عامه و رسانه ی،گرامش یبرا

مع جوا ةکه مشخص یمدن ةسسات جامعؤبا استفاده از م کیدئولوژیو ا یبه صورت فرهنگ یهستند. هژمون

 یگروه یهاو رسانه سایکل مدرسه، سسات شامل آموزش و پرورش، خانواده،ؤم نیکند. ایاست، عمل م برالیل

 یهژمون»و  «یاسیس یهژمون»کرد؛  میرا به دو قسمت تقس یهژمون ،یگرامش. در واقع، (6916 ،یانیاسترن) تاس

 ها،سایو از کل «یاسیس یهژمون ینهادها»به عنوان  برالیدولت ل هیمقننه و قضائ ه،یمجر یاز قوا ی. و«یمدن

 ینهادها»به عنوان  یفرهنگ یها و نهادهاها، روزنامهخانواده، مدارس، دانشگاه ،یکارگر یهاهیاحزاب، اتحاد

باره نیدر ا یشود. گرامشیمطرح م یو فرهنگ یدولت اخالقجا مفاهیم نیا رد. کندیم ادی «یمدن یهژمون

ت. هاسسطح اخالق و فرهنگ توده یآن ارتقا فیوظا نیتراز مهم یکی رایز ؛است یاخالق یهر دولت ،دیگویم

 یمنف ۀوزندگر و آمها به عنوان کارکرد سرکوبمثبت و دادگاه ۀراستا، مدارس به عنوان کارکرد آموزند نیدر ا

تعدد م یها و ابتکارات خصوصتیفعال ،اما در واقع ؛رندیگیدولت را دربرم یهاتیفعال نیتریدولت، اساس

و  یگفرهن یدستگاه هژمون»ها و ابتکارات، در کل تیفعال نیکنند. ایهدف را دنبال م نیهم قاًیدق زین یگرید

 .(6919 ،یدهند )گرامشیم لیطبقات حاکم را تشک «یاسیس

 توان آن را به عنوان ابزاری برای تحلیل چگونگیحال که به توضیح افکار و نظریات گرامشی پرداختیم، می

ها به خانواده و مدرسة ماتیلدا نهادهای هژمونی مدنی هستند که هژمونی در آن  مقاومت ماتیلدا به کار بست.

سلطة خود با جریان اصلی حکومت دارند؛ کردن افراد تحت کند و سعی در همراهصورت ایدئولوژیک عمل می

اما ماتیلدا کودکی است که تسلیم این جریان اصلی نشده و در مقابل این فشار فرهنگی و ایدئولوژیکی ایستادگی 

کنند و آگاهی و کشد. در حالی که والدین ماتیلدا و مدرسه او را مدام توبیخ میکند و آن را به چالش میمی

تنهایی و بعد به کمک خانم هانی در دهد و ابتدا بهگیرند، او به راه خود ادامه مینادیده می دانش استثنایی او را

هایی از چگونگی مقاومت او در برابر هژمونی حاکم اشاره جا به نمونهایستد. در اینمقابل ایدئولوژی حاکم می

اندن و خووسط پدرش به دلیل کتابشدن ماتیلدا تخوانیم که بعد از سرزنشکنیم. در قسمتی از رمان میمی

ر کند؛ به عنوان مثال، او دوود، ماتیلدا سعی در تالفی و جبران میها توسط آقای ورمکردن کتابسرانجام، پاره

 شود وی موردوود شده و باعث میریزد که باعث چسبیدن کاله به سر آقای ورمکاله پدرش چسبی قوی می

الدینش کند و وگوی دوستش را درون شومینه خانه پنهان میاتیلدا طوطی سخنتمسخر قرار گیرد یا زمانی که م

کنند خانه روح دارد! نمونة دیگر زمانی است که ماتیلدا در محلولی که پدرش هرروز صبح موهایش تصور می

د. وشود موهای آقای ورم وود بلوند شریزد و باعث میکند، به صورت پنهانی رنگ مو میرا بدان آغشته می
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شود. او حتی در مدرسه هم در مقابل خانم اش منتهی نمیمقاومت ماتیلدا در برابر افکار دیگران به خانواده

م کند تا در انتهای داستان خانکند و کاری میترانچبال که مدیری بداخالق و ضد کودکان است، ایستادگی می

د تا کنفاده از قدرت جادویی چشمانش کاری میترانچبال از مدرسه بگریزد؛ به عنوان مثال، ماتیلدا با است

ای که در پارچ آب مقابل خانم ترانچبال وجود دارد، روی لباسش بیفتد و این سبب ترس و وحشت حشره

شود که خانم هانی مورد ظلم خانم شود. وقتی ماتیلدا متوجه این حقیقت میبسیار زیاد خانم ترانچبال می

ید، آکند. ماتیلدا در روزی که خانم ترانچبال به بازدید کالس میگرفتن انتقام میترانچبال قرار گرفته، سعی در 

آورد و مقابل چشمان خانم ترانچبال روی باری دیگر با استفاده از قدرت چشمانش گچ را به حرکت درمی

ه در نهایت، سد کنویای تهدیدآمیز از زبان پدر خانم هانی که توسط خانم ترانچبال به قتل رسیده، میتخته جمله

 شود. رفتن خانم ترانچبال و فرار همیشگی او از مدرسه میباعث ازهوش

دهد چگونه ها همه گویای چگونگی مقاومت ماتیلدا در برابر ایدئولوژی نظام حاکم است و نشان میاین

قی باز و اخالتوانست به طور بالقوه قربانی ایدئولوژی حاکم باشد و از تربیت و رشد معنوی کودکی که می

شود تا راه خود را پیدا کند و با راهنمایی معلمش؛ یعنی خانم هانی ایدئولوژی و بماند، در نهایت، قادر می

 سلطة ناعادالنة خانواده و مدرسه را به چالش بکشد.

 

 گیری. نتیجه1

ر ئولوژی حاکم بماندن از خطرات ایدداستان ماتیلدا روایتی است از تکاپوهای دختری باهوش برای درامان

یابد. در این پژوهش سعی بر آن داری که در نهایت، با مقاومت او در برابر این سلطه پایان میجامعة سرمایه

ر داری چگونه کودکان قربانیانی بالقوه در براببود تا با استفاده از نظریات آلتوسر ببینیم در جوامع سرمایه

ها نهادهایی های معنوی هستند. جوامعی که در آندور از ارزشهگرا و بگرا، مصرفایدئولوژی و تفکر مادی

ای برای رشد و چون مدرسه و خانواده ابزاری برای انتقال و ترویج باورهای طبقة حاکم هستند، نه وسیله

اثر رولد دال به کمک نظریات گرامشی به این نتیجه  ماتیلدااعتالی دینی و اخالقی کودکان. با بررسی داستان 

کردن ماتیلدا و مهار هوش و استعداد رسیدیم که هرچند دو عنصر مدرسه و خانواده تالش زیادی برای کنترل

وی داشتند، او هرگز تسلیم نشد و توانست با استفاده از استعداد و هوش باالی خود این نهادهای در خدمت 

 ها را زیر سؤال ببرد.چالش کشیده و آننظام حاکم را به 

 نامهکتاب
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 انهای کودکعامیانه کتاب هایافسانه در شریر هایشخصیت اجتماعی بازنمایی: جادوگری و جنسیت
 

  8بذرافکنمهتا 

  1ادهز بیغر ناین

 چکیده  

های متنوع چون افسانه، متل ادبیات یک نهاد اجتماعی است که از دیرباز در جامعه در قالب

های ه نسلنسل بسینه از یک بهو حکایت، تولید و بازتولید شده و به صورت مکتوب و یا سینه

العاده از جمله جادو و جادوگری که ریشه بعدی منتقل شده است. مسائل ماوراءالطبیعه و خارق

 هاها دارد، با توجه به باورهای فرهنگی هرجا، همواره از عناصر اصلی قصهدر اساطیر و افسانه

دران گریم و هانس ها را نویسندگانی مانند برابوده است. در فرهنگ اروپایی نیز این افسانه

ا پیشرفت ها باند. این داستانکریستین اندرسن به صورت داستان برای کودکان ساخته و پرداخته

ی نوعی جهانبازی، در جهان فراگیر و بهتکنولوژی و رسانه به صورت کتاب، فیلم و اسباب

کور و بازنمایی های مذهای زنانه و جادوگری در داستاناند. هدف این پژوهش، مطالعة نقششده

ها است. این پژوهش به روش کیفی و بازنمایی اجتماعی، به بررسی و تحلیل متن این شخصیت

ها به عنوان داده، پرداخته است. نتایج نشان داده است که نقش جادوگران شریر و تصویر کتاب

 65و  64قرن ها تکرار شده، زنانه بوده و در باورهای اجتماعی اروپای که در اغلب این داستان

کند، ها را در ذهن کودکان ماندگار میهایی که این نقشریشه دارد و در تیراژ باال و با نقاشی

 تصویرسازی شده است.  
 

 پذیری، باورهای اجتماعی، جنسیتجادوگری، بازنمایی اجتماعی، جامعه کلیدواژه:

 . مقدمه8

سان  یک کودک ست  کامل ان   یاد و ندک برقرار ارتباط دیگران با و کند زندگی اجتماع در تا آمده دنیا به که ا

سد   را خود دنیای که بگیرد شنا شد  خویش جامعة فرهنگ دارمیراث و ب شدن جامعه برای کودکان. با  به هب پذیر

 و تنیادگرف هایراه های تصویری از جمله خوانی و رسانه کتاب و کتاب و نیاز دارند کردنتجربه  و یاد گرفتن

 .  شدن استهای پیوند کودک با جهان پیرامون و تربیتو یکی از راه هااندیشه بارورکردن

سان  زندگی هایسال  نخستین  ست  شدن اجتماعی روند در او زندگی مرحلة ترینمهم ان  آن طی و کودک ا

شنا     باورهای و فرهنگ اجتماعی، زندگی هایمؤلفه با سیت آ   ریقط از افراد .شود می سنتی دربارۀ هویت و جن
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سیتی می  پذیری،جامعه فرآیند سخ پ انتظاراتی چه به مرد یا زن یک عنوان به که گیرندمی یاد شوند، جن   گویند ا

  تولیدشده  هایفیلم و هانقاشی  ها،کتاب (.6911دهند )سفیری و ایمانیان،   نشان  را خصوصیات   این طورچه و

صرف  و مخاطبان که نوجوانان و کودکان برای ستند و  تولیدات کنندگانم  اب زندگی خود مرحلة ترینمهم در ه

  بازماندۀ هااســـطوره و هاافســـانه. گذارندها تأثیر میپذیری آندارند و بر روند جامعه ســـروکار تولیدات این

ــتند دورانی ــار جهانی در انســان که هس ــرش ــناخته از س ــته اســتمی هاناش  و طبیعی ماورای نیروی آن. زیس

 و هاافســانه هایگســتره در بودند، برخوردار هاآن از کهن هایاســطوره دایانخ که انســانی مافوق هایقدرت

 (.  6911شدند )خدیش،  منصوب پریان و جانوران و اشیا به و یافتند سحرآمیز ایجنبه هاقصه

  ار فرهنگی مرزهای شده است، خلق هاقرن طی و ساالن بزرگ توسط  که بشر  ذهن هایفرآورده از بسیاری 

های  جادو و افســانه یکی از مقوله. اســت شــده دنیا کودکان تمام بین مشــترک فرهنگی خوراک و درنوردیده

ستان سینه      مشترک میان فرهنگ  و  سینه نقل شده است   بهها در جوامع مختلف است که به صورت افسانه و دا

سندۀ واقعی  سانه  البته نوی ودند، ب آلمانی که گریم برادران میالدی، هجدهم قرن در اروپا است. در  شناس نا هااف

  در اکثر جوامع تقریباً امروزه کردند و منتشــر و آوریجمع را اروپایی هایافســانه ترینمشــهور از ایمجموعه

 هاهد و شــکالتی خانة در گرتل و هنســل و از شــهر جادوگر کوتوله،هفت و ســفیدبرفی ســیندرال، با کودکان

ستان  ستند و این     قبیل این از دیگر دا شنا ه ست    ترجمه دنیا هایزبان ها به اغلبکتابآ صة  شده ا   و در عر

 و ازیپردشخصیت  . دارد دنیا کودکان بین در زیادی مخاطبان است و  شده  عرضه  هاآن هایسینما نیز انیمیشن  

شی  خط ستان  این کلی م ست  شر  و خیر رویارویی بر مبتنی هادا صر  میان در زنان و ا ستان  این عنا   قشن هادا

ــیار  ــیت . دارند  پررنگی بسـ ــخصـ ــاه پری، جادوگر،  نامادری،   مانند   هایی شـ    جمله  از و غیره ملکه  دخت، شـ

ــتان این در که هســتند هاییشــخصــیت ــتاناین کتاب .شــوندمی دیده کراتبه هاداس  های  ها و همچنین، داس

ــان می کتاب ــن نش ــتمن اندرس   جایگاه کودکان ادبیات در همواره جادوگران دهد که جادو وهای هانس کریس

شته  ایویژه ستان  .انددا   مهمی بخش عنوان به همواره هادستان آن هم و کودکان، جادوگران کالسیک  هایدر دا

ستان  این بازیگران از ست که       به نظر می .اندشده  ترسیم  و توصیف  هادا شی از این ا رسد که این برجستگی نا

  هااین قصــه در. اســتبوده  پردازانهخیال هایداســتان ویژهبه ها،داســتان از بســیاری موضــوع دیرباز از جادو

ند  اشده  ترسیم  و توصیف  مکار و رحمبی و خشن، نامهربان، خبیث  زنانی عمدتاً هاآن دستان هم جادوگران و

  رتأثی تحت که هســتند  رحمیبی زنان نیز عمدتاً این جادوگران دســتان هم. ترســانند می را کودکان گاهی که

ستند  ارتباط در جادوگران با و بوده شیطانی  نیروهای ستند  نامادری قربانیان هااغلب آن و ه   نیز انیانقرب. نیز ه
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ستند  جوانی دختران و زنان سم  و جادو خطر معرض در که ه شخصیت   .قرار دارند طل   پردازیبا توجه به نوع 

دارد و نویسندگان در طول زمان از    تاریخی ایریشه  زنان از تصویرسازی   رسد می نظر ها، بهزن در این کتاب

ــر داده  ــته تا به امروز همواره آن را نش   از ونگوناگ رفتارهای تبیین در اجتماعی گیرییاد طبق نظریة .اندگذش

 :معتقد است 6باندورا آلبرت جنسیتی، هاینقش به مربوط رفتارهای جمله

 به و مسـتقیم  آموزش راه از نخسـت،  آموزد.می را جنسـیتی  هاینقش و اجتماعی رفتارهای عمده راه دو از کودک

 کند،می تدریاف که تنبیهی و پاداش با کودک آن طی که کنندهتقویت عوامل کمک به کودک ســازیشــرطی دیگر تعبیر

  یا ازیهمانندس  عناوین با آن از گاه که تقلید راه از دوم، گیرد.فرامی را هاآن شده و  شرطی  جنسیتی  رفتارهای به نسبت 

شق    سیتی  رفتارهای آن طی و شود می یاد گیریسرم سط  جن ضای ) پذیریجامعه عوامل دیگر و والدین تو  تربزرگ اع

  هاالگو این از کودک و شوند می سازی الگو( جمعی هایرسانه  و ساالن هم گروه آموزگاران، ساالن، بزرگ سایر  خانواده،

 (.6915از بستان، کند )به نقل می پیروی و تقلید

ستان   ها میبا توجه به این نظریه  صاویر و دا شده در ذهن کودکان   توان گفت که این ت های خلق و بازتولید

ود،  ش های جادوگران زن شریر به نسبت زنان مهربان تکرار می  جا که تصاویر و شخصیت   شود و از آن حک می

اه  های سی شوند که سوار بر یک جاروی بلند با جامه  در ذهن کودکان جادوگران همواره زنانی شریر ترسیم می  

 در حال شرارت هستند. 

سانه از آن شه جا که این اف شود که در واقع، به   ها ری شاهده می  های غربی دارد، با رجوع به متون تاریخی م

شه       شاره به ری ست. این پژوهش نیز با ا ست وضعیت زنان در قرون وسطی مرتبط ا ها  ناهای تاریخی این نوع دا

 این نوع   در به بررســـی تصـــویرســـازی خیر و شـــر از زنان ها و همچنین،تاریخی آن-اجتماعی به بازنمایی

 کودک پرداخته است. هایکتاب

  

   تحقیق . ادبیات1

سایر        سیع بوده و نه تنها به ادبیات؛ بلکه به  سیار و دایرۀ ادبیات کودک به دلیل ویژگی و مخاطبان خاص ب

سیار زیاد         شناسی و جامعه  روانها مانند رشته  ست. اهمیت این حوزه از ادبیات ب شده ا شناسی و غیره کشیده 

سل آینده در هر جامعه   ست؛ زیرا کودکان به عنوان ن صحیح فرهنگی عامل   ای میا توانند با یادگرفتن الگوهای 

که در زندگی روزانه نیاز   های علمی و اجتماعی راای در جامعه شوند. کودک نیاز دارد مفهوم تغییرات گسترده 

ــالح کند و به ارزش      دارد، یاد بگیرد و آن  ــول زندگی اجتماعی      -های گوناگونی  ها را کامل و اصـ که محصـ

                                                           
1 Albert Bandra 
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ــتند ــی تربیتی نقش مؤثری دارد  یافتن این هدفپی ببرد و ادبیات کودکان در واقعیت -هس ــاس های مهم و اس

 (.69: 6916)شعاری نژاد،

ــوی فعال و مســتقل از جامعه نگریســته    در رویکرد مطالعات اجتما   عی کودکان، به کودک به عنوان عض

ستقل و مهم از    سالی؛ بلکه در جایگاه دوره شود و دورۀ کودکی نه فقط در حد مرحلة پیش از بزرگ می ای م

ــمار می ــتین و جمیز، زندگی آدمی به ش ــوریان،  2666آید )کریس (. امروزه  6936به نقل از مکتبی فرد و منص

  ها زندگیای پیرامون کودکان متحول شده است. ساختارهای اجتماعی و حتی خانوادگی که کودکان در آن   دنی

ضای جامعه هم این تغییرات را می     کنند تغییر کرده و متنوعمی ست و کودکان نیز به عنوان اع شده ا ینند و بتر 

ــک محیط ادبی نمی  ها را تجربه می  هم آن محیط اجتماعی برکنار بماند. افکار و      تواند از تأثیر   کنند. بدون شـ

 ها تابع احوال اجتماعی هســـتند و متقابالً ادبیان بر اوضـــاع و احوال اجتماعی اثر  ها و اندیشـــهعقاید و ذوق

 (. ادبیات کودک نیز از این ویژگی مستثنی نیست.96: 6911، 6)گریس گذارندمی

سیت و نقش یکی از مهم  سیت    هاترین تجربیات کودک تجربة جن ست. جن سیتی ا   هایجنبه» مثابه به ی جن

  از .(1: 6311 ،2کنا مک و کســلر« )شــودمی انگاشــته بودنزن و مردبودن فرهنگی و اجتماعی شــناختی،روان

 آورده ودبه وج را جنسیتی تمایز نظام، این شود.می نگاه «اجتماعی عادات نظام» مثابه به جنسیت دیگر، نگاهی

  نتیجة جنســـیت منظر این از. کندمی دهیســـازمان تمایزات این براســـاس را نابرابری روابط و کرده حفظ و

ست و  هانابرابری و هاتفاوت سیت . شود می بازتولید و تولید همواره ا  در لکهب نبوده؛ افراد ویژگی صرفاً  جن

ــطوح تمام ــاختار س ــفیری) پیونددمی وقوع به اجتماعی س ــیت همه جا در .(63 :6911 ایمانیان، و س  با جنس

  رینبیشــت. کندمی ایجاد را فراوانی تنوع و اســت شــده ترکیب ســن و مذهب قومیت، نژاد،طبقه،  در تغییرات

  «غیرسفید » و «سفید  زنان» بین ،«دیگران» و «غربی» زنان بین که است  تقسیماتی  بحث دربارۀ مورد هایتفاوت

  «پذیریجامعه» طرفی، از (.2: 6915 خانی،) شود مشاهده می  «مستعمره » و «استعمارگر » کشورهای  زنان بین و

ست  فرآیندی سطة آن  که ا  و اعتقادات ها،ارزش کلیة فرهنگ،خرده یک یا گروه یک جامعه، یک اعضای  به وا

 . درآیند اجتماعی انسانی صورت به تا گیرندفرامی را هنجارهای آن جامعه

سان   جامعه مطالعات شان  شنا شورهای  کلیة در تقریباً که دهدمی ن   متفاوتی هایشیوه  به مرد و زن جهان ک

ــوندمی پذیرجامعه ــیتی پذیریجامعه» را پذیریجامعه نوع این. ش   ره که اســت معنی این به و نامندمی «جنس

                                                           
6 Grise 
2 Kessler. McKenna  
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  انجام  یخوببه  رود،می توقع او از که  را هایی نقش آینده  در بتواند  تا  بیند می آموزش متفاوتی  گونة  به  جنس

ــیتی هاینقش که کندمی بیان اجتماعی یادگیری (. نظریة25: 6914 مطیع،) دهد   یا ثبتم تقویت طریق از جنس

سته    رفتار به پرداختن برای کودکان، منفی ستة    یا شای شای سیتی  نا   این .(6316 شل، می)شوند  می فراگرفته جن

  والترز، و باندورا) گیردمی صــورت ســازینمونه و مشــاهده طریق از یادگیری که دارد قبول همچنین، دیدگاه

ــورات 6نظر بم از(. 6319 ــی مردانگی و زنانگی تص ــیتی کلی چهارچوب از بخش ــدۀدرونی جنس   کودکان ش

ساس  .شود می سیتی  کلی هایچهارچوب از کودکان وی پژوهش برا ستفاده  جن  به هامقوله این زیرا کنند؛می ا

سازی  شفلد  .(6339 بم،) کندمی کمک اجتماعی دنیای معنا ستانی پیش کودکان آگاهی دربارۀ( 6331) 2هیر   دب

سبت  سیت  که دریافت اجتماعی هایمقوله به ن  و شنیداری  و دیداری روایت یادآوری و کودکان ادراک در جن

 دلیل هب ها؛ بلکهشدن آن دیده ساده دلیل به فقط نه جنسیت مانند هاییمقوله از کودکان .است چشمگیر کالمی

 .  کنندمی استفاده آن مردم اجتماعی دنیای مورد در کنجکاوی

  .شــودمی ســاخته اجتماعی هایموقعیت تمامی در جنســیت عمل، در نگار،مردم شــناســیروش دیدگاه از

 در. نندک استفاده جدید اطالعات پردازش و خود تجربة به معنابخشیدن برای جنسیت از که آموزندمی کودکان

شد  دیدگاه سیت  یادگیری شناختی، ر شی  عنوان به جن   عرفتیم بلوغ شناختی روان ترهمگانی فرآیندهای از بخ

ــب خود به کودکان که زمانی دیدگاه، این طبق. یابدمی تحقق   اوقات همة در را آن و زنندمی مرد یا زن برچس

ــعیت و ــتة  رفتارهای کنکاش به پندارند،می ثابت هاوض ــایس ــیتی ش ــوندمی ترغیب جنس   تنها هن کودکان. ش

  لکةم بلکه آن را سازند؛می درونی کند،می تعریف متفاوت ذاتاً را زنان و مردان که را جنسیتی  کلی چهارچوب

 .(56 :6911 ایمانیان، و سفیری)سازند می خود ذهن

  دشواه. است کرده طی زیادی را هاینشیب و فراز زنان و جنسیت مسألة اجتماعی زندگی تاریخ طول در 

شان  تاریخی سبات  کهآن از بیش بدوی جامعة که دهدمی ن شی بهره منا شد،  حاکم آن بر ک   اریهمک پایة بر با

ستوار  افراد میان ست  بوده ا سنگی  دوران در .ا  ومیند میالد، از قبل سال  هزار سه  تا شش  بین یعنی میانه؛ نو

ست  وقوع به جمعیتی انفجار یک با همراه فنی انقالب  نین،همچ و اجتماعی سازمان  کامل واژگونی به که پیو

صادی  پایگاه سم    منجر جامعه در زنان اقت سطی  قرون شد. فئودالی صاد  هایناکامی زنان برای اروپا در و   ی،اقت

-46: 6951 افشارنیا،) است شده کشیده نیز امروز به تا آن دامنة که داشت پی در محسوسی فکری و اجتماعی
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سیت  اثر بر ساتی  گفتة به .(6915 خانی، از نقل به 46   این و افتی تنزل زنان موقعیت ستیزی زن و ستیزی جن

ظهور   با و زمان مرور به. اســـت ناپذیراجتناب آید،درمی رنجورانهروان دفاع شـــکل به ایمان جایی که در امر

  شکی قبال در بود واکنشــی که آمد پدید پروتســتان ضــدشــهوانی و گناه بدعت پدرســاالر، هایجریان مجدد

  میالا کاتولیک کلیسای متعصب عالمان حال، این در. بود آن مسؤول کیش این که فرجامینا سرکوب و مادری

  صـــفات همة وارث جادوگران بخشـــیدند. تجســـم جادوگر زنان قالب در هاآن فرافکنی با را خود زناکارانة

صویر  با که بودند ایزنانه سازگار  باکره مادر آرمانی ت شن  هایحمله گاهآن. بود نا ستهجن  و خ   غازآ زنان به م

 حکمت و در کردند ترغیب را آن حتی و بســتند حمالت این بر چشــم وســطا قرون کلیســای رهبران و شــد

سوع  ست  باب ی ست:   آمده چنین زنان شرارت  دربارۀ پنجم،وبی سیاهی  ترباال رنگی هیچ»ا ست  از    هیچ و نی

ست  زن خشم  از ترباال خشمی  شم  قرین اژدهایی و شیری  با که دانممی آن بهتر. نی   زیر ار درکبهنا زنی با تا با

سیاری   جمله از و «ببرم سر  به سقف  یک ست  این هم یکی آمده، بد زنان اوصاف  در جاآن در که سخنان ب   :ا

ست  ناچیز زن شرارت  برابر در شرارتی  و تباهی هر» سند  ازداوج دهن گویدزرین یوحنای سبب  بدین. ا   یدهپ

ست  ست  زن... نی شمن  جز چی ستی،  د سه    کار،تبه ذاتاً پذیر،گریزنا مجازاتی دو سو   ذیر،پدل بالیی مادی، ایو

سته  نیکو هایرنگ با و سرشته   بدی او را به طینت که شهدآلود  زهری خانگی، دشمنی   و 6-1 )گزیده «اندآرا

 .(6911 وولف، از نقل به 11-11 :6311 ،6سلسنیک و الکسندر

د انسان  زن برای افزایش نژا»از طرفی، با ظهور لوتر نگرش به زن دوباره تغییر پیدا کرد. وی معتقد بود که  

   باطلرا  هاآن هایدارای امتیازی هســـتند که ضـــعف ،هر ضـــعفی هم داشـــته باشـــند هاآن ... الزم اســـت

در این دوران، فرهنگی غالب شد که هر شکل از کنترل     .«تواند تولید مثل کندرحم دارند که می هاآن ...کندمی

شیطان می    سی غیرمولد را کار  ست و زنان را متهم به قربانی تولید مثل و هرگونه تمایالت جن ها  چهکردن بدان

  شهوت  که است  این[ زن بیشتر  فسادپذیری  بر] روشنی  دلیل اما»(؛ 2664، 2یکیفدر) کرددر بارگاه شیطان می 

  از زنان وجود در که باید گفت و اســت آشــکار او شــهوانی هایپلیدی از کهچنان اســت، بیشــتر مرد از وی

ــت ــی نخس ــینه در که ایدنده یعنی اند؛آفریده مرد کج دندۀ از را زن زیرا بود؛ نقص ــت س   مرد از چون و اس

.... تاس  فریبکار همواره است،  ناقص جانوری زن کاستی  این سبب  به چون و است  شده  کج کرد،می نافرمانی

ــة از همه  این ــت؛ معلوم( زن) femina لغت  ریشـ  در همواره او زیرا آید؛ می minusو feاز femina زیرا اسـ
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زودتر   یجه،نت در است و ترسست خود ایمان در طبیعتاً بد زن بنابراین، تر است.ضعیف ایمان حفظ و دارینگه

شة  که آوردمی روی ارتداد به ست  گریجادو ری   آیدمی پدید تن شهوت  در کل، از جادوگری .(44 )همان؛« ا

ست  ناپذیرسیری  زنان در که ضای  برای سبب  به این... ا صاحبت  شیاطین  با خود شهوت  ار   پس .کنندمی م

ــت، آمده  پاپ  فرمان  در که  طورهمان   آلوده راه هفت  از را رحم درون نطفة  و مقاربت   عمل  جادوگر  زنان  اسـ

شة مردان  دادنسوق  با اول،: کنندمی سیخته؛ لجام شهوت  جانب به اندی   ثلم تولید نیروی از ممانعت با دوم، گ

  جانور شکل  به را هاآن و مردان جادوکردن با چهارم، است؛  کار این مناسب  که اعضایی  بریدن با سوم،  ها؛آن

 به انکودک تقدیم با هفتم، جنین؛ ســـقط با شـــشـــم، زنان؛ در مثل تولید نیروی نابودکردن با پنجم، درآوردن؛

یده    یاطین )گز ــ ندر  و 6-1 شـ ــ یک،   و الکسـ ــن ــلسـ قل  به  11-11 :6311 سـ نه این .(6911 وولف، از ن   گو

  وزاندهس  جادوگری اتهام به زیادی زنان. آورد بار به زیادی فجایع زنان به نسبت  تار و تیره بسیار  هایبرداشت 

 جادوگران تمام صددرصد  . داشت  رواج اروپا سراسر   در جادوگران تعقیب و محاکمه 61 تا 65 قرن از. شدند 

ــیحیان  چون(. 624 :6311 ،8لویک ) بودند  زن متهم ــانزدهم قرن مسـ   از طبیعی فوق قوای انتقال  امکان  به  شـ

 بود، دهش  وجودشان  خمیرۀ تربیت، راه از شیاطین  از خوف کهآن سبب  به نیز و داشتند  اعتقاد آدمی به شیاطین 

   .(6664 :6911 ،2دورانت)بسوزانند  را جادوگران که دانستندمی موظف را خود همه

  منتشــر شــیطانی هایفریب در نام به ایرســاله کلیوز شــهر پزشــکان از یکی ویر یوهانس 6519ســال  در

  یمستول  هاوجود آن بر آسانی به شیطان  که بودند کسانی  روحی و جسمی  بیماران و زنان وی نظر در. ساخت 

ست؛  جرم جادوگری که گرفت نتیجه وی. شد می ست.  بیماری نوع یک بلکه نی ست  ا   انفرمانروای دامان به د

   .(6665 دورانت،) آورند عمل به جلوگیری بیچاره زنان گونهاین اعدام از تا زد اروپا

  لیتج شیطانی و العادهخارق کارهای انجام توانایی با جادوگران شکل در که زنان از مخوف تصویر این    

  میان برجستة و بارز تمایز طور کههمان. شودمی دیده نیز دیگر هایفرهنگ باور در اروپا در عالوه است، یافته

سور  بار اولین را در افریقا جادوگرى شت:  بیان گونهاین پریچارد ایوانز پروف جادوگری  و 9جادوگری مردانه دا

ــتند 4زنانه  و زخمه ضــربه دیگران به دارند، نهفته زن جادوگر از مردم، برخى که باور دارند آزنده قبیلة …هس

  عمل آورد و هیچنمى بر زبان ذکرى و ورد هیچ آورد،نمى جاى به مناسکى  یا مراسم  هیچ جادوگر زن. زندمی
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شکى  کنددارویى تجویز نمی ست  عملى دهد،انجام می زن از جادوگر که عملى دهد.نمى انجام و پز و  عینى ا

ست؛    مادى. بنابراین، شهود ا  جادوگر کارهاى همان وى که باور دارند قبیله آن مردم جادوگرِ مرد، دربارۀ اما م

 اشىبحکیم نظیر و پزشکى دارویى اعمال کارگیرىبه با و مناسکى یا مراسم انجام با ولى دهد؛ مى انجام را زن

  باشد زن جادوگر تواندمى هر کس آزنده قبیلة در میان است. قبیله باشىحکیم خود، کهآن یا کندمى عمل قبیله

ز  ا جادوگر مرد کند.عمل می معیّنى طریق به مرد جادوگر کهآن حال اوســت، باطنى کیفیتِ وى جادوگرى که

ست،  خود فعالیت ست،  نهانى نیروی او که جادوگر زن کهآن حال باخبر ا ست بى خود از جادوگربودن ا   ،خبرا

  و غالباً است  خود از ظرفیت بیش قدرتى قبضة  وسیلة  جادوگر زن که حالىدر . شود  متهم به آن که مگر وقتى

  ادو مو ادویه از در برخى که اســـت قوایى کنندۀکنترل مرد جادوگر اســـت، عظیمى خبیثة قواى ارادۀبى عامل

 به هردو، جادوگر مرد و هم جادوگر زن هم که اســت درســت. دیگر مســتتر اســت اشــیا یا و گیاهى عطارى

شگى  جادوگر زن بدخواهى شوند، مى انگیخته ضداجتماعى  هاىانگیزه ست  همی   ذاتى یا او ساحرانة  قواى و ا

  است معینّى در اوقات فقط مرد جادوگر خطرناکى اما است؛ شده او آموزش داده به در آغاز کودگى یا و است

عد  کار را  این مخرب قواى و قالى  های راه از طریق و ها ب نه    انت ها گا ــت به  ترىخودآ  آزادگان، ) آوردمى دسـ

6911).   

شأ  جادوگران اعمال هیجان و ترس و جذابیت    صه  من ست  هاییق   جوامع اغلب در و هاقرن طول که در ا

ست  شده  بازتولید و تولید ست  معتقد 6النگ آندرو. ا صه  ا سماندۀ  ق سطوره  پ ست؛  ا و  ترینمقدماتی بلکه نی

سطوره  شکل  ترینابتدایی ست  ا ضمون . ا صه  م شانه  آثار دربرگیرندۀ بلکه نبوده؛ رمزی هاق  و قداتمعت هایو ن

  .(6919 عندلیب،) است  جانوران با خویشاوندی  و و جادو سحر  خورای،آدم مانند واقعی؛ کهن رسوم  و آداب

ــت اینابغه فرد جادوگر ــجاعت، که اس   انجام ایالعادهخارق کارهای تواندمی و دارد زیادی هوش و انرژی ش

ــتند   آن درک از عادی  افراد که  دهد  ــتند،  در جادوگران  نیروی از عادی  افراد و عاجز هسـ   اگرچه  هراس هسـ

سیت  ست  مردانه هم جادوگران جن ست  خوب یا سفید  جادوی هم گریجادو و زنانه هم و ا  جادوی هم و ا

صویر  بد، و حبیث یا سیاه  ست.  انگیزهراس و بد عمدتاً زن جادوگران ت صه  پایان ا   از فتهبرگر کودکانه هایق

  جنســیت اما اســت؛ جادوگران شــیطانی قدرت و مکر از یافتهنجات و خوب معموالً هااســطوره و هاافســانه

صیت    ستان هم و شریر  هایشخ ستند،  زن که هاآن د   چرا که کرد خواهد سؤال  این درگیر را کودکان ذهن ه

 .  هستند شرور دستانیهم با بدخواه و بدجنس و خبیث زنان اغلب کودکانه هایداستان جادوگران
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  ام عمومی، مجالت و شده ضبط  موسیقی  ها،فیلم تلوزیون، رادیو، ها،کتاب ها،روزنامه»: است  معتقد 6گیدنز

ــتیمنمی دیگر ایگونه به که دهندمی قرار تجاربی با نزدیک ارتباط در را ــتهد هاآن از چندانی آگاهی توانس   اش

شیم  سوم  و آداب و فرهنگ فراگیری بر عالوه(. 661 :6911 گیدنز،)« با   هاینقش شدن، اجتماعی جریان در ر

ــتا همین در نیز جنســیتی   ربوطم مردانگی و زنانگی دربارۀ مفاهیمی و افکار به جنســیت. گیرندمی قرار راس

صویر  این .(651 :6911 گیدنز،) شوند می ساخته  اجتماعی صورت  به که شود می شایند  ت  در که زنان از ناخو

سیاری  سیتی  نگاه تکرار شود، می دیده کودکان مشهور  هایکتاب از ب ست  جن   شده  انزن به تاریخ طول در که ا

 دست او را در نقش جادوگر یا هم زنان چهرۀ که هاکتاب تصویرگران  نویسندگان و  توسط  بار هاصد  و است 

سیار  شن  ب صویر  به خبیث و خ شند، می ت سو و  از ک شن  سازندگان  همچنین، یک  سوی  هایانیمی   کودکان از 

  رفته زنان بر که است  تاریخی ظلمی بازتولید خود این و شود می حک کودکان ذهن در و شده  بازتولید دیگر،

  ازارب برای که ایرسانه و فرهنگی محصوالت از دسته آن چگونه اند کهداده نشان فمنیست گرانپژوهش. است

سال  مخاطبان سم  شوند، می تولید نوجوان و خرد ستارهای  بخشتج سبت  سنتی  ای سیت  به ن س  و جن  به بتن

 همان:) باشند داشته آرزوهایی و اهداف چنین رودمی انتطار پسران و دختران از که هستند آرزوهایی و اهداف

616). 

 

 تحقیق   . روش9

  تفسیری  اسی شن روش بر مبتنی کیفی تحقیق. است  کیفی روش است،  برگزیده پژوهش این برای که روشی 

  ماعیاجن هایپدیده بررسی  در اثباتی هایروش ضعف  به آن طرفداران اعتقاد آن پیدایش اصلی  علت و است 

ــت. ــاخت ها،مورد به رجوع فهمی،درون .(235: 6912 ازکیا،) اس  دادۀ منزلة به متن کارگیریبه و واقعیت برس

  هایداده نهات نه: دارد کارکرد سه  کیفی تحقیق در متن. هستند  کیفی نظری مواضع  انواع مشترک  وجوه تجربی

  حال، عین در و هست  نیز هاداده این تفسیر  بلکه کند؛می فراهم متکی هستند،  برآن هایافته که را تحقیق اصلی 

 .  (39: 6911 فلیک،) آیدمی شمار به یافته انتقال و ارائه اصلی ابزار و وسیله

  تفسیر  و بازسازی  را متن جهان آن، به وسیلة  توانمی که شود می تهیه چهارچوبی ادبی اثر یک بازنمایی در

  علوم تربیش  درک به است و  شده  گرفته وام ادبیات از اجتماعی که علوم در است  تکنیکی «سیس  مهمی. »کرد

 نمادین هایجهان به طبیعی هایجهان انتقال به سیس  مه. می(31: همان) کندمی کمک متن بر مبتنی اجتماعی

                                                           
6 Gidnez 
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 .  است نمایش صحنة بر یا دراماتیک متون یا ادبیات در اجتماعی یا طبیعی روابط بازنمایی. دارد اشاره

سیس می فرآیندهای طریق از فرد   یکت مهمی کارگیریبه هنگام به. کندمی سازی شبیه  جهان با را خود مه 

 وجوه در انتومی را تیک مهمی شوند، می گرفته به کار هاپژِوهش قبیل این در که متونی در و کیفی تحقیق در

شاهده  زیر سط  هااین جز و گزارش روایت به تجربه تبدیل و انتقال در -6: کرد م  در -2 مطالعه مورد افراد تو

ساختن  ساس  متن بر سیر  برا ساخته  چنین تف سط  اییبر   این بازخورد هنگام به سرانجام،  و -9 گرانپژوهش تو

  لشــک به واقعیت طی آن که اســت فرآیندی متون. این موضــوع فهم و قرائت روزمرۀ هایزمینه به هاتفســیر

سندۀ  شامل  فقط نه فرآیند این. شود می تولید ایفعاالنه سانی را  بلکه شود؛ متن می نوی   برای هانمت این که ک

 . (31: همان) گیردبرمی در نیز خوانندمی ها راکه این متن هایی راآن و است شده نوشته هاآن

ستان  کتاب چند پژوهش این انجام منظور به شته  فراملی جنبة که دا ستان هم و آن جادوگران در و دا  نآ د

صلی  هایشخصیت   جزء ستند  ا صاویر آن  با همرا ه ست   داده عنوان به ها وت شده ا   ینا انتخاب مبنای. تحلیل 

سانه  هاکتاب شة  بودن،اف شتن  اروپایی ری ست  بوده جهانی سطح  در آن بودنمعروف و دا   خابانت هاییکتاب. ا

  هاتانداس  این عمدۀ. اندبوده دنیا در هاداستان  ترینپرفروش جزء و شده  تولید نیز هاآن انیمیشن  که است  شده 

  نوانع به هاکتاب این متن. است  شده  انتخاب اندرسن  کریستین  هانس و گریم برادران هایافسانه  مجموعه از

ستخراج  آن از منفی زنانة هاینقش یعنی نظر؛ مورد متغیر که اندبوده هاییداده ست  شده  ا دۀ  ش تلخیص متن. ا

 .است شده آورده شده است،مطالعه متغیر که منفی شخصیت تصویر و بازنمایی جداول همراه به هاکتاب
 

 ها. تحلیل و بررسی داستان1

هایی اســت که توســط برادران گریم و هانس کریســتین  افســانهشــده در این پژوهش از های انتخابکتاب

ست.       شده ا سی  شهر  « گریم»برادران اندرسن بازنوی شده « هاناو»در  شتر آلمانی متولد  ستان اند و بی های  ها با دا

سل و گرتل آن     سفیدبرفی و هن سند  ها را میشنل قرمزی،  ستان  کردندنبالبا  .شنا توان  های برادران گریم میدا

در  و ها را در دورترین نقاط آسیا یافت. صادرات آثار پرفروش ادبی آلمان حتی تا ژاپن نیز گسترده شدهآنرد 

فیلم انیمیشــن در کشــور ژاپن   56کنون  . تاهســتند این کشــور برادران گریم از گوته و بتهوون نیز مشــهورتر

ساخت آثار متعددی پرداخته است که این تنها  های این دو برادر به داستان ازو هالیوود نیز با الهام  ساخته شده

شن  سنی را در بر نمی سازی والت کمپانی بزرگ انیمی سایت خبرگزاری کتاب ایران،   .دگیردی (.  6911آذر  23)

ای نو  هکه شاعر ملی دانمارک و پدر افسانه   ی است نویس نامهنمایش و هانس کریستین اندرسن نویسنده، شاعر    

صه شود. او  نیز نامیده می ست      611های عامیانه با تخیل خود، با آمیختن ق شته ا سانه نو نو سانه  . اف های او اف
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از  « ملکة برفی»، «پری دریایی»، «درخت کاج»، «امپراتور ۀلباس تاز»، «قوهای وحشــی»، «جوجه اردک زشــت»

ها  چنان میلیوناسـت و هم  زبان ترجمه شـده  656به  او هایداسـتان  .آثار محبوب و کالسـیک کودکان اسـت  

 .شودز آن در سراسر جهان چاپ میانسخه 

 

 کریستین اندرسن(  )هانس وحشی هایقو . داستان8. 1

شتند، وقتی        شی دا شاه و خانوادۀ او زندگی خو صری پاد ها  بختی آنمرد خوش هاآن مادر روزگاری در ق

شد.  سال  تمام  شاه  چند سر  ولی کرد؛ ازدواج دوباره بعد پاد شاه  هم ست بچه بود و می نسبدج پاد   از را هاخوا

صر  سرها را  سپرد و  دهقانی به دختر را. کند بیرون ق   شکل  به بود گرفته یاد جادوگری پیرزن از که وردی با پ

ــر از درآورد و قو   هفت .ببیند را برادرانش برود و دریا کنار به تا گرفت اجازه دهقان  از دختر. کرد بیرون قصـ

. ادد نشان  او به را دریا راه داد و میوه او به او را دید، پیرزنی. بود شده  گم جنگل در دختر گذشت،  روز شبانه 

بود  خواب دختر که شــبی. بودند جاآن هایشبرادر که فهمید و دید را قو 66.رســید دریا کنار به غروب دختر

ــته ــم تا نزن هم حرف و بباف لباس گزنه هایبوته با ای در خواب به او گفت:فرش ــکند جادوگر طلس   از. بش

شغول  سردی  غار در دختر روز آن فردای  او را به شاهزاده . کرد پیدا او را شاهزاده  سگ . شد  لباس بافتن م

صر  شغول  باز هم او ولی کرد؛ ازدواج او با و برد ق ست  و بودند سمی  گزنه هایبوته. بود بافتن م  خترد هاید

سبت  شاهزاده . کردندمی طاول پر از را  او ت:گفمی شاهزاده  به دختر محافظ سرباز  ولی بود؛ بینخوش او به ن

 خترد. کنند اعدام را دختر داد دستور  و شد  بدبین او به نسبت  هم شاهزاده  که رسید  روزی. است  جادوگر یک

ــر بر قو چند ناگهان. بافتمی لباس هم مرگ راه در ــربازان س  به دختر زدند. نوک هاآن به و هجوم آوردند س

 .شد و جادو باطل شد شکسته او طلسم کرد، برتن را هالباس که هاقو از هریک. کرد پرتاب لباس هاقو طرف

 

 . راپونزل )براران گریم(  1. 1

گیاه راپانزل یا     در باغچة جادوگر   . و زن باردار بود  کردند در کنار باغ زن جادوگری زندگی می    زن و مردی 

شده بود    شته  سوم، جادوگر ک    .کردرفت و تربچه جمع میجادوگر می مرد مخفیانه به باغ. تربچه کا شب  ه  در 

سرقت دید.  بود او را « گوتل»نامش  شان را      ،عفریت قبول کرد که مرد را آزاد کنددر حال  شرطی که نوزاد به 

صاحب کرد و مانند    ،بعد از تولدش به جادوگر تقدیم کنند مرد قبول کرد. وقتی دختر به دنیا آمد پیرزن او را ت

سید، جادوگر او را در قلعه   « راپانزل»زندانی پرورش داد و او را  یک سالگی ر ی  انامید. وقتی دختر به دوازده 

ــت. فقط یک اتاق و یک پنجره     در اعماق جنگل زندانی کرد که پله      ــت ای و دری به بیرون نداشـ  . وقتیداشـ
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ــید فریاد می  جادوگر به برج می   با  ، «را به پایین بینداز تا بیاییم باال      راپانزل، راپانزل موهای زیبایت      » :دزرسـ

  کردپیچید و به پایین پرت مینشست و موهایش را در قالبی میشنیدن این جمالت، راپانزل کنار پنجره می

توانست   ولی نمی ؛گذشت و آواز خواندن راپانزل را شنید. قلعه را پیدا کرد  جا میای از آنروزی شاهزاده .

ای  راپونزل را دیده بود، عاشــق او شــد و از او درخواســت ازدواج کرد و با هم نقشــه . شــاهزاده کهباال بیاید

شدت عصبانی شده و موهای بلند     به ،شود وقتی گوتل از ماجرا با خبر میکشیدند که راپونزل را نجات دهند.  

 آید، جادوگرمی وقتی پسر آن شب. کندکند و او را به حال خود در جنگل رها میو صاف راپانزل را کوتاه می

ــاهزاده جادوگر را می موهای راپانزل را برایش آویزان می ــت، ش  بیند. وقتیکند تا او باال بیاید. در کمال وحش

افتد و خارها به     گوید که دیگر راپانزل را نخواهی دید، جادوگر او را هل داده و به پایین می         گوتل به او می  

ه  تا او را ببیند ک شدشاهزاده از قلعه به پایین افتاد، جادوگر خم  وقتی که  .شودرود و کور میچشمش فرو می

   خورد و تا ابد در قلعه زندانی شد. موها از دستش به پایین سر

 

 کوتوله )برادران گریم(. سفیدبرفی و هفت9. 1

 او با دیدن خون آرزوکرد. که انگشتش را زخمی  بود دوزیقالب مشغول و ای نشسته ای کنار پنجرهملکه  

سفیدی برف    باکه دختری کرد  ستی به  سرخی خون و مو و ، پو شمانی به  لبانی به  نیا آورد. درنگ دریا به  چ

سفید      .مرد ولی ملکه آمد؛ها که ملکه آرزو کرده بود به دنیا سال بعد دختری با همان ویژگی  سم آن دختر را  ا

ای  نهیآی او .دکرگذاشتند. بعد از مرگ ملکه شاه زن دیگری گرفت که نسبت به زیبایی دختر حسادت می    برفی 

ــت که قادر به تکلم بود     نه این بود که به ملکه اعالم کند که او زیباترین فرد      ییکی از وظایف آی  .جادویی داشـ

ر  گفت که ســفیدبرفی از او زیباتجادویی به ملکه ة نیآیبزرگ شــد، هنگامی که ســفیدبرفی  .ســتاروی زمین 

ه جنگل  سفیدبرفی را ب تا  شد و تصمیم گرفت دختر را بکشد. به یک مأمور دستور داد    ملکه خمشگین  است،  

سید و با  رکوتوله هفت ةسفیدبرفی در جنگل به کلب کرد. در جنگل رها برده و بکشد؛ اما مأمور او را نکشت و   

سیل ها نجات پیدا کرد. کمک کوتوله سفیدبرفی نمرده  ةآیین ةملکه که به و ست  جادویی خود فهمیده بود که    ،ا

دخترک را مســموم کند. دخترک  ردار ســیبی زه کرد و ســعی کرد با جوی او پرداخت و او را پیداوبه جســت

ای که عاشق او شده بود، او را از این طلسم نجات داد و    شاهزاده  سیب را خورد و به خوابی عمیق فرو رفت. 

سفیدبرفی دعوت   صرش بیاید. نامادری  تا  کرداز  سی        با او به ق شد و در روز عرو سم جادویی  سیر یک طل ا

 ا مرد.رقصید تقدر سفیدبرفی هم از شدت خشم آن

 . هانسل و گرتل )برادران گریم(1. 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C


     11...    در  شریر هایشخصیت اجتماعی بازنمایی: جادوگری و جنسیت 

سل و گرتل فرزندان یک هیزم   شک شکن  هان شان را وادار   سالی نامادری آن بودند که به خاطر خ ها پدر

سل و گرتل را در جنگل رها کند می شه    کند که هان سنگی بمیرند. پدر نق ای را اجرا کرده و دو کودک  تا از گر

ند.  رس نبات و نان زنجبیلی درست شده می  که از کیک، آب جنگل به یک خانهپس از چند روز سرگردانی در  

  تیپیر زش  ۀعجوزگرسنه با دیدن شیرینی شروع به خوردن آن کرده؛ ولی ناگهان در خانه باز شده و      دو کودک

های  خواب نرم و خوراکتختوعدۀ ها را با شــود. او بچهبر آســتان آن ظاهر میکه جادوگری خبیث اســت، 

شمزه به درون خانه خ شد اش میو سل را در یک قفس آهنی زندانی کرده و گرتل را مجبور به  ج .ک ادوگر هان

اما هانســل با هوشــیاری   ؛دهد تا چاق شــود و او را بخوردکند. او هر روز به هانســل غذا میکاری میخدمت

ستخوانی را که درون قفس یافته   ست   .دهدشان جادوگر می نا ستخوان گمان می جادوگر که نابینا برد  با لمس ا

گذرد و جادوگر قدر پروار نشده تا غذای جادوگر شود. چند هفته می  آن انگشت الغر هانسل است و هنوز آن   

س  صمیم می     ةکه دیگر کا شده ت سل صبرش لبریز  شد و چه الغر  گیرد تا هان را   او اجاق. بخورد را چه چاق با

 .گیرد تا گرتل را هم بخوردتصمیم می  ،بی گرسنه شده است   اما چون حسا  ؛کندبرای پختن هانسل روشن می  

کافی بلند هستند. جادوگر که    ۀانداز ها بهببیند آیا شعله  کهخواهد میاو آورده و از  اجاقپس گرتل را نزدیک 

تل  گر ،کندکه سرش را درون اجاق می  در همان لحظهدهد که چه باید بکند و عصبانی شده به گرتل نشان می   

 سوزاند.را بسته و با زیادکردن حرارت جادوگر را زنده در آتش می را به درون اجاق هل داده، در آناو 

 

 ها هانس کریستین اندرسن( . ملکة برف3. 1

سی  در روزگاران قدیم شت که  جادوگر بدجن ست کرده بود که  یجادو ةآین یک وجود دا سیار بزرگ در   ی ب

شنگ و خوبی در آن دیده می  سمت خودش می  اگر چیز ق شید و در آن ناپدید می شد، به  شد و چیزهای بد  ک

روزی آینه شکست و ذرات  . شدکرد، آدم بدجنس و بدکرداری میکس در آن نگاه میشد. هر در آن بزرگ می

ــر کوچکی به نام کای که در برف   ــم و قلب پس ــید و یکی از ذرات در چش ها بازی  آن به همه جای دنیا پاش

رما  اما س  ؛کای کوچک از سرما کبود شده بود   ها بردجادوگر پسر کوچک را به سرزمین برف  کرد، نشست.   می

سرما را از تن کای دور کرده بود. یک روز ملک     ةملک ؛ زیراکردرا حس نمی شانی او  برفی   ةبرفی با بوسیدن پی

  ةسرک بکشم. دو قل  ها های سیاه آن خواهم داخل دیگمی ،رومبه او گفت: من به طرف سرزمین های گرم می 

ــانی به نام آتنا و ونوس بود ــفش ــپ. بزرگ آتش خ بزرگ  ی ةبرفی پرواز کرد و رفت. کای در آن طبق ةملک س،س

شکه  کامالً ست   های یخ را نگاه کرد. فکر کرد و فکر کرد تا اینتنها ماند. او ب شک   حال گردای کوچک. که یخ 

  ةاما او وقتی که دعای شبان  ؛وارد قصر شد   ،ساخته شده بود  های بزرگی که از بادهای تند و تیز از میان دروازه
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بزرگ و خالی   ةخوابید. وقتی او وارد آن طبقگذاشــت و آرام میمیباد تند و تیز ســرش را  ،خواندمیخود را 

شد  ست در گردنش انداخت ه شناخت و ب در همان لحظه کای را دید. او کای را  ،پر از یخ   و طرفش دوید. د

ــفت و  ــبید و فریاد زد: کای! کای مهربان کوچک! باالخره تو را پیدا کردم او را س ــخت چس طور  ه اما او ب ؛س

  ریخت و تا ته قلبکای می ةهای داغ گردا روی سین سرد و یخ مثل مجسمه نشسته بود. اشک      ،خاصی ساکت  

ا  او نگاهی به گرد ،سرانجامجا مانده بود. های آینه آنیخ شکل گرفته و خردهه تکهکجا کرد. همانکای نفوذ می

ــد   ــب خــوان ــر ل ــردا زی ــداخــت و گ ــرد    آن. ان ــه ک ــری ــه گ ــروع ب ــای شــ ــه ک ــود ک ــت ب   او ،وق

 .آمد بیرونشیشه از چشمش قدر اشک ریخت تا که خردهآن

هایی که بررسی شد، از این دو نویسنده تقریباً جادوگری با شخصیت مردانه و خبیث و      در میان داستان     

شیطا  ست که در آن جادوگر مردی       نی دیده نمیدارای قدرت  شهر از یکی از مواردی ا شود. کتاب جادوگر 

ــیطانی              معرفی می ــتفادۀ شـ ــود؛ اما این جادوگر بر خالف همتایان زن، نه تنها از قدرت جادویی خود اسـ  شـ

ــتفاده می  کند؛ بلکه از آن برای کمک   نمی ــتان   کردن به دیگران اسـ   در نقش های فوق، زنانکند. در تمامی داسـ

ستند و   شوند و یا این دست جادوگران ظاهر می جادوگران و یا هم شوم ه که خود دارای یک ویژگی جادویی 

گیرند که مهربان هستند و سرانجام هم زنان شریر به دست زنان مهربان نابود  ها در مقابل زنانی قرار میاین زن

بینیم. در این کتاب دو جادوگر زن به نام  وگری میای متفاوت از جادشوند. در کتاب جادوگر شهر از چهرهمی

ست که مرد بوده و از نیروی جادویی خود برای کمک       ستند و از جادوگری ا شرق و غرب خبیث ه جادوگر 

ستفاده می  شی مثبت و    به دیگران و همچنین، اختراع چیزهای نو ا صویر مثبت از جادوگر مرد با نق کند. این ت

همین کتاب و در کنار آن تصویر منفی از زنان به عنوان شخصیت منفی به کودکان    شود و در  مهربان مطرح می

 شود.معرفی می

 

 . کتاب جادوگر شهر )فرانک باوم(1. 1

ــتزاری در   ــگش توتو در کش ــت که همراه س کند. روزی  زندگی می کانزاس دوروتی دخترک کوچکی اس

 آورد. دربرد و در سرزمین آز پایین می اش را با خود به آسمان می آید و دوروتی و سگش و خانه گردبادی می

ــت ــده به خانه طورخواهد هردوروتی می ،با این حال .آز همه چیز زیبا و غریب اسـ اش برگردد. دوروتی شـ

  برای بازگشــت به خانه ،کنندآن شــهر زندگی می گیرد تا به شــهر آز برود تا از جادوگرانی که درتصــمیم می

کمک بگیرد. دوروتی سرِ راهش به مترسکی که مغز ندارد، آدم آهنی که قلب ندارد و شیر بزدلی که شجاعتش  

ست  دهرا از دست دا  ستند؛  ها همه امیدوارخورد. آنبرمی ،ا اما جادوگر بدجنس غرب که در پی انتقام مرگ   ه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B3
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  ،آورد. در نهایتها و جادوگر نیکوکار شمال به وجود میجادوگر بدجنس شرق است، مشکالتی را سر راه آن  

ــطل آب روی جادوگر بدجنس غرب  ــهر آز نیز به  کنداو را نابود میدوروتی با ریختن یک سـ و جادوگر شـ

 .کندعنوان جایزه آرزوی او و دوستانش را برآورده می

 های زنانهشخصیت -8جدول 
 هاسرنوشت شخصیت خیر و مهربان  شر و منفی  تعداد شخصیت  کتاب 

قوهای 

 وحشی

نابودشدن شخصیت شر به  زنانه 6 زنانه    زنانه 9

 دست خیر

 با کمک مرد
 6 - مردانه 6

 

 راپونزل

 غالب 6 زنانه 2

 زنانه

نابودشدن شخصیت شر به  مغلوب 6

 دست خیر

 دهندهنجات 6 - مردانه 6 با کمک مرد

سفیدبرفی و 

 هفت کوتوله

 زنانه 2

هفت کوتوله 

 مردانه

شر و  6

 غالب

 زنانه

 زن و مغلوب 6

دهنده مرد نجات

 مثبت

نابودشدن شخصیت شر به 

 دست خیر

 با کمک مرد

هانسل و 

 گرتل

شخصیت  9

زنانه و یک 

 مردانه

شخصیت  6

منفی زنانه  و 

 غالب

شخصیت  6

 مغلوب

نابودشدن شخصیت شر زنانه به 

 دست شخصیت خیر  

شخصیت  6 ملکة برفی

 زنانه

شخصیت  6

 زنانه و غالب

 

شخصیت زنانة  6

 مغلوب

یافتن شخصیت مغلوب نجات

 به دست شخصیت خیر زنانه

شخصیت مردانه 6 مردانه 6

 مغلوبو 

جادوگر شهر 

 از

شخصیت  4

 6زنانه و 

شخصیت 

 مردانه 

شخصیت  2

 زنانه

 شخصیت زنانه 2

شخصیت  6

 مردانه 

نابودشدن شخصیت شر زنانه به 

 دست شخصیت خیر زنانه

 

 

 گیری. نتیجه3

  مثل ای در جهان وجود داشته افسانه و  خوردهترین ایام، از هنگامی که مادر و مادربزرگ یا پیر سال از کهن
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صه      سانه و ق ست. عمر اف شه   هم بوده ا ست و هر گو سان   های عامیانه به اندازۀ عمر آدمی ا ای از جهان که ان

سانه  سینه   زندگی کند، اف ست که  صنعت          بهای هم ه شر و اختراع  سترش ابداعات ب ست. با گ شده ا سینه نقل 

ــانه ــرفت تکنولوژی برخی از این افســ  چاپ این افس ــدند و با پیش ــدند.  انهها کتاب ش  ها در جهان فراگیر ش

های فراگیر اســت که توســط   هایی که در این پژوهش به آن پرداخته شــد نیز بخشــی از این افســانه  کتاب

ها نقش جادوگران اغلب نقشی منفی و زنانه  های کودکان تحریر شدند. در این کتابنویسندگان معروف کتاب 

رحم، مغرور و ترسناک همراه با قدرت جادویی سیاه    ، بیوخویی شیطانی؛ مانند: بدجنس است که دارای خلق 

صویرگری آن      صفات در ت ستند که این  شم می ه سم ها نیز به چ کردن، جادوکردن و خورد. کار جادوگران طل

اند که نقشی زنانه و منفی است.    دستان این جادوگران نیز عمدتاً نامادری معرفی شده  اعمال شیطانی است. هم  

توانند قدرت خود را بر قربانیان که عمدتاً کودکان و دختران و پسران جوان و  دستان می ن همها به کمک ایآن

های مغلوب نیز اغلب دختران هستند. صورت جادوگران زشت و بدطینت  زیبا هستند، اعمال کنند و شخصیت

شان  نمایش داده می شتی با زیبایی و خیر  شود که به نوعی ن شر و نیکی ب دهندۀ رودررو قرار گرفتن ز ا بدی  با 

ستان    ها شخصیت شر زنانه است و در مقابل آن      است که در چهرۀ زنان تجلی پیدا کرده است. در همة این دا

ــیت خیر زنانه  ــخص ــت که نقش نجات–ش ــتانمردانه اس ها به نابودی جادوگران و دهنده دارد. پایان این داس

 آوردند، یکیکه در قرون وسطی بر سر جادوگران زن میچه نوعی با آنها منتهی شده است که بهداستان آنهم

شیوه    ست و یادآور  ست. جادوگران مرد در این کتاب   های نابودی آنا سطی ا ها که نمونة  ها در تاریخ قرون و

توانیم پیدا کنیم، نقش مثبت دارند و کارشان جادوگری نبوده و پرداختن به  آن را در کتاب جادوگر شهر آز می 

سفید که عمدتاً توسط مردان انجام می  است که در تعبیر تاریخی آن می نوعی دانش  ده  ش توان به باور جادوی 

است، ارجاع داد. با توجه به پیشینة تاریخی و اجتماعی جادوگری و سرانجام، آن در اروپای قرون وسطی که       

ــلــی آن بــوده  ــان مــتــهــمــیــن اصــ ــتــانزن ــد، داســ ــأثــر از ایــن زمــیــنــة   ان  هــای کــودکــان نــیــز مــت

ــ  اریخیت ایر  ها به س ها تولید و بازتولید شده است و به وسیلة همین داستان    اجتماعی است که در طول قرن ــ

ست. ادبیات  فرهنگ سوخ پیدا کرده ا ست  اجتماعی نهادی ها نیز ر سیلة  عنوان به زبان از نیز و ا   ستفاده ا بیان و

ــی فیلســوف و اندیشــمند باختین [ میخاییل29]. اســت اجتماع آفریدۀ که کندمی   بود که معتقد( 6315) روس

ست؛  روزمره زندگی انعکاس ادبیات  در را یزندگ شرایط  ادبیات شرایطی،  در و کندمی بازتولید را آن بلکه نی

ستان  شود. با توجه به قدمت  مهیا تربنیادین تحوالتی برای فضا  بعدها تا کندمی دگرگون تخیلی فضایی  ها و دا

ن  چه که مهم است اییات همواره با زندگی اجتماعی بشر پیوند خورده است؛ اما آنتوان گفت که ادبافسانه می
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ست که هدف  شری از قبیل  هایمهم ادبیات پرداختن به آرمان ا شق و       زندگی ب ستی، ع وفاداری،  صلح و دو

و احترام به زمین و همة موجودات آن بوده اســت و عالوه بر داشــتن   حترام متقابلو آزاداندیشــی و اقیقت ح

ــرگرمی  جنبه  ــبت به زندگی افزایش می     به خواننده نگرش می  های سـ ؛ اما   دهد دهد و درک و فهم او را نسـ

ای  ههای منفی وجود داشته است، در کتاب  که مجال بازنگری در ارائة شخصیت  متأسفانه در طول تاریخ با این 

معمولی و  هایهای مثبت و انسان باً نگرش جنسیتی با رویکرد منفی بازتولید شده است. شخصیت      کودک غال

شتگان نیز در این کتاب  صیت      فر شخ ضور  ضور دارند؛ اما وزن تکرار ح شر در این   ها ح های منفی و قدرت 

ربچه  و یا پســهای مغلوب را که غالباً دختربچه ها بیشــتر اســت و البته این قدرت شــر زنانه شــخصــیتکتاب

  تیابند. شخصی  ها سرانجام یا به دست یک فرشته یا به دست یک مرد نجات می    دهد و آنهستند نیز آزار می 

شته  صه  در جادوگران موازات به غالباً که هم هافر ست؛  زن کنند،می نقش ایفای هاق  جادوگران نقش وزن اما ا

  هشــریران کارهای و دارد حضــور هاداســتان انتهای تا ابتدا از جادوگر اســت. ترپررنگ مراتب به هاآن تأثیر و

ــته و دهدمی انجام ای دارند که البته در شــوند و حضــور کوتاه و لحظهمی ظاهر قصــه آخر در معموالً هافرش

  شتهفر که حالی در دارند، حضور جادوگران تصاویر اغلب در و دارد وجود مسأله این نیز هاکتاب تصویرگری

های کتاب کودک از طریق تصاویر و متن به ذهن  شود. این نگرش جنسیتی به شخصیت    می دیده فقط یک بار

ــده و در نتیجه، آن ــنیدن نام جادوگر، یک زن با چهرهکودکان نیز متبادر ش ای مکار و خبیث و ها همواره با ش

شه کنند. تصاویر کتاب شیطانی مجسم می   ستثناء شخصی     ها کلی س تای است و تقریباً بدون ا ها نقش  تانها و دا

ــنتی را برای زنان ارائه و تقویت می  ــیتی س ــبت به نامادری منفی  [. همان4کنند ]جنس که مثالً نگرش مردم نس

ها دارد. ادبیات کودک  های منفی است که چه بسا ریشه در همین افسانهاست و نامادری همواره قربانی ذهنیت

ه ها در آینده دارد و بر این موضوع که با ورود ب نقش جنسیتی آن تأثیر مستقیم بر نگرش کودکان به خود و به  

سیتی از آن  سیت آن ها میاجتماع، چه توقعاتی به لحاظ جن ست نیز تأثیر رود و چه رفتارهایی درخور جن   ها ا

یان  العاده قربانتوانند با قدرت خارقتصــویرکشــیدن جادوگران خبیث و جادوی ســیاه که میگذارد. زنانه بهمی

ها در ادبیات  خود را به هر صــورتی که بخواهند آزار دهند، بازنمایی غیرواقعی از زنان اســت که در طول قرن

 کودکان انجام شده است.  
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ها از معنویت با تأکید بر انواع نهای کودکان و نوجوانان در افزایش درک آبررسی محتوای داستان

 (REBT)هیجانی باورها در نظریة رفتاردرمانی عقالنی

 8مهری پریرخ

 1بهار قادری

 چکیده  
شرایط محیطی کنونی موجب شده است که کودکان کمتر فرصت تفکر دربارۀ درستی 

ها آنها و باورهای خود داشته باشند. باورهای غیرعقالنی و نادرست موجب دورشدن نگرش

بسیاری  (REBT)هیجانی شود. بر پایة نظریة رفتاردرمانیِ عقالنیاز اصالتِ وجود و معنویت می

ها ریشه دارد. انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی )یعنی های افراد در باورهای آناز مشکل

ابر ی در برسازی، تحمل باالی ناکامستیزی در برابر فاجعهها، فاجعهها در برابر الزاماولویت

تحمل پایین ناکامی و باورهای خودپذیری یا دیگرپذیری در برابر خودتحقیری یا 

گر کودکان در درک معنویت و برخورداری از زندگی سعادتمند یا دیگرتحقیری( هدایت

خش بهای داستانی افزون بر لذتدورشدن از معنویت و داشتن زندگی پردردسر است. کتاب

 هها بابزار توانمندی در آشناسازی کودکان با باورهای خود و اصالح آنبودن، کنندهو سرگرم

ها صورت در داستان آیند. این پژوهش با هدف شناسایی میزان حضور انواع باورهاشمار می

اند، گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدهگرفته است. جامعة پژوهش را که به روش نمونه

منتشر شدند،  6939تا  6914های که در سال« ج»و « ب»نّی های سهای داستانی گروهکتاب

زار افها با تکنیک تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از نرمداستان. تشکیل داده است

MaxQDa10  10و Microsoft Excel دهد، انواع باورها را نتایج نشان می ند.اتحلیل شده

 شده توانمندی الزم را برایهای بررسیتمام داستانها مشاهده کرد. بنابراین، توان در داستانمی

شده شخصیت داستان بررسی 16از . سوی معنویت و تفکر عقالنی دارندهدایت کودکان به 

رسد الگوهایی که باور غیرعقالنی دارد. به نظر می %15/11ها باور عقالنی و از آن 25/66%

کان در اصالح باورها کمک کنند. در میان توانند به کوددور از معنویت هستند، بیشتر میبه

دهند و در بین بیشترین نوع باورها را تشکیل می %25/66ها با باورهای عقالنی، اولویت

فراوانی بیشتری نسبت به بقیه دارند. همچنین، نتایج  %15/11ها با باورهای غیرعقالنی، الزام

 دهد.و مربیان ارائه می شناسانها، روانپژوهش رهنمودهایی برای والدین، معلم

، «ج»و « ب»های کودکان، گروه سنّی باورهای عقالنی و غیرعقالنی، داستان ها:کلیدواژه 

 .REBTهیجانی، نظریة نظریة رفتاردرمانی عقالنیمعنای زندگی، معنویت در کودکان، 
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 مقدمه

سان      سی ان سا شد    ها، بهمعنویت یکی از نیازهای ا ست. ر سیاری از   معنویِ افراد همویژه کودکان ا چون ب

های آدمی در دوران کودکی ریشه دارد. بنابراین، این دوران زمان مناسبی برای پرورش معنویت در افراد    آموزه

کند تا توجه او از ظاهر فراتر  (. این ویژگی به کودک کمک می2661، 9و آدامز 2، هاید6آید )وولیشــمار میبه 

ی توجه داشــته باشــد. در واقع، معنویت یک کیفیت روانی اســت که فراتر از     رود و بیشــتر به معنای زندگ 

ــان انگیزه ایجاد می       به   کند، درک قدرت الهی و احترام  باورهای مذهبی قرار دارد. این کیفیت روانی در انسـ

ک  رکند و برای دکند تا در برابر فشارهای هیجانی هدفمند زندگی  شود، به فرد کمک می خلقت را موجب می

ــتین و کرن  2666، 5و زنتنر 4معنای زندگی تالش کند )مِری     و تحمل  (، تفکر مثبت 2662) 1(. از دیدگاه اکسـ

ها همچنین، معتقدند میان سالمت روانی، سالمت    های معنویت هستند. آن هر دو از مؤلفه هایو ناکام هایسخت 

سرزنده     شر ود دارد. در این زمینه، بودن، رابطة مثبت و معناداری وججسمی، رضایت از زندگی و  (  2666) 1فی

ــر پیوند می   ــمانی و ذهنی و همچنین، رفاه بش ــالمت جس ــالمت نیز معنویت را با س ــت، س   زند و معتقد اس

سالمت ذهنی یا  ها راه رسیدن به معنویت است. ایِ انسانو حرفه یرفاه اجتماع یزو ن یجانیه ی،ذهن ی،جسمان

ستلزم  س  روانیِ افراد م ست   یردرک و تف شکل  هاآندر ست. نیومن و پارگامنت  یزندگ هایاز رخدادها و م   1ا

ــاس نزدیکی به دیگران، آرامش هیجانی،            6336) ــاس امید، احسـ ( بر این باورند که معنویت در ایجاد احسـ

نقش  حل مســائل  یبرا خود، نزدیکی به خدا و کمکفرصــت خودشــکوفایی، احســاس راحتی، مهار واکنش

های آن، پیوند عمیقی را میان معنویت و رش و باورهای افراد دربارۀ زندگی و مشــکل بســیاری دارد. نوع نگ 

ست. در این زمینه و در نظریه    علم روان سی برقرار کرده ا شده    های مختلف آن، مطالعهشنا سیاری انجام  های ب
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ست. این مطالعه  سالمت روانی افراد توجه دارند )بارنت ا سون و  6ها به اهمیت نقش معنویت در  ؛  2666، 2جان

ــونو 4، میلر9دالینی مادی،  2666، 1؛ هِفتی2669، 5و بیسـ یه 6913و تبرانی،  6914؛ اعت که    (. یکی از نظر هایی 

ــتقیمی میان نوع باورها و نگرش     ــالمت ذهنی و روانی آن  ارتباط مسـ ــت، نظریة       های افراد و سـ ها قایل اسـ

ــت. این نظریه را  REBT) 1هیجانی رفتاردرمانی عقالنی   گذاری   میالدی پایه   6356در دهة   1آلبرت الیس( اسـ

کالت،  شدن با مشهنگام مواجه توانند عقالنی یا غیرعقالنی باشند. اگر باور افراد بهکرد. از دیدگاه او باورها می

و  توانند واکنش هیجانیبه آن مشکل خواهند داشت و بنابراین، می   تری نسبت ها درک عمیقعقالنی باشد، آن 

هنگام رویارویی با رخدادهای ناخوشایند   الم و سودمندتری نشان دهند. در سوی دیگر، اگر افراد به   رفتاری س 

ــت از آن رخداد، نمی   ــطحی یا نادرس ــند، به دلیل درک س ــته باش ــالم و توانند به باور غیرعقالنی داش طور س

ــان دهند. الیس باورهای عقالنی و غیرعقالنی را در چهار گروه ــودمندی واکنش نشـ ــته سـ کند:  بندی میدسـ

  برابر تحمل در 69ناکامی باالی تحمل ،62ســـازیفاجعه برابر در 66ســـتیزیفاجعه ،66هابرابر الزام در 3هااولویت

. در ادامه، به شــرح انواع  61خودتحقیری یا دیگرتحقیری برابر در 65دیگرپذیری خودپذیری یا و 64ناکامی پایین

 پردازیم.  ای شرح میباورهای عقالنی و غیرعقالنی با رویکردی مقایسه
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که در دستة باورهای عقالنی جای دارند، باورهایی هستند که     هااولویت ها:ها در برابر الزامالف( اولویت

ــکل   فرد آن ؛  2661، 2؛ درایدن و برنچ 2665، 6کند )درایدن  ها بیان می  ها، آرزوها و تمایل    ارجعیت  ها را به شـ

ست که حتماً به آن     من ]ترجیح می(. »6916درایدن و یانکورا،  شوم؛ اما اجباری نی سابقه برنده  چه دهم[ در م

خواهد بیان چه را میکه آنبا اینها اســـت. در این نمونه کودک ای از اولویتنمونه، «خواهم، دســـت یابمیم

ست تا آن کند؛ اما تأکید میمی ست آورد؛ به بیان دیگر، او پیوندی   خواهد، بهچه را که او میکند که الزامی نی د

کند و این احتمال  دست آورد، برقرار نمی یت بهچه ممکن است در واقع خواهد و آنچه میناگسستنی میان آن  

شکل بایدها، می    را در نظر می سد. حال اگر باور فرد به  ستة خود نر ست گیرد که به خوا ها  نها و مجبوربودبای

؛ درایدن و برنچ،  2665ها است که از جمله باورهای غیرعقالنی است )درایدن، بیان شود، باور او از گروه الزام

ست       »ی نمونه، کودکی با ابرازِ ؛ برا(2661 شتناک ا شوم، خیلی وح شوم، اگر برنده ن سابقه برنده    «من باید در م

دهد که ارتباط مستقیمی میان خواستة خود و زندگی واقعی برقرار کرده است و هیچ احتمالی را برای  نشان می

ستة خود در نظر نمی      سیدن به خوا شک، چنین کودکی اگر شکست در ر شود   گیرد. بدون  سابقه برنده ن ، در م

 .را در پیش گیرد یچون افسردگ یخشم شود و رفتار یاممکن است دچار اضطراب 
  

های  این نوع از باورها، با توصــیف فرد از رخدادها و مشــکل ســازی:ســتیزی در برابر فاجعهب. فاجعه

ــتقیمی دارد. اگر بپذیریم که در جهان هیچ چیزی به معنای واقعی ــت  بار نیکلمه، فاجعه زندگی ارتباط مسـ سـ

شت؛ برای نمونه،  6936؛ درایدن، 2661)درایدن و برنچ،  در  کهاین»(، برخورد بهتری با یک رخداد خواهیم دا

ست      شوم بد ا سابقه برنده ن شوم ن  ؛م ست؛   باوری فاجعه «نخواهد بود یادن یانپا یزاما اگر برنده ن چون  ستیز ا

ــتکه کودک با این ــتهدس ــتنیافتن به خواس ــوی دیگر، ندارد؛ اما آن را پایان دنیا نمی اش را دوس داند. در س

از  سها دربارۀ آن رخداد فاجعههای افراطی توصیف کنند، در واقع، باور آنکه افراد رخدادها را با صفتهنگامی

ون ساز است؛ چ  ، باوری فاجعه«نشوم  برنده مسابقه  در که نیست  این از بدتر رخدادی هیچ»است؛ برای نمونه،  

نشدن پایان دنیا است و امکان ندارد رخداد خوبی پس از چنین رخدادی روی دهد    از دیدگاه این کودک برنده

 دهد. (. این باورِ غیرعقالنی، ممکن است هیجان و رفتار کودک را تحت تأثیر قرار 2665)درایدن، 

این نوع از باورها دربارۀ رخدادهایی است که طبق    در برابر تحمل پایین ناکامی:ج. تحمل باالی ناکامی 

  ها برپایة تحمل باالی ناکامی شـــکل گرفتهرود. با وجود این، افرادی که باورهای آنخواســـتة افراد پیش نمی
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یدن  های رسکه در پی رسیدن به اهداف خود هستند، برای رسیدن به هدف حاضرند سختیاست، افزون بر این

یدن و برنچ،       ند )درا مل کن یانکورا،   2661به آن را نیز تح یدن و  باور عقالنی    6916؛ درا نه اگر  (؛ برای نمو

شد که   سابقه  در خواهممی»کودکی این با سیدن  برای و شوم  برنده م  کرد. خواهم را خود تالش تمام آن به ر

ر ، در واقع، او باو«تا در فرصتی دیگر به آن دست یابم   به تالش خود ادامه خواهم داد نشوم، باز هم  برنده اگر

ست؛ اما من می      تحمل برنده»دارد که  سخت ا سابقه  شدن در م شکل   ن توانم آن را تحمل کنم. همچنین، این م

شدن بگذرانم. ام را با اندوه برندهخواهم تمام زندگیکردن را دارد؛ چون نمیارزش تحمل بنابراین، این باور « ن

(. در ســـوی دیگر، باورهای  2661؛ درایدن و برنچ، 2665ز نوع تحمل باالی ناکامی اســـت )درایدن، کودک ا

ــمار می تحمل پایین ناکامی قرار دارند که از باورهای غیرعقالنی به           وید   گآیند؛ برای نمونه، کودکی که می   شـ

شوم    در خواهممی» سابقه برنده  شوم، اگر برنده  .م سیار  ن شتناک  ب ست  وح ست    این توانمنمی من و ا   ار شک

شان می «کنم تحمل شاد    توانددهد که تحمل شکست را ندارد. بنابراین، دیگر نمی  ، باوری غیرعقالنی دارد و ن

 (.  6916؛ درایدن و یانکورا، 2665؛ درایدن، 2661باشد و رفتار سودمندی داشته باشد )درایدن و برنچ، 

افراد ممکن است   ، REBTدر نظریة  ری یا دیگرتحقیری:در برابر خودتحقید. خودپذیری یا دیگرپذیری 

شند    یزندگ یا یگرانخود، د ۀدربار یرعقالنیغ یا یعقالن ییباورها شته با باورهای پذیرش   (.2665درایدن، )دا

طا        هایی عقالنی، انع باور له  ندگی از جم پذیرد      فخود، دیگران و ز ند. اگر فردی ب ــت پذیر و غیرافراطی هسـ

ست، می  ضعیف عمل کند و به آن  جایزالخطا ست گاهی  ست نیابد )درایدن،  چه میپذیرد که ممکن ا خواهد د

کند  گاه ارزش خود را در یک رفتار اشتباه خالصه نمی  (؛ به بیانی دیگر، فردی که خود را باور دارد، هیچ2665

ــیتیِ خود تعمیم نمی یژگیو آن خطا را به تمامِ و    ــخصـ تواند به جای تمرکز بر    دهد. بنابراین، او می  های شـ

ــتباه  تواند رفتار خطای خود را تغییر دهد. در     هایی تمرکز کند که از آن طریق می   حل ها و راه  ها، بر روش اشـ

ودک  ، باور ک«ی هستمخواهم در مسابقه برنده شوم، اگر در مسابقه برنده نشوم، باز هم فرد ارزشمندمی»نمونة 

چه در باورهای پذیرشی گفته شد، باورهای خودتحقیری و دیگرتحقیری  برخالف آناز نوع خودپذیری است. 

ــتند. افرادی که چنین باورهایی دارند، با درنظرگرفتن فقط یک یا یک   جنبهباورهای غیرمنعطف و افراطی هسـ

ــاوت می  ــمندی خود یا دیگران قض ــت انجام  که اگر آنطوری د؛ به کننویژگی، دربارۀ ارزش ها کاری را درس

ــت انجام ندهند، ارزش آن ها کاهش میها افزایش میدهند، ارزش و اهمیت آن یابد.  یابد و اگر کاری را درس

راد،  که از دیدگاه این افطوری چنین رویکردی را فرد ممکن است دربارۀ دیگران یا زندگی نیز داشته باشد؛ به    

سته و انتظار آن     دیگران هنگام ستند که مطابق خوا شمند ه شمند   ی ارز ها رفتار کنند یا زندگی فقط زمانی ارز
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ست که اتفاق  ستم ]پدرم،    »نمونة  (.2665؛ درایدن، 2661های خوب در آن رخ دهد )درایدن و برنچ، ا اگر دو

، از نوع باورهای  «بود مادرم، خواهرم، برادرم یا...[ در مســـابقه برنده نشـــوند، پس او فرد باارزشـــی نخواهد

 خواهد یا انتظار دارد، دست یابند؛ بهچه او میدیگرتحقیری است. این کودک انتظار دارد تا دیگران حتماً به آن

سابقه پیوند می  ها را با برندهها و موجودیت آنکه او آن طوری گذاری  ها را ارزشگونه آنزند و اینشدن در م

صورتی  می ست کند. در  شده و ممکن         که دو ست خود ناامید  شود، او از دو سابقه برنده  کودک نتواند در م

 چون گذشته با او دوستانه رفتار نکند.  است هم

سی که باوری عقالنی دارد، هنگامی   برپایة آن شد، ک شکلی مواجه می   چه گفته  سختی یا م د، به شو که با 

اور ستیز داشته باشد، این نوع بصورتی که باوری فاجعهواسطة نوع باور، رفتاری منعطف دارد؛ برای نمونه، در 

ــکل امید به به او کمک می ن  چنان در خود تقویت کند؛ افزوزندگی یا تفکر مثبت را همکند تا در برابر آن مش

کند تا قدرت تحمل سختی در یک رخداد را داشته باشد. نوع     بر این، باور تحمل باالی ناکامی به او کمک می

شد و           و دیگرپذیریِ باور عقالنی نیز باعث می خودپذیری شته با سختی دا ستی از آن  سیر در شود درک و تف

ــبی را برای آن بجوید. با توجه به بحث مقدماتی دربارۀ ویژگی          بتواند راه   ن  های معنویت و بحث ای  حل مناسـ

ــمت در مورد پیامدهای باور عقالنی می      ا با درک از معنویت در   توان به ارتباط نزدیک این گروه از باوره     قسـ

کودک پی برد؛ به بیان دیگر، رشــد انواع باورهای عقالنی در کودک موجب تفکر مثبت، تفســیر مناســب از    

 های معنویت است.  شود که از مشخصهرویدادهای زندگی، واکنش سالم، امید به زندگی، و سالمت روانی می

ــد باو  یکی از ابزارهایی که می   ر عقالنی و در نتیجه، درک معنویت کودک کمک     توان از طریق آن به رشـ

ــت. از دیدگاه قزل کرد، کتاب ــب اس ــتانی مناس با زندگی کودک   (، ارتباط محتوای کتاب6934ایاغ )های داس

بسیار مهم است. افزون بر عالقة کودک به موضوع کتاب، انتخاب کتاب مناسب نیز در برقراری چنین ارتباطی      

هایی هستند که متخصصان ادبیات کودک و    های داستانیِ مناسب، کتاب  کتابنقش مهمی دارد. در این مطالعه، 

گیرند  ادبیات بهره می نظرانز ناشران نیز از دیدگاه صاحبها را انتخاب و تأیید کرده باشند. برخی ا نوجوان آن

شار انتخاب  تا کتاب شرانی،  ها را برای انت سته   »کنند. در این مطالعه به چنین نا شران برج شود. این   یم گفته« نا

ی  تناشران در تولید کتاب به معیارهای کتابِ مناسب برای کودکان توجه دارند؛ ولی این مطالعه به چنین جزئیا  

 پردازد.  نمی

 . پیشینة پژوهش1

ها که به های مرتبط با این مطالعه در دو زمینه توجه شـــده اســـت: گروهی از آندر این بخش به پژوهش



     22...    در های کودکان و نوجوانان بررسی محتوای داستان

کنند که در شناخت و درک او از معنویت   هایی در کودکان کمک میعنوان ابزاری برای رشد ویژگی داستان به  

طور مستقیم، رشد معنوی کودک را هدف قرار دادند. در گروه نخست،      ای که بهتوانند مؤثر باشند و دسته  می

توانند به افزایش درک و شناخت کودکان  های داستانیِ مناسب، میها نشان داد که کتابنتایج برخی از پژوهش

سالمت روانی آن  شند   کمک کنند و در نتیجه، در  شته با  و ؛ برای نمونه، نتایج پژوهش بتزاللها نقش مؤثری دا

ستفاده از کتاب   2666) 6شختمن  شخص کرد که با ا ستانی می ( م ضطراب کودکان و نوجوانان را   های دا توان ا

ندیک          کافمن و ُال یا،  مات که لویس، آ ــی  ندن          2665) 2کاهش داد. در پژوهشـ که خوا ند  یافت ند، در جام داد ( ان

ــتانی برای کودکان میکتاب ــبانة آنهای داس ــدتواند ترس ش ( در 2661بار )؛ افزون بر این، تها را بهبود بخش

تواند رشــد اجتماعی و هیجانی کودکان را افزایش  های داســتانی میپژوهش خود نشــان داد که خواندن کتاب

شابه پژوهش دهد. پژوهش شور به اهمیت به هایی که در ایران انجام گرفتند، م کارگیری کتاب  های خارج از ک

(  6912نکاح )آبادی و اصغرینگار، حسنای نمونه نتایج پژوهش صنعتو داستان برای کودکان اشاره دارند. بر

( نیز  6911درمانی گروهی را بر کاهش ناامیدی کودکان نشــان داد. بانکی، امیری و اســعدی )اثربخشــی قصــه

ستانی را در بهبود  خواندن کتاب ریرخ  پاضطراب جدایی و افسردگی کودکان سودمند شناسایی کردند.       های دا

گری کودکان  های داستانی مناسب، در کاهش پرخاش( نیز به بررسی اثرگذاری خواندن کتاب6936و ناصری )

ــ پرداختند. ــت چاپ( نیز همپهریپژوهش پریرخ، قادری، سـ ــاملو و فتاحی )در دسـ ــتانشـ های  خوانی داسـ

شر افق، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نظر، پیدایش و قدیانی در بازۀ         سوی پنج نا شده از  شر منت

ــر نظریة     6939تا   6914زمانی   ــان داد. آنEو  REBT (A ،B ،C ،Dرا با عناصـ های   ها دریافتند کتاب    ( نشـ

توانند ابزار توانمندی در درک کودکان از باورهای  در آن حضــور دارد، می REBTناصــر نظریة داســتانی که ع

را )که  REBTها عناصر نظریة  که آنها و تحول شناختی کودکان باشند. با این  عقالنی و غیرعقالنی در داستان 

های کودکان بررسی کردند؛ اما   کرد باور شخصیت داستان عقالنی یا غیرعقالنی است( در داستان      مشخص می 

 ها نپرداختند.  به بررسی انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی در داستان

از آن در توان بر کودکان اســت، می ها نشــان داد که چون کتاب ابزاری اثرگذارنتایج گروه دوم از پژوهش

ــازی کودکان با این مفهوم بهره برد؛ برای نمونه، میرز و میرز         ــناسـ ( با  6333) 9جهت تقویت معنویت و آشـ

سی فعالیت  ستان با توجه به اثری که بر کود های مهد کودک بر کودکان دریافتند که ادبیات و بهبرر کان  ویژه دا
                                                           

6 Betzalel & Shechtman  
2 Lewis, Amatya, Coffman, & Ollendick  
9 Myers & Myers 
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ــازی کودک دارند، یکی از روش ــناس ــب و مؤثر برای آش ــمار میان با معنویت به های مناس ــدیلش   6آید. تراس

ــتان و روایت با افزایش قدرت تخیل کودکان می2663) ــد   ( نیز دریافت که داس ــبی برای رش تواند ابزار مناس

گیری معنویت را در کودکان مد نظر  های شـکل ( که زمینه2669) 2معنویت و دین در کودکان باشـد. آگوسـت  

ست، اعتقاد دارد که ب  شه در جنبه قرار داده ا سان اورهای دینی ری سنت های مهم زندگی ان های خانوادگی،  ها، 

ــالمت روان و معنویت  که برخی پژوهشها دارد. در ایران با اینها، فرهنگ و تجربهارزش ها به ارتباط میان س

(؛ اما پژوهشی یافت نشد که به اهمیت نقش داستان  6951 ،ناسخیان ؛6913 ،تبرائی؛ 6914 ،اعتمادیپرداختند )

  تر دربارۀ ارتباط میان ســالمتچه پیشد؛ افزون بر این، با توجه به آندر رشــد معنویت کودکان پرداخته باشــ

ضعیت روانی کودکان می       شی برای بهبود و شد، هر تال سالمت معنوی افراد گفته  م را  تواند زمینة الزروانی و 

، نخســتین گام برای  REBTبر پایة نظریة تر گفته شــد، ها فراهم آورد. پیشبرای رشــد و ســالمت معنوی آن

شکل      شناخت کودکان دربارۀ نوع باور و نگرش خود در م ست. هنگامی سالمت روانی،  که فرد  های زندگی ا

شکل   سبت به رخدادها، م سد، می  بتواند نوع نگرش خود را ن شنا ستی آن  ها و زندگی ب ستی یا نادر  تواند به در

شناخت به او کمک می  اهر  جای توجه به ظ رک کند و بهتر دها را بهتر و عمیقکند تا آن موقعیتپی برد. این 

شه و معنای نهفته در آن  شی که  به ری شان داد   ها بنگرد. پژوه ست چاپ( انجام دادند، ن پریرخ و دیگران )در د

سب این توانمندی را دارند تا به کودکان کمک کنند، عقالنی یا غیرعقالنی   که کتاب ستانی منا ودن باور بهای دا

ــخیص دهند. با وجود    ــد. با توجه به این        خود را تشـ که با   این، در آن پژوهش دربارۀ انواع باورها بحث نشـ

ــناخت انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی کودک بهتر می     ها را تمیز دهد و در جهت     تواند تفاوت بین آن  شـ

ضور انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی          ست از نظر ح شخص نی صالح باورهای غیرعقالنی تالش کند، م ا

سنّی    کتاب ستانی مناسب کودکان گروه  توسط ناشران     6939تا  6914های که در بازۀ سال « ج»و « ب»های دا

که در  هایی است برجسته منتشر شده، چه وضعیتی دارند. بر پایة این مسأله، هدف پژوهش شناسایی داستان          

وان  تالنی و غیرعقالنی را میها انواع باورهای عقبازۀ زمانی مد نظر این پژوهش منتشر شدند و در محتوای آن

 یافتن به هدف این پژوهش پرسش زیر طراحی شد.مشاهده کرد. برای دست

 منتشر 6939 تا 6914 هایسال در برجسته ناشران که «ج» و «ب» سنّی هایگروه مناسب هایداستان در

 و خودتحقیری ناکامی، پایین تحمل سازی،فاجعه ها،الزام) غیرعقالنی باورهای کردند، چه میزان انواع

                                                           
6 Trousdale 
2 Auguste 
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 و خودپذیری ناکامی، باالی تحمل یزی،ستفاجعه ها،اولویت) عقالنی و انواع باورهای (دیگرتحقیری

 حضور دارد؟ (دیگرپذیری
 

 شناسی. روش9

  ةامعجدو گروه، محتوا انجام گرفت.  یلو روش تحل یمایشی پ یوۀش  است و به  یپژوهش کاربرد یناهدف 

ــران  را ها گروه یناز ا یکی گیرند؛ یم در بررا پژوهش  ینا یِآمار  ــکیل می  یناشـ   یارهایمع یةکه برپا دهدتشـ

ودکان  ک یکانون پرورش فکر»و « کتاب کودک یشورا»کودک و نوجوان در  یاتِنظرانِ ادبصاحب شدۀیرفتهپذ

ار تن از  با چه وگوگفت، ناشران  ینا ییشناسا  راه انتخاب شدند.   یبرفگلوله یریگبه روش نمونه« و نوجوانان

شر  پنج پایة آن،بر بود که نظران صاحب    دایشیکودکان و نوجوانان، نظر، پ یافق، کانون پرورش فکر یعنی ؛نا

  ناشــرچهار که  اســت ییهاتمام داســتان نیز پژوهش ینا یآمار ة. گروه دوم جامعدندشــ ییشــناســا یانیو قد

  یوۀش  بانمونه  یکردند. گردآورمنتشر « ج»و « ب» یسنّ  یهاوهگر یبرا 6939تا  6914 یزمان ۀدر بازگفته پیش

سترس ا  یریگنمونه ش کتاب از طریق مراجعه به نمونه ینشد. انتخاب ا  نجامدر د شهد   هرش  هاییفرو   امانجم

د نظر  م گفتهو منتشرشده از سوی پنج ناشر پیش    « ج»و « ب»های سنّی  ی گروههافقط داستان  هاکه در آنشد  

ستان به  646 ،. در کلگرفتندقرار  ست آمد. از ا دا ستان  یند سی و تحلیل نهایی در نظر   هاتعداد، دا یی برای برر

 ی. ابزار گردآورداســتان( 16باوری عقالنی یا غیرعقالنی داشــت )یعنی  شــخصــیت داســتان، که گرفته شــد

ست.      پژوهش یناطالعات در ا سی ا سیاهة وار ستان  یشناخت اطالعات کتاب یاهةس یکی  دو    یگریها و ددا

را انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنیِ مطرح در نظریة رفتاردرمانی   آن یرســاختاســت که ز یوارســ یاهةســ

های سنّی مشخص کرد که میان دیدگاه تیم پژوهش با گروه بررسی گروه داد. یلتشک( REBTهیجانی )عقالنی

ــنّی تعیین ــده در کتاب، تفاوت نظر وجود دارد. از ایس ــتان ن ش ــنّی داس ها  رو، تیم پژوهش به تعیین گروه س

ستان       برای جلوگیری از ذهنیپرداخت.  شد؛ به این منظور، پنج دا سنجیده  گرایی و هرگونه خطا، اعتبار نتایج 

شدند، در اختیار دو ارزیاب     که به صادفی انتخاب  شناس در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان    6صورت ت که کار

( استفاده  k) 2بودند، قرار گرفت. برای سنجشِ درصد توافقِ گروه سنّیِ میان دو ارزیاب از ضریب کاپای کوهن

بودن شده میان دو ارزیاب توافق کامل وجود دارد. با توجه به یکسانشد. نتایج نشان داد، بین گروه سنّی تعیین

ستان   یاب برای گروهنظرهای دو ارز سنّی دا ها، از همین روش برای تعیین میزان توافق ارزیابان با دیدگاه های 

                                                           
 ارزیاب از کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. هر دو . 6

2. Cohen’s Kappa Coefficient 
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شد. به این   پژوهش ستفاده  شد بین دیدگاه پژوهش  گران ا شخص   گران و ارزیابان، توافق وجود داردترتیب، م

ــیبا بر(. 11/6) ــت مفهمتون مرتبط،  رس   ،«هاالزام»، «هااولویت»وم انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی در هش

ــتیزیفاجعه» ــازیفاجعه»، «س و « دیگرپذیری خودپذیری یا»، «ناکامی پایین تحمل»، «ناکامی باالی تحمل» ،«س

ستان یک ردیف را در    این باورها ستون  .شد  یینتع «خودتحقیری یا دیگرتحقیری» سیاهة وارسی و هر دا های 

در خانة مربوطه در سیاهه نوشته  شد و  ییشناساها هر یک از داستانتک باورها در آن تشکیل داد. مصداق تک

صداق  یکهر  یریگاندازه یاسمق شد.  س  یهااز م س  یاهةموجود در  سم  یوار ش  یا (  6و  6) یعنی ی؛و دوارز

ستان نمر  باور،حضور هر   یازابه یعنی ؛بود س    ۀنمر آن نبودِ یازاو به یک ۀدر هر دا شد. ب  یاههصفر در  ا ثبت 

صله  یاسدر مق یانمره یک،ارزش  یفراوان جمع شان  یبرا یافا ضع ن ست آمد    یتدادن و ستان به د به  ؛هر دا

ــور  یزانعدد م  ینا یگر،د یعبارت  را در هر   REBT یة نظر انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنیِ مطرح در  حضـ

شان    ستان ن شد که حداقل حضور ان    این به .داددا شخص  واع باورها )باور عقالنی یا باور غیرعقالنی(  ترتیب م

ستان   ست.   4و حداکثر  2در هر دا از متون مربوط به  این مفاهیماطالعات چون  یابزار گردآور ییِاز نظر رواا

سا    شنا س    ییآن  س  یاهةشدند،  ست. برا  دارای یوار شده و  یاعتماد به ثبات اطالعات گردآور یاعتبار الزم ا

نظور،  م ینبه ا ؛صورت گرفت  یاییدر هر داستان، سنجش پا   هامصداق  ییندر تع یخص از اعمال نظر ش  یزپره

ش    5 ستان که به  صادف  یوۀدا شدند  یت شنا با ادب  یابِارز 4 یاردر اخت ،انتخاب  کودک و نوجوان و مباحث   یاتآ

س  روان شمار ارز  یشنا سم  یرهایمتغ یبرا یابانقرار گرفت. با توجه به  ضر  یا   یسلف یابچندارز یکاپا یباز 

ــان داد که ب یج.  نتا(2665، 6)رندالفشــد  فادهاســت با دیدگاه تیم پژوهشــی  یابانارز دیدگاه ٪11از  یشنش

ــدهیاطالعات گردآور ین،خوان بود. بنابراهم ــت. در ا یاییپا دارای ش ــهولت در  یپژوهش برا ینالزم اس س

ستان  یمحتوا یلتحل شد    MaxQDA10و  Mictosoft Excel 10افزار ها، از نرمدا ستفاده  ص  .ا و  یفیاز آمار تو

 .  شد استفادهدر هر داستان  انواع باورهاحضور  یتوضعبرای نمایش ، یفراوان یعجدول توز

 

 آمده  دستها و اطالعات به. تحلیل داده1

سیِ جامعة پژوهش   شان داد که نتایج برر ستان،   16از  ن ستان تألیفی و   21دا ست.      54دا ستان ترجمه ا دا

 شود.  ( نمایش داده می6شده در شکل )های بررسیوضعیت گروه سنّی داستان

                                                           
6. Randolph 
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 (n=10)های سنّی شده به تفکیک گروههای بررسینفراوانی و فراوانی نسبی داستا -8شکل 

 

«  ج»و « ج-ب»، «ب»های سنّی  ها برای گروهدهد، بیشتر داستان  نشان می ( 6گونه که اطالعات شکل ) همان

د. این  شــوپژوهش ارائه می آمده با اســتفاده از تحلیل اطالعات بر پایة پرســشدســتمناســب بودند. نتایج به

(  ریذیدیگرپ و خودپذیری ناکامی، باالی تحمل یزی،ستفاجعه ها،اولویت) عقالنی باورهای پرسش میزان انواع

ــازی،فاجعه   ها، الزام) غیرعقالنیو  ــتان  را در (دیگرتحقیری و خودتحقیری ناکامی،   پایین  تحمل  سـ   های داسـ

کردند، مد نظر قرار   منتشر  6939 تا 6914 هایسال  در برجسته  ناشران  که «ج» و «ب» سنّی  هایگروه مناسب 

   دهد.می

د،  تر گفته ش طور که پیشها است. همان داستان هدف از طراحی این پرسش، شناسایی نوع باور شخصیت      

ستان  سب می دا سایی باورهای عقالنی و غیرعقالنی به       توانند بههای منا شنا سودمند در جهت  عنوان ابزاری 

کودکان در نظر گرفته شــوند؛ افزون بر این، گفته شــد که افزایش شــناخت و رشــد باور عقالنی، زمینة درک   

ستان  آورد. بنابراین، در صورتی ود میوجمعنویت را در کودک به  د، ها آشنا شو  که کودک با انواع باورها در دا

دست آورد. این شناخت    های مختلف بههای خود در موقعیتتواند شناخت بیشتری از خود و دلیل واکنش  می

ــد باور عقالنی و در نتیجه، درک معنویت او کمک خواهد کرد. جدول )         ــور باور 6به رشـ های   ( میزان حضـ

 دهد.  نشان می شدههای بررسیعقالنی و غیرعقالنی را در داستان

 

 

 (n=10ها به تفکیک باورهای عقالنی و غیرعقالنی )فراوانی داستان -8جدول 

 فراوانی درصد فراوانی باورها

 25/66 3   عقالنی

ب-الف ب ج-ب ج د-ج

18

26
22

13

1

%22/5

%32/5
%27/5

%16/25

%1/25

فراوانی

درصد فراوانی

04 

04 

04 

04 

৹ 
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 فراوانی درصد فراوانی باورها

 15/11 16   غیرعقالنی

 666 16 کل

های اصلی باور غیرعقالنی  از شخصیت ٪15/11داستان مد نظر،  16دهد، از ( نشان می6اطالعات جدول )

شتند. این نتایج از شخصیت   ٪25/66و فقط  دهندۀ شمار کم حضور باور عقالنی در   نشان  ها باوری عقالنی دا

ــتان ــه باداسـ ــت. بر پایة چنین اطالعاتی، انواع باورهای عقالنی در مقایسـ انواع باورهای غیرعقالنی در  هاسـ

 شود. ( نشان داده می2ها نیز کم است. این اطالعات در جدول )داستان

 (n=10ها )فراوانی انواع باورهای عقالنی و غیرعقالنی در داستان -1جدول 

 فراوانی نسبی فراوانی انواع باورها

 باورهای عقالنی

 25/66 3 هااولویت

 15/1 1 ستیزیفاجعه

 5 4 تحمل باالی ناکامی

 5 4 خودپذیری یا دیگرپذیری

 باورهای غیرعقالنی

 15/11 16 هاالزام

 55 44 سازیفاجعه

 5/42 94 تحمل پایین ناکامی

 5/11 54 خودتحقیری یا دیگرتحقیری

شان داد )جدول   همان شین ن شتر  2(، اطالعات جدول )6طور که اطالعات جدول پی   ( نیز گویای حضور بی

ستان  ستان(. از میان   16هاست ) باورهای عقالنی در دا ستان، نوع باور   16دا ستان، اولویت  3دا نوع باور و  هادا

توان در دیگر انواع باورها نیز  ( می2ها شناسایی شد. همین مقایسه را طبق اطالعات جدول )     داستان، الزام  16

شاهده کرد. با توجه به این  ستان     م صیت برخی دا شخ شان داد )یعنی در یک   ها، که  بیش از یک نوع باور را ن

باشد(، بنابراین، مجموع    ستیزی ها و هم از نوع فاجعهداستان، باور شخصیت آن ممکن بود هم از نوع اولویت   

ــتان ــمار کل داس ــتر به  16ها )یعنی فراوانی انواع باورها از ش ــتان( بیش دســت آمد. به این ترتیب، بر پایة  داس

ها  امها از نوع الزشده، باور شخصیت بیشتر آنهای بررسیتوان دریافت از میان داستان( می6اطالعات جدول )

سپس خودتحقیری و دیگر   16) ستان( و  ستان     54تحقیری )دا ست. از میان دا ستان( ا ها، کمترین نوع باورها  دا
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شت. برای       4به تحمل باالی ناکامی و خودپذیری و دیگرپذیری ) صاص دا ستان( اخت سعت   دا جلوگیری از و

ن: آوی آویزو»شده در داستان   شود. انواع باورهای شناسایی   ها آورده میمتن، چند نمونه از شیوۀ تحلیل داستان  

 ( مشاهده کرد. 9توان در جدول )را می 6«توانست تاب بخوردگوریلی که نمی

 «توانست تاب بخوردنمیآوی آویزون: گوریلی که »انواع باورهای غیرعقالنی در داستان  -9جدول 

 توانست تاب بخوردآوی آویزون: گوریلی که نمی نام داستان

 باور غیرعقالنی

 هاالزام
تاب    یزانها آو از درخت  توانمینم یوقت ــوم و  شـ

 باشم یلگور یک خواهدیبخورم، اصالً دلم نم

 سازیفاجعه
تاب    یزانها آو از درخت  توانمینم یوقت ــوم و  شـ

 باشم یلگور یک خواهدیدلم نمبخورم، اصالً 

 آید.بودن بدم میاز گوریل تحمل پایین ناکامی

 خودتحقیری و دیگرتحقیری
ند از        من دلم نمی که نتوا ــم  باشـ هد گوریلی  خوا

 ها آویزان شود.شاخه

ــ   یکوچک یل گور یآو ــت که با وجود تالش بسـ ــود. ناتوان یزاناز درخت آو تواندینم یار اسـ در  او یشـ

جا برای او شــود؛ اما در آناز شــدت خشــم راهیِ جنگل می که یطور به کند؛ی میعصــباناو را  شــدنیزانآو

ــتان، الزام     .آید می ماجراهایی پیش   ــیت این داسـ ــخصـ ــازی، تحمل پایین ناکامی و     ها، فاجعه   نوع باور شـ سـ

ــد. آوی باور دارد که حتماً باید بتواند مانند دیگر گو  ــایی ش ــناس ــاخهریلخودتحقیری ش های درخت ها از ش

. «خواهد یک گوریل باشمها آویزان شوم و تاب بخورم، اصالً دلم نمی  توانم از درختوقتی نمی»آویزان شود.  

دهد که او باور دارد باید بتواند از درخت آویزان شــود  شــخصــیت این داســتان با بیان واژۀ اصــالً نشــان می 

ــالً دلم نمی توانم از درخت که نمی  وقتی»ها[. او همچنین، در گفتة   ]الزام ــوم، اصـ خواهد گوریل ها آویزان شـ

دهد که باوری از نوع خود ترتیب، نشــان می زند و به این، هویت خود را با خواســتة خود پیوند می«باشــم

این   در«. آیدبودن بدم میاز گوریل»گوید: رسد، میکه به خواستة خود نمیتحقیری دارد. او همچنین، هنگامی 

ــان می ــت، تحمل کرده ]تحمل پایین  دهد، نمیجمله او در واقع، نش تواند موقعیتی را که در آن قرار گرفته اس

ست  ستة خود را فاجعه ناکامی[ و د صور می نیافتن به خوا ستان     کند ]فاجعهای بزرگ ت سازی[. در واقع، این دا

                                                           
)ترجمة مژگان شیخی و تصویگر:  های شیرین جنگل.قصهتوانست تاب بخورد. آویزون: گوریلی که نمی(. آوی6911. م. جویس و ر. رندل. )6

 جان هسلم(. تهران: نشر افق. 
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شان می  شتن، تالش ن شت   دهد که امیددا صبوربودن و باوردا ست. از     کردن،  سیاری ا ن به خود دارای اهمیت ب

مون می»های ها حضور دارد، داستان  ی غیرعقالنی در آنهایی که مانند داستان پیشین، انواع باورها  جمله داستان 

ــی گریه می »، 6«ناقال  ــه»و  2«کند موشـ ــت. با این  9«نقطه کرم سـ ــتان  اسـ ها، هر چهار نوع باور    که در این داسـ

ضور دارد؛   ستان غیرعقالنی ح ستان اما در تمامی دا شت خرگوش و الک»های ها چنین نبود. نمونة آن، دا ،  4«پ

هسـتند. برای درک حضـور فقط    1«سـوری سـمور  »و  1«شـود کرگدن کوچولو با ادب می»، 5«عروسـک برفی »

ه  برای نمون« پشت خرگوش و الک»ها، تحلیل اطالعات داستان  شماری از انواع باورهای غیرعقالنی در داستان  

 آید. ( می4در جدول )

 «پشتخرگوش و الک»انواع باورهای غیرعقالنی در داستان  -1جدول 

 پشتخرگوش و الک نام داستان

 باور غیرعقالنی

 روید... .باز هم که مثل همیشه دارید یواش راه می هاالزام

  سازیفاجعه

  تحمل پایین ناکامی

خـودتـحـقـیـری و      

 دیگرتحقیری

جنگل[ به  هایها هم ]دیگر حیوانکرد که آنبا خودش فکر می

 خندند.پشت میالک

 پشتِ تنبل... .الک

که دیگر حیوانات را با خود همراه ســازد،  کند و برای اینپشــت را مســخره میرفتن آرام الکخرگوش راه

سابقة دو ترتیب می  ستان، خرگوش  م های جنگل[ ها هم ]دیگر حیوانکرد که آنبا خودش فکر می»دهد. در دا

شان   باور این شخصیت داستان، ن   گوید. می« پشت تنبل الک»پشت  ، او همچنین، به الک«خندندپشت می به الک

رفتن  راهشــمارد ]دیگرتحقیری[؛ افزون بر این، از دیدگاه خرگوش آرامپشــت را کوچک میدهد که او الکمی

دهد. این جمله نشان می« همیشه»و « باز هم»برانگیز است. او تعجب خود را با آورن قیدهای پشت تعجبالک

                                                           
 . )ترجمة سبا بابایی(.تهران: افق. یماندن یهاقصه (. میمون ناقال.6911. شاگا هیراتا. )6 

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.آبتنی در برکهکند. (. موشی گریه می6914)ین. حسییفدا. حسین 2 

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. نقطهکرم سه(. 6913. سروناز پریش. )9 
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شان می  ست الک  که هموارهدهد، خرگوش با اینن ست    رود؛ اما همآرامی راه میپشت به دیده ا سته ا چنان نتوان

ستان هنگامی پشت کنار آید و آن را بپذیرد ]الزام با این ویژگیِ الک پشت   کبیند الکه میها[. کودک در پایان دا

ــابقه برنده میکه آرام راه می ــود، در میرود، در مسـ ــیدنشـ چه را  به آن یابد، افراد با هر ویژگی، قابلیت رسـ

 پشت در مسابقه[ دارند.  شدن الککنند ]برندهخواهند و برای رسیدن به آن تالش میمی

لپ  »ها هایی قرار دارند که نوع باور شخصیت آن عقالنی است؛ از جملة این داستاندر سوی دیگر، داستان

  4«های یاسمن گیوه»و  9«یپور بزندتوانست ش  گودی گنده: فیلی که نمی»، 2«گالی گلی: اسب آبی تنها »، 6«قرمزی

  لپ»ها، تحلیل اطالعات داســتان اســت. برای درک بهتر چگونگی حضــور انواع باورهای عقالنی در داســتان

 شود.  ( نشان داده می5برای نمونه در جدول )« قرمزی

 «قرمزیلپ»انواع باورهای غیرعقالنی در داستان  -3جدول 

 لپ قرمزی نام داستان

 عقالنیباور 

 هااولویت

ای ندارد یا باید رقص دیوکی کند،      پیرمرد دید چاره  

باال و        به  ــروع  ند. این بود که شـ یا مرگ را قبول ک

 پایین پریدن و شکلک درآوردن کرد.

 ستیزیفاجعه

ای ندارد یا باید رقص دیوکی کند،      پیرمرد دید چاره  

باال و        به  ــروع  ند. این بود که شـ یا مرگ را قبول ک

 پریدن و شکلک درآوردن کرد. پایین

  تحمل باالی ناکامی

خودپذیری و 

 دیگرپذیری
 

شب        ستان[ که  شخصیت دا ستان، پیرمرد ] ه  یابد کشود، درمی هنگام در جنگل با دیوها مواجه میدر این دا

دهد تا بتواند     میخواهند، انجام   چه را دیوها از او می  رو، او آنبرای نجات جان خود باید تالش کند. از این      

دهد:  تن می ها را به خود جلب کند. برای این منظور، او به خواستة دیوها مبنی بر رقص دیوکینظر مساعد آن
                                                           

 )ترجمة حمید شهبازی(. تهران: افق. های ماندنی.قصه(. لپ قرمزی. 6911. شاگا هیراتا. )6

 . )ترجمة مژگان شیخی و تصویرگر: جان هسلم(. تهران: افق.جنگل یرینش یهاقصه. تنها یاسب آبی: گل یگال(.6911. )رندل. رونه 2 

. )ترجمة مژگان شیخی و تصویرگر: جان جنگل یرینش یهاقصهتوانست شیپور بزند. ودی گنده: فیلی که نمیگ(.6911. راس مندی. )9 

 هسلم(. تهران: افق.

 پور(. تهران: افق. ها. )تصویرگر: محسن حسنهای یاسمن. پنج قصه از یاسمن و جوجه(. گیوه6911. ناصر یوسفی. )4 
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ــروع به باال و پایین              پیرمرد دید چاره  » ای ندارد یا باید رقص دیوکی کند، یا مرگ را قبول کند. این بود که شـ

ــکلک درآوردن کرد ــتة دیوها از نوع اولویتباور پیرمرد « پریدن و ش ــتیزی بود. ها و فاجعهدر مقابل خواس س

شان می وجو میحلی را جست  که او با وجود نارضایتی از قرارگرفتن در چنین موقعیتی، راه این دهد که  کند، ن

ست   یلتفکر مثبت و تحل امید، با تواندر هر موقعیتی می ستة  به موقعیت آندر ست  خود خوا   افزون ت؛یاف د

ته شد،   تر گفپیش [.یزیست ]فاجعه داندنمی دنیا پایان را رخدادی چنین او که دهدمی نشان  رفتار همین ین،ا بر

ــتند، از ویژگیها که از ویژگیتفکر مثبت و کنترل واکنش خود در ســختی ویت  های معنهای باور عقالنی هس

که داستان مناسب یکی   با توجه به این(. 6336؛ نیومن و پارگامنت، 2662)اکستین و کرن،  آیند شمار می  نیز به

ست که می  شناخت باورها کمک کند، بر پایة نتایج به از ابزارهایی ا ست تواند به کودک در  ستان د های  آمده، دا

ــی ــناخت باورها و ویژگی بررس ــده توانمندی الزم را در کمک به او در ش ارند؛ یعنی کودک از  ها دهای آنش

کند و معنویت را پیشة خود کرده است، الگو قرار    طریق همانندسازی، شخصیت داستان را که عقالنی فکر می    

ــیت  می ــخصـ ــدند و باورهای غیرعقالنی آن      دهد. از طرف دیگر، شـ ها پیامدهای  هایی که از معنویت دور شـ

سبی را برای آن  ست، خوانندۀ خو ها به نامنا دارند. با خواندن این  د یعنی کودک را به تفکر وامیوجود آورده ا

کند که اگر مانند شخصیت داستان باورهای غیرعقالنی بر باورهای عقالنی غلبه کند،  ها کودک درک میداستان

ــبی را تجربه می فرد از معنویت دور می ــود و پیامد نامناس ا کند تا تالش کند بکند. این درک به او کمک میش

صل از آن را به     های هیجان سعادت حا سالم مبارزه کرده و معنویت و  ست آورد. این نتایج هم نا سو با نتایج   د

پریرخ و ناصــری   ( و6912نگار و همکاران )(، صــنعت2661بار )( و ت2666بتزالل و شــختمن )های پژوهش

ست که نتیجه گر 6936) سب می   فتند خواندن کتاب( ا ستانی منا شناخت و بینش   های دا تواند موجب افزایش 

 شدن با مشکالت، کنترل بیشتری روی هیجان و رفتار خود داشته باشند.کودکان شود و به هنگام مواجه

 گیری. نتیجه3
سودمندی در زمینة آگاهی  سال  شناخت و بینش و درک معن  هاست که کتاب، ابزار   به ویتبخشی، افزایش 
با  توانندهای داستانی مناسب می  هایی که در این زمینه انجام شده، نشان داده است کتاب   آید. پژوهششمار می 

شناخت کودکان، هیجان  شختمن،    ها و رفتارهای آنافزایش  شند )بتزالل و  ؛  2661؛ تبار، 2666ها را بهبود بخ
شــده نشــان داد، چنین های انجامنتایج بررســی(. 6936و پریرخ و ناصــری،  6912نگار و همکاران، صــنعت
ستان  شنا کنند؛ یعنی آن هایی میدا ابند،  یها درمیتوانند خوانندۀ خود یعنی کودک را با انواع باورهای عقالنی آ

ها را  های زندگی را پایان دنیا ندانند، آندر برابر مشــکالت بهتر اســت باوری منعطف داشــته باشــند، مشــکل
ــتند، بپذیرند. در این زمینه نیومن و پارگامنت )           د و دیگران را همان تحمل کنند و خو   (،  6336گونه که هسـ
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 آورند.شمار می های معنویت بهامیدداشتن، درک دیگران، توانمندی در مهار واکنش و حل مسائل را از ویژگی
ست  شکل   هنگام مواجه تواند در کودک بهها مییابی به این ویژگید  یزه و امید ایجاد کند تا باها انگشدن با م

سختی    شارهای هیجانی هدفمند برخورد کرده و تفکر مثبت را در خود تقویت کند و بتواند  ها را  میها و ناکاف
ــتان توان دریافت، بهره  ترتیب، می  (. به این 6336تحمل کند نیومن و پارگامنت )      ــب    گیری از داسـ های مناسـ

ــد فکری، روانی و معنوی کودک  ــانیکند. را فراهم میافزایش رش ــروکار دارند  بنابراین، کس که با کودکان س
های داستانی مناسب را طبق انواع باورهای نظریة    )چون والدین، معلمان، کتابداران و مربیان( بهتر است، کتاب 

REBT ــتانهای بحث و گفتانتخاب کنند و در اختیار کودکان قرار دهند. با برنامه توان  میها وگو دربارۀ داس
ــتان پی ببرد و نیز باورهای    ــخصــیت داس به کودک، این خواننده جوان، کمک کرد که بهتر به نوع باورهای ش

گو با وهای گفتشــود با جلســهوتحلیل کند. همچنین، به والدین، معلمان و مربیان پیشــنهاد میخود را تجزیه
  های مناسب زمینة اصالح  ازند و با معرفی داستان ها بپردها به شناسایی باورهای آن  کودکان و مشاهدۀ رفتار آن 

ــتقیم و لذت ها به   های معنوی را در آن ها و برخورداری از ویژگی باورهای آن   ــورت غیرمسـ بخش فراهم  صـ
ر  های کودک و عناصهای داستانهایی به معرفیتوانند در برنامههای همگانی نیز میآورند؛ افزون بر این، رسانه

ــار مرتبط با کودک را         این بپردازند و به  ها  معنوی در آن ترتیب، آگاهی والدین، معلمان، مربیان و دیگر اقشـ
ی  عنوان مبنایتواند به ها در رشد معنویت در او افزایش دهند. پژوهش کنونی می ها و نقش آندربارۀ این کتاب

شده  رفیهای معشی داستانشود پژوهش دیگری اثربخهای دیگری در نظر گرفته شود. توصیه میبرای پژوهش
 صورت تجربی بررسی کند.در این پژوهش را در پرورش معنویت در کودکان به 
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 نوجوان  عشق نوجوانی با رنگ عرفانی؛ تأثیر رویکردهای عارفانه در پردازش شخصیت

 جنگ که تمام شد بیدارم کنرمان 

 

 1زهرا پیرصوفی املشی

 چکیده

وجود عشق در نهاد آدمی سبب شده است خالقان آثار ادبی براساس نوع نگرششان به آن، 

یات ای نامکرر بدل کنند. برخی نویسندگان ادبهایی متفاوت بیافرینند و عشق را به قصهعاشقانه

ه اند. پرداختن بهای گوناگون، انواع عشق را به تصویر کشیدهکودک و نوجوان نیز به شکل

های شخصیتی مخاطبانش ادبی، به دلیل ویژگی ۀعشق و چگونگی پردازش آن در این گون

گ که تمام شد بیدارم کن، جنبسیار اهمیت دارد. عشق میان دو جنس مخالف در رمان نوجوان 
گیری از روش رو، نگارندۀ مقالۀ حاضر، با بهره نمودی پررنگ و متمایز دارد. از این

 دریافته و اصلی این رمان و نوع نگاه او را به عشق بررسی کرده تحلیلی، شخصیتتوصیفی

ر پرستی اثاست که بعد عاطفی و روابط عاشقانۀ این پسر نوجوان از رویکرد عرفانی جمال

پذیرفته است. بازتاب این باور نیز که عشق مجازی راهی برای رسیدن به عشق حقیقی است، 

 شود.در بینش این شخصیت آشکارا دیده می
 

ردازی، پ، رویکرد عرفانی، شخصیتجنگ که تمام شد بیدارم کنپرستی، جمالها: کلیدواژه

 های نوجوان، عشق مجازی، عشق نوجوانیشخصیت

 مقدمه

ها و اشعار عاشقانه در تاریخ و فرهنگ بسیاری از کشورها، از اهمیت عشق برای       ها و منظومهوجود افسانه 

سان  ست. از این       ها حکایت میان شده ا سان کند. عشق با سرشت آدمی آمیخته  سنّی   رو، ان ها همواره و در هر 

شتتتناستتتی و در منابع گوناگون رواناستتتت. تر تمایل دارند آن را تجربه کنند؛ اما این تمایل در نوجوانی ویژه

ن در شد داشته داشتن و دوست  ادبیات کودک و نوجوان، بارها به این نکته اشاره شده است که احساس دوست     

تواند در ایجاد تعادل و توازن بین کنش جستتتمانی و فیزیکی و واکنش روحی و روانی و     دوران نوجوانی، می

 اثرگذار باشد.تأمین بهداشت روانی نوجوان، بسیار 

هاست که همراه و توأم با بلوغ حسی و عاطفی باشد و    ها و پرتگاهبلوغ جسمی و جنسی در صورتی مبرّا از لغزش   

ای الهی در دوران نوجوانی و جوانی، حتی اگر مصتتداخ خارجی وجود  عنوان ودیعه به این خاطر استتت که عشتتق به 

شد، در عالم خیال جان می    شته با سم ندا سیار مهم و    و روان نوجوان پاک و مبرا بماند. گیرد تا ج یکی از راهکارهای ب
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کننده برای تأمین بهداشت روانی در آستانۀ بلوغ، وجود ادبیات عاشقانۀ غنی است. برخورداری از ادبیات عاشقانه،  تعیین

ای  ایسته های ش انان کمکترین راه برای تأمین این نیاز طبیعی است. ادبیات عاشقانۀ غنی، به غنای عاطفی نوجو  مناسب 

شباع می کند و آنمی ستان، رمان و شعر مناسب( در       ها را از نظر روحی و روانی ا سازد. تأثیرگذاری ادبیات عاشقانه )دا

ها نوجوان را از توجه به     کند که تا مدت    چنان این نیاز را در مخاطبان اشتتتباع می     ای استتتت و آناین مرحله به اندازه   

کند تا در بستری طبیعی به پختگی و بلوغ عاطفی برسد و در انتخاب مصادیق عینی، درست یاز مینمصادیق خارجی بی

 (.۵: 1۸۳۱بیندیشد و انتخاب کند )آقایاری، 

و با نگاهی گذرا به آثار ادبی کودک و نوجوان       )بخش پیشتتتینۀ مقاله(    گرفته  های انجام  براستتتاس پژوهش

د خون خاطبا  ی مطبیعز یا ن نیبر ابرا ی حوزۀ نوجوانان، در آثار ادب  توان دریافت بستتتیاری از خالقان     ایران، می

های   ن، وجود محدویت  وجوانا ف ننحراس و اودرغ زلوس از برت ل گوناگون؛ مانند   الی ده و به د ستتتکوت کر

سور ک    سان ضو ن میر به امتعرفی و اعمال  سخن  اند؛رداختهع پو شاعران و    گویی  شق در میان  گفتن دربارۀ ع

 نوعی تابو و خط قرمز تبدیل شده است.دبیات نوجوان، به نویسندگان ا

تواند  رو، بحث و پژوهش دربارۀ موضوع عشق و چگونگی طرح آن در ادبیات کودک و نوجوان میاز این 

های گوناگون پردازش هنری  ها را با شکل ضرورت طرح این مقوله را به خالقان آثار ادبی یادآوری کرده و آن 

شنا    سخی    کند تا با گذر از تابوها و نگرانیاین موضوع آ شقانه و هنری، به نیاز نوجوانان پا ها و خلق آثاری عا

آن،  هایکردن رویکرد نویسندگان به موضوع عشق و انواع بازنماییهایی که با روشن مناسب دهند. یکی از راه 

میان دو جنس مخالف   هایی استتت که به عشتتقرستتاند، بررستتی و تحلیل داستتتانگفته یاری میبه هدف پیش

 اند.پرداخته

شد بیدارم کن  شتۀ عباس جهانگیریان، جنگ که تمام  ست که به  یکی از رمان ، نو های نوجوان دهۀ اخیر ا

ست. درنگ و تمرکز بر افکار و رفتار    شق نوجوانی توجه کرده ا صلی رمان، بیان    ع صیت ا شخ ر گهای حامی، 

و، رورزی است. از این  دبی، بر نوع نگاه او به عشق و عشق  های اهای عرفانی و سنت اثرگذاری برخی نگرش

نگری در تحلیلی، با ژرفنگارندگان مقالۀ حاضتتر بر آن شتتدند تا از طریق تحلیل محتوا و به شتتیوۀ توصتتیفی

 پردازی و بینش او آشکار کنند.شخصیت حامی، تأثیر بعضی رویکردهای عارفانه را در نوع شخصیت

 

 . پیشینة تحقیق۲

عنوان یکی از  و چگونگی نمود آن در ادبیات کودک و نوجوان از موضتتوعاتی استتت که گاهی به   عشتتق

هایی در ها و مقالهها و گزارششتتود و بحثنظران این حوزه مطرح میهای اصتتلی فعاالن و صتتاحب دغدغه
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ی و گسترده، به  صورت جد ( در بخشی از مقالۀ خود به  1۸۳۱گیرد. نخستین بار نعیمی ) پیوند با آن شکل می 

شق از         ست. او حذف ع شاره کرده ا شق زمینی از ادبیات کودک و نوجوان ا پیامدهای ناگوار حذف آگاهانۀ ع

که   داند و بر این باور است بار با فطرت انسانی می از انقالب را مقابلۀ آشکار و خشونت  زندگی و ادبیات پس 

های فراتر  های جدید و درکاز عشق را در معرض آموزه توانند تجربۀ جوان و نوجوانفعاالن حوزۀ ادبیات می

سیری تعالی  از آن قرار دهند و به  ساس نظر او، وجود عشق    جای منع عشق، آن را به م بخش هدایت کنند. برا

گرا بدل کند. نعیمی ها را به نگاهی معنوی و انستتانگرای انستتانتواند نگاه مادی و خشتتونتدر آثار ادبی می

ها به ستتوی عشتتق آستتمانی و روحانی هدایت   ها، نه تنها آنا حذف عشتتق زمینی میان انستتانمعتقد استتت ب

شوند. او این گونۀ خدادادی و برحق عشق    هایی نازل و مادون عشق پرتاب می نخواهند شد؛ بلکه به سرزمین  

ی  بردن خشونت معرف عنوان راهکاری برای ازبینداند و پرداختن به آن را به شدن می را شایستۀ توجه و مطرح  

 کند.  می

کتاب ماه کودک و  ۵۵( نیز در نشتتستتتی که گزارش آن در شتتمارۀ   1۸۳۱آبادی )ایاغ و شتتاههجری، قزل

سخن گفته      نوجوان  شق در ادبیات کودک و نوجوان  ست، دربارۀ جایگاه ع سیده ا شاه به چاپ ر  آبادی براند. 

ست که نپرداختن به عشق، بیش    شد، معلول جسارت     که معاز آناین باور ا سور با سان سن  لول  شتن نوی دگان  ندا

د اگر دربارۀ این موضوع   کنفکر می کنند. اواست و این نویسندگان هستند که در وهلۀ اول خودسانسوری می     

تر ها را از میان برداشت. بنابر گمان او، تابوهایی در جامعه وجود دارد، باید در مقابلش ایستاد و آن   تدیع ب یاث

و  خضوع به خودش قدر گتتتیرا و جتتتذاب باشد که هر متتتمیزی را در متتتقابل  تواند آنمی ادبی، ایو شیوه

ایاغ نیز معتقد استتت نویستتندگان ما با الهام از ادبیات عامیانه   قزل .انتشتتار بگیرد ۀخشتتوع وادار کند و اجاز

 نشود. ها شکسته توانند یاد بگیرند طوری دربارۀ عشق سخن بگویند که حریممی

های  اللۀ مفرغی؛ افستتانهداستتتان عاشتتقانۀ  ( با تحلیل و بررستتی مجموعه1۸۳1نصتترا) )همچنین، حاجی

دربارۀ عشق میان دو جنس مخالف سخن گفته است. براساس نظر او، این نوع عشق در ادبیات نوجوان   ،مدرن

ای ممنوعه  ها از عشتتق میوهآنستتاالن دربارۀ این موضتتوع با نوجوانان صتتادخ نیستتتند.  ما تابوستتت و بزر 

او عشق میان دو جنس مخالف    های بسیار در پی داشته است.   اند و همین ارتباط غیرصمیمی، ناهنجاری ساخته 

شر می  سان کمک می    را زیباترین عاطفۀ ب شتن خویش به ان شق در یافتن خوی و را به کند و اداند و باور دارد ع

 سازد.  دانه رهنمون میسوی درک معنای واالی عشق حقیقی و جاو

( نیز نظر بعضتتی از فعاالن این حوزه را دربارۀ حذف عشتتق از ادبیات کودک، جویا شتتده   1۸۳۸طهوری )
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تردید به طرح موضتتوع عشتتق در ادبیات  ها بیاستتت؛ برای نمونه، محمدهادی محمدی معتقد استتت که بچه

سور      هاکودک و نوجوان نیاز دارند. از نظر محمدی با وجود نیاز بچه سان سندگان ادبیات کودک حتی اگر  ، نوی

شد، نمی  سند؛ زیرا در جامعۀ ما پیچیدگی طور که باید در اینتوانند آننبا که   ها و تابوهایی وجود داردباره بنوی

ها را ندارند. محمد میرکیانی، به این موضتتوع نگاهی متفاوت دارد و بر این  گرفتن آننویستتندگان توان نادیده

ست که  ست؛ زیرا به بلوغ زودرس کودکان          باور ا ست نی سیتی، پیش از بلوغ به هیچ وجه در شق جن طرح ع

ست:  می سائل             »انجامد. او معتقد ا صاًل م شق ا شت. ع شق گذا شید و نامش را ع سی را پیش ک سائل جن نباید م

شده است           سندگان کودک و نوجوان روشن ن ،  )طهوری« جنسی نیست. متأسفانه مرز این موضوع برای ما نوی

1۸۳۸ :1۸۱.) 

ستگی دارد. در نگاه یوسفی،           بنابر باور محمدرضا یوسفی، همه چیز به پردازش هنرمندانۀ موضوع عشق ب

سیت مقوله  ست، در حالی جن شق مقوله  ای غریزی ا ست و نوجوان   که ع شناختی ا های جامعۀ ما به دلیل ای 

رک  سالی نیز به دنبال درو، در بزر این  شناسند. ازنداشتن شناخت درست از عشق، تنها مقولۀ جنسیت را می

شق، با انتخاب  شکل مواجه می   ناقص از ع ست، با م سفی اعتقاد دارد نوجوانان ایرانی یاد    های نادر شوند. یو

اند پیش از نگاه جنستتتی، نگاهی انستتتانی به طرف مقابل داشتتتته باشتتتند و دلیل این نگاه نادرستتتت،  نگرفته

 اشقانه است.  نشدن عشق و ارتباط سالم عمطرح

از   «دو خرمای نارس»های ( در بخشتی از مقالۀ کوتاه خویش که به بررستی تطبیقی داستتان   1۸۳۸غالمی )

ست »عموزاده خلیلی و  شق در این آثار را       « های مادرممثل د صاص دارد، پرداخت ع سرو باباخانی اخت اثر خ

ق افالطونی است؛ عشقی که طرفین    بررسی کرده است. براساس نظر او، عشق موجود در هر دو داستان، عش       

نجام که  سرا هایی ساده و بی شدن هستند. عشق   اندیشند و عاشقِ عاشق   اندیشند، به عشق می  آن به جنسیت نمی 

 های نویسندگان آن است.آلای از آرزوها و ایدهبیشتر سایه

شق در ادبیات کودک و نوجوان،      سی موضوع ع شایان توجه دربارۀ برر شری  یکی از اقدامات  ۀ  دفتر پنجم ن

وگوهای آن به موضتتوع عشتتق و بلوغ عاطفی   ( استتت که همۀ مقاالت و گفت1۸۳۱)روشتتنان تخصتتصتتی  

اند؛ برای  ها، این موضتتوع را با رویکردهای گوناگون بررستتی کردهاختصتتاص دارد. هریک از نگارندگان مقاله

 نی سخن گفته است.  ( از اهمیت پرداختن به عشق نوجوا1۸۳۱مثال، در آغاز خسرو آقایاری )

( پس از توضیح دربارۀ تحوالت دورۀ نوجوانی، به 1۸۳۱در بخشی دیگر از این نشریه، عبدالعظیم کریمی )

ست از میان بلوغ      ست. او معتقد ا شق پرداخته ا شناختی و عقالنی،       رابطۀ بلوغ و ع سی،  سمی و جن های )ج
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ف      که در دورۀ نوجوانی ات عاطفی و غیره(  ماعی و  تد، هیچ  اخ میاخالقی، اجت عاطفی،       اف ندازۀ بلوغ  به ا کدام 

دهد. او همچنین، انواع عشتتتق نوجوانی و  فردی و بین فردی قرار نمینوجوان را در چالش با مستتتائل درون   

 های آن را توضیح داده است.ویژگی

های فلسفی و اجتماعی عشق و میل جنسی، مسائل      از نگاهی به سرچشمه  ( پس 1۸۳۱یاری )مسعود ملک 

لوغ  دهندۀ بشتتناستتی نهادهای تعلیمبر این، او به آستتیبفرد در آستتتانۀ بلوغ را در ایران بررستتی کرده؛ افزون 

 جسمی و عاطفی نوجوانان پرداخته است.

ست   1۸۳۱بنابر باور جهانگیریان ) شق، دو ست و ادبیات با توجه به    ( نیز ع شتن و بیان آن یک فرهنگ ا دا

ند  هایی که دارد، می  ظرفیت  وظیفۀ ترویج و آموزش درستتتت این فرهنگ را بر عهده بگیرد. او همچنین      توا

شقانه، نه    ست ادبیات عا شت روانی نوجوان و جوان را تهدید نمی معتقد ا م و تواند جس کند؛ بلکه میتنها بهدا

 های ورود او را به جهان معنویت و معرفت فراهم آورد.روان او را به یگانگی و وحدت برساند و زمینه

نوجوان دهۀ نود   ها را در پنج رمان( با ترجمۀ بهاره بهداد، نمود نخستین عشق  1۸۳۱مقالۀ ویرژینی بریفو )

های  هبراساس یافت بررسی کرده است. های پنهان، باربامور، عشق، رولر مانیا و اولین روز عاشقانه(نامهمیالدی )

انه از شتتخصتتیت پیچیدۀ نوجوانان امروز محستتوب   های نوجوانان این دهه که بازتابی صتتادقناین مقاله، رما

ست      می شق را د ستین ع شریح وفادارانۀ دردهای روحی نوجوان قرار داده شوند، نخ سالت   آویزی برای ت اند. ر

ای از عشتتتق اول، به نوجوان بگویند تنها او نیستتتت که چنین     ها این استتتت که در کنار ارائۀ چهره    این رمان 

 وساالن او هم با والدین خود مشکالتی دارند.  سنماحساساتی دارد؛ بلکه بقیۀ ه

( نیز به مفهوم عشتتتق و انواع آن در ستتتینمای کودک و نوجوان ایران نگاهی گذرا       1۸۳۱منوچهر اکبرلو )

سی       سینمای نوجوان در دورۀ برر ست. از نظر اکبرلو، ویژگی  شته ا ست که قهرمان نوجوان فیلم،    شده دا این ا

سیدن به درک از دنیای   سفری در طبیعت؛ بلکه با پرتاب   پیش رو؛ یعنی دنیای بزر ر شدن در  ساالن را نه با 

 کند.بطن اجتماع خشمگین و درگیرشدن صریح با مفهوم عشق زمینی تجربه می

ی(  جنسگر، دوستی و شبههای عشق )مادرانه و حمایت( نویسنده و تصویرگر، بر جلوه1۸۳۱) 1کلر ژوبرت

ها و چگونگی نمود آن ( انواع عشق، ویژگی1۸۳۱ن تمرکز کرده است. ابوذر کریمی )در تصاویر ادبیات کودکا

های او، عشق در آثار دیسنی به انواع عشق     دیسنی بررسی کرده است. براساس یافته     های والترا در انیمیشن 

 شود.فرجام، برابر، آزموده و مؤید تقسیم میشادمانه، خوش

                                                           
. Clair Jobert 1 
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دربارۀ عشتتق و  ،کاش حرفی بزنیو های عاشتتقانه ترانهۀ دو کتاب شتتعر ( نیز به بهان1۸۳۱افستتون امینی )

صطفی رحمان        شقانه، با م سالم ادبیات عا صحیح و  ست. رحمان دوست گفت شکل    دوست معتقد وگو کرده ا

سالم می      شقانۀ  ست ادبیات عا سیاری از بحران ا شد.  تواند بار ب های روحی و عاطفی نوجوانی را به دوش بک

ها نیز بر این مبنا استوار است که به نوجوان بگوید عشق، نیازی لطیف و زیباست   ودن عاشقانه تالش او در سر 

خواستتتتم تا نوجوان با »گوید: دوستتتت میوگو رحمانو این نیاز طبیعی وجود دارد. در بخشتتتی از این گفت

شعرها، آن  ست، با کلمات بی خواندن این  سبک   چه را که در درون خود چون گنجی پنهان کرده ا رون بریزد و 

های عاشقانه و هم به شعرهای عاشقانه نیاز داریم و البته معتقدم که نیاز به قصه و داستان       شود. ما هم به قصه  

ست تا بچه     شتر ا شقانه، بی سند    عا ست و از آن نهرا شان افتاده، اتفاقی طبیعی ا   «ها باور کنند اتفاقی که در زندگی

 (.  1۱1: 1۸۳۱)امینی، 

« الف و ب و ج»های ستتنّی ( عشتتق و چگونگی نمود آن را در آثار داستتتانی گروه 1۸۳۱ستتازی )چیت

ساس یافته     دهه ست. برا ستان گر، درونهای این پژوهشهای هفتاد و هشتاد بررسی کرده ا شقانه مایۀ دا   های عا

ستان   ست و تفاوتی میان دا ستان  در دو دهه یکی ا ای دو دهه هها وجود ندارد. عشق در معنای واقعی آن در دا

دهد که نویستتتندگان دربارۀ طرح عشتتتق در معنای واقعی آن به اتفاخ نظر  شتتتود و این نشتتتان مییافت نمی

  های هفتاد و هشتاد های دهههای تهی داستان مایهمایۀ عاشقانه از درون توان گفت دروناند. بنابراین، مینرسیده 

 رود.به شمار می

شیوۀ بازنمایی عشق به جنس    دو خرمای نارس، و نخل، باغ سه اثر   ( با تمرکز بر1۸۱۵پور )فاضلی و علی 

شخصیت   سی کرده  مخالف را در افکار و رفتار و گفتار  ستانی برر سندگان   اند. بنابر نتایج این مقالههای دا ، نوی

شقانۀ دورۀ نوجوانی را بیان کرده       در این کتاب سات عا سا ستقیم و محتاطانه، اح قاله  ماند. نگارندگان ها، غیرم

ستان،    همچنین دریافته سه دا سائل اخالقی،       نخل اند که از میان این  ضمن رعایت کامل م ست که  تنها اثری ا

صیت        شخ سه بخش افکار و گفتار و رفتار  شق را در هر  شق     ع صویری کامل و ماندگار از ع ها بازنموده و ت

 دورۀ نوجوانی به نمایش گذاشته است.  

هامون و دریا، جنگ که تمام  ی عشتتق را در شتتش رمان نوجوان )قصتتۀ ( نیز چگونگی تجل1۸۱۵فرزانفر )
شتی بمبک، گواتی، هزار و یک شد بیدارم کن، عقرب  ست   قلب زیبای بابورو  سال  های ک سی کرده ا .  ( برر

ق میان  گیری عش دهد سه عنصر زیبایی جسمانی، مشابهت و مجاورت در شکل      نتایج تحقیق فرزانفر نشان می 

ر و شده در این آثار، سرشار از شو    بر این، عشق توصیف  ها بیشترین تأثیر را دارد؛ افزون  ستان نوجوانان این دا
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جنگ که  جز ها، بهبودن محبت استتتت. او همچنین دریافته که همۀ این رمانشتتتوخ، تعهد، پایداری و دوطرفه

 های جنسی هستند.های اروتیک و تماس، فاقد جنبهتمام شد بیدارم کن

ضرورت پرداختن به آن، به نظر می    با توجه به  شق برای نوجوانان و  ضوع ع سد این حوزه به  اهمیت مو ر

رنگ  کوشند تا با د رو، نگارندگان مقالۀ حاضر می  های بیشتر با رویکردهایی گوناگون نیاز دارد. از این پژوهش

صلی رمان نوجوان       صیت ا شخ شد بیدارم کن،  بر  عرفانی را در  اثرگذاری برخی رویکردهایجنگ که تمام 

 او ارائه کنند.  پردازش شخصیت

 

 . خالصة رمان۳

اش را از  خانه و خانواده درپی،های پیستتاله استتت که به دنبال وقوع جنگ و بمبارانپستتری پانزده ،یحام

ست و احساس تنهایی می    م از آبادان به قم یبیهمراه با بدست داده و   ست. او در قم تنها ،  کندهاجرت کرده ا

شود. حوری نیز مادرش را از دست داده و به دلیل تعصب پدر     شان، حوری، آشنا می  که با دختر همسایه اینتا 

ای کوچک   کند. حامی و حوری به کمک دریچه     اجبار در انباری خانه زندگی می     های نامادری، به    و نامهربانی  

 تدریج به هم دلبستتتته   کنند و به  وگو میها را به هم متصتتتل کرده استتتت، با هم گفت     های آن که انباری خانه    

سب درآمد کارهای گوناگون را تجربه         می ستعداد فراوان دارد، برای ک شی ا شوند. حامی که در خطاطی و نقا

به کارگاه  انیاز مشتر  یکی. کندیم دایثابت پ یکار یکارگاه قبرساز  کیاو در  یافرا براآقای  ش،کند. معلممی

سنگ قبر پدرش،  با دیدن طرح نو ان،یکآقای نام   و خط ۀنیدر زم یکه حام شود یمتوجه مآورانۀ حامی روی 

برای برپایی  او را دهد و کیان، برخی از ظرایف کار را به او آموزش می بستتتیار بااستتتتعداد استتتت.  ینقاشتتت

ه ب که افرا همۀ تابلوها را ، در حالیشتتگاهیافتتاح نماپیش از روز یک . کندیم قیتشتتونمایشتتگاهی از آثارش 

های اطراف خانۀ حامی بمباران       ها را به مکان اصتتتلی انتقال دهد، محله       اش برده تا روز نمایشتتتگاه آن   خانه  

ضع شود.  می سایه وگواز گفت یحام ،دیسف  تیپس از اعالم و   ۀخانها احتماالً به بمبکه  یابدها درمیهای هم

هم جنگ امیدهایش را بر باد داده است، سرش     بردن به این موضوع که باز حامی با پی است. ا اصابت کرده  افر

 خواهد وقتی بیدارش کند که جنگ تمام شده باشد.گذارد و از او میرا در میان دستان امن حوری می
 

 پرستی و عشق مجازی. جمال۴

آید که خواهان زیبایی استتت.  مانند افالطون و فلوطین، عشتتق در روحی پدید می به اعتقاد برخی فالستتفه

بایی مقدم بر عشق است و پیوندی ناگسستنی با عشق دارد. به نظر افالطون سیر طبیعی و درست عشق      پس زی
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صورتی زیبا دل می        ست به  ست که نخ شکل ا سان به این  تن   یابد که زیبایی یکبندد. پس از آن درمییک ان

ست. از این   ستۀ زیبایی تن به  مانند زیبایی تن دیگر ا کند  یدر مرحلۀ باالتر درک مشود.  طور کلی میرو، دلب

همین ستتبب اگر به جانی بافضتتیلت و باتقوا برخورد که از زیبایی   زیبایی جان برتر از زیبایی تن استتت و به 

رستتتد که زیبایی را در قوانین و اجتماعات  ای میبندد. پس از آن به مرحلهبود، به او دل می بهرهصتتتورت کم

ارزش استتت. در مرتبۀ پستتین، متوجه  فرد در مقابل زیبایی اجتماع کم شتتود زیباییبیند و متوجه میخوب می

 کند. در نگرد و در آن تفکر میشتتتود. در این حال، دریای پهناور زیبایی را می    ها می ها و دانش زیبایی معرفت  

های جهان استتت. افالطون  شتتود و آن معرفت به همۀ زیبایینهایت، به او موهبت درک معرفت کلی اعطا می

افت و توان یعتقد است که در بین حقایق آن عالم، تنها زیبایی است که تصویر روشن آن را در این جهان می    م

صویری تیره  سرار         وتار دارند. فرد بیبقیۀ حقایق ت ست؛ اما آن کس که به ا شهوانی ا شق  سد در پی ع خبر و فا

شتتود و در صتتورت  استتت، دچار حیرت می نهان راه یافته، از دیدن چهره یا اندام زیبایی که به خدایان شتتبیه

 (.۱-۳: 1۸۳1کند )به نقل از مدی، بیند و به تکریم او سر خم میمعشوخ جلوۀ خدا را می

مشتتربان، زیبایی را طریق عشتتق و وستتیلۀ نیل به حقیقت   استتالمی نیز مانند افالطونیبرخی عرفای ایرانی

ست شمردند. در نگاه آن می شوخ ازلی    و زیبایی ها، جهان آینۀ جمال جانان ا های آن، جلوه و مظاهر حسن مع

ستند. از این   سن  »توان یافت. ها میهای جمال حق را در زیباییرو، بهترین جلوهه جمال به معنی زیبایی و ح

صورت است و زیبایی عبارت است از نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی در شیئی وجود دارد و عقل      

)به  «آورد و آن امری نسبی است  کند و لذت و انبساط پدید می ی انسانی را تحریک می و تخیل و تمایالت عال

 (.۵۵: 1۸۳۵نقل از نصری، 

 شود که بیشتر جنبۀ زیبایی و لطف و عنایت اواز صفات خداوند گفته می جمال در نزد صوفیه به آن دسته  

سان قرار گر    را می شتر در کانون توجه ان ساند و به همین دلیل بی ست. از این  ر صوفیه روی فته ا ردن به آورو، 

تعالی و وصتتال او بستتیار  جماالن را در تقرب انستتان به حقوجوی آن در صتتاحبجمال و زیبایی و جستتت

 اند.اثرگذار دانسته

ساس رویکرد جمال  شاهدۀ زیبایی مخلوقات و تفکر در آن و دل    برا صوفیه با م ستی،  ستن به آن پر سعی   ب  ،

ای از دوستتتداری حق استتت؛ زیرا  ها، محبت به مخلوقات گونهیقی برستتند. بنابر باور آنکنند به عشتتق حقمی

ستند. در نگاه این گروه از عرفا،    عالمیان از خویش، بود و وجودی ندارند و تنها نمود و پرتوی از ذات حق ه

شأ همۀ زیبایی   هر جمال و کمالی به حق منتهی می ست شود؛ زیرا من شتن ها و دو ست و در واقع،    ها حقدا ا
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ساسًا اتصال به لقای معبود در آن جهان از راه این جهان می          گذرد  عاشق، معشوخ و عشق واقعی خداست و ا

 (.۵۱، ۵۵، ۵1: 1۸۳۵)به نقل از نصری، 

شه    جمال صوف ری ستی در ت صاًل از مردم         پر ست که ا شقی ا ستۀ این گروه ابوحُلمان دم سرد ای کهن دارد. 

خواندند و چون عقیدۀ خود را در دمشتق اظهار کرده استتت   وده و پیروانش را حلمانیه مینژاد بفارس و ایرانی

انی و اوحدالدین کرمالزمان فروزانفر و میکائیل بایرام، نویستتندۀ کتاب به دمشتتقی شتتهرت یافته استتت. بدیع 

ریتر   ؛ اما هلموتگرددنیز معتقدند که سابقۀ این پدیده به قرن سوم و ابوحلمان دمشقی باز میحرکت اوحدیه 

داوود مطرح شده است. این جریان    ایرانی، نخستین بار از سوی ابن  پرستی در عرفان اسالمی  معتقد است جمال 

شم و هفتم با ظهور عرفای جمال   در قرون پنجم و به ش ستی چون احمد غزالی، عین ویژه  ضات همدانی،   پر الق

 به اوج شکوفایی و اعتالی خود رسید.روزبهان بقلی، اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی 

در اسالم دربارۀ جمال الهی و تمجید از حسن و زیبایی، احادیث و اخباری وجود دارد که صوفیۀ 

ها بارها به نقل این دو حدیث از اند. آنها تمسک جستهپرست برای توضیح و تبیین مرام خویش به آنجمال

. اطلبوا حوائجکم ۲. ان ا) جمیل و یحب الجمال؛ 1اند: ر خود قرار دادهها را سند و جواز کاپیامبر پرداخته و آن

که نشود: نخست ایعند صباح الوجوه؛ البته نظر به جمال زیبارویان با دو شرط جایز است و عبادت شمرده می

زم لقصد عارف از دیدن زیبایی، رسیدن به خالق آن جمال باشد؛ زیرا استدالل بر علم و قدرت صانع، مست

 رو،که عارف از شهوات حیوانی برهنه شده باشد. از این استوار و محکم دانستن صنعت اوست. دیگر این

د که دانستنداشتند و آن را برای کسانی جایز میمیکار را از این امر بازپرستان، افراد عامی و مریدان تازهجمال

)به  جویندهر چیزی به پروردگار توصل و پیوند می اند و بامعرفت کامل دارند و نفس اماره را سرکوب کرده

 (.۵۳، ۵۲، ۵۱: 1۸۳۵نقل از نصری، 

ه در هایی است ک هم از نخستین کتاب  عبهرالعاشقین پرستی است و   روزبهان یکی از سرآمدان نظریۀ جمال 

 ت:سدر این کتاب یوسف نمونه و مثال جمال ا پرستی به فارسی نوشته شده است.عشق صوفیانه و جمال

عشق یعقوب بر یوسف، علیهما السالم، مر عاشقان را دلیلی عظیم است در عشق انسانی؛ زیرا که عشق او جز عشق  

حق نبود و جمالش جمال حق را در عشتتق وستتیلت بود. آن همه برای آن بود که محمد )ص( یوستتف )ع( را گفت:   

شق یعقوب ب       سن او را معجزات و آیات آمد... ع سن، و ح صف الح شاهد حق ازآن آمد که هر که در آن  اعطی ن ر آن 

 (. ۲۳: 1۸۱۱ور بود، همچون زلیخا جای وی از چشمۀ حسن وی در جان ساخت... )بقلی شیرازی، مجلس دیده

  آید و انسان دوستدارتوان دریافت، عشق از پی زیبایی و جمال پدید میگونه که از سخن روزبهان میهمان

 یابد: دست می« عشق حقیقی»، به «مجازی»یا  «عشق انسانی»زیبایی، با گذر از 
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شر و امثالهم و نظراءهم       شق لیلی و مجنون، جمیل و بُثَینه، دعد و رافع، وامق و عذرا، هند و بِ شد که ع ... معلوم با

ست و نیز       شباح ا ست و نجائح ا ست. وألبّاءِ حقیقت دانند که تألف ارواح ا در عرب و عجم، نزد عقال و علما معروف ا

طین معرفت در زمان بدایت بعضتتی را مرغان مقدس در قفس عشتتق انستتانی درافتاد؛ مثل ابوالحستتین النوری و   ستتال

ابوالغریب اصفهانی و در صحابه ِبشر و هند. جوهر دریای عشقشان به جهان عشق از جهان امتحان نقل کرد. سید آفاخ         

شان ترحم کرد و گفت: الحمد) الذی       شد، بری شان خبر  شق     را از حال سف و زلیخا و نیز در ع جعل فی امتّی مَثَل یو

 (.  11انسانی که منهاج عشق ربانی است... )همان: 

سانی را برای تحقق عشق ربانی اجتناب    سانی را   داند.ناپذیر میروزبهان تجربۀ عشق ان از   روزبهان عشق ان

سین می  شکارکننده و نمایان آن رو تح ست:  کند که آ سن    »گر زیبایی ا شق از ح در نظر روزبهان  «.آدم درآمدع

شق ربانی نه     سانی و ع شق ان ست        ع سانی را برای د شق ان ستند؛ بلکه ع سازگار نی ضاد و نا شق   یابتنها مت ی به ع

 داند:ربانی الزم و ضروری می

شق روحانی    شق طبیعی منهاج ع شق الهی جز به این        ... ع ست. اثقال ع شق ربانی ا شق روحانی، منهاج ع ست و ع

صد معدن          مرکب نتوان  سه جوهر به ق شید. این  صرفِ جمال قدم جز در این اقداح افراح نتوان نو صفا  شید و راوخ  ک

 (.۵۲نماید )همان: همیشه حرکت می

دانستتند و معتقد   های ورود به عالم عشتق حقیقی می این گروه از عرفا عشتق جستمانی یا طبیعی را از راه  

، موجب تهذیب و تصفیۀ صوفی است؛ به بیان دیگر، عشق      بودند که مجاز مقدمۀ حقیقت است؛ زیرا آن عشق  

 مجازی، تمرین و ممارستی برای تحمل عشق حقیقی است.

ست که درک          ابن سانی اعتقاد دارد و معتقد ا شق ان شق الهی از طریق ع ست که به تجربۀ ع سانی ا عربی از جمله ک

شتود؛ البته این ستخن برخاستته از معرفتی     زیبایی تنها در این صتورت، در قالب نوعی تجلی حقایق قدستی ممکن می  

دارد که سندی بر این باور است که او خود    االشواخ  ترجمانای به نام صرفاً عالمانه نیست؛ زیرا او دیوان اشعار عاشقانه    

 (.۳۱: 1۸۳۱یاری، اولین زائر این راه بوده است )ملک

بوط به نفس است و دیگری مربوط به  گوید که یکی مرالقضات نیز از دو نوع عشق مجازی سخن می   عین

سمانی      شق ج ست آن ع شق الهی می     دل. او معتقد ا شق را برای ع ست عا پروراند و مهیا  ای که محملش دل ا

 کند:  می

ای دان بر دامی نهاده؛ چه دانی که دام چیست؟ صیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون مرکبی    جمال لیلی را دانه

ستعداد آن نبود که به دام جمال عشق ازل افتد که آن  سازد ازآن عشقِ خود که    شدی،   او را ا شی از آن هالک  گاه به تاب

عشق ا)    گاه بارکشیدن بفرمودند تا عشق لیلی را یک چندی از نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پختۀ عشق لیلی شود. آن    

 (.1۱۵: 1۸۳۵القضات همدانی، )عینرا قبول توان کردن 
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 اصلی رمان پرستی و عشق پاک مجازی در پردازش شخصیت. تأثیر جمال۵

در این رمان بر بعد عاطفی شتتخصتتیت حامی و رابطۀ عاشتتقانۀ او با حوری، توجهی ویژه شتتده استتت. از  

بی با حامی، او را به سمت دوستی و ایجاد رابطۀ عمیق عاطفی با   دادن خانواده، تنهایی و فاصلۀ سنّی بی  دست 

یابد. حامی  های احساسی حامی، در برابر حوری نمود می  ترین کنشرو، برجسته این دهد. از حوری سوخ می 

یان،  کند )جهانگیراش، از هیچ تالشی برای شادکردن حوری یا بهبود وضعیت او دریغ نمیاز آغاز رابطۀ عاطفی

صادخ و میرمح   ۲۵-۲۸: 1۸۱1 سیدن از واکنش احتمالی برادران حوری، میر مود، باز هم (. او حتی با وجود تر

 ماند.( و تا انتها کنار محبوبش می۱۱-۱۱پذیرد )همان: خطر عاشقی را می

 های رفتاری و کالمی  نکتۀ مهم دربارۀ عشتتتق حامی به حوری، نمودهای متفاوت آن استتتت؛ برخی کنش

اند.  تاببازمیمدار و فراجسمانی را  های بینشآورد و برخی، عشق را به یاد می های آتشین نوجوانانه ها عشق آن

شق    ست که به ع ستانۀ آن     در نمود نخ شباهت دارد، رابطۀ دو سادۀ نوجوانانه  ها با هدف تأمین نیازهای  های 

 گیرد:  شان شکل میعاطفی

دانم چه نیرویی های حوری رها کنم. نمیروم به عسلی تا خودم را در دستشوم، میجا که کنده و رانده میاز همه 

ست  صه    هایشدر کالم و د ست که مثل یک جادوگر، غم و غ شادی و   ها را از روح و روان آدم میا گیرد و به جایش 

 (.۳۱دهد )همان: امید می

 در این نوع رابطه، عاشق نگران است که مبادا کسی دیگر، دل معشوقش را تصاحب کند:  

بخواهی کاری کند که چشتتم  ... منطق از این بهتر که یکی را که دوستتت داری برایش ستتالمتی آرزو کنی و از آقا 

د.  ریخت بیاینسال من به چشم او باباقوری و چولومبُر و بی  وسن حوری را به روی همۀ پسرها ببندد. همۀ پسرهای هم  

 (.1۲۱-1۸۱کجای این حاجت، غیرمنطقی بود؟ )همان: 

دن  حامی از دیشود.  های فیزیکی نیز دیده میهای جسمانی و تماس در این شکل از عشق، توجه به زیبایی  

 کند:ناشدنی را تجربه میآید و حسی ویژه و وصفظاهر زیبای حوری به وجد می

سلی می لمبو میانار را آب  ست انار آب کنم و از ع ست مک بزند. انار را که    لمبودهم تو. حوری بلد نی شده را در

شیانه گاز می  شَتَک می نا صورتش. از حور    زند، آب انار  سفید  ست  ستش را از  ی میزند روی پو خواهم پاک نکند... د

قدر بود که ستتتر حوری از آن بینم. کاش این دریچه آنهایم، دیگر صتتتورتش را نمیکند توی دستتتتعستتتلی رها می

 (.۵۱قدر سفید است! )همان: گذشت. دستش چهمی

ی از دریچه  او در برابر زیبایی حوری تاب و توان مقاومت و خودداری ندارد؛ برای مثال، زمانی که بخشتت 

سوراخ آن بزر   را می شد و  ست:     تر میترا صورت کامل حوری چنین ا حاال دیگر  »شود، واکنش او به دیدن 
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خواهد تلویزیون ببیند. ...حوری سریال   تواند سرش را از عسلی بیاورد این طرف و هرچه دلش می  حوری می

سیار باورپذیر است و درک    گونه عشق، آن هم در س  (. این1۱1)همان: « بیند و من حوری رامی نین نوجوانی ب

 و پذیرش آن، برای مخاطب نوجوان آسان است.  

شتتتود؛  های پاک و استتتاطیری دیده میهایی از عشتتتقها، رگههای آندر مقابل، در نمود دیگر عاشتتتقانه

  ]حوری:[ من»آورند: های عرفانی را فرایاد میپیوندند و عشق هایی که در عالم واقعیت کمتر به وقوع میعشق 

ام، تو چرا باید خودتو زندونی کنی توی انباری؟ زندون زندونه؛ چه به زور باشتتته             جا یه جورایی زندونی   این

(. این نگاه حامی،  ۲1)همان: « جا، از من آزادتر االن کستتی توی این دنیا نیستتت چه نباشتته! ]حامی:[ اما این

 ود: شه در برخی ابیات معروف حافظ نیز دیده مییادآور اندیشۀ رایج در عرفان و سنت شعر فارسی است ک

تۀ خود دل فاش می   شتتتادمگویم و از گف

 

 بنتتدۀ عشتتتقم و از هر دو جهتتان آزادم 

 (۸1۳: 1۸۳۱)حافظ،                          

ستغنی    ست گدای کوی تو از هشت خلد م

 

 استتیر عشتتق تو از هر دو عالم آزادستتت  

 (۸۵)همان:                                    

رود و به پلی برای رستیدن به عشتق حقیقی تبدیل    ها از عشتقی جستمانی فراتر می  در این منظر، رابطۀ آن

 شود:  می

سلی به طرف من آمده، نفس حوری بوده که یک  سوخت من،   ... تنها چیزی که از آن طرف ع شده  جورهایی انگار 

شتتوم و  کنم. به آینده امیدوار میهایم را فراموش مییرم و غمگاز هر دیداری در عستتلی، حستتابی جان می چون پس 

ساس می  ست کنم همۀ آدماح شتنی ها خوب و دو ساس می دا ست.     کس و هیچکنم دیگر هیچاند. اح شت و بد نی چیز ز

ه کآنست که حوری، بی ها چیزهاییزنم... اینکنم. دست به هیچ گناهی نمی فهمم. دست از پا خطا نمی خدا را بهتر می

شاید هم او از من نمی به زبان بیاورد، از من می ست که می   خواهد؛  شته ا شت مرا پاک     خواهد؛ بلکه یک فر سر خواهد 

ست برای این پاکی؛ مگرنه این    ستیار او ست! )جهانگیریان،    کند و حوری د شته ا -۱۵: 1۸۱1که حوری خودش یک فر

۱۵ .) 

را یافته و قرار استتتت او را از همۀ    « ها علت  طبیب جمله  »گویی عشتتتق حوری برای حامی حکم همان   

صفیه   ها و عیبحرص شق حوری، روح حامی را تهذیب و ت ضرت حق را      ها پاک کند. ع شق به ح کرده و ع

 برایش به ارمغان آورده است.

صویر می    این نمونه سی را به ت شقی متعالی و غیرجن سن حامی         ها، ع شاید با  صویری از عشق که  شند. ت ک

 انی داشته باشد و کمی نامعمول به نظر برسد:  خوکمتر هم
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ها و خصتتوص نقاشحوری را انگار خدا خودش طراحی کرده و نقش زده تا هنرش را به رخ بندگانش بکشتتد؛ به

های حوری  سازها. اگر خدا هدفش این بوده که با خلق حوری هنرش را به نمایش بگذارد، پس به شمارۀ نفس  مجسمه 

 (.۱۱ایستم به نماز. نماز شکر برای آفرینش حوری )همان: گیرم و میروم وضو میباید ستایشش کرد. می

 بیند:  نقص میستاید و رد پای قدرت خداوند را در این آفریدۀ بیاو زیبایی صورت حوری را می

شم صورتش را حاال دیگر کامل در اختیار دارم. از حوری می  کارم را زند. عمداً های من و میخواهم زل بزند به چ

شایش کنم. زمانی کارم را تمام می  کش می شتر تما صدای اذان مؤذن دهم که بی حرم  هایزادۀ اردبیلی از گلدسته کنم که 

شوم: ا) اکبر )همان:   صدا می زاده، همهای سرخ و خمار حوری و با مؤذن شوم به چشم  شود. من هم خیره می بلند می

1۱۲.) 

توان دید. این رویکرد در بسیاری از   پرستی را می هایی از رویکرد جمالهدر این نمود از عشق حامی، نشان  

 توان به ابیات زیر از سعدی اشاره کرد:متون ادب فارسی بازتاب یافته است؛ برای نمونه، می

 د و عارف قلم صنع خدا راتخط همی بین  ورت  خوبانتران بر ورخ صتنظم کوتهتچش 

 (۵۱۱ :1۸۳۵)سعدی،                        

 بیند ز معنی غافلستاو همین صورت همی  گوید نظر در صورت خوبان خطاستکه میآن

 (۵۲۱)همان:                                     

 بتتاور مکن کتته صتتتورت او عقتتل من ببرد       

ننتتد                     ک ظر  ن یبتتا  ظر ز ن م گران بتته  ی  گر د

 

 نگار اوستتتتعقل من آن ببرد که صتتتورت 

گار        قدرت پرور به   اوستتتتت ما را نظر 

 (۵۸۳)همان:                                     

 چتتوندر روی تتتو ستتتتر صتتتتنتتع بتتی   

 

 چتتون آب در آبتتگتتیتتنتته پتتیتتداستتتتت    

 (۵1۱)همان:                                     

 ستتتتتنظر کردن بتته خوبتتان دین ستتتعتتدی

 

 متتبتتاد آن روز کتتو بتترگتتردد از دیتتن   

 (۱۱۲: )همان                                    

ننتتد               ک خص  ظر بتته شتتت ن پرستتتتتتان   خود

 

 بتتیتتنتتان بتته صتتتتتنتتع ربتتانتتی    پتتاک 

 (۱۱1)همان:                                     

 ستتت خداییکه دل اهل نظر برد که ستتری  آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان
 

 پرده بردار کتته بیگتتانتته خود این روی نبینتتد

 

 «یتو بزرگی و در آیینتتۀ کوچتتک ننمتتای           

 (۱1۱)همان:                                     

شقانه      سته، پیرو یا نمایندۀ این رویکرد عا سته یا ناخوا ست. او با دیدن زیبایی     -حامی، خوا شده ا عارفانه 
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شم   آورد و با لذتحوری، خدا را به یاد می شاهکار چ ستایش می نواز او، خلقت بیبردن از  ه کند؛ بنظیرش را 

ر، مدح و ستایش هر معشوقی، در حقیقت، ستایش معشوخ حقیقی؛ یعنی خداوند است. شاید بتوان        بیان دیگ

هنر  هایی چون:  ستتتپهری و کتاب هشتتتت کتاب  و  دیوان حافظ ریشتتتۀ این نوع نگاه حامی را در خواندن     

با  توان در نظر گرفت که نویستتنده وجو کرد؛ اما این احتمال را هم میاز اریک فروم جستتت ورزیدن عشتتق 

ساالنۀ خود را به راوی نوجوان نسبت داده   ساختن شخصیت حامی بر پایۀ چنین دیدگاهی، نگاه ویژه و بزر    

های رایج  کردن جنستتی دیگر از عشتتق، نوجوانان را به درنگ بر انواع عشتتق و بازنگری عاشتتقانه  تا با طرح

 فراخواند.

اش با دختری نامحرم است؛  نوع رابطه شدت عاشق حوری است و ازسوی دیگر، نگرانسو بهحامی از یک

اش، عذاب وجدان  رابطۀ حامی با حوری، شکل رسمی ندارد و این سبب شده حامی در مقابل باورهای دینی     

 داشته باشد:

 روم خیابان ارم و  تومان مانده، می   بی و با پنج گذارم برای بی تومانش را می جواد بهم داده، پنجتومانی که حاج   از ده 

شتر می   ازهاز مغ سبیده به حرم، یک انگ ست؛ ولی می ای چ دانم رنگش زیاد دوام خرم برای حوری. ظاهرش مثل نقره ا

ست که می نمی اش بی کمی بو برده، همهتواند ما را به هم حالل کند و مرا از عذاب گناه نجات دهد. بیآورد. هرچه ه

گرداند. من هم یک جورهایی انگار د پشتتت در جهنم و برمیبرترستتاند. هر روز مرا میزدن با نامحرم میمرا از حرف

نده   یا بهشتتتت. هر وقت با حوری حرف می    دانم به جهنم می ام توی برزخ و نمیما یا یکی از  زنم، میروم  روم حرم 

شد می  زادهامام سنگین با شد می  های دوروبر برای توبه. اگر گناهم  سبک با ین مروم یکی از هروم حرم؛ ولی اگر گناهم 

 (.۵۲-۵۸: 1۸۱1توانم پیاده بروم پابوسشان )جهانگیریان، اند که میقدر نزدیکتایشان آنبیستها که دهزادهامام

ست    البته به نظر می شق و دو سد که در این چالش درونی و ذهنی حامی، کفۀ ع سنگین   ر شتن حوری  تر  دا

داشتتتن که گناه را دوستتت داشتتتم. دوستتتدانستتتم پاکم یا ناپاکم. من فقط حوری من خودم هم نمی»استتت: 

دهد و او را برای مهرورزیدن به حوری     چه حامی را از عذاب وجدان نجات می     (. آن1۲۱)همان:  « نیستتتت

کند، نوع درک و شناخت او از خداست؛ خدایی را که حامی به برکت عشق حوری شناخته، مهربان      مصمم می 

داند. خداوندی که حوری را از بهشت برای حامی فرستاده  ه نمیداشتن را گنارو، دوست و عاشق است. از این

 (.  ۱۵شود )همان: ( تا حامی او را بهتر بفهمد و کمتر مرتکب گناه ۲1)همان: 

 بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

 

 در این جهان ز برای دل رهی آورد 

 (1۵۳: 1۸۳۱)حافظ،                 

 اه نیست، شباهتی بسیار به این ابیات حافظ دارد:این تفکر حامی نیز که عشق گن
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یب      جدۀ تو کرد مکن ع  حافظ اگر ستتت

 

ندارد        ناه   کافر عشتتتق ای صتتتنم گ

 (1۲۲)همان:                               

ناهم ز صتتتد جهت      هرچند غرخ بحر گ

 

 تا آشتتنای عشتتق شتتدم ز اهل رحمتم  

 (۸1۵)همان:                              

خدا ایشان را دوست دارد و ایشان نیز خداوند را دوست  « »یحبهم و یحبونه»از عرفا با تکیه بر آیۀ  بسیاری

اند؛ گویی حامی نیز این موضتتوع را  (. بر عشتتق دوطرفۀ میان خالق و مخلوخ تأکید کرده ۵۵)مائده: « دارندمی

اگر مخلوخ باشتتد، در واقع، به  خوبی دریافته استتت که هرچه را زیبا بشتتماری و به آن عشتتق بورزی، حتیبه

شده؛ بلکه با وجود عشق حوری به خدا    رو، باور دارد نه ای. از این تعالی عشق ورزیده حق تنها مرتکب گناه ن

 تر شده است:نزدیک

 عاقبت ما را بدان سر رهبر است  عاشقی گر زین سر و گر زان سر است

 (۸۱: 1۸۳۱)مولوی،                   

 گیری. نتیجه۶

نوجوانی عاشق و شیفته است که دل در گروی   جنگ که تمام شد بیدارم کن،حامی، شخصیت اصلی رمان 

شان، دارد. نکتۀ شایان توجه دربارۀ شخصیت حامی، نگرش ویژه و گاه متمایز او به  مهر حوری، دختر همسایه 

شق طبیعی نوجوانانه       ست؛ زیرا او در کنار ع شوخ ا شق و مع شق را نیز بازمی اش، نمودی دیگع د.  نمایانر از ع

سن و جمال پروردگار        حامی مفتون زیبایی سم حوری گذر کرده و ح ست؛ اما او از مرزهای ج شوخ ا های مع

تعالی  قچون ذات حگوی قدرت بیهای حوری، تسبیح را به تماشا نشسته است. او در واقع، با ستایش زیبایی     

 است.   

شقی پاک و    شوخ، ع ست. حامی به لطف عشق حوری، خدا    چنین نگاهی به مع متعالی را به همراه آورده ا

شتر، خوبی   را بهتر از پیش می ست؛ بی امونش را  های پیرها و زیباییفهمد و نگاهش به عالم و آدم تغییر کرده ا

به  ،و اشعار حافظ و سپهری قرآنکند؛ گویی حامی آگاهانه یا ناآگاهانه و شاید متأثر از بیند و کمتر خطا میمی

ست یافته و از همین    شی عمیق و عارفانه د سیدن به       بین شق مجازی حوری برای او پلی برای ر ست که ع رو

 تعالی شده است..      عشق حقیقی حق

شخصیت حامی از رویکردهای جمال   شده         اثرپذیری  سبب  شق حقیقی  شق مجازی و ع ستی و پیوند ع پر

ای دلنشین و متفاوت پیش روی نوجوان امروزی   عاشقانه  عشق ممنوع نوجوانی با رنگ عرفانی آمیخته شود و  
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جای حذف عشتتق از  توانند بهدهد که نویستتندگان رمان نوجوان میقرار گیرد. بررستتی این رمان نشتتان می 

 آثارشان، از ابعادی دیگر به عشق بنگرند و به نمودهای گوناگون آن بپردازند.  

شکل  صیت حامی بر پایۀ چنین دیدگاه   با  شخ شنا      گیری  شق آ سی دیگر از ع هایی، مخاطبان نوجوان با جن

ن کند و ممکهای رایج این سنین دعوت میها را به بازنگری عاشقانهشوند؛ عشقی ژرف و دیگرگونه که آنمی

هایی که با نگاهی هنری و چه بسا متفاوت، به  ها را به همراه بیاورد. خلق رماناست تغییر ذهنیت و نگرش آن 

خوان با های ستتالم و همانجامد، رواج عشتتقکه به گستتتردگی دید مخاطبان میبر این؛ افزوننگرندعشتتق می

 سازد.  فرهنگ ایرانی را نیز ممکن می

 

 نامهکتاب

 ،روشنان (. پشت پردۀ عشق؛ مدخلی بر مفهوم عشق در سینمای کودک و نوجوان ایران.     1۸۳۱. اکبرلو، منوچهر. )1
(۵ ،)1۱1-1۵۳. 

 .1۳۳-1۱۸، ۵ ،روشناندوست. های عاشقانه؛ مصاحبه با مصطفی رحمان(. ترانه1۸۳۱سون. ). امینی، اف۲

  .1۵۵-1۵۱ ،۵ ،روشنانهای نوجوانان. )ترجمۀ بهاره بهداد(. (. اولین عشق در رمان1۸۳۱. بریفو، ویرژینی. )۸

 حمد معین. تهران: منوچهری.  تصحیح و توضیح هانری کربن و م عبهرالعاشقین.(. 1۸۱۱. بقلی شیرازی، روزبهان. )۵

 .1۱۵-1۱۱(، ۵، )روشنان(. ادبیات عاشقانه، تخریب یا تأمین بهداشت روانی. 1۸۳۱. جهانگیریان، عباس. )۵

 تهران: افق.جنگ که تمام شد بیدارم کن. (. 1۸۱1. جهانگیریان، عباس. )۱

کودک در ایران در دهۀ هفتاد و هشتاد،  عشق و چگونگی نمود آن در ادبیات داستانی    (.1۸۳۱سازی، الهه. ) . چیت۳

 .۵۱-۱۲(، 1۱1) ،کتاب ماه کودک و نوجوانسنین الف و ب و ج. 

-1۵۱(، ۲۳، )نامۀ ادبیات کودک و نوجوانپژوهشپایان. وجوی بیعشق؛ جست   (.1۸۳1نصرا)، شکوه. )  . حاجی۳

1۸۱. 

 ین خرمشاهی. تهران: دوستان.به تصحیح بهاءالددیوان حافظ. (. 1۸۳۱محمد. )الدین. حافظ، شمس۱

های عشتتق در تصتتاویر ادبیات کودکان.  (. عشتتق در آینۀ تصتتویر؛ نگاهی اجمالی به جلوه1۸۳۱.ژوبرت، کلر. ) 1۱

 .1۱۲-1۳۵(، ۵) ،روشنان

 به اهتمام محمدعلی فروغی. تهران: زوار.کلیات سعدی. (. 1۸۳۵الدین. ). سعدی، مصلح11

 .1۸۳-1۸۱(، ۳۵) ،کتاب ماه کودک و نوجوانشق از ادبیات کودک. (. حذف ع1۸۳۸.طهوری، مهدی. )1۲ 

 تهران: منوچهری.تمهیدات. (. 1۸۳۵عبدا). )القضات همدانی، محمدبن. عین1۸

 .11-1۲(، ۲۸، )کتاب ماه کودک و نوجوان(. بررسی تطبیقی دو داستان. 1۸۳۸. غالمی، احمد. )1۵
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های نوجوانان )مطالعۀ . بازنمایی عشتتق به جنس مخالف در داستتتان(1۸۱۵پور، مهستتا. ). فاضتتلی، مهبود و علی1۵

. شیراز:  مقاالت پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوانمجموعه (. نخل، باغ، دو خرمای نارسهای موردی: کتاب

 دانشگاه شیراز.  

ت پنجمین همایش ملی مقاالمجموعه (. چگونگی تجلی عشتتق در رمان نوجوان ایرانی. 1۸۱۵. فرزانفر، جواد. )1۱
 . شیراز: دانشگاه شیراز.  ادبیات کودک و نوجوان

شن    1۸۳۱. کریمی، ابوذر. )1۳ شق در انیمی شق؛ با نگاهی موردی به ع سنی.  (. تربیت ع شنان های والت دی (، ۵) ،رو

1۳۵-1۳۱. 

و تحقیقات تهران: مؤستتستتۀ مطالعات عشتتق در ادب فارستتی؛ از آغاز تا قرن شتتشتتم. (. 1۸۳1. مدی، ارژنگ. )1۳

 فرهنگی.

های فلسفی و اجتماعی عشق و نگاهی به مسائل فرد در آستانۀ بلوغ در     (. سرچشمه  1۸۳۱یاری، مسعود. ) . ملک1۱

 .۳۸-۳۳(، ۵) ،روشنانایران. 

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.مثنوی معنوی(. 1۸۳۱الدین محمد. ). مولوی، جالل۲۱

 .۵1-۱۵(، ۲) 1۱نامۀ پارسی، پرستی در ادب عرفانی )از قرن ششم تا هشتم(. (. جمال1۸۳۵نصری، انور. ) ۲1

سیب      1۸۳۱. نعیمی، زری. )۲۲ شی در آ شق؛ پژوه شونت و ع سی ادبیات کودک.    (. خدا، خ نامۀ ادبیات پژوهششنا

 .1۲-۸۵(، ۲۲، )کودک و نوجوان

ضا و قزل ایاغ )بهروزی(، ثریا. )    ۲۸ شاه آبادی، حمیدر شق در ادبیات کودک و  1۸۳۱. هجری، محسن؛  (. جایگاه ع

 .1۵-۲۱(، ۵۵) ،کتاب ماه کودک و نوجواننوجوان؛ گزارش نشست فرهنگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان. 
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 1مریم جاللی

 ۲صابر حسینی مهالالسادات

 چکیده

 زندگی مهم هایدوره از شود، یکیمی دبستان از پیش دوران شامل که الف سنّی گروه

 آشنا گوناگون مسائل با رسد ومی جهان خود از درک به دوره این در کودک است. کودک

 نیامده، دربارۀ وجود به کودک در انتزاعی تفکر هنوز که جهت آن از دوره این در شود؛ امامی

 کردنزمانو هم بعدی هایدوره به هاآموزش این کردنموکول یا او به دینی مسائل آموزش

 ودخ دیدگاه اول گروه. است نظر اختالف او در انتزاعی گیری تفکرشکل زمان با هاآموزه این

 نای تا گیرد صورت دوره این در باید آموزش مطالب دینی که کنندمی توجیه گونهاین را

 در آموزش عدم به مؤید که یگرد ایعده اما شود؛ دارو ریشه بنیادی او در هاو ارزش باورها

 نای در دینی پذیریآموزه هنوز که کنندمی توجیه گونهاین را خود هستند، اعتقاد دوره این

غیره  و آخرت جهنم چون مفاهیمی از گفتنسخن و شاید نیست ممکن کودک برای دوره

 اییج کند، تا ایجاد کودک در را و ناامنی ترس نوعی حتی باشد یا فهم قابل غیر کودک برای

رست، د دیدگاه به بردنپی اهمیت به توجه با. باشد داشته معکوس نتیجۀ هاآموزش این که

 هرا ب الف سنّی گروه نیازهای تحلیلیتوصیفی شیوۀ با که آنیم پی در مقاله این در

الم های اسآموزه .کنیم تحلیل را آن احتمالی مضرات و و فواید بررسی دینی هایپذیریآموزه

کند پذیری دینی به کودک است و به ما توصیه میگشای ما در آگاهی روش صحیح آموزهراه

به شکل غیرمستقیم از همان کودکی، این مفاهیم را با بازی وسرگرمی به کودک آموزش 

 دهیم.

 پذیری دینی، تربیت دینی، دین ومفاهیم الهی، کودکآموزه ها:کلیدواژه

 . مقدمه1

 ی کودک. تعریف دین برا1. 1

 و ازنی سن، این در هاآن. دانست کودکان برای نیاز مورد مفاهیم جمله از تواننمی را دین مفهوم به بردنپی

 ظلف چون البته شتتود؛ موکول مدرستته در رستتمی هایبه آموزش باید و ندارند مباحثی چنین طرح به ایعالقه

                                                           
 شهید بهشتی.  دانشگاهعضو هیأت علمی  -1

 jalali_1388@yahoo.com: ایمیل

 دانشجوی کارشناسی ارشد دبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. -2
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  راهاهواژ کودکان تا کرد بسنده توانمی آن از ساده ایمعن یک بیان حد در شود،برده می کار به ناخواهخواه دین،

  ما هب مهربان که خداوند است  کارهایی همان دین کهاین مانند نکنند؛ استفاده  بدانند، را هاآن معانی کهبدون آن

  احترام خود مربی و مادر  و پدر  به  باشتتتیم،  گوراستتتت که این مثل  ندهیم؛  انجام  یا  دهیم انجام  استتتت، گفته 

 باهنر،)ود شمی بیان کودکان برای دینی دستورهای به عنوان که ایساده مصادیق دیگر و بخوانیم نماز اریم،بگذ

1۸۳۸). 

 دینی. دو دیدگاه عمده در مورد تربیت1. 1. 1

دیدگاه اول: گروهی معتقدند کودک تا زمانی که به بلوغ جستتمی وذهنی نرستتد، توانایی درک مفاهیم الهی  

 های بعد زندگی او موکول کرد.ها را به دورهاین آموزه را ندارد و باید

ای دیگر معتقدند مطالب دینی و الهی را باید به شتتکل ستتاده و قابل فهم به کودک تلقین  عده :دیدگاه دوم

 کرد تا در جهت الهی رشد و نمو کند.

دکی به عنوان یکی از  استتالم با دالیل متقن و به طور مکرر بر نظریۀ دوم تأکید کرده استتت و از دورۀ کو  

های بعد او خواهد بود، گرچه  کند که پایۀ رشد و بالندگی در دورههای مهم در تربیت دینی کودک یاد میدوره

 ها نیست. تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، هیچ تکلیفی متوجه آن

 است: معتقد غزالی

  پذیرش آمادۀ برهان، و دلیل طلب دونب کودک سن  این در زیرا شود؛  آغاز پایین سنین  از باید دینی تربیت

ست  دینی عقاید  به توجه اب سپس  و شود می آغاز تقلید و تلقین با دینی معانی کردننهادینه دیگر، طرف از. ا

  یباورها به پدیدآمدن پایان، در و شود می عرضه  تدریجبه مرحله هر مناسب  دستورات  رشد،  گوناگون مراحل

 (.  1۸۳۱انجامد )به نقل از فضل ا)، می انسان ذهن در محکم و عمیق

 . ضرورت آشناسازی کودکان با مفاهیم دینی۲. 1. 1

سش        شفاف و پر سهل انگاری، ذهن  سر  ها و کارکردهای او  گر کودک را دربارۀ خداوند و ویژگیاگر از 

سازند، در آینده با فرزندی روبه به ست شوند که خداوند را به گونه رو میخوبی پر ن شت  ای نادر ای  هو با بردا

ناصواب شناخته است. در تبیین ضرورت شناخت درست کودکان از خداوند، باید به آثار این آشنایی و نقش          

به دستتتتورهای خداوند،                  به خداوند، مهرمندی  ثل افزایش عالقه  نده کودک توجه کرد؛ م آن در اکنون و آی

زایش ایمان، برخورداری از سالمت روان  شکوفایی دیگر فضایل، پرورش احساس مسؤولیت در قبال خدا، اف     

 (.1۵: 1۸۱۵)اخوی، 
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 . مبانی نظری۲

 دبستانی. ایمان کودکان پیش1. ۲

 :  کندمی بیان ذیل شرح به را کودک شناختی رشد مراحل 1پیاژه ژان شناسیروان نظریۀ

 دوسالگی تا تولد (حرکتی-حسی مرحلۀ)

 سالگیهفت تا دو (عملیاتیپیش تفکر مرحلۀ)

 سالگییازده تا هفت (غیرانتزاعی عملیات لۀمرح)

 (.1۸۳۵نوجوانی )به نقل از دالکی،  پایان تا سالگییازده از( صوری عملیات )مرحلۀ

ستتتند که  عملیاتی هستتالگی دارای تفکر پیشبندی پیاژه، کودکان در ستتنین دو تا شتتشبر پایۀ این تقستتیم

سی این د  تمرکزگرایی و خودمحوری از ویژگی سا ست که کودک    های ا ست. منظور از خودمحوری این ا وره ا

کند. تمرکز  گونه استتت که او فکر میکند هر چیزی درستتت همانبیند وگمان میجهان را از چشتتم خود می

تواند بر یک جنبه متمرکز شتتود، هرچند که این جنبه چندان هم مهم نباشتتد و  گرایی هم یعنی کودک تنها می

میم دهد. پس کودک فقط در این سن به بخش محدودی از یک مسأله توجه    سپس این شناختش را به همه تع  

به       گونه می کند. این کودک دربارۀ مجردات نیز این  می ندیشتتتد؛ برای مثال، خدا را موجودی مادی و حتی  ا

ای  خانهچنان او را صاحبپندارد و برای خداوند، دست، پا، سر وصورت قائل است. همصورت یک انسان می

ست و از همان   دانمی شت ا شت به زمین     جا به کارهای ما نگاه مید که همان به ست یا از به کند و مراقب ما

شت را جایی مثل پارک یا باغ بزرگی می   می ست کند. او به داند که از انواع خوراکی و آید تا کارهای ما را در

ندارد  پجهنم هم به همین ترتیب می جا بازی کرد و شاد بود. در مورد توان در آنوسایل بازی لبریز است و می  

ست؛ باید یادآوری کرد که           سرش ا شاخی روی  شت با  شیطان نیز آدمی ز ست.  که جهنم جایی با آتش زیاد ا

  هایکند؛ یعنی در همین دوره نیز اگر آگاهیهایش تصتتور میها و شتتنیدهکودک این مطالب را براستتاس گفته

 ای در العتتاتی درستتتتت ارائتته شتتتود، تتتا انتتدازه کودک بتتازستتتتازی شتتتود و بتته فراخور فهم او اط 

ست. روان گیری پایهشکل  این دوره را تفکر  « ۲گلدمن»شناس دیگری به نام  های آغازین یادگیری تأثیرگذار ا

ای که شتناخت و تفکر در قالب تجارب محستوستات حبس شتده استت و      نامد؛ دورهمی« شتهودی -مذهبی»

 . دربارۀ کندانگیزی را تجربه میمدرسه، تغییرهای گسترده و شگفت   محدودیت دارد. کودک تا زمان رسیدن به  

 

                                                           
1 Jean Piaget 
2 Francisco Goldman 
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ها در وجودش کاشتتت )اخوی،  او و در این زمان، تنها نکته مهم این استتت که باید بذر ایمان را در این ستتال

1۸۱۵ :۲۲.) 

 . الگوهای مشترک بین کودکان تا پیش از دبستان دربارۀ رشد ایمان۲. ۲

صویر کودک از خدا  صبانی  اولین ت ست. غفلت از نیازهای فرزندان، ع شدن   ، متأثر از تجربۀ وی از والدین ا

آموزد که دیگران قابل اعتماد نیستند، کسی او را دوست ندارد و    ها به کودکان میآمیز با آنو برخورد خشونت 

را در  گیری این روحیات در فکر و ذهن کودک، بنیادهای تصتتویری خاص از خداباید از همه بترستتد. شتتکل

 دهد.کودک شکل می

سه    سن  سانه سالگی و برخی دوره کودکان تا  ست های دیگر، بین واقعیت و اف ند.  های خیالی تفاوتی قایل نی

کنند. حتی ممکن استتت وانمود کنند که خود ها هر داستتتانی را که دربارۀ ادیان و انبیا گفته شتتود، باور میآن

صیت    شخ ستند؛ زیرا تف   یکی از  ستان ه گذرد، برای کودک  چه در خیال او میکیک میان واقعیت و آنهای دا

ستان     ست. دا شکل ا صیت   م شخ سیار قابل باور های جذاب و  صیه تر و واقعیهای آن ب های اخالقی و تر از تو

های بزر  زندگی به کودک، از داستتتان و تربیتی مجرد و ذهنی استتت. پس بهتر استتت برای آموزش درس 

ستفاده کرد و ا    سانه ا سباب بازی   اف سخنرانی اجتناب کرد. از ا سایر   ها، کتابز موعظه و  های حاوی عکس و 

های مختلف به کودکان استتتتفاده کرد و به جای گفتار، از طریق          توان برای انتقال ایده  وستتتایل بازی نیز می  

 مشاهده به وی آموخت.

  پردازند. کودکان برای بیانستتالگی از طریق نماد والگوستتازی به تفکر می کودکان در ستتنین چهار تا پنج

صویر می        شکل هیوال یا غول به ت ضطراب خود، آن را به  ساس ترس و ا شند. چیزهای خوب را نیز به  اح ک

شتنی ترسیم می  های دوست شکل فرشته یا چهره   کنند. برای انتقال مفاهیم خیر و شر به فرزندان، بهتر است    دا

 د.از الگوهای مشابه نمادهای یادشده، استفاده کر

اساتی  تدریج با احسها را تحت تأثیر قرار دهد. کودکان بهتصویر کودکان از خوبی وبدی می تواند ایمان آن

 شتتتوند و احستتتاستتتاتی مثل امید، اعتماد و شتتتوخ را نیز تجربه         چون مر ، گناه و خشتتتونت آشتتتنا می    

وبی و بدی را به نحوی معرفی  ها خبازیای و استتتبابهای رایانهکنند؛ اما متأستتتفانه در بستتتیاری از بازیمی

ست که پیروزی را تنها هدف بازی قلمداد      می سرگرمی ا کنند که پیوندی با ایمان ندارد و قتل و خشونت یک 

 کند.می

دوره  این های زندگی درچون همۀمهارتاولین گام در یادگیری کودکان است. کودکان ایمان را هم« تقلید»



     611    دینی پذیریآموزه با الف سنّی گروه نیازهای ارتباط

گیرند که چگونه دعا کنند، چگونه با دیگران رفتار  دن پدر ومادرشتتتان یاد میآموزند و با دی  از طریق تقلید می 

 (.1۸۳۳زاده، چه خوب یا زیباست، عشق بورزند )حاجیکنند و به آن

 کودک در دینی مفاهیم به عالقه . آغاز۳

  هربان؛م خداوند به احترام از پر کودکان دنیای. شتتودمی آشتتکار ستتالگی ۳ تا ۸ در دینی مفاهیم به عالقه

شق،  ست  ستایش  و محبت ع ست  کودک. او ست  پلی خود این که بگیرد روزه حتی و بخواند نماز دارد دو   ا

 دینی، مفاهیم به کودک مندیعالقه برای ها روش از بهترین . یکی(1۸۳۵قائمی،  )معنویت   دنیای  به  ورود برای

  کودک وجود در را شوخ این که است هاییمهنانمایش یا هاداستان یا شعرها از و استفاده عملی هایشیوه ارائۀ

 .کند تقویت

 

 قصۀ قرآن خیلی قشنگه

 با صوت زیبا سورهبهسوره

 برای بابا خونماونو می

 کتاب قرآن به چه زیباستبه

 من بلبل آن اش گلهر آیه
 

 دینی تربیت آغاز . سن۴

و  اذان و چپش راستتت گوش در که تولد آغاز همان از کودک، دینی پرورش و تربیت برای استتالم گرچه

  هرگز ماا است؛ داشته توجه همسر انتخاب و نطفه انعقاد زمان در مقوله این به حتی و یا برنامه گویند،می اقامه

 .است نگرفته نادیده را کودک و مکانی جسمی، روحی، زمانی هایویژگی

سمی  نیروهای و نیازها ها،توانایی صحیح  شناخت     عوامل از سنّی  مختلف مراحل در کودکان روانی و ج

  یو شتتناخت ذهنی خصتتوصتتیات تناستتب به بنا دوره هر در و باید آیدمی شتتمار به تربیت و تعلیم امر در مهم

  عقاید طرح از و باشتتند داشتتته را خود کودکانۀ دین کودکان، دهیم اجازه و کرده ارائه را دینی مفاهیم کودکان

  ریزگ و بدفهمی موجب بسا  چه و کنند درک را آن توانندنمی زیرا نیم؛ک خودداری هاآن برای مشکل  و پیچیده

  شتتناخت به عالقه قوی، تقلید حس ستتنّی گروه این عمومی هایویژگی از مثال، طور به شتتود؛ دین از هاآن

 .(1۸۳۵ مفیدی،)و غیره است  کنجکاوی بازی، به میل پردازی،خیال خود،

سالم  سیادت  سروری » رۀدو را کودک زندگی اول سال  هفت ا ستقیم  آموزش از نامد،می « و شک  م   و خ

  اکرد؛ زیر استتتفاده بازی دیگر، از هر آموزش مثل باید کودک به دینی هایآموزه آموزش زند. برایمی ستترباز
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 با  ال،مث  کند؛ برای می گیرجای  کودک وجود در تربنیادی  را مفهومی هر کودک، توجه  باالبردن  بر عالوه بازی 

شنا  الهی مفاهیمی با را کودکان توانمی دنخوانشعر  صیه  گرچه .کرد آ   رایب هاشعرخوانی  این تنها شود می تو

  و ستتایر پدر، مادر قبالً کودک که روزه یا نماز گیرد؛ مثالً صتتورت استتت، مشتتهود کودک برای که مستتائلی

 .است دیده گرفتنروزه یا نمازخواندن حالت در را خود اطرافیان
 

 بزرگان منظر از کودکان دینی . نحوۀ تربیت۵

  تو آموزش در من» :اندنوشته  (ع)مجتبی  حسن  امام حضرت  به وصیت  در (ع)علی  امیرالمؤمنان حضرت 

 .(۸1 نامۀ البالغه،نهج) «نمودم آغاز ...و دین ارکان تفسیر، قرآن، آموزش از ابتدا

ضرت  صادخ   امام ح شته  زکریای و حیانجابربن چون شاگردانی  که (ع)جعفر    تربیت دربارۀ اند،رازی دا

  را یاستتالم احادیث خود فرزندان به: »فرمایندمی مثال، برای دارند؛ زیبایی بستتیار هایتوصتتیه کودکان دینی

 .(۳۵: ۱، ج 1۸۱۱کلینی، ) «بیاموزید زودتر هرچه

ست،  آنان توان در که ایاندازه به سالگی، هفت در را خود فرزندان ما» یا ستور  گرفتنروزه به ا   م،دهیمی د

   طارگردد، اف چیره آنان بر تشتتنگی که هنگامی باشتتد. روز نصتتف از بیشتتتر یا کمتر یا روز نصتتف تا گرچه

 .(1۱: ۳ ، ج1۵1۵ حرعاملی،« )شوند آشنا داریروزه با گونهبدین تا نمایندمی

  از را آن به وصتتتولراه  و فعال عقل خدا، به اعتقاد چونهم عقایدی  تقویت  و آموزش (خ .ه ۲۱۱)فارابی  

 (.  1۸۳۱ مؤلفان،)داند می ضروری سعادت به کودک رسیدن برای افعال شناخت طریق

  داندمی سالگی شش  حدود از را دوم مرحلۀ و دوسالگی  از را تربیت اول مرحلۀ آغاز (خ. ه ۸۳۸)سینا   ابن

 و قرآن علمت به باید کودک ییرشد شنوا   و پذیریتلقین زبانی، آمادگی بدنی، مفاصل  رشد  از پس: فرمایدمی و

 (.همان)پرداخت  دینی معارف

:  ردنگاچنین می را مطلب این استتالم در تربیت و تعلیم تاب در مطهری مرتضتتی ا) آیت شتتهید استتتاد

شد  ایگونه به باید کودک مذهبی پرورش  آورد؛رد کنترل تحت خودش، با و محیط خدا، با با را او رابطۀ که با

 .  باشد مسلط و حاکم او رفتار و اعمال تمام بر بمذه که طوری به

  یتربیت هایفعالیت محور خداوند، به داشتتتتنتوجه (ره) «خمینی امام» انقالب کبیر رهبر هایاندیشتتته در

  وجودیم به جهانیاین انسان تبدیل و انسان در بالقوه استعدادهای شکوفایی  را، تربیت از هدف ایشان  و است 

 .(1۸۳۵ کی،مل) دانند می الهی

  ودش  شروع  کودکی باید از قرآن حفظ: فرمایندمی بارهاین در ای،خامنه ا)آیت حضرت  رهبری معظم مقام
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  ،محمدیان) شود داده آموزش کودکان به کند،می نزدیک قرآن به را کودک و است مفید و الزم که مطالبی آن و

1۸۱۱.) 
 

 گویی به سؤاالت دینی کودک. نحوۀ پاسخ۶

سه    روان سان  سؤاالت آن      شنا سخ به  سن پرسش نام نهادند. در پا ها هم نباید با پرسش مخالفت   سالگی را 

ها، آنها را راهنمایی  کرد و هم نباید دروغ گفت و او را مجبور به ستتکوت کرد؛ بلکه باید در حد فهم خود آن

ودکان  های کرنگ به پرسش دسالگی را فضولی قلمداد نکرد. باید بی  جویی در سن دو، سه  کرد و حس حقیقت

 (.1۸۱۸های ساده و قابل فهم پاسخ داد )طهماسبی، با استدالل
 

 گویی به مفاهیم الهی کودک. اشتباهات رایج در پاسخ7

ترها سبب  که دادن اطالعات نادرست از خداوند و تأیید برخی افکار خام کودک از طرف بزر  اینجدا از 

آید والدین از ایمان کودک به خداوند به شتتود، گاه پیش میدر کودک میریزی معلومات ناقص واشتتتباه پایه

سوء      سته  ستفاده می صورت ناخوا سانند؛ مثال گفتن جمالتی مثل کنند و کودک را از قدرت خدا میا خدا  »تر

گذارد که در نتیجه، لطف و محبت      جا می ، ذهنیتی منفی در دل و جان کودک به  «بردگوها را به جهنم می  دروغ

کند. یادآوری این نکته الزم استتت که در تربیت دینی باید بیم و امید را همراه  رنگ میخدا را برای کودک کم

ستقیم مورد خطاب قرار داد؛ بلکه باید آن را خاص بدکاران و  ساخت؛ اما در بیان عقوبت  ها نباید کودک را م

در معرفی خدا به کودک، ممکن است برای   هایی که ها معرفی کرد. یکی دیگر از آسیب نتیجۀ اعمال زشت آن 

وی پیش آید، ارائۀ اطالعات خشتتک و عدم توجه به فضتتای ذهنی کودک استتت که این امر خدایی ذهنی را   

گیری  کند که فقط در فضای ذهن و معلومات است. این نکته را هم باید افزود که سختبرای کودک تداعی می

کند. چنین رفتارهای نادرستی   سرد می زده و دلاز فضای دینی دل والدین در اجرای همۀ دستورات، کودک را  

ها صتتترفًا به خاطر ترس از خدا و ناراحتی والدین         گیرد و رفتارهای دینی آن  لذت باخدابودن را از کودک می   

بۀ   ستتتازی جنتوجهی به کودکی و نیازهای آن به بهانۀ پررنگ       خواهد بود. در نهایت، نباید فراموش کرد که بی      

زدن به نیازهای او برای انتقال مستتائل دینی استتت نه   وی او کاری نادرستتت استتت و بهترین شتتیوه، پل  معن

سائل طبیعی و روزمره کودک. خوراکی نادیده شن گرفتن م ها  های مورد عالقه کودک، نیاز به بازی و تفریح، ج

ارۀ اطالعات بیشتتتری دربای هستتتند که به طور غیرمستتتقیم کودک به وستتیلۀ آن های طبیعیو غیره، موقعیت

 (.1۸۱۵آورد )اخوی، خداوند به دست می
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 . ضرورت مشاهدۀ عینی در تربیت دینی کودک8

گیرد. او در آغاز  نباید از این نکته غافل شتتد که کودک الگوپذیری وآموزش هر چیزی را از خانواده فرامی

شتود و گاه در  خواندن آشتنا می یند، با نمازبوقتی که پدر ومادر و دیگر اطرافیانش را در حال نماز خواندن می

 شود.کند و این مفاهیم در وجودش نهادینه میقالب بازی، آن را تقلید و تمرین می

 هب را ایستتازنده و تربیتی اثر گیرد، انجام کودک مشتتاهدۀ و دید معرض در نماز اقامۀ ویژهبه عبادت، اگر

  بادیع عمل آن انجام و یادگیری به کودک ترغیب و تشویق وجبم روانی، و روحی تأثیر بر افزون. دارد دنبال

 .شودمی نیز

 داده اختصاص  نماز به را متوسطی  اتاخ خود خانۀ در( ع)علی  امام: »فرمایدمی( ع)صادخ   امام روایتی در 

  ردبمی تاخا آن به را او امام رفت،نمی خواب به طفلی که شب  هر. کردمی رازونیاز و عبادت اتاخ آن در و بود

 (.۲۱۵: ۵، ج 1۵1۵)حرعاملی،  «خواندمی نماز و

  دعملکر مشاهدۀ طریق از خانه محیط در را خدا با معنوی ارتباط و داریدین درس بهترین و اولین کودکان

 :نویسدمی طبسی مروجی زمینه این در. برندمی ارث به والدین

 ارندد نظردقّت و حسّاسیّت   مذهبی امور به نسبت  مادرشان  و پدر که کنندمی مشاهده  نوجوانان و کودکان که وقتی

  هایمناستتبت در و شتتتابندمی عبادت ستتوی به اشتتتیاخ با نماز اوقات در و دهندمی نشتتان فراوان اهمیت عبادات به و

 مجذوب و کنندمی نشتتاط و عالقه احستتاس امور قبیل این به خودخودبه دارند، فعال شتترکت عبادی مراستتم و مذهبی

 (.1۱۳: 1۸۳۳شوند )مروجی طبسی، می مناجات و دعا ملکوتی حاالت

 

 . فهم کودک از کتاب خدا9

سالگی بیشتر به ظاهر فیزیکی آن، مانند اندازه، رنگ، نوع، چاپ    اهمیت کتاب الهی در نظر خردساالن تا نه 

 شوند.ه میها متوجدیگر کتاب ها به این ترتیب، تفاوت این کتاب را باگردد. و آنو استفادۀ بسیار از آن بازمی

 

 . زمان مساعد و نحوۀ مناسب آموزش قرآن و مفاهیم قرآنی به کودک11

دیدگاه    هایی عملی جهت ارائۀ مفاهیم دینی در مهدهای کودک      شتتتیوهزاده در کتاب  در این زمینه لیال ولی 

 کند:  گونه بیان میخود را این

ودک(  ک گفتار و زبان رشد  قدرت به آسان )با توجه  کلمات دارای که ودش  استفاده  هاییسوره  از ابتدا در است  بهتر

شد  آهنگین و شان  عالقه موزون عبارات به سنین  این در زیرا آنان شود؛  کودکان جذب باعث و با  همچنین،. دهندمی ن
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سوره    معنای ذکر ضی  شیدن   به و هابع سیرک  آنان هباالتر ب سنین  در باید را هاآن و ندارد ضرورتی  کودکان برای آن تف

 وراتتصتتت تکوین نیز و آنان روحیۀ لطیف در آن تأثیر به  باید   کودکان  برای ها آن بیان  و داستتتتان  انتخاب  در. آموخت 

شان  شت  توجه دینی مفاهیم از دیگر ستان  و قرآن در. دا سیاری  هایروایات، دا سب  کدام هر ولی دارد؛ وجود ب  سن  منا

  در بیان. دباش داشته مطابقت کودک احساسات و فهم درک، با که شود انتخاب هاییداستان توضیح این با است، خاصی

  اشت د کافی دقت باید اعتنایی ندارند، قیامت روز به که کسانی  عاقبت و جزا روز مورد در ها،سوره  آیات بعضی  مفهوم

  کودک برای هاآن درک ولی هستند؛  آموزنده و جذاب باالتر بسیار  سنین  در موارد این هرچند. نکند وحشت  که کودک

 (.۲۵: 1۸۱۱زاده، است )ولی همراه محدودیت با

ستان    ستفاده از دا ستان   ها، بها صوص دا سائل   های پیامبران و امامان یکی از بهترین روشخ های آموزش م

های دینی واخالقی را به شتتتکل غیرمستتتتقیم به عنوان بهترین روش برای  اخالقی به کودک استتتت که آموزه

امون  کردن از آیات پیردهد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که صتتتحبتستتتائل به کودکان انتقال مییادگیری م

عذاب و روز قیامت حتی ممکن است خداوند را در فکر کودک، موجودی ترسناک جلوه دهد که این امر، گاه 

 پذیری دینی و تربیت اسالمی او معکوس جواب دهد.حتی در مورد آموزه

کان   فت  زیر کود ید    ستتتتال ه ند    با  با مت  و خداو هۀ  از که  هایش نع بانی  وج عام  و مهر یت    او ان کا   ح

  است  ندهآی در کودک مذهبی روح اساسی   هایریشه  از یکی آشنایی  نوع این. شوند  آشنا  صفات  سایر  از بیشتر  کند،می

  و هدوستان وجود به اطمینان ،عبادت مسألۀ در. سازدمی او آماده آیین و خدا به انسان صحیح گرویدن برای را او قلب و

شتر  کودکان برای باید خداوند محبوب سترده  و بی   باید ودکان،ک دینی هایفعالیت و هابرنامه بنابراین،. شود  نمودار ترگ

 (.1۸۱۱، ۸۸زاده: باشد )ولی داشته تأکید الهی لطف و رحمت هایجنبه بر چیزی هر از بیشتر

 

 دینی یهاآموزه یادگیری بر . تأثیر قصه11

  طرح و آموزیعبرت برای داستتتتان  و قصتتته تربیت، از  روش و هدایت   کتاب  عنوان به  قرآن که  جا آن از

 و یاددادن اخالقی مستتائل طرح برای که دهدمی آموزش ما به را راه کرده، این استتتفاده کلیدی و مهم مستتائل

   کودک برای ترمستتتائل ستتتنگین کدر گونهاین تا کنیم استتتتفاده داستتتتان طرح از کودک به دینی هایآموزه

صه . شود  ترملموس سب  دیگر طرفی از گوییق ست  کودک سن  منا شتری  شوخ  با کودک گونهو این ا  به بی

 گیرد.فرامی ترایریشه را و مفاهیم دهدمی گوش مباحث

ویژه ح، بههای ساده و صری  باید به این نکته توجه کرد که برای کودکان پیش از دبستان، استفاده از داستان    

های مهیج و با تر استتت و باید داستتتانهای حیوانات و کودکان باشتتند، جذابمواردی که دارای شتتخصتتیت

 (.1۸۳۳های بعد موکول کرد )حاجی زاده، الگوهای شخصیتی را به دوره
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 . آموزش کودک با ائمه و معصومین1۲

 ات است نیز شایسته باالتر سنین در و تساخ امامان آشنا نام با باید خردسالی دورۀ همان از را کودکان

 انجام اسالم حفظ راه در هایی کهو فداکاری ایثار و خدمات و خود امامان زندگی از فرازهایی به کودکان

 ضرتح چون القابی ذکر و احترام با برند،می معصومین را نام که هنگامی باید ترهابزر . یابند آگاهی اند،داده

 است ربهت کودکان برای همچنین، .فراگیرند را امامانشان و تکریم احترام نیز کودکان تا کنند یاد هاآن از امام و

 ا،هآن عقالنی درک تا شد متمرکز شادی و هیجان احساس بر خدا )ص( بیشتر رسول خاندان تولد روزهای در

 اساحس و کند تجربه نیز روزها این در کند،می تجربه خود جشن تولد در کودک که را لذتی و جذابیت مثل

 ژهوی مراسم کودکان برای عزاداری بوی و رنگ در ایام وفات امامان با باید نیز باشد و داشته نشاط و لذت

 داریم، دوست خیلی را خدا )ص( رسول خاندان ما چون بیاموزند؛ کی کود دوران همان از هاآن تا کرد برگزار

 (.1۸۱۱زده،باشیم )ولی غمگین ایشان سوگواری مایا در و شاد باید معصومین نیز شادی زمان در

 کودکان به دینی مفاهیم آموزش . اصول1۳

 سهولت . اصل1. 1۳

 یزشیشناختی، عاطفی وانگ توان باید کودکان، به دینی مفاهیم آموزش در که است این سهولت از اصل منظور

 از هدف زیرا کرد؛ پرهیز آموزشی روند گیری درسخت و خشونت روی،زیاده از و گرفت نظر در را کودکان

 نتقالا صرفاً نه و است دینی هایآموزه یادگیری به کودکان رغبت شوخ و برانگیختن دینی، مفاهیم آموزش

 و تحمیل به و نیازی سازگارند کودک فطرت با که هستند اموری دینی مفاهیم جا کهاز آن. های دینیآگاهی

 وا برای ایگونه به کودک فطری خالف خواست هاییآموزه که است زمانی گیریسخت ندارند، گیریسخت

آسان،  و سهل دینی هایآموزه و مفاهیم این، بر عالوه بپذیرد؛ اندیشه فکر و بدون را آن که شود تکرار و ترسیم

 مندهعالق دینی حقایق و مفاهیم به یادگیری را او کرده، فراهم کودک برای را الزم انگیزشی و درونی هایزمینه

 و دین اصل به نسبت را کودک دینی، مفاهیم آموزش امر گیری درسخت و خشونت که طورهمان سازد.می

 نابراین،ب. خواهد گذاشت باقی او لطیف روحیۀ در ناگواری پیامدهای و آثار کرده، آن بدبین بخشحیات تعالیم

 سخنان در السالمعلیهم معصومین ائمۀ است که مهم چنان کودک دینی مفاهیم آموزش در اصل این رعایت

سی خدا رحمت کند ک»فرمایند: میباره پیامبر در روایتی در این .اندسفارش کرده به آن را والدین خویش نورانی

چه در توان اوست بپذیرد و از را که فرزندش را در اعمال نیکش یاری دهد. سؤال شد: چگونه؟ فرمود: آن

 «.ها درگذردسختگیری
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 تدریج اصل .۲. 1۳

صل تدریج  ستعداد  و توان رعایت و ا صول  دیگر از آموزدانش ا ست  تربیت و تعلیم ا سان  .ا   ولدت زمان از ان

  خصوصیات   با رشد  از دوره هر در و ندارد عاطفی یکسانی  و ذهنی جسمی،  هایتوانایی سالی بزر  سنین  تا

 .شودمی ظاهر دوره آن ویژۀ

 به «اسراء» سورۀ از 1۱۱ کریمۀ در آیۀ خداوند که شد نازل پیامبر بر تدریجبه سال ۲۸ طول در قرآن کریم

 از را یاتشآ که و قرآنی» «تَنزیالً نَزَّلناهَّ وَ مُکْث عَلَی النَّاسِ عَلَی فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ قُرآنا وَ: »فرمایدمی اشاره نکته این

 درک سطح درنظرداشتن با قرآن .کردیم نازل تدریجهب را وآن بخوانی مردم بر درنگ با را آن تا کردیم، جدا هم

. باشد ممکن آنان برای آن پذیرش و فهم که ایگونه به بیان فرموده؛ را اسالم احکام مرور به مردم، فهم و

 آشنا ینید مفاهیم با آرامآرام و تدریجبه را هاآن و باشد تدریجی باید کودکان به دینی مفاهیم بنابراین، آموزش

 گیرینتیجه و کرده اکتفا روایت یک ذکر به تنها ما که دارد زمینه وجود این در هاییتوصیه اسالمی تعالیم در .کرد

 .کنیممی

 :فرمود که شنیدم( ع)باقر  محمد امام از: گویدمی فضالهبنعبدا)

 دخو حال به را او سستتپ. بگوید «االا) اله ال» بار هفت بخواهید او از رستتید، ستتالگیستته ستتن به کودک وقتی»

 محمد» بار هفت که دهید آموزش او به هنگام این در برستتد. روز بیستتت و ماه هفت و ستتال ستته ستتن به تا واگذارید

 محمد لیع ا) صلی » مرتبه هفت که بخواهید وی از گاهآن بگذارید، آزاد را او چهارسالگی  تا سپس . بگوید «ا) رسول 

 را خود چپ و راستتتت دستتتت کودک اگر وقت این در کنید. رها را او ستتتالگیپنج تا ستتتپس، و کند تکرار را «آله و

شخیص    او به را سجود  و رکوع سالگی شش  سن  در و بیاموزید او به را سجده  و دهید قرار قبله برابر در را او داد، ت

  و ورتص  بگویید او به شد،  تمام او سال  هفت وقتی پس. شود  تمام او سال  هفت تا کنید رهایش سپس . دهید آموزش

 (.۵۳۵: ۲1، ج 1۵1۵)حرعاملی، ....« (وضو برای آمادگی) بشوید را خود دست

شکل مرحله آموزه شد؛       های دینی باید به  شد عقالنی و درک کودک با شرایط ر سب با    به عنوان ای و منا

  هایاستتتدالل قالب رتوان دنمی دورۀ ابتدایی را در هاآن مانند و معاد توحید، خداوند، وجود هایآموزه مثال،

  اهیمو مف بیان شتتوند؛ آستتان و جذاب ستتاده، زبانی با باید بلکه داد؛ انتزاعی آموزش مفاهیم و عقالنی پیچیده

سفی  براهین انتزاعی، ستعداد  کرد موکول هاییدوره به را منطقی و فل   موزانآ دانش در هاآن فهم برای الزم که ا

 .باشد آمده پدیده
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 استمرار و مداومت . اصل۳. 1۳

  که دانستتت استتالم نظر از دینی هایآموزه مداومت و مالزمت دوران توانرا می نوجوانی و کودکی دوران

شته  نظارت امر این بر مربیان و باید والدین   صادخ  امام از روایت یک ذکر تنها به بارهاین در. کنند هدایت و دا

 وَ الحَاللَ یَتَعلَّمُو سنِینَ  سَبعَ  الکتابِ یَتَعلَّم وَ سِنیَن  سَبْعَ  یَلعَبُ اَلغُالمُ:»فرمودند  که کنیممی بسنده  السالم( )علیه

  بیندب خواندن آموزش باید سال  هفت مدت به و کند بازی سال باید  هفت مدت به کودک» «سِنینَ  سَبْعَ  الَحرام

 .«شود داده حرام و حالل تعلیم سال باید هفت مدت به و

سیار   ب دارای اهمیت کودکی دوران در دینی مفاهیم آموزش که شود می ی استفاده اسالم  روایات از بنابراین،

ست.  باالیی   یچندان امید تواننمی سالی بزر  در آموزش نپذیرد، به انجام دوران این در دینی هایآموزه اگر ا

 و ذهنی رستتاختا دورۀ بودنطوالنی و ستتویی از کودک به دینی هایآموزش آموزه اهمیت عبارتی، به داشتتت؛

سان  روانی کودکی ستمرار  دیگر، سوی  از ان   این از. طلبدمی کودک را به دینی مفاهیم آموزش در مداومت و ا

 و شتتتاب از و داد انتقال کودک به را اعتقادی کودک، مفاهیم روانی تحول و عقلی رشتتد موازات به باید رو،

 .کرد پرهیز این امر در موردبی فشار

 گیری. نتیجه1۴

های زندگی است که سعادت دنیوی و اخروی انسان را در پی دارد. در این تحقیق پس    ترین جنبههمدین م

سی  شتن آموزش مفاهیم دینی به زمان بلوغ، عواقبی در      های انجاماز برر سیدیم که واگذا شده، به این نتیجه ر

آغاز تولد به شتتیوۀ غیرمستتتقیم  های های دینی باید از همان ستتالقابل جبران استتت. آموزهپی دارد که گاه غیر

ای ملموس مطرح شتتود که برای کودک قابل درک بوده و به شتتکل بنیادی و  انجام گیرد و آن مفاهیم به گونه

 ای در وجود کودک نهادینه شود. ریشه

ست، از پرداختن به      شناختی کودک در این مرحله که عینی ا شد  نباید این نکته را فراموش کرد که بنا به ر

کردن صفات جاللی الهی، جلوگیری شود تا ترس و بیم در وجود کودک ریشه ندواند و    ل انتزاعی مطرحمسای 

ستان، بازی ونمایش از            شعرگونه، دا ستفاده از زبان  شکل بگیرد. ا ست از خداوند و دین در وی  صویری در ت

 مک کند.تواند در درک مفاهیم به کودک کها برای تربیت دینی کودک است که میبهترین راه
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 نامهکتاب
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 معنویت در شعر کودک براساس نظریة آگاهی ارتباطی
 

 1فرزهرا جالئی

 ۲میسمیرا قیو

 چکیده

های ایرانی، معادل مفاهیمی چون مذهب، عبادت، مفهوم معنویت در عرف جامعه و حتی در بسیاری از پژوهش

نویت، ها با محور معهای آنپردازان غیرایرانی و نتایج پژوهشکه با بررسی آثار نظریهارتباط با خدا و غیره است. حال آن

ان تر خواهیم رسید. در میتر و جامعاین مفهوم و ضرورت نگاهی گستردههای ارائۀ یک تعریف مشخص از به پیچیدگی

معرفی کرده است که طی آن چهار ارتباط اصلی « آگاهی ارتباطی»ای را با عنوان پردازان این حوزه، ربکا نای نظریهنظریه

ا ط با محیط یا جهان و ارتباط بشمرد: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباهای معنویت کودکان برمیرا از مشخصه

ای از شعرهایی که در زمرۀ ادبیات دینی کودکان شود. در این پژوهش قصد داریم با مطالعۀ مجموعهچه خدا نامیده میآن

ها به این چهار تعامل بپردازیم. همچنین، به دنبال پاسخی برای وجوی میزان توجه سرایندگان آنگیرند، به جستقرار می

تر توان در این شعرها ارتباطی بین میزان پرداختن به چهار تعامل یادشده و ارائۀ محتوایی جامعل باشیم که آیا میاین سؤا

دهد که تعداد آثار ادبی معنوی کودکان های این پژوهش نشان میسازی رشد معنوی کودکان یافت؟ یافتهدر جهت زمینه

هایی یافت که جامع هر ها نمونهتوان در میان آناست، با این حال می اند، بسیار اندککه به این چهار تعامل پرداخته

در  کهاند. همچنین، آثار متعددی وجود دارند که بدون آنها برقرار کردهچهار تعامل بوده و پیوند قابل قبولی میان آن

رشد معنوی او را ب، زمینۀ ها برای مخاطوهلۀ اول و با نگاهی عرفی اثری معنوی محسوب شوند، با تقویت این تعامل

 اند.کرده فراهم

 

 آگاهی ارتباطی، ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با دیگری، ارتباط با محیط، شعر کودک، معنویت ها:کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

شگاهی، معموالً معادل مفهوم مذهبی در باور عمومی و حتی گاه در گفتمان معنویت، بودن  های علمی و دان

ان  توشتتود. چنین برداشتتتی را از عناوین بستتیاری از مقاالت فارستتی می و عبادت و ارتباط با خدا قلمداد می

سانی فهمید. ربکا نای و دیوید هی در مقاله به سایی معنویت کودکان؛ چگونه می   »ای با عنوان آ دون توان بشنا

شروع کرد؟  شناخت  الف(، غلبۀ تئوری 1۱۱۱« )یک نقطۀ آغاز  سال    های رشد  سی  ی در حوزۀ ایمان را که طی 

دانند.  اند، تا حدودی مسبّب این برداشت می  مطرح شده  ۵، و اوسر ۵، فاولر۸گذشته توسط افرادی چون گلدمن  
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شناختی که منجر به ایمان می آن شده و        ها میان  ست، تمایز قائل  شناختی که دربارۀ ایمان و مذهب ا شود و 

کنند که بخش  شتتمرند. همچنین، در ادامه اشتتاره میمان و مذهب برمیشتتناخت دوم را در واقع، بخشتتی از ای

 استت و کمتر به  های اخیر متمرکز بر ارتباط با خدا بودهها دربارۀ رشتد معنوی کودکان تا ستال  اعظم پژوهش

 (.  1الف:  1۱۱۱شود )نای و هی، ای پرداخته شده است که منجر به ایمان میشناخت و زمینه

.  شود نظران این حوزه احساس می تعریفی مشخص از مفهوم معنویت در میان صاحب   ضرورت رسیدن به  

 نویسد:  ای دربارۀ بازسازی مفهوم معنویت در رابطه با کودکان میهریس در مقاله

های گوناگون استتت که برخی متقاعدکننده هستتتند،  گوید، معنویت واژۀ پرپیچ و خمی با تعریفکه پالمر میچنان

شاره می   کنایه برخی ظریف و ستریت نیز ا کند که در مورد تعریف معنویت اجماعی  دار و برخی واقعاً خطرناک! گرین ا

وجود ندارد. من نیز پس از بررستتی متون مرتبط با معنویت، کمبود یک تعریف مشتتترک را احستتاس کردم )هریس،    

۲۱۱۳ :۲.) 

المللی معنویت کودکان به این موضتتوع  های ژورنال بینژاکلین واتستتون نیز در ستترمقالۀ یکی از شتتماره 

شاره می  داند.  دهد، دخیل میکند و ذهنیت فردی هر شخص را در تعریفی که آن شخص از معنویت ارائه می  ا

این   ایرغم گوناگونی تعریف معنویت در سطح فردی، برای ما، آموزگاران و مربیان حرفه علی»نویسد:  وی می

شترکی از زمینه    شتن درک م ستیم، اهمیت دارد   حوزه، دا شغول به فعالیت ه سون،  « ای که در آن م :  ۲۱1۵)وات

۲ .) 

در نظریۀ دیوید هی و ربکا نای که بخشتتتی از مبنای پژوهش حاضتتتر خواهد بود، معنویت یک شتتتکل              

عارض  تر، و نه در تاز آگاهی انسان در نظر گرفته شده است. با این رویکرد، معنویت مفهومی گسترده« طبیعی»

  ویژه در مطالعات مرتبط با کودکان بسیار اهمیتبودن است. رویکرد طبیعی به معنویت، به اری و مذهبیبا دیند

کردن دایرۀ مطالعه، کودکان را نیز که هنوز  دارد؛ زیرا اوالً تمایز مفهوم معنویت از عبادت و مذهب، با گستتترده

ی کودکی با طبیعت را در نظر آوریم که به خوانشتتود و ثانیاً، اگر همپیروان رستتمی ادیان نیستتتند، شتتامل می 

بهترین صورت در نظریات ژان ژاک روسو و در پی آن، نظرگاه رمانتیسم جلوه کرده است، تجلی معنویت در     

اشتتاره کرد که   1توان به این گفتۀ نوالیسجا که میتر خواهیم یافت، تا آنتر و پررنگطبیعت کودکان را اصتتیل

(. بنابراین  ۳۱: 1۸۳۳)به نقل از جعفری، « دگی و زودباوری کودک نیاز هستتتستتابرای بررستتی طبیعت به»

 اهمیت تمرکز بیشتر مطالعات معنویت بر این گروه مشخص خواهد شد.

های فارستتی این حوزه، نگاه عرفی به مذهب و دین که پیش از این گفته شتتد، در میان پژوهشطور همان

                                                           
1 Novalis 
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های  بررسی داستان»ای با عنوان ( در مقاله1۸۱1سانی مانند محمدی )کامالً مشهود است. گرچه در این میان، ک 

شر  سال   دینی کودکان و نوجوانان منت ساخت و پرداخت و   1۸۳۵-1۸۳۱های شده بین  از نظر کیفیت محتوا، 

پردازند، گاهی  شناسی این نوع نگاه در ادبیات داستانی دینی کودکان در ایران می   به آسیب « کیفیت زبان و بیان

«  یحس دینی به سبک کودک»های فارسی هستیم؛ مانند مقالۀ شاهد اشاراتی به ابعاد ارتباطی کودک در پژوهش

ها یا  بودن نگاه کودکان به واستتتطۀ درک فیزیونومیک آن     تر( تألیف عبدالعظیم کریمی که در آن از دینی   1۸۳۱)

سخن    همان پیوند بی سطۀ کودک با طبیعت و نیز تا حدی با دیگران  ست. با این حال، در هیچ وا یک از   رفته ا

  ستتازیهای موجود، نظریۀ آگاهی ارتباطی و نقش چهار بعد ارتباطی کودک در رشتتد معنویت و زمینهپژوهش

 رشد دینی او مد نظر قرار نگرفته است.

شده و می   دربارۀ ارتباط هنر و ادبیات با معنویت، مقاله شته  ستفاد های فراوانی نو از هنر   هتوان گفت تأثیر ا

یات در آموزش  کار استتتت. اغلب پژوهش    وو ادب قابالن تأثیر        پرورش معنوی غیر یت این  به کمیت و کیف ها 

پردازند، نه به اثبات آن. مارک پایک در مقالۀ خود با اشتتاره به نظریات هایدگر و همچنین، تئوری دریافت  می

توانند از طریق ادبیات به خوانندگان می»وید: گنامد و چنین میدر ادبیات، خواندن را نوعی موهبت معنوی می

ستتتمت درکی از وجود حرکت کنند؛ به این صتتتورت که خود را مقابل اثر قرار دهند و در ارتباط و مواجهه           

های مرتبط با   (. به همین جهت، پیوند میان پژوهش    ۳: ۲۱۱۵)پایک،   « شتتتناستتتانه با آن زندگی کنند...      زیبایی 

 ند دارای اهمیت باشد.توامعنویت و آثار ادبی می

( برای  1۸۳۱تا  1۸۱۱ای هفتادساله )از سال پژوهش حاضر به بررسی شعرهایی پرداخته است که طی دوره

از ستتوی مؤستتستتۀ فرهنگی و  1۸۳۳که در ستتال نان و پروانه کودکان ستتروده شتتده استتت و در کتابی به نام 

فراوان از   هایدادن نمونهدستل انتخاب این کتاب بهاند. دلیانتشاراتی محراب قلم انتشار یافته است، گرد آمده

های دور های شعر دینی از سال  آمدن نمونهشعرهای مذهبی ویژۀ کودک و نوجوان در یک مجموعه و نیز گرد 

شکل    ست که در  صلی پژوهش ب تأثیر نبودهدهی ادبیات دینی امروز کودکان جامعۀ ایران نیز بیا ر اند. تمرکز ا

های خدا، وصف خدا، یاد خدا، قدرت خدا، دوستی    های خدا، آفریدهبا موضوع خداوند، نشانه  شعر   ۵۱تعداد 

ضوعاتی          ست. بنابراین، به مو شکرگزاری ا سوی خدا، دعا و راز و نیاز و  ضایت خداوند، رفتن به  با خدا و ر

ن  ایم. دلیل ایپرداختهشوند، ن مثل قرآن، دوازده امام، اذان و غیره که به شکل مشخص به دین اسالم مربوط می   

شیوۀ انتخاب، عمومیت مفهوم خدا در میان ادیان و ملل مختلف است که با نگاه جهانی بخش نظری هماهنگ   

های دیگر همین های بهتر، گاه به اشتتعاری از بخشخواهد بود. در عین حال، به منظور مقایستته و ارائۀ نمونه
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ه اند که از سوی گردآورندمچنین، شعرهایی مد نظر قرار گرفتهکتاب و نیز منابع جدیدتر اشاره خواهیم کرد. ه 

 اند.مشخص شده« ج»یا « ب»با قید گروه سنّی 

  1«رتباطیآگاهی ا»تمرکز اصلی این مقاله در تحلیل شعرهای کودکانه، بر بخشی از نظریۀ ربکا نای با عنوان 

ن، در مقاالت مختلف و کتاب مشترک او  گر و پس از آخواهد بود که به تفصیل در رسالۀ دکتری این پژوهش  

با دیوید هی آمده است. در نظریۀ آگاهی ارتباطی به رابطۀ کودک با خود، دیگران، محیط و خدا به عنوان یکی 

 پردازیم.  های معنویت او میاز مشخصه

 . مبانی نظری۲

یم، در تعریف مفهوم  دیوید هی و ربکا نای نیز مانند نویستتتندگانی که در مقدمه به نامشتتتان اشتتتاره کرد     

 کنند:شده برای این مفهوم اشاره میمعنویت، به تنوع تعاریف ارائه

ای ندارد و بهترین راه رستتتیدن به درک مفهوم آن، بررستتتی  مانند همۀ کلمات جالب، معنویت نیز تعریف ستتتاده 

ستفاده  ست که از این کلمه می ا سانی  هایی ا ه ه طبیعت معنوی دارند؛ بکنیم کحبت میص شود. در یک طرف طیف، از ک

شتتود؛ مثالً نستتبت به شتتعر یا موستتیقی   این معنا که نوعی ظرافت در آگاهیشتتان نستتبت به محیط اطرافشتتان دیده می

فرضی دربارۀ اعتقاد رسمی یا غیررسمی این افراد به یک دین یا مذهب حساسیت بیشتری دارند. در این مورد هیچ پیش

شتتتود که در یک تجربۀ عارفانه به وحدت وجود          طیف، فرد معنوی به کستتتی گفته می  وجود ندارد. در منتهاالیه دیگر    

 (.۲ب:  1۱۱۱رسیده است )هی و نای، 

های معنویت وجود    کنند، با وجود تنوع فراوانی که در تعریف   طور که هی و نای نیز در ادامه اشتتتاره می   اما همان   

شتراک دارد، می ضور     ت. از آنها یافهایی را میان این تعریفتوان ا سر طیف مذکور، به نوعی آگاهی و ح جا که هر دو 

چه غیر از خود  کند، گمان ما بر این است که معنویت به طور عمومی با آگاهی و انعکاس فرد از خود و هر آناشاره می

 )همان(.  « است، مربوط است

ارائۀ یک  هایه بیان دشواریتفصیل بربکا نای در بخشی از رسالۀ دکتری خود دربارۀ معنویت کودکان، به

نظران پردازد. وی پس از اشاره به اکثر تعاریفی که توسط صاحبتعریف دقیق و مشخص از مفهوم معنویت می

شمرد و خود از ارائۀ تعریف همراه با جزئیاتی که این حوزه ارائه شده است، کمبودهای این تعاریف را برمی

ای از یژگیو»کند: اع کرده و به ارائۀ مفهومی کلی از معنویت اکتفا میاش قرار بگیرد، امتنمبنای طرح پژوهشی

(. نای 11۱: 1۱۱۳)نای، « ها در عمق تجربیات ماستزندگی بشر که دربرگیرنده و مرتبط با معناها و معرفت

یت، ن به معنوکردن واژۀ کودکاکه با اضافهکند و عالوه بر اینای را به مسأله پیشنهاد میدر ادامه رویکرد تازه

                                                           
1 Relational consciousness 
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تعدادی مقولۀ »کند، در عوض، ارائۀ تعریفی مشخص از این مفهوم به ارائۀ مفهوم مورد نظرش را محدودتر می

پردازد. شرح این مقوالت در همین رساله ( می1۲۳)همان: « تواند نمود یابدها معنویت میاصلی که از طریق آن

از  تفصیل آمده وبه همراه دیوید هی تألیف کرده است، بهها و کتاب مشترکی که ربکا نای و همچنین، مقاله

آید و وی به عنوان نتیجۀ چه از مجموع مباحث نای به دست میگنجایش مقالۀ حاضر خارج است؛ اما آن

توان می»است که مبنای اصلی مقاله حاضر قرار گرفته است. « آگاهی ارتباطی»کند، نظریۀ پژوهش خود ارائه می

یعت معنویت کودکان را در قالب یک نوع خاص از آگاهی توصیف و بازنمایی کرد؛ آگاهی که بخش اعظم طب

پردازان تر هم نظریهکند که پیش(. نای در پژوهش خود اشاره می۲۸۸)همان: « نامیمما آن را آگاهی ارتباطی می

 اند:متعددی به موضوع ارتباط در حوزۀ معنویت توجه کرده

که داند؛ اول نیاز کودک به اینفردی میز دو طریق معنویت کودکان را مشتتتروط به روابط میان( ا1۱۱۱مثالً اریکر )

بیات  ستاالنی که آمادۀ شتنیدن تجر  اش را با تجربیات دیگر کودکان مرتبط ستازد و دوم ارتباط با بزر  تجربیات معنوی

های  ساسیت  دهندۀ حد و تجربیاتی را که تشکیل کنمعنوی کودکان هستند ... استارکینگز صراحتاً به این مسأله اشاره می     

هایی که لزوما ویژگی دینی داشتتتته باشتتتند. بیان این         داند، نه آن  های روزمره می معنوی کودک هستتتتند، همان ارتباط   

ام. به نویسندگان به موضوع مورد بحث ما نزدیک است؛ اما دقیقاً آن چیزی نیست که من در آگاهی ارتباطی طرح کرده    

های معنویت به ها را یکی از ویژگیکه این ارتباطاند، نه اینها جای دادهها معنویت را در دل این ارتباطرسد آننظر می

تر از طریق آگاهی کودک از ارتباطش با خود، با محیط  ها معنویت کودک را به شکل گسترده  حساب آورند. بنابراین، آن 

 (.۲۳1-۲۳۲کنند )همان: ررسی نمیشود، بچه که خدا نامیده میطبیعی یا هر آن

دهد. وی در نظریۀ آگاهی ارتباطی خود، عناصری را در این نوع بررسی دقیقاً کاری است که نای انجام می 

 کند که به عنوان الگویی برای توصیفها و پیامدها معرفی میها، شرایط، فرآیندها، استراتژیپنج دستۀ زمینه

، به چهار نوع ها نیز هستنوعی پایۀ بررسی باقی دستهها که بهوند. دستۀ زمینهمعنویت کودکان به کار گرفته ش

شود، ارتباط با دیگران، ارتباط با دنیا و محیط اطراف چه خدا نامیده میکند: ارتباط با آنارتباط کودک اشاره می

توانند تنهایی، میه به(. به گفتۀ نای، همۀ عناصر در ترکیب با هم و ن۲۵۳-۲۵۱و ارتباط با خود )همان: 

 (. ۲۵1های معنویت کودکان را تحت عنوان آگاهی ارتباطی توصیف کنند )همان: ویژگی

ها نیز هستند و همچنین، جلوۀ این چهار ارتباط در نوعی مبنای بررسی دیگر دستهها بهجا که زمینهاز آن

یابند، های میدانی نمود میپرداخته، در بررسیها ها چنان که نای نیز به آنادبیات مشهودتر است و دیگر دسته

 مقالۀ حاضر براساس این بخش از نظریۀ آگاهی ارتباطی شکل گرفته است.

سد نظریۀ مذکور دربارۀ معنویت کودکان، با نظریات مختلف در حوزۀ روان به نظر می سی کودک نی   ر ز  شنا
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سب دارد و از این منظر می  شد، همان تنا سالۀ خود  که خود این پژوهشور طتواند جالب توجه با گر نیز در ر

 کند:اشاره می

کند که   کند، چنین بیان می  ( هنگامی که از تئوری یونگ در مطالعات کودک خود استتتتفاده می       1۱۳۸مثالً نیومن ) 

 رستالمت معنوی کودک در وهلۀ اول به ارتباط خوب او با مادر بستتگی دارد؛ چون از طریق رابطۀ روانی کودک با ماد  

شکل می   ست که درک او از خود  ست که معنویت او پایه  ا ساس همین درک ا -شود... نظریۀ رابطه ریزی میگیرد و برا

وضتتتوح صتتتحبت  ستتتالی بههای دوران کودکی برای معنویت در دوران بزر ریزی روانی ارتباطشتتتی نیز دربارۀ پایه

 (.۲۳۸)همان: « کند...می

 . بحث و بررسی۳

ا  هبه مبانی نظری مذکور، به بررستتتی چهار ارتباط اصتتتلی که نای در دستتتتۀ زمینه در این بخش با توجه

پردازیم و ذیل عناوین ارتباط با پرداخته می نان و پروانهشده از مجموعۀ  های انتخاببرشمرده است، در نمونه  

 . شاره خواهیم کردهای مرتبط با هریک اخدا، ارتباط با دیگری، ارتباط با محیط، و ارتباط با خود به نمونه

 . ارتباط با خدا1. ۳

اند و تمرکز اصلی  های مورد بررسی در این پژوهش از مجموعۀ اشعار دینی انتخاب شده جا که نمونهاز آن

ست که به نحوی با خداوند در ارتباط     ما بر بخش ضوعی کتاب بوده ا ست مو عد اند، طبیعتاً این بهایی از فهر

ها برای   درصتتتد از نمونه  ۳۸شتتتود. در ظر، حداقل در ستتتطح ظاهری، دیده می    ارتباطی در همۀ آثار مورد ن   

های او در طبیعت کمک  دادن هستتتی، چگونگی و نیز صتتفاتی چون مهربانی خداوند از آیات و نشتتانه نشتتان

صیه می      ست؛ یعنی به کودک تو شده ا شانه های او را در طبیعت   کنند که اگر میگرفته  خواهد خدا را ببیند، ن

هایش نظر کند و   اش را بداند، به مهربانی آفریده     خواهد میزان مهربانی  وجو کند یا برای مثال، اگر می   جستتتت

 بداند که مهربانی خداوند بسیار بیشتر است.  

 بر هر کجا که رفتم

 جادیدم تو را در آن

 در کوه و دشت و صحرا

 های زیبا ...در باغ

 بر هر کجا که رفتم

 دیدم نشانی از تو

 این جهان داشت هر چیز
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 راز نهانی از تو

 بر هر کجا که رفتم

 دیدم تو را خدایا

 پس هرچه هست از توست

 1( 1: 1۸۳۳ای خالق توانا )آقابابایی، 

دادن  لهایی در شکها آنکند، از میان این سرودهبا توجه به نقل قول استارکینگز که نای نیز به آن اشاره می 

اند که تجربیات روزمرۀ کودک را با مقصد ارتباط   معنویت کودک شوند، موفق  ساز یک ارتباط معنادار که زمینه

 هایی مانند:جا ارتباط با خدا( پیوند دهند. از این نظر، اشعاری مانند سرودۀ فوخ یا بیت)در این

 ست فرزندخدا در پاکی و نیکی

 ها خداوندبود در روشنایی 

 (۵۵: 1۸۳۳آبادی، )دولت

 هایی مانند:که پارهشکیل این ارتباط چندان موفق دانست، در حالی را شاید نتوان در ت

 تر از مادرمهربان 

 تر از بابامهربان 

 تر از آبیمهربان 

 هابا تمام ماهی 

 (۵۵: 1۸۳۳نژاد، )شعبان 

شبیه به دلیل ملموس   ها به تجربیات معمول و روزمرۀ کودک، ارتباط معنادارتریبودن آنها و نزدیکبودن ت

از ناصر کشاورز است     « تو چه هستی؟ »های موفق در مجموعۀ مورد بررسی، شعر   کنند. یکی از نمونهرا بنا می

وگوی ساده و صمیمی،   شده، در یک گفت که از معدود اشعاری است که بدون استفاده از مضامین تکراری یاد    

 بدون واسطه به ارتباط کودک و خدا پرداخته است:

 تنگ هستمتا کمی دل 

 نویسمچیزهایی می 

 شوم همراه با تومی 

                                                           
 اند.انتخاب شده نان و پروانهاند، از مجموعۀ آمده 1711تمام اشعاری که در متن مقاله با ارجاع به نام شاعر و سال 1 
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 (.۵۱: 1۸۳۳روی خط خودنویسم... )کشاورز،  

های خدا برای رسیدن به شناخت و سپاسگزاری      کردن طبیعت و آفریدهاین نکته قابل ذکر است که واسطه  

شعار   اکثر ا بودن رویکردخورد. نقدی که بر تکراریاز او، روشی است که در آیات قرآن کریم نیز به چشم می   

ساالنۀ   مجموعه وارد است، صرف برگرفتن این روش برای ارتباط با خدا نیست؛ بلکه نگاه و زاویۀ دید بزر    

نداشتتتن با مخاطب کودک، ارتباط مورد نظر را برای وی ایجاد  راوی در این شتتعرهاستتت که به دلیل تناستتب

شعرهایی مثال آورد که ماه کند. در مقابل، مینمی شۀ      قلّکامۀ نتوان از  سرکلی صفحه ابتدایی خود با  سالم   »در 

شاره به آفریده    کند و در آنچاپ می« خدای مهربون شابه؛ یعنی ا شی م های خداوند برای ارتباط با او ها از رو

استفاده شده است؛ اما چرخشی که در زاویۀ دید، زبان و لحن راوی اتفاخ افتاده است، با مخاطب تناسب دارد 

رتباط مناسب میان کودک با خداوند مؤثر است. در یکی از این اشعار از زبان ابر آسمان خطاب به و در ایجاد ا

 خوانیم:  خداوند می

 بارون دارم توی دلم

 دی ببارم؟اجازه می 

 گرمه هوا روی زمین 

 (.1: 1۸۱۵هزار تا منتظر دارم... )کشاورز،  

 . ارتباط با دیگری۲. ۳

شعار مو    1۳تنها در  صد از ا ست؛ به      در شده ا شاره  رد بحث به فرد یا افراد دیگر جامعۀ پیرامون کودک ا

شعر اثرگذار بوده طوری که آن شود که هنگامی که     ها در روایت نهفته در  ست توجه  اند. در این بخش الزم ا

«  مردم»ها هستند و او در برخی موارد خود کلمۀ گوید، مقصود او دیگر انساننای از رابطه با دیگران سخن می 

ط و بندی ارتباط با محی   برد. بنابراین، اشتتتیا و طبیعت و غیره در این دستتتته     را نیز برای این منظور به کار می  

ساب می  سان     طبیعت به ح ست؛ بلکه ارتباط با ان صود از دیگری هر چیزی غیر از خود نی یگر  های دآیند و مق

 مورد نظر است.  

شته      در میان معدود آثاری که در مجموعۀ مورد بحث شاره دا ضور دیگری ا اند، مادر و پدر، خواهر،  به ح

خورند و در این میان، مادر و پدر به ترتیب، بیشترین   ها، مردم و خانواده مصادیقی هستند که به چشم می   بچه

با دیگری نیستتت. در نیمی از  « ارتباط»اند. حضتتور دیگری نیز در این شتتعرها اغلب به معنای تکرار را داشتتته

شعاری ک  شده    ه دیگری در آنا صرفاً نام برده  ضور دارد، فرد یا افراد  شکل نگرفت اند و ارتباطی با آنها ح ه  ها 
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ست )همان:   شعر    ۵۵-۵۳ا شعار مانند  آبادی نقش  سرودۀ پروین دولت « وبوی گلخدا، در رنگ»(. در برخی ا

دهد  وجواب به کودک ارائه میسالی است که پیام مورد نظر شاعر را در قالب یک سؤال    این دیگری تنها بزر 

سخن    توان گفت فرقی نمیو می سایه یا حتی یک کتاب  شعر، پدر، معلم، هم گو  کند اگر به جای مادر در این 

 را قرار دهیم: 

 به مادر گفتم: آخر این خدا کیست؟

 که هم در خانۀ ما هست و هم نیست؟ ... 

 به من آهسته مادر گفت: فرزند 

 (.۵۵: 1۸۳۳آبادی، یک چند ...)دولت خدا را در دل خود جوی 

نمایانند؛ برای مثال، در نمونۀ زیر  تر و معنادارتر بازمیشتتعرهایی نیز هستتتند که حضتتور دیگری را پررنگ

ستفاده از عواطف و تجربه    ستان او و       شاعر با ا صدای او، لمس د سۀ مادر،  شنا برای مخاطب؛ مانند بو های آ

 کند:  ی ایجاد میخوبغیره ارتباط مورد نظر را به

 مادر بیا که خواب

 چشم مرا گرفت

 در زیر پلک من

 آهسته جا گرفت

 با دست مهربان

 دست مرا بگیر

 ام بدهیک بوسه

 از من دو تا بگیر

 در گوش من بگو

 با آن صدای خوش

 ای  آرام قصه

 با آن صدای خوش:

 یک مادر و پدر»

 های خوببا بچه
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 در یک جهان پاک

 (.1۱۱: 1۸۳۳انوش، )کی« با یک خدای خوب

ی  اثر مصطف« هدیۀ خوب خدا»های حضور دیگری و ارتباط با او در میان این اشعار، یکی از بهترین نمونه 

 دوست است:  رحمان

 من خواهری دارم که مثل گل قشنگ است

 ورنگ استآبمثل عروسک کوچک و خوش 

 کشد پررسم پر میوقتی به خانه می 

 تر ...تا خانۀ آغوش من مثل کبو 

 ها دوست دارممن خواهرم را مثل گل 

 (.1۱۲: 1۸۳۳دوست، این هدیۀ خوب خدا را دوست دارم )رحمان 

 . ارتباط با محیط۳. ۳

طور که در بخش ارتباط با خدا اشاره شد، طبیعت در اشعار مرتبط با خداوند نقشی مکرر داشته و همان

شده در این اشعار است. رویکرد شاعران؛ اما در موارد تهکارگرفهای بهها و تشبیهمضمون بسیاری از توصیف

ده بو« بر  درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتریست معرفت کردگار»زیادی، تکرار همان مضمون 

های طبیعت و اشاره به آیه بودن آن برای توان گفت این رویّه؛ یعنی توصیف زیباییاست تا جایی که می

دیک شده است. اگرچه این مضمون نه مربوط به دین و آیین خاصی است و نه نوپدید و خداوند، به کلیشه نز

و  گوید، باوری عرفانیکه صدای خدا به واسطۀ طبیعت با ما سخن میاین»تازه است و به قول آیزایا برلین 

ن تریعت کوچکجا سخن از این است که ارتباط واقعی کودک با طبی(؛ اما در این۱1: 1۸۳۵)برلین، « کهن است

 جوش جاندارانوشباهتی با این نگاه حکیمانه ندارد و همراه بازی و شیطنت، هیجان و ترس و توجه به جنب

طبیعت است. در این بخش نیز توجه به این نکته الزم است که صرف حضور طبیعت و محیط در شعر و اشارۀ 

ه مخاطب گیرد کجا شکل میانجامد. ارتباط آنمیگیری ارتباط نها، به شکلها و تشبیهشاعر به آن در توصیف

اند پیوند خوکند، با دنیای ادبی اثری که میکه استارکینگز بیان میطور بتواند تجربیات روزمرۀ خود را همان

کردن به طبیعت و برشمردن دهد و از این طریق طبیعت و محیطی که در شعر آمده را به نوعی لمس کند. نگاه

های آن و از این طریق به یاد خدا افتادن تجربۀ روزمرۀ کودکان نیست. همچنین، توجه به این اییجزئیات و زیب

توان در ارتباط واقعی کودکان با مفهوم را که همۀ اجزای طبیعت در حال ذکر و عبادت خداوند هستند، نمی
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 اشاره شده است: دوست به آن رحمان« نغمۀ فصل بهار»که در اشعاری مانند طبیعت یافت، حال آن

 بر همه جا، کوه و دشت

 هر گیاه 

 ایگوشه 

 غنچۀ لب را گشود 

 زبانبی 

 دهان بی

 (.  1۲۱: 1۸۳۳دوست، خالق خود را ستود )رحمان

ای این مضمون نیز عالوه بر عدم ایجاد ارتباط ارتباط کافی با مخاطب یکی دیگر از مضامین تکرارشونده

آمده است و بار دیگر یادآور مضمون تکرارشوندۀ  نان و پروانهز از کتاب است که در بخش دعا و راز و نیا

 است:...« نالید/ عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغی به صبح می»

 دیدم نشسته، گنجشکی زیبا

 بر روی شاخه، آرام و تنها

 کرد در آن صبح زودوجیک میجیک

 (.1۲۵: 1۸۳۳گویی که او هم فکر خدا بود )ابراهیمی، 

آن را   تر کرد وتوان ارتباط با محیط و طبیعت را از طریق تجربیات روزمرۀ کودکان پررنگ      در حالی که می  

 ها همراه ساخت:  های ملموس آنها و هیجانها و حتی ترسها، شیطنتبا بازی

 گرفتم دست بابا

 گذشتم از خیابان

 هوا ابری شده من

 دویدم زیر باران

 صدای رعدوبرقی

 کرد روشنهوا را 

 کشیدم جیغ و آمد

 صدایی در سر من
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 ای گفت:پدر با خنده

 نترسی جان بابا،»

 خدا با دوربینش،

 (.1۸: 1۸۱1دادی، )ا)« گرفته عکس ما را

آمده است؛ مثالً در شعرهایی با موضوع      نان و پروانههای دیگری از کتاب این تجربیات ملموس در بخش

ته در این پژوهش، بررسی نشده است؛ اما به دلیل عینیت و آشنایی موضوع       گفکه به دالیل پیش« وسایل نماز »

 (.۸۵۵-۸۵۳: 1۸۳۳توان یافت )حداد، های خوبی را در آن میشعرها برای کودکان نمونه

 

 . ارتباط با خود۴. ۳

ه بترین بعدی که در اشعار مورد بررسی به آن پرداخته شده است، خودآگاهی باشد. با توجه رنگشاید کم

دک، شود، چندان دور از انتظار نیست که خود کوگویی که در بیشتر این آثار دیده میساالنه و مستقیمنگاه بزر 

اش جایی در این بین نداشته باشد. راوی اکثر ها و نیازهای واقعیها، توانمندیبا احساسات، عواطف، ضعف

ور که طتر بیان کند؛ نگاهی که همانبا زبانی سادهسالی است که سعی کرده نگاه خود را اشعار در واقع، بزر 

که تا  هاییهای قبلی اشاره شد، با تجربیات ملموس کودک شباهت چندانی ندارد. بیشترین بخشدر بخش

هایی هستند که حضور دیگری در شعر راه یافته است و اند، همان بخشحدودی به خود مخاطب نزدیک شده

خدای »برای شناخت خود او و عواطف و نیازهایش شده است؛ مانند شعر ارتباط کودک با دیگری راهی 

کند و طی محمود کیانوش که پیش از این آمد و در آن راوی در نقش کودک، مادر خود را خطاب می« خوب

طلبی، میل به شنیدن قصه و این خطاب نیاز او به حضور مادر، احساساتی که نسبت به او دارد، نوازش

توان ناصر کشاورز را می« تو چه هستی؟»همچنین، شعر توان دید. های خوب و آرام را میصهدادن قترجیح

گری و ای موفق در بازنمایاندن خودآگاهی راوی کودک قلمداد کرد. ذهن پر از سؤال یک کودک، پرسشنمونه

 اند:خوبی در این ابیات انعکاس یافتهتخیالت او دربارۀ مفهوم خدا به

 گ هستمتنتا کمی دل

 نویسمچیزهایی می

 شوم همراه با تومی

 روی خط خودنویسم
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 روز و شب هستی تو با من

 جاتوی هرچه هست این

 در همین دستی که دارد

 نویسد شعر ما رامی

 تو چه هستی؟ ماه و خورشید

 آسمان، یا این زمینی؟

 دانم چه هستی؟من نمی

 هرچه هستی بهترینی

 من تصاویر عجیبی

 دارم از تو توی ذهن

 یک مانند تو نیست هیچ

 (.۵۱: 1۸۳۳واقعاً من شرمسارم... )کشاورز، 

در پایان باید گفت برخالف تأکید نای بر این مطلب که همۀ عناصر نظریۀ آگاهی ارتباطی در ترکیب با هم 

: 1۱۱۳ ،های معنویت کودکان را تحت عنوان آگاهی ارتباطی توصیف کنند )نایتوانند ویژگیتنهایی، میو نه به

 توان یافتتر میهای مورد بررسی، حضور هر چهار بعد ارتباطی را در یک اثر و در کنار هم کم(، در نمونه۲۵1

دوست تا حدی جامع هر چهار مصطفی رحمان« سفرۀ شام»و « هدیۀ خوب خدا»تا جایی که تنها دو شعر 

خورد؛ مانند شعر ز این دست به چشم میهایی اهای دیگر این مجموعه نمونهارتباط هستند؛ البته در بخش

نداشتن آن در میان از ناصر کشاورز که به دلیل پیوند مفهوم مسجد با یک دین خاص و عمومیت« مسجد ما»

 های مورد بررسی قرار نگرفته است:ملل و ادیان مختلف در نمونه

 در میان کوچۀ ما

 ستمسجدی خوب و قدیمی

 ستجای خوب و باصفایی

 ستت؛ اما صمیمیساده اس

 در حیاط کوچک آن

 یک درخت پیر گردوست
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 توی قاب حوض کاشی

 عکس صاف و سادۀ اوست

 اندهای کوچه جمعبچه

 دور حوض آب، گاهی

 ها دارند هریکبچه

 توی آن یک دانه ماهی

 توی این مسجد همیشه

 ستحرف ما از مهربانی

 هاستجای خوب آشتی

 (.۸1۳: 1۸۳۳کینه توی قلب ما نیست )کشاورز، 

ای کند که مکانی برای برقراری رابطهبینیم شاعر با توصیف مسجد آغاز میکه در این شعر میطور همان

ارم گوید. در پارۀ سوم و چهساده و صمیمی با خداوند است. سپس، در بند دوم از ارتباط با محیط و طبیعت می

 شاعر از ابعاد ارتباطی پیشین-و در سطر آخر راویهای مسجد( هستیم شعر شاهد ارتباط راوی با دیگران )بچه

گویی و بدون پردازد. پس شعری بدون مستقیمزند و به این ترتیب، به رابطه با خود نیز میپلی به قلب خود می

 ساز رشد معنوی کودک باشد.   تواند زمینهگیرد که میساالنه شکل مینگاه و روایتی بزر 
  

 گیری. نتیجه۴

، با موضتتتوعات مرتبط با خداوند، در چهارچوب نظریۀ آگاهی  نان و پروانه هایی از کتاب   نه بررستتتی نمو

یک از چهار بعد ارتباط با گیری ارتباط در هیچ دهد که در این مجموعه، شتتتکلارتباطی ربکا نای نشتتتان می

که در بخش   خدا، خود، دیگری و محیط مورد دقت و تمرکز شتتاعران نبوده استتت و تنها در موارد معدودی 

ها اشتتاره کردیم، با استتتفاده از تجربیات روزمره و ملموس کودک به چهار بعد ارتباط پرداخته   بررستتی به آن

ست. همچنین، حضور هر چهار بعد ارتباطی در کنار هم در یک اثر را کم     توان یافت، تا جایی که  تر میشده ا

 دوست تا حدی جامع هر چهار ارتباط هستند.  مصطفی رحمان« سفرۀ شام»و « هدیۀ خوب خدا»تنها دو شعر 

سۀ نمونه  شکیل ارتباط ملموس موفق عمل کرده مقای شان می اند با دیگر نمونههایی که از جهت ت هد  دها ن

ستقیم    شاعر از م شعر او قوت       گویی و ارائۀ پیامکه هرچه  ست، آگاهی ارتباطی در  صله گرفته ا های قالبی فا

ا  اند، اغلب مفاهیم توحید، شکر، ذکر و یاد خدا رتر در این زمینه موفق بودهکه کمبیشتری یافته است. اشعاری 
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سعی کرده     که در متون دینی آمده صورت نظم درآورده و  صرفاً به  شبیه اند،  صیف اند با کمک ت بر  هاها و تو

ز  یه دید، استتتفاده اهای موفق، شتتاهد حضتتور نگاه تازه به موضتتوع، تغییر زاو ادبیت آن بیفزایند؛ اما در نمونه

ستقیم  ستیم، نه ف گویی و ارائۀ فرصت و میدانی برای کنجکاوی و پرسش  روایت، پرهیز از م قط  گری کودک ه

 های قالبی به او. ای برای ارائۀ پاسخعرصه

راتی  شوند، به دلیل تغییرسد اشعار جدیدتر که در ارتباط با موضوع خدا برای کودکان سروده میبه نظر می

رخ داده استتتت، به نان و پروانه نوع نگاه به کودکی و ادبیات کودک ایران نستتتبت به زمان چاپ کتاب  که در

اه ای آگکه لزوماً از وجود چنین نظریهآنترند و شتتاعران بیفضتتای مورد نظر در نظریۀ آگاهی ارتباطی نزدیک

ش        شتری ن شده و به مخاطب توجه بی شند، خودبهخود با موج تغییرات همراه  اند. در اثر همین توجه  ان دادهبا

توان یافت و بنابراین،  استتتت که حضتتتور تجربیات روزمره و ملموس کودک را در اشتتتعار اخیر بیشتتتتر می 

 گیرد. های معنادارتری در اثر خواندن این آثار برای مخاطب شکل میارتباط

ست که اگر معنویت را طبق تعاریف  داری  ای مقدم بر دین، مرحلهنکتۀ قابل ذکر در پایان این پژوهش این ا

وجوی دین و ایمان بدانیم، همچنین، در نظر آوریم که ادبیات  گیری آن را الزمۀ جستتتقلمداد کنیم و شتتکل

صدد جذب کودکان به مقولۀ دین    دینی کودکان بی شی دارد و در ست، گریزی از این   شک هدف آموز مداری ا

  های معنویتی در مرحلۀ نخستتت، از طریق تقویت پایهنتیجه نخواهیم داشتتت که برآوردن هدف ادبیات دین

طور  همان اثر خواهد بود.ها بیپذیر است و پرداختن مستقیم به موضوعات دینی پیش از تقویت این پایه   امکان

آوردن آگاهی دربارۀ دستتتتپردازان شتتتاهد آن بودیم، بههای دیگر نظریهکه در نظریۀ آگاهی ارتباطی و نظریه

یه            خود، دیگر پا ند،  مذهبی هم نیستتتت مًا  که لزو یات ملموس روزمره  خدا از طریق تجرب گذار   ی، محیط و 

د که آیا شو سالی هستند. با این رویکرد، جای این بحث و پرسش باز می   وجودآمدن معنویت در سنین بزر  به

ها یاری    ار با آن آثار ادبی فراوانی که کودک را در آگاهی از خود، دیگری، و محیط و تشتتتکیل ارتباط معناد       

های موضتتتوعی ادبیات به هیچ وجه در زمرۀ ادبیات دینی محستتتوب  بندیکنند، در حالی که طبق دستتتتهمی

گذار رشد معنوی کودک و حرکت او به سمت دین و ایمان نیستند؟ به بیان دیگر، آیا    شوند، در واقع، پایه نمی

خواند و لزوماً شتتعر  هایی که در کودکی میاستتتانتقویت هر یک از ابعاد ارتباطی کودک از طریق شتتعرها و د

 و تواند مقدمهآیند، به تقویت معنویت در او منجر نخواهد شتتتد؟ معنویتی که خود می    مذهبی به شتتتمار نمی   

 سالی باشد.ای برای دینداری او در بزر زمینه
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 پاتر ریه هایرمان مجموعه در رکلیاب جرج گراییآرمان فلسفة
 

  1حدائق بهی

 ۲جاویدنجات پروانه

 چکیده

 انهگرایآرمان فلسفۀ راستای در را پاتر هری دنیای آرمانی ماهیت دارد سعی مقاله این

 در بارکلی فلسفۀ تجلی و ظهور به مقاله، این در .بررسی کند بارکلی جورج معنوی و

 مد« وجود شرط» معروف صلا ابتدا. پردازیممی ذهن به وابسته معنوی هایحالت مفهوم

 تا است کرده مشاهده و درک خود حواس با فرد که نظر است. طبق این اصل، اشیایی

نام دارد  «گراییآرمان» حالت این. کند درک را هاآن ذهن که داشت خواهند وجود زمانی

 دهش ساخته هاییاندیشه و هاایده از تماماً بیرونی جهان که است استوار عقیده این بر و

 رد« معنویت». کرد تقسیم خیال و افکار احساس، قلمرو سه به را هاآن توانمی که است

 تمام که کندمی مطرح را مسأله این و کرده نفی را ماده وجود دوم قرار دارد که مرتبۀ

 ایجوهره یا ماده نه اند،شده درک مفهوم و ایده شکل به تنها ما اطراف در موجود چیزهای

 این براساس هری پاترآثار فانتزی  های گوناگونی را از مجموعهقاله مثالاین م. مادی

 ارکلیاییب فلسفه شناسیروش کاربرد که است شایان ذکر کند.می وتحلیلتجزیه هافرضیه

 را واقعی ظاهربه جهان با دنیا دو این آمیختندرهم و خدا جادو، عملکرد مقاله دراین

 ،رپات هری جلدی هفت مجموعه انتخاب دلیل .دهدمی نشانپاتر  هری دنیای در روشنیبه

 نشان رنگرا کم خیالی و واقعی دنیای بین مرز که است بستری در حوادث دادنروی

 ورجج نظریۀ بر تکیه با گراییای کامالً نوین به بررسی آرماناین مقاله به گونه. دهدمی

  پردازد.می هارمان این در بارکلی
 

 پاتر هری معنویت، ذهن، بارکلی، قدرت جورج گرایی،آرمان :هادواژهیکل

 . مقدمه1

ر  پردازیم. به منظوهای وابستتته به ذهن میدر این مقاله، به ظهور و تجلی فلستتفۀ بارکلی در مفهوم حالت

ستخراج   ، تصاویر و اندیشه  هری پاترسازی نظریۀ جورج بارکلی در هفت رمان  روشن  های گوناگونی را باید ا

شکلی تجزیه    کرد شور بارکلیایی به  شده     تا از طریق من شوند که تا کنون دربارۀ این مجموعه انجام ن وتحلیل 

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز. -1

 bhadaegh@rose.shirazu.ac.irایمیل:

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز.  -۲
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 است.

اگر بخواهیم اصتتول اصتتلی فلستتفۀ بارکلی را برجستتته ستتازیم، ستته مقوله را باید در نظر بگیریم. در مقام  

صل معروف     ست، ا سط حوا   شرط وجود، درک »یا  "Esse est percipi"نخ ست شدن تو در نظر گرفته  « س ا

گوید اشیایی که فرد با حواس خود درک و مشاهده کرده است، تا زمانی وجود خواهند داشت که      شده که می 

خوانند و بر این عقیده استتتوار استتت که جهان   می« گراییآرمان»ها را درک کند. این حالت را عموماً ذهن آن

ها را به سه قلمرو احساس، افکار و خیال   توان آنشده است و می   هایی ساخته ها و اندیشه بیرونی تماماً از ایده

د که  کنمد نظر است که وجود ماده را نفی کرده و این مسأله را مطرح می« معنویت»تقسیم کرد. در مرتبۀ دوم، 

ابر ای مادی. بناند، نه ماده یا جوهرهتمام چیزهای موجود در اطراف ما تنها به شتتکل ایده و مفهوم درک شتتده

ست که          ست و او شن و قابل درک برای تمام رخدادهای کائنات ا سقف بارکلی، خداوند تنها دلیل رو گفتۀ ا

کنیم و هیچ فرآیند مشخصی برای توجیه آن   کارد که به خیال خود درک میهایی را در ذهن ما میتمام اندیشه 

 وجود ندارد. 

تزی آثار فان های گوناگونی از مجموعۀاله مثالهای قبلی و برجستۀ بارکلی، در این مقبراساس این فرض

وتحلیل خواهیم کرد. نباید این مسأله در راستای فاکتورهای اول و دومی که در باال ذکر شد، تجزیه هری پاتر

شناسی بارکلیایی برای این مقاله، عملکرد جادو در دنیای را از یاد برد که توضیح و توجیه منطقی انتخاب روش

نی روشظاهر واقعی را بهآمیختن هر دوی این دنیاها با جهان بهعملکرد خدا در دنیای بارکلی و درهم و هری پاتر

دهد. در بین مطالعاتی که دربارۀ دنیای خیال و ذهنیت دنیای خیالی مجموعۀ هری پاتر تا کنون انجام نشان می

تحقیق ارزشمند دیگر در . ها است( یکی بهترین۲۱1۵شده است، تفحصی در رئالیسم جادویی توسط بیسواز)

( است که سعی دارد عنصر خیال ارسطویی را در مجموعۀ هری پاتر ارزیابی ۲۱1۵این ارتباط، اثر دیوید بگت )

گرایی لآاهمیت مقالۀ حاضردر تفاوت با تحقیقاتی که تا کنون انجام شده است، کاربرد نظریۀ فلسفی ایده. کند

توان به عنوان منبعی روحانی دادن وجود نیرویی حاکم است که از آن مینشان بارکلی است و در همین رابطه،

 گزین منتخب نویسندۀ این مجموعه است.در شکل عشق جای هری پاتریاد کرد که در مجموعۀ 

 شناسی. روش۲

 با دنیای ما هری پاترآمیختن دنیای جادویی 

ی ما، دنیایی آرمانی است که خدای تعالی بر آن اسقف جورج بارکلی این نظریه را مطرح کرده بود که دنیا

شود گونۀ دیگری از حقیقت را متصور شد یا خیر. جی. راند و جایی برای تعلل نگذاشت که آیا میحکم می
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یک  سعی کرد تا هری پاترناپذیری او، در کی. رولینگ، بیش از دویست سال بعد از اسقف؛ اما نه به انعطاف

نیایی آرمانی را مطرح کند؛ ولی در قلمرو ادبیات. به این منظور، او مرتب از قوۀ خیال بار دیگر امکان وجود د

ه هایش خلق کردخود بهره جست و تالش کرد تا به درون دنیای واقعی رخنه کند و آن را با دنیایی که در رمان

کند تفاده میثری فانتزی اسنوشتۀ رولینگ در قالب ا هری پاترتوان گفت که این تحقیق از بود، ترکیب سازد. می

تا کنیم، اثبات کند. بیسواز در این راستا وجوه مشترک دنیای آرمانی را با دنیای حقیقی که ما در آن زندگی می

انگیز هاگوارتز، از دنیای بسیار سادۀ قرن عقیده دارد که هری، پسربچۀ قهرمان، پیش از ورود به مدرسۀ شگفت

های مجموعه از قلمرو جادویی خود به لندن نتیجه، جادوگران و سایر شخصیت کند. دربیستم به ما سالم می

 (.۲۱۵: ۲۱1۵دهند )بیسواز، کنند و با این کار، عناصر جادو و حقیقت را آشفته و با هم پیوند میمدرن سفر می

ی و های خود به شکلی خالقانه دو دنیای متفاوت و متضاد مردم جادویرولینگ از همان ابتدای رمان

 ،هری پاتر و سنگ جادوغیرجادویی را خلق کرد و این ویژگی بارز نویسندگی فانتزی اوست. رمان نخست، 

ود. شبا توصیف واکنش یک ماگول به دیدن اشیای جادویی غیرعادی در یک صبح عادی ماگولی شروع می

ونه گگان نیز به کار برود که هیچتواند برای خوانندجدا از گروهی از مردم در مجموعۀ داستان، می« ماگول»واژۀ 

هایی هستند که در مجموعه معرفی توانایی جادویی ندارند. خالۀ هری و شوهر و پسرش از اولین ماگول

 ای را دیده که روزنامهشوند. عمو ورنون در مسیر رفتن به سر کار و برگشتن از آن، خیال کرده بود گربهمی

هایی هستند که با قوۀ گوید، آدمطور که راوی رولینگ میاند. همانوشیدهخواند و افرادی را دیده که شنل پمی

که هاست و با آنموافق نیستند و عمو ورنون نیز یکی از آن« غیرعادی»خیال و قدرت ذهن برای خلق چیزهای 

 کند:داند، باز هم این مسأله را انکار میماهیت حقیقی خواهرزن خود را می

دانست یعنی چه. نگران و آشفته بود. با عجله به اند، هرچند اصالً نمیهم صدا زدهفکر کرد او را ماگول 

سمت اتومبیلش رفت و به سمت خانه راه افتاد. امیدوار بود همۀ این چیزها را پیش خودش خیال کرده باشد 

 (.1۱: 1۱۱۳رولینگ. پردازی موافق نبود )وقت چنین آرزویی نکرده بود؛ چون اصالً با خیالکه البته قبالً هیچ 

سنده و به  صوص در ابتدای چهار کتاب اول، از مرز میان هنجار و  به این ترتیب خوانندگان، به ارادۀ نوی خ

شوند تا با این کار، نویسنده بتواند معیارهای متعارف انسانی عادی     ناهنجار و قلمرو واقعیت و فانتزی آگاه می

های جادویی پهلوی انستتانبهها را پهلوباور ندارد و با این کار، آنرا روشتتن ستتازد که به امور ماوراءالطبیعی  

 بگذارد.

ست که هرگاه مفهومی ماوراءالطبیعی را حس می   سانی عادی ا کند، خشم خود را   عمو ورنون نمونۀ بارز ان
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... «نی!ای کبودن خودت اشارهوغریبکنم زیر این سقف به عجیببهت هشدار دادم! تحمل نمی»دارد: ابراز می

(. در ۳: 1۱۱۳)رولینگ. « شتتد اصتتالً معمولی نبودهری پاتر پستتری معمولی نبود. راستتتش او تا جایی که می

سوم نیز هنگامی که رولینگ حادثۀ عمه مارج را خلق می  نیم: توانیم چنین دوگانگی را ببیکند، میابتدای کتاب 

 (.۲۵: 1۱۱۳)رولینگ. « عمه مارج گفت که به نظرش او از لحاظ ذهنی غیرطبیعی است»

ستان و در کتاب   با فاش ستای دنیای جادویی،    شدن دا صیفات جزئی دنیای غیرجادویی در را های آخر، تو

ها  شتود. در یک وهله که موجودات جادویی خطرناکی به نام دمنتورها به دنیای ماگول آشتکار و آشتکارتر می  

 گوید:کنند، رولینگ چنین میتجاوز می

شپزخانۀ بی   از نظر هری ای صفحه نهایتستادن در آ پهن و تمیز خاله پتونیا در کنار یخچال آخرین مدل و تلویزیون 

نمود. انگار که ورود دمنتورها به لیتل وینینگ، دیوار  وگوی آرام با عمو ورنون دربارۀ ولدمورت بستتیار عجیب میگفت

کرد، فروپاشیده بود. دو  از جهان فرای آن جدا می عظیم و نامرئی را که دنیای غیرجادویی و سرسخت پرایوت درایو را  

ند پرسید ها از او دربارۀ جزئیات دنیای جادویی میچیز زیرورو شده بود: دارسلی  دنیای هری با هم تداخل یافته و همه 

 (.۸۳: ۲۱۱۸)رولینگ، 

وزیر  تنخس نمونۀ دیگری از این تداخل و ترکیب در رمان ششم و هنگامی به تصویر کشیده شده است که

وزیر دنیای جادویی، ای اضتطراری دارند. نخستت  وزیر دنیای جادویی با هم جلسته ها و نخستت دنیای ماگول

شده ها خبر میوزیر ماگولآقای فاج، به نخست  ست دهد که دمنتورها از کنترل خارج  های نگهبانی خود اند، پ

 پیوندند:ولدمورت می در زندان جادویی را ترک کرده و در عوض به ارتش تاریک لرد

ترین صندلی نشست. با تصور موجودات نامرئی که در وزیر که زانوهایش سست شده بود، روی نزدیکنخست

پراکندند، چیزی نمانده بود که از هوش دهندگانش میدادند و یأس و ناامیدی را در دل رأیشهرها و روستاها جوالن می

 (.۲۱: ۲۱۱۸برود )رولینگ، 

توان ادعا کرد که ترکیب و تداخل دنیای ماگولی که همان دنیای ما باشد، با دنیای جادویی ، میرفتههمروی

توان از آن به عنوان کاتالیزوری برای بحث هری، امر مهمی در پذیرش جهانی این مجموعه بوده است و می

 در این تحقیق استفاده کرد. براساس گفتۀ بیسواز: هری پاتردربارۀ دنیای آرمانی 

و جذاب  انگیزرا تبدیل به چیزی شگفت« حقیقی»، موضوعات و مسائل عادی و «جادو»ها با ابزار قدرتمند این کتاب

ین العاده را در اشود خوانندگان با داستان ارتباط برقرار کنند و امور خارخآمیختن این دو عنصر باعث میکند. درهممی

 (.۲۱1: ۲۱1۵جهان خاکی تجربه و احساس نمایند )بیسواز، 
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 هری پاتردنیای آرمانی 

ست تا ثابت کنیم که رویدادها در     تحلیل بارکلیایی مجموعه نیازمند اولین و مهم سفۀ مذکور ا صل فل ترین ا

دهند. هری پاتر، پستتتری که زنده ماند، همراه با ستتتایر موجودات جادویی در دنیایی            ها رخ می دنیای آرمان  

ن  دهد. ایها در بافتی کامالً متفاوت از دنیای ما یا خوانندگان رخ میو پدیدهکند که در آن رویدادها زندگی می 

شده تا موازی دنیای ماگول      شیده  صویر ک شد. همان   عالم کبیر جادویی طوری به ت شته با ه  طور کها وجود دا

شد، این دو دنیا به نحوی همراه یک   پیش شاره  ها ان آنخصوص کودک دیگر وجود دارند که خوانندگان، بهتر ا

که خودشان را در عالم فانتزی محض غرخ کرده و دنیای حقیقی را از یاد ببرند، با  را تمیز بدهند و به جای آن

 ای از این دو دنیا را خلق کنند.کمک قوۀ خیالشان ملقمه

شته از قدرت ذهن و قوۀ خیال در قالب ویژگی   مهای دنیایی آرمانی، ذات رؤیاگونۀ دنیایی آرمانی را هگذ

 گوید:طور که بارکلی میباید در نظر گرفت. همان

در این صورت باید گفت که اگر ما از چیزهای بیرونی اطالعاتی داریم، باید بر اساس منطق بوده و وجودشان را از    

تواند ما را وادارد تا به وجود  کنند، استتتنباط کنیم. لیک کدامین منطق میآن چه احستتاستتاتمان بدون واستتطه درک می 

سام بدون ذهن باور بیاوریم که با آن درک می ا گرا نیز خود چنین ادعایی ندارند و آیا کنیم؟ چرا که حتی مدعیان مادهج

ست؟ می    شان نی شور و دیوانگی و   گویم که همگان فرض را بر همین دارند )و آنارتباطی بین نظر ما و ای چه در رؤیا، 

های فعلی را داریم، گرچه هیچ    ها و آرمان  ( و به همین خاطر تمام ایده    گذارد دهد، جایی برای بحث نمی   امثالهم رخ می 

 (.۲۱۳ :1۱۳۵بارکلی، ها وجود ندارد )جسمی بدون تجلی آن

ای را از طریق منطق توجیه کند، رؤیاها خطرناک       خواهد هر پدیده   ناپذیر که می   از دیدگاه ماگولی انعطاف    

شخص آز    ستند؛ زیرا در هنگام رؤیادیدن، ذهن  شته و      ه سرحدات زمان و مکان فراتر گذا ست تا پا را از  اد ا

سوای دنیایی ببیند که در آن زندگی می   صاویری از دنیایی  ست کند. هری، پیش از آنت ، در که بفهمد جادوگر ا

رحمانۀ خانوادۀ ماگولش  توانستتت از دستتت رفتار بی جا میجستتت؛ زیرا در آنقلمرو خواب و رؤیا پناه می

به پشتتت غلتید ستتعی کرد رؤیایی را که دیده بود، به یاد بیاورد. رؤیای شتتیرینی بود... حس     هری»بگریزد: 

 (. در جایی دیگر:1۱: 1۱۱۳رولینگ، « )داری داشت که قبالً هم این رؤیا را دیده استخنده

سیکلتی که     »ناگهان چیزی به ذهن هری خطور کرد و گفت:  سیکلت دیدم... موتور یه بار خواب یه موتور

نش  زدپرستتیدن او از آن بدشتتان بیاید، حرفها بیشتتتر از ستتؤالاگر یک چیز بود که دارستتلی«... کردرواز میپ

کرد در رؤیا بوده باشد یا حتی  وغریب و غیرعادی باشد و فرقی نمی دربارۀ هر چیزی بود که به نحوی عجیب

 (۲۵ :1۱۱۳رولینگ، ور کند )یک کارتون. انگار نگران بودند که نکند فکرهای خطرناکی به سر هری خط
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«  تخیل»هایی هستند که در اصطالح فلسفۀ بارکلیایی، عنوان چنین فکرهای خطرناکی در واقع، افکار و ایده

های دنیای بیرونی است. به شکلی مشابه،  اند و براساس نظر این فیلسوف، یکی از سه رهنمون آرمانبه آن داده

چه فردی ممکن استتت در مقولۀ تخیل جای بدهد، در واقع بدون، هیچ  نها، آبرای مردم جادویی در این رمان

 تحلیل در این رساله است.  وای از طریق حواس قابل درک است و همین امر مقصود تجزیهمشکل و مسأله

ی  گرایی تشبیه کرد که بارکلی دنیای حقیق توان به دنیایی بر پایۀ آرماندر خاتمه، دنیای جادویی هری را می

 شود:تر میداند و با مقایسۀ آن با دنیای جادویی پنهان هری، درک هدف پشت فرضیۀ بارکلی آسانمی

تاب   پا   طبق ک یابی آموزش و جادوگری در ارو نام         ارز به  مدرستتتۀ ستتتحر و جادوگری دیگری  مدرستتته ] ، این 

م. کجا هست؟   ش شنیده گمونم یه چیزهایی درباره»رون با تردید گفت: « دورمسترانگ[ روی آموزش جادوی سیاه داره  

ام... چرا  »هری گفت:  « دونه؟ دونه، می کس نمیخب، هیچ »هرمیون ابروهایش را باال برد و گفت:    « تو کدوم کشتتتوره؟ 

سی نمی  ساب « دونه؟ک سترانگ و   »شده گفت:  هرمیون خیلی ح از قدیم بین تمام مدارس جادوگری رقابت بوده. دورم

... هرمیون با  «شون رو از همه مخفی کنن تا کسی نتونه به اسرارشون پی ببره.    سه بوباتون همیشه تمایل داشتن مکان مدر  

رو خونده باشته،    تاریخچۀ هاگوارتزدونن... خب، هر کستی که کتاب  ولی هاگوارتز مخفیه. همه اینو می»تعجب گفت: 

« کنی؟وارتز رو مخفی میطوری جایی مثل هاگ   دونی. خب، ادامه بده... چه    پس یعنی فقط تو می»رون گفت:  « دونه می

بینه با تابلویی روی در    وداغون میجا ستتتحر شتتتده. اگه یه ماگول بهش نگاه کنه، یه خرابۀ درب         این»هرمیون گفت:  

که جادوگرهای خارجی نتونن اون رو     تازه، برای این « »... ورودی که روش نوشتتتته خطر، وارد نشتتتوید، خطر مر     

شتته یه ستتاختمون رو طوری افستتون کرد تا نشتته    خب، یعنی می« »چی چی؟« »پیداکنن، اون رو نمودناپذیر کردن...

: ۲۱۱۱)رولینگ، « شه دیگهامم... اگه تو بگی البد می»هری گفت: « شه دیگه، نه؟موقعیتش رو روی نقشه نشون داد. می

1۵۳-۳.) 

توان  ذهن خدا را می  ای درروی از بارکلی، وجود این دنیا و همۀ چیزهای درون آن در قالب ایده       با دنباله   

جست که در آن همان اصول صادخ است، با این فرخ که به جای خدا، این جادو است که  هری پاتر در دنیای 

ست. این آرمان  قدرت قاهرۀ ادراک و اعمال ایده ساکنان آن ا شان    ها و ایدهها در ذهن  ساس ماهیت ها را باید برا

 بندی کرد.به شکل زیر مشخص و دسته

 و بررسی . تحلیل۳

 پاترهریها در آرمان
صرفاً آرمان  گرایی ذهنی بارکلی میآرمان ستند و ذهن نهاد و فرد، با قدرتی که   گوید که تمامی اجسام  ها ه

ها را خلق کرده یا به شتتکل  هاستتت. ذهن یا به شتتکل فعال آرماندر اختیار دارد، مستتئول مواجهه با آن آرمان
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رود قادر متعال یا خداوند باشد،  در شرایط دوم، ذهن دیگری که گمان می کند.ها را درک و حس میمنفعل آن

ر توان دسازد. در همین راستا، می ها را برای فرد ممکن میها را تصور کرده و به شکل غیرمستقیم، درک آن   آن

 شتترط وجود،»کند بندی کرد که مشتتخص میها را در این دو شتتاخۀ ادراک دستتته آرمان هری پاترمجموعۀ 

 «.شدن توسط حواس استدرک

 های ادراکی منفعلآرمان

سیاری از رخدادها را       که ماهیت این دنیای جادویی آرمانبا توجه به این ست، ب سته به ذهن ا گرایانه و واب

جاستت تا درک شتود. فلستفۀ بارکلیایی چنین    ای از ادراک ذهن از چیزی دانستت که از قبل آن توان نمونهمی

داند که خدا در قوۀ ادراک ما قرار داده است. در دنیای هری، اگر جادو به عنوان یک   هایی میهایی را آنآرمان

مفهوم به خودی خود مسؤول خلقت چنین ادراک و احساساتی تلقی شود، چنین فرضی درست خواهد بود.        

خود را  دهند که هری و دوستتتان آشتتنا به جادویش چشتتمان   در نتیجه، رخدادهایی جادویی هنگامی رخ می

ر این  هایی دای برای ادراک مواجه شتتوند. موارد زیر مثالبستتته، ستتپس باز کنند و با بافت یا زمینۀ کامالً تازه

 مورد هستند. 

 ورود به مدرسة جادویی هاگوارتز

دهند و واجد  استتت که تقریباً تمام وقایع جادویی در ستترتاستتر هفت رمان در آن رخ می  هاگوارتز جایی

ست. نخستین دفعه  شرایط مکانی   ستگاه جادویی     آرمانی ا سه وارد ای سیدن به این مدر ای که هری باید برای ر

سه        سکوی نه و  ست از  ستادن در مقابل دیوار محکم میان     شود، الزم ا ستگاه لندن عبور کند. ای چهارم در ای

سید. وغریب به نظر میشک عجیب سکوهای نه و ده و انتظار برای عبور از میان آن، بی  سردرگم   ر هری که 

 کند:شده است، راهنمایی خانم ویزلی را دنبال می

تر راه رفت. قرار بود درست  های نُه و ده به او تنه زدند. هری سریع به سمت دیوار رفت. مردم سر راهشان به سکو    

مانع   وید...اش خم شتتد و ددستتتیفروشتتی برخورد کند و بعد به دردستتر بیفتد... به جلو و روی چرخبا آن باجۀ بلیت

دستی از کنترل خارج شده بود... فقط چند قدم فاصله  توانست توقف کند... چرخشد... دیگر نمیتر مینزدیک و نزدیک

طور دوید... چشتتمانش را باز کرد )رولینگ،  داشتتت... چشتتمانش را بستتت و آمادۀ برخورد شتتد... خبری نشتتد... همان

1۱۱۳ :۳1-۳۱.) 

دود کند، میبندد، دیگر دیوار را تصور نمیاف گفته شده، هری چشمانش را میطور که در این پاراگرهمان

شغال   ها را باز میو هنگامی که دوباره آن کند، دنیایی جادویی که حاال در قالب یک آرمان و انگاره ذهنش را ا

شمانش ظاهر می    شکل گرفته، پیش چ شان می       کرده و در ذهنش  ست که ن ستین مثالی ا ا  هد تدشود. این نخ
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کند، به کار  ها را درک میهایی که ذهن افراد به شتتکل منفعل آنپایان مجموعه، جادو چگونه به شتتکل آرمان

 دهد.  خود ادامه می

 غیب و ظاهر شدن با پودر فلو

سۀ خود، باید به مکانی به      هری به همراه ویزلی سال دوم مدر سائل جادویی الزم برای  ها، جهت خرید و

جا برداشتن مشتی پودر فلو، گفتن واضح و رسای مقصد  ترین راه رسیدن به آنن برود و سریع نام کوچۀ دیاگو

 هاست.ای است که مجرای نقل و انتقال آنزمان، ریختن پودر درون شومینهو هم

ای بعد بازکردن آن و جا دوباره آرمان و انگارۀ یک مکان برای رستتیدن به آن، بستتتن چشتتم و ثانیهدر این

ر بافت جادویی مطلوب را داریم که در حقیقت، از قبل برای مسافران درک شده است. فرد باید ایده و    بودن د

 انگاره را در ذهن داشته باشد و چشمانش را باز کند تا آن را پیش روی خود ببیند:

درون  از درون کوزه کمی از پودر درخشتتان برداشتتت، به ستتمت آتش رفت و پودر را« هری، اول ما رو نگاه کن»

شعله     شعله  سبز زمردی درآمد و  شید، به رنگ  شته بود، هم  ها ریخت. آتش خرو اش از قد فرد که قدم به درونش گذا

ستش را درون کوزه کرد و خانم ویزلی به هری گفت:     « کوچۀ دیاگون!»باالتر زد. فرد فریاد زد:  شد. جورج د و ناپدید 

 (.۵1: 1۱۱۳)رولینگ، « باید روشن و واضح حرف بزنی، عزیزم»

 

 پورتکی یا رمزتار

ای استتت که از طریق غیب و ظاهرکردن شتتخص در مکانی دیگر، به شتتدهپورتکی یا رمزتار شتتی افستتون

شمانش، خود را در    عنوان ابزار جابه شخص فقط باید آن را لمس کند و هنگام بازکردن چ جایی به کار برود. 

  و آرمان در ذهن مسافران شکل گرفته و به صورتی بسیار     یابد. مقصد از قبل به شکل یک انگاره  بافتی تازه می

خواهند به ها میکنند. در ستتال چهارم مدرستتۀ هری و وقتی که او و ویزلی منفعل، آن را تجستتم و درک می

 کنند:تماشای جام جهانی کوئیدیچ بروند، یک چکمه را به عنوان رمزتاز استفاده می

سیمی   همگی در حلقه ستادند. ن خنک روی تپه وزید. کسی حرفی نزد. ناگهان به فکر هری رسید که اگر   ای تنگ ای

ند، ستتال بود کرد... نُه نفر که دوتایشتتان بزرقدر تعجب میدید، چهها را میآمد و آنماگولی آن لحظه به باالی تپه می

ستاده بودند... آقای وی چکمه تاریک به لنگهدر هوای نیمه ساعتش چشم دوخته  ای کهنه چنگ زده و منتظر ای   زلی که به 

بالفاصتتله اتفاخ افتاد: هری حس کرد که انگار قالبی دور کمرش افتاد و او را « ستته... دو... یک...»بود، زیر لب گفت: 

های رون و هرمیون را که در دو طرفش بودند، ستترعت به ستتمت جلو برد. پاهاش از زمین جدا شتتد، برخورد شتتانهبه

شنیدند. تصاویر اطرافشان به شکل       رفتند و صدای زوزۀ باد را اطرافشان می  به جلو می احساس کرد، همگی با سرعت  
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سی او را به       لکه سبیده بود که انگار نیرویی مغناطی شارۀ هری طوری به چکمه چ های محو و مبهمی درآمدند. انگشت ا

 (.۱۱: ۲۱۱۱کشید )رولینگ، جلو می
 

 دفتر خاطرات تام ریدل

شمن هری، لرد ولدمور  شته دانش د ستعداد در هاگوارتز به نام تام ریدل بود. هنگامی    ت، در گذ آموزی باا

  جا که تبدیل به شریرترین جادوگر دوران شد. پیش  تر شد، افکار پلیدی در سرش شکل گرفت تا آن   که بزر 

سیم کند. یکی از آن        ست روحش را در هفت هورکراکس تق سیاه، توان سقوط خود و از طریق جادوی  ها از 

اش گذاشت. ولدمورت پس از  دفتر خاطراتی بود که یکی از پیروان لرد در سال دوم هری، میان وسایل مدرسه

تالشتتی نافرجام برای قتل هری در هنگام نوزادی ضتتعیف شتتده بود و حاال فقط منتظر بود تا کار هری را که  

سال دوم از دفتر خاطر    شده بود، تمام کند. به همین منظور، در  ستفاده کرد.    دیگر بزر   سر ا ات برای فریب پ

تواند نقش درگاه ارتباطی دوسویی  ومرج بازگشایی تاالر اسرار، هری متوجه شد که دفتر خاطرات می   در هرج

تواند با تام ریدل که چیزی بیش از یک خاطره نبود، مکاتبه کند. هری در دفتر             را ایفا کند که از طریق آن می   

شت و با کنجکاوی از ا  سال   خاطرات نو سید که  ها پیش تاالر را باز کرده بود. ریدل  و دربارۀ هویت فردی پر

سد:  در جواب می شبی ببرم که اون رو گرفتم می»نوی (. تام  1۳۱: 1۱۱۳رولینگ، « )تونم تو رو به خاطرات اون 

 (.۲۲۳)همان: « یک خاطره ]هستم[ که پنجاه ساله توی این دفتر خاطرات حفظ شدم»آهسته گفت: 

دهد؛ درست   چیز در ذهن رخ میاهیم آرمانی صحبت کنیم، در دنیایی که پر از ارواح است و همه   اگر بخو

ار  دیگر ارتباط برقر توانند با یک   های گوناگون می  همانند دنیای ارواحی که بارکلی به وجود آن باور دارد، ذهن       

از طریق دفترچۀ خاطرات به کنند. هری به شتتکلی مشتتابه بازکردن چشتتمانش در بافت جادویی کامالً تازه،   

های پستتتری نوجوان مقیم  ها و انگارهشتتتود و این دفعه، در آرماندرون خاطرات لرد ولدمورت کشتتتیده می

 شود که از قضای اتفاخ، دشمن اوست.  می

 

 مسألة زمان

  لگسستن مفهوم تسلس    آیند، ازهمدر دنیای هری که چیزها هر موقع و هر کجا که نیاز باشند، به وجود می 

مفهوم   تخیلی-مایۀ شگفتی و حیرت نیست. مفهوم برگشت در زمان، در ژانرهای فانتزی یا علمی   زمانی دست 

مایه قرار گرفته، برگشت در زمان، حضور مجدد در بخشی از گذشته و      جا دست چه در اینای نیست؛ آن تازه

 صالح رخدادهای گذشته.پذیرش عاملیت و مشارکت است؛ درست همانند پدیدۀ دفتر خاطرات ریدل یا ا
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نواخت جریان دارد و ها در ذهن فرد استتتت که به طور یکها و انگارهدرک بارکلیایی از زمان توالی آرمان

ای در آن ها دخالت نداشتتته و فقط عدهتمام موجودات در آن دخالت دارند. از این رو، اگر همه در این آرمان

شند، تکذیب و ردی خواهد بود بر زما   گونه که در دنیای حقیقی هست. خورخه لویس بورخس،  ن آنسهیم با

ی خود های برکلی استتت، در مقالهرئالیستتت جادویی قرن بیستتتم که در آثار ادبی خود پیرو برخی از فلستتفه

 گوید که:می« ای بر زماننامۀ تازهتکذیب»

  دانم به کدام حق تسلسلیشود، نمی نفی شوند، اگر فضا هم نفی -که تسلسل دارند -با این همه، هرگاه ماده و روح

به نام زمان را حفظ خواهیم کرد. خارج از هر ادراک )حقیقی یا حدستتتی( ماده وجود ندارد؛ خارج هر حالت ذهنی،             

 (.۲۲۱: 1۱۱۵روح وجود ندارد؛ زمان نیز خارج از لحظۀ حال وجود ندارد )خورخه لویس بورخس، 

 ای دربارۀ آن پیشنهاد بدهد.زمان را رد کرده یا نظریهخواسته مفهوم توان گفت که بارکلی نمیمی

سألۀ زمان، می   ستای م توان به طرز تفکر بورخسی تکیه کرد و فرض را بر این گرفت   در این تحقیق، در را

نهایتی از زمان وجود داشته باشد. در مقولۀ هری در کتاب سوم، مفهومی خلق  های بیکه ممکن است مجموعه

سیدن به نتایجی بهتر یا      ضور هم شد که در آن با ح  شته برای ر شته در زمان حال با احتمال تغییر گذ زمان گذ

و ربرگردان روبهحتی برآمدن از عهدۀ برنامۀ درستتی شتتلوغ هریمون گرنجر با استتتفاده از ابزاری به نام زمان  

 هستیم:

ساعت نُه، پیش ولی نگاه کن، برنامۀ امروز رو می»رون خندید و گفت:  ساعت نُه، مطالعات  بینی؟  گویی و زیرش، 

سی و  ماگول سرش را به برنامه نزدیک  -«شنا ساعت نه. می  » -تر کردرون با ناباوری  ضیات،  ونم تو  دببین! زیر اون، ریا

ست. قراره چه کس دیگه اونخوبی، هرمیون؛ ولی هیچ شی؟   طوری همقدر خوب نی سه تا کالس با هرمیون  « زمان توی 

 (.۳۱: 1۱۱۱)رولینگ، « زمان توی سه تا کالس نیستملومه که من هماحمق نباش. مع»گفت: 

دانستتت وقتی که در را باز کرده بود، هری نگاهی به اطراف انداخت. هرمیون وارد کالس نشتتده بود؛ ولی هری می

 (.۲1۳هرمیون کنارش بود )همان: 

ندین کالس باشد؛ ولی وقتی که برنامۀ  زمان در چتوانست هم طور میپرسیدند که چه هری و رون دیگر از اون نمی

امتحانی را دیدند که هرمیون برای خودش کشیده بود، دیگر نتوانستند جلوی خودشان را بگیرند. در ردیف اول نوشته       

 بود:

ساعت     شنبه  ساعت    ۱دو ضیات  ساعت    ۱، ریا شکل ناهار  سون 1۱، تبدیل  ساعت  ، اف ستان )همان:  1۱ها  ، متون با

۲۸1.) 

  خواست ها استفاده شد. دامبلدور که می  عالوه بر اهداف تحصیلی هرمیون، برای نجات جان  برگردان،زمان
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ست نگهبانان زندان جادویی نجات بدهد، به هرمیون فهماند که باید   هری را برانگیزد تا پدرخوانده اش را از د

 برگردان استفاده کنند تا در زمان به عقب برگشته و مسأله را حل کنند.از زمان

رمیون ساعت شنی را سه دفعه چرخاند. اتاخ تاریک بیمارستان ناپدید شد. هری حس کرد که انگار با سرعت به        ه

شکل کند. رنگعقب پرواز می سعی    هایش تیر میسرعت از کنارش عبور کرد، گوش ها به طرز مبهمی بهها و  شید.  ک

  چیز جلورا زیر پایش حس کرد و دوباره همه  کرد فریاد بزند؛ ولی صتتدای خودش را نشتتنید... و بعد زمین مستتتحکم

دیدش ظاهر شد...در کنار هرمیون در سرسرای ورودی خالی ایستاده بود و جویباری از پرتوهای طالیی از در باز روی      

سنگ  شی می کف  شید.      فر شنی گردنش را خرا ساعت  شید. نگاه تندی به هرمیون انداخت و زنجیر  ر...  طوچی... چه»پا

شتیم. »هرمیون نجوا کرد: « شد؟  هرمیون، چی سس! گوش کن! یکی داره میاد! گمونم...   «... »ما در زمان به عقب برگ هی

 «گی که ما توی این گنجه هستیم و اون بیرون هم هستیم؟  یعنی داری می»هری زمزمه کرد: «... گمونم خودمون هستیم! 

یشتر   رسه ب مطمئنم که خودمون هستیم. به نظر نمی » چنان به در گنجه چسبانده بود. گوشش را هم « آره.»هرمیون گفت: 

 (.۳۱-۲۳۱)همان: « ریم چون زیر شنل نامرئی هستیم...از سه نفر باشن... و داریم آهسته راه می

ست  شخص می     د ست که تمام آن در ذهن رخ دهد.  سر ا تواند از ابزاری  کاری زمان هنگامی ممکن و می

اهراً تمام کاری که باید انجام بدهد، کردن کارهایی است که باید بکند.  برای برگشتن در زمان استفاده کند و ظ  

کنند، فقط الزم است وسیله را به تعداد دور مشخصی بچرخانند و چشمانشان         هنگامی که این نیاز را خلق می

شته ببیند. این واکاوی زمان، نمونۀ    شان را در زمان و مکان مطلوب در گذ گری  دی را ببندند و باز کنند تا خود

 های ادراکی منفعل است.از آرمان

 قدح اندیشه

توان خاطرات و افکار شخص را در آن ذخیره و در آینده به آن رجوع کرد.  قدح اندیشه جامی است که می

 نخستین مواجهۀ هری با قدح اندیشه در سال چهارم به این شکل توصیف شده است:

سنگی کم  شانه   عجیبی روی لبههای کاریجا بود که کندهعمقی آنقدح  شت: نمادها و ن هایی بودند که هری اش دا

دانستتت آن ماده  شتتد که هری هرگز نظیر آن را ندیده بود. نمیفام از محتویات قدح متستتاعد میشتتناخت. نور نقرهنمی

ست یا گاز. نقره  سفیدی می   مایع ا شان بود، به  سطحش مثل آب زیر ج زد و بیفام و درخ ان باد  ریوقفه در تالطم بود؛ 

موج برداشتتت و بعد، مثل ابر آهستتته چرخید و کنار رفت. شتتبیه نور مایع بود... یا بادی که منجمد شتتده باشتتد.. هری 

سطح مادۀ نقره     مطمئن نبود. می سی دارد...  ست آن را لمس کند و ببیند چه ح سرعت به دَوران  خوا فام درون قدح با 

فام شفاف شده بود؛ مثل شیشه بود. درون آن را نگاه  نجه برد. مادۀ نقرهتر خم شد و سرش را درون گافتاد. هری نزدیک

سطح مادۀ مرموز، اتاخ عظیمی دید؛ اتاقی که انگار از       سنگی قدح را ببیند... و در عوض زیر  شت کف  کرد و انتظار دا

.  به درونش خیره شده بودای خورد که اش به مادۀ ناشناختهکرد. نوک بینیای مدور در سقف آن را نگاه می پشت پنجره 
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دفتر دامبلدور ناگهان ناپدید شد... هری به جلو پرت شد و با سر درون مادۀ داخل قدح فرو رفت...؛ ولی سرش به کف 

ود  شدن به درون گردابی سیاه بکرد؛ شبیه مکیدهسنگی برخورد نکرد. داشت درون چیزی سیاه و سرد و یخی سقوط می

 .(۳-۵۱۳: ۲۱۱۱)رولینگ، 

تمثالی از ذهن با تمام محتویات آن؛ یعنی خاطرات و افکار استتتت که براستتتاس گفتۀ بارکلی، همان   قدح

 گونه توصیف شده است:ها هستند. لحظۀ ورود به قدح اندیشه اینآرمان

فام هری به جلو خم شد، نفس عمیقی کشید و صورتش را درون مادۀ نقره« بعد از شما»دامبلدور به جام اشاره کرد: 

کرد، به درون تاریکی چرخان ستتقوط کرد و بعد، وبرد. حس کرد پاهایش از کف اتاخ جدا شتتد؛ داشتتت ستتقوط میفر

شت زیر نور آفتابی خیره  شمانش عادت کند، دامبلدور کنارش فرود   زد. قبل از اینکننده پلک میکامالً ناگهانی، دا که چ

شه، هری »آمد... دامبلدور گفت:  ای بعد، هر دو بدون وی هری را گرفت و او را کشید. لحظه باز«. گمونم همین کافی با

شان فرود آمدند.       که به دفتر نیمههیچ وزنی درون تاریکی اوج گرفتند، تا آن صاف روی پای شتند و  شن دامبلدور برگ رو

 (.1۳۱-۲۱۱: ۲۱۱۵)رولینگ، 

امبلدور و هری میان  ترین شرح و تصویر از قدح اندیشه در کتاب ششم و در جایی ارائه شده که د       روشن 

هری به  »ها پیش رخ داده بود:  بینند که ستتتال  گونه می زنند. اوضتتتاع را دقیقاً همان   خاطرات دامبلدور قدم می   

شنای             سطح خاطرات فرورفت. حس آ صورتش در  شد که  سنگی رفت و مطیعانه تا جایی خم  سمت قدح 

در تاریکی کامل فرود آمد )همان: ستتقوط به درون پوچی به او دستتت داد و بعد روی کف ستتنگی کثیف و  

۸۵۱.) 

شدند، می      صاویری که قبالً ذکر  شه را در کنار ت صول برکلیایی توجیح کرد که می قدح اندی گوید  توان با ا

تمامی رویدادها در ذهن بوده و به آن وابستتته هستتتند. هنگامی که هری برای ورود به چنین لحظات آرمانی   

گذارد که نیروهایی جادویی از قبل آن را  ای میبه شکل نمادین پا بر صحنهبندد، ساختۀ ذهنی چشمانش را می

اند و این رویدادها تا ابد خلق و      های جادویی قرار داده  و در ذهن هری و ستتتایر آدم درک و تجستتتم کرده

 شوند.بازپروری می

 هاخلق فعال آرمان

سر این مجموعه، با بیان برخی واژه    سرتا سون های خاص و ظاهراً در  شیایی     بی معنا ویا اف ستفاده از ا ها، ا

ها و در ستتطح پیشتترفتۀ جادوگری، صتترفاً با قدرت ذهن و تمرکز، برخی خاص در هنگام استتتفاده از طلستتم

شکل فعال پا به عرصۀ وجود می  آرمان ستفاده از تمام این راه ها به  ها، نتیجه آرمانی خواهد بود که  گذارند. با ا

 آورد.عمد به وجود میداند، آن آرمان را دانسته و بهلیایی آن را درگاه تخیل میذهن فرد که فلسفۀ بارک
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 هاها و افسوننفرین

هاست، در مدرسه و گاه در   ها و نفرینناپذیری از افسون را که بخش جدایی هری پاترزبان دنیای جادویی 

ستف دهند. آرمانآموزان یاد میخانه به دانش توان با چنین زبانی  اده از عوامل دیگر، میهای مطلوب را در کنار ا

رد  معنی نیست؛ الزم است تا ذهن ف  ها فقط گفتن چند کلمۀ نامفهوم و بیبه شکل فعال خلق کرد. ایجاد طلسم  

های بسیاری خلق کرده تا ساکنان این دنیای جادویی بتوانند    ها و افسون روی هدف تمرکز کند. رولینگ طلسم 

سون خلق کنند که از بین آن های الزم خود راآرمان سپکتوپاترونوم، آچیو،    ها، این اف شرح خواهیم داد: ا ها را 

 ریدیکولوس، کروشیاتوس، ایمپریوس، آوادا کداورا.

 افسون پاترونوس

سوم یاد       نمونۀ دیگری از قدرت ذهن برای به سال  ست که در  سون پارتونوس ا وجودآوردن یک آرمان، اف

خودش در برابر خأل احساسی دمنتورها، به کمک پروفسور لوپین به این طلسم       دادند. هری برای محافظت از

 مسلط شد تا حباب محافظ الزم را بسازد:

یل امید، شتتاید، م -کننپاترونوس یه نیروی مثبته؛ تصتتویری از جنس همون چیزهایی که دمنتورها ازش تغذیه می

ب  تونن بهش آسیکنه، برای همین دمنتورها نمیو حس نمیهای واقعی، یأس و نومیدی رولی برخالف انسان -برای بقا

سون که فقط وقتی کار می  شاد تمرکز کنی. هری در ذهنش به  بزنن... با یه اف کنه که با تمام توان، روی یه خاطرۀ خیلی 

د ها به ستترش آمده بود، به درکدام از اتفاقاتی که در خانۀ دارستتلی ای شتتاد گشتتت. بدون شتتک هیچ  دنبال خاطره

 (.1۳۱: 1۱۱۱ای رسید که برای اولین دفعه سوار چوب جارو شد )رولینگ، خورد. باالخره به لحظهنمی

ای شاد و بعد تلفظ و بیان اسپکتو پاترونوم است و به این     چه در ذهن هری اتفاخ میفتد یادآوری خاطرهآن

 شوند.ترتیب، اسباب وحشتی که برای هری همان دمنتورها هستند، محو می

 فسون احضارا

ستفاده از افسون احضار سخت تالش         شدن برای اولین آزمون مسابقۀ سه   هری هنگام آماده ساحر، برای ا

قدر دور باشتتد، آن را در کنار خود خواهد چهکند تا بتواند از ستتد اژدها بگذرد. مهم نیستتت شتتیئی که میمی

سباب و اثاث این اتاقه.  »خواهد یافت:   «ست و من اون بیرون هستم...  اون توی قلعهآذرخش خیلی دورتر از ا

 (.۸۱۸: ۲۱۱۱رولینگ، « )اهمیت نداره. اگه که خیلی، خیلی سخت تمرکز کنی، میاد»هرمیون محکم گفت: 

جا دربارۀ افسون احضار مشهود است، این است که جادوگر باید روی فکر و آرمان مشخصی  چه در اینآن

سد. تمرکز می     جا همان جاروی هرتمرکز کند )که این ستش بر ست( تا به د کند و از طریق نیروی ذهن و ی ا

سون آچیو، می       ستفاده از اف شی با ا ضار  شد. لحظه     در عین حال، اح شته با شی را در اختیار دا ه  ای کتوان آن 
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سمتش حرکت می  ست که آن را می   چوب جارو به  سانی نی ساس نظریه کند، نیروی بدن ان های  آورد؛ بلکه برا

ن  کند، دلیل ایی، نیرویی خودبستتنده و مداوم که دوباره و دوباره حرکت را به ستتمت هری تداعی می بارکلیای

 کند.جا جادو مانند خدای تعالی بارکلی عمل میرویداد است. در این

 های نابخشودنینفرین

در شتتر در این مجموعۀ رمان حاضتتر استتت. از این رو، جای تعجب ندارد که  -تقابل دوگانۀ آشتتنای خیر

سون  شند. نفرین    دهند، نفرینهایی که در هاگوارتز یاد میکنار اف شته با سیاه نیز وجود دا ودنی  های نابخش های 

دهد، ایمپریوس که حریف را کامالً مقهور و مطیع  در اصل سه تا هستند؛ کروشیاتوس که قربانی را شکنجه می

ک آن کار کرده و آوادا کداورا استتت. با توجه به کند و نفرین ستتیاه نهایی یا قتل که در یگر میارادۀ افستتون

ه  آورد، این سها به وجود میای از نوع تاریک و سیاه را با بیان افسونکه ذهن به شکل فعال آرمان و انگارهاین

 های پیشین هستند.نفرین مشابه افسون

 اعمال جادویی وابسته به ذهن

چه پیش از همه اهمیت دارد، آوردن یک رخداد هستتتند. آنوجودها فقط ابزاری برای بهها و نفرینافستتون

نیت آشکار انجام چنین کاری و قدرت ذهن است تا در نتیجۀ آن و به شکل فعال، رویداد جادویی را به منصۀ  

های ذهنی مهارت داشته و روی قوۀ ذهن خود،  ظهور بگذارد. از این رو، جادوگران و ساحران باید در توانایی 

 ها هستند:گونه وابستگی به ذهن اینهای ایناشته باشند. نمونهقدرت مطلق د

 غیب و ظاهرکردن بدن شخص

در این مجموعه، در کنار ادراک منفعل و استفاده از پودر فلو، راه دیگری نیز برای غیب و ظاهر شدن است  

د عزم ذهنی و تمرکز  ای دیگر استتتت. این نوع جادو نیازمنشتتتدن ناگهانی و ظهور آنی در نقطهکه همان غیب

پارچه به مقصد خواهد رسید. این کار در این تحقیق در دستۀ    روی مقصد دارد و اگر درست انجام شود، یک   

شد. هری و        آرمان شته با ست دا ست؛ زیرا ذهن باید کاماًل کنترل موقعیت را در د های درک فعال جا گرفته ا

ای را سپری کنند تا در آزمونی قبول بشوند    ماههوازدهاش باید دورۀ آموزشی د ششمی  های سال کالسی سایر هم 

طور که قبالً توضیح داده شد، قدرت ذهن در این    کنند. همانکه داوران وزارت سحر و جادو بر آن نظارت می 

 دهندگان وجود دارد:وجودآوردن آرمان غیب و ظاهرشدنی است که در ذهن امتحانمثال، به مثابه به

غیب و ظاهرشدن باید سه چیز رو به خاطر داشته باشین! مقصد، اراده، تأمل! قدم اول: روی      موقع »تایکراس گفت: 

 ارادۀقدم دوم: « »جا، داخل حلقۀ خودتونه. آهستتته روی مقصتتد تمرکز کنین... مطلوب تمرکز کنین که در اینمقصتتد 
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ستن از ذ         شده متمرکز کنین! بذارین میل و خوا صور ضای ت ضور در ف ذرۀ وجودتون  هنتون در ذرهخودتون رو برای ح

شه!  سر جاتون بچرخین، راه خودتون رو در      »تایکراس بلند گفت: «.... جاری ب ستور دادم...  سوم: فقط وقتی که د قدم 

 (.۸۱۱-۸۱1: ۲۱۱۵)رولینگ، « حرکت کنین! خب، با شمارش من... یک... تأملنیستی پیدا کنین و با 

 پدیدۀ خانة گریمالد

شدن خانه  ست که از   ای از غیظاهر ب فقط با فکرکردن و تمرکز روی چند جملۀ نمونۀ دیگری از آرمانی ا

آورد. باز هم قدرت جادویی نقش دارد تا در درک      گذرد و قدرت ذهن آن آرمان را به وجود می    ذهن فرد می

 چیزی به ذهن فرد کمک کند:

سته گفت:   سپردی »لوپین آه خش که به آن بکرد و به محض آن هری فکر« دربارۀ چیزی فکر کن که االن به خاطر 

های یازده و سیزده ظاهر شد و به دنبال   وداغان میان شماره دربارۀ عدد دوازده، خانۀ گریماولد رسید، ناگهان دری درب 

ای اضتتافی متورم شتتده و دو ستتمتش را کنار   ستترعت آمدند. انگار که خانههای ستتیاه بهآن، دیوارهای کثیف و پنجره

ها اصتتالً آمد. ظاهراً ماگولچنان از خانۀ شتتماره یازده میدهان باز نگاهش کرد. صتتدای بلند ضتتبط همراند. هری با می

 (.۵۳: ۲۱۱۸چیزی حس نکرده بودند )رولینگ، 

 اتاق احتیاجات

شود و نیاز، دلیل اصلی خلقت آن است. در سال  این اتاخ در هاگوارتز از ناکجا و توسط ذهن فرد خلق می

آموزان را تحت فشار گذاشت و باعث شد نیاز به    امی که استبداد مدیر جانشین تمام دانش  پنجم مدرسه و هنگ 

یادگیری عملی جادو داشته باشند، هری و گروهش تحت لوای ارتش دامبلدور نیاز به مکانی داشتند که در آن   

سیاه را تمرین کنند. هری که او را به عنوان رهبر گروه   اخ  انتخاب کرده بودند، اتبتوانند دفاع در برابر جادوی 

 احتیاجات را به عنوان مقر خود برگزید:

خواییم که توش یاد بگیریم مبارزه کنیم... فقط جایی برای تمرین به ما بده... جایی          جایی می با خودش فکر کرد:  

نفیسی  در« هری»هنگامی که بعد از سومین دفعه عبور دوباره چرخیدند، هرمیون با لحنی تند گفت: که پیدامون نکنن... 

درون دیوار ظاهر شتتده بود. رون به آن خیره شتتده و کمی نگران بود. هری دستتتش را دراز کرد، دستتتگیرۀ برنجی را  

تر را های هشتتت طبقه پایینهایی که ستتردابهایی شتتبیه آنگرفت، در را باز کرد و وارد اتاخ جاداری شتتد که مشتتعل

های کتاب چوبی روی دیوارها بودند و به جای  انداختند. قفستتهمیکردند، ستتوستتوی نور خود را روی آن روشتتن می

 (.۸۵۵های ابریشمی بزر  روی زمین بود )همان: صندلی، کوسن

گذشتتت و نیاز به استتتفاده از روشتتویی داشتتت، همان اتاخ   یک بار هنگامی که دامبلدور از همان طبقه می

 ای در ذهن یک فرد بود.یدهظاهر شد و روشویی را به وجود آورد که زمانی آرمان و ا
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 آینة رفتگان

 ای از شادی و غم، خانوادۀ مرحومش را ببیند:هری در سال اول خود فرصتی داشت تا با آمیخته

سرش        آینه شت  ست پ سقف بود... نه فقط خودش را در آینه دید؛ بلکه عدۀ دیگری هم در شکوه و به بلندی  ای با

زد، آهستتته به ستتمت آینه برگشتتت... هری از روی  نفس میهمان حال که نفسایستتتاده بودند؛ ولی اتاخ خالی بود. در 

ها هم نامرئی بودند؟ آیا او در حقیقت در اتاقی پر از جا نبود. یا آیا آنشتتتانه نگاهی انداخت...؛ ولی باز هم کستتتی آن

دوباره به آینه نگاه کرد. زنی     ها را، مرئی یا نامرئی نشتتتان بدهد؟      مردم نامرئی بود و آینه این قابلیت را داشتتتت که آن     

ستاده بود و به او لبخند می        سش ای سر انعکا شت  شت    زد و دست تکان می درست پ ستش را دراز کرد و هوای پ داد. د

توانستتت او را لمس کند؛ ولی دستتتش فقط به هوا خورده بود... زن و  جا بود، میستترش را حس کرد. اگر زن واقعاً آن

 (.۸-1۵۲: 1۱۱۳داشتند )رولینگ، دیگران تنها در آینه وجود 

چه را که دیگری در آینه درک کدام نتوانستتت آندفعۀ بعد که مخفیانه و به همراه رون وارد همان اتاخ شتتدند، هیچ

دید که قهرمان کوئیدیچ شتتده و جام را در دستتت دارد. در شتتب  کند، ببیند. رون آیندۀ ورزشتتی خود را هنگامی میمی

عه رودررو        هایی می ستتتوم، هنگامی که هری تن    لدور برای اولین دف ند، او و آلبوس دامب نه ببی لدینش را در آی تا وا رود 

 کنند و همین موقع بود که هری متوجه راز آینۀ رفتگان شد:مالقات می

 دهده... با این حال، این آینه نه دانشی به ما می ترین خواستۀ قلبی ما رو نشون نمی  ترین و مأیوسانه چیزی جز عمیق

که می          نه حقیقتی. آدم  یا مجذوب چیزی شتتتدن  نه از دستتتت رفتن، حاال  یادی جلو آی یا این  های ز که چون   دیدن 

 (.1۵۳بینن واقعی و یا حتی ممکنه، دیوونه شدن )همان: چه میدونستن اوننمی

واهند   خچه واقعاً می  چه درون ذهن فرد استتتت، در قالب آن   کند که آن  آینۀ رفتگان مانند ابزاری عمل می     

دهد و چون ذات چنین آرمانی مشتتتابه ذات تخیل در فلستتتفۀ بارکلیایی استتتت، در حقیقت، آینه    بازتاب می  

 آورد که ذهن هری یا رون به شکل فعال خلق کرده است.انعکاسی را به وجود می

 بوگارت در گنجه

آینۀ رفتگان     ها از جمله موجودات جادویی هستتتتند که رولینگ خلق کرد و از این جهت شتتتبیه         بوگارت 

ها،  دهد و بوگارتدهندۀ آرمانی درونی هستند. آینه میل و اشتیاخ درونی را بازتاب میهستند که هر دو بازتاب

کند. تفاوت در عدم امکان برقراری ارتباط با انعکاس آینه است، در های درونی فرد را برایشان آشکار میترس

شتتود. بوگارت قالب ترس مقصتتود را به خود  ر نزدیک میحالی در مثال بوگارت، تجستتم ترس به فرد درگی

که   طورگیرد و فرد مربوط، این فرصتتتت را دارد تا با افستتتونی به نام ریدیکولوس با آن مبارزه کند. همان می

 پروفسور لوپین در کالس خود توضیح داد:
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سته، هنوز قالبی به خودش نگرفته. هنوز نمی    ش ه اون هایی رو کدونه چی آدمبوگارتی که در تاریکی داخل گنجه ن

دونه یه بوگارت وقتی که تنهاستتت چه شتتکلیه؛ ولی وقتی که بذارم بیاد   کس نمی ترستتونه. هیچطرف در هستتتن، می

 (.1۱1: 1۱۱۱ترسیم )رولینگ، شه که بیشتر ما ازش میبیرون، فوراً چیزی می

 لجیلمنسی و آکلومنسی

ستند و     ترین عاملیت ذهن از طریق این دو قدرتمند شده که نیازمند تأدیب روانی ه شته  کار به نمایش گذا

در نتیجۀ آن، یکی برای نفوذ به ذهن و دیگری برای جلوگیری از حملۀ حریف به ذهن و ربودن افکار درون      

ستفاده می  سعی کرده بود انگاره   آن ا سرّی ها و آرمانشود. هری  بودن خود در ذهنش  ها را به خاطر اهمیت و 

جایی که لرد ستتتیاه هنگام تالش برای قتل هری،  ها را برباید. از آنتا لرد ولدمورت نتواند آن آرمان  پنهان کند  

اره زخمش دوب»توانست به ذهن او نفوذ کند: راحتی میبخشی از روحش را ناخواسته در او جا گذاشته بود، به

  فتد و ستتعی کرد آن افکار را به ستتمتترستتید که نکند با این فکرها، دوباره آن اتفاخ بیبه ستتوزش افتاد. می

 (.۲۲۱: ۲۱۱۳رولینگ، « )دیگری هدایت کند

ضتتیه را  توانستتت این فررا توجیح کند، می« پاتیتله»ای به نام اش پدیدهخواستتت با فلستتفهاگر بارکلی می

ست. با این      صی وجود دارد و در آن واحد، در ذهن فرد دیگری نیز ه شخ   مطرح کند که یک آرمان در ذهن 

 نفسه به شی مربوط نیست؛ بلکه فقط فکر یا آرمان یک چیز است.حال، این مسأله فی

   هری پاترمسألة ماده در 

ای  های ما خدای متعال است و در این مفهوم، هیچ ماده براساس فلسفۀ بارکلیایی، باعث و بانی تمام ادراک  

کنیم، در واقع ادراکی  می که ما درک میوجود ندارد و جوهره و همان ماده استتتت؛ به بیان دیگر، تمام اجستتتا

ری  هتوان به دنیای جادویی ها هستند. این را میطور که قبالً گفته شد، آرمانهستند که ذهن ما ساخته و همان  

با زمزمه        پاتر  بدون      کردن افستتتونهم تعمیم داد که در آن، رویدادهای جادویی  به یک نفرین  ها، فکرکردن 

دهند. فرآورده در حقیقت    ها، استتتتفاده از قدرت و ذهن و تمرکز رخ می   تر از همۀ این آوردن آن و باال زبان به 

شه آرمان ستند که به وجود آمده ها و اندی ستند. به این ترتیب، وجود جادو به  هایی ه اند و به ذات غیرمادی ه

خدا را مجستتم  شتتود که بارکلی ها درستتت به همان شتتکلی ترستتیم میعنوان نیرویی در پس تمام این رویداد

 کند.می
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 حقیقت

پایان به ستتوی حقیقت، فلستتفۀ تجربی جورج بارکلی و کاربرد آن در دنیای جادویی  اگر فردی در راه بی

شد، به احتمال وجود بیش از یک حقیقت واحد خواهد      هری پاتر  شته با ساختۀ جی.کی. رولینگ را در نظر دا

هن در هایی دور از ذها و اندیشه کاررفته در این رساله آرمان شناسی به  رسید. از این رو، فلسفۀ بارکلی یا شیوه   

هایی است که بارکلی مطرح   ها و اندیشه شناسی نخواهند بود. جهان مملو از آرمان  شناسی و معرفت  امر هستی 

سر می  چه اراده  وجودآوردن هر آنسازد تا برای قدرت ذهن برای به کرده و ذات غیرمادی آن، این امکان را می

 چه که قبالً توسط قدرتی واالتر در آن نهادینه شده، جایی باقی بگذارد.کند یا درک هر آنیم

تواند زنده بماند و به همین خاطر  فهمد تا وقتی یکی از آن دو زنده است، دیگری نمیهنگامی که هری می

ای با روح صتتتحنهپذیرد، به درون ستتتپارد و مر  را با آغوش باز میخودش را به دستتتت لرد ولدمورت می

 تواند انتخاب کند تا به دنیای زندگان برگردد یا در دنیای مردگان بماند:شود که در آن میدامبلدور کشیده می

بعد از زمانی طوالنی یا شتتاید هم زمانی ناچیز، به ذهنش رستتید که خودش باید وجود داشتتته و چیزی بیشتتتر از  

شک روی سطحی دراز کشیده بود. برای همین حس المسه داشت       د، بیافکاری بدون تجسم باشد؛ زیرا دراز کشیده بو   

 (.۵۱۵: ۲۱۱۳و چیزی که رویش دراز کشیده بود نیز وجود داشت )رولینگ، 

 پرسد:چنان در این برزخ است، از دامبلدور دربارۀ حقیقت میهری که هم

ه او دامبلدور ب  « توی ذهنم اتفاخ افتاده؟   ها فقط یه چیز دیگه رو هم بهم بگین. این واقعیه؟ یا همۀ این     »هری گفت:  

پوشاند، صدایش در گوش هری بلند و رسا  گرفت و پیکرش را میها را فرا میکه مه روشن بار دیگر آنخندید و با این

صورت نمی معلومه که این»بود:  شه؟ ها توی ذهنت داره اتفاخ میفته، هری؛ ولی کی گفته در این  )همان:   «تونه واقعی با

۵۳۱.) 

صلی از کتاب با عنوان   سه برادر »در ف سه یادگار       ، آقای الوگود، پدرِ هم«حکایت  ستان  سی هری، دا کال

ها را در اختیار داشتتته باشتتد، بر مر  فائق خواهد  ای که آنآورد که اگر جادوگر یا ستتاحرهمر  را به یاد می

و رسیده و آن دوی دیگر، سنگ رستاخیز     آمد. یکی از این سه یادگار شنل نامرئی هری است که از پدرش به ا   

تی تر است، وق ناپذیر نارون دامبلدور هستند. هرمیون که بین سه دوست از همه شکاک    دستی شکست   و چوب

 دهد:طور جواب میخواهد اثبات کند که وجود ندارند، اینآقای الوگود از او می

های دنیا رو بردارم و امتحانشون کنم؟ منظورم  ... سنگ تونم ثابت کنم که وجود نداره؟ انتظار دارین همۀطور میچه

تونی  کنه که وجود نداره، میثابت  تونه  کس دیگه نمی  اینه که اگه تنها مدعاتون برای وجود یه چیز این باشتتته که هیچ         

 (.۸۸۵وجود داره! )همان:  هر چیزیادعا کنی 
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یا   است که بله، اگر اثباتی بر نبودن یک شی  در پاسخ به این سؤال هرمیون گرنجر، این تحقیق بر این باور   

مفهوم نباشد، ممکن است بیش از یک حقیقت دربارۀ وجود آن باشد. از این رو، دنیای آرمانی جادو یا کائناتی  

 بر پایۀ فلسفۀ بارکلیایی نیز مستثنی نخواهد بود.

 گیری. نتیجه۴

و معنوی جورج بارکلی هدف   گرایانهفۀ آرماندر راستای فلس   هری پاتردر این مقاله، ماهیت آرمانی دنیای 

آوردن هر شتتی یا مفهوم به شتتکل فعال و منفعل،  وجودکنکاش قرار گرفت. با درنظرگرفتن قدرت ذهن در به

شخص وجود دارد.      ست که ادراک از پیش در ذهن  شدند و حالت منفعل وقتی ا رویدادهای جادویی تعریف 

ها ی آنتوان با اعمال فلسفۀ بارکلیایتزی است، مفاهیم فانتزی صرف که نمیجایی که این یک اثر ادبی فاناز آن

زن، نقشتتۀ  های جیغهای پرنده، نامهوتحلیل کرد، کنار گذاشتتته شتتدند. از این میان، وجود ماشتتین  را تجزیه

یدیچ روی              گر، هورکراکسغارت  بازی کوئ ها،  مار با  باط  نایی برقراری ارت لدمورت، توا  های ستتتاختۀ لرد و

ها ستتروکار داشتتتیم،  های جادویی که با آنتوان نام برد. پدیدهجاروهای پرنده و در پایان، شتتنل نامرئی را می

گرایی و موازی دنیایی استتتت که ما در آن زندگی      برای ارائۀ شتتتاهدی بر وجود طبیعی دنیای بر پایۀ آرمان       

 کنیم.می

ستنباط کرد که توان اینهای بارکلی میاز نظریه ست با آن    گونه ا شر از دنیا ممکن ا جهان   چهدرک و فهم ب

واقعًا هست، بسیار تفاوت داشته باشد. اگر قرار است چیزی بیش از ماده در کائنات وجود داشته باشد و خدا          

ها باشد که به شکل منفعل در   هایی نظیر درختان و کتابها و اندیشه به عنوان ذهن اعلی مسؤول خلقت آرمان 

داده، پس چرا برای خدای تعالی ممکن نباشتتد تا به جای دنیایی که بشتتر در آن ستتاکن استتت،   این دنیا قرار 

هایش در رابطه با مردم ماگول و طور که رولینگ در کتابدنیاهای دیگری خلق کرده یا حداقل، درستتت همان

 نند؟بیجادویی نشان داده، امکان وجود دنیایی باشد که بعضی مردم می بینند و بعضی دیگر نمی
 

 نامهکتاب
 

 . لندن: فانتانا.اصول دانش انسان و سه دیالو  بین هایالس و فیلونوس(.  1۱۳۵) بارکلی، جورج. .1

 . نیویورک: نیو دیرکشنز.  شدههای گلچینها و نوشتههزارتوها: داستان(. 1۱۱۵بورخس، خورخه لوییس. ) .۲

سواز، پریتا. )  .۸ شم     ۲۱1۵بی سم جادویی: چ صی در رئالی زبان و ادبیات   های هری پاتر. مجلۀ بین المللیرمان انداز(. تفح
 .۲۱1-۸۱۵(، ۲) انگلیسی و انسانی،
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 . لندن: بلومزبری.  هری پاتر و سنگ جادو(. 1۱۱۳رولینگ، جی.کی. ) .۵

 . لندن: بلومزبری.هری پاتر و تاالر اسرار(. 1۱۱۳رولینگ، جی.کی. ) .۵

 لندن: بلومزبری.  . هری پاتر و زندانی آزکابان(. 1۱۱۱رولینگ، جی.کی. ) .۱

 . لندن: بلومزبری.هری پاتر و جام آتش(. ۲۱۱۱رولینگ، جی.کی. ) .۳

 . لندن: بلومزبری.هری پاتر و یاران ققنوس(. ۲۱۱۸رولینگ، جی.کی. ) .۳

 . لندن: بلومزبری.  هری پاتر و شاهزادۀ دورگه(. ۲۱۱۵رولینگ، جی.کی. ) .۱

 بلومزبری.  . لندن: هری پاتر و یاران مر (. ۲۱۱۳رولینگ، جی.کی. ) .1۱



 

 زدایی متون دینیمعنویت ها درنقش رسانه

 )با نگاهی به انیمیشن شاهزاده مصر(
 

 1زهرا حسینی

 چکیده

 ،متون دینیبردن از خلق آثار هنری و ادبی با بهره ادبیات کالسیک،سینما و در تاریخ 

نواع ی و توسط اسازهای مختلف مناسبمتون به گونهاین از دیرباز . طوالنی داردبس ای سابقه

گرفته است. در دنیای مدرن امروزی که ها در اختیار مخاطب کودک و نوجوان قرار میرسانه

تیار تر از گذشته در اختر و هنریاند، این مطالب جذاببر پایۀ تصویر بنا شده هاترین رسانهمهم

ز زی و برخورداری اداشتن فضای فانتها به دلیل گیرد. در این میان، انیمیشنمخاطب قرار می

اند که نقش قابل ترین و مؤثرترین ابزاری درآمدههای متنوع به صورت محبوبآمیزیرنگ

کردن اعتقادات و سبک زندگی کودکان و نوجوانان توجهی در جهت انتقال فرهنگ و نهادینه

آسمانی  بها که اغلب غیرملی هستند، با اقتباس مطابق میل خود از کت. این رسانهکنندایفا می

ه چهای دینی، حقانیت و اصل دین را به حالت تعلیق رها کرده و آنزدایی از مؤلفهو معنویت

 زدایی و ترویج فرهنگهای زیادی با هدف معنویتکنند. انیمیشنمد نظر خودشان است، القا می

 ۀها انیمیشن شاهزادسازی جهان ساخته شده که یکی از آنهای فیلمضددین توسط کمپانی

ن گری این انیمیشن که حتی به متوبودن جنبۀ ضددینی و تخریبمصر است. به علت پررنگ

این تحقیق که با هدف پردازیم. مذهبی مورد استناد خود هم وفادار نبوده، به بررسی آن می

ا شده از کتب آسمانی صورت گرفته، ابتدزدایی متون اقتباسها در معنویتبررسی نقش رسانه

ها بر کودکان و نوجوان و سپس به بررسی انیمیشن شاهزادۀ مصر که در قالب سانهبه تأثیر ر

 حلیلیتتوصیفی مقاله، این در تحقیق روش پردازد.گر شده، میاقتباس از متون دینی نمایان

 شود.می ارائه کیفی نتایج صورت هب تحقیق این در بررسی ۀنتیج و است
 

ه، شتتاهزادۀ مصتتر، کودک و نوجوان، متون مذهبی،  اقتباس، انیمیشتتن، رستتان ها:کلیدواژه

 .زداییمعنویت

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه امام رضا )ع(. -1

  sh1kheh_toba@yahoo.com ایمیل:
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 مقدمه

.  کنندایفا میملی کودکان و نوجوانان  و گیری هویت دینیدر شکل ییسزابه ها نقشرسانهدر جهان امروز، 

نابراین،  ئ   و دینی گیری از میراث فرهنگی بهره ب رین  هتب انیمیشتتتن، کارتون  ،فیلمدر قالب    آن ۀیک ملت و ارا

اریخ  . در تاستتت مذهبیکودکان و نوجوانان و انتقال باورهای فرهنگی و معنوی تعلیم و تربیت  وستتیله برای

 ها،ها و افسانهفرهنگ ملی و قصه متون دینی،بردن از ادبیات کالسیک، خلق آثار هنری و ادبی با بهرهسینما و  

 ای طوالنی و ماندگار دارد.سابقه

ستتازد که  ای و جهانی، این واقعیت تلخ را آشتتکار میای منطقهرستتانه ۀدر حوزهای در حال انجام تالش

سانه  سلط جهان تقریباً تمامی ر صویری عمالً به ابزاری در جهت   ؛های م صوتی و ت نوع  نفی ت، اعم از مکتوب، 

 اند.درآمده های اسالمی و ملیفرهنگی و تشویق به تمرد از اصول و ارزش

توان دریافت که افرادی، نه با نیروی فیزیکی و جستتمانی؛  می های مشتتهور جهان،مدر واقع، با دقت در فیل

 ویژه وسایل ارتباط جمعی درصدد کنترل جهان هستند.ها بهبلکه با کنترل رسانه

سیاری از فیلم  درون شفاف ب سال مایه و پیام  ست که دنیای کنونی ما به دست     1۱۱۳های های پس از  این ا

سانی اداره می  سانه »های د که اهرمشو ک سوی آن « ایقدرت ر ها تهدید  را در اختیار دارند و به طور فزاینده از 

ترل  ها را کنها، استتتودیوهای تولید فیلم و مانند اینهای تلویزیونی، ماهوارهشتتود؛ یعنی کستتانی که شتتبکهمی

 (.1۵: 1۸۱۵زاده، کنند )حبیبمی

سانه  ساندن به  آگاهی در هار سع   کنمیای ایفا وانان نقش عمدهنوجکودکان و ر شرفت و تو سای  ۀند. پی ل  و

 آمیز وارتباط جمعی، به رغم مزایای بستتیار، معایبی نیز به همراه داشتتته استتت. نمایش تصتتاویر خشتتونت    

های تلویزیون و اینترنت و آشتتنایی با بعضتتی ترفندهای   های قبیح و نامتعارف از مطبوعات، شتتبکهصتتحنه

ای مهیج و محرک و ارتباط مجازی از طریق  های رایانهشوند، بازی به تصویر کشیده می   هامجرمانه که در فیلم

ستفاده أاینترنت، در نوع خود ت شر کم  بهکنندگان، ثیر منفی بر ا شته و گ  سن خصوص ق رایش  وسال و جوان گذا

 .دهدها به ارتکاب اعمال ناهنجار را افزایش میآن

صر جدید   شعار و   ای، کامالًهای رایانهها و بازیتوننظام فکری حاکم بر کاردر ع متفاوت از نظام فکری ا

ه  هایی کو نمایش شاهنامه های شد. داستان  که در گذشته برای کودکان روایت می  است  هاییها و قصه داستان 

های  یکردنشان ویژگ رستم و اسفندیار را در شرایطی نشان می داد که حتی مبارزه     شد، ها اجرا میخانهدر قهوه

صددرصدی برای حذف و ازمیان      شت و به قیمت تالش  صی دا سفندیار   .بردن دیگری نبودخا ستم و ا   حتی ر
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وگو داشتتتند و رستتتم از زال برای هر بار مبارزه، مشتتورت    دیگر گفتدر جریان مبارزه و پیش از آن، با یک

ست و در نهایت می ساس پیروزی نمی    ،خوا شتن دیگری، به معنای واقعی اح   طبیعتاً کرد. این نظام فکری،با ک

کارتون      که در  ظام فکری  مدرن  با ن باب  ؛های  میگ، مرد عنکبوتی و بتمن وجود دارد،  استتتفنجی، میگ نظیر 

 کند.  ها فرخ میمتفاوت است. معنای مبارزه و پیروزی در این کارتون

های  تشود و شخصیکشیده می به بیان مضامین سیاسی نیز  این ابزارها برداری ازبهره ۀدر برخی موارد دامن

غربی به ستتراستتر   ۀهای جامعغان فرهنگ و ستتبک زندگی و ارزشنمایندگان و مبلّعنوان به  یمحبوب کارتون

تربیت  مد نظر خود شتتوند تا شتتهروندان جهان را از همان ستتنین کودکی مطابق الگوی واحد  جهان اعزام می

جنس با هم، پوشتتتش، رقص،  ر تعامل افراد غیرهم  )از جمله د  کنند. هنجارهایی متناستتتب با زندگی غرب       

های بیرون از خانواده، رفتارهای جنسی آشکار مانند بوسه و موارد دیگر( که در موارد بسیاری      موسیقی، عشق  

شده    قابلیت این وجود اوت و تعارض دارند.فبا هنجارهای ملی و دینی ما ت سبب  شن ها  ها،  و کارتون هاانیمی

 ها و کشورها نقشی ویژه را به خود اختصاص دهند.جهان غرب علیه دیگر فرهنگ در فرآیند هجوم نرم

ها  چگونگی رشتتد رستتانه دارد،چه بیش از همه اهمیت جدید، آن ۀستتنتی به جامع ۀگذار از جامعۀ در دور

ست  ست  . ا ست  صهیونی سته برای د سلط مادی و معنوی بر ملت ها پیو ها و یابی به اهداف مورد نظر خود که ت

ست ولتد شاه ها با نفوذ در رسانه کنند. آنتالش می، های جهان ا المللی را در رسانی بین راه اطالعهای جهان، 

سانه   اختیار خویش گرفته سلط بر ر صنعت     های خبری، خبرگزاریاند و با ت سیطره بر  ها، مطبوعات جهان و 

نند تا دقت  کی در سطح دنیا تالش میسینما و تلویزیون جهانی، صنعت چاپ و نشر و تولیدات تبلیغات تجار

سیت جوانان و نیروهای فعال و کارآمد جوامع مختلف   سی،        به ،و حسا سیا سائل  سبت به م سلمانان را ن ویژه م

بدل   نگر متفاوت و ستتتطحی را به افرادی بی  ها اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه خویش از بین ببرند و آن     

 .سازند

در سخنرانی خود که در شهر پرا  و در اهتمام یهود به   « راشورون » یهودیمیالدی خاخام  1۳۱۱در سال  

ردید  تبی ،اگر طال نخستتتین ابزار ما در ستتیطره و حکومت بر جهان استتت  : »چنین گفت ،تبلیغات ایراد کرد

 «.آن عصر( دومین ابزار کار ما خواهد بود ۀثرترین رسانؤنگاری )ممطبوعات و روزنامه

ترین های فراگیر و غیرفراگیر جهان، اکنون بیش از پیش نمایان شده است و مهمرسانهصهیونیسم بر  ۀسیطر

 ،اندازی شده و در حال حاضرهای دنیا )رویترز، فرانس پرس،اسوشیتد پرس( توسط افراد یهودی راهخبرگزاری

« دریم ورکز»سازی میشندر دیدار خود با سران هالیوود، از کمپانی انی شیمون پرز .شودتوسط یهودیان اداره می
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 نباید ارتباط حیاتی میان هالیوود و آموزش:»کید کرد کهأبر این نکته ت اشنیز دیدن کرد و در خالل سخنرانی

 «.را نادیده گرفت و باید بدانید که کودکان بیش از سیاستمداران، به بازیگران اعتقاد دارند

متخصصان ادبیات کودک و نوجوان این است که      ترین وظیفۀ ما به عنوانپس در برهۀ حساس زمانی مهم 

ا برای کودکان  ها رهای ادبیات تطبیقی و اقتباس از متون فرهنگی و دینی غنی خود، بهترینبا شناسایی ظرفیت  

ستتازی آن، راه ستتوءاستتتفاده از   بازآفرینی و مناستتب و نوجوانان ستترزمین ما گزینش کرده و با بازنویستتی، 

 را ببندیم.های فردای جامعه سرمایه
 

 . مسألة تحقیق۲

های مذهبی،  خصتتوص آموزهها در آموزش کودکان و نوجوانان، بهها و داستتتانبا توجه به تأثیر ویژۀ قصتته

یابد. امروزه انتقال این مفاهیم به       ای میبازنویستتتی و بازآفرینی از متون کهن و میراث فرهنگی اهمیت ویژه    

توانند تأثیرات  ها با توجه به کارکرد و جذابیت خود میه دارند. رستتانهها بر عهدکودکان و نوجوانان را رستتانه

سی تأثیر          ست تا پس از برر ستار برآن ا شند. این ج شته با مثبت و منفی در فکر و ذهن کودکان و نوجوانان دا

 های زیر پاسخ گوید: زدایی از متون مذهبی، به پرسشها در معنویتها، نقش آنرسانه

 شده برای کودکان و نوجوانان چیست ؟زدایی از متون مذهبی اقتباسا، در معنویتهنقش رسانه -1

 هدف هالیوود در اقتباس از متون مذهبی چیست؟ -۲

 انیمیشن شاهزادۀ مصر تا چه حد به متون مذهبی مورد استفادۀ خود وفادار مانده است؟ -۸

 

 . فرضیة تحقیق۳

های مذهبی  ضرت موسی )ع( ساخته شده، بسیاری از آموزه     در انیمیشن شاهزادۀ مصر که دربارۀ زندگی ح   

ست  شده تا جایی که فیلم د ست.     نامهخوش تغییر و تحریف  سمانی خود وفادار نمانده ا نویس حتی به کتب آ

 سازد.سازی هالیوود آشنا میبررسی این اختالفات، ما را هرچه بیشتر با اهداف، کمپانی فیلم

 

 . هدف تحقیق۴

سانه     هدف ما در این سی نقش ر ستار برر شن   های الکترونیکی، بهج صوص انیمی ساخته خ   شده برای های 

ت  های آشتتکار روایکودکان و نوجوانان در اقتباس از متون دینی برگرفته از کتب آستتمانی و بررستتی تفاوت 
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سازی  لمهای فیکه کمپانیهای کتب مقدس از جمله قرآن و تورات است و اینانیمیشن شاهزادۀ مصر با روایت

 کنند؟در اقتباس از متون مذهبی چه هدفی را دنبال می

 

 . پیشینة تحقیق  ۵

ست؛ اما در مقاله           شده ا صر انجام ن شاهزادۀ م شن  شکل دربارۀ انیمی شی به این  ای از مهدی  تا کنون پژوه

صر     »( با عنوان 1۸۳۵ترابی ) شاهزادۀ م شن  شاراتی به تحریفات  ،«تحریفات تاریخی مذهبی در انیمی ریخی  تا ا

 مذهبی در این انیمیشن شده است.

 

 . بحث و بررسی۶

 ها و فرهنگ  . رسانه1. ۶

سانه  شکال نمادین و چه     ر ستند؛ چه معنای هنر و ا ها جایگاه بروز و نمایش تحول و نمایش در فرهنگ ه

یرگذاری بر  ها و هنجارها. این ابزارهای قدرتمند با تأث        های زندگی، ارزش  وخوها، شتتتیوه ها، خلق معنای مدل  

های زیرین زندگی اجتماعی، گاه به خلق الگوها و هنرهای جدید وگاه به تثبیت فرهنگ جامعه کمک                   بخش

 کند.می

سانه    صر جدید ر شده و همۀ     در ع سانه از حالت فردی و محلی خارج و به زندگی تودۀ مردم وارد ای، ر

ها را  ستتازند، حکومتها فرهنگ را میرستتانهای که امروزه ها را در بر گرفته؛ به گونههای زندگی آنعرصتته

های تجاری را تعیین و بر اقتصاد، سیاست، اجتماع، اخالخ    کنند، سبک دهد، اخالقیات را دگرگون میتغییر می

ها همۀ شتتتؤون زندگی فردی و اجتماعی انستتتان را تحت نفوذ خود گذارند؛ به تعبیر دیگر، رستتتانهتأثیر می

 شدن از حوزۀ اقتدار رسانه کار آسانی نیست.که خارجای اند؛ به گونهدرآورده

به عنوان عمومی امروزه  ن ترین و پرمخاطب  تلویزیون  ای در آموزش و جمعی، ستتتهم عمده  ۀترین رستتتا

ه از  ثیرپذیری اکثریت خاموش جامعأت. تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ و روح و روان جمعی دارد

ای تلویزیونی بستتیاری از اوقات کشتتورهای جهان ستتوم را با بحران فرهنگی    وارههای ماهتلویزیون و برنامه

ست هروب سانۀ پرمخاطب، رو کرده ا ست  به خودی خود . این ر های مخرب و منحط  خطر برنامهاما  ؛مطرود نی

سانه . شود احساس می ، بر کودکان و نوجوانان بیش از پیش تلویزیونی اهواره  م المللی مانند اینترنت،های بینر

ایی  زدمعنویتسزایی در  هنقش بهم کند که در ابعاد وسیع جهانی محتوای درونی خویش را به مردم عرضه می  
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سبک زندگی افراد را تغییر داده و ذائق محتوایی که ارائه می ؛ زیرادندار از زندگی مردم سب نآ ۀدهد    ها را متنا

   .کندبا نیاز خود دگرگون می

هکشان دیجیتال )عصر رایانه و اینترنت ( برخالف کهکشان دیگر آن است که       یکی از مشکالت اساسی ک   

کردن زیربنای اخالقی وجود ندارد و هیچ نهاد اجتماعی قدرتمندی وجود       گونه روایت متعالی برای فراهم   هیچ

 (.۸۵۱: 1۱۱۳ها را مهار کند )اومیکرسبوک، آوریندارد که سیل اطالعات تولیدشدۀ فن

 

 کودک رسانه و. ۲. ۶

ت.  ها نیستتها و مجلهگوییم رستتانه یا مدیا، منظور فقط رادیو، تلویزیون و روزنامهدر دنیای امروز وقتی می

ها  یامکهای صوتی و پشود. حتی فایلمحدود نمیغیره  مفهوم رسانه بسیار گسترده است و حتی به اینترنت و

ه از  تواند روزانقوی که می ۀعنی داشتن یک رسان  ی ؛اند. امروزه حتی داشتن گوشی تلفن همراه  هم نوعی رسانه 

ثیر بگذارد.  أشنود، روی او ت خواند و میچه نوجوان در آن میهای ارسالی و آن ها، فایلها، پیامکطریق تماس

 .کنندزندگی می« ایتکثر رسانه»های ما در دنیای پس بچه

را   ایدقیقه1۵رانی نتواند یک ستتخمیگاه نیک کودک هیچهستتتند، های خاص خود گیژکودکان دارای وی

سخنران هیچ وقت نمی  گوش دهد شر را       تواند برای کودکی یکو یک  سی زندگی ب سا   موزشآساله مفاهیم ا

سی برایش مطرح می سالگی تفاوت ۲یک کودک در  .دهد ست به اعمالی می   های جن زند که برایش  شود و د

سالگی دست به انجام     ۸یک کودک در  .کندرا جسورتر می  خوشایند است و منع والدین از این اعمال فقط او  

رستتیدن به اوستتت و برای جلب توجه    ستتیب آزند که خود را ثابت کند و گاهی اعمالش باعث کارهایی می

  گیردهای والدین و اطرافیان الگو میسالگی به بعد از رفتار ۸یک کودک از . کندوالدین هر کاری را امتحان می

 .ی او پدر و مادرش هستندهاو اولین معلم

  قدرت جذب رسانه به صورتی است که حتی ماهرترین پدر و مادرها و سخنورترین سخنرانان قادر نیستند

ستتتازی اهداف مثبت یا منفی  ها، نهادینهکار این رستتتانه .موزش دهندآبه کودک مطلبی را کیفیت باال  چنینبا 

 نوجوان است. زدایی از زندگی کودک وخودشان و به طور معنویت

 :یک مثال ساده

در  اگر مربی یا ما .است کمبود آهن رنج  دچارکودکی را در نظر بگیرید که از خوردن اسفناج بیزار است و   

ای  هفایدنه تنها  ،گاه کنند و یا او را مجبور کنند به خوردن چیزی که دوستتت نداردآ به صتتورت مستتتقیم او را

سانه با    این ، شود بلکه کودک منزجر می ندارد؛ ست که ر سط    آدر حالی ا سفناج تو  ملوان زبلموزش خوردن ا
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  کودکان را نیز به سمت استفاده   شود، با خوردن کنسرو سبزیجات فردی قدرتمند می   وکه فردی قهرمان است  

شویق می   سبزیجات ت   .یندبپنداری کرده و او را چون خود میتاذکودک با این شخصیت هم   ؛ زیراکنداز این 

به عنوان یکی از عوامل ناجی   ،شد  آشکار ها تلویزیون ۀبر روی صفح  1۱۸۸برای اولین بار در سال   که 1اپایپ

درصد باال    ۸۸میزان مصرف اسفناج    1۱۸۳در سال  ود. میآمریکا به شمار   1۱۸۱ ۀصنعت تولید اسفناج در ده  

 .  هن در میان مردم برطرف شدآرفت و تولید اسفناج افزایش یافت و میزان کمبود 

ها کارکردهای بستتیاری در عرصتتۀ اجتماع دارند. این کارکردها؛ اعم از کارکرد آموزشتتی یا انتقال   رستتانه

ستتازی، اعطای پایگاه اجتماعی، حمایت از  ستتازی و اوقات فراغت، راهنمایی و رهبری، آگاهفرهنگ، ستترگرم

ستتت  ا بیان عقاید، تبلیغاتهنجارهای اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی از نستتلی به نستتل دیگر،  

 (.۲۱1: 1۸۱۵زاده، )حبیب

شتری می  سرگرمی و    کارکردهایی که در زمینۀ کودک و نوجوان اهمیت بی شی و کارکرد  یابد، کارکرد آموز

ها و ها شتتامل انیمیشتتندیستتیهای تلویزیونی، انواع ها و برنامهاوقات فراغت استتت. در این زمینه، کارتون

بیشتر از همه با کودک و نوجوان در ارتباط است و کودکان و نوجوانان بیشترین تأثیر را از   ای،های رایانهبازی

 پذیرد.  ها میآن

 دهند:  های آموزشی خود را به دو شکل ارائه میهای مربوط به کودک و نوجوان، برنامهرسانه

 های مستقیم و ملموس. آموزش1. ۲. ۱

 ن  های غیرمستقیم و پنها. آموزش۲. ۲. ۱

 

 های مستقیم و ملموس. آموزش1. ۲. ۶

 درسی(های آموزشی )درسی و کمکرسانهالف( 

ه شی بزموآمحیط را در یطی انند شراتوکه مید وتت  شمیگفته مکاناتی ا ۀتت  به کلیرسانه در نوع آموزشی آن 

ست  به دکامل درک با ی را جدیدهای ر و مهارتفتات، رطالعاان، اگیرافر، یطاشرآن ند که تحت د آوروجو

 .آورند

حد واصل و   چیز، وسط یا ربط دو  ۀماد وسیله،  در لغت به واسطه،  است که مدیا  ۲آموزشی ترجمه  ۀرسان 

 انتقال تعریف شده است. نقل و ۀوسیل، سرانجام

                                                           
Popeye 1 

Instructional Media 2 
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سانه  شفاف بیان می     هدف این ر ضح و  ست که به طور وا شود و اغلب در  ها آموزش یک مفهوم خاص ا

 شود؛ مثل آموزش الفبا، آموزش اعداد و چهار عمل اصلی.می یک محیط آموزشی ارائه

 های آموزشی )اجتماعی، شهروندی(ب( رسانه

شده توسط شهرداری یا راهنمایی و رانندگی؛ مثل ردشدن از خیابان، مضرات مواد  تیزرهای شهروندی ارائه

 مخدر، همیار پلیس، ناجی آب و غیره از این دست هستند.

های مستقیم که هدف اصلی سازندگان این     توانند همراه آموزشها، میاین نوع رسانه شایان ذکر است که   

 ها است، مفاهیمی را هم که مد نظر سازندگان نبوده، به صورت غیرمستقیم انتقال دهند.  نوع برنامه

 

 های غیرمستقیم و پنهان. آموزش۲. ۲. ۶

ا  سو بچه که همنآریزی کند و هر ش پنهان را برنامهموزآ ۀتواند شیوترین ابزاری است که میرسانه از مهم

 .موزش دهدآبه مردم  ،اهداف جهانی خویش است

شیوه ؤیکی از م صورت پنهان و غیرملموس به مخاطب القا    آموزش موزش،آ هایثرترین  ست که به  هایی ا

 .خالفتی نداردن هیچ مآ یادگیری در ثیر را گذاشته و فردأگاه فرد بیشترین تأزیرا در ناخود ؛شود

. دباشمی ،مده تا پیرمردی که عمرش رو به پایان استآاز نوزادی که چند ماه است به دنیا  هامخاطب رسانه

 ،رسدزمانی که به جوانی می ،موزش داده شودآثر به کودک ؤم ۀوقتی مفاهیمی پیاپی از کودکی و با این شیو

 .هدافش نیز هماهنگ با صاحبان رسانه استشده رشد کرده و اهای دریافتموزشآبا سو هم فکرش

 

 ها  رسانه. تأثیرپذیری کودکان از ۳. ۶

  ،ها در حال آموزش مستقیم و غیرمستقیم به کودکان هستند. انیمیشن، کارتونوالدین، جامعه و رسانهگفتیم 

شبه علم را به کودکان انتقال می های رایانهبازی هایی،  شای چنین برنامه به این معنا که تما ؛دهندای، اطالعات 

 ساختن برخی از اعتقادات و باورها به کودکان است.  نهادینه ،در واقع

ای، عامل تفاوت میان کودکان امروز و دیروز استتت. کودکان امروز  شتتیوع و گستتترش ابزارهای رستتانه  

سل  هنجارها و ویژگی سبت به ن پذیری  ت و جامعههای گذشته دارند؛ زیرا تربی های اخالقی متمایز و متفاوتی ن

اشت   بردا ب ای و انیمیشن کامالً های رایانهها از طرقی غیر از خانواده صورت پذیرفته است. سازندگان بازی   آن

شنایی  ن خودامخاطب ۀو ذائق صیتی       های روانکه با ویژگی سازند میهایی برنامهپس  ،دارند آ شخ شناختی و 
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های  ها و انجام بازیها و انیمیشن ا تماشای برخی از کارتون کودکان ب .کودکان، هماهنگی بیشتری داشته باشد   

سط    ای،رایانه سی به وا ستند  شدن در آن اثر حل ۀدر حال دگردی سی  ؛ه ست  ایدگردی آن اثر   ۀسازند  ۀکه خوا

 دیجیتال یا الکترونیک است.

سیاری را به  د مفاهیم بنوانتآسانی می به ،کنندها از طریق ارتباط مستقیمی که با کودکان برقرار می این برنامه

  ،داشتتتنی دنیای کارتون برای مخاطبان کودک و نوجوانهای ستتاده و دوستتتمنتقل ستتازند. شتتخصتتیت هاآن

روی  هایاز پوستتتتر عکس روی دیوار گرفته تا برچستتتبامروزه  شتتتوند.به عنوان الگو پذیرفته می راحتیبه

شخصیت     یکنشانی از   ودک،ک ۀخصی و مورد عالق وسایل ش  ۀ و تا هم ، عروسک، ساعت  کمدالتحریر، لوازم

سفانه کارتونی دارد سباب شخصیت    ،در اغلب موارد . متأ سطوره و قهرمان را      بازی و کارتونی،های ا صورت ا

تواند کارهایی  العاده و برتر استتت و میهای فوخقهرمانی که واجد قدرت .کنندبرای کودک و نوجوان پیدا می

این   ۀرنگ، شتتتکل، حرکات، رفتار و فلستتتف ۀراحتی به وستتتیلاند. کودک بهناتوان آن کند که دیگران از انجام

سان  پذیرد.ها تأثیر میکارتون سازی  سازی، او با هم رفتار الگوها را در حرکاتش اجرا و  ،الگوبرداری و همانند

 .کندتقلید می

 ها و ارتباط آن با ادبیات کودک    . انیمشن۴. ۶

شن    سیاری را        )پ سازی صنعت انیمی ست که هواداران ب ستقلی ا صنعت م صوص در بین بهویانمایی(   خ

ست. کمپانی خود مخاطب کودک و نوجوان جذب  سیاری در زمین کرده ا شن یا کارتون  ۀهای ب سازی در  انیمی

 د.انهای غربی و آمریکاییکمپانی ها،آن ترینترین و بزر کنند که مهمسطح دنیا فعالیت می

ق  کند و سینما از طری نوشته، کالم و منطق عقالنی موجود در آن، با خواننده ارتباط برقرار می ادبیات از راه 

سات بیننده     سا صویر و رویداد، اح صه   اش را برانگیزد. کودکان همانت ستان و ق ی عالقه  گویطور که به کتاب دا

داشته   ل وجود متقاب ۀیات و سینما رابط بین ادبمندند. بنابراین، اگر عالقههم به سینما، انیمیشن و کارتون   دارند، 

وقتی  واهد کرد.خها نیز تغییر بچه دنیای تصویر و سینما گسترش پیدا کرده و دنیای    ،با هم پیش بروندباشد و  

م تردید رسانه و ادبیات کودک به ه بی ،شود موضوع فیلم برای کودکان از روی یک کتاب نوشته و ساخته می   

 .نزدیک خواهد شد

های  نامهنامه نیاز دارد. فیلمشتتتدن به فیلم، کارتون، انیمیشتتتن، قبل از هر چیز، به فیلمبرای تبدیلیک متن 

 شتتود؛ یعنی متن اصتتلی یک بار برگرفته از متون دینی، اغلب براستتاس تفستتیرهای کتب مقدس نوشتتته می  

ستفاده از ا           سندگان باذوخ، با ا ست و بار دیگر، نوی سیر ا شده که همان تف سی  س بازنوی شده   یین متون بازنوی
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زنند. گفتیم که مخاطب کودک و نوجوان بیشتر از متن   سازی برای مخاطب مورد نظر خود می دست به مناسب  

صویر  سینمایی برای کودک و      کند. اینهای هنری و جذاب ارتباط برقرار میبا ت ضرورت اقتباس  ست که  جا

وب  کوشد ذهنیت اثری معموالً مکتنویس مینامهیلمشود. در اقتباس سینمایی نویسنده یا فنوجوان مشخص می 

سینمایی تبدیل کند.   سیاری از        اینرا به عینیت  ضمن مهارت و توانایی ب شوند، مت صویر تبدیل  که کلمات به ت

 .دهدسوی فردی است که کار اقتباس را انجام می

شیوه     سینما، گرفتن بخشی از فنون،  ضمون اقتباس در  شناخته ها و م و موفق در هنرهای دیگر و شده  های 

 تر است که سینما طالب آن است. ها در قالب بیانی تازهکردن آنمتناسب

قتباس در انامه استتت. قتباس یکی از بهترین راهکارهای تبدیل مفاهیم دینی و متون مذهبی به فیلم و فیلما

ست نگارش و تألیف فیلم ۀزمین شد    ایجرمفاهیم دینی از قرون وسطا  اقتباس از . نامه، همان اقتباس از ادبیات ا

سا بود، کم   سندگان باز کرد و اقتباس و ادبیات دینی که منحصراً در اختیارکلی های دینی کم راه خود را میان نوی

 گسترش یافت.  

سینما  از ادبیات  اقتباس شخص   را میبرای  سیم کرده و م سه   ها را در ایآن ترینتوان به انواع مختلف تق ن 

 :اددسته جای د

 اقتباس انتقالیالف( 

ستان انتخاب  ۀارائ ۀکننده به محتوا و نحواقتباس ستان را عیناً شده وفادار می دا ه ب ماند و فرم و محتوای دا

 .کندنامه تبدیل میفیلم

 اقتباس تفسیریب( 

سیم  در صحنه  علی، بندیاین تق سیاری از رویدادها و  سیر تازه   ها،رغم حفظ ب ست تف س ای از دممکن ا تان  ا

 .محتوایی غیر از محتوای اصلی داستان مطرح شود شود و ارائه

 اقتباس قیاسیج( 

ستان تنها به عنوان ماد  شباهتی با آن    خامی در نظر گرفته می ۀدا ست    نده خلقکنچه اقتباسشود که ممکن ا

 .باشد نداشته کند،می

سانس به بعد، هر آن  ص چه تحت عنوان اقتباس و الهام از متون از رن نمایش و ادبیات در غرب روی  ۀمذهبی در عر

ست. این پدیده اگرچه در            شده ا سته  سنت در آن فروکا صی را دارد و التزام و تقید به  شخ سیر  داده، حکم تأویل و تف

ستیز انجامیده    شد نوعی ادبیات الحادی و مذهب  ضمون مذهبی را محو و        ؛برخی موارد، به ر صیل تم یا م صل ا ولی ا

 (.1۱: 1۸۳۳ ست )ارجمند،نابود ساخته ا
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نامه، بیشتر بازنگری و بازنمایی همان حکایات نامه و فیلمدر واقع، آثار مدرن امروزی در قالب رمان، نمایش

هالیوود،  ۀاند. هرچند باید اعتراف کرد با توجه به سلطقدیمی دینی هستند که با زبان و نگاهی نو بیان شده

دادن تاریخ پردازد و نقش کشورهای اسالمی در نشانمسیحی و یهودی می های دینی عموماً به ادیاناقتباس

 .اسالم از زبان سینما، هنوز در مقایسه با دیگر ادیان بسیار ناچیز است

 . انیمیشن شاهزادۀ مصر و تطبیق آن با متون مذهبی کتب مقدس۵. ۶

 . معرفی انیمیشن شاهزادۀ مصر1. ۵. ۶

شن  ص  ۀشاهزاد  انیمی ستین ا  1رم شرکت فیلم    نخ ساخت  شن  سوب می  ۲دریم وُرکزسازی  نیمی شود و  مح

 .هستند ۵برندا چپمنو  ۸سایمون ولزهای آن کارگردان

ازگوی  ب )در تئاتر یا سینما( یک داستان دراماتیک ؛ زیرادراماتیک استیک داستان مصر  ۀپویانمایی شاهزاد

ی یا گروهی از  در کنش انفراد تجستتس، تحقیق و ۀآداب و رستتوم، طرز فکر و تحوالت یک جامعه به وستتیل

  .(۱۳ :1۸۳۱)بزرگمهر رفیعا،  مردم آن اجتماع است

ع( را )اسرائیل به رهبری حضرت موسی تطور و تحول مردم بنی انیمیشنشده،این با توجه به مطالب بیان

 کند.قا میها را البرگزیدگی آن اسرائیل وداستان فیلم به طور واضح پیام مظلومیت بنی .کشدبه تصویر می

  اوج و نتیجه  ۀتعریف، برخورد، جدال، تعلیق و التهاب، نقط    ند از: اهای داستتتتان دراماتیک عبارت     گیویژ

 است.مصر، ملودرام  ۀنمایی شاهزادباید گفت نوع دراماتیک پویا ،( و در نهایت1۱۵-1۱۱ :)همان

 اول ۀپرد

ه شکل   گفتاری و ب شخاص، در این فیلم، شناخت ا  افتد.اتفاخ می های فیلمشناخت شخصیت    در این پرده،

وجود  ،لاو ۀویژگی دیگر پرد شوند. ها معرفی میشخصیت   دیگر،وغالباً از طریق صحبت با یک  است   صریح 

فرعون   مناضد قهرمان به   عامل آشفتگی در این فیلم یک عامل مادی و ؛ عامل آشفتگی فیلم در این پرده است  

 .کشده بردگی میها را بآن کند واسرائیل ظلم میکه به بنی است

 دوم ۀپرد

این فیلم مانع یا مشتتکل فرعون   افتد. دراوج اتفاخ می ۀشتتود و نقطدر این پرده، قهرمان دچار مشتتکل می

عون مانع  مصر فر  شاهزادۀ که در فیلم . علت ایناست اسرائیل  اسرائیل ظلم و مانع آزادکردن بنی است که به بنی 
                                                           

1 prince of Egypt   
2 DreamWorks  
3 Simon Wells 
4Brenda Chapman 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DA%86%D9%BE%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7_%DA%86%D9%BE%D9%85%D9%86
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شکل  ستان   ، و م شخص اول دا ض  ؛برای  سی  یعنی ح ست که مانع یا همان   شود، معرفی می )ع(رت مو این ا

شمکش می     خود می ۀفرعون، فیلم را به اوج نقط ستان را دارای ک ساند و یا دا   کند که موجب ایجاد باالترینر

 .شودمی خطر

ست که بنی  شده و    اما نقطه اوج زمانی ا ستور فرعون آزاد  سرائیل به د سرزمین       ا سمت  شحال به  همه خو

آید و از پشتتت، فرعون با رستتند. ناگهان شتتیپور خطر به صتتدا درمیحرکت هستتتند که به دریا می موعود در

  پریشانیل اسرائو بنی)ع( اسرائیل هستند. حضرت موسی عام بنیحمله و قتل ۀشوند که آمادسپاهیانش پیدا می

سمان تیره  .شوند می سمان می دهد. آتش از دریا ای رخ میشده و معجزه  در این هنگام آ سمان   به آ رود و از آ

سدی از آتش در مقابل آن فرعونیان فرود می در مقابل سیب آید و  سیدن به بنی ها پدیدار و مانع ازآ سر ر ائیل  ا

ستند که حضرت موسی      ؛شود می شکافته   عصای خود را به آب می  )ع(ولی باز هم مردم نگران ه زند و دریا 

 .شوندکند و فرعونیان در آب غرخ میدا میاسرائیل نجات پیبنی ،شود. در نهایتمی

 سوم ۀپرد

موستتی  شتتود. حضتترت مورد نظر حاصتتل می ۀگردد و نتیجآل برمیهمه چیز به حالت ایده ستتوم ۀدر پرد

 .شود مردم خود را به ارض موعود راهنمایی کند و رسالت خود را انجام دهدالسالم موفق میعلیه

در اصتتل برای   و های کمیک چندان قوی نداردر دیزنی، مایهمصتتر برخالف ستتبک متداول آثا  ۀشتتاهزاد

   .وسالسنسال ساخته شده است تا کودکان کممخاطبان بزر 

  اما این فیلم با روایت حضرت شده است؛ ای استفادهدر ساخت این فیلم از مشاوران مذهبی خبرهکه با این

 کاری دارد. های آشتفاوت و قرآنانجیل تورات و در السالم علیهموسی 

ستان  ضرت  دا سی )علیه  ح ست        مو سفر ا سفر اول از تورات که پنج  سوای  سالم( در ما آمده، جزئیات   ،ال

چه از شتترایع و احکام به وی نازل شتتده، حین تولد تا روز وفات و آن از )ع(موستتی  زندگی حضتترتتاریخ 

 .فر تثنیه آمده استالویان، سفر عدد و س یعنی سفر خروج، سفر ؛اش در آن چهار سفر دیگرهمه

 ها  شخصیت. پردازش۲. ۵. ۶

 دختر فرعون  (1

)سفر خروج، فصل دوم،    شود توسط دختر فرعون از آب گرفته می ( ع)حضرت موسی   ، طبق نظر تورات

 .شودتوسط زن فرعون از آب گرفته می السالمعلیهدر حالی که در فیلم، حضرت موسی ، (1-1۱ فقرات

 



     611    زدایی متون دینیمعنویت ها درنقش رسانه

 یوکابد )مادر موسی(   (۲

سی   ،مدر فیل سی نگه به نزد زن فرعون نمی )ع(مادر مو شیر دهد و رود تا از مو حتی برای   داری و به آن 

 ( آمده است :1-1۱اما در سفر خروج، فصل دوم، )آیات ؛کنداین کار سعی هم نمی

ی د، تابوتپسری بزاد و چون او را نیکومنظر دید، وی را سه ماه نهان داشت و چون نتوانست او را دیگر پنهان دار    ...

و خواهرش   و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشتتت از نی برایش گرفت و آن را به قیر و زفت اندوده طفل را در آن نهاد

ستاد تا بداند او  سل به نهر فرود آمد و کنیزانش به کنار نهر می  را چه می از دور ای  .شتند گذشود و دختر فرعون برای غ

کنیزک خویش را فرستتتتاد تا او را بگیرد و چون آن را بگشتتتاد، طفل را دید و اینک  ، هپس تابوت را در میان نیزار دید

ست و خواهر وی به دختر فرعون گفت:       سوخت و گفت: این از اطفال عبرانیان ا سری گریان بود. پس دلش بر وی ب پ

تر  ه وی گفت: برو پس آن دخزنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفل را شیر دهد؟ دختر فرعون ب   آیا بروم

ببر و آن را برای من شتتیر بده و مزد تو را خواهم داد. پس  رفته، مادر طفل را بخواند و دختر فرعون گفت: این طفل را

شیر می    شته، بدو  شد و وی را    آن زن طفل را بردا سر  داد و چون طفل نمو کرد، وی را نزد دختر فرعون برد و او را پ

 گفت: او را از آب کشیدم زیرا ؛موسی نام نهاد

 هارون   (۳

اما در  است؛ موسی در نزد فرعون   گویسخن  ،طبق قول انجیل (السالم علیه)هارون برادر حضرت موسی   

تی ح کند.نمی (السالمعلیه)نقش خاصی ندارد و حتی حمایت چندانی از حضرت موسی این انیمیشن، هارون 

 ته باشد.گو نیاز داشلکنت زبان هم ندارد که به سخن وی

 است:   آمدهگونه هارون این ۀ(، دربار1۱-1۱در سفر خروج، فصل چهارم )فقرات  

حضتترت موستتی به خداوند عرضتته داشتتت که من مرد فصتتیحی نیستتتم. خداوند او را متوجه این نکته فرمود که  

ش         ضی ن سی به این را ست و به او فرمود که من زبان تو خواهم بود. مو ست که خالق گنگ و کر ا واز خداوند  دهخدا

خشتتمگین شتتده و به موستتی فرمود که هارون همراه تو   . در این زمان خداونددهمراه او بفرستتت خواستتت تا کستتی را

 خواهد بود

تنها از همراهی هارون  رود و نهدر انیمیشن شاهزادۀ مصر، موسی )ع( به همراه همسرش به نزد فرعون می     

 کند.پذیرد و وی را مسخره مینمیخبری نیست؛ بلکه هارون در ابتدا حرف او را 

 حضرت موسی )ع( (۴

بلکه در انیمیشتن؛  ولی نه تنها در این  ؛رودستالگی نزد فرعون می  ۳۸موستی در ستن    طبق روایت تورات

سی اکثر فیلم سفر خروج، )فقرات     چهره )ع( ها مو ست. طبق روایت  شته ا سیار جوان دا موسی که   ( ۳-1۱ای ب
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  تبدیل ۀدستتتور خداوند به همراه برادرش هارون نزد فرعون بازگشتتت و معجزبه  ،ستتاله بود ۳۸در این زمان 

 .عصا به اژدها را نزد وی انجام دادند

در انیمیشن شاهزادۀ مصر، هنگام مراجعۀ موسی )ع( به مصر، سن حضرت موسی )ع( نهایت چهل سال 

جدایی خیلی طوالنی  آید که ایناز سن رامسس و خواهر حضرت موسی )ع( و هارون همچنین برمیاست. 

 نبوده است.

 (حضرت شعیب )ع (۵

گذران و رقاص به تصویر کشیده شده است، بدون     حضرت شعیب، فردی عیاش، خوش  در این انیمیشن   

های الهی  عمد به تخریب شخصیت  انگار کارگردان فیلم به .داشتن خصوصیت یک پیامبر یا فرد حکیم و عاقل   

 این انیمیشن همت گماشته است.

شت  رعوئیل مدیان که کاهن سیراب   پدرۀ بود که نزد چاه آب آمده بودند تا گل دختر دارای هفت ،نام دا خویش را 

سر چاه ن    سازند.  سی که بر  سته بود، آنان را   در این زمان، مو سیراب کنند. زمانی که     کرد تا زودتر گله کمک ش شان را 

شتند و    شان بازگ ستان  دختران وی نزد پدر سی را فراخواند و از وی دعوت      دا سی را ذکر کردند، رعوئیل مو کمک مو

 (.11-۵1: ۲خروج ) موسی درآوردرا به همسری  صفوره کرد تا در منزل او ساکن شود و دخترش

 

 دختران حضرت شعیب )ع(  (۶

ای  به گونه ؛دهدحجاب نشان میحیا، رقاص و بیرا زنانی بی )ع( حضرت شعیب ۀدادختران و خانو فیلم، 

 خاصی نیستند.  ۀکه دارای هیچ ویژگی و مشخص

 

 فرعون   (7

ه موسی را در دامن خود پرورید و فرعونی که موسی به سوی وی فرستاده شد، غیر از آن فرعونی بوده ک

 ،تا به عنوان قصاص از خون مرد قبطی که به دست وی کشته شده بود، به قتل نرسد موسی از شر او گریخت

در صورتی که در تورات و انجیل این مسأله بیان نشده و فرعونی که حضرت موسی )ع( به سوی آن فرستاده 

 داده است.شود، همان فرعونی است که او را پرورش می

  .شده بود، راه مصر را در پیش گرفت  موظف حضرت موسی که به حضور در مصر و رفتن پیش فرعون      

ستند تا به بنی   سرائیل که  موسی و هارون نزد فرعون آمده و از وی خوا شتند، فرصت   در بندا ی  فرعونیان قرار دا

ست، فرعون را    صحرا رفته و عید نگاه دارند. این درخوا صبانی  بدهد تا به  ست  نکارگزارا کرد و به ع ور  خود د

http://wikiporsesh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%86
http://wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://wikiporsesh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://wikiporsesh.ir/%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://wikiporsesh.ir/%DA%A9%D9%85%DA%A9
http://wikiporsesh.ir/%DA%A9%D9%85%DA%A9
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikiporsesh.ir/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%87
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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را   هانکه کار آاستترائیل هم نزد موستتی آمده و از ایناستترائیل، بیش از پیش ستتخت بگیرند. بنیداد تا بر بنی

 (.۵باب  خروج،)اظهار ناراحتی کردند  ،،دوچندان سخت کرده بود

 پردازی  . صحنه۳. ۵. ۶

شکند  ر تصادفی توسط موسی میهای موسی و رامسس، بینی مجسمۀ ابوالهول به طودوانیدر یکی از اسب

سکانس    سیاری از  ستۀ ابوالهول، بزر    و در ب شک صورت می های فیلم روی بینی  ی  پذیرد. این در حالنمایی 

  1۳۱1تا  1۳۱۳ناپلئون بناپارت به مصتتتر ) ۀبینی تندیس مشتتتهور ابوالهول در حمل طبق تحقیقات، استتتت که

 اند.دریافت خسارت از دولت فرانسه کرده تازگی مصریان ادعایاست و بهمیالدی( شکسته شده 

سکانس قتل یکی از فرعونیان توسط موسی در انجیل به این شکل بیان شده است که موسی با قصد و      

یت برخالف روا افتد وتصادفی اتفاخ می خیلی اما در فیلم این کار ؛این عمل شده است مرتکب ،از روی عمد

صل دوم )فقرات   ، دهندمیتی نمیانجیل فرعونیان به این حادثه اه سفر خروج، ف -1۵در حالی که طبق روایت 

 :این سکانس به این شکل بیان شده است ،(11

فرمود. روزی مشتتاهده کرد که به میان عبرانیان آمده و امور ایشتتان را مالحظه می، زمانی که موستتی بزر  شتتد 

، آن جا نیست نگاه انداخته و زمانی که دید کسی آن  زند. موسی به اطراف شخصی مصری، یکی از عبرانیان را کتک می   

سدش را در ریگ     شته و ج صری را ک صری و عبرانی برخورد.     مرد م ساخت. روز دیگر، دوباره به نزاع یک م ها پنهان 

سی این  سای   مو صری گفت: چرا هم ساخته و     خود را می ۀبار نیز مداخله کرده و به فرد م صری او را مخاطب  زنی؟ م

خواهی مرا نیز همانند آن فرد مصری به قتل برسانی؟ موسی از شنیدن این مطلب به هراس افتاد      که آیا می اظهار داشت 

بر   ،فرعون که این داستان را شنیده بود   و با خود چنین اندیشید که این واقعه حتماً میان مردم شیوع یافته. از دیگر سو،   

شد که حضرت را به قتل برس         شده و بر آن  سرزمین     ،اند. در نتیجهموسی خشمگین  موسی از آن منطقه گریخته و در 

 .مدیان، ساکن گردید

ست  اسرائیل توجه شده ا  که در آن به اصالت قوم یهود یا همان بنی  است فیلم پرنس مصر یک فیلم یهودی  

نجات   اشود. در این فیلم تنه یا تعالیم یک دین الهی توجه نمی یک پیامبر و ۀیا رسالت و وظیف  و به خداوند و

قوم یهود و راهنمایی آن به ستتوی ارض موعود مورد توجه قرارگرفته استتت و مخاطب همین دو موضتتوع را  

 .پذیردفهمد و میمی از فیلم« أرض موعود قوم یهود مظلوم و»یعنی 

سازندگان فیلم به گونه    ستی در میان  شه دوانده که حتی دوبله نژادپر صلی از میان یهودی ای ری ان  کنندگان ا

به  «ساندرا بوالک »، )ع( به جای همسر موسی  « میشل فایفر »، )ع(به جای موسی  « وال کیلمر» .اندنتخاب شده ا

 .گویندبه جای هارون سخن می« جف گلد بوم»جای خواهر ایشان و 
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سیاری      عالوه بر معنویتدر این فیلم  ستان، به ب صل دا شده   توهنیز از تعالیم ادیان ابراهیمی زدایی از ا ین 

  ۀاز جمله تمدن مصر و نژادپرستی برجسته شده است. چهر    مواردی نیز. مانند مقام پیامبر، معجزه، وحی ؛است 

سالم علیه)حضرت موسی    خیال و ران و بیباره، شهوت شدن به پیامبری، جوانی زن در فیلم، قبل از مبعوث (ال

ست بازیگوش  شته با    ا صی که قابلیت پیامبری را دا شتن ویژگی خا شان  .شد . بدون دا چنین  ندادن ایهدف از ن

پیامبری را پایین آورد. به  قبل از رسیدن به رسالت، این است که شأن وحی و      )ع( ای ازحضرت موسی  چهره

 :شوداین مفاهیم القا می ،همین ترتیب

ست:   شند و    ۀتوانند تجربکاران میافراد حتی گنه ۀهم نخ شته با ص  وحیانی دا ی  احتیاج به هیچ ویژگی خا

 رد.ندا

 خود را توجیه کنند والگوپردازی معکوس از مقدسات را ترویج کنند.   رانیین وسیله شهوته ا: بدوم

 .در زمان کنونی توجیه کنند های سران دنیاگرای صهیونیسم راطلبیها و قدرتطلبی: توسعهسوم

سی    بودناین فیلم به منجی ضرت مو صیات او در ف     )ع( ح صو شاره دارد و با توجه به خ   باط باارتبی، یلما

 نیست.گری هالیوود های منجیفیلم

سی    در این فیلم ضرت مو سالم( )علیه ح شتباه به خدا می    غار شدن در ، به هنگام مبعوثال سبت ا  و دهدن

ت  در فیلم حضتتر زیرا ؛اصتتالً پیامبری او، برای اجرای تعالیم بزر  الهی مثل توحید، عدالت و اخالخ نیستتت

و نه چیز دیگر. حتی  است ز جانب خدا تنها راهنمای قوم یهود به سوی سرزمین موعود   االسالم(  )علیهموسی  

و  «خدامحور»شود نه  دیده می« محورقوم»پیامبر السالم(  )علیهشدن، موسی   جریان فیلم بعد از مبعوث ۀدر هم

 است.بلکه برای نجات قوم یهود از ستم فرعونیان  ؛معجزاتش نه برای اثبات حقانیت خدا

در حالی که در تورات، پروردگار متعال   استتت،های فیلم شتتخصتتیت «بازیقهرمان»کید فیلم برأت ،ر واقعد

شود. در حالی که در طول فیلم نقش   داستان است. اوست که موجب رهایی موسی و قومش می     قهرمان اصلی 

 بینیم.تر از نقش پروردگار میو عمل موسی را در نجات قومش پرنگ

اسرائیل  مادر موسی، به همراه قوم بنی« یوکابد »ای که له الزم است نظر شما را به ترانهأمس برای اثبات این 

 .میجلب کن ،خواندی فیلم مییدر بخشی ابتدا

  توان آن را ازاما نمی ؛که امید ضعیف است  معجزه حقیقت دارد، اگر به آن ایمان داشته باشی، با وجود آن  »

 «.  توانید خالق معجزه باشیدد، شما هم میاگر ایمان داشته باشی .بین برد
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اما در انجیل  استتت؛ انداختن موستتی توستتط مادرش  آباول فیلم و جریان به ۀاین ترانه مربوط به صتتحن

  :مضمونی کامالً متفاوت دارد ،خواندای که یوکابد میترانه

ستتب و ستتوارش را به دریا  ای پیروز گشتتته، او امندانهزیرا او به طرز شتتکوه ؛بخوان به عشتتق پروردگار»

   .«افکند

 خوانند:  صدا میاسرائیل یکو در ادامه قوم بنی

اسب و سوارش را به    ای پیروز شده، او مندانهزیرا او به طرز شکوه  ؛من به عشق پروردگار خواهم خواند »

  ۀفقر ،1۵ باب )سفر خروج،  «دریا افکند، یاد پروردگار، نیروبخش من است و باعث رستگاری من شده است     

۲1.) 

صر   در  شان می      شاهزادۀ م سرش را طوری ن سی و هم سرائیل و حتی مو ستی   ، قوم بنی ا دهد که اعتقاد در

 .عقیده هستند. حتی در برخی موارد از کار خداوند ناراضی هستندندارند و سست

 نمونه: 

ا وقتی که حضرت  ی« وقت جواب دعاهای منو نداده خدا هیچ» گوید:خواهر موسی می ،در قسمتی از فیلم 

ن ام، هاروگوید: من از جانب خدا برای نجات شما مبعوث شده  اسرائیل می خطاب به بنیالسالم(  )علیهموسی  

شدن   جریان مبعوثالسالم(  )علیهیا زمانی که حضرت موسی   « از کی تاحاال خدا به فکر ماست »دهد: پاسخ می 

شود.  ناراحت می« فرمان خدا» یعنی ؛ش از این امرکند، همسر خود را به سمت فرعون برای همسرش بیان می  

سی     ضرت مو سالم(  )علیهحتی خود ح جایی که فرعون  بعد از آمدن آخرین بال و مردن فرزند فرعون، از آنال

از کار خداوند و عمل او ناراحت است که چرا   ،شود. در واقعبرای او مثل برادر بود، با ناراحتی او ناراحت می

صوم  بچه شاید کارگردان کندمیگناه را عقوبت و بیهای مع شان     ،.  سته خدا را با فرعون برابر ن با این کار خوا

ست    ؛دهد شکل که روزی فرعون به دلیل قدرت و خوا شت   خودش کودکان بنی ۀبه این  سرائیل را ک ز  امروو  ا

 .کشدمی خود ۀاسرائیل را برای خواستگناه بنیخدا کودکان بی

 ل ظالم واسرائی داند او نسبت به بنی که میبا این ،م اصالً با فرعون دشمنی ندارد  حضرت موسی در این فیل  

خواهد نه چیز دیگر و به خاطر      نستتتبت به خداوند متعال کافر استتتت. او تنها از فرعون آزادی قومش را می        

 نگران است.   به او عالقه دارد و حتی نسبت به او ،اش با فرعونپیشینه
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این   دهند.کنند و نستتبت اشتتتباه به او میو برخی افراد در فیلم به خدا اعتراض میالستتالم( )علیه موستتی

ست و    شه که خدا ناتوان ا ستی وجود    اجازه در اعتراض همچنین، اندی صهیونی کردن به او، در تفکرات یهودی 

 دارد. 

ش پس از جنگ جهانی دوم،  سترش یافت       ناتوان ۀچنان اندی سم گ صهیونی   یهودیان کهشمردن خداوند در 

)یهودیان(را رها کرد و اکنون دیگر زمان کنارنشتتتستتتتن و       خدا در جنگ دوم جهانی، بندگان خود      »گفتند:  

 «.پشیمانی اوست

 کند.  کند و آن را رد میحتی قرآن هم به این تفکر یهودی اشاره می

   .(۱۵: )مائده« بسُوطَتَانِ.و لُعِنُوا بما قالُوا بل یَداهُ مَ و قالت الیهود یدُا)ِ مغلولۀٌ غُلّت أیدیهم»

ست خدا  دو یهود گفتن » ست،    د سته ا ست  ب سط      های آند ست به وا شده ا سته  اطر  به خ این گفتار و ۀها ب

 «.بلکه دو دست خدا گشاده است ؛گفتارشان لعن شدند

ضی از نقاط فیلم  شان می جادو را باعظمت ،در بع سی       ۀمثل معجز ؛دهندتر از معجزه ن صای مو شدن ع مار

  پردازند و جادو در فیلم بیشتتتترشتتتدن رود نیل که در این مواقع فرعونیان با جادو به مقابله می     امبر یا خون پی 

 .اشخاص در این فیلم این قضیه کامالً مشخص است ۀای که در چهربه گونه ؛کندجلوه می

صتتتلی ظلم و کند، در حالی که عامل ابخش پایانی فیلم فرعون برخالف روایات استتتالمی نجات پیدا می

 .گر بقا و تداوم تمدن مصر باشداین امر در فیلم بیاناحتمال دارد  است.بدبختی قوم موسی 

صحن  سی  ۀدر  سنگی  ،پایانی فیلم مو سمت قوم خود حرکت   « تورات»یعنی  ؛پیامبر همراه لوح  از کوه به 

سرائیل و نمای کوچکی از موسی   کند که فیلم نمای بزرگی از قوم بنیمی سالم( ا)علیها شان می را  ل د. نگاه  دهن

آوردنش،  و کتاب السالم()علیه این است که هدف از بعثت موسی گرصحنه از باال به پایین است و این امر بیان

نه مردم آن دوران و خود این مردم اصتتتالت دارند. در    ، استتترائیل استتتت بختی نوع مردم بنیخوش نجات و 

 .استدگی قوم یهود برگزی گر نژادپرستی وفیلم بیان ،حقیقت

آوردن ستتاحران به میان نیاورده که وقتی عصتتاهای خود را افکندند و به صتتورت  ستتخنی از ایمان ،تورات

چنان گوید که ساحران همبلکه می ؛و چه گفتند ها را بلعید، چه کردندآن ۀو عصای موسی هم مارها درآوردند

قورباغه، سحر    و خون ۀیعنی معجز ؛موسی  ۀدو معجز نزد فرعون بودند و با موسی معارضه کردند و در مقابل  

 تر از انجیل و قرآن است.که روایت فیلم به تورات نزدیک دبستن خود را به کار
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به دستور خداوند به همراه برادرش هارون نزد فرعون بازگشت و    ،هشتادساله بود   ،موسی که در این زمان 

صا به اژدها را نزد وی انجام داد  ۀمعجز صای    باطلساحران را نیز   سحر  ،ها همچنینند.آنتبدیل ع کردند و ع

  امتناع اسرائیل بنیچنان از آزادساختن  هم معجزههارون، عصاهای ساحران را بلعید. فرعون با وجود دیدن این   

ن      خداو جه،  ید و در نتی با این وجود،      ورز تاد.  یان فروفرستتت چنان از   هم فرعوند بالهای مختلفی را بر فرعون

ساختن بنی  سرائیل امتناع می آزاد صریان، در آخرین بال که طی آن تمامی نخست »ورزید. ا ان مردند آن زادگان م

 (.۳-1۲های خروج، باب« )اسرائیل را رها سازندبه ستوه در آمده و از حاکمان خواستند تا بنی

ه  خورند و نکه در تورات هم شکست ساحران بیان شده، در فیلم، ساحران نه شکست می         با توجه به این

ها و مر   ن آب دریا و قورباغهشتتدآورند؛ اما معجزات دیگری مثل خونینالستتالم( ایمان میبه موستتی )علیه

 دهد. فرزند بزر  فرعون را نشان می

 ؟مانندها حتی به متون مقدس خود متعهد نمیحال باید از خودمان بپرسیم که چرا سازندگان این برنامه

 چند راهکار:

 رستتالت اصتتلی کارتون ایجاد فضتتایی جهت ستتالمت روح و جستتم کودک استتت و این ستتالمتی را با

توانند با هوشتتمندی از این  پس ستتازندگان می .دهدآالیش هدیه میی پیاپی به اتفاقاتی ستتاده و بیهاخندیدن

ستفاده کرده و آموزش  شادی   ابزار ا ستقیم در قالب آثاری  و به  سازی آفرین پیادههای مختلف را به طور غیرم

 .کودک منتقل کنند

کودک در تلویزیون   ۀهای زنداز برنامه های کارتونیدیبهتر استتت کودکان به جای تماشتتای مکرر ستتی

باال   هانآ زیرا کودکان در این حالت تجربیات بیشتتتری کستتب کرده و خالقیت ذهنی و فکری ؛استتتفاده کنند

 .رودمی

مه     ،عالوه بر آن ماشتتتای برنا م         ها زمان  کودک در ت که برنا تا هنگامی  یدا کرده و  ندی پ تلویزیونی و  ۀب

های  ها وقت خود را پای برنامهآن را تماشا خواهد کرد و مجبور نیست ساعت    ،کارتونی در حال پخش است 

 .کارتونی ویدئویی صرف کند و به این وضعیت عادت نامطلوب پیدا کند

 گیری. نتیجه7

ی و های دینکردن آموزههای مذهبی و دینی، زمینۀ نهادینهتوانند با تولید داستتتانها میستتازندگان انیمیشتتن

س    شناخت و تعالی آن   سبک زندگی  سیر  ها قدم بردارند و با الم را در کودکان و نوجوانان فراهم کرده و در م

شتیاخ در آن    سائل معنوی، نوعی ا شده و از انجام اعمال دینی  ایجاد زمینۀ عالقه و انگیزه در انجام م ها ایجاد 

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B3%D8%AD%D8%B1
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B3%D8%AD%D8%B1
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
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ضایت می    ساس ر ضایت باعث اح ا هنی و عمل اخالقی در آنشدن رفتارهای دی درونیکنند و در نتیجه، این ر

 شود:شود که در این رابطه به چند نکتۀ مهم اشاره میمی

سؤولیت            - شته و در مقابل آن احساس م سل کودک و نوجوان، درک درستی دا شین در مقابل نیازهای ن سل پی ن

 داشته باشد.

د  اساسی دین اسالم؛ مانن    ها برای کودکان و نوجوانان، توجه خاصی به القای مفاهیم در تولید برخی از کارتون -

اصتتول اعتقادات، اخالخ و مناستتک و فروع دین که همراه کودکان و نوجوانان از ستتنین تکلیف تا آخر عمر   

شود. بنابراین، این مسأله پیش خواهد آمد که در آینده عمل به دین و مفاهیم آن کمتر شده و سبک      است، نمی 

 اده شود.ها سوخ دها و ضدارزشزندگی به سمت ناهنجاری

صیت دینی به معنی برخورداری از ویژگی   شکل  - شخ های خاص مطابق با معیارهای تعالیم دینی مرهون  گیری 

ستقیم در هریک از جنبه   آموزش ستقیم و غیرم سان های م ستر خانواده با عملکرد     های معرفتی ان ست که از ب ها

 کند.  ه استمرار پیدا میمثبت والدین و امور تأثیرگذار آغاز و در مدرسه، دانشگاه و جامع

های کودک و نوجوان به طور اخص و   های تلویزیون، به طور اعم، برنامه    ای، برنامه  های رایانه   ها، بازی  کارتون  -

های غیرمستقیم هستند که در یاددادن، انتقال و القای سبک زندگی و پرورش نسل نو،     ها، از جمله محیطکتاب

 العاده مؤثر خواهد بود.فوخ

های متنوع مورد توجه و جالب، از  آمیزیها به جهت داشتتتن فضتتای فانتزی و برخورداری از رنگ شتتنانیمی -

ها برای کودکان و نوجوانان هستتتند. بنابراین، انتخاب قالب هنری،  ترین برنامهداشتتتنیترین و دوستتتجذاب

سی در ارائۀ این      سا صلی مهم و ا شمار   گونه مطالب اعتقاد و اعتنا به مفاهیم دینی، ا به کودکان و نوجوانان به 

 رود.می

دارنده و با    وجود نیازها و امکانات ویژه در کودکان و نوجوانان و داشتتتتن ذهنی شتتتفاف و زودجذب، نگه           -

بودن از رذایل و  الذهن تجربه، پاک و خالی   ستتتاز؛ ولی کمتأثیرپذیری عمیق، ماندگار و پردامنه، منقاد وآینده         

شتاب  شود   موجب می ای خوب و خیر و دارای قلبی لطیف و آمادۀ پذیرش هر بذری،کننده در کارهمنکرات، 

 ها توجه بیشتری شودکه به آن

سالم، تفکر، چگونه     - صول دین در ا صحیح، فطرت الهی، اعتقادات       ا شۀ  شیدن و معتقدبودن بر مبنای اندی اندی

صیرت    ست و ب سان   در ساس دین حق را در ان شد می پیداکردن برا شناخ ها ر صورت     دهد.  صول دین به  ت ا

ژه برای  ویها، بهتک انستتانترین مستتائل برای تکترین و ارزندهترین، واجبتحقیقی و استتتنباطی از ضتتروری
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های تمامی مباحث اعتقادی دین استتتت؛ زیرا انجام تکالیف و عمل به احکام             کودکان و نوجوانان بوده و پایه    

صالح اخالخ و همۀ رفتار    سعادت دو جهان، ا سبک زندگی متعالی و بالندۀ     الهی،  سان و ایجاد  ها و اعمال ان

 ها مورد تأکید است.دینی در گرو آن است و این از طریق رسانه

 

 نامهکتاب

 
 (. )ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی(. قم: دارالقران الکریم.1۸۳۳. )قرآن کریم .1

 .۵۲۱-۵۸۵(، ۱۲. مجلۀ فارابی، )ۀ مصرمذهبی در انیمیشن شاهزادتحریفات تاریخی(. 1۸۳۵ترابی مهربانی، مهدی. ) .۲

 سازی دریم ورکز.. آمریکا: شرکت فیلمانیمیشن شاهزادۀ مصر(. 1۱۱۳چاپمن ، برنارد. ) .۸
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 رمان نوجوان امروزهای دینی دفاع مقدس در مجموعه مؤلفه

 

 1آرزو حقیقی

 

های ویژۀ نوجوانان پرداخته است. نوجوانی اضر به بررسی تجلی دفاع مقدس در برخی از رمانپژوهش ح

استنتاجی نوجوانان است. بر این اساس، در جامعۀ کنونی گرایی، انتقاد و زمان رشد تفکر استداللیدورۀ آرمان

های قاله نگارنده، رمانیکی از مسائل مورد توجه نوجوانان، چرایی جنگ و ماهیت مقدس آن است. در این م

انتخاب و با استفاده از روش تأملی و تحلیل  رمان نوجوان امروزمربوط به حوزۀ ادبیات پایداری را از مجموعۀ 

گیری این محتوا، جنگ ایران با عراخ و ماهیت مقدس آن را از منظر دین اسالم بررسی کرده است. نمونه

ها به عنوان واحد تحلیل انتخاب اشباع مطالعه تمام و متن رمان پژوهش هدفمند بوده و پس از رسیدن به نقطۀ

دهد که جنگ در دین اسالم پسندیده نیست؛ اما براساس آیات قرآن های این پژوهش نشان میشده است. یافته

توانند در جهت دفاع به مقابلۀ جنگی و روایات معتبر، جایگاه دفاع، مقدس است و کشورهای مورد تجاوز می

 شور متجاوز بپردازند. با ک

 

 ادبیات پایداری، دفاع مقدس، دین اسالم، رمان نوجوان کلیدواژه:

 

 . مقدمه1

شرى را در  تمدنتاریخ وقتی  صرى را نمى مختلف ورخ مىروزگاران  ب   ندیا چآن یک  یابیم که درزنیم، ع

شد رخ  جنگ شگی جنگ در   نداده با ضور همی ش  . به این ترتیب، تاریخ گواه خوبی بر ح ر زندگی اجتماعی ب

مهم در  اىواقعیت و پدیدهقبول آن به عنوان بلکه  ؛این ستتخن به معناى ترویج و تبلیغ جنگ نیستتت  استتت.

شا را دربار         ۀجامع سیار مهم وکارگ سالم در مجموعه تعالیم خود، رهنمودهایى ب ست. ا سانى ا این واقعیت   ۀان

 هچ  با  که  بدانند   تا  جنگ، ارائه داده استتتت   ۀتعددى دربار  ها و مطالب م   اجتماعى به پیروان خود با بیان آموزه    

  دبکشن  جنگ از دست  باید مواردی چه بجنگند. همچنین، در باید چگونه و احوالى و اوضاع  چه در و کسانى 

 :چنین تعریف شده است جنگ ،فرهنگ علوم سیاسیدر گیرند.  پیش در را دشمن با مسالمت و صلح راه و

ش  شدن  تبدیل شمکش بین ک ستیزه ک روهی بط بین دو دولت یا بین گاحالتی از رو بار و خونین.ای خشونت ورها به 

ساس آن، ها یا بین یک دولت و گروهی از دولتاز دولت صلح، ؛ مللیالآثار عادی قانون بین ها که برا   یعنی قانون کلی 

  های ستتیاستتی ورای اجرای هدفمستتلحانه بین کشتتورها یا بین طبقات ب ۀمبارز بینشتتان به حال تعلیق درآمده باشتتد.

                                                           
 نشجوی دکترای ادبیات عرفانی، نویسندۀ مسؤول. دا -1

 Arezoohaghighi1356@yahoo.comایمیل: 

mailto:Arezoohaghighi1356@yahoo.com
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او   سیاست است با وسایل دیگر.     ۀجنگ ادام ژنرال پروسی، (، 1۳۸1-1۳۳۱)از نظر کارل فون کالوس ویتس  اقتصادی. 

  اصل  ،سکالوس ویت ماست.  ۀجنگ عمل قهری است که منظور از آن مجبورساختن خصممان به اجرای اراد    ،گویدمی

 کردن دشمن هدف جنگ را خلع سالح یا سرنگون   ابودی نیروهای دشمن، اساس جنگ را حفظ نیروهای خودی و ن  و

 (.۳۲۱: 1۸۳۸، افشاری راد) ترین اصل پیروزی در جنگ را برتری تعداد افراد مسلح دانسته استو عامل

 خوانیم:و دربارۀ دفاع می

سلحان  ۀدفاع به مقابله در برابر حمل    شورها گفته می  ۀم صطالح  شود و در افراد یا ک ست  ، ا دفاع عبارت از حقی ا

ساس آن می   که  شورها برا سلحانه با عکس ک شور ملل متحد،   ۵1العمل نظامی در مادۀ توانند از خود در برابر حملۀ م من

 (.۱1۵به طور فردی یا جمعی دفاع کنند )همان: 

ست که  جنگ حالت تهاجم  ،توجه به تعریف جنگ و دفاعبا  ست ا له و ابولی دفاع مق ؛حمله در آن نهفته ا

ست  شاکش جنگ   جلوگیری از تهاجم ا شورما، ایران، نیز همواره در ک ست و نزدیک . ک   ترینهای متعدد بوده ا

سال به طول انجامید. در حال حاضر،    ۳آن به زمان حال، جنگ پس از پیروزی انقالب اسالمی است که مدت   

سألۀ جنگ یا همان دفاع مقدس، نحوۀ برخورد با آن   آوردهای  ها و دست و حفظ ارزش طی دو دهۀ گذشته، م

سل خصوص، انتقال این ارزش آن و به سی  های آینده یکی از مهمها به ن سا سأله ترین و ا ست که ترین م   هایی ا

ای ستتیاستتی، اجتماعی و فرهنگی با آن مواجه هستتتند. از این رو، نمود دفاع   هجامعۀ ایران استتالمی و گروه

توان دید که با عنوان ادبیات پایداری  استتتان، شتتعر، موستتیقی و غیره می ها، دنامهها، نمایشمقدس را در فیلم

سنّی مختلف؛ اعم از کودکان، نوجوانان و بزر  برای گروه ضوع این   شود. از آن ساالن خلق می های  جا که مو

وان  جمقاله مرتبط با رمان نوجوان است، الزم است ابتدا نگاهی به ادبیات کودک و نوجوان، رمان نوجوان و نو  

 داشته باشیم.

 . ادبیات کودک ونوجوان  1. 1

 چنین آمده است:ادبیات کودک و نوجوان در تعریف 

صویری( دارند و برای  هایی هستند که ارزش ادبی یا هنری )کتاب ها وسروده ادبیات کودک و نوجوان نوشته  های ت

شفاهی عامه؛ مانند الال     کودکان پدید می شی از ادبیات  شامل بخ صه ها، متلییآیند و هم  شامل آثاری  ها و ق ها و هم 

ستان، نمایش              ست؛ مانند: دا سنّی پدید آمده ا سندگان برای این گروه  شاعران و نوی سیلۀ  ست که به و شعر.  ا نامه و 

 آموزش هاآن هدف که و ستترگرمی هنر آن، کاربرد و علم اجتماعی، دانش دین، هایزمینه در غیرداستتتانی هاینوشتتته

ۀ کودکان و  نامفرهنگدهند )می تشکیل را نوجوان و کودک ادبیات از بخشی که هستند موضوعاتی نیز تاس غیرمستقیم

 (.1۱۵: 1۸۳۱، نوجوان
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شمندان و فالسفه، دور     دارای رو  از آنگونه از ادبیات این سیاری از اندی ست که ب   یکودک ۀاهمیت فراوان ا

سیاری   و نوجوانان  زیرا کودکان ؛دداننها میخطیری در زندگی ملت ۀرا مرحلو نوجوانی  برای پذیرش یا رد ب

سیاری دارند.     ،هااز افکار، باورها و عادت ستعداد ب صیت جوامع       پایه از این رو، این دورانا شخ ست که  ای ا

شکل می  بعدی در شت جوامع بعدی       آنمعتقدند، برخی از متفکران . گیردآن  سرنو ستند،  گونه که کودکان زی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میو نوجوان  ادبیات کودکترین اهداف مهم. از واهد بودونه خگنیز همان

 و نوجوانی های دوران کودکی از لذتو نوجوان  مندی کامل کودکت بهره1

 ت ترسیم آینده ۲

 (.1۱۵-1۳۱: 1۸۳۱نامۀ کودکان و نوجوانان، )به نقل از فرهنگت چگونگی رویارویی با مسائل زندگی ۸

 . رمان نوجوان ۲ .1

های مهم بیرونی در رشد و پرورش ذهنی کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد. کتاب به عنوان یکی از محرک

 درون و ونبیر دنیای بین ارتباط برقراری و پیرامون محیط سازیغنی در چشمگیری سهم که هاییکتاب انواع از

 تشکلم هستند اثری در حقیقت، هاکتاب از دسته این است. داستان و قصه هایکتاب دارد، نوجوانان و کودکان

 هادرآن را مختلف هایحس که گروه این نیازهای و هابحران بر منطبق عواطف و عوامل از ایمجموعه از

 کنند. ها نقش مهمی را ایفا میو در این میان، رمان انگیزانندبرمی

 در ارههمو عبارتی نیست؛ به پرباری و غنی ادبیات نان،در زمینۀ نوجوا خصوصبه ما ونوجوان کودک ادبیات

 اشتد برآن را ناشران مسأله همین اند.ترجمه آثار اکثر و داشته وجود بسیاری ضعف نقاط نوجوان رمان بخش

عنوان  با ار هاییرمان فکری پرورش کانون میان، در این بیشتری صرف کنند. تالش مناسب داخلی آثار خلق تا

نوان ع تا کنون حدود چهل سیاست این کرد. به دنبال معرفی گروه این به تولید و نوجوان امروز نرما مجموعه

 پردازد. شده میو نگارندۀ موضوع این پژوهش به بررسی این آثار خلق است و توزیع شده نشر رمان

 . نوجوان ۳. 1

 شدن آموزشو اجباری قرون اسارت از کودکان رهایی به دنبال بیستم، مردم قرن زندگی در جدیدی فصل

 سالیبزر  هب کودکی از انتقال دوران به نوجوانی گرفت. نام نوجوانی جدید دوران فصل این شد. گشوده ابتدایی

 عوامل به دوره این خاتمۀ اما است؛ نوجوانی شروع سن سالگی1۲ جهان کشورهای اکثر شود. درمی اطالخ

 .(۳: 1۸۳۳هری، جم) دارد بستگی اجتماعی ساختار و فرهنگی

ای  مدهع شناختی تغییرات جسمانی، تغییرات با زمانشوند، همپسران و دخترانی که وارد دورۀ نوجوانی می
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سمانی،  تغییرات با زمانهم دوره این کنند؛ زیرا دررا تجربه می   .دهدمی روی نیز ایعمده شناختی  تغییرات ج

د با  کند تا به پیرامون خو   بخشتتتد و به او کمک می  وان میبینی متفاوتی به نوج  این تغییرات شتتتناختی، جهان  

د.  شتتتومی دگرگون نوجوان شتتتناخت   ماهیت   که  بینیممی دوره این در»تری بنگرد؛ به عبارتی،   دیدگاه عمیق  

 و تیهس  به جهان نسبت  هاآن هایو قضاوت  نگرش نوع فلسفۀ زندگی،  یابی،در هویت دگرگونی این بازتاب

 .(۳: 1۸۳۳جمهری، ) «شودیم نمودار اجتماع کل

ساس  نگارنده چهآن شد    روان هایمطالعۀ کتاب برا سی ر شد    روان ،برک لورا شنا سی ر سا  محمد شنا  و پار

  مرتبط به این پژوهش استخراج  نوجوانی دورۀ شاخص  هایویژگی عنوان به جمهری فرهاد شناسی رشد   روان

 اجی است.استنت-فرضی استدالل و انتقاد گرایی،کرده است، آرمان

   انتقاد و گرایی. آرمان1. ۳. 1

 ذکر این نکته الزم است که:

تواند  نوجوان می کنند.  فکر احتماالت  به  و رفته  فراتر واقعی دنیای  از که  دهد می امکان  نوجوانان  به  انتزاعی تفکر

سم  را دیگری های خانوادگینظام   رویای ساختن  سمت  به را آنها نوجوانان گراییکند. آرمان وآنها را کاوش نموده تج

  معموالً ادنی به نستتبت نوجوان و ستتاالنبزر  نگرش بین اختالفکند...می هدایت نقص و بی عیب دنیایی بزرک

  برند،ب پی دیگران هایضعف  و هاقوت به گیرندمی یاد نوجوانان که وقتی .شود می نامیده نسل  دو بین شکاف 

همان: ) «کنند اقدام بادوام و مناستتب روابط برقراری و اجتماعی رتغیی برای ستتازنده صتتورت به توانندمی بهتر

۵۸-۵۲). 

   استنتاجیفرضی . استدالل۲. ۳. 1

ستدالل  قابلیت نوجوانی، دورۀ در نوجوانان ضی  ا ستنتاجی فر سب  ا   ایسأله م با هاآن که وقتی .کنندمی ک

کنند.  یم بگذارند، شروع  اثر نتیجه بر است  ممکن که احتمالی عوامل دربارۀ کلی اینظریه شوند، با می روروبه

 است. شبخنتیجه واقعی دنیای در یک کدام ببینند تا کنندآزمایش می منظم صورت به را هافرضیه این بعد

ستتتال جنگ ایران را براستتتاس تفکر انتقادی خود محکوم کرده استتتت، در دنیای خود       ۳نوجوانی که  

 کند.خردانه تصور میاوتی دارد. او جنگ را عملی نابههای متفگیریهای دیگر و نتیجهاستدالل

 . روش تحقیق۲

ساس روش تحلیل محتوا، از نوع تأملی و فکری   خانهروش تحقیق در این پژوهش به روش کتاب ای و برا

ست. پژوهش  شخیص خود، برای به   ا شهودی و قوۀ ت صویر گر بر توانایی  شیدن یا ارزیابی پدیده ت های مورد  ک
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ست. نمونه پژوهش تکی ست. در این روش، رمان ه کرده ا شاریافته با عنوان  گیری نیز هدفمند ا موعه  مجهای انت

ضوع دفاع   های نوجوان امروز، رمانعنوان مجموعه رمان ۵۱را مطالعه و از میان  نوجوان امروزرمان  های با مو

ستی های رمانمقدس ) شقانه ، ه شکم ماهی عا   هایرا انتخاب کردیم. الیه (هاگردان قاطرچیو  های یونس در 

ستند. هرچند رمان    سی ه تش را  أکس جرهیچ، هاو لحظه هابازیهای دیگری نیز چون متن واحد تحلیل و برر
  رنگنیز در این مجموعه رمان در حوزۀ ادبیات پایداری جای داشتتت؛ به لحاظ ارتباط کم باغ کیانوشو  ندارد

ها را در تحقیق گنجاند، نگارنده از نقطۀ اشباع بهره   توان تمام رمانجا که نمیبا فضای جنگ و از طرفی، از آن 

 گرفته است.    

 های منتخب. تحلیل رمان۳

 زاده( )فرهاد حسن هستی . رمان1. ۳

 . خالصة رمان 1. 1. ۳

وسالش باشد و کارهای دخترانه کند. او به سنخواهد مثل دخترهای همهستی دختر نوجوانی است که نمی

 خلقی از سوی، گرفتاری او و کجدیدنمند است و همین موضوع باعث آسیبو رفتارهای پسرانه عالقه کارها

ی هایشوند تا از آبادان مهاجرت کنند. در این برهۀ زمانی اتفاخها مجبور میشود. با شروع جنگ، آنپدرش می

آید و او ام، بعد از مدتی پدرش به دنبالش میسرانج گردد.میافتد و او دوباره برای دفاع از شهر به آبادان برمی

 گرداند.میرا با خود بر

 هستی . تجلی دفاع مقدس از منظر دین در رمان ۲. 1. ۳

دهد که چگونه ، روزهای شروع جنگ را به مخاطب نوجوان خود نشان میهستیزاده در رمان فرهاد حسن

امی و غیرنظامی گرفتار جنگ و شهرها درگیر ویرانی گیرد، افراد نظوقتی کشوری مورد حمله بیگانه قرار می

زاده به شود. حسنخوش خطر و ناامنی میخورد و دستها به هم میطور زندگی روزمرۀ آدمشوند. چهمی

دادن دستخانمانی چیزی به دنبال ندارد واز تلخی ازدهد که که جنگ جز آوارگی و بیخوانندۀ نوجوان نشان می

 گوید. می

دادن شیر گرم بود. شیرین و آرام و ماه... کشید روی سرم، الالیی خواند. صداش مثل قورتطور که دست میهمان

مرتبه زمین با صداهای وحشتناکی لرزید: گووومب... گروووومب... گوووومب! همهمۀ برد که یکیواش خوابم مییواش

گفت: آمد، صد پله بدتر از رعدوبرخ بود. یکی مییی که میها بلند شد. آسمان ابری نبود؛ ولی صداهاجیغ و فریاد همسایه

حملۀ هواییه... هواپیماها... حمله... کردن... همه جا تاریک بود. هیچ چیزی پیدا نبود. بوی خاک همه جا را گرفته بود و 

 (.۵۱: 1۸۳۱ زاده،حسنشنیدم )شد نفس کشید. زیر خاک و آجر بودم. مامان زیر خاک و آجر بود. صدایش را مینمی
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ام. میگن فقط چندجایه زده. ادارۀ آموزش دونم ببهبی گفتم: همه جا خراب شده؟ گفت: همه جا؟ نه؛ یعنی نمیبه بی

گن زده و پاالیشگاه و چند جای دیگه. گفتم: کی زده؟ گفت عراخ دیگه. خیرندیده با هواپیماهاش بمبارونمون پرورشه می

 (.۵۳خرابمون کردی! )همان: ات خراب بشه که خونهالهی صدام حسین! خونه کرده. آب خوش از گلوت پایین نره

مامان اخم کرد: شیرخشک چی شد؟ پیدا کردی؟ بابا با گردنی کج گفت: نبود. دنیای زیرورو کردم، حتی یکی هم نبود... 

میاد نه کامیون. از جونشون که  جا منطقه جنگیه دیگه. نه کشتیآرن آبادان... اینشه. اگه هم بشه نمیاز خارج وارد نمی

 (.۱1سیر نشدن )همان: 

جا ام را بگیرد و بگوید: تو غلط کردی! همه از اینکاش دایی از من نپرسیده بود: با کی اومدی؟و او عصبانی بشود و یقه

اره؟ ه عیبی دجا؟ و من بگویم: مگه چآی اینهلک پا میشی میکنن که یه جای امن پناه بگیرن، اووقت تو هلکفرار می

 (.۲۲۵جا با قبرستون هیچ فرقی نداره! )همان: ان. اینجا محاصرهجا جهنمه، اینو او داد بزند: این

کنه و یه از هم دور میگفتم: آخه تو دایی جمشید قبلی نیستی. عوض شدی. گفت: قربون نفست! جنگ همینه. یه عده

دونی چندتا از رفیقام شهید شدن؟ غالم، رحمان، کشه. مییه میو یه عدهکنه یه متولد میعده یه به هم نزدیک. یهیه عده

داریوش، رضا، کاظم، مندو... راستی یادته مندو؟ همو که عکاس بود و یه ماه پیش ازمون عکس گرفت. یادته؟ تو اصالً 

 (.۲۵۱دونی مر  یعنی چی؟ )همان: می

ای به هانههیچ بمسألۀ دفاع است. آیا وقتی کشوری بی اولین چیزی که در نگاه نویسندۀ این رمان پررنگ است،

 ذنا» :است آمده کریم قرآن کند، باید نشست و نگاه کرد ؟درکند و به ملتی ظلم میخاک کشوری حمله می

 .(۸۱حج: )« بجنگید اند،کرده ظلم شما به که کسانی با که شما به شده داده اجازه« »ظلموا بانهم یقاتلون للذین

 را ردیم داردمی دشمن خداوند« »الیُقاتِلُ و بَیتِهِ فی عَلَیهِ یُدخَلُ رجُالً یُبغِضُ اللَّهَ إنَّ» :فرمایدمی )ص(پیامبر 

به نقل از اسکندری،  ۲۳: ۲ ج السالم، أخبارالرّضا علیه )عیون« نجنگد او و کنند حمله او بر اشخانه در که

1۸۳۲ :۵۲.) 

 که ودب خاک از و دفاع پرستیمیهن طرفی، و از تکلیف همین که دهدمی نشان خواننده نوجوان به این نکته

 دست حتی با وطنشان ازخاک دفاع برای همه و کشاند هاجبهه به را نوجوانان حتی و و زن، پیر و جوان مرد

 جنگیدند. خالی

 .نداغو :تهش سیاه هایتفاله و استکان به شد خیره و داد قورت را چای خاله بود؟ طورچه شهر :گفت آهسته مامان

 نگچ با دارن امکانات و اسلحهبی بدبخت جوونای نپرس و نگو که خرمشهر .سرت رو ریختمی خمپاره راست و چپ

 .(1۲۳ همان:)دارن می نگه شهره دندون و

 همیش آبادان یعنی: گفتم اولش... روز عین میشه چی همه .میشه درست چی همه روز یه نباش ناراحت :گفت دایی
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 .(۲۵۳ همان:) !نباش ناراحت اصالً بشه؟ خراب چی همه بذاریم که بوقیم جااین ما په .میشه که ها: گفت اولش؟ مث

سن  شان می ح ست  نبوده طلبیجنگ ملت دهد که ملت ایران،زاده در بحث دفاع ن   میل رغمعلی هاآن .و نی

 شدند و ناموسشان و مال و جان خاک از دفاع به شد، مجبور تحمیل هانآ بر که جنگی در باطنیشان

 ییبال چه پرستتیدم: خاله از ...خوابیدیم وقتی دیدمشمی من و بود زنده که بود این مهم .نبود مهم دایی افستتردگی

صدای  سرش  صه  تونهنمی کس هیچ بفهمه اونو تونهنمی کس هیچ :آمد پتو زیر از خاله اومده؟    ایهبچه ناراحتی و غ

  ...بفهمه شتته،می غرخ چشتتمش جلو داره اشکشتتتی که رو ناخدایی غم تونهنمی کسهیچ  .هبفهم خرمشتتهره و آبادان

 .(۲۸۱ همان:)هستی  دنیاست چیز ترینکثیف جنگ

شان  نوجوان به کهاین نهایت و در سیار  دهد جنگ اتفاخمی ن ست، همان  آیندیناخوش ب   خداوند که طورا

 :فرمایدمی

 وَ لدِّماءَا یَستتْفِکُ وَ فِیها یُفْستتِدُ مَنْ فِیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلِیفَۀً األَرْضِ فِى جاعِلٌ إِنِّی کَۀِلِلْمَالئِ رَبُّکَ قالَ إِذْ وَ»

سَبِّحُ  نَحْنُ شتگان  به پروردگارت کههنگامى» «تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّی قالَ لَکَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِکَ نُ   من :گفت فر

  کند،مى ریزىخون و فستتاد که را کستتى جاآن در آیا: گفتند( پاستتخ در) آنان دهم،مى رارق جانشتتینى زمین در

(  عالمت دانیم؟ )خداىمی منزه و پاک را تو و گوییم تستتبیح تو ستتتایش و حمد با ما کهآن حال و دهىمى قرار

  .(۸۱ بقره:)« خبریدبى آن از شما که دانممى را چیزى من: گفت

 ارادۀ از لزلهز سیل  .کننمی هدایتش هاآدم ترینخوشگل  که چیز ترینکثیف .هستی  دنیاست  زچی ترینکثیف جنگ

شر  سته  ...میگم؟ چی فهمیمی ...جنگ ولی دوره؛ ب شته  خدا ناظره؛ ولی چی همه بر خدا که در شیطونه  رو فر   آفریده، 

ستن آدم این .آفریده هم شت  برن کنن انتخاب باید که ها ه شته  سر  پ سردگی  همینا... هاشیطون  یا هافر  یگهد میاره اف

  فرو خود در و شدن احساساتی   فرصت  که افتهمی اتفاخ سریع  قدراین چی همه بدی؛ یعنی بروز احساساتته   نتونی وقتی

 .(۲۸۱: 1۸۳۲زاده، حسن)ده نمی بهش رفتن

 )جمشید خانیان(  های یونس در شکم ماهیعاشقانه. رمان ۲. ۳

   . خالصة رمان1. ۲. ۳

کند. پدر او تعمیرکار پیانو استتت و از دستتتان ستتارا متوجه  ستتارا نوجوانی استتت که در آبادان زندگی می

شد. به همین دلیل برایش پیانو می شود که می می ذراندن  خرد. وقتی پدر برای گتواند در نواختن پیانو موفق با

ضای خانواد      دورۀ کاری به آلمان می سارا و اع شده و  شروع  شهر می هرود، جنگ  شوند.   اش مجبور به ترک 

سارا را هم با خودشان می  نآ سر نوجوانی به نام یونس برمی ها پیانو  ی پیرش  بخورند که با بیبرند. در راه به پ

گذارند.  های ستتارا، پیانو را در بین راه میرغم مخالفتها برای نجات این دو نفر علیدر حال فرار هستتتند. آن
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سارا به او عالقه ارد و کمیونس شخصیت جالبی د   ه شود ب شود. یونس برای امرار معاش مجبور می مند میکم 

فهمد که یونس نیز او را    میرد. ستتتارا با پیداکردن دفترچۀ شتتتعر یونس می    کنی برود و بر اثر گاز چاه می  چاه 

 دوست داشته است.

 منظر دین   از یونس در شکم ماهیهای عاشقانهدفاع مقدس در رمان  . تجلی۲. ۲. ۳

جمشید خانیان، نویسندۀ این     حقیقت، در و شده  نوشته  جنگ و عشق  اساسی   محور دو براساس  کتاب این

استت و از روزهای آغاز    جستته  بهره خود نوجوان قهرمانان سترنوشتت   روایت برای جنگ و عشتق  از رمان،

 گوید.  ها میها و نگرانیجنگ حکایت دارد و از ترس

تک تیراندازی از این طرف و آن طرف به گوش رستتید و بعد صتتدای چند انفجار  ی تکهمان موقع بود که صتتدا

سمان که یک      سر هم و آ شت  شد از گلوله پ های قرمز نور و بعد باز چند انفجار دیگر که به ما خیلی نزدیک مرتبه پر 

نیستتت، چیزی نیستتت،   گفت: چیزی بود. من و مامان جیغ کشتتیدیم. مامان ما را محکم توی بغل گرفت و تندتند می

 (.۵۱: 1۸۳۱چیزی نیست! )خانیان، 

تر بود؛ مان فرورفتیم توی شکم تپه. دومی، نزدیک قدر ناگهانی بود که همهرسید. دو تا. اولیش، آن صدا به صدا نمی  

کستن  ر از شتر از آتش، صدا بود؛ صدای بمی که انگابارید و هولناکوار از آسمان آتش میسه تا، چهارتا، پنج تا. دیوانه

 (.۳۵کرد. )همان: لرزاند و دهانمان را تلخ میترکید و تاروپود آن را میدیوار صوتی زمین و زمان توی گوشمان می

ای که جک و جونور هستتتت، آدم هستتتت. تاریکه پستتتر گفت: توی این بیابون، توی تاریکی این بیابون، به اندازه

شین زیر پا   نمی شما ما شهر تا تانک     بینید... وقتی اونا مثل  ست، چه کار کنن پس؟ بمونن توی  اقی بیان  های عرشون نی

 (.۵۵صاف از روشون رد شن برن؟ )همان: صاف

ساختمان    سکان موقتمان  ساده    محل ا سیار  سیمانی ب ستطیل       های  ضلعی م شبیه یک کارتن چهار شت. چیزی  ای دا

ریزند( با  مرغ با پرهای زردرنگ در آن میدی جوجهکنند و تعداد زیاسوراخ می ایم آن را سوراخ شکل )که معموالً دیده 

کل، از این به ش که این ساختمان سیمانی مستطیل   ای بسیار بلند... و یک سرویس بهداشتی. تصور این     یک سقف سوله  

 (.1۱۱دانستیم قرار بود محل زندگی ما باشد، برای همه سخت بود. )همان: اش را واقعاً نمیبعد و تا کی

سندۀ  نگاه در که چیزی اولین سألۀ    پررنگ این رمان نوی ست، م ست؛ آوارگی  و آوارگی جنگ ا  به که ایا

  ما .وقتهیچ  .بخشتتمنمی خودمو وقت هیچ من :که گفت بیبی» داد رخ شتتهرها و غصتتب عراخ حملۀ دنبال

 .ردک ما با ندشتتم که کردیم اون با را کاری همون ما .بود وجودش از تیکه یه که گرفتیم بچه از این را چیزی

 .(1۱۱همان: )« ...زور، زور، زور .گرفتیم زوربه

از   ای شتتدندمی تستتلیم باید ملت ایران زورگویی این مقابل در بیندیشتتد، باید که استتت نوجوان این حال
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  آرامش و صلح است، مسأله کرده جلوه اثر این در که بعدی کردند. نکتۀمی چیزی که حق مسلمشان بود، دفاع

ست  ست،  گزینجای بدون نعمتی امنیت کهاین کس درهیچ .ا صلی  هایدغدغه از و ندارد شک  ا   هر ملتی، ا

شتن  ست و  آرامش و امنیت دا ساس  همین بر ا ست  ا   جامعل برای هوا مانند را امنیت انقالب معظم رهبر که ا

 .ندباش نعمت این فرماید که شکرگزارمی مکه اهل در سورۀ قریش به متعال خداوند .دانندمی ضروری انسانی

 بخواند، آهسته  برایمان بغض با را اششبانه  الالیی انگار که طوری و و سام  من سر  روی گذاشت  را دستش  مامان

ست    با حق :گفت ستن  چیزهایی هااین... شما  کردنزندگی پر از حاال باید شما  .کنید درک را اونا حاال باید شما  که نی

  برای انرژی از رپ باید و سام  بنوازه زندگیشو  آهنگ شادترین  و بشینه  پیانو پشت  باید سارا  ...و امید زندگی از پر .باشید 

  ما .مکنیمی کارچی داریم بیابون این شتتب، توی وقت این دونمنمی واقعاً من ...باشتته و یادگرفتن کردنو بازی دویدن

 .(۱۵ همان:)آرامش  از پر و امن جای یه .باشیم مونخونه توی باید حاال

استتت  بزرگی غنیمت چه کردن زندگی آرامش و صتتلح در که داد نشتتان من به و گرفت من از را کوکو... جنگ 

 .(1۵1همان: )

 )داوود امیریان(  هاگردان قاطرچی . رمان۳. ۳

 . خالصه رمان  1. ۳. ۳

قاطرچی  رمان  بارۀ      نوعی اخراجیبه  ها گردان  تان در یات کودک ونوجوان استتتت. داستتت   از یکی های ادب

ست جبهه در تدارکاتی هایردانگ ستفاده  با رزمنده تعدادی آن، در که ها   مورد مهمات و آذوقه قاطر، چند از ا

ستان  ارتفاعات را که در رزمندگان از گروهی نیاز سف . کنندمی حمل جنگند،می کرد ی  هایبه خاطر دخالت یو

شه در امور فرماندهان می  سؤول نگه  ان،گرد فرمانده دیدصالح  به کند، بناکه همی   قاطر چند آموزش و داریم

  نوجوان چند شتتامل که را جدید گردان یوستتف. شتتودالعبور میصتتعب مناطق به مهمات و آذوقه حمل برای

و  هادر گردان، تربیت قاطرها، حضتتور در عملیات که اتفاقاتی و دهدمی تشتتکیل استتت، بازیگوش و جستتور

 .شودمی هابچه برخورد و روحیه اخالخ، در زیادی راتتغیی به منجر دهد،ها رخ میشدن قاطرکشته

  از منظر دین هاگردان قاطرچی رمان در مقدس دفاع . تجلی۲. ۳. ۳

ه  شود ک کند؛ این باعث نمیمی نگاه زاویۀ طنز از جنگ موضوع  رمان به این داوود امیریان، نویسندۀ  اگرچه

دهد که جنگ  امیریان به خوانندۀ نوجوان خود نشان می  .ها و نامالیمات جنگ را فراموش کندها، تلخیسختی 

 قدر تلخ و ترسناک باشد.تواند چهمی

صت      ش سف  صد یو شهر       وهفت کیلو و چهار سازی خرم شت که در مرحلۀ آخر عملیات آزاد وپنجاه گرم وزن دا

سوم خرداد       شب  سپیده   1۸۱1شرکت کرد!  ساعت بعد، نزدیک  س دم، وقتی دو امدادگر میبود. چند  تند زیر آتش خوا
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ها یوستتتف را با بدن مجروح و خونی روی برانکارد بگذارند و به آمبوالنس برستتتانند، وزن     وار بعثیهای دیوانه  گلوله 

 (.۲1: 1۸۳۱ده گرم شده بود )امیریان، ویوسف، هفتاد و دو کیلو و ششصد

 بود تا راهنمایشان شود. ضعیف و    یک رزمندۀ جوان به اسم مصطفی، منتظرشان بود. از باالی ارتفاعات پایین آمده    

ست رنگ شت. کربالیی لقمه   پریده بود و د شه دا شم هایش رع زدن آن را بلعید. همبهای نان و پنیر به او داد. در یک چ

غذا تو ستترمای اون باال گرفتاریم. قبالً با  اس که گشتتنه و بیکمی رنگ به صتتورتش برگشتتت... گفت: االن یک هفته 

ما عراقی  مهمات و آذوقه می  کوپتر برامون هلی نامرد آن  آوردند؛ ا یامد. خدا         های  قدر به طرفش تیر درکردن که دیگه ن

 (.۲۵۱زده را به کمک آب خوردیم )همان: های بیات و کپکخیرتان بدهد. امروز صبح آخرین ذرۀ نان

ی خشمگین و دیوانه، ویزویزکنان   ها مثل زنبورهالرزید. گلولهها میها و خمپارههای توپکوهستان از انفجار گلوله 

های ستتنگ و ماستته به ستتروصتتورت رزمندگان   خوردند و تراشتتهها میستتنگآوردند. به تختهاز هر طرف هجوم می

شیدند. منورها در حال خاموش می سقوط می  پا شان آمد... حسین دید     شدن به طرف زمین  سفیرک کردند... یک خمپاره 

 (.۸۱۳بارش را به اطراف فرستاد )همان: های سرخ و مر شد و ترکش که خمپاره مثل قارچی آتشین، منفجر

انی پشت و پیشزند. رزمندۀ جوان با ریشی کمحسین دید که از چند نقطۀ سینۀ رزمنده خون چشمه زده و بیرون می

اد. تکیه د فراخ، چشمان پردردش باز و بسته شد. دهانش را باز کرد و خرخری عجیب کرد. حسین او را به دیوارۀ کوه    

اش را از کمر باز کرد، هول کرده بود، به اطراف نگاه کرد و فریاد زد: امدادگر، امدادگر! جوانی چاالک و        ستتتریع چفیه 

 (.۸۱۳سرعت زیر باران گلوله و خمپاره از راه رسید )همان: پشتی داشت، بهالغر که فقط یک کوله

 ها شروع بشه. بدون سالح سنگین    لحظه ممکنه پاتک عراقی عزتی فرمانده گردان... به یوسف نگاه کرد و گفت: هر 

و دوشتتکا و مهمات چه کار باید کرد؟ یوستتف گفت: من میرم پایین ستتالح و مهمات میارم. عزتی ستتر تکان داد و با   

  دهای دیگه بتوانند محاصره را بشکونن  ایم؟ اگه گردانناراحتی گفت: از کجا؟ مگه نشنیدی راه بسته شده و ما محاصره     

 (.۸۲۵اس )همان: و ما رو نجات بدهند، معجزه

گاه  هه  نوجوانی در خود که  امیریان  ن گاه  استتتت، کرده تجربه  را جب گاه  عمیقی ن   نگرشتتتی او استتتت؛ ن

 .ماست ملت حق که چیزی گرفتنپس برای مبارزه است؛ مندانهغیرت

 زیزع خرمشتتهر آزادی به یاحستتین یک اندازۀ به فقط .میشتتیم نبرد میدان عازم دیگه دقیقۀ چند تا :گفت تراب آقا

 راندالو شما انتظارچشم خرمشهر .خرمشهر بشه دوباره وقتشه .شهرخونین شده خرمشهر که دوساله نزدیک االن .مونده

 .(۲۱ همان:)کنید  آزادش ناپاکچشم هایبعثی چنگ از تا ایرانیه سلحشوران و

  هر دلش توی»استتت ( ع) حستتین امام «الذله من اتهیه»نوعی انعکاس فریاد امیریان در حقیقت، به نگاه

ست  نگذار .بده نجاتمون خدایا :افتاد گریه به و خواند بود، بلد دعایی و ذکر شمن  د شویم  ب آبروبی و ذلیل د

 .(۸۲۵همان: ) «خدا! ای
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  خاک، از و دفاع پرستتتتیمیهن طرفی، واز تکلیف همین که دهدمی نشتتتان اشخواننده نوجوان امیریان به

کشتتاند و به او نشتتان    هاجبهه به را نوجوانان حتی و و زن، پیر و جوان مرد افتخار با که بود عزت و رفشتت

 دهد که جنگ ایران با عراخ جنگ یک دولت نبود؛ بلکه دفاع یک ملت بود:می

 نقدی، های کمک  .داریم مبرم احتیاج  شتتتما  های کمک  به  بعثی دشتتتمنان  با  نبرد در پیروزی برای !قهرمان  مردم ای

سرو  شتید  اگر و گرم هایلباس و حبوبات و برنج و کن سار  و پاالن دا ست  احتیاج مورد یراخ و اف  را خود هایکمک. ا

شان    از نفر چند همراه آقاعزت !نکنید دریغ ستان سان  با دو صلی  ساختمان  به را شده آوریجمع هایکمک خود هاینی   ا

سته  ایگوشه  در و دریافت را هاآن سهراب  و برزو مش و بردندمی قلعهآخ   دختران و برزومش همسر  .کردندمی بندیب

سر جوان  همراه هایشنوه و سه  در را خوراکی سهراب، مواد  هم  کردندمی منگنه را درش و ریختندمی کوچک هایکی

 .(۲۲۳همان: )

شه   چهارده فوقش فوخ شه؛ ولی   هفده کنهمی ادعا خودش گیرم .سال سؤولین  متما و شما  هم و من هم سال  اعزام م

ست  با هارزمندهبچه این صدی، نود  که دونیممی نیرو سنامه    توی بردند ضایت  و سند  جعل هزار و شنا ست  نامهر   نتون

 .(۱همان: )برسونن  حبهه به رو خودشون

شین  سوار  شب  تاریکی در تا شدند می آماده هیجان و شور  با هابچه  لد دل توی .بروند نبرد خط به و شوند  هاما

  هایوتینپ بودند و پوشتتیده بود، اتوکشتتیده و تمیز که را نظامیشتتان لباس بهترین هم .. چند نفری.نبود کدامشتتان هیچ

 .(۲1ت۲۲ همان:)باشند  مرتب و تیپخوش خواستندرفتند، میمی عروسی جشن به زدند؛ انگارمی واکس را مشکیشان

 همان:)د کن پاودست  بیشتری  افتخار همسرش  و خود برای و برود جبهه به پدرش همراه بود افتاده فکر به سهراب 

۲۲۳). 

  طلبیجنگ ملت ما ملت که دهدمی نشان  دهندۀ هوشمندی اوست،  که نشان  خاصی  هایظرافت با امیریان

 .شدند و ناموسشان و مال و جان خاک از دفاع به مجبور باطنیشان میل رغمعلی هاآن .و نیست نبوده

 معج هم دور طوریاین دوباره نتونیم عملیات از بعد ترستتممی که اینه از امگریه :گفت و ردک گریه ستتخت دانیال

 .(۲۱۳ همان:)افتادند  گریه به زد، همه را همه دل حرف انگار دانیال !بشیم

 المس پای یک کنیم؟ فقط کارش چی :گفت دوم رزمندۀ .بکنید کاری یک .کشهمی درد داره :گفت هارزمنده از یکی

 ناله علی .کشه می درد داره خیلی .بزنیم بهش تیر خالص باید :گفت چهارم رزمندۀ شده!  پاره هم شکمش  .مونده راشب

 مجروح قاطر به آمدنمی دلشان هارزمنده از کدام هیچ کشه؛ امامی زجر باشید، داره زود بکنید خواهیدمی کاری هر :کرد

 .(۸1۸ همان:)بزنند  خالص تیر

  کلیفت و یک ارزشمند  و متجاوز ظالم در برابر دفاع دهد،می هشدار  اشخواننده به زیرکانه بسیار  نویسنده 

  یداریو ب هشداری  .کرد باید وقوع از قبل واقعه عالج که کرد توجه هم نکته این به باید است؛ اما  وملی دینی
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و  است  مهم بسیار  رکشو  آن امنیت حفظ کشور در  یک داخلی امور از متجاوزان دست  کردنوکوتاه ملت یک

 همون»شتتود قستتمتی از مفهوم بیانات رهبر معظم انقالب دربارۀ بیداری استتالمی به همین مستتأله مربوط می 

  ونستتتنما، ت تجربگیبی خاطر به متأستتفانه و داشتتتند چشتتم عزیز ما ایران خاک به که ناپاکیچشتتم هایبعثی

سمتی  صرف  را ما عزیز سرزمین  از ق شان  از تربزر  لقمۀ که اندیدهفهم حاال اما کنند؛ ت شتند؛ لقم  دهن   ایهبردا

 .(۲۱همان: )« کنهمی خفشون داره که

 گیری. نتیجه۴

تأثیرگذاری بر روند زندگی روزمره، روح و روان انستتتان        ها را نیز درگیر   عواملی چون جنگ عالوه بر 

شوری وارد جنگ می  کند.می شور  شود، وقتی ک ؛ از زن و مرد گرفته تا  نظامیچه نظامی و چه غیر ؛ملت آن ک

شتوند. بنابراین، جنگ به عنوان یک عامل مهم در  ستاالن وکودکان خواستته و ناخواستته در آن وارد می   بزر 

گیری شخصیت و احساس افراد جامعه مؤثر است و در این بین، کودکان و نوجوانان به عنوان نسلی که       شکل 

شوند ستیز یا جنگ توانند جنگمی سلی که باید ارزش  طلب تربیت  آوردهای  ها و دست و از طرفی، به عنوان ن

های منتخب این تحقیق که از  اند. در رمانارزشتتتمند یک ملت را پاستتتداری کنند، مورد توجه خاصتتتی واقع

شقانه گردان قاطرچیهای و با نام نوجوان امروزعنوان رمان  باای مجموعه شکم ماهی و  ها، عا های یونس در 

های خاص آن مشتتاهده شتتد که نویستتندگان این آثار کامالً به دورۀ نوجوانی و ویژگی کردیم،ب انتخا هستتتی

گویی به ستتؤال مهم چرایی جنگ و ماهیت مقدس آن درک  اند و نیاز نوجوانان کنونی را در پاستتخواقف بوده

شاره می   کرده صلی ا ست که ملت ایران   شود و آن  اند. در تمام این آثار به یک نکته مهم به عنوان نکته ا این ا

ستند. آن هرگز جنگ شته     طلب نبوده و نی شان، حق دفاع دا سرزمین ن این هماو اند ها در مقابل تجاوز عراخ به 

کنند و در دین مبین استتالم و ائمۀ اطهار از آن به عنوان یک حق و یک ارزش مقدس یاد میاستتت که چیزی 

نان را در آ          نۀ چرا جنگ؟ نوجوا قادا گاه ن بل ن قا به    م با موقعیتی رو نۀ دین  که براستتتاس ویژگی    رو میی ند  کن

ستتتال دفاع   ۳استتتتنتاجی، دفاع را یک وظیفۀ ملی و یک تکلیف دینی بداند و به جای اعتراض، به استتتتدالی

شد، می    غیرت صل  ضمن این تحقیق حا ش مندانۀ ملتش افتخار کند. از نتایج دیگری که  اره  توان به موارد زیر ا

 کرد:

 توان با یک موضوع کارهای متفاوتی خلق کرد.ها دفاع مقدس است؛ اما میموضوع همۀ رمان کهت با این

اند، در نوشتتن و پرداختن   نوعی آن را درک کردهاند و یا بهتتتتت نویستندگانی که در جنگ حضتور داشتته   

 اند.تر عمل کردهها موفقها و خلق رمانها، اتفاخشخصیت
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ا ب اثر هشت بر تمرکز با کودک هایداستان پردازیِشخصیت در خودباوری مهارت آموزش بررسی

 91تا  ۶1موضوع خودشناسی از دهة 
 

 1حیدری ملیحه

  ۲بدر محمدی نرگس

 چکیده

 

های مهارت خودشناسی به کودکان، همواره دغدغۀ والدین و مربیان تعلیم آموزش راه

و تربیت بوده است. توضیح مفاهیمی چون خودشناسی، عزت نفس، خودباوری، اعتماد 

 زۀمن به داستان از استفاده امروزه ی کودکان سخت و دشوار است.به نفس و هویت برا

گونه ت، ایندر حقیق .است کودکان و تبیین این مفاهیم ضروری تفکر پیشبرد برای ابزاری

. هستند مناسبی ابزار کودک تفکر رشد های فوخ هستند، برایها که متضمن موضوعداستان

 رکز،تم تخیل، قدرت کودک، فکری انسجام بهها داستان گونهاین خلق با کودک ادبیات

 کودکان به فلسفی و اخالقی مسائل آموزش تر،مهم همه از و او تفکر باالبردن داوری،

ر ثیر خودشناسی دأرسی تبه برتحلیلی با روش توصیفی همقالاین  .کنندمی کمک

 حدا)با موضوع و داستانی اثرهشت های کودک با تمرکز بر پردازی داستانشخصیت

 کانون پرورش ۀخانکودک در کتاب مخاطبان ،( که بیشترهای مختلفخودشناسی، در دهه

 پردازد. این نکته که انسان خویشتنها توجه دارند، میبه آنفکری کودکان و نوجوانان 

 الهی انوار از را خود و پوشانده را آن دنیایی هایحجاب با و کرده گم را خود اصیل

ای نیست؛ بلکه موضوعی است که از دیرباز ذهن حث تازهکرده است، ب محروم

 خودباوری نویسندگان و شاعران را در همۀ جهان به خود مشغول کرده است. در واقع،

شود و انسان همواره نیاز به یادآوری آن داشته و نمی کهنه هرگز که است مسائلی جزء

نگاهی نو و از طریق خلق  با را دارد. نویسندگان این هشت داستان، موضوع خودباوری

به  آگاهی و های تأثیرگذار به مخاطبین آموزش داده و مهارت خودشناسیشخصیت

  اند.آموخته خویشتنِ خود را به طور غیرمستقیم به کودکان

 

پتتردازی، هتتای کودکتتان، شخصتتیت  ادبیتتات کتتودک، داستتتان   هددا:کلیدددواژه

                                                           
 نور تهران جنوب پیام ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کارشناس -1

 m_heydary_1358@yahoo.comایمیل: 

 نور تهران جنوب امپی دانشگاهعضو هیأت علمی  -۲
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 خودآگاهی، معنویت ،خودشناسی

 مقدمه. 1

شود که به  نامه و غیرداستانی( گفته می هایی )داستان، شعر، نمایش  آثار یا نوشته  ۀن به مجموعادبیات کودکا

آن آثار، ذوخ و حرکت به سوی   ۀدر همو شود آزاد کودکان تهیه می ۀنویسندگان متخصص، برای مطالع ۀوسیل

زمان با عاطفه و شتتناخت  ای همکه به گونه (هر اثر مکتوب)کمال در کودکان مورد توجه استتت. هر اثر ادبی 

خویش و کودک را فراهم   ۀهای دید و انتظارات آفرینندآمیزی افقکودک درآمیزد و موفق شتتود و امکان درهم

 .(۵۸: 1۸۳۲، ادبیات کودک است )خسرونژاد، کند

شتن ت  ثیرات تربیتی، آموزشی و درمانی )در جهت رشد ابعاد شخصیت کودک(       أادبیات کودک عالوه بر دا

شته  زبیانی هنرمندانه و گیرا نیباید  شد. به همین منظور  دا شاعرانی که در این زمینه فعالیت    ،با سندگان و    نوی

اختار  و س هاهنویسی )قابل فهم بودن برای کودکان( در کاربرد واژ اند عالوه بر رعایت ساده کنند، سعی کرده می

های ذهنی و شتتتناختی گروه به ویژگی ،ترمهمجمالت و عبارات ذوخ و مهارت الزم را به کار برده و از همه 

 )الف، ب، ج( توجه خاص داشته باشند. نظری کودک مورد سنّ

در  ،رستتد برخالف ادبیاتایجاد ارتباط با کودک استتت. در نخستتتین نگاه به نظر می کهدف ادبیات کود

ک لزوماً مقید به د، ادبیات کودشتتتوشتتتود بدون توجه به مخاطب خلق میکه گاه ادعا مید معنای محض خو

به عنوان هدف ادبیات کودک، سخن   « ایجاد ارتباط با کودک»گاه که از آن ،بنابراین .(۵1: همان) مخاطب است 

اما هدف خود اثر تنها در عمل خواندن   ؛بلکه هدف خود اثر است  ؛اثر دۀمنظور نه هدف آفرینن ،آیدبه میان می

جاستتتت که    همین ،استتتت. در واقع« ارتباط » رخداد  ۀقضتتتاوت آخر بر عهد  .(۵۲)همان:  شتتتود تعیین می

سی اتفاخ افتاده و اهمیت پیدا می   مخاطب ست که پژوهش   شنا ضوع ا ک،  گران ادبیات کودکند. بنابر همین مو

شاعران کودک می     مخاطب سندگان و  سی را امری الزم برای نوی در ادبیات کودک و نوجوان، این  زیرا ؛دانندشنا

 زند.   را می مخاطب است که حرف اول

ویژگی  به این دلیل که    ؛باید کودکان زمان خود را بشتتتناستتتند        ،زنند از این رو، افرادی که در این حوزه قلم می 

ست.     ۱۱ ۀبا کودکان ده ۳۱ ۀکودکان ده سیار متفاوت ا صورت پذیرد    همچنین،ب شناخت  اثری که خلق  ،اگر این 

رو خواهد بود. نویستتندگان عالوه بر تناستتب اثر با نیازهای   هخواهد شتتد نیز با اقبال خوبی از طرف مخاطبین روب

نیز  آن  هایبه ادبیات کودک و ویژگی دهای ذهنی و شناختی ایشان در سنین مختلف، بای   کودکان و شناسایی توانایی  

 توجه خاصی داشته باشند. 
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 :است مهم ویژگی سه دارای نوجوان و کودک سنّی ردۀ ویژۀ ادبیات

 این از. است  متناسب  نوجوانان و کودکان هایتجربه و تخیل نوشتاری،  زبان درک بیان، و بانز با کهاین نخست 

ضوع  ها،متن از نوجوان و کودک سنّی  گروه هر برای رو، سب  بیان و زبان و هامو ستفاده  هاآن درک و فهم با متنا   ا

شد  به کهآن دوم .کندمی صیت    پرورش و ر  و کودکی دوران که دارد توجه کتهن این به و کندمی کمک خواننده شخ

 دبینیب و یأس سبب  چهآن از بنابراین،. است  اندیشه  و احساس  پرورش و گرفتنشکل  هایسال  ترینمهم نوجوانی

  داندیم نوشته  اهمیت با برابر نوجوان و کودک برای را تصویر  اهمیت کهآن میکند. سوم  پرهیز شود، می بدخواهی و

صویر  کمک به را خود پیام از بخشی  همواره و   ردسال خ کودکان تصویری  هایکتاب سبب،  همین به کند.می بیان ت

 دارند. بسیار ارزش نوجوانان و کودکان ادبیات در ندارند، همراه به اینوشته گاه حتی که

 روش پژوهش. ۲

که  را  ییهاداستان ۀابتدا هم حاضر پژوهشدر ای است. خانهکتاب ۀشیو بهتحلیلی و این پژوهش، توصیفی

سی(       شنا ضوعی واحد )خود ست دارای مو سایی    ،نده سی آن مطالعه سپس به  و کرده انتخاب و  شنا ها و برر

شیوه  ابتدا .ایمپرداخته صیت   هر کدام از  شخ سته به آن   های  صر واب ستان   را پردازی و عنا ، جداگانه در هر دا

سی   صر  کرده برر ست های بهادهبا توجه به درا و پس از آن، هر کدام از این عنا ستان، تجزیه و  د آمده از هر دا

  .ایمکردهتحلیل 

)از   های مختلفدر دهه بوده که «ج»و  «ب»، «الف»ی های ستتنّداستتتان در گروه ۳های این پژوهش نمونه

شار یافته است.      « خودشناسی  »با موضوع  ( 1۸۱۸ تا 1۸۱۵ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انت

پیام اصلی آن خودشناسی، خودباوری و خودآگاهی   به طور مستقیم به خودشناسی اشاره کرده و     داستان   ۳این 

 دهد.ها را به کودک آموزش میاست و به شکل غیرمستقیم این مهارت

 پژوهش ةپیشین. ۳

  های منافتوان به مقالههایی انجام شده است که می  پردازی پژوهشموضوع شخصیت و شخصیت       دربارۀ

عاطفه و   (، 1۸۳۳(، مستتتعود فروزنده ) 1۸۳۵(، شتتتایا محمدی رفیع )   1۸۳۳و علیرضتتتا کرمانی ) پور یحیی

ها  این پژوهش ۀ( اشاره کرد. هم 1۸۱۵رشیدی و محمد یحیایی ) (، صفوراسادات   1۸۱۵) السادات اسعدی  فائزه

سی  به نوعی  صیت   به برر ستان شخ سال   .اندپرداختههای کودکان پردازی در ادبیات کودک و دا نیز   1۸۱۱در 

شریف  سب و نگین  مریم  شی را با عنوان  صدری  ن سی »زاده، پژوه   ادبیات در خودآگاهی مهارت آموزش برر

ستانی  سه نقطه »و « کالغ خنزرپنزری»اثر  دو به گاهین با «کودک دا شتۀ «کرم  شان  سروناز  ، نو نجام  زاده اپری
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   اند.داده

ستان   حاضر به بررسی    ۀمقال ن . به همیپردازدمیهای کودک با موضوعی واحد )خودشناسی(    شخصیت دا

ست که به    این جهت  شمار معدود تحقیقاتی ا ضوع  پژوهش در  صیت   مو ست  ۀپردازی در حیطشخ های  اندا

 .کندتوجه میکودک )با موضوع خودشناسی( 

ستان از آن سیار  کودکان برای جا که دا ش بر روی  را شگرفی و تأثیرات  بوده مفید ب همیت  گذارد، اان میای

 اشاره خواهیم کرد.برده نام از آثار جا به چند مورد. در اینداردفراوانی 

 . آثار داستان۴

دهد و باعث مستتترت خاطر، وستتتعت تخیل و قوت  ندگی پرورش میاوقات ز ۀادبیات، کودک را در هم

خوانند و کودکان می ها و اشتتعاری کهبخشتتد. داستتتان شتتود و نیروی ابتکار و ابداع به او میتصتتور او می

رت  ل رشد و معاش  ئرویارویی با مسا  گذارد و ایشان را برای می هاآن ۀر فکر و روحیبری عمیق یثتأ ،شنوند می

ادبیات کودک،   .ددهیاری می زندگی در درک و فهم مشتتتکالتها را همچنین، آن .ستتتازدماده میبا دیگران آ

آثار و   ۀدر میان مجموع   .آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان، نقش قاطعی دارد     های زبان  ویژه در زمینه به 

 د.نروی ادبی به شمار میهاترین و پرطرفدارترین گونهها یکی از مهمداستان و قصه ،های کودکاننوشته

سیار مهمی در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه        ستان و قصه نقش ب ستان دا ،  های خوبها و دا

امیدواری، آزادگی،   دوستتتتی،پایداری، شتتتجاعت، نوع     ؛بردهای اخالقی پی می کودک به بستتتیاری از ارزش  

ستقامت در مقابل زور جوان ستم  مردی، طرفداری از حق و حقیقت و ا   مرکزی ۀهایی هستند که هست  ارزش و 

ساختن کودک  شناسی در کودک، متوجهپرورش حس زیبایی .دهندها را تشکیل میها و داستانبسیاری از قصه

یت   طلبی و خالقپرورش عادات مفید در کودک، تشتتتویق حس استتتتقالل   به دنیایی که اطرافش را فراگرفته،    

 .برای کودکان استهای خوب طرح قصه های اصلیکودک هدف

ثیرات روحی، روانی، اجتماعی،  أگیرند و تهای خود با کودک ارتباط میاز طریق شتتتخصتتتیت هاداستتتتان

شتی را بر کودکان می  صیت   بهدا شخ شدن به دنیای کودکان می   گذارند.  ستان با وارد ستقی های دا م یا  توانند م

پنداری  ذاتهای داستتان یا فیلم هم با شتخصتیت   کودکان زیرا ؛ستزایی بگذارند هثیر بأغیرمستتقیم بر کودکان ت 

سند         ،کنند. به همین دلیلمی سط نوی ستان تو صیت دا شخ ست. این    ۀپرداخت  کودک دارای اهمیت فراوانی ا

شیوه    سندگان هستند که با  ه د که ضمن کمک ب کننمی ها و شگردهای خاص خود شخصیتی مناسب خلق     نوی

از   ،دنبربه طور غیرمستقیم در کنار لذت  کودک ن باقی مانده ورشد شخصیت کودک، تا همیشه در ذهن ایشا      
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 آموزد.می اشداشتنیهای دوستاین شخصیت
 

 شناسی و داستان  . روان۵

ها برای  ی هستتند که قصته  أرشتناستان رشتد بر این عقیده هم   روان وکودک و نوجوان  ۀنویستندگان حوز 

بلکه کارکردهای فراوانی برای این گروه از   ؛ندکودکان خردستتتال فقط یک محرک روانی و شتتتنیداری نیستتتت

ه تواند فضایی را ب ای میشوند. هر قصه  ها با محیط پیرامون خود آشنا می کودکان از طریق قصه . کودکان دارند

 .های واقعی، رفتار و واکنش مناستتبی را از خود نشتتان دهندوجود بیاورد که کودکان هنگام رویارویی با نمونه

جود های یک قصه و ای که بین شخصیت  رابطه .ها را درک کنندرسانند تا ارتباط کودکان یاری می ها بهداستان 

 .تواند به کودک یاری برساند که خود چگونه این موارد را در زندگی رعایت کنددارد، می

 ا وهپیام ،هااین استتت که قصتته ،شتتدن کودک داردیند اجتماعیآثیر زیادی بر فرأموضتتوع مهم دیگر که ت

کودک در اثر شتتنیدن، تکرار شتتنیدن و حتی فکرکردن به قصتته   .کنندهایی را به مخاطب خود منتقل میارزش

ن  بودن ایهای خانوادگی، اجتماعی و انستتانی را بگیرد. غیرمستتتقیم ها را جذب کند و ارزشتواند این پیاممی

شین  ها موجب میپیام شتنی دتر و دوست تر، جذابشود که برای کودک دلن شود ا صه  ،همچنین .تر  ها قدرت  ق

وانند  آورند تا بتاین توانایی را به دستتت می ،کودکان در اثر شتتنیدن دهند.تمرکز و دقت کودکان را افزایش می

را برای   دقت و تمرکز الزم بایدکه بتوانند ماجرا را دنبال کنند، ها حتی برای اینشنیدن فعال را تجربه کنند. آن 

 .ن کنندشنیدن تمریخوب

صه  ،در عین حال ستره   ها موجب میق شوند   ای از کلمهشوند تا کودکان بتوانند با گ شنا  که   هاییکلمه ؛ها آ

ست در گفت  ستفاده  وممکن ا شوند. گوی روزانه هیچ وقت ا صه  ن شوند تا کودکان با  ها موجب میهمچنین ق

 .دترها آشنا شونهای نگرش بزر ها، عواطف و شیوهها، احساستجربه

ین دادن بکنند که با ارتباطای در شتتناخت دنیا ندارند، ستتعی می گستتترده ۀجا که کودکان هنوز تجرباز آن

با تخیل کودک عجین   های جدید به تعادل ذهن خود کمک کنند. این روند معموالًهای قبلی و موضوعآموخته

اقدام کند و براساس چنین روندی است  کند که با منطق خود به کشف و شناخت دنیا شود و او را یاری میمی

ها به مراتب  های قصتتهکارکردها و ارزش .کنندبرداری میها بهرهبرند و از آنهای تخیلی لذت میکه از قصتته

تواند دالیل مهمی  اما همین موارد با ارزش می ؛بیشتر از آن است که بخواهد به همین چند مورد خالصه شود    

نژاد،  )مظفری دکریاری را ها رشتتتد عاطفی، اجتماعی، کالمی و ذهنی کودک باشتتتد که بتوان از طریق قصتتته

1۸۳۱) 



161        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

 شخصیت در ادبیات کهن أمنش. ۶

صیت    ۀدر زمین ست که در قالب    ۀشاهنام پردازی در ادبیات کهن جهان، شخ سی را باید اثری دان   هایفردو

شخصیت     ستانی  رایج زمان خود، برای نخستین بار موفق به آفرینش  ست )  های دا شده ا :  1۸۳1، اندقیقیپخته 

1۸). 

  هایوخمهای دنیای هنر، در گذر زمان و با عبور از پیچمفهوم شتتخصتتیت در آثار ادبی، مانند ستتایر پدیده

ای که  هادبیات داستانی به گونتۀ خوش تغییر و تحول بوده است. پس از پیدایش رشزندگی بشر، همواره دست

ض     ستیم، به اقت شنا ه شخصیت نیز در       امروز با آن آ شر، مفهوم  شرایط اجتماعی و تکامل علمی و معنوی ب ای 

سطحی پیچیده آثار ادبی از حالت ابتدایی خود، رفته شرفته رفته به  ست. از تر و پی جا که هرگز  آن تر ارتقا یافته ا

شده و خلق چنین اثری نیز امکان   ااثری ادبی بدون کار شته ن صیت     کتر نو شخ ست،  هایی  پایه ها را بایدپذیر نی

و از  ست  اتر باشند، بنا پایدارتر  ستحکم مها این پایهچه شود. هر ها بنا میدانست که ساختمان یک اثر روی آن  

ضعف بوده    صون خواهد ماند. آثاری که از این حیث دچار  سپرده       گزند زمانه م شی  ست فرامو اند، زود به د

 .  اندشده شناسانه تبدیلسبکۀ گاه به موضوع مطالعگه های آثار باستانی متروک مانده و فقطشده و مانند خرابه

ها و شتتود، قدرت نویستتندگان در پرداخت چهرهوضتتوح در مورد آثار طراز اول مشتتاهده میچه بهاما آن

نوردند و در شتترایطی متفاوت، خواننده را مجذوب  هایی استتت که مرزهای زمان و مکان را درمیشتتخصتتیت

رک رازهای زندگی درونی و اجتماعی انستتتان و ارتباط تنگاتنگ این دو بعد با          کنند. تالش موفق برای د می

ست پایدار و ارزش ۀدیگر، همان جوهریک شت دهه  ؛آفرین آثار ادبی ا سده آثاری که پس از گذ ها،  ها و حتی 

 ( 1۳)همان:  گیتی خوانندگان بسیار دارند ۀگوشرسند و در گوشههنوز فراوان به چاپ می

 ردازیپ. شخصیت7

پردازی است. پرداختن به این امر دشوارتر از پیرنگ    یکی از عناصر مهم در داستان، شخصیت و شخصیت      

ست   ستان ا شخصیت می   زیرا ؛دا ر خواننده  سزایی ب هتواند مورد تقلید و تکرار قرار گیرد و تأثیر بکارهای یک 

سیاری بر جامعه د  دنبال آن،بگذارد و به  ش  تأثیر ب شته با ستا  مر زمانی رخ مید. این اا سنده با ا دی و دهد که نوی

شخصیت نیرومند و جالب توجهی ارائه دهد. گاه پیرنگ تحت   شخصیت قرار می  مهارت بتواند  گیرد. به تأثیر 

 .همین دلیل این عنصر یکی از عناصر مهم داستان است

صیت    شخ شد   ها، دنیای آنامروزه  شان هرچه عجیب با ظر خواننده و در قلمرو  ن باید در ،ها، رفتار و کردار

 های معقول وخوب و موفق، شخصیت   اثرداستان زنده، معقول و باورکردنی باشد. یکی از معیارهای سنجش    
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 :گونه تعریف کردتوان شخصیت را در داستان اینهاست. با این سخن میپذیرفتنی آن

ستان و نمایش شده اشخاص ساخته     نامند. اینشخصیت می   ،ابندینامه حضور می ای )مخلوقی( را که در دا

ست که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل و آن        شی، فردی ا صیت در اثر روایتی یا نمای و  گویدچه میشخ

ناخت  ش دادن نویسنده برای معرفی و   ۀبه وسیل را هایی وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیت     ،دهدانجام می

گاه صتتاف و ستتاده و گاه که ها گویند. این شتتخصتتیتپردازی میشتتخصتتیت ،داستتتان ۀبه خواننده در حیط

 .های حقیقی و واقعی افراد هستندالگویی از شخصیت ،انگیز و پیچیده هستندشگفت

 :باید سه نکته را در نظر داشته باشد ،که بتواند شخصیت قابل قبولی را عرضه کندنویسنده برای آن

رفتار  ،های مختلفقدم باشند و در وضعیت و موقعیت  و ثابت ها باید در رفتارها و اخالقشان استوار  اول، شخصیت  

اکنشی طبیعی  ونیز در برخورد با حوادث . کننده داشته باشند  دلیل قانع ،و اعمالی متناسب داشته و برای تغییر رفتار خود  

 .و منطقی از خود نشان دهند

یری خصوص وقتی که تغی به» ،ی داشته باشند  باید انگیزه و دلیل معقول ،دهندانجام می چهها برای آندوم، شخصیت  

اما   ؛ممکن است در خالل داستان دلیل تغییر رفتار را نفهمیم   ،(۳۵: 1۸۳۵)میرصادقی،   «ها پیدا شود در رفتار و کردار آن

 .در پایان داستان باید دلیل آن را دریابیم ،به هر حال

بلکه الزم  ؛ها نباید مطلق خوب یا مطلق بد باشند آن های داستان باید پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند. سوم، شخصیت   

   .(۳۱)همان :  باشند« ای از فردیت و اجتماعمجموعه»است آمیزه و ترکیبی از هر دو و 

 های کودکان و نوجوانانویژه در داستانها در ادبیات، بهبندی شخصیت. دسته8

ستان  ستان  با نوجوانان و کودکان برای پردازیدا سی دا   ۀتجرب و سن  هرچه. دارد تفاوت ساالن بزر  نوی

شد،  ترکم نوجوان و کودک صر  کاربرد میزان با ستانی،  عنا شتری  محدودیت دا ستان  امر این. دارد بی سی ندا   وی

  نویسی داستان  اصلی  عناصر  از یکی عنوان به نیز پردازیشخصیت  . سازد می دشوار  را نوجوانان و کودکان برای

  مخاطبان جذب در چشمگیری  نقش ها،شخصیت   بهتر هرچه پرورش و تکامل در نویسنده  قدرت زیرا است؛ 

 .دارد کودک

 و هااسطوره  ها،افسانه  از استفاده  و مخاطب باالی تخیل دلیل به نوجوان و کودک هایداستان  در شخصیت  

ستانی  ادبیات در شخصیت  . »است  خاصی  گستردگی  و تنوع دارای دینی کهن متون   هشاخ  شش  به کودکان دا

سیم  صیت    -1: از نداعبارت که شوند می تق سانی   شخ صیت    -۲ان صیت    -۸جانوری  شخ   -۵ گیاهی شخ

:  1۸۳۳محمدی، .« )ساخت ذهن شخصیت   -۱ ساخت دست  شخصیت   -۵غیرجاندار  طبیعی پدیدۀ شخصیت  

1۳۵). 
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 ها دو شیوۀ توصیف مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.برای پرداخت شخصیت

 کودکان هایداستان در پردازیشخصیت ابزارهای و هاشیوه .9

 . توصیف مستقیم1. 9

شود   پردازی، )توصیف مستقیم( اطالعات به صورت مشخص و مستقیم گفته می     در این شیوه از شخصیت   

ری  شامل پرداختن به مشخصات ظاه    پرداخت مستقیم کند. و نویسنده به طور مستقیم شخصیت را معرفی می    

 .ستا اخالقی شخصیت هایو خصوصیت

در این پرداخت، نویسنده به طور صریح و مستقیم، مشخصات ظاهری یکی از         ظاهری: هایخصوصیت  

ظاهری، از زبان یکی دیگر   هایپرداخت مستقیم خصوصیت   هم کند. گاهی های داستان را بازگو می شخصیت  

د گزین خوجایهای داستان را  گیرد. در این روش، نویسنده باید یکی از شخصیت   ها صورت می از شخصیت  

اهری شخصیت،  ظ هایکند تا به طور مستقیم به توصیف شخصیت دیگر بپردازد. پرداخت مستقیم خصوصیت 

ستان  معموالً صورت می در دا صیت   هایی  شخ ستان، مجال      گیرد که  سنده در طول دا سیاری دارند و نوی های ب

  کند.ها را پیدا نمیآن ۀپرداخت غیرمستقیم مشخصات ظاهری هم

صی    صو ها وارد داستتتان  بینیم که وقتی یکی از شتتخصتتیتها میدر بعضتتی از داستتتان اخالقی: هایتخ

ود و خوانی بعلی پسر درس »دهد: هایی را به او نسبت می شود، نویسنده برای معرفی او به خواننده، صفت   می

که آندر چنین توصتتتیفی، نویستتتنده بدون  ،«کرد به دوستتتتانش در یادگیری کمک کندهمیشتتته ستتتعی می

شان بدهد، به خیال خودش کار را راحت کرده و  خواندرس بودن و کمک علی را طی یک حادثه به خواننده ن

ساند        صیت را به اطالع خواننده بر صو سته با یک جمله، این خ ست که چنین   ۀاما نکت ؛خوا قابل توجه این ا

ازی، از این ابزار )توصتتیف  پردشتتخصتتیت برای های کودکدر داستتتان کاهد.توصتتیفی، از قوت داستتتان می

 توان استفاده کرد؛ بلکه باید در کنار روش دیگر از آن بهره جست.تنهایی نمیمستقیم( به

 غیرمستقیم . توصیف۲. 9

ست  ظاهری و اخالقی شخصیت   هایخصوصیت   ۀاین نوع پرداخت نیز دربرگیرند ستان ا ه اما نه ب ؛های دا

ستقیم   صریح و م سنده تالش م  ؛طور  شخصیت  یبلکه نوی ه خواننده  ها را بها، آنکند تا از طریق گفتار و رفتار 

 معرفی کند.

صیت   صو ستان   ظاهری: هایخ شتر در دا صلی       هایی دیده میاین نوع پرداخت بی شخصیت ا شود که یک 

ر یک یا  ظاهر شخصیت د   ۀهایی، نویسنده کمتر به معرفی مستقیم و بدون واسط   داشته باشند. در چنین داستان   
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ت  هایی از ظاهر شخصی  های مختلف داستان و به شکل غیرمستقیم، نشانه    بلکه در قسمت  ؛پردازدله میدو جم

یک   ۀها و شتتکل و قیافتوصتتیف لباسبه که بهتر استتت که نویستتنده به جای آن دهد.را به خواننده نشتتان می

ست در   اتیالی اتفاقاطالعات الزم را در البه ۀ، همبپردازد شخصیت   نتقل  بیفتد، به خواننده م ستان داکه قرار ا

 کند.

صیت   صو سنده باید تالش کند با به  اخالقی: هایخ صیت      نوی شخ شان دهد که  وجودآوردن یک حادثه، ن

 دارد.  هاییداستانش چه خصوصیت

  ن،ظاهری، محیط، پیرنگ، لح وضعیت  گفتار، کنش، ارائۀ: چونهم متفاوتی هایراه از غیرمستقیم  توصیف 

 .است پذیرامکان زمان و مکان شخصیت، نام

 های کودک با محوریت خودشناسیپردازی در داستان. بررسی عنصر شخصیت11

 ب(: سنّی ژوبرت، گروه کلر: تصویرگر و نویسنده) سبز کوچولو مارمولک قصة .1. 11

ستان  خالصة    اهنگ خود اطراف به و آمد بیرون تخم از ایصخره  روی که وقتی کوچولو سبز  مارمولک :دا

  حیوانات مثل و کند شتتنا کند، پرواز خواستتتمی دلش خیلی دید، را دیگر حیوانات و هاماهی ها،پرنده رد.ک

ضی  او ولی کردند؛ کمک او به حیوانات همۀ. کند حرکت دیگر شد  را شت  صخره  همان روی به. ن  در و برگ

تاب  گرم نور زیر ید  خوابی گاه آن. برد خوابش آف گاه  چیز همه  از را او که  د ثل  و کرد آ نات  م   از دیگر حیوا

 (.1-۸۵: 1۸۳۵شد )ژوبرت،  راضی خود آفرینش

  اصلی  شخصیت   .نیستند  راضی  دارند، چهآن از که است  هاییانسان  انگیزغم قصۀ  کوچولو سبز  مارمولک

ست  مارمولک یک کتاب، این ستان  ابتدای در که ا ست  دا   ار مخاطب آوردمی بیرون تخم از سر  که وقتی در

 لیو کند؛ پرواز خواهدمی دلش پرنده دیدن با ستتپس،. کندمی استتت، آفریده خداوند که جهانی اییزیب متوجه

ست  او کار کردنپرواز که فهمدمی کند،می تجربه را آن وقتی   از نخوردتاب پریدن، شناکردن،  طورهمین و نی

  آفرینش در خداوند خلقت و طبیعت از داستتتتان، قستتتمت این در. پریدن و غیره شتتتاخه آن به شتتتاخه این

  آرام خود نیازهای شتتناخت با نیز پایان در. کندمی آشتتنا هاآن عجایب با را کودک و جستتته ستتود موجودات

 .افتدمی اتفاخ زیباییبه داستان فرود که جاستهمین. گیردمی

ضح  ست  وا صه  این نگرش مارمولک که ا ستان،  پایان تا ابتدا از نیز ق شاهده   نی پایان در. کندمی تغییر دا ز م

ستان(  قهرمان) او شخصیت   از ایکنیم جنبهمی سد؛ می تکامل به شده و  دگرگون دا   ولکمارم پویایی این اما ر

  شود.می منجر خداشناسی به انتها در( خودشناسی)خودش  با جدال و کوچولو سبز
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ستان، در    ژوبرت کلر سندۀ این دا شیدی  1۸۵۱) میالدی 1۱۱1 سال  نوی   یک در لد ومتو پاریس در (خور

سیحی  خانوادۀ ست    بزر  م سلمان  سالگی نوزده او در. شده ا شجوی  یک با شده و  م کرده   ازدواج ایرانی دان

ست  شان  .ا سانس  ای سانس  فوخ و تربیتی علوم لی ست  کودکان ادبیات لی ضر  حال در و ا   دگیزن ایران در حا

 خوبیبه را دنیا هایش کتاب در دارد کودکان زبان به زندگی حقایق توصتتتیف در خاصتتتی مهارت او. کندمی

  نگاهی اب. کندمی بیان کودکان برای روان و ستتاده زبان به را زندگی شتتیرین و تلخ اتفاقات و کندمی ترستتیم

  که تاستت نویستتندگانی معدود از ژوبرت کلر. برد پی وی مذهبی گرایش به توانمی راحتیآثاراو، به به گذرا

 .کندمی تصویرگری را آثارش

 و تربیتی دینی، هایآموزه موضتتوع با آثاری استتت؛ مشتتخص خوبیبه آثارش از ژوبرت کلر ایهدغدغه

ستان  در پایان باید که است  دلیل همین به شاید . اجتماعی   وچولوک سبز  مارمولک اصلی،  زبان شخصیت   از دا

 و دادی من به که چیزهایی تمام برای! خوبم خدای! آفریده مهربان خدای که جهانی زیباستتت چه:» بشتتنویم

 .(۸۵ :1۸۳۵ ژوبرت،) «ممنونم! ندادی، که چیزهایی

ستان  اصلی  شخصیت   اعمال مشاهدۀ  و وگوهاگفت مطالعۀ با شاید    درتق و آفرینش هایشگفتی  از که دا

سی    گوید،می خداوند شنا صلی  پیام را خدا ستان  این پررنگ و ا  یذهن هایدغدغه به گرددبرمی این. بدانیم دا

سنده  ست  کودکان به دینی مفاهیم ن آموزشهما که نوی   اطبانمخ کرده سعی  مختلف آثار خلق با کلرژوبرت. ا

شان  سن  فراخور و ساده  بیانی با را کودک شنا  خداوند با اندک سی    تا دانیممی که طورهمان اما کند؛ آ شنا   خود

سی    به وجه هیچ به نگیرد، صورت  شنا سید؛  نخواهیم خدا سی    نوعیبه ر شنا سیلۀ  خود شنا  و ست  سی خدا  و ا

 بر ناظر ،«شناخت خواهد را پروردگارش بشناسد، را خود هرکس» «رَبه عَرفَ نَفسَه  عَرف مَن» معروف حدیث

 .است موضوع همین

ست  شخصیتی   کوچولو سبز  مارمولک شخصیت     دارای ،بنابراین. شود می تحول و تغییر خوشدست  که ا

ست؛  شخصیتی     ودخ شناخت  به کوچولو سبز  مارمولک. شود می تحول دچار او بینیجهان و زیرا عقاید پویا

 و خودشتتناستتی  کودکان به کوچولو ستتبز مارمولک قصتتۀ بنابراین،. کندمی باور را خودش و یابدمی دستتت

 .آموزدمی را خودباوری

صیت    خلق در کلرژوبرت صلی  شخ سیار  ا   وچولوک سبز  مارمولک با کودکان به این دلیل که بوده. موفق ب

 در) نزدیک از بارها و بارها نگارندۀ این جستتتار. داشتتتند دوستتت را اشقصتته و کرده اربرقر عمیقی ارتباط

 و کودکان فکری پرورش کانون ) کودک خانۀ  کتاب  در کتاب  این. استتتت بوده این شتتتاهد ( کودک خانۀ  کتاب 
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سیار باال  امانت با هاییکتاب جزء( نوجوانان ست  ب سنده . ا سیلۀ  به نوی صلی  شخصیت   خلق و   گرکنش و پویا ا

سته  خوبیبه کوچولو، سبز  مارمولک ست  توان مارمولک   .دهد انجام مخاطبش سنّی  گروه برای را رسالت  این ا

شتر کودکان و حتی بزر  سبز کوچولو و قصه   ر ساالن دچار آن هستند، با تأثیری شگرف ب   اش که در واقع، بی

 پردازد.روی خواننده و به شکل غیرمستقیم به آموزش خودشناسی می

  تصاویر دندی با کودکان شده، باعث ایشان تصویرگری. است  ژوبرت خانم کتاب این تصویرگر  و نویسنده 

شۀ  و دریافت به ستان  متن پیرامون اندی صاویر کتاب  دا ستند  متن مکمل بپردازند. در حقیقت، ت شد  به هک ه   ر

 .کندمی کمک کودک تخیل ذوخ، عاطفه،

ست نمی که . غازی۲. 11 شد  غاز خوا ست،      )نو با صویرگر: پتر هوراچک، مترجم: نورا حق پر سنده و ت ی

 الف، ب(: سنی گروه

  د،شو آویزان سروته هاشاخه از خفاش مانند باشد؛ دیگری مانند دارد کوچولو دوست غاز خالصة داستان:

 وقتی اام کند؛ غرش شتتیر بخورد، مانند لیز هابرف روی پنگوئن مانند بخواند، آواز بلند صتتدای با توکا مانند

  ارهاک آن همۀ کردنفرار حین در غاز. کندمی دنبال را او و شود می عصبانی  شیر  بغرد، شیر  مانند کندمی تالش

 (.1-۸۱: 1۸۱۸دارد )هوراچک،  را هاتوانایی این هم او که فهمدمی و دهدمی انجام را

ست نمی که غازی کتاب شد،  غاز خوا ست  غازی روایت با شد و   دیگر وداتموج شبیه  دارد دوست  که ا با

شته  را دیگر جانوران توانایی شد  دا ستان  طول در. با  به پایان، رد و کندمی تقلید را مختلفی جانوران رفتار او دا

سد می نتیجه این ست  بهتر و کند رفتار غازها شبیه  باید که ر صیت         غاز همان که ا شخ صیت غاز  شخ شد.    با

 و غییرت خوشدست  اش،شناختی و ذهنی گروه سنی  های روانداستان و با توجه به ویژگی  پویایی است که در 

 .  شودمی دگرگون او شخصیت از ایجنبه و شده تحول

ستانی با موض    اصلی  شخصیت   عنوان به غاز از میان پرندگان و حتی حیوانات دیگر انتخاب ستان )دا وع  دا

ه نگری است. ب وشیاری و آینده سنگین خودباوری(، شاید با هدف خاصی بوده است؛ زیرا غاز نماد چابکی، ه    

  کرده رگوندگ را ذهنی ثابت تصاویر  دارند که زداییآشنایی  نقش با توانندمی زاده، نمادهاگفتۀ سروناز پریشان  

  نه هنرمند، سطتو شدهکارگرفتهبه تصویری عناصر انتخاب دالیل کشف پی در مخاطب. بیابند خالقانه نقشی و

  متن اب عناصر  رابطۀ در تعمق با تواندمی نیز خود بلکه یابد؛ دست  او ذهن رینزی هایالیه به است  ممکن تنها

شی  به ست  بدیع آفرین شتر  تعمق و یافتن به را او و کندمی وجد ایجاد او در ذهنی زایش دلیل به که یابد د  بی

 .کندمی ترغیب داستان عناصر در
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ستان   شد  غازی که نمیدا ست غاز با ست  غازی دربارۀ نفس به اعتماد و خودباوری موضوع  ، باخوا   زا که ا

نوعی به ها را تقلید کند و بهکند رفتار آنکه خود را شبیه دیگران کند، سعی می  این برای ندارد و خود رضایت 

سل  تقلید ستان به توانایی  اما شود؛ می متو کند.  های خود پی برده و در حقیقت، خودش را باور میدر طول دا

ست که غاز،  همین صل  به نهایت، یابد و درهای خود آگاهی میها و مهارتاز قابلیتجا گردد. در خود برمی ا

شاید بهتر است که    »کند: در پایان داستان با خودش فکر می  خواست غاز باشد،  همان غازی که نمی واقع، غاز؛

به تفکر وادار  استتت که کودک را « اما نه همیشتته»و همین جملۀ « شتتکل غازهای دیگر باشتتد؛ اما نه همیشتته

   کشاند.کند و او را به جنبش، حرکت و تقال میمی

های تصویری قرار داد؛ زیرا نویسنده پیوند عمیقی میان دو هنر نویسندگی     توان جزء کتاباین کتاب را می

 و هماهنگ کامالً و تصتتویرگری در یک ستتاخت یگانه پدید آورده استتت. نویستتنده با استتتفاده از تصتتاویری

ستا هم شویق  را با متن، مخاطب را سد    را خود هایتوانایی تا کندمی ت شنا  و جانور چند با را و همچنین، او ب

شنا  هاآن ویژگی صویرگر    از آن .کند می آ ستان ت سنده دا صاویر آن   کتاب جایی که نوی ست، ت س  نیز ا  و زیبا یارب

  برای را کتاب این ،متن بزر  حروف کنار در حیوانات درشتتت هایتصتتویر .کشتتیده شتتده استتت  خالقانه

سنّی   ست  کرده جذاب« الف، ب»مخاطبین کودک با گروه  صویر  در این کتاب اهمیت .ا  با برابر کودک برای ت

 یاربستت ارزش کند و اینمی بیان تصتتویر کمک به را خود پیام از استتت؛ زیرا این داستتتان بخشتتی متن اهمیت

  .زیادی دارد

 ج(: سنّی کلر ژوبرت، گروه: ویلیام استیگ، مترجم :تصویرگر و )نویسنده صورتی و زرد. ۳. 11

  یادم حتی. نه» :گفت صورتی  آدمک «کنیم؟می کار چه جااین دانیمی» :پرسید  زرد آدمک: داستان  خالصة 

  چیز همه. ایمآمده جااین به طورچه آیدنمی یادم:»داد ادامه زرد آدمک ،«هستتتم جااین که شتتد طورچه آیدنمی

 (1-۸۱: 1۸۳۳)استیگ،  «هستیم؟ کی ما. آیدمی نظر به غریب و عجیب و جدید

ستان    صورتی  زرد دا ستیگ  ویلیام اثر و ست  ا ست  آمریکایی بزر  کارتونی و  رکش  کتاب خلق با که ا

   .یافت جاودانگی شد، ساخته آن براساس که هاییانیمیشن

  ستا چاخ یکی صورتی.  یو دیگر است  زرد یکی که است  چوبی آدمک دو تخیلی داستان  و صورتی  زرد

 خود پیدایش دربارۀ چیستی و  هاییآدمک که شخصیت اصلی داستان هستند، پرسش        دو این. الغر و دیگری

  وجودآمدنشتتتانبه چگونگی کشتتتف و فهم درصتتتدد هاآن. اندآمده به وجود چگونه و چرا دانندنمی و دارند

 شتتکخ دیگر خوب» کهاین گفتن با و آیدمی کمر به دستتت مردی داستتتان، پایانی در لحظۀ. کنندمی کنکاش
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  .اندنرسیده  قطعی و به پاسخی  دانندنمی هم هنوز که حالی در برد،می خود دارد و بابرمی را هاآدمک ،«اندشده 

ست؟  مرد این کند؛می مطرح را جدیدی سؤاالت  ورودش با مرد این ست؟  سازنده  همان او آیا کی او  اگر بله ا

 است؟ آورده جودبه و را هاآن چرا

  داستتتتان فضتتتای هاستتتت،آدمک وجودآمدنبه علت و چرایی بر متمرکز که داستتتتان موضتتتوع بر عالوه

پرستتش من کیستتتم؟ ادامه   با که و صتتورتی زرد گوهایوگفت کند،می تداعی را کندوکاو حلقۀ گوهایوگفت

  یقت،حق فهمیدن برای تالش و جدید پرستتتش یک  طرح با  که  داستتتتان  باز  بندی پایان   همچنین، کند. پیدا می 

 .دهدمی ادامه کودک مخاطب ذهن در را داستان

اثر و  خلق رد نویسنده  برانگیزد؛ یعنی کودکان در را تفکر حس باشد  توانسته  شخصیت اصلی داستان     اگر

وگو و در حقیقت با استتتفاده از گفت با دو آدمک زرد و صتتورتی استتت. بوده موفق پردازی آنشتتخصتتیت 

 ان عمالًداست  طول دهند. باید گفت توسط این دو شخصیت در   ادامه می و برندمی پیش استان را هایی دپرسش 

 آن در ما که شتترایطی و چیستتتی و چگونگی زندگی از کلی فضتتایی ایجاد اما دهد؛نمی روی خاصتتی اتفاخ

 .است کودکان فلسفی اثر این رویکرد تریناصلی کنیم،می زندگی

فلستتتفی را در قالب یک داستتتتان زیبا و        های آموزه و ها درس القانۀ خود  نگاه متفاوت و خ   با  استتتتیگ 

شتنی برای کودکان و دوست  ستقیم  صورت  به دا ست. شخصیت     کودک به غیرم ذهن  های این کتاب،آموخته ا

کنند. و باز همان حدیث آشنا   های شناخت خداوند رهنمون می مخاطب را از خودشناسی به خداشناسی و راه    

 افتد.، اتفاخ می«شناخت خواهد را پروردگارش بشناسد، را خود هرکس» »رَبه عَرفَ فسَهنَ عَرف مَن»

ساده؛ اما تأمل     ستیگ  صویرگری ا ست؛ زیرا  ت سادگی،   برانگیز و زیبا صاویر در عین  سیار حس د  ت با   .ارندب

  ؛مختلفهای انسانی  حس ولی مهارت تصویرگر، حاالت و  ؛های داستان آدمک چوبی هستند  که شخصیت  این

   است. ها بسیار خوب نشان دادهرا در شخصیتغیره  تفکر و مثل تعجب ،

 ف(ال: سنّی فرشته طائرپور، گروه :برونو موناری، مترجم: )نویسنده خاکستری فیل آرزوی .۴. 11

خواهد یک پرندۀ زرد باشد. پرنده زرد  فیل خاکستری بزر  و سنگین است. او دلش می   خالصة داستان:   

کند که حیوان دیگری باشد تا گاو که  خواهد یک ماهی باشد و تا پایان داستان هر حیوان آرزو میهم دلش می

ولی »شود:  توان گفت با این تلنگر تمام میخواهد فیل خاکستری باشد و داستان با این جمله و یا می   دلش می

 (.1-1۲: 1۸۱۵)موناری، « خواست...یادت هست که فیل بزر  خاکستری هم دلش می

کند. او قصۀ فیل خاکستری بزر  و   کتاب راوی داستان، کودک را با خود تا پایان داستان همراه می   این در
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ی  کنندۀ عمل داستانداستان همان فیل است که شروع گوید. قهرمانکند و از آرزوی او میسنگین را تعریف می

  کردن از کودکراوی با سؤال کند.قل میهمچنین، اوست که عامل طرح داستان است و تم داستان را منتاست. 

کند.  )گروه سنّی الف( اشتیاخ او را برای شنیدن ادامۀ ماجرای داستان فیل، باال برده و به قولی او را مشتاخ می      

شود، متوجه شده که هر حیوان آرزو دارد یک حیوان دیگر باشد و در نهایت،     کودک وقتی با داستان همراه می 

 خواهد فیل خاکستری باشد.  لش میای چاخ دگاو قهوه

شوکه می       همین شده و کودک را  صلی وارد  ضربۀ ا ست که  ضی نبود و آرزو  جا کند. فیل که از خودش را

شد، حاال حیوانی آرزو می    شت حیوان دیگری با شد. در واقع، دا   که یلف بگوییم باید کند که کاش جای فیل با

صلی  شخصیت   ست،  ا شته  را خود تأثیر ا ست. کودک در کنار لذتی ک  کرده برقرار ارتباط ودکک با و گذا ه از  ا

ستان می  شته می خواندن این دا شاید       برد، به تفکر وادا ست و  ضی نی شود که چرا هیچ کس از آفرینش خود را

ست و با جملۀ نیمه   سال  صۀ همۀ ما آدم ها ستان ها بعد بفهمد، این ق ست  یادت ولی»: تمام پایان دا   فیل که ه

، بیشتر و بهتر متوجه خواهد شد که هر کس در هر مقام و منزلتی که  «...خواستمی دلش هم خاکستری بزر 

 تواند آرزوی دیگری باشد.  باشد، می

ستان و قهرمانش را در ذهن کودک حک می    ستان تا ابد نام این دا کند؛ تا جایی که  درواقع، پایانِ باز این دا

وری، خودشتناستی، خودآگاهی )هویت( و کلماتی از همین   ستالی هر زمان به کلمۀ ارزشتمند خودبا  در بزر 

ستری را به خاطر می       ستان آرزوی فیل خاک سد، دا ست و با همین معنا بر شتر به ارزش این   د آورد و هرچه بی

 کلمه پی خواهد برد.

 تواند بهکند؛ زیرا کودک با مشاهده و پیگیری تصاویر می  در این میان، تصاویر، کمک شایانی به کودک می  

ستان پی ببرد.  صوالً  ادامۀ دا شۀ  و کودک دریافت ا صویر  او اندی ست  ت سان   روان. ا   راحلم در که گویندمی شنا

  کلمات ندبتوان کهآن از پیش کودکان. هستند  کلمات بر مقدم بصری  تصویرهای  و بصری  دریافت کودک رشد 

  کنند. در این کتاب درک را آن مفهوم و کنند دریافت را تصتتتویرها توانندمی بفهمند، را آن معنی و بخوانند  را

دارد  شتتنود که او آرزوبیند و مینیز همین اتفاخ افتاده استتت؛ به عنوان مثال، وقتی کودک تصتتویر فیل را می 

سؤال می    شد و از او  ست که او  زند. در حقیقت، اینشود چه حیوانی ؟ کودک حدس می حیوان دیگری با جا

شدۀ آن می       شود. او با نگاه ای میوارد بازی سمت تا شاهدۀ ق صویر فیل و م سخ     کردن به ت سؤال را پا بیند و 

 کند.  دهد و تا همیشه در ذهن خود همه چیز را ثبت میمی

 الف، ب(: سنّی سرور پوریا، گروه :اریک کارل، مترجم: )نویسنده عجیب پرستآفتاب .۵. 11
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  ایهوهق رنگش نشست،  می که ایوهقه شاخۀ  روی که بود سبزرنگی  کوچک پرست آفتاب خالصة داستان:  

ست،    می که سرخ  گل روی. شد می ش شحال  وقت هر. شد می قرمزن   هر و شد می براخ سبز  رنگش بود، خو

  حیوانات  از پر وحش باغ  یک  ای،تپه  باالی  از روز یک . شتتتدمی تیره خاکستتتتری  رنگشبود،  ناراحت   وقت 

ها شد؛ ولی وقتی که گرسنه شد، نتوانست مگس      یه آنشب ناگهان  و باشد  هاآن مثل خواست  دلش. دید قشنگ 

شد و همه چیز به حال اولش برگشت )کارل،      شکار کند و همان لحظه آرزو کرد که خودش با -۸۲: 1۸۱۵را 

1.) 

ته  داشتت دوستتت را خود فردی هایویژگی کند،می کمک کودکان به که استتت کتابی عجیب پرستتتآفتاب

شود:   یم هم موفق و شود  حیوانات دیگر شبیه  دارد دوست  پرست آفتاب نییع کتاب؛ این اصلی  قهرمان .باشند 

  هک شتتتودمی متوجه نهایت در او. برستتتد هایشخواستتتته به او تا کندنمی کمکی تغییرات این از کدامهیچ اما

   .کند پرواز یا شنا بتواند کهاین بدون باشد، خودش دارد دوست

داستتتان، بستتیار هوشتتمندانه بوده استتت؛ زیرا حتی    پرستتت به عنوان شتتخصتتیت اصتتلی انتخاب آفتاب

 اب حیوان یک لحظه هر دارد دوست  که جاآن حتیو  آیدپرست که هر لحظه به یک رنگ و شکل درمی  آفتاب

باشد نیز اصل و جوهرۀ وجودی خود و به قولی، خویشتنِ  شخصیتی هایویژگی و هاخصوصیت از سری یک

 خود را دوست دارد. 

 و بگیرد کار به را مخاطبانش تخیل قوۀ استتتکرده  ستتعی جذاب تصتتاویری خطی و خلق با کارل اریک

سازی تصویرگری کارل به نقاشی کودکان نقطۀ قوت این کتاب  شبیه .دهد قرار هاآن اختیار در را ماندگار اثری

شی خود او بوده و در حد توان          شبیه نقا سازی این کتاب که  صویر شاهدۀ ت ست؛ زیرا کودک با م س ا ت،  ایی او

ساس خوبی پیدا می  صلی و ارتباط برقرارکردن با او تأثیر        اح شخصیت ا شترک در پذیرفتن  کند و این حس م

 سزایی دارد.به

دهد. وقتی کودکی با مطالعۀ این کتاب به پرست عجیب مهارت خودآگاهی را به کودکان آموزش می آفتاب

أثیر  ایی که خودش دارد بیشتر توجه کند؛ یعنی شخصیت ت   هاین نتیجه برسد که بهتر است به توانایی و قابلیت  

 خودش را گذاشته و در این امر موفق بوده است.   

  نتقلم هاآن به کالم از ترآسان  تصویر  با هامنظره و هاصحنه  داستان،  قهرمان حاالت در این کتاب تصویری 

ر هستند که کند و این تصاوی  منتقل را هاینا تواندمی کالم به نیازبی و مستقیم  طور به یعنی تصویر  شده است؛  

 او رایب پیرامون دنیای مثل توانندمی و باز کنندمی کمک کودک تخیل ذوخ و عاطفه، رشتتد به هادر این کتاب
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  حس فتوصی  برای منبعی و تمدن و فرهنگ با آشنایی  برای ایسرچشمه   و اندوزیتجربه اکتشاف،  از سرشار  

شد  کنجکاوی شخصات   از کنجکاوی. با ست  کودک روح بارز م   کران کنجکاوی دانیم اینطور که میهمان و ا

 شناسد.نمی

سکی، مترجم   : )به روایت !پرواز! کن . پرواز۶. 11 ستوفر گریگورو سن چینی : کری شان، گ مح   روهفرو

 ج(: سنّی

ستان:    شاورزی خالصة دا   جووجست  و کوهستان را  بیابان و خودش، جنگل کوچولوی برۀ دنبال به که ک

شکاف  ناگهان کرد،می سید  کوچولو عقاببچه یک به بزرگی صخرۀ  در  . بود افتاده بیرون خودش النۀ از که ر

  هاجوجه شتتبیه عقاببچه رفتار. کرد رها هاجوجه و مرغ در میان و آورد دهکده به را عقاببچه آن کشتتاورز

ست  سرانجام  اما بود؛ شده  شاورز  مرد دو صمیم  ک   یباال عاقبت او تالش درآورد. پرواز به را گیرد عقابمی ت

 (.1-۸۵: 1۸۳۱)گریگوروسکی،  گرددبرمی آسمان به باالخره عقاب و دهدمی نتیجه خورشید طلوع هنگام کوه

شده    جا انتخاببسیار مناسب و به  « ج» سنّی  گروه عقاب در این داستان به عنوان شخصیت اصلی و برای    

اش را بیشتتتر و در نهایت، آن را برای  ، عظمت داستتتان و قصتته استتت. عقاب در کنار تصتتاویر زیبای کتاب 

سی داده و بزرگی این          شنا ضوع خود صی به مو ست. بدون تردید، عقاب عظمت خا خوانندگان جذاب کرده ا

توان گفت که عقاب ارتباط بسیار خوب و عمیقی با  تواند نشان دهد. حتی با اطمینان می خوبی میداستان را به 

ه گاه که زیر نور خورشید ب کند؛ زیرا عقاب خوب در داستان نشسته است و آن    ستان برقرار می مخاطبان این دا

سنّی مخاطب کتاب  پرواز درمی شتنِ خود   می« ج»آید، به کودکان با گروه  شده، باید به خوی فهماند که هرطور 

سال   شت و آن را پیدا کرد. حتی اگر  شی، ب  مرغها با خوی جوجهبرگ شده با االخره باید پرواز کنی و ها بزر  

 های سال به تو آموخته باشند، توانایی پرواز نداری.  اوج بگیری، حتی اگر سال

شخصیت     سنده در  سیار  پردازینوی ست؛ زیرا در  ب ستان،  طول موفق بوده ا  خوبیهرا ب شخصیتی    تحول دا

 یندلنش  فرود یک ورد. درآکند و در پایان داستان دگرگونی عمیقی در شخصیت عقاب به وجود می   می اعمال

ستان  تم به خوبیبه که شده،  دا صیت    پرداخته  صلی  شخ سعی خود را می  ا  کند تا پرواز کند و اعتماد بههمۀ 

 کند.   بینی عقاب تغییر کرده و خود را باور میجهان آورد. در واقع،نفس خود را به دست می

 و ساده زبانی اب توانسته شته شده است. نویسندهمضامین عرفانی نو اساسبر پرواز کن پرواز!توان گفت می

است، به   شده  دور خود خویشتن  امروز را که از کند و انسان  بازسازی  را مطالب تازه و جذاب، حال، عین در

سنده در   صل خود بازگرداند. نوی شته  به را امروز تالش کرده کودک کتاب این ا ر هایش آگاه و دو توانایی هادا
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صل  نهایت، به ساند.  ودخ ا سبت            بر ستان منا ضوع دا شخصیت عقاب و مو صاویر کتاب با  همچنین، بزرگی ت

 زیادی دارد. 

 ب(: سنّی سهیل محمودی، گروه: )نویسنده باشد پرنده خواستمی که . دختری7. 11

ستان:     صة دا شت پنجره به پرنده خال سمان پرواز می نازنین هر روز از پ   کنند، نگاههای گوناگون که در آ

شد. او وقت خواب به پرنده ه و آرزو میکرد صبح، خواب پرنده ها فکر میکند پرنده با یند.  بها را میکند و تا 

ند. مادرش او را دلداری داده و می            دلش می به همه جا پرواز کند و همه جا را ببی هد  گوید خودت هم  خوا

سه می به بیند،  ها را در کیفش میوقتی مادرش کتابرود. زودی پرواز خواهی کرد. با آمدن پاییز نازنین به مدر

د  ها بال های تو هستتتنتوانی پرواز کنی! این کتابها، میبا خواندن این کتاب»گوید: آید و میچیزی یادش می

 (.1-1۱: 1۸۳۸)محمودی، « برندهای دور میو تو را تا سرزمین

ستد و با دیدن پرنده       شت پنجره می ای شد. او   آرزو میها شخصیت نازنین، هر روز پ کند که کاش پرنده با

صالً در راه پرنده   ست و ا شخصیتی که   شدن هیچ تالشی نمی  کار هر روزش همین ا ستا کند. کودک با  ن  در دا

  کندتواند ارتباط برقرار کند. شخصیت اصلی این داستان؛ نازنین تا پایان داستان فقط آرزو می      نمی ،تغییر نکند

ستان موفق              و در انتها نیز همان نازنین صلی در این دا صیت ا شخ ست.  ستان بوده ا ست که در آغاز دا قبلی ا

شان           شتیاقی برای مطالعۀ این کتاب از خود ن ست ندارد و ا ستای نازنین را دو صیت ای شخ نبوده؛ زیرا کودک 

اید او ش گردد تا نازنین را به آرزویش برساند.  دهد؛ گویی نویسنده در پایان داستان فقط دنبال توجیهی می  نمی

سمان »از این جملۀ معروف  ستفاده کرده و می « هابا کتاب تا اوج آ خواندن  خواهد مخاطب کودک را به کتابا

شزد کند. در این    شویق کرده و لذت خواندن را گو ستان ترویج مطالعه کتاب     جا میت شاید پیام دا توان گفت 

 را انتخاب نکرده است.  است؛ ولی نویسنده برای رساندن این پیام به مخاطب راه خوبی 

وانی(  ختواند مخاطب را راضی به این پیام بزر  )ترویج کتابشدن او نمیدر واقع، نازنین و آرزوی پرنده

ت اصلی   توان گفت شخصی  شد. بنابراین، می کند. و باید قصه با این موضوع بسیار مهم جور دیگری نوشته می    

اشتتته و در این راه موفق نبوده استتت. نازنین در ابتدای قصتته   آن تأثیری را که باید روی مخاطب بگذارد، نگذ

شنیدن این جمله     توانایی و قابلیت ستان تنها با  شناخته و آگاهی الزم را ندارد و در پایان دا ها از  های خود را ن

ر  اگیری. انگها خیلی چیزها یاد میتو با خواندن همین کتاب»شود:  پرد و خوشحال می زبان مادرش به هوا می

  توانی پروازها میهای تو هستتتتند. با آنها بالای. این کتابها را دیدهای و خیلی از آدمکه به خیلی جاها رفته

،  در حقیقت«. های دور و نزدیک بروی. کتاب را که باز کنی، هر طرف آن یک بال توستتتکنی و به ستترزمین
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 کند.ششی انجام نداده و سریع قبول میاش هیچ کوسر شده است و او هم برای خواستهبهنازنین دست

راحتی قبول کند. بنابراین، شتتخصتتیت نازنین نتوانستتته استتت جایگاه     تواند بهمخاطب امروز این را نمی

خودش را در میان کودکان باز کند. متأستتتفانه باید گفت تصتتتاویر کتاب نیز جذابیت قابل توجهی ندارند و                   

 کنند.کودک را برای امانت ترغیب نمی

 الف(: سنّی منیره هاشمی، گروه: )نویسنده گشتمی کار دنبال که قیچی . 8. 11

کرد  گشت. در راه به گربه، االغ و خروس رسید و فکر می  یک قیچی بود که دنبال کار میخالصة داستان:   

یاطی  خ کارش این است که باید سبیل گربه، گوش االغ و دم خروس را کوتاه کند؛ اما در پایان داستان به خانۀ

 (.1-۲۱: 1۸۱1رسید و لباس عروس دوخت )هاشمی، 

ستان  سازی    با دا ضا سب  ف ضای  وارد را مخاطب شود و می آغاز کاملی و منا ستان  ف کودک با   .کندمی دا

شخصیت اصلی داستان؛ قیچی ارتباط خوبی برقرار کرده است. شاید دلیل این موضوع این است که نویسنده            

کانون    کان در  ها و عالقه          خود، مربی کود یاز طب، ن خا با م یک  ندی پرورش فکری استتتت و از نزد هایش   م

 آشناست.

شتتتدن از  شتتتناستتتد و به دنبال کارآیی و در واقع، شتتتناخت خود و آگاه قیچی کار اصتتتلی خود را نمی

خواهد ستتبیل او را قیچی کند،  رستتد و میگردد. وقتی در راه به گربه میهایش استتت و دنبال کار میتوانایی

شناختن محیط اطرافش به وی کمک               یگربه م سبیلش در  ست که  سیده ا سی ر شنا سد؛ زیرا به این خود تر

کند. همچنین، دربارۀ االغ و خروس. نویسندۀ این کتاب در انتخاب حیوانات داستان بسیار هوشمندانه عمل  می

ستند و مخاطبان کتاب نیز        سی کاملی ه شنا ست؛ زیرا گربه، االغ و خروس دارای خود ی خوباین را به کرده ا

 دانند.  می

ی ببرد و ش پاکند تا باالخره متوجه کارآیی خود شود و به قولی، به توانایی اصلی  قهرمان داستان تالش می 

ه صورت   وگو و ببا استفاده از گفت در حقیقت، شخصیت اصلی    دهد. این پویایی شخصیت اصلی را نشان می    

خود را از   ،داستتتان شتتخصتتیت دیگرو داشتتتن تعاملی پویا با  ررفتن از یک مکان به مکانی دیگو با  فیزیکی

  روند کل رب قیچی هایواکنش و کنش رفتارها، افکار، زیرا کند؛گر تبدیل میحالت ایستتتا به شتتخصتتیتی کنش

ستان  ستانی را تعریف نمی  .گذاردمی تأثیر دا شان می در واقع، عمل دا دهد و این همان چیزی  کند؛ بلکه آن را ن

 .دهدشخصیت را مورد توجه مخاطب قرار می است که

صویرگر  شی  و خالقیت با ذاکری مجید کتاب، ت شته،  که نگر صاویر  ایجاد در دا  به ریفیظ کتاب نوآوری ت
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 و هستند  صفحات  جلد روی که هاییچیننقطه و هستند  واضح  و بزر  صفحه  هر است؛ تصاویر   داده خرج

  باعث و داردمی نگه ثابت ذهن در را خیاطی الگوی و پارچه صتتفحات، تصتتویر  بیشتتتر در حضتتور قیچی

  .نکند گم داستان جریان در است، اصلی شخصیت که را قیچی کودک شود،می

 گیری. نتیجه11

هنگامی که    زیرا  ؛دن د کودکان را برای زندگی آینده آماده ستتتاز    ن توانها می داستتتتان دانیم طور که می همان 

ستانی را می  ستان قرار گرفته و سعی می  شنوند، تحت  کودکان دا   .سازی کنند کنند با او همانندتأثیر قهرمانان دا

ست که به همین دلیل  ستان  ا سن او   را  هادا سب با  سند. میبه زبان کودک و متنا ستان باید در درج  نوی اول   ۀدا

القی  . ستتپس، دارای هدف و حاوی نکات تربیتی و اخباشتتد کنندهستترگرم آموزنده و ،آورشتتادی کودک برای

 باشد.

 بردن وکنند، به کودکان و مخاطبان نشتتان دهند که در کنار لذتشتتده در این مقاله تالش میآثار بررستتی

سفی را نیز می     شمند فل سی، خودباوری و   سرگرمی، مفاهیم عمیق و ارز شنا توان آموخت؛ مفاهیمی چون خود

  هایخصتتوصتتیت همۀ با را خود فرد کهینا اعتماد به نفس، آگاهی پیدا کردن از خود و یافتن خویشتتتنِ خود.

  خوب دارد، وجود که  طورهمان  چیز همه  ببیند و خود را باور داشتتتته باشتتتد؛ به این معنی که        منفی و مثبت 

 است.

ستان    ضوع این دا ستان         مو ست. در همۀ این دا شکل گرفته ا سی و خودباوری  شنا ها  ها با محوریت خود

ها و اصل خود است و هر کدام با شیوه و شگرد مخصوص       داشته  دغدغۀ نویسندگان، جلب توجه مخاطبان به 

ستقیم به مخاطب آموزش می  ستان خود، آن را به طور غیرم شته  تقویت در کودک به هادهند. این دا ش دا   انهای

 سیارب داستان یک قالب در را فلسفی هایآموزه و هادرس خود خالقانۀ و نو نگاه نویسندگان با کنند.می کمک

  حروف که انوپ مخاطبان اند؛ برایآموخته کودک به غیرمستقیم صورت به و کودکان برای داشتنیدوست و زیبا

  هک مخاطبانی اند، به یک شتتکل و برایزدههیجان هایشتتانکتاب اولین خواندن برای و شتتناستتند می را الفبا

صی  هایواژه سند   می را خا ستند؛  هاآن ادای به قادر و شنا شرفته  هایواژه خواندن رایب هم هنوز اما ه  به ترپی

  مکک بدون را ساده هاییداستان که دارند را این آمادگی که مخاطبانی دارند، به شکلی دیگر و برای نیاز کمک

   (.۸۵: 1۸۱۸، روجانی بوچیر) کنند نیز با شیوه و کُنشی متفاوت و منحصر به فرد. درک دیگران

اند؛  بی پرداخت شده و ارتباط بسیار عمیقی با مخاطب برقرار کرده  خوها بهها شخصیت  در اکثر این داستان 

نایی    زیرا بیشتتتتر افرادی که در حوزۀ ادبیات کودک قدم نهاده      ها و همچنین، ویژگی  اند، کودک، نیازها و توا
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شد مخاطبین خود را به دوره سند و با آگاهی تمام قلم می   خوبی میهای ر ی راش آفرینش آثازنند که نتیجهشنا

 کنند.ها استقبال میاست که کودکان بسیار از آن

شخصیت      سندگان این آثار با خلق  سته نوی سنگین و ثقیل   هایی ماندگار توان را با  « ریخودباو»اند موضوع 

زبانی بستتیار ستتاده و قابل فهم برای کودکان بازگو کرده و مهارت آن را به شتتکل غیرمستتتقیم آموزش دهند.  

شان با کمک افکار،  صیت    و کنش رفتار، ای شخ سیار   واکنش  ستان، ب طب  هنرمندانه به مخا های پویا و فعال دا

شان می  ضایتی از خود و ناآگاهی از توانایی و قابلیت ن یر  تواند بر زندگی تأثهای خود، چگونه میدهند که نار

ندگی او تأثیر  راهه )انجام کارهایی خالف شتتناخت خود( بکشتتاند و بر کل روند زگذاشتتته و انستتان را به بی

شان می    ستان به کودکان ن شتنِ خود چگونه قابلیت این را     بگذارد. برعکس، در پایان دا شناخت خوی دهد که 

تواند با شتتناخت خود و حتی دیگران، رشتتد  طور یک انستتان میدارد که زندگی انستتان را دگرگون کند و چه

 کرده و به تعالی برسد.

این است که نویسندۀ داستان تصویرگرش نیز هست و این ویژگی      ها، ترین حسن این کتاب یکی از بزر 

  استایر در سو یک از تصاویر هایهدفخوبی به مخاطب القا کند؛ به این دلیل که تواند مفهوم داستان را بهمی

   است. داستان مایۀدرون

  پیام از بخشی  وارههم و داندمی اهمیت متن با برابر نوجوان و کودک برای را تصویر  ادبیات کودک اهمیت

 اهگ حتی که خردستتال کودکان تصتتویری هایکتاب ستتبب، همین به کند.می بیان تصتتویر کمک به را خود

 دارند. بسیار ارزش نوجوانان و کودکان ادبیات در ندارند، همراه به اینوشته
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 ویت از منظر عرفان در تحلیل محتوای سه بازنویسی کودکانهپرداختن به معن
 

 1شهرزاد رادمنش

 چکیده

 پذیرهای عرفانی امکانمندی از ظرفیتدر ادبیات کودک، پردازش معنویت با بهره

تجربه، خلق شود. در ساختار متناسب با درک و زبان کودک کمکه است، مشروط بر آن

عرفان  تجریدی اصطالحات عرفانی، هایرفیتاین پژوهش منظور از پرداختن به ظ

 هایمؤلفه اب که است اجتماعی تعامالت در تصوف و عرفان تأثیر پرداختن به بلکه نیست؛

 بمخاط برای خالقانه که مفاهیم عرفانی، صورتی درشود. می شناخته اجتماعی و اخالقی

معنویت  تأمین به و پردازی کردعرفان را کاربردی و مفهوم توانمی شود، کودک مطرح

 در این جستار، مضامین عرفانی منتخب؛ شامل نمودهای محبت، .رساند یاری کودک

 نیک، دفع عمل شکیبایی، وارستگی، خلقت، به توجه خواری،غم آشتی، و صلح

 ساخت که جاییاست. از آن تعاون تالش و و کار مردی،ورزی، جوانظاهرپرستی، اندیشه

ی اخالقی و اجتماع شود، توجه به آثارآغاز می کودکی از انسان تکوینی هدایت و شناختی

عرفان موجود در آثار ادبیات کودک و نوجوان، به رسالت خودپندارۀ کودک و نوجوان و 

های ها کمک خواهد کرد. نگارنده در این پژوهش، فراوانی گزارهمهارت اجتماعی آن

ا روش ب گلستان و مُلستانو  یله و دمنهکل، نامهمرزبان هایکتاب بازنویسی عرفانی را در

ها به در داستاننویسنده  دهندۀ آن است کهنشانلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج تح

 است.ازی، از مفاهیم عرفانی بهره برده پردصورت تمثیلی و حکایت

 

 .رای کودکانعرفان ب آثار اخالقی و اجتماعی، عرفان، ها:کلیدواژه

 

 .مقدمه1

ود؛  نشینی مهیا ش  عرفان اسالمی در طی قرون برای آن نبوده که تعالی آدمی از مسیر عزلت   ۀتوجه به نحل   

یابد.    های اجتماعی و اخالقی فعلیت می   بلکه استتتاس دریافت ستتتلوک عرفانی، در گذر و مواجهه با واقعیت         

ست که عمدۀ    ست ا صات  در ستوار  تمثیل و رمز بر عرفانی، زبان مخت ست؛  ا   ظاهری، نقاب این پس در اما ا

 دارد، را مانز مقتضای به کردار و رفتار در کاربردی جنبۀ که است بازیافت قابل متعدد عرفانی ها و مفاهیمپیام

                                                           
 مشهد یکاربرد یمدرس دانشگاه جامع علم  -1

 Shahrzad.radmanesh@gmail.comایمیل: 
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 در تقریباً بود، آن گذارپایه( 1۳۱۱-1۱۱۸) جیمز ویلیام که پراگماتیستتم فلستتفۀ پیداشتتدن از که پس چنانهم

شه  این اذهان   عملی یدۀفا به باید جویی،حقیقت جنبۀ از گذشته  بررسی،  و تحقیق هر در که یافت رسوخ  اندی

شود. در واقع، پراگماتیسم تجارب عرفانی و رازوَرانه را اگر نتایج عملی داشته باشند، به حساب        توجه نیز آن

قل از جیمز،   ) آوردمی گاهی می   مولوی نیز تکوین هر نوع علمی را منت(. ۱1: 1۸۳۱به ن به خودآ ند و  ج  ک

سترش  صول  گوناگون متدهای و تحققی علوم دامنۀ گ  دونب داند،می حیاتی ضرورت  را یک عینی جهان به و

در  (.۸۵: 1۸۵۳جعفری، )کند  منحصتتر عینی جهان شتتناخت در را انستتان درک استتتعدادهای و ابعاد کهاین

ضر، عرفان  سالمی  پژوهش حا شأ    ا ست که من سالم  آن مد نظر ا ست؛ در واقع عرفان تجربۀ معنوی    قرآن و ا ا

ست.      سعادت  ست که به دین نیازمند ا شی ا ست  شک »بخ سالم  بدون که نی ص  اینتیجه چنین قرآن و ا   لحا

توجه  (. 1۵: 1۸۱۲کوب،  زرین) «استتتت تحقیق اهل بیشتتتتر قبول مورد امروز که استتتت نظری این و آمدمی

ی تاریخ دارد. اخالقی زیستن برخاسته از سرشت پاک آدمیان    مداری عمری به درازابشریت به اخالخ و ارزش 

ست. تالش بزر         شده ا ضه  ست که در همۀ ادیان به فراخور تمدن موجود، عر ساالن نیز برای تعلیم نظام   ا

 اخالقی به کودکان بدیهی است.  

ان با  فهم کودکاند، بر معصومیت و قدرت  داشته  کودکی مفهوم در بازنمایی زیادی سهم  که بزر  مربیان   

 و تبیین را نوعی کودکان معصتتتومانۀ و شتتتفاف دنیای به ها، تأکید زیادی دارند و ورود  وجود تجارب کم آن 

  قرن دوم نیمۀ در( 1۳1۲-1۳۳۳) روستتتو ژاک ژان. کنندمعرفی می اخالقی هایارزش و معنوی اهداف تثبیت

  را کودکان ،(1۳۳۱-1۳۵۱) ورث وردز و (1۳۵۳-1۳۲۳) بلیک ویلیام تصتتورات و هااندیشتته کنار در هجدهم

  هایحوزه در را کودکان بستتیاری مربیان و اندیشتتمندان او از پس. خواند ستتیرتپاک و آستتمانی خو،فرشتتته

سفی،  سی   جامعه فل سی    روان و شنا شتند؛  خود بینذره زیر علمی لحاظ به شنا -1۱۱۵) ورنر هاینز مانند گذا

.  کندیم معرفی زیباشناسی   حس و خالقه نیروهای پیشرفت  را ودکیک هایسال  که آلمانی شناس روان( 1۳۱۱

شهود می   فیزیونومی ورنر کودک با طرز تلقی خاص خود از پدیده تحول نظریۀ در شف و  سد ک ها به ک ه در ر

  دوستتتت را کودکان  ما »: گوید می دورانت  ویل (. 1۸: 1۸۳۱دنیای عرفان و شتتتعر نیز وجود دارد )کریمی،   

  این به را هاآن باز ولی ما؛ بخش لذت و مانندبی نفوس تداوم و هستتتند ما خود کهآن برای نخستتت داریممی

  (.۵۵۳: 1۸۳۳دورانت، ) «توانیمنمی اما بشتتتویم؛ باید ما که هستتتتند چیزی هاآن که داریممی دوستتتت علت

 . است شده امروز کودک آرامش و اعتبار به منجر هانگریمثبت و هاتالش این همۀ مجموعۀ

  ریافتد در الزم شایستگی   و باطن صفای  جهت به که هستند  حق روشن  و گویا زبان کودکان تردیدبی   
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  گاهتجلی پذیری،نقش گونه هر از قبل هاآن قلب کهاین و هستتتند آدمی روح بیدارکنندۀ و گرروشتتن حقایق،

  نیست؛  سال بزر  انسان  شدۀ کوچک دیگر کودک امروز، دنیای در(. ۳: 1۸۳۳الن، آبسا ) است  دوست  حضرت 

 در و هنداد روی بارهیک کودکی مفهوم تعریف و البته شتتناخت استتت؛ ویژه اجتماعی جایگاه با انستتانی بلکه

  ارائه سفیونی کودکی از را تعریف ترینکامل و مندترینقانون. است شده تغییرات وشدستخ بارها تاریخ طول

ست  داده ستین  در. »ا سی  کودک کودک، حقوخ جهانی نامۀپیمان نخ ست  ک   ههجد از کمتر سنّی  لحاظ به که ا

شته  سال  شد  دا شش  و تعریف کودکی عنوان تحت نیز نوجوانی بخش تعریف این در. با   «ست ا شده  داده پو

  انتزاعی باورهای و عقاید دربارۀ ندقادر نوجوانان پیاژه، نظر نوجوانی طبق مرحلۀ در(. ۳۵: 1۸۳۵ آبادی، شتتاه)

ستدالل  و تفکر فرضی،  و ست،   مذهب، بیان، آزادی. کنند ا شوار  شرایط  و فناپذیری حقیقت، سیا   از القیاخ د

:  1۸۳۱آقامحمدیان و شعرباف، ) دهندمی نشان خود از صوری عملیات سطح در که است هاآن باورهای جمله

  کودکان استتت معتقد او. استتت شتتده مطرح پیاژه دیدگاه در خدا ممفهو از کودکان برداشتتت همچنین،(. 1۵۱

  درک پی در هاآن همچنین،. دانندمی جهان در نظم منشتتتأ را او و کنندمی درک را خدا ستتتالگی 1۲تا  1۱در

سول ) «بود خواهند رنج و عدالتیبی با بلکه ها؛خوبی با خدا ارتباط درک مفاهیم   (.۳۸: 1۸۳۱طباطبای،  زاده ر

سرچشمه می    انتز سوی کودک، از کنجکاوی، قدرت تخیل کودک و دانش نهفتۀ او  صرا) گیرد )حاجاعی از  ،  ن

ست، در صورتی که آثار اخالقی و اجتماعی عرفان    خوشه ها که (. با وجود این نظریه۱۱: 1۸۳۵ ای از خروار ا

شو   به عنوان نمونه ضامین انتزاعی، هنرمندانه برای مخاطب کودک مطرح  تواند به پرورش ذهن و د، میای از م

 تأمین معنویت او یاری رساند.

 پژوهش های. پرسش۲

 است؟ کودک ادبیات در معنویت انتقال برای مناسبی ظرف آیا آثار اخالقی و اجتماعی عرفان، .1. ۲

 

  کمک کودک اجتماعی مهارت و سازیهویت به کودک، ادبیات در عرفانی هایمایهدرون با ترویج آیا .۲. ۲

 شد؟ خواهد

 پژوهش . پیشینة۳

  در آثار ادبی کودکان، مقاله، موضتتوع به مربوط علمی دربارۀ تاریخچۀ شتتدهانجام جوهایوجستتت در   

اند که شامل   توصیفی به این موضوع داشته    نگاهی نیز موجود هاینوشته . یافت نشد  مستقیمی  تحقیقات علمی

 بر گریم برادران گرتل و هانستتل داستتتان عرفانی تحلیل»پژوهش  در( 1۸۳۲) احمدی ویدا این موارد استتت:
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  زا گیریبهره با و پردازدمی داستتتان این عناصتتر به «مولوی الدینجالل مثنوی و کریم قرآن هایآموزه استتاس

 در( 1۸۳1)موستتوی  زهره .کندمی توصتتیف قیدها و بندهاهمۀ  از را کودکان قیود از رهایی مولوی، اشتتعار

  که است  پرداخته ایرانی غیر و ایرانی اثر ۲۳ بررسی  به ،«کودکان ادبیّات در عرفان و عشق  هایجلوه» پژوهش

  اشتتاره طلبیحقیقت و عشتتق عرفان، ابتدایی مفاهیم به مختصتتری تعاریف با ستتپس. دارند عارفانه مضتتمونی

ساالن   علیمحب .کندمی   حکایاتی را ،عارف کودکان شیرین  هایحکایت عارف، کودکان کتاب در( 1۸۳۳)آب

  یفخف ابن عطا، ابن سهرودی،  ابوالخیر، ابوسعید  بلخی، محمد الدین جالل چون: مشهوری؛  عارفان کودکی از

  رحشتت به را توجه نویستتنده کند. در این کتاب،می بیان دیگران و تستتتری عبدا) کرخی، معروف شتتیرازی،

  تا و شتتتده آغاز  کودکی از ها آن شتتتهود و شتتتناخت   مراتب  که  منظور این به  کند. می جلب  عرفا  نامۀ  زندگی 

  از سپ کتاب این در. دارد را معنویات قبول قابلیت کودکی دوران بنابراین، و استتت داشتتته ادامه ستتالیبزر 

  نامیگم در که کودکانی. کندمی اشاره کوچک عارفان مقامات و حاالت به مشهور، عرفای کودکی هایحکایت

  گرانهمکاشف را کودکان نیز مجال این در نویسنده. اندبوده افراد دیگر معنوی ایگشراه اشارت، و اندرز و پند با

( نیز در 1۸۳۱کریمی ) .اندپرداخته دیگران گریروشتتن به که کندمی تصتتویر معنوی کوشتتشتتی و کشتتش با

  جانب از نویستتتندهکند. را مطرح می کودکی به بازگشتتتت  کودکان، ضتتترورت  در شتتتهودی تفکر پژوهش

س   روان شی  ورنر هاینز نام به یشنا   مفهوم همان را هوش این و کندمی معرفی را «فیزیونومی هوش» نام به هو

  از شتتعر و عرفان در و دارند کودکان که اییبالقوه نیروی همان. داندمی هستتتی جهان و هاپدیده از تلقی طرز

شف  طریق شراخ  و شهود  و ک سد می آن به آدمی ا   واجد را او کودک، به لیتحو نگاهی با پژوهش این در. ر

 ( هم در1۸۳۵نصتترا) )حاج .کنند مجاهده هاستتال باید آن کستتب برای ستتاالنبزر  که خواندمی معرفتی

 و عینی مفاهیم  که  عقلی مرحلۀ  و تجربی–حستتتی مرحلۀ  کند: می معرفی شتتتناخت   واحد  دو پژوهش خود

سنده . است  منتسب  آن به انتزاعی شریح  ضمن  نوی   نظام نتزاعیا عملیات با منطبق کودک نتزاعیا هایتوانایی ت

شد  این پیاژه،  و ذهنی نگهداری چون مواردی کند کهمی بیان او داند.می ضروری  کودکان برای را شناختی  ر

سم  ست  کودک نهفتۀ دانش به مربوط ذهن در تج شانه  به پژوهش این در. ا   مجازی و قراردادی و مادی هاین

شاره   در .است  انتزاعی تفکر دهندۀنشان  که کندمی معرفی ویژه اخالقی و اندیشه  مودن را کدام هر و شود می ا

  نیز را هاآن تصتتاویر نویستتنده و شتتودمی مطرح ادبی آثار در انتزاعی مفاهیم طرح از هایینمونه رهگذر این

  باید استتت معتقد گرپژوهش این. رستتید آن خواهد درک به خود روایت به کودک که داندمی هاییپیام حاوی

 .شود بازنگری کودکی از جامعه هایانگاره
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دو  تصالا است که برای پژوهش این پشتوانۀادبیات کودک نیز  عرفانی خارج از گونۀ قابل ذکر است منابع

  نیست. مقاله شدنمروری به مربوط و در فهرست منابع ذکر شده حوزۀ ادبیات کودک و ادبیات عرفانی

 پژوهش های. ضرورت۴

سالمی  دیدگاه در». 1 شت  و سالمت  ا ست  ایویژه اهمیت دارای روان بهدا سیاری  در و ا   با احادیث از ب

  تاستت شتتده اشتتاره روانی کامل آرامش تبیین و مطلوب روانی اوصتتاف و حاالت تفستتیر به گوناگون تعابیر

  و ترویج معنویت روانی بهداشت  تأمین بر که است  هاییمؤلفه واجد عرفان، هایآموزه(. 1۲۱: 1۸۳۵کوثری، )

ضطراب  و نگرانی از عرفانی-معنوی رویکرد با تواندمی کودک ادبیات. دارد تأثیر سردگی  و ا  خود مخاطب اف

 .سازد هموار را عرفانی باورمندی مسیر و بکاهد

سالم  دین در معنویت ارکان از یکی . عرفان۲ ست  ا سیب  از اخالخ، همراه به که ا   معناگروی، به آفت و آ

ساندن   بنابراین،(. 11۸: 1۸۳۳محمدنژاد، بحرایی، حیدری، ) کندمی محافظت  به عرفانی، خداباوری مایۀبن شنا

 .است نیاز باشد، ضرورت کهآن از بیشتر ایرانی نوجوان و کودک

  علوم» جمله  آن از یافت؛   توانمی را گوناگونی  های رشتتتته  به  مربوط هایی کودک پژوهش ادبیات  در .۸

سی   روان تربیتی، سی،   زبان ،شنا سانی، اطالع و داریکتاب علوم ادبیات، شنا   سی، سیا  علوم اجتماعی، علوم ر

  فرد مکتبی« )استتتت ...و عامه   فرهنگ  ها، رستتتانه  مطالعات   گرافیک،  تصتتتویری، ارتباط  فرهنگی، مطالعات  

  جواننو و کودک ادبیات آثار در عرفانی عناصر  بررسی  خالی جای شرایط،  این در(. 1۵۲: 1۸۱1 ومنصوریان، 

 .است الزم حوزه این به نویسندگان عنایت و عرفانی مضامین با مخاطب آشنایی برای که شودمی دیده

 . آثار اخالقی و اجتماعی عرفان در ادبیات کودک۵

ست  شایان ذکر  سیر  بر متکی کودکان ادبیات با عرفان پیوند مالک که ا سازی  و رموز تف االت  ح هاینماد

ست  روحانی شوار  البته صد  که نی ستند؛  معماگونه و د صداخ  بلکه منظور ه  و پنهان هایقرینه و هاعالقه ها،م

 و حسی  هایداده و کودک ذهنی ساختار  در و دارد وجود نوجوان و کودک ادبیات در که است  عرفانی آشکار 

ت  رملتزم شتود در این صتو   اخالقیاتدر واقع، اگر بناستت کودک به   گنجیده و قابل ادراک استت.  او تجربی

  عنویتمگذارد و کمک شتایانی به تثبیت  روایت عرفانی، تستهیالت مناستبی را در اختیار اخالخ فاضتالنه می   

تواند تا مسائل کالن ارزشی، مذهبی،  اخالقی است که می  های. غرض از معنویت، واحدها و گزارهخواهد کرد

های  ۀ امر قدستتتی یا غیبی، ارزشتواند دربرگیرندمعنویت می»فلستتتفی، عرفانی و غیره هم گستتتترش یابد. 

شتن      شد. زندگی معنوی به معنای دا شی به زندگی با شی به عالم اخالقی، دین، عرفان و هر نوع معنابخ و  نگر
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 (.۸۳۱: 1۸۳۳)ملکیان، « آدم است که به انسان آرامش و شادی و امید دهد

صداخ عرفان می اجتماعی و آثار اخالقی    سبات     هایی از معنوتواند در مقام م شود. این آثار منا یت مطرح 

کی گیرند؛ یکنند و زیرمجموعۀ دو معنا قرار می  کاربردی هستتتتند که پلی ارتباطی میان ذهن و عین برقرار می     

که چه مفاهیمی از الفاظ  این»اللفظی و دومی، معنای اصتتطالحی و مفهومی آن استتت. معنای مقدماتی و تحت

دیگر، در معنای اصتتطالحی  ها با یکیب کلمات و ارتباط آناخذ شتتود و بحث از نظر خصتتوصتتیات و ترک  

(. مثالً نمود عرفانی محبت در مجموعۀ دو معنایی، از یک منظور و تعریف ستتتادۀ       ۲۲: 1۸۳۳)بینا،  « گنجد می

سو پیش می    کردن آغاز میمهربانی سوخ به فرا ایی  گیرد. فتوت نیز هم معنرود و عشق نام می شود و تا قابلیت 

مردی و مودت استتت و بافتوت کستتی را گویند که از بذل و شتتدنی دارد که به معنای جوانو لمس پذیردرک

(.  ۳1بخشش و احسان مستمندان مضایقه نکند. در مقام عرفانی نیز، فتوت صفا و پاکیزکی نفس است )همان:        

صوف  و عرفان مبانی هایکتاب در معموالً صطالحات  شدۀ بندیطبقه گروه چهار ت شهور  ا   مفاهیم صوفیه،  م

  خاص اصطالحات  اول بندیدسته  سه  در. دارد وجود عرفان اجتماعی و اخالقی آثار و سلوک  مراحل عرفانی،

  عرفان أثیرت به مرتبط آخر مورد گنجد؛ امانمی تحقیق این در به ادبیات تصوف مرتبط است و که است عرفانی

  ورزی،اندیشه  شامل  و است  شده شناخته  اجتماعی و اخالقی هایمؤلفه با که است  اجتماعی امور در تصوف  و

 و صتتلح تالش، و کار وارستتتگی، مردی،جوان خواری،غم و محبت ظاهرپرستتتی، دفع شتتکیبایی، نیک، عمل

که در بخش  چنان هاگزاره این (.1۸۳-1۵۸: 1۸۳۳انصتتاری، ) استتت و غیره خلقت به توجه و تعاون آشتتتی،

 است. انتساب و شناسایی قابل کودکانه، هایداستان تحلیل محتوا ارزیابی شده در

 . عرفان برای کودکان۶

  عهدت که داردمی آن بر را کودک ادبیات گرآفرینش کودکی، کوتاه عصتتر در استتالمی تربیت ضتترورت   

تذاذی  و تفننی مبنای  فقط گروهی اگرچه  ۀ نگاشتتتتن خود کند.  شتتتیو را الزام بر مبتنی یات  به  ال   ودکانه  ک ادب

  کنند، خالی نهشا است، تربیتی گیریسو همانا که ادبیات این ماهوی ویژگی از اندنتوانسته نیز هاآن اند،بخشیده

 و بندیپای د، ناچارگیرنمی قرار اخالقی و دینی جهت در نوجوان و کودک ادبی آثار که هنگامی خصتتوصبه

  از عاری  باید   کودکانه   عارفانه    نگارش  در زبان  نقش حال  هر در. نماید  رخ می پیش از بیش گراییاصتتتول

صیحت  شد  شعاری  و تجویزی ن ستدالل  گفت باید. »با شبیهی  منطق با تمثیلی ا ستعاری،  یا ت   انتقال از کلیش  ا

(.  ۱۸: 1۸۳۱می، قای) «کندمی اعمال خود مخاطب روان بر را بیشتری تأثرات که است غیرمستقیم بیان و مفهوم

  ستداللی ا مراجع اش،زبانی هاینشانه  ارائۀ برای نویس،کودکانه نویسندۀ  که یابدمی تحقق زمانی شرط پیش این
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شته   مناسب  ستان  عرفانی مایۀدرون با است  قرار اگر و باشد  گروه سنی دا ساسی،   اح جلوۀ با را آن بنویسد،  دا

ن   ندی و قطعیت همراه   کودکا به دور از مرزب بان  کاربرد  در زیاد  پذیری انعطاف » کند.  ه و    کمک  نوجوان به  ز

شکال  تا کندمی ستعاره،  نظیر ادبی قطعات و کردنصحبت  مختلف ا   درک را یادب تقلید و هجو تمثیل، طعنه، ا

سنده،  وقتی(. 1۵۱: 1۸۳۱شعرباف،   آقامحمدیان) «کند ضیه  و قرادادها اب را کالمی هایگزاره نوی   قابل هایفر

  داشتتتن. شتتد خواهد پذیرامکان ،پیچیده مفاهیم انتقال حتی ببرد، کار به ستتنّی گروه هر ذهن تقریب و درک

  مخاطب ؤاالتس که کند خلق داستانی سازی،تشابه با تا کرد خواهد کمک نویسنده به کودک، از بصری پیشینۀ

  واعدق بر مبتنی و ماهرانه جدید، واژگان دایرۀ با کودک ذهن وفاییشک  برای است  الزم گاهی. شود  داده پاسخ 

  تواندمی کودک»کند؛ زیرا  کشتتف را جدید معانی و مفاهیم تا واداشتتت کاووش به را او هنجار، به دستتتوری

شته  سطح  و بفهمد را خود زبان سطح  از باالتری زبان   ودکک معمولی و ایمحاوره زبان از باالتر کمی باید نو

شت (. ۱۳: 1۸۳۵ نژاد،شعاری ) «شد با شناخت  کودکان و با نزدیک ارتباطبدون  باید توجه دا   تحوالت بدون 

 و اتثببی گروه، این برای نویستتتندگی و غیره، اجتماعی شتتتناختی، زیستتتتی، هیجانی، تغییرات: ها؛ مانندآن

ست  ناکارآمد سنده  اطالعات. ا سی   روان از نوی شتن  ضروریات  از کودک شنا س  نگا صلی  هدف» ت؛ زیراا  در ا

  شتتتناخت و کودک مطالعۀ طریق از تا استتتت آموزشتتتی و تربیتی پیامدهای به توجه کودک شتتتناستتتیروان

  تواندمی خالخ نویسندۀ (. 1۱: 1۸۱۲شعرباف،  آقامحمدیان) «شود  کمک تربیتش و پرورش به او، خصوصیات  

  های جنبه  را در زبان  و باشتتتد  داشتتتته  خود مخاطب   زبان  تقویت  در مثبتی پیامد   نوشتتتتاری،  زبان  ارتقای  با 

  های مهارت  کنار  در زبانی  رشتتتد. یاری کند   اخالقی های استتتتدالل  و اولیه  عقاید   اظهارنظر،  خودتوصتتتیفی،

 و ناختشتت کنار در ارتقای زبان واقع، در .شتتد خواهد نیز پیشتترفته اخالقی تفکر تحریک باعث وگویی،گفت

  عالم  عرفا نیز،  اعتقادات  طبق (.۵۱۵: 1۸۳۳ برک،) کند می مک ک کودکان  اخالقی درک به  اجتماعی  تجربیات 

پردازی  و اهالی معرفت معانی را با مانند و شتتبیهی عبارت گرفته ستترچشتتمه  مُثُل و معنی عالم از محستتوس

  ۀجنب دارای همه از بیش مبلغان نخستتتتین کردند که متناستتتب حال مخاطبان عام باشتتتد. در واقع، فعالیتمی

 .(۳۵: 1۸۳۱برتلس، ) است بوده مردم قشرهای ترینوسیع به رجوع و خطاب

  ادبیات در ستتال روش مشتتهور و متدوالی استتت. پردازی برای مخاطب بزر در ادبیات عرفانی، قصتته   

 بیان. ها است قصه از ضروریات ساختار داستان      در تمثیلی بیان از طور که اشاره شد، استفاده   کودک نیز همان

سهیل  و جاذبه ایجاد عامل دو دنبال به عرفان، در تمثیلی ست    مخاطبان برای فهم ت شنا ا   معنای ای تجربه تا ناآ

فانی  بل   و جذاب  را عر یان،    ) ستتتازد فهم قا مدار نا یان تمثیلی چنین   1۸: 1۸۳۱ پور یات کودک نیز ب (. در ادب



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

  برای بخش،ذتل و کنندهستتترگرم هایدستتتتورالعمل با را عرفانی هایآموزه که نویستتتندگانیای دارد. وظیفه

ضم  و فهمقابل مخاطبان سی    آمادگی کنند، ه ستر صول  و الفاظ باطن به د   بانمخاط برای آینده در حقایق را و

  کودک شتتناخت معرض در ادیان، در نهفته انستتانی و اخالقی هایارزش که استتت آن مهم. »خواهند کرد مهیا

غ،  ایا قزل) «باشتتد شتتده آگاه نیز هاآن از پردازد،یم هاارزش کردندرونی و گزینش به که گاهآن تا بگیرد قرار

 و نشتتتود مقید مبدل   خواندن  به  آزاد خواندن  که  شتتتودمی محقق زمانی  عرفانی،  آثار  موفقیت (. ۲۵1: 1۸۳۱

 .(1۸۵: 1۸۱1میرهادی، ) نگیرد صورت نوجوان و کودک زیربنایی هایانگیزه و شناخت دایرۀ به انگاریسهل

 ن به عرفان در ادبیات کودکپرداخت. عوامل لزوم 8

آثار اخالقی و اجتماعی عرفان از مفاهیم تعلیم و تأدیب استتتالمی استتتت که در دو حوزۀ علم و عمل              

کند. یکی از مصادیق ضدارزشی که لزوم بررسی آن در تعلیم و تربیت الزم به     زمان اقدام میتربیتی به طور هم

دکان از جمله قشرهایی هستند که به میزان زیادی در معرض    رسد، ورطۀ بیگانگی از خویش است. کو  نظر می

شتتود. آفرینی میمدار، ستتبب بروز هویتستتاز جامعه قرار دارند. ایجاد باورهای معنویتعوامل جدید بیگانه

ها از  دهد و انتخاب آنهای زندگی، مشتخصتۀ اصتلی هویت را تشتکیل می    ها، باورها و هدفانتخاب ارزش»

(. گفتمان آثار اخالقی و اجتماعی عرفان که از خودشناسی  ۸۳: 1۸۱۲)جوکار و ساکی، « شودنوجوانی آغاز می

تواند وجدان فردی و روح شتتتدن میرود، در صتتتورت عملیاتیشتتتود و تا میثاخ با خداوند پیش میآغاز می

صون  گرایی افراطی و خودمرکزبینی کند و عزت نفس را از نوسان مخرب محی گزین جمعدلی را جایهم ط، م

کند که در همۀ جوامع و مذاهب پسندیده است    ها و فضایلی را مطرح می نگاه دارد. ترویج آثار عرفانی، ارزش

 و دگرگونی و تاریخ انقضا ندارد.  

 اعمال به دادنسامان و اصالح اخالخ، علم غایت و هدف که است امر این نمبیّ اخالقی، هاینظام و مباحث بررسی

 ن،بنابرای .ذهنی و اعتباری نه است  واقعی و عینی اغلب اخالقیهای هگزار موضوع  دلیل، همین به ت؛س ا انسانی  رفتار و

شی  صرفاً  را اخالخ نباید ست  نظری و علمی پژوه صیادنژاد،    ندارد مردم رۀروزم حیات با پیوندی که دان )جوادی و 

1۸۳۳ :۲۸.)   

ست  تربیتی روش و آثار عرفانی ابزار اگر   گیرد و به طور کلی،می صورت  اخالقی االیشپ آن کرانۀ از که ا

شت ادبیات کودک و نوجوان          شد، باید انتظار دا شدن با سان کامل  سالمی راهی منتج به ان آموزش و پرورش ا

 گرایی مخاطبانش باشد.  سکوی باالروندۀ کمال

ه  و ایجاد عالقدر تربیت عرفانی در ستتایۀ تأثرات استتالمی، آموزش مستتایل دینی و عرفانی با تشتتویق     

تعلیم؛  »گوید: دربارۀ تعلیم و تأدیب می تحصتتیل الستتعادتچنان که ابونصتتر فارابی در کتاب همراه استتت. آن
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ید ملکۀ  آید و در تأدیب باایجاد فضایل نظری و تأدیب؛ ایجاد فضایل اخالقی است. تعلیم با گفتار حاصل می    

 (.  ۵۸: 1۸۳۳)بدیعی، « ه امور مشتاخ گردندعلمی و اعمال بر نفوس مستولی شود و مردم عاشقانه ب

صادیق     سب مهارت انتقال معنویت در ظرف عرفان می از دیگر م شاره کرد.  توان به ک  در»های اجتماعی ا

  رفاه و حقوخ از که را اخالقی واجبات دبستتتانی،پیش دوران از کودکان که استتت شتتده مشتتخص تحقیقات

  «ننددامی اجتماعی قراردادهای نقض از بدتر را اخالقی تخلفات و ددهنمی تشخیص  کنندمی حفاظت هاانسان 

  تا استتت  اخالقی الزام طرح کودک، ادبیات در عرفان اجتماعی و اخالقی آثار از ستتخن (. ۵۱۵: 1۸۳۳ برک،)

 به تستتلی کردن،کمک کردن،تقستتیم دوستتتی،نوع مانند اعمالی. شتتود نائل اجتماعی مهارت کستتب به کودک

سخ  شنود، ناخ بازیهم ستند  خودانگیخته هایپا شان  هاپژوهش(. ۵۱۱:همان) دارند نیاز گراییاخالخ به که ه  ن

  وقت کودکان و کندمی بروز کودکی اولیۀ هایستتال از دلیهم شتتناخت و اجتماعی حستتاستتیت ظرفیت داده

صاف،  و عدل مفاهیم شناخت . کنندمی اجتماعی متقابل روابط صرف  را زیادی   عواطف، و دلیهم آموزش ان

 رد که است  مهمی رویکردهای ارزنده، ارتباط پرورش و متعالی اخالقی هایحلراه پذیرش فردی،میان مسائل 

  هاینظریه همۀ(. ۸۳۱: 1۸۳۵و میلبرن،  کارتلج) استتت شتتده لحاظ نوجوان و کودک اجتماعی اموزش برنامۀ

شد  ستند  موافق اغلب و ردگیمی شکل  کودکی اوایل در وجدان که دارند قبول اخالقی ر ص  ابتدا، در که ه   ولا

  لکنتر خودشتتان درونی معیارهای توستتط تدریج،به و ترهابزر  توستتط بیرونی صتتورت به کودک اخالقی

  هایموقعیت  در تا  اند داده پرورش را خواریغم و خوب رفتار  اخالقی، اصتتتول بند به  پای  افراد و شتتتوند می

   (.۵۵۳: 1۸۳۳ برک،) کنند پیروی آن از اجتماعی گوناگون

 

 . تعاریف آثار اخالقی و اجتماعی عرفان9

  اکثر در آثار این اشتتتتراک اجتماعی عرفان، و اخالقی آثار انتخاب موارد ذیل از دلیل حاضتتتر پژوهش در

 است و تعاریف از ادبیات متصوفه دریافت شده است. صوفیانه تعلیمی آثار و عرفان نظری مباحث

تالش و کار 

  عمل و فعل با چهآن یا شود  صادر  شی  یا شخص  از که است  چیزی آن معنی به کار» ارسی، ف فرهنگ در

  رازی، الدین نجم شتتیخ العباد مرصتتاددر (. ۸۳: 1۸۳۳معین،) «پذیرد تحقق خارج عالم در چهآن و گیرد انجام

  جهت در تالش و ارک از نوعی به و شوند می معرفی مزدوران و مزارعان و مقدمان و ؤسا ر دهقانان، طایفۀ سه 

  هزینۀ تأمین همان کار، معنای پژوهش این در(. ۵1۸: 1۸۱۱ریاحی، ) شود می برده نام خدای با بازرگانی حق،
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 مشغولند. آن به ملیتی و قوم هر پدران و مادران که است زندگی

تعاون 

 :  ابوالخیر ابوسعید گفتۀ به که گرییاری و تعاون به گرایش

 ددع به: گفت است؟  راه چند حق به خلق از پرسیدند  شیخ  از یاران و یاوران کار این در دن،بو باید یار هرکاری در

 دینب ما و رسانی  مسلمانی  دل به راحتی که نیست  آن از ترنزدیک و ترسبک  و بهتر راه هیچ اما است؛  راهی ایذره هر

 (.  ۲۱۱: 1۸۳۵کدکنی،  ز شفیعیبه نقل ا... ) بدانی خالق صدای را خلق صدای نهایت در تا... رفتیم راه

 .مددکردن مد نظر است و یاری را دیگرمعنی یک این حاضر پژوهش در

 خواریغم و محبت

  برندمی کار به و کنندمی درک را آن و دانندمی را کلمه این مردم همۀ و حب از است میمی مصدر محبت 

 در(. ۲۱۳: 1۸۳۳حلبی، . )ها استتتت آن یعیطب حالت   و یابند  درمی را دوستتتتی جانوران  حتی و آدمیان  همۀ  و

  «استتت پروری محبت دل کار... و بُوَد محبت کمال صتتفت موقوف دین کمال: »خوانیممی نیز العباد مرصتتاد

  مفاهیم از و استتت مهرورزی و دوستتتی همان خواریغم و محبت پژوهش این در(. ۳۳: 1۸۵۸رازی،  نجم)

 .کندمی درک واسطهبی را آن کودک که است ایاولیه

وارستگی 

ست  بلندهمت: »گویدمی و نامدمی بلندهمتی را وارستگی  رازی، الدیننجم    یفتهفر دنیا زخارف بر که آن ا

 ضتتایع و مهمل بُوَد راحله و زاد که را دنیا مال و جاه که آن استتت و نیاورد فرود دنیا جیفۀ به ستتر و نشتتود

  ظلم و زورگویی پژوهش نپذیرفتن این در(. ۲۱۱: 1۸۵۸ی، راز نجم) «نشود  قانع تجمل و تنعم بدان و نگذارد

  تقویت به هک مفهومی. است شده داده قرار وارستگی مترادف پیشین جایگاه به نسبت باالتری مقام به رسیدن و

 .شودمی منجر نیز کودک نفس به اعتماد و عمل استقالل

نیک عمل 

  دنیا هک است ایشایسته کار انجام است، شده تأکید آن بر عرفانی هایآموزه در که نیک عمل اقسام از یکی

 :  است آمده کاشانی محمود عزالدّین الهدایۀ مصباح در. کندمی آباد را آخرت انسان و

ست  زراعت دنیا به آمدن از مراد ستد  آخرت انبارخانۀ به و بردارد ایمان حقایق اثمار عمل، زراعت به امروز تا ا  بفر

 نور مثابت به ایمان دیگر وجهی به و آالخره مَزرعۀ اَلدُنیا که معنی بدین اشارت  و یابد منافع آن از السالم  دار در فردا و

 (.۲۳۵: 1۸۵۵کاشانی، ) زیت مثابت به عمل و است مصباح

 شود.می معنا پسندهمه و خوب کار انجام و است آن اللفظیتحت معنای همان نیک عمل پژوهش این در
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صبر 

سندیده  تحمل از بارتع عرفان در صبر  مقام ست  شِکوه  بدون هاآن گذرانیدن سر  از و بالها و هاناپ  در. ا

  رسد  بتیمصی  یا برجوشد  خشم  نخستین  یا گیرد خشم  چون باید کار اول اندر صبر : »است  آمده قشیریه  رسالۀ 

ستقبال  صبر؛  به مکروهی، یا سیدند  صبر  از را جنید. شود  باز آن ا   ترش ور و هاتلخی خوردن فرو: گفت پر

مان  صتتتبر، پژوهش این در(. ۲۳۳: 1۸۱۱ فروزانفر،) «ناکردن  بایی،   ه باری،  شتتتکی  و آرامش کستتتب برد

 .است شده معنا نامعقول هایخواسته از نظرکردنصرف یا تأخیرانداختنبه

خلقت به توجه 

:  1۸۳۳معین، . )است  کسی  یا چیزی سوی  به قصدکردن  و چیزی به روفراکردن و نهادنروی توجه؛ معنای

ست  راهکاری خلقت به توجه پژوهش این در(. 1۳ سان   روان که ا   بهره آن از کودکان ذهن تحریک برای شنا

  هوا، و آب حیوانات، گیاهان، سوی  به را هاآن ذهن توانمی طبیعت، در کودکان حضور  صورت  در. گیرندمی

 . کرد تحریک کنجکاوانه دیدن به را هاآن و کشاند طبیعت هایاتفاخ و زیبایی خاک،

ورزیاندیشه 

  ال الّذین عَلی الرجس یَجعَلُ وَ: »استتت شتتریفه آیۀ این بر مبتنی خرد و عقل از استتتفاده و کردناندیشتته 

شه  مترادف کلمه این پژوهش این در (.۱۱: )یونس«  یَعقلون ستفاده  و کردناندی   هگرفت نظر در فکر و عقل از ا

 است. شده

ظاهرپرستی دفع 

شف  در ست  آمده سخن  التّلبیس از هجویری بالمحجو ک  به آن تحقیق خالف به چیزی نمودن را آن و ا

ستان  کشف  یعنی ظاهرپرستی؛  دفع حاضر  پژوهش در(. ۲۲۲: 1۸۱۱عابدی، ) است  کرده تعریف خلق   هاییدا

  ظاهر  و حیله  و مکر برابر در را او تشتتتخیص قدرت  و کند می جلب  برخ و زرخ ورای به  را کودک توجه  که 

 .بردمی باال زیسا

صلح و آشتی 

 

 تحزب و تعصتب  بار زیر هیچ وقت واقعی و تصتوف  یکستان هستتند   مذاهب و ادیان صتوفیه( همۀ  اعتقادات )در

  یک و کلی حقیقت  یک  صتتتوفی به عقیدۀ   جوید. می دوری ملت  دو و هفتاد  جنگ  از و رودنمی فرقۀ دیگر  بر ایفرقه 

سط  عالم تمام در واقعی و حقیقی وجود ست  منب شتراک مابه که ا ست. عارف    همان موجودات تمام تحقق سبب  و اال ا
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 شماردمی صورت و رنگ در اختالف را مذاهب اختالف و شماردنمی غلط را ایعقیده هیچ و دارد دوست را چیز همه

 (. ۵۸۲ ،۵۲۱ صص ،۲ : ج1۸۳۱طلبد )غنی، می کل صلح و

 ی منصفانه است.زیستدوستی و همدر این پژوهش منظور از صلح، نوع

 ها. تحلیل محتوای قصه11

نگارش مهدی آذریزدی،  های خوب های خوب برای بچهقصتتهشتتده برداشتتتی از مجموعۀ متون تحلیل   

سال     شارات امیرکبیر،  سی        1۸۳1انت سه کتاب بازنوی شامل  ست.  ستان و  ، کلیله و دمنه، نامهمرزبان؛ شدۀ ا گل
 اند، روشها بررستتی شتتده، در قالب مفاهیم به کار رفته در محتوای آنهاکه داستتتانبا توجه به این .مُلستتتان

ها و در روش تحلیل محتوا، جزییات داده. »تحلیل محتوای کیفی قیاستتی جهت پیمایش انتخاب شتتده استتت 

های دستتتوری و واحدهای اندیشتته  ها، ستتاختها، ستتبک و شتتیوۀ بیان، معانی واژهاستتناد؛ مانند: فراوانی واژه

   (.۲۳: 1۸۱۳)فتوحی، « شودها، تحلیل علت و معلولی میشود و تحول تاریخی هر یک از آن دادهمی استخراج

درآنکهاستتتفرآیندی فکری،محتوای فکری یا تأملی استتتفاده شتتده استتت. تحلیلتحلیل همچنین، از

صویر بهبرایخودتشخیص قوۀشهودی و  تواناییبرگرپژوهش شده پژوهشهایپدیدهارزیابییاکشیدن ت

سی همراه با تأمل      کند. واژهتکیه می سیت هنری و برر سا هایی چون تفکر درونی، معرفت نهفته، قوۀ تخیل، ح

ست )فرزانفر،      شده ا در (. 1۲۱: 1۸۳۱، محمودنیاو  زادهنقیبو کنکاش، برای توصیف این فرآیند، به کار برده 

شاهده،  واحد این پژوهش  ست و واحد ثبت، پاراگراف م ست که حاکی از مفهوم یا معنای کامل یا    ا جمالتی ا

شاخص  شاخص را در زیر مجموعۀ خود، طبقه    جز معنادار  ست یک واحد ثبت، چند  ستند. ممکن ا بندی  ها ه

ای اعتقاد دارند در بعضتتی موارد  گیرد و عدهای معتقدند هر عنصتتری در بیش از یک خانه قرار نمیعده»کند. 

(. در این صتتتورت باید  1۸۳: 1۸۳۵)باردن، « پرستتتش کشتتتید و طبق آن عمل نکرد توان این قانون را به  می

بستگی مفهومی و ارزشی، در یک جمله   گونه در نظر گرفت که ممکن است، متغیرهای مستقل به دلیل هم  این

یا جمالتی مشخص شوند     زمان در جملهورزی و عمل نیک، همیا عبارت حاضر باشند؛ مثالً شاخص اندیشه    

واحد تحلیل  هت شمارش آماری هر دو معنا، لحاظ شده است. در پژوهش حاضر، متن داستان به عنوان      که ج

 انتخاب شده است.

ست  نامهمرزبانۀ مجموع  ستفاده از روش تحلیل محتوا،    دارای بی ست که در این تحقیق با ا صه ا ز  ا ویک ق

 شود.ذکر مییک نمونه هر اثر اخالقی و اجتماعی، به عنوان مثال 

 ورزی:  اندیشه

. ستتواددارکردن االغ با من. از امروز تدبیری به کار تریمها باهوشکنیم که از درباریدختر به پدر گفت: ما ثابت می
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] در ادامۀ داستان تمام کارهای دخترک بر   ها را به تعجب وادارد...برم که االغ بتواند سر شش ماه امتحانی بدهد و آن  می

 (.  11۱چرخد[ )االغ سواددار: ورزی میمحوریت اندیشه

 :  مردیتعاون و جوان

هد کاشتی که زودتر میوه بد ، اگر چیزی میخسرو به پیرمرد گفت: تو دیگر جوان نیستی و امید عمر درازی نداری   

دهد ... پیرمرد جواب داد: ممکن استتتت به خود من   ها ثمر نمی ممکن بود از میوۀ آن بخوری؛ اما نهال انجیر تا ستتتال   

 (.1۸۸کاریم دیگران بخورند... )انوشیروان و باغبان: سد؛ اما دیگران کاشتند ما خوردیم ما مینر

 توجه به خلقت: 

گفت: ... کرد... او میگفت و دربارۀ عدالت ستتتخنرانی مییک روز یکی از دانشتتتمندان درس حکمت می

سرما و گرما هر       کنند مان را معلوم میشب و روز، هر دو از این جهت که اندازۀ وقت و ز  ستند و  سان ه یک

سان به کار می  شناخت و در تمام کارها عدالت و  کدام به یک اندازه در زندگی ان آید... ارزش هر چیز را باید 

 (.1۸۸مساوات را رعایت باید کرد... )دانش ناتمام: 

 مردی و وارستگی:جوان

شوار می   روباه گفت: به عقیدۀ من اگر همۀ مردم مثل تو فکر کنند و از   شناخت حقیقت د ود  ش گواهی خودداری کنند 

گناه گواهی بدهی، دلیل ... حرف خیر را باید گفت و وقتی تو در کاری نفع و ضتترر نداشتتته باشتتی و برای آزادی بی  

 (.۱۱مردی و نیکی توست... )شیر پرهیزگار: جوان
 و ودندب او فرمان زیر حیوانات ۀهم و بود حاکم پهناوری جنگل بر که بود هیکلقوی شیر یک» :آشتی  و صلح 

 (.۳۱حسود:  خرس...« )است باانصاف و دوستنوع بسیار شیر این که بود معروف جا همه

 :نیک عمل•

سایۀ  ای: گفت موش   سیم،  هم کار به باید خودمان و ایمخانه این ساکن  دو هر و تو من عزیز، هم  از ما اگرچه بر

 بدی من هب هرگز و هستتتی آزاری کم گربۀ تو چون اما کرد؛ نباید رفاقت ناجنس با اندگفته دانایان و نیستتتیم هم جنس

 (.۸۵موش:  و گربه) بپرسم را احوالت و بیایم تو عیادت به قدرشناسی برای که بود واجب من بر اینکرده

 :خواریغم•

 هنوز وت فرزند نه... کن؟ احتیاط ناشناخته و ندیده چیزهای برابر در و غریب جاهای در نگفتم: گفت موش به مادر 

سی   نمی را موش تله ست  جور هزار موش تله. شنا سی  هر و ایدیده را جورش یک تازه تو ا  روز هر عمرش آخر تا ک

  مچشت  آماده و پخته خوراک از اگر. استت  قناعت در ستالمت ...بگیرد یاد ایتازه چیز روز هر و ببیند تازه چیزهای باید

  استتت ترراحت خیالت و کمتر خطرش بمانی جا همین و کنی قناعت ستتاده خوراک و خام برنج و گندم به و بپوشتتی

 (.۳۳مار:  و موش)
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 :تالش و کار•

شیده  فراوان زحمت که بود دهقان پیرمرد یک. بود روزگاری و بود روزی  سیار  روزگار گرم و سرد  و ک شید  ب   هچ

صل . بود   ندگوسف  و گاو زیادی مقدار و اثاث پر بود ایانهخ و میوه پر بود باغی و محصول  پر بود ایمزرعه او عمر حا

 (.1۲۱نااهل:  دوستان... ) پول و

 :نیک عمل و مردیجوان و محبت•

ستان   شد،  سالمت  به بزر  حاکم: گفت دا صیر  از دادمه که گفتم با شیمان  خود تق ست  پ شیدن  و ا   اعثب او بخ

  مردیجوان و انصتتاف به حیوانات اگر و دانندمی انتقام از بهتر را عفو شتتما مانند هم دانایان همۀ. بود خواهد نامینیک

شند  امیدوار شما  ست  این از بهتر با شم  از که ا سند  شما  خ شیمانی  از بعد را توبه هم خدا .بتر   صفت  و کندمی قبول پ

 (.۱۳حسود:  خرس) است رحم و مهربانی بزرگش

 :وارستگی•

 بدی  اتفاخ  و بوده خوب برایتان  شتتتکارگاه   در چیز همه  گفت  بود خوانده  شتتتوم را او که  ندیم  به  خطاب  پیرمرد 

ستید    مرا دل چون نامبارک، من برای شما  اما ام؛بوده مبارک شما  برای من و نیفتاده شت  پیرمرد... شک   شاه پاد به روز

ست  گودروغ ندیم تا کردم را کار این من: گفت شتی  که بداند و بردارد خود ادعاهای از د   س،الب و صورت  زیبایی و ز

ست؛  مردم باطن آیینۀ شت  هایحرف و کارها بلکه نی ست  و ز ست  ظاهر که زیبا ست  باطن آیینۀ و ا شت ... )ا با:  زی و ز

۳۳.) 

 :  گریو قشریدفع ظاهرپرستی 

سافر      ستند نجات بدهد. م سافر فکر کرد که باید راز درخت را بفهمد و مردم را از این همه نادانی که گرفتار آن ه م

خدا  دهی و از یادخواهم تو را بشکنم و از بیخ و بن براندازم، تو مردم را فریب می این اره و تبر می به درخت گفت: با

 (.۲۱)درخت مراد:  خواهم رسوایت کنم و مردم را از گول خوردن آسوده سازم...کنی. میغافل می

 

 :ورزیشکیبایی و اندیشه

شد و رفتند رفتند           سوار  شت خر  ستی زد و بر پ سیدند...؛ اما خر که    شغال ج سبزه زار ر تا به نزدیکی جنگل و 

شم از درخت  ستاده و از    های رو به رو بر نمیچ شت ناگهان نگاهش به گر  قوی هیکلی افتاد که پهلوی درختی ای دا

بازی  کند. خر دلش فرو ریخت و از ترس دست و پایش لرزید و مقصود شغال را از این همه زبان   ها را نگاه میدور آن

این بود که برای   « عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد    »فهمید و جان خود را در خطر دید و فکر کرد که به قول شتتتاعر      

جا ایستاد... ] تا انتهای داستان، االغ با صبوری واهمۀ خود از شغال را     ای به خاطرش رسید و همان نجات خودش حیله

دهند و  های روستا به شغال مجال فرار نمی  دد تا به روستا برسد و سگ   گردهد و با هوشیاری، مسیر را باز می  نشان نمی 
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 (.۵۱برد[ )شغال خرسوار: االغ جان سالم به در می

 

 ای فراوانینمودارهای میله.11

 نامهمرزبانفراوانی آثار اجتماعی و اخالقی عرفان در بازنویسی کتاب  -1نمودار 

 
 

 

 کلیله و دمنهعرفان در بازنویسی کتاب  فراوانی آثار اجتماعی و اخالقی -۲نمودار 
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 گلستان و ملستانفراوانی آثار اجتماعی و اخالقی عرفان در بازنویسی کتاب  -۳نمودار 

 
 هاخالصة نتایج یافته.1۲

سپس،        کردن تعاریف، ابتدا مجموع یافتهجهت عملیاتی    شد و  شخص  ستان در جدول ثبت م های هر دا

ها ترستتیم شتتد. در نهایت، از نمودارهای   تاب، یک جدول نهایی تحلیل دادههای هر کبرای مجموعۀ داستتتان

ست.        میله شده ا ستفاده  شترین تا کمترین فراوانی ا ر دای جهت ارزیابی آثار اخالقی و اجتماعی عرفان، از بی
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  ۱۳« )ورزیاندیشته »شتود، باالترین فراوانی مربوط به  طور که در نمودارها مشتاهده می ها، همانستیر داستتان  

  فراوانی کمترین. دارد قرار دوم ۀمورد( است که در رتب  ۵۵با فراوانی )« عمل نیک»مورد( است و سپس مؤلفۀ   

شانه » به مربوط سی    « های خلقتتوجه به ن ست که در بازنوی ست. در نتی     کلیله و دمنها شده ا شتر یافت  جۀ  بی

ستان  شه تحلیل محتوایی دا شان می ها، افزایش مؤلفۀ اندی سنده آگاهانه به یکی از مهم ورزی ن رین  تدهد که نوی

(، توجهی  ۲۱: 1۸۳۱مندی از نیروی فکر است )سرتیپ زاده، ابعاد نظام تربیتی اسالم که همانا اندیشیدن و بهره

شه    شته است. تقویت گرایش به اندی ورزی در کودک و نوجوان پیوستاری است که باعث رشد خرد    خاص دا

شه    شود خ میفردی و تفکر خال سویی، تمایل جامعه را نیز به اندی سوخ می و از  ای که به جامعه»دهد. ورزی 

:  1۸۳۳)پیرخائفی، « دهد، خود بهترین مروج اندیشتتۀ خالخ استتتورزی بهای فراوانی میکردن و اندیشتتهفکر

1۳۱.) 

 گیرینتیجه.1۳

ساختار        آن    ست،  سترش مرزهای عرفانی در ادبیات کودک و نوجوان ا ضمانت گ سب با   چه  زبانی متنا

سندگان  ساحت وجودی آن  ست. نوی ست عقاید معنوی  ها ا عرفانی را با عواطف و التذاذ همراه کنند و  -بهتر ا

ها و نویسی کنند. در ادبیات کودک با تأویل مصداخ  شناسی معاصر کودک و نوجوان، کودکانه   با توجه به روان

های کودکانه و مفاهیم  نی پلی زد و میان ستتادگی داستتتانهای عرفاتوان به آموزههای عرفانی میکشتتف قرینه

و  عرفانی، پیوندی برقرار کرد. از ستتویی داشتتتن ظرفیت هوش معنوی و استتتعداد قوی و انتزاعی در اندیشتته

  یارزش مصادیق دهد که به درک آثار اخالقی و اجتماعی عرفان نائل شوند. ازسرشت کودکان این امکان را می

شاره کرد که در  و هویت اجتماعی هایمهارت کسب  به توانمی عرفان همچنین اجتماعی و اخالقی آثار یابی ا

 به وطمرب فراوانی باالترین ها،داستتتان نقش بستتزا دارند. در نهایت در تحیل محتوای استتالمی تأدیب و تعلیم

 است.( مورد ۵۵) فراوانی با «نیک عمل»کمترین فراوانی  و( مورد ۱۳) «ورزیاندیشه»
 

 نامهکتاب

. چاپ جلد هفتم .های گلستان و ملستان(  ه)قص های خوب های خوب برای بچهقصه  (.1۸۳1). . آذریزدی، مهدی1
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 .11-۲۵(، 1)ادبی،  هایپژوهش نامۀفصل مولوی.  الدین جالل مثنوی
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 مشهد: انتشارات صبرا. چاپ دوم.شناسی کودک و نوجوان. روان-کاربردی

 .ریظهو نشر: تهران چاپ سوم. .تصوف و عرفان مبانی. (1۸۳۳). قاسم . انصاری،۳

ش  حهیلم و یابرخس  دوزیینمی دمحم ۀمرج. )تواتحم لیلحت. (1۸۳۵) سورنل . باردن،۱  :چاپ اول. تهران .ی(انیتآ

 .بهشتی شهید دانشگاه

ن تذکرۀ اوحدی از عالمان ربانی به بنان و بیان حضرت عالمه حس   در آسمان معرفت، (. 1۸۳۳. بدیعی، محمد. )1۱
 . چاپ اول. تهران: تشیع.آملی زادهحسن

. )ترجمۀ ستتیروس ایزدی(. چاپ دوم. تهران: تصتتوف و ادبیات تصتتوف(. 1۸۳۱. برتلس، یوگنی ادوارد ویچ. )11

 انتشارات امیر کبیر.

ترجمۀ یحیی ستتید محمدی(. جلد اول. چاپ شتتناستتی رشتتد از لقاح تا کودکی.  )  روان(. 1۸۳۳. برک، لورا. )1۲

 تهران: ناشر ارسباران.سیزدهم. 

مقامات معنوی، ترجمه و تفسیر منازل السایرین خواجه عبدا) انصاری، همراه با حقایق     (. 1۸۳۳. بینا، محسن. ) 1۸
 چاپ دوم. تهران: بینا. و لطایف عرفانی از خواجه حافظ شیرازی.
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دن )مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و       ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خوان    (. 1۸۳۱. قزل ایاغ، ثریا. )  ۸۵

 چاپ پنجم. تهران: سمت. نوجوانان(.

 مقدمۀ و تصتتحیح .الکفایه مفتاح و الهدایه مصتتباح (.1۸۵۵ ).علی بن محمود عزالدین نطنزی، شتتیخ . کاشتتانی۸۱

 .سنایی کتابخانۀ انتشارات: تهران همایی. جالل،

. )ترجمۀ محمد حستتتین   های اجتماعی به کودکان    آموزش مهارت (. 1۸۳۵. کارتلج، جی و میلبرن، جی. اف .) ۸۳

 نظری نژاد(. چاپ سوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  ها، زبان  و ادبیات  نشتتتریۀ . کودکی به  بازگشتتتت  و کودکان  در شتتتهودی تفکر. (1۸۳۱) عبدالعظیم.  . کریمی،۸۳
 .۳-۲۱ (،1۱، )نوجوان و کودک ادبیات و زبان نامۀپژوهش

 .11۱-1۵۸(، 1۱) ،کالم و فلسفه نشریۀ روانی. بهداشت در دینی باورهای نقش. (1۸۳۵) .یدا) . کوثری،۸۱

سالم.  هایآموزه بر مبتنی معنوی هوش مفهوم. (1۸۳۳) .فائزه حیدری، و صدیقه  حبیب؛ بحیرایی، . محمدنژاد،۵۱  ا

 .11۱-1۵۸ (،1۱) 1۸ اسالمی، دانشگاه در نامۀ فرهنگفصل

. چاپ چهارم. تهران: نگاه    راهی به رهایی جستتتتارهایی در غقالنیت و معنویت       (. 1۸۳۳. ملکیان، مصتتتطفی. ) ۵1

 معاصر.

 .امیرکبیر انتشارات: . چاپ هشتم. تهرانفارسی فرهنگ (.1۸۳۳ ).محمد . معین،۵۲

 ادبیات همایش اولین مقاالت مجموعه کودکان. ادبیات در انعرف و عشتتق هایجلوه (.1۸۳1) .زهره . موستتوی،۵۸
 . بیرجند: دانشگاه بیرجند.بیرجند دانشگاه نوجوان و کودک

صوریان، یزدان. ) ۵۵ سی پژوهش  1۸۱1. مکتبی فرد، لیال و من شنا شناختی. (. تبار   های ادبیات کودکان از منظر روش 
 .1۸۳-1۵۲(، ۵) ۸ کودک شیراز، ادبیات مطالعات

 دیدار.: چاپ سوم. ناشر .تربیت هایشرو و هاراه در وجوجست(. 1۸۱1خمارلو، توران. ) میرهادی. ۵۵

سینی . (1۸۵۸). رازی الدین . نجم۵۱ صاد  اللهی، النعمۀ ترجمۀالح   ابوبکر اجل شیخ  المعاد، الی المبدأ من العباد مر

 .اییسن انتشارات سازمان: تهران .رازی الدین نجم شیخ به معروف عبدا)

 .سخن انتشارات: تهران .. چاپ هفتمالمحجوب کشف بخش. گنج درویش. (1۸۱۱). محمود . عابدی،۵۳

. چاپ دوم. تهران: انتشارات زوار.اسالم در تصوف تاریخ(. 1۸۳۱. غنی، قاسم. )۵۳



  

 خراسان نمودهای اساطیری و معنوی در چند ترانة شفاهی کودکان
 

 1جواد رسولی 

 چکیده

 و اساطیر ایرانی های فولکلوریک کودکان، نمودهایی ازاهی و ترانهدر ادبیات شف

شود. هدف این پژوهش، گردآوری، های دینی دیده میموضوعات معنوی و شخصیت

بررسی و یافتن سرچشمۀ آگاهانه یا ناخودآگاهانۀ استفاده از این نمادها، شیوۀ تجلی و 

موضوع است. پژوهش میدانی،  ر اینها و ارائۀ کنشی نظری دتحلیل برخی از این نمونه

 ، بازیهاها، شعروارهترانههایی از تحلیل محتوایی نمونهوگردآوری، بررسی و تجزیه

چه آن و نیز خراسان رایج در بین کودکانشفاهی منظوم  و های موزونو متنها ترانه

مضامین ارای ها ددهندۀ این است که برخی از آن، نشانخوانندمی هاآنوالدین برای 

ارزندۀ اساطیری، معنوی و دینی کهن و شایستۀ توجه و تأمل است. از این رو، مقالۀ 

حاضر با بررسی متن ده ترانه بازی، الالیی، ترانۀ مراسمی و بازی کالمی ادبیات شفاهی 

ها و موضوعات نمودهایی از اساطیر کهن فرهنگ ایرانی و شخصیتکودکان و نوجوانان، 

است از: آب، آتش، خورشید، پری،  معرفی و تحلیل کرده است که عبارت دینی و معنوی

اسب، سمرقند )شهر(، علی )ع(، کربال، زمزم، حسین )ع(. هر یک از این نمادها به باور 

نگری است. ای دینی، ملی و اساطیری اشاره دارد که درخور توجه و ژرفو پیشینه

جویی روان الۀ حاضر تالشی است برای پیرمزگشایی و شرح این نمودها و نمادها در مق

 آگاه و ناخودآگاه قوم ایرانی و کودکان این سرزمین از گذشته تا کنون.

 

، حسین)ع(، های کودکانترانهآب، آتش، ادبیات شفاهی، اسطوره،  :کلیدواژه

 خورشید، علی)ع(

 . مقدمه1

دیگر  ، اهل خانواده همگی دور یکدر روزگاران دورتر که وستتایل ارتباط جمعی مانند صتتدا و ستتیما نبود

ها و صدها نکته و پند را در سخنان خود ریخته، به شنوندگان     ساالن خانواده، ده شدند و یکی از کهن جمع می

ساالن بودند، می  گاهسراپاگوش که   سرگرمی، ترانه   ینخرد شاند. گاه برای  صه   و ستانی، ق م یا  ای منظوای، چی

شارکت در آن فراخوانده      یها گفته یا خوانده مهمانند آن شنوندگان به تکرار و تمرین و یا بازگویی یا م شد و 

د که  شخانه خوانده میوبرزن و مکتبهای منظوم و منثور، سپس توسط کودکان در کویاند. همین متنشدهمی
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بازی   که در حینهای منظوم و منثور . این متناست گوش تا امروز رسیدهبهسینه و گوشبهسینه های از آنبعض

اندک از آن کم و یا به آن افزوده شده، دربردارندۀ نکات تربیتی، آموزشی، سرگرمی،  و سرگرمی خوانده و اندک

ست. اجتماعی، فکاهی  سانه  و غیره ا صوتی امروزی خبری نبود،    در روزگارانی که از ر صویری و  این  های ت

 داشته است.بیشتری  گستردگیهامتن

سیلۀ ر اگرچه آثار موردنظ ساخته می   بزر  به و ه بها نیز تعداد قابل توجهی از آن شد، ساالن خوانده و یا 

شود. ادبیات رسمی و آثار فولکلوریک مربوط به کودکان و  شده و می خود کودکان ساخته و خوانده می  وسیلۀ 

ها   آن ۀوانی دربار خود جلب کرده و آثار و مقاالت فرا   ه گران ایران را ب نوجوانان، توجه بستتتیاری از پژوهش   

ی تنها  ها نیز توجه داشته و بعض  به پژوهش و تحلیل نمونه ار،نویسندگان در بعضی از این آث   .است  منتشر شده  

)ژانر(های فولکلور    بندی گونه  به موضتتتوع طبقه   به طور ویژه کدام   اما هیچ  ؛اند کرده بستتتنده ها  به نقل نمونه   

، تا؛ درویشتتتیان  بی ،؛ حکیمی1۸۱۸، ؛ جعفرنژاد1۸۵۵، ؛ ایمن1۸۳۳، پورعلی)ر. ک: اند.   کودکان توجه نکرده  

 [.1۸۵۱ ،؛ شورای کتاب کودک1۸۱۸، سهراب ؛1۸۵۵، ؛ رازانی1۸۵۳

ویژه نظم  هگردآوری، آموزش، پژوهش و نشتتتر فولکلور کودکان، ب   ۀاخیر و ستتتابق  ۀهنگامی که به ستتتد   

شاهده می می ستردگی و تنوع جم نگریم، م نطقه  که کودکان هر معیتی و قومی ایران و اینکنیم که با توجه به گ

  اند؛به فولکلور کودکان پرداخته ترفرهنگ مردم، کم ۀخود را دارند، پژوهندگان عرصویژۀ از ایران نیز فولکلور 

ضر   در آثار یکی از پیش برای نمونه صر حا شهود ، صادخ هدایت  ،گامان دانش فولکلور ایران در ع   این نکته م

استتت    ها را گردآوری و منتشتتر کردهکودکانه، بازی، الالیی و مانند این ۀد افستتانه، تراناستتت. وی تنها چن

 .(1۸۸۵و  1۸1۱، هدایت)

  مناطق گوناگون،  های کودکان   ترانه  زمینۀ  فولکلور، در ۀدر عرصتتت گرفته صتتتورتهای  با وجود پژوهش 

شده        شر ن ستقل منت شی م علمی و  ایان، کتاب یا مجموعهفولکلور کودکان ایر دربارۀ نیزطور کلی ه ب و پژوه

موضتتوع   نیز به این« بنیاد پژوهشتتی تاریخ ادبیات کودکان ایران»حتی تشتتکیل  ،استتت تحلیلی منتشتتر نشتتده

سته     . این بنیاد با تالش گروهی از عالقهنینجامید سان ادبیات کودکان، توان شنا ست کتاب  مندان و کار هایی با ا

به فولکلور   اههرچند این کتاب (.1۸۳1و  1۸۳۱، محمدیکند. )شتتر موضتتوع تاریخ ادبیات کودکان ایران منت

سبتاً جامع،  اثری ندرجایگاه بندی مواد فولکلوریک کودکانه نپرداخته است، اختصاص ندارد و به تحلیل و طبقه

 دهد.  گران قرار میمواد و اطالعات فراوان و مستندی را در اختیار پژوهش

(  شادانه ) بازی، قصه، هیچانه ای مختلفی چون بازی، چیستان، ترانه، قافیه هادبیات شفاهی کودکان به شکل  
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  بندی، تحقیق و تحلیل جداگانهگونه )ژانر(ها نیازمند طبقهشتتود و هر کدام از اینشتتنیده شتتده و می  غیرهو 

ست  ضر تنها به متن      از این .ا ضوع، در پژوهش حا ستردگی مو شفاهی کودکان   رو و به جهت گ های منظوم 

صطالح  یم ضی از این متن     « های منظوممتن»پردازیم. دلیل انتخاب ا ست که بع شعر این ا ها با به جای ترانه، 

ولی بعضی بدون آهنگ و لحنِ آوازی است و تنها دارای وزنِ عروضی   ؛شودخاصی در کالم خوانده می آهنگ

کودکان برای پژوهش حاضتر، تنها   گونه از ادبیات شتفاهی  یا نزدیک به آن استت. بدیهی استت با انتخاب این  

  ؛است  )اصطالحاً( داشته   یک بیت ،که وزن عروضی و دست کم   شده بررسی   وهایی گردآوری عبارات و متن

دگان  خوانن ، با توجه به کاربرد آن در فضای خوانش، معنا و کاربرد و بازخوردی در میان خواننده/ افزون براین

ن  وزن( در ای)موزون و بی بازی، چیستتتانهایی چون هیچانه، قافیهونهبنابراین، گ .شتتنوندگان دارد و شتتنونده/

 بررسی مورد نظر قرار نگرفته است.

فولکلور کودکان خراستتان بنابر مشتتاهدات صتتاحب این پژوهش و براستتاس مواد فراوان گردآمده، بستتیار  

و عربی در این منطقه  های مختلف کردی، ترکی از ستتوی دیگر، وجود اقوام و گویش .پردامنه و متنوع استتت

های  متن ،فولکلور کودکان خراستتان ۀموجب پدیدآمدن مواد فولکلوریک گوناگون شتتده استتت. بخش عمد 

 تر است.  های فولکلوریک، پرکاربردتر و فراوانمنظوم است که به نسبت دیگر ژانر

و در نوشتۀ حاضر به    1تبندی و منتشر کرده اس  های کودکان را طبقهتر نگارندۀ این سطور انواع ترانه پیش

ستناد مواد پژوهش میدانی و کتاب  سی و دینی     خانها ساطیری و حما صر ا ای، تنها به بازنمایی نمودهایی از عنا

 پردازد.  در چند ترانۀ کودکانۀ فولکلوری می

 های کودکان. نمودهایی از اساطیر و عناصر حماسی در ترانه۲
 

سط در ترانه شخصیت   ورههای موجود، نمودهایی از ا ساطیری ملی و دینی می   ها و  ضوعات ا بینیم. ها و مو

مانده در ادبیات شفاهی، به جهت عدم   که میراث فرهنگی باقیبودن این موارد، خود شاهدی است بر این  اندک

نیستتتی استتت و امید باید داشتتت که اقدامات  بندی و مستتتندستتازی، درحال فراموشتتی و روبهگردآوری، طبقه

سان فر  سال هنگ عامه و مدیران نهادهای مرتبط، به انجام پروژهدلواپ های  هایی ملی و ثمرآفرین بینجامد تا در 

                                                           

(، 2) 4، ادبیات کودک مطالعات. (خراسان بندی نظم شفاهی کودکانطبقههای کودکان )مطالعۀ موردی: (. انواع ترانه1732. )جواد رسولی.1

 82-37. 8پیاپی 
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 های منظم و اسناد ارزندۀ گردآمده از فرهنگ مردم، خاصه فولکلور کودکان باشیم. پیش رو، شاهد مجموعه

 

 شیر، نمایندۀ خورشید  

سر نو غزل خانم »بازی  سران اجرا م   « از  سط پ صورت خمیده می   یعموماً تو ستد و  شود؛ یک نفر به  ای

 پرند. هر کدام درکوبند و از روی او میدوند و دست بر پشت او می  اند، از دور میدیگران که به صف ایستاده  

 خوانند:ها را میپرند، بنا به نوبت، یکی از این متنای که میلحظه

 از سر نو غزل خانم -

  باز باز یکی شد -

 باز دو تا شد باز-

 سومی سمبه بکوب -

 چهارمی چهار دست و پایم بر زمین -

 پنجمی پنجۀ شیر -

 ششمی شیشۀ عمرم بر زمین -

 هفتمی هفت در هوا -

 هشتمی هشت در بهشت -

 نهمی نام خدا -

 (.1*1۸۳۲دهمی پا به فرار )رسولی،  -

  

گذارند و به ستتویی  می« پا به فرار»شتتد، همگی  که آخرین مصتتراع توستتط آخرین نفر خواندهپس از این

کند تا با ضتتربه دستتت، یکی از    دود و تالش میگریزند. کودکی که خمیده مانده بود، به دنبال دیگران میمی

تواند به فردی ضربه بزند  شود، معموالً او میای که بازی انجام میها را به جای خود تعیین کند. در محدودهآن

 .شد، مجبور است خودش دوباره خم شود تا بازی با پریدن از کول )پشت خمیده( او ادامه یابدو اگر چنین ن

گر  بودن بر پژوهشتوان گفت این متن منظوم شتتتفاهی کودکانه و کهن که به جهت نامکتوب        جرأت میبه 

                                                           
شدۀ نویسندۀ مقاله است. جدول کامل اسامی راویان در انتهای های شفاهی گردآوری و ثبتمواردی که با عالمت * مشخص می شود، نقل .1 

 آمده است.مقاله 
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سرگرم کرده و نکته آموخته، از پرمغزتر           سانی را  سل کودکان خرا شته از ن شد که چند پ شکار ن های  ین متنآ

شتتفاهی کودکان استتت؛ زیرا در این متن عالوه بر نکات متأثر از زندگی مردم چندین و چند نستتل گذشتتته تا  

 چون شیشۀ عمر دیوان گنجانده شده است.کنون، باورهای فراوان و رد پای اعتقادات کهنی هم

صراع که می  شاهده می به جهت محوریت عمودی متن، به اولین م سخن از آغاز دوباره  کنیم کنگریم، م ه 

ست.   سر نو »ا ست که هم « از  سان و به معنی  جزء تعبیراتی ا د. کاربرد دار« دوباره»اکنون نیز در میان مردم خرا

سال خراسان، بر نگارنده معلوم شد که همگی، این مصراع را به      گو با تعدادی از زنان و مردان کالنودر گفت

 «.کنیمای غزل خانم! دوباره شروع می»کنند که ود چنین معنی میاند و برای خهمین صورت در ذهن سپرده

جوی میدانی، در نهایت، به این نتیجه  وجو در کتب لغت و نیز با جستتتوصتتاحب این ستتطور با جستتت

: ذیل غزل( و 1۸۳۲دستت یافت که درستت استت که غزل، به معنی ستخن عاشتقانه با زنان استت )دهخدا،       

شد؛  می سوادان و نیز عدم دقت       تواند نام زن هم با صراع به دلیل عدم توجه با ست که این م اما حقیقت این ا

شتباه به نام  برخی گویندگان، به ست. آن    « غزل خانم»ا شده ا شهور  ست که در گویش      م ست، این ا سلم ا چه م

مۀ  رود. بر این استتاس، کل)=خونُم( به کار می« خوانُم»به صتتورت «. خوانَممی»برخی مناطق خراستتان، فعل 

شود دریابیم که مصراع مورد نظر    یابد و موجب میهم در مفهوم شعر زیبا و سخن احساسی معنی می     « غزل»

الخط  با قبول این معنی، باید مطابق با امال و رسم«. خوانممن غزل را دوباره می»به این معنی بوده و هست که: 

 .«از سر نو غزل خوانُم»یسی شود: فارسی، کلمۀ خانم در مصراع اول به این صورت، اصالح و بازنو

قابل توجه استتتت که کلمۀ غزل، عالوه بر معانی فراوان قاموس خود )همان(، در بین عموم مردم به معنی    

 برانگیز و شورآفرین باشد.شعر و آوازی است که احساس

را در این  « شتتد»کند. اگر را تکرار و تأکید می« از ستترِنو»همان مفهوم « باز، باز»در مصتتراع دوم و ستتوم 

توان چنین تعبیر کرد که کودکان، همانند راویان نقل، از  بگیریم، می« گذشتتتت»یا « رفت»ها به معنی مصتتتراع

 گویند.ها و غیره سخن میرفتن یکی و رفتن دو تا و گذشت آن

ن  و ایآید به ذهن گوینده می« سمبه»در مصراع چهارم که به عدد سه مربوط است، با آمدن کلمۀ سه، کلمۀ 

به « م»به « ن»است و ابدال  « سنبه »در اصل لغت  « سمبه »آورد. کلمه را به زبان می« سمبه بکوب »تداعی، فعل 

 هاست.بودن واجگاه آنجهت نزدیک

د.  ساخته شده و استفاده داشته و دار    « کوبیسنبه »و « سنبیدن »ها و کلمات مختلفی از جمله از این کلمه، فعل

( در زبان فارستتی به وجود ۱۱۱: ۲، ج 1۸۱۸)دهخدا، « ستتنبه را پرزور دیدن»نی نیز مانند ترکیبات کنایی گوناگو
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و « ر سیاه انگو»و نیز « آلتی که بدان آسیا را تیز کنند »که سنبه به معنی  آمده و امروزه هم کاربرد دارد. با وجود این

شرف های در فرهنگ« سقف خانه » صری و ناظ آنندراج،  : ذیل  1۸۳۲آمده )دهخدا، االطباء منامه، انجمن آرای نا

ساچمه و گلوله در لولۀ تفنگ آهنی دراز برای فروبردن و محکم»سنبه(؛ اما معنی اخیر آن     «کردن کهنۀ باروت و 

سنبه  سب دقیق با  سفتن سوراخ »در معنی « سنبیدن »که تر دارد، به عالوۀ اینکوبی تنا صا « کردن و  در قدیم  از م

 خانوادۀ تعبیر مورد نظر است.های فارسی است و همفعل

در متن بازی مورنظر، در فضتتای بازی جالب توجه استتت: گوینده با   « ستتمبه بکوب»کاربردن عبارت به

ه تر از دیگران بعمد محکمبه«. بکوب»نیرویی بیش از دیگران با کف دستتت و با فشتتار به هجای دوم کلمه   

 پرد.کوبد و از روی کول او میپشت او می

کردن در کودکان  وپاییکه چهاردست شود. با این می« چهار دست و پا »گر ع بعد، عدد چهار تداعیدر مصرا 

ست؛ اما در میان بزر  نوپا از مراحل الزمۀ قدم ست؛ زیرا یادآور      آموزی ا سب و اخالقی نی ساالن تعبیری منا

سان، بر روی دو پا راه م    ست، در حالی که ان سد اولین  رود. به نظر مییحرکت حیواناتی چون قاطر و گاو ا ر

  -گر –گویندۀ این مصتتتراع با مشتتتاهدۀ حالت خمیدۀ بازیگر، او را که در یارگیری به عنوان بازیگر میانی              

شخص مفرد              ضمیر دوم  ست و با تغییر  شته ا صد تحقیر او را دا سته و ق شده، همانند چهارپایان دان  انتخاب 

پایی او را در نظر گرفته که بر زمین است و همانند چهارپایان  وَ م( چهاردست -َ ت( به اول شخص مفرد ) -)

 خمیده است.

ای قوی و توانا که همان پنجۀ      کند. آن هم پنجه  کلمۀ پنجم، در ذهن بازیگر بعدی، کلمۀ پنجه را تداعی می      

شاهده می     ست. در اجرای این متن نیز م سه، بازیگر وقتی     شیر ا صراع مربوط به عدد  ف  با کشود که همانند م

های  تر از دیگران است؛ زیرا با کلمۀ پنجۀ شیر، گویی پنجه  اش محکمزند، ضربه دست بر پشت یار خمیده می  

شیر می  ساس  خود را همانند پنجۀ  ساخته، محکم « همانیاین»انگارد و اح تر از حد معمول،  را در خود بیدار 

ستان،  سبب نیست. در ایران بافاهی کودکانه، بیزند. باید توجه داشت که آمدن نام شیر در این متن شضربه می

شید بوده     سب، هر دو مظهر و نمایندۀ خور شیر و     1۸۵۱اند )نیّر نوری، شیر و ا ستانی،  شفیات با (. در آثار و ک

سو با هم مرتبط  شید با یک   اگاو از یک  سوی دیگر، گاو و خور ضوع با ردیابی آیینی و  ند و از  دیگر. این مو

 (.۲۱۱: 1۸۵۵شود )ورمازرن، میترا مربوط می اعتقادی، به آیین

اند. درفش گودرز ، شتتیر نشتتان بیرخ کستتانی بوده که از حیث مرتبه و مقام بر دیگران مقدم  شتتاهنامهدر 

سی،           ست )فردو شده ا صیف  شیرپیکر تو شواد،  شیر در این متن   ۲۱۱، ۸: ج 1۸۱۸ک (. به هر روی، آمدن نام 
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 (.۱1: 1۸۵۵شود )قائم مقامی، یان مربوط میمنظوم شفاهی به معتقدات قدیم ایران

  های مردم خراسان و ای که بنابر بسیاری اوسنه  آورد، شیشه  در مصراع بعد، عدد شش، کلمۀ شیشه را به خاطر می    

شتتتود دیو از بین برود. اعتقاد به    جز آن، جان و روح دیو یا غول را در خود دارد و اگر به زمین بخورد، موجب می    

شتن   شۀ    »دا سان و بلکه ایران و    « برزمین»و مراقبت از « عمرشی ضامین فولکلوریک مردم خرا نخوردن آن، از جمله م

 جهان است.

شفاهی به دنبال        ضمون کهن ادبیات  صراع گویندۀ بازیگر با یادآوری این م شی »شاید در این م ، به «رپنجۀ 

چون شتتیر، باالخره  ای قوی همپنجهدهد که فراموش نکنیم، با وجود داشتتتن ها تذکر میخود و دیگر انستتان

 رویم.خورد و از بین میروزی شیشۀ عمر همۀ ما به زمین می

ه  را با کسرۀ اضاف  « در»شود. به قرینۀ مصراع بعد   گر هفت طبقۀ آسمان می عدد هفت در مصراع بعد تداعی 

هفت طبقۀ آستمان استت.     معنی کرد که مراد همان« هفت درِ هوا»توان این مصتراع را هم  باید معنی کنیم؛ می

آسمان بنابر روایات اساطیری و باستان ایران، چهارطبقه و از دوران ستاستانی به این سو، هتفت طبتقه دانسته      

 نیز نام این هفت طبقه در یک بیت آمده است:شاهنامه (. در ۵۱: 1۸۱۱شتده است )یاحقی، 

 و ماه زیر چو خورشید و تیر از بر چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر

گران قرار گرفته   االیام تا حال، مورد توجه پژوهش    آستتتمان و جایگاه اعتقادی آن در باور ایرانیان از قدیم        

که عدد هفت که طبقات آسمان به آن توصیف شده، از عددهای مورد توجه     (؛ افزون بر این1۸۵۲است )بهار،  

سومری     ست؛  سیاری از اقوام جهان بوده و ه چون اند که همها از جمله اقوامیها و یونانیرمنها، ژها، هندیب

: ذیل هفت(.    1۸۳۲و دهخدا،   ۵۵۳: 1۸۱۱اند )یاحقی،   ایرانیان به عدد هفت به عنوان یک نماد توجه داشتتتته          

طور تعداد فراوانی ترکیب براساس این باور، در زبان فارسی با این عدد ساخته شده است: هفت آسمان،       همان

:  1۸۳۲رام، هفت اختر، هفت اقلیم، هفت ایوان، هفت بام، هفت بنا، هفت پرگار )دهخدا،           هفت آینه، هفت اج   

 ذیل هر کدام(.

عدد هشت در مصراع بعد، هشت درِ بهشت را به یاد گوینده آورده است. بهشت که به معنی بهترین مکان        

ست، در فارسی به نام   سالم و جز این ا شد های جنت، فردوس، خلد، درال ست )معین،  ها نامیده  : ذیل 1۸۱۸ه ا

شتی بهشت پر از نعم مادی و خوش     ست )فره    وآببهشت(. در روایات زرت شده ا ،  وشی هوا و فراخ توصیف 

-1۱۳: 1۸۱۵(. در قرآن نیز آیات فراوانی وجود دارد که به توصیف بهشت اختصاص دارد )فانی،    1۸۵: 1۸۵۵

های او، درهای بهشت هشت تا    دا بر خشم و عذاب (. در روایات اسالمی، به نشانۀ برتری لطف و مهر خ  1۱۱
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که درهای بهشتتت فراخ استتت و درهای جهنم تنگ و از  و درهای جهنم هفت تا دانستتته شتتده؛ به عالوه این

 (.1۸۱: 1۸۱۱شود )یاحقی، جاست که محبت خداوند بربندگانش، آشکار میاین

آید و با توکل به او بازیگران  ذهن و زبان می در مصتتتراع بعدی، با عدد نه، کلمۀ نام )= نوم( و نام خدا به       

 خواند.شوند تا بازی را ادامه دهند و عدد ده، همه را به فرارکردن میآماده می

نیز آمده، از آداب و عادات ایرانی و استتالمی    شتتاهنامه که در آغازین بیت در بیان نام خدا و ذکر او چنان

 است:

 اندیشه برنگذردکزین برتر به نام خداوند جان و خرد

 (۸: 1: ج 1۸۱۸)فردوسی،                               

صیه  شروع کنید تا کار ناقص نماند و به        در تو ست که کار با با نام خدا  شده ا سالم نیز تأکید  های دینی ا

 (.۲۵: 1۸۵۱اتمام برسد )طالقانی، 

شفاهی که می  یک دورِ بازی است که گردش دوبارۀ  نگریم، از یک تا ده، به محور عمودی این متن منظوم 

رستتد. این حلقه بازی با عبارت  ای شتتروع شتتده و به همان نقطه به کمال میماند که از نقطهای میآن به حلقه

 یابد.شود و گردشِ بازی ادامه میدوباره مکرر می...« از سرنو »

 

 هندوستان و کردستان باستانی و حماسی

دهند. از این رو، در هوای سرد  والً بر روی فرش و در فضای خانه انجام میرا کودکان معم« اتل متل»بازی 

شتر به آن روی می    ستان بی ست را روی زمین می   آورند. کودکان دور هم میزم شینند و هر دو د گذارند. یک  ن

دن هر پارۀ  نخواند و با خواشود، متن بازی را می تر است و یا به پیشنهاد بقیه انتخاب می  نفر که معموالً بزر 

 گذارد.ها میآن انگشت اشاره خود را بر پشت یکی از دست

  اتل متل توتوله

 گاوِ حسن چه جوره

  نه شیر داره نه پستون

  گاوِشه بردن هندستون

 یک زن کردی بستون

 اسمش بذار عن قزی ]عم قزی[
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 دورِ کالش قرمزی

 (*1۸۳۱)سلطانی،  خوای یا مورچه؟روغن می
 شود:هجاکردن آن بدین ترتیب خوانده میکردن کلمات یا هجاقطعهقطعهاین متن با 

  اتل/ مَتَل/ توتو/ له

 گاوِ/ حسن/ چه جو/ ره

 نه شیر/ داره/ نه پست/ تون

 گاوِش/ بردن/ هندست/ تون

 یک/ زنِ کُر/ دی بستت/ ون

 اسمشُ/ بذار/ عن/ قزی

 دورِ/ کالش/ قر/ مزی

 چه؟خوای/ یا/ مور/ روغن/ می

گفته شتتتد، فردی که انگشتتتت بر روی دستتتت او مانده باید بین  -چه-وقتی آخرین هجای کلمۀ مورچه 

مورچه و روغن، یکی را انتخاب کند. اگر مورچه را انتخاب کند، گردانندۀ بازی )اوستتتا( از پشتتت دستتت او  

دهد.  ست او را مالش می گیرد و اگر روغن را انتخاب کند، گردانندۀ بازی، با انگشت خود پشت د  نیشگون می 

تا در  کنددارد و در یقۀ لباس یا زیر بغل خود میبازیگر پس از آن دستتتی را که مورچه یا روغن گرفته، برمی

 اثر گرمای تنش گرم شود.

یابد و در نهایت، وقتی همه  این شتتکل بازی تا وقتی یک دستتت از یکی از بازیگران باقی مانده، ادامه می 

 پرسد:ها مییکی بچها رفت، گردانندۀ بازی از یکیهها درون یقهدست

 نون ما پخته شد؟ -

ست خود را بیرون می « بله»هر کدام از بازیگران که با  آورد و به دو گونۀ گردانندۀ  جواب مثبت دهد، دو د

ست     بازی می شخیص دهد که د سباند. اگر او ت ست، از تنبیه رها می چ   هاشود و گرنه همۀ بچه های او گرم ا

زنند و یا به طریقی دیگر جزا  گیرند و باستتنش را ستته مرتبه به زمین میپای او را میوکنند و دستتتکمک می

و سه    ۲: ج 1۸۳1های قدیمی خراسانیان و بلکه دیگر مناطق ایران است )محمدی،   دهند. این بازی از بازیمی

 (.1۸۵۱روایت از ...، 

نستتته شتتده که در بوشتتهر برای ماهیگیری آن را به ستترِ قالب   دا« کِرم»در کتاب لغت نوعی « اَتَل»گرچه 
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ردیف افستتانه و ستتخنان باطل )دهخدا،   های کوتاه و نغز و دلکش کودکانه و همهم حکایت« متل»کنند و می

سب   1۸۳۲ شفاهی کودکانه، منا ست که این واژگان را همانند   : ذیلِ اتل و متل(؛ اما در این متن منظوم  تر این ا

صواتی که توجه او را جلب می       ،«توتوله» ست؛ ا سب با ذهن و زبان کودک دان صواتی خوش و متنا ه کند و با

 نشیند.دلش می

شخصیت در این متن معناآفرینی و حادثه    ستان که     سازی کرده چند  سن، زن کردی و نام هندو اند: گاو، ح

 متناسب با گاو است.

سابقۀ این متن     ست که  سن در این متن گویای آن ا صاری برمی   نام ح سالمی و پس از اع د  گرد، به دوران ا

که امام حستتن، فرزند ارشتتد علی )ع( به عنوان امام دوم شتتیعیان در بین ایرانیان مشتتهور شتتده و نام افراد نیز  

 شده است.گذاشته می

ۀ  ای چندان نبوده است و در سدباید توجه داشت که بین هندوستان و ایران تا حدود یک سده پیش، فاصله

شد و پیش از آن         اخ صل ایران و هند  ستقالل و تفکیک خود از هندوستان، حدّ فا ستان با اعالم ا شور پاک یر، ک

شور، در کنار یک  ستان به جهت ویژگی این دو ک  های فراوانش، از دیرباز درها و جاذبهدیگر بودند؛ البته هندو

سانه  شت حکایات و تمثیل و اف سنه  های ایرانیان، جایگاهی قابل توجه دا ست و در او یات  شده از ادب های ثبته ا

( اثر آن 11۵1: ۲: ج 1۸۱۸)دهخدا، « فیلش یاد هندوستان کرده »چون: هایی همالمثلشفاهی مردم و در ضرب  

 بینیم.را می

شۀ آن را به    به عنوان چهره« گاو» ساطیر ایران و هند، از دیرباز مورد توجه محققان قرار گرفته و ری ای در ا

شود که   (. در این متن کودکانه نیز مشاهده می ۸۱۱: 1۸۱۱توان منصوب دانست )یاحقی،   هندوان می آیین کهن

شیر نمی  ستان هم ندارد گاوی که  ست  -دهد و پ به جهت ارزشمندی آن در هند، به هند    –ظاهراً گاو نر مراد ا

ستقیماً     شود تا در قبال ارائۀ آن به هندوان، هزینه برده می شود و یا م سب  سر  -در قبال آن یک زن ای ک   -هم

شود. با فعلِ بی  شکار نمی  « بردن»شخصِ  دریافت  شود که چه افرادی این کار را برای حسن انجام    ]تتتتد[، آ

 اند.داده

صوفِ     صفت و مو شه      « زن کرد»با آمدن  ضور و ری سابقه ح شنونده به    «کرد»یابی قوم در این متن، ذهنِ 

، قوم کُرد از  شاهنامه شناس آمده؛ اما در  بسیاری از محققان مردم  هایشود. این موضوع در پژوهش  معطوف می

آن دسته افرادی متشکل دانسته شده که در روزگار ضحاک، توسط خوالیگراِن خیرخواه از آشپزخانۀ ضحاک            

اند تا در روزگار فریدون، به یاری او و کاوۀ آهنگر آمدند )فردوستتتی،  شتتتدهداری میفراری داد و در کوه نگه
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 (.۵۸: 1، ج 1۸۱۸

شان گرفته می    شود در قبال اعطای گاو به هندوان، زنِ کردی از میان ای ود؛  ش منطقی نخواهد بود که گفته 

شود با دریافت هزینه و پاداش اعطای گاو به هندوان، زنی کردی      ست که گفته  سب ا سرز  -بلکه متنا مینی  از 

شد. این زن که با نام عن  –دیگر؛ مانند ایران شده، با کاله زیبایی که    قزی )=عمّ قزی( نام گرفته خواهد  بردار 

ای یا نوار قرمز رنگ قرار دارد، به تصویر در آمده است. عمّ به معنی دختر عمه است و قزی در    دَورِ آن پارچه

: ذیل قزّی(.  1۸۳۲، منصوب به ابریشم است )دهخدا،    «ز»ترین معنی )اگر با همین امال باشد( با تشدید   نزدیک

توان این  شتتود، میبدون درنظرداشتتتن امالی آن در شتتمال خراستتان به دختر گفته می« قز»که از اینگذشتتته 

م، به جایی  باشی « عمه قزی»دانست؛ البته اگر به دنبال یافتن معنی مشخص واژگانی برای   « قزیعمه»ترکیب را 

 دوستتتداری به زنی گفته رستتیم و بهتر استتت که آن را اصتتطالحی بدانیم که از ستتر محبت و به مناستتبتنمی

طور که امروز میان کودکان خراستتان نیز معمول استتت و به توصتتیه مادران، به زنانِ مهربان و  شتتده، همانمی

 شود.ها، دایی یا عمو گفته میدوستدار خانواده، با وجود عدم نسبت خانوادگی، عمه یا خاله و به مردان آن

ۀ مضمون این متن منظوم شفاهی کودکان خراسان این است که    انگیز درباراز موضوعات قابل تأمل و سؤال  

چه چیز موجب شده که سازندگان این متن، زنِ کردی را با یک گاو که به جهت نداشتن پستان و شیر چندان       

دوستی و مدافعانِ حقوخِ  طرازقراردادن زن با حیوان، حس نوعثمری ندارد، معاوضه کنند؟ به عبارت دیگر، هم 

صاحب این قلم           زنان را بر ست که  شود. روشن ا شان مطرح  شده تا این پرسش در ذهن ای انگیخته و موجب 

ای ارائه کند؛ اما به عنوان یک       باره نظریه  شتتتناس تاریخی را با خود ندارد که در این     دان و جامعه  عنوان تاریخ 

ت از  کودکان، الزم اس  هایخصوص متن کند که متون شفاهی فولکلور مردم، به ضرورت بر این نکته تأکید می 

جهات مختلف بررستتی و تحلیل شتتود. یکی از این جهات، زاویۀ حقوخ انستتانی استتت که عالوه بر زنان،    

گیرد. این موضوع از جهات اجتماعی، اقتصادی، روانی، تاریخی و غیره قابل  کودکان و دیگران را هم در بر می

ران  گد برای حل بستتیاری از ستتؤاالت ذهنی پژوهش توانها و تحقیقات میتوجه استتت و قطعاً نتایج تحلیل

 های مختلف به کار بیاید.عرصه

گذشته از این موضوع، تشکیل زندگی مشترک برای مرد، طبیعتاً نیازمند تهیه لوازم اولیه از سوی وی و به       

ست. از این    طور معمول، نمایش توانایی سؤولیت ادارۀ زندگی ا شکیل زندگی و تقبّل م ، اگر  رو های او برای ت

تواند به این منظور باشتتد که هر  کند، میتمام دارایی خود را عرضتته می -چون حَستتَن در این ترانههم -مردی

 دارد تا به زندگی مشترکی برسد.چه دارد، تقدیم میآن
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 سوری(اسطورۀ آتش و مراسم پایان سال )چهارشنبه

سم مربوط به ب         سنت مهم نوروز و مرا ست که  سف ا سی تأ سی جای ب ان  زبانهار که در میان ایرانیان و فار

های  وبو افتاده و مراستتم و جلوهشتتود، در شتتهرهای ایران از رنگشتتده و میجهان عمدتاً باشتتکوه برگزار می

باره   باختن و دگرگونی استتتت. هر چند جا دارد که در این    فولکلوریک آن یا فراموش شتتتده یا در حال رنگ     

ی  یابی شود؛ ولی مسلماً یکی از علل  هایی صورت گیرد و علت اسان بررسی  شن توسط فولکلورشناسان و جامعه   

سانه   ست خواهند یافت، تأثیر ر سانه    که به آن د ستردۀ ر ست. رواج گ سترش    های گروهی ا صویری و گ های ت

سیاری از ترانه   فرهنگ صه را بر ب شفاهی مردم تنگ   های عامیانه و متنهای غیربومی و ایرانی، عر های ادبیات 

خیزد، جز در مراستتم  جو برمیوهای مراستتم مختلف به جستتتگری که برای یافتن ترانهده استتت. پژوهشکر

  شنود. شاید تنها نظم شفاهی کودکانه   متن چندانی از زبان کودکان نمی –ترها آن هم به همراه بزر –عروسی  

سال نو خ    نوا با بزر مربوط به نوروز که هم سال و نزدیکی  صراعی     وانده میساالن در اواخر  شود، متن دوم

 شنویم:سوری از زبان کودکان میزیر است که در هنگام پریدن از آتش در مراسم چهارشنبه

 زردی من از تو  

 (.*1۸۳۱سرخی تو از من )معتمدالشریعتی، 

  های که برای پرش از روی بوتۀ آتش آمادکرار از زبان کودکان، در لحظهتوان بهاین متن دومصتتراعی را می

شوند و یا در هنگام پریدن از روی آتش و فرودآمدن به زمین شنید. همین متن کوتاه بنابر گزارش عابداف    می

 (.۱1: 1۱۱۳شود )عابداُف، عیناً در افغانستان هم در همین مراسم خوانده می

شنبه    سم چهار شب آ   امروزه مرا خرین سوری با افروختن آتش و پریدن از روی آن و خواندنِ این متن در 

 شود.چهارشنبۀ هر سال خورشیدی برگزار می

-انی گردهای چله زمستانی همراه با مراسم آتش  هایی که به مناسبت پایان سال و آخرین شب   از دیگر متن

 شود، این متن است:خوانده می -توضیح داده خواهد شد
 

 چلّه چِخدِ بهار گَله ]گَلَره[

 دنِه دنِه نهار گَله ]نهال گَلَره[

 برفت بهار آمد چلّه

 (.*1۸۳۳گل و الله زار آمد )کلیدری، 
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اکنون نیز شتتنیده و اجرا  این متن و مراستتم آن در روستتتای کلیدر از توابع بخش ستتروالیت نیشتتابور، هم

ر گذارد و عمدتاً دهای پایانی چلّه که سرمای زمستانی رو به کاستی می   شود. نوجوانان این روستا در شب   می

شنبۀ پایا    سط چوبِ آتش نی چلّه در حالی که پارهشب چهار دور  ای، بهزنهگرفته یا ظرف آتشای آتش را تو

ضای باز دیگری می چرخانند، میسرِ خود می  ضمون  چرخند. همانخوانند و در میدان دِه یا هر ف طور که از م

ست، کودکان از تمام   ستان و نزدیک  این متن مشخص ا س    شدن زم شادمانند و این نی با  کهت جز اینشدن بهار 

شتر می آمدن بهار آن شنی پردازند؛ عالوه بر این، کودکان نیز از بزر ها به بازی خود در طبیعت بی اند و دهترها 

ها با آفتاب و بهار و کشاورزی وابسته است. از این رو، با    اند که زندگی آنخود نیز در عمر کوتاه خود فهمیده

 آید.ار و فراوانی محصول و آذوقه میگذشتن زمستان، نوید بهار و کشت و ک

صلی     صر ا ست و این آتش « آتش»در هر دو متن مذکور، عن سته از     ا ستان، برخا افروختن آن در اواخر زم

،  پَرَدهای آتش را که از بوتۀ آتش یا آتش زنه میها و پارهباوری کهن و استتاطیری استتت؛ باورهایی که جرقه 

 (.۲۲-۲۱: 1۸۳۵داند )رسولی، آن میموجب باروری زمین و موجب پربارشدن 
 

 اسطورۀ آب و مراسم طلب باران

صلی آن   کودکان به همراه مردم آبادی  ستاها که زندگی ا ست،      ها و رو سته ا ستقیم به باران واب ها به طور م

اران  بار، ب  اندوه کنند، با حزن و کالمی   ها و نذورات گوناگونی که برای بارش و طلب باران می       عالوه بر نیایش 

های گندمِ زیر خاک را  ای همراه با مراستتمی، تشتتنگیِ دانه مندانهزنند و با بیانِ محزون و ستتو را صتتدا می

 خواهند که ببارد:می –یا الهۀ باران–کنند و از باران توصیف می

 بارون بارون بارونچه 

 گندما به زیر خاکن

 (*1۸۳۵از تشنگی هالکن )خانزاده، 

ان، به جهت وابستتتگی زندگی مردم ایران به کشتتاورزی و آب، در فولکلور از   ردّ پای موضتتوع طلب بار

سالی از بالیای طبیعت ایران بوده است و از این رو، آب به تقدس  شود. در حقیقت، خشکاالیام دیده میقدیم

(. در آثار کهن ایران، از دیو خشتتکی به نام  1۸۳۱؛ میرشتتکرایی، 1۸۳۱کشتتیده شتتده استتت )صتتداقت کیش، 

س  ست. او     Spanjarošپنجروش )ا شده ا شروران نام برده  سکن    »( به عنوان یکی از  ست که در ابرها م دیوی ا

شت، کرده    1۸۵۱)پورداوود، « دارددارد و ایزدان را از بارانیدن باران بر زمین باز می شتری به بعد[.  ۲1، بند ۱: ت

سو می       سو و آن  ساخته، توسط باد به این  شتر  شَه –د و دریای فراخکرات روقطرات بارانی که ت را که   -وروکَ
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 دهد.آن سوی قله کوه البرز است، تشکیل می

های مربوط به آب در نزد ایرانیان به دو باور منصتتوب استتت؛ یکی به جهت وابستتتگی زندگی به ستتتایش

شاورزی و دیگری به جهت وجود مناطق کم  سولی،  سالی آب و خشک ک (. از این  ۲1-۸۲: 1۸۳۸های پیاپی )ر

سم           رو سیاه، با گوش و یال و دم و  سب مهیب و  شکل ا شتر به  صویر رقیب ت های گرد، با حال و هوای  ، ت

ستان  سبت پیدا می    های ایران و زمینتاب سوخته و محروم از آب و گیاه منا شک و  :  1۸۱۱)یاحقی،  کندهای خ

 ذیل اپوش(.

نند، کودکان نقش اصلی را در اجرای  ککرده و میدر مراسمی که مردم برای طلب باران در خراسان برپا می 

های گندم  چون دانهمراسم و خواندن متن آن به عهده دارند؛ مثالً در شهرستان فاروج خراسان، کودکان که هم    

شنه  شوند، تکه پارچه     زیر خاک ت شنگی هالک  ست از ت چوب  »ای را به چوبی که آن را اند و هر آن ممکن ا

 خوانند:افتند و این متن را میها به راه میوچهبندند و در کنامند، میمی« چوخَک

 چوب چوخَک بارون کن

 گندم به زیر خاکه

 از تشنگی هالکه

 هفته هفته بارون کن

 (*1۸۳۵از تشنگی رها کن )عطاران، 
 

توان و زمینِ خشک را به دید و نگاهِ باران عرضه  های بیونشان این متن، گندمنامدر حقیقت، سازندگانِ بی

شمال  –چه آمد، در منطقۀ اسفراین ند تا دل او به رحم آید و برای این تشنگان خاک ببارد. متن مشابه آندارمی

روند و ها میکنند و به در خانهشتتود: کودکان یک نفر را روستتیاه میهمراه با مراستتمی خوانده می –خراستتان

انه  تهیه کنند. ضمن حرکت، این تر -اترهبا کمک بزر  –کنند تا آشی برای طلب باران  گندم و برنج طلب می

 خوانند:را می

 کِی سَن کی سن یا ا)  

 گندم به زیر خاکه

 مثل برنج پاکه

 از تُشنگی هالکه
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 ابر سیاهِ گُرگُری

 (*1۸۳۱)همایونفر،   بارون بباری شُرشُر ]ی[
 

شک    سم و متن آن به جهت خ سان، به گونه سالی این مرا ف و همانند و ای مختلهای فراون در مناطق خرا

سان و از زبان بزر       شهرها و روستاهای گوناگون خرا شابه از  شده که از آن جمله،     م شنیده  ساالن و کودکان 

ست و چون ذکر تمام آن     چندین اجرای ترانه شهور ا سط آوازخوانان م جا ممکن ها در اینهای طلب باران تو

ستانی و گونه      شاهدۀ اهمیت دیالو ِ دا ست، به جهت م سم، متنی مربوط به  ای ننی مایشِ در کالم همراه با مرا

ر که  طوکنیم. گفتنی استتت، همانطلب باران را که از منطقۀ شتتیروان شتتنیده و ثبت شتتده، نقل و بررستتی می 

سان، گویش       شمالی خرا ستانِ  شهر سی وجود  خواهید دید، چون در این  های کردی و ترکی در کنار زبان فار

 هر سه نوع گویش و زبان است:ای از دارد، این متن، آمیخته

 یاران لَر، یاران لَر

 هفته باران لَرهفته

 قَمچَ گِلو چه اَکَ؟

 اورتی کل شِل دَکَ

 گندم به زیر خاکَ

 (*1۸۳۵)آقاخانی،   سابارانِ هِالکَ

شود، در برابر دعوتِ دستۀ اول که همه  در این متن که به صورت دیالو  میان دو دستۀ خواننده برگزار می

مگر قطرۀ گِرد و کوچک  »کنند که: کنند، دستتتۀ دوم ستتؤال میبه طلب باران و بارش هفتگی آن دعوت میرا 

پیرامون و داخل روستتتتا، از جمله »دهند: و در جواب، دستتتتۀ اول پاستتتخ می« تواند بکند؟باران، چه کار می

ه دلیل نباریدن باران، هر  کند؛ چون گندم در زیر خاک تشتتنه مانده استتت و بها و مزارع را ستتیراب میدشتتت

ست  لحظه رو به نابودی و هالک نوا با گروه کنند و همگاهی خود گروه دوم این پاسخ را همراهی می «. شدن ا

 خوانند.اول، آن را می

دهند؛ ولی نقش کودکان  ساالن نیز در مراسم طلب باران حضور دارند و کارهایی را انجام می   هرچند بزر 

سم جلوه  ستان و تاجیکستان نیز       در این مرا ای خاص دارد. این موضوع نه تنها در ایران که در کشورهای افغان

 شود.با همانندهای فراوانی برگزار می

دوستتت و شتتکورزاده   مشتتابه همین مراستتم از زورآباد تربت جام و مناطق دیگر خراستتان توستتط میهن  



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

 است. ( روایت شده۸۳۳: 1۸۱۸؛ شکورزاده، 1۱۵-1۱۱: 1۸۳۸دوست، )میهن

 

 تا بخارا و سمرقند چو قند!

دهد که برایش استتبی تندرو خواهد خرید. مستتلماً این   ها، مادر به فرزندش نوید میدر یکی از این الالیی

شهری کنونی ایران مربوط نمی     الالیی، دارای قدمت قابل مالحظه ضای اجتماعی و  ست؛ زیرا به ف  شود؛ ای ا

نان دیگری تعلق دارد که کودک را پس از گذشتتت چندستتالی و پس از  بلکه به عشتتایر و قبایل و یا چادرنشتتی

 آموزند. الالیی مذکور چنین است:سواری و تاختن مینشانند و به او اسبرشد نسبی جسمانی، بر اسب می

 الالالال گلم هستی

 خرم اسبیبرایت می

 ازون اسبای برو باشه  

 (.۳: 1۸۱۱زِ هر اسبی جلو باشه )تذهیبی، 
سبی   ای که به کودک میکه به طور غیرمستقیم، مادر ضمن وعده   روشن است   دهد تا اگر بخوابد برای او ا

کند و امیدوار استت او به حدی رشتد کند که بتواند بر   خرد، طول عمر او و رشتد و توانایی او را آرزو می می

 اسب بنشیند.

سمرقند   در یکی دیگر از الالیی شهر  شود. این نام، حتی اگر در  دیده می های مندرج در کتاب مذکور، نامِ 

شان       شد، باز هم ن شده با صراع قبل از خود پیدا  شینی با قافیۀ م شاید بتوان در   همن ست.  گر قدمت این الالیی ا

شه  سید که   یابی و یافتن قدمتِ برخی الالییتحقیقی، به ری ها، از جمله همین الالیی پرداخت و به این نتیجه ر

رهنگی  خصوص خراسان ف  زبانان مناطق تاجیکستان و افغانستان و ایران، به  ن تمام فارسی ها، بیگونه الالییاین

 و کهن، مشترک است و کاربرد داشته و یا دارد.

 الالالال گل قندی   

 (۲۲: 1۸۱۱تو از شهر سمرقندی )تذهیبی، 

د؛ ولی آیهن شنونده می آمدن نام سمرقند به ذ  بودن قند با سمرقند بالفاصله به عنوان دلیل  قافیههرچند هم

ابد؛  کند تا بتواند به حقیقتی نسبی دست ی  های گوناگونی را مطرح میگر این سؤال را بررسی و فرضیه   پژوهش

شته   اند، آیا مادر قصد دا شود که: با توجه به زیبارویان سمرقند که شهرۀ آفاخ بوده   ها مطرح میمثالً این پرسش 

سته؟ آیا مادر، اجداد فرزند و    طراز و همها بداند و او را همفرزند خود را در زیبایی همانند آن شان دان چهرۀ ای
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شته      شته که به سرزمین سمرقند تعلق دا ها دور افتاده و یاد یار و دیار در اند و اکنون از آنخودش را در نظر دا

سمرقند را در طراوت و زیبایی و دیگر و        شهر  ست  سته ا شده؟ آیا مادر خوا   های مثبت،یژگیخاطراتش زنده 

ست کم هم    شهرهای دیگر ایران برتر بداند، یا د سرزمین     طراز آناز  شه در آن  ها و به خود و فرزندش که ری

دارند، دلگرمی و آرامش بدهد؟ آیا این گفته مادر برخاستتته از الگوی کهن ذهن او و ایرانیانی استتت که چند   

 اند؟  زیستههزارۀ قبل در سمرقند می

 

 اهت بادعلی پشت و پن

سطوره عالوه بر نمونه صیت     هایی از ا شخ سی، برخی  سل    ها و مفاهیم حما های تاریخی و دینی مورد تو

به         ته استتتت،  یاف یات شتتتفاهی کودکان، نمود  یاد شتتتجاعت و      مردم در ادب نام حضتتترت علی )ع( و  ویژه 

 های ایشان.آفرینیحماسه

از مضتتامین قابل مالحظۀ   -همان پدر استتت ها،که در عموم الالیی-دعا برای به ستتالمت آمدن مستتافر   

طور که در یک الالیی مندرج در مجموعه یاد شتتده، مادر برای پدر که به مستتافرت رفته،  هاستتت. همانالالیی

 خواهد که پشت و پناه او باشد:کند و از علی )ع( میآرزوی سالمتی می

 الالالال گل خشخاش

 بابات رفته خدا همراش

 خدا همراه راهش بود 

 (۵: 1۸۱۱علی پشت و پناهش بود )تذهیبی، 

شته  همچنین، در الالیی شیرین حیات پرعذابِ زنان در گذ ها و امروز نیز انعکاس یافته  ها، در کنار روزگار 

ها حسب حال خود، خاطرات آبادی و روستا و خانۀ پدر  است. مادر هنگامی که کنار گهواره نشسته، در الالیی

 کند.ها را بیان میی از زادگاه و مانند اینو مادر خود، فراغ و دور

ست: زنانی که الالیی می  شت خود، گاهی از ژانر    نکتۀ مهم دیگر این ا سرگذ ضمن بیان  ر  های دیگگویند، 

ستفاده می   متن شفاهی مانند بیت، دوبیتی، رباعی، غزل نیز ا گاه پس  اهها الالیی گکنند. در این متنهای ادبیات 

ها و حالت  شود؛ اما به هر صورت بین این مصراع   چون ترجیع، آورده میز دو مصراع، هم از هرمصرع یا پس ا 

 توانیم مشاهده کنیم:آید. این را در سطرهای زیرین میکودک و مادر، پیوندی معنوی به وجود می
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 خواست پیغمبر ببینمدلم می

 دمی با ساقیِ کوثر بشینم

 الالالال، الالالال، الالیی

 ل قبر رضا رابگیرم در بغ

 حسین را در صف محشر ببینم

 (*1۸۳۵الالالال، الالالال، الالیی )نبوی، 

 

بینیم که در پایان هر بیت، نوای الالیی مادر، همراه و هماهنگ  در این نمونه که همانندهای زیادی دارد، می

بیان آرزو و حسب حال   آورد و برای مادر، شود و برای کودک، آرامش و خواب را می با وزنِ بیت خوانده می

خورد که قبر پیامبر )ص( را نتتتتوانتتتسته   را. مادر در این الالیی که در حقیقت دوبیتی بوده است، حسرت می

ساقی کوثر    ضا )ع(   -حضرت علی )ع( -زیتتتتارت کتتتتند و  ست و نیز قبر امام ر شتم در   -را ندیده ا امام ه

جو در متون  و، زیارت نکرده استتت. با جستتت و مشتتهد را که آرزوی اکثر مادران ایرانی استتت  -خراستتان

ها را در میان آثار منصوب به شاعران معروفی چون باباطاهر    گونه الالییتوان برخی از اینغیرشفاهی حتی می 

 همدانی مشاهده کرد.

  فها مقاصدی داشته و دارند و برای رسیدن به هدباشند، از بیان الالییها که عموماً مادران میراوی الالیی

برند. این نکته در همۀ ها و حاالت و تصتتاویر گوناگون و متنوعی بهره میخود، از موضتتوعات، شتتخصتتیت 

سان دیده می  الالیی سان و غیرخرا صادخ همایون که      شود؛ مثالً در الالیی های خرا شده توسط  های گردآوری 

 خوریم:آمده، به این الالیی برمی های محلی فارسترانهدر کتاب 

 الال الییالالالال 

 الالالال الال الیی

 برو لولوی صحرایی

 خواهی؟تو از رودم چه می

 که این بچه پدر داره

 دو قرآن زیر سرداره

 دو شمشیر بر کمر داره
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 (.۵۱: 1۸۳1دو خنجر زیر سر داره )همایونی، 
برد شود، هدف اصلی مادر، خواباندن کودک است و اما چون کودک خوابش نمی   طور که مشاهده می همان

ست، علت بی    سی به وجودش آمده، مادر که راوی الالیی ا  شود که او خوابی کودک را یافته و متوجه میو تر

ترستتد. از این رو، به فرزندش آرامش و قوت  می« لولوی صتتحرایی»آرامش ندارد و از موجودی تخیلی چو 

ی  دا مادر با درماندگی از لولویترساند. ابتدهد و به این صورت شخصیت خیالی لولوی صحرایی را میقلب می

گذاری که او دور از  گذاری، چرا نمیکنی و به حال خود نمیپرستتد که چرا فرزندم را رها نمیصتتحرایی می

ساندِن آن موجود خیالی، به فرزندش دلگرمی         ضمن تر سپس  سناِک تو، به خواب برود؟ و  خیال و کابوِس تر

  -حتی اگر در خانه و نزد مادر و فرزند نباشتتتد-در این جهان دهد که پدر پشتتتتیبانِ توستتتت و بودن پدر می

ما و موجب گریز موجودات موحشتتتی چون لولوی صتتتحرایی استتتت. عالوه بر این      یدبخش دل  که بر  ام

  بخشبودن پدر تأکید شتتده، از وجود قرآن در زیر ستتر فرزند به عنوان حافظ او و ایمنیوجودداشتتتن و زنده

ده است. مادر با اعتقاد دینی و ایمانی خود، قرآن )یا به قول این الالیی، دو  جسم و روح کودک سخن گفته ش   

سر( کودکش نهاده تا او هم   سر )یا باالی  چون قرآن و همراه قرآن، از هجوم هر  جزء یا دو جلد قرآن( در زیر 

و چون لولوی   دارنده( کودک است کشی، نجات یافته، در امان باشد. قرآن، حِرز )= نگه  موجود شرور و انسان  

رآن  که قگریزد، از شنیدن نام قرآن و این می« بسم ا) »که از « جن»چون صحرایی با ایمان و دیندار نیست؛ هم  

گریزد. این انتظار و باور مادری استتت که کودک  و خدای قرآن و مالئک آستتمانی محافظ فرزند هستتتند، می 

دهد و به پای او و برای آرامش او، انش پرورش میها در شتتتکم مراقبت کرده و اینک با شتتتیرۀ جخود را ماه

 ماند.ها را بیدار میشب

نِد قرآن از کودک، بر                خداو یت قرآن و  پدرداشتتتتن کودک و نیز حما به  ید  تأک مادر عالوه بر  مه،  در ادا

شجاعت و توانایی کودک تأکید کرده، به ترساندن لولوی صحرایی و امید و دلگرمی بخشیدن به طفلش ادامه       

ست از         یم ست دارد و هر لحظه ممکن ا سته و دو خنجری که دمِ د شیری که او بر کمرش ب شم دهد و از دو 

عالوه، بودن خنجر یادآور این باور کند؛ بهآنان برای دفاع خود در برابر هر موجود شروری استفاده کند، یاد می

 ز محیط زندگی است.های خبیث و موجودات پلید ااست که فلزات، موجب دورشدن چشم بدو روح

استتت که دو یا  « ما دو تا برادریم»های کودکان، متن نستتبتاً کوتاهی های منظوم شتتفاهی بازیاز جمله متن

«  برادر»خوانند. این متن هرچند به پسران تعلق یافته؛ ولی توسط دختران نیز با تعویض کلمه چند نفر آن را می

 شود.خوانده می« خواهر»به 
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 روند:خوانند و راه میاند، میکه دست بر گردن هم انداختهکودکان در حالی 

 ما دو تا برادریم

 از کربال آمده ایم

 آب زمزم خورده ایم

 (*1۸۳۲زم/ زم/ زم )سلطانی، 

 

 ینند.  نششود، بالفاصله هر دو نفر روی زمین میو هنگامی که مصراع پایانی به صورت متقاطع خوانده می

شتتود. تعداد دفعات و تکرار بازی هم وابستتته به  طابق با افراد بازیکن متفاوت میدر این متن م« دو»عدد 

صی با هم دارند، خوانده می      صمیمیت خا ست. معموالً این متن میان افرادی که  شود و افراد به  تمایل افراد ا

 کشد.یبازی مها را به سوی هم و به سوی این شوند؛ بلکه دوستی قلبی آنها یارگیری نمیصورت دیگر بازی

شاهده می   همان ضمون متن م شیعه   -شود، عقاید دینی  طور که از م صه  ست. کربال،      -خا شاخص ا در آن 

سین       شهادت مظلومانۀ ح سالم به جهت  م(  ۱۳۱متوفی خ/  ۱1طالب )ع( )ابیبنعلیبنسرزمینی که در تاریخ ا

شت          سالروز آن حادثه ده سبت  ست و به منا سیده ا شهرت ر سال به  بنا به -ه در نهم و دهم ماه محرم بار، هر 

سلمان و به  -سال قمری  سر جهان، به      مردم م سرا شیعیان در  صوص  سم عزاداری برگزار   خ ویژه در ایران، مرا

شیعیان در           کنند. کربال به جهت آنمی سیاری از  ست. ب شیعیان ا ست، مورد توجه  سین )ع( ا که مدفن امام ح

ب      ایران عالقه  ند  به این آرزو          مند و آرزومندند بتوان مام حستتتین )ع( را در کربال زیارت کنند. آنان که  ارگاه ا

 شوند.مفتخر می« کربالیی»رسند، به لقب می

شینی کودکان      در متن کودکانه مذکور، این آرزوی بزر  ست؛ آرزویی که در اثر همن ساالن انعکاس یافته ا

 اندک راه یافته است.ز اندکساالن در مجالس تعزیۀ امام حسین )ع(، به دل ایشان نیبا بزر 

سعودی و در محدودۀ کعبه     با توجه به این ستان  شمه و چاه زمزم در عرب سلمانان جهان قبله–که چ   –گاه م

آید که چرا در این متن، نام زمزم و کربال، با وجود فاصلۀ زیاد با هم آمده است  قرار دارد، این پرسش پیش می

ایم. شاید بتوان این پرسش را چنین پاسخ داد که     رفته و آب زمزم خورده و چنان بیان شده که: به دیدار کربال 

اند، در راه برگشتتت، از  شتتدهمی« حاجی»اند و رفتهعموماً مستتافران ایرانی که پیاده و از راه زمین به کعبه می

، تن به کربالاند. بنابراین، رفشتتدهمی« کربالیی»و هم « حاجی»اند و از این جهت هم گذشتتتهمستتیر کربال می

 منافاتی با نوشیدن آب زمزم ندارد.
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گفتنی استتتت که زمزم و چگونگی پدیدآمدن آن، از وقایع مهم و مورد توجه بستتتیاری از ادیان از جمله            

و دهخدا،   ۲۲۱: 1۸۱۱مسلمانان است؛ زیرا به زمان ابراهیم )ع( و فرزنداش اسماعیل منصوب است )یاحقی،       

   : ذیل زمزم(.1۸۳۲

 

 کجایی؟ پری خانم

ا/  زنیم/ سیصد/ ت  َد/ بی/ سی/ چل/ پنجا/ شص/ هفتاد/ هشتاد/ نود/صد/ حاالکه/ رسید/ به صد/ تا/ ما/ می       

شُکلی/ باش/ کنار/ باش     ضر/ باش/ دس مالِ/ آ/ بی بر/ دار/ پراز/ گال/ بی بر/ دار/ آش/ ماش/  پری/ خانم/ حا

 (*1۸۳۲)سلطانی، 

 

 گیری. نتیجه۳

شاهده می این متن انتخابِ یار می تحلیلووقتی به تجزیه سوم به     پردازیم، م سمت آغازین آن را اعداد مو کنیم ق

شکیل داده  صد، یک     تا زیاد میدهتااند. این اعداد که دهاعداد گره ت صد را دربرگرفته و از  اره به  بشود، فقط تا عدد 

حاال  »اند، و بنابراین، بعد از جملۀ ویندهگویی از طرف دیگرانی است که در مقابل گ« صد»پرد. رسیدن به سیصد می

شدن این پارۀ   با تمام«. سیصدتا  »گوید: برد و می، عددی برتر و با فاصلۀ دویست رقمی را نام می  «که رسید به صدتا  

 شود.نام برده می« پری خانم»متن، از 

(، مظهر زیبایی  1۸۱۳راپ، های فولکلوریک است )پشخصیتی کهن و رازآمیز در میان قصه « پری»که جدا از این

گیرد  به قرار میحد و اندازه، گاه به عنوان مشبّه (. از این رو، برای بیان زیبایی بی1۵1: 1۸۱۱و جمال است )یاحقی،  

شبیه می  شده و      و فرد را به پری ت سم تعدادی از دختران ایرانی  ضوع بوده که پری، ا کنند. قطعاً به جهت همین مو

شان انتخاب کرده و می والدین این نام را بر سیار زیبا گاهی نیز به   ای فرزندان کنند. هرچند از این موجود رازآمیز و ب

سان و دیگر نقاط ایران          شده )همان(؛ اما امروزه در فرهنگ مردم خرا شخصیتی منفی در متون قدیمی یاد  صورت 

شود، تنها در این موقع است که    ه میگفت« جن و پری»آید و می« جن»نام منفی نیست، مگر هنگامی که همراه با نام  

گونه که در کتاب  : ذیل پری(. همان1۸۳۲شود )دهخدا،  ردیف با جن و مزاحم آدمیان قلمداد میپری موجودی هم

سی،    نیز دیده می عجاب المخلوقات شخصیت    (، باورهای مردم در دوره1۸۵۵شود )تو سازندۀ  ها و های مختلف، 

 بوده است.موجودات عجیب الخلقۀ فراوانی 

  -که یادآور یک نوع بازی کودکانه همراه ترانه است  دستمالِ آبی پر از گالبی در متن مذکور، عالوه بر این 
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خوانند و عبارتی موزون دارد: ترها میترها برای کوچکیادآور چیستتتتانی استتتت که گاه بزر  -تخم گندیده

راه های آبی هم ستارگان است. بی  و مراد از گالبی« آسمان »که پاسخ این چیستان   « دستمال آبی، پر از گالبی »

چون که بتواند ستارگان آسمان را هم  و رازآمیزی شخصیت او و این  « پری»نخواهد بود که بین آن باور کهن از 

ست     شی دیگر، به ج ستمال آبی برچیند و با خود ببرد، ارتباطی بیابیم و در پژوه صیت      جوی این کهنود شخ

 .ای برخیزیماسطوره

 نامهکتاب
. تهران: شتتورای  گذری در ادبیات کودکان (.1۸۵۵، مهدخت. )آبادیدولت، توران و )خمارلو( ایمن )آهی(، لیلی؛ میرهادی.1

کتاب کودک.

روز.: تهران. کاشیگر(. م )ترجمۀ. پریان هایقصه شناسیریخت. (1۸۱۳والدیمیر. ) پراب،.۲

شگاه تهران.تهران: دان ها.یشت(. 1۸۵۱پورداوود، ابراهیم. ).۸

. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  اپ دوم. چالالالال گل الله(. 1۸۱۱) ، شتتهال.تذهیبی، ستتهیال و شتتجاعدوستتت .۵

نوجوانان.

 کتاب. نشر و ترجمه بنگاه: تهران. ستوده منوچهر اهتمام به. المخلوقاتعجایب. (1۸۵۵احمد. ) محمودبن محمدبن توسی،.۵

 . تهران: شورای کتاب کودک.ادبیات کودکان ۀقاله دربارم ۸۱ (.1۸۱۸. )جعفرنژاد، آتش.۱

. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،.سخنی درباره ادبیات کودک و نوجوانان (.بی تا)حکیمی، محمود .۳

 .ناها(. تهران: بیها و متلافسانه لد اول:)ج های کردیها و بازینامهها، نمایشافسانه (.1۸۱۱)درویشیان، علی اشرف .۳

.. کرمانشاه: یادمحمدکتاب کودکان و نوجوانان (.1۸۵۳. )اشرفیشیان، علیدرو.۱

نامه. لغت مؤسسه تهران، دانشگاه: تهران(. جدید ویرایش. )نامهلغت. (1۸۳۲اکبر. )علی دهخدا،.1۱

 . تهران: امیرکبیر.امثال و حکم(. 1۸۱۸اکبر. )دهخدا، علی.11

جا: شرخ.. بیادبیات کودکان ۀپژوهشی اجمالی در زمین (.1۸۵۵. )رازانی، بهمن.1۲

  مطالعات. (خراستتانبندی نظم شتتفاهی کودکانطبقههای کودکان )مطالعۀ موردی: (. انواع ترانه1۸۱۲رستتولی، جواد. ).1۸
.۵۸-۳۲، ۳پیاپی (، ۲) ۵، ادبیات کودک

. تهران: شورای کتاب کودک.مقاله دربارۀ ادبیات کودکان 1۳ (.1۸۱۸. )سهراب )مافی(، معصومه.1۵

 تهران: سروش. سوم.. ویرایش عقاید و رسوم مردم خراسان .(1۸۱۸). اده، ابراهیمشکورز.1۵

 . تهران: شورای کتاب کودک،  کودکان و نوجوانان ۀنامفرهنگ(. 1۸۳۱. )شورای کتاب کودک.1۱

 . تهران: شورای کتاب کودک.ادبیات کودکان رۀنکاتی دربا(. 1۸۵۱ک. )شورای کتاب کود.1۳

. شیراز: مؤلف.های محلی آبادهبازی(. 1۸۱۱). صداقت کیش، جمشید.1۳
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 انتشار. سهامی شرکت: تهران. جلد اول .قرآن از پرتوی. (1۸۵۱سیدمحمود. ) طالقانی،.1۱

 .۱۱-111(، 1-1۲ه، )مردم گیا .(. جشن نوروز و سرودهای نوروزی در افغانستان1۱۱۳). عابداف، داداجان.۲۱

.  ران: فردوس. تهیات کودکانبآشنایی با اد (.1۸۳۳). پور، منوچهرعلی.۲1

 معاصر. فرهنگ: تهران .قرآن موضوعی فرهنگ. (1۸۱۵خرمشاهی، بهاءالدین. ) و کامران فانی،.۲۲

 جیبی.: تهران. مول ژول تصحیح. شاهنامه. (1۸۱۸ابوالقاسم. ) فردوسی،.۲۸

 تهران. دانشگاه: تهران (.کهن ایران فرهنگ از بخشی) فروری جهان (.1۸۵۵بهرام. ) وشی،فره.۲۵

 .۱1-1۵۲(، ۸) ،تاریخی هایبررسی ها.آریایی معتقدات در آن نقش و شیر. (1۸۵۵هانگیر. )ج مقامی، قائم.۲۵

جلد  . (1۸۱۱وطیت تا شر تاریخ ادبیات کودکان ایران )ادبیات کودکان از م (.1۸۳۱، زهره. )قایینی و محمدی، محمدهادی.۲۱

 .. تهران: چیستاسوم

.  دوم لدج (.1۸۵۱تا  1۸۱۱یات کودکان ایران )ادبیات کودکان از تاریخ ادب(. 1۸۳۱، زهره. )قایینیو  محمدی، محمدهادی.۲۳

   .تهران: چیستا

 ایران. آب ملی گنجینۀ: تهران. (شناختیمردم پژوهش) ایران در آب و انسان. (1۸۳۱محمد. ) میرشکرائی،.۲۳

 .  قمشهد: محق. زورآباد جامفرهنگ مردم زورآباد جام.  (.1۸۳۸. )دوست، محسنمیهن.۲۱

  گاهدانش  اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ   تهران:. خورشید  و شیر  و ایران بیرخ تاریخچۀ(. 1۸۵۵. )حمید نیرنوری،.۸۱

 تهران.

 دهخدا.: تهران. نادرزاده( بزر  )ترجمۀ. میترا آئین. (1۸۵۵مارتن. ) ورمازرن،.۸1

 نا.. تهران: بیاوسانه (.1۸1۱. )هدایت، صادخ.۸۲

 نا.بی. تهران: چهار افسانه (.1۸۳۵. )هدایت، صادخ.۸۸

 .تهران: امیرکبیر های پراکنده.نوشته (.1۸۸۵. )هدایت، صادخ.۸۵

 مریم دانایی برومند. تهران: نگاه. ه:. گردآورندصادخ هدایت ۀشدهای فراموشنوشته (.1۸۳۱. )هدایت، صادخ.۸۵

نا.. شیراز: بیهای محلی فارسترانه (.1۸۳1. )همایونی، صادخ.۸۱

. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات    ر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی   فرهنگ اساطی (. 1۸۱۱یاحقی، محمدجعفر. ) .۸۳

 فرهنگی سروش.

 

 فهرست اسامی راویان

شدۀ نویسندۀ مقاله   گردآوری و ثبتشفاهی   هاییادآوری: مواردی که در متن مقاله با عالمت * مشخص شده، نقل  
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 از این راویان است.

 

ستتال  نام

 ثبت

 شغل سطح سواد سن شهر

 دانش آموز اول راهنمایی 1۲ شیروان 1۸۳۵ انی، سمیراآقاخ

 دانش آموز پنجم دبستان 11 شیروان 1۸۳۵ خانزاده، زهرا

 استاددانشگاه فوخ لیسانس ۸۵ مشهد 1۸۳۲ رسولی، جواد

 دانش آموز دوم دبیرستان 1۱ مشهد 1۸۳۲ سلطانی رضوی، احسان

 مربی/مادر دیپلم ۸۲ مشهد 1۸۳۱ سلطانی رضوی، مریم
 دانشجو دانشجو 1۱ فاروج 1۸۳۵ عطاران، مریم

 کشاورز بی سواد ۵۱ کلیدر 1۸۳۳ کلیدری، دوست محمد

 دانشجو دانشجو ۲۱ سرخس 1۸۳۱ معتمدالشریعتی، مریم

 معلم فوخ لیسانس ۸۳ قائن 1۸۳۵ نبوی آبیز، حسین

 

 استاددانشگاه فوخ لیسانس ۱۱ اسفراین 1۸۳۱ همایونفر، بابا

 

 

  



 

ا )گروه سنّی الف و ب( ب یت شاعر بر نوع بیان مفهوم معنوی همدلی و محبت در شعر کودکتأثیر جنس

 تکیه بر آثار تعدادی از شاعران
 

 1زادهاعظم رفیع 

 چکیده

تحلیلی، مفهوم معنوی همدلی و محبت را در محتوای در این پژوهش با روش توصیفی

 شعبانی، جعفر ابراهیمی، افسانه شصت اثر از شش شاعر زن و مرد )ناصر کشاورز، اسدا)

نیا، مهری ماهوتی( در گروه سنّی الف و ب، بررسی کرده و تأثیر نژاد، شکوه قاسمشعبان

ایم. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جنسیت را بر نوع توصیف این مفهوم نشان داده

جنسیت شاعر بر نوع توصیف مفهوم همدلی و محبت در شعر کودک است. نتایج 

سوم اشعار هر دو دهد که مفهوم همدلی و محبت در بیش از یکآمده نشان میدستهب

شود؛ امّا از نظر عمق و نوع بیان آن، زنان بیش جنس، تقریبأ به طور یکسان مشاهده می

-از مردان به توصیف مفهوم همدلی و محبت در روابط اجتماعی فردی و جمعی پرداخته

 د. ان

 

 گروه سنّی الف و ب، محبت، همدلی ،شعر کودک جنسیت شاعر، کلیدواژه:

 

 . مقدمه1

سیت یکی از ابعاد پایه       شه در تفاوت     جن سان است که از یک سو ری   های فیزیولوژیک و ازای هویت ان

ن هر فرد  آزبان یکی از رفتارهایی استتت که از طریق کاربرد ستتوی دیگر، ریشتته در ستتاختار اجتماعی دارد.  

ای صتترف، زنانه یا  توان گفت که یک زبان به گونهگاه نمیستتازد؛ اما هیچشتتکار میهویت جنستتی خود را آ

ست    ست؛ بلکه عوامل مختلفی از جمله عوامل زی شناختی، موقعیت اجتماعی و فرهنگ غالب جامعه،   مردانه ا

 شود.  های زبانی میموجب ایجاد تفاوت

سیت هر جامعه از زنان و مردان انتظار دارد که نقش صی    های جن یا الگوهای رفتار، تعهدات و امتیازات خا

شناسان عقیده    (. بعضی از جامعه ۲۳۱: 1۸۳۳ایفا کند )رابرتسون،   ،رسد را که مناسب برای هر جنس به نظر می 

فاوت  ساز رفتارهای متهای ژنتیکی متفاوتی دارند که زمینههای بیولوژیک یا برنامهریزیزن و مرد برنامه»دارند 

 که جویی و تستتتلط استتتت، حال آنها به ستتتتیزهریزی بیولوژیک مردان موجب گرایش آننامههاستتتت. برآن

ستعد بچه ریزی بیولوژیک زنان آنبرنامه شدن و مراقبت از کودکان کرده و برانگیزانندۀ حس عاطفی   ها را م دار
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 (.1۵: 1۸۳۱)گرت، « ها استآن

ها را  های اجتماعی آنای استتت که ارزشان پدیدهای که باشتتند، زببه هرحال زنان و مردان در هر جامعه

وارۀ زبان مردانه شتتامل  طرحدهد. های جنستتیتی زنان و مردان امکان بروز میدهد و به انواع نقشبازتاب می

جویی، رقابت طلبی، حمایت، استتتتقالل، فعالیت،  مواردی استتتت که در الفاظ آن تنفیذ قدرت، منطق، ستتتتیزه

وارۀ زبان زنانه شتتامل مواردی استتت که در الفاظ آن بیان احستتاستتات،    ود و طرحشتتتولیدکنندگی دیده می

سیب  برداری، منفعلفرمان ستگی، آ صرف  بودن، واب ضعف و م ستفنس  کنندگی دیده میپذیری،  :  1۱۱۱، 1شود )ا

کند  میاب در متن حکایت ذروی و ریزبینی و ایجاد تالطم جنویسی از انعطاف و میانهزنانهدر عین حال،  (.۱۵

ست آن   گیرد که مردانهو بیان تجربیاتی را پی می سی قادر نی صل،  نوی (.  ۱۱-۱۵: 1۸۳۱ها را برآورد )محمدی ا

ست. اکنون         صویرکردن ذهنیات این دو جنس ا ضه و ت صیف محلی برای عر شعر کودک، تو سش این    در  پر

 عر پیوند دارد؟شود، چه اندازه با جنسیت شاتوصیفاتی که در اشعار کودک استفاده میاست 

 

 . پیشینة تحقیق۲

ند.  اهایی را انجام دادهها بررستتیگران دربارۀ تأثیر جنستتیت نویستتندگان، بر نوع آثار آنبعضتتی از پژوهش

نامۀ خود ارزیابی کرده  را در پایان های شتتعر زنان و تفاوت آن با شتتعر مردان ویژگی( 1۸۳۵طاهره صتتادقی )

آمده نشان داده است که مردان به طبیعت    دست نتایج بهر کودک نیست،  است. اگرچه این پژوهش در حوزۀ کا 

ترند و به اصول و آداب   اند. زنان در بروز احساساتشان راحت   های گوناگون آن بیشتر از زنان پرداخته و جلوه

در  رو در سطح زبانی، مردان شاع  بندی بیشتری دارند. زنان شاعر، اهل مفاخره نیستند    اجتماعی و مذهبی پای

 تر هستند.آفرینی خالخترکیب

صرا) حاجی )  سیت برای کودکان ایرانی ( »1۸۳۲ن ست. در این مقاله   « نقش الگوهای جن را مطالعه کرده ا

صاویر متنوع از شخصیت         ست که کودک و نوجوان ما از دریافت ت سنده به این نتیجه رسیده ا نانه و های زنوی

ش      سان ر شرایط و موقعیت یک شان بروز می   د میمردانه که در  ستعداد سندۀ     کنند و ا ستند. نوی کند، محروم ه

 داند.  مقاله، بخشی از این آسیب را ناشی از ساخت جامعه می

ضایی )  سی زبان ایران       ( »1۸۱۱مرجان ر صر فار شاعران معا سیت بر رویکرد    اینامهرا در پایان« تأثیر جن

ست.   سیت بر ا ارزیابی کرده ا شعر به   ها و عبارتنتخاب واژهوی در پی مطالعۀ تأثیر جن ست که در  کار  هایی ا
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     111     ...تأثیر جنسیت شاعر بر نوع بیان مفهوم معنوی همدلی و

شگانی زبان، واژه می ستۀ       های بهرود، به این منظور، با عنایت به فرانقش اندی شاعر برج شعر چهار کاررفته در 

معاصتتر )احمد شتتاملو، ستتهراب ستتپهری، فروغ فرخزاد و ستتیمین بهبهانی( را بررستتی کرده استتت. یکی از   

و « شراب و می »های معنایی هایی که در حوزهش یاد شده، این است که زنان از اسم   آوردهای مهم پژوهدست 

قرار  « هامکان»و « جانوران»معنایی  هایهایی که در حوزهشوند و مردان از اسمبندی میطبقه« عشق و دوستی»

 اند.  گیرند، بیشتر استفاده کردهمی

ی اخوان ثالث را از منظر جنستیت مقایسته کرده استت.     ( اشتعار فروغ فرخزاد و مهد 1۸۱۲زهرا قنواتیان )

های زبان زنانه و مردانه در زبان شعری فروغ فرخزاد و مهدی اخوان   حاصل کار نشان داده است که مشخصه      

ثالث متمایز استتتت. بنابراین، منشتتتأ ایجاد عامل جنستتتیت در زبان گفتاری و نوشتتتتاری افراد، قراردادی،                

 فرهنگی است.       -و اجتماعی شناختیروان-شناختیزیست

 . هدف و روش تحقیق۳

شاعر بر چگونگی ابراز مفهوم معنوی هم    سیت  ت  دلی و محبهدف از این پژوهش دریافت میزان تأثیر جن

ای و استتنادی  خانهتحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتاب -در شتتعر کودک استتت. روش تحقیق توصتتیفی

   است.

ای  هشده در سال  ر شعر شش شاعر زن و مرد بررسی شد. شاعران انتخاب       بر این اساس، تأثیر جنسیت د   

شده  1۸۵۲تا  1۸۸۱بین  سروده    اند. همۀ آنمتولد  صت اولین  ش های خود را برای کودکان به ها در اوایل دهۀ 

سانده  شهوربودن آن   اند. مهمچاپ ر شاعران م شعر     ترین دلیل انتخاب این  شاعران در حوزۀ  سبت به بقیۀ  ها ن

که هر شش شاعر منتخب تقریباً در یک جایگاه قرار داشته و از سردمداران شعر کودک       ودک است. دیگر آن ک

 روند.بعد از انقالب اسالمی به شمار می

 شده از این شاعران به قرار زیر است:های انتخابکتاب

های پاکیزگی،  ها، ترانهلیجا، برای کالس اوکند، از آسمون تا این آن مرد بازی می(: 1۸۸۱) جعفر ابراهیمی
 .های خواب و خیال، یک دانه گردو، چیستم من، شعر دعا، عروسیه عروسی، کالغ تشنه، گل آیینه قرآنترانه

سم   سه، ترانه بازی :(1۸۸۵نیا )شکوه قا شق     ها جورواجورند، به خاطر خرو سبز و آبی، خاله ریزه و قا های 
 .ستاره، قطار قطار مورچه، کالغه به خنده افتاد، ماه و ماهی سحرآمیز، دست کوچولو پا کوچولو، شب آمد و

شعبانی )    سدا)  سبز درخت، ترانه   باغ نق :(1۸۸۳ا شی، پرچم  سته گل بود، خدا     ا سنی یه د های بابایی، ح
خدای مهربان، دنیای من رنگارنگ، رنگین کمان کودکان، روستتتای من دوستتتای من، گل آمد بهار آمد، ماه نو  
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 .نگاه نو

دندون، آب بابا نان، آقا تریلی، انجیر، این چیه؟، چه دنیای قشتتتنگی، داداشتتتی بی :(1۸۵۱ری ماهوتی )مه

 .کلوچه و مورچه، من جوجه شدم، مورچه خانم، مهمان بابا

 ،آب بابا ماما، آسمان دریا شد، از بر  گل بهتر، رفتم باال انار بود، سبزتر از درخت :(1۸۵1ناصر کشاورز )  
به چه زیبا، ماهی به من آب داد، موهای  های بابا بهاهه فکر گل و گیاهه، گربه به من میو داد، گلکدو چه م کله

 .شش متری

آفتاب مهتاب چه رنگه، آی زنگوله آی زنگوله، ابر اومد باد اومد، اتلک تی   :(1۸۵۲) نژادافستتتانه شتتتعبان 

سی گرگه می تتلک، جم شکوفه   آد، دوجمک بر  خزون، دار دار خبردار، دس د شم دو ابرو،  های برفی،  تا چ
 ؟  کالغه کجاست

 دلی و محبت. هم1. ۳

دلی و دوستی را   خواهد حس همشود. شاعر می  دلی استوار می گاهی عنصر اصلی شعر بر محبت و هم        

چرخد و شتتود؛ پیرامون آن میدل میدلی، من شتتاعر با شتتی همراه و هم در حالت هم»در کودک برانگیزاند. 

شود تا شاعر احساس و    جوشی با طبیعت موجب می دهد. احساس هم روحی خود را به شی تسری می  حالت 

 (۳1: 1۸۳۱)فتوحی رودمعجنی، « آگاهی خود را به شی انتقال دهد

شیدن به انواع هم این مقاله برای نظم شاعران زن و       دلی، آنبخ ساس  ضوع و نوع بیان اح ساس مو ها را برا

 :بندی کرده استمرد طبقه

 

 دلی و محبت بین مادر و فرزند. هم1. 1. ۳

شعارشان با مادر پیوند عاطفی زیادی برقرار می           برای   اندها سعی کرده کنند. بیشتر آن شاعران مرد در ا

 دادن محبتشان، مادر را به بهترین چیزی که در ذهن دارند، تشبیه کنند:نشان

ای زیبا/ هم خوب هم زیبا/ هم مهربان  پر از لبخند/ با چشتتتمه ها/ باغی   تو مثل یک باغی/ باغی پر از گل     »

 (.۸ :1۸۱۸)ابراهیمی، ...« هستی/ در خانۀ ما تو/ یک آسمان هستی/ 

 یا:

  «پاشه/.../ وقتی کامله شکل یه زنه/ آن زن زیبا/ مامان منه  ماه مهربون/ هرچی که باشه/ برای همه/ نقره می »

 (.۸۲ :1۸۳۵)شعبانی، 



     111     ...تأثیر جنسیت شاعر بر نوع بیان مفهوم معنوی همدلی و

 یا:

 (.1۸۳1:1۱)شعبانی، « کوچه/ شکوفه باران شده/ .../ همیشه مثل مادر/ با همه مهربان است/... درخت پیر»

شتر با مادر خویش هم    شتر از حد       دلی کرده و ابراز میشاعران زن، بی شان بی سعی و تالش مادر دارند که 

 توان اوست:

،  دار دار خبردار)شعبان نژاد،  /... « دار/.../ شسته شده با صابون/ خسته شده مامان جون      پیرهن سبز گل ».../ 

1۸۳۱: 1۳.) 

 یا:

 (.۲ :1۸۳۳نیا، )قاسم...« کاله قرمزم کو/ همون که مادرم بافت/ چه زحمتی کشید او/ »

 یا:

 (1۸۳۲:۵نیا، )قاسم...« مادر مهربونم/ رفته به یک مغازه/ برای من خریده/ لباس خوب و تازه/ »

 یا:

د/ با  آته که سبزی بخره/ حاال کجاست پشت دره/ مامان جونم صداش می    مامان کجاست/ رفته بیرون/ رف »

 (.1۵ :1۸۱۱نژاد، )شعبان« آدهای آش میسبزی

 های او باشد:تواند راهی برای سپاسگزاری از محبتابراز محبت و بوسیدن مادر می

عالمه گل/ من      دار و خوشتتتگل/ اندازۀ من/ دور و برش بود/ یک   مامان من دوخت/ یک دانه دامن/ چین     »

  :1۸۱۱)کشاورز،  « مثل بلبل/ در آن همه گل/ پوشیدم آن را/ خوشحال و خندان/ یک بوس کردم از لپ مامان  

1۲.) 

نه که گش جا کنار سفره/ منتظرت نشستم/ هنوز غذا نخوردم/ با این   الو مامان کجایی/ تو راهی یا اداره/ این»

 (.۲1: 1۸۳۳نیا، )قاسم« س کنمهستم/ ..../ می خوام که قبل از غذا صورتتو بو

نژاد این محبت مادرانه را به خوبی در این شعر هر کودکی از نگاه مادرش زیباترین موجود دنیاست. شعبان

 نشان داده است:

  :1۸۱1نژاد، )شعبان« گه چه ماهه/ خریده باز مامان جون/ یک گل سر براشونموهای من سیاهه/ مامان می»

۵.) 

ی کودک  دلنیا در این شعر این محبت و هممحبت فرزند به مادر نیز ستودنی است. قاسم در مقابل شعر باال

 خوبی نشان داده است:با مادرش را به
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ام  خوکنی به حرفامون/ میگه هرجا باشی/ گوش می خدا خدای مهربون/ که هستی توی آسمون/ بابام می  »

 (۸ :1۸۳۲نیا، )قاسم« یض شده/ خوبش بکن همین حاالآد تا اون باال/ مامان من مربا تو حرف بزنم/ صدام می

 دلی و محبت بین پدر و فرزند. هم۲. 1. ۳

 دلی با پدر به خاطر شغل طاقت فرسای او:هم

)شتتعبانی،  « گیره/...آد به خونه/ فوری خوابش میره/ شتتب که میبابا جونم چوپونه/ با گله صتتحرا می»

1۸۱1: 1۱.) 

 یت از شغل پدر. ابراز محبت و رضا۳. 1. ۳

ه  گردبابام داره یه جارو/ اندازۀ یه پارو/ لباس رنگی داره/ کفش قشتتتنگی داره/ جارو تو دستتتت بابا/ می          »

 (.۵ :1۸۱1)ابراهیمی، « شه خیابون/ با جاروی بابا جونها را/ تمیز میکوچه

 یا:

)ابراهیمی، « خنده... می گه و آد به خونه/ هی می  بابا جونم چه کاره استتتت/ بابام یه کارمنده/ وقتی می           »

1۸۱1: ۲) 

 اند:شاعران زن عواطف بیشتری را در ارتباط با پدر نشان داده

سی در می    » صالً/ هر ک ی/  گه تو رفتگم بابامه حتماً/ مامان میزنه/ میصبح تا حاال بابا جون/ ندیدمت من ا

 (.۱ :1۸۳۳نیا، م)قاس« خوام بابا جوندنبال یک لقمه نون/ من خودتو دوست دارم/ نون نمی

 یا:

 (.11 :1۸۱1نژاد، )شعبان« های من که زیباست/ رنگ دو چشم باباستچشم.»... 

 یا:

شک من می » شم بابا/ به اخمم افتاد/ گیلی گیلی ا شکم درآمد/    ریخت/ مانند باران/ تا چ کرد/ قلقلکم داد/ ا

 (.1۳ :1۸۱۱)ماهوتی، « همراه خنده/ خیلی ناقالست/ بابای بنده

 دارد:نژاد حس عاطفی خود را نسبت به پدرش ابراز میدر شعر زیر نیز شعبان     

«  خوردمبردم/ همراه اون میبابام کجاستتت ستتر کار/ باز موقع ناهاره/ بابام غذا چی داره/ کاش غذامو می»

 (.1۵ :1۸۳۱نژاد، )شعبان

 

 دلی و محبت بین کودک و اقوام. هم۴. 1. ۳
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 خاله

 شود:بودن او بیشتر در اشعار زنان مشاهده میربانداشتن خاله و مهدوست

این چه بود/ زنگ در/ آمده/ یک نفر/ کیست کیست/ خاله جان/ او که هست/ مهربان/ از همه/ بهتر است/  »

 (.۲ :1۸۱۱نژاد، )شعبان« مثل کیست/ مادر است

 یا:

سافره/ می .»... شعبان   « د/ زودی بره زودی بیادجا بره/ کاش خاله جون مثه باخواد که از اینخاله جونم م (

 (.۲۱ :1۸۱۱ نژاد،

 یا:

خوام بگم به خالۀ من/ رو صورتش/ یک عالمه خال داره/ از همونا/ که پینه دوز/ به روی هر بال داره/ می »

 (.۱ :1۸۳۳نیا، )قاسم« دوزیام/ مثل یه پینهام/ یواشکی یه روزی/ خاله جون/ خال خالیخاله

 یا:

  رنگ و زیبا/ خاله جان نزدیکبافد برایم/ ژاکتی خوشاست/ مثل مامان مثل بابا/ باز می خاله جانم مهربان»

 (.1۲ :1۸۳۸)ماهوتی، « جنگل/ رو به دریا خانه دارد/...

 دایی

 دلباز توصیف شده است:ودایی در شعر شاعران زن و مرد معموالً با محبت و دست

 (.1۱ :1۸۱1 نژاد،)شعبان« پیراهنم سفیده/ دایی برام خریده/...»

 یا:

 (.1۱ :1۸۱۲)کشاورز، ..« اومدم پایین چایی بود/ خرما برای افطار/ تو سفرۀ دایی بود/ »

 پدربزرگ و مادربزرگ

 داشتنی و با محبت هستند:پدربزر  و مادربزر  در اشعار هر دو جنس دوست 

 (.1۱: 1۸۳۳، )کشاورز...« ا/ دیشب پدر بزرگم/ آمد به خانۀ ما/ باز او مرا بغل کرد/ بوسید صورتم ر»

 یا:

نژاد،  )شتتعبان« مادربزر  خوبم/ دوباره آمد از راه/ خندید و در گوشتتم گفت/ تو خوشتتگلی مثل ماه/... »

1۸۳۱: ۳.) 

 شود:احساس رضایت از وجود مادربزر  به عنوان جانشین مادر نیز در شعر بعضی از شعرا دیده می
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 (.۲ :1۸۳۲نیا، )قاسم« مونه/...ونه/ مادربزر  خوبم/ کنار من میمونم تو خره اداره/ من میمامان می»

 عمه

 احساس صمیمت با عمه در شعر شاعر مرد:

 (1۲ :1۸۱۲)کشاورز، ...« اش/ رفته خرید تو بازار/ کله کدو با عمه»

 یا:

 (.۲ :1۸۱۲)کشاورز، « از عمه جونش امروز/ گرفته دونۀ گل/...»

 کند:شدن عمه را با کودک توصیف میبازیساس همشعبانی در شعر زیر با همین اح

ی  آعمه گلی/ عمه گلی/ مثل تربچه تپلی/ خوش اومدی به خونمون/ تو خیلی خوبی عمه جون/ پیشم می»

 (.۲ :1۸۳۳)شعبانی، « شی/...مثل پیشی/ هم بازی خودم می

 عمو

ست پر می  صیف   گرفتن از عمو لذتآید، هر دو جنس موافقند. هدیهبا این نظر که عمو معموالً د بخش تو

 شده است:

 (.1۳ :1۸۳۱ ،)کشاورز« آمد عمویم/ باز از زیارت/ سوغاتی آورد/ یک دانه ساعت/...»

 یا:

«  جم جمک بر  خزون/ عمو اومد به خونمون/ عمو اومد خوشتتتحال و شتتتاد/ به من کتاب قصتتته داد  »

 (.1۸ :1۸۱۱ نژاد،)شعبان

شگلی مثل ماه...   مادر بزر  خوبم/ دوباره آمد از راه» شم گفت/ تو خو شعبان « / خندید و در گو   آی نژاد،)

 (.۳ :1۸۳۱، زنگوله آی زنگوله

ریزه/  خونم/ همراه بابام/ آخه داداشتتی/ خیلی مریضتته/ دونه به دونه/ اشتتکاش میپاالم پولوم پام/ دعا می»

 (.۲۱ :1۸۱۲)ماهوتی، « گم خدایا/ دوستش داشته باش/ کاری کن امشب/ خوب بشه داداشمی

دیشتتب پدر بزرگم/ آمد به خانۀ ما/ باز او مرا بغل کرد/ بوستتید صتتورتم را/ مادر برای او زود/ یک چای  »

کرد/ با خنده باز از من/ پرسید در چه حالی/ کردم تشکر از او/   تازه آورد/ او خسته بود و پایش/ انگار درد می 

که من بخوابم/ اما میان قصتته/ خوابش گرفت و ینگفت/ تا اگفتم که خوب و عالی/ ... / او داشتتت قصتته می

 (.1۱ :1۸۳۳ )کشاورز،« دیدزد او داشت/ یک خواب خوب میخوابید/ لبخند می

 دلی نسبت به حیوانات. هم۵. 1. ۳
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 االغ

 داند که هیچ چیز برایش مهم نیست:احساسی میشاعر مرد، االغ را موجودی بی

ود/.../ او به ما شد نزدیک/ ناگهان گل را دید/ پوزۀ خیسش را / هی  جا برفته بودم گردش/.../ یک االغ آن»

 (.1۱ :1۸۳۵)کشاورز، « احساس/ گل زیبا را خورد/... به آن گل مالید/ آن خر بی

 کند و به او با محبت می نگرد:بودن او توجه میاما شاعر زن به کار مفید االغ و مهربان

«  شتتته نان ما/ جو مال کیستتتت/ االغ مهربان ما      دم و جو/ گندم می بره بدو بدو/ بارش چیه/ گن     بار می »...

 (.1۸ :1۸۳۱نژاد، )شعبان

 بزغاله

 دلی با بزغاله مطرح است:وخیز و همدر شعر شاعران مرد، شور و هیجان و افت

سرد/ پرد آنور/ هی میپرد اینای دارم/ از بر  گل بهتر/ هی میبزغاله» ... ور/ امروز او افتاد در جوی آب 

 (.1۱ :1۸۱۱)کشاورز، « / من یک کت کهنه/ فوری تنش کردم/....

 از نگاه شاعر زن، ساز و نی و آواز بزغاله برجسته شده است:

...« خونه/  زنه/ بزغاله با ستتتاز می    خونه/ چوپون براش نی می خونه/ قشتتتنگ و با ناز می    بزغاله آواز می  »

 (.۳ :1۸۳۲نیا، )قاسم

 جوجه

 اش:مرد نسبت به جوجه دلی و محبت شاعرهم

 (.1۵ :1۸۱۱)کشاورز، « ام مریض است/ تب کرده گمانم/ اشتها ندارد/ خیلی نگرانم/...جوجه»

  :1۸۳۳)شتتعبانی، ...« ای را دیدم/ گرفتم و بوستتیدم/ گفتم جوجۀ طالیی/ خیلی خیلی بالیی/ من جوجه»

1۱.) 

 است: داشتن جوجه، دائم نگران وجود گربهشاعر زن عالوه بر دوست

کشتته بو/ مون/ زرد و قشتتنگ و جیک جیکو/ گربه داریم تو خونمون/ دنبال اون میجوجه داره همستتایه»

سایه گه جیک و جیک و جیک/ گربه میجوجه می سر می گه میو میو/ هم سه/ داد می مون  شه گربه برو/... ر  «ک

 (.1۵ :1۸۳۱نیا، )قاسم

ست/ دنبال یک جو » ست/ جوجه خروس کوچولو/ داد می این چیه یک گربه که در کمین ا زنه  جۀ نازنین ا

 (.۲۱ :1۸۳۳)ماهوتی، « هاستقوقولی قوقو/ دم سیاهت لب باغچه پیداست/ خدا خودش مواظب جوجه
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 جیرجیرک

 کند:دردی میدلی و همشاعر مرد با جیرجیرک هم

سته/ نمی  » ش سته/ د  تونه پر بزنه بخونه/ چونیه جیرجیرک/ رو بر  گل ن شک واد خوب  خلش میکه بالش 

که می     به دعای من و        بشتتته و بخونه/ کاش  شتتتد بتونه/.../ خداجونم خداجون/ تو خیلی مهربونی/ گوش 

 (.۵ :1۸۱۸)شعبانی، « جیرجیرک کن/ به جیرجیرک کمک کن

کنند. این طرز فکر را در  ها دوری می حشتتترات موذی چندان مورد توجه زنان نیستتتتند و بیشتتتتر از آن     

 توان دید:اشعارشان نیز می

دوز از خواب پرید/ پروانه خیلی  جیرجیرکه چشتتماشتتو بستتت و وا کرد/ باغ رو پر از صتتدا کرد/ .../ پینه»

صدا کن/ برو کنار             سر و  سازتو بردار و برو/ کمتر  سو/ داد زد و گفت جیرجیرو/  سنجاقکه از اون  سید/  تر

 (.۱ :1۸۳1)ماهوتی، « مادرت الال کن

 زنبور

 زند:بور حشرۀ بدجنسی است که نیش میدر نگاه شاعر مرد زن

امروز زنبوری/ بدجنس و زرد آمد/ نیشتتم زد و نیشتتش/ بد بود و درد آمد/ .../ با خنده بابا گفت/ چیزی  »

 (.1۱ :1۸۳۳)کشاورز، « نشد بابا/ او دیده گل هستی/ بوسیده رویت را

 کند:داشتنی توصیف میاما شاعر زن، خودش را یک زنبور کوچولوی دوست

شستم/ بر دامن او     » شد و من/ زنبور کوچولو/ رفتم ن شیرین/ دادم به مامان/../ او گل  ی،  )ماهوت« یک بوس 

1۸۱۱: 1۵.) 

 کالغ

 تواند شیطنت کند:می« آقا کالغه»از نگاه شاعر مرد 

آقا کالغه/ یک سیب شیرین/ از روی شاخه/ انداخت پایین/.../ یک کرم بدشکل/ بر روی آن بود/ ترسیدم  »

 (.۱ :1۸۳۳)کشاورز، « را/ انداختم زود/ از جا پریدم/ مثل پرنده/ آقا کالغه/ زد زیر خندهآن 

 کند:  در نظر شاعر زن، کودک به کالغ با ادب محبت می

نژاد،  )شعبان« دمدم/ هرچی بخواد پنیر و صابون میگه سالم/ به این کالغ با ادب نون میبا قارقارش می»... 

1۸۱۸: ۵.) 

 کند:دلی میبا کالغ هم
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سیاه بی » ست/           کالغ  ست و ماه نی ستاره نی ستاره/  سمون/ رفته خبر بیاره/ از ماه و از  شیده به آ زبون/ پر ک

 (.11 :1۸۳۱نیا، )قاسم« چراغی توی راه نیست/ کالغ ما گم شده تو سیاهی...

 گربه

 کند:کند و به او کمک میدلی میشاعر مرد با گربه هم

،  )کشاورز « ای تو/ در برف و سرما/... دم در/../ مادر به او گفت/ لطفاً بفرما/ یخ کردهیک گربه امروز/ آمد »

1۸۱۱: ۳.) 

تری چون جوجه و ماهی است، بعضی که گربه خطری برای حیوانات کوچکدر شعر شاعر زن به علت آن

 زند:دلی با او از کمک به او سر باز میاز مواقع ضمن هم

شی می   » سی پی ست می میو ماهی میآد/ میو دس د ست می زنه/ داد میخواد/ به آب حوض د زنه/  زنم ج

 (.1۳ :1۸۱۸نژاد، )شعبان« رهره/ فوری به یک خونۀ دیگر میبیچاره از خونۀ ما در می

 گنجشک  

 ها را از ذهن گنجشک پاک کند:پرانیشاعر مرد در تالش است تا خاطرۀ آزارها و سنگ

من/ من دوستت هستم/ از من نترس اصأل/.../ فرقی ندارد که/ گنجشک      گنجشک جان با تو/ کاری ندارم  »

 (.1۸ :1۸۳۳)کشاورز، « با آدم/ پس دوست شو با من/ چون دوستت هستم

 کند:گر را برای گنجشک بازی میشاعر زن نقش مادری حمایت

خوام یه  گه جیک جیک/ میریزه/ گنجشتتکه میریزه/ روی پرش میگنجشتتکه کو رو دیوار/ بارون ریزه»

 (.۲۲ :1۸۳۱نژاد، )شعبان« چتر کوچیک

 یا:

«  دمدم/ ارزن و خرده نون میپره/ فوری غذا به اون می  شتتتینه هی می گنجشتتتکه پشتتتت پنجره/ هی می »

 (.1۱ :1۸۱۱،نژاد)شعبان

 پشتالک

 کند:شاعر مرد فقط خصوصیات ظاهری الک پشت را توصیف می

سنگی که      » ست/  سنگ ا ست/ او دوست دارد/ در آب       بر روی دوشش/ یک تکه  شنگ ا شکلش/ خیلی ق

 (.۳ :1۸۳۳)کشاورز، ...« باشد/ یا زیر این سنگ/ در خواب باشد/ 

 کند:پشت را که همانند گنجی هستند، توصیف میهای الکآمیز بچهشاعر زن با نگاه مادرانه و محبت
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باز/ الک  یواش» با زحمت و هزار رنج/ آ    یواش آمده  با خودش گنج/ کدوم گنج    پشتتتته از راه دراز/  ورده 

 (.1۵ :1۸۳1)ماهوتی، « پشتشه بچه الکهای ریز و درشت/ که میتخم

 مورچه

 شود:ای برای بازیگوشی و شیطنت کودکانه میدر شعر شاعر مرد مورچۀ ضعیف وسیله

ست      » ست کنارش/ یه فکری کرد و خندید/ یه دونه پو ش سیاه دید/ یواش ن   کله کدو تو کوچه/ یه مورچۀ 

تخمه/ گذاشتتت کنار دیوار/ به مورچه گفت بفرما/ بیا غذات رو بردار/ مورچهه دید که تخمه/ یه پوستتته مغز  

 (.۱ :1۸۱۲)کشاورز، « نداره/ لجش گرفت و پرسید/...

 کند:شاعر زن با محبت با مورچه رفتار می 

شانه مورچه» شیرین/.../ او را ب  ای آمد/ از توی قندان/ بر  شت/ یک قند  شین    اش دا ستم/ ما ه النه/ بردم با د

 (.۲۵ :1۸۱۱)ماهوتی، « او شد/ انگشت شستم

سوده    همچنین، مورچه شاعر زن آ شعر  شکر و کلوچه را    اند و بهها در  شکیل داده و قند و  راحتی قطاری ت

 برند:به النه می

  :1۸۳۳ نیا،)قاستتتم...« قطار قطار مورچه/ راه افتاده تو کوچه/ بارش چیه این قطار/ قند و شتتتکر کلوچه/ »

1۵.) 

 اند. حیواناتی که فقط شاعران مرد در اشعارشان به کار برده۶. 1. ۳

 نهنگ

 (.1۳ :1۸۳۳)شعبانی، « دریا چه آبی/ دریا چه لبریز و قشنگ است/ آغوش گرمش/ جای نهنگ است/... »

 مارمولک

 (.۵ :1۸۳۳ورز، )کشا« جاست/...یک مارمولک/ در خانۀ ماست/ او زیر سقف است/ هر روز آن»

 

 کرم باغچه

 (.۳ :1۸۳۵)کشاورز، « ای رنگ و بلند/...بندهای کفش من/ هردوشان نرم و شلند/ مثل کرم باغچه/ قهوه»

 اند. حیوانی که فقط شاعران زن در اشعارشان به کار برده7. 1. ۳

 سوسک

سوسک می  به علت آن شته     که اکثرکودکان از  سعی دا شاعران زن  سند،  ز  غلبه بر ترس کودک، ا اند برایتر
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 وجود آورند:سوسک تصویر خوشی را برای کودکان به

شو تکون می       » شاخکا سیاه پادراز/ باز اومده به خونمون/  سک  شپزخونمون/ مامان از اون    سو شۀ آ ده/ گو

سه و جیغ می آد/ میبدش می شکی مامانم می تر سیاه دوست منه       زنه/ کا سوسک  ست/  سم « دون   :1۸۳۳نیا، )قا

1۲.) 

سه/ ببین چه         تو باغچه» سیاه عرو سک  سو سیه/.../  شاخکاش/ گل      مون عرو سفید رو  سه/ تور  قدر ملو

 (.۸ :1۸۳۱نیا، )قاسم« ریزن به زیر پاشمی

 هادلی نسبت به گیاهان و میوه. هم8. 1. ۳

دویدم و دویدم/ به یک درخت رستتیدم/ .../ درخت به ستترعت باد/ یه آلبالو به من داد/ گوشتتواره شتتد    »

 (.۱ :1۸۱۱ ،)کشاورز...« آلبالوش/ زدم به اللۀ گوش/ 

سته/ کی می     » ستش/ یک بند رخت ب سته/ چون مادرم به د شک   شود که این ما یک درخت داریم/ اما دلش 

 (.1۵ :1۸۱۱)کشاورز، « بند/ از دست او شود باز/ مادر لباس مارا/ برروی آن نینداز

ای از او کنده/...( )ماهوتی،  ش چاخ با خنده/ تکهاین چیه ستتیب شتتیرین/ چرا نشتتستتته غمگین/ یک مو »

1۸۳۳: ۳.) 

 دلی و محبت نسبت به موجودات غیرجاندار. هم9. 1. ۳

 ابراز محبت به ماه

شتتب شتتب شتتب اومد/ کدوم شتتب/ اون که موهاش ستتیاهه/ رو دامنش یه ماهه/ کدوم ماه/ اون که رو  »

شنگه مهربونه/ چادر نقره داره/ دور و برش     سمونه/ ق ستاره     آ ستاره/  شده از  ای که مثل یک چراغه/ مثل  پر 

 (.  1۵ :1۸۱1نژاد، )شعبان« خوام بیاد پایین منو ببینه/ مثل گلی رو دامنم بشینهگالی یاس توی باغه/ می

 

 

 دلی با باد و محبت به دختر بادهم

  نژاد،و برد( )شتتعبانپیراهن مرا باد/ با های و هوی و هو برد/ شتتاید که دختری داشتتت/ آن را برای ا »... 

1۸۳۱: 1۵.) 

 محبت مادرانه نسبت به عروسک از نگاه شاعران زن

دونه مادرش منم/ چشتتمای کودکش به رنگ آبه/ شتتینه روی دامنم/ میکدوم کدوم عروستتک/.../ می».../ 
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 (.1۳ :1۸۱1نژاد، )شعبان« خوابهشه کنار من میشب که می

 (.۳ :1۸۳۳نیا، )قاسم...« عروسکم رو آروم/ روی پاهام خوابوندم/ »

 دلی با عروسک از نظر اقتصادی از نگاه شاعران مرد. هم11. 1. ۳

لباس نو ندارد/ برای روز عیدش/ زده هزار وصتتتله/ به دامن ستتتفیدش/ دل عروستتتک من/ خدا کند  »../ 

 (.۵ :1۸۱۱، )کشاورز« نسوزد/ که مادرم برایش/ لباس نو بدوزد

کاری  مردان شتتتاعر معموالً از شتتتیطنت   ند. آن های خود می ها و خراب حت      گوی مه را نیز را ها حتی دک

 گذارند:نمی

سته کردم/ دکمه پرید و در رفت/ قل خورد کنار در رفت/ گفتم بیا     ».../  سته کردم/ هی باز و ب دکمه رو خ

هی خوام تو رو بدوزم/ دکمه به من گفت برو/ که دوستتتت ندارم تو رو/ هر روز منو با ستتتوزن/         عزیزم/ می

 (.۱ :1۸۱۱ )کشاورز،« دوزی به پیرهن/ کالفه کردی منو/ دوست ندارم سوزنومی

دلی با  طور که در توصیف همین شی )دکمه( این هم  کنند، هماندلی میشاعران زن معموالً با هرچیزی هم 

 توان دید: اشیا را می

خوام بدوزم/  گفته/ نه نمی  خواد بیفته/ باید بدوزمش من/ مامانم این رو       دکمۀ من شتتتل شتتتده/ دلش می »

 (.۳ :1۸۳۳نیا، )قاسم« شاد باشهخوام که آزاد باشه/ هرجا دلش خواست بره/ خوشحال و دلمی

 یا:

ها رو باید بست/ دکمۀ این لباسم به   گه همیشه/ دکمه چه دکمۀ قشنگی/ روی لباس من هست/ مامان می  »

 (.۱ :1۸۳۱نیا، سم)قا« سوزهدوزه/ اگر ببندمش من/ دلم براش میشکل پینه

شاعر در شعر زیر از موضع قدرت سخن گفته است و با شور و هیجانی که دارد صندلی را اسب فرض            

 کند:  خواهد با او بتازد. صندلی نیز با قدرت در برابر او ایستادگی میکرده و می

وری  م کنارش/ فدویدم و دویدم/ به صتندلی رستیدم/ گفتم چه استب خوبی/ با چارتا پای چوبی/ باید بر   »

ت و پاهام/  شه دس  خوام/ کنده میبشم سوارش/ پوتکا و پوتکا بکنم/ پایین و باال بکنم/ صندلی گفت من نمی   

 (.1۱ :1۸۳۳)کشاورز، « چینهاگه مامانت ببینه/ دمتو با قیچی می

 یا:

نشینی   ن/ تو میسازند مرا با آه سازد/ نجار با چوب/ دارم دو تا دست/ دو تا پای خوب/ گاهی می  مرا می»

 « ام اسمش سه پایه است/...در آغوش من/ پسرخاله
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 (۲۵ :1۸۱۱)ابراهیمی، 

سم    شعر زیر نیز قا صی هنرمندانه با آن        در  شخی سیار عاطفی برخورد کرده و در ت صندلی ب صیف  نیا در تو

 کند:دلی میهم

سته/ دلش می       » ش شده/ کنج اتاخ ن سته  سته/ می  هخواد گریه کنه/ چون پایهصندلیمون خ شک اد که  خواش 

دونم که اون چرا/ این همه غصه   شکسته/ من می  دست دراز کنه/ اما نداره دسته/ مثل بابا بزر  من/ پیره و دل  

 (.1۳: 1۸۳۳نیا، )قاسم« دونه که بعد از این/ جاش گوشۀ انبارهداره/ چون می

ستفاده از مفهوم معنوی هم  شاعران زن و  میزان ا شان داده  دلی و محبت در آثار  مرد طبق نمودارهای زیر ن

 شده است:
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اند آثاری را خلق کنند که مطابق با ذوخ و سلیقۀ کودکان   شاعران و نویسندگان کودک همواره سعی داشته     

های اخیر  ن است. در دههها ایجاد احساس لذت و شادمانی و نوعی احساس رضایت در کودکاباشد. هدف آن

اند. در این میان، به صورت خودآگاه و های فراوانی را وارد بازار کردهشاعران کودک؛ چه زن و چه مرد، کتاب

 ها تأثیر گذاشته است.های آنخصوص در توصیفگاهی ناخودآگاه جنسیت شاعران بر چگونگی شعر و به

لی و محبت در بیش از یک سوم اشعار هر دو جنس، تقریباً    ددهد که مفهوم همآمده نشان می دست نتایج به

شاهده می   ی دلشود؛ اما از نظر عمق و نوع بیان آن، زنان بیش از مردان به توصیف مفهوم هم  به طور یکسان م

 د.انو محبت در روابط اجتماعی فردی و جمعی پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

شان داد محبت بیش از هم  شاع   همچنین، ن شعار  شاعر، در    دلی در ا ست. زنان  ران کودک نمود پیدا کرده ا

دلی از مردان پیشتتی گرفته بودند و مردان شتتاعر، در توصتتیف محبت بیش از زنان شتتاعر، موفق  توصتتیف هم

صیف مفهوم معنوی هم     %۸۵اند. در مجموع، بوده شاعران زن و مرد به تو شعار  صاص پیدا   ا دلی و محبت اخت

 کرده بود.
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 مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی()خداباوری در روایتی پست شدنآدم
 

 1دی ژیان جهانیه

 ۲دخت پورخالقی چترودیمه

  ۸حمیدرضا آقا محمّدیان شعرباف

 

 چکیده

مفاهیم دینی و انتقال آن به کودکان و نوجوانان در فرهنگ و ادب ایران از دیرباز 

دارای اهمیت فراوانی بوده است و نویسندگان متون کودک و نوجوان نقش مؤثر و 

اند. مهدی رجبی از جمله نویسندگان ونه مفاهیم داشتهگای در تولید و انتقال اینسازنده

خاطرات ذوخ ادبیات کودک و نوجوان ایران است که در کتاب مدرن، خالخ و خوش

، مدرن و بیانی طنزآمیزای از زندگی انبیاست، در روایتی پستکه استعاره چوپان چاخ

چون مضامین اعتقادی همترین مفاهیم دینی و اخالقی را بیان کرده و با بیان برخی مهم

باور به وجود خدا، مضامین دینی مانند سردشدن آتش بر حضرت ابراهیم )ع(، مضامین 

گویی و مضامین غیراخالقی مانند بدزبانی و کردار ناپسند اخالقی مانند صداقت و راست

شدن را با بیانی طنزآمیز برشمرده است. در این های آدمدر شخصیت چوپان چاخ و راه

ار با استفاده از روش محتوایی تحلیلی به بررسی این اثر پرداخته و به این نتیجه جست

گویی، بیشتر از مضامین غیراخالقی در این ایم که باور به وجود خدا و راسترسیده

از طریق « شدنآدم»داستان طنزآمیز و جذاب وجود دارد. او در پی ترسیم نقشۀ راه 

 نیک اخالقی و پرهیز از صفات ناپسند است.آوردن صفات دستخداباوری و به
 

 ، خداباوری، طنز، مهدی رجبیخاطرات چوپان چاخمدرن، پست کلیدواژه:

 . مقدمه1

 کند وشتتتود. دین، فطرت ستتتلیم کودک را اقناع میریزی میاعتقاد دینی در دوران کودکی در فرد پایه    

صیل دین، همان   سائل ا ستند که فطرت کودک با آن م ستان       هایی ه شنیدن دا شنۀ  ست. کودک ت شنا ی از  هایها آ

خدا، بهشتتت یا کرامت اولیا و انبیاستتت. او دوستتت دارد با خدا حرف بزند، بندۀ خوبی برایش باشتتد و با    

ها را راحت انجام دهد، رضایت خدا را کسب کند و هرچه زودتر به   پندارد قادر است همۀ آن کارهایی که می

 (.۳۸: 1۸۳۵، بهشت برود.)عباسپور نوغانی
                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا )ع(.   -1

 hzjahani@gmail.comایمیل: 

 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  -۲

 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  -۸
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گیری کنند و ارائۀ  توانند خالف مصتتتالح بشتتتری، علم و اخالخ جامعه جهتجایی که آثار ادبی نمیاز آن

ساس فرهنگ و فکر آن    آگاهی سب با نیازهای کودکان و نوجوانان نقش مهمی در ا ست و متنا ها های دینی در

اد در آثار ویژۀ کودک و نوجوان بازتاب یافته       دهد، این نه  دارد و زندگی آیندۀ آنان را جهتی دینی و الهی می   

 (.  1۱۳: 1۸۱۵)محمودی،  است

اش فاصتتله گرفته استتت. او از تفکر، اعتقاد و هدف والدین دور شتتده و نوجوان امروز، بستتیار از گذشتتته

ممکن است در ورطۀ نابودی و ناخواسته در معرض تهاجم فرهنگی قرار گیرد و از هویت خود دور شده و به 

سندگان کودک و نوجوان و رسانه   پوچ هاست تا بتوانند با نوآوری، مخاطب را به خود  ی برسد. این وظیفۀ نوی

هایی درست با اصولی استوار در قالب انیمیشن، کتاب، داستان، بازی و غیره برای کودکان   جذب کرده و آرمان

صیت کودکان و نوجوانان      سازی و هدف در زندگی و باور  و نوجوانان امروز فراهم آورند تا فرهنگ شخ در 

ستتازی و اصتتول  جامعه ایجاد شتتود. همچنین، باید به نیاز کودک و نوجوان توجه شتتود و نیاز بر پایۀ فرهنگ

سی زندگی برای آن   سا ست که امیدواریم          ا سألۀ بزرگی ا شود. این م ساخته  ستان و غیره  شعر و دا ها در قالب 

خوانی در درجۀ اول بر والدین و ستتتپس و   یر کتاب و کتاب  روزی در جامعۀ ما محقّق شتتتود و اهمیت و تأث     

کودکان و نوجوانان آشکار شود. این راهی است که مهدی رجبی نویسندۀ عزیز کشورمان به درستی برداشته و 

 شود. وضوح دیده میتک آثارش بهدر تک

سندۀ خوش     ستقل دربارۀ آثار مهدی رجبی نوی ست. ک ذوخ ایرانی صورت نگ تا کنون پژوهشی م تاب  رفته ا

داستانی جذاب و آموزنده با درکی عمیق برای مخاطب نوجوان امروز است. اهمیت این   خاطرات چوپان چاخ

ست که می  سنّی معرفی   توان آن را نمونهکتاب تا حدی ا ای زیبا و تأثیرگذار برای جذب مخاطب در هر گروه 

صول      ست با تکیه بر ا شی در شاهده      کرد. مفهوم معنویت با انتخاب رو ستش خدای یگانه در این کتاب م پر

شتر به        شود. کتاب می ست، بی شده ا شته  هایی که تا کنون دربارۀ معنویت و دین در آثار کودک و نوجوان نو

ها  ناند که بیشتتتر این داستتتا مستتائل مذهبی و زندگی پیامبران و مفاهیم اخالقی و تعلیمی و اعتقادی پرداخته

و  داردها چندان مخاطب را به تفکر وانمیبودن، هدف در آندر صورت غیرمستقیم هایی مستقیم دارند وآموزه

نگری کامالً با اهداف ادبیات کودک و نوجوان )ایجاد سرگرمی و  گذرد. این سطحی مخاطب سطحی از آن می 

ساس و عاطفه، پرورش    ستقیم، پرورش قوۀ تفکر و اح شناختی دینی، اخالقی آموزش غیر م ی،  و اجتماع های 

 (.۵: 1۸۱۲)رحیمی، های کالمی، نوآوری و حساسیت برانگیزی( مغایر استافزایش رشد ذهنی و مهارت

این پژوهش بر پایۀ تحلیل محتواست و با توجه به موضوع داستان در دو بخش تحلیل محتوای اعتقادی و    
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قی آثار برای کودک  های متعددی در بررسی مفهوم خداشناسی و مفاهیم اخال   شود. پژوهش اخالقی بررسی می 

ها را مهدی محمّدی انجام داده استتتت. وی پژوهش       ترینِ این پژوهشو نوجوان انجام گرفته استتتت، مهم   

  1۸۳۱ هایهای دینی منتشرشده برای کودک و نوجوان )درسالتحلیل محتوا و نقد داستان»ای با عنوان گسترده

سال  (« 1۸۳۵تا  ست. محمّدی در ای  1۸۱۱در  سایی کرده و در      ۲۱1ن پژوهش انجام داده ا شنا ستانی را  اثر دا

ست. نتایج به      ضوعی قرار داده ا ستۀ مو ست دوازده د ست که از میان   د آمده در این پژوهش به این نحو بوده ا

های مربوط به ستترگذشتتت و فضتتایل پیامبران و امامان و    این آثار دینی برای کودکان و نوجوانان، داستتتان 

تبۀ اول تا ستتوم قرار گرفتند. در میان پیامبران نیز حضتترت محمّد)ص(، حضتترت   های اخالقی در رداستتتان

یوستف)ع( و حضترت ابراهیم)ع( و در میان ائمه حضترت علی)ع(، امام حستین)ع( و حضترت مهدی)عج(       

بررستتی  »، نیز پژوهشتتی با عنوان 1۸۱1اند. مهدی محمّدی در ستتال بیشتتترین آثار را به خود اختصتتاص داده

ستان  سال    های ددا شده بین  شر ساخت و   1۸۳۵تا  1۸۳۱های ینی کودکان و نوجوانان منت از نظر کیفیت محتوا 

اثر را بررسی کرده است و با بررسی   ۲۱1انجام داده است. وی در این پژوهش « پرداخت و کیفیت زبان و بیان

سیب  ستان        و آ ست که این دا سیده ا سی این آثار، به این نتیجه ر شکاال ها از نظر کیفیت مشنا تی؛  حتوا دارای ا

نظیر نگفتن منابع و مآخذ، ارائۀ نصیحت مستقیم و داشتن تعصب، از نظر ساخت و پرداخت مشکالتی؛ چون        

پستتندی و گیری به مخاطب، افتادن در دام پند و شتتعار، رواج آستتان رستتاندن پیام مورد نظر به همراه نتیجه

مذهبی مواجه استتت و از نظر کیفیت زبان معضتتالتی؛   هایآمیز شتتخصتتیتنبودن آثار و ترستتیم مبالغهخالقانه

سلیس و         چون پایهم شوار و نامفهوم در پانویس و  صطالحات د ضیح کلمات و ا سندگان به تو بندنبودن نوی

ها، شناسایی    نبودن زبان اثر و از نظر کیفیت بیان، بیان و شیوۀ نگارش به عنوان بیشترین مشکالت داستان    روان

ست. در پایان    سایی گر برای برطرف، پژوهش پژوهششده ا سایی   کردن نار شنا شده راهکارهای ابتدایی   های 

 معرفی کرده است.   

یان   نه ثقف یان  1۸۱۲خو نیز در شتتتهریور آم پا مایی دکتر زرّین     ،  به راهن مۀ خود را  تاج واردی، در مقطع   نا

  های عاشورایی کودک و نوجوان بررسی ساختاری و محتوایی داستان   کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز با عنوان      

ها را براستتاس ستتاختار، محتوا،  دفاع کرد. وی در این پژوهش داستتتان گروه ستتنی ب و ج ۳۱تتتتت۱۱در دهۀ 

ا پرداخته  همطابقت تاریخی، عناصر داستان و تصویرگری بررسی کرده و به تحلیل نقاط قوت و ضعف در آن      

 است.  
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 . خالصة کتاب همراه با بررسی کلی۲

، فرد بسیار ساده و با سواد اندک و فهمی عامی    خاطرات چوپان چاخشخصیت اصلی کتاب    « چاخچوپان »

ست که به زنده   ست. او در زندگی به دنبال چیزی ا بودنش رنگ و معنایی دیگرگونه ببخشد که وی آن را در  ا

سیدن به خوش  سد.    بختی میمفهوم ر را   ا خودشدر روایت خاص و پس و پیش این کتاب، ابتد« چوپان»شنا

در غار استتتت و با گله و بز و ستتتگش روزگارش را   ای ستتتادهکند که دارای زندگیچوپانی چاخ معرفی می

ای که ساختۀ دست خودش نیز هست، اشاره کرده و هر شب قبل از خواب او را       گذراند و به خدای چوبیمی

ستایش می    شیری شکر و  شده   کند؛ اما کمی که از روایت خاطراتش که با بیانی  ن و جذاب و طنزآمیز عجین 

ست  گذریم، با حکایتمی ساختاری پ شرح حال و هدف   مدرن مواجه میهای تو در تو در  «  چوپان»شویم که 

بختی را یافته  کند که به معنای زندگی رستتیده و خوشکند. او گمان میاز زندگی را برای مخاطب روشتتن می

شب ب     سالتش در زندگی همین بوده که هر  ست و ر سگزاری از خدای چوبی   ا سپا سد؛ اما   اش به پایان میا  ر

کند و آن حادثه سردشدن آتش بر کباب او و   اش را متحول میدهد که مسیر زندگی ای برای او روی میحادثه

شدن آتش بر حضرت ابراهیم )ع( را         سخن به سرد ستان ماجرای  ست. آتش در این مرحله از دا درآمدن آتش ا

شت   بیان می سرنو دهد. وی با درک این واقعه به خدای حقیقی ایمان  روی نجات میچوپان را از بیراهه کند و 

اش نیز دگرگون شتتده و به ستتمت  شتتود؛ بلکه روش زندگیآورده و نه تنها در دین و باورش تغییر ایجاد می

سوخ می    ستگاری و حقیقت  ستان نیز به این مط   یابد و در حقیقت، آدم میر ش شود. او در جایی از دا اره  لب ا

)رجبی، « واقعاً باعث خجالت استتت که کستتی خاطرات یک چوپان چاخ را بخواند و آدم نشتتود! »کند که می

سی ۲۱: 1۸۳۳ شتن     خاطرات چوپان چاخو تحلیل کتاب  (. با برر شامل دا و تطبیق آن با مفاهیم خداباوری که 

را به ستتمت خدای حقیقی   اعتقاد قلبی به خدا، وقایع خاص و ستترگذشتتت پیامبران که شتتخصتتیت داستتتان 

ویی  گرفتاری، بدرفتاری، راست هایی؛ مانند خوشکند و نیز بررسی مفاهیم معنوی و اخالقی مؤلفه رهنمون می

رستتیم که مهدی رجبی در پی ترستتیم راه  دهد، به این نتیجه میشتتدن ستتوخ می که چوپان را به ستتمت آدم

 ک اخالقی و پرهیز از صفات ناپسند بوده است.آوردن صفات نیدستشدن از طریق خداباوری و بهآدم

ساس مؤلفه     این  ستقل برا شی م ست کتاب قابلیت پژوه مدرن را نیز دارد که بحث دربارۀ آن در این  های پ

صری از تطابق ویژگی انجامد؛ اما در اینپژوهش به درازا می ست جا به تحلیل مخت سم با متن ای های پ ن  مدرنی

(، در 1۵: 1۸۳1تقلید و محاکات که اساس و پایۀ ادبیات پسامدرن است )یزدانجو،    پردازیم. حمله به کتاب می

ست،          ستانی تازه آفریده ا ست به بازآفرینی زده و دا سنده د این کتاب وجود دارد. با توجه به این نکته که نوی
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ستتت  انظمی در روایت رویدادهشتتبیه هیچ کتاب دیگری نیستتت. نکتۀ دیگر بی خاطرات چوپان چاخداستتتان 

کند و نظم آن در میان  داستان را پس و پیش روایت می« چوپان چاخ»(. نویسنده از زبان  ۳۵: 1۸۳۱نیا، )اولیایی

زمانی و ها مربوط به خاطرات چوپان استتت، از بین رفته استتت. بی های تودرتو که همۀ آنو حکایت روایت

 خاطرات چوپان چاخ(. کتاب 1۵۱: 1۸۱۱ز، )پیرو مدرن استتتهای داستتتان پستتتمکانی نیز از دیگر مؤلفهبی

های دور زمان و مکان مشخصی ندارد و برداشت مخاطب از زمان و مکان داستان سرزمینی ناشناخته در زمان       

یز در برد. عامیانگی ناست. این داستان یک فراداستان است؛ زیرا شخصیت به ارادۀ خودش داستان را پیش می       

گویی درونی ، راوی داستتتان، دارای تک«چوپان چاخ»بان کامالً عامیانه استتت. این داستتتان وجود دارد؛ زیرا ز

ست. تک  ست      ا ست که در رمان مدرن و پ سیال ذهن ا سام جریان  ست   گویی درونی از اق شده ا   مدرن مطرح 

ل  گوید که مشغو(. چوپان، از ابتدا تا انتهای کتاب مشغول گفتن خاطرات خویش است. او می۱۲: 1۸۳۳)بیات،

گویی درونی تن این خاطرات با زغال بر دیوار غار استتت و کل داستتتان براستتاس همین خاطرات و تکنوشتت

 دهد.  چوپان روی می

سال  ست و      در طول  شده ا ستانی کودک و نوجوان توجه ویژه  سی در ادبیات دا های اخیر به طنز و طنزنوی

به فعال         ند. بی یت پرداخته  تعدادی از نویستتتندگان کودک و نوجوان کشتتتور ما در این حوزه  گمان یکی از   ا

های نوشتن، طنز است؛ زیرا نویسنده باید افزون بر قدرت قلم و دانش نگارش، ذوقی سرشار  دشوارترین شیوه

صطالحات، متل      شد و بر انواع ا شته با سانه   ها، مثلو ویژه دا شعار و اف شد تا با کوتاه   ها، ا سلط با ن و تریها م

مطلب بپردازد و بر سطح آگاهی مخاطب بیافزاید و در پوشش طنز شوخ خواننده   ترین عبارات به بیاننشیندل

 (.۱۵: 1۸۱۱پور، را برانگیزد )حسام

خاطرات چوپان چاخ     گر این پژوهش که طنز را در کتاب   ای از پژوهشنشتتتدههای پژوهش چاپ  یافته  
شان می      ست ن سی کرده ا -انیهای زبهایی نظیر بازییکدهد که رجبی برای طنزپردازی در این اثر از تکنبرر

نمایی و تکرار بهره برده استتتت. از میان این شتتتگردها  بیانی، کنایه، طنز موقعیت، تشتتتبیه، دلیل عکس، بزر 

 های زبانی و بیانی در این اثر بیشتر است.                      بازی

 . بحث و نظر۳

 چوپان چاق به خدا . اعتقاد قلبی1. ۳

فَأَقِم وَجهَکَ لِلدّیِنِ حَنیفاً فِطرَتَ اللّهِ الَّتِی  »فرماید: جا که خداوند میسورۀ روم آن  ۸۱طور که در آیۀ همان

ستقیم    پس)تو ای رسول( « »فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبدِیلَ لِخَلقِ اللّهِ ذَلِکَ الدّیِنُ القَیِّمُ وَلکِنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لَا یَعلَمُون م
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ست پیروی       روی به جانب آیین سته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده ا سالم آور و پیو پاک ا

ستوار حق؛ ولیکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه     ست آیین ا کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد. این ا

ستند  س        « نی ست و همین میل فطری، او را به  سان فطرتًا به دنبال خدا ست. ان شده ا شاره  سی  هم ا شنا   مت خدا

 کشاند.  می

خداجویی و میل به پرستتتش در نهاد کودک و نوجوان وجود دارد. انستتان به طور طبیعی شتتدیداً در دورۀ 

ست؛ چون به طور فطری و غریزی حس می  ست کودکی متمایل به خدا ست و  کند که تنها د آویزش خداوند ا

 (.۳1: 1۸۱۱خور بیابد )سیدرضایی، تواند برای وجود خود معنایی در فقط با توسل به خداوند می

ترین مفهوم در مباحث دینی، مفهوم خداستتت و ستتایر مباحث مربوط به مذهب از مفهوم خدا منبعث  مهم

ست که یک بحث دینی بدون مفهوم خدا بی  می ست. بنابراین، دینی شوند. باید دان ربیت نیز  بودن تعلیم و تمعنا

:  1۸۳۳های مربوط به مفهوم خدا پرداخته شود )محسن علیق،   بحث به این معناست که باید به طور اساسی به   

(. خدا و مباحث دینی با تمامی امور ستتراستتر زندگی کودک ارتباط دارند و به مقطع و زمان معینی محدود  1۵

 (.  1۳شوند )همان: نمی

ستفاده از ش           سیار شایسته است که نویسندگان کودک و نوجوان در ساختاری جذاب و با ا ردهای  گپس، ب

به درستی پیموده است. نویسنده     خاطرات چوپان چاخهنری به این مفاهیم بپردازند، راهی که رجبی در کتاب 

ستتو دستتت به هنر بازستتازی داستتتان حضتترت   در این کتاب با زیرکی تمام و روایتی زیبا و تأثیرگذار از یک

 نوجوان را هدف قرار داده است.   گر مخاطب کودک وابراهیم )ع( زده است و از سوی دیگر، فطرت پرسش

او   شناسد.  درستی نمی چوپان چاخ، شخصیت اصلی این کتاب، قلباً به وجود خدا ایمان دارد؛ اما خدا را به   

پرستتت استتت و دریافتش از خدا مانند دیگر مردم ستترزمینش استتت. او هر شتتب در مقابل خدای چوبی  بت

وگوی چوپان  و با وجود خدایش خوش است. در اولین گفت کندزند، او را ستایش میساز خود زانو میدست

ستیم. با این        صداقت بیان او ه سادگی و  شاهد  ست:   با خدا،  که چیزی در دنیا ندارد، دارای خدایی کوچک ا

یا ندارم  ام و یک خدای کوچک چوبی و شتتتکمی چاخ و خنده      غیر از گله » )رجبی، « دار چیز دیگری در دن

1۸۳۳ :1.) 

دارد که همه خدا دارند. پس، از نظر او خدا وجود دارد؛ اما ممکن استتتت ظاهرش متفاوت          چوپان اعتقاد   

 باشد و یا اعمال مختلفی از هر خدایی سر بزند:  

دانم ستتنگی استتت یا  خوانی چه جور خدایی استتت! مثالً نمیها را میدانم خدای تو که داری این نوشتتتهمن نمی

های ابری باالی  آید حالت را بگیرد و کاری کند که غولهم خوشتتتش میچوبی؟ زورش زیاد استتتت یا نه؟ خدای تو 
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 (.1۲سرت همدیگر را سفت بغل کنند؟ )همان: 

خدا برای چوپان هم جنبۀ مادی دارد و هم جنبۀ معنوی. او درون قلبش به قدرت و عظمت خداوند اعتقاد  

ای من این شتتکلی استتت: یک خدای   خد»گنجد: دارد؛ اما تصتتورش از خدا تنها در امور معنوی و الهی نمی

ام با چوب بلوط چوبی. وقتی داشتتتتم با چاقو  کوچولوستتتت اندازۀ کلۀ یک آدم چاخ. خودم درستتتتش کرده

شبیه یک مرد            می ست. خدای من  سفت و محکمی ا شد. خدای  ست و پَرم زخم و زیلی  شیدمش تمام د ترا

د یک جای دوری را باالی سرش نشان    اش گذاشته و با دست دیگرش دار  است که یک دستش را روی سینه   

ست که فکر می 1۲تتتتت1۸)همان: « دهدمی کند اگر خدایی کوچک  (. حتی ذهن چوپان چاخ تا حدی مبتدی ا

های چوپان که از زبان خودش در داستتتان  باشتتد پس حتمآً قدرتش نیز کمتر استتت. نویستتنده با بیان اندیشتته

ا  گام تصور و اندیشۀ کودک ربهطب کودک پیش برود و گامشود، توانسته مطابق با درک و ذهن مخاروایت می

 از مفهوم خداوند ارتقا بخشد: 

قال. خدای قیمتی و خیلی              بًا قد یک درخت پرت ها را دیده بودم که خیلی بزر  بود، تقری قباًل یکی از همین خدا

صاحبش خیلی پول  شه دلم می گرانی بود.  ست یک خدا مثل آن را بخرم دار بود! همی شتم. خوش   خوا ؛ اما پولش را ندا

 (.1۸تواند هر کاری برای آدم انجام دهد )همان: به حال صاحبش! خدای به آن بزرگی می

چوپان چاخ فردی عامی و ساده است. او طبق روال زندگی مردمان سرزمینش خداهای چوبی و سنگی را      

کند و با وجود و را ستتتایش میاش زانو زده، اپرستتتد. وی هر شتتب قبل از خواب در مقابل خدای چوبی می

داند که باید شکرگزار باشد و از  ساز است، به قدرتش ایمان دارد. او فطرتاً می که خدایش، کوچک و دست این

روم بخوابم؛ یعنی نه! اول باید بروم جلو خدایم، به خاک بیفتم و حستتتابی      می»خدایش طلب بخشتتتش کند:    

ماس کنم  مان:  « الت ته 1۱)ه ناه ببرد:       (. همچنین، خواستتت گاهش پ به در هد و  خدای   »هایش را از او بخوا ای 

له         ظب من و گ باشتتتد. خودت موا که فردا روز خوبی برایم  کاری کن  ام و کوچولوی چوبی و بزر  من! 

  «شان کوچولوتری!دانم که زور تو از همۀ خداهای دیگر بیشتر است! هر چند از همهبیچاره باش! می "ماست"

 (. ۱)همان: 

های اصتتلی ترس از  شتتود. ستترچشتتمه ایمان قلبی و باطنی به خداوند، ترس از خدا نیز ایجاد میدر پی  

  ،در علم ستتت. زمانی که انستتانعظمت الهى و دریاى خروشتتان ازلى و ابدى او از درک بلنددر ابتدا خداوند 

چنان  شتتتود،مى خداترس ،بیند و در نتیجهجالل و عزت او غرخ شتتتد، چیزى جز او نمى ،شتتتوکت ،قدرت

. خداوند در دو جای قرآن کریم، افتدقلبش به هراس مى ،دنشو شود که وقتى نام خدا و یا ذکرى از او مى مى

)مؤمنان  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ ا)ُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ »ستتتورۀ حج، عبارت  ۸۵ستتتورۀ انفال و آیۀ  ۲در آیۀ 
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شان ترسان و لرزان شود(، را آورده    ز خدا شود )از عظمت و جالل خدا( دل ها هستند که چون ذکری ا آن های

کند. ذکر و یاد خدا معانی  است. خداوند در این قسمت از آیه به ترس از خداوند با ذکر یاد و نام او اشاره می   

ای  مایهچه سر بیند و کند که خود را در پیشگاه باعظمت او ضعیف و ذلیل می  بسیاری را برای خلق تداعی می 

توان یافت. ترس دیگری که بنده از خدای خویش دارد، ترس از عاقبت خویش         برای ضتتتعیف جز ترس می

ست.   ست   ا سناک ا ست از جاهل    ؛عارف و پرهیزگار حقیقى، از عبادت خود هم تر زیرا انتظارى که از عالم ا

ما  »کرد که: پیامبرش هم اقرار مىزیرا  ؛نیستتت، انتظارى که از پیر هستتت از جوان نیستتت، عبادت مراتب دارد

  ؛چون او هم ممکن استتت و مخلوخ (.۲۲۵:  ۵۱)مجلستتی، ج  «عَبَدْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ، ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِک

ست    ست، از ما نی سید میولى پیامبر)ص( هم  ؛ولى توقعى که از او ه سته آن    تر شاید نتوان اید ادا  طور که بکه 

 ود.شتتارد نیز تعریف مید خدا هایی که در برابراز مستتؤولیت انستتان به معنای ترسز خدا ترس ا .وظیفه کند

اش را انجام ندهد و به عبارتی،  خوبی وظیفهخویش کوتاهی کند و به ۀترس از این که در ادای رسالت و وظیف

ضرت علی)ع    ست. ح شما   » «إِلَّا ذَنْبَهُوَ لَا یَخَافَنَّ »فرماید: در این زمینه می (ترس از گناهان خود ا هیچ یک از 

شد مگر از گناه خویش   شته با صار   ۀالبالغه، کلم)نهج «ترس ندا ست که    . (۳۲ق پس ترس از خداوند حقیقتی ا

ست:    شده و چوپان چاخ نیز به ترس از خدا معترف ا اگر خدای من نبودی  » در ذات هر بندۀ نیازمند، نهادینه 

سیدم، کارهایی می و ازت نمی شغال!   که حظ کنی! حیف که ازت می کردمتر سم مثل  (.  1۲: 1۸۳۳)رجبی، « تر

ستاخی را به خود نمی   ای میحتی چوپان عظمت خداوند را در حد و اندازه سارت و گ دهد  داند که جرأت ج

کارها را   شتتتود اینجوری میدانم چهنمی»داند: و عذاب الهی را در پی ترستتتش از جانب خداوند، جایز می      

دهند. آدم نباید با پرسیدن این چیزها به  وقت لو نمیخب! خداها خودشان بلدند، رازش را هم هیچ کرد؟ ولی 

 .(.1۸)همان: « خدایش پیله کند. ممکن است خدایش قاطی کند و یک بالیی سر آدم بیاورد

رین  تشتتتود. تفکر در این زمینه از مهمتفکر و اندیشتتته در ذات عظمت خداوند، از دوران کودکی آغاز می

سؤال خواهد برد. کودک با تفکر به خداوند به       ویژگی صلی زندگی را زیر  ست که عدم آن معنای ا شر ا های ب

  ها نیز در پرورش و تقویت سطح تفکر و اندیشۀرسد. نقش والدین، مربیان و رسانهرشد و بالندگی حقیقی می

ش       سانه و نقش آن در  ست. باید اهداف ر سیار پررنگ ا گیری و بالندگی تفکر مخاطبان  کلکودک و نوجوان ب

کودک و نوجوان، متعالی باشتتد تا مخاطبش را به خود جذب کرده و در مستتیر درستتتی هدایت کند. گامی که  

ست. چوپان چاخ مانند دیگر مردم       خاطرات چوپان چاخرجبی در کتاب  ست، هدفمند و تأثیرگذار ا شته ا بردا

دارد و همین اما با وجود عامی بودن، دستتت از تفکر برنمی پرستتتد؛ستترزمینش، خداهای مادی و قالبی را می
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کند. اندیشه و شک چوپان به خدای کوچکش    تر میمرحله به خدای حقیقی نزدیکبهنوع از تفکر او را مرحله

اش،  بختیوجوی خوشدهد. چوپان چاخ در ابتدای راه در جست شدن سوخ می  قدم به قدم او را به سمت آدم 

  توانم آن خدای بزر  رامن وقتی دیدم نمی»کند که مدتی بدون خدا زندگی کرده است:  شاره می به این نکته ا

خدا زندگی کردم. زیاد فرقی نداشتتت تا وقتی که باالخره آمدم به خیال ماجرا شتتدم و چند وقت بیبخرم، بی

ست کردم    ستان و یک خدا، مثل همانی که دیده بودم در ستش با وجود عدم   (؛ اما میل به 1۸)همان: « کوه پر

ا ستتازد. بخدایی بازداشتتته و خدایی جدید برای خود میقیمت، او را از بیتوانایی او برای خرید خدایی گران

ها را گفتم من این»داند: می ستازش کم این وجود، او هنوز راضتی نیستت و چیزی را در وجود خدای دستت   

شان می    کنی.اش چیست؟ تو همیشه داری یک کار می  ولی فایده ه من  دهی و ببا دستت فقط باالی سرت را ن

 (.۲۵)همان: « دادی خدای کوچولوی چوبی منگذاری. کاش جوابم را میمحل نمی

است؛ اما دست از     شک و تردید چوپان دربارۀ ذات خدایش ادامه دارد. او ناخواسته به دنبال دلیلی محکم  

 دارد: ای کوچکش برنمیاندیشیدن و بیان تفکر و حتی اعتراضش نسبت به خد

های چند شب پیش من خشمگین شده است و حاال    شیرجه رفتم سمت خدای چوبی کوچکم. گفتم شاید از حرف   

گیرد. جلوش زانو زدم و کلی التماس کردم تا نفهمی عظیم مرا ببخشد؛ اما او مثل همیشه با دستش، باالی  دارد انتقام می

 (.    ۲۱بودم )همان:  داد. حسابی قاطی کردهسرش را نشان می

درآمدن آتش( دیدگاه چوپان نسبت به تصورش از خدا تغییر    سخن ای خاص )سردشدن و به  با ظهور نشانه 

شتر می    شک و تردیدش به خدای چوبی بی سش    یافته و  سیر جدید پر ؛ اما  هایی داردشود. هرچند که در این م

وزد:  ساش در آتش سرد میلین مرحله خدای چوبیشود. در اوخیلی زود تصمیم درست را گرفته و متقاعد می

من خدای چوبی کوچکم را برداشتتتتم و با تردید انداختمش میان آتش. ... بله! ناگهان آتش زبانه کشتتتید و             »

(. ستتپس، با ۸۲-۸۸)همان:« ستترعت خاکستتتر شتتد و رفت پی کارش  خدای چوبی کوچکم ستتوخت و به

رفتم جلویش زانو زدم و با گریه گفتم: ای خدای  »استتت. کند که آتش، خدگفتن آتش، چوپان فکر میستتخن

(؛ اما آتش سعی دارد ۸۲)همان: « پرستم!ام رحم کن! من فقط تو را میخوب من! ای آتش بزر ! به من و گله

پرستی در سرزمین نمرود و اعتقاد به خدای یگانه توسط حضرت ابراهیم )ع(، چوپان را به     با بیان حکایت بت

)همان:  «پرسیدم خدای حقیقی کجاست؟  »باره ارتقا بخشد:  ایت کند و تفکر چوپان را در اینمسیر درست هد  

۸۲    .) 

شته؛ اما به دلیل تقلید کورکورانه پای    طور که در نمونههمان شد، چوپان به خدای قلبی اعتقاد دا ها نیز ذکر 

ه استت، بارها و بارها به خدای   که بودن خدا را باور کرددر مستیری درستت نگذاشتته استت. او با وجود این    
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هایی در این زمینه همواره ذهنش را به خود مشغول کرده است؛ اما با   سازش شک کرده و پرسش   چوبی دست 

سیرش را به    ستن حقیقت م ستی انتخاب می دان شبی که من        »کند: در شب از اولین  ست هزارویک  شب در ام

شتن خاطرات نیمه    ایم و ال من و زنم هر دو به خدای حقیقی ایمان آوردهگذرد. حاتمامم کردم میشروع به نو

چون »شود: (. و به گفتۀ خودش آدم می۸۳)همان: « ایمدست از پرستیدن خداهای قالبی ریز و درشت برداشته

 (.۲۱: 1۸۳۳)رجبی، « واقعاً باعث خجالت است که کسی خاطرات یک چوپان چاخ را بخواند و آدم نشود

 

 قایع خاص، سرگذشت پیامبران(. مفاهیم دینی )و۲. ۳

 . وقایع خاص1. ۲. ۳

سنده با بیان معجزۀ سردشدن آتش و به    بودن خداوند را بر چوپان  درآمدن آن، یگانهسخن در این کتاب نوی

 سازد.محقق می

های آدمیان استتتت که مستتتائل       ترین تجربه بحث از معجزه و کرامت و امور خارخ عادت، یکی از جدی     

در پی داشته است. عالمان مسلمان در مباحث کالمی، معموالً از آن برای اثبات نبوت خاصه      کالمی متنوعی را 

ضرورت بعثت پیامبران و نبوت عامه، برای اثبات پیامبری افراد   بهره می برند؛ یعنی پس از اثبات وجود خدا و 

اند. تنها در استتتدالل نکرده گیرند؛ اما مستتلمانان از این طریق برای اثبات وجود خدامعینی، از معجزه مدد می

ها به عنوان یکی از براهین اثبات     ، اثر مال محمّد مهدی نراقی برهان معجزات و کرامت    انیس الموحدین کتاب  

تنها یکی از براهین  ای دارد و نهوجود خدا به کار رفته استتت؛ اما این برهان در میان ستتایر ادیان جایگاه ویژه 

سروپناه،   شود )خ ها شناخته می پسندترین برهان نوان یکی از فراگیرترین و عاماثبات وجود خداست؛ بلکه به ع 

1۸۳۵ :۳1.) 

 درآمدن آتش است:  سخندهد، سردشدن و بهروی می خاطرات چوپان چاخواقعۀ خاصی که در کتاب 

یچم پام سه تکه پوست کلفت دور خودم ب  آتش، مثل همیشه روشن است؛ اما هوا حسابی سرد است و مجبور شده        

ساعت پیش اتفاخ عجیب و غریبی در زندگی  ام افتاد. ... واقعاً هنوز گیجم که این چیزهایی  و باز هم مثل بید بلرزم. دو 

 (.۲۵: 1۸۳۳ام خواب بوده یا واقعیت دارد؟ )رجبی، ،که دیده

سخن گفتن می     شروع به  سأله دوچندان می آتش  : تصدا دوباره گف »شود:  کند و حیرت چوپان از این م

  «زند؟ ... آتش زبانه کشتتید و رفت تا ستتقف غارخب من آتشتتم، چاقالو! فکر کردی کی دارد با تو حرف می

 .(۸۲)همان: 

سخن     ست. او آمده تا چوپان را با حقیقت روبه   هدف آتش از  سألۀ دیگری ا شک و  گفتن م رو کند و به 
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خدا دیدنی نیستتت، چوپان چاخ!  آتش گفت:»اش خاتمه دهد: تردید چوپان نستتبت به خدای کوچک چوبی

ست که        سفندها و هر چیزی را که فکر کنی آفریده، ... برایت عجیب نی ست. او من و تو و گو خدا همه جا ه

شده    سرد  ست خدای حقیقی برمی من،  های  (. چوپان خیلی زود گفته۸۲)همان: « آیدام؟ ... این کار فقط از د

بله! ناگهان     »اندازد:  اش را بدون تردید در آتش می  ای چوبیپذیرد و به حرفش عمل کرده و خد    آتش را می

سوخت و به    شید و خدای چوبی کوچکم  شد و رفت پی کارش    آتش زبانه ک ستر  (.  ۸۸)همان: « سرعت خاک

درآمدن و اثبات دروغین بودن خدای چوبی بر چوپان توستتط آتش، او معجزۀ  ستتخنپس از ستتردشتتدن، به 

ی  کرد، تمام موهاوقتی آتش این جریان را تعریف می»کند: ع( را بیان میشدن آتش بر حضرت ابراهیم )  سرد 

ام انداخت و خندید و گفت و تازه این جریان همین تنم ستتیخ شتتده بود. آتش نگاهی به موهای ستتیخ شتتده 

کند و مستتتیر   (. آتش پس از معرفی خدای حقیقی، چوپان را نصتتتیحت می   ۸۱)همان:  « امروز هم اتفاخ افتاد  

 سازد:  بختی واقعی را برایش نمایان میگی و خوشدرست زند

آتش گفت تو قبل از آن خیلی کارهای دیگر هم داری که باید انجام بدهی! اول برو ستتراغ زنت که آن همه برایش 

کردن استت نه  بختی واقعی در محبتات را بدان، خوشنی زدی و آزارش دادی. دلش را به دستت بیاور و قدر زندگی 

 (.۸۱قدر هم بددهنی نکن! یک کم آدم باش خپل! )همان: ر ضمن اینچیز دیگر! د

جایی که  مدرن استتت. از آنتر نیز اشتتاره شتتد، داستتتان دارای دو ستتاختار طنز و پستتتطور که پیشهمان

ای  همایکننده و به دور از فضتتاهای تکراری با درونمخاطب این کتاب نوجوانان هستتتند، داستتتان باید ستترگرم

ست که به علت ذات پاکش به او       پرمحتوا و سنده، روایت زندگی فردی عادی ا شد. هدف کلی نوی خالقانه با

سیر زندگی دادن واقعهشود و با روی توجه می سخ    ای خاص برای او، م سی کرده و پا سا   سؤاالت  اش تغییری ا

سفی او داده می  ضوعی جدید، از مؤلفه     فل شیدن مو سا شود. طنز، نوآوری و به چالش ک ستان   های  ختاری دا

وار  که نویسنده آتش را بر چوپان سرد کرده و به صحبت درآمده و فضای معجزه    مدرن است و دلیل این پست 

را به داستان بخشیده است، این است که ماجرا واقعاً بر چوپان روی داده و این داستان با تخیل ناب نویسنده         

 .  هزار پیامبر الهی باشد 1۲۵تواند شرح حال یکی از می

 . سرگذشت پیامبران۲. ۲. ۳

اللّه است و  های مذهبی کشورمان دربارۀ پیامبران، ائمه و اولیاء که اکثر قریب به اتفاخ داستان با توجه به این

ها،  یابند، الگوی شتتخصتتیت مذهبی در این کتابها نیز به نوعی تقدس میهای مذهبی در داستتتانشتتخصتتیت

 (.1۸: 1۸۳۳ی است.)سیدآبادی، الگویی فراانسانی و غیر قابل دسترس

  ندتر و بهتر درک کنکند تا مفاهیم دینی و ملی را عمیق   های تاریخی و دینی به کودکان کمک می     داستتتتان  
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هاستتتت که در بیان این  ترین موارد در داستتتتان(. بیان معجزات و کرامات یکی از ستتتخت1۲: 1۸۳۱)مرآتی، 

تصتتویرکردن این امر از بیان آن در یک حد ستترگرمی   موضتتوع همیشتته باید مراقب بود که ضتتمن پذیرفتن 

پستتندی و واداشتتتن خواننده به تفکر دربارۀ اثر، بعد از خواندن آن، یکی از   خودداری شتتود. پرهیز از آستتان 

سفانه در میان              سنده دارد که متأ سوی نوی شتن ذهنی خالخ از  شتن و دا ست که نیاز به خالقانه نو مباحثی ا

 (.1۲1ت1۲۲: 1۸۳۵تر وجود دارد )محمّدی، ن خالقانه کمگونه آثار، داستااین

به    یکی از هدف  نده در خلق این اثر،  نه برای درون  وجودهای نویستتت کاری نوآورا یه  آوردن  ای دینی و ما

ست. کتاب   سیاری برای مخاطبان کودک و نوجوان در این زمینه نوشته شده است و اکثر آن     اقتباسی ا ها های ب

ها به مخاطب و آشتتناکردن مخاطبان با شتتیوۀ  زندگی پیامبران و امامان برای شتتناستتاندن آنهایی از بازنویستتی

ها روی داده و در نهایت، اهداف تعلیمی و اخالقی استتت. ابتکار مهدی رجبی در این اثر  چه بر آنزندگی، آن

مچنین، شتتترح  کامالً متفاوت استتتت؛ زیرا او با شتتترح خاطره و زندگی چوپان که به طنز آمیخته استتتت و ه

مدرن و تو در تو که مربوط به خاطرات شتتخص چوپان در گذشتتته هستتتند، اعتقاد، تفکر  های پستتتحکایت

کشتد و با استتفاده از شتگرد هنری بازآفرینی، داستتان      وخوی این شتخصتیت را به چالش می  فلستفی و خلق 

ضرت ابراهیم )ع( را برای مخاطب بازگو می  ست ه ح صل زندگی را   کند و چوپان را به راه در دایت کرده و ا

آوردن چوپان چاخ به خدای حقیقی  کند. آتش برای ایمانبه صتتورت غیرمستتتقیم برای مخاطب مشتتخص می

 کند:حکایت حضرت ابراهیم )ع( را بازگو می

جا بود که آتش ... ماجرای عجیبی را برایم تعریف کرد: ... در شهری خیلی دور، آن طرف دریای شور، مردمی   این 

که در این طرف دریا   کردند که یک عالمه خدای چوبی و ستتنگی ریز و درشتتت داشتتتند. دقیقاً مثل مردمی دگی میزن

ردی پیدا که مپرستیدند. تا اینها را میها هم ستاره تر بودند، ماه و خورشید و بعضی  سلیقه ها هم که خوشبودند. بعضی 

سخ    شد که همه  سند محکوم کرد که  شان را ناجور گرفت. او به همه  شان را با دلیل و  شتباهند و حال شان گفت   ت در ا

هایی استتتت که خداهای قالبی را که خدای حقیقی دیدنی نیستتتت و هشتتتدار داد که ستتترنوشتتتت بدی در انتظار آن

 (. ۸۸: 1۸۳۳پرستیدند )رجبی، می

ستن بت      شک صیفی زیبا و طنزآمیز، ماجرای  ضرت ابراهیم )ع( و همچ   رجبی با تو سط ح تیجۀ  نین نها تو

 کند:مستقیم داستان را برای چوپان بازگو می

شی فراهم کردند که می  ضر      1۸۳۳شد با آن یک مهمانی داد و دقیقاً  آت سته کباب کرد؛ اما مرد باز هم حا فیل را در

ظیم و  عخوری تعارف او را گذاشتند توی قاشق فیل  ها هم بیها را بپرستد. آن نشد از حرفش کوتاه بیاید و خداهای آن 

های آتش. فکر کردید مرد، داد زد یا کمک     عجیبی که قباًل درستتتت کرده بودند و از دور پرتش کردند میان شتتتعله       
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زد...همه منتظر بودند تا مرد جزغاله شتتود و برای همیشتته از دستتتش  خواستتت؟ اصتتالً و ابداً! او آرام بود و حرفی نمی

شوند! اما خیلی زود فهمیدند که هم کور خوا  شنیده ندهراحت  شعله اند. چون بعد از ایناند و هم کر  های آتش تمام که 

 (.  ۸۸شد، مرد، سالم و سر حال از آتش بیرون آمد و رو به همه لبخند زد و خدای حقیقی را شکر گفت )همان: 

کند و اقرار به بزرگی حضتترت و آتش به زیبایی حکایت حضتترت ابراهیم )ع( را برای چوپان تعریف می

این شتتد که همه فهمیدند آتش فقط و فقط به خاطر بزرگی او ستترد  »کند: داوند بر آن حضتترت میعنایت خ

 (.۸۱)همان: « شده است و بس

رویداد واقعۀ خاص و بازگو کردن ستترگذشتتت حضتترت ابراهیم)ع(، شتتناخت و ایمان به خدای یگانه را  

 ن است.برای چوپان چاخ قطعی و مسلم کرد. تأثیرگذاری آن نیز بر مخاطب روش

 

 . بررسی مفاهیم اخالقی۳. ۳

 رفتاری(  گویی، خوش. رذایل اخالقی )بدزبانی، بدرفتاری(، فضایل اخالقی )راست1. ۳. ۳

اخالخ و تربیت اخالقی از دیرباز و در همۀ جوامع مورد توجه پیامبران الهی، فیلستتتوفان، اندیشتتتمندان،           

شر امروزی نیز ب      ست. ب شته ا سانی و ارزش معلمان و والدین قرار دا ای  هه دلیل رویارویی با بحران هویت ان

های متعالی    ها روی آورد. تربیت اخالقی هم به عنوان یکی از جلوه   اخالقی، ناگزیر استتتت که به این ارزش   

ها را افرادی نیک و خیر بار ای که آنتعلیم و تربیت که هدف عمدۀ آن رشتتد اخالقی کودکان استتت؛ به گونه

مربیان و معلمان ناچارند مستقیم و غیرمستقیم به آن توجه کنند. در پرورش کودکان باید     آورد، امری است که 

ترین و عوامل متعددی؛ از جمله خانواده، مدرستتته، اجتماع، رستتتانه و کتاب هماهنگ عمل کنند. یکی از مهم

  رشتتده برایهای منتشتتدار استتت، کتابارزشتتمندترین عواملی که بیشتتترین نقش را در پرورش کودکان عهده

 (.۳۱ت۳1: 1۸۱۵)محمّدی،  کودکان و نوجوانان است

یل  ها و فضا ای است که انواع نیکی هدف از اخالخ، ایجاد کرامت نفس است. کرامت نفس صفت پسندیده   

سانی را در بر می  سانی و آموزه مایهگیرد. مفاهیم اخالقی و تربیتی بنان سترۀ  های ان های اخالقی موجود در گ

بی؛ اعم از شتتتعر و نثر داستتتتانی با بیان و زبان متناستتتب در ادبیات کودک و نوجوان استتتت          های اد قالب  

 (.1: 1۸۱۲)رحیمی،

صحیح قرار می    ترین عاملی که انگیزهمهم شد  سیر ر های اخالقی  دهد، گنجاندن ارزشهای کودکان را در م

  های اخالقی، ارتباطمعانی ارزشبردن از فعالیت با انگیز استتت. کودک هنگام لذتهای نشتتاطدر بطن فعالیت

کند و این ارتباط میان ارزش و لذت، پلی استتتت تا کودک را در زندگی نیز فردی معتقد و مقید به          برقرار می
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 (.1۱۵: 1۸۱۱)بهشتی،  اصول اخالقی بار آورد

ساده      ست و شخصیتش به دور از      رذایل اخالقی زیادی در شخصیت چوپان چاخ نیست؛ زیرا او فرد  ای ا

جایی که کتاب شتترح حال چوپان تنها و ادبی در زبان او وجود دارد. از آنینه و حستتد و غیره استتت؛ اما بیک

ادبی در کالم رو به افزایش  روز بدزبانی و بیدهد و متأستتتفانه در جامعۀ ما نیز روزبه     گویی را نشتتتان میبذله  

مخاطب از اثر که به زبان رایج امروز   پنداری بیشتتتر با مخاطب و درک متقابلذاتاستتت، نویستتنده برای هم 

زبان  ادبیکند. در این کتاب از جملۀ رذایل اخالقی ما تنها با بینزدیک استتت، از این نوع از بیان استتتفاده می 

صراحت به آن اقرار   های منفی شخصیت اوست که خودش به   چوپان در چند نمونه مواجه هستیم و از ویژگی 

 کند:می

سیا   شدن تعداد زیادی حرف  بازی درآوردن من پیش میر طبیعی که معموالً موقع خلیکی از حوادث ب آید، خارج 

ست. ... هیچ   خیلی بد و آب نکشیده  گویم، چون خیلیهای ناجورم را توی خاطراتم نمیکدام از حرفزشت از دهانم ا

 (. 1: 1۸۳۳)رجبی، سوز دربیاید هستند و اگر کسی بخواندشان، ممکن است تا بناگوش به رنگ لبوی لب

ار  های طنز و ستتتاختهای زبانی و بیانی از مؤلفهنباید از نظر دور داشتتتت که تغییر در کالم و بیان و بازی 

ا خود، گیرد. زبان او بمدرن است. بدزبانی او بیشتر از سادگی و حس صمیمیتش با هر پدیده نشأت می      پست 

 های اطراف و مخاطب یکی است.گله، پدیده

ست. وجود         از دیگر ست، بدرفتاری ا صیت چوپان چاخ وجود دارد؛ اما زیاد نی شخ رذایل اخالقی که در 

ستان می     چند نمونه بی ساختار دا شدن و تغییر در  ستان، باعث طنزآمیز شود و  ادبی زبان و بدرفتاری در این دا

شین می آن را برای مخاطب کودک و نوجوان دل ست که به ه    ن شایان ذکر ا صلی    سازد و البته  ساختار ا دف و 

کند؛ بلکه تنها جنبۀ ستترگرمی دارد. رفتار هر فرد در زندگی در درجۀ اول منوط به ای وارد نمیموضتتوع لطمه

که   های دیگرگرفتن در محیطتربیت او در محیط خانه استتت. ممکن استتت تربیت کودک و یا نوجوان با قرار

ستتطح آگاهی فرد نیز بر رفتارش تأثیر مستتتقیم دارد. شتتود، بهتر و یا بدتر شتتود. شتتامل مدرستته و اجتماع می

دهد و دیگری شتتتامل رفتار او با زنش در     را نشتتتان می بدرفتاری چوپان دو روی دارد یکی رفتارش با گله      

ها از بدو تولد با گردد. همۀ انستتانگذشتتته استتت. بدی رفتار چوپان با این دو به احستتاس حقارتش بازمی  

بندی متفاوت هستتتند. احستتاس  م امور مختلف دارند، دارای احستتاس حقارت با درجههایی که از انجاناتوانی

عرضتتتگی و اش استتتت. او از بیحقارت چوپان مربوط به ناتوانی او در استتتتفاده از هوش و عملکرد فردی    

تواند بر خشتتم خویش چیره شتتود و عقدۀ خود را با بدزبانی و  برد و نمیبودن خود رنج میپاچلفتیودستتت

وط  ایم. حستتی که مربکند. قطعاً اکثریت ما در مقاطع مختلف زندگی این حس را تجربه کردهرفتاری باز میبد
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ست که فقط بر زبان جاری می   صور نوعی بدرفتاری ا هن، بافی این بدرفتاری در ذشود. ما معموالً با خیال به ت

د:  ده، بروز می«پیرتقال»را از بزش  رسیم. چوپان نیز در این نمونه احساس و خشم درونی خود    به آرامش می

م  کرددارم وگرنه از ریش آویزانش میدانم با این پیرتقال چه کنم؟ احترام ستتن و ستتالش را نگه میجداً نمی»

 (.۲۵)همان: « هایش را دربیاورندها چشمجلو غار تا کالغ

صورت نمی      شمش تنها در تخیلش  ساس خ ست به کا در نمونۀ بعدی اح شم و    گیرد؛ بلکه د شده و خ ر 

 دهد:  اش نشان میسگ گله« ماست»عصبانیت خود را بر سر 

قدر پارس کرد تا باالخره موفق شد اعصابم را درب و داغان کند. اولش با محبت داد زدم: هی ماست!     ماست... این 

ستانه     شنهاد دو شو رفیق! و وقتی پی ش   خفه  سنگ، دقیقاً به این بزرگی بردا صبانیت به  تم و بام را نپذیرفت، یک تکه  ا ع

 (.۲۳طرفش پرتاب کردم )همان: 

تاری                  بدرف با زنش استتتت. هرچند که او از این  تاری  بدرف ما چوپان اعتراف دیگری دارد که حاکی از  ا

شته است. این              سندی است که در گذشته در شخصیت چوپان وجود دا شیمان است؛ اما تنبیه بدنی رفتار ناپ پ

صلی ترک دیار  ست، بیان می کردن او را که باز هم واقعهبدرفتاری، دلیل ا ان با کند. بدرفتاری چوپای طنزآمیز ا

زدن همسایه مربوط است؛ زیرا در گذشته، چوپان نی بدصدا را    زدن، به بازگوکردن حکایت نیزنش پس از نی

دچار شده و   مخفیانه از همسایه ربوده و زن او را از آزار فیزیکی نجات داده است؛ اما خودش به درد همسایه   

زده استتت. چوپان چاخ در این کتاب، با نهایت تأثر، پشتتیمانی خود را از  زدن همستترش را کتک میپس از نی

شتش ابراز می  شد که من توی خانه نی می و این»کند: کارهای ز ستین طوری   زدم وهایم را باال میزدم و بعد آ

شب، به  شیمانم شتی که کرده شدت از کارهای ز بعد...! ... البته از همین ام (. در نمونۀ زیر نیز  ۲۳)همان: « ام پ

های زنش را دلیل اصتتلی فرار خود از  کند و صتتدای خروپفچوپان از خندیدن و خروپف زنش شتتکایت می

برد. بختی را زیر سؤال میوجوی خوشداند و کل سفرش دربارۀ جستخانه و سر به کوه و بیابان گذاشتن می

 کند:یل خود زنش را تنبیه میچوپان در پایان در تخ

اما هنوز هم مثل آن روزی که سوار خر مرحوم و قلچماقم شدم و ترکش کردم، از خرناس کشیدنش متنفرم! اصالً      

 کنم که بهشود، آرزو می های وحشتناکش از خانه فرار کردم. هر وقت صدای خروپفش بلند می  به خاطر همین خرناس

ببارد. بیشتتتر از آن دوستتت دارم در همان لحظه، زنم توی یک دشتتت وستتیع و     جای برف و باران از آستتمان کلنگ

 (.۸۱ها! )همان: سرپناه بایستد به تماشای بارش رؤیایی کلنگبی

. فطرت پاک انستتان  داردای و نزد دین و خرد جایگاه ویژه استتت گویی از اعمال نیکوی انستتانیراستتت

ستتو و هماهنگ باشتتد، ظاهر و باطنش یکی باشتتد و انش یککند که آدم ستتالم و متعادل، دل و زبایجاب می
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های بارز در شتتتخصتتتیت چوپان چاخ صتتتداقت و         کی از ویژگی. یچه را باور دارد بر زبان جاری کند     آن

ست  ست. او خاطراتش را بی را ست و به کمگویی او کاری برای مخاطب  دور از هرگونه ریا، دروغ و پنهانوکا

ین چیز  ترمن اعتقاد دارم حقیقت تلخ»پستتتندد، حتی اگر تلخ باشتتتد: قت را میکند. خودش نیز حقیبازگو می

(. چوپان بارها و ۵: 1۸۳۳)رجبی، « آیدماند. از حقیقت خیلی هم خوشتتم میوقت پنهان نمیدنیاستتت و هیچ

  زآید. سادگی بسیاری که در شخصیتش وجود دارد نیز، او را ا    کند که از حقیقت خوشش می بارها اعتراف می

ست. بدون کلک، بدون مخفی »دارد: کاری باز میدروغ و فریب «  کاریاین هرچی که گفتم یک هرچی واقعی ا

توانم به خدا قسم بخورم.   می»کند: گویی را بیان می(. چوپان با صراحت تمام اطمینان خود از راست  ۳)همان: 

 (. ۲۵)همان: « نی بکنیتواای خدای عزیز! اگر من دروغ گفته باشم، هر کاری دلت خواست می

شد، برای مخاطب بازگو می     کمچوپان بی سند با ست، رفتار و کردارش را حتی اگر ناپ و  کند و هراسوکا

آالیش است و  اش ندارد. ذات او همانند ذات کودک پاک و بیخردانهلوحانه و بیشرمندگی از رفتارهای ساده  

د  کردنگوسفندها و بزها از ترس ناله می »کند: دان میهمین صفت اوست که عالقۀ مخاطب را به چوپان دوچن  

دیدم. حاال چیزی نمانده بود که دوباره آن گانه را جلو چشتتمم میو من دایم تصتتویر شتتلواری خیس و بچه 

 (.۵)همان: « سالی تجربه کنمدانم هزار و چندمین بار در بزر ام را برای نمیاحساس غریب دوران بچگی

عا  تاب    یکی دیگر از موضتتتو که در ک چاخ    تی  پان  یت    خاطرات چو کا های تو در تو و  وجود دارد، ح

کرد  روزی روزگاری مردی که فکر می  »شتتتود: گونه از زبان چوپان آغاز می    نامنستتتجمی استتتت که به این    

شد و رفت تا خوش     بدبخت سوار خرش  ست،  شد   ترین آدم روی زمین ا بختی را پیدا کند، حاال هر جا که با

اش  (. چوپان برای بازگوکردن خاطرات گذشته و علت گذران زندگی1۳)همان: « ین کوه عالمحتی نوک بلندتر

سأله آماده می  در کوه و بیابان نیاز به زمینه که   کند، هرچندچینی دارد. او ذهن مخاطب را برای بازگشایی این م

صت ایجاد لذت حدس و گمان در پیش    سأله خود، فر ستان را برای کودک  این م و نوجوان به ارمغان  روی دا

جا که مجبور به اعتراف استتتت:     تا آن  بردآورد. چوپان در میان روایت خاطراتش، حکایت مرد را پیش می      می

باید اعتراف کنم این چیزی که تعریف کردم نه یک افستتانه که دقیقاً براستتاس یک ماجرای واقعی بود و آن  »

هی بلند در آغوش گرفت و پیرزنی را با آرزویش نفله  بختی را باالی کومردی که جان خرش باال آمد و خوش

 (۲1-۲۵)همان: « کرد، کسی نیست جز خود من. بله، خود خود من!

 زند:چوپان چاخ در نمونۀ دیگری نیز مهر تأیید بر صداقت خود می

نید.  که باور ک  اینکه باور کنید، دوم هم    گفتم. حاال دو راه بیشتتتتر ندارید: اول این   ام را میمن باید حقیقت زندگی     

هایم حقیقت محض استتت؛ البته یادم هستتت که شتتب اول در خاطراتم گفتم زن ندارم.  کلمۀ حرفبهچرا؟ چون کلمه
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 .(۲۵منظورم توی کوهستان بود، قصد چاخان پاخان کردن نداشتم )همان: 

ندامت و وکاست خاطراتش که ناشی از صداقت کالمش است، احساس      کمچوپان چاخ، پس از روایت بی

سندی که انجام داده می    شیمانی از کارهای ناپ شته »کند: پ ز  دانم اخوانی، نمیها را میای تویی که داری این نو

گو نیستم، من فقط   قدر خوشت آمد؛ اما باور کن من یک چوپان دروغ این ماجرایی که برایت تعریف کردم چه

 (.۸۳)همان: « چاقم و حاال پشیمان

قول بدهید  »شود:  و اظهار پشیمانی که دارد، وارد پند و اندرز مستقیم برای مخاطب می   او در ادامۀ اعتراف

مام حکایت      عد از این، از ت ندرز و عبرت و درس و از این جور چیزهای اخالقی بگیرید.        ب ند و ا یا پ های دن

 (.۲۳ت۲۱ )همان:« چون واقعاً باعث خجالت است که کسی خاطرات یک چوپان چاخ را بخواند و آدم نشود

شتباهاتش درس گرفته و به گفتۀ خودش آدم می  صداقت را نه تنها در    در پایان، چوپان چاخ از ا شود. او 

 کند:بیان؛ بلکه در رفتارش نیز اثبات می

شانش دهم. آخر زنم        ستم خاطراتم را ن ستان آمدیم. خوا شتم و با هم به کوه به یاد آن روزهای خوش، زنم را بردا

بندی بوده، خواستم   هایی را که برای شما تعریف کردم خالی گویی هستم و همۀ این حرف وپان دروغکرد من چفکر می

شته  ست که           غارنو شیر ا سر شبیه  شان دهم تا حقیقت را بفهمد؛ چون هنوز هم اعتقاد دارم که حقیقت  هایم را به او ن

 (.۸۳)همان: « آیدباالخره یک روز رو می

های اخالقی استتتت که در چوپان چاخ وجود دارد. در اولین نمونۀ        رفتاری نیز از دیگر فضتتتیلت  خوش

ستیم:      خوش شتن وی به بزش ه شاهد احترام گذا شته،         »رفتاری چوپان،  سالی ازش گذ سن و  شد  هرچه با

ها کامالً متفاوت هستند و جهشی بزر  در تغییر شخصیت      (. اما دیگر نمونه۱)همان: « احترامش واجب است 

که      مایی و حق   نشتتتان چوپان چاخ دارند  تأثیر راهن گویی آتش بر چوپان استتتت. چوپان خیلی زود    دهندۀ 

خیلی تحت تأثیر    »گیرد: اش را تغییر داده و از اشتتتتباهاتش درس می  پذیرد و زندگی  های آتش را می حرف

سرم  : »خواهد این تأثیرپذیری را با کردارش نیز نشان دهد(. او می۸۱)همان: « های آتش قرار گرفته بودمحرف

سفر با      خواهم! میرا پایین انداختم و گفتم: من کباب نمی ستم.  سفر ه خواهم آن مرد بزر  را ببینم. من مرد 

(.  ۸۱)همان: « روم آن طرف دریا به دیدنشخر، ستتفر بی خر! از ستتفر در دریا هم ترستتی ندارم! به زودی می

ست:    صایح آتش را پذیرفته و به آن عمل کرده ا شده و من به  » همچنین، چوپان ن حاال دیگر همه چیز عوض 

گرد، البته از او قول گرفتم که هر وقت ازدواج ام را مجانی دادم به یک کولی دورهام. نیام برگشتهزندگی عادی

ستتالگی نیز که در آخرین نمونه  (. واژۀ چهل۸۱)همان: « اش را یا بشتتکند و یا بدهد به یک آدم دیگرکرد، نی

ست. نماد پخ  شامل         آمده ا صیت چوپان را  شخ ست. که دگرگونی و تحول در  شعور و آگاهی فردی ا تگی و 
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 (. ۸۱)همان: « این روزها چهل سالم شده و زنم را از جانم هم بیشتر دوست دارم»شود: می

ضمیر باعث بروز واقعه    صداقت و پاکی  شان داد که از     طریقۀ تفکر،  شد. چوپان ن ای خاص و توجه به او 

شتباهاتش در  ستش خدای یگانه که        س گرفته و میا شت و با پر ستی گام بردا سیر در تواند تغییر کند. او در م

دن پیش  ش ترین اصل در زندگی بشر است و همچنین، تغییر رویه در رفتار به سمت پختگی و کمال و آدم    مهم

 رفت. 

 گیری. نتیجه۴

مال، هدایت کودک به ستتمت  هدف غایی ادبیات کودک و نوجوان چیزی جز شتتناخت خدا، رستتیدن به ک

رشتتد، درک و عمل به فضتتایل اخالقی نیستتت. و مهدی رجبی با شتتناخت کامل و جامعی که از کودک و    

سائل امروز آن  ضامین دینی و اخالقی در کتاب    نوجوان، نیاز و م ستفاده از م  خاطرات چوپان چاخها دارد، با ا

و جدای از جنبۀ ستتترگرمی با روش غیر مستتتتقیم بر به خوبی توانستتتته نیاز مخاطب از خواندن را اقناع کند 

شناختی و دینی او را نیز   مخاطب تأثیر بگذارد و قوۀ تخیل، احساس و عاطفۀ او را درگیر کرده و مهارت  های 

ارتقا بخشتتد. کودک و نوجوان با خواندن این اثر عالوه بر ستترگرمی، به درک باالیی از تحول در شتتخصتتیت  

 مفاهیم اخالقی را تشخیص دهد و از پندار، گفتار و کردار چوپان چاخ اندرز گیرد.  تواندرسد و میچوپان می

مدرن و طنزآمیز است که با تحلیل مفاهیم   هدف در این پژوهش بررسی مفهوم خداباوری در اثری پست    

ستۀ تحلیل محتوای اعتقادی و دینی و تحلیل محتوای اخالقی ت  سیم   قاعتقادی و اخالقی پیش رفت و به دو د

بندی اول، اعتقاد چوپان چاخ به وجود خدا، وقایع خاص و ستترگذشتتت پیامبران و در  شتتد. که در تقستتیم 

منطبق   هایبندی دوم رذایل و فضایل اخالقی شخصیت چوپان چاخ بررسی شد. با بررسی تمام نمونه       تقسیم 

صیت چوپان چاخ حاوی      شخ ضوع پژوهش در این کتاب، خداباوری در  وقایع خاص که در  نمونه، ۲۳بر مو

نمونه و بیان حکایت سرگذشت حضرت ابراهیم   11بیانی نو به توصیف معجزه در این داستان پرداخت شامل  

نمونه را در این داستتتان نشتتان داد که   ۵گیرد، )ع( که با بیانی زیبا از دیگر مضتتامین دینی این اثر را در بر می

شد خداباوری و اعتقاد قلبی چوپان به خدا    شخص  ست.   م ، بارزترین ویژگی در مفهوم اعتقادی این پژوهش ا

های اخالقی استتت، به مراتب  در بررستتی مفاهیم و رذایل اخالقی، میزان بددهانی و بدرفتاری که جزء رذیلت

ضیلت  شخصیت چوپان وجود دارد. رذیلت  کمتر از ف شامل  های اخالقی در  نمونه بددهانی   ۸ها در این کتاب 

ست    نمونه بدرفتاری  ۵و  ست. فضایل اخالقی نیز که در این اثر به را سادگی و خوش ا وپان  رفتاری چگویی و 

ست،      شده ا سیم  سادگی       ۲۵گیرد که نمونه را درمی ۸۱تق ست که از  صداقت در کالم ا مورد از آن مربوط به 
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 گیرد.ذات و قلب چوپان نشأت می

شخصیت چوپان و آدم  دست با نتایج به خوبی شود. رجبی به اطب مسجل می شدنش بر مخ آمده دگرگونی 

لنشین بر  کننده و دای نو، سرگرم توانسته است، مفاهیم دینی و اخالقی را در ساختار این اثر بگنجاند و با شیوه    

مخاطب تأثیر بگذارد. همچنین، نیاز به پرستتتش خدای یگانه، صتتداقت کالم و درستتتی در رفتار انستتان را به 

هایی که در باب خداباوری و فضتتتیلت اخالقی چوپان  دهد. نمونه صتتتورت غیرمستتتتقیم به مخاطب نشتتتان

شد برای پژوهش    ستخراج و تحلیل  ستان در درجۀ      ا شت؛ زیرا نقطۀ قوت دا شگفتی دا گر نیز جای تعجب و 

مدرن و ستتپس تفکر فلستتفی جاری در بستتتر داستتتان استتت و این نتایج  اول طنز و پس از آن فضتتای پستتت

ده استتت که با هوشتتمندی تمام در این راه قدم گذاشتتته و با آثار خود، مخاطب،   دهندۀ توانایی نویستتننشتتان

 کند.  زده میگران را قانع و شگفتمنتقدان و پژوهش
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 بازنمایی مفاهیم مذهبی در ادبیات کودک و نوجوان

 

 1کرم سبحانی گرگریا

 چکیده

و  استای اهمیت ویژه دارایمذهب در زندگی ایرانیان ، دانیمطور که میمانه

توان در آثار نویسندگان کتاب کودک و نوجوان هم مشاهده کرد. زبانی آن را می ببازتا

ادی پرورش افر به نوشتاری که مخاطب آن کودک یا نوجوان است، باید هرگونه گفتار و

ای در پرورش و پذیرش مفاهیم کنندهول کمک کند. زبان نقش تعیینؤمعتقد و مس

 ثرؤ، تحلیل عوامل و عناصر مردر کودکان و نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضمذهبی 

 ش،پژوه نیا .دک و نوجوان استکو اتیادب یدر راستا یمذهب میمفاه یدر القا یزبان

 .پردازدیمکتاب کودک و نوجوان  یمذهب یگذار بر فضاسازریثأت یعناصر زبانبه بررسی 

 ۀنیدر زم معتبر هایو با مراجعه به کتاب یفیتوصحلیلیبه روش ت قیتحق نیانگارندۀ 

 یکه با اعضا یدر نشست ،نیهمچن .ده استکر یآورجمعرا الزم  عاتاطال ،موضوع

وع موض ا،چند اثر از نظر محتو ی،به طور کل ،صورت گرفت نیکتاب در گروه د یوراش

 که دهدنشان می ،مقاله نیاآمده از دستبه جینتا شده است. یتار نقد و بررسخو سا

 ،دشوار و نامفهوم هایهاستفاده از اصطالحات و واژ ،بودن موضوع آثاریتکرار

 یهااز جمله مشکالت داستان ،اندرز و تعصب یریکارگو به سندهینبودن زبان نوروان

 .ارائه شده است ییابتدا یکارهاراه ،هارفع آن یکه برا است کودک  ینید

 مذهبی میمفاه ی،عناصر زبان ، ادبیات دینی،کودک و نوجوان اتیادب: هاکلیدواژه
 

 مقدمه. 1

ها جدا  بخش گریاز د ،نآ اطبستتن مخ ۀاستتت که به واستتط  اتیاز ادب یاگونه ،کودک و نوجوان اتیادب

مذهب   ،هاآن یاصل  یۀمااست که مضمون و درون   ییهانوشته  شامل  ی،و مذهب ینید اتیادب ،نیهمچن .شود یم

شد  یاعتقاد یو باورها شت که نوع کالم و زبان به  دیبا .با   ارایدکودک و نوجوان  اتیکاررفته در ادبتوجه دا

خواهد  ن بیمخاطب به خواندن ترغ ،کاررفته قادر به جذب کودک نباشداگر زبان بهزیرا  ؛است  یاژهیو تیاهم

  ی؛نیهر فرهنگ و سرزم  اتیادب .دارد یاژهیو تیارتباط با کودک و نوجوان اهم جادیا یبرا ،سبک داستان   .شد 

 .و اصالت فرهنگ آن ملت است نهیشیپ ۀدهندنشان ی،چه به صورت مکتوب و چه شفاه

  ازکودک متفاوت  یایدن ت؛ زیراخاص استت یگاهیجا یکودکان و نوجوانان دارا ۀژیو اتیادب ،انیم نیدر ا 
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  ؛نداهه دادارائ یگوناگون فیتعار ،کودک و نوجوان اتیادب ۀدربار یاریبس پردازان هینظر .سال استبزر  یایدن

   :باشد ریز فیها تعرآن نیترکامل دیاما شا

د  رش یکودک به سو تهدای یدر قالب کالم برا هنرمندانکودک و نوجوان عبارت است از تالش ه تادبیا»

  میو انتقال مفاه یداستتتتان اتیدر ادب یرگذاریعامل تأث نیترمهم «.او هممناستتتب و درخور ف ۀویبا زبان و شتتت

ست که اگر کس   ی،مذهب ستفاده کند  نیاز ا یفهم زبان ا و  برگرداندنخواهد بود. موفق  قطعاً ،عامل در کارش ا

ب  . ستتتتین میکودک و نوجوان تنها راه انتقال مفاه    قابل فهم   به زبان   ینید یها ناقتباس داستتتتا   به دن ال  اگر 

امل   عو)جز زبان   یزیو چ میتوجه کن  رگذار یبه عناصتتتر تأث    دی با  ،میهستتتت یستتتنّ گروه نیدر ا یرگذار یتأث 

 .کننده باشدتواند کمکینم الزم یفضاساز جادیدر ا ی(،کالمینحو

ابتدا   دیاب ،میکن یبررس یمذهب میمفاه ایگروه در الق نیا اتیر ادبدزبان را  یحونینقش کالم میاگر بخواه

 بپردازیم.گروه  نیا یهامشخصهبه بررسی 

  تیرعا در آن لیشتتکل تمث ،شتتتریبلکه ب ؛کندینم تیتبع یدستتتور ۀاز قاعد ،ناگروه از مخاطب نیزبان ا 

  نیکاررفته در اواژگان به .ندارد یبندیپا یعد دستور به قوا و است  یرسم ریزبان کودک و نوجوان غ .شود یم

 رد.کنکته توجه  نیبه ا دیهم با ینید میها هستتتند که در انتقال مفاهو رنگ یماد یایشتتامل اشتت شتتتریب ،گروه

  ۀرائدر ا اتیدر مورد نقش ادب یاغلب به صتتورت کل ،کودک و نوجوان ینید اتیادبدر زمینۀ آثار  بستتیاری از

 .اندنکرده ایاشاره ،آثار نیکاررفته در ابه یو کالم یزبان اتیند و به جزئاهسخن گفت ینید میمفاه

 کودک و نوجوان اتیادب ةنیشیپ. ۲

ست که و  یاتیادب ،کودک و نوجوان اتیادب شده و مخاطبان آن    ۀژیا شته  روه گ نیا ،کودکان و نوجوانان نو

ست  ی خاصسن  ستان    شده   یسع  ،کودک و نوجوان اتیدر ادب .نده ستفاده از زبان و کالم در قالب دا   ایتا با ا

ی  هاقصتته و در پس ددار یو آموزشتت یاخالق ۀلب جنباغ اتیادب. این نوع آموخت یبه مخاطب درستت ،شتتعر

تقد  مع گذار شتتورای کتابی، بنیانرهادینهفته استتت. توران م یآموزشتت-ینیو د یاخالق یهدف ،و منثور منظوم

چهار مرحله را پشتتت ستتر   م،یکنیم ادیمستتتقل  ۀرشتتت کین به عنوان آما از چه آن ؛«کودک اتیادب»، استتت

 یو نوشتتتن آثار ادب یگردآور ۀمرحل ی،به صتتورت شتتفاه یو انتقال آثار ادب نشیآفر ۀمرحل ت:گذاشتتته استت

فاه  هام   یادب نشیآفر ۀحل رم ی،شتتت ثار ادب با ال فاه  یگرفتن از آ  کودکان و  ۀژیو یادب نشیآفر ۀو مرحل  یشتتت

 ،گرید یها و کشتتورها چند هزار ستتال و در بعضتتنیاز ستترزم یچهار مرحله در بعضتت نیا شیدایپ ن.انوجوان

صد   ست  دهیکمتر از آن به طول انجام ایچند   ۀمرحل انیمرحله همواره با پا کیآغاز  ،تحول ریس  نیاما در ا ؛ا
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  .هر چهار مرحله با هم وجود دارد زمان نبوده است و امروزه معموالًقبل هم

شتن ادب  ، کودک اتیادب گرانوهشپژ سرآغاز نو سال   .دانندیکودک م اتیقرن هفدهم را    یالدیم 1۱۳1در 

  کودکان یبرا یادگاریکتاب کودک خود را با عنوان  نیدر انگلستتتان نخستتت 1یو یجان مزیبه نام ج یشتتیکشتت

در ستتتال   .کرد یرفاز ترس مع یریابزار جلوگ نیرا به عنوان بهتر  یمذهب  دی کتاب عقا   نیدر ا یو .نوشتتتت

شت  ارزو شرفت یپبا عنوان  یکتاب ۲نایجان بان، 1۱۳۳ شته از آموزش مذهب  نو   زین یبه آموزش اخالق ی،که گذ

شار  ؛ توجه کرده بود سرزم  سیآلاما انت شت  بیعجا نیدر    شیدایدر پ یعطف ۀتوان نقطیرا م ۸کارول سئیلو ۀنو

 .خالخ مدرن کودک به شمار آورد اتیادب

  ،خصتتوصبهو  اتیستترآغاز ادب ستتت،هنرها ۀهم شیدایچنان که ستترآغاز پفرهنگ عامه هم ایفولکلور  

سانه  ،کودکان یهاترانه ،هامثل ،هاییالال. ست ه زیکودکان ن اتیادب ستان  ،خردساالن  یهااف   ییماجراجو یهادا

س  سطوره  و  یو حما شقانه و ا ستند   لیتخ ۀداییها که زعا ساس ادب  دایبن ،و تفکر مردم اعصار مختلف ه   اتیو ا

و  داردریشتتته  هکودکان در فولکلور و فرهنگ عام     اتی ادب ،نیبنابرا  .دن دهیم لی کودکان و نوجوانان را تشتتتک  

 .است نیزم یبشر بر رو یزندگ یسالکهن

 اتیو ادب نید نیب ةرابط. ۳

  رستتاختیو ز ادیهرچند بن ،دارد یبه قدمت تمدن فرهنگ بشتتر یانهیشتتیپ ی،مذهب اتیادب ای ینید اتیادب 

 مه رانیدر ا. استتت افتهیقوام  جیتدردر گذر زمان و به ،رستتدیکه امروزه به ذهن م یبه مفهوم یادب ۀگون نیا

 .رسدیکهن م اریبس یهابه زمان ی،نید اتیادب دمتق

شتتتده   یادی مختلف دچار تحوالت ز  یها آمدن حکومت  کار یبا رو  خیدر طول تار  یو مذهب  ینید اتی ادب

  اتیادب. دچار انحراف نشتتد گرید یادب یهاهمانند گونه ،پس از ورود استتالم ،اتینوع ادب نیا ، اگرچهاستتت

باشتتتد     کی شتتتود که مختص   نیتدو  یابه گونه   دی با  ینید   دی با  ،اتی از ادب گونه نیا .دوره و زمان خاص ن

 .اقشار مختلف جامعه باشد یازهایاز ن یاریبس یگوپاسخ

شع چو یمختلف ادب یهاگونه انیدر م ستان  اتیادب ی،ادب ۀقطعو  رن  ضام  انیشکل ب  نیتردهیچیپ یدا   نیم

گوناگون  ییایاز زوا یو مذهب ینیمانند داستتتتان قادر به طرح مستتتائل د، هکی چیاستتتت و ه یمذهب و یاله

س  زین میدر قرآن کر .ستند ین سائل و تعال  یاریب ستان و در ا  یاله یو رهنمودها میاز م ب مطرح  قال نیبا زبان دا
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 .است هشد

  اتی ادب ،هم دارد یفراوان تی به کودکان که اهم    ینیو د یمذهب  یها و ارزش میانتقال مفاه   یها از راه یکی 

و رفتار کودکان   تیقرآن در رشد شخص    یواقع یهادهد که قصه یها نشان م پژوهش .کودک و نوجوان است 

ه دست  خود ب دربارۀکند تا شناخت الزم را یداشته و به کودکان و نوجوانان کمک م ییسزاهب ریثأو نوجوانان ت

سالم  ،بیترت نیآورند و به ا صل  ۀدغدغ .الزم برسند  یفکر تبه  سل جد   نیا یا ست که ن سل  دیا   یجامعه را ن

 تربیت کنند. یو احکام اله یاخالق لیها و فضامن به ارزشؤم

س  مینع ست  اتیبر ادب یفرهنگ قرآن ریتأث یعبدالغدوان در برر ودکان و به ک دیقرآن را باکه  کودک آورده ا

ندگ      تاب ز به عنوان ک نان  ه  ، آموزش داد ینوجوا تاب مقدس بر   کی به عنوان   انه تن نابراین، تالوت ایک ا ب  . ب

  یبرا ینمطمئ ۀرهبر و برنام ،قرآن را سرمشق   دیبا ،قصار  اتیکوتاه و آ یهاقصه  ی،قرآن یهالیتمث یریکارگبه

 .کرد یخوب و پرنشاط معرف یزندگ کی

 مختلف کودکان و نوجوانان یسنّ یهاگروه یهایژگیو. ۴

  یسنّ  یهادر رده ،کودک و نوجوان هایتیدرک تفاوت خصوص   ،رشد لف که در مراحل مخت اییجاز آن 

قرار دارد و هر   یو در چه گروه ستتنّابداند مخاطب  دیبا نویستتنده ،کندیم ستتندهیبه نو یانیمختلف کمک شتتا

  ،یساختار  یهایدگیچیبداند آثار کودک و نوجوان از پ دیبا ،نیهمچن .است  هاییتیچه خصوص   یگروه دارا

س به یو نحو یواژگان ص    یهادرک تفاوت یبرا ،منظور نی. به اتدور ا صو سن  یتیخ  نیکودک و نوجوان در 

 .افتیمناسب دست  یبه الگوبتوان مختلف پرداخت تا  یسن یهاگروه یبندابتدا به رده دیبا ،مختلف

 کودکان و نوجوانان      یکانون پرورش فکر کیکودک و نوجوان براساس تفک یسنّ یبندرده. 1. ۴

 و اول دبستان  یآمادگ :الفه گرو

 دوم و سوم دبستان  یهاسال ب: گروه

 پنجم و ششم دبستان ،چهارم یهاسال :ج گروه

   رستانیهشتم و نهم دب ،هفتم یهاسال ه د:گرو

   رستانیو دوازدهم دب مازدهی ،دهم یهاسال ه ه:گرو

واکنش   نیآهنگ یها ها و ترانه  مثل  ،ترانه  ،ها ییو کوتاه مانند الال    نیآهنگ یها خردستتتال به متن  کودکان 

سنّ  .دهندینشان م  یشتر یب ستان یم مک ها کمآن ،مخاطبان باالتر برود یهرچه گروه  واژگان  را با ییهاتوانند دا

شند  رایپذ شتر یب سواد کودکان پ     نیدر ا نوجوانو کودک  اتیادب گرید یژگیو .با سطح  ست که با   .دارد وندیا
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سواد کودک ب  .ساده را بخواند و بفهمد  یهامتن تواندیکودک نوآموز تنها م و لغات ا ۀریدا ،شود  شتر یهرچه 

در کاررفته نظر محتوا و نوع واژگان به زچه از نظر موضتتوع و چه ا ؛کتاب کودک و نوجوان .رودیهم فراتر م

سبک نگارش  شد  یذهن یهاییتوانا ۀاز محدود دینبا ،آن و    نیکاررفته فراتر از ذهن ااگر واژگان به .او فراتر با

  .گروه نخواهد بود نیبه ا میقادر به انتقال مفاه ،مخاطب باشد

 نیشناتر و آ نیترکاربردن ساده فن به ،هاجمله یساز فن کوتاه و ساده ؛ دارد با فنون نگارش فهیوظ ،کودکان ۀسند ینو

و   یگذارفن نشانه  ،نتمشکل در خود م  شیبوو کم دیها و اصطالحات جد معنارساندن واژه به فیظر اریفن بس  ،کلمات

اثر و   ۀهجا و همه با درنظر رفتن کودکان خوانند ایبخش  نیربا کمت یکلمات کاربردنفن به ی،ضترور  یهایگذاراعراب

 (.1۱: 1۸۱۸ی،مینادر ابراه)اخت و آشنا باشد  شانیا یو اجتماع یفرهنگ طیسواد و شرا

  .خاص استفاده کند یسنّ  ۀهر رد یقابل فهم و آشنا برا های هکودک و نوجوان موظف است از واژ  ۀسند ینو

 د.باشبرحذر  او یسنّ ۀرد ربه خاط ،گرفتن خوانندهکماز دست ،نیهمچن

 کودک ینید اتیادب تیماه. ۵

و ان کودک یایبه دن میرمستتتقیبه طور غ میانتقال مفاه یهاروش نیتریاستتاستتو  نیتراز مهم ییگوقصتته 

به کودکان آموخت و از   میمستتتقریغر به طو توانیرا م ینید میها و مفاهواژه ،لیدل نیبه هم. نوجوانان استتت

ر مذهب د ییاتواند ما را در بازنمیکه م ییاز ابزارها یکی .ددا شیکودک را افزا ینید یرشد اخالق  ،قیطر نیا

ساند  ۀجیکودک به نت اتیادب ستان   ،مطلوب بر ستفاده از دا ست  یبرا ینید یۀمابا درون ییهاا   راتیثأت .کودکان ا

ستان غ    صه و دا ستق یق ست  میرم ستق یبه طور غ ؛ا شان م  میرم   ،دهدیعبرت م ،کندیم تیو هدا دهدیراه را ن

قصه    .دکنیالقا م میمستق ریبه طور غرا ها نیا ۀهم. کندیم دواریو ام ترساند یم ،کندیم قیتشو  ،کندیموعظه م

باعث   ،قادر به جذب مخاطب خود باشتتتد کهی در صتتتورت ،کودک دارد یبرا یدیمف یهاامیپ کهنیعالوه بر ا

مناستتب در  یالگو کی ۀارائ ،لیدل نیبه هم .دنکن یهمانندستتاز داستتتان یهاتیکودکان با شتتخصتت شتتودیم

ستان  شکل  ،و نوجوانکودک  ینید یهادا شخص   در  شت  ییسزا نقش به وا تیدادن  کودکان با  ؛ زیراخواهد دا

ستان  ستان   نیب ،خواندن دا ستان . »دنکنیم جادینوع رابطه ا کیخود و قهرمان دا ملو  م یو مذهب یخیتار یهادا

و اعال   نمونه ،خود تیاز شتتخصتت یوجه در کهر ی ،خیتار مردمان تمام طول انیهستتتند که در م یاز قهرمانان

  کودکان و نوجوانان به شتتمار یریگعبرت ایو  یرگذاریثأت یمناستتب برا ییهاباب استتوه نیهستتتند و از ا

 (.1۸۳۸ ،سرشار« )درونیم

  ،دباشتت یگروه ستتنّ نیکه درخور درک و فهم ا امبرانیامامان و پ یاز زندگ بایز یهاداستتتان ۀارائ ،نیبنابرا 

سب  یالگوها شد می  هااز آن دیو کودک با تقل دهدیقرار مکودک  اریرا در اخت یمنا شکل      ر صیتش  شخ کند و 
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 گیرد.می

سل جدید با آموزه     شنایی ن صلی، آ ضایل اخالقی به این   امروزه دغدغۀ ا های دینی و القای عقاید دینی و ف

یی  هاهای دینی، کتابکتاب»کنند نستتل استتت. کتاب و ادبیات، نقش مهمی در رستتیدن به این هدف بازی می

های اخالقی در کودکان و نوجوانان  های اخالقی و انستتتانی ادیان به تکوین ارزشهستتتتند که با تکیه بر پیام   

  ویژه اسالم،های اخالقی و انسانی ادیان، به ها آشناکردن کودکان و نوجوانان با پیام کنند و هدف از آنکمک می

شتتده و آشتتنایی کودکان و  های ارائهپیامپروراندن وجدان اخالقی و انستتانی در کودک و نوجوان براستتاس  

 (.1۳۵: 1۸۳۱)حجازی، « نوجوانان به اصول صحیح اعتقادی دین اسالم )یا سایر ادیان الهی( است

خصتتوص آثار دینی، نقش مهمی در انتقال مضتتمون و افزایش معنای متن  تصتتویرگری در آثار کودکان، به

تر صورت پذیرد؛ زیرا مخاطب را دچار سردرگمی محتاطانههای دینی کودکان باید دارد. تصویرسازی در کتاب

سنّی کودک باعث جذب و ترغیب او به خواندن کتاب می   عالقگی میو بی صویر خوب درخور  ود.  ش کند. ت

های غیرضتتروری به درک  همچنین، هماهنگی میان تصتتویر ومتن و دوری از ابهام و پیچیدگی و رنگ و لعاب

 کند.  بهتر مخاطب کمک می

 . هدف ادبیات دینی کودک و نوجوان1. ۵

کند. در کنار این اهداف متعدد، معیارها و مسائل  ادبیات دینی کودک و نوجوان اهداف متعددی را دنبال می

هایی که به طور مستقیم   شود. ارسال پیام و اهداف نویسنده به خوانندۀ کودک در داستان    متعددی هم مطرح می

محتوا دارند، در مقایستته با پردازند و یا جنبۀ یک ستترگرمی بیالقای عقاید میکنند، به اندرز و نصتتیحت می

پردازند و فضتتای داستتتان را با زبان مناستتب به ذهن کودک و نوجوان  هایی که به پرورش اندیشتته میداستتتان

نستتانی  ا های اخالقی وهایی هستتتند که با تکیه بر پیامهای دینی، کتابکتاب»کنند، متفاوت استتت. نزدیک می

(. محتوای  1۸۱: 1۸۳۲)ستتتهراب، « کنند های اخالقی در کودکان و نوجوانان کمک می    ادیان به تکوین ارزش  

ای باشد که سبب اثرگذاری بر کودک و نوجوان و ایجاد حس  های دینی کودکان و نوجوانان باید به گونهکتاب

شود و او را        شه و آگاهی او  سترش اندی شود، منجر به گ برای تجربیات آینده و زندگی اجتماعی  لذت در او 

گیری مستقیم است و پند و اندرز در آن  گیرد، نتیجههای کودکان هدف در دل متن قرار میآماده کند. در کتاب

ای باشتتد که در ارائۀ  ها باید به گونههای ستتازنده استتت. کیفیت محتوای این کتاب جای ندارد و حاوی پیام

شه  ش   اندی صداقت دا ستان      های دینی  شد. در مورد دا شته با سناد معتبر تکیه دا باس  هایی که از قرآن اقتته و بر ا

 نویسی نباید به اصل قرآنی آن لطمه وارد کند.شده، ساده
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  هایهدف، پرورش افرادی مسؤول، خالخ، متعهد و معتقد است که توجه به مدارک و منابع موثق، بررسی   

 کند.های تخیلی، ما را در رسیدن به این هدف یاری میجنبه کارگیریکردن از اغراخ و بهدقیق و دوری

 ها. تحلیل و بررسی یافته۶

های دینی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شتتده استتت. این معیارها شتتامل  در انتخاب و بررستتی داستتتان

  های دینی شتتاملپردازی استتت. کتابمحتوای متن، موضتتوع، کیفیت زبان، کیفیت تصتتویرها و شتتخصتتیت 

دینی  هایجایی که بررسی همۀ کتاب های داستانی، غیرداستانی، شعر، سرگذشت و آموزشی است. از آن       تابک

سی تعدادی از این کتاب    ست، برر ست،     کودکان و نوجوانان مقدور نی شورای کتاب تهران موجود ا ها که در 

ای خوب و قابل توجهی  ههای اخیر کتابدهد، هرچند در زمینۀ ادبیات کودک و نوجوان در ستتالنشتتان می

گونه   رغم اهمیت خاص این  مایۀ دین، علی  ارائه شتتتده، متأستتتفانه در زمینۀ کتاب کودک و نوجوان با درون        

 خورد.ها، آثار درخور توجهی به چشم نمیکتاب

نویسندۀ کودکان و نوجوانان باید با مخاطب خود ارتباط برقرار کند، مخاطب را بشناسد و نیازهای اکثریت  

ها  ها متناستتتب با ردۀ ستتتنی مخاطب نیستتتت، کتاب ان جامعه را در نظر بگیرد. محتوای اکثر این کتابکودک

محتوای ضتتعیفی دارند و در پرورش موضتتوع داستتتان و بیان زنجیرۀ رویدادها، نتیجۀ مطلوب حاصتتل نشتتده  

سادگی   کودک باشد. اینشود، باید کوتاه و ساده باشد تا قابل فهم هایی که برای کودکان نوشته میاست. جمله

شم می     سندگان به چ سیاری از نوی سادگی و کوتاه در آثار ب سیاری از آثار موجب     خورد؛ اما همین  سازی در ب

شد. بررسی         شته با سجام الزم را ندا شد و متن ان ش شده، زنجیرۀ منطقی حوادث و ماجراها قابل درک نبا ان ها ن

و پایان، قابل تشتتخیص نیستتت که این خود، نوعی    دهد، پیوستتتگی مطالب کامل نیستتت و نقطۀ شتتروع می

های فردی و های شخصی و به کارگیری ایدئولوژی  گیریکند. همچنین، جبههسردرگمی در مخاطب ایجاد می 

مذهبی، این آثار را به آثاری ضتتعیف در این حوزه تبدیل کرده  های تاریخیهای خیالی در کتابخلق صتتحنه

ل  هایی است که قاب خورد، استفاده از واژه های دینی به چشم می از داستان  است. مشکلی که در بررسی برخی   

 پذیر نیست.  ها به زبان کودکانه امکانفهم و درک کودک نیست و توضیح و تفسیر این واژه

شان می یافته ضعف محتوای کتاب ها ن سب دهد که  شتن های دینی کودکان و نوجوانان، تنا سن  ندا   آن با 

مذهبی،  های تاریخیهای خودستترانه در قصتتهزنجیرۀ رویدادها، دخل و تصتترف نداشتتتنمخاطب، پیوستتتگی

ودن اثر  بفهممحتوا در این زمینه شده است. در بعضی آثار این سادگی و قابل     موجب خلق آثاری ضعیف و بی 

ان  ار اهداف داستبرد. همچنین، در بسیاری از آثبخشی آن کاسته و شوخ الزم را در خواننده از میان میاز نتیجه
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ای ظریف در روند   به طور مستتتتقیم در اختیار مخاطب قرار گرفته، در حالی که هدف داستتتتان باید به گونه              

ها،  ستتازیتدریج با این هدف آشتتنا شتتود. از طرفی دیگر، صتتحنهرویدادهای داستتتان قرار گیرد و مخاطب به

ست و با زندگی روزمره منطبق و ملموس  ستان هایی که از قرآن برگرفته      خیالی و دور از ذهن ا ست. در دا نی

صه    ستان   شده، برگردان و خال سی دا سازگاری ندارند و قابل فهم     نوی شرایط زمان و مکانی امروز  هایی که با 

جایی که  ای در بر نخواهد داشتتتت. از آنزدگی و ستتتردرگمی نتیجهگروه ستتتنّی مورد نظر نیستتتتند، جز دل

حجم و کوتاه هستتتند و خصتتوص گروه ستتنّی کودکان، اغلب کمجوانان، بههای مربوط به کودکان و نوکتاب

ها و نویستتی دارند، بنابراین، داستتتاننویستتی و ستتادههای برگرفته از قرآن، نیاز به خالصتتههمچنین، داستتتان

صه روایت سی لطمه هایی از قرآن که خال ضوع آن وارد می نوی سوب می ای به مو شود.   کند، نوعی خیانت مح

ست که اطالعات مذهبی ارائه کند؛ ارائۀ اطالعات مذهبی    1۸۳۳نی )حجوا ست کتاب مذهبی کتابی نی ( معتقد ا

های  برد. با توجه به این مسأله داستانبه جای پرورش حس مذهبی و ایمان و باور فقط سواد مذهبی را باال می

 ت بگیرند.دینی کودکان زمانی تأثیرگذارند که کودکان و نوجوانان از آن تأثیر مثب

 گیری. نتیجه7

نان، به دلیل خاص         ای نیز دارند، باید     بودن مخاطب آن که اهمیت ویژه    در بحث ادبیات کودکان و نوجوا

سان       شتری به خرج داد؛ زیرا هدف، پرورش ان سیت بی سا ست      ح ست و این مقدور نی سؤول ا هایی معتقد و م

سالح قوی و قدرتمندی چون کتاب. ابتد مگر با به سپس، زبان      کارگیری  سنّی مخاطب و  سنده باید ردۀ  ا نوی

ستان      سنّی را مشخص کند. در دا ستقیم نداریم، قصد    های مذهبی ما قصد هیچ مناسب این ردۀ  گونه آموزش م

صیت       هیچ شخ ستقیم نداریم، نیاز به  صحیت م صیت   گونه پند و اندرز و ن شخ ادی  ها افراد عپردازی نداریم. 

صد قهرمان    ستند. ق ستان    پرورجامعه ه سفانه در زمینۀ دا سازی نداریم. متأ های دینی کتاب خوب کم ی و الگو

سندگان کتاب  ستند. وظیفۀ ادبیات    داریم. نوی سندۀ این گروه خاص نی های دینی کودکان و نوجوانان، اغلب نوی

خصتتوص در حوزۀ کودکان، ایجاد حس عالقه در این گروه استتت و زبان یکی از ابزارهایی استتت که  دینی به

های قابل فهم و آشنا برای   توان برای رسیدن به این هدف از آن استفاده کرد. نویسنده موظف است از واژه    یم

ی  ها خوددارگرفتن این گروه از مخاطبان به دلیل سن آنکمهر ردۀ سنّی خاص استفاده کند. همچنین، از دست

ویسی  ای وارد کند و بازنبه اصل داستان لطمه نویسی نبایدمذهبی، سادههای قرآنی و آثار تاریخیکند. در کتاب

 ای قرآنی منطبق بر اصل قرآنی آن باشد.قصه

ستان  شامل پیام های کودک با دروندا ست؛ اما نمی مایۀ دین،  توان نتیجه گرفت که  های اخالقی و معنوی ا



     111      بازنمایی مفاهیم مذهبی در ادبیات کودک و نوجوان

ستان خوب، با اعمال و رفت        شد. یک دا ستقیم با صیحت، اندرز و آموزش م صیت   باید همراه با ن شخ   هایار 

صحیح طرح وقایع، معنا و ارزش پیدا می    ستان و ارائۀ  ست.   کند و این معنا و ارزش، همان دروندا مایۀ دینی ا

سنده به وجود می  از آن ستان، بر اثر هدف و عقیدۀ نوی سیدن به این      جا که دا ست، ر ستان ا آید که همان پیام دا

ای دینی، نباید نویستتنده را از دیگر مراحل تولید اثر غافل  ههدف و القای عقاید به هر روش ممکن، در آموزه

ست و پس از آن،     ترین هدف، که خواندهکند؛ زیرا این غفلت ابتدا مهم سط کودکان و نوجوانان ا شدن آثار تو

ها وجود دارد و همان ستتالمت جستتم و ای را که در این داستتتاندینیهدف تأثیرگذاری از راه مفاهیم اخالقی

ها نیازمند آن است   دهد. همه ایند ایمان و اعتقاد در کودکان و نوجوانان است، تحت تأثیر قرار می روح و رش 

شد، نیازهای آن        شته با شنایی دا سندۀ کتاب کودک و نوجوان با دنیای کودکان و نوجوانان کاماًل آ ها را  که نوی

شناسد و با زبان این گروه آشنا باشد؛ زیرا زبان وسیلۀ ایجاد ارتبا       ستفادۀ درست از آن، ارتباط ر   ب ا  ط است و ا

 سازد.تر میتر و ممکنساده
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 بررسی پرواز در شعر کودک و نوجوان ایران

 1زهرا ستایش کیا

 ۲اسماعیل صادقی 

 ۳مینا مهرآفرین

 هچکید

ی در شعر کودک، پردازالیخمحدودیت دامنۀ واژگان، دامنۀ تصویرسازی و  باوجود
در ایران با تمام دشواری رسالتی که بر دوش داشته، اشعار  ژهیوبهشاعران این حوزه 

 و مضامینی در اندنگذاشته بهرهیبتایپ یو آرکخویش را از مضامین اسطورۀ عرفانی 
 بهی متنوع هایرسازیتصویی برای هاهیمادست عنوان هب ی مختلف وهابه صورتعرفان 
. حال اگر ادبیات عرفانی را فصل مشترک ادبیات تعلیمی، ادبیات دینی و اندبرده کار

 وجوانو ن شعر کودکادبیات پایداری در نظر بگیریم، خواهیم دید که عرفان وجه مشترک 
ر شاعران، تفکیک این دو حوزه است، تا جایی که گاهی در بعضی آثا سالبزر با شعر 

ۀ پرواز، نمود چهر. در این میان، پرکاربردترین تجسم عرفانی در دشویماز هم دشوار 
و ابزاری چون نسیم و باد و در اشکالی همچون بادبادک،  پروبالکه با ارکانی چون  ابدییم

و  لداری گوناگون حتی در هیبت اسب باهابه صورتقاصدک، شاپرک، پروانه و پرنده 
و ذهن مخاطب  زدیآمیدرماشخاصی مانند فرشتگان و اجزایی چون آسمان، ابر و نور 

تایپ . پرواز عالوه بر بعد عرفانی، آرکیپراندیمکودک و نوجوان را تا مرز رهایی 
آرزویی مشترک است و در اشعار کودک و  هاانسانی است که برای تمامی ابرجسته
شده است.  توجهی آن نیز الگوکهنی و ااسطورهبه حالت ۀ عرفانی، جنب جزبهنوجوان 

 تبلوری از تمایالت اندتوانستهی در این مقاله، بیشتر این آثار بررس مورددر شعرهای 
ی هاقالبی ویژه پرواز را در ااسطورهآن حس  خصوصبهعرفانی و روحانی بشر و 
 مختلف به نمایش گذارند.

 .عرفان، کودک و نوجوان پرواز، شعر ایران، :هادواژهیکل

 . مقدمه1

ه است. میل به رهایی و رسیدن به   شد ست که پس از تولد در قفس تن اسیر   ا ایچون پرندهروح انسان هم 

 ولی ؛، مر  صتتورتی ناخوشاستتتدر ذهن و ضتتمیر انستتان نهفته شتتده   ییالگوصتتورت کهنآستتمان به

شایند  اهیمادرون شعر کودک و نوجوان به . داردی خو ستقیم به   صورت  در  شاره نم م . در عوض،  شود یآن ا
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شعر خود    سمانی چهره  شاعران در  صل ناگزیر از زندگی  عارفانه به  یابا پروبالی آ ش این ف   ازرواز پ .انددهیبخ

ی موضوع پرواز در ریکارگبهمواردی است که در اشعار کودک و نوجوان به آن توجه خاص شده است.  جمله

 .  شودیمناشی  فردمنحصربهۀ دیپداز میل درونی انسان به این  ی کودکانه همگیهانوشته

ۀ میل درونی انسان رسوخ کرده و خودش را در ادبیات کودک و نوجوان نشان     لحظلحظهحال که پرواز در 

سی     ست، تالش کردیم تا برر شیم. از        اژهیوداده ا شته با شعر کودک و نوجوان دا ضوع پرواز در  ی بر روی مو

ار شاعران   ۀ سنّی بیابیم. ما اشع  طیحو پاسخی پیدا کنیم تا منظور شاعر را از پرواز در این    میفکنیب این راز پرده

ی ادبی دیگر برای کودک و هاگونهزبان شتتعر نستتبت به   هاقرنایم؛ به این دلیل که در طول را بررستتی کرده

سب دل مراتببهنوجوان  ست؛ زیرا   رگذارتریتأثو  ترچ شعر،  »بوده ا صو  زبان  شرده و  تریریت ز زبان نثر  ا ترف

است؛ به همین دلیل در شعر غالباً از تشبیه، تمثیل، کنایه، استعاره، مجاز و صنایع دیگری که خاص شعر است،  

 (.۲۳۱: 1۸۳۳)پوالدی،  «شودیمفراوان دیده 

  انیم ستتبک درقاصتتدکی رها در باد بودن، بادبادکی  میل به جَستتتن، باالرفتن، مثل پرندگان پرواز کردن،

ستتت که  ا یاهمه و همه مملو از انرژی کودکانه، و کشتتش و جذابیت رستتیدن به باالی ابرها  بودن آستتمان

شان م    نماد عرفانی پرواز در  .دهدیشناخت معنوی چیزی باالتر از زمین و مادیات را برای کودک و نوجوان ن

شکل    شیا و یا م  یهاشعر کودک و نوجوان، در  شان داده مختلف و در قالب ا ست    وجودات مختلف ن :  شده ا

 غیره. و داراسب بال، گنجشک، کبوتر، قاصدک شاپرک، بادبادک، پرستو،

ی است که در ادبیات فارسی    توجهقابلعناصر اساطیری    جمله ازسیمرغ نیز که معادل عربی آن عنقاست    

است،    شکل و تجسم بخشیده   ی که هستی او را  ابرجسته ی متعددی حضور یافته و به سبب صفات    هاگونهبه 

 ی بالقوه و متعددی را در اختیار فرهنگ و ادب فارسی گذاشته است.لیتأوامکانات 

. سیمرغ در  ابدییمی عرفانی حضور  هاحماسه ی پهلوانی و هم در ادبیات و هاحماسه سیمرغ بعد از اسالم، هم در   

ستان چهردو  شاهنامه  سفندیار    ۀ یزدانی و اهریمنی دارد که اولی را در دا ستان ا ، اگرچه در مینیبیمزال و دومی را در دا

؛ اما صفات و خصوصیات او کامالً فوخ     دینمایمجهانی که این شود یمۀ موجودی مادی تصویر  منزلبهسیمرغ،   شاهنامه 

 (.۱۵-۳۳: 1۸۱۵، انیپور نامداری این جهان است )هاتیواقعطبیعی و روحانی و متعلق به قلمروی ورای 

  گاه در قالب لفظ تشبیه یا مجاز،  ۀواسط  به ،که مقصد پرواز، آسمان است و هرچه در آسمان باشد      جاآن از

عنوان عناصتتتر   ، این عناصتتتر نیز بهگرددیبه خداوند بازم ،لغوی ستتتتارگان و ماه و خورشتتتید و گاهی نور

ست   نما نیترمناسب  قعوابهپرنده »به عقیدۀ یونگ  .شوند یپرواز در نظر گرفته مۀ ش یاند ۀکنندلیتکم د تعالی ا

(. یکی دیگر  ۲۲۱: 1۸۳۱ )یونگ، «که ترجمان رفتار یک واسطه است   است ای گر ویژگی خاص مکاشفه و بیان
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ساطیری؛  هاتیروابه  گرددیبرماز مفاهیم پرواز  شتی ن اپرندهدر ادیان ابراهیمی »: مثال عنوان بهی ا وح ی در ک

شکی را برای       سیر خ ست که م ست، عالوه بر این، پرنده بعد از      کندیمپیدا  هاآنا سلیمان ا و دیگری هدهد 

  سالقدروح؛ زیرا مسیحیان معتقدند که  کندیمرا تداعی  القدسروحماهی یکی از نمادهای مسیحیت است که   

رنده  (. در تعبیر روح نیز به پ1۳۲: 1۸۱۸)پیرحیاتی،  «ی بر جان مسیح نزول کرده است اپرندهبه شکل کبوتر یا  

شاره   سم حالتی       کنندیما سبکی و خروج روح از ج ست، حالت  ؛ زیرا بال قبل از هر چیزی نمادی از پرواز ا

 پروازگونه دارد. 

 

 ة پژوهشجامع. ۲

،  ی، صالحی آباددولتچون اعتصامی،  شاعر )هم  وچهاریس تصادفی از میان آثار   طور بهشعر   هشتادوهفت 

ی، ملکی،  نیا، شتتعبانپور، قاستتمنژاد، تربن، امینی، آتشتتی، کدکنی، شتتعبانمزینانی، جنتی عطایی، شتتاملو، توالی

  ازی مرتبط هاواژهۀ پرواز به انضتتمام دیگر واژماهوتی، نصتترتی و نظرآهاری و غیره( انتخاب شتتده استتت و 

رنده،  پپرنده، نور، آسمان، ابر، باد، نسیم، بادبادک، قاصدک، شاپرک، پروانه و هر موجود دیگر در هیبت      جمله

 ۀ عرفانی آن بررسی شده است.جنباین اشعار از  انیم درو فرشتگان  پروبال

 

 . پرواز در شعر کودک۳

شعر     ضوع پرواز در  سطوره و  هاسنت در  شه یر هممو ی کهن مردمان دارد و هم برگرفته از اعتقادات  هاا

کرده استت.    وجههمان آغاز ت ۀ پرواز هستتند، از دیپدها استت. بشتر به پرندگان که عامل استاستی     مذهبی آن

سمان پر  بیفردلپرندگان، این موجودات زیبا که با حرکاتی »: میخوانیمطور که همان شند یمبه اعماخ آ از   ک

. عقیده به مبارکی ستتایۀ همای یا  اندشتتده شتتناختهها گر ستتو ها یا نوحهشتتادی آورامیپهمان روزگار کهن، 

(. از بین پرندگان  ۸۲: 1۸۳۲)سلطانی،  «است گرفتهشکلۀ آدمیان شیدانشومی صدای جغد از همین رهگذر در 

سیمرغ و عقاب دو     صف و خواندنی،  صر امین   مردم بوده توجه موردۀ خاص پرندمورد و شعر قی پور  اند. در 

سخیر تو محال/ بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال/ ای هم قلتو »: میخوانیم شعر حاف ۀ خیالی و ت ظ و چو 

سیر   شان یبتو محال/ عنقای تف ساطیر تو محال!     ن سیر رمز و راز ا سیمرغ کوه قاف/ تف (.  1۸۳۵پور، )امین «ی و 

ۀ جاودانی دانته،    منظوم در » اند گفته  ها ستتتخنی دیگر و در ادیان دیگر نیز  جاها   درهمچنین، دربارۀ عقاب   

سمبل در برزخ دانته است و    نیتربزر که عقاب چنان رودیمنیز عقاب مظهر نیرومندی به شمار   کمدی الهی
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 (. دربارۀ دُرنا نیز آمده است:1۱: 1۸۳۲)سلطانی،  «ی آسمان و خورشید استسو بهرمز صعود 

، کیفیت حاالت سیمرغ و وارغن را در اوستا با اوصاف    در ایران و چین هاافسانه ها و آیینۀ کتاب سند ینوکویاجی، 

ست و   ا توجه موردبسیار   "سین هو "ی به ناماپرنده: در اساطیر چین  دیگویمو  کندیمی چین مقایسه  هاافسانه درنا در 

 (.1۳: 1۸۳۲دارد و این همان درناست )سلطانی، آسامعجزهنقشی 

 

شبیه  است ی و رهایی بالسبک خصوصیت پرنده در    که جاآن از ه  و جسم مادی ک  کنندیم، روح را به آن ت

سنگین و زمینی دارد، در    ست حالت  سبکی      از خاک ا سنگینی و  سفی متافیزیک دیالکتیک در مورد  مباحث فل

 جسم و روح آمده است: 

سمان و ماده را هم  میتوانیم سمان و        روح را معادل آ سبک معادل آ سم  سان زمین فرض کنیم. به همین قیاس، ج

ریکی  آن، تا تزیتآن، آسمان و سبک است و در مقابل یا    روح باروح و جسم سنگین معادل زمین است. نور قابل قیاس    

ست. آن  ست و           معادل زمین، ثقل و تیرگی ا ست معادل روح ا سمانی و کامل ا سبک و آ سپید و  شفاف و روشن و  چه 

 (.۲۵۲: 1۸۱۱)فرشاد،  استآن تیره، تاریک، سیاه، سنگین، زمینی و ناقص است، معادل ماده یا بدن  تزیآنت

 : میخوانیمدر شعر زیر  نمونۀ این قیاس سبک و سنگینی روح و جسم مادی را 

همیشتتته فرخ من با تو    تو پر داری و من، ستتتنگین ستتتنگین/ / تو خوشتتتحالی و من، غمگین غمگین »

بودن دنیا را در این  گونه(. همچنین، تیرگی و شب ۲۱: 1۸۱۱،)تربن« تو باالیی و من، پایین پایین /هاست نیهم

 /است روشن   یاچهیدر به شهر رمز و راز است/   فتن/پلی برای ر در آسمان باز است/   پری برای پرواز/»شعر:  

. و در این شتعر   (۲۵: 1۸۱۸، پور)امین« شتب ستیاه تردید   بدون او جهان چیستت ؟/  باغ خورشتید/  یستو  به

 (.۲1: 1۸۱1دوست، )رحمان« اتییواال/ تو در اوج پرواز امافتادهمن عمریست در پایت »دوست: رحمان

 قفس. آرزوی پرواز و شکستن 1. ۳

 و زدیخیمشتتکالت از قفس برم ۀهم .مخالف و مقابل رهایی و پرواز، قفس استتت ۀنقطاز منظری دیگر،  

 :دیسرایو هم م کندیهم تالش م چون هیچ موجودی تاب تحمل قفس را ندارد برای آزادی و رهاشدن از آن

 چرا آوازها را سر بریدند/  پر شکستند/   چرا پروانه را از شاخه چیدند؟/چرا پروازها را  چرا مردم قفس را آفریدند؟/

یچکی برای یادگاری پ سرودن بر لب بلبل گره خورد/.../چرا الی کتابی خشک کردند/   پس از کشف قفس پرواز پژمرد/ 

سنجاخ کردند/  را/ سنجاقکی را/  به دفترهای خود  شد/  پر پروانه و  شد/  خدا پر داد تا پرواز با دا خ گلویی داد تا آواز با

ست یم سمان  خوا شد /    ها/باغ آ شه باز با شان داد/ خدا بال به روی ما همی  ولی مردم درون خود خزیدند/ وپر و پرواز

 . (۳: 1۸۱۸،پورولی مردم قفس را آفریدند )امین آسمان باز را ساخت/خدا هفت
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   :همچنین، در شعر زیر که در مورد یک شهید سروده شده آمده است

س / در کنار یک قفیاکه به روی شتتاخه / یک کبوتر ستتپید/دیکشتتیپید / ماو همیشتته یک قفس/ و یک کبوتر ستت

سته بود/    ش سته بود/.../    ش/کو با نو ن شک ضی "چند میله را  شاخه   "مرت سمان/ روی  سته بود/ یک قفس    یا/ میان آ ش / ن

 .(۳: 1۸۳۸، پی)فروتن آن شکسته بود یهالهیروی شاخه بود/ و تمام م

 

  . پرواز و بازگشت به اصل۲. ۳

اطر  شدن پرواز به خپژمرده .شودیگونه نکوهش مگالیه یحالت قفس که نماد تن و جسم مادی بشر است با

ست     ، بیانقفس صالت وجود ا شی یا از یادبردن ا ، خداوند موجودات را آزاد خلق کرده و گر نوعی خودفرامو

 .ها رهایی استحق طبیعی آن

ی که  اهنقطمیل بشتتتر به بازگشتتتت باشتتتد. بازگشتتتت به   دتوانیمۀ پرواز فلستتتف، دلیل و بیترت نیا به

 بوده است پرگشودنشگشودنش مساوی چشم

تا زمانی که بعضتتی از موجودات شتتعور و  ندیگویمکه( فیلستتوفان باستتتانی یونان و پیش از ستتقراط  طورهمان) 

ابدی و خدایی است پس روح   باید دارای شعور و آگاهی باشد و اگر روح جهان،   هاآن منشأ آگاهی دارند، پس اصل و  

 (.  ۵۱1: 1۸۱۲انسان که جزئی از آن است باید ابدی و جاودانی بوده و به اصل الهی خود بازگردد )فرشاد، 

بشتتر برای   تأستتفخاطرات روزهای دور و  عنوانه بطور که در شتتعر زیر با یادکردن از گذشتتته  همان

 :میشویمرو کردن آن روبهگم

ست/  در کنا و غریب/ کسیب ستاده ا ست  اش/بازهم به خاطرات کهنه ر جاده ای صه م  بازهم/ / تکیه داده ا  خوردیغ

با    ناگهان /   اند/ اند و برده کنده  /اجازه یب دفتری که بادها/    یها بر  خاطرات روزهای دور/   / گمشتتتده یها برای بر 

  که چند بار/    کند یخوب فکر م اند/ خوردهتاب  او/ یها روی دستتتت چند دفعه   حال/ که تابه    کند یخودش حستتتاب م

 .(۸۸ :1۸۱۱،)تربن شوندیآسمان و ابر م روندیم /جوابیب و فکرهایش/ .../کندیفکر م اند/نازکش شکستهی هادست

شعری دیگر   شان دل  تا کندیم زیزریشاعر قلب خود را ر و در  ا به ر خود یتنگپرندگان بخورند و با آواز

ضمیر عرفانی  سانند.  متو»گوش خدا یا همان  صلی که از او   بر شته همان ا دل   ا/هبه پرنده کنمیهدیه م» اندبرگ

 .(۵۳ :1۸۳۳، )نظری «دهدیم یتنگآوازهایشان بوی دل نزد تو بیایند/ کهیوقت را/ زمیزریر

رف  عارفانه از ط یااستتت. منتظر نغمه برای بازگشتتت شتتاعر یتابینشتتانی از بنیز پرریختن در شتتعر زیر 

ت  تا مس  / یدهیسر نم  یانغمه ؟/یاستاده یا: »کندیکسی که حتی صدایش پرندگان را مست م    محبوب است 
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،  ظری)ن« دارمعزیمت تو/ دست نگه  ۀتا لحظ توانمی/ نمزمیریپر م/ .../ که جهان را ؟ فقط پرندگان را/ کنی نه

1۸۳۳: ۲۵). 

ان  کوچ پرندگ. ردیگیمز بدن صورت  ۀ فعل مر  و خروج و عروج روح اواسط  به، این بازگشت  دیتردیب

زمانی به آن  ۀکندن از زمین و خاکی استتت که در یک دوربربستتتن و دلنماد رختنیز در شتتعر  هاآن و رفتن

  است. پرندگان دادهی احساس تعلق داشته و روزمرگی، گذران زندگی، تولد، بالندگی و زادوولدشان در آن رو

  یهاتوشتتهکمتر شتتود و ره شتتانیهایبستتتگید از این واقعه باخبر شتتوند تا دلبا ،اندها که ماندهو آن روندیم

یدار  امیدواری بشر برای بازگشت و د   ست از ا ایاما پختن آش پشت پا نشانه  ؛ بیشتری برای این سفر بردارند  

خبر/  دهونا میکالغ خانم با قارقارش به حیو» :میخوانیم «نیاشکوه قاسم» که در شعرطور همان. ۀ رفتگاندوبار

سیاه به    دیگه بال میرن سفر/ .../ پرستوها با هم  که فصل سرما رسیده پرستوها می      زنن تا دور دورا/ سوسک 

 .(۲1۳ :1۸۱۲سرایی، )« پزه آش پشت پایادشون می

 ی پرواز  اؤیر. ۳. ۳

 /بازگرددچون  دری از آسمان » دانندیمشاعران، نخستین شرط پرواز را در اشعارشان رسیدن به آسمان           

سیحا  ست، )رحمان «پس از عمری دراز آید م شوند، گویی دنیایی در   که نیهم(. 11۳: 1۸۱1دو از زمین جدا 

ستارگان نیز          سیدن به ماه و  ستند، ر سلط ه شت که بر آن م ست  ییایرؤزیر پا خواهند دا شه به آن  ا  که همی

 از/ب رسد یتو به ماه م دست  سیاه شب سواره/    بر اسب  ست بخواهی آسمان را/  یکاف: »میخوانیم، اندپرداخته

 مان را/ست بخوانی آس  یکاف در چشم تو انتظار باشد/   ست که وقت پرکشیدن/  کافی ستاره/  چکدیاز پنجره م

 .(11 :1۸۳۱، )صالحی« که دلت بهار باشدیا این

ی پرواز در ستتتر  اؤی رن ۀ نگارنده به یک مقدمه نیاز دارد و آ        دی عقۀ خود و به  نوب به این شتتترط نیز؛ اما   

بخش مهم زندگی   اؤیرشتتود. یمی انستتان اؤیرآرزو بدل شتتود،  نیترمهمامری به  که گاهآنپروراندن استتت. 

 :  دیگویمانسان است. فروید 

ستند   شاه  اهاؤیر سان ه صویری   طرف کی ازبازتاب رویدادهای ذهنی  اهاؤیر. چون «راهی به ناخودآگاه ان و نماد ت

به  ااهؤیرنیروهای روانی انسان هستند؛ اما    آورامیپی، آمال و آرزوها، خشم و کین از طرف دیگر است،   تمایالت فیزیک

اطالعاتی از زندگی گذشته   اهاؤیر. از دیدگاه برخی دانایان علوم نهانی، شوندینمتصویرهای نمادین ناخودآگاه خالصه 

 (.۲۵۱: 1۸۱۲د )فرشاد، دهنیمرار ۀ آینده در اختیار ناخودآگاه ما قدربارداده و اطالعاتی 

خویش   مبدأ ی به ستتتبب میل پرواز که در وجود انستتتان ریشتتته دوانده و گویی او را به        اپردازؤی راین  

ستن اجباری در پیله برای       کندیم ترکینزد شابه زی ستفاده از وجه ت ی  ی از زندگی، از زاویه دید داناادورهبا ا
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سیار     شعر کودک ب شعر    کاربردکمکل که در  ست، در  شعبانی   »ا سدا)  شم  کرم ابری»کند: یمچنین تجلی « ا

کمک گل کرد و زیبا شد/ تا که شد یک روز / کمدانهکآرزویی داشت/.../ آرزوی کرم ابریشم/ زد جوانه مثل ی

ۀ  ناپختنماد یک انستتان  عنوان بهشتتدن برای یک کودک که چرا پروانه(؛ اما این۲1۸: 1۸۱۲)ستترایی،  «پروانه

زیبا و رنگین، خوشحال و آزاد/  »پاسخش را یافت:  « عباس شهری »مینی، یک آرزوست، شاید بتوان در شعر    ز

،  وس نیا رفتمی/ مگشودم یمن هم پروانه بودم/ در باغ و صحرا پر م  کاش یشاد/ ا  یا، پروانهگشت یدر باغ م

پروانه شتتود خوشتتحال و آزاد  . انستتان اگر(۲۳۲: )همان« بوخوش یهاگل یوجوستتو/ در جستتتآن رفتمیم

بویی  بو نخواهد داشت. اشاره به خوشی خوشهاگلخواهد شد و کاری جز پیداکردن چیزهای خوشایند مثل 

در قلمرو عرفان، ستتتالکان وادی کمال درصتتتدد  »ستتتازد که نشتتتان میاین نکته را خاطر هابودن گلو معطر

ها بازسازی و معطرکردن این جهان   و بلندترین هدف آنی باطنی هستند  هاییبایزیابی به دنیای درون و دست 

 (.۸۳۲: 1۸۱1)حکیمی،  «است

بال  بکۀ شاپرک س  عهدکه بر  کندیمای اشاره  ۀ دیگری از این ویژگی در شعر اسدا) شعبانی به وظیفه   نمون

ست   سمی و  با تمام ظرافت -ا ست و     -اشیروحهای ج سالکان وادی حق ا در و  منتیبکه نماد عارفان و 

سندی و بدون درنظرگرفتن     کمال ضایت و خر سان نماد  عنوان به هاگلو تمایزهای بین  هاتفاوتر که   ییهاان

که نیازمند توجه و  هاآنها قرار دارند، خود را موظف به رستتیدگی و پرورش تری از آندر ستتطح تعالی پایین

 عطرآگین کند:  ۀ جهانی را جامعدانند تا شمیم وجودشان ی هستند میگرتیهدا

لی زنه/ به هر گکشه سوی گل سرک/ توی هوا پر می   فروش محل ما نشسته پهلوی گال/ مانند او یه شاپرک، می   گل

شب/.../ از   هم خنده به لب/ کار می دو با هر کنه/ها رو باز میکنه/ غنچهزنه/ هی گال رو ناز میسر می  صبح تا  کنن از 

 .(۲11 :1۸۱۲سرایی، ) های ماهشه خونعطر و بوی اون گال/ پر می

 

 

 ها  . تالش برای فراتررفتن از محدودیت۴. ۳

ستن           شک شدن و  سلیم قفس ن ست   شرط دیگر پرواز، ت صارها سلیم  جانیدر ا که ح صار     ت شدن به ح ن

شویق به پرواز اگرچه   خاردارمیس  شان     شبیه زمین و ت سیدن به باغ کهک شد برای ر شاعر   نظ ها موردخیال با ر 

و  نگو که از حصار /یانگو که بال بسته: »خیال و آرزوهای ما غیرممکن نیست ۀید رهایی برای پرندام و است 

 بگو های باغ کهکشان/ چراغو چل های آسمان/ بگو تمام جاده نگو اگر چگونه یا چرا../ /یاخسته  /خاردارمیس 

 .(۵۱ :1۸۳۱، )صالحی« مال ما خیال ما/ۀ پرند که تا به هر کجا که می پرد/
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شتن تکه         ۀنمون صارهای خاکی و مادی و بردا ستن ح شک شویق به  سمان در تران  یادیگری از ت   ۀاز آبی آ

سب جلوه م      یریگبا بهره «ایرج جنتی عطایی» از یاکودکانه شکل ا صر نور به  ی/  خاک یهافواره» :کندیاز عن

استتب نور شتتو/ زمینو اندازه کن/  شتتن تو آواز/.../ ستتواردن به پرواز/ شتتمع و گل و پروانه/ جا نمیتن نمی

   .(۸۱۵: 1۸۱۲، )سرایی« دستمال آبی وردار/ قلبامونو تازه کن

ر پیوند  و غالباً سرکش اینک د ختهیافسارگسحیوانی  عنوان بهیافته و  ابزارگونهاسب در این شعر کارکردی 

 اشاره به سیر مراتب کمال انسانی باشد.   تواندیمبا نور، 

 ز  . تشویق پروا۵. ۳

شاهدۀ پرواز پرندگان داده         شدار به تالش برای م شد، ه ستن ممکن نبا شک ی از  لطیف ۀکه نمون شود یماگر 

شوخ )بلبل و       میخوانیکودکانه م یاآن را در قالب ترانه شق و مع صدی میان عا ست پرنده نقش قا .گویا قرار ا

کوچولو/ از پنجره نیگا کن/.../ نگاه کن   پاشتتو پاشتتو» :کنندعنوان نمادهایی برای انستتان و خدا( را ایفا  گل به

شاید برای بلبل/ از گل خبر م اون دوردورا/ کبوتری می طور که در . همان(۸۵۸: 1۸۱۲سرایی،  )« /...بردیپرد/ 

به فکر    ، ترس از پرواز اجازه نمی مینیبیم ریالطمنطق برخی مرغان  و ات از تعلق  و کندن  فرارفتندهد همگان 

ستن   که با وضعیت شک   یاگونهبه ؛ردیگیوجود ترس در پرنده که جسارت پرواز را از او م  .دون بیفتند گاهیجا

شته م    سان پندا شاره  ،شود یبالش هم ستق یغی اا ست       ا میرم صارهای درونی برای د ستن ح شک به  یبایست به 

 :میخوانیم «منوچهر آتشی» ۀرهایی که در شعر کودکان

سته      ش سبز و زیبا/ رو بام ما ن شنگ غمگین/ اون نوک       یه مرغ  سته/../ مرغ ق شک سته و گیج و تنها/ نکنه بالش  / خ

؟/ ترستتت دیگه یترستتی؟/ از ما چرا میلرزیجا نیستتت/ به باغ ما نیگا کن/.../ مرغه چته مانگار دلت به ستترخُ وا کن/

 (.۲۱۱: 1۸۱۲سرایی، )  جا نیست/ غریبه میون ما نیستبه

 

 

 . گذشتن از دریچه  1. ۵. ۳

 ی گذشت:اچهیدررای پرواز باید از مسیری ویژه عبور کرد یا از اینک ب

سر از پنجرۀ اتوبوس مانند  بیرون ست که نوجوان  اچهیدرآوردن  سوی    شده  خارجاز آن  خواهدیمی ا و 

 آسمان رها شود.

کفش  پا روی کسی  تا سرم را بیرون ببرم/  /کنمیرو به آسمان کرایه م  یاپنجره /شوم یسوار اتوبوس هزار پنجره م 

ایستتتتاده و درخت را ادامه  که بر باالترین درخت خیابان/  استتتت/ یاحواس من ولی پرت پرنده  ام گذاشتتتته/  ایقهوه
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سلول/    /کندیاتوبوس دود م / دهدیراننده گاز م /... /دهدیم سرم را تا آخرین  باد موهایم را  /کنمیدر باد رها م و من 

 .  (۸۱ :1۸۱۱، )تربن شومیپرنده م ،ین درخت خیاباندر تنهاتر و من/ بردیبه آسمان م

و ستتپس تراژدی مر  گل را با تولد   شتتودیزرد م ،شتتودیشتتدن ناراحت مدر شتتعر زیر گل بعد از چیده

در  یاشتتتهیو ر ردیگیدر آستتتمان جای م ؛ زیرامیریپذیاش در قالب یک پرنده با خاطری خرستتتند مدوباره

 :  میخوانیم، گذردیمگل برای به آسمان رسیدن از پنجره دوباره است.دارد که نماد حیات  کماننیرنگ

د یک ش او با دو برگش/ زد زیر خنده/ گل توی دستم/ آهسته چیدم/ وقت آن را/ آن یک گل کشیدم/ بر دفتر خود/

از آن  /ختیریهی رنگ م /کردیهی گریه م او را گرفتم/ پشتتت ستتر من/  تا رفتم آمد/ دوروبر من/ آرام پر زد/ پرنده/

  از پنجره رفت/ آهسته پر زد/  پر دادم او را/ کو؟ / کماننیرنگ جا که دارد/آن پس آسمان کو؟/  /گفتیانگار م گل زرد/

 .(۲۵ :1۸۱۱،)میرزایی است کماننیرنگ /شیهاشهیاو ر در آسمان است/ حاال گل من/ در کوچه سر زد/

 

 نه، پنجره یا پل در معانی متفاوتی دریچه، روزهاواژه. کاربرد مستقیم ۲. ۵. ۳

شعر وجود پیامبر)ص( به   شعر را در       اروزنهدر این  ست که  شده ا شبیه    ۀ آثار دینیزمری رو به خداوند ت

 آمدی و زمزمه آغاز شتتتد/    تا تو فرود آمدی از اوج نور/ روح زمین تازه شتتتد از موج نور/.../   » :دهد یمقرار 

  پیامبر گرامی استتالم« تقی متقی»در شتتعری دیگر از . (1۸ :1۸۳۳طلب، کنی) «رو به خدا باز شتتد/... یاروزنه

ام کار مسیحا   رسان خدای/ آمده آی منم مژده» :کندیرو به خدا معرفی م یاپنجره ۀندیخود را به مخاطب، گشا 

 .(1۳: )همان« کنم!رو به خدا وا یاام از دل دیوار شب/ پنجرهکنم/ آمده

  «/ بین انسان و خدا زندیدلش پل م با» او همان مردی است که  «یدآبادیس  اصغر یعل»و در شعر دیگری از  

 .(1۱: )همان

 :میخوانیم «یآبادپروین دولت»زیر از ۀبرای رهایی و پرواز را در شعر کودکان یاچهیالزام وجود در

شنگ رنگ  ۀبه خان یارنگ زیبا/ بازآمدهپروانه رنگ» شنگم/.../ من   بازی کورنگم/ همما/.../ مهمان ق چک ق

 .(1۱۱: 1۸۱۲، )سرایی« من درآ به پرواز ۀاین دریچه را باز/ پروان کنمیم

 

 و اشیای نمادین هادهیپد. ۶. ۳

 . بادبادک1. ۶. ۳

د تا  نروب هاآسمان ۀ کرانیبو به د نمثل بادبادک رها باش  نیز تمایل دارند ساالن بزر که گاهی  کودک تنهانه

ست بیاور پاکی و آرامش را دور  ساس        همد. ناز هیاهو به د شوند و از اح سوار  شده، بر دوش ابرها  بازی باد 
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خود را در جایگاه یک بادبادک تجسم    در شعرش، « مهدی عاطفی راد»که  گونههمانی سرشار شوند.    بالسبک 

سخن م       کندیم سیم  ستی ن شید و دو بودن را  کو به خواننده نیز حس بادباد دیگویو از امتیاز نزدیکی به خور

ش  » :کندیالقا م سمان  امانهیبادبادکم من، جایم در باالست/ آ ست/ .../ م در آ سه بر رویم/    دهدیها شید، بو خور

ست، خندان و خرم/ م       زندیم سیم ا سویم/.../ یارم ن ص یهمراه، م میرویشانه او بر گی باهم/ آرام و آرام   میرق

 .(۲۳1: 1۸۱۲، رایی)س «کرانهیجاست در بباال/ جای ما آن میرویم

ایگاهش در ی و جبالستتبکۀ واستتطبهتر یافته و افکار آدمی به بادبادکی که گاهی نیز بادبادک نقشتتی فرعی

شبیه     چه ن؛ همانند آرندیگیمو در تقابل افکار زشت مارمولکی قرار   شود یمآسمان نماد و مظهر پاکی است ت

 :میخوانیمدر شعر زیر 

شت    فکرهای مارمولکی/ توی روح ما/ خزندیم /صدا یب اند/مارمولک اند/که کوچکقدر هم ههرچ فکرهای بد/ ز

  مارمولکی ِ زشتتتت را بگیر/ یدمب فکرها زور/اگر شتتتده به زود باش/ /برند یم آبروی روح را/ گاه/  آورند/ و چندش 

شان/  ها بریز دور/قاطی زباله ساز/  جای سفر کنی/  فکرهای بادبادکی ب ست ک    باش/زود  تا به ابرها  سیده ا   ه/وقت آن ر

 .(۱ :1۸۳۱، )توالیی یدرکنتلخ را به یهااخم

کردن افکار مارمولکی به افکار بادبادکی به          با تبدیل    ،ینیبدرس اخالخ، مهربانی و خوش در شتتتعر باال،  

  .میکنیممشاهده  از آثار جنگ و هجوم یاس و ناامیدی را  یاچهرهو در شعر زیر   شود یکودک آموزش داده م

خوشتتحالی پس   یهاو بادبادک هاها، ماهی، گلدانهاقیها، شتتقااعمال زشتتت بشتتر که تاوانش را پرده  نتیجۀ

شان م      اما باز ؛دهندیم شتگان ن شانی از رهایی و خواندن الالیی برای درگذ بادی که روزی  ؛دهدیهم باد را ن

 : میخوانیم .دهدیم بر زمین ناله سر ولی اکنون بادبادکی سقوط کرده ؛بردیها مبادبادک را به آسمان

جامانده  هب فقط بال و پری خونین/ خورده/دو گلدان ترک کنار نرده افتاد/ پژمرده/ یهاقیشقا ببین بر پرده خشکیده/

فتر  ببین این د تمام ماهیان مرده/ گلوی حوض خشتتکیده/ /جنبدیبه دستتت باد م ای خالی/فقط گهواره استتت بر گنبد/

شت  خورده/ ن دیروز خطهمی پاره/   سکوت آن عروسک   هوی باد/وببین درهای سقوط بادبادک را/  جا/بام آنببین بر پ

 .(۲۱ :1۸۱۸،پور)امین کسی آهنگ الالیی باد/ از ریغبه خواهدینم تنهایی/ یهادر این شب ها/برای این عروسک را/

من دانه  یهاام و مرغ عشق سبزرنگ تو/ میان دست   شانه / کبوتر سپید تو/ نشسته روی    یادهی/ تو پر کش  یارفته تو

سیده/ باز خوردیم سمان/  /.../وقت آن ر سپید/  رها کنم/ هم/ بادبادک خیال خویش را/ در آ برای   یانامه روی بادبادک 

   .(1۲: 1۸۳۸، پی)فروتن« که آفتاب/ اولین سالم اوست یانامه ام/تو نوشته

بادک    باد به آن نرستتت    ها مفهوم دی بربادرفتن  که  ما   ؛میادهی گری نیز دارد، آرزوهایی  ند یمنوجوان آرزو ا   ک

 :شده و تا تماشای خدا پرواز کند کودکی باز یهابال
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  /رفت ما بر باد یهابادبادک برد/ما را آب یهایبازخاک کودکی از یاد رفت/ یهاقصه های کاغذی آتش گرفت/بال

  خورده را/باز بوی خاک باران ها احستتتاس کرد/در کوچه توانیم ِ به پایان برده را/ باز این راه آغاز کرد/ توانیآه آیا م

تا تماشتتای خدا پرواز کرد   ها را بستتت و بر بال خیال/چشتتم کودکی را باز کرد/ یهابال هم/ دیگر باز بار کی توانیم

 . (۵۲ :1۸۱۸،پور)امین

و  بادبادک، ت» :دیگویماشدن از بند تعلقات مادی  در صورت جد رهایی بادبادک منتهای از شعری دیگر  در 

سمونه/ روی بام خونمونه/  شه می  گیره/تو زمین دلش می آ شه/  میره/رو زمین با ستم   نخ اون اگه رها  اگه از د

 .(۸۲: 1۸۱۱،)میرزایی« رسه تا ته دنیامی پره تا پشت ابرا/می جدا شه/

 . قاصدک۲. ۶. ۳

  نیزم از رستن  ویی رها ،یبالسبک  نماد و دنیپرکش  لیم بارور که ست ای گریدی عرفان عنصر  زنی قاصدک 

  قاصدک » :ندینش یم گووگفتبه  او با« انوشیک محمود» که الیس  و روندهی اباکره؛ است  آسمان  به وستن یو پ

ست  سب  بر کهی ا / .../؟یاآمده از کجا بگو را س  ا  بای رویم ،یسبک  بس ازی ول/...سوار  نرمی شو یم مین

 (.۲۵۳: 1۸۱۲ ،ییسرا)« /...یکس دست تنت بر خورد کهی ندار خوش/ ینفس

ی  صتتدا پروازش با و آوردیم را دوری هاامیپ که استتت آستتمان آستتتان مقرب نمادقاصتتدک همچنین، 

سان یم پروردگار گوش به را ماآرزوهای  صدک  هی من»د: ر شتم  /دمید در کوچه /قا  / دمیدوی فور /اونو بردا

 /منی ادع با /رفت باالی لیخ /کردم فوتش بعد / خوندم دعا هی گوشش/  ریز به / نشوندم  اونو /دستم  کف رو

 (۱1 :1۸۱۲ی، شعبان)« رفت خدا شیپ

 

 

 

 . اسب۳. ۶. ۳

 :نشست تماشا به توانیم پروازی عرفان نماد در را اسب ر،یز شعر در

  جانیا در ماۀ خان /است  رنگارنگ و لگ پر /دشت  دشت  /است  بلند /آنی برفۀ قل /است  قندکله شکل  به /کوه کوه

 نیزی رو به /دارمی دیسف  اسب  من/ من /است  دراز /من اسب  و دم الی /است  ناز و دیسپ ی اسب  /ابر ابر /است  قشنگ /

 .(۵۵ :1۸۱۲ی، شعبان) بردیم بخواهد دلم جا هر /پردیم آسمان در /اسب اسب /سوارم /اسبم

 ساتهی فرشهاانسان. فرشتگان یا ۴. ۶. ۳  
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ها/ تا خدا پر  / ای که با فرشتتتهیادهیها وزای امام روشتتنی/ ای که چون نستتیمی از بهشتتت/ بر شتتکوفه »

آستتمانی خدا   ۀدر شتتعری دیگر پرواز ملکوتی شتتهید و رستتیدن به خان .(۲1: 1۸۳۸، پی)فروتن« ...یادهیکشتت

مین  ز نور ساخت/ از ز یاناگهان/ جادهرفت/ یک فرشته  مثل برخ و باد» :کشدیها را به تصویر مبال فرشتههم

 .(۵: )همان« ها عبورها/ از ستارهکرد با فرشته غرخ نور/ به آسمان/ چند لحظه بعدتر/ شد شهید

ده و پرواز کر شیهاکه با بال دهدیگونه مصتتفتی پروانه «تو»مقرب خدا را با ضتتمیر  ۀدر شتتعر زیر فرشتتت

شن م ننور خدایی او آ شود یوقتی وارد اتاقش م و  ییآیم روزن/بی ۀش یاین هم یسو از آن: »کندیجا را رو

 .(۲۵ :1۸۱۱،)تربن «آدم این دنیا: من نیتربختخوش زیبا: تو/ ۀفرشت نیترپروانه اتاقم روشن/ شودیم

سی »شعر  در  شده      « مهدی الما سروده  شته دو بال   » :میخوانیمکه در وصف امام موسی کاظم )ع(  یک فر

،  طلبنیک)« ذکرهای پاکش کردۀ دیگر/ ستتُبح یاپای امام خود گستتترد/ اشتتک او را فرشتتتهستتبزش را/ زیر 

1۸۳۳ :۳۱). 

 یا پرزدن دنیپرکش. پر، بال، پریدن، 7. ۳

 :میخوانیمیی در این اشعار هانمونه

یت/        » حال نتوان/ پرواز حضتتتور در هوا بدون  بال نتوان/ درک تو  بدون  یان نتوان  بال یبپرواز    «و پر م

 (.1۵: 1۸۱1دوست، حمان)ر

ر  پ بال چترم را تکان داد/  باد آمد/   چتر خود را باز کردم/  زیر باران/  ابر بارید/   ابرها را ناز کردم/   با نگاهم/  »

  لحظه هرجا همه این»و در این شتتعر:  (1۲1 :1۸۱۲، )شتتعبانی« پرواز کردم در هوا/ مثل گنجشتتک/ کشتتیدم/

 (.1۸۳۵پور: )امین «/ از من نپرسید: بالت..بار کی :/  حالت چطور است؟/ اما کسیپرسندیم

 (.۲۳: 1۸۱1دوست، )رحمان «ۀ خال تو ربود/ حال تا اوج پریدن داردنقطبال چون »و در این شعر: 

شک »و  ست/ راز جوی/ آب/ راز بال راز ا صبح/ آفتاب/...   ها/ چکیدن ا ست/ راز  ی،  )نظرآهار« ها/ پریدن ا

ست،  )رحمان «نداریم/ از وادی دل خبر نداریم وپربالکه  فیح دص : »جانیاو در  (1۵: 1۸۳۱ (  1۱: 1۸۱1دو

)همان،  «زنیبار ستوی کوچۀ ما پر نمی کشتیم روز و شتبان ستوی کوی تو/ یک   پر می»و باز از همین شتاعر:  

1۸۱1 :۵۱) 

سمت بهار با     شعر حرکت از پاییز به  شان    در این  شودن ن ست  شده  دادهپرگ   ن و بهار، پاییز همان زمیا

،  پورین)ام «سوی بهار فرد  فصلی که پر گشاییم/   آغاز هجرت ما/ پاییز فصل کوچ است/  : »بهشت موعود است  

1۸۱۸: ۸۱). 
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شعر  شیدن  « منوچهر احترامی»در  شد؛ به همین     تواندیمفعل پرک شته با هر فاعل دیگری جز کبوتر هم دا

ی  نازناز بوترک/.../ شکسته بالش سوزهیم براش دلم/ ستهنش تنها من ناز کبوتر: »ردیگیمدلیل در این گروه قرار 

ش یمپر دوباره/ فردای ش یم خوب سمون  بهی ک سرایی،  « هاآ شعر که  (۲۲۸: 1۸۱۲) کودکان  . همچنین، در این 

قلب من مثل  » :پراکندیهوای پرزدن به قلب شتتاعر م اند،نور تشتتبیه شتتده یهابه گل ۀ امام حستتین)ع(تشتتن

./ /..زندیسر م  کیبهکیرا  هامهیتا دشت سرشار از عطش/ خ    رودی/ مزندیای آشنا پر م پرستویی رها/ در هو 

 .(۵۲: 1۸۳۳، )نیک طلب« نور/... یهاگل ۀآسمان، ای مهربان! آبی رسان/ بر گلوی تشن

شعر دیگری از رحمان  ست:  در  ش یمپر »دو سوی کوی تو/ ی    میک شبان  ۀ ما پر  کوچسوی   بارکروز و 

  دیجویم/ وصل زندیم، پرپر تابیبمرغ جان، »( و دوباره از همین شاعر ۵۱: 1۸۱1دوست، حمان)ر «زنینمی

صغر یعل(. ۵1: 1۸۱1دوست،  )رحمان «زندیمبه هر درد  شریت  شیرین   ۀ، شوخ مژد یدآبادیس  ا آمدن منجی ب

ست/ م       » :زدیآمیم پرزدنرا با  شار آواز ا سر سمان    یهاتا ابرها پر زد/ راه توانیآمدی، گفتی که بعد از تو/ آ

 .(۳۲: 1۸۳۳طلب، نیک)« آسمان باز است/...

شعر دیگر از رحمان  ست نیز  در دو  ستگاری با       »: میخوانیمدو سوی باغ ر شایند زین دیر خراب/  بال بگ

دوست،  )رحمان «خدایا بال پروازم عطا کن/ مرا در آشیان عشق بنشان   »( و ۵۱: 1۸۱1دوست،  )رحمان «شتاب 

1۸۱1 :۳۲) 

 . انواع پرنده1. 7. ۳

که مار نماد مقید بودن به  طورهمان پرنده نماد رهایی روح از قید زمین استتتت درستتتت     »: دی گویمکمبل  

 :دیگویمو شیخ روزبهان  «زمین است

فتند. ا دام بهی غیب گسترده شد تا پرندگان انوار قدس قدرت و ملکوت   هاابانیبورهای تمرکز حواس بر سراسر    

س ان نیز به پرندگانی که نماد عالم غیب را در پرواز شیخ روزبه  شان   شان یقد شاره ، دهندیمن ستعاری  اا که   کندیمی ا

 (.  1۳۱: 1۸۱۸)پیرحیاتی،  اندینمایمروح انسان و عروج باطنی او را به ما 

 :میخوانیمکه اشعارشان را  شدهاشارهدر ذیل به انواع پرنده 

 . پرندگان  ۲. 7. ۳

شعار وجود     جا بهکاربردن فقط کلمۀ پرنده عل جمع یا بهکار بردن فبه سیاری از ا صی از آن در ب ی نوع خا

 که رو به یاستتتفر، برو، ولی/ زود برنگرد/ مثل آن پرنده باش/ آن پرنده یرویم: »میخوانیمدارد. از این نوع 

 .(۸۱: 1۸۳۱ ی،)نظرآهار« سپید صبح را، فتح کرد ۀکه عاقبت/ قل یانور کرد/.../ آن پرنده
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شعر از     دمیشن یم» :داردیبرمزندگی  شگفت  هایپرده از راز ی باد،پاهمپرنده،  «گلچین گیالنی»و در این 

 .(۲۸۱: 1۸۱۲، سرایی« )/..نهانی/ از لب باد وزنده/ رازهای زندگانی یهااز پرنده/ داستان

  پایان معنی پرواز است، به زیبایی ماتم پرندگان را در سو  علی)ع( که گویی مصادف با    «نیاشکوه قاسم  »

 )«غم نشست/ دو بال نازکش را/ به روی پرواز بست/...    ۀهو کرد/ به شاخ وهایپرنده» به تصویر کشیده است:   

 (۸۳: 1۸۳۳طلب، نیک

 .  اوست آمدنۀ مژد انتظار در وی منج دنبال به همواره، آسمان و نور ازی و دوری اهیس از خسته انسان

ی  هاموشک و جت از میتوانیم امروزه اما؛ میگفتیم سخن نجات ویی رهای نمادها عنوان بهی وحش از پرندگان ما 

ضاپ  سم  زین هانیا رایز؛ میبران سخن  زین مایف ستند ی تعال نماد تج ست  که ه ضر  حال در کم د   اذبهجی روین از را ما حا

 (.۲۸۵: 1۸۳۱)یونگ،  دهندیم نجات

اندام انتظار را در انحصار عصر آهنی     ؛ بلکه در نگاهی فراترردیپذینمالی را این نمادهای تع« مزینانی»اما  

بیا که آستتتمان پر از/ »: خواندیرا چنین فرام منجی نالد وها میها بر شتتتاخهشتتتدن پرندهبیند و از ستتتنگمی

 .(۱۸ :1۸۳۳طلب، نیک) «ست/...آهنی یهاپرنده

 . کبوتر۳. 7. ۳

کبوتر یا کفتر استتت؛ کبوتری که دور  ستتالبزر از چه در اشتتعار کودک چه کلمه برای پرو نیپرکاربردتر

سمان پر     چرخدیمحرم  شهید در آ شد یمو یا در جایگاه روح یک   ،انتظار باران شعر  در «ینیآپدرام پاک. »ک

شورا  تلخ از واقع یاهیمرث شبیه م    دهدیسر م ۀ عا سین )ع( را به کبوتر ت ش » :کندیو ح ز/ ن روآ هاانهیاز دل آ

.  (۱۸: 1۸۳۳طلب، نیک)« بادها فوجی از پر آوردند/ از لب رود، تا عطش، تا خاک/ بوی خون کبوتر آوردند/...

شعار زیر در    شعر و نیز ا شعار ادبیات دینی قرار  زمراین  شعر : رندیگیمۀ ا شعبان  » در  سانه  ی  اهیمرثدر « نژاداف

ستتمان تاریک شتتد/ ناگهان رفتی تو از پهلوی ما/ پر  پیش چشتتمم آ » :میخوانیمبرای شتتهادت امام علی)ع( 

دوستتت کبوتر را  و مصتتطفی رحمان (۸۵: )همان« ها/...، مثل کفترهای روی نخلاتیبا دو بال زخم یدیکشتت

  «حریم دوستتتت شتتتکستتتتم، کنار غیب نشتتتستتتتم/ کبوتر حرم دل ز بام من نپریدی»: داندیممقیم حرم دل 

ۀ  شتتیاندتفاوت آرزوهای ستته نوع پرنده، تفاوت در ستتطح رشتتد  ریز شتتعر در. (1۲: 1۸۱1دوستتت، )رحمان

سان  شیده و     هاان صویر ک سطحی   تینها دررا به ت  خوردهرهگکه با مذهب  افتهیکمالو  تریمتعالکبوتر را در 

 که عرفانی باشد، جایگاهی ویژه در ادبیات دینی دارد:، این شعر بیش از آنرو نیا از. دهدیمنشان 

شم  هابچه سنگ  از فارغ /خواهمیم: گفت کگنجش جوجه  سمان  دل در /کنم کیجکیج شاخه  هری رو /با  رها آ

  /شتتتوم بهار غمبریپ باز /کنم کوچ دوری هاافق تا /شتتتوم رهستتتپار باد با کاش :/گفت پرستتتتو کوچکۀ جوج /باشتتتم
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  «میباشتت حرم زائر شتتب و روز /گنبد کی یهاگلدستتتهی تو/ میباشتت هم کنار شتتدیم کاش :/گفتند کبوترانی هاجوجه

 . (۸۳ :1۸۱۸، پورامین)

شاعر کبوتری کاغذی م    شعر زیر  ست را   یهاو تمام نامه سازد یدر  شان       با پ صاحب ست  آن کبوتر به د

 :است شده انی. آرزویی برای رسیدن حرف دل مردم به خدا که به صورتی مستتر برساندیم

عد ب کبوتری ساختم/  من شبی از کاغذی/  /پستچی مهربان/ دهدیمنامه به ما  آمده مردی جوان/ روی دوچرخه ببین/

ست/   صندوخ پ صندوخ/ و نامه رفتم و انداختم/ به  شدند/   ها به  شناور  شدند/  پر زدند/ یکییکی همه  ردا  ف همه کبوتر 

 ام/هرکد یکییکی ها/ولیکن آن نامه حتی یک نامه نیست/  درون صندوخ پست/   گفت که این کار کیست/  مأمور پست/ 

 . (۳: 1۸۱۱، )میرزایی به آن نشانی و نام بود به دست کسی/

دل من مثل کبوتر پر  » :هستیم  پنداری ژرف کودک و نوجوان با کبوترذاتهم شاهد « جواد محقق»در شعر  

  «نصرتی  اصغر یعل»( و به همین شکل در شعر   ۳۳: 1۸۳۳طلب، نیک)« گلدسته نشست/...    ۀزد/ رفت و بر شان 

ست نه دل او:     کبوتربار نگاه زائر به  نیکه ا با این تفاوت شده ا شبیه  ست   » ت سر گنبد برخا / بق بقو کفتری از 

دیگر   یا( و در نمونه ۳۳: )همان « آمد  دگر باز  بار کی کرد و به پرواز آمد/ همرهش مرغ نگاه من هم/ رفت و     

شمی    » در هوای پرواز سعید ها شوم از هو   » :«سید  ضریح او باز/ تا پر  ها همه زیر  ای پرواز/.../ دلرفتم طرف 

.  (۳۱: )همان« بارش اشک/ مانند کبوتری رها بود/.../ رفتم طرف ضریح روشن/ در نور و فرشته گم شدم من      

سوارش را   » :دیسرا یم گونهنیآسمان ا  یسو  ذوالجناح، پرواز سوارش را به  یهاهیدر شعر گر  «مهری ماهوتی»

  «سپارند یها م/ گل سرخ محمد را از این دشت/ به باغ آسمان   ارندگذیخود م نۀکبوترهای عاشق/ به روی شا  

توان آن را با نام پرندگان دیگر  ۀ کبوتران استتتت و نمیزیممبودن صتتتفت . در این شتتتعر عاشتتتق(۱۱: )همان

 گزین کرد.جای

  «حرم رومیدلم/ همراه کفتران/ من م کشتتدیوقت زیارت استتت/ پر م» :در شتتعر دیگری از همین شتتاعر

و عزم   زدیآمیدرم اشیآرزوی پرواز کودک را با تعلقات مذهبی و اعتقاد «نیاشتتتکوه قاستتتم» و .(۳۲: ان)هم

شاد م » :کندیشدن م کبوتر حرم سودم یای خدا! کاش که من/ یک کبوتر بودم/ روی این گنبد زرد/    دمزی/ مآ

  .(۳۱: )همان «/ ماتم و غصه و غمزدیدور حرم/ از دلم پر م بال و پری/ دورتا

 . پرستو۴. 7. ۳

سرد و آمدن بهار را نوید        ستان  ست، با آمدنش پایان زم نین،  . همچدهدیمپرستو نماد کوچ و تغییر فصل ا

سردی و   ست.    ناامنپرزدن و رفتنش دلیل بر  ستان ا سم   »ی زم شب بی   « نیاشکوه قا شعر  وچ مهتاب دلیل کدر 
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و  داننیها از غم شکسته/ کبوترها چه غمگ  ل گنجشک د» :داندیبرای علی )ع( م شان یرا در سوگوار  پرستوها 

 .(۸۱: )همان« دسته/...ها در حال کوچند/ پرستوهای غمگین دستهخسته/ ببین از النه

از راه عید/   رسد یها سبز و سفید/ با پرستوهای شاد، م    حال و صاف، شاخه  آسمان، خوش »و در این شعر:  

 .(۲1۵: 1۸۱۲، )سرایی« در حیاط/... تکاندیها را مادرم مرنگ نشاط/ فرش زندیها را آفتاب، مخانه

سوار   آخر رسدیبال در بال پرستوهای خوب/ م» :کشد یبه تصویر م  گونهنیرا ا منجی آمدن «بیوک ملکی»

 .(۳۵: )همان «ها بر روی دوش/...ها به تن/ شالی از پروانهاز عطر نرگس یاسبزپوش/ جامه

 . شاپرک۵. 7. ۳

شاپرک       نیرتکودکانه شاعر وقتی از  ست،  شاپرک ا ش دیسرا یمموجود قابل پرواز برای کودک  ادی  ؛ گویی 

زیر، عبادت همزمان   در شتتعر. ماندیمزند که به وجد روحانی و نشتتاط معنوی خاصتتی در کالمش موج می

ش اتیحجهۀ جاندارانگاری و وو مادر که  هاشاپرک  س  جانیبی ذهن کودک به موجودات بخ اخته  را پررنگ 

 شود:نشان داده می

هی رو  خونه/ وقتی نماز می  مامان جونم/   یه شتتتاپرک ستتتواره/  رو هر گلی/ یه عالمه گل داره/     نماز مامانی/    چادر 

شاپرکا/  شه/ شینه و پا می می زمین/ سته می  بال و پر  ماز مثل مامان جونم ن تونن/شاپرکا هم رو گال می  شه/ شه وا می ب

 .(1۱۱: 1۸۱۲، )شعبانی بخونن

شعر میل جای  ستن را       و در این  شوخ زی شاپرک،  شاعر )کودک( با  ضای خانواده که به   انیم درگزینی  اع

صویر   ، به تاشعالقهدادن میزان برای نشان  هادور گل، با حرکت نمادین چرخیدن شاپرک به  اندشده گل تشبیه  

 شود:  یی گنجاندهغناۀ ادبیات رست در  اندتویمی از عشق پاک کودکانه است که   اجلوهپرواز،  گونهنیا. کشد یم

من دلم  یکی داداشتتم/ یکی خواهرم/ شتتون باباستتت/ یکی یکیشتتون مامان/ زیباستتت/ یهاگل ما/ۀ تو خون»

 .(1۳ :1۸۱۲، )شعبانی« شاپرک باشم خواد/می

 . پروانه۶. 7. ۳

شانه در فرهنگ نمادها و  شان    هان شرخ و غرب، پروانه را نماد روح ن پروانه حالت روحی در . دهندیمی 

شفیره خارج   شده  گرفتهنظر  سمان در پیش    شود یمکه از  صله راه آ شفیره و پ ردیگیمو بالفا روانه  . کرم پیله، 

. جایی که  دهدیدر این شعر نیز پروانه را رها از عالم خاکی نشان م   1نمادی از زندگی، مر  و رستاخیز است.  

 ش در زنجیر تعلقات مادی قفل نیست:و در زمین خاکی پای زندیآزادانه پر م

                                                           
 .نمادها در هنر شرق و غرب یانگارهفرهنگ ، هال مزیجر.ک:  1 
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ست و پای دلت باز بود/  / هااگر مثل پروانه شد یچه م  سر م    کمی د ست  از این خاک   /یزدیبه هر جا دلت خوا

ن قفل نیازی به ای اگر خانه پر بود از پنجره/ به روی زمین این خبرها نبود/ اگر باخبر بودی از آسمان/  امکان پرواز بود/

  .(۸1 :1۸۱۸، پور)امین و درها نبود

خواد هی خودمو  دلم می رو دامنت بشینم/  خوام یه پروانه بشم/ می /نمیبیوقتی تو رو م مامان جونم ! مامان جون! /

نار  ک یه کاری کن همیشه و همیشه/ مامان من که خیلی مهربونه/ بگم خدا، خدا جون / بیام تو رو بوس کنم/ لوس کنم/

 .(۱۳ :1۸۱۲، )شعبانیه من بمون

 :کنندیم. اجرام آسمانی که در فرآیند پرواز نقش به سزایی ایفا 8. ۳

 . نور1. 8. ۳

  از یکی نی. امیاشده  ساخته  نور از ما. میریمیم نور در و میکنیمی زندگ نور در م،یشو یم متولد نور از ما

  اختهس  نور از انسان  ندیگویم فقط نه دانشمندان  امروزه و...  است  دوران تمام عارفانی هارتیبص  نیتربزر 

ست  شده  ساخته  الکترون و تهیس یالکتر نور، از زیچ همه ندیگویم بلکه؛ شده  شو، ) ا   نیاۀ مون. ن(۳۱: 1۸۳۵ اُ

 :است درک قابلاز شعر زیبای زیر  شهیاند و باور

خاک که  یکمکی خاک بودم همین/ یکمکیاز زمین/ من فقط  یا/ زیر یک ستتتنگ گوشتتتهنیا از شیها پستتتال

شه/ دیدن آخرین قل    یسو  پر زدن آن دعایش/ سمان بود/ آرزویش همی شان بود/.../  ۀ آ آخر دعایش اثر   شب  کیکهک

اک برداشت/ آسمان را در آن کاشت/.../ خاک توی دست خدا خ یاکرد/ یک فرشته تمام زمین را خبر کرد/ و خدا تکه 

  یگاه بخت/ من همان نور هستتتم/ پس چرای من همان خاک خوشنور شتتد/ پر گرفت از زمین دور شتتد/.../ راستتت  

 .(۲۱: 1۸۳۱ی، )نظرآهار از خدا دور هستم؟ همه نیاوقات/ ا

ی وجود خویش و رستتیدن به نور  هایکیتارۀ پرواز در ذهن بشتتر به جهت گریز از شتتیاند، بیترت نیا به

ست. در مذهب ما و در ادیان دیگر   سان وجود خداوند ا که معنای حقیقی نور را با  اندسته یزسی  ی مقدهاان

. در دو نمونۀ نخستتت در حوزۀ ادبیات دینی که از این عنصتتر بهره   انددهعروج آستتمانی خویش آشتتکار کر 

شعری از یکی  اندجسته  سم  شب کی» :میخواندر توصیف پیامبر )ص( می « محمدکاظم مزینانی» در  ان/ تمام آ

  یهاماه را/ با چشم شبکیکه آن او: خود آسمانی تازه بود/.../ /اشنهیسپس  آن در قلب او آمد فرود/ دیگر از

شکافت/ پرواز کرد و مثل نور/  شتافت/...   خود  شعر  (1۲: 1۸۳۳، طلب)نیک« سوی خدای خود    و دیگری در 

 تا صتتبح آن شتتب/ نوری به پا بود/» :کندیمپیامبر را چنین توصتتیف  شتتدنمبعوثکه « نصتترتی اصتتغریعل»

 .(۲1: )همان« غار حرا بود/...  نور/ ۀسرچشم

 . ماه  ۲. 8. ۳
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ی  تعال ویی رهای نیزم موجوددر مواردی  .رودیمنیز به شتتمار  دهندهانتقالدر این شتتعر، ماه، نوعی ابزار  

  باال شیخو با و آمدن نیا الیخ خود در ذهن و تصور کند  تواندینمی آسمان  موجوداتی اری بدون را شیخو

/ دونزنی تو از/ برهیم منو/ خواب تو ادیم ماه/ مهتاب شب هی» :ابدییم نمود شاملو شعر  در و دبافیم ران برد

 .(۲۱۸: 1۸۱۲سرایی، )» /...رونبی خودش باپره/ شب مثه

 (پروبالپرواز ) نسیم، باد،  و لوازم. عوامل 9. ۳  

صر      برای پریدن به گاهی  ست. باد یکی از این عنا سطه یا ابزاری نیاز ا سانه       وا شعر اف ست که در  سطه ا وا

باد، باد، باد اومد/ کدوم باد؟/ همون که هوهو خندید، بادبادکم تا     » :بردیشتتتعبان نژاد، بادبادک را با خودش م    

رقصه خیلی شاده/... بادبادکم رفته میون  ها پرید/ کدوم کدوم بادبادک؟/ اون که سوار باده، میدیدش به آسمون

 .(۲۸۱: )همان «اونمن دنبال  یهاآسمون/ چشم

 یی:رواهای پروراندن آن در شعر پرواز و روش

در شتتعر از منظر   وگوگفت»ی در اشتتعار کودک و نوجوان استتت. بررستت قابلعناصتتر  جمله ازوگو گفت 

ارگی  وپردازی و دیگر عناصر در متن روایت ابعاد داستان  تیشخص   بای نیهمنش است و در   توجه موردمناظره 

شتر مواقع در   وگوهاگفت.کندیمشعر را تقویت   شاعرانه در بی شناخت و ایجاد  وجوجست ی    ارزشی نوعی 

 ( .۵۸۵: 1۸۳۳)سالجقه،  «هستند

 توجه کنید: اندجستهبه چند شعر که از این عنصر در بیان مقصود خویش بهره 

 هاتیشخصی میان وگوگفت. 11. ۳

سانه یاف   وگوگفت  شاعر با پرنده که لحنی ملتم سم خود  ی خیالی  زمین   ندب دردرخت  عنوان بهته و با تج

 که هنوز به داشتن جایی در باغ آسمان امیدوار است و توقع یاری از سوی پرنده را دارد:

ساده  سخت/ تو پرنده  یاتو چه  ست/ فکر        یاو من چه  ست/ ابر زیر بال تو شه مال تو سمان همی و من درخت/ آ

سمان تو/ جا برای یک درخت کنمیم ست/ ه  / توی آ ست/ یا بیا و تکه  کسچیه  یادر بزر  باغ آفتاب را/ رو به ما نب

 .(۸۲: 1۸۳۱ی، )نظرآهار« بکار... اتیاز آسمان برای من بیار/ یا مرا ببر/ توی آسمان آب

 ی شاعر با مادر خویشوگوگفت. 1. 11. ۳

شتتدن و پریدن باید  ندهبرای پرکه  شتتودیمیادآور  وگوگفتشتتاعر از طریق  یآبادپروین دولت شتتعر در 

شد تا نغم    ضا بپیچد    ۀشرایطی فراهم با شکلی      زیچ همه، واقع در .شورانگیزی از وجودش در ف ساده و به 

سنّ  شاد نغمه   » شود یی )ج و د( بیان مملموس برای مخاطب گروه  شک  سرما   مادر، آن گنج خوان/ مانده در 
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/ چون بهار آید کند پروازها/ پر کند       مینهیبرایش مدهیم/ دانه و آبی  جایش می  هندارد آشتتتیان/ در درون خان    

 .(۲۵۱: 1۸۱۲، )سرایی« وازهاآ این خانه را

 هاپرندهی شاعر با وگوگفت. ۲. 11. ۳

دل سپردنم به مهربانی    باورم کنید/ این سؤال آخر من است/   ها سالم/ ای پرنده ای شما که آسمانتان همیشه ناتمام/    

 یاتکه الاقل اگر که ممکن است/  ام/کرده ریگمن عجیب توی خاک ؟/دیبریها مرا نمندهای پر بال آخر من است/  شما/ 

 .(۵ :1۸۳۱، )توالیی از آسمان برای من بیاورید

 

 ی شاعر با کرم ابریشم:وگوگفت. ۳. 11. ۳
آسمان  نیا از عدرا؟/ بال تازه دل نو مبارک/.../ ب اتلهیتو مبارک/ آخرش بافتی پ ۀتاز ۀکرم ابریشم کوچک من/ خان

صالً نداریم/ بال   ۀلیپ ارم/ د نوات را تنت کن/.../ تو برو من ولی کار یهاتوست/ ابرها را تو پیراهنت کن/ زودتر وقت ا

 .(۲۲: 1۸۳۱ی، )نظرآهار است کارهمهیکوچکم ن ۀلیپاره است/ باز باید ببافم خودم را/ پبال پرواز من پاره

فانی ستته چیز استتت: خداشتتناستتی که اصتتل و ریشتتۀ همه حقایق و      مدار عر»، میدانیمطور که همان

ست تیواقع س  . ها شنا صحیح  تینها دری و خود صاریان،   «ی کمالسو  به، انتخاب راه    نیا از(. ۲1۳: 1۸۱۸)ان

شرط           ، گفتجهت شاعر طی آن به فقدان  ست؛ زیرا  سیار دارای اهمیت ا شعر از منظر عرفانی ب وگو در این 

«  تنخود را باف»زدای ی یا معرفت نفس با لفظ آشتتناییخودشتتناستترستتیدن به کمال؛ یعنی مهمی برای پرواز و 

 .کندیماشاره 

 ی بچه کبوتر و مادرشوگوگفت. ۴. 11. ۳

شعر   صامی » در  ست    آن «پروین اعت شر که مانع د شود و خطاهای ب   یابی به اینچه برای پرواز باید فراهم 

  رورم اهنما در پیمودن این مسیر و رسیدن به سطح باالیی از ادراک به   الزام وجود پیر یا مرشد و ر  مهم است و 

  کنندشیپرواز را م یهابال اند وزمان و آشنایی با خطر و رنجی که از جانب جاهالن که به کودکان تشبیه شده

 سروده شده است: لیتفصشدن، بهالهی پخته یهانیز در معرض آزمون

شوخ پرواز/ به  یاکبوتربچه شدش گیتی به ت کرد روزی بالأجربا   وپر باز/.../ نمودش بس که دور آن راه نزدیک/ 

ن ره بازگشتن/... نه گفتی کان حوادث را چه نام  ااش نیروی زچشم تاریک/.../ نه فکرش با قضا دمساز گشتن/ نه     شیپ

ست/... / فتاد از پای و کرد از عجز فریاد/ ز      ستی کدام ا ست/ نه راه النه دان  سان نیکز ا مادرش آواز در داد/ شاخی  ا

سند     ست رسم خودپ ست و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار      یا / چنین افتند مستان از بلندی/.../ تو را پرواز بس زود ا

جز  ت مه و ستتتال/ هَمت نیرو فزاید هم پروبال/.../ هنوزت انده بند و قفس نیستتتت / بهأبستتتیار؟/ بیاموزندت این جر
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ست/ .../ پریدن ب  بازیچه طفالن را هوس ست/.../ مرا در دام        پرینی ستی ا ست/ جهان گاه بلندی گاه پ ستی ا ها تدبیر م

  (۲۵۱: 1۸۱۲سرایی،ت علم زندگانی )خآسمانی/ مرا آمو یهابسیار بستند/ ز بالم کودکان پرها شکستند/.../ هجوم فتنه

 ۀ ادبیات تعلیمی و ادبیات عرفانی جای دارد.حوزاین شعر در هر دو 

 ی راوی با مخاطبوگوگفت. ۵. 11. ۳

  شدهثبح عناصر یتماملحنی صمیمی و کلماتی ساده، انسان را به ۀشاعر با انتخاب هوشمنداندر این شعر  

 :داندیرهایی او را به یک سرنوشت، مختوم م یهاتشبیه کرده و مسیر تمام شکل

/ ستتتراغ ابرهای یرویم اجازهیولی همیشتتته ب من/ یهاقدر مثل بادبادکی/ نخ تو توی دستتتتهتو آدمی/ ولی چ 

  ورخ سبک جدا/ شبیه یک کتاب  / ورخیاستاره  یاتاق/ تو همیاپرنده یکالس / تو همیرویپشمکی/ سراغ آفتاب تازه م  

و دور / تخبری/ تو بهوای/ تو بیشو یوجور مدر/ چه زود جفتدربه یها/...تو شکل قاصدک/ تو با تمام بال  یاپارهپاره

 .(۵۲: 1۸۳۱ی، )نظرآهاری شویدور م

است:    قرار دادهمخاطب خویش را حضرت فاطمه )س(  « دختر آسمان و نور »محمدکاظم مزینانی در شعر  

شته بود/...      تویی که گاهواره» سمان نو شنت/ بر آ شته بود/ تویی که نام رو :  1۸۳۳ب، طلنیک)« ات/ پر از پر فر

۵۵). 

 دیث نفس(با خویشتن )ح وگوگفت. ۶.  11. ۳

که در یک عروستتک نمادین معرفی کند   نوان عبهخود را  کوشتتد یموگو شتتاعر  در حقیقت با این گفت

من عروستتکم/.../ یک  » :رستتدیم پرواز بر بال فرشتتتگان و رستتیدن به آفتاب )نور(به آرزوی  ،خواب شتتبانه

/ تا دم  شود یها سوار م ه/ روی بال نازک فرشت رودیشب/ توی دامن خدا به خواب م بهعروسک نخی که شب  

 .گنجدیمۀ ابزارهای پرواز، بال و فرشتگان نیز دست. این شعر در (۲۱ :1۸۳۱نظرآهاری، )« رودیحیاط آفتاب م

 

 یریگجهینت. ۴

شعار       شاعران در ا شاعران کودک و نوجوان به پرواز همانند نگاه  شعر      ساالن بزر نگاه  ست منتهی در  ا

ه  ک ستتاالنبزر شتتود و از دنیای خاص عرفانی تری استتتفاده میپستتندانهدکهای کوکودک و نوجوان موتیف

ویی شاد   و ب رنگ بامتفاوت است و نگاه شاپرکی شاعران     خوردهگرهبا مرغ ملکوت و در نهایت، کبوتر  صرفاً 

 ییکه یک کودک دوستتت دارد بپرد و یا پرواز را آرزو. اینخوردیمبه چشتتم  ستتاالنبزر تر از خبرانهیبو 

شه هم   داندیم زیانگجانیه ست که       تواندینمهمی ستنی ا شد؛ بلکه خوا معنای عرفانی از دیدگاه خودِ کودک با

شخیص      ضمیر ناخودآگاه اوست و ما این میل درونی را عرفانی ت   میل وجود با. کودک و نوجوان، میدهیمدر 
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و مقلدان    برند یما از ما به ارث   فطری پرستتتتش، درک جامعی از مذهب و عرفان ندارد. کودکان ما مذهب ر          

ت  تر نسب ۀ کودکان، نوجوانان نگاهی پرافسوس و ژرف مقولی ما در این زمینه هستد؛ ولی جدا از  وچراچونیب

ۀ تفاوت استتاستتی دنیای کودکی از نوجوانی استتت.نوجوان دنیای دایره زمانیِ  واستتطبهبه کودکان دارند و این 

الی  با پروب کوشتتدیمی عجین شتتده استتت. بنابراین، اگونه بهناپذیر شتتوخی کودکانه را رها کرده و با اجتماع

 ی باشتتد از یکی بارگاه الهی واهیکنا تواندیمآستتمانی خود را به دنیایی برستتاند که از آن برگشتتته و این دنیا 

  انانجونو و کودکانی برا که هستتتتند ستتتالبزر  شتتتاعران نیادیگری دنیای زیبای کودکی. ناگفته نماند که 

پس الجرم جنس عرفانی   .کنندیم ظاهری کودکانه ایدن قالب در را خودۀ بزر  ساالن  احساسات   و ندیسرا یم

شعر کودک و نوجوان جریان   ساالن بزر ی هاواژه سی   ابدییمدر  شعار برر شده، پرواز اگرچه ماهیتی   . در ا

ات دینی و ادبیات پایداری داشتتتته و با حفظ      عرفانی دارد؛ اما رویکردهای دیگری نیز در ادبیات تعلیمی، ادبی     

سارت        دهندگی و تعالیهمواره نقش ارتقاء اشیروحانماهیت  ست. قفس و ا سان ایفا کرده ا بخشی را برای ان

است؛ اما   ،آوردیمچه پیش از اسارت به یاد ۀ آن در میل بشر برای بازگشت به آنفلسفۀ آغاز پرواز بوده و نقط

ی در انواع شعر کودک و خوببهپرواز رو به باال، آسمان، نور و خدا بوده و این مقصود   مقصد در تمامی شؤون   

 نوجوان در ایران به مخاطب القا شده است.
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 زاده و فریبا کلهرهای فرهاد حسننفس در داستانبررسی شاخصة اعتماد به 

 

 1علیرضا سزاوار

 

 چکیده

های ادبیات، به طور مستقیم با دنیای ترین شاخهمهم ادبیات کودک به عنوان یکی از

دهی شخصیت کودک از لحاظ کودکان سروکار دارد. از این رو، نقشی پررنگ در شکل

فکری و روحی دارد. یکی از معضالت اساسی ادبیات کودک در ایران که در واقع، تمایزی 

شناسانه در هیم روانمهم بین ادبیات کودک در ایران و غرب است، مقولۀ پردازش مفا

داستان است. هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت ایراد حس اعتماد به نفس در ادبیات 

ویژه در ، به«اعتماد به نفس»پردازان بزر  در حوزۀ کودک ایران است. یکی از نظریه

کتاب  ویژه درکودکان، آلبرت بندورا است که نظریۀ او دربارۀ اعتماد به نفس در آثارش به

ابد و یتحقق می« اثرمندی»بیان شده است. نظریۀ بندورا بر مبنای احساس « خودتأثیری»

، «بازخوردهای اجتماعی»، «هابهبود مهارت»برای رسیدن به این احساس، چهار منبعِ 

وجود دارد. در این مقاله، با توجه به نظریۀ « وضعیت روحی و روانی»و « تجارب مشترک»

وان دو به عن« فریبا کلهر»، و «فرهاد حسن زاده»به بررسی آثار مهم اعتماد به نفس بندورا، 

نویسنده برجستۀ ادبیات کودک پرداخته و کیفیت ارائۀ عزت نفس و اعتماد به نفس در 

دادنِ رویکردهای موفق و کنیم. هدف اصلی پژوهش، نشانادبیات کودک را بررسی می

رورش حس اعتماد به نفس کودک است ناموفق نویسندگان در بازتاب مسائل مربوط به پ

هایش، به طرز مناسبی، توجه مخاطب را به مسألۀ زاده در داستانکه طی آن، فرهاد حسن

ویژه از طریق بازخوردهای نامناسب اجتماعی، جلب تخریب اعتماد به نفس کودکان، به

 کرده است.

 .آلبرت بندورا، ادبیات کودک، اثرمندی، اعتماد به نفس: کلیدواژه

 . مقدمه1
کانادا به دنیا آمد. مثل بسیاری از کودکانی که در روستاهای     در آلبرتا ۀدر منطق 1۱۲۵دسامبر   ۵در  ۲آلبرت بندورا  

تا دبیرستتتتان به یک مدرستتته رفت. بعد از دیپلم و در تابستتتتان، بندورا در  بتداییبندورا، از ا»آیند، کوچک به دنیا می

                                                           
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد -۲

 ali9256@hotmail.comایمیل:  

1 Bendor 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7
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ساخت بزر   سکن راه عملیات  شد    به عنوان کارگر آال شغول به کار  راه در طول . این بزر (1۱: ۲۱۱۱، 1)کاپلند« م

صل کردن آمریکا به   سکا جنگ جهانی، برای و شد. در این     ایالت آال ست   ساخته  زمان، بندورا با کارگران زیادی دو

نی  بود. از جمله این افراد کسا « پررنگ و لعاب»بسیار   هاآن شد که انواع و اقسام مشکالت روانی را داشتند و بیوگرافی    

شروط گرفته   دندبو کاران فرار کردهبودند، بدهکارانی بودند که از طلب اما فرار کرده؛ بودند بودند که از زندان آزادی م

شاهدات وی و ت  ای بودند که برای فرار از پرداخت نفقه فرارکردهیا مردان مطلقه شت أبودند. م ،  مالتی که با این افراد دا

بریتیش بعد از دیپلم، بندورا به دانشگاه  . (1۱۵: 1۸۱۲)شولتز و شولتز،    مند شود شناسی بالینی عالقه  شد به روان  باعث

 مند شد. های یادگیری نیز بسیار عالقهشناسی بالینی، بندورا به نظریهرفت. عالوه بر روان کلمبیا

سانس روان     1۱۵۱در  سال کالج، لی سه  سی گر   ، بعد از فقط  شگاه برای فوخ . فتشنا س به هنگام انتخاب دان انس، لی

رفت که در آن زمان یکی از مراکز اصلی برای   آیوواشناسی بالینی پیروی کرد و به دانشگاه خود به روان ۀبندورا از عالق

ست نظریه  رهبری و مدیریتبود و  های یادگیرینظریه ۀمطالعه دربار  ۲سپنس ا دبلیو تکنپرداز معروف یادگیری، آن د

 .(۲۲: ۲۱۱۱)به نقل از کاپلند، « بود

سپنس، شاهد دقت و    شناسی بالینی عالقه  که بندورا به روانبا این  شد   تجربی تحقیقات بزرگیداشت، تحت تأثیر ا

یادگیری شتتد. در آن زمان، مفاهیم استتپنس، نیرویی غالب در   ۀدازی نظری استتپنس دربارپرو از نزدیک شتتاهد مفهوم

شناسی بالینی را از دانشگاه آیووا دریافت کرد.     دکترای روان 1۱۵۲لیسانس و در   فوخ 1۱۵1شناسی بود. بندورا در   روان

سپنس، درس خواندن در دانشگاه آیووا      ستاد بزرگی مثل ا   یک تأثیر مهم دیگر در زندگی بندورا عالوه بر شاگردی نزد ا

 . خود، ویرجینیا وارنز، آشنا شدۀ جا با همسر آیندداشت. او در آن

ستان  شعار می در ادبیات کودک ما تنها در معدودی از دا بینیم که گویندگان به پرورش عزت نفس و اعتماد به ها و ا

له    نفس کودکان پرداخته   ند. قطعاً برای کودک هیچ مستتتأ به نفس و عزت نفس او    همای ما تر از پرورش حس اعتماد 

فرهاد   آثار بر مبنای کودک داستتتانی ادبیات در نفس به اعتماد شتتاخصتتۀ بررستتی و نیستتت. این مقاله درصتتدد تحلیل

 است.« بندورا» نفس به کلهر با رویکرد نظریه اعتماد فریبا و زادهحسن

 

 . نظریة بندورا و اعتماد به نفس۲
شمند  ثار مختلف خود بهبندورا در آ   ابتدا ویژگی افراد دارای اعتماد به نفس را بیان  ۸خودتأثیریویژه در کتاب ارز

 ها از این قرار است:ترین آنکند که مهممی

                                                           
2 Capland 

3 Kent w Espense 
3 self-efficacy   

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86&action=edit&redlink=1
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 .وابسته به عوامل خارجی نیست هاغم وشادی آنکه ی؛ یعنی اینبرخوردار از مرکز کنترل درون  .1

 . کنندعنوی از خود مراقبت میاز لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و م  .2

شتباهات خود و     .7 سعی می  توانایی بخشش ا شتباهات، روندی رو به جلو   کنند با جبراندیگران را دارند و  کردن ا

 .داشته باشند

 .گیرندزندگی خود را به عهده می ۀولیت ادارؤمس  .4

 .دهندبه نظرات دیگران گوش می  .3

 .  غرور است وها به دور از خودبینی اعتماد به نفس آن  .6

 . هراسندنمی انتقاد شود هاکه از آنایناز   .1

 . گیرندد، حالت تدافعی به خود نمیشوپرسشی می هاهنگامی که از آن  .8

 . ندشوآسانی تسلیم نمیمشکالت به در برابر موانع و  .3

 . تمسخرکردن دیگران ندارند نیازی به تحقیر و.11

 . هستند «اشتباه کردم» ۀو بیان جمل خود قادر به پذیرش و پندگیری از اشتباهات.11

 (.۱۳: 1۱۱۳، 1باندورا( هایشان اعتماد دارندگیریبه تصمیمو های خود به خویشتن وتوانایی.12

سان از گذر   ساس این تئوری  شود.  حاصل می « اثرمندی»به باور بندورا، اعتماد به نفس برای ان اصلی   منبع چهاربرا

 :برای احساس اثرمندی وجود دارد

ایدها موفق بودهها: کارهایی که در گذشته در آند مهارتبهبو. 

اند.  بوده موفق شما ۀ: دیدار با افرادی که در حرف۲تجارب مشترک 

هایمان: شنیدن بازخوردهای دیگران از توانایی۸بازخوردهای اجتماعی  . 

 (.۱۵ :1۱۱۳)باندورا،  دهاار های واندیشی و مدیریت استرسوضعیت روحی و روانی: مثبت.17

ولی  ؛تبیشتر اس   مکه در آینده هم موفق باشی احتمال آن م،هرچه امروز بیشتر موفقیت کسب کنی   :هاتقویت مهارت

نخواهد داشتت. کستب مهارت مربوط به    ما شتد تأثیری در اعتماد به نفس  ما سترعت نصتیب  اگر موفقیت در کاری به

ست  ست که در نتیج آد ست  کا ۀوردهایی ا ست تجارب باید بر انگیزه،   آمدهر و تالش زیاد به د اند. برای لذت از این د

صمیم  ستقیم دارند. وقتی میزان یکی از آن  ۀتمرکز کنیم. انگیزه و اعتماد به نفس رابط خود گیریاراده و قدرت ت ها را م

،  دیشتتیانتمثباستتت: های افزایش انگیزه به شتترح زیر رود. برخی راهدیگری نیز به همان نستتبت باال می ،باال ببرید

                                                           
1 Bandura 
2 joint experiences   
3 social feedbacks  
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نده  و  ثرؤگذاری درستتتت و م  هدف  جاد محیطی برانگیزان هارت . »ای تان  برای بهبود م ظایف و        های جام و بال ان به دن

و   نیدهایتان را ارزیابی کها و تواناییمهارت، توانید در آن موفق باشتتیدبرانگیز باشتتید که البته میهای چالشولیتؤمستت

ها موجب  . این مهارت(1۱۱: ۲۱۱۱)کاپلند، « در خودتان تقویت کنید گیری راهای رفع مشتتتکالت و تصتتتمیممهارت

دتان را ای و شخصی خو  های حرفهبا ایجاد پیشرفت ، شود می دگیریایجاد احساس مثبت استقالل در تصمیماتی که می   

 .به روز و آگاه نگه دارید

شا    تواندهای دیگران میموفقیتۀ اهدهای تئوری باندورا این استت که مشت  ترین بخشیکی از مهم: یگرانۀ ددهم

به خودش شتتتو         باورهای شتتتخصتتتی انستتتان  به    اگر خودت را درد. موجب تقویت  جای افراد دیگر قرار دهی و 

ست  شی احتمال آن که خودت هم بتوانی به آن  هاآن وردهایآد سی و باور کنی که تو نیز می بیندی روی  بتوانی باال ها بر

 .شودبیشتر می

سترس  اثرات مهلکی بر جا خواهد گذاشتتت.   ،افکندما ستتایه می قتی استتترس و اضتتطراب بر زندگیو: مدیریت ا

توانی  نی میکوقتی احساس می ،تواند موجب افزایش اعتماد به نفس شودتوانایی مدیریت شرایط در چنین وضعیتی می

له کنی خود  چه مواجه می  با هر آن  بینی. زمانی   ایگاه قدرت می  گیری و خودت را در ج خود انرژی میبه شتتتوی مقاب

ست   این استرس را بیابی و کنترل آن را در د  أطور باید منش هتوانی به این انرژی مثبت دست پیدا کنی که بیاموزی چ می

نستتبت به همه چیز منفی خواهد شتتد و احستتاس   تو دید ،بگیری. اگر بگذاری استتترس کنترل امور را به دستتت گیرد

شدید       صل از آن موجب ت ست حا ضطراب و منفی  شک سیدن به اعتماد به نفس باید    شد. نگری در تو خواهد ا برای ر

 رو شوی و راهکارهای غلبه بر آن را بیاموزی.  بهزا روبه طور مستقیم با شرایط استرس و اندیش باشیمثبت

رزش فتاده که اپااها ممکن نباشتتد و نه پیشاهداف باید واقعی و معقول باشتتند نه بلندپروازانه که دستتترستتی به آن

ش  ضع کنید       کردنشکو ساعت، روز، هفته و ماه و شند. اهداف معقولی برای هر  شته با موفقیت در اهداف کوتاه،   را ندا

ور  . همواره اهداف را یادآکندتالش را در شما بیدار می  ۀیافتن به اهداف بلند تشویق می کند و انگیز شما را برای دست  

خود   اند تا برایزندگی خود تشویق شده   ۀهای اولیکودکانی که در سال . »دشو شما   شوید تا بخشی از ضمیر ناخودآگاه   

شته    صمیم بگیرند از دیگر کودکانی که این موقعیت را ندا سب کرده  ۀاند در اعتماد به نفس رتبت )باندورا،  « نداباالتری ک

1۱۱۵ :۳۵  .)  

 

 . پیشینة پژوهش۳
سفانه بحث روان    سی کودک نه در آثا   متأ  گران حوزۀ ادبیاتر ادبیات کودک ما و نه در میان منتقدان و پژوهششنا

سال    سب و پررنگی ندارد؛ البته در  ضوعات     کودک جایگاه منا سی یکی از مو های اخیر چند مقالۀ معدود در حوزۀ برر

ست؛ به عنوان مثال         روان شده ا شته  سی در ادبیات کودک ایران نو شیوه ارزیاب»وحید خدایی مجد در مقالۀ شنا ی  های 
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صه  روان شاخصۀ اعتماد به نفس در     1۸۱۵« )های کودکان ایرانیشناختی آموزش اعتماد به نفس در ق  1۵1(. به بررسی 

شابه دیگری نیز با عنوان           ست. همچنین، مقالۀ م ضه کرده ا ست و آمار و جداولی نیز عر صۀ کودکان پرداخته ا یان  ب»ق

( از زهرا خسرو، در این زمینه وجود دارد که به صورت آماری، بسامد  1۸۱۲« )شناختی در ادبیات کودکمشکالت روان

ستان    موضوعات روان  سی را در ادبیات کودک و برخی دا ست    شنا ست؛ اما نکتۀ مهم و مورد غفلت اینجا ها ذکر کرده ا

ی و  موضوع رفتار  اند، هرجا در هر داستانی، بحثی از یک شناسی نیز خوانده  گران گرامی که غالباً رشتۀ روان که پژوهش

شبیه به یکی از نظریه های روان    روانی یافته ستان را  سمتی از دا سانه دیده   اند یا ق اند، این موارد را هم در جداول و  شنا

ها و میزان  اند و هیچ نوع ستتخنی در نقد و بررستتی چگونگی درج این مطالب در آن داستتتان  آمارهای خود ذکر کرده

شعاری هنری ست؛ بلکه    « چه»که در ادبیات اند. حال آنها نکردهبودن آنبودن یا  سأله نی صلی   « چگونه»م حرف مهم و ا

ر شتتناستتی دفایده که دستتتِ آخر به ما بگویند مباحث رواناستتت. بنابراین، این اثر به جای ارائۀ آمارهای خشتتک و بی

رستتتی کیفیت درج مباحث و موضتتتوع   که نتیجه را به ما ارائه دهند، به بر       ادبیات کودک ما، بستتتامد کمی دارند و این    

های دو پردازد و به دلیل عدم وستتعت مجال، تنها این امر را در داستتتانشتتاخصتتۀ اعتماد به نفس در ادبیات کودک می

 کند. نویسندۀ مشهور ادبیات کودک بررسی می

زاده . تحلیل و بررسی شاخصة اعتماد به نفس در ادبیات داستانی کودک )بر مبنای آثار فرهاد حسن     ۴

 و فریبا کلهر(
 زادهدر آثار فرهاد حسن . تحلیل و بررسی شاخصة اعتماد به نفس1. ۴

توان ابراز بودن به او، نمی « نویستتتندۀ کودک »یکی از نویستتتندگان موفق حوزۀ ادبیات کودک که از اعطای نام          

هایش به جامعه  کودک در داستان های زاده از زاویۀ دید و نگاه شخصیت  است. حسن  « زادهفرهاد حسن »پشیمانی کرد،  

ت  توان گفکشد. از این جهت میساالن را به نقد میپردازد و مشکالت و معایب زندگی و اجتماع بزر و مسائل آن می

بدانیم که شگردهای طنزی که   « هوشنگ مرادی کرمانی »رو سبک  تر از صمد بهرنگی و دنباله زاده را باید کاملکه حسن 

 تر از مرادی کرمانی است.  تر و مدرنکند، متنوعمیزاده استفاده حسن

ادبی از داستتتتان کودکان، نوجوانان تا رمان برای       مختلف های از نویستتتندگانی استتتت که در حوزه    زاده حستتتن 

ست آثاری پدید آورده ساالن  بزر  شتن را از دوران نوجوانی با نگارش نمایش  . اوا ستان آغاز کرد نو جنگ  . نامه و دا

شتن باز بماند    ایران و عراخ شد مدتی از نو سال   ؛و مهاجرت از آبادان باعث  اولین کتابش به نام ماجرای   1۸۳۱اما در 

شکل حرفه    شیراز  در زنبور و روباه شد و از آن پس به  سندگی در حوزۀ چاپ  ادبیات کودکان و   ای قدم به دنیای نوی

  و ماالیی ،انگلیسی  هااز آثار او به زبان است. برخی  شده  اثر چاپ ۱۱از  کنون بیش زاده تاگذاشت. از حسن   نوجوانان

شار یافته  چینی س  ترجمه و انت ضی از کتاب    ،همچنینت. ا ساس بع شن و  های او فیلمبرا شده  انیمی ست  تهیه  . وی در ا

ای  کتاب ادب پایداری بر ۀجشنوار ۀبرگزیدو عنوان  ماشو در مهبرای کتاب را  کتاب سال ایران تقدیرۀ جایز 1۸۳۵سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ستان     دریافت کرد. اگر بخواهیم مهم 1۸۳۱ل سا در  مهمان مهتابکتاب  صۀ دا صی سن »پردازی ترین خ را بیان  « زادهح

هایی استتتت که او در   ها و روش های طنزپردازی او تنوع تکنیک  اوستتتت. از ویژگی« طنزپردازی»کنیم، بدون شتتتک  

ستفاده می به ست. وی چن زاده هیچکند. فرهاد حسن کارگیری طنز ا ستان در ژانر طنز دارد:  گاه از طنز دور نبوده ا دین دا

 های ورپریدهلطیفه(، 1۸۳۳) هندوانه به شرط عشق (، 1۸۳۱( و جلد دوم )1۸۳۳، جلد اول، )روزنامۀ سقفی همشاگردی  

سر (، 1۸۳1) ستان    1۸۳۱) دیو دیگ به  سه مجموعۀ دا شده بود   ( و  شنبه و جمعه اختراع ن ،  در روزگاری که هنوز پنج

شی یک خانواده     شم شق   و  بختخوشلبخندهای ک شرط ع شر چرخ و فلک، چاپ     که هم هندوانه به  سط ن زمان تو

 های طنز دارند. مایهاند نیز درونشده

شتناستی در ادبیات کودک و به طور کل   های مختلف علم رواندر قستمت قبلی بیان شتد که زمان بررستی مؤلفه     

سائل روان     ستقیماً به م صرفاً به مواردی که م ش    سی توجه دارد یا از موضوعی روان  شنا ادبیات، نباید  سانه بحث  ده،  شنا

ر از آن، تگونه و پند و اندرزهای نویسنده دقت کرد؛ بلکه نکتۀ مهم تر نباید تنها به ذکر شعاری پرداخت؛ به عبارت ساده 

ست. یکی از بزر        نحوۀ پرداخت ادیبانه و هنری مطالب روان سنده ا سی توسط نوی سندگان کودک از شنا ین ا ترین نوی

سن  ستان   حیث، فرهاد ح ست. او در دا صه   زاده ا شاخ سی از جمله اعتماد به نفس را نه    های مهم روانهای خود  شنا

شتتود؛ به عنوان مثال در داستتتان کوتاه   گونه، کودک در عمل با این مفهوم آشتتنا میدهد و به اینگزارش که نمایش می

سر » ست، وارد دکان خیاطی می   ، زمانی که بزبزک با دیگی که روی «دیو دیگ به  ا جشود و برای خروج از آن سرش ا

صفحه   تالش می سنده در  ست تا کودک        کند، نوی ستان، پازلی طراحی کرده ا صفحه از دا صل به این  ای جداگانه؛ اما مت

  ۀگونه دارای خالقیت و قدرت عمل هم شتتتود و از نقش یک خوانند      بتواند بزبزک را از خیاطی بیرون بیاورد و به این    

کردنِ  گوید که به او در خارجزاده به مخاطب کودک می(. در واقع، حستتن1۱: 1۸۳۱زاده، منفعل خارج شتتود )حستتن 

سینما و ادبیات   1۱۱۵) پرخاشگری نوجوانی بزبزک کمک کند. جالب است که باندورا در کتاب   (، بحثی در باب کمک 

سائل روان  سی به کودک دارد که    کودک به تفهیم و تعلیم م سنده یا کارگردان حوزۀ کودک،    در آن بیان میشنا کند نوی

سؤولیت        ستان و فیلم قرار دهد و به او حس م شت دا سرنو سیر  صمیم باید بتواند کودک را در م ری را القا گیپذیری و ت

 (.  ۲1۳: 1۱۱۵یابد )باندورا، کند و پرورش میگونه است که حس اعتماد به نفس در کودک رشد میکند و این

سن «کفش بنفشهمان لنگه»ستان  در دا  سهیم ، ح سرنوشتت     شدن در رقم زاده، از همان آغاز، مخاطب را به  زدن 

،  بندی داستانخواهد در پایانکند و از مخاطب میزاده در این داستان، چهار نتیجه بیان میکند. حسنداستان، دعوت می 

زاده،  ان را که خواستتت، به داستتتان وارد کند )حستتن  از قوۀ عقل و خیال خود کمک بگیرد و هرکدام از این چهار پای

سنده، لنگه  1: 1۸۳۲ ستان نوی شی پیدا می (. در این دا صمیم می کند و آن را به خانه میکف ستان تن برد و ت هایی آن گیرد دا

به حال، ا ای که تسالم من یک نویسنده هستم. نویسنده    »شود.  را بنویسد. مقدمۀ داستان با فضاسازی نویسنده شروع می      

نستم   وجورکنم، نتواهای بلند...؛ اما این بار که آمدم داستانم را جمع های کوتاه، داستان پنجاه داستان نوشته است.داستان    

 (.۲: 1۸۳۲زاده، )حسن« دربارۀ آخر آن تصمیم بگیرم. بگذارید داستان این داستان را برایتان تعریف کنم
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سنده در ادامه، ماجرای پیداکردنِ لن   صمیمش برای    نوی ستگاه اتوبوس و درد دل کفش با خود و ت گه کفش را در ای

ستان زندگی کفش را بیان می    شتن دا ستان، علت      کند. تکنو شی از دا سنده در بخ ود را در خ« عدم قطعیت»گویی نوی

 دهد: بیان نتیجۀ داستان نشان می

ستان     ستی چه کسی گفته که پایان دا شده و   را سب  خواندههایی که تا کنون نوشته  ست و منا شکل  تریایم همین ا ن 

شتتد تا همه های داستتتانی محدودند؟ کاش فرصتتتی فراهم میبندی را هم دارند؟ اصتتالً چه کستتی گفته که ستتوژهپایان

اند به میل و ستتتلیقه خود رقم بزنند. پس اکنون از میان این هایی را که خواندهتوانستتتتند پایان داستتتتانخوانندگان می

 (.  ۲: 1۸۳۲زاده، خوانی دارد، انتخاب کن )حسنبینی با منطق و احساس تو بیشتر همر کدام را که میها، هپایان

سنده لنگه   در پایان    ستان، نوی  کفش بنفش همراه جریانسپارد. لنگه کفش را به رودخانه میبندی چهارم و آخر دا

شغول آوازخ    تند آب می سنگی م سرانجام جفتش را روی تخته  سنده وقتی به این واندن میرود تا  سد،  جا مییابد. نوی ر

کفش بنفش را بیاورد تا او پایان داستتتتان را برایش بخواند؛ اما پستتتر         گوید که به حیاط برود و لنگه     به پستتتر خود می 

ن ( و داستتتان با ای۸۱: 1۸۳۲زاده، رود تا جفت خود را پیدا کند )حستتنکفش به او گفته: میگوید که لنگهنویستتنده می

دانم کدام را برای چاپ    ام با داستتتتانی که چهارجور پایان متفاوت دارد. نمی        حاال من مانده   »شتتتود: جمالت تمام می 

 «. کرد کاش آن یک نفر تو بودیانتخاب کنم. کاش یک نفر به من کمک می

ر گی یک دختنویسنده زند بخت،لبخند کشمشی یک خانوادۀ خوشاز مجموعه داستان « نیش و نوش»در داستان    

اد کاری، دائماً با انتقاش و رفتارهایی مانند فراموشکند که دم بخت است و به خاطر وضعیت ظاهرینوجوان را بیان می

سرزنش پدر و مادرش و حتی اقوام مواجه می  شاهد گروتسک از نوع هجو کاریکاتوری       و  ستان، بارها  شود. در این دا

 هستیم:

: گویدهایی که چیزی نگفتند یا شتتاید در جواب وجدان خودش میدر جواب آن گوید؛ ولی باباکستتی چیزی نمی 

کند و  طور که سرش پایین است، دستش را دراز میزند. مامان همانشعله دیگه وقت شوهرشه. بعد روزنامه را ورخ می   

ست       چایش را بر می شوهر این کدوتنبل د شه بگوید کی میاد  شت مثل همی ش دارد. جا دا شاه موش وپاچلفتی ب ها!  ه؟ 

 (. ۸۱الف:  1۸۱1زاده، )حسن

ونه گکنند که همانزنند و او را تحقیر میترها و والدین این دختر به او ستترکوفت میدر این داستتتان، بارها بزر   

سمت اول این مقاله بیان  ه اد بکه خود راه ایجاد اعتم« اثرمندی»های ایجاد ترین راهشد، به باور بندورا یکی از مهم در ق

دقتی  کاری یا بیاستتت. همۀ ما بارها در طول زندگی خود دچار فراموش « بازخوردهای اجتماعی»نفس استتت، مؤلفۀ  

شته     شویم و از طرفی هم، وضعیت ظاهری افراد، مسأله   می اده به زباشند. حسن  ای نیست که در آن تقصیر و تصرفی دا

ستان   زیبایی با روش سب دا س های منا ضمن این ت والدین دختر را نمایش میپردازی، کار نادر که مخاطب را به دهد و 

دک  ترهای کوهای مدام بزر دارد، خود نیز گاهی با روشی غیرمستقیم، رفتار تحقیرآمیز و سرزنش   پنداری وامیذاتهم

ستان از زبان   را نکوهش می سط دا شعله و در یک گفت «رعنا»کند. از جمله در اوا گوید:  یوگوی درونی م، دخترعموی 
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صیری داره؟ اگر این همه تیکه کنایه به من هم می   »... شعله چه تق ست، یادم می   بیچاره  سهل ا   رفت کهزدند، نمک که 

 (.۲۱: لفا 1۸۱1 ،زادهحسن« )میوه را هم بیاورم

 گیرد: ای میان مادر و پسر خانواده درمیای از همین داستان، مکالمهو یا در صحنه 

وکله  اش پیدا بشه. سروکله کی پیدا بشه؟ سر  وکلهتاخ پذیرایی و درشو هم قفل کن شاید سر   اگه خواستی برو توی ا 

شم  شدم و زن گرفتم، هیچ وقت اجازه نمی   بابات دیگه. از تعجب چ شدند. من اگر بزر   م ادهم زنم به بچههایم گرد 

  لک بابام از بس که مادرم باهاششتتود. وا) به خدا! ستتروکلۀ گوستتفند که نیستتت. طف  بگوید ستتروکله بابات پیدا می

 (. 1۱الف:  1۸۱1زاده، حسنجوری صحبت کرده، توانِ هیچ اظهار نظری نداره )این

     

ستان بلند  حسن  شنبه »زاده در دا شان  «هاآهنگی برای چهار شکلی دیگر به ن دادن ایجاد اعتماد به نفس در کودک  ، به 

مایۀ رئالیستتتی استتت، گروهی ستتینماگر برای   ستتتان که دارای درونپردازد. در این داپذیری میاز راه حس مستتؤولیت

آموزی به ها، دانششتتوند. پس از بازدید از تمام کالسای در اهواز میانتخاب یک بازیگر بومی و آماتور راهی مدرستته

ان خرمشهری   کند. فرهان از مهاجرها را جلب میکه به علت شلوغی از کالس اخراج شده، نظر آن  « فرهان شاکری »نام 

ست که جنگ او و خانواده  ست. فرهان، برای کمک به خانواده  ا شهر خود آواره کرده ا پذیرد که همراه  اش میاش را از 

رداری  ببرداری باشد. فرهان به همراه پدرش که مدتی بود از کارش اخراج شده، برای ضبط فیلم با گروه فیلم   گروه فیلم

روند. پدر فرهان در حین دوران بازی و تکمیل فیلم به یکی از عوامل فیلم دل میبه شهرهای استان اصفهان و خراسان     

سؤولیتی پدر را هم می ماند و جور بیکند و فرهان تنها میبندد و با او ازدواج میمی شد:  م حاال دیگر این فرهان بود  »ک

شتتود   (. فرهان مجبور می۸۳: 1۸۳۳، زاده)حستتن « گرفتکه باید به اندازۀ دو نفر، مستتؤولیت خانواده را بر دوش می 

شتتود که  ای را که کارگردان به عنوان مزدش به او داده، بفروشتتد و به اهواز برگردد. در بازگشتتت متوجه می دوچرخه

شده و مادر و خواهر و برادرانش از بین رفته  های جنگ به خانۀ آنشعله  شیده  اند. فرهان با انتخاب برای بازی  ها هم ک

ا  شتتتد، به فردی بانضتتتباطی مدام از کالس اخراج میکند و از نوجوانی که بر اثر بیمستتتؤولیت پیدا میدر فیلم، حس 

 اش برسد. فروشد تا به خانوادهاش را میشود تا جایی که دوچرخهمسؤولیت تبدیل می

دارد که میرده براین است که نویسنده از موضوعی پ« هاآهنگی برای چهارشنبه»های سبک داستان  یکی از زیبایی   

شهرت      ستان، جابر، پدر فرهان در ازای  ست. در این دا ضای حس  بارها و بارها در جامعۀ خود دیده ا طلبی ناچیز و ار

صورت معنوی، به کارگردان می   رهایی از گم سرش را به  ست   نامی خود، حتی پ شد. جابر که خود در ازای د مزدی  فرو

ا به خواهد فرهان را شیرفهم کند ت فصل هفتم داستان، وقتی که کارگردان از او می   کند، دربسیار ناچیز در فیلم بازی می 

دونی حالیش کن! ئی دیگه پسر مو خستمه. خودت با هر زبونی که می»دهد: گونه پاسخ میروش صحیح بازی کند، این

سندشه زدم به نام خودتون. هرجوری که خودت می     ست.  صحنۀ متعاقب این  (۵۵: 1۸۳۳زاده، )حسن « دونیمو نی . در 

کرد. حس کس را نداشتتت. احستتاس تنهایی می هیچ»دهد: گونه از درون فرهان خبر میصتتحنه، راوی دانای کل، این
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ای نداشت جز گریه. زار زد و زانوهایش سست شد. نشست روی زمین. مشتی خاک  کرد پدرش او را فروخته. چارهمی

(. و در ۵۱: 1۸۳۳زاده، )حسن « گوشش چکید: کات! عالی بود. معرکه  برداشت و بر سرش ریخت. صدای کارگردان در   

های   داری از خانوادۀ خود ندارد. با تمام وجود به حرف     ای جز نگه دانستتتت که دیگر چاره  فرهان می »خوانیم: ادامه می 

شب داد و تمرین میکارگردان گوش می   «چوب را یاد بگیرد رفت تا نجاری و کار باها نیز به مغازۀ یک نجار میکرد و 

برای ایجاد اعتماد به « اثرمندی»های ایجاد (. خواندیم که بندورا معتقد استتت یکی دیگر از راه۵۳: 1۸۳۳زاده، )حستتن

ها است که در این مثال، دیدیم که فرهان به این دو  یابی و نیز بهبود مهارتنفس، ترسیم اهداف مشخص و قابل دست   

ست. بنابرای   صفحۀ بعد چنین می  مهم دست یافته ا سنده در  سر بازیگوش تن »گوید: ن، نوی بل  اکنون دیگر فرهان، نه آن پ

توانی این قستتمت را خوب بازی کنی؟ او  گفت آیا میکه مردی مستتؤول و باتجربه بود که هر وقت کارگردان به او می

 (.۵۳: 1۸۳۳زاده، )حسن« گفت که شک ندارمدر جواب، محکم می
 فریبا کلهردر آثار  شاخصة اعتماد به نفس . تحلیل و بررسی۲. ۴

سندگان پرکار عرصۀ کودک و نوجوان محسوب می     ستان  فریبا کلهر از نوی شتر برای شود که البته دا طیف  های او بی

سنّی نوجوان است. کلهر از آن دسته نویسندگان است که بیشتر تمایل به سبک رئالیسم؛ اما نوع تخیلی آن دارند. اصول    

، «شانس منخواهر خوش»، «هامثل دختر گل»هایش مانند خورد. در داستانهای او به چشم میر بیشتر داستانرئالیسم د

شش   » صیت   ، می«یک حرف تازه»و « سالومه و خرگو شخ ستی و واقعی و از طرفی هم    بینیم که  ستان او رئالی های دا

ستتازی نیستتت. موضتتوع این   بازی و قهرمانمانمعمولی و کامالً ملموس و واقعی در جامعه هستتتند. او به دنبال قهر

ستان  ست برای هرکس اتّفاخ بیفتد.    دا ست که ممکن ا سنده ها نیز اموری عادی ا   و کودک ادبیات حوزۀ در  از این نوی

دختر  ، ابروهای جادویی کیو کیو، هوشتتمندان ستتیاره اوراک ، بازگشتتت هُرداد که شتتده منتشتتر بستتیاری آثار نوجوان
  من و، من و گربه ستتیاهه؟، چه عیبی داره، های کرگدنقصتته، ستتالومه و خرگوشتتش، غذا ای قبل ازهقصتته، پوشآیینه

شه ، درخت پنیر صت   ، خدای من، سوت فرمانروا ، تندتر از اونه که یواش با ش شگله تب  با  ، وچهار درجه جادوگر خو
شانس   خواهر خوش، خواهم خدااز تو می، های آقا کوچولوقصه ، خندهمادر خسته پسر خوش  ، مثنوی پشت چراغ قرمز 

 هستند.  جمله آن از هایم چه کنم؟غم با، آقای هندوانه، من

های دینی دارد و مانند معلمی پندآموز و واعظی اخالقی شروع به  مایهتوان گفت کلهر در آثارش بیشتر درون می    

اده در زست. از همین رو، موفقیتی که حسن  شناسی آثارش ا  کند. او کمتر متوجه زیبایی و زیباییمداری میتبیین اخالخ

ای داستتتانی و هنری، به تبیین  شتتود. کلهر قادر نیستتت به شتتیوهشتتناستتی دارد، در آثار او دیده نمینمایش مفاهیم روان

سائل روانی بپردازد، او تنها در بخش  شکل پند و اندرز خظاب به خوانندگانش بیان   م هایی از هر اثرش، جمالتی را به 

 توان بارها دید. ، این حالت را می«پسران گل»که در داستان د؛ چنانکنمی

 ۀگردد، داستتتان رزمندهای پایانی دفاع مقدس و بازگشتتت آزادگان باز میاین رمان که فضتتای رخداد آن به ستتال 

کردن  ه بازیادر بدادن یک پا قکند که که پس از بازگشت از اسارت به دلیل جانبازی و از دستفوتبالیستی را روایت می
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ست  سرش در ر  ،نی سر می یای آمدن پدر و پذیرش مربیؤدر حالی که پ شت   برد. پس از بازگری تیم فوتبال محله به  گ

 زند و در ادامه پدر به خواست تیم ش ناخرسند است، از معرفی او به تیم محله سر باز می   رپدر، پسر که از وضعیت پد  

پردازد و شرح رقابت این دو تیم در ادامه داستان را   گری در آن تیم میه مربیدیگری که رقیب تیم پسرش نیز هست، ب  

شکل، مباحث مختلف روان        . کلهر میبردبه جلو می ستان، به بهترین  صر دا سب عنا ست با پرورش منا سی و   ش توان نا

به پنددادن به کودکان   شتتود و از زبان خود، شتتروعرفتاری را نشتتان دهد؛ اما در تمام موارد، خود به داستتتان وارد می

 کند:می

ایی  اعتنهایش باریک و پاهایش بلند و استتتخوانی بودند. پدر از آن همه بیپدر از پشتتت به او نگاه کرد. شتتانه  ... 

شقت  . چقدر سخت است که فرزندی را با م  دلش گرفت. بعد از پنج سال برنگشته بود که پسرش پشتش را به او بکند    

 (.۸۲: 1۸۱۲تو را به خاطر تغییر ظاهرت، تحقیرکند )کلهر،  گونهبزر  کنی و او این

ستان   « امروز چلچلۀ من»و « هوشمندان سیارۀ اوراک  »کلهر در   شته است    بیشتر به عناصر دا پردازی کودک توجه دا

ز مستقیم از تحمیل پند و اندر تر عمل کرده است. او در این دو اثر با توجه داشتن به تخیل نوجوانان  از همین رو، موفق

ستان آن     شکل و محتوا در این دو دا ست. در واقع،  ستی در هم تنیده  قدر بهبه مخاطبش خودداری کرده ا خوبی و با در

کنند؛ به عنوان مثال، به داستان   های اخالقی حالت شعاری ندارند و خود را بر عناصر دیگر تحمیل نمی  اند که نکتهشده 

گذرد که  می« تمشتتک-ستتیب»ن داستتتان در فضتتایی فانتزی و در شتتهری با عنوان ایکنیم. نگاه می« امروز چلچلۀ من»

ند و  کنمردمان آن در دو بخش مجزا از این شتتهر و در قالب دو گروه افراد بستتیار تمیز و افراد بستتیار کثیف زندگی می

که روزی یکی از کودکان بخش یابد تا اینشتتود. این ماجرا ادامه میهای فراوانی میدیگر موجب نزاعها با یکتقابل آن

ندازد که  ارو شده و اهالی شهر را به تکاپو می  ای روبهانگاری مردمان بخش کثیف شهر با حادثه تمیز شهر به دلیل سهل  

سأله چاره  صمیم بر این می  برای حل این م شند و ت سیم     ای بیندی شهر به دو تکه مجزای اهالی تمیز و کثیف تق شود که 

های داستتتان، توانستتته حس تعلیق را های مختلف میان شتتخصتتیتاثر، با ایجاد کشتتمکش و بحران. کلهر در این شتتود

ها و آن هم در جریان  خوبی در مخاطب ایجاد کند و مباحث رفتاری و روانی را نه از زبان خود که از زبان شخصیت  به

 کند:تداوم داستان و پیشبرد پیرنگ مطرح 

نها مربوط به لباس و مو نیستتت، اگر حرف حستتاب داری، بیا بنشتتین که صتتحبت ...مهرداد: آقای محترم! تمیزی ت 

شما با         کنیم. اگر هم می ست. بوی گند دهن  شما نی شان بدهی که احتیاجی به زحمت  خواهی کثیفی دهانت را به ما ن

یف  د و چون ضع گذارریزد، واضح است که جایی برای وجود اعتماد به نفس برای شما نمی   کثافتی که از کالم شما می 

 (. ۳۱: 1۸۱۲گویید )کلهر، وری میریز دریهستید و توان گفتار منطقی را ندارید، یک

 

ستان    شته « پوشدختر آیینه»در مقابل مثالً دا قدر نکات اخالقی موجود در آن شده، آن که به هدف آموزش نماز نو

وفی  نمایاند آن هم فیلسخ و فیلسوف دینی میمصنوعی و شعاری است که کلهر را پیش از یک نویسنده، یک معلم اخال
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نیز همین وضتتعیت وجود   هامثل دختر گلداستتتان دهد. در مجموعهستتواد که در برخی موارد اطالعاتی غلط هم میکم

شود. داستانی که معلوم نیست طنز است      آغاز می« با چه زبانی تشکر کنم »دارد. این مجموعه داستان، با داستان ضعیف    

به دنبال هدف و نتیجۀ خاصی است یا نه. این داستان دربارۀ اشتباه یک پزشک جراح است که موقع عمِل لوزۀ        یا جد، 

دارد. کلهر بالفاصله پس از عمل، پزشک بیمار را به صورتی تصنعی و      بیمار خردسال خود، زبان کوچک او را هم برمی 

های مختلف و تعقیب و گریزهای احتمالی را شتتمکشفرستتتد تا مجبور نباشتتد ک پا افتاده به خارج از کشتتور میپیش

ستان روبه          شته ما با دا ستان را هم بیاورد. در این نو سروته دا سریع  ستیم؛ بلکه با بیان یک حادث طراحی کند و  ه  رو نی

ست. هیچ نتیجه دهی یک حادثۀ شوخ مواجهیم که آن هم شکل  گشایی خاصی هم در پایان نیست.      گیری و گرهطبعانه ا

 است:های پزشکی غلطی است که تجویز کردهدیگر از موارد ضعف این داستان، نظریهیکی 

بستتتت، گفت: این  آلودش را محکم میهای خاک  آن روز آن دکتر آخری حرف نهایی را زد و در حالی که کتاب     

شکلی در حرف     طور که معلوم ست دخترخانم فعالً م سا   ا شاید در هفده هجده  شکالی در  زدن ندارد؛ اما بعدها  لگی ا

ستثنایی است و نمی     حرف شود؛ اما نگران نباشید چون این مورد ا آید یبینی کرد که چه پیش مشود که پیش زدنِ او پیدا

 (.۲۱: 1۸۳۳)کلهر، 

ای که به اعتماد به نفس دختر بر اثر نقص ظاهری که به او وارد شتتده، کلهر در این داستتتان از زبان خود، به لطمه 

شاره می  شتباهات        »گوید: و می کندا سیار مهم است. پس چرا ما گاهی با ا سته ب برای یک دختر، یک ظاهر مناسب و آرا

 (.  ۲۲: 1۸۳۳)کلهر، « کنیم؟پردازیم و اعتماد به نفس آنان را خراب مییا عمدهای خود، به نقص ظاهر دیگران می

گشایی جالبی نداریم.  استان کشمکش و گره  دومین داستان این مجموعه هم مانند داستان اول، ضعیف است. در د      

صه      شق و غ ستان دربارۀ مر  چند مرغ ع صاحبان آن   دا شدن  صرفاً       ها که اقوام راوی بودهدار ستان  ست. این دا اند، ا

وند.  ش ها غرخ لذت میارزش از نویسنده است که با خود پنداشته حتماً برای نسل نوجوان زیبا است و آن     ای بیخاطره

س  سائل روان در این دا شخصیت        تان، م سنده یا  سألۀ اعتماد به نفس، بارها از زبان نوی سی از جمله م ستان شنا به  های دا

است. راوی در ابتدای این داستان، بدون مقدمه شروع به صحبت با  صورتی تصنعی و خارج از جریان داستان بیان شده 

 کند:مخاطبی فرضی می

کنم. اگر هم باشتتتد   های زیادی وجود دارند که غمگینند؟ من که باور نمی       مخواهید بگویید که در دنیا آد    یعنی می 

ستند. خالۀ من آن  شتر وقت   هیچ یک اندازۀ خالۀ من غمگین نی ست که بی   کند؛ زیر ابرویشها فراموش میقدر غمگین ا

اال هم مر  مرغ عشقش کرده تا غصه بخورد. ح ام از بچگی چیزهای کوچک را بهانه میگوید خالهرا بردارد...مادرم می

ست تا از توی اتاقش بیرون نیاید. تا یک  ستمال     ریز گریه کند. آنرا بهانه کرده ا شمانش یک جعبه د شک چ قدر که با ا

صه می    شود. او برای همه چیز غ خورد و به همین خاطر، برای انجام هیچ کاری، اعتماد به نفس کاغذی درب و داغان 

 (. ۲۸: 1۸۳۳)کلهر، « ندارد

خالۀ دیگری دارم که او هم به خاطر مر  مرغ عشتتتقش گذاشتتتت و رفت. او »گوید: تر میادامه حرفی عجیب در
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های بزر  باید به ستتفرهای دورودراز رفت. این بود که ستته ستتال پیش رفته و هنوز   کردن غمگفت برای فراموشمی

جا که کلهر در ادامۀ این (. از آن۲۸: 1۸۳۳ کلهر،« ) کنم به جایی رفته که پر از مرغ عشتتق استتتنیامده استتت. فکر می

شود پیرنگ  دهد و مجبور میتواند به پردازش موضوع ادامه  کند، نمیهای ذهن خود وارد متن میداستان، مدام استنباط  

دانیم برخی کودکان و نوجوانان عاشتتتق  داستتتتان را با تعریف یک خواب، ماورایی و خارج از دستتتترس کند؛ البته می

سنده می   پرندگا ستند؛ اما نوی شته      ن ه ضوع انس با پرندگان دا ست پردازش بهتری از مو شد. او تنها چند خاط توان رۀ با

 نتیجه را بیان کرده است.  بی

گونه شتتروع داستتتان ستتوم این مجموعه هم که نام کتاب از آن برگرفته شتتده، همین ایراد را دارد. داستتتان این     

 شود:می

صم   سیدند. دومین تفاهم هم این بود      یموقتی پدر و مادرم ت شان ر شوند، به اولین تفاهم زندگی گرفتند از هم جدا ب

داری کنند... و من در این شتترایط، یک بچۀ توانستتتند از من نگهتر نمیخواستتتند. به بیان آبرومندانهیک مرا نمیکه هیچ

سو و فاقد اراده بار آمده بودم. از همه چیز می  سیدم، اعتماد ب تر را  شد ه نفس برای انجام کارهایی که به من داده میتر

 (.  ۸۵: 1۸۳۳نداشتم... )کلهر، 

شاره می          ستان به آن ا صلی دا شخصیت ا سأله که  ست که در نظریۀ بندورا، وانهادگی این م نام  1کند، همان چیزی ا

ند و جداکردن آن           طۀ خونی دار ما راب با  که  ندورا، طردکردن افرادی  به نظر ب ندگی و حریم خود،   ها ا دارد.  ز محیط ز

سال به (.  1۳۵: 1۱۱۵شود )باندورا،  های بزرگی او میویژه در دوران کودکی، نابودکنندۀ اعتماد به نفس کودک حتی در 

در این داستتتان نیز بحث اصتتلی همین وانهادگی و طرد استتت که نتیجۀ آن عدم اعتماد به نفس و عدم آرامش کودک    

که این عدم اعتماد به نفس و ناآرامی را در طول داستتتتان، با خلق وقایع و  به جای ایناستتتت؛ اما دیدیم که نویستتتنده 

شان دهد، یک  صیت را از زبان خود او بیان         حوادث جالب، به ما ن شخ ستان، این اخالخ  ستقیم در ابتدای دا ست و م را

 کند. می

 گیری. نتیجه۵
شان        شد. یکی ن شته  ستانی ادبیات کودک که    دااین مقاله، بنا به دو هدف مهم نو سی و نقد برخی آثار دا دن، برر

سائل روان  سانه را ارائه و مطرح کرده   م سندگان     شنا شتر این بود که تفاوت نوی اند. در واقع، هدف از نگارش این اثر، بی

مختلف را در ارائۀ مفاهیم و موضتتتوعات روانی و رفتاری، نشتتتان دهیم؛ زیرا عالم ادبیات، دنیای نمایش استتتت و            

شناسی را دارند، بهتر است از ذکر مستقیم و خشک این مفاهیم بپرهیزند و        نویسندگان اگر قصد بیان موضوعات روان   

ستان، به انتقال این مفاهیم به مخاطب کودک و نوجوان        ستان و در جریان پیرنگ دا صر دا سب عنا از طریق پردازش منا

شاهده کردیم حال آن خوبی زاده، بهبپردازند. کاری که در آثار فرهاد حسن  سی در آثار   که، همین موضوعات روان م شنا

                                                           
1 shunning  
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شعاری گرفته و قطعاً برای کودک و              ستان، حالت خشک و  ستۀ دا ضای بای سنده از ف شدن نوی سبب دور فریبا کلهر، به 

 گذارد. نشین نیست و تأثیری هم بر او نمینوجوان دل

صرفاً به بیان آماری و جدو پژوهش   ضوعات روان گران محترم نباید  ستان     لیِ وجود مو سی در دا های ادبیات شنا

کودک بپردازند؛ بلکه این کار زمانی ارزشمند است که نقاط ضعف و قوت نویسندگان حوزۀ کودک در ارائۀ موضوعات  

 شناسانه، مشخص شود. و مفاهیم مختلف روان
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 (آذربایجان مطالعة موردی:) ، سرچشمة معنویتفولکلور کودکان
 

 1حمید سفیدگر شهانقی

 چکیده

های زالل تعلیم و تربیتِ اصیل فولکلور کودکان با تمام ژانرهای خود یکی از چشمه

های نوظهور رود. امروزه با پدیدارشدن رسانهدار در جوامع مختلف به شمار میو ریشه

ها که از طریق پیران و سالخوردگان و از مکتبرورش به جای اینو پو مدرن، آموزش 

و مدارس و حتی از جعبۀ جادویی تلویزیون محقق شود، از صفحات کوچک و شفاف 

چندان دور، ای نه شود؛ اما نباید فراموش کنیم که در زمانههای همراه دنبال میتلفن

صفات پسندیدۀ گویی و استدوستی، رمضامینی چون کار و تالش، نیکوکاری، میهن

نسل با مفاهیم و واژگانی که بعدها فولکلور، فرهنگ اندرسینه و نسلبهصرفاً سینه دیگر را

دادند. این مقاله تالش شد، به کودکان آموزش میعامه، ادبیات شفاهی و غیره خوانده می

بندی قهرا طب تر، فولکلور کودکانای جزئیتحلیلی و با مطالعه -دارد به روش توصیفی

ها را در آموزش و تک آنکرده و با شناخت بیشتر فرم و معنای هر ژانر، اهمیت تک

جایی که مؤلف اصالتاً آذربایجانی است و طبعاً شناخت تربیت کودکان نشان دهد. از آن

بیشتری نسبت به فرهنگ و فولکلور این منطقه دارد، آذربایجان را برای مطالعۀ موردی 

 ه است.انتخاب کرد
 

 فولکلور کودکان، آذربایجان، ادبیات شفاهیها: کلیدواژه

 . مقدمه1

شتتناستتی اجتماعی   توان رواناستتت که با مراجعه به آن میههای فرهنگی ملتفولکلور یکی از شتتاخص

استتاستتاً   ؛ زیراکل فرهنگ استتت ۀنوعی مطالعغور و تفحص در فولکلور، به. دادقرار ها را مورد کنکاش ملت

خه   به    شتتتا ناب      ت میأجرهای مختلف فرهنگ، ریشتتته در فولکلور دارد و  ناترین و  ما که  ترین  توان گفت 

ست   آفرینش شر از ژانرهای مختلف فولکلور الهام گرفته ا جوی تا  گننظامی هفت پیکراز ؛ های ادبی و هنری ب

 .خانم رولینگ هری پاترشهریار تا  حیدربابایه سالمگارسیا مارکز، از  صد سال تنهایی

شاخه    شناخت کامل  سۀ تاریخیِ برای  سی  ملت تکاملِ های مختلف فولکلور ابتدا باید پرو ه و دش ها برر

سان  صر طبیعی، حیوانات و گیاهان مطالعه      دیدگاه ان سبت به عنا ستین ن ست ک . دشو های نخ ه  از این طریق ا

                                                           
 گر فرهنگ مردم. فولکلورشناسی، مدرس دانشگاه و پژوهشدکترای  -۲

  azfolk@gmail.comایمیل: 
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 .است زم و غیره شکل گرفته، افسون و سحر، توتمی(جاندارپنداری عناصر طبیعی)یابیم چگونه آنیمیزم درمی

ها را موجوداتی  های ابتدایی، بشتتر پشتتت هر پدیدۀ طبیعی وجود یک روح را متصتتور بوده و آندر دوران

ساب می  ستارگان، باد، آب، گیاهان و بعدها ابر، باران، رعد و    . آوردجاندار به ح شید،  جاندارپنداری ماه، خور

ها، نمودهای آنیمیزم  نیک موجود زنده به هر کدام از آ هایبرخ، بهار، زمستتتان و غیره و دادن خصتتوصتتیت 

 .است

شان می  ها، فالکم جادوها، افسون کم های  ها و روایتها، افسانه قصه . دهندها، سوگندها و باورها خود را ن

ز و سحرآمی  ۀچون انگشتر سحرآمیز، شمشیر سحرآمیز، سفر        ؛سحرآمیزی  یمختلف در مورد جادوگران، اشیا 

ژانرهای مختلف فولکلور آفریده     ،ین ترتیب ه اها دیده شتتتده و ب   وفور در فولکلور ملت ستتتحرآمیز به  ۀقالیچ  

 .شودمی

شاخ  سه عامل       وبر فولکلور آذربایجان یکی از پر ست که این مهم خود مدیون  شفاهی دنیا ترین ادبیات 

ست      سی ا سا شا   : ا سر سوم،   اول، فرآیند تاریخی تکامل ملت آذربایجان دوم، وجود ذوخ  ر هنری این ملت و 

 .نظیر زبان ترکیهای کمتوانمندی

 

 فولکلور کودکان. ۲

صی        ؛فولکلور کودکان صو شکل و فرم، خ ضمون، چه از منظر  شناختی و  روان هایچه از لحاظ ایده و م

گروهی از فولکلورشتتناستتان بر این باورند که فولکلور کودکان توستتط   .دهدنظر قرار می ی کودکان را مدستتنّ

گروهی دیگر عقیده دارند که  . اندساالن آفریده شده است و کودکان به مرور زمان آن را از آنِ خود کرده   زر ب

 ساالن و کودکان به کار گرفته شده است.  خلق شده و توسط بزر  هافولکلور کودکان توسط خود آن

ست     ه هر طریقب شده ا ست که برای کودکان آفریده  ویژگی این نوع فولکلور،   .، فولکلور کودکان، آثاری ا

 .دن حاالت پسیکولوژیکی کودکان استکربودن آن با سن و سال کودکان و لحاظمناسب

ست که بزر   شته     ساالن همواره دل این واقعیتی ا صحیح فرزندان خود را دا شغولی تربیت  اند و هدف  م

،  دوستتتتیوکاری، میهنمضتتتامینی چون کار و تالش، نیک. اصتتتلی آفرینش فولکلور کودکان نیز همین استتتت

با یادگیری خصایل نیکو، به   هاآن گویی و غیره، همیشه در ذهن و زبان پدران و مادران است تا کودکان  راست 

ژانرهای خود پر استتتت از ستتتتایش  فولکلور کودکان در تمامی. فردی مفید و مثبت در جامعه تبدیل شتتتوند

شتی و این     شتی و پل صایل نیکو و نکوهش ز ست ک خ صه ییساالن با گفتن الال ه بزر گونه ا ها،  ها، متلها، ق
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  .ها و غیره، سعی در پرورش صحیح کودکان خود دارندها، مثلچیستان

 

 فولکلور کودکان آذربایجان. 1. ۲

های فولکلور کودکان آذربایجان اساساً شعرگونه، موزون و آهنگین هستند و این خود بر جذابیت آن     نمونه

ستند  یها آثاری کاملاه ادبی نیز آناز دیدگ. افزایدمی سعی  . ه ودکان  بندی فولکلور کبا طبقه داریمدر این مقاله 

 اریم. بندی، گردآوری و تحلیل این عناصر فرهنگی بردهر چند کوتاه در دسته گامی ،آذربایجان

 د:ها و ژانرهای زیر تقسیم کرتوان به گونهفولکلور کودکان آذربایجان را می

 ها(  )الالیی 1الیالالر. 1. 1. ۲

 ها()نوازش ۲. نازالماالر۲. 1. ۲

 (هامتل) ۸. دوزگولر۸. 1. ۲

 ها()قصه ۵الر. ناغیل۵. 1. ۲

 ها()شمارش ۵. ساناماالر۵. 1. ۲

 )تکرار جمالت( ۱. یانیلتماجاالر۱. 1. ۲

 ها()شوخی ۳. جیرناتماالر۳. 1. ۲

 ها()چیستان ۳. تاپماجاالر۳. 1. ۲

 ها()ترانه ۱الرهنی. ما۱. 1. ۲

 ها()بازی 1۱الر. اویون1۱. 1. ۲

 ها(کردن)پیله 11. ساتاشماالر11. 1. ۲
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 ها()الالیی 1. الیالالر1. 1. ۲

ماهه تا   ۲-۸ها برای نوزادان الالیییکی از ژانرهای مهم ادبیات شتتتفاهی تمام ملل و اقوام استتتت.  الالیی

را بگیرند.   هاآن کردنگریه ها را بخوابانند یا جلود تا آننشتتوستتاله با آهنگ خاصتتی خوانده می ۸-۵کودکان 

 ،ت روحی کودک استتت؛ به عبارت دیگرآهنگ و تُن صتتدای مادر در خواندن الالیی معموالً متناستتب با حاال

 اش متفاوت است.  کردن گریهآهنگ الالیی برای خواباندن کودک با آهنگ آن برای آرام

مادر برای کودک زمزمه می     الالیی ستتتخنی استتتت موزون و   که  کند و او را در خواب خوش   آهنگدار 

های خودمانی و ذوقی ترین موضتتوعکنندۀ عادیای که بیانپیرایههای بیبرد. این کلمات ستتاده و حرففرومی

شود، با جوهری از عشق و احساس همراه است که سامعۀ کودک        زندگی است، چون بر زبان مادر جاری می 

 (.۱۸: 1۸۳۵سازد )انجوی، کند و او را در خوابی راحت و عمیق غرقه مید و در جان او اثر مینوازرا می

ی نخوانند و طی آن برای نوزادان  یدر جهان نباشد که در آن مادران برای فرزندان خود الال شاید هیچ قومی

 .  آرزوی بهروزی و کامیابی نکنند ،خود

از این رو این   .شتتتوند های حزینی خوانده می  با آهنگ   ،اند باز نکرده ها برای کودکانی که هنوز زبان     ییالال

ست که کودک را به خواب می    صدای مادر ا سخنان الال  ،بردآهنگ و تن  با این همه، مادر  . هایینه کلمات و 

کند و ای بستتا قطرات  ها به آمال و آرزوهای خود اشتتاره میخواند و در آناین شتتعرها را برای خود نیز می

 دهد.و مادر بعد از خوابیدن کودک هنوز به خواندن الالیی ادامه می شودها میییبخش الالشک، پایانا

گیرند؛ اما عنصر   های مختلف شکل و فرم خاصی به خود می  ها و لهجهها، گویشها با توجه به زبانالالیی

ستند؛ اما در   الییهای همه اقوام و ملل وجود دارد. اغلب الوزن و آهنگ تقریباً در الالیی شکل دوبیتی ه ها به 

ها  شود. در آذربایجان )شمالی و جنوبی( الالیی  بیتی و گاه حتی چندبیتی نیز دیده میهای تکها الالییمیان آن

شکل   ستند. بایاتی « بایاتی»به  صرع بوده  ها ه صرع و دارای چهار م صرع   های اول، دوم و چهارم همم قافیه و م

 ها هجایی است و هر مصرع از هفت هجا تشکیل شده است.بایاتی وزن سوم آزاد است.

سیاری از پژوهش  سن     گران الالیی معتقدند که الالییب ستند. )ح شکاالتی در وزن و قافیه ه لی، ها دارای ا

  شوند، خالی از اشکاالت  سینه منتقل می بهای و شفاهی و سینه  ها بیشتر محاوره جا که الالیی(. از آن۱۵: 1۸۳۲

هایی که به زبان فارستتی و یا   (. این نظر در الالیی۲۵: 1۸۳۱ای نیستتتند )ستتعیدی،  خصتتوص قافیهزنی بهو

صحرا با  های مناطقی چون آذربایجان و ترکمنهای مختلف آن است، مصداخ دارد؛ اما الالیی  ها و لهجهگویش

                                                           
ylalarLa 1 



     111     (آذربایجان ، سرچشمۀ معنویت )مطالعۀ موردی:فولکلور کودکان

از این   اند،اوزان هجایی سروده شده   توجه به زبان منطقه که التصاقی بوده و اغلب سخنان منظوم به آن زبان با  

پرداخته   ساخته و« بایاتی»های ترکی )آذری و ترکمنی( همگی براساس معیار نوع ادبی ایراد مبرا هستند. الالیی

توان یک نوعِ ادبی ها را میکه آن طوریشتتود؛ بهای دیده نمیگونه اشتتکال وزنی و قافیهها هیچشتتده و در آن

 .کامل به حساب آورد

هایی که مادران برای عزیزترین کسان   سروده ترین شعرهایی هستند که بشر سروده است؛ دل      ها نابالالیی

ینه  س بهها در زبان مادران صیقل یافته و سینه  ها و قرنها طی سال سروده خوانند. این دلمی -کودکانشان –خود 

 (.۱: 1۸۳1به زمان ما رسیده است )سفیدگر، 

،  هاها و شادیغم. حدوحصر مادران نسبت به فرزندانشان منعکس شده است  بی ۀو عالقها عشق  ییدر الال

 :ها پیدا کردهای آنییتوان در الالها و آرزوهای یک مادر و گاه حتی یک قوم را میحسرت

 آ الی الی بگیم الی الی  

 گؤیچگیم الی الی   -گؤزل

 غوربت اؤلکه یاد ائلده  

   (.۵۳ :1۱۱۸)، )عبدا کؤمگیم الی الی-آرخام

تنها    /در دیاری غریب و ایلی بیگانه  /فرزند زیبا و قشنگ من الی الی   /الی الی فرزند بیگ من الی الی

 یار و یاور من، الی الی

 الی الی دئدیم گونده من 

 ده من ده سن گونکؤلگه

 ایلده قوربان بیر اولسا 

 (.1۱۳: 1۸۵۳)فرزانه،  سنه قوربان گونده من

سایه باش و من در آفتاب   /گفتم هر روز برایت الی الی ست     /تو در  سال یک بار ا    /اما ؛عید قربان هر 

 !من هر روز قربانی تو شوم

 

 ها()نوازش 1. نازالماالر۲. 1. ۲

شعرهایی هستند که در آن  نوازش کردن کودکان نیست؛ بلکه   ها هدف آرامییها برخالف الالهای کودکانه، 

شعرها برای تف  شکوه و گالیه از     . شود ریح، نوازش و خنداندن کودک خوانده میاین  شعرها، دیگر از  در این 
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بلکه آرزوهای شیرین و گاه  ؛کنندها و دردهای خود را ترنم نمیمادران، ناکامی. فلک و بخت بد خبری نیست

 (.۱: 1۸۳1. )سفیدگر، کننددست نایافتنی برای کودکان خود می

ها دو مصتترع و برخی دیگر چهار  برخی از آن .آذربایجان ثابت نیستتت ۀدکانهای کوفرم و شتتکل نوازش

ها هجائی بوده و از هارمونی  آن ۀوزن هم. توان پیدا کردمصرعی نیز میهای سهندرت نوازشهمصرع دارند و ب

 :های کودکانچند نمونه از نوازش. شادی برخوردارند

 لر  باالما قوربان اینک

   باالم نه واخ ایمکلر

 رودام کی چهار دست و پا راه میبچه  /ام شوندگاوها فدای بچه

 الر  باالما قوربان ایالن

 باالم نه واخ دیل آنالر 

 کند  ام کی زبان باز میبچه  /ام شوندمارها فدای بچه

 لر  باالما قوربان سئرچه

   لرباالم نه واخ دیرچه

 .دکشام کی قد میبچه  /ام شوندها فدای بچهگنجشک

 الرباالما قوربان آغ آت

 باالم نه واخ چای آتالر

 (.1۲۳: 1۸۳1پرد )سفیدگر، های میام کی از روی جویام شوند / بچههای سفید فدای بچهاسب

 

 (هامتل) 1. دوزگولر۳. 1. ۲

ستند که در آن   متل شعرهایی کودکانه ه صه ها  سد  به نظر میشود،  ای نیز روایت میها ق صه ر ا  ههای متلق

ستند    ستانی ه سرگرمی هدف از خواندن متل و اغلب بدون روال منطقی و دا شد و وقت ها فقط  ا ب. گذرانی با

اند  تهجا گذاشبر خوریم که در فولکلور کودکان نشانی از خود، تاریخی برمی حقایقیها به گاه در آن ،این حال

. با مطالعۀ دقیق و گران این علم باشتتدوهشتواند راهنمای پژهای تاریخ اجتماعی آذربایجان میو در بررستتی

شانه  سی پی می  شناختی متل ن سا صوف بریم که برخی از آنهای آذربایجان به این نکته ا یان  ها، اذکار دراویش و 

 در درازنای تاریخ بوده است. 
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.  شتتوندیها با آهنگ خاصتتی خوانده مهر کدام از متل. توان نوعی مثنوی خواندها را میاز لحاظ فرم، متل

 :هایک نمونه از متل

 ایکی دنه هوی ایکی دنه 

 ایکی دنه بیر قوشودی  

 باغچایا قونموشودی  

 بیگ اوغلو گؤرموشودی  

 اوخونان وورموشودی  

 اوخوننان من بئزارم  

 کتان کؤینک یازارم  

 کتان کؤینک میل میلی  

 گل اوخو بیزیم دیلی  

 بیزیم دیل اورمو دیلی 

 اورمودان گلن آتالر 

 یندا یئیر چاودار آغز

 حق قاپیسی کیلیددی  

 کیلیدی دوه بوینوندا  

 دوه گیالن یولوندا 

 گیالن یولو سر به سر  

 ایچینده میمون گزر 

 میمونون باالالری  

 منی گؤردو آغالدی 

 (1۸۱۳)محمدزاده اقدم و راوی، تومانینا قیغالدی 

شسته ب    /دو تا پرنده بودند  /دو تا بودند دو تا سر بیگ آن   /ودندتوی باغچه ن ها  با تیر آن  /ها را دیده بودپ

سم روی پیراهن کتانی می  /من از تیر او بیزار هستم   /را زده بود ست پیراهن کتانی میل  /نوی بیا زبان ما    /میل ا

 حق ۀدرواز  /در دهانشان چاودار است  /آیندهایی که از اورمو میاسب  /است «اورمو» زبان ما زبان  /را بخوان
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ست  ست     /قفل ا شتر ا ست     /کلیدش در گردن  سر راه گیالن     /شتر در راه گیالن ا سرا   /گرددمیمون می  /در 

 .و خودشان را خیس کردند  /تا مرا دیدند گریه کردند  /های میمونبچه
 

 ها()قصه 1الر. ناغیل۴. 1. ۲

توان به دو بخش  ا را نمیههقصتتتطور کلی، ه ب. ترین ژانرهای فولکلور کودکان استتتتیکی از مهم هقصتتت

سیم کرد   بزر و کودکانه  صه  ۀکودکان به هم .ساالنه تق صی گوش داده، یاد گرفته و بارها و   ۀها با عالقق خا

صه دیگر نقل میبارها برای هم ست   کنند؛ اما ق شتری برخوردار ا در  .های حیوانات برای کودکان از جذابیت بی

د انسانی به خو هایکنند و خصوصیتسان به حرف درآمده و صحبت میها، اشیا، و حیوانات مانند انهقص این 

صه . گیرندمی صه به    حوادث در آن. کنندها، حیوانات گوناگونی ایفای نقش میدر این نوع ق شکار و خال ها آ

ها  هقصتتدر این . ها جایی ندارنداپیزودهای طوالنی و ماجراهای ستتحرآمیز در آن. شتتودتصتتویر کشتتیده می 

لک، و غیره حضور  لک، تی چون روباه، گر ، خرگوش، مار، بز، خروس، اسب، شغال، شیر، کالغ، مرغ  حیوانا

 .دارند

ص روباه در  ضور را دارد    ،های کودکان آذربایجانهق شترین ح صه . بی بابا روباه و »های زیادی چون او در ق

گری در اغلب  تیزهوشتتی و حیلهکند و با ای نقشتتی متفاوت بازی میروباه در هر قصتته .، نقش دارد«لکلک

خود ( 1۸۳1)سفیدگر،  « روباه بال و شتر ناقال »ولی گاه مانند قصه   ؛آیدمواقع پیروز و غالب از میدان بیرون می

 .خوردنیز گول می

  هایها در مورد زندگی خرس در زمستتتان و بهار، طرز شتتکار گر ، خصتتوصتتیت کودکان در این قصتته

 ،ها همچنینهقصتتدر . گیرندو ستتایر حیوانات، چیزهای مختلفی یاد می خرگوش، بز، گوستتفند، استتب، مار 

ترها، دوستتتی و نظایر آن ستتتوده شتتده و در  کماالت اخالقی نظیر شتتجاعت، اتحاد، دیانت، احترام به بزر 

  ۀونیک نم. شود مطرود و منفور شمرده می  ،صفات ضد اخالقی مثل تنبلی، حسادت، خساست و غیره       ،مقابل

 :های کودکان آذربایجانیقصهکوتاه از 

 .آپاریر سووارماغا، آیاغی بوزدان زویر. نین بیر بیزووو واریدیبیر قاری ننه

  !وز سن نه ظالیمسن: بدئیر

 .من ظالیم اولسایدیم، گون منی اریتمزدی: دئیر

 !گون سن نه ظالیمسن: دئیر
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 .من ظالیم اولسایدیم، بولوت قاباغیمی توتمازدی: دئیر

 !ت سن نه ظالیمسنبولو: دئیر

 .نن یاغمازیدیمن ظالیم اولسایدیم، یاغیش من: دئیر

 !یاغیش سن نه ظالیمسن: دئیر

 .نن بیتمزیدیمن ظالیم اولسایدیم، گؤی اوت من: دئیر

 !گؤی اوت سن نه ظالیمسن: دئیر

 .من ظالیم اولسایدیم، قویون منی یئمزیدی: دئیر

 !قویون سن نه ظالیمسن: دئیر

 .یم اولسایدیم، قصاب باشیمی کسمزیدیمن ظال: دئیر

 !قصاب سن نه ظالیمسن: دئیر

 .من ظالیم اولسایدیم، سیچان دخیلیمی آپارمازیدی دئیر:

 !سیچان سن نه ظالیمسن: دئیر

 .من ظالیم اولسایدیم، پیشیک منی توتمازیدی: دئیر

 !پیشیک سن نه ظالیمسن: دئیر

 ظالیمم ها ظالیمم: دئیر

 دیکورسو آلتی قیشالغیم

 دیکورسو اوستو یایالغیم

 خانیم نمنه پیشیرسه

 (.۵۸-۵۵: 1۸۵۳)بهرنگی و دهقانی،  دیاودا منیم قویماغیم

 .ها لیز خورداین را برد آب بخورد، پاش رو یخ. پیرزنی یک گوساله داشت

 !ای یخ، تو چه ظالمی گفت:

 .کرداگر ظالم بودم که آفتاب آبم نمی گفت:

 !المیای آفتاب، تو چه ظ گفت:

 .گرفتاگر ظالم بودم که ابر جلوم را نمی گفت:

 !ای ابر، تو چه ظالمی گفت:
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  .باریداگر ظالم بودم که باران ازم نمی گفت:

 !ای باران، تو چه ظالمی گفت:

 .روییداگر ظالم بودم که علف سبز ازم نمی گفت:

 !ای علف سبز، تو چه ظالمی گفت:

 .خوردنمیاگر ظالم بودم که گوسفند مرا  گفت:

 !ای گوسفند، تو چه ظالمی گفت:

 .بریداگر ظالم بودم که قصاب سرم را نمی گفت:

 !ای قصاب، تو چه ظالمی گفت:

 .دزدیداگر ظالم بودم که موش دخلم را نمی گفت:

 !ای موش، تو چه ظالمی گفت:

 .کردچپش نمی ۀاگر ظالم بودم که گربه مرا لقم گفت:

 !ای گربه، تو چه ظالمی گفت:

 !ظالمم آی ظالمم گفت:

 زیر کرسی قشالقم است

 روی کرسی ییالقم است

 خانه بپزد   هر چه هم که خانمِ

 .ام استکاچی
 

 ها()شمارش 1. ساناماالر۵. 1. ۲

شمارش اعداد را یاد گرفته و تمرین       ۀاین ژانر فولکلوریک، ویژ ست و کودکان با خواندن آن  ساالن ا خرد

 معموالً هر بیت. هستند که هدفشان صرفاً آموزش شمارش اعداد به کودکان است      هاییمتل . ساناماالر کنندمی

ا  مثالً پنج ر ؛آموزدها ترتیب اعداد را می   این اوزان و قافیه   نآن یک وزن و قافیه دارد و کودک با درنظرگرفت    

سه یا چهار نمی  شعر به هم می  ،در غیر این صورت  زیراآورد؛ قبل از   راحتی بهکودک بهخورد و وزن و قافیه 

 :ای از این ژانرنمونه. برداشتباه خود پی می

 بیر ت ایکی، بیزیم کی 
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 اوچ ت دؤرد، قاپینی اؤرت  

 بئش ت آلتی، سموار آلتی 

 یئددی ت سگگیز، فرنگیز  

 میزی دون ردوققوز ت اون، قی

 (.1۸۱۲)محمدزاده اقدم و راوی،  گئت او قیزین باشینا قون

نه ت  /  فرنگیز  / هفت ت هشت   /زیر سماور  /پنج ت شش   /در را ببند  /سه ت چهار   /مال ماست  /یک ت دو 

 .برو روی سر آن دختر بنشین  /پیراهن قرمز  /ده

 

 )تکرار جمالت( 1. یانیلتماجاالر۶. 1. ۲

ه  اند کخانواده ستتاخته شتتدهدر این گونۀ فولکوریک، جمالتی با استتتفاده از کلمات شتتبیه به هم و گاه هم

قدر که برای کودکان دشوار  برخی از این جمالت، گاه همان. ها مشکل استآن ۀرار سریع و گاه حتی آهستتک

ست، برای بزر   ست    ا شکل ا ت  ها و لکنزدنکردن، رفع تپقصحبت تکرار این جمالت در خوب. سالن نیز م

نند ستتایر ژانرهای فولکلور  این جمالت نیز هما. ثیر زیادی دارد و یک نوع تمرین زبانی استتتأزبان کودکان ت

 .برخوردارند کودکان از یک نوع موسیقی کالمی

 :چند نمونه از این جمالت

 همان(بیز قیزیدیق، یوز قیزیدیق، بیزی بوزدولر، ایپه دوزدولر( 

 .چین کردند و از نخ گذراندندما دختر بودیم، صد دختر بودیم، ما را چین

 آسمیش آشپاز عاباس آش آسمیش، آش آسمیشسا آز 

 (.1۵۳: 1۱۱۸)عبدا)،  اما خیلی کم پخته ؛ز، آش پختهپآش عباسِ

 

 ها()شوخی ۲. جیرناتماالر7. 1. ۲

صورت منظوم و     ستند که به  شده و غرض از خواندن    شعر جیرناتماالر هم نوعی بازی کالمی ه خوانده 

گر  دیاین شعرها را برای هم  ،کودکان وقتی با هم هستند است.  کردن طرف مقابل عصبانی کردن و ها شوخی آن

شعرها اغلب ب . خوانندمی  ین ترتیب که یکیه اشود؛ ب وگو و توسط دو کودک خوانده می صورت گفت ه این 
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تا آخر   بعدی را بگوید و این   ۀخواهد که او نیز جمل   گوید و از دیگری می اول را می ۀاز کودکان جمل   گونه 

  ای از ایننمونه. آیدشود، در آخر شعر می  ت یکی از کودکان میجمالتی که باعث عصبانی . دهندشعر ادامه می 

 :شعرها

 ت گل گئدک باغا  

 ت من ده، من ده 

 ت چیخاخ بوداغا  

 ت من ده، من ده 

 ت شفتالی ییغاخ 

 ت من ده، من ده 

 ت باغبان گلسین 

 ت من ده، من ده 

 ت ایته قیشقیرسین  

 ت من ده، من ده 

 ت ایت منه هورسون  

  (.۳۵: 1۱۱۸عبدا)، ن ده ت من ده، م

  /من هم، من هم  /نیمیشتتفتالو بچ  /من هم، من هم  /برویم روی درخت  /من هم، من هم  /بیا برویم باغ

 .من هم، من هم  /سگ به من پارس کند  /من هم، من هم  /سگش را صدا کند  /من هم، من هم  /باغبان بیاد
  

 ها()چیستان 1. تاپماجاالر8. 1. ۲

ستان  یز  یهای طوالنی پاچندان دور، شب های نهدر زمانند. ست هترین ژانرهای فولکلور ها از پرطرفدارانچی

صه   ستان با گفتن ق ستان و زم سپری می ها و چی ستان . شد ها  شیا چی  مختلف، مفاهیم گوناگون و یها در مورد ا

 .اندنیز حوادث طبیعی و غیرطبیعی آفریده شده

ستان  شانه یاز عالیکی  ها معموالًدر چی شی یا مفهوم مورد نظر گفته می م و ن  جوانب آن ۀشود و بقی های 

که  تفکرواداشتن کودکان است و اینها بههدف چیستان. ماند که باید توسط شخص مخاطب پیدا شودپنهان می

 .مل نگاه کنندأها به محیط زندگی، حوادث گوناگون و اطراف خود با دقت و تآن
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گاه . کننددن پاسخ آن می کرتوسط یک نفر طرح شده و نفر یا نفرات دیگر سعی در پیدا    ها معموالًچیستان 

صورت دوره    ستان به  ستان را پیدا می     طرح چی صورت که هر کس جواب چی ست؛ به این  کند، خود به ای ا

 .پردازدطرح چیستانی جدید می

 .ی پاسخ آنیکی خود چیستان و دیگر ؛ها دارای دو بخش هستنداز نظر فرم چیستان

 :هاچند نمونه از چیستان. های آذربایجانی به شکل نثر و نظم هستندچیستان

 اووجوندا وار قارا خال  

 (.۸۱: 1۸۳۱)منظوری،  ساپالغی گؤی رنگی آل

 (.الله)جواب: اش سبز است و خودش قرمز ساقه  /کف دستش خال دارد

 الر حاجا گئدر حاجی

 جهد ائدر گئجه گئدر  

 ایچینده   بیر یومورتا

 (۵۳)همان:  قیرخ ت اللی جوجه گئدر

رود  چهل پنجاه جوجه می     /داخل یک تخم    /ها بروند  کنند شتتتب ستتتعی می  /روند ها به حج می  حاجی 

 (.انار)جواب: 
 

 ها()ترانه 1الر. ماهنی9. 1. ۲

سم مختلف بوده و در آن ترانه صر و حوادث طبیع های کودکان اغلب در ارتباط با مرا   مانند برف، ؛یها عنا

شید، باد، رعد و برخ و غیره و نیز حیوانات مختلف مخاطب قرار می  ها  نهاین ترا. گیرندباران، تگر ، ماه خور

و غیره توستتتط کودکان و گاه  «ستتتوریچهارشتتتنبه»، «بادخواهی»، «خواهیباران»در مراستتتم مختلفی چون 

صر طبیعی در این ترانه. شود ساالن خوانده می بزر  شده و مخاطب قرار    ها عنا مانند یک موجود زنده فرض 

ها که مخاطب  ای از این ترانهنمونه. شودها با آهنگ و موسیقی خاصی خوانده می  هر یک از این ترانه .گیردمی

 :است و طی آن برای برداشت محصول، باد به کمک طلبیده شده است« باد»آن 

 آ یئل بابا یئل بابا 

 قوربان سنه گل بابا 

 لیمیز یئرده قالدی  تاخی
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 یاخامیز الده قالدی  

 آ یئل بابا یئل بابا 

 قوربان سنه گل بابا 

ای بابا باد،   /گریبانمان را گرفتند  /محصتتولمان روی زمین ماند  /قربان تو، بیا بابا  /«بابا باد»، «بابا باد»ای 

 قربان تو، بیا بابا /بابا باد

 و یک ترانۀ دیگر:

 چی چای گتیر قهوه

 بو چایی ایچمرم  من 

 دن کئچمرم  دروازه

 دروازه منیم اولسون 

 ایپک تومانیم اولسون 

 یه  گئییم گئدیم مکه

 ده تویوم اولسون مکه

 قیزالر گلسین تویوما  

 (  1۸۱۳)رضایی و راوی:  قوربان اولسون بویوما

شلواری     /مال من باشد  دروازه  /شوم از دروازه رد نمی  /خورممن این چایی را نمی  /چی چایی بیاورقهوه

شم     شته با شمین دا شم و به مکه بروم   /ابری سی بکنم   /بپو سیم بیایند   /در مکه عرو فدای قد    /دختران به عرو

 .رعنایم شوند

 

 

 ها()بازی 1الر. اویون11. 1. ۲

 ،دها، خو نوعی ماهیت بازی دارند، با این همه بازی        ژانرهای مختلف فولکلور کودکان به    ۀهرچند که هم   

دخترانه و پستترانه    ۀها خود به دو دستتتبازی. ای بوده و جایگاه خاصتتی در فولکلور کودکان دارندژانر ویژه

اما   ؛از تحرک بیشتری برخوردار بوده و به فضای بزرگتری نیاز دارد   های پسران معموالً بازی. شوند تقسیم می 

های دختران، در بازی. کندباز جریان پیدا میدخترانه در محیط خانه و گاه در حیاط خانه و فضتتای  یهابازی
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ا  هکودکان در این بازی. داری و مستتتائلی از این قبیل نمود بیشتتتتری داردداری، بچه مستتتائل مربوط به خانه    

 .گیرندرنگی، دوستی، اتحاد و کار جمعی را یاد مییک

بازی  تاده و فراوانی چون ستتتنگ و چوب استتتت    ها، از لوازم پیش برای این  ند و فراوانی و  فاده می پااف کن

ساس مالکیت و در نتیجه مجانی شاط   . بردفردیت را در کودکان از بین می ،بودن این لوازم، اح ولین ا ،شور و ن

 .پردازندهای چندنفره به اجرای آن میها است و کودکان در دستهاین بازی ۀخصیص

ها  ای از این بازینمونه. کندر بازی فرخ میبازی، تعداد نفرات، محل بازی، لوازم مورد نیاز، برای ه ۀشتتیو

 :شودکه در اغلب شهرها و روستاهای آذربایجان اجرا می

 ننه مرا به گرگ مده

شند ها میبازیکن ،در این بازی یش  یکی دیگر ننه م. شود ها گر  مییکی از بازیکن. توانند به هر تعداد با

میش گرفته و پشتتت ستتر هم صتتف   ها از لباس ننهند و برهایستتتروی هم میهمیش روبگر  و ننه و بقیه بره.

شند می سیدن دست گر  به بره    ننه. ک ین حال  در ا. کندهایش جلوگیری میمیش چوبی به دست گرفته و از ر

 :خوانندصدا با هم میها همبره

 ننه منی قوردا وئرمه  

 آرخامی سویا وئرمه  

 پشت مرا به آب نده  /ننه مرا به گر  نده

 :خواندمیش هم مینهو ن

 قورخما باال وئرمرم  

 قورخما باال وئرمرم  

 دهمنترس بچه نمی  /دهمنترس بچه نمی

 .ها از مادرشان بازی را ببردکند با جداکردن برهگر  هم سعی می

م  ارسند که گر  باید چند بره را از مادرشان جدا بکند تا بازی به نفع او تم  در این بازی، قبالً به توافق می

سید شده به تعدادی که قبالً صحبتش را کرده  های بردههرگاه بره. شود  کنند  گر  دیگری را انتخاب می ،اند، ر

سر گرفته می    ۀسیل تنها و. کنندها را بازی میتر نقش برهدر این بازی، کودکان کوچک. شود و بازی دوباره از 

 (.۵۲-۵۸)وفایی،  شودر گر  میمیش با آن مانع کاالزم برای این بازی چوبی است که ننه
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 ها(کردن)پیله 1. ساتاشماالر11. 1. ۲

 

شماها    ستند که کودکان جمالتی را با هم ردوبدل می  نوعی بازی کالمینیز ساتا ن  ویژگی خاص ای. کننده

ساً    بودن آنقافیهجمالت، هم سا ست و ا ست که آن قافیهفقط این هم ها ا شیرین و جذ بودن جمالت ا اب  ها را 

ند می کان می    . ک تدا یکی از کود بازی اب ید: در این  مه   « بگو فالن» گو عدی کل که او  و وقتی کودک ب ای را 

قبلی بوده و نیز طرف مقابل را عصبانی    ۀقافیه با کلمگوید که همای میجملهکودک اولی  ،گویدمیخواهد، می

 :چند نمونه از ساتاشماها. کندمی

 !ن آینادئینهت 

  !آینات 

 میمون اول اوینا! ت

 .میمون شو، برقص! / ت آینهت  ! /بگو آینهت 

 

  ن قلمدئینهت 

 قلم  ت 

 .قاباغینا تؤکوم کلمت 

 .جلوت بریزم کلم! / ت قلم م! / تبگو قلت 

 

 

 

 گیری. نتیجه۳

شان     ساختاری فولکلور کودکان ن صر  ست که فولکلور کودکان تقریباً       واکاوی عنا سی ا سا گر این موضوع ا

ای  ه گیری از پتانستتتیل  نیازهای فکری، زبانی، تربیتی و اجتماعی کودکان را مد نظر قرار داده و با بهره        همۀ  

کردن این نیازها دارد. این  های مختلف با مالحت و حالوت خاصتتی ستتعی در برطرفها و گویشپنهانی زبان

ها و  وام و ملل، طی ستتتال بینی اقها و ناملموس که حاصتتتل جمع معرفت و جهان      توانمندی و میراث گرانب  

 انگاری و تجاهل به ورطۀ فراموشی کشیده شود. راحتی و با سهلهای متمادی است، نباید بهقرن
                                                           

1 Sataşmaıar 
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 1۳8۵-1۳81های های نوجوان سالبازتاب اصل امامت در نشریه

 

 1زینب سنبلی

 ۲مجتبی دماوندی

 چکیده

ادی های اعتقگانۀ دین اسالم است که پذیرش آن به عنوان یکی از پایهامامت از اصول پنج

با توجه به دین رسمی کشور، آشنایی با این اصل جهت شناخت شود. محسوب میتشیع 

د مسلمان مد نظر قرار الگوهای دینی به کودکان و نوجوانان به عنوان الگوهای رفتاری فر

های کودک و نوجوان با توجه به کارکرد دینی خود و آشنایی دارد. در این میان، نشریه

السالم( اختصاص مخاطبان با الگوهای دینی، صفحاتی را به بازتاب زندگی ائمه )علیهم

از  یدر تعداد« امامت»بازتاب اصل  هایدر این تحقیق، به بررسی چگونگی و شیوه اند.داده

که طی  ها(ها، سروش نوجوان، رشد نوجوان و سالم بچههای نوجوان )کیهان بچهنشریه

 ها نشان اند، پرداخته شده است. یافتهبه چاپ رسیده 1۸۳۵تا  1۸۳۱های سال

شده جهت آشنایی مخاطبان با ائمه از دو گونۀ نوشتار ادبی و های بررسیدهد، نشریهمی

گونۀ ادبی در دو قالب منظوم و منثور نمود داشته است که هر کدام  اند.غیرادبی بهره گرفته

اند. در قالب منظوم که به طور کلی منظوم به دو گونۀ داستانی و غیرداستانی ارائه شده

ر قالب دها مربوط به تولد، شهادت و اشعار توالیی است. غیرداستانی است، بیشترین بازتاب

ه در قالب داستان برای مخاطب بیان شده است. در گونۀ منثور داستانی، حوادث زندگی ائم

منثور غیرداستانی متون با مضمون توالیی و عشق و عالقه به ائمه نمود دارد. گونۀ غیرادبی 

 کند، بازتاببه شکل گزارش، روزشمار تاریخ که تاریخچۀ کلی از زندگی ائمه را بیان می

 داشته است. 

 .ت، رسانه، نشریهادبیات دینی، امام ها:کلیدواژه

 . مقدمه1

ای انجام پذیرفته؛ روندی که از خانواده شتتروع شتتده  تربیت و آموزش در طول تاریخ براستتاس روند ویژه

. تربیت و پرورش براستتاس دین اندشتتدن کودک نهادهای اجتماعی نیز در کنار آن قرار گرفتهاستتت. با بزر 

 های تجلی دینهای دور یکی از عرصهخورد. از گذشتهمی شدۀ جامعه در تمامی دوران تاریخ به چشمپذیرفته
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و پرورش، ادبیات بوده استتت. ابزاری که از شتتکل شتتفاهی در  های اخالقی آن جهت آموزش، تربیتو آموزه

شری در قالب    جوامع ابتدایی آغاز می شرفت جوامع و تمدن ب شتاری(، دیداری و  شود و با پی های مکتوب )نو

با  هاآنهای شتتدن تفاوتیافتن کودک و روشتتنبد. در دنیای کنونی و با توجه به اهمیتیاشتتنیداری ادامه می

های تربیتی خود را با ریختن در ستتاالن برنامهها ظهور کرد تا بزر ستتاالن، ادبیات مخصتتوص آنبزر  گروه

های  گروه رستتانهادبیات کودک و نوجوان از ستتو و همراه کنند. های کودک و نوجوان هماین قالب، با ویژگی

شتاری  ست که با اهمیت  نو یافتن دوران کودکی در ایران، کار  و از جمله نهادهای اجتماعی تربیت و پرورش ا

مرتبط با کودکان و نوجوانان، ادبیات را   هایها و رسانه که تمامی نهادها و سازمان طور خود را آغاز کرد، همان

( در پژوهش خود دربارۀ ۲۱1۲یرامون خود قرار دادند. لووهیم )ابزاری مهم برای آشتتتنایی مخاطبان با جهان پ

سا در انتقال              سبت به خانواده و کلی شتری ن سانه تأثیرگذاری بی سل جوان ر شان داد که برای ن سانه و دین ن ر

   (.11: 1۸۱۵های دینی دارد )سلیمانی، ارزش

عاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی،  داشتتتن آن در اببودن جامعه و جریانبا این هدف و با توجه به دینی

هه  یه های اخیر  در د لب    نشتتتر قا فاهیم، آموزه         های کودک و نوجوان در  تاب م باز به  ناگون  ها و  های گو

ها، اصتتول و های دینی روی آوردند تا ضتتمن آشتتناکردن مخاطبان با دین رایج در جامعه، ارزششتتخصتتیت

ها برای رستتیدن به زندگی  داشتتت این ارزشایت و گرامی، کودکان و نوجوانان را به رعهای تربیتی آنبرنامه

پرداختن به وضتتعیت معنویت و دین در دوران »( معتقد استتت: 1۱۱۱ستتالم ترغیب و تشتتویق کنند. شتتیور )

:  1۸۱۵)حسینی و جاللی، « شودها میسالی آنکودکی سبب اعتماد به نفس کودکان و احساس امنیت در بزر 

ساس، بازیاب ۱-۳ ست، دورنمای تالش    ی امور دینی در آن(. بر این ا شده ا چه برای کودکان و نوجوانان فراهم 

با  .کننداند و شرایطی را برای نقد و بررسی این آثار فراهم می  دهد که در این راه گام نهادهکسانی را نشان می  

شریه  شاعه های کودک و نوجوان به عنوان یکی از پایهتوجه به اهمیت ن سالمی،   دهندۀ فرهنهای ا گ و تمدن ا

تا   1۸۳۱های جوان که طی ستال های نودر تعدادی از نشتریه « امامت»این تحقیق ستعی دارد به بازتاب اصتل   

اصتتل امامت جهت شتتناخت مخاطبان با های ارائه و بازتاب اند، بپردازد و چگونگ شتتیوهمنتشتتر شتتده 1۸۳۵

 الگوهای دینی را بررسی کند.    

شتتده، دو پژوهش تقریباً نزدیک به این پژوهش حاضتتر انجام شتتده استتت،  امهای انجبا توجه به بررستتی 

بررستتتی  نامۀ کارشتتتناستتتی ارشتتتد با عنوان پایان -1ها با این تحقیق تفاوت دارد. هرچند روش و مبنای آن
مقالۀ   -۲گاهی نویسندۀ آن است.   ( که معصومه حسینی رزم  1۸۱۵) های دورۀ ابتداییهای دینی در کتابآموزه
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( به کوشتتتش حستتتین حداد و 1۸۳۳« )های مذهبی کودکان و نوجوانان در آیینۀ آمارها و نمودارها  ریه نشتتت»

اپ  چ نامۀ ادبیات کودک و نوجوانپژوهشاکبر صتتلواتیان که در همکاری ناهید ستتلیمانی، مریم ترقی و علی

 شده است.

ساس مطالعات کتاب    ضر برا صیفی ای و فیشخانهتحقیق حا ست؛ ابتدا تمامی   برداری به روش تو تحلیلی ا

شریه  سال های نامن ضوع را     مطالعه  1۸۳۵تا  1۸۳۱های برده را طی  سی کرده و متون دینی مربوط به مو و برر

ستتروش  ، هاکیهان بچه، رشتتد نوجوانگروه نوجوانان  هایاستتتخراج کردیم. جامعۀ آماری این تحقیق، نشتتریه
 گیرد.را در بر می هاسالم بچهو  نوجوان

 

 ادبیات دینی کودک و نوجوان .۲

ها و  اگر بخواهیم تاریخچۀ ادبیات دینی کودک و نوجوان را در ایران بررستتتی کنیم، ناگزیر باید از کتاب        

نا         شتتتدۀ دینی جهت آموزش و تربیت آن   متون نوشتتتته  به گفتۀ ابن ستتتی نام ببریم؛ تربیتی که اهدف آن   ها 

سی یعنی تربیت نفس که وی آن را پایۀ     -1 شنا سی     -۲داند. تربیت میخود شنا ستی   -۸خدا اخالخ  -۵تندر

 (.  1۱: 1۸۳1بزرگی، هنر و پیشه است )میربلوک -۱سواد  -۵نیکو 

شیوه    سیدن به این اهدف  ست که یکی از آن      هایبرای ر شده ا ستفاده  شته گوناگونی ا های دور ها از گذ

از اسالم، ادبیات همواره به عنوان قالبی برای   بوده است. در جامعۀ ایران دوران قبل و بعد  « ادبیات»تاریخ بشر  

صوص آموزش تربیت و آموزش به ست. این آموزش     خ شده ا ستفاده  شفاهی آن در    های دینی ا شکل  ها از 

شروع می    ستان  شد، در بر می       دوران با سوم  سالم مر صورت مکتوب آن را که بعد از ا گیرد. از جمله شود تا 

، «های دین یاورانافستتانه»، «های آفرینشافستتانه»چون های دینی همهافستتانها و های شتتفاهی، حکایتگونه

 (.  1۵1: 1، ج 1۸۳1بودند )محمدی، قایینی، « های فرّه ایزدیافسانه»

شده،       صول دینی حاکم در جامعه بهره گرفته  ستان برای پرورش و آموزش ا از آثار مکتوب که در دوران با

سانیان    د؛ به طوری که نوشتن این اندرزنامه ها یا دستورهای اخالقی هستن  اندرزنامه ها با این هدف از دورۀ سا

از جمله اندرزنامۀ اردشیر بابکان به فرزندش شاپور و اندرزنامۀ کسری انوشیروان به پسرش هرمز را   آغاز شد،

 (.1۵: 1۸۱۵توان نام برد )حسینی و جاللی، می

یم دینی و آموزش آن در ایران بعد از استتتالم، اولین   به دنبال ستتتیر تاریخی کاربرد ادبیات برای بیان مفاه       

شته کتاب سالم کتابت می      های نو شی بودند و جهت آموزش مبانی و احکام دین ا شتر آموز شد.   شدۀ دینی بی

عۀ  دانست که در آن اصول مکتب شی   « رساالت تعلیمی اسماعیلیه  »ترین متن آموزشی دینی را  شاید بتوان کهن 
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ابوالحستتتن   المحجوبکشتتتفهای کتاب داد. بعضتتتی بخشا به نوجوانان آموزش میامامی و باطنیان رهفت

الستتالم( و مناستتب کودکان و نوجوانان بوده، هایی از زندگی معصتتومین)علیهمخ( که داستتتان ۵۵۲هجویری )

شان نقل می  سانه    برای ست. منظومۀ اف شاه های تخیلی شده ا شخصیت  به دلیل آن ورقه و گل های آن نوجوان  که 

های مذهبی برای کودکان و نوجوانان  شتتوند، از اولین افستتانه هستتتند و توستتط معجزۀ پیامبر )ص( زنده می 

سوب می  ستان شود. حکایت مح شی کتاب  ها و دا سورآبادی   های تربیتی و آموز سیر  ستان تف مثنوی  های ، دا

های  ی استتت که از داستتتانهایعوفی، کتاب الروایاتالحکایات و لوامعجوامعستتعدی، گلستتتان موالنا،  معنوی

ستفاده می آن شته    ها برای کودکان و نوجوانان ا ست. اگرچه تا این زمان آثار نو شده به طور کلی دربارۀ  شده ا

سال   سی       ۳۸۱دین و ادبیات دینی نبود، در  سفی منظومۀ حما را نوشت که    نامهخاورانهجری ابن حسام خو

ست. کتا می و عاخ والدین از دیگر کتب   ضامن آهو ، حسنین ، حملۀ حیدریب توان آن را اثری کامالً دینی دان

 (.1۲-۸۱: 1۸۳۳مذهبی برای آموزش کودکان و نوجوانان بوده است )کاشفی خوانساری، 

 

 های دینی کودک و نوجوان قبل و بعد از انقالب اسالمی. نشریه۳

مطبوعات دینی کودک و »ا عنوان کودک و نوجوان استتتت که ب هایهای ظهور ادبیات دینی، نشتتتریهیکی از جلوه

شتتود و آن عبارت از نشتتریۀ کودک و نوجوانی استتت که موضتتوع اصتتلی آن دین باشتتد و به طور مطرح می« نوجوان

سائل دین و مذهب قرار داده   سال   مشخص، محور کار خود را م شد. در  های پیش از انقالب، توجه به دین و بازتاب  با

شریه  ست، همان     که هایی ها و مجلهآن در ن شته ا شد، چندان نمود ندا  ۲۱۱طور که در مخصوص کودکان و نوجوانان با

شر می    شریه که برای کودک و نوجوان منت ها بازتابی از دین و مذهب آن تعداد معدودی از آن توان در، میشد عنوان ن

سیار کم    صورت ب سبت هم به  شاهده کرد؛ از جمله روزنامۀ  رنگ و محدود به منا ، مجلۀ ادب، الحقعوتدهای خاص م

وابسته به  دانش هاینشریه رسید؛ از جمله  های آموزشی که در مدارس به چاپ می تر نشریه و از همه مهم نوروز، دانش

سۀ دارالفنون،   سمانی ، آهنگیپیش ،پیک نوآموز، آموزپیک دانشمدر شریات کامالً دینی، به   پیام آ بودند. در این دوره ن

 (.  ۱1-۱۵: 1۸۳۳شد )کاشفی خوانساری، گرایان چاپ و منتشر مییون و اسالمصورت خصوصی توسط روحان

های مذهبی کودک و نوجوان  با پیروزی انقالب استتتالمی و برقراری جامعه بر مبنای دین، تمامی نشتتتریه

ساری )     شفی خوان شدند. کا شد      1۸۳۳متوقف  شاید یک دلیل آن این با ست،  (، از محققان ادبیات دینی معتقد ا

ست که چ شریه ون د سی بودند، بعد از انقالب درگیر کارهای اجرایی     اندرکاران این ن سیا ها از روحانیون فعال 

شتند. دلیل دیگر، از آن       صتی برای کارهای فرهنگی ندا شدند، دیگر فر شور  شده   در ک جایی که جامعۀ مذهبی 

شد. با این حال، بعد از   س نمیداد، نیاز به کارهای خاص مذهبی احسا بود و دین رکن اصلی آن را تشکیل می  
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شت  سختی    پ شتن  شریه های مختلف جامعه با آن روبههایی که ارگانسرگذا های کودک و نوجوان  رو بودند، ن

مذهبی را در زمرۀ          های ادبی و فرهنگی، رویکرد دینی و  نار رویکرد ند و در ک کار خود را از ستتتر گرفت نیز 

یابیم که در آن بازتابی از دین و مفاهیم دینی نداشته  ای را نمییهاهداف خود قرار دادند؛ به طوری که هیچ نشر

 باشند.

 

 . نوجوان و نیازهای دینی۴

سن، یا  شماری را در بر می های بیجا که فرهنگدین از آن هر وضعیت اجتماعی و  گیرد و افراد را در هر 

شناسی پویای    روانل پرویسر در کتاب  بادوام و تأثیرگذار است. پاو  کند، بسیار اقتصادی و تحصیلی درگیر می  
ست، مذهب بر ادراک فرآیندهای عقلی، تفکر، کنش  دین های زبانی، هیجان، رفتار حرکتی، روابط بین معتقد ا

  پذیرد. به موازات گذر از مراحل مختلفگذارد و تأثیر میشخصی و رابطۀ فرد با اشیا، عقاید و خود، تأثیر می   

سبت  زندگی  صور خود از جهان تغییر ایجاد می در دیدگاه فرد ن صویری   طور شود، همان به جهان و در ت که ت

ست که به      صورت جادویی ا ساده و به  صویری مادی،  تدریج با که کودک در دوران کودکی از خداوند دارد، ت

شکل    سن و  شکل می    گیرباالرفتن  شی تغییر  صور او از خداوند و مفاهیم ارز و کولینز )دهد ی تفکر انتزاعی ت

 .  (۳۳-۳۱: ۲۱۱1وودز، 

ک  گونه که از ییابد؛ آنشود و تحول می نگرش دینی کودک با رسیدن به سن رشد و نوجوانی دگرگون می   

ادراک از سطح امور   شود.محدود و یک احساس ساده به یک نگرش وسیع و احساس عمیق تبدیل می نگرش

نوجوانی تصتتتویر از خداوند که در کودکی  یابد و در دورۀ حستتتی به ستتتطح امور معنوی و مجرد انتقال می

،  ا)یابد که خداوند موجودی مادی نیست )فضل  شود و نوجوان درمی تصویری محسوس است، بازنگری می   

1۸۳۱ :1۵۱  .) 

ای که در اصتتطالح،  توان گفت که نوجوانی در دورۀ ستتوم زندگی هر فرد؛ یعنی دورهاز دیدگاه پیاژه می

یا   یا عمل نامیده می  دورۀ هوش انتزاعی  ته استتتت؛ دوره  ت منطق صتتتوری  یازده،   شتتتود، قرار گرف ای که از 

شروع می   دوازده سله تغییرات      سالگی به مرتبۀ تعادل خود می شود و در حدود پانزده سالگی  سل سد و یک  ر

   (.۸۵: 1۸۳۱آورد )مطهری، اساسی و مهم در ساخت روانی نوجوان به وجود می

ها و خصتتتایص هر دوره تا  های مختلف رشتتتد کودک، ویژگیرانبراستتتاس دو های دینیاهمیت آموزه

سالمی، دوران کودکی به سه مرحله تقسیم می     آن شود که آموزش و تربیت جهت مفید   جاست که در دیدگاه ا

های کودک در این مراحل انجام گیرد؛ مرحلۀ اول: دوران بازی، مرحلۀ  فایده واقع شتتدن، باید مطابق با ویژگی
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ور،  شده )عبدالغف تعیینسازی و تمرین تربیتی، مرحلۀ سوم: دوران الزام به انجام اعمال ازپیش  ادهدوم: دوران آم

1۸۳۲ :۵۵.) 

شتناستان، دورۀ دوم    شتده یا به تعبیر روان دوران نوجوانی یا همان دوران الزام به انجام اعمال ازپیش تعیین

مرحله  بهتدریج و مرحلهگیری بهه این شکل گیرد کتفکر مذهبی است. تفکر مذهبی از دوران کودکی شکل می  

شناختی اتفاخ می    شد  سه دوره در تکامل تفکر دینی    تدریج ایجاد میافتد و بههمراه با ر شود. از نظر الکیند، 

، کودکی و نوجوانی. در دوران خردستتالی فرد شتتروع به استتتفاده از عالیم و   وجود دارد؛ دوران خردستتالی

شانه  از مفاهیم دینی، توانند زندگی واقعی با آن سروکار دارد. در این دوران خردساالن می   کند که درهایی مین

سته  شند. در مرحلۀ کودکی، درک دینی آن    بندید شته با سیار محدود در ذهن خود دا شتر می های ب شود.   ها بی

این ستتنین به  چه کودک را درآنطور که گیرد، آناعتقادات کودکان بر پایۀ مشتتاهدۀ جهان اطراف شتتکل می 

کند، مشتتاهدۀ انجام این عمل دینی استتت نه دلیل انجام آن. در مرحلۀ ستتوم؛ یعنی   خواندن نماز ترغیبب می

ها رسمیت   کرده است، دین برای آن  ( از آن به نام مرحلۀ قضاوت مذهبی یاد 1۱۱1دوران نوجوانی که اوسمر) 

بد. نوجوان می  می ند ارزش یا بد و حتی اختال    توا یا مد. در این دوران،   ها را در یان فرخ مختلف را بفه ف م

سؤال  سائل        نوجوانان  ستان خود در ارتباط با م سبت به دوران قبل دارند و حتی اگر با دو شتری ن های دینی بی

سخ بزر    ودینی گفت شابه با پا سخی م سؤال    گو کنند، پا سینی و جاللی،  دیگر میهای یکساالن به  دهند )ح

1۸۱۵ :۳-۱   .) 

نابراین،  نان جلب توجه می       اولین نکته  ب که در ابراز دین و الگوهای دینی برای کودکان و نوجوا ند،   کای 

ست که برای بزر    تمایز روش شی ا جایی که کودکان و نوجوانان در رود. از آنساالن به کار می های آن با رو

متناسب با این تغییر و تحوالت   های مختلف بایدها در زمینهبرند، مواد آموزشی آنمراحل اولیۀ رشد به سر می

ها نتیجۀ  انجام گیرد، در غیر این صتتورت، نه تنها نتیجۀ دلخواه را در پی نخواهد داشتتت، در بستتیاری زمینه  

ها دارد و به عکس را به بار خواهد آورد؛ زیرا فهم کودکان و نوجوانان از مفاهیم مذهبی بستتتگی به تحول آن

زی  ریستتتاالن متفاوت هستتتتند. هرگونه طراحی و برنامه      ی و کیفی با بزر  های کمّ ها و ظرافت  دلیل توانایی  

کند. به همین دلیل، ضتترورت دارد نحوۀ  ها کارآیی و قابلیت اجرا پیدا میآموزشتتی مذهبی با درنظرگرفتن آن

 (.۳: 1۸۳۸یابی کودکان به این مفاهیم بررسی شود )اسکندری، دست

هر مرحله برای تولید آثاری   هایلف رشتتد کودک و خصتتوصتتیت به این ترتیب، آشتتنایی با مراحل مخت 

 رسد.ها الزم و ضروری به نظر میهماهنگ با این ویژگی
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 های نوجوان. امامت و بازتاب آن در نشریه۵

روی  چه از او پیبه معنی پیشوا در حقیقت، به آن« امام»گانۀ دین اسالم است. اصل امامت یکی از اصول پنج

ست که آن ند. خداوند در حجهگویشود، می می ست، به مردم برساند؛      الوداع از پیامبر خوا شده ا چه بر او نازل 

شده بر پیامبر )ص(   زیرا در غیر این صورت، رسالت خود را انجام نداده است. اهمیت این مسأله در آیۀ نازل     

 (.۱۵: 1۸۳۱گانۀ دین اسالم شده است )قرائتی، دلیل قرارگرفتن امامت در بین اصول پنج

خداوند بعد از پیامبر اسالم )ص( که نبوت با ایشان به پایان رسید، برای راهنمایی و هدایت بشر امامان را      

به عنوان معلم و جانشتتتین پیامبر در روز غدیر خم به مردم معرفی کرد تا قافلۀ بشتتتریت بدون راهنما نماند.        

اند و در کنار پیامبر خدا تبعیت و داوند بودهبند این دستتتور خخصتتوص شتتیعیان همواره پایمستتلمانان و به

 اند.برداری از جانشینان او را سرلوحۀ زندگی خود قرار دادهفرمان

کاربردن روش  ها و بهجا که زندگی ائمه به عنوان پیشوایان دینی درس دینداری است، آشنایی با آن   از آن  

د. اگر بخواهیم این آشتتنایی مثمر ثمر باشتتد، باید   ها در زندگی برای هر یک از شتتیعیان اهمیت زیادی دارآن

مانند هر آموزش دیگر از دوران خردستتالی و کودکی آغاز شتتود تا نتایج مثبتی در آیندۀ فرد به همراه داشتتته   

ها با اصول  های مختلف، آشناکردن آنباشد. در این راستا، یکی از اصول تربیتی شیعیان برای کودکان در دوران

شده برای این گروه سنّی گویای این مسأله     بوده است که بازتاب آن در آثار تهیه « امامت»ز جمله دین اسالم، ا 

 است.  

ها با امامان استتت.  برای کودکان و نوجوانان، اولین نکته، روش آموزش و آشتتنایی آن« امامت»در بحث  

شروع می      سالی  شنایی با امامان از دوران خرد ساالن را باید با نام امامان    شود. در این دوران اولین قدم آ خرد

سنین باالتر با مطرح     )علیهم ساخت و در  شنا  سالم( آ هایی از زندگی امامان، خدمات و ایثارهای  کردن گوشه ال

  (.۲۱۵: 1۸۱۵ها را در راه دین اسالم، زمینۀ این شناخت به وجود آورد )باهنر، آن

مندی و محبت کودکان و    ای باشتتتد که عالقه   نه ها باید به گو    های آموزشتتتی و محتوای آن کاربرد شتتتیوه 

ها باید متناستتب با ستتن  ها به وجود آورده و تقویت کند. این آگاهینوجوانان را نستتبت به امامان خود در آن

ها ارائه شود تا بتوانند در حد استعدادهای کودکانۀ خود آگاهی یابند و بدانند که به عنوان شیعه     مخاطب به آن

سؤولیت تظار میها چه اناز آن شان هایی دارند. بزر رود و چه وظایف و م شمندبودن و  ترها برای ن دادن ارز

برند، با احترام و ذکر القابی چون حضرت و ها به کودکان باید هنگامی که نام معصومین را میاحترام وجود آن
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مام از آن  تا آن      ا ند  یاد کن ند     ها  مامشتتتان را فرا گیر مۀ      ها نیز احترام و تکریم ا به میالد ائ یاد مربوط  . اع

 است.« امامت»( و عید غدیر زمینۀ بسیار مناسبی برای طرح آموزش اصل السالم)علیهماطهار

ساس، می  شریه انواع نوشته توان بر این ا ستۀ  های کودک و نوجوان های دینی مندرج در ن «  ادبی»را به دو د

و هر یک به دو دستتتۀ  « متون منثور»و « تون منظومم»تقستتیم کرد. متون ادبی خود به دو شتتاخۀ « غیرادبی»و 

 (. ۳۵: 1۸۱۸)جاللی، شوند تقسیم می« غیرداستانی»و « داستانی»

 

 . متون منظوم1. ۵

شتدن به امامت   های مختلف؛ اعم از تولد، شتهادت و برگزیده حی که به مناستبت ای از اشتعار مد مجموعه

خود به دو گونۀ منظوم داستتتانی و منظوم غیرداستتتانی   برای مخاطبان چاپ شتتده استتت. در این نوع ادبی که

الستتالم(  های اخالقی، فردی، اجتماعی و حوادث دوران زندگی ائمه)علیهمشتتود، به بیان ویژگیتقستتیم می

الستتالم(، رفتارها فردی و هایی از زندگی ائمه )علیهمداستتتان پرداخته شتتده استتت. در گونۀ منظوم داستتتانی

با توجه به باالرفتن ستتن مخاطب در دوران نوجوانی و گذر از   شتتود.الب شتتعر بیان میدر ق هاآناجتماعی 

های پرکاربرد جهت آموزش و آشتتتنایی با       گونۀ ادبی که به عنوان یکی از قالب      دوران کودکی از کمیت این 

ای  هدر هیچ کدام از نشتتتریه کهگونه شتتتود، آندینی برای کودکان استتتت، کاستتتته می هایمفاهیم و ارزش

سی  شریه شده این نوع ادبی را آن برر ستیم. گونۀ       چنان که در ن شاهد نی صوص کودک بازتاب دارد،  های مخ

شعار و بازتاب   ستانی ا سبت    منظوم غیردا ست که به منا شعار مدحی ا های مختلف به صورت مدح و  ها اغلب ا

ستانی کمی       سه با گونۀ متون منظوم دا ست. این قالب در مقای شده ا شریه مرثیه بیان  ای نوجوان  هت باالیی در ن

 دارد.  

 

 

 

 متون منظوم غیرداستانی -1جدول 
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شهید کردند/ لبخند تو بوی قهر می  های غم:گل ستت پر مهر بود؛ اما/ انگور تو بوی زهر  روزی که تو را  داد/ د

هرۀ پرگناه مأمون/ داد/ روزی که تو را شهید کردند/ قلب گل سرخ پر شد از خون/ یک خنده زهردار رویید/ در چمی

آهو/ آشفته به هر طرف دویدند/ بر قامت تو  های سیاه غم دمیدند/ در دشت هزار بچه  از سینۀ خاک سرد آن روز/گل  

 (.۳: 1۸۳1ها زود/ یک پیرهن سپید کردند/ رفتی و زمین سیاه پوشید/ روزی که تو را شهید کردند )میرزاده، فرشته

شق  شرخ  هادی راه ع سر زد از بحر بی : دهمین آفتاب م سینۀ زمین و زمان/ دیده و    جود/  شد  کران وجود/ باز 

ام این حدیث نورانی/ در کتاب روی دلگشا چو گشود/ تا بشارت دهد به منتظران/ آمد از آسمان فرشته فرود/ خوانده

که خلد خلود/ مغربی مادرش، سمانه که داشت/ همسری چون جواد صاحب جود/ در صدف گوهری چنین پرورد/      

دار غیب و شهود/ حشمتی بودش از سلیمان بیش/ در نگین داشت نقشی از معبود/ وقت حج بود و از مدینه شد آیینه

 (.۸: 1۸۳۸دل/ راه بردم به کعبۀ مقصود )مردانی، 

ماند اگر زینب نبود/ چهرۀ ستتترخ ماند اگر زینب نبود/ کربال در کربال می  : ستتترَ نی در کربال میاگر زینب نبود 

/ در تشتتنگانماند اگر زینب نبود/ چشتتمۀ فریاد مظلومیت لبت بعد از آن طوفان رنگ/ پشتتت ابری از ریا میحقیق

ماند اگر زینب    ترین فریاد در چنگ ستتتکوت/ از طراز نغمه وامی   ماند اگر زینب نبود/ زخمه زخمی    کویر تفته جا می  

 (.۵: 1۸۳۱اند اگر زینب نبود )طهماسبی، مها مینبود/ در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ/ در گلوی زخم

 

 . متون منثور۲. ۵

ن  دهد. متوهایی را که در گونۀ ادبی منظوم بیان شتتد، در قالب منثور ارائه میگونۀ ادبی نیز موضتتوعاین  

سیم می      ستانی تق ستانی و منثور غیردا ستانی خود ب   منثور خود به دو نوع منثور دا ه دو شود. متون منثور غیردا

 شود.نۀ متون منثور ادبی و متون منثور غیرادبی تقسیم میگو

 

 . متون منثور داستانی1. ۲. ۵

ابزاری بستتیار مهم و تأثیرگذار برای انتقال   ی زندگی بشتترهاداستتتان، قصتته یا حکایت در تمامی دوران  

ر آن که دهای صریح حاالتی است   صریح یا ضمنی بوده است. مقصود از صورت     های مفاهیم دینی به صورت 

صیت    شخ ست     ها، موقعیتاز  شده ا ستفاده  صورت ها و نمادهای دینی ا شا   .  ضمنی نیز حاالتی را  مل  های 

بیند؛ اما داستتتان به ها و نمادهای دینی نمیها، موقعیتشتتوند که خواننده نشتتانی در ظاهر از شتتخصتتیتمی

ست که مفهوم یا مفاهیم و آموزه یا آموزه گونه   گذارد که ادیاندهد و تأثیری در او میقال میهایی را به او انتای

های ضمنی عدم صراحت، آموزش غیرمستقیم  الهی یا دینی خاص نیز به آن تغییر و تأثیر نظر دارند. در صورت
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( یکی از  1۱۱۱) 1(. بریث ویت  ۵۵: 1۸۳۸)رفیعی، تواند تأثیرگذارتر از حالت اول باشتتتد       و هدایت پنهان می   

ها را به آن داند که تصتویری از زندگی اخالقی به دستت داده و انستان   را حکایاتی میوجوه ممیزۀ زبان دینی 

 (.1۸: 1۸۳۳کند )به نقل از سیدآبادی، نوع زندگی ترغیب می

های دینی کودک و نوجوان برای انتقال  هایی استتت که نویستتندگان متن ترین روشبازنویستتی از متداول

داستتتان عمدتاً   مایۀ (. در این نوع، درون۵۳ -۵۱: 1۸۱۸اند )جاللی، دهبه مخاطب از آن استتتفاده کر« اثرپیش»

الستتالم( استتت که متصتتدیان  هایی اخالقی، رفتار فردی و اجتماعی و حوادث زندگی ائمه )علیهمبیان ویژگی

   به مخاطبان خود دارند. هاآنسعی در شناساندن ابعاد گوناگون زندگی و شخصیت  هاآنها با بیان نشریه

ه بود. دم نشستراه سپیدهبهگذشت، شهر سامرا خاموش و تاریک، چشم: شب از نیمه میچشم به راه سپیده

شهر را در کنار ویرانه        سی  سی فرمان داده بود تا این  شتمین خلیفۀ عبا سی، ه صم عبا سال پیش معت های  وپنج 

سکری         جا آمده بود. امام هادی )شهر قدیم بنا کنند و پس از آن، خود به این  سن ع سال و امام ح ست  ع( بی

ست؛          شده ا شهر طور دیگری  شهر تحت نظر و زندانی بودند؛ اما حاال دیگر چهرۀ  سالی در همین  )ع(، چند 

جوی کودک است؛ کودکی که   وها در جست اش چشم شده است و همۀ چشم    مدتی است که گویی شهر همه  

افتد.  رمیها دشتتک با بستتاط ظلم خلیفهند. اگر بیاید بیکآید و جهان را دگرگون میگویند که میاند و میگفته

دیده مژده و بشارت و برای او از   معتصم عباسی خلیفۀ شهر این را باور کرده است؛ خبری که برای مردم ستم     

آورد. همه مراقب باشتتتید تا  باش کامل درمیتر استتتت. برای همین تمام نیروهایش را به آمادهپتک هم کوبنده

سر می     چون از او  سادات  سان و مراقبان به خانۀ  سو شیدند و همۀ  آگاهی یافتید، به حیاتش خاتمه دهید. جا ک

ها درآورند و نزد خلیفه  ها را زیرنظر داشتند تا اگر فرزند پسری به دنیا آوردند، او را از چنگ آنزنان باردارِ آن

ز همه تحت مراقبت بود. جاسوسان، مراقبان  ها، خانۀ امام حسن عسکری )ع( بیشتر ابیاورند. از میان همۀ خانه

آیند تا از حال همسر او مطلع شوند    وقت سرزده به خانۀ حضرت می  گاه، وقت و بیها، گاه و بیو حتی قابله

 (.۱: 1۸۳۸زاده، )حسن

شنه لب    ستارگان تا باالی خیمه سقای ت شت خفته در      : ماه و  سرگردان از د سیمی  ها پایین آمده بودند. ن

گشت. شب بود؛ شبی روشن. ای برادر! سواری بفرست و از دشمنان مهلت بخواه         گذشت و بازمی یسکوت م 

شنه        سیار ت ستیم و قرآن بخوانیم. کودکان ب شب آخر به نماز ای شان آب بیاو اند. میتا در این  ری؟/ توانی برای

سحرگاهان جان بر کف به جانب فرات می    گفتن با این جماعت، بیسخن  ست،  صل ا م تا اطاعت فرمان  روحا

                                                           
Braith Waite 1 
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خواهی در این شتتب که از  ای مگر تو پرچمدار نهر فرات نیستتتی؟ ... پس چه میجا آمدهکنم... برای چه این

جا خواهد آمد تا برای لشکر، آب بردارد ... آفرین   گذشته است؟ بامدادان عباس علمدار سپاه حسین به آن    نیمه

اران  پیوندند تا کار بر او و ییزید اصتتبحی نیز به جمع شتتما میبنبر تو، حال پنج هزار نفر به فرماندهی خولی

 (.۲۲-۲۸: 1۸۳۵تر شود )اصالنی، حسین سخت

 

 . متون منثور غیرداستانی۲. ۲. ۵

 شود.داستانی ندارد و به دو گونۀ منثور ادبی و منثور غیرادبی تقسیم می مایۀهایی که درونمتن  

 . متون منثور ادبی1. ۲. ۲. ۵

کنندۀ عشتتتق و دلداگی نویستتتنده به ائمه        هایی استتتت که منعکس  نثور ادبی قطعات و نوشتتتته  متون م 

های  های نویسندگان و مخاطبان نوجوان است که در نشریه   است و شامل سخن سردبیر، نوشته      السالم( )علیهم

 است. شده به چاپ رسیدهبررسی

شم    شنی چ شنه   هارو ستان او ت ست   اند، دهان: همۀ دو شکیده ا شم   ، دلها خ ست و چ ها منتظر. در ها پر ا

شم چون باران میانتظار ابری که دلی پرباران دارد. او را هم سیر آمدن او دوخته   بینند. چ سوی م و اند. اها را به 

هاستتت؛ اما، این ستتوز تشتتنگی و حستترت دیدار، با هرچه جنس عطش و آرزومندی استتت،  چون نور چشتتم

سن     آتفاوت دارد. آن روز را به یاد می ضر بود. چندان  شان حا ضور      ورند که او در بین شت؛ اما ح سالی ندا و

بهراه باشند تا او بیاید   طور شد که او از نظرها غایب شد؟ دوستدارانش چند سال و قرن باید چشم     داشت. چه 

آید؟ و امروز روز پرسند پس او کی می ها خشکیده است. همه می  ها خشکیده است. چشمۀ چشم     زمین سینه 

بخش هرچه تشنگی و خستگی از ستم     ها. پایاناوست؛ میالد ابر رحمت و چراغ هدایت. روشنی چشم    میالد

 و آزار. 

گفتن به ما    گاه که خداوند اجازۀ ستتتخن      : آنخوانیمآگین آن عزیز را با هم می چند جمله از کالم عطر  

شکار و باطل نابود می  ستم. من     قامماندۀ خدا در زمین و انتگردد... من باقیدهد، حق آ شمنان او ه گیرندۀ از د

شیعیان من دور          پایان ست که خداوند بالها را از خاندانم و  شینان پیامبرم و به خاطر من ا سلۀ جان سل بخش 

 (.1۱: 1۸۳۱دارد )ندیری، می
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 . متون منثور غیرادبی۲. ۲. ۲. ۵

ر استتت که د الستتالم(یهممتون منثور غیرادبی بیشتتتر شتتامل نگاهی کوتاه به زندگی و ستتخنان ائمه )عل   

جلوه « هاگزارش»و « سخنان سردبیر»، «سفارش دوست  « »روزهای ماندگار»، «تقویم تاریخ»چون هایی همقالب

 کند.  می

سن مجتبی ) ع(:  سن مجتبی )ع( فرزند امیرالمؤمنین علی )ع( و فاطمه    تقویم ماه )والدت امام ح امام ح

سال سوم هجرت در مدینه تولد یافت. وی نخستین پسری بود      )س( است. امام حسن )ع( در شب نیمۀ ماه    

است. امام هفت سال و نیم   « مجتبی»و « زکی»، «سبط »که خداوند متعال به علی و فاطمه عنایت کرد. القاب او 

در زمان جد بزرگوارش و در آغوش پرمهر آن حضتترت به ستتر برد و پس از رحلت پیامبر تحت تربیت پدر   

 (.۵: 1۸۳۸نام، رفت )بیبزرگوار خود قرار گ

ست:    برآوردن نیاز صادخ )ع( فرموده ا ای  هکردن به برادران و برآوردن حاجتبهترین کار، نیکویی» : امام 

ازد.  سکند و انسان را وارد بهشت می مالد، آتش جهنم را دور میآنان است. این کار بینی شیطان را به خاک می  

ضای   هر کس برای ق»امام باقر )ع( فرموده است:  «. تان نیز بگویید....دهاین سخنان را به دوستان و یاران برگزی  

اندازد. در هر قدمی  های پنج هزار فرشته را بر سرش می  حاجت برادر مسلمانش قدم بردارد، خداوند سایۀ بال  

 قتیدهند. وکنند ]و در روز قیامت[ یک درجه یک درجه به او می    نویستتتند و گناهی محو می  برایش ثوابی می

 (.  ۱-۳: 1۸۳۱)فکور، « دهدجاآورندگان را نیز به او میبهها و عمرهکارش تمام شد، خداوند پاداش حاجی

 

اند، در پرداختن به دین و های نوجوان با داشتتن مخاطبانی که دورۀ کودکی را پشتت ستر گذاشتته    نشتریه 

  وۀ بازتاب دین نسبت به دوران کودکیبازتاب آن در جهت باالبردن دانش و معرفت دینی از نظر طرز بیان، شی

شریه   تفاوت ستند؛ از جمله این ن صل      سروش نوجوان ها هایی قائل ه ست. روش غالب در آن برای بازتاب ا ا

سخنان ائمه)علیهم         « امامت» صورت  ستقیم به  ست که در قالب م ستانی ا سالم( و گزیده روش غیردا   ای ازال

جه به باالرفتن سن مخاطب از بازتاب دین در قالب داستان نیز کاسته  ها ارائه شده است. با توتاریخ زندگی آن

ضوع امامت، تنها   ۵۳شده از  ها طی بازۀ زمانی مطالعهمیزان آنگونه که شده، آن  شیوه   ۱متن با مو متن با این 

 ارائه شده است.  

ست،   کارگرفتهقالب منظوم نیز که دیگر قالب به شکیل می  ۲۳شده ا شیوۀ ارائه به    دهد. در متن را ت سبت  ن

 اند.   مورد مستقیماً به امامان مورد نظر پرداخته ۳جز طریق مستقیم و غیرمستقیم، همۀ مطالب به
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ست که   ۲۱فراوانی متون در قالب منثور  ستانی و   1۳متن ا ستانی را در بر می  ۱متن غیردا گیرد. از  متن دا

.  استتت« تقویم تاریخ»و « ستتخنان ائمه»شتتده استتت که  متن در قالب نثر غیرادبی بیان ۱های منثور تعداد متن

 شده است.    تولی، تربیت، اخالخ و آموزش از مضامین متون ارائه

شریۀ   صل   هاکیهان بچهن شریه   « امامت»برای بازتاب ا سه قالب معمول در دیگر ن ست؛   از  ها بهره گرفته ا

پرداخته استتت. در این شتتیوه مخاطب   الستتالم(گونۀ داستتتانی که در آن به بیان وقایعی از زندگی ائمه )علیهم

شیوۀ رفتاری اجتماعی و فردی آن     شنایی با زندگی، حوادث و  شنا   ضمن آ ها، با مفاهیم اخالقی مد نظر دین آ

 شود.می

صه دربر می         صورت خال شماری از زندگی ائمه را به  ستقیم و غیرادبی که روز ر گیرد. دگونۀ دوم بیان م

شهادت یا تولد ائمه چاپ می   لیل آناین نوع بازتاب، به د سبت  سبتی ن شود، می که به منا یز  توان آن را آثار منا

 شود.آشنا می السالم(نامید. مخاطب به طور خالصه و مفید با زندگی ائمه )علیهم

گونۀ سوم استفاده از قالب منظوم است. این قالب بازتاب عشق و عالقۀ شاعران نسبت به ائمه است که با          

 دهند.یوه، این دوستی را به کودکان و نوجوانان نیز انتقال میاین ش

شریۀ     ست. از این تعداد بازتاب،     1۵۱شده  در بازۀ زمانی مطالعه کیهانن مورد به موضوع امامت پرداخته ا

ستانی در این       ۳۳متن در قالب منظوم و ۱۲ ست. تعداد فراوانی قالب منثور دا شته ا متن در قالب منثور نمود دا

 متن است.   ۲۲های منثور غیرداستانی متن و متن ۵۱شریه ن

 

شریه « امامت» در بازتاب موضوع  « هاسالم بچه » روش ماهنامه  ست. به دلیل   همانند دیگر ن های نوجوان ا

های نوجوان از  نستتبت به دیگر نشتتریه « امامت» های دینی از جمله دینی بودن این نشتتریه بازتاب موضتتوع 

شتری بر  شده     فراوانی بی ضوع امامت طی بازۀ زمانی مطالعه  ست. به طوریکه فراوانی بازتاب مو   ۲۵۵خوردار ا

 شود.متن را شامل می

شریه      سه با دیگر ن سبت به کل آن در مقای شریه ن ی دارد  ها، فراوانی کمترمیزان فراوانی آثار منظوم در این ن

شد  ۱۸ای که از کل متنها، تنها به گونه ست. به طور کلی بازتاب مفاهیم دینی در این   متن در این قالب ارائه  ه ا

لب  شده نیز اغ ها نمود داشته است، این درحالی است که آثار چاپ   نشریه در قالب منظوم کمتر از دیگر نشریه  

 سال.  آثار مخاطبان یعنی نوجوانان است نه شاعران بزر 

متن   ۳1ن تعداد، قالب منثور داستانی  متن ارائه شده است که از ای   1۳1در قالب منثور از تعداد کل مطالب 

  ۵۱متن دیگر در قالب غیرداستانی است. از تعداد متون در قالب غیرداستانی،   1۱۱را به خود اختصاص داده و  
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یابد. تولی، شتتناخت،  شتتود، نمود میالستتالم( را شتتامل میمتن در قالب غیرادبی که اکثراً ستتخنان ائمه )علیهم

 است.« امامت»شده در بازتاب اصل ن ارائهآموزش و تربیت مضامین متو

شد نوجوان  شتن   ر ضوع امامت، کم  ۸۳با دا شریه   متن با مو ضوع امامت را در میان ن های  ترین بازتاب مو

ست. همۀ متون به    شته ا شده   نوجوان دا ستقیم بیان  اثر در قالب   ۸۱ند. از این تعداد، اجز دو مورد، به روش م

ست. از تعداد آثاری که در قالب منثور نمود یافته   اثر در قالب منظوم ۳منثور و  شده ا ستانی    1۲اند، ارائه  اثر دا

 متن غیرادبی است.  ۲۱متن ادبی و  ۵شده در قالب غیرداستانی، های ارائهاثر غیرداستانی است. از متن ۲۵و 

ستان  شق و    دا شعاری برگرفته از ع سخنانی از آن بزرگان، ا شاعران با      هایی از وقایع زندگی ائمه،  ستی  دو

 ت.  در این نشریه اس« امامت»های ارائه شده در بازتاب اصل مضامین تربیتی، اخالقی، آموزشی و توالیی، متن

 

 گیری. نتیجه۶

سی  شریه   های انجامدر برر شد که این     1۸۳۵تا  1۸۳۱برده طی بازۀ زمانی های نامشده بر روی ن شن  ، رو

شریه  صل  ن شنایی با ائمه )علیهم بر« امامت»ها در بازتاب ا سالم( ای مخاطبان خود که در واقع، هدف آن آ و  ال

صول و روش   الگوپذیری از آن ست، از ا شیوۀ ادبی و  اند. در این روشگرفتههایی بهرهها ها ارائۀ مطالب به دو 

 غیرادبی نمود داشته است.   

ب ادبی استتت تا به این وستتیله   روش اول که در واقع، ادبیات دینی ویژۀ کودکان و نوجوانان استتت، قال

مطالب و مضامین دلپذیرتر و مؤثرتر برای مخاطبان بیان شود. در این قالب، مضامین به گونۀ منظوم و منثور و    

  شده اغلب توالیی ی داستانی و غیرداستانی ارائه شده است. در قالب منظوم، مضامین ارائه     هاهر کدام در قالب

ها ستعی در انتقال این عشتق و دوستتی به مخاطب دارد.    که با بیان آن و بازتاب عشتق و عالقۀ شتاعر استت   

شعار چاپ     می شتر در ا ضامین را بی سبت   توان این م شهادت و  شده به منا های مختلف دینی؛ اعم از والدت، 

 اعیاد مشاهده کرد. 

ستانی به کار گرفته شده است. مضا          ستانی و غیردا چون نی هممیدر قالب منثور نیز مضامین به دو شکل دا

سالم(، اتفاخ زندگی ائمه )علیهم سائل و افراد جامعه به   ال شان در قبال م های زندگی، رفتار فردی و اجتماعی ای

ستانی منثور که می         ست. در قالب غیردا شته ا ستانی نمود دا های  هبه آن داد، قطع« توالیی»توان جنبۀ شکل دا

 .اندهای گوناگون نوشته و ارائه کردهوجه به مناسبتادبی است که شاعران، سردبیر و یا مخاطبان با ت
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ستفاده از قالب غیرادبی، شیوۀ دیگر بازتاب اصل     شریه « امامت»ا وه  شده است. در این شی   های بررسی در ن

السالم(، گزارش و مصاحبه نمود داده شده است       چون بازگویی سخنانی از امامان معصوم )علیهم  هم هاییمتن

با عنوان   هااند. این قبیل نوشتتتههای دینی پرداختهدبی به حوادث و وقایع دینی و شتتخصتتیتکه در قالبی غیرا

ای از زندگی ائمه تا شتتتهادت ایشتتتان را بیان ، خالصتتته«یاد ایام»و« روزهای ماندگار»، «هایی از تقویمبر »

دهد،   ر مخاطب قرار می  کنند. این نوشتتتتارها از این نظر که اطالعاتی جامع دربارۀ زندگی ائمه در اختیا            می

 ارزشمند است.

هایی از زندگی خصتتوصتتی و اجتماعی  که قالب منثور داستتتانی به علت بازگوکردن داستتتاننکتۀ دیگر این

ها  ائمه، تأثیر فراوانی بر آگاهی و شتتتناخت مخاطب از چگونگی رفتار، کردار و اخالخ فردی و اجتماعی آن          

  شود، تا جاییکودک و نوجوان با رفتارهای شایسته انسانی آشنا میهاست که گذارد و در ضمن این داستانمی

و « شتتناخت»ها دانستتت. در قالب غیرادبی کارکرد توان تأثیر تربیتی این قالب را بیشتتتر از دیگر قالبکه می

شده،   های بررسی شود. در نشریه  یابد و مخاطب با سیر زندگی ائمه به شکل کلی آشنا می   اهمیت می« آگاهی»

 .است« امامت»شده در بازتاب اصل متن دارای بیشترین متون ارائه ۵۱با  هاسالم بچهنامۀ اهم

 نامهکتاب

 .۲۲-۲۸(، ۲1۵) 1۳، نامۀ ادبی هنری سروش نوجوانماه لب.(. سقای تشنه1۸۳۵اصالنی، محمدرضا. ) .1

 منادی تربیت.. چاپ اول. تهران: مؤسسۀ فرهنگی خدا به تصور کودکان(. 1۸۳۱اسکندری، حسین. ) .۲

 الملل.. چاپ هفدهم. تهران: بینشناسی رشدگام با روانآموزش مفاهیم دینی هم(. 1۸۱۵باهنر، ناصر. ) .۸

(،  ۲۱۱) 1۳نامۀ ادبی هنری سروش نوجوان، ماه(، ) ع((. تقویم ماه )والدت امام حسن مجتبی1۸۳۸نام. )بی .۵

۵. 

 . چاپ اول. تهران: طراوت.ک و نوجوانهای اقتباس در ادبیات کودشاخص(. 1۸۱۸جاللی، مریم. ) .۵

 .۱(، 1۳۱) ۲۸، نامۀ آموزشی رشد نوجوانماهراه سپیده. به(. چشم1۸۳۸زاده، علی. )حسن .۱

های درسی   نگری )بازتاب اصول و فروع دین در کتاب ژرف(. 1۸۱۵حسینی، معصومه و جاللی، مریم. )   .۳

 . چاپ اول. تهران: آرون.دورۀ ابتدایی(

  نامۀپژوهشهای مذهبی کودکان و نوجوانان در آیینۀ آمارها و نمودارها. (. نشتتریه1۸۳۳حداد، حستتین. ) .۳
 .۵۱-۱۲(، 1۳، )ادبیات کودک و نوجوان
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نامۀ  دوفصل های دینی در مجالت کودک و نوجوان. (. تحلیل محتوای مؤلفه1۸۱۵سلیمانی، محمدرضا. )   .۱

 .۳-۱(، ۲۸) 11 تربیت اسالمی،

نامۀ ادبیات کودک و پژوهشادبیات کودک و رویکردهای جدید به دین.  (.1۸۳۳اصغر.)سیدآبادی، علی.1۱
 .1۱-1۱(، 1۳، )نوجوان

سبی، قادر. ) .11 سالم بچه ماه(. اگر زینب نبود از مجموعۀ روزهای ماندگار. 1۸۳۱طما   1۲، هانامۀ فرهنگی 
(1۸۱ ،)۱. 

سالمی.    (. روان1۸۳۲عبدالغفور، عبدالرئوف. ).1۲ سی کودک از نگاه احادیث ا سم کریمی(.   شنا )ترجمۀ قا

 .۵1-۵۳(، ۵) ۱، مجلۀ تربیت

(. درآمدی بر تربیت دینی با توجه به ادراکات دینی در کودکان و نوجوانان.  1۸۳۱ا)، محمدرضا. )فضل.1۸

 .1۲۵-1۵۲(، ۸) مجلۀ تربیت اسالمی،)ترجمۀ فرزدخ اسدی(. 

،  هانامۀ فرهنگی ستتالم بچهماه گونه باشتتیم.(. برآوردن نیاز از مجموعۀ این1۸۳۱فکور، محمدحستتین. ).1۵

1۲ (1۸۳ ،)۱-۳. 

 هایی از قرآن.. تهران: مرکز فرهنگی درستلخیص اصول عقاید(. 1۸۳۱قرائتی، محسن. ).1۵

 . چاپ اول. تهران: حوا.تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان(،  1۸۳۳کاشفی خوانساری، سیدعلی. ).1۱

.  1ی دین و نقش دین در ستتالمت جستتم و روان شتتناستت(. روان1۸۳۲کولینز، جی. آر. وودز، تی. ای. ).1۳

 .  ۳۳-۳۸(، ۳۵)ترویجی معرفت، نشریۀ علمی

قائینی، زهره. )    .1۳ هادی و  کان ایران    (. 1۸۳۱محمدی،  یات کود چاپ اول. تهران:    تاریخ ادب لد اول.  . ج

 چیستا. 

 .۵(، ۲۱۸) 1۳، هنری سروش نوجواننامۀ ادبیماه(. تقویم ماه؛ هادی راه عشق. 1۸۳۸مردانی، نصرا). ).1۱

 .۸۵-۵۵(، ۵۱، )مجلۀ تربیت(. هویت در نوجوانی. 1۸۳۱مطهری، جمشید.).۲۱

  ۳) ،مجلۀ تربیت(، رویکردهای نوین در تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا.  1۸۳1بزرگی، عباس. )میربلوک.۲1

 .۱-11(، ۳و 

 .۳(، ۲۲۳۳) ۵۱، هانامۀ کیهان بچههفتههای غم. (. گل1۸۳1میرزاده، سیداحمد. ).۲۲

 .1۱(، 1۵۲) ۲۱، نامۀ آموزشی رشد نوجوانهماها، (. روشنی چشم1۸۳۱ندیری، اصغر. ).۲۸



 

)آن شب ستاره  آبادی و روضة الفرخ الهدهدهای حسن دولتنامههای اعتقادی در نمایشنهادمایه

 بارید، آخرین اژدهای زمین، لیلی و الکنز، صُراع فی الغابة(

 1شادی شجیعی

 ۲دیدخت پورخالقی چترومه

 ۳مریم جاللی

 چکیده

نامه است. در این جستار های نمایشمایهترین ساختاندیشه یکی از مهمنهادمایه و بن
آبادی، نویسندۀ نامه )آن شب ستاره بارید و آخرین اژدهای زمین( از حسن دولتدو نمایش

، الفرخ الهدهد نامه )لیلی و الکنز و صُراع فی الغابۀ( از روضۀ فهیم محمدایرانی و دو نمایش
نویسندۀ اردنی انتخاب شده است. هر دو نویسنده از دو ملیت متفاوت، مسلمان هستند و 

ها نمود پیدا کرده است. مبانی نظری های آننامهمفاهیم مشترک اعتقادی بسیاری در نمایش
است. لیوان اثر ایمراُ سا ادبیات تطبیقی کودک و نوجوانادبیات تطبیقی در این جستار، کتاب 

 ازپژوهش  روشهای منتخب برای گروه سنی نوجوان به نگارش درآمده است و نامهنمایش
 ایمایههای اعتقادی، ساخت. در آثار مذکور، نهادمایهاست یاسهیمقایفیتوص ،تیماه منظر

خواستن از او نامه است. باور به خداوند و کمکهای دیگر نمایشمایهناظر بر تمام ساخت
ال، اعتقاد به عالم غیب، معجزۀ الهی، پذیرش مر  و باور به زندگی پس از مر  در همه ح

های منتخب است. نامههای برجستۀ اعتقادی در نمایشدر پیشگاه خداوند از نهادمایه
شود که توصیف و ها برداشت میهای بسیاری از این نهادمایهها و پیاماندیشههمچنین، بن

 تحلیل شده است.
 .نامه، کودک و نوجوان، نهادمایههای نمایشمایهادبیات تطبیقی، اعتقادی، ساخت ها:کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

  متون حلیلت در مرحله نخستین. دارد گوناگونی هایجنبه و است گسترده بسیار گفتمانی شناسینامهنمایش

شی،  شنایی  نمای ست  ۵نامهنمایش هایمایهساخت  با آ   مبنای بر «۵کاوینامهنمایش» ای نامهنمایش در کندوکاو. ا

  اشنود، گفت پردازی،شخصیت   داستانی،  نقشۀ  اندیشه، بن نهادمایه،: »گیردمی صورت  نامهنمایش هایمایهساخت 
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 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  -۲

 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.  -۸
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5 Play analysis 
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 (.۳1: 1۸۳۸ ناظرزاده،) «تماشاگانی قراردادهای و حالت_فضا مکان،_زمان

  تمام  بر ناظر  ایمایه  ستتتاخت  دمایه  نها . استتتت «نهادمایه   » نامه،  نمایش  های مایه  ستتتاخت  ترینمهم از یکی

ست مایهساخت  سی نامهنمایش در گام نخستین . »ها سی  نامهنمایش و نوی ست  «نهادمایه» گزینش شنا   ایهنهادم. ا

ضوع  ضمون  و مو ست  نامهنمایش م ست  ممکن اثر هر نهادمایۀ(. 1۱1: همان) ا شۀ بن یا پیام ا  هم اثر آن اندی

 .  باشد آن پیام تواندنمی ایمایهنهاد هر ضرورت به اما شود؛ تعبیر

شه بن» و «مایهدرون» معنای به «نهادمایه» جستار  این در ست  رفته کار به «پیام» معنای به «اندی شه ابن. »ا   ندی

 (. ۳۳: همان) «است داشته اظهار خود نامۀنمایش نهادمایۀ دربارۀ نویسنمایشنامه که است رأیی و باور

 و کودک ادبیات در نهادمایه   . دارد نیاز  نهادمایه    به  نامه  نمایش  های مایه  اخت ستتت بناکردن  در نویستتتنده  هر 

  ادبیات تولید آن در که رویکردی استتت؛ نابرابر رویکردی از ناشتتی که دارد آموزشتتی ایجنبه معموالً نوجوان

 . شودمی انجام ساالنبزر  توسط و نیست کودکان خود عهدۀ به کودک،

  1وانیستتال اُ مریا اتینظر براستتاس نوجوان و کودک یقیتطب اتیادب ینظر ینمبا کردیرو جستتتار نیا در

  وانیاست. سال ۸نوجوان و کودک یقیتطب اتیادبدر کتاب   ،۲آلمان بر یلون یلوفانا دانشگاه استاد(، -م. 1۱۵۳)

  عاتالمط در. استتت نبوده یجد یموضتتوع نوجوان و کودک اتیادب ،یستتنت یقیتطب اتیادب در که کندیم انیب

  استتت، ودهب مربوط یادب آثار در حوزه نیا گستتترش و یفرهنگ یهابحث یۀحاشتت به غالباً که زین ریاخ یقیتطب

  یکودک و نوجوان، نوع اتیادب مطالعات نگاه از مستتأله نیا و شتتدهمطرح  ندرتبه نوجوان و کودک اتیادب

 (. ۵: ۲۱۱۵ وان،یاست )سال بینقص و ع

  اشتتتتهد ،یقیتطب یهاپژوهش در ژهیوخود را به خاص یتئور دیبا کودک تایادب که کندیم انیب وانیستتتال

شد  ص  در ساالن بزر  وجود. با ست و همچن  البته و یضرور  یامر کودک اتیادب دیتول ۀعر   دینبا ،نینابرابر ا

.  تاس  کودک اتیادب یتئور یاصل  ۀمسأل  نابرابر، ارتباط نیا کردیرو که کندیم دیتأک وانیسال . شود  یتلق یمنف

  دیبا خود نسبت به کودک نابرابر گاهیبا وجود جا زیمتفاوت خود از جهان و ن یهاتجربه با سالبزر  ۀسندینو

 (.1۲کودک را برآورده کند )همان:  ۀخوانند یازهایبتواند ن

ن طبقه  و لی تحل طبق ا،ی دن روز یها پژوهش در نوجوان و کودک یقیتطب اتی ادب یها شتتتاخه  از یکی   یدب

  سندهید نوچن ایموضوعات مختلف در آثار دو  یقیتطب لیبه تحل گرانصورت است که پژوهش   نیه اب وانیسال 

                                                           
1  Emer  O’Sullivan 
2  Leuphana University of Lüneburg 
3  Comparative Children’s Literature 



     111    آبادی و روضۀ الفرخ الهدهدهای حسن دولتنامههای اعتقادی در نمایشنهادمایه

شورها  و هاتیملاز  شترک  یهامؤلّفه گوناگون یایزوا از و پردازندیم مختلف یک  در موجود یهاتفاوت و م

 (.  1-1۳۲)همان:  دهندیم قیتطب را هااشتراک

  محمد میفه روضتتۀ و( -. ش.ه1۸۸۵) یآباددولت حستتن ،یاردن و یرانیا ستتانینونامهشینما انیم در    

 حوزۀ در کنون تا که هستتتند یابرجستتته ستتندگانینو از الهدهد الفرخ روضتتۀ به مشتتهور( -. م1۱۵۱) الفرخ

شر  یفراوان آثار نوجوان و کودک اتیادب س . اندکرده منت  رگانشما  در سنده، ینو دو نیا یهانامهشینما از یاریب

س  شتر یب و دوم چاپ به باال ست  کرده افتیدر زین یمتعدد زیجوا و دهیر   یلیص تح مقاطع تمام آموزاندانش. ا

 . هستند آثار نیا یاصل یهامخاطب اردن، و رانیا کشور سطح مدارس در

  شتتب آن» یهانامهشینما ،یآباددولت حستتن اثر «متوستتطه اول ۀدور آستتان یهانامهشینما» ۀمجموع از

 و «الکنز و یلیل» یهانامهشینما الهدهد الفرخ روضۀ  آثار ۀمجموع از و «نیزم یاژدها نیآخر» و «دیبار ستاره 

ست  شده  لیتحل و انتخاب «الغابۀیف صُراع » سمت  نیا در. ا شابه  یاعتقاد یهاشه یاندبن و هاهینهادما ق  ثارآ م

 .شودیم فیتوص و لیتحل شد، ذکر که یبیترت با منتخب،
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.  ودش می آغاز نوجوانی دورۀ ابتدای و کودکی دورۀ اتمام از هاارزش و اعتقادات دربارۀ بینش نوع و فلسفه 

  نجها به نستتتبت تا کندمی کمک نوجوان و کودک به که استتتت باورهایی ترینمهم از یکی اعتقادی باورهای

  رهچه متن در آشکار  عنصری  چونهم است  ممکن ایدئولوژی» .باشند  داشته  واضحی  و روشن  تصور  هستی، 

شان  سنده  اجتماعی و سیاسی   اخالقی، باورهای و شود  داده ن ستیونز، ) «کند برمال را نوی   نهادمایه(. ۳۳: 1۱۱۳ ا

 .هستند دینی اعتقادات خدمت در همگی منتخب هاینامهنمایش هایاندیشهبن و

  مشخص  و رفتار تنظیم به و شود می گذاریپایه نوجوان در اطالع و علم دنیای مجاورت در هاارزش نظام

  مباحث از بستتیاری و دارند وستتیع ایدامنه اعتقادی باورهای(. 11۲: 1۸۱۳ دبس،) کندمی کمک عقاید کردن

ند در بر می را دینی قل  به  (1۸۳۸) ناظرزاده . گیر تاب  در.( م1۱۵۳)1ولوارث از ن یه      ک ما هاد ئاتر  های ن   ،۲ت

 دینی هایآرمان یا ایدئولوژی هاآن از یکی که استتت داده قرار گروه پنج در را هانامهنمایش کالن هایایهنهادم

 .است نوجوانان فلسفی و اعتقادی هایپرسش اولین از خداباوری. است اعتقادی و
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 خداباوری. ۲. 1

  الفرخ روضۀ و آبادیدولت. است اسالم دین در اعتقادی باور ترینمهم و نخستین خداوند به یقین و اعتقاد

  هستار  شب  آن» نامۀنمایش. اندداده نشان  خود آثار در گوناگونی هایاندیشه بن کمک به را نهادمایه این الهدهد

  تخیلی شتتخصتتیت . دارد رنجور و بیمار مادری که دهدمی نشتتان را آرزو نام به فقیر دخترکی زندگی ،«بارید

  هاستاره  بارش باعث دعاکردن، با که خواهدمی او از و آیدمی کمکش به امهننمایش اول صحنۀ  در دریا-مادر

سمان  از شکالت  هاآن اعجاز با و شود  آ صلی  نهادمایۀ. کند حل را خود م شتن ایمان اثر، این ا   پروردگار به دا

 سیار ب هاییعقیده دارن؛ هاییعقیده مردم»: شود می مشاهده  گوقصه  دیالو  اولین در اهمیتش سبب  به و است 

  «بشتتته تحمل قابل براشتتتون زندگی ناپذیرتحمل فشتتتارای شتتتهمی باعث و کنهمی امیدوارشتتتون که خوب

 (.1۱۱: ۱ ج ،1۸۱1 آبادی،دولت)

  شده داده تنسب مردم تمام به فراگیری این. شودمی متذکر را نامعلوم ایعقیده فراگیربودن ابتدا در نویسنده

ست  شتر  تأثیر باعث و ا ص  سخن  بی شتن  نتیجۀ. شود می گوهق   شارهای ف شدن  تحمل قابل اعتقادها، این دا

ست  زندگی ناپذیرتحمل ستی  تجربی قوانین ماورای باید شود، می ممکن که ناممکنی امر. ا شد،  ه  در سپ با

  را یشه اند این نامهنمایش بعدی هایصحنه  در نویسنده . است  حیاتی امری آن به باورداشتن  لزوم نویسنده  نظر

 .کندمی لکام

  شتتخصتتیت_ آرزو هم یعنی استتت؛ فراگیر نامهنمایش این هایشتتخصتتیت اعتقادات در خداوند به اعتقاد

صلی    سوم  صحنۀ  در. ابرها و دریایی ستارۀ  دریا،_مادر مثل تخیلی موجودات هم و دارد ایمان خداوند به _ا

  یخیل تو/ جهانی خالق تو». دکننمی ستتایش  را هستتی  پروردگار و دارند خوانیهم هم با ابر شتخصتیت   سته 

  فقط/ مادر درد شفای / دواست  عزیزت نام/ مریضی  هر برای/ رسانی می شادی  به/  را زمین مردم تو/ مهربانی

 (.1۳۵: همان...« )خداست دست به

  برخورداری ها اندیشتتته بن از یکی. دارد نامه  نمایش  این در فراوانی های اندیشتتته بن خداباوری،   نهادمایۀ   

  نمایش به آرزو طریق از را دعاکردن چگونگی خیالی قالبی در نویستتنده. استتت الهی هاینعمت از نخداباورا

شان  را پربارش نتیجۀ سپس،  و گذاردمی   آوریمپیا او. آیدمی دخترک اتاخ به ابر لباس در دریا-مادر. دهدمی ن

  ارشسف به آرزو. خداست از استدرخو بر تأکید پیامش نیاورده، پیام خداوند جانب از اگرچه و است آسمانی

  یخاصیت هاستاره و است دعاکردن نتیجۀ در ستاره بارش. شود محقق دریا-مادر وعدۀ تا کندمی دعا دریا-مادر

 و آدمی دستتت به دونه هشتتتاد بکاره، دهقانی که ایدونه هر از بباره، ستتتاره آستتمون از وقتی»: دارند جادویی
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 (.  1۳۵: همان) «شهمی برآورده باشه داشته خوبی آرزوی هر هرکس

 و دهدمی رخ معجزه و کندمی جمع ستاره خود برای آرزو آسمان، از هاستاره بارش از پس آخر صحنۀ در

  انجری از مادر که حالی در شود،می مادر بهبودی سبب الهی گستردۀ نعمت این. رودمی میان از مشکالت تمام

  کرده؟ بار  غذا  کی کرده؟ درستتتت کی رو خونه  آوردی؟ کجا  از رو ها دونه  این جان،  آرزو». ندارد  خبر وقایع 

 (.1۳۵: همان) «خبره؟ چه جااین شده؟ چی خدایا شده، خوب حالم طورچه من

  حنۀصتت چندین در نیز عبادتش به توجهیبی و خداوند به باورنداشتتتن نتیجۀ در دیدن خستتران اندیشتتۀبن

 مادن که دارند حضور نامهنمایش این در کور شخصیت سه. شودمی مشاهده ،«بارید ستاره شب آن» نامۀنمایش

  گدایی مردم از را خود روزی و رزخ و کنندمی ناله خود تلخ زندگی از مدام هاآن. هستتتند  غافل هایانستتان 

شان    روی ریزهسنگ  که کنندمی گمان هاآن شود، می باران ستاره  شهر،  که هم هنگامی. کنندمی  و باردمی سر

 روزگار  کردنگدایی  با  ها آن(. 1۳۲: همان ) نکردند  کمک  ها آن به  که  مردمی برای استتتت الهی عذاب  یک  نای

 .ندارند ستارگان اعجاز از هم ایبهره و هستند ناشکری و اعتقادیبی نماد و گذرانندمی

  این از فیمختل هایصتتحنه در نیز خداباوران برای خداوند نعمت مقابل در شتتکرگزاری لزوم اندیشتتۀبن

 در ابرها و دریا-مادر. شتتودمی مشتتاهده غیرمستتتقیم صتتورت به هم و مستتتقیم صتتورت به هم نامه،نمایش

سته  خود هایخوانیهم ستی  خالق پیو شحالی . کنندمی شکر  را ه سرت  و خو   مختلفی هایصحنه  در هاآن م

  دندعاکر با که کندمی متقاعد را او و کندمی صحبت  آرزو با دریا-مادر اول صحنۀ  در مثال برای است؛  مشهود 

  دیگر و شود می امیدوار او. دهدمی دست  آرزو به شاکربودن  حال لحظه این در. شود می حل مشکالتش  همۀ

سمان  از که زمانی همچنین،. کندنمی گالیه سخت  شرایط  از شکالت  بارد،می ستاره  آ  آرزو و شود می حل م

  ازت مهربون خدای. آوردم دست به رو هامستاره من ها،ستاره ها،تارهس»: کندمی شکر را خداوند بارها و بارها

 (.1۳۱: همان) «ممنونم

  این و است  کرده پیدا غلبه دیگر هایاندیشه بن و هانهادمایه تمام بر خداباوری نهادمایۀ نامه،نمایش این در

  رفاًص  و است  کردن دعا فقط ،مشکالت  کردنبرطرف راه که کندمی القا نوجوان و کودک مخاطب به فراگیری

  جایگاهی در را خود ستتالبزر  نویستتندۀ. یافت دستتت همه چیز به توانمی خداوند، با نیاز و راز و دعا با

ند می طب   به  که  بی ند  کمک  خود کوچک  و کودک مخا طب   این اگر و ک ماری  و یتیمی فقر، از مخا   رنج بی

 .بفرستد او برای بخشنجات پیامی برد،می

ستن کمک و خداوند به باور سیار  او از خوا ست؛  کنندهآرام ب ست  کافی تنهایی به اما ا ست  ممکن و نی  در ا

 و الشت هاینهادمایه باید نویسنده . کند ایجاد مشکل  او بینیجهان خصوص به و کودک آتی و آنی هایتصمیم 
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شی  متن به نیز را تفکر سیاری  زمینۀ و افزودمی خود نمای صیت ش  برای را پویا هایوگوگفت و هاکنش از ب   خ

 .کردمی فراهم قهرمان دختر

مایش  در مۀ  ن یۀ    نیز «زمین اژدهای  آخرین» نا ما هاد باوری   ن یدا  نمود خدا   این. استتتت تأثیرگذار   و کرده پ

 رد کهاین از بعد کوه، باالی هولناک صداهای  راز کشف  برای که است  شجاعی  دخترک سرگذشت   نامهنمایش

 و ستتخت ایلحظه دختر، از مادر جدایی لحظۀ. رودمی کوه قلّۀ به مادرش همراه فتد،امی نامش به قرعه قلعه،

  دل در و بسپارد  خدا به را او کند؛ ترک را دختر که شود می راضی  اما است؛  نگران بسیار  مادر. است  پرهراس

  فظحا و قادر صفت  و کند آرام خدا یاد با را جدایی لحظۀ اضطراب  دارد قصد  نویسنده . بگذارد تنهایش خطر

 .اوست اندیشۀبن رأس در خداوند بودن

 بیفتی؟ خطر به اگه: مادر»

 نه؟ یا کنه ساکت رو صدا این باید یکی باالخره کریمه، خدا: دختر

 (.۳1: 1۳ج  ،1۸۱1 آبادی،دولت) «سپردم تو به رو دخترم خدایا،: مادر

  وا با کوتاه وگوییگفت از پس و شود می مواجه غار در کوچکی اژدهای با نامهنمایش این در شجاع  دختر

  توانیم غیرمستقیم،  طور به امّا نیست؛  واضح  نامهنمایش این در دختر نظیرکم شجاعت  علّت. شود می دوست 

  را خود مادر که زمین اژدهای آخرین با او. است شده قدرتش و شجاعت باعث او خداباوری که کرد برداشت

 .روندمی قلعه به هم با و شودمی دوست است، داده دست از

ساس  در خداباوری نهادمایۀ نیز «الکنز و لیلی» نامۀنمایش در شاهده  نامهنمایش صحنۀ  ترینح   .شود می م

  «سالم» با او. شودمی مواجه بسیاری خطرات با و کندمی گم جنگل در را پدرش که است مهربانی دختر «لیلی»

  نجیگ که است ایصخره  کلبه این کنار. شود می ساکن  هاآن گلیجن کلبۀ در و شود می آشنا  «شجاع » پسرش  و

ست به برای بدذات جادوگری و دارد نهان خود در شه  گنج آوردند شد می نق   پایانی هایصحنه  در جادوگر. ک

  کسچهی. شود می بلند آسمان  به لیلی «مغیث یا مغیث، یا» فریاد و کندمی منجمد را شجاع  و سالم  نامه،نمایش

ند خ  جز ند نمی داو ند  کمک  لیلی به  توا له    شتتتدنطلستتتم با  او. ک یۀ     و ندارد  ایفاصتتت ما هاد باوری،   ن   خدا

 .است ممکن باور ترینبخشنجات

  این. استتت شتتده استتتفاده خائن شتتناستتایی  برای ،«الغابۀ فی صتتُراع» نامۀنمایش در خداباوری نهادمایۀ

ست  حیواناتی سرگذشت   نامهنمایش شمن،  ندادشکست   برای هم با که ا   ی،پیروز از پس و شوند می متحد د

  یبرا نوجوان، و کودک مخاطب با خود نابرابر ارتباط در ستتالبزر  نویستتندۀ. شتتوندمی االغ خیانت متوجه
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 و کودک مخاطب برای اما باشد؛  نداشته  واقعیت شاید  که کرده استفاده  خیالی حکایتی از خود اعتقادات انتقال

 .است باورپذیر نوجوان،

  برای کبوتر ستتوم، پردۀ در. دارد قراردادی و مصتتنوعی ایجلوه خداوند از خواستتتنکمک حکایت ینا در

نات  ند می بازگو  مادربزرگش  قول از را حکایتی  حیوا یت،   این در. ک بانی  در االغ حکا عۀ  از نگه جه  مزر   یون

  گذارندمی قرار هم با و شتتوندمی جمع رودخانه کنار حیوانات. استتت خورده را هایونجه تمام و کرده خیانت

  شان حرف اثبات برای پرندگان و حیوانات. افتدمی آب در بگوید، دروغ کس هر و بگیرند شاهد  را خداوند که

  کُنّی إن... وک... وک»: خواند می را خدا  گونه این خود زبان  با  مرغابی،  مثال  برای پرند؛ می رود ستتتمت  آن به 

تَه  (. ۸۱: ب1۱۱۳ الهدهد،   الفرخ روضتتتۀ...« )ربّی یرمینی... وک... وک... تَه شتتتَرب کُنّی إن... وک... وک... أکَل

  پروردگارا... وک وک... باشم نوشیده را آن من اگر...  وک وک... باشم خورده را آن من اگر: خواندمی مرغابی»

 در که «االغ» جزبه کنند،می عبور آب از ستتالمتیبه شتتعر، همین خواندن با پرندگان و حیوانات «....بینداز مرا

 .افتدمی آب

  عالم در. کندمی ملموس مخاطب برای را او کردنمجازات و خداوند وجود حکایت این طرح با نویستتنده

شکار  خائن شخص  همواره قراردادها، گونهاین با واقعی ست  ممکن حتی و شود نمی مجازات و آ   افتادن که ا

  مخاطب که هستتت حکایت این در قطعیتی اما شتتد؛با او وجود در نهفته ترس علت به آب در خائن شتتخص

 باید   گناه  هر از پس و کند می مجازات  را کاران گناه  و دارد وجود خداوند   که  کند می باور  نوجوان و کودک

 .کندمی دوچندان را مخاطب باورپذیری تکنیک این. داشت خداوند جانب از را حتمی و عینی عقوبتی انتظار

  انسان،  قهرمان شخصیت   با هایینامهنمایش در آن هایاندیشه بن و خداباوری دمایۀنها مذکور، آثار میان در

سته  ست  تربرج شکالت  وجود با ،«الغابۀ فی صُراع » نامۀنمایش در. ا   یوانح هایشخصیت    برای که فراوانی م

  کرذ که یحکایت در فقط نویستتنده و استتت کم او از خواستتتنکمک و خداوند با حیوانات رابطۀ آید،می پیش

 .است داده نشان را خداباوری شد،

 غیبی هایشخصیت و غیب عالم وجود. ۳. 1

  الطبیعهماوراء عالم و غیب عالم وجود عدم یا وجود نوجوانان، ذهن در دیگر اعتقادی هایپرستتش از یکی

.  ودش می مشاهده  «زالکن و لیلی »و  «بارید ستاره  شب  آن» نامۀنمایش دو در غیب عالم به اعتقاد نهادمایۀ. است 

  نایما پروردگار  به  باید   شتتتود،می ظاهر  غیب  از که  موجودی نوع هر به  ایمان  از قبل  نهادمایه،    این به  توجه  با 

  که خداوندی به نوجوان و کودک مخاطب اگر. شتتودنمی مشتتاهده چشتتم با نیز خود خداوند زیرا داشتتت؛

  طور به هک خصوص به. است  ترراحت برایش نیز یبیغ موجودات پذیرش و قبول باشد،  داشته  ایمان بیند،نمی
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 .دارند هاناممکن پذیرش به بسیاری تمایل و کنندمی زندگی خیال دنیای در کودکان کلی

  یشنما اند،آمده دیگر عالمی از که شخصیتی   دو توسط  غیب عالم به اعتقاد نهادمایۀ نامهنمایش دو این در

  برای و داشتتتتند  عهده  به  را وظیفه  این خدایان   خود باستتتتان،   ونان ی های نامه  نمایش  در. استتتت شتتتده داده

 ازب را نمایش بازنشتتدنی گره تا آمدمی غیب عالم از «منجنیقی ایزد». آمدندمی نمایش صتتحنۀ به رستتانیکمک

سیاری  در». کند ستان،  یونانی هاینامهنمایش از ب شتاری،  بزنگاهی در با س  با که ایزدان از یکی فروگ   تگاهید

  رویدادهای جریان خود، 1کارپرداخت با ،(هبوط) آمدهمی پایین صتتحنه باالی از( ماشتتینی_منجنیقی) کانیکیم

شی  ست  ساخته می دگرگون بندیپایان سوی  به را نمای   از رسانی کمک برای ایزدان(. 1۲۳: 1۸۳۸ ناظرزاده،) «ا

  سان هفرشت  شخصیت   دو توسط  غیب عالم از رسانی کمک اندیشۀ بن نیز نامهنمایش دو این در. اندآمدهمی غیب

 .است شده داده نمایش

  شتتود،می خارج گوقصتته کهاین از پس و اول صتتحنۀ ابتدای در «بارید ستتتاره شتتب آن» نامۀنمایش در

 با را مادرش بیماری و مالی فقر مشکالت  و کندمی آغاز را خویش گفتارتک دیالو  نمایش اصلی  شخصیت  

-ادرم شخصیت  . شوند می صحنه  وارد غیب عالم عوامل مشکل،  بیان از پس بالفاصله . کندمی بیان شعر  زبان

: ۱ ج ،1۸۱1 آبادی،دولت) آیندمی آرزو اتاخ به دیگر ابر شتتخصتتیت ستته همراه به ابر ایقطعه شتتکل به دریا

1۳۱.) 

سخ  عقیدۀ و ایمان از حاکی شاید  که شود می دیده غیبی هایشخصیت   این ورود در زدگیشتاب  نوعی   را

  هاییقتعل از پس باید غیبی هایشخصیت   رسانی کمک و غیب عالم ظهور. نیست  مطلوب اما باشد؛  نویسنده 

 .باشد داشته شناسیزیبایی لحاظ به هم و تعلیمی لحاظ به هم بیشتری تأثیر تا باشد متعدد

شۀ بن و غیب عالم وجود نهادمایۀ سانی کمک اندی شایی گره و ر   نزالک و لیلی نامۀیشنما در غیب عالم از گ
شاهده  هم  در «الجنّی» نام با غیبی شخصیتی   پایانی، هایصحنه  در و آخر پردۀ در که تفاوت این با شود، می م

  مطلس  و شود می وارد است،  رسیده  خود اوج به مخاطب تعلیق احساس  که حالتی در و لحظات ترینحساس 

  نامۀنمایش دو در غیبی موجودات تشتتابه وجه(. ۵1 :الف 1۱۱۳ الهدهد، الفرخ روضتتۀ) شتتکندمی را جادوگر

 با و کنندمی گشتتاییگره و کمک ستتخت، لحظاتی در دو هر آیند؛می آستتمان از دو هر که استتت این مذکور

 .  شودمی ممکن ناممکن، امور هاآن اعجاز

 در. دارند هم با اییهتفاوت «الکنز و لیلی» و «بارید ستاره شب آن» هاینامهنمایش در غیبی موجودات این

                                                           
1 action 
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  ندهنویس که است تخیلی عالمی غیب، عالم و است آمده غیب عالم از دریا-مادر شخصیت نخست، نامۀنمایش

صاص  آن شرح  به را نامهنمایش از هاییصحنه  ست  داده اخت صیت   . ا صیت    طورهمین و دریا-مادر شخ   شخ

  ان،انستت عالم برای هاآن. کنندمی زندگی دریا در استتت، گیرندهتصتتمیم و دارد باالتر مقامی که دریایی ستتتارۀ

 خر معجزه کهاین برای هاآن. کنندمی طی را کائنات طبیعی سیر  همان خود عالم در اما شوند؛ می فرض تخیلی

  طبیعت در واقعی باران بارش همانند ستتتتاره باران بارش  چرخۀ . کنند نمی مراجعه  خداوند   به  مستتتتقیم دهد، 

  عنوان هب ستارگان  بارش و کندمی استفاده  کودکان دل شدن  شاد  برای دریا ثروت تمام زا دریایی ستارۀ . است 

 (.  1۱۵-۲۱۳: ۱ ج ،1۸۱1 آبادی،دولت) افتدمی اتفاخ معجزه یک

 و استتت «بارید ستتتاره شتتب آن» نامۀنمایش غیب عالم از ترمبهم غیب عالم «الکنز و لیلی »نامۀنمایش در

ضعیتی  الجنّی شخصیت      از دهپر نامه،نمایش این از ایصحنه  هیچ در. دارد دریا_مادر شخصیت    با وتمتفا و

شته  غیب عالم ضوری  دریا_مادر برخالف الجنّی. شود نمی بردا   صحنه  وارد ایلحظه در فقط و دارد کوتاه ح

  یگرد که حساس  ایلحظه در است؛  شده  بلند لیلی زبان از!« مغیث یا! مغیث یا» خواهیکمک فریاد که شود می

 .شودمی ظاهر روشنایی در الجنّی نیست، ساخته کاری غیب عالم موجودات جز موجودی هیچ دست از

 اضاءۀ مع یقول و الجنّی یظهر و مضات و شکل علی متکررۀ اضاءۀ مع تعتیم»

 ...ایدیک بین ما عبدُک... لبیک شبیک: الجنّی

 أنتَ؟ مَن: لیلی

 ...لیلی یا عُالمطی خادمُک و الکنز خادمُ أنا: الجنّی

 (.۵1: الف 1۱۱۳ الهدهد، الفرخ روضۀ) «الساحر هذا من إنقذنی: لیلی

.  شتتودمی ظاهر الجنّی گاهآن و رودمی بین از نور، پرتوهای شتتکل به مداومی روشتتنایی با فضتتا تاریکی»

  که پرسدمی او از یلیل. است ایستاده مقابلت در اتبنده که گویدمی او به و داندمی لیلی بندۀ را خودش الجنّی

  خواهدیم او از نیز لیلی. هستم  تو مطیع خدمتگزار و گنج خادم من که دهدمی پاسخ  نیز الجنّی هستی؟  که تو

 .  «دهد نجاتش جادوگر دست از که

سان کمک موجودات بین نامهنمایش دو این در   از آبادیدولت. دارد وجود نیز دیگری تفاوت غیب، عالم ر

ستفاده  شخصیت   این برای «دریا-مادر» نام   الفرخ روضۀ  و( 1۱۵-۲۱۳: ۱ج  ،1۸۱1 آبادی،دولت) است  کرده ا

ست  برگزیده را «الجنّی» نام الهدهد ضۀ ) ا شته  نام کدامهیچ اگرچه(. 1-۵۱: الف1۱۱۳ الهدهد، الفرخ رو   را فر

  نام با یشخصیت   انی،ایر فرهنگ در که تفاوت این با هستند،  فرشته  یادآور شخصیت   دو هر اند،نکرده انتخاب

سانی کمک نقش جن شی  آثار در ر شته  نوجوان و کودک نمای ست  ندا سنده  هم اگر. ا   ار نقش این ایرانی اینوی
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ست؛  سخت  مخاطب برای باورش برگزیند، خود ادبی اثر در  همواره نوجوان و کودک برای موجود این زیرا ا

 . است بوده وحشت و ترس مایۀ

 

 الهی معجزۀ. ۴. 1

  از هک تخیلی شخصیت   دو توسط  «الکنز و لیلی» و «بارید ستاره  شب  آن» نامۀنمایش دو در معجزه رخداد

  ،شد  ذکر که طورهمان. دارد نمود الهی ادیان تمام در نهادمایه این. است  پیوسته  وقوع به اند،آمده دیگر عالمی

نان  در تان،    یو ئاتر  در منجنیقی ایزد توستتتط معجزه باستتت مایش  دو نای در. دادمی رخ ت مه  ن   را معجزه نیز نا

  تا یردگمی صورت  گوناگون هایحالت با متفاوتی وقایع. رساند می انجام به یکتا، خداوند سوی  از ایفرستاده 

 .است یکی جااین در اندیشهبن و نهادمایه. شود گشاییگره سبب و دهد رخ معجزه نام به غیرمعمول ایواقعه

. ودش دگرگونی و تحول سبب که است شده  آورده ایگونهبه نهادمایه نای. است  بخشنجات عاملی معجزه

 به رستتیدن استتت؛ شتتکل یک به «الکنز و لیلی »و  «بارید ستتتاره شتتب آن» نامۀنمایش دو هر در نهادمایه این

 روضۀ ) و( 1۳۱: ۱ ج ،1۸۱1 آبادی،دولت) مشکل  شدن حل برای خداوند از خواستن کمک و استیصال   حالت

 (.۵1: الف 1۱۱۳ هدهد،ال الفرخ

  لحظات ترینسخت در معجزه. است اهمیت دارای بسیار معجزه، وقوع از قبل روحی حالت این به رسیدن

 به  اعتقاد  پذیرش  و باور . کند می چندبرابر  مخاطب   ذهن در را اعجاز  شتتتکوه و تأثیر  حالت   این. دهد می رخ

 موارهه آدمی. گیردمی قرار حالت این تأثیر حتت غیبی، موجودات یا فرشتتتگان از کمک دریافت و غیب عالم

ساتش    که لحظاتی در سا شتر  کند،می غلیان اح ست  لحظات این در. بپذیرد را خیالی امور تواندمی بی   هایداللا

  را هاندیش بن این و استفاده  روش این از الهدهد الفرخ روضۀ  و آبادیدولت. بازدمی رنگ کلی، طور به عقالنی

 .اندکرده اثربخش بسیار

   مرگ پذیرش. ۵. 1

  دایپ نمود نیستترزم آن کودک اتیادب در یملت هر یفرهنگ و ینید یباورها به توجه با همواره مر  یمعنا

 در هی نهادما   نیا. زد قلم ها  آن یستتتنّ ستتتطح به  توجه  با  و روشتتتن کودکان  یبرا دی با  مر  ۀدربار . کند یم

 در را آن رشیپذ ضتترورت و مر  ربودنیناگز یۀنهادما. دشتتویم مشتتاهده «نیزم یاژدها نیآخر» ۀنامشینما

 نآ یابد یزندگ ۀشتتیاندبن ستتندهینو یاعتقاد کردیرو ،نیهمچن. مینیبیم نامهشینما نیا دوم ۀصتتحن اواخر

 .  است خداوند شگاهیپ به مردگان سفر و یجهان
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ته  خدا  شیپ که  دی گویم پاستتتخ  در اژدها  کجاستتتت؟   مادرت : پرستتتدیم اژدها  از دختر .  استتتت رف

باد دولت )   هستتتتند،  زنده  هنوز ینوعبه  مردگان  که نیا به  باور  نوجوان و کودک یبرا(. ۳۳: 1۳ ج ،1۸۱1،یآ

.  دکننیم سر  را یجهانآن یزندگ خداوند کنار در و دارند یخوب گاهیجا که خصوص به. است  دبخشیام یباور

  د،توانینم باور نیا جز یباور چیه که استتت آوراضتتطراب و زاتنش یقدر به کودکان یبرا پدر و مادر فقدان

  مر ، مفهوم با تواندیم تفکر نیا با و استتت کیشتتر اژدها غم در مخاطب. برستتاند آرامش به یکم را هاآن

 .ردیبپذ را آن و دیایب کنار ترراحت

   اهدهمشتت مر  از ترس ۀشتتیاندبن ،«الکنز و یلیل» نامۀشینما و «دیبار ستتتاره شتتب آن» ۀنامشینما در

 همان،) بدهد دست از را مادرش که خواهدینم او. کندیم هیگر و است ناراحت مادر یماریب از آرزو. شودیم

نات یح خوراک که نیا از زین یلیل ،نیهمچن(. 1۱۱: ۱ ج ند بن نیا. ترستتتدیم شتتتود، جنگل  وا  در را شتتتهیا

  از ییاره یبرا سه هر شجاع و سالم و یلیل. مینیبیم «الکنز و یلیل»ۀ نامشینما در جادوگر با جدال یهاصحنه

 (.۵۱-۵۳: الف 1۱۱۳ الهدهد، الفرخ روضۀ) کنندیم تالش جادوگر دست به مر 

(  ۵۵: ب1۱۱۳ الهدهد، الفرخ روضۀ ) شود یم ختم مر  به االغ سرنوشت   «الغابۀ یف صُراع » ۀنامشینما در 

   باعث   ن،یهمچن. کند ینم ناراحت   را دککو مخاطب   و استتتت عادالنه   و حق به  یمجازات  او یبرا مر  و

  یراب بد اریبستت مجازات کی مر  که شتتودیم استتتنباط طورنیا فقط. کند تفکر مر  ۀدربار او که شتتودینم

 . رودیم شمار به خائنان
 

 یریگجهینت. ۲

شه بن آن، تبع به و نهادمایه انتقال چگونگی سیار  کودک ادبیات در اندی ست  دارای اهمیت ب  در داتااعتق. ا

 و کودک مخاطب باورهای به دهیشکل  برای و است  چشمگیر  بسیار  الهدهد الفرخ روضۀ  و آبادیدولت آثار

ست  شده  طراحی نوجوان سندۀ  نابرابر رابطۀ. ا ست  شده  سبب  سال کوچک مخاطب با سال بزر  نوی   که ا

  منتخب هاینامهنمایش در عتقاداتا آموزش. باشتتد تعلیمی کامالً دینی و اعتقادی هایاندیشتتهبن و هانهادمایه

 .است نبرده بین از را اثر جذابیت و است فراوانی هایکنش با همراه

 به اعتقاد. هاستتتمایهستتاخت تمام بر ناظر ایمایهستتاخت نویستتنده، دو این هاینامهنمایش در نهادمایه

  پیشتتتگاه  در مر  از پس ندگی ز به  باور  و مر  پذیرش  نیز و معجزه غیبی، موجودات و غیب  عالم  خداوند،  

 .است منتخب هاینامهنمایش در مشترک و اعتقادی برجستۀ هاینهادمایه از خداوند

ست  فراگیر اینهادمایه ،«بارید ستاره  شب  آن» نامۀنمایش در خداباوری شه بن و پیام و ا   یفراوان هایاندی
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  شتتتوند؛ می مند بهره الهی های نعمت  زا خداباوران   همواره شتتتود؛می حل  کردن دعا  با  فقط مشتتتکالت: دارد

 با و استتت پستتندیده خداوند، هاینعمت مقابل در شتتکرگزاری استتت؛ ناگوار و تلخ خداناباوران ستترنوشتتت

ضطراب  و هاترس بر توانمی خداباوری شتر  و کرد غلبه هاا   ادمایهنه این ضعف  نقطۀ. شد  امیدوار آینده به بی

ست  این نامهنمایش این در صیت    که ا صلی  شخ   تکاپویی و حرکت و دهدنمی انجام کاری دعاکردن از غیر ا

 .  ندارد

باوری    مایش  در خدا مۀ   ن های  آخرین» نا کل  بر نیز «زمین اژد ید    تو له    برای و دارد تأک قاب   از ترس با  م

  بحران اوج در و استتتت ممکن باور ترینبخشنجات «الکنز و لیلی»نامۀ نمایش در نهادمایه این. خطرهاستتتت

  نامۀنمایش در خداباوری. خواهدمی کمک او از و خواندمی را خدا اصلی شخصیت کهزمانی کند،می داپی نمود

 .شودمی مشاهده خائن شناسایی برای کوتاه حکایتی در فقط و دارد کمی نمود «الغابۀفیصُراع»

 در بغی عالم از گشاییگره و رسانیکمک اندیشۀبن نیز و غیبی هایشخصیت  و غیب عالم وجود نهادمایۀ

شاهده  «الکنز و لیلی»و  «بارید ستاره  شب  آن» نامۀنمایش دو ست،  اثر در. شود می م   صحنۀ  از غیب عالم نخ

شکار  اول شت  دوم نامۀنمایش در نهادمایه این تأثیر. دارد نمود پایانی هایصحنه  در دوم اثر در و شود می آ  ربی

 هب  اعتقاد  نهادمایۀ    نامه  نمایش  دو این در. افتد می اتفاخ  بحران اوج در و فراوان های تعلیق از پس زیرا استتتت؛

  یبیغ موجودات تشابه  وجه. است  شده  داده نمایش اند،آمده دیگر عالمی از که شخصیتی   دو توسط  غیب عالم

 گشایی گره و کمک سخت،  لحظاتی در دو هر آیند؛می آسمان  از دو هر که است  این مذکور نامۀنمایش دو در

 .شودمی ممکن ناممکن، امور هاآن اعجاز با و نندکمی

ست  نامهنمایش دو این در دیگری نهادمایۀ معجزه، وقوع   شده  آورده ایگونهبه بخشنجات نهادمایۀ این. ا

ست  سیدن  تحول این شودکه  دگرگونی و تحول سبب  که ا صال   حالت به ر ستی ستن  کمک و ا   داوندخ از خوا

 .است مشکل شدنحل برای

 در. شتتتودیم مشتتتاهده  منتخب،  یها نامه  شینما  در آن رشیپذ  ضتتترورت و مر  بودن ریناگز  یۀ انهادم  

  انمردگ سفر  و یجهان آن یابد یزندگ ۀش یاندبن سنده ینو یاعتقاد کردیرو «نیزم یاژدها نیآخر» ۀنامشینما

 هاآن تواندیم باور نیا و است  آوراضطراب  و زاتنش کودکان یبرا پدر و مادر فقدان. است  خداوند شگاه یپ به

  ۀش یاندبن «الغابۀ یف صُراع » و «الکنز و یلیل» ،«دیبار ستاره  شب  آن» ۀنامشینما در. برساند  آرامش به یکم را

 آخر، ۀنام  شینما  در ،نیهمچن. دارد را «جان  از محافظت   و مراقبت » امی پ و شتتتودیم مشتتتاهده  مر  از ترس

 .شودیم یفرمع مجازات عنوان به و ستا مر  کارانانتیخ و کارانگناه سرنوشت



     101    آبادی و روضۀ الفرخ الهدهدهای حسن دولتنامههای اعتقادی در نمایشنهادمایه

  زین را خود ۀشتتناستتانییبایز ۀجنب اما استتت؛ یمیتعل منتخب، یهانامهشینما تمام در یاعتقاد یهاهینهادما

  دهنش داده انتقال میمستق آموزش قیطر از هاهینهادما. داراست را یبخشکام و یآموزش بعد دو هر و کرده حفظ

س  یهاکنش با و ست  اههمر یاریب ش  ،نیهمچن. ا ستان  ۀنق  شتر یب را هاهینهادما ریتأث کننده،سرگرم  و جذاب یدا

ست  کرده صر  کودک اتیادب در. ست ین آورمالل و آزاردهنده انه،یزورگو ،یاعتقاد مباحث .ا ضر،  ع   یاثر حا

 .دهد ارائه میرمستقیغ شکل به را امشیپ و هاشهیاندبن و هاارزش که است موفق

 نامهکتاب

ست  -1 ستانی  ادبیات در روایی گفتمان و ایدئولوژی(. 1۱۱۳. )جان یونز،ا (. حسینی  اسماعیل  ترجمۀ. )کودک دا

:  هرانت. نژاد خسرو  مرتضی  کوشش  به .کودک ادبیات نظریۀ و نقد رویکردهای: ناگزیر هایدیگرخوانی در

 . نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران(. کاردان محمدیعل ۀجمتر. )تیترب مراحل(. 1۸۱۳. )سیمور دبس، -۲

سن  آبادی،دولت -۸ سان  هاینامهنمایش. زمین اژدهای آخرین(. الف 1۸۱1) ح  سورۀ : تهران. هفدهم جلد. آ

 .  مهر

 .  مهر سورۀ: تهران جلد ششم.. آسان هاینامهنمایش. بارید ستاره شب آن(. ب 1۸۱1) حسن. آبادی،دولت -۵

 .  کندۀ دار: عمان. الکنز و لیلی[.  الفرخ محمد فهیم روضۀ مستعار نام(. ]الف 1۱۱۳. )لهدهدا الفرخ روضۀ -۵

 .  کندۀ دار: عمان. الغابۀ فی صُراع[. الفرخ محمد فهیم روضۀ مستعار نام(. ]ب 1۱۱۳) الهدهد. الفرخ روضۀ -۱

 .سمت: تهران. یشناسشنامهینما به یدرآمد(. 1۸۳۸. )فرهاد ،یکرمان ناظرزاده -۳

8- O’Sullivan, Emer. (2005); Comparative Children’s Literature. (translation: Anthea Bell). 

London and New York: the Taylor and Francis e- Library. 
 

 





و مقایسة  1۳8۵و مذهبی کودکان )گروه سنّی ب( در سال  های دینیکتابتصویری نشانداری 

 1۳8۴های دینی و مذهبی همین گروه در سال و واژگانی کتاب تحلیلی آن با نشانداری تصویری
 

 1هدیه شریفی

 چکیده

های دینی کودکان از دیدگاه تنظیم و ارائۀ مراتب نقد کتاب ،هدف اصلی مقالۀ حاضر

شانه  ست. مالک    ن سی ا ها  های ذکرشده در بخش تعریف ههای نقد در این مقاله، مؤلفشنا

ای  هیند نشتتانگی( استتت. یافته رآ)تحلیل ف وهشیند نشتتانگی در بخش روش پژآو فر

ب  کار، غریچوپان درست ) کتاب دیگرسه  و  اسب سخنگو  کتاب بررسی  آمده از دست به

. تفهیم مفاهیم دینی در 1 ند از:عبارت ،یند نشانگی آبراساس فر  های عاشورا آشنا و قصه  

. ۲ ست. ودکان اوابسته به تفسیرهای شخصی ک     ،داستانی دینی کودکان  های مصور کتاب

شانه    ضور ن شانگی آهایی که فرح شانه     یند ن ست، کودک را به ن سته نی ای  هها در متن ب

شان و گسسته می    مذهبی سطحی، بی دینی ار  توان تفکری ماندگنمی ،رساند و در نتیجه ن

. برای تدوین  ۸ مذهبی از کودکان انتظار داشت. جوگر را در زمینۀ مسائل دینی وو جست 

ندارد تا   وجود شتتتدهیدهای مدوّن و ستتتامانهای دینی کودکان، برنامهبو انتشتتتار کتا

شر این کتاب  شانه   ۵ کند. ها را برآوردهانتظارهای الزم از ن ضور ن شترک   . عدم ح های م

شند،          شخص با سیر و بازنمایی م صداخ، تف شانداری، م بین چهار کتاب که دارای نوع، ن

گرا و هدفمند برای    ها نگاهی تحلیل   ابدهد که در ذهن نویستتتندگان این کت     مینشتتتان

 تعمیق، آموزش، بسط و گسترش این مفاهیم وجودندارد.

 

های دینی و مذهبی کودکان، نشتتانداری   داری تصتتویری، کتابنشتتان ها:کلیدواژه

 تصویری و واژگانی.

 
 

 مقدمه. 1

شانه ( 1 سی  ن شانه  یا شنا شانه  و عالیم به مربوط نظریۀ ۲شناختی ن   هایینظام تحلیلوتجزیه شامل  و هاست ن

شانه  و عالیم که شود می شانه  هاینظام) ارتباط اهداف به مربوط هاین   ینترمهم. برندمی کار به را( شناختی ن

شانه  نظام ست؛  زبان شناختی، ن شاره  زبان رمزی، عالیم مانند نیز دیگری هاینظام ولی ا  وجود ترافیک و ایا

                                                           

 از روسیه شناسیدکتری زبان -1
 sharyfy@yahoo.comایمیل: 

2 semiotics 
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 .دارد

  یا قرارداد براستتتاس هانشتتتانه. استتتت خود از غیر چیزی گربیان که استتتت چیزهایی آن تمام نشتتتانه( ۲

 .اینمایه و شمایلی نمادین،: انددسته سه بر بودنطبیعی

  از غیر چیزی گربیان قراردادی کامالً یا خواهیدل ایرابطه براستتاس که چیزی آن: 1نمادین هاینشتتانه( ۸

 .هاپرچم راهنمایی، چراغ ،مُرس رمزی هایعالمت زبان، مانند باشد؛ خود

شانه ( ۵ ساس  چهآن: ۲شمایلی  هاین شد؛  خود از غیر چیزی گربیان شباهت،  برا   کاریکاتور، عکس، مانند با

 .هااستعاره اواها،نام ماکت،

 خود از غیر چیزی گربیان ،(عِلّی یا) فیزیکی طریقی به و مستتتتقیم که چیزی آن: ۸اینمایه هاینشتتتانه( ۵

شد؛  شاهده  قابل یعنی با ستنتاج  یا م شد  ا شانه . با شانگان ( پا جای رعد، دود،) طبیعی هاین شک  ن  درد،) هاپز

 .هستند اینمایه هاینشانه جمله از( ساعت دماسنج، بادنما،)گیریاندازه ابزارهای( خارش قلب، ضربان،

  اندعبارت آن رأس سه  و گویندمی نشانگی  فرآیند آن به که هستند  وجهیسه  فرآیند یک دارای هانشانه ( ۱

 .موضوع و تفسیر نمود،: از

 (.نیست مادی الزاماً)گیردمی خود به نشانه که است صورتی: ۵نمود( ۳

 .نیست تفسیرگر مقصود،. شودمیحاصل نشانه از که است معنایی: ۵تفسیر( ۳

 .مصداخ است؛ آن گربیان و دهدمی ارجاع آن به نشانه که چیزی آن: ۱موضوع( ۱

  مذکور واژۀ رود، کار به واژه دو هر مفهوم دربارۀ صحبت و پرسش برای یکی، واژه دو میان در هرگاه( 1۱

شان بی سبت  دیگری و ن شاندار  آن به ن ست  ن شانداری  یعنی این. ا شان  شرایطی  چنین در. ن  به بیهش  چیزی ن

 .است ممیز هایمشخصه یا واژه یک مفهوم تشخیص کافی و الزم شرایط

 .التزامی و موقعیتی معنایی، توزیعی، صوری،: از اندعبارت که شودمیتقسیم گروه پنج به هاژهوا نشانداری

شانداری  ضغر  علی مثل گروه؛ آن از واژه یک متمایزکردن: صوری  ن سبت  که ا   اب صوری  طریقی به علی ن

 .است شده نشاندار علی، به اصغر واژۀ افزودن

 و غمگین ناراحت، هایواژه مثل زبان؛ در نشتتتانبی واژۀ تربیشتتت توزیع برخورداری: توزیعی نشتتتانداری

                                                           
1 symbolic   
2 icons 
3 indexical 
4 representation 
5 interpretation 
6 object 
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صه  شان بی ناراحت بین، این از که دارغ ست؛  دیگر واژۀ دو از ترن شتر  یعنی ا   جای هب و شود میبرده کار به بی

 .نشیندمی نیز هاآن

شانداری  شاندار  واژۀ کهاین: معنایی ن شد  هاییممیزه دارای ن شان بی واژۀ که با ست؛  نآ فاقد ن  و هخیم مثل ا

  گرنشتتان که استتت رأس در هاییپرچم دارای خیمه زیرا استتت؛ چادر از نشتتاندارتر واقع، در خیمه که چادر

 .است مسلمانان

شانداری  ساس  واژها از برخی کهآن: موقعیتی ن شان  خارج جهان موقعیت برا   چنین خود نفس در و دارند ن

شاندارکردن  برای زبان فرهنگی بافت در. ندارند هاییمؤلفه شانداری  راهبردهای از باید هاواژه این ن   یصور  ن

 .است دلیری و شجاعت نشاندار مذهبی هایکتاب زبان در که شیر مثل گرفت؛ بهره

شانداری  شان  التزامی ن ست؛  واژه مفهوم تعیین برای الزامی ایمؤلفه یا ن   برای زسب  و خون برای قرمز مثل ا

 .  سادات

 مقاله این در اررفتهکبه هاینشانه. ۲

شانه  - شانداری،  نوعِ که هایین صداخ،  ن سیر  م شخص  نمودها، دیگر به هاآن بازنمایی و تف ست  م  هب و نی

 .دارد بستگی خواننده

  انگینش  فرآیند نتیجه، در و ندارند تعبیر یا مصداخ  اما است؛  معلوم هاآن نشانداری  و نوع که هایینشانه  -

 .نیست بسته هاآن

ضر،  مقالۀ صلی ا هدف شانه  دیدگاه از کودکان دینی هایکتاب نقد مراتب ارائۀ و تنظیم حا سی  ن .  ست ا شنا

  پژوهش روش بخش در نشانگی  فرآیند و هاتعریف بخش در ذکرشده  هایمؤلف مقاله، این در نقد هایمالک

 .است( نشانگی فرآیند تحلیل)

  این نگارندۀ 1.استتت 1۸۳۵ ستتال پژوهش از دهآمدستتتبه نتایج و گیرینمونه روش براستتاس مقاله این

  هایتحلیل به برده،نام مقالۀ نتایج با هاآن مقایستتۀ و پیشتتین پژوهشتتی روش براستتاس تا دارد قصتتد پژوهش

 .یابد دست داریمعنی زمانیهم و درزمانی توصیفی

  موضوعی  ردۀ رد هاآن صددرصد   که بود «ب» سنّی  گروه برای کتاب عنوان 1۵ مجموع، در 1۸۳۵ سال  در

 .گرفتقرارمی تشیع و اسالم

شار  سالم  به مربوط مذهبی و دینی هایکتاب انت شیع  و ا سبت  1۸۳۵ سال  در ت  گروه برای 1۸۳۵ سال  به ن

 .داشت رشد برابر ۳/۸۳ «ب» سنّی
                                                           

 .111-133(، 2)، ر: مقاله، مصاحبه، نقد و نظینیو هنر د یاتادب ۀ. دربارکودکان ینید یهاکتاب ینشاندار. (1781. )یفیشر یههد 1
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 :بود زیر قرار به 1۸۳۵ سال پژوهش از آمدهدستبه نتایج

 .بود مشخص نمودها دیگر به هانآ بازنمایی و تفسیر و مصداخ نشانداری، نوع، هانشانه ۲۱% -

شانه  ۵۱% - شانداری،  نوع، هان صداخ  ن سیر  و م شخص  نمودها دیگر به هانآ بازنمایی و تف   هخوانند به و نبود م

 .داشت بستگی

  شانگی ن فرآیند نتیجه، در و نداشتند  تفسیر  یا مصداخ  اما بود؛ معلوم هاآن نشانداری  و نوع هانشانه  1۵% -

 .نبود بسته هاآن

 

 1(نشانگی فرآیند تحلیل) شناسیروش. ۳

  صادفیت صورت به «ب» گروه از تشیع و اسالم به مربوط مذهبی و دینی هایکتاب از یکی قراردادن مبنا -

  این. است  بوده خانهکتاب داخل الکترونیکی رسانی اطالع شبکۀ  طریق از صرفاً  آن، دریافت تقاضای  از پیش و

سب  کتاب شتۀ  سخنگو  ا سمی  مریم نو ست  قا   فال،1۱۱خ,۱۵1/,۲۱۳ آن دیویی شمارۀ  و 1۳ آن شمارۀ  که ا

ست  ۸۵ ردیف س  وپانچ هاینام به دیگر کتاب دو با همراه و ا شتۀ  ارکتدر ض محم نو   مارۀش  با ،یاطبایطب ادر

ش ع ۀص ق زییآمرنگ و ۳۸ ردیف چ،۸۳۱ط,۱۸/,۲۱۳ دیویی  دیویی شمارۀ  با در،ص  یدیوح هدیم نوشتۀ  وراا

  فرآیندهای به پاستتتخ  جهت  مشتتتترک های نشتتتانه  ایمقایستتته  تحلیل  برای ۱۱ ردیف ر، ۵۵۱و,۱۵۸۵/,۲۱۳

شانگی،  شدۀ ریزیبرنامه صادفی  صورت  به ن سانی اطالع شبکۀ  طریق از صرفاً  و ت   میان از خانهکتاب داخل ر

 هب پژوهش این در همچنین،. شتدند  انتخاب «ب» گروه از تشتیع  و استالم  به مربوط مذهبی و دینی هایکتاب

 و نمایی و شتتمایلی نمادین، به مبنا کتاب تصتتویری نمودهای تقستتیم مبنا، کتاب تصتتویری نمودهای تفکیک

شخص  شانداری  نوع کردنم صویری  نمودهای از هریک ن  و یموقعیت معنایی، توزیعی، صوری،  به مبنا کتاب ت

 .ایمپرداخته التزامی

 نشانگی فرآیند لتحلی-

 مبنا کتاب تصویری هاینشانه( مصداقی) موضوعی تحلیل-

 مبنا کتاب تصویری هاینشانه تفسیر-

 مبنا کتاب تصویری هاینشانه نشانگی نبودنبسته یا بودنبسته تعیین-

 نمودها دیگر به مبنا کتاب تصویری هرنمود وابستگی تعیین-

                                                           
 است 1784کاررفته در پژوهش سال همانند روش به 1 
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 دیگر کتاب دو و مبنا کتاب بین مشترک تصویری نمودهای یافتن-

 کتاب سه بین مشترک تصویری نمودهای نشانگی تحلیل-

  ستتال در گروه همین مذهبی و دینی هایکتاب واژگانی و تصتتویری نشتتانداری با آن تحلیلی مقایستتۀ. ۳

1۸۳۵ 

 

 گیرینمونه روش. ۴

  ونکان مرجع خانۀکتاب فارستتی  بخش دینیِ و مذهبی هایکتاب از استتت  عبارت پژوهش آماری جامعۀ 

 .است شده انتخاب عنوان ۲۵۱۳ بین از که نوجوانان و کودکان فکری پرورش

ست  «ج و ب الف،» سنّی  هایگروه برای مصور  دینیِ و مذهبی هایکتاب شامل  آمدهدست به نمونۀ     که ا

سط  1۸۳۵ سال  در شران  تو شده    مختلف نا شر کتاب داخلی الکترونیکی شبکۀ  در ۲۱۳ دیویی ردۀ با و اندمنت

 گروه به مربوط عنوان ۱ تعداد، این از.  هستتتتند موجود نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون مرجع ۀخان

 به مربوط عنوان ۸۵ ،«ب» گروه به مربوط عنوان ۸۱ ،«ب و الف» هایگروه به مربوط عنوان 1۲ ،«الف» ستتنّی

 در یعنی استتتت؛ «ج و ب و فال» های گروه برای عنوان 1 و «ج» گروه مربوط عنوان ۲ ،«ج و ب» های گروه

 .  است رسیده چاپ به کتاب عنوان ۳۱ «ب» سنّی گروه برای 1۸۳۵ سال

  عنوان ۵۸ درصد این از و %۱۱ یعنی است؛ تشیع و اسالم به مربوط هاکتاب این از عنوان ۵۱ مجموع، در  

ست؛  «ب» سنّی  گروه برای سترده  جامعۀ که %۱۵ یعنی ا   نمونۀ جامعۀ از صادفی ت انتخاب اختیار در را تریگ

 .دهدقرارمی پژوهش

 

 

 

 

 آماری جامعة فهرست د1 جدول

ردی

 ف
 واننع

 

 هاسنرشس
 

 وعوضم
 

 یویدی ۀرد
 

 روهگ

 ّینس
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1 

 
 واح و آدم

 

 ژهینم  ،یعارف
 

 - رآنق انتداس - حوا انتداس  - آدم

 یبذهم هایداستان ،اههصق

 آ163ع,136/,231
 

 ج ،ب
 

2 
 (ع) آدم رتضح

  راد، یاینس   

 زتع

 ،اههص   ق - رآنقانتداس    - آدم

 یبذهم هایداستان

136س,136/,231

 ح
 ج ،ب

3 
 (ع) میراهاب رتضح

 

 دماح  ،لولزغ
 

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،میراهاب

 زییآمگرن یاههصق

ح41ز,136/,231

 فال
 

 ب
 

4 
 هلاللیلخ میراهاب

 

 مریم ،یشالت
 

 رعش   ،رعش   - ربیامپ ،(ع) میابراه

 رعش - اههصق - قرآن یبمذه

241ت,136/,231

 الف
 

 ب
 

 به ،ثدیح21 لامش : ورن درس 5

یث اح فظح هدف   ۀویژ ،اد

 هالس 4 و 3 انودکک

  ب  ار،ت فری عج

 نیسدحمحم

 زییآمگرن ،هعیش ثادیاح
 

 د466ج,212/,231
 

 ،فال

 ج ،ب

6 
 لیف ابحاص

  ا،ین  دنرمنه

 لیاعماس

هصق - رآنق انتداس - لیف ابحاص

 اه

174ه.,136/,231

 الف
 ج ،ب 

 نش  ج ونرامیپ) خدا با القاتم 7

 (رانتدخ فیلکت

 .ف ،یانمیلس
 

 نش  ج انتداس   - فیلکت نش  ج

 رعش - فیلکت
 

 م631س,17/,231
 

 ج ،ب 
 

 ادقص  فرعج امام: ایدن لمع درپ 8

 (ع)

 

 یلع ،یاسبع
 

 ،مش  ش   امام ،(ع) مدحم بن فرعج

 - یبذهم رعش    -.ق 148 - 81

  14رنق

238ع,3337/,231

 پ
 

 ،ال  ف 

 ب
 

 ادقص  رفعج امام) ادقص  حبص  9

 ((ع)

 

  ،یسونی یاهپس

 یلعاسبع

 ،مش  ش   امام ،(ع) مدحم بن فرعج

 یبذهم رعش - ق 148 – 87

س,62131/,1فا8

 ص711

 ب 
 

 ورن زییآمگرن 11

 

 یلع  ،اریقفذوال
 

 - ومص عم هاردهچ، ومص عم هاردهچ

 زییآم گرن، انودکک رعش، رعش

 ر61ذ,33/,231
 

 ج ،ب 
 

11 
 یانربهم ایههصق

 

 ،دیمحالمم

 دیجم
 

 –( ع) ومص   عم ه  اردهچ

 یبذهم هاینامه، داستانسرگذشت

 ق143م,33/,231
 

 ج ،ب
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ش خ با 12  نس ح امام) راامس  دیور

 (ع) ریگسع

 

 ،یس  ونییاهپس  

 یلعاسبع

- 272 ،میازده امام ،یلع نب نسح

 یبذهم رعرشعش - ق261

س,62131/,1فا8

 ب711

 ب 
 

 نس  ح امام دوم انمآس   13

 (ع)یبتجم

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 - 7 ،دوم امام ،(ع) یلع نب نس  ح

 یبذهم رعش - ق 31

س,62131/,1فا8

 آ711

 ب 
 

 از یانتداس  : همه از ترناربهم 14

 (ع) نسح امام یاندگزن

 ،وریبص   

 ادرضمحم
 

- 7 ،دوم امام ،(ع) یلع نب نس  ح

 یبذهم هایداستان، انتداس - ق31

411ص,332/,231

 م
 

 ج ،ب 
 

یب غ 15 تان  : انآش   ر  های داس  

 نحس   امام یدگزن از دهزیرگب

 (ع) یبتجم

 ،یقدیص   

 طاووس
 

-31 ،دوم امام ،(ع) یلع نب نس ح

 یبذهم های، داستانانتداس -. ق 7

318ص,332/,231

 غ
 

 ب 
 

16 
 داریب نریاتهنت

 

 در،ص    یدیوح

 دیهم
 

 - 7 ،ومس  امام ،(ع) یلع نب نس ح

 یبذهم هایداستان ،انتاسد - ق61

463و,337/,231

 ت
 

 ج 
 

مام : انادگپ یدانزن 17  نس  ح ا

 (ع) ریگسع

 

 یلع ،یاسبع
 

 ام  ام ،(ع) ل  یع ب  ن نس   ح

 رعش، رعش -.ق 261 - 272،میازده

  14 رنق - یبذهم

238ع,3384/,231

 ز
 

 ،ال  ف 

 ب
 

18 
 (ع) نیسح امام

 

  ا،ین  دنرمنه

 لیاعماس
 

 - 4 ،ومس  امام ،(ع) یلع نب نیس ح

گذش    ت   -. ق 61 مه   س   ر ، نا

 یبذهمهای داستان

174ه.,337/,231

 الف
 

 ج ،ب 
 

 تش   هب از ایدی  هه 19

 ((ع)نیسحامام)

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 - 4 ،ومس  امام ،(ع) یلع نب نیس ح

 یبذهم رعرشعش -. ق61

س,62131/,1فا8

 ه711

 ب 
 

 :دنکیتآش رزودت یسک هچ 21

 نیس ح امام یانزندگ از یانتداس 

 (ع)

 ،وریبص   

 ادرضمحم
 

- 4 ،ومس  امما ،(ع) یلع نب نیس ح

 یبذهم  هایداستان، انتداس - ق61

411ص,337/,231

 چ
 

 ج ،ب 
 

 ( ع) یوسم رتضح و ادان ردم 21

The wise man and the 

prophet Musa 

 نیناسیانس ،خان
 

 ربامیپ ،یوسمانتداس - ربامیپ ر،ض خ

 اه هصق - رآنق انتداس - ودهی

 م712خ,136/,231
 

 ج ،ب 
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22 
 هوببحم ،یتهدای (ع) الیدان رتضح

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،الیدان

 اههصق

 434ه.,136/,231

 حد
 ب 

23 
 (ع) داود رتضح

  ا،ین  دنرمنه

 لیاعماس

 - رآنق انتداس    - ربیام پ داود،

 اههصق

174ه.,136/,231

 حد
 ج ،ب 

24 
 ودمحم ،یوسه (ع) داوود رتضح

 هصق - رآنق انتداس - ربامیپ داوود،

 اه

816ه.,136/,231

 دح
 ب 

25 
 (ع) بیعش رتضح

  ا،ین  دنرمنه

 لیاعماس

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،بیعش   

 اههصق

174ه.,136/,231

 ش ح
 ج ،ب 

26 
 زتع راد، یاینس (ع) حالص رتضح رتش

 هایداستان ، انتداس  - ربیامپ ،حالص 

 یبذهم

136س,136/,231

 ش
 ج ،ب 

27 
 (ع) حالص رتضح

  ا،ین  دنرمنه

 لیاعماس

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،حالص   

 اههصق

174ه.,136/,231

 ص ح
 ج ،ب 

28 
 رحس ،یاحیس بختخوش انوپچ

 - قرآن انتداس    - ربامیپ ،وتطال 

 اههصق

864س,136/,231

 چ
 ب 

29 
 (ع) رزیع رتضح

  ا،ینن  درمنه

 لیاعماس

 - رآنق انتداس    - ربیام پ ر،زیع

 اههصق

174ه.,136/,231

 ع ح
 ج ،ب 

31 
 مخ ردیغ نیرزمس هب رفس

 

 

 در،ص    یدیوح

 دیهم

 
 

لب   ابن بن لیع  ،اول  امام ،(ع) طا

 بات اث. ق 41 جرته از لبق 27

، انتداس    -خم دیرغ  تالفخ

 یلیخت هایداستان

463و,432/,231

 س

 
 

 ج 

 
 

31 
 ((ع) یلع امام) مترح مایه

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 ،اول امام ،(ع) بطال  یاب نب یلع

 رعش  -. ق 41 - رتجه از لبق 27

 یبذهم

س,62131/,1فا8

 مه711

 ب 
 

32 
 !المس مکشجنگ

 

 ،یوض   یع

 هومصعم
 

 27 ،اول امام ،(ع) بطال یابنبیلع

 یبذهم رعش  .ق4 1_جرته از بلق

 انودکک رعش

3ع,62131/,1فا8

 گ36

 ج ،ب 
 

مان هق 33  از یانتداس  : له حم ر

 (ع) یلع رتضح یاندگزن

 ،وریبص   

 درضامحم

لب   ابی نب یلع  ،اول امام ،(ع) طا

 -.ق 41 -جرت ه از لبق 27

411ص,331/,231

  ق
 ج ،ب 

 



     161 ...    و مذهبی کودکان )گروه سنّی ب( در های دینیکتابتصویری نشانداری 

  یبذهم هایداستان 

34 
 وگنخس باس

 

 مریم ،یماسق
 

 ،اول امام ،(ع) بطال  یاب نب یلع

 -.ق 41- رتجه از لبق 27

 یبذهم هایداستان

133ق,331/,231

 فال
 

 ب 
 

 (ع) ادجس امام الربک ارادگی 35

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 ،هارم چ امام ،(ع) نیس   ح بن لیع

 یبذهم رعرشعش -. ق 34 - 78

س,62131/,1فا8

 ی711

 ب 
 

 داجس   امام: یادن پدر نریابدتع 36

 (ع)

 

 یلع ،یاسبع
 

 ارمهچ امام ،(ع) نیس   ح بن لیع

 یبذهم رعش -. ق 34-78،

 ع238ع,334/,231
 

 ب
 

 ادیه امام :ایدن پدر  نتریریب غ 37

 (ع)

 

 یلع ،یاسبع
 

 212 ،مده امام ،(ع)دمحم نب یلع

 - یبذهم رعرش   عش    -.ق 234 -

  14رنق

238ع,3387/,231

 غ
 

 ،فال 

 ب
 

ش خ 38  یقنالیلع امام هدایت دیور

 (ع)

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

-234،دهم امام ،(ع) مدحم بن لیع

 یبذهم رعش - ق 212

س,62131/,1فا8

 ه.خ711

 ب 
 

39 
 ایدن ایآق نریتانربهم

 

 داوود ،انرییام
 

 امام ،(ع) ارض   ال یوس   م نب یلع

ها، کرامت-.ق217 -137 ،متش   ه

 یبذهمهایداستان

876الف ,331/,231

 م
 

 ج ،ب 
 

 (ع) ارض امام) تشهب از ایارهپ 41

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 ، متش  ه امام ،(ع) یوس  م نب یلع

 یبذهم رعرشعش -ق137-217

س,62131/,1فا8

 پ711

 ب 
 

41 
 وولوچک رزائ

 

 هژینم ،یانومدرت
 

 ،متش  ه امام ،(ع) یوس  م بن لیع

 رعرش   عش    -. ق217– 137

 یبذهم رعشانودکک

 ز477د,331/,231
 

 ،فال 

 ب
 

42 
 (س) هاطمف رتضح

 

  ا،یدننرمنه

 لیاعماس
 

 از لبق ؟ 17 ،(س) رازه هاطمف

شت    -. ق 11 - رتجه نامهسرگذ

 یبذهم هایداستان

174ه.,317/,231

 ح
 

 ج ،ب 
 

43 
 یلع ،یاسبع (ندی روعف) زیرارآماس ملق

  هایداس   تانانتداس    - ندی روعف

 یلیخت

238ع,4112/,231

 ق
 ج ،ب 

 ج ،ب 134و,141/,231 -اه همرجت -اه دهزیرگب -رآنق آرزو ور،پ یول :لسعینرییشهب 44
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 ب زییآم گررنعش-رآنورقصم  (انزبهسهبازقرآنیایهورهس)
 

 

 ارک دواح :رآنق نم تدوس 45

نی    و فظ ح  خوا ۀ ژوی) رو

 (یانتسدبشیپ انودکک

 دیجم ،یالمغ
 

 یوزش   آم ماینراه -رائتق -رآنق

 انودکک رعش   ( هدرس   م از بل ق)

 انودکک رایب زییآمگرن

12غ,13111/,231

 د3
 

 فال 
 

46 
 انشایههصق و رانبامیپ

 

 نیسح ،یتاحف
 

 -رانبی  امپی اههص   ق -قرآن 

 یبذهم هایداستان

222ف,136/,231

 پ
 

 ج ،ب 
 

47 
 رهطاه ند،زماین ابیمک اوگ

 حیوانات - ی قرآناههص  ق - قرآن

 انتداس -

863ن,136/,231

 گ
 ب 

48 
 رهطاه ند،ازمین انربهم گنهن

 اهوانیح - قرآنی اههص  ق - رآنق

 انتداس -
 ب  ن863ن,136/,231

49 
 دماح ،لولزغ (ع) یوسم رتضح

 ربامیپ ،یوس   می اههص   ق - قرآن

 انتداس - ودهی
 ب  مح41ز,136/,231

 The=  اهش   رانجادوگ  51

king's magicians 
 

 نیناسیانس ،خان
 

 ربامیپ ،یوس   می اههص   ق - رآنق

 انتداس - زاتجعم - ودهی

271خ,136/,231

 ج
 

 ج ،ب 
 

ن خ 51  The treasure= جگن ۀا

house 
 

 نیناسیانس ،خان
 

 ربامیپ ،یوس   می اههص   ق - رآنق

 انتداس - ارونق انتداس - ودهی

271خ,136/,231

 خ
 

 ج ،ب 
 

52 
 مریم ،یماسق هالزغب و یوسم

 ربامیپ ،(ع) یوس می اههص ق - قرآن

 انتداس -
 ب  م133ق,136/,231

53 
 رهطاه د،نازمین ربخ یب رگگ

س یی اههص ق - قرآن  - ربامیپ ،فو

 انتداس - اهوانیح - رآنق انتداس

863ن,136/,231

 گ
 ب 

54 
 اآرزوه رهش

 

 دیهم ،ویوسم
 

 امام ،(جع) نس   ح نب دمحم

 رعش    - -ق 233 ،دوازده  م

 انودکک رعش  تدویهم

842م,333/,231

 ش
 

 ،ال  ف 

 ب
 

 دولت رعش 55

 

 بیبح ،ظارین
 

 امام ،(جع) نس   ح نب دمحم

   تدویهم رعش  -ق 233 ،مدوازده

487ن,333/,231

 ش

 ،فال 

 ب



     161 ...    و مذهبی کودکان )گروه سنّی ب( در های دینیکتابتصویری نشانداری 

   انکودک رعش

56 
 راب تشپ دیورشخ

 

 دیهم ،ویوسم
 

 امام ،(جع) نس   ح نب دمحم

   دویتهم رعش  .ق 233 ،دوازدهم

 انودکک رعش

 خ842م,333/,231
 

 ،فال 

 ب
 

57 
 انهنپ رهم

 

 دیهم ،ویوسم
 

 امام ،(جع) نس   ح نب دمحم

   تدویهم رعش  .ق 233 ،دوازدهم

 انودکک رعش

 م842م,333/,231
 

 ،ال  ف 

 ب
 

58 
 زبس ظارتان

 

 دیهم ،ویوسم
 

 دوازدهم امام ،(جع) نس حندبمحم

 رعش        تدویهم رعش   .ق 233،

 انودکک

842م,333/,231

 الف
 

 ،فال 

 ب
 

59 
 بیبح  ،ظارین ورظه رهش

 رعش     تدویهرمعش    - ق 233

 انودکک

487ن,333/,231

 ش

 ،فال 

 ب

61 
 انزم امام اری

 

 ،اریریهش   

 یلدعمحم
 

 امام ،(جع) نس   ح بن م  دحم

 یبذهم رعش    -.ق 233 ،دوازدهم

 انودکک رعش

821ش,333/,231

 ی
 

 ،ال  ف 

 ب
 

 راقب امام :ایدن درپ نریتمالع 61

 (المسالهیلع)

 

 یلع ،یاسبع
 

مام  ،یلع نب دمحم -114 ،مجنپ ا

 یبذهم رعش -. ق 31

238ع,3332/,231

 ع
 

 ج ،ب 
 

 دمحم امام ،دانا و بود دهنش  خب 62

 (ع) راقب

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 31 ،مجنپ امام ،(ع) یلع نب دمحم

 یبذهم رعش -.ق 114 -

س,62131/,1فا8

 ب711

 ب 
 

مام ) ارهتس   نریتجوان  63  ا

 ((ع) یقدتمحم

 

 ،یس ونی یاهپس 

 یلعاسبع

 133 ،مهن امام ،(ع) یلع نب دمحم

 یبذهم رعش - ق221-

س,62131/,1فا8

 ج711

 ب 
 

 امام :ایدن درپ نریتدهنش  خب 64

 (ع) وادج

 

 یلع ،یاسبع
 

-221 ،مهن امام ،(ع)یلع نب دمحم

  14نرق - رعرشعش -.ق 133

238ع,3382/,231

 ب
 

 ،فال 

 ب
 

65 
 داخ ربامیپ نریآخ

 

 مریم ،یشالت
 

س  ربامیپ د،محم  لبق 37 ،(ص) الما

 رعش   ش   عر-.ق 11- رتجه از

 یبذهم

 آ241ت,37/,231
 

 ب 
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 :دنکیم ازیب ردم آن 66

 ربامیپ یدگزن از ظومنم ایهص ق

 (ص)

 رفعج ،مییراهاب
 

 بلق 37،الماس   ربامیپ ،(ص) دمحم

 رعش انودکک رعش -ق11 جرته از

 یبذهم

الف ,62131/,1فا8

 آ176
 

 ج ،ب 
 

ستان  :راحص  در یدگزن 67  یهایدا

 دمحم رتض  ح یاندگزن از

 انودکک رایب( ص)

 یانث ،انخ نیناث
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  بلق 37 ،الما

 - ق 11 - ج   رته از

 زییآمگرنانتداس

 ز276الف,37/,231
 

 ب 
 

 زا یهایداس  تان: هندیم هب رفس   68

( ص) دمحم رتض  ح یاندگزن

 انودکک رایب

 یانث ،انخ نیناث
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  بلق 37 ،الما

- ق 11 - ج   رته از

 زییآمگرننامهسرگذشت

276الف  ,37/,231

 س
 

 ب 
 

س  ،!خوانب 69  یوح نیتس خن انتدا

 ربامیپ نریآخ هب

 

 اازیش ،ینازل
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  بلق 37 ،الما

 نامهسرگذشت - ق 11 - جرته از

 ب131ن,37/,231
 

 ج ،ب 
 

 تقیقح ویجوتسج در 71

 

 یانث ،انخ نیناث
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  بلق 37 ،الما

 نامهسرگذشت - ق 11 - جرته از

 د276الف,37/,231
 

 ج ،ب 
 

 اهادش  پ) هش  بح هب رتاجهم 71

 (دنک یم کمک

 

 یانث ،انخ نیناث
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  بلق 37 ،الما

 -. ق 11 - ج   رته از

 نامهسرگذشت

 م276الف,37/,231
 

 ج ،ب 
 

 تمرح ربامیپ رتجه 72

 

 یانث ،انخ ننیاث
 

س  ربامیپ ،(ص) دمحم  لبق 37 ،الما

 رتجه -. ق 11 - رتجه از

 ه276الف,37/,231
 

 ج ،ب 
 

73 
 ارکتدرس انوپچ

 

دمح،میایاطبطب

 ارض
 

 بلق 37،الماس   ربامیپ ،(ص) دمحم

تان   .ق11-جرته از  های داس   

 یبذهم

 چ713ط,37/,231
 

 ب 
 

 از تای کح جنپ :یانربهم رامبیپ 74

 (ص) داخ رسول ایهیانربهم

 ،هریاب یدری ح

 ارضالمغ

 بلق 37،الماس   ربامیپ ،(ص) دمحم

 یبذهمهایداستان .ق11-جرته از

 پ331ح,37/,231
 

 ج ،ب 
 

75 
 هوببحم ،یتهدای (ع) یوسم رتضح

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،یوس   م

 اههصق

434ه.,136/,231

 م ح
 ب 

76 
 دماح ،لولزغ (ع) حالص رتضح

یامبر  ،یوس   م  ،رآنق انتداس    -پ

 زییآمگرنی اههصق

 ح41ز,136/,231

 ص
 ب 



     116 ...    و مذهبی کودکان )گروه سنّی ب( در های دینیکتابتصویری نشانداری 

77 
 یوسم رتضح

 

 مریم ،یشالت
 

 رعش    - ودهی ربامیپ ،یوس   م

 رعش - اه هصق - رآنقیبذهم

ت,136/,231
241

حم
 

 

 ب 
 

78 
 ازمن دیوح ،زادهیاشک ازمن ایهیدنیچ بازی تابک

216ک,737/,231

 ک
 ب 

79 
 ازمن و امعم ابتک

 ،زاده یاش   ک

 دیوح
 ااهمعم و هابازی – ازمن

216ک,737/,231

 ک
 ب 

 ج ،ب  ن661ح,737/,231 یبذهم هایداستانانتداس - مازن اورن ،ترسپ قح هترشف ازمن 81

81 
 (ع) وحن رتضح

 

 دماح ،وللزغ
 

 - رآنقانتداس    -ربامیپ ،نوح

 زییآمگرنی اههصق

 ح41ز,136/,231

 ن
 

 ب 
 

82 
 هوببحم ،یتهدای (ع) وحن رتضح

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،وحن

 اههصق

434ه.,136/,231

 ن ح
 ب 

83 
 ژهینم ،یعارف (ع) وحن رتضح

 هص  ق - رآنقانتداس   - ربامیپ ،وحن

 اه

ح163ع,136/,231

 ن
 ج ،ب 

84 
 یتشک نتاخس

 

 یام ر،آدی
 

س  - ربامیپ ،نوح  - وحن یتش کانتدا

 اههصق - رآنق انتداس

212آ,136/,231

 س
 

 فال 
 

 انمک نیگرن 85

 

 یام ر،آدی
 

س  - ربامیپ ،وحن  - وحن یتش ک انتدا

 اههصق - رآنق انتداس

 ر212آ,136/,231
 

 فال 
 

 ادوت ادوت 86

 

 یام ر،آدی
 

س  - ربامیپ ،نوح  - وحن یتش ک انتدا

 اههصق - رآنق انتداس

 د212آ,136/,231
 

 فال 
 

 بش لهچ و روز لهچ 87

 

 یام ر،آدی
 

س  - ربیامپ ،نوح  - وحن یتش ک انتدا

 اههصق - رآنق انتداس

 چ212آ,136/,231
 

 فال 
 

 اهوانیح یآیمردهگ 88

 

 یام ر،آدی
 

 - وحن یتش ک انتس دا – ربامیپ ،وحن

 اههصق - رآنق انتداس

 گ212آ,136/,231
 

 فال 
 

89 
 وحن رتضح

 

 مریم ،یشالت
 

 - رآنقیبذهم رعش    - ربیامپ ،نوح

 رعش - اههصق

241ت,136/,231

 نح
 

 ب 
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 (1از جدول ) ۳۴ردیف  اسب سخنگو، -1شکل 

 

91 
 ورااشع هصق زییآمگرن

 

 در،ص    یدیوح

 دیهم
 

 نب نیحس    انتداس    -الکرب ۀعواق

 -.ق 61- 4 ،ومس    امام ،(ع) یلع

 یزیآمگرن انتداس- ورااشع انتداس

436و,3374/,231

 ر
 

 ج ،ب 
 

91 
 ودمحم ،یوسه (ع) فوسی رتضح

 - رآنق انتداس   - ربامیپ ،فوس  ی

 اههصق

816ه.,136/,231

 ح
 ب 

92 
 هوببحم ،یتهدای (ع) سونی رتضح

 - رآنق انتداس    - ربامیپ ،سونی

 اههصق

434ه.,136/,231

 ی ح
 ب 

 (ع) سونی رتضح 93

 

 دماح ،وللزغ
 

 - رآنقانتداس    -ربامیپ ،سونی

 زییآمگارنههصق

 یح41ز,136/,231
 

 ب 
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 نشستن درحال
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 پرواز درحال بنفش+      * •   پروانه 3
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                زرد+      * •   هایگل 6

                قرمز+      * •   هایگل 1

 آبی+      * •   هایگل 8
               

              

                سبز+      * •   چمن 3

                سبز+      * •   تپه 11

 گرمسیری منطقۀ نخل+   *    •   درخت 11

12 

 خانه

 سمت)

 (راست

                بنفش+      • •  

                صورتی+      • •   خانه 17

14 

 خانه

 سمت)
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                بنفش+      • •  
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 + یال+سفید+   *    •   اسب 1

 باال سر+ دهنۀ

 آسمان به نگاه

                زرد+      * •   یال 2

                بنفش+      * •   دهنۀ 7

 نشستن درحال صورتی+      * •   پروانه 4

 گل روی
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 + یال+ سفید+      • •   اسب 1
 دهنۀ

 ایستاده

 پرواز درحال صورتی+      • •   هاپروانه 2
 اسب دور

 پرواز درحال زرد+      • •   هاپروانه 7
 اسب دور

 پرواز درحال آبی+      • •   ها پروانه 4
 اسب دور

 پرواز درحال بنفش+      • •   پروانه 3
 اسب دور

 پرواز رحالد بنفش+      * •   پروانه 3

                زرد+      * •   هایگل 6

                قرمز+      * •   هایگل 1

                آبی+      * •   هایگل 8

              

                سبز+      * •   چمن 3

                سبز+      * •   تپه 11

 گرمسیری منطقۀ نخل+   *    •   درخت 11

 خانه 12

 سمت)

 (راست

                بنفش+      • •  

                صورتی+      • •   خانه 17

 خانه 14

 سمت)

 (چپ

                بنفش+      • •  
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 گرمسیری منطقۀ زرد+   *    •   تپه 6

                نارنجی+      * •   هایگل 1

                قرمز+      * •   گل 8

                آبی+      * •   گل 3

                بنفش+      * •   گل 11

 گرمسیری منطقۀ نخل+      * •   هادرخت 11

 روز آبی+  *    •   آسمان 12

                خاکستری+     * •   هاسنگ 17

                درخت زیر+      * •   چمن 14
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1 

 مرد

 سمت)

 (راست

  •   *   

 + بنفش لباس +

 + غبغب+  گندهشکم

 شال + قدکوتاه

+  قرمز کاله + نارنجی

 ریش+  ایقهوه موی

 هایدندان+  ایقهوه

 افتاده دندان+  درشت

 دست+  گشاد دهان +

 ریز چشم + ریش به

 حرف حال در

 دربارۀ  زدن

 چیزی

2 

 مرد

 سمت)

 (چپ

  •   *   

 شال + قرمز لباس+ 

 و بنفش کاله+  آبی

+ زرد

 +الغردستان+ندقدبل

+ مشکی موی

+  درشت هایدندان

 دهان+  افتاده دندان

 ریز چشم + گشاد

 حرف حال در

 دربارۀ  زدن

 چیزی

                 بنفش+      * •   لباس 7

 گنده+ *     •   شکم 4
 و پرخور مرد

 کارکم

 گنده+ *     •   غبغب 3
 و پرخور مرد

 کارکم

                 کوتاه+   •   •   قد 6

                 نارنجی+     * •   شال 1

                 قرمز+     * •   کاله 8

                 ایقهوه+      * •   مو 3
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                 ایقهوه+      * •   ریش 11

 خنده درشت+  *     •   دندان 11

 نازیبا خندۀ افتاده+  *     •   دندان 12

 گشاد+ *     •   دهان 17
 همراه پرحرفی

 خنده با

 فکر در ریز+  *     •   چشم 14

 فکر در درهم+  *     •   ابرو 13

                 قرمز+      * •   لباس 16

                 بلند+   •   •   قد 11

                 آبی+     * •   شال 18

                 ردز و بنفش+     * •   کاله 13

                 مشکی+      * •   مو 21

 خنده درشت+  *     •   دندان 21

 نازیبا خندۀ افتاده+  *     •   دندان 22

 گشاد+ *     •   دهان 27
 همراه پرحرفی

 خنده با

 خورکم الغر+  *     •   دستان 24

 درفکر ریز+  *     •   چشم 23

 درفکر درهم+  *     •   ابرو 26

 نخل+  *     •   هادرخت 21
 منطقۀ

 گرمسیری

                 آبی+     * •   گل 28

 صورتی+      * •   پروانه 23
 نشستن حال در

 گل روی
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 زردبه رنگ+  *      *  انسان 1

+  چهره جای

+  سبز دستار

+  ایوهقه عبای

+  زین بر دست

 اسب بر سوار

 بر سوار معصوم امام

 اسب

 تصویرنکشیدنبه زرد رنگ+  *      •  صورت 2

 معصومین هرۀچ

 سادات سبز+  *      •  دستار 7

 دینی رهبر ایقهوه+  *     •   عبا 4

 یال + سفید +     • •   اسب 3

 +بنفش دهنۀ+ زرد

 یکی اسب صاحب

 است صومینمع از
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 پشت بر سوار

                 زرد+      * •   یال 6

                 بنفش+      * •   دهنۀ 1

 گرمسیری منطقۀ زرد+   *    •   تپه 8

 دور پرواز حال در زرد+      * •   هاپروانه 3

 مرد

 دور پرواز حال در آبی+      * •   پروانه 11

 اسب
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 اسب
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+  سبز دستار

 + ایقهوه عبای

 زین بر دست یک

 رو دست یک+ 

 سوار + آسمان یه

 خَم سر+  اسب بر

 + آبی پیراهن+ 

 در معصوم امام

 با صحبت حال

 اسب
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 صورتی شلوار

2 
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 ت
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+ زرد رنگ+ 

 خمیده

 به

 تصویرنکشیدن

 در و مهربان جهرۀ

 صحبت حال

 معصومین

 سادات سبز+  *      •  دستار 7

 دینی رهبر ایقهوه+  *     •   عبا 4

 آبی +     * •   پیراهن 3
               

  

 صورتی+      * •   شلوار 6
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 یال+سفید+

 بنفش دهنۀ+ زرد

 صاحب دست در
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 اسب صاحب
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1
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6 
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1

1 
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1
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 پرواز حال در زرد+      * •  

1

3 

هپروانه

 ا
 پرواز حال در آبی+      * •  

2

1 

هپروانه

 ا
 پرواز حال در صورتی+      * •  

2

1 
 پرواز حال در سبز+      * •   پروانه

2

2 
 قرمز+      * •   گل

               

  

2

7 
 آبی +     * •   گل

               

  

2
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 زرد+      * •   گل
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 *      *  انسان 1

 جای به زرد رنگ+ 

+  سبز دستار+  هچهر

 بر دست+  ایقهوه عبای

 + اسب بر سوار+  زین

 بندیپاپوش

 اسب بر سوار معصوم امام

 زرد رنگ+  *      *  صورت 2
 هرۀچ تصویرنکشیدنبه

 معصومین

 سادات سبز+  *      •  دستار 7

 دینی رهبر ایقهوه+  *     •   عبا 4

                 آبی +     * •   پیراهن 3

                 صورتی+      * •   شلوار 6

 قدیمی کفش بندی +  *    •   پاپوش 1

     • •   اسب 8

+  زرد یال + سفید +

 بر سوار+  بنفش دهنۀ

+  باال دوپا+  پشت

+  برآمده هایگوش

 زین+  آرام چشمانی

 از یکی اسب صاحب

 از اسب و است معصومین

 امنیت احساس حضورش

 .کندمی

 حرکت باال+  *    •   پا 3

 آرامش بستهنیمه+   *    •   چشم 11

                 صورتی +     • •   زین 11

                 زرد+      * •   یال 12

                 بنفش+      * •   دهنۀ 17

 هشیار تیز+  *    •   گوش 14

                 پا زیر+      * •   چمن 13

 مرد دور پرواز حال در زرد+      * •   پروانه 16
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 (9صفحة ) د11 جدول

ف
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 نمود

 نشانداری نشانه

 مصداق
 تفسیر

 
ین

ماد
ن

لی 
مای

ش
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ا
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عی 
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قعی
مو
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1 
 سمت)مرد

 (راست
  •   *   

 + بنفش لباس +

 + غبغب+  گندهشکم

 نارنجی شال + قدکوتاه

 موی+ قرمز کاله +

 ایقهوه ریش+  ایقهوه

+  درشت هایدندان+ 

 دهان + افتاده دندان

 + دهان به دست+  گشاد

 درشت چشم

 حرف حال در

 چیزی دربارۀ زدن

2 
 سمت) مرد

 (چپ
  •   *   

 آبی شال + قرمز لباس+ 

+ ردز و بنفش کاله+ 

 + الغر دستان + قدبلند

+  درشت هایدندان

 دهان+  افتاده دندان

 درشت چشم + گشاد

 حرف حال در

 چیزی دربارۀ زدن

                  بنفش+      * •   لباس 7

 و پرخور مرد گنده+ *     •   شکم 4

 اسب دور پرواز حال در آبی+      * •   هاپروانه 11

 اسب دور پرواز حال در صورتی+      * •   پروانه 18

 اسب دور پرواز حال در بنفش+      * •   پروانه 13

                 خاکستری+     * •   هاسنگ 21

 گرمسیری منطقۀ زرد+   *    •   تپه 21

                 سبز+     * •   برگ 22

                 سبز+     * •   زمین 27
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 کارکم

 گنده+ *     •   غبغب 3
 و پرخور مرد

 کارکم

                  کوتاه+   •   •   قد 6

                  نارنجی+     * •   شال 1

                  قرمز+     * •   کاله 8

                  ایقهوه+      * •   مو 3

                  ایقهوه+      * •   ریش 11

 خنده درشت+  *     •   دندان 11

 ازیبان خندۀ افتاده+  *     •   دندان 12

 گشاد + *     •   دهان 17
 با همراه پرحرفی

 خنده

 ترسیده درشت + *     •   چشم 14

 تعجب باال+  *     •   ابرو 13

                  قرمز+      * •   لباس 16

                  بلند +   •   •   قد 11

                  آبی +     * •   شال 18

                  زرد و بنفش +     * •   کاله 13

                  مشکی+      * •   مو 21

 خنده درشت+  *     •   دندان 21

 نازیبا خندۀ افتاده+  *     •   دندان 22

 گشاد+ *     •   دهان 27
 با همراه پرحرفی

 خنده

 خورکم الغر+  *     •   دستان 24

 دهترسی درشت+ *     •   چشم 23

 تعجب باال+  *     •   ابرو 26

 تعجب دهان به + *     •   دست 21

  *    •   اسب 28

+ دهنۀ+  یال + سفید+ 

+ باز دهان+ مستقیم نگاه

+ هم روی هادندان

 خشمگین
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 تیز هاگوش

                  زرد+      * •   یال 23

                  بنفش+      * •   دهنۀ 71

 هشیار تیز+  *    •   گوش 71

 عصباین هم روی+   *    •   دندان 72

 باز +  *    •   دهان 77
 حرف حال در

 زدن

 تعجب نارنجی + *       • هاعالمت 74

 تعجب سفید+  *       • قطره 73
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  *    •   اسب 1

+  یال+سفید+ 

 نگاه+ دهنه

 مانآس به مستقیم

+  باز دهان+ 

 + تیز هاگوش

 پراشک هاچشم

 خشمگین

 زرد+      * •   یال 2
                 

               

 بنفش+      * •   دهنۀ 7
                 

               

 هشیار تیز +  *    •   گوش 4

 باز +  *    •   دهان 6
 حرف حال در

 زدن

 نیاز و راز باال+   *    •   سر 1
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 باز+   *    •   دهان 8
 حرف حال در

 زدن

 ملتمس اشک+   *    •   چشم 3

 ملتمس آبی+   *    •   اشک 11

 روز آبی +  *    •   آسمان 11

 آسمان سفید +  *    •   ابر 12

  *     •  دوایر 17
 و زرد دایرۀ+ 

 نارنجی
 خورشید

 (11صفحة ) د1۲ جدول
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 نمود

 نشانداری نشانه
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1 

 مرد

 سمت)

 (چپ

  •   *   

 لباس +

 + غبغب+  بنفش

 + قرمز کاله

 هایدندان

 دهان+  درشت

 دست+  گشاد

 هبست چشم + باال

 افتادن حالر د

 زدن داد و
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2 
سم)مرد

 (راست ت
  •   *   

 قرمز لباس+ 

+  آبی شال +

+  بنفش کاله

 دستان + قدبلند

 هایدندان+  الغر

 دهان+  درشت

 چشم + گشاد

 باز پاها+  درشت

+  باال ابروها+ 

 باال دست

 افتادن حال در

 زدن داد و

 بنفش+      * •   لباس 7
             

    

 گنده+ *     •   غبغب 4
 و پرخور مرد

 کارکم

 قرمز+     * •   کاله 3
             

    

 داد درشت+  *     •   دندان 6

 داد گشاد + *     •   دهان 1

 ترسیده درشت + *     •   چشم 8

 تعجب باال+  *     •   ابرو 3

1

1 
 نافتاد حال در باال + *     •   دست

1

1 
 قرمز+      * •   لباس

             

    

1

2 
 بلند +   •   •   قد

             

    

1

7 
 آبی +     * •   شال

             

    

              و بنفش +     * •   کاله1
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     زرد 4

1

3 
 داد درشت+  *     •   دندان

1

6 
 ترسیده گشاد + *     •   دهان

1

1 
 خورکم الغر+  *     •   دستان

1

8 
 ترسیده درشت + *     •   چشم

1

3 
 تعجب باال+  *     •   ابرو

2

1 
 افتادن حال در باال + *     •   دست

2

1 
     * •   برگ

+  سبز+ 

 نخل

 کنندۀمخفی

 پاله

2

2 
     * •   چاله

 + گود +

 ایقهوه
 دام

2

7 
 خاکستری +     * •   هاسنگ

             

    

2

4 
 بیابان زرد+      * •   زمین

2

3 
  *    •   اسب

 + سفید+ 

+  دهنه+  یال

 هب مستقیم نگاه

 دهان+  آسمان

 تیز هاگوش+  باز

 جمع هاچشم +

 حال در

 خندیدن

2

6 
 زرد+      * •   یال

             

    

              بنفش+      * •   دهنۀ2



110        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

1                  

  

2

8 
 هشیار تیز+  *    •   گوش

2

3 
 باز+  *    •   دهان

 حال در

 خندیدن

7

1 
 مستقیم+   *    •   سر

 حال در

 کردننگاه

7

1 
 باز+   *    •   دهان

 حال در

 خندیدن

7

2 
 بسته+   *    •   چشم

 حال در

 خندیدن

7

7 
  *    •   خطوط

 به+ نازک+ 

 اطراف
 حرکت
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 (1) جدول از 7۳ ردیف ار،درستک چوپان -۲ شکل
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 (1) جدول از 91 ردیف عاشورا، هایقصه آمیزیرنگ -۳ شکل

      

      

      
 درشت هایچشم زرد، زمین آبی، آسمان نخل، درخت از است  عبارت کتاب سه  این در تصویری  مشترک  نمادهای

  منچ زین، عبا، دستتتار، تزیینی، هایدایره بستتته، خندان هایچشتتم تعجب، معنای به ریش به دستتت تعجب، عنایم به

سب، پیراهن،  شال،  سبز، ریش،  شیده درهم ابروهای گنده، شکم  ا   هایسنگ  الواردار، هایخانه ناراحتی، معنای به ک

  خورشتتید، معنای به تودرتو هایدایره عصتتومین،م چهرۀ پوشتتاندن تعجب، یا خنده معنی به باز هایدهان خاکستتتری،

 .گُل زدن،حرف هنگام هادست حرکت

 گیرینتیجه. ۶
شانگی  فرآیند تحلیل شانه  و ن صویری  ۲1۸ از مطالعه مورد هاین شان  نمود ت  سه  به نمودها مجموع، در که دهدمی ن

 :شوندمیتقسیم  دسته

شانه 1 شانداری،  نوع، که هایی( ن ست؛  مشخص  نمودها دیگر به هاآن بازنمایی و مصداخ، تفسیر   ن  نمود؛ 1۵شامل  ا

 .%۳یعنی 

شانه ۲ شانداری،  نوع، که هایی( ن صداخ،  ن سیر  م شخص  نمودها دیگر به هابازنمایی آن و تف ست  م ستگی  و نی  به ب
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 .%۳/۸نمود؛ یعنی ۳شامل  دارد؛ خواننده

شانه ۸ شانداری  و نوع که هایی( ن ست؛  معلوم هاآن ن سیر  یا صداخ م اما ا شانگی آن  نتیجه، در و ندارند تف  هافرآیند ن

 .%۲/۳۱یعنی  نمود؛ 1۱۱ شامل نیست؛ بسته

شانداری  از حاصل  نتایج اما صویری  ن  زیر قرار به 1۸۳۵ سال  در گروه همین مذهبی و دینی هایکتاب واژگانی و ت

 :بود

 بود. %1/۸۲ا به دیگر نمودها مشخص نبود، همصداخ، تفسیر و بازنمایی آن نشانداری، نوع، که هایی( نشانه1

 هب بستتتگی و نبود مشتتخص نمودها دیگر ها بهمصتتداخ، تفستتیر و بازنمایی آن نشتتانداری، نوع، که هایی( نشتتانه۲

 .بود %۱/۵۸داشت،  خواننده

شانه ۸ شانداری  و نوع که هایی( ن صداخ  اما بود؛ معلوم هاآن ن شتند   یا م سیر ندا شانگی فرآین نتیجه، در و تف  هاآن د ن

 .بود %۸/1۵نبود،  بسته

 :رسیممی این نتیجه به سال دو طی مورد، سه این مقایسۀ از

ا ها معلوم است؛ اما مصداخ یمصداخ، تفسیر و بازنمایی آن  نشانداری،  نوع، که هایینشانه  تعداد سال  یک با گذشت 

  نوع، که هایینشتتانه شتتود؛ اما تعدادبرابر زیاد می ۲/۱نیستتت،  ها بستتتهآن تفستتیر ندارند. در نتیجه، فرآیند نشتتانگی 

شانداری،  سیر و بازنمایی آن    ن صداخ، تف شخص  نمودها دیگر ها بهم ست  م ستگی  و نی کم  برابر1/1۵ دارد، خواننده به ب

شانه  تعداد و شود می شانداری،  نوع، که هایین سیر و بازنمایی آن   ن صداخ، تف ست،   م شخص نی   ۵/۵ها به دیگر نمودها م

 شود.برابر کم می

 

 دقیقی یرتفس یا مصداخ که است ایشدهشناخته و معلوم هایتعداد نشانه است،یافته افزایش  چهآن به عبارت دیگر،

ست  حالی در این .ندارند سالم  به مربوط مذهبی و دینی هایکتاب برابر ۳/۸۳ افزایش با 1۸۳۵ سال  در که ا شیع  و ا   ت

  یرهایتفستت براستتاس دیگر تشتتیع و استتالم به مربوط مذهبی و دینی هایدهد که کتابمیشتتانن هایافته .بودیم روروبه

شانه  از کودکان شخصی    شته   هان شنایی  و شناخت  مذهبی، مفاهیم تعمیق هدف به شوند؛ اما نمینو شانه  با آ  ینا هاین

 تفسیر  یا اخمصد  که پردازندمی ایشده تهشناخ ازپیش و معلوم هاینشانه  به پیش از بیش زیرا یابد؛نمی تدوین نیز زمینه

 .ندارد دقیقی

شانه  برابر ۲/۱افزایش  اما شانگی  فرآیند که هایین سته  هاآن ن ست  ب شانداری  به نتیجه، در و نی سته هم ن  ذهن در ایب

نده   نه،   رویۀ  این ستتتیر صتتتعودی دهد می نشتتتان انجامد،  نمی( کودک)خوان   و ماندگار    تفکری به  را کودک نابخردا

 نشانیب سطحی، بسیار مذهبی و دینی هاینشانه از ما کودکان هایاستنباط نتیجه، در و داد نخواهد سوخ  وجوگرجست 

 .خواهد بود گسسته و

 حوزۀ و داد خواهند دستتت از را خود تأثیرگذاری تدریجبه نشتتده،ریزیبرنامه تکرارهای با ای،کلیشتته هاینشتتانه
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 . خواهد ماند مصداخ و تفسیربی هاآن نمادشناسی

 

 اشد ب درآورده صدا  به مذهبی و دینی سرانجام بی بس هایینشانه  عنوان به را خطری زنگ مقاله، این ارائۀ امید است 

شده   و شیم متذکر   ومذهبی و دینی مفاهیم تعمیق یعنی دارند؛ عهده به که را سنگینی  وظیفۀ آن ما دینی هایکتاب که با

 ،پدیدآورندگان انگاریستتتهل و روزافزون و وافر دقتیبی واستتتطۀ به بلکه دهند؛نمیانجام  بیخوبه تنها نه را شتتتیعی

 .سازندمی و ساخته وارد ما کوکان مذهبی و دینی بر تفکر را بسیاری و جدی هایلطمه

 

 نامهکتاب
شانداری (1۸۳۳) هدیه. شریفی،  صاحبه،  ه،مقال: دینی هنر و ادبیات دربارۀ. کودکان دینی هایکتاب . ن (،  ۲) نظر، و نقد م

1۱۵-1۳۳.



 

 های شعری در ادبیات کودک و نوجوانتجلی مفاهیم قرآنی در نیایش
 

 1فریبا شمسی

 ۲سید محمد امیری
 چکیده

ویژه ادبیات کودک و نوجوان نقش مهمی در تعلیم و تربیت و همچنین، ادبیات فارسی و به

ش بررسی تجلی مفاهیم قرآنی در آموزش مفاهیم دینی و معنوی دارد. هدف این پژوه

های های شعری کودکان و نوجوانان و نقش آن در آموزش مفاهیم دینی به این گروهنیایش

سنّی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی دو کتاب شعر کودک 

 و یا تو خوبیخداهای و دو کتاب شعر نوجوان با نام شعر دعاو  آسمان را بنویسهای به نام

پرداخته و تمامی نمودهای قرآنی و معنوی را در آن مشخص کرده  پله تا مالقات خداپله

مفاهیم  سال متأثر ازدهد که ادبیات کودک نیز مانند ادبیات بزر است. نتایج پژوهش نشان می

نی، اشود که به اثرپذیری واژگهای مختلف متجلی میقرآنی است و این تأثیرپذیری به شیوه

ی و ترجمه گیرشود. در اثرپذیری واژگانی شاعر با وامای، تلمیحی و تصویری تقسیم میگزاره

و  ای با اقتباسدهد و در اثرپذیری گزارهو برآیندسازی از مفاهیم قرآنی شعرش را زینت می

ه ی و همرابنیاد -ای الهامیتضمین و حل و تحلیل و در اثرپذیری تلمیحی با استفاده از نکته

ایی هدارد. در اثرپذیری تصویری با استفاده از آرایهای، خواننده را به کندوکاو وامیبا نشانه

 آراید. همچنین، این نتایج نقشمثل کنایه و تشخیص و تشبیه و اغراخ و تلمیح، سخن را می
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 . مقدمه1

که    قرآن کریمگردد و آموزش شتتتک بخش عمدۀ تاریخ مّدون ادبیات کودک به مستتتألۀ آموزش برمی       بی

 دربردارندۀ مفاهیم با ارزش انسانی است نیز در رأس آن قرار دارد.

آموزش و پرورش به شکل غیررسمی در خانه و اجتماع و اغلب به وسیلۀ والدین و اطرافیان شخص            

پذیرد و به طور رستتمی بر عهدۀ کودکستتتان، دبستتتان وغیره استتت. وقتی تأثیر این دو را بررستتی و انجام می

سه کنیم، می  س    مقای سمی( کمتر در تغییر مطلوب رفتار مؤثر ا ستقیم )ر ستقیم    ت تا روشبینیم که روش م غیرم

استتت که امروزه بیش از هر  « ادبیات کودکان»)غیررستتمی(؛ از جمله وستتایل آموزش و پرورش غیرمستتتقیم، 

   (.۱۱-۱۳: 1۸۳۱نژاد، زمان دیگر مورد توجه مربیان است )شعاری

اه، ودآگاز دیرباز ادیبان و شتتاعران به اثربخشتتی قرآن در کالم خویش پی برده بودند و آگاهانه و گاه ناخ  

 کردند.  کالم خویش را به آن مزیّن می

شینۀ بهره         سی؛ یعنی       پی شعر فار سی از قرآن و حدیث به آغاز پیدایی  سخنوران پار گیری و اثرپذیری 

سوم می  نیمه سدۀ  شعر فارسی، به      های  ای  های از پدیدهویژه پیوند آن با پارهرسد. با گذشت زمان و گسترش 

ستو  شی          فرهنگی که پیوند ا ستر سی گ شعر فار شتند، زمینۀ تجّلی قرآن در  ار و نزدیکی با قرآن و حدیث دا

سده    سرانجام، در  شتم به روزافزون یافت و  ستگو،      مثنوی موالناویژه در های هفتم و ه سید )را به اوج خود ر

1۸۳۵ : ۳-۱.) 

ا  هها و نیایشدر قصتته خصتتوصاین تأثیر تا امروز نیز ادامه دارد و تجلی در ادبیات کودک و نوجوان، به 

 بسیار چشمگیر است.

 . بیان مسأله۲

طلبند و با یک برنامۀ دقیق  ای را میترین عناصتتر یک اجتماع توجه ویژهکودکان و نوجوانان به عنوان مهم

شته     ها آموخت. ادبیات نیز میترین مفاهیم را به آنتوان باارزشو منظم، می سهم مهمی در این فرآیند دا تواند 

شعر کودک هم   با شفاف، تجلی   چون آینهشد؛  شن و  ست که ارتباط با خدا و     ای رو شمندی ا ضامین ارز گاه م

مندی هنرمندانه از قرآن  گیرد. شتتتاعران کودک و نوجوان با بهرهرازونیاز با وی بخش مهمی از آن را در بر می

ی  ها را با روح قرآنی از آن، این نیایشاند و هر جا که شده، با اثرپذیر گونه اشعار داشته  کردن اینسعی در غنی 

ای برای خداشتتناستتی و مفاهیم دینی در ادبیات کودک و  اند. در این پژوهش، ضتتمن ارائۀ مقدمهعجین کرده

شعرکودک به نام  سمان را بنویس   هاینوجوان، با انتخاب دو کتاب  ز  اشعر دعا  و « شاهد »از جعفر ابراهیمی آ
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شعر نو    شاعران و دو کتاب  شاعران به  خدایا تو خوبی،  وپله تا خدا پلههای جوان به نامگروه  هر دو از گروه 

نۀ شتتتعر کودک و نوجوان و جستتتت   فاهیم قرآنی و معنوی موجود در آن عنوان نمو به انواع     وجوی م ها، 

پردازیم تا نقش تأثیرگذار شعر کودک را در جهت شناخت قرآن برای دیگر  تأثیرپذیری شعر کودک از قرآن می

 اعران و محققان عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان آشکار کنیم.ش

 . پیشینة پژوهش۳

در زمینۀ تأثیرپذیری ادبیات فارستتتی از قرآن، تحقیقات تقریبًا جامع و کاملی صتتتورت گرفته و در کتاب         

سی،    شعر فار ست؛عالوه بر این، تأثیر قرآن بر      تجلی قرآن و حدیث در  شده ا سی  شتر این موارد برر  تقریباً بی

ها و مقاالت مختلف بررسی شده است. در    شعر اکثر شاعران؛ مثل مولوی، سنایی، حافظ، سعدی نیز در کتاب    

هایی صتتتورت گرفته که از     های اخیر، پژوهش در ستتتال قرآنمورد ارتباط ادبیات کودک و نوجوان با دین و    

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها میجملۀ این پژوهش

سی بازتاب م . 1 سالم و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان دهۀ برر شهرام پوردنیا      ۳۱فاهیم تربیتی ا شتۀ  نو

شد(     )پایان سی ار شنا ستان   . »۲نامۀ کار سی دا . ۸از مریم غزالی « های دینی در آیینۀ کودک و نوجواننقد و برر

ستان »مقالۀ شر تحلیل محتوا و نقد دا سال   های دینی منت از  « 1۸۳۵-1۸۳۱هایشده برای کودکان و نوجوانان در 

« به بعد1۸۵۳مدار ادبیات کودکان ایران ازنویستتندگان قرآن». اثر چهارم، پژوهشتتی با عنوان ۵مهدی محمدی 

ضمن پرداختن به ویژگی       سنده  ست که نوی شتۀ محمود جباری ا ها و مفاهیم خاص این دوره، افرادی نظیر  نو

ه قاسم نیا را به عنوان فعاالن این عرصه معرفی  دوست، شکورحمان احمدی، مصطفی نادر ابراهیمی، احمدرضا

کرده استتتت؛ اما پژوهش جامع و مستتتتقلی که نقش قرآن و تأثیرپذیری شتتتعر کودک و نوجوان را از آن در  

 باشد، تا کنون انجام نشده است.های این گروه سنّی بررسی کردهنیایش

 . مفهوم نیایش و راز و نیاز و دعا۴

ستایش نیز معنا       دعا،آفری»نیایش به معنی  ضرع و زاری کنند، عبادت، دعا و  شد که از روی ت ن و دعایی با

وگوی پنهانی و نیاز به مرکب از راز به معنی گفت»های رازونیاز (. این واژه گاه با واژه1۸۳۸)دهخدا، « دهدمی

در یک    (1۸۳۸)دهخدا،  « معنی خواهش و تمنا؛به معنی ستتتِر و حاجت خویش را با محبوب در میان نهادن        

گفتن با خدا و معبود از  شتتود که همان ستتخنرفته، یک تصتتویر از آن گرفته میهمرود و رویمعنی به کار می

 روی عشق و محبت است.

 . اهمیت نیایش و راز و نیاز برای کودکان  ۵

  ای هستیم؛ همان احساس خویشاوندی که باعث تقویت حس   شده ها از ابتدای خلقت به دنبال گمما انسان 
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شود و همین عامل مهم است که باعث نیایش و رازونیاز ما با یک مفهوم و معنای عالی و برتر    امنیت در ما می

شتر از بزر       شاید حتی بی ست. کودکان  با  ها به دنبال امنیتی درونی وکنند. آنساالن این حس را تجربه می ا

از   ساالن و با تبعیت کنند و مانند بزر می ناپذیر، آن را درون خود احساس استفاده از یک نیروی ذاتی وصف  

طوا من  ال تقن»شتتتوند و همان تعبیر توانند تکیه کنند و از او ناامید نمی  دانند که به نیرویی ماورایی می    ها می آن

 کنند.(را در عمق جانشان حس می۵۸)زمر:« رحمه ا)

ساسی خالخ است و به میزانی که برای     ماند. هر دعایی، هر فکری و هر احهیچ دعایی بدون پاسخ نمی     

دانی  چه باید بتو واقعی باشتتد و جدی تلقی شتتود، به همان شتتدت در تجربه به تو تبلور پیدا خواهد کرد...آن

به آن می       داد که در واقع،   « فکر نگهبان »توان عنوانِ این استتتت که همواره فکری در پس فکر ماستتتت که 

 (.۵۵-۵۵: 1۸۳۳کنندۀ فکر است )دونالد والش، کنترل

خوانند و اطمینان خاطری که  کودکان و نوجوانان به دلیل پاکی و صداقت، خدا را بدون ترس و شک می    

ست:    در آن ست، تبلور این آیه ا صیر »ها دا  پس بدانید که البته خ« »فاعلمو ان ا) موالکم نعم المولی و نعم الن

ست     ست که بهترین یار و یاور ا شما شمن تو؛ یعنی     . »(۵۱)انفال: « یار  سبت به نتیجۀ امور، باالترین د شک ن

شک         شتن، به پروردگار  شک دا سبت به نتیجۀ چیزی  ست؛ چون ن ست و اگر تو ب   ترس را آفریده ا شتن ا ه دا

 (.۵۳: 1۸۳۳خداوند شک داشته باشی، باید تمام عمرت را در گناه و ترس به سر ببری )دونالد والش، 

وخته و در آیات بستتیاری ما را به رازونیاز و دعاکردن توصتتیه کرده استتت:  خداوند خود نیایش را به ما آم

ستجب لکم » ستجیبوا لی و   ( »۱۱)غافر: « ادعونی ا سألک عبادی عنی فانّی قریب اجیب دعوه اذا دعان فلی و اذا 

 (.1۳۱)بقره: « لیؤمنوا بی لعلّهم یرشدون

 . ادبیات کودک و نوجوان۶

 و نوجوان. تاریخ ادبیات دینی کودک 1. ۶

یکی از موضوعات اصلی ادبیات،آموزش است که هرچند به صورت مستقیم به نام کودکان نوشته نشده؛           

صلی    صلی آن کودک و ا شناخت     اما مخاطب ا ضوع این نوع ادبیات نیز امور اخالقی و پند و اندرز و  ترین مو

 خداوند است.
استتتت که در قرن پنجم به وستتتیلۀ     نامه   قابوس اب های کهن که صتتتراحتاً به آموزش پرداخته، کت      یکی از کتاب    

تایش  در س »و باب دوم « در شناخت ایزد تعالی »شاه نوشته که باب اول آن   برای اندرز به پسرش گیالن « عنصرالمعالی »

لولد االدب الوجیز لشود؛ در قرن هفتم  آموزشی بیشتر می  های اخالقیهای بعدی کتاباست و پس از آن در قرن «پیامبر

اندرز بود و خواجه نصتتیر طوستتی آن را از عربی به فارستتی برگرداند و احتماالً از   ۵۱تألیف شتتد که شتتامل غیرالصتت
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لستان  گو دمنه وکلیله های عالی این گونۀ ادبی راتوان نمونههای فارسی پهلوی پیش از اسالم است. پس از آن میرساله

روردگار و مدح پیامبر اختصاص دارد و از مراجع مهم آموزش ها به ستایش پهایی از این کتابدانست که بخشسعدی 

 (.1۱: 1۸۱۵اند )کاشفی خوانساری، های متمادی بارها مورد بازنویسی قرار گرفتهکودکان است که طی سال

سیاری     خانهدانیم، در مکتبگونه که میهمان شت و در ب های قدیم، خواندن قرآن در رأس آموزش قرار دا

ص  شان، به  لی موافقت خانوادهموارد، دلیل ا سوادآموزی فرزندان   سفارش »ویژه دختران، خواندن قرآن بود. ها با 

ساختار روانی و تأثیر کالم قرآن در   بزرگان و فقیهان به آموزش قرآن بیش از هر نوع آموزش دیگری، پایه در 

شت. همگان بر این باور بودند که قرآن از نفوذ الزم بر  ای پرورش بهینۀ روانی کودک  روحیه و روان کودک دا

   (.۲1: 1۸۳۲)محمدی و قایینی، « برخوردار است

 . شعر کودک و خداشناسی۲. ۶

عر  شتتویژه ستتاالن برای پرورش دینی و قرآنی کودکان و نوجوانان ادبیات و بهیکی از ابزارهای مهم بزر 

 است.

از   های دینی و قرآنیگویی به پرستتشخویژه پاستتاهمیت استتتفاده از هنر در حوزۀ تعلیم و تربیت و به     

شود؛ قالب شعر برای کودکان بسیار     انگیزی در مخاطب میهای هنری باعث شوخ این جهت است که جذابیت 

اند؛ به عنوان نمونه، شعر  جذاب و دلنشین است و شاعران ما اشعار فراوانی در حوزۀ اخالخ و آموزش سروده     

 و با زبانی ساده سروده شده است:« العملعمل و عکس»که در تبیین قانون «جعفر ابراهیمی»

 
 دویدممن در کمرکش کوه خوشحال می

 وقتی که ایستادم، دیگر صدا نیامد

 های انبوهدویدم، برسنگوقتی که می

 مثل صدا و کوه است، اعمال ما و دنیا

 

 ناگاه در دل کوه صدای پا شنیدم  

 همراه نالۀ باد، صدای پا نیامد

 شنیدم از کوهود را، من میصدای پای خ

 آید به سوی ما باز، هر کار زشت و زیبا

 (.۲۵-۲۳: 1۸۱۱)حیدری ابهری،         

 

شعر از نظر مفهومی از آیۀ )  صلت:   ۵۱این  سورۀ ف ساء فعلیها    »(  سه و من  صالحاً فلنف کسی که   « »من عمل 

  ، اقتباس«شتن بدی کرده است  عمل صالحی انجام دهد، سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند، به خوی   

 شده است.
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 . رابطة کودک و خدا۳. ۶

ها اغلب یک ستتؤال مهم در مورد خالق دارند؛ خدا کیستتت و کجاستتت؟ بعضتتی از پدر و مادرها در  بچه

 کنند.ای فرزندانشان را از سر خود باز میهای کلیشهمانند و یا با جوابها یا درمیپاسخ به این سؤال

شعر زیر ا   شهود      « آبادیپروین دولت»ز در  شتر مفاهیم قرآنی فوخ نیز م سؤال، تقریباً بی عالوه بر طرح این 

 است:     
 به مادر گفتم آخر این خدا کیست

 نماز صبحگاهت را شنیدم

 فرزند گفت مادر آهسته من به

 است نهان گل وبویرنگ در خدا

 فرزند است نیکی و پاکی در

 

 ستکه هم در خانۀ ما هست و هم نی 

 تورا دیدم خدایت را ندیدم 

 خدا را در دل خود جوی یک چند

 است نشان او از وگل باغ و بهار

 خداوند هاروشنایی در بود

 (.۵۵: 1۸۱1)پوروهاب،                  

 

ال  گردد؛ این تصویرسازی باید با کم تصویری که انسان از خدا دارد، به طور مستقیم به دوران کودکی برمی   

شان       احتیاط و ست. نباید به بهانۀ ن شد و نهایت لطافت را در آن به کار ب سواس با دگی،  های زندادن واقعیتو

 ها کنیم.ای خشن از دنیا به کودک نشان دهیم و در پی آن مجازات و کیفر الهی را وارد دنیای آنچهره

ای نخستتتت زندگیمان    ه ای استتتت که در ستتتال هرکدام از ما مفهومی از خدا داریم که بر پایۀ تجربه           

شته  صویر می      دا شنده را به ت شند، خدایی مهربان و بخ شقانه برخورد کرده با شیم و بر ایم. اگر با ما عا عکس،  ک

شند، خدای مجازات  ست. ممکن    اگر با قدرت و کیفر زندگی ما را کنترل کرده با شکل گرفته ا گر در ذهنمان 

ینمان در دوران کودکی تجربه کرده باشتتتیم؛ آن    توجهی، عدم عالقه و حتی خشتتتونت را از والد    استتتت بی

  چه در کتاب آستتمانیتوجهی یا خشتتونت در آینده به بنیادی برای مفهومی از خدایی ناقص و به غیر از آنبی

 (.  11۸: 1۸۳۵شود )مورگن تیلر، آمده است، تبدیل می

 . شناساندن خدا به کودک و نوجوان۴. ۶

کنند، هرچند ممکن استتت نتوانند آن را به ی ماورایی را حس میوجوگرند و نیاز به قدرتکودکان جستتت

دهد، ستتعی کنید برای آموزش  جا که یادگیری همیشتتگی استتت و در هر مکانی روی می زبان بیاورند. از آن

ستی و    سبی فراهم کنید. تجربیاتی که کودک در زمینۀ مفاهیمی چون خوبی، را فرزندتان دربارۀ خدا، محیط منا

 (.۵۱-۵۳: 1۸۳۸دهد )یاب، ، خداشناسی او را شکل میزیبایی دارد
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ترین عامل: پدر و مادر، دستتتۀ دوم: طبقات اجتماع که  عامالن تربیت ستته دستتته اند: دستتتۀ اول و مهم   

ها معلم و در مراحل بعدی خویشاوندان هستند. دستۀ سوم: عوامل خارجی از قبیل وسایل ارتباط       ترین آنمهم

 (.  ۵۸-۵۵: 1۸۳۵ر، جمعی غیره )مورگن تیل

 . الگوپذیری کودک از پدر و مادر۵. ۶

شان از دیگران به  شناخت خداوند از آن  خصوص پدر و مادر الگو می کودکان در تمامی رفتارهای گیرند که 

یاد  شناسد. آنان نام خدا را با احترام  انسان برای نخستین بار خدا را به وسیلۀ والدین خود می   »مستثنی نیست.   

اهند،  خوگونه که از پدر خود میجویند. احتیاجات کودکانۀ خود را همانو اطفال نیز بدیشان تأسی می کنندمی

 (.1۲۵: 1۸۱۲)کلوور مونسما، « کنند...با سادگی و صفای تمام از خدا مسألت می

.زمانی که او را در دعاکردن را زود شتتروع کنید. از لحظۀ تولد و پیش از آن به همراه و برای فرزندتان دعا کنید..   

دهید، دعایی کودکانه بر باالی ستترش بخوانید یا یک دو جمله صتتحبت از ته قلب با خداوند به آن رختخواب قرار می

ها آن را درک کند )مورگن تیلر،  قدری برای فرزندتان ستتاده کنید که با گذشتتت ماه اضتتافه کنید؛ اما این جمالت را به

1۸۳۵ :۳۳.) 

 مشاهده کنید:« افسانه شعبان نژاد»ری را در شعر پذینمونۀ این الگو

 

 متتتن آرزو دارم کتتته روزی

گوشتتتته   نم آرام     در  ی بنشتتتت  ای 
 

 متثتتل پتتدر قترآن بتختوانتم     

نم    از قصتتتته خوا ب  هتتای آن 
 

 
 (1۱۵: 1۸۱1)پوروهاب ، 
  

گونه کتب متنوع  های آستتمانی را وارد زندگی خود کنید. معموالً اینبرای رشتتد معنوی فرزندتان کتاب   

شما               ه ستند که  صادی، عبادات فردی ه صول اخالقی و اقت ستان، ا شعر، دا ضوعاتی چون  ستند و حاوی مو

ضوعات را انتخاب کنید. باید کتاب    می سنّی فرزندتان، مو شرایط  سمانی را به گ توانید با توجه به  ای  ونههای آ

 (.۳۱-۳۸: 1۸۳۸،جذاب به فرزندتان معرفی کنید و در حفظ آیات کاربردی به او کمک کنید )یاب

 . تجلی مفاهیم قرآنی در شعر کودک و نوجوان۶. ۶

 های اثرپذیریها و گونه. شیوه1. ۶. ۶

ار  ها، وامدها و ترکیبای از واژهکارگیری پارهدراین شتتیوۀ اثرپذیری، شتتاعر در به( اثرپذیری واژگانی: 1

ه ریشۀ قرآنی دارد و مستقیم یا غیرمستقیم  آورد کهایی را در شعر خویش میها و ترکیبقرآن است؛ یعنی واژه

سازی  گیری، ترجمه و برآینداند که به سه شیوۀ وامتوسط خود شاعر یا دیگران به زبان و ادب فارسی راه یافته
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 (.1۵: 1۸۳۱پذیر است )راستگو، بخش

یا با   ه دگرگونیگونهیچدر این شتتیوه، واژه یا ترکیبی قرآنی با همان ستتاختار عربی خود، بیگیری: ( وام۲

ابد  یآنکه ستتاختار عربیِ آن آستتیب ببیند، به زبان و ادب فارستتی راه می   اندک دگرگونی لفظی یا معنوی، بی

 (.1۱)همان: 

شود و دلیل آن هم آشنایی بیشتر این گروه سنّی با       این گونۀ وام گیری بیشتر در اشعار نوجوانان یافت می  

  «توحید»به کاربرد واژۀ قرآنیِ « جعفر ابراهیمی»ستتت. در شتتعر زیر از های دینی و قرآنی الغات عربی و واژه

 دقت کنید:

 من از درخت سبز توحید چیدم هزاران غنچه و گل

 

 است: «التّین»برگرفته از آیۀ اول سورۀ مبارکۀ « زیتون»و « والتین»نیز « محمد پوروهاب»در بیت زیر از 

 پیچید در دلم عاشقانه می بوی والتین و بوی زیتونش

 

رد  گیشتتدۀ واژه یا ترکیبی قرآنی بهره می: در این شتتیوه، شتتاعر از گردانیدۀ فارستتی یا فارستتی ترجمه( ۸

 (.  1۳: 1۸۳۱)راستگو، 

صالحی ترجمۀ عبارت       سا  شعر زیر از آتو ستجب لکم »در  شما را « »ادعونی ا   «بخوانید مرا تا اجابت کنم 

 ( منعکس است:۱۱)غافر: 

 ای مرا بخوانچون خود تو گفته زنم    یمن همیشه با تو حرف م

بستتم ا)  »ترجمۀ مستتتقیمی از « خداوند بخشتتندۀ مهربان»نیز عبارت « محمود پوروهاب»در شتتعر زیر از 

 است: -جز سورۀ برائت-ها سرآغاز تمام سوره« »الرحمن الرحیم

 ختتداونتتد بخشتتتنتتدۀ مهربتتان      به نام خداوند رنگین کمان                       
 

سازی:   (۵ شیوه، واژه یا ترکیبی بی برآیند شد،    در این  صورت واژه یا ترکیب در قرآن آمده با آنکه خود به 

ی  اشود؛ به دیگر سخن، چنین واژه یا ترکیبی برآیند و فرآورده  بر پایۀ مضمون آیه یا داستانی قرآنی ساخته می   

صفات خداوند در همین        سما و  سیاری از ا ست از آیه؛ آوردن ب سته جای می ا ستگو،  د -1۳: 1۸۳۱گیرند )را

1۳.) 

کاررفته در قرآن یاد شده   صدوهفتادوپنج اسم و صفتِ به   از حدود یک نامۀ موضوعی قرآن کریم فرهنگدر
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 د:  شوهایی بسنده میجا به ذکر نمونههای کودکانه به کار رفته است. در اینها در نیایشکه بسیاری از آن

 (.۸۵)نور: « و االرضا) نور السموات »نور: 

  بعد در باغ نماز، گل بچین راه برو

 

    یا که در جادۀ نو، به سوی ماه برو 

 (۸: 1۸۳۳، «شاهد»)ابراهیمی

 (.11۵)مائده: « دهندگانیتو بهترین روزی« »و انت خیر الرزاقین: »بودن خدارزاق

 نمودار گشته است: ، این صفت به این شکل«ملیحه مهرپرور»در نیایش نوجوانانۀ زیر از 

 ای شروع اقاقی، ای سرآغاز باران

 

 ی آب، آفرینندۀ نان تۀ آبتقبل

 (۵۳: 1۸۱1)پوروهاب، 

 

 ید:مشاهده کن« شکوه قاسم نیا»تفاوت بیان و نگاه کودکانه را نسبت به نوجوان در مورد همین صفت از 
 خوادخدا جونم دلم می

 یواش با تو حرف بزنم

 بگم خدا خدا خدا

 ام بابام زود بخرهخومی

 بین من و خودت باشه

 

 مثل مامان دعا کن 

 اسم تو رو صدا کنم

 خواددلم یه کفش نو می

 کفشای آبی رو برام

 خوامکه من چی گفتم، چی می

 (.1۱: 1۸۳۱)طباطبایی،                   

 «ر لیقولن ا)...و لئن سألتهم من خلق السموات و االرض و سخّر الشمس و القم    »خدا خالق مطلق است:  

ند  یقین جواب دهها و زمین را که آفریده و خورشید را مسخر فرمان کیست، به   و اگر از ایشان بپرسی آسمان   »

 (.۱1)عنکبوت: « که خدا آفریده...

 شود:  با ترجمۀ محمود کیانوش دیده می« ادیث کینگ، شاعر انگلیسی»این مفهوم در شعر 
 م تدانی را از تو میتتلگجم هرچه بود و هست و خواهد بود

 (1۵1: 1۸۱1)پوروهاب،       

: صفت مهربانی برای خدا و داشتن عشق و محبت، بیشترین کاربرد را در شعر کودکان و      مهربانی خداوند

شاره شده است. به شعر زیر از          شعار به این صفت خدا ا «  نژادانافسانه شعب  »نوجوانان دارد و تقریبًا در بیشتر ا

 دقت کنید:
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 تر از بابامهربان، تر از مادرمهربان

 ها، با دو بال پروانهتر از گلمهربان

 تر از خورشید با گل و زمینی تومهربان

 

 ها تر از آبی، با تمام ماهیمهربان 

 تر از باران، با درخت و با دانهمهربان

 ترینی توتو خدا، خدا هستی، مهربان

 (.۲۸: 1۸۳۱)طباطبایی،                   
 

شعار جلوه   سیاری آن را مهربان     ۵۸ای زیبا از آیۀ )این ا ست که ب سورۀ زمر ا ساب   (  ترین آیۀ قرآن به ح

 آورند: می

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمه ا) ان ا) یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور    »   

سرا   بدان بندگان که )به« »الرحیم صیان( ا ف بر نفس خود کردند، بگو هرگز از رحمت )نامنتهای( خدا ناامید  ع

 (.  ۵۸)زمر:« مباشید؛ البته خدا همۀ گناهان شما خواهد بخشید که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است

  «کنندۀ )شنوندۀ( دعاهمانا تویی مستجاب« »انک سمیع الدعاء : »کنندۀ دعاستخداوند شنونده و مستجاب

 (.۸۳ن: )آل عمرا

شعر کودک، باور عمیقی وجود دارد که خداوند هیچ  شعر کودکانۀ   گاه طالب خویش را رد نمیدر  کند. به 

 دقت کنید:« نژادافسانه شعبان»زیر از
 متتتادربتتتزر  دعتتتا کتتترد   

 از آستتتتتتمتتتتون دوبتتتتاره 

 دعتتاش بتته آستتتتمتتون رفتتت   

 بتتتارونِ جتتتر جتتتر اومتتتد  

 

 کتته بتتاد و بتتارون بتتیتتاد    

 دون بتتتیتتتادبتتتارونِ دون

 ختتبتتر شتتتتد ابتتر ستتتتیتتاه  

 بتتاغتتچتتۀ ختتونتته تتتر شتتتتد 

 (.1۱: 1۸۱۸)گروه شاعران،     

 ای( اثرپذیری گزاره۵

ضمین:   هیچ  ای یعنی عبارتی قرآنی را با همان ستتاختار عربی، بیدر این شتتیوه، گوینده، گزارهاقتباس و ت

ضمین  ت دهد که ممکن است به قصد تبرک وگونه تغییر و دگرگونی یا با اندک تغییری در سخن خود جای می

 (.۸۱: 1۸۳۱و توضیح، تعلیل انجام پذیرد )راستگو، 

 را اقتباس کرده است:« الشّمس»( از سورۀ 1به قصد تعلیل و تبرک آیۀ )« عرفان نظرآهاری»در این شعر 

 (۵1: 1۸۱1)پور وهاب،« خدا یعنی که والشمس ضحیها»

شعر از آیۀ )   سورۀ فجر )والیل اذا  ۵و با همین هدف، در همان  سر( و آیۀ ) ( از  سورۀ قدر )حتی  ۵ی ( از 

 مطلع الفجر( استفاده کرده است:    
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 خدا یعنی که والیل اذا یسر

 

حتی مطلع »خدا یعنی که 

 (۵۲)همان: « الفجر

  

یش  پاشاندن ساخت آیه پ  همشاعر به تنگنای وزن و قافیه، ساختار اصلی آیه را تا مرز از    اگرحل و تحلیل: 

 (.۸۸-۸۵: 1۸۳۱راستگو، )ویند ببرد، به آن حل و تحلیل گ

  خورد.ندرت به چشم میاین تأثیرپذیری در ادبیات فارسی فراوان است؛ اما در شعر کودک به

 ( اثرپذیری تلمیحی۶

کند؛ اما  ای قرآنی بنا میبنیادی بر پایۀ نکته-در این شیوه، گوینده سخن خویش را مانند اثرپذیری الهامی     

شانه و به شاره  عمد آن را با ن چه خود به آن نظر  گونه، خوانندۀ اهل و آشنا را به آن سازد و به این ای همراه میا

 (.۵۲دارد )همان:جو وامیوکاو و پرسونماید و چه بسا خوانندۀ ناآشنا را به کندداشته، راه می

ای  هها با نمونهگیرد که به برخی از آنبیشتتتر مفاهیم و مضتتامین اقتباستتی از قرآن در این حیطه قرار می  

 شود:شعری موجود در ادبیات کودک و نوجوان اشاره می

 (.1۵۸)بقره: « استعینوا بالصبر و الصلواه»گرفتن از خدا به وسیلة نماز و صبر: یاری

 شود:طلب )شاعر نوجوان( دیده میبابک نیک»این مفهوم در شعر 

 متتتو گرفتتتتم وضتترفت برخاستم من از خواب

 م تتتترفتتتاری از او گتتی ودمتتگشا تت دعتدس

 (1۸۱: 1۸۱1)پوروهاب، 

سیلۀ کل موجودات       ستایش همة موجودات خداوندِ جهان را:   سبیح خداوند به و سیاری به ت در آیات ب

ست:      شده ا شاره  سموات و االرض..   »عالم؛ از جمادات گرفته تا نباتات و حیوانات ا ه  هرچ« »سبّح ) ما فی ال

 (.1)حدید: « هاست، همه به تسبیح خدای.. مشغولنددر زمین و آسمان

 مشاهده کنید: « قیصر امین پور»این مفهوم در شعر کودک و نوجوان فراوان است؛ نمونۀ آن را در شعر  

 
 بتتتتاغ در حتتتتال قتتتتیتتتتام 

 آفتتتتتتتتتاب و متتتتاهتتتتتتتتتاب

 کتتاستتتتۀ شتتتتبتتنتتم بتته دستتتتت  

 بتتتیتتتدهتتتا گتتترم نتتتیتتتاز      

 

 کتتتتوه در حتتتتال رکتتتتوع   

 در غتتتروب و در طتتتلتتتوع  

 گتتتیتتترد وضتتتتتتو  اللتتته متتتی 

 هتتتویوبتتتادهتتتا در هتتتای  

 (.۲۱: 1۸۱1)پوروهاب،                   
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با       ته گنجشتتتکی زی یدم نشتتتستتت  د

 کرد در آن صتتبح زودجیک جیک می

 

 بتتر روی شتتتتاختته آرام و تتتنتتهتتا  

بود            کر ختتدا  ف هم  یی کتته او   گو

 (11: 1۸۳۳)ابراهیمی شاهد،            

ای هصدوپنجاه بار از نشانهجید بیش از یکخداوند متعال در قرآن مهای او: خلقت خداوند و آیات و نشانه

ت. اسها و زمین و اعماخ دریاهاست، به تعبیرهای مختلف یاد کردهعظمت و آفریدگاری خود که در پهنۀ آسمان

ان ها و دریاها وآسمسیارات و کهکشان« »سنریهم آیاتنا فی اآلفاخ و فی االنفسهم»( سورۀ فصلت ۵۸طبق آیۀ )

هایی از ها و خود انسان که شاهکار خلقت و طفیلی وجود اوست، همه و همه نشانو زمین و موجودات آن

 (.1: 1۸۳1اللهی، )فرج« قدرت نمایی آفریدگار جهان است

 ببینید:« شاهد»این مفهوم را در شعرِ جعفر ابراهیمی 
می     عر ختتدا را  خوانتتد   شتتتت  توان 

 در فصتتتتتل گتترمتتا و بتتهتتاران  

 

 در شتتتتتاختته و بتتر  درختتتتتان   

 و زمستتتتتتتان  در فصتتتتل پتتایتتیتتز 

 (۵۱همان:)                                

ضوگرفتن و اقامة نماز:   ان الذین آمنوا و عملو الصتتالحات و اقام الصتتاله و آتوا الزکاه لهم اجرهم عند  »و

سانی که اهل ایمان و نیکوکارند و نماز به « »ربهم و الخوفٌ و ال هم یحزنون پا دارند و زکات بدهند، آنان را  ک

 (.۲۳۳)بقره: « پروردگار پاداش نیکو خواهد بود و هرگز ترس اندوه نخواهند داشت نزد

یایش  ماز و       در شتتتعر دینیِ کودک و نوجوان و ن عه، یکی از پرتکرارترین موضتتتوعات، ن های مورد مطال

 برپاداشتن آن و امور مربوط به آن است:

 
بان      یا ید در خ  وقتی اذان مغرب، پیچ

 

 

 های ایمان  وته بزد در دلم شتتتکوفه، گل   

 (1: 1۸۳۳، «شاهد»)ابراهیمی           

 . اثرپذیری تصویری7

شعر خویش را از قرآن و حدیث وام می      صویر  شاعر ت شیوه،  صویر، نقش آفرینی  گیرد؛ مراددر این  ا،  هازت

ستعاره، مجا   های شاعرانه بخشی ها و چهرهپردازیها، نگارهسیماسازی   شبیه، ا ه،  ز، کنایایست که در زبان ادب ت

 (.۱1: 1۸۳۵شود )راستگو، تجسیم، تشخیص و به طور کلی، صور خیال )=ایماژ( خوانده می

یل بهره          به دل پایین،  با وجود کمی ستتتن و تحصتتتیالت  ندی از قوۀ   مخاطب شتتتعر کودک و نوجوان  م
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صویر خیال صاویر هنری را به      پردازی که الزمۀ ت ست، این ت شاعرانه ا شعر    تبع،هکند و بخوبی درک میسازی 

مندی از قرآن و قصتتص مختلفِ آن این گروه ستتنّی نیز ستترشتتار از این ایماژهاستتت و شتتاعر کودک با بهره 

 انگیز را به بهترین شکل وارد شعرش کند و نتیجۀ دلخواه را از آن بگیرد.تواند این تصاویر خیالمی

فی همراه است و ناقدان معاصر از    ای عاطخیال یا تصویر، حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه       

اند و معتقدند که هر ایماژی باید عاطفه و شتتوری به همراه  تفصتتیل ستتخن گفته پیوستتتگیِ ایماژ و عاطفه به

های عاطفی استت )شتفیعی    های انتقال تجربههای حستی، واستطه  ها، یعنی تجربهباشتد. در واقع، خیال داشتته 

 (.1۳: 1۸۳۲کدکنی، 

صارفه     یا جمله کنایه ترکیبکنایه:  شد؛ اما قرینۀ  ست که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نبا ه  ای هم کای ا

ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند، وجود نداشتتته باشتتد. پس کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلب   

ز  مراد یکی اتوان گفت کنایه ذکر جمله یا ترکیبی استتت که به جای معنی ظاهری، دیگر استتت. در واقع، می

 (.۱۸: 1۸۳۵لوازم معنی آن باشد )شمیسا، 

های حسی است که برخی نمادها، شنیداری بوده؛ مثل     ها و تمثیلقرآن و سنت دینی پر از نمادها، مدل     

ا)  »( و بعضتتتی تصتتتویری مثل  1۸)الّرعد:  « گوید... و رعد تستتتبیح و حمد او می  « »یستتتبح الرّعد بحمده  »

ها و زمین است؛ مَثَل نور خداوند  خداوند نور آسمان« »ثل نوره کمشکاه فیها مصباح...نورالسموات و االرض م

شد...    ست که در آن چراغی )پر فروغ( با (. در این آیه از نور به عنوان یک نماد ۸۵)النور: « همانند چراغدانی ا

گری نیز آورده های هنری دیتصتتویری استتتفاده شتتده استتت و به آن هم بستتنده نکرده؛ بلکه زیبایی -حستتی

 «نورٌ علی نور یهدی من یشتتاء...»جا که در پایان آیۀ یابد تا آنپردازی ادامه میاستتت...در این آیه، این تصتتویر

)کنایه از روشتتتنایی )خدا( که هر که را اراده کند،  « نورٌ علی نور»رستتتد و در ترکیب مفهوم کنایی به اوج می

 (.11۱: 1۸۱۸یابد )نصیری، کند(، نمود میهدایت می

ملیحه  »اشتتاره به نور در شتتعر کودک و نوجوان نیز به همین مفهوم کاربرد فراوانی دارد. به شتتعر زیر از   

  گری است، مشهود است، دقت کنید:که هدایت« نور»که در آن مفهوم کنایی « مهرپرور

 تو سرآغاز نوری

 

تو سرانجام دنیا 

 (۸۱: 1۸۳۱)طباطبایی،

 

شخیص:   شیا و در           ن گونهیکی از زیباتری»ت شاعر در ا ست که ذهن  صرفی ا شعر، ت صور خیال در  های 

جه،  بخشد و در نتیها حرکت و جنبش میکند و از رهگذر نیروی تخیل خویش بدانجان طبیعت میعناصر بی
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شیا می   سرشار از زندگی و حرکت و   هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و ا نگریم، همه چیز در برابر ما 

 (.1۳: 1۸۳۲است )شفیعی کدکنی،  حیات

صبح اذا   وال»شود:  وفور استفاده شده است که به ذکر یک نمونه بسنده می     در قرآن کریم از این آرایه نیز به

 (.1۳)تکویر: « و قسم به صبح روشن وقتی که دم زند« »تنفس

سته شده که نفس می      سانی دان ین فر ابراهیمی عیناً همکشد. در این شعر کودکانه از جع  در این آیه صبح، ان

 تعبیر به کار گرفته شده است:

 سپیدۀ صبح، دوباره سر زد

 

پرندۀ شب، دوباره پر زد 

 (11: 1۸۳۳، «شاهد»)ابراهیمی 

 

که آن کردن چیزی استتت به چیزی مشتتروط بر ایناصتتطالح تشتتبیه در علم بیان به معنی ماننده»تشددبیه: 

 (.۸۸: 1۸۳۵)شمیسا، « نما باشد؛یعنی با اغراخ همراه باشدروغمانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل این که د

آیا ندیدی خدا چگونه کلمۀ  « »الم ترکیف ضتترب ا) مثالً کلمه طیبه اصتتلها ثابت و فرعها فی الستتماء»   

ابراهیم: )« پاکیزه را به درخت زیبایی مَثَل زده است که اصل ساقۀ آن برقرار باشد و شاخۀ آن به آسمان برشود       

۲۵  .) 

 است که شباهت کاملی به آیۀ فوخ دارد:نیز ایمان به یک درخت تشبیه شده« رابعه راد»در شعر زیر از 
 

 بر درخت بلند ایمانم سیب کالی دوباره رنگ

 

تر از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه دارد. اغراخ و تلمیح هم  ای وسیع عناصر خیال حوزه اغراق و تلمیح: 

صو     سازندۀ ت صر  سیع     عنا ست که در خیال و ایماژ معنی را و صویر ا ست. اغراخ در مجموع، ارائۀ یک ت ر  تیر ا

ز  تواند اای در خود نهفته دارد، میکند. تلمیح هم از این جهت که در بستتیاری از مواقع تشتتبیه و استتتعاره می

 (.۳۲: 1۸۳۱عناصر تصویرساز باشد )رادمنش، 

س  ساده  در قرآن کریم از این دو آرایه فراوان ا ستان  ترین و ابتداییتفاده شده.  ای  هترین شکل تلمیح، ذکر دا

اقوام و قبایل پیشتتین از قبیل عاد، ثمود و داستتتان زندگی پیامبران مثل نوح، ستتلیمان وغیره استتت. در ادبیات  

 وفور وجود دارد که کم و بیش در شتتعر این گروه ستتنّی نیز از آن های قرآنی بهکودک و نوجوان نیز داستتتان

 شود.استفاده می
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شبیه برای معرفت          سباب ت صویرسازی با ا صفات پیاپی و ت ب یکی  دادن به مخاطبخشی و آگاهی آوردن 

شعر کودک        از راه شیوه در  سیاری در قرآن و به همین  ست که در موارد ب های ایجاد مبالغه و اغراخ در قرآن ا

ست. در آیۀ )     شده ا ستفاده  سورۀ نور  ۸۵از آن ا صباح      ا) نو»(  شکاه فیها م سموات و االرض مثل نوره کم ر ال

شرقیه و ال غربیه یکاد زیتها       شجره مبارکه زیتونه ال  صباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من  الم

نارٌ نورعلی نور   غه موجب        پیدرپی« یضتتتی و لو لم تمستتته  بال بدون حرف ربط، عالوه بر م مدن جمالت  آ

تر شده از وصف نور الهی و تأثیرگذاری بیش   و نیز دل انگیزترکردن تصویر ترسیم  دادن بخشی و آگاهی معرفت

 (.۱۳: 1۸۱۵مقدم، است )رادمرد و غضنفریدر ذهن مخاطب شده

پی باعث ایجاد مبالغه و اغراخ شده   درکه در آن، آوردن صفات پی « ناصر علی اکبر سلطان  »به شعر زیر از  

 است، توجه کنید:
 شتتتتتریتتکتتی تتتو ختتدای بتتی  

 تتتو چتته ختتوب و متتهتتربتتانتتی   

 

 ای و دانتتتاتتتتو یتتتگتتتانتتته    

 تتتتو کتتته پتتتاکتتتی و تتتتوانتتتا  

 (۳۸: 1۸۱1)پوروهاب،                    

 گیری. نتیجه8

ویژه ادبیات و شتتعر ستتالیان دراز از مفاهیم قرآنی برخوردار بوده استتت و ادبیات کودک و نوجوان و به   

بی برای  گاه مناستواند تجلیموزش غیرمستقیم دارد، می های این گروه سنّی نیز به فراخور نقشی که در آ  نیایش

شتر کودک و          شناخت بی سّنی، باعث  شاعر کودک و نوجوان، با توجه به هدف ادبیات این گروه  شد.  قرآن با

شنا ایجاد انگیزه و به ست، می سازی بچه وجودآمدن حس و حالی که موجب آ شود و  ها با موقعیت خویش ا

با مدد مفاهیم     می ند  هداف را غنی  توا مام      قرآنی این ا تر کند. مفاهیم قرآنی در شتتتعر کودک و نوجوان در ت

والتین و »یا « توحید»چون هایی همهای اثرپذیری مشتتهود استتت؛ در اثرپذیری واژگانی، شتتاعر واژه  شتتیوه

شعر به کار برده  «زیتون شکل ترجمه در  ست و در اغلب موا را وام گرفته و یا عبارتی قرآنی را به  س ا تفاده  رد، ا

ودک  ای نیز شاعر کاست. در اثرپذیری گزارهاز اسما و صفات خداوند را به صورت برآیندی قرآنی به کار برده

 کند. درای از قرآن )خدا یعنی که والشتتمس ضتتحیها( اقتباس می ای قرآنی را مثل آیهگاه عین عبارت و گزاره

سی؛ مثل ی    ضامین اقتبا ضو و  اریاثرپذیری تلمیحی، مفاهیم و م گرفتن از خدا، خلقت جهان و آیات خدا و و

ای قرآنی در شتتتعر کودک و نوجوان نمود یافته    بنیادی بر مبنای نکته   -اقامۀ نماز وغیره برپایۀ تأثیری الهامی        

است. در اثرپذیری تصویری نیز شاعر کودک و نوجوان با کمک صور خیال )کنایه، تشخیص، تشبیه و اغراخ         

شمرده در هر چهار کتاب مورد         و تلمیح( به کار ر ست. تمام موارد بر ساخته ا شعرش را  صویِر  فته در قرآن، ت
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ست که می        شده ا ستفاده  سی، ا تواند باعث تقویت قدرت انتقال مفاهیم قرآنی و آموزش آن به کودکان و برر

 نوجوانان شود.

 نامهکتاب

 ات گلشن.ای(. تهران: انتشار(. )ترجمۀ مهدی الهی قمشه1۸۱۱. )قرآن کریم .1

 . تهران: نشر پیدایش.آسمان را بنویس(. 1۸۳۳، جعفر. )«شاهد»ابراهیمی  .۲

شعار مذهبی ویژۀ نوجوانان( پله(. 1۸۱1پوروهاب، محمود و مالمحمدی، مجید.) .۸ .  پله تا خدا )برگزیدۀ ا

 تهران: بوستان کتاب.

 می.. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالتاریخ قرآن کریم(. 1۸۱۱حجتی، سیدمحمدباقر. ) .۵

ضا. )  .۵ سخ     (. 1۸۱۱حیدری ابهری، غالمر سی قرآنی کودکان؛ پا شنا سش کودکان و نوجوانان    ۵۱خدا پر

 . قم: انتشارات جمال.دربارۀ خدا

 دخت تمدن(. تهران: نشر دایره.. )ترجمۀ تورانوگو با خداگفت(. 1۸۳۳دونالدوالش، نیل. ) .۱

 رات و چاپ دانشگاه تهران.تهران: مؤسسۀ انتشا. لغت نامه (.1۸۳۸اکبر. )دهخدا، علی .۳

سید    .۳ ستگو،  سی   (. 1۸۳۵محمد. )را شعر فار سازمان مطالعه و تدوین   تجلی قرآن و حدیث در  . تهران: 

 کتب علوم انسانی )سمت(.

 . قم: ناشر مؤلف.تربیت از دیدگاه وحی(. 1۸۳۱رشیدپور، عبدالمجید. ) .۱

 ن: انتشارات آگاه. (. صور خیال در شعر فارسی. تهرا1۸۳۵رضا. )کدکنی، محمدشفیعی .1۱

 . تهران: انتشارات اطالعات.ادبیات کودکان(. 1۸۳۱اکبر. )نژاد، علیشعاری .11

 . تهران: انتشارات فردوس.بیان و معانی(. 1۸۳۵شمیسا، سیروس. ) .1۲

 تهران: کانون انتشارات محمدی.. خدا را چگونه بشناسیم(. 1۸۵۱مکارم شیرازی، ناصر. ) .1۸

ستان )کانون پرورش فکری کودکان و  . دایا تو خوبیخ(. 1۸۳۱طباطبایی، محمدمهدی. ) .1۵ تهران:کتاب نی

 نوجوانان(.

 . تهران: نشر حوا.تاریخ ادبیات دینی کودکان و نوجوانان(. 1۸۱۵علی. )کاشفی خوانساری، سید .1۵

. )ترجمۀ احمد آرام(. تهران: ستتتازمان انتشتتتارات و اثبات وجود خدا(. 1۸۱۲کلوور مونستتتما، جان. ) .1۱

 اسالمی.  آموزش انقالب 
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 و کودکان فکری پرورش تهران: کانون. های خانه(شعر دعا )از مجموعۀ ترانه (. 1۸۱۸شاعران. )  گروه .1۳

 نوجوانان.

. جلد شتتشتتم. چاپ دوم. تهران:   تاریخ ادبیات کودک(. 1۸۳۲هادی و وقایینی، زهره. )محمدی، محمد .1۳

 چیستا.

رضتتتا عبدلی بید هندی(.     ی و محمد ترجمۀ مونا طارم   خدا و کودک. ) (. 1۸۳۵مورگن تیلر، شتتترلی. ) .1۱

 تهران: انتشارات پیک بهار.

زاده(. تهران:  . )ترجمۀ مستتتعود حاجی  کلیدهای آموختن به کودکان دربارۀ خدا      (. 1۸۳۸یاب، ایریس. )  .۲۱

 انتشارات صابرین.

ضنفری  .۲1 صالحه. ) رادمرد، عبدا) و غ سی بالغی مبالغه در آیات قرآن   1۸۱۵مقدم،  (. مبالغه در قرآن برر

 .۵۳-۳۱(،1، )قرآنی-های ادبی. پژوهشریمک

 .1۱۱-1۲۱(، 1۵، )سراج منیر(. کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم. 1۸۱۸ا). )نصیری،روح .۲۲

 





 ریزی الگوریتمی برای نقد روشمند تربیتی در داستان کودکشالوده
 

 1طالبیان یحیی

 ۲میرزاپور ابوالفضل 
 

 :چکیده

تحکیم پیوند کودک با معنویت است. داستان کودک را نقد آن بارور  هایداستان یکی از راه

مندتر تر و روشکند. به هر میزان که نقد داستان کودک با رویکرد تربیتی و معنوی، علمیمی

تر انجام خواهد انجام شود، نوشتن داستان کودک، هدفمندتر و پرورش معنویت در او آگاهانه

جه بوده ای مواد تربیتی و معنوی، همواره با چالش نقد سلیقهشد. نقد داستان کودک با رویکر

ه طور ها بای که امروزه تربیت کودکان به طور عام و تربیت معنوی و دینی آناست؛ به گونه

ریزی الگوریتمی برای شالوده»روست. خاص، در فضای نقد و نظریۀ ادبی با خأل جدی روبه

ه موضوع این مقاله است، گامی آغازین در جهت ک« نقد روشمند تربیتی در داستان کودک

بخشیدن به نقد با رویکرد تربیتی و تالشی به سوی پرکردن خأل یادشده است. نظم و انسجام

در این پژوهش، تکیه بر این مبنای نظری است که معنویت در داستان کودک از مجرای زبان 

و  ی و معنوی بر کودک باید زبانشود و برای تأثیر تربیتو فرم و ساختار داستان جاری می

درستی شکل داد. از این رو، در این خوبی شناخت و بهفرم و ساختار داستان کودک را به

های زبان و فرم و ساختار داستان ای و تحلیلی، از یک سو مؤلفهخانهپژوهش به شیوۀ کتاب

است و از سوی  دهگرایان و ساختارگرایان احصا ششناسان، فرمکودک بر مبنای نظر زبان

ای استخراج شده که خانه ۱۱پذیر وجود کودک. همچنین، ماتریسی های تربیتدیگر، مؤلفه

پذیر وجود کودک است. مؤلفۀ تربیت ۱های آن مؤلفۀ داستان کودک و ستون 1۱سطرهای آن 

 ندادن الگوریتم نقد روشمند تربیتی در حوزۀ داستاای برای شکلاین ماتریس، نقشۀ زمینه

 کند.ای در این زمینه باز میهای فرمولی و رایانهکودک است و نیز راه را برای پژوهش

 .الگوریتم، تربیت، داستان، فرم، کودک، معنویت، نقد ها:کلیدواژه

 . مقدمه1
شمند و با هدف تربیت، یکی از بزر     شتن رو ست که در    ترین دغدغهنو سندگانی ا یات  ادبحوزۀ های نوی

کند و از آن یم کودک و نوجوان را به سه دسته تقسیم ادبیات تربیتی دارند. جاللی نویسندگان، رویکرد کودک

سنده میان، کار  شوارتر می  اینوی س نوشده برای مخاطب کودک می تعیینکه با هدفی ازپیش داندرا از همه د د  ی
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اری مطلوب تربیتی بر (. چنین نویستتتندگانی برای رستتتیدن به هدف خود که تأثیرگذ۲۳-۸۲: 1۸۳۱)جاللی، 

ست. نقد             شمند ا شتن و تأثیرگذاری رو شمند، زمینۀ نو سند و نقد رو شمند بنوی ست، باید رو مخاطب کودک ا

ست، نجات خواهد داد       سرگردانی که امروز به آن دچار ا شمند، ادبیات کودک را نیز از  ادبیات کودک در »رو

عدم وجود نقد روشمند یکی از علل عمده در این زمینه   گونه که باید راه پیشرفت را نپیموده است.میهن ما آن

ست  سرونژاد،  « ا سد نقد در حوزه جا که به نظر میاز آن (۲-۸: 1۸۳۸)خ های تربیتی و اخالقی همواره بیش  ر

ها شتده استت، جای خالی روشتی علمی برای نقد تربیتی بیشتتر     خوش اعمال ستلیقه ها دستت از دیگر حوزه

ساس می  شمندِ تربیتی، باید    شود. در اولی اح سیدن به نقد رو ستان کودک     ن گام برای ر صیفی جامع از دا تو

های آن ارائه شود تا در ادامۀ آن، بتوان  های آن و توصیفی جامع از تربیت کودک براساس مؤلفه  براساس مؤلفه 

ستان و تربیت را طی الگوریتمی در ادبیات کودک مشخص کرد.    سیدن به ای رابطۀ طبیعی دا توصیف    نبرای ر

 گرایان و ساختارگرایان ادغام شد.شناسان، شکلهای زبانجامع، دیدگاه

شان  های  دادن جای خالی نقد تربیتی و بیان مبانی نظری این نقد، مؤلفهبه این ترتیب، این پژوهش پس از ن

گرایان  رای شکل های شکل داستان کودک با نگاه به آ  شناسان و مؤلفه  زبان داستان کودک با توجه به آرای زبان 

ود کودک را  پذیر وجکند، ابعاد تربیتبرشمرده، ساختار داستان کودک را با نگاه به آرای ساختارگرایان بیان می   

سویۀ مؤلفه   ستخ با نگاه به مکاتب مختلف بیان کرده و ماتریس نهایی برای توصیف رابطۀ دو شده را   راجهای ا

ست. بنابراین، این پژوهش نگاهی     سنجش این رابطه در تمام ابعاد  دهد. شکل می  سیار عظیم ا خود، کاری ب

د در تک قطعات آن بایکالن به نقشۀ این حرکت وسیع دارد و نتیجۀ آن، صفحۀ زمینۀ جورچینی است که تک    

 های وسیعِ میدانی تولید شوند.  پژوهش

ستان در این پژوهش، مفهومی جامع  ست:    منظور از دا ستانی ا س »تر از همۀ انواع دا ساس همۀ انواع   دا تان ا

،  میرصادقی )« تر برای قصه، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان   تر و جامعادبیات داستانی است و مصداقی کلی   

تأثیر تربیتی نیز تمام  داستتتانی استتت که مخاطب آن کودک استتت و  « داستتتان کودک»منظور از (. ۲۱: 1۸۱۵

ستان می    ست که دا ستقیم و حتی تأثیرهایی که     تواند بر روی کودک تأثیرهایی ا ستقیم و غیرم بگذارد؛ اعم از م

 ها توجهی نداشته است.  آننویسنده به

شده    ها به طور در برخی متن 1واژۀ فرم ستقیم وارد  شده   « صورت »یا « شکل »و در برخی به م برگردان 

شی که در دهه      شد بر جنب ست. در چکیده، واژۀ فرم آمد تا تأکیدی با ست ا شکل گرفت؛ ام های اول قرن بی ا  م 
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کردن متن، الزم بود ضبطی مختار در برابر فرم، فرمالیسم و فرمالیست قرار داده شود. کوروش      دست برای یک

( نیز واژۀ شکل را   1۸۳۲دهد احمدی )گرایی را قرار می( بنا به دالیلی در برابر فرمالیسم، شکل  1۸۱1صفوی ) 

آمده، به جای  « شتتکل»، «صتتورت»و « فرم»جای به  ام متنگذارد. در این پژوهش در تمبه جای واژۀ فرم می

 «.گراشکل»، «گراصورت»و « فرمالیست»و به جای « گراییشکل»، «گراییصورت»و « فرمالیسم»

 

 . جای خالی نقد تربیتی۲

ن  ستتاالنقد ادبیات کودک در تطور تاریخی خود همان وجوهی را پذیرفته استتت که در نقد ادبیات بزر 

نقد صتتوری، نقد  »شتتناستتد:  دیگر بازمیگونه از یکمحمدی انواع نقد را در ادبیات کودک اینرایج استتت. 

قد  شتتتناختی، نشتتتناختی، نقد جامعهایدئولوژیک، نقد هرمنوتیک، نقد اخالقی، نقد اصتتتول تربیتی، نقد روان      

توان  نقد را نیز میهای دیگری از (. رویکرد۲۵-۸۱: 1۸۳۳)محمدی، «. گراتطبیقی، نقد ساختارگرا و نقد شکل  

جا برشمرده شده نیز    های نقد را که در اینها یادی نشده است. همین گونه  های فوخ از آننام برد که در دسته 

های گوناگون از یک گونۀ نقد هستتتیم. با بندی کرد. حتی گاه شتتاهد تعریفهای دیگر طبقهتوان در دستتتهمی

 دهد.نحو پذیرفتنی پوشش میقد کودک را به بندی محمدی انواع گوناگون ناین همه، دسته

های نقد  رسد جای نقدی که رویکرد تربیتی به داستان کودک داشته باشد، از تجربه    در این میان، به نظر می

ین  ریزی شده و به دنبال پرکردن اجا پایهنو عبور کرده باشد و کاربردی نیز باشد، خالی است. نقدی که در این

 شود.نامیده می« نقد تربیتی»پژوهش خأل است، در این 

گرا و نقد  شناختی، نقد ساختاردامنۀ نقد تربیتی که مد نظر این پژوهش است تا نقد اصول تربیتی، نقد روان

شیده می شکل  صول   کند. آنهای موجود در هر یک از این نقدها را برطرف میشود؛ اما نقص گرا ک چه نقد ا

ای بودن آن استتت. این اشتتکال با گذار از نقد نو و  بودن و ستتلیقهند، ستتنتیکفایده میتربیتی را ناقص و کم

شکل  ست. نقد روان    گرایش به  شده ا ساختارگرایی در این پژوهش مرتفع    شناختی در ادبیات کودک گرایی و 

 د.یابجا که پرورش روان، بخشی از تربیت کودک است، با بخشی از نقد تربیتی ارتباط مینیز از آن

  ،در ایران اگر بحثی در زمینۀ نقد تربیتی داستان کودک و نوجوان مطرح است   1۸۵۱تا  1۸۱۱ای هطی سال 

  ،1۱۱-1۱1: 1۸۳۵محمدی و قائینی، پردازد )ها میمایۀ داستتتانبه درون در قالب نقد اخالقی استتت و صتترفاً

بهبودی در روند نقد   1۸۵۳پس از آن نیز تا سال   ای و غیرعلمی است. سلیقه  . بنابراین،(۵۱1-۸۱۳ ،1۱۵-1۱۵

سال »شود.  ادبیات کودک دیده نمی شتری یافت...؛     1۸۵۳-1۸۵۱هایدر این دوره ] سترش بی شد و گ [... نقد، ر

شد،  های نقد ادبی انجام میگیری از تئوریای بودند. ... نقد روشمند که با بهرهاما این نقدها ناروشمند و سلیقه
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،  )محمدی و قائینی« ها آشتنایی چندانی نداشتتند  رشتناستان و استتادان با آن   ای نو بود که بستیاری از کا پدیده

1۸۱۸ :۵۸۳-۵۸۳.) 

نقد تربیتی در دوران معاصتتر، از اوایل ستتدۀ چهاردهم خورشتتیدی، به شتتکل ناقص و گاه ناقض غرض    

 و« رورشیایرادهای پ»، «ایرادهای اخالقی»ها حتی گاهی به بهانۀ ها سر برآورد. سانسورچیخویش، در ممیزی

ر  های متولیان ستتانستتوکردند. قضتتاوتها منطبق نبود، حذف میچه بر ستتلیقۀ آنآن« بدآموزی از نظر تربیتی»

شتتده استتت.  ها خالصتته میهمواره کلی و بدون دلیل روشتتن علمی بوده و عمدتاً در حذف کلمات یا عبارت

با کتاب   نمونه  مایش     های برخورد ممیزان  یا ن کودک و نوجوان را در جلدهای هفتم   های  نامه  های داستتتتان 

تاریخ  ( ۵۱۳-۵۱۱، ۵۱۱: 1۸۱۸( و هشتتتم )محمدی و قائینی، ۱۳۲ -۱۳۸، ۱۵1، ۱۸۳تا: )محمدی و قائینی، بی
 شود دید.می ادبیات کودکان ایران

چه در این پژوهش مد نظر استتت، در ترین نقدها را به آندر دوران پس از انقالب استتالمی شتتاید نزدیک

های کودک، راهی را که نشان از پیوند   نقد داستان در او نیز اما بتوان سراغ گرفت؛  محمدرضا سرشار    کارهای 

 (.1۸۳۳دوسویۀ شکل و محتوا داشته باشد، نپیموده است )سرشار، 

سی نیز   در روان ستان »شنا صه »و « درمانیدا ست،   هایی از آنبه گوشه « درمانیق چه مورد نظر این پژوهش ا

محور از بررستتی رابطۀ شتتکل و ستتاختار داستتتان با تأثیر بر مخاطب غافل   اما با رویکردی درمان اند؛پرداخته

 اند.شده

ندی پژوهش در جمع یدا می          ب باط پ به این پژوهش ارت که  هایی  قد ند، می ها و ن فت:  کن تاً     توان گ مد ع

رابطۀ   یبررستتت اند ازستتتتهبه ادبیات کودک نگری تعلیم و تربیت اخالخ و که از منظر و منتقدانی گرانپژوهش

ساختار    طبیعی تربیت با شکل و  ستان  زبان و  شده دا ک  هایی که از منظر نقد ادبی به ادبیات کوداند و آنغافل 

ای  ه، سابقهچه در این پژوهش پی گرفته شدآنبنابراین، اند. ا نادیده گرفتهرمتون این تأثیر تربیتی  ،اندنگاه کرده

 بینیم.گران میز آن را در آثار برخی منتقدان و پژوهشهایی اندارد، هرچند بخش

 

 . مبانی نظری نقد تربیتی  ۳

 مثابه تفسیرمثابه سنجش در برابر نقد به . نقد به 1. ۳

ری  به تعبی»داند: دو دیدگاه کلی نستتتبت به نقد وجود دارد. یک دیدگاه، تفستتتیر متن را رستتتالت نقد می

ستعاری، می  گشودن درِ معنای متن و منتقد کسی است که با گشودن این در، معبری        توان گفت که نقد یعنیا
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کلمۀ   : »داند (. دیدگاه دیگر، نقد را برابر ستتتنجش می   1۱: 1۸۱۸)پاینده،   « کند برای ورود به درون متن باز می  

ه  رنقد، خود در لغت به معنی بهینِ چیزی برگزیدن و نظرکردن استتت در دراهم تا در آن به قول اهل لغت، ستت

شناخت          سی و تازی، بر وجه مجاز در مورد  سند. ... به هر حال از دیرباز، این کلمه در فار شنا سره باز را از نا

 (.۵-۱: 1۸۵۵کوب، )زرین «محاسن و معایب کالم به کار رفته است

تأثیر،   هایگذارد. پس برای پوشش همۀ حالت متن زبانی و ادبی بدون حضور منتقد نیز بر مخاطب اثر می 

ست که تأثیر  ن ستقل از منتقد در درجۀ اول  ،متنیاز ا سیرهای وی و فقط در رابطه با مخاطب    م و تعبیرها و تف

شود. بنابراین، نقد تربیتی، نقد به   سی  ست و بر      برر ستان کودک ا سنجش دا تن تأکید دارد، م« چگونگی»مثابه 

به          که  به تفستتتیر  ثا به م قد  نای نظ    کند. از متن توجه می « چیستتتتی»در برابر ن به مب قد تربیتی  ری  این نظر، ن

ست:   شکل  سیار نزدیک ا  گرا[ این نیست که به خواننده توضیح بدهد در  وظیفۀ نخست منتقد ]شکل  »گرایان ب

ست؛ بلکه او می     شده ا شعری که او تحلیل کرده چه گفته  شعر، حرف خود را چگونه   قطعۀ  خواهد تبیین کند 

 (.۲۱۱-۲۱1: 1۸۱۱)فضیلت، « زده است

 پذیری نقد. فرمول۲ .۳

ست:  پذیری و الگوریتمنگاه غالب در دنیای ادبیات در زمینۀ فرمول ز منطق و وقتی ا»پذیری ادبیات چنین ا

سخن به میان می   سفه در تحلیل ادبی  ضی فل شت آید، نباید انتظار داوری قطعی و ریا صدیقی،  « وار دا (1۸۱۱  :

صاحب   1۲ سویی،  ست که   »دبی معتقدند: نظران حوزۀ نقد و نظریۀ ا(. از  نقد ادبی بدون روش، کاری عامیانه ا

«  نقد بیشتر مبّین احساسات شخصی منتقد است       نقد نامیدش. شبه اطالخ عنوان نقد به آن خطاست و باید شبه  

ایم که   مند استتتت، ناخودآگاه پذیرفته      مند و روش (. اگر قائل باشتتتیم که نقد ادبی، نظام       11: 1۸۱۸)پاینده،   

 ها نیست.جز بیان قواعد و نظاماست؛ زیرا فرمول، چیزی بهپذیر فرمول

های علوم انستتتانی را با   ها که در ادبیات و علوم انستتتانی قائل به قانونمندی هستتتتند نیز قانونمندی             آن

ه  نباید دچار این توهم شویم ک »گوید: آبادی میدانند؛ به عنوان نمونه، سید های علوم تجربی متفاوت میفرمول

اند؛ زیرا در علوم انستتانی و باالخص در های علوم تجربی یکستتانهای علوم انستتانی با قانونمندیندیقانونم

ز یک  ها ایابی به این قانومندیای دست رو هستیم. در چنین حیطه های انسانی روبه شناسی، ما با فاعل  مخاطب

چنین (. ۲۵: 1۸۳۵آبادی، )ستتید« ستتو دشتتوار استتت و از ستتوی دیگر، تابع شتترایط و در نتیجه تغییرپذیر   

شناسی و دیگر مسائل حوزۀ ادبیات، ناشی از تعریف  پذیربودن مخاطبهای قاطعی در برابر فرمولگیریموضع

وند  شای طراحی میچون فیزیک و شیمی، به گونههای مطرح در علوم تجربی همنادرست فرمول است. فرمول

ند از عهدۀ توصتتتیف آن    های موجود در یک پدیده ر    که تمام یا اکثر حالت       ها برآیند.    ا در بر گیرند و بتوان
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ندان علوم تجربی در چگونگی تنظیم فرمول       قدرت دانشتتتم نایی و  قت، توا ها و    درحقی ها و تعریف متغیر

 کند.ها میکنندۀ همه یا اکثر پدیدههاست که فرمول را گویای قانون حاکم بر خلقت و توجیهوابسته

سانی از این الگوریتم پذیری وایرادها به فرمول سانی  جا ناشی می پذیری علوم ان ،  شود که متغیرهای علوم ان

شوند، در حالی که همین متغیرها مانند زمان )تاریخ(، مکان )جغرافیا(، فرهنگ، سن   بیرون از فرمول فرض می

یز  رهای انسانی را نهای نهایی هستند. از این گذشته، عدم قطعیت در رفتا  ها و الگوریتمو غیره جزئی از فرمول

چون های ممکن، همشود با درنظرگرفتن همۀ حالت شود با حساب احتماالت در ریاضیات پوشش داد. می    می

 ها را برطرف کرد.ناپذیری فرمولشود، نقص انعطافپژوهی مطرح میفضایی که در آینده

که   آن، نقد ادبی، عالوه بر این تبع نقد تربیتی بر این مبنا استتتتوار استتتت که علوم انستتتانی، ادبیات و به       

تقد بودند  مع»گرایان نزدیک استتت که پذیر نیز هستتتند. این مبنا نیز بستتیار به دیدگاه شتتکلمندند، فرمولقاعده

صی         همان صول و قوانین خا ست... ادبیات و هنر نیز دارای ا صی ا ضی دارای قوانین خا گونه که فیزیک و ریا

س      ضاوت دربارۀ آن باید برا ست و ق صورت گیرد    های علمی واس قوانین و نگرشا صی  مقدم،  علوی« )خا

سال   شکل (. »]۲۵ :1۸۳۳ سی... پس از  سال گرایان[ رو ستم دوباره تجدید حیات   ها و  ها در نیمۀ دوم قرن بی

  ها و حتی هوش مصنوعی پیش وار به مسائل ساختار و ]شکل[ تا مرز نظریۀ سیستم      اند و با نگاه ریاضی کرده

 (.۲۳۳: 1۸۱1)شفیعی کدکنی،  «اندرفته

 های گوناگون مخاطبان. پوشش خوانش۳. ۳

که تأثیر هر اثر ادبی بر هر مخاطب با       که هر مخاطب از هر اثر ادبی برداشتتتت خود را دارد و نیز این   این

ست، در نقد تربیتی پیش  صی را که حتی  فرض گرفته میمخاطب دیگر متفاوت ا در  شود. این مبنای نظری، نق

رویکرد  گراییاگرچه نقد نو مطلق  »کند.  گیرد و آن را بدل به نقدی پیشتتترو می   نو بود، از نقد تربیتی می  نقد 

گزین  ستتتیزی را جای ستتنتی را در نقد ادبی به چالش گرفت و مردود شتتمرد... خود نوع دیگری از نستتبی   

انش درستتت، در عمل، راه را بر گرایی قبلی کرد. ...در نقد نو اصتترار بر عینیت... و رستتیدن به تنها خو مطلق

 (.1۸۳: 1۸۱۱)فضیلت، « بنددگرایی در نقد مینسبی

بندی و از این رهگذار    توان دستتتته های مخاطبان گوناگون را می    در مبنای نظری نقد تربیتی، برداشتتتت  

ها  تهستتگنجند که در آن دهایی میبینی کرد؛ به عبارت دیگر، مخاطبان به نستتبت برخی متغیرها در دستتتهپیش

بی را بر توان تأثیر اثر اددهند. بنابراین، میهای نستتبتاً یکستتانی نشتتان می  نستتبت به اثر زبانی و ادبی واکنش

با درنظرگرفتن این متغیرها پیش     مخاطب   ناگون  ب      بینی کرد. این پیشهای گو لت  حا یک فضتتتای  ا  بینی در 
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 دهد.های مختلف رخ میاحتمال

 الی معنویت در داستان کودک . زبان و شکل و ساختار، مَج۴. ۳

در  ستتندهنوی اثر که تأثیری. بگذارند مخاطب بر اند،کرده اراده که را توانند تأثیرینمی همواره نویستتندگان

خواسته یا در ذهن داشته است. تأثیری که اثر     چه نویسنده می باید بررسی شود، نه آن   است  عالم واقع گذاشته 

ه به چشتتود؛ زیرا آنذارد، در نقد تربیتی صتترفاً ناشتتی از خود اثر دانستتته می گزبانی و ادبی در عالم واقع می

عنوان روح نویستتنده، روح اثر، نفس مؤلف و تعابیری از این دستتت در نظر بگیریم، از رهگذار متن زبانی و  

گرایی  کلشتتهای استتاستتی گذارند. نقد تربیتی در این مبنای خود با یکی از بنیانادبی بر مخاطبِ متن تأثیر می

 آواست: هم

ز این رو، ا گرایان[ نتیجه گرفتند که برای نقد شعر باید تنها خود شعر را نقد، تحلیل و بررسی کرد.   ]شکل 

شتتناختی،  شتتناختی، تاریخی، فلستتفی، روان های اجتماعی، جامعههای مربوط به زندگی شتتاعر و جنبهآگاهی

  :1۸۳۳مقدم، علوی)قشی مستقیم در نقد و تحلیل شعر ندارد    ای شاعر و نویسنده و غیره ن  نامهاخالقی، زندگی

۲۵-۲۵.) 

 

 های زبان داستان کودک. مؤلفه۴

سور           سو ستان کودک، مدل  سیدن به تأثیر تربیتی دا ستان برای ر صیف زبان دا ست.    1بهترین مدل در تو ا

شه         » سی بود که یک نظریۀ زبان ارائه نمود. ویژگی مهم اندی ستین ک سور... نخ  او توجه به نظام زبانهای سو

(. نظر سوسور    ۳۱: 1۸۳۱الدینی، )مشکوۀ « تواند مورد بررسی قرار گیرد است که به عنوان ساختی انتزاعی می  

نشانۀ   »(. تعریف سوسور از نشانه چنین است:     ۲۲: 1۸۳۳)سوسور،   « هاست زبان نظامی از نشانه »این است که  

ی، آوایی دهد. تصویر صوت  را به یک تصویر صوتی پیوند می   زبانی نه یک شیء را به یک نام؛ بلکه یک مفهوم 

-۱۳: 1۸۳۳)سوسور، « نامیممادی نیست... اثر ذهنی این آواست. ...ترکیب مفهوم و تصویر صوتی را نشانه می

شاره می   »(. ۱۱ با عنوان   ۲تر توسط یاکوبسن  کند که بعد به صورتی کامل سوسور تلویحاً به دو محور در زبان ا

شینی تدوین گردید   محور جا شینی و محور همن صدیقی،  « ن سور می   ۲۳1: 1۸۱۱) سو سو،   »گوید: (.  از یک 

یره نامید  توان زنجکنند... این ترکیبات را میها در گفتار به دلیل توالیشتتتان روابطی را میان خود برقرار میواژه

دیگر  رند، در حافظه با یکهایی که وجه مشتتتترکی دا   ... از ستتتوی دیگر، در خارج از چهارچوب گفتار، واژه   
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(. سوسور سه بخش اساسی       1۳۱-1۳۳: 1۸۳۳)سوسور،   « نامیمیابند. ...این نوع روابط را متداعی میارتباط می

 گیرد: نشانه، محور همنشینی و محور جانشینی.برای نظام زبان در نظر می

شانه     سور از ن سو ست. در این تعریف     فرض گرفتهای نظام زبان، دارابودن مفهوم، پیشدر تعریف  شده ا ه 

ه کنند. پس در ادامه باید بگیرند، مفهوم پیدا میمفهوم وقتی در ستتتاخت زبان قرار میهای بیحتی برخی واژه

سی رفت.    سراغ معنی  اند  از میان واحدهای زنجیری گفتار، دو واحد واژه و جمله در مطالعۀ معنی دخیل»شنا

 شناسی زبانی در  ژه و تحلیل معنی در سطح جمله را هدف اصلی معنی  توان... تحلیل معنی در سطح وا و... می

توان گفت که واژه و جمله به طور مستتتقل دارای معنی  ترتیب، میبه این(. ۸۵: 1۸۳۱)صتتفوی، « نظر گرفت.

جا که معنای مستقل دارند،   ها از آنها و جملهها به صورت جداگانه قابل بررسی است. واژه   هستند و تأثیر آن 

شانه  ب صر ن شو    شوند و تأثیر تربیتی آن شناختی جداگانه پذیرفته می ه عنوان عنا ست بررسی  د. این دو ها الزم ا

 شوند.پذیرفته و معرفی می« نشانۀ زبانی»در این پژوهش در قالب مفهوم واحد 

اده وشتتش دنشتتینی پها که در زنجیرۀ زبان، واجد تأثیر معنایی هستتتند در محور همها و گروهتأثیر تکواژ

ها بر مخاطب     ها که دارای معنی نیستتتتند، از طریق تأثیر احتمالی آوا یا نقش )خط( آن      شتتتود و تأثیر واج می

  کند،ها اشاره می ها را در دو نمود گفتاری و خطی زبان که سوسور به آن  شود. این آوا و نقش واج بررسی می 

ها در بخش شتتکل داستتتان، بررستتی و واج شتتود دید. تأثیر موستتیقایی و تصتتویری حاصتتل از همنشتتینیمی

 کنیم.نظر می جا از این بخش صرفشود. بنابراین، در اینسازی میمدل

ای نوشتتته  ها به گونهای دارند. حتی گاه برخی داستتتانهای کودک جایگاه ویژهتصتتویرها نیز در داستتتان 

از است جایگاه تصویر داستان کودک در شود. از این رو، نی شوند که بخشی از داستان در تصویر روایت می    می

 پیوند با زبان داستان کودک در مدل مورد نظر این پژوهش روشن شود.

(.  ۲۸-۲۵: 1۸۳۳های آن در گفتار سوسور ظاهر شد )سوسور،      شناسی علمی است که نخستین بارقه    نشانه 

ت.  های زبانی تشکیل شده اس   انههای تصویری و نظام زبان نیز از نش  شناسی، نظام تصویرها از نشانه    در نشانه 

ردیف هایی هستتتند همهای کودک نشتتانهدهد، بستتنجیم، تصتتویرهای کتاب ارائه می 1اگر با الگویی که بولر

  های زبانی بررسی کرد )صفوی،  شناختی همراه با نشانه  ها را در یک تحلیل نشانه شود آن های زبانی و مینشانه 

صویرها در کتاب ۱۵-۱۸: 1۸۱1 شان   های(. ت سه نقش الگوی بولر را دارند. نقش ن کنند؛  را ایفا می ۲کودک هر 

                                                           
1. Karl Bohler 
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کنند؛  را ایفا می 1ها به دست آورد. نقش عالمتشود اطالعاتی دربارۀ تولیدکنندۀ آنچون با تحلیل تصویرها می

قش  د. نشود که کودک را به واکنشی در قبال آن وادار  چون اساساً تصویر داستان کودک با این هدف ایجاد می    

 کنند.  را نیز دارند؛ چون به هر حال به واقعیتی در بیرون اشاره می ۲نماد

ستان کودک را که در نقد تربیتی کارآمدند، این شود مؤلفه به این ترتیب می س های زبان دا ت کرد:  گونه فهر

 نشانۀ زبانی )واژه، جمله(، نشانۀ تصویری، محور همنشینی، محور جانشینی.

شمند  سکی      مدل نقد رو شتاری نوآم چام ستور زبان گ ست؛ زیرا   ۸تربیتی بدون د شی از   »ناقص ا تنها بخ

سازه   ساختاری یا تجزیۀ  ست. برای درک بخش و یا بخش ادراک جمله بر پایۀ تحلیل  ی  های دیگرای ممکن ا

:  1۸۳۱ی، الدین)مشکوۀ « شود، نیاز است  از جمله به سطح دستوری متمایزی که به آن تجزیۀ گشتاری گفته می   

ساختی نیست.    های زیرین یا ژرفخصوص در داستان کودک برابر با جمله  ها بهها در داستان (. همۀ جمله1۱۵

سان به طور طبیعی از روساخت زبان گذر می  از آن رسد، باید پذیرفت   ساخت می کند و به ژرفجا که ذهن ان

ست. بن  گذارد، ژرفچه بر مخاطب تأثیر تربیتی میآن خت و سا ابراین، در تمام مواردی که ژرفساخت زبان ا

 ساخت باشد.ها باید ژرفاند، مبنای تحلیلدیگر متفاوت شدهروساخت با گشتاری دستوری، با یک

 

 های شکل داستان کودک. مؤلفه۵

از این رو،  زند.دیگر پیوند میشناسی سوسور و ساختارگرایی را به یک      گرایی جنبشی است که زبان  شکل 

های شکل متن ادبی و به طور خاص، داستان، به دو دسته     گرا از مؤلفهپردازان شکل بندی نظریهسته تعریف و د

 شود:تقسیم می

ست و با مؤلفه       مؤلفه. 1 ساختار متن ا شان نگاه به زبان و  ستگاه ستان     هایی که خا ساختار دا های زبان و 

 پوشانی دارند.هم

 دهند.عرفی شکل متن ارائه میهای جدیدی در مبندیهایی که دستهمؤلفه. ۲

شکل از آن سی از زبان جا که جنبش  شکل      گرایی رو شد، گرایش  سی آغاز  سیار   شنا گرایان به زبان متن ب

ست.   شکل »پررنگ ا شروع می   فرآیند نقد ] سی واژه  ست   شود که ملموس گرایانه[ با برر شکل ا .  ترین تبلور 

واند خصلتی   تی کند تا به ساختار اثر برسد. این مرحله از نقد می  ها را در متن نیز بررس ...منتقد باید پیوند واژه

شد؛ به این مفهوم که وظیفۀ منتقد، تجزیه     زبان شته با سانه دا ست  شنا ساخت اجزای کالم ا ضیلت،   )« وتحلیل  ف
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3 Noam Chomsky 
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از  ز های جدید را نیبندیهای زبان متن، این دسته جز توجه مستقیم به مؤلفه گرایان به(. شکل 1۸۱-1۸۵: 1۸۱۱

 اند:ها ارائه دادهاین مؤلفه

نایی 1 یت متن  زدایی: تمرکز شتتتکل . آشتتت یان بر ادب لت،  بود  گرا (. از این رو، برخی  1۱۵: 1۸۱۱)فضتتتی

سته  شکل بندید صرفاً ناظر بر چگونگی پررنگ های  سته   گرایان  ست. این د ها در دیبنکردن وجه ادبی متون ا

هاستتت. هرچند با دقت در دیدگاه بندییکی از این دستتته «زداییآشتتنایی»این پژوهش محل توجه نیستتتند. 

در هنر  »ان گرایزدایی را نیز برای رویکرد تربیتی، کارآمد کرد. در نظر شکل شود همین آشنایی  گرایان، میشکل 

«  دشتتوها، کاربرد زبان و گزینش طرح ممکن میزدایی از راه بیان دیدگاه شتتخصتتیتنویستتی، آشتتناییداستتتان

زدایی در داستتتان، عناصتتر داستتتان هستتتند. عناصتتر داستتتان     گاه آشتتنایی(. پس تجلی۵۱: 1۸۳۲)احمدی، 

 های زبان داستان هستند.گرایانۀ مناسبی از مؤلفههای شکلبندیدسته

گرایان به آن زبان متن که شتتکل هایهای جدید مؤلفهبندی. موستتیقی حاصتتل از داستتتان: یکی از دستتته۲

های  ها و برخی ویژگیل از متن استتت که در حقیقت، حاصتتل همنشتتینی واج توجه کردند، موستتیقی حاصتت

ست:  زبرزنجیری گفتار هم شکل نظریه»چون درنگ و تکیه ا شعر      پردازان ] صر آوایی در  گرا[ بر موسیقی و عنا

شعر،         ۱۱ :1۸۳۳مقدم، علوی« )ای دارندتأکید ویژه سه با  ستان کودک در مقای صل از متن در دا سیقی حا (. مو

توان پیش از هرگونه پژوهش، تأثیر مستتتتقیم تربیتی آن را بر کودک نفی  ندان جالب توجه نیستتتت؛ اما نمیچ

ستان     »کرد. بنابراین، این مؤلفه با نام  صل از دا سیقی حا ستان کود   به عنوان یکی از مؤلفه« مو شکل دا ک  های 

 شود.پذیرفته می

های زبان متن ارائه دادند با توجه به نحوۀ  ان از مؤلفهگرایهایی که شکل بندی. ظاهر داستان: یکی از دسته  ۸

صفحۀ ارائه )کاغذ یا هر چیز دیگر( بود. در نگاه  شع »گرایان شکل  چینش متن بر  ر حتی ظاهر ترتیب بندهای 

(. این مؤلفه از شکل متن در این   ۲۱1: 1۸۱۱)فضیلت،  « بر روی صفحۀ کاغذ، شایستۀ توجه جدی منتقد است    

ها از نظر ظاهری بر روی صفحۀ ارائه،   شود. ظاهر داستان، نحوۀ چینش واژه  نامیده می« استان ظاهر د»پژوهش، 

محل قرارگرفتن نشانۀ تصویری در صفحۀ ارائه، نحوۀ ترکیب نشانۀ زبانی و نشانۀ تصویری از نظر تصویری و 

اهری را در های داستان، قطع و اندازۀ صفحات، جنس صفحات و همۀ مشخصات ظ      ظاهری، گرافیک صفحه 

هاستتت، در حقیقت، بخشتتی از مؤلفۀ ظاهر  ظاهر خط که حاصتتل همنشتتینی صتتورت خطی واجگیرد. بر می

استفاده شد، به این دلیل است که امروزه     « صفحۀ ارائه »از « صفحۀ کاغذ »که به جای ترکیب این داستان است.  

صفحۀ رای         ست. کاغذ، چوب، فلز،  صفحۀ کاغذ نی صرفًا  ستان کودک  صفحۀ ارائ انه، همه میصفحۀ دا ۀ  توانند 
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 داستان کودک باشند.

گرایان روس برای بررسی ادبیت متن ارائه کردند.   بندی دیگری بود که شکل دسته « هنرسازه : »1. هنرسازه ۵

احت  ای که بر س هر نوع وسیله » در معرفی حدود و ثغور مفهوم هنرسازه، توضیحات شفیعی کدکنی گویاست:    

ها زیر چتر گسترده و پهناور   اید... هر نوع ابداع و نوآوری در حوزۀ ساخت و ]شکل[  شناسیک متن بیفز  جمال

(. به زبان بومی ادبیات فارستتتی، باید گفت تمام           1۵۱-1۵۱: 1۸۱1)شتتتفیعی کدکنی،  « هنرستتتازه قرار دارد

سته  ست. به نظر می    هایی که در معانی، بیان، بدیع، عروض و قافیه مطرح میبندید سازه ا سد شود، هنر  این   ر

گرایان نیز در این پژوهش کارآمد نیستتت. در زمینۀ داستتتان کودک، عروض و قافیه از دایرۀ  بندی شتتکلدستتته

سی    چه در علوم معانی و بیان و بدیع مطرح مینشوند و آ بحث خارج می شود، همه در مدل زبانی قابل برر

ها  بندی جدید در این زمینهنیازی به دستتتهها در مدل زبانی نیز دشتتوار نیستتت. بنابراین، استتت و بررستتی آن

چهار دستتتۀ اصتتلی علم بیان؛ یعنی تشتتبیه و استتتعاره و مجاز و کنایه در محورهای    نیستتت؛ به عنوان مثال، 

صنایع لفظی نیز وظیفۀ افزایش            ستند. برخی  سی ه شانۀ زبانی قابل برر شینی و نیز در بخش ن شینی و جان همن

 بندی کارآمد جداگانه پذیرفته شده است.ه در این پژوهش به عنوان یک دستهموسیقی متن را بر عهده دارند ک

های زبان غالباً یا در نقد تربیتی  گرایان از مؤلفههای شتتتکلبندیجا که دستتتته. عناصتتتر داستتتتان: از آن۵

بندی  سته این د بندی کارآمدی رفت. اتفاقاًدارند، باید به سراغ دسته   پوشانی های زبان همناکارآمدند یا با مؤلفه

شکل  ساخته   را خود  سی خود مطرح  ستان. تهیۀ       گرایان در الیۀ دوم برر صر دا ست جز عنا اند و آن چیزی نی

ند،  های شکل داستان پذیرفته شد   هایی که از مؤلفهبندیفهرستی کارآمد از عناصر داستان به همراه دیگر دسته    

 ه دست دهد. خوبی بهای نهایی شکل داستان را بهتواند مؤلفهمی

ساس آن     ستان را برا صر دا صادقی در کتاب  عنا ستان   چه میر صر دا ست، می  عنا   توان به این ترتیبآورده ا

حن، وگو، سبک، ل نمایی، پیرنگ، شخصیت، زاویۀ دید، صحنه، گفت   موضوع، حقیقت مایه، درونفهرست کرد:  

 رنگ.  و فضا

کند.   اند که نویستتتنده در داستتتتان اعمال می      ردهمایه را به عنوان فکر و اندیشتتتۀ حاکمی تعریف ک     درون»

به  ،شود ای که به مخاطب القا میمایهدرون(. ۵۲ :1۸۱۵)میرصادقی،  « آیدمایه... از موضوع به دست می  ...درون

  کلشتت هایمؤلفه اگر. استتت داستتتان الیۀ درونی مایه،درون گذارد.تأثیر تربیتی می مخاطبمستتتقیم بر طور 

ستان،  شند،  سوی یک  دا ست. پس درون  دیگر سوی  در مایهدرون تربیت کودک با صل تأثیرگذاری   ا مایه حا

ست و نمی   مؤلفه ستان ا سته تواند جزء این مؤلفههای دا ضوع نیز که اعم از     ها د شود. به این ترتیب، مو بندی 

                                                           
1. device 



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

ست، نمی   درون ست و از همان جنس ا ستان در نقد ت   تواند یکی از مؤلفهمایه ا شکل دا ساب   های  ربیتی به ح

 آید.

ت که  مانندی کیفیتی است حقیقت»دانند: داستتان می « کیفیت»مانندی، آن را ها از حقیقتترین تعریفوستیع 

)میرصتتادقی،  « شتتوددهد و موجب پذیرش آن میداستتتان را پیش چشتتم خواننده مستتتدل و محتمل جلوه می

های شتتکل داستتتان در نقد تربیتی  ی از مؤلفهتواند یک(. کیفیت داستتتان، درجه دومی استتت و نمی11۳ :1۸۱۵

 محسوب شود. 

«  شتتتدۀ الگوی حوادث استتتتاند، واژۀ الگوستتتت که خالصتتتهترین تعریفی که برای پیرنگ آوردهکوتاه»

پیرنگ را نقل حوادث با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول   1(. ای. ام. فاستتتر1۵۲ :1۸۱۵)میرصتتادقی، 

صادقی،  می شکل   تواند به عنوان یکی از مؤلفه(. پیرنگ در معنای الگوی حوادث می1۵۵ :1۸۱۵داند )میر های 

 داستان پذیرفته شود.  

ستان و نمایش و غیره ظاهر می شده اشخاص ساخته  » «  نامندشوند، شخصیت می   ای )مخلوقی( را که در دا

ستان هستند که کنش   (. شخصیت  1۳۵ :1۸۱۵)میرصادقی،   ها های آنگفتارها و ویژگیها، ها جزئی از شکل دا

شته باشد. گفت  می صحبتی را که   »ها قابل بررسی است   وگو نیز در قالب گفتار شخصیت  تواند تأثیر تربیتی دا

گیرد  تر در افکار شتتخصتتیت واحدی در هر کار ادبی، صتتورت میها یا به طور گستتتردهدر میان شتتخصتتیت

 (.  ۸۲۸ :1۸۱۵)میرصادقی، « نامندوگو میگفت

شیوه ویۀ دید نمایشزا» سنده به  دهندۀ  ست که نوی ستان خود را به خواننده      ای ا صالح و مواد دا سیلۀ آن م و

شان می    ارائه می ستان ن سنده را با دا (. زاویۀ دید را نیز  ۲۸۱ :1۸۱۵)میرصادقی،  « دهدکند و در واقع، رابطۀ نوی

 توان به عنوان مؤلفۀ مؤثر شکل داستان پذیرفت.می

«  گویندگیرد، صتتحنه مینی )فیزیکی( و فضتتایی را که در آن عمل داستتتان ... صتتورت می زمینۀ جستتما»

ها، محیط عمومی  (. محل جغرافیایی، زمان وقوع داستتان، ستبک زندگی شتخصتیت    ۲۱۵ :1۸۱۵)میرصتادقی،  

گر ها بیانستتازند. ستتبک زندگی و محیط عمومی شتتخصتتیتها عواملی هستتتند که صتتحنه را میشتتخصتتیت

فه      های ویژگی های   های گفتار و کنش و ویژگی  فرد و جامعه در داستتتتان استتتت. این هر دو در بخش مؤل

صیت    سمانی می        شخ ستان نیز در تعریف زمینۀ ج شیا و فیزیک دا ست. ا سی ا ان و گنجد. پس مکها قابل برر

ست که می       صری از صحنه ا سه عن ستان  ستان د  شود به عنوان مؤلفه زمان و فیزیک دا شکل دا نقد   رهای مؤثر 

 تربیتی پذیرفت.
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سبک به رسم و طرز بیان اشاره دارد... انتخاب کلمه، ساختمان دستوری، زبان مجازی، تجانس حروف و      »

ستند      سبک دخیل ه صوتی در ایجاد  صادقی،  « دیگر الگوهای  سبک را به هر گونه ۸۵۵ :1۸۱۵)میر ای که  (. 

شتتتود: ستتتبک، درجه دومی استتتت و آن داده می گیرد که یک حکم کلی بهای قرار میتعریف کنیم، در دایره

 های زبان و شکل است.حاصل مؤلفه

ستان  صیت      ها مطرح میلحن به دو گونه در دا شخ ستان و لحن  ستان   شود: لحن دا ها؛ در تعریف لحن دا

ستان »گویند: می سندگان می در دا شخصیت    های امروزی... نوی شند فردیت    های لحنهای خود را با ویژگیکو

شان بدهند  های آنصحبت  شان ن صادقی،  « ها و طرز تفکر شخصیت  ۸۳۸ :1۸۱۵)میر ها در قالب گفتار  (. لحن 

صیت    سته      شخ ستان که د ست؛ اما لحن کلی دا سی ا سبی از مؤلفه ها قابل برر ستان ان بندی منا جام  های زبان دا

 های مؤثر شکل داستان است.داده، یکی از مؤلفه

«  ویندگکند، فضا و رنگ میورود به دنیای مخلوخ اثر ادبی، استنشاخ می هوایی را... که خواننده به محض»

(. فضا و رنگ، بیشتر به تأثیر ایجادشده در مخاطب نزدیک است تا به شکل داستان:         ۵۱۱ :1۸۱۵)میرصادقی،  

ستعاره   » ضا و رنگ... ا ساس یا ادراکی که ما اغلب نمی   ف ست برای اح ست پی   توانیم بهای ا ا  دسهولت به آن د

صطالحات ادبی بارنت  ۵۱۸ :1۸۱۵)میرصادقی،  « کنیم سویی، فرهنگ ا ضا و    1(. از  صحنه را اغلب در ایجاد ف

تواند به (. پس فضا و رنگ، عنصری درجۀ دومی است و نمی   ۵۱۱ :1۸۱۵رنگ مؤثر دانسته است )میرصادقی،    

 های مؤثر شکل داستان در نقد تربیتی پذیرفته شود.عنوان یکی از مؤلفه

شتتود، عیناً در ادبیات کودک بازتاب  ستتاالن مطرح میگونه که در ادبیات بزر هرچند عناصتتر داستتتان، آن

های  شتتود داستتتان کودک را متشتتکل از نمونه  های احصتتاشتتده، می یابد؛ اما با توجه به فراگیری مؤلفهنمی

ست. در نهایت، مؤلفه     کوچک صر دان ستان کودک را   شدۀ همین عنا شکل دا ر نقد تربیتی کارآمدند،  که د های 

)ها(،  ها(، گفتار شتتخصتتیت : پیرنگ )الگوی حوادث(، کنش شتتخصتتیت ) بندی کردگونه جمعتوان اینمی

شخصیت   ویژگی ستان،        های  ستان(، زاویۀ دید، لحن دا صحنه )فیزیک دا )ها(، صحنه )زمان(، صحنه )مکان(، 

 ظاهر داستان، موسیقی حاصل از داستان.

 

 ن کودک. ساختار داستا۶

شده:    ساختار گفته  سی            »در تعریف  سا شالودۀ ا ساختار بر دو  ست. هر  ستم ا سی ساختار یک نظام و یا  هر 

(. چنین تعریفی،  ۵۱-۱۱: 1۸۳۳)محمدی، « استوار است: الف( عناصر ساختار ب( قوانین و مناسبات ساختار       

ل آن جدا ستازیم. ستاختار معنای    الزم استت ستاختار اثر را از شتک   »دهد؛ اما ستاختار را برابر شتکل قرار می  
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سترده  ست که     »(. هرچند ۵۵ :1۸۳۳مقدم، علوی)« تری داردتر و ژرفگ ست نیامده ا هنوز تعریف دقیقی به د

جا حدود مفهوم  (، در این1۳1: 1۸۳۲)احمدی، « میان شتتکل و ستتاختار تمایزی قطعی و نهایی ترستتیم کند  

شخص می      ست، م شف می   »شود.  ساختار که در نقد تربیتی مد نظر ا ساختارها را ک ه  کنیم، در جایی کوقتی 

شته، کل پیش سکولز،  « یابیمها را میتر تنها اجزا وجود دا صر       (. »۱۳: 1۸۳۸)ا صل کلیۀ روابط عنا ساختار حا

شکیل  ست. ... به نظر می دهندۀ اثر با یکت ست    دیگر ا ساختار ا سد که کلیت بارزترین ویژگی  مقدم،  لویع)« ر

صل برهم     ا(. 1۳۱ :1۸۳۳ ست و خود، حا ساختار، کلی ا ست، پذیرفته   گر بپذیریم که  صر اثر ا ایم که  کنش عنا

 بسیط است.

کند که  هایی تقسیم می به بخش ها راقصه  وینزدیک است؛   1تعریف این پژوهش از ساختار، به نگاه پراپ 

خویشکاری   »نامند: می ۲یها را خویشکار ها ترکیبی جدید از عناصر داستان هستند. پراپ این بخش   این بخش

،  )پراپ «ها را جدا سازیم های بنیادی قصه هستند و ما قبل از هر چیزی باید همۀ آن  های قصه سازه  شخصیت  

نظر اهمیتی که در جریان عملیات  خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه      . »(۵۲ :1۸۱۳

صه دارد، تعریف می  شکاری  شود. ق شخاص  ...خوی صه های ا شکیل       ،ق صه ت صر ثابت و پایدار را در یک ق عنا

سی آن دهند و از اینمی ستند   ،پذیرنددهد و چگونه انجام میها را انجام میکه چه ک ستقل ه :  1۸۱۳، )پراپ «م

ستان   (۵۸ ساختار دا صه . در  ساختار با یک «بخش»ها چگونگی ارتباط ها و ق ست. بنابراین، با  های  دیگر مهم ا

 اه نیز ساختار، به عنوان یک مؤلفه، بسیط است.پذیرفتن این نگ

چند بخش   بازگوسالۀ لجشود. در داستان ترشدن مفهوم ساختار در نقد تربیتی، مثالی مطرح می برای روشن 

جا انجام  ها کنشتتی نابهاز ستتاختار در کنار هم بر کودک تأثیر تربیتی دارد. در این داستتتان، یکی از شتتخصتتیت

ها را به سمت تهدیدها   جا مسیر شخصیت   شود(، کنش نابه کند و از جوی آب رد نمییدهد )گوساله لج م می

کنند؛ اما در این مسیر دچار زحمت  ها بر تهدیدها غلبه میها(، شخصیت  دهد )تقابل با دزدان و گر تغییر می

در این مسیر، خستگی دهند؛ اما کنند و دزدان را فراری میها فرار میشوند )پیرزن و گوساله از دست گر می

کند و شخصیت داستان متنبه     جا را تقبیح میها همراه است(، زحمت ناشی از تهدیدها کنش نابه  و ترس با آن

ست از لج     می شه د ساله برای همی سینی،   بازی برمیشود )گو شمس و ح (. کودک در همراهی با 1۸۱۵دارد(. )

 یابد.به نوعی از پاالیش روحی دست میباز طی این مسیر که ساختار داستان است، گوسالۀ لج
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 . چرا زبان و شکل و ساختار متمایز شدند؟7

شکل  مؤلفه ستان کودک برای  ست؛ زیرا   های زبان دا دادن مدل نهایی ماتریس مورد نظر این پژوهش کافی ا

کل.  های ش هبندی از مؤلفهای زبان است و ساختار نیز نوعی دسته   بندی از مؤلفههای شکل، نوعی دسته  مؤلفه

سازی  اند؟ ساده شود که چرا زبان و شکل و ساختار در این پژوهش متمایز شده    بنابراین، این پرسش مطرح می 

شخصیت         ست؛ به عنوان مثال، گفتار  سخ کوتاه این پرسش ا سی، پا ستان که از مؤلفه  روند برر های  )ها( در دا

ام  )ها(= نل تحلیل استتت: گفتار شتتخصتتیت شتتکل داستتتان استتت، به این ترتیب از طریق زبان داستتتان قاب  

  تواندساخت )یعنی مثالً روساخت می  در زمان و شخص مناسب در ژرف  « گو»)ها( + فعل از ستاک  شخصیت  

(  های)تشخصی گفتار گربیان که(ای ها)جمله( + شده باشدبیان هایبا ویژگی چیزی یا هر« -» یا»:« یا « گفت»

 .است داستان

شان در این معادله عال شانه     گر محور همت + ن سه بخش دیگر، ن شینی و  ستند. بنابراین، این   ن های زبانی ه

ت به ای نستتبهای زبانی بررستتی کرد؛ اما ناگفته پیداستتت که چنین بررستتی توان در مدل مؤلفهترکیب را می

ه کنیم در توج شود که تر میجا پررنگقدر پیچیدگی بیهوده دارد. مشکل آن ها چهبررسی خود گفتار شخصیت   

 ها گفتار سر بزند.یک داستان، چند بار ممکن است از شخصیت

 

 پذیر وجود انسان. ابعاد تربیت8

نوعی آمده   به « ابعاد وجود انستتتان »و « جهت »، «تغییر»ها  های گوناگونی دارد و در همۀ آن   تربیت تعریف 

ها و کماالتی که  از همۀ زیباییافالطون عقیده داشتتت که تربیت خوب آن استتت که روح و بدن را  »استتت. 

معتقد بود که هدف تربیت تکوین منش است.   1ها را دارند، برخوردار سازد. هربرت اسپنسر  قابلیت پذیرش آن

... ۸های طبیعت. ...دیوییگوید تربیت عبارت است از آموزش مغز آدمی به موجب قانونمی ۲هاکسلیهنری ... 

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم  (. در 1۲: 1۸۳۵)به نقل از مایر،  «داندتربیت را... نوستتازی تجربه می

سالمی ایران    سمی عمومی جمهوری ا ست  عبارت تربیت» و تربیت ر  و تکوین ساز زمینه تعاملی فرآیند از ا

ست  تعالی سالمی،  معیار نظام بر مبتنی و پارچهیک صورتی  به متربیان هویتۀ پیو شان  هدایت منظور به ا  در ای

)شتتورای عالی انقالب  « همۀ ابعاد در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق جهت شتتدنمستتیرآماده

 (.1۸۱: 1۸۱۱فرهنگی، 
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ف  ، در تعری«تکوین»و « منش»، در تعریف اسپنسر،   «برخوردار سازد »و « روح و بدن»در تعریف افالطون، 

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام   و در« نوسازی »و « تجربه»، در تعریف دیویی، «آموزش»و « مغز»هاکسلی،  

سالمی ایران    سمی عمومی جمهوری ا بر مفاهیم ابعاد وجود « تکوین و تعالی»و « همۀ ابعاد» تعلیم و تربیت ر

های فوخ  هایی که در محور همنشتتینی در تعریفکنند. جهت تربیت نیز در دل تقابلانستتان و تغییر داللت می

 شده است.حضور دارند، پنهان 

شود:   ح میترین معنای خود مطربنابراین، با توجه به این سه مفهوم اساسی، تربیت در نقد تربیتی در وسیع    

تربیت عبارت استتتت از هرگونه تأثیری بر مخاطب که برابر با تغییری در یکی از ابعاد وجودی اوستتتت، در           

ننده پیام را با توجه و عمد تولید کرده        کنندۀ پیام یا در خالف آن جهت؛ چه تولیدک      جهت مورد نظر بررستتتی 

 ها.آنباشد، چه بی

سی           نقد تربیتی ۀکه ماتریس زمینبرای این سیدن به ماتری شد. برای ر شته با شد باید جامعیت دا ، کارآمد با

ماع منطقی  ها اجتهای فکری متفاوت، بررسی و بین آن ها و دستگاه جامع، باید ابعاد تغییرپذیر انسان در مکتب 

 گونه احصا شد:پذیر وجود انسان اینته شود. از این بررسی ابعاد تربیتگرف

شناخته است. او ورزش و مراقبت از سالمت را بودن جسم را میپذیر. جسم )بدن(: بشر از دیرباز تربیت  1

 جمالی، تغذیه، هوای آزاد و نور خورشید، بیماری و آسیب و  برای تربیت جسم، پی گرفته است. احدی و بنی  

سمی کودک برمی      شد ج ضع کودک در خانواده را جزء عوامل مؤثر در ر جمالی، شمارند )احدی و بنی نیز و

سم کودک در جهت تقویت یا   (. از این رو، تغییر در هر یک از عوامل خارجی به گونه۸۵: 1۸۳۳ ای تربیت ج

 تضعیف آن خواهد بود.

شناختی    شناسی، روان  . ذهن: یکی از انواع روان۲ شناختی یعنی مطالعۀ منظم      روان»است.  شناسی  شناسی 

های ذهنی او( فرآیندهای شتتناختی  های ذهنی کودک )فعالیتشتتناختی. ... به طور کلی، به فرآیند فرآیندهای

بستتیاری از  »قدر واضتتح استتت که پذیربودن ذهن انستتان آن(. تربیت۲۱: 1۸۳۳)گالور و برونینگ، « گویندمی

صان تعلیم و تربیت معت    ص شناختی دانش     متخ سی معلم، پرورش فرآیندهای  سا ست  آموزانقدند... وظیفۀ ا «  ا

(،  ۸۸: 1۸۳۳شناسان شناختی، دانش، حافظه )گالور و برونینگ،    (. در نگاه روان۲۱: 1۸۳۳)گالور و برونینگ، 

 هایی از ذهن (، زیربخش۲۱: 1۸۳۳( و خالقیت )گالور و برونینگ،   ۸۵-۸۸: 1۸۳۳تفکر )گالور و برونینگ،  

 پذیرند.انسان هستند که تربیت

سی   روان»های متداول . روان: با نگاهی به عنوان۸ شکی روان»و « شنا به عنوان یکی از  « روان»، پذیرش «پز
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چه مهم است، تعریف روان به عنوان یکی از   پذیر و تغییرپذیر وجود آدمی، دشوار نخواهد بود. آن ابعاد تربیت

گیرد: گفت در بُعد روان، عاطفه و ناخودآگاه انستتان، مورد توجه قرار می توانابعاد وجودی انستتان استتت. می

درمانی شکلی از درمان مسائل و مشکالتی است که ماهیت عاطفی دارند.      یک تعریف کلی این است که روان »

ی  نشأت گرفته است و باالخص بر نقش ناخودآگاه 1شناسی است که از افکار فرویدکاوی آن نظام روان...روان

 (.۱1: 1۸۳۱آبادی و ناصری، )شفیع« ورزدو نیروهای پویای عملکرد روانی تأکید می

  شتتناستتی رفتاری برروان»شتتناستتی رفتاری یا رفتارگراستتت. شتتناستتی، روان. رفتار: یکی از مکاتب روان۵

فتار در متمرکز استتت و هدف آن مطالعۀ ر -کنندگویند و عمل میچه افراد میآن –قابل مشتتاهده  رویدادهای

ها واحدهای قابل درک محیط است که ممکن است در رفتار فرد    شرایط کنش متقابل با محیط است ... محرک  

(. از نگاه رفتارگرایان، رفتار انستتتان؛ اعم از گفتار و رفتار،  ۸۱۱-۸۱1: 1۸۳۳)گالور و برونینگ، « تأثیر بگذارد

د رفتار انسان، امری درونی است که نمود بیرونی پذیر است. هرچنیکی از ابعاد وجودی انسان است که تربیت 

سط محرک   دارد؛ اما می ستقیم، تو شاهدۀ مکرر     تواند به طور م شاگردی با م ها تغییر کند؛ به این معنی که مثالً 

کند. این تغییر رفتار شتتاگرد از هیچ صتتافی دیگری  معلم خود در یک عادت مشتتخص، آن عادت را تکرار می

ار در که رفتنگذشته است و به طور مستقیم حاصل مشاهده بوده است. بنابراین، با این       چون ذهن و اخالخ هم

بودن، به طور جداگانه به عنوان یکی از       شتتتود، به دلیل بیرونی  بندی می ها ذیل اخالخ دستتتته   برخی دیدگاه  

ست. در این پژوهش م      مؤلفه شده ا ستان تغییر کند، آورده  ست با دا یز  ها نهارتهای تربیت کودک که ممکن ا

 بندی شده است.جا که نمود رفتاری دارد، در بعد رفتار دستهاز آن

. اخالخ و قلب: در مکتب استتالم با توجه به پذیرش روح، بُعد دیگری نیز در ابعاد وجودی انستتان   ۱و  ۵

طرت  ، فچه پیش از این برشمرده شد، مفاهیم روح، قلب، نفس  جز آنگویند. بهشود که به آن قلب می دیده می

ین گوید چنچه باقری میدیگر و دربارۀ ابعاد وجود آدمی مطرح است که بنا بر آنو عقل در اسالم در کنار یک

 دیگر دارند:  ای با یکرابطه

مذکور، فراخ      فاهیم  یان همۀ م غۀ       ترین آناز م ها مفهوم نفس استتتت. ... اگرچه مفهوم روح در درجۀ اول، صتتتب

شناسی، تفاوتی میان روح و نفس وجود ندارد. ...از سوی دیگر... مراد قرآن از قلب     انسان  شناسی دارد؛ اما در حد  جهان

ر نفس گرفته دهمان نفس است. ...فطرت ناظر بر یکی از شؤون نفس آدمی است. ...فطرت، معرفت و میل ربوبی ریشه    

در کار باشد. ... عقل نیز شأنی از نفس    تواند بیدار و فعال وتواند مورد غفلت قرار گیرد و هم میآدمی است که هم می 

ست که می  ست از معرفت ممیز نفس )باقری،  توان آن را عامل بازشناسی و راه  ا -۵۵: 1۸۳۳یابی نامید. ...عقل عبارت ا
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۵۲.) 

تواند خیر و شر را تشخیص داده و انسان را    ای است که می عقل در زبان قرآن و روایات، عالوه بر فهم کلیات، قوه

مت خیر راهنمایی نماید و از جهل و نادانی دور کند. ... در آیات و روایات محل استقرار چنین عقلی، قلب است.    به س 

 (.۳۳-۳۱: 1۸۳۱...قلب..همچنین، محل علم حضوری و شهودی نیز محلی برای تجلی محبت و بغض... است )اخوت، 

چند  پذیر وجود آدمی است. هر ز ابعاد تربیتکند، انوعی با روح انسان برابری می این قلب که با نفس و به 

ست و اخالخ با رفتار پیوند دارد، در این پژوهش اخالخ و       سان ا سالمی، نفس ان جایگاه اخالخ نیز در نگاه ا

از   های حاصل های درونی نفس آدمی، رفتار به کنشاند تا اخالخ به ویژگیدیگر جدا شده رفتار و قلب از یک

شاره کند و برخ  سان که در تعریف اخالخ ا شین نمی ی تأثیرات در وجود ان گنجد، در تعریف قلب قرار  های پی

 پذیر وجود انسان، کامل شود.های تربیتداده شود و فهرست مؤلفه

های نظری گوناگون، تداخل معنایی  پذیر ابعاد وجودی انستتان ممکن استتت در دستتتگاه های تربیتمؤلفه

شند؛ مثالً ممکن است در دس      شته با ی  بندآید، ذیل عنوان ذهن دسته چه ذیل عنوان روان میتگاهی نظری آندا

ها که در دستتتتگاه مورد نظر پذیرفته  کند؛ زیرا هر یک از مؤلفهشتتتود. این امر ایرادی به مدل نهایی وارد نمی   

 های ستون آن مؤلفه در ماتریس، صفر شود.نشد، کافی است درایه

شده به نظر می    صا س از میان ابعاد اح ست که می   ر سم ا ستان کودک بر آن تأثیر     د تنها بعد ج شود گفت دا

شناخته     ست تأثیر نا ستقیم ندارد؛ اما چون ممکن ا ست، برای این    م شر از آن غافل ا شد که امروز علم ب که  ای با

 ماند.شود و باقی میماتریس نهایی، جامع باشد، بُعد جسم از آن حذف نمی

 

 گیری. نتیجه9

های نقد پیش از خود   تی در ادبیات کودک پررنگ استتتت. این نقد با برخی شتتتیوه     جای خالی نقد تربی   

پذیری کامل علوم انسانی و ادبیات  مندی و فرمولای جدید است که بر مبنای قاعدههایی دارد؛ اما شیوهشباهت

شیوۀ نقد، تأویل     ست. هرچند این  شده ا ند، در کمی های مخاطب توجهپذیرد و به ویژگیپذیری متن را میبنا 

تالش استتت با حستتاب احتماالت، در یک فضتتای حالت، تغییرات رفتار انستتان را پوشتتش دهد و الگویی    

پذیر برای همۀ مخاطبان ارائه کند. نقد تربیتی بر پایۀ نقد به مثابه ستتتنجش بنا شتتتده استتتت و میزان                  توجیه 

س  مفیدبودن متن برای مخاطب را می ستف  نده میسنجد. این نقد به متن فارغ از نوی شیوۀ نقد، ا اده  نگرد. در این 

 ناپذیر است.از دستور گشتاری اجتناب

ست نقد تربیتی در متن به دلیل پیچیدگی بیش از اندازه ش    ای که ممکن ا شته با سبتاً طوالنی دا د، الزم  های ن
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دون این نقد، ب است برای آن الگوریتمی تهیه شود و در نهایت، انجام آن به رایانه سپرده شود، هرچند با کمک

ستان  رایانه نیز می شکار کرد. در نخستین گام ایجاد الگوریتم نقد تربیتی،  شود زوایایی از ذات تربیتی دا   ها را آ

پذیر وجود کودک از سوی دیگر احصا شد و از دل این     های تربیتهای داستان کودک از سویی و مؤلفه  مؤلفه

گران  این مدل ماتریستتی، میدانی را پیش روی پژوهش ای شتتکل گرفت.خانه۱۱رابطۀ دوستتویه، ماتریستتی  

ن و وار رابطۀ متن داستاها در این نقشه به توصیف کامل و ریاضیها و قراردادن آنگشاید تا با ایجاد فرمولمی

های زبان داستان شکل داد. ساده و عملی     شد تنها با مؤلفه تربیت کودک برسند. سطرهای ماتریس نهایی را می  

 های شکل و ساختار بوده است.د نقد، دلیل استفاده از مؤلفهشدن رون

 
 ای که نقشة زمینة الگوریتم نقد تربیتی است.خانه9۶ماتریس نهایی 

 نامهکتاب

شکوه احدی، حسن. و بنی  .1 سادات. ) جمالی،  سی رشد: مفاهیم بنیادی در روان    روان(. 1۸۳۳ال سی کودک  شنا . تهران:  شنا

 جیحون.

 . تهران: مرکز. ساختار و تأویل متن(. 1۸۳۲احمدی، بابک. ) .۲
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ضا. )  .۸ سان جهت نیل به تزکیۀ نفس با توجه به آیات و روایات       (. 1۸۳۱اخوت، احمدر ساختار وجودی ان صر  تبیین عنا

 . قم: کتاب فردا.  السالمبیت علیهماهل

 اپ دوم. تهران: آگاه.. )ترجمۀ فرزانه طاهری(. چدرآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(. 1۸۳۸اسکولز، رابرت. ) .۵

 . جلد اول. چاپ هجدهم. تهران: مدرسه.نگاهی دوباره به تربیت اسالمی((. )1۸۳۳باقری، خسرو. ) .۵

 . چاپ دوم. تهران: مروارید. گشودن رمان(. 1۸۱۸پاینده، حسین. ) .۱

 .وس: تنتهرا .چاپ اول(. ایترجمۀ فریدون بدره) .های پریانشناسی قصهریخت (.1۸۱۳. )پراپ، والدیمیر  .۳

-۸۲(، 1۵۸، )کتاب ماه کودک و نوجوان(. نویستتنده و انواع نوشتتته در ادبیات کودک و نوجوان. 1۸۳۱جاللی، مریم. ) .۳

۲۳. 

 . چاپ دوم. تهران: مرکز.معصومیت و تجربه )درآمدی بر فلسفۀ ادبیات کودک((. 1۸۳۸خسرونژاد، مرتضی. ) .۱

 تهران: امیرکبیر.. چاپ دوم. نقد ادبی (.1۸۵۵. )کوب، عبدالحسینزرین .1۱

ضا. )     .11 شار، محمدر . چاپ دوم. تهران: انجمن قلم گذری بر ادبیات کودکان و نوجوانان قبل و بعد از انقالب(. 1۸۳۳سر

 ایران.

 . )ترجمۀ کوروش صفوی(. چاپ اول. تهران: هرمس.شناسی عمومیدورۀ زبان(. 1۸۳۳سوسور، فردینان دو. ) .1۲

 ها.. چاپ اول. تهران: فرهنگشناسی سنتیمخاطبعبور از (. 1۸۳۵اصغر. )سیدآبادی، علی .1۸

ضا. )   شفیع  .1۵ صری، غالمر شاوره و روان نظریه(. 1۸۳۱آبادی، عبدا) و نا شر    درمانیهای م سیزدهم. تهران: مرکز ن . چاپ 

 دانشگاهی.

ضا. )   .1۵ ستاخیز کلمات: درس (. 1۸۱1شفیعی کدکنی، محمدر صورت ر   ران:. تهگرایان روسگفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی 

 سخن. 

سن. )       .1۱ سینی، محمدح ضا و ح سالۀ لج (. 1۸۱۵شمس، محمدر . چاپ اول. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  بازگو

 نوجوانان.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رستتمی عمومی جمهوری   (. 1۸۱۱شتتورای عالی انقالب فرهنگی. )  .1۳
 هنگی.. تهران: شورای عالی انقالب فراسالمی ایران

 .نوید شیراز :شیراز .ش 1۸۵۱تا  1۸۱۱قلمرو نقد و نظریۀ ادبی  (.1۸۱۱. )صدیقی، مصطفی .1۳

 . چاپ اول. تهران: سورۀ مهر.  شناسیدرآمدی بر معنی(. 1۸۳۱صفوی، کوروش. ) .1۱

 . تهران: علمی.شناسی و مطالعات ادبیهای پراکنده: نشانهنوشته (.1۸۱1صفوی، کوروش. ) .۲۱

گرایی و ستتتاختارگرایی( با گذری بر کاربرد این های نقد ادبی معاصتتتر )صتتتورت  نظریه  (.1۸۳۳. )علوی مقدم، مهیار   .۲1

 .سمت: تهران .ها در زبان و ادب فارسینظریه

 تهران: زوار.   چاپ اول. بندی نقد ادبی.اصول و طبقه(. 1۸۱۱فضیلت، محمود. ) .۲۲
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. )ترجمۀ علینقی خرازی(. چاپ  اصول و کاربرد آن شناسی تربیتی:   روان(. 1۸۳۳گالور، جان ای و برونینگ، راجر اچ. ) .۲۸

 نشر دانشگاهی.مرکز هشتم. تهران: 

 اصغر فیاض(. چاپ اول. تهران: سمت.. جلد اول. )ترجمۀ علیهای تربیتیتاریخ اندیشه(. 1۸۳۵مایر، فردریک. ) .۲۵

 . چاپ اول. تهران: سروش.شناسی نقد ادبیات کودکانروش(. 1۸۳۳محمدی، محمدهادی. ) .۲۵

 . جلد هفتم. تهران: چیستا.تاریخ ادبیات کودکان ایران تا(.ی، محمدهادی و قائینی، زهره. )بیمحمد .۲۱

 . جلد پنجم. چاپ سوم. تهران: چیستا.تاریخ ادبیات کودکان ایران (.1۸۳۵محمدی، محمدهادی و قائینی، زهره. ) .۲۳

 لد هشتم. چاپ اول. تهران: چیستا.  . جتاریخ ادبیات کودکان ایران (.1۸۱۸محمدی، محمدهادی و قائینی، زهره. ) .۲۳

 . چاپ چهارم. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. شناسیسیر زبان(. 1۸۳۱الدینی، مهدی. )مشکوۀ .۲۱

 .شفا: تهران .عناصر داستان(. 1۸۱۵) .میرصادقی، جمال .۸۱

 

 





 تبیین آثار حضور ویراستار در آفرینش داستان دینی کودک

 (1۳9۵جم دبستان، چاپ )بررسی ویرایشی درس سیزدهم فارسی پن

 

 1هصارمهدی عَ

 

 چکیده

مقالۀ حاضر شامل سه گفتار است؛ در گفتار نخست، جهت آشنایی با مبانی ادبیات 

پردازی در ادبیات کودک؛ نظیر طرح داستان و دینی به بیان برخی از مباحث داستان

د درس سیزدهم ایم تا در آغاز کالم و از این رهگذر، راهی به نقپردازی پرداختهشخصیت

روزی که »این کتاب با عنوان « دینی»( که در بخش 1۸۱۵فارسی پنچم دبستان )چاپ 

آمده، باز کرده باشیم. در گفتار دوم، پس از نقل خالصۀ داستان، به نقد و « باریدباران می

ایم و در گفتار آخر، با طرح پردازی پرداختهبررسی آن از نظر طرح داستان و شخصیت

نظران این ر زمینۀ ویرایش داستان کودک و تأثیر مثبت و منفی آن از نظر صاحبمباحثی د

درستی و با های معنوی را بهایم که اگر بخواهیم پیامی از جنس آموزهحوزه نشان داده

 های درسیسالمت به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم، نگارش و ویرایش متون کتاب

 امری خطیر و حساس است.

 

 پردازی، ویرایشامام عصر )عج(، کتاب درسی، داستان ها:کلیدواژه

 

 . مقدمه1

ست. در گفتار نخست، به بیان برخی از مبانی ادبیات دینی کودک           شده ا شکیل  سه گفتار ت ضر از  مقالۀ حا

( که در 1۸۱۵) فارستتی پنچم دبستتتانایم تا از این رهگذر در آغاز کالم، راهی به نقد درس ستتیزدهم پرداخته

آمده، باز کرده باشتتتیم. در گفتار دوم پس از نقل       « بارید  روزی که باران می  »این کتاب با عنوان   « دینی»بخش 

ستان و شخصیت         ستان به نقد و بررسی آن از نظر طرح دا ا ایم و در گفتار آخر، بپردازی اقدام کردهخالصۀ دا

 ایم اگر بخواهیم پیام دینیداده طرح مباحثی دربارۀ ویرایش داستتتتان کودک و اثرات مثبت و منفی آن نشتتتان

ای  هداستتتتانی را به درستتتتی و با ستتتالمت به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم، نگارش و ویرایش متون کتاب

 درسی چه امر خطیر و حساسی خواهد بود.

                                                           
کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان مرکز تفت استان یزد و کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان واحد شیخ انصاری          -1

 دزفول.

   yaamahdi14m@yahoo.comایمیل: 

mailto:yaamahdi14m@yahoo.com
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   پردازی برای کودکان از منظر ادبیات دینی. گفتار اول: داستان۲

 . طرح داستان چیست؟1. ۲

ص  شی گفته می      طالحطرح، در ا ستان به چگونگی آرای سی دا ستان       شنا سنده به رویدادهای دا شود که نوی

شد تا به نتیجه می ست یابد. هر طرح، زنجیره   بخ ست د ست     ای که دلخواه او سته ا ای از رویدادهای به هم پیو

 (۵۲: 1۸۱1رسد. )حکیمی، که در کشاکش نیروهای مخالف به اوج و نتیجه می

ت به سه   ۵ت انسجام و تأثیر واحد داشته باشد.  ۸ت نو باشد.  ۲ت کامل باشد.  1ند از: ابارتهای طرح عویژگی

ی  افتد؟ ب( چگونه چنین اتفاقسؤال ذهنی خواننده براساس منطق داستانی پاسخ دهد: الف( بعد چه اتفاقی می

های  ه معرفی شخصیت  تتتت ب۱تتتت تعلیق مناسب داشته باشد.    ۵ای)اتفاقی( افتاد؟ افتد؟ ج( چرا چنین حادثهمی

ت آغاز و پایان داستان )ترتیب واقعی حوادث( را مشخص و  ۳ها بپردازد. پردازی آناصلی و فرعی و شخصیت

ریتم  -۱ها و ماجراها و همچنین راوی و روایت را مشخص و روشن کند. زمان و مکان حادثه -۳روشن کند. 

ها براساس و علت  وادث و ماجراها و علیت آنتتت تسلسل ح1۱آهنگ حادثه را مشخص و منظم کند. یا ضرب

کردن  مخفی»ای باشد که به  تتتت تسلسل حوادث و ماجراها در طرح داستان نباید به گونه    11نباشد.  « تصادف »

 (.۵۲-۱۱منجر شود. )همان: « ارائۀ ناقص و یا اشتباه اطالعات»و یا « اطالعات

 پردازی چیست؟. شخصیت۲. ۲

ت که از درک رابطۀ درست شخصیت با حوادث و ایجاد تعادل میان طرح و پردازی فرآیندی اسشخصیت  

 (.۱۱: 1۸۱1آید )حکیمی، شخصیت پدید می

 ند از:اتوجه داشت که عبارت« گانههای هفتوضعیت»پردازی باید به در شخصیت

 ت وضعیت ظاهری شامل قد، هیکل، رنگ مو و غیره.1

 و بداخالخ وغیره.ت وضعیت اخالقی شامل خشن، مهربان، عصبی ۲

 انگارانه و غیره.ت وضعیت رفتاری شامل مؤدبانه، سهل۸

 تاب، خوشحال و غیره.زده، بیت وضعیت روحی شامل افسرده، هیجان۵

 های فکری و ذهنی و غیره.ت وضعیت فکری و مذهبی شامل نوع دین، گرایش۵

 ده.های رشد و تربیت و محیط خانوازمینهت وضعیت خانوادگی شامل پیش۱

 (.۱۱-۳۱)همان:  ت وضعیت محیط زندگی شامل محل کار، نوع شغل وغیره۳
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 های داستانیبندی شخصیت. طبقه۳. ۲

(. در ۳۵شود )همان:  لشکر تقسیم     می  شخصیت از نظر ساختار روایی به سه نوع اصلی، فرعی و سیاهی      

 م:پردازیها میجا به دلیل اهمیت دو نوع اول، تنها به بررسی آناین

های  تتت شخصیت اصلی یا اول: در طرح داستان، محور و مرکز حوادث است و همۀ حوادث و شخصیت1

 کند و(. این نوع از شخصیت داستانی در طول داستان تغییر می    ۳۵: 1۸۱1پردازند )همان دیگر به معرفی او می

 (.۳۵-۳۱هدف داستان نیز بیان همین تغییر است )همان: 

هایی را که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم یا سوم یا غیره قرار دارند  تتت شخصیت فرعی: شخصیت۲

 (.۳۱نامند )همان: و اصوالً نسبت به شخصیت اصلی اهمیت کمتری دارند، شخصیت فرعی می

صیت      شخ سندگان نوقلم معموالً به  ستان نوی شان اهمیت نمی های فرعی دا شان از این     های شناخت دهند و 

ا، ههای فرعی و استفادۀ آگاهانه از آن در صورتی که شناخت و پرداخت شخصیت    ها سطحی است.   شخصیت  

های فرعی، شخصیت اصلی را     از جمله عوامل اساسی خلق شاهکارهای داستانی است. شخصیت یا شخصیت         

کنند.   برند و آن را پیچیده و جذاب می   ها داستتتتان را پیش می  دهند. آن برای رستتتیدن به هدفش یاری می     

 (.۳۱-۳۳کنند )همان: ی فرعی در حوادث گوناگون، نقش محرک را بازی میهاشخصیت

 های فرعی در جهان داستان سه کارکرد دارند:شخصیت

 های زیر مشاهده کرد:توان به شکل. پیشبرد ساختار روایی داستان: این کارکرد را در جهان داستان می1

ستان   بارۀ خودش بداند؛ چون شخصیت  الف( دادن اطالعات: شخصیت اصلی نباید همه چیز را در    های دا

 های واقعی، ادراک محدودی دارند.هم مثل آدم

صیت        شخ ضاد  ضاد: ت شبرد به کمک ت صیت فرعی با           ب( پی شخ ضاد  صلی یا ت صیت ا شخ های فرعی با 

شمکش، نقطه     شبرد      شخصیت فرعی دیگر منجر به ک ستن حوادث و پی سیر ماجراها، به هم پیو های عطف، تف

 شود.داستان می

توانند در خالل حوادث، مانع  های فرعی با شرکت در حوادث میپ( مانع، پیچیدگی و تعکیس: شخصیت

 ایجاد کنند و داستان را وادارند که در جهت جدیدی به راه خود ادامه دهد.

 وگو.نمایی داستان به کمک گفتت( پیشبرد ساختار روایی و کمک به واقع

 وایت.ث( تغییر زاویۀ دید راوی و ر

 (.۳۳ت  ۳1: 1۸۱1بندی )حکیمی، گشایی و پایانج( کمک به گره
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. نمایاندن ابعاد رفتاری، گفتاری و فکری شخصیت اصلی: با شرکت شخصیت فرعی در حوادث داستانی  ۲

(. این امر به ۳1کند )همان: ها رفتار و احستتاستتات شتتخصتتیت اصتتلی تغییر می   و افزودن بار عاطفی به آن

 ابل اجراست:های زیر قصورت

شخصیت فرعی توانایی        الف( مشخص   صلی: حضور  شخصیت ا شخصیت    کردن کارکردهای  های بالقوۀ 

 دهد.اصلی را بروز می

 کردن انگیزۀ شخصیت اصلی.ب( مشخص

 (.۳۲-۳۸کردن شخصیت اصلی )همان: پ( پیچیده

قای  تنها برای بیان و الهای تماتیک هستند که های فرعی، شخصیتبرخی از شخصیت مایه:. القای درون۸ 

تان  مایۀ داس های درونها و جنبهشوند و معموالً نویسنده بسیاری از پیام   مایۀ داستان ساخته و پرداخته می  درون

شاکش و ارتباط آن خود را از طریق آن شان می      ها با یکها آن هم در ک صلی ن شخصیت ا دهد و برای  دیگر و 

 (.۳۸-۳۵کند )همان: این شخصیت پنهان میکه جلب توجه نکند، خودش را پشت این

 

 پردازی در درس سیزدهم از منظر ادبیات دینی. گفتار دوم: بررسی داستان۳

 . خالصة داستان1. ۳

  را که اولین متن« باریدروزی که باران می»با عنوان  کتاب فارستتی پنجم دبستتتانداستتتان درس ستتیزدهم 

 توان خالصه کرد: میگونه این کتاب درسی است، این« دینی»بخش 

رود. روزی مردی بلند قد و عینکی در حالی که فروشی پدربزرگش میپسری به نام امید بعد از ظهرها به دکان قاب

شای قاب   کیفی قهوه ست دارد، بعد از تما  گوید پیغامیشود و به امید می های داخل ویترین وارد دکان میای رنگ به د

ور و  دکان زیبایی دارید؛ ولی ن»رساند. پیغام این است:   هم پیغام مرد را به پدربزرگش میرا به پدربزرگش برساند. امید  

 «.صفا ندارد

شنیدن پیغام مرد تکانی می  سش رود؛ اما نمیخورد و به فکر فرو میپدربزر  امید با  ه ذهنش هایی کتواند برای پر

 کننده پیدا کند.های قانعرا تسخیر کرده است، پاسخ

شناسد و او را که جلو ویترین ایستاده  شود. امید مرد را میگذرد دوباره سر و کلۀ مرد غریبه پیدا میکه میچند روز 

شدن چند جمله، پدربزر  امید به مرد تعارف شود. بعد از ردوبدلدهد. مرد وارد دکان میاست به پدربزرگش نشان می

شیند. او هم می می شیند و کند که کنار میز کار او بن شروع به حرف  ن این  کند. درزدن میدر مورد پیغامش با پدربزر  

یا  »نویستتتی عبارت  شتتتود. مرد به عنوان هدیه یکی از آثارش را که خوش      وگو پدربزر  متوجه منظور مرد می  گفت 
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 گذارد.است، روی میز دکان می« الزمان )عج(صاحب

ین رود. امید اولد بدون خداحافظی از دکان بیرون میشوند. در این بین، مر پدربزر  و امید محو تماشای نوشته می  

آورد. پدربزر  امید شتتود و با فریاد پدربزرگش را به خود میآید و متوجه غیبت مرد میکستتی استتت که به خود می 

آورد تا  داند، قاب زیبایی می   ای باارزش می دود؛ اما اثری از مرد نیستتتت. پدربزر  چون هدیۀ مرد را هدیه       بیرون می

 (.  ۱۳ت1۱۸: 1۸۱۵، فارسی پنجم دبستاننوشته را قاب بگیرد و در ویترین دکان بگذارد )

 

صه  ست که در نگاه اول، طرحی       خال ستان ا شت، در واقع طرح این دا ای که از نظر خوانندگان گرامی گذ

سندیده به نظر می  سیزدهم    پ سد؛ اما متن درس  ستان    ر سی پنجم دب شفاف کتاب فار ت بیان یاین طرح را با این 

ها اشاره شده است.     ترین آنجا به مهمتوان ذکر کرد که در اینکند. برای این مشکل، دالیل متعددی را می نمی

شود متن درس سیزدهم ضمیمۀ این نوشته است که در آن اصالحات پیشنهادشدۀ          قبل از آغاز کالم، یادآور می

 اند.ویرایشی لحاظ شده

 

 رح داستان. بررسی داستان از منظر ط۲. ۳

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دربارۀ طرح این داستان می

امید( و  ها )پدربزر ،تتت این داستان ابتدا، میانه و پایان مناسبی دارد. نویسنده در ابتدای داستان شخصیت1

ستان )دکان قاب  شی( و فعالیت مکان دا سپس، در بخش میانی، مردی بلند  های آنفرو د و قها را معرفی کرده، 

ست دارد، معرفی می عینکی را که کیفی قهوه ستان   ای میکند که جملهای به د گوید که آن جمله روند عادی دا

ا به شود ت کشاند. در انتهای داستان، همان مرد دوباره پیدا می  را تغییر داده، ذهن پدربزر  امید را به چالش می

ای، به انجام کاری راهنمایی کند. پدربزر  به ن توصیه مشکل )سؤال ذهنی( پدربزر  پاسخ دهد و او را با بیا   

گیرد و در دکانش در معرض  نوشتۀ مرد را قاب می کند و به عنوان اقدامی اجتماعی، دست توصیۀ مرد عمل می 

 دهد.دید مردم قرار می

 دور است.بودن بیان بهایت صورت داستان نو است و از کلیشه۲

ای  طهدیگر رابی دارد؛ یعنی تمام اجزای ابتدایی، میانی و پایانی آن با یکتتتت داستان انسجام و تأثیر واحد۸

 اش را بیان کند.مایهکننده دارند تا داستان، درونمتقابل و تکمیل

سخ دهد: الف( بعد چه اتفاقی          ۵ سش پا سه پر ست به  ستان در مورد حوادث و اتفاقاتش موظف ا تتتتت دا

ما در چند جا این اتفاخ         ؟ ج( چرا چنین حادثه  افتد افتد؟ ب( چگونه چنین اتفاقی می   می ای )اتفاقی( افتاد؟ ا
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ا هبرخی حوادث و رویدادها یا درست بیان نشده است و یا بیان آن« چراهای»میمون رخ نداده است. بنابراین، 

 کند:های زیر به ذهن خطور میگونه است که پرسشبه تأخیر افتاده است، این

 ؟  کرد و سالم نکردواردشدن به دکان به امید سالم نکرد؟ آیا امید باید سالم میالف( چرا پدربزر  بعد از 

در حالی که مرد قد بلند و عینکی در بار اول ورود به مغازه، به سالم امید جواب داد و در بار دوم، او بود »

 (.1۱۱: 1۸۱۵، کتاب فارسی پنجم دبستان« )که به پدربزر  سالم کرد

،  «چیزی نفروختم؛ ولی یک نفر آمد و برای شتتتما پیغامی گذاشتتتت.      »ه امید گفت:   ک ب( چرا بعد از این 

 « طور آدمی بود؟چه»( و نپرسید 1۱۱: همان« )کی بود؟ چی گفت؟»پدربزر  پرسید: 

سیت و ویژگی چرا به جای این شاره کند، گفت:  که امید به جن شناختم. تا ب »های فردی مرد غریبه ا ه او را ن

  «بودم. ستتالم رستتاند و گفت که به شتتما بگویم: دکان زیبایی دارید؛ ولی نور و صتتفا ندارد  حال او را ندیده 

 (.  1۱1)همان: 

د و نیز  های امیهای فرد بپرسد، بر موضوع درستی شنیدهکه از جنسیت و ویژگیچرا پدربزر  به جای این

بعد که مرد جلو ویترین دکان او  (، در حالی که چند روز1۱1کند )همان: اش تمرکز میمنظور گوینده از جمله

(. پدربزر  با   1۱1)همان:  « پدربزر ! پدربزر !  »گوید:  شتتتود و امید با هیجان ولی خیلی آرام می   ظاهر می 

ا از  شود که تنه هم با یک عبارت( را متوجه میفراستی عجیب، هم منظور امید )شناساندن مرد به پدربزر  آن   

شکیل « پدربزر »دوبار گفتن عبارت  ست و هم با این    ت ست، خودش را به تجاهل     شده ا شناخته ا که مرد را 

شنیدن جملۀ    زند و منتظر حرف زدن مرد میمی شنگی دارید. امیدوارم روزی دوباره به  »شود و بعد از  دکان ق

)کتاب فارستتتی پنجم    « امجا آمده  جا بیایم و یک قاب از شتتتما بخرم، ولی اکنون برای کار دیگری به این       این

شود که این مرد، همان مردی است که جملۀ چند روز پیش  (. مطابق متن درس متوجه می1۱۲: 1۸۱۵تان، دبس

 (.1۱۲)همان: « پدربزر  که حاال دیگر آن مرد را شناخته بود، برای او صندلی گذاشت»را گفته است: 

رسی   استار کتاب د به این دلیل است که نویسنده یا ویر  « شیوۀ شناخت مرد از سوی پدربزر    »این غرابت 

 توجه چندانی نداشته است.« ذکر چرایی حوادث و رویدادها»به 

ه  شد « ماندن، ارائۀ ناقص و اشتباه اطالعات مخفی»ج( تسلسل ناصواب حوادث و ماجراهای داستان باعث     

صد دارد مرد را بی      سنده ق ست. همانند هنگامی که نوی صدا از دکان خارج کند، مجبور می   ا شود حالتی   سرو

ست    سان را برای پدربزر  و امید در برخورد با د شد، در حالی که یک کودک و      یک صویر بک شتۀ مرد به ت نو

ونشان  ها نسبت به محیط پیرامکنند، حتی حساسیت آنیک پیرمرد از منظرهای گوناگونی به یک مسأله نگاه می
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ست. بنابراین، عدم توجه به ویژگی  صیت   متفاوت ا شخ ش   های  ستان باعث  ده تا در بخش پایانی، دو های دا

شته که مهم     ست، چرایی غفلت پدربزر  و دوم، توجه به عبارت نو ضوع از قلم بیفتد: نخ خط تر از خوشمو

 اند.نوشته شدن آن است. این دو نکته در متن پیوست با اصالحاتی نشان داده شده

درستتت و به جای جملۀ مرد و که روند بیانی داستتتان در ذکر تتتتت داستتتان تعلیق دارد؛ اما به دلیل این ۵

 چگونگی معرفی شخصیت مرد دچار خلل شده است، داستان از داشتن تعلیقی مناسب محروم شده است.

صیت    ۱ شخ شده      تتتت  سبتاً کامل معرفی  ستان، ن صلی دا ؛ اما  «امید»و « پدربزر »ند از: ااند که عبارتهای ا

  توانچندان مناستتب نیستتت، حتی می معرفی شتتخصتتیت فرعی داستتتان که همان مرد قدبلند عینکی استتت، 

مرزی ملموس بین شخصیت فرعی و اصلی     »خوانندگان گرامی را به این نکته هم توجه داد که در این داستان  

ترسیم نشده است که باعث شده در برخی موارد تصور شود که مرد قد بلند و عینکی، شخصیت اصلی           « بودن

ستان وارد      ست، در حالی که او به دا ستان ا ستان خارج  شود و با چند کار و چند جمله گفت می دا وگو از دا

مانند و در ستتیر آن دچار تغییر در افکار و اعمال  شتتود؛ اما این پدربزر  و امید هستتتند که در داستتتان میمی

 شوند.می

 ت داستان، آغاز و پایان خوبی دارد.۳

و ماجراها پس و پیش شده و این    هاتتتت راوی و روایت داستان روشن و مشخص است؛ اما زمان حادثه     ۳

 ها اشاره کردیم.شدن روایت داستان در برخی از جاها دامن زده است که قبالً به برخی از آنامر به گنگ

ها در کل، منطقی و درست است و داستان در کل از جایی شروع شده و به جایی  ت آهنگ پیشروی حادثه۱

ها باعث شده تا   پردازی آدمدر بیان چرایی حوادث، در شخصیت   ها در تعلیق،ختم شده است؛ اما برخی ابهام  

 ها افت و خیز داشته باشد.آهنگ پیشروی حادثه

 ت تسلسل حوادث و ماجراهای داستان براساس تصادف محض ترتیب داده نشده است.1۱

ستان چیزهای مهمی که باید بیان می  11 شده   تتتت در این دا سهل شد، بیان  سنده   انگااند؛ اما به دلیل  ری نوی

 اند که این امر در کل، به داستان ضربه زده است.     جا ارائه شدهبهبرخی از اطالعات ناقص و نا

 

   

 پردازی. بررسی داستان از منظر شخصیت۳. ۳

ضعیت    ستان، در مجموع، به و نۀ )ظاهر، اخالخ، رفتار، روحیه، طرز فکر، خانواده، و گاهای هفتدر این دا

به             محیط زندگی( خ  تان وجود دارد،  به داستتت بدیل طرح  که در ت ما مشتتتکلی  وب توجه شتتتده استتتت؛ ا
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صیت    ساس تعاریف و ویژگی     شخ سوی دیگر، برا ست. از  صیت   پردازی لطمه زده ا شخ ستانی،   های  های دا

مرزبندی شفافی بین شخصیت اصلی و شخصیت فرعی صورت نگرفته است، هرچند با توجه به کارکردهای           

صیت   سه  شخ ستان به های گانۀ  صورت گرفته،    فرعی که در این دا ستی  ص   « مرد بلندقد و عینکی»در یت  شخ

 فرعی داستان خواهد بود:

 کند.ت حضور شخصیت فرعی به پیشبرد ساختار روایی داستان کمک می1

ه  کشوند. همچنین، از اینآگاه می« دانندنمی»و « دانستندمی»الف( با آمدن او، پدربزر  و امید از چیزی که 

 شوند تا بار دیگر به آن رجوع کنند.اند، آگاه میاند و حاال فراموش کردهدانستهچه چیزی را قبالً می

زند تا آمادۀ دریافت  ب( مرد قدبلند و عینکی به تضتتادی درونی در شتتخصتتیت پدربزر  و امید دامن می

 سخن حق او شوند.

آغاز داستان از فضای دکان به جهتی سوخ   های راکد و ایستای ج( با حضور مرد قد بلند و عینکی توصیف  

 گیرد.شود که حتی فضای دکان جانی تازه میداده می

رعت  ستتشتتود که این امر بهوگو به داستتتان باز مید( با ورود مرد قد بلند و عینکی به داستتتان، پای گفت

 کند.سزایی میگرفتن روند اتفاقات داستان کمک به

ای  هوگوهای داستان است، جنبهو عینکی و پدربزر  که بخش دوم گفتوگوی بین مرد قد بلند هت( گفت

شی می متفاوتی از ماجرایی را که در دکان قاب ست. طی گفت   فرو شان داده ا ه  وگویی کتواند رخ دهد به ما ن

شود که به یک نقطۀ تالقی خوب و  دهد، خرد جمعی خاصی حاصل می  بین مرد قد بلند و پدربزر  روی می

 رساند.رسد و ما را به درک دوباره و چندبارۀ حضور حاضری که از یاد رفته، میچسب میدل

وگوهای خود ابعاد مختلفی از رفتار، گفتار و افکار شخصیت اصلی  تتت شخصیت فرعی با رفتارها و گفت۲

ی پرداز کمک کرده از یکی از ابعاد وجوددهد. حضتتتور مرد قد بلند و عینکی به داستتتتانرا به ما نشتتتان می

ها در آغاز داستان داشتیم، دور شویم     پدربزر  و امید آگاه شویم تا از این طریق، از تصور محدودی که از آن  

ها ها استتت که ما از آنو با خواندن داستتتان دریابیم که چیزهای مهم و باارزش دیگری هم در زندگی این آدم

 ایم.خبر بودهبی

ستان،     ضور مرد قدبلند و عینکی در این دا صت را در اختیارمان قرار می ح دهد که اگر در جایی از  این فر

را ببینیم از قبل، با دلیل و انگیزۀ صتتتاحب تابلو در      « الزمان )عج( یا صتتتاحب  »دنیای واقعی تابلویی همچون   

 کردن آن آشنا باشیم.آماده
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  توگویی از ستتوی او در مکالمه با پدربزر ، شتتخصتتی  شتتخصتتیت مرد قد بلند و عینکی و خلق گفت 

ساختن و فروختن هر قاب و تابلویی   »بودن بعدیپدربزر  را از تک ضور در دکان و  اند  دبه فردی که می« ح

های  الیه ای بردهد؛ به عبارت دیگر، الیههاستتت، تغییر میها و تابلوتر از بقیۀ قابچه قاب و تابلویی باارزش

 افزاید.شخصیتی شخصیت اصلی داستان می

ای را  هماید و عینکی در این داستان، در حقیقت به این دلیل بوده که نویسنده، درونتتت حضور مرد قد بلن۸

 که در ذهن داشته با استفاده از رفتار و گفتار او به خواننده منتقل کند.

 

 شدهگفتار سوم: ویرایش داستان کودک و تأثیر آن در اثر ادبی خلق .۵

هایی از مقالۀ  رخۀ تولید داستتتان کودک، بخشتر شتتدن تأثیر حضتتور ویراستتتار در چ  به جهت روشتتن

( را که به قلم نگارندۀ این سطور   ۵۱-۱۵: 1۸۱۸)عصاره،  « ویراستار و تشخص زبان و لحن در داستان کودک   »

 تواند به اثر نهایی خدمت یا خیانت کند.آوریم تا دریابیم چگونه ویراستار میاست، می

ها  ایهها، کنواژگان، اصطالح »که  نشستن واژه در قصه   کتاب « نوشت پیش»استاد هوشنگ مرادی کرمانی در   

توان به اند که از آن میای اشتتاره کردهرا در بر دارد، به نکته« های مجیدهای عامیانۀ محلی در قصتتهو ترکیب

وشتتت  نخواستتم به جای پیش اولش می»نویستند:  جا که مییاد کرد. آن« ترین فعالیت ویراستتار اصتلی »عنوان 

ست یا الاقل بعضی خوردنی     بنو سم، نمک جشک که در حقیقت همان مقدمۀ خوردنی ا ست. در کرمان به  ی ها

شپز برای چشیدن نمک و طعم     و آن به این« نمک چشو »گویند نمک چشک می  ست که خانم خانه یا آ گونه ا

صبر می چیزی که پخته، کمی از آن را در دهان و روی زبان می شوری ن گذارد، کمی  مک و تندی فلفل  کند تا 

سد، کمی اخم کند، کمی فکر کند، کمی به تجربه    شی لیمو به مغزش بر   اش برگردد و زیر لب به خودشو تر

 (.۵-۱: 1۸۱1)نیّر، «. نمکش زیاد است، یا کم است»یا « خوب است»بگوید: 

دارد و هم با  دهد؛ چون هم تجربۀ ویرایش متن را   ویراستتتتار دقیقاً چنین کاری را در مورد متن انجام می    

ست. از این    شنا ضعف مزهرو، تنها با مزهویرایش و انواع آن آ سن آن پی می کردن متن به  برد و مانند  ها و محا

کند تا چیزی در های آن و حتی آب و مخلفاتش را کم و زیاد میآشتتپزی که تا خوراکش جا نیفتاده، چاشتتنی

شتتود، چیزی در خور متنی که از زیر قلمش رد میشتتود تا خور خوردن آماده کند. او هم دستتت به کار می

 خواندن باشد.

 ند از:اشود که عبارتفعالیت ویرایشی ویراستار معموالً به نتایجی ختم می

 ت کمک به سالمت زبانی پیام متن. 1
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 های متن.  ت کشف و عرضۀ جذابیت۲

 ت کمک به انتقال صحیح، روشن و سادۀ متن. ۸

 تن.ت کمک به انسجام و وحدت م۵

 ت افزایش اعتبار علمی نوشته.۵

 (.1۵: 1۸۳۱ت افزایش شأن و منزلت علمی نویسنده )نیکوبخت، ۱

ند و هم کیابیم ویراستار هم پیرایش می از منظری دیگر، اگر به سخن استاد مرادی کرمانی نگاه کنیم، درمی  

زایش چیزی یا چیزهایی به متن  دهد تا متن دگرگون شود. او با کاهش حشویات و زواید و نیز با اف  آرایش می

ستی  ست؛ متنی که       های آن را رفع میکا ستار در مراحل تولید متن ا شانۀ حضور ویرا کند. این دگرگونی متن، ن

 باید درست ویرایش شود تا درخور خواننده و خواندن شود.

 

 داستان کودک چیست؟« ویرایش درست. »1. ۴

اری دارد که با قرارگرفتن آن در کنار دایرۀ مباحث       های بستتتی  ویژگی« داستتتتان کودک »دایرۀ اصتتتطالح 

ستیم. در این حالت، بخش      شاهد نفوذ این دو دایره در هم ه شی،  شاهده می   ویرای شترکی م شوند که   های م

 ند از:اعبارت

و « توصتتیف»های مهم کند که بحثمی« ویرایش ادبی»تتتتتت ویراستتتار در فعالیت خود، اقدام به نوعی 1

 گیرد.س نظریات ادبی مطرح امروز در بر میرا براسا« روایت»

ساس زبان به کار رفته در متن می    ۲ ستار برا شی، عامیانه و تواند به ویرایش ادبی، محاورهتتتت ویرا  ای، گوی

 صنفی اثر بپردازد.

پردازد تا مفاهیم متن به طور صحیح،   تتتت ویراستار براساس محتوای متن به ویرایش محتوایی داستان می    ۸

 ه منتقل شوند.روشن و ساد

ستار بر  ۵ ستان می      تتتت ویرا ساختاری دا ساختار متن به ویرایش  ساس  پردازد تا زمینۀ التذاذ ادبی و هنری  ا

 با اصالح و افزایش(. ۲۲: 1۸۳۱خواننده فراهم شود )نیکوبخت، 

شت درس مهم به   ستان کودک   »مجموعۀ چهار فاکتور باال، ه ستار دا ستان   می« ویرا دهد. برای ویرایش دا

 ودک توجه کافی به مباحث ذیل امری حیاتی است:ک

ضعی و قراردادی خود؛    1 ست؛ یعنی کلمات و عبارات آن کمتر بر معنای و تتتتت زبان ادبی، زبانی نمادین ا
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 تر بر معانی مجازی، کنایی، استعاری و رمزی داللت دارند.بلکه بیش

 زند.ت زبان ادبی، زبانی مبهم است و از صراحت در کالم تن می۲

 گیرد.ت زبان ادبی، گاهی از ابهام و چند معنایی برای انتقال مفاهیم بهره می۸

 ت زبان ادبی، زبانی فارغ از مشغلۀ صدخ و کذب است.۵

 ت زبان ادبی، متکی بر خالقیت، زیبایی و تفنن است.۵

دبی خسته که  جا که انسان از خواندن مکرر متن ادارد تا آنتتتت زبان ادبی، انسان را به ذوخ و شوخ وا می۱

 برد.شود، از آن لذت هم مینمی

 های مختلف زبان و بیان است.ت زبان ادبی، به دنبال ابداع و آفرینش در عرصه۳

با اصالح و   ۲۵: 1۸۳۱ای خاص اشاره دارد )نیکوبخت،  تتتت زبان ادبی، گاهی به تشخص سبکی نویسنده   ۳

 افزایش(.

ستان ک  »با توجه به مطالب باال،  شنا با آن،     گونه« ودکویرایش درست دا ستار آ ست که ویرا ای از ویرایش ا

م  های الز های گوناگون ویرایش، اثر را چنان ویرایش کند تا متن نهایی همۀ ویژگی       کند تا در حوزه  تالش می

 برای خلق التذاذ ادبی در کودک را داشته باشد.

 

 . در خدمت و خیانت ویراستار به داستان کودک۲. ۴

ستاران کمتر خوانده دربارۀ خدمت و خی ست که در مورد خدمت آن   ایم و دیدهانت ویرا ست ا ها به ایم. در

ستاد علی صلح   ادبیات ایران تردیدی نیست؛ اما گاهی خیانت آن  و که  جها از نظر دور مانده است. خیانتی که ا

 ه است.  آورد های ویرایشنکتههای بسیاری از آن را در کتاب از ویراستاران با سابقه و پرکار ایران است، نمونه

با هم « لطیفۀ ویراشتتی»آورده استتت، ذیل عنوان  های ویرایشنکتهیکی از خروار را که استتتاد در کتاب 

ستاد جمله خوانیم. در آنمی ست که به کمک آن    »کند: ای را قبل از ویرایش آن ذکر میجا ا سازوکاری ا لطیفه 

سازی   هلطیف»آورد: شده را می سپس متن ویرایش « ز رضایت داد گشایی کرد و به بیمار احساسی ا   توان عقدهمی

ست که به کمک آن می  ضایت داد      توان عقدهکاری ا سی از ر سا شایی کرد و به بیمار اح صلح « گ :  1۸۳۱جو، )

1۱۲.) 

ور نه از آور بام بیفتد و نشود که ویراستار ایرانی باید مواظب باشد که نه از این   لطیفۀ باال، به ما یادآور می

بام. او باید مواظب باشتتد وستتعتی که در اختیار دارد به ستتعۀ او در چگونگی اجرای ویرایش بستتتگی دارد؛   

 های متعدد و متنوع شده است.ویرایشی که این روزها دچار بیماری
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 گیری. نتیجه۵

 توان گفت:چه تاکنون از نظر خوانندگان گرامی گذشت، میبا توجه به آن       

ساخت است که نویسنده تالش کرده طرح آن را در قالبی نو ، داستانی خوش«باریدی که باران میروز»داستان   .1

 پیاده کند

های این داستتتان، نحوۀ نگارش و ویرایش متن استتت که به انتقال مفاهیم مورد نظر نویستتنده  یکی از ضتتعف .۲

ستاری آگاه به      سوی ویرا ستان از  ستان با درون  لطمه زده. بنابراین، ویرایش مجدد این دا صول نگارش دا ایۀ  ما

 دینی برای کودکان دبستانی، آن را در جایگاه شایستۀ خود قرار خواهد داد.

  های درستتی که متونی ملیگردد. نگارش متون کتابضتتعف دیگر آن، به جایگاه و کاربرد چنین متونی برمی .۸

ساعدت و همراهی اهل فن نیازمند      شار به نظرخواهی، م ستند، قبل از انت ست. از این رو، متون ادبی خلق    ه ا

چون مشتتکل درس  شتتده با هدف آشتتناکردن کودکان و نوجوانان با مباحث معنوی نباید دچار مشتتکلی هم  

 باشند.   فارسی پنجم دبستانسیزدهم 

 نامهکتاب

 . تهران: آروَن.مبانی ادبیات کودک و نوجوان )ویژۀ ادبیات دینی((. 1۸۱1. حکیمی، محمود. )1

رضا؛ قاسم پور مقدم، حسین؛ میرکیانی،     ده، پرپچهر؛ سالمی، اسماعیل؛ سنگری، محمدرضا؛ عمرانی، غالم    . جبلّی آ۲

 های درسی.. تهران: ادارۀ کل چاپ و توزیع کتابفارسی پنجم دبستان )بخوانیم((. 1۸۱۵محمد؛ نجاران، فرح. )

 . تهران: نشر مرکز.های ویرایشنکته(.  1۸۳۱جو، علی. ). صلح۸

نامۀ ادبیات کودک و پژوهش(. ویراستتتار و تشتتخص زبان و لحن در داستتتان کودک.   1۸۱۸اره، مهدی. ). عصتت۵
 .۵۱–۱۵(، 1۲، )نوجوان

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نشستن واژه در قصه(. 1۸۱1. نیّر، حسین. )۵

شر چشمه.. تهران: ننویسی زبان فارسی معیارراهنمای درست(. 1۸۳۱. نیکوبخت، ناصر. )۵



 

ا پنج تدوست با محوریت مجموعه اشعار بررسی فلسفة دوران کودکی در اشعار مصطفی رحمان

 انگشت بودند که
   

 1کالته عفتی مریم
 

 چکیده

پنج تا در این پژوهش به تبیین فلسفۀ دوران کودکی در مجموعه اشعار چهارجلدی 

شاعر از « هابازی»و « غذاها» ،«هاشغل»، «هامراسم»های فرعی عنوان با انگشت بودند که

 های فلسفی دوران. در این راستا ابتدا ویژگیایمدوست پرداختهمعاصر مصطفی رحمان

رشد، تأثیرپذیری از محیط، آزادی، خالقیت، کنجکاوی و »کودکی را که شامل

است، بررسی کرده، سپس با توجه به دو « پردازی و فعالیتگری، تخیل یا خیالپرسش

رد کودک به مثابه وسیله و کودک به مثابه هدف، رویکردهای فلسفی اشعار این رویک

فی های فلسایم. برای بررسی ویژگیمجموعه را نسبت به دوران کودکی شناسایی کرده

اشعار از روش تحلیل محتوای مفهومی از نوع تفسیر مفهومی استفاده کرده و برای بررسی 

یل محتوای کیفی از نوع تحلیل تأملی )فکری( رویکردهای فلسفی اشعار از روش تحل

توان گفت اشعار این مجموعه، گرفته، میایم. با توجه به بررسی صورتبهره گرفته

های فلسفی دوران کودکی را داراست و رویکرد فلسفی کودک به مثابه هدف نیز ویژگی

ود ش، پیشنهاد میآمدهدستدر اشعار این مجموعه قابل مشاهده است. با توجه به نتایج به

اشعار این مجموعه با اندکی تغییر و با تشکیل یک اجتماع پژوهشی به شیوۀ برنامۀ فلسفه 

 برای کودکان، به عنوان محرکی مناسب برای پرورش رشد فکری کودکان استفاده شود.

 

 : پنج تا انگشت بودند که، دوران کودکی، شعر کودک و فلسفۀ دوران کودکیکلیدواژه

 

 

 مه. مقد1

سان   صحیح ان سندیده آموزش   چه کودک به عنوان عادتشود. آن ها از دوران کودکی آغاز میتربیت  های پ

ستتتالی نیز آن عادت را به کار خواهد برد. متأستتتفانه نظام       های بعد از زندگی حتی در بزر    بیند، در دوره می

گرفته    چه نادیده   کند. در این میان، آن  تربیتی ما بیشتتتتر بر حجم اطالعات و انتقال آن به فراگیران تأکید می       

                                                           
 تحقیقات تهران و علوم دانشجوی فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه  -1

 e.kodak.290@gmail.com ایمیل:
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گری، تفکر انتقادی و خالقیت استتت. خالقیت و کنجکاوی در این نظام به صتتفر   شتتود، روحیۀ پرستتش می

طلبی،  چون کنجکاوی، استقالل هایی همگییژرسد. در فلسفۀ تعلیم و تربیت تأکید بسیاری است بر روی و    می

 ها را روحیۀ فلسفی نامید.   توان این ویژگیدردی که مییۀ همگری، تفکر انتقادی، خالقیت و روحپرسش

اب  هایی استتتت. ماتیوس در کت   گییژدوران کودکی بهترین دوران برای یادگیری، تقویت و تثبیت چنین و   

 گوید:خود دربارۀ دلیل این تقویت و تثبیت، می فلسفۀ دوران کودکی

ها به طور مداوم در مورد ور طبیعی دارا هستتتند؛ برای نمونه، آنهای روحیۀ فلستتفی را به طای ازمؤلفهکودکان پاره

سؤال می گونهکه چرا چیزها بدیناین سنین باالتر می اند،  یۀ  گذارند، این روحکنند؛ اما به طور مرموزی هنگامی که پا به 

 (. ۲۳: 1۸۳۱شود )ماتیوس، ها ناپدید میگری در وجود آنپرسش

ب        بیت   هایی از بین نرود؛ بلکه تقویت وتث   گییژهایی بود که نه تنها چنین و    ال راهبه این ترتیب، باید به دن

گر  ها استفاده از ادبیات کودکان است. ا  اندرکاران تعلیم و تربیت، یکی از این راهشود. به باور بسیاری از دست   

غییر  ش خویش را تگر پرورش دهیم، باید رو  برآنیم تا در نظام تربیتی خویش افرادی منتقد، خالخ و پرستتتش   

صه و           ستان، ق شروع کنیم و از عالیق او؛ یعنی از دا سرآغاز برگردیم؛ از کودک  ست که به  دهیم و بهتر آن ا

 شعر.
ه کودک  بنسبت  مستقیم به نوع نگرش  به طور ل و رشد آن  وای اجتماعی است که تح ادبیات کودک پدیده

ها و تغییر نگرشتحت تأثیر ه راوهمگونه از ادبیات ینتوان گفت که ا. میگرددمیازبمختلف رشتتد او  و ادوار
سبت   رویکردها ست   ومتح ،های فرهنگیارزشنیز تحت تأثیر دگرگونی به کودک و ن شده ا ودک  ادبیات ک .ل 

های ادبیات کودک،  در بیان ارزش 1یابد. نورتوندرستتت از خود کودک استتت که ارزش و جایگاهی ویژه می 
ل میراث فرهنگی و ادبی و رشتتد اجتماعی و فردی کودک، به طور ویژه به نقش  ضتتمن بیان نقش آن در انتقا

شخصیتی و اجتماعی می      شناختی،  شد و پرورش زبانی،  گیری  پردازد. او برای بهرهادبیات کودک در ارتقای ر
شنهاد        از ادبیات در جهت رشد مهارت  ستان پی شخصیتی و اجتماعی کودکان در دورۀ دب شناختی،  های زبانی، 

ستان »کند: می صیتی و        برای کودکان دا شخ شناختی،  ساختار زبانی،  هایی بخوانید که الگوهایی برای تقویت 
های مناستتبی برای کودکان در زمینۀ  ها دربارۀ آثار ادبی بحث کنید تا فرصتتتاجتماعی ایشتتان ایجاد کند. با آن

سترش جمله  شود   گ شفاهی فراهم  ساندرا « های  سی     (۵-۱: 1۸۳۲، ۲)نورتون و  سا . همچنین، یکی از اهداف ا
 دانند.ادبیات کودک را رشد و تقویت استعدادهایی عقلی، عاطفی، ذهنی و شخصیتی کودکان می

ستان                     ست. دا ستان ا سانه و دا صه، نمایش، اف شعر، ق شامل  شعاری که کودکان   ادبیات کودک  ها و ا

                                                           
1 Norton 
2 Sandra 
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شد و   گذارد؛ آنا میهشنوند، اثری عمیق در فکر و روحیۀ آن خوانند و میمی سائل ر ها را برای رویارویی با م
کند. دنیای کودکی  ها را یاری میسازد و نیز در درک و فهم مشکالت زندگی، آن  معاشرت با دیگران آماده می 

پردازی و بازی استتت. از این رو، کودکان ارتباط عمیقی با هنر،  دنیای احستتاستتات و عواطف، تخیل و خیال 
اطفه  انگیز است که ع نگاتنگی با شعر و موسیقی دارند. شعر کودک، کالمی موزون و خیال   خصوص رابطۀ ت به

  شود. شعری کهبخش نیزحس میانگیزاند و در بطن آن یک موسیقی و هارمونی آرامو احساس کودک را برمی
 (.۸۳: 1۸۳۱بخش خواهد بود )خسرونژاد، بتواند خیاالت کودک را برانگیزد، برایش لذت

 بازگشت »خود کوشیده است، نشان دهد که جوهر شعر و شاعری       شعر و کودکی پور در کتاب امین         
 است. او معتقد است:  « به کودکی

ست، درک می      کودک هم صورت که تجربه کرده ا ست که جهان را بدان  سوفی ا کند. خود را مرکز کائنات  چون فیل
ستتال اشتتیا را برای اوستتت. کودک انتظار دارد که افراد بزر  کند جهان و هرچه در آن استتت ،ازداند و تصتتور میمی
کند. از وحدت درون شتتاعر با جهان  بینند، مشتتاهده کنند. ... این امر در مورد شتتاعران نیز صتتدخ می طور که میهمان

یدگاه  دکردن از پنجرۀ بیند و تفستتیر شتتخصتتی از جهان و دعوت دیگران به نگاهکه خود میبیرون گرفته تا اشتتیا چنان
 (.1۱: 1۸۳۱پور، شخصی خود )امین

اید و گونه که بآن راادبیات کودک نقش نیز بستتیاری از والدین و حتی دستتت اندرکاران تعلیم و تربیت   
صرفاً ای از آنگیرند و حتی پارهنمی جدیشاید،   سرگرم   شعر و   ۀوظیف ها  ستان را  ه  اببه مث برخیکننده و دا

های گوناگونی در مورد کودک و کودکی در شعر،  سوی دیگر، دیدگاه از. دانندمسکنی برای خواب کودکان می
صر وجود دارد و از البه  به شعر معا ضامینی وجود دارد که      الی دیدگاهویژه در  شاعران گوناگون، م شعار  ها و ا

شان  سفی          گر دیدگاه آنن سی و تعمق فل ست با برر ضروری ا ست. بنابراین،  سبت به دوران کودکی ا ر د ها ن
ترین شعرای   شده مشهورترین و شناخته   از) «دوست مصطفی رحمان »که ویژه تبیین و تحلیل بدانیم باره و بهاین

صر کودک( در اثر انتخابی   ست و نیز چه رویکردهایی   ، به چه ویژگیکه 1پنج تا انگشت بودند معا هایی قایل ا
 گیرد.نسبت به فلسفۀ دوران کودکی در اشعار خود پی می

 بانی نظریم ۲

 . کودک1. ۲

  اشته د سال  هجده از کمتر سنّی  لحاظ به که است  کسی  کودک کودک، حقوخ جهانی نامۀپیمان نخستین  در

شد  شش  و تعریف کودکی عنوان تحت نیز نوجوانی بخش تعریف، این در. با ست  شده  داده پو   ادی،آبشاه ) ا

                                                           
 ها،و در چهار جلد با عناوین بازی کوتاه است شعر بیست دوست است که شاملاثری از مصطفی رحمان انگشت بودند که پنجمجموعۀ  1

 شده است. منتشر پیدایش توسط انتشارات 1781 در سال« الف و ب»های سنّی برای کودکان گروه هامراسم و غذاها ها،شغل
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1۸۳۵ :۳۵.)   

 

 . دوران کودکی۲. ۲

توان  شتتناستتان تربیتی، میۀ دوران کودکی وجود دارد؛ اما با تکیه بر دیدگاه روانتعاریف زیادی دربار       

سالگی(،   ۳ت ۱سالگی(، میانۀ کودکی )۲-۱بندی کرد: ابتدا کودکی )دوران کودکی را در سه مرحلۀ اصلی تقسیم

«  کودک شتتتورای کتاب (. »۲۵: 1۸۱۸زاده، به نقل از فرج  ستتتالگی( )11و 1۱نوجوانی )اواخر کودکی یا پیش 

های  )سال «الف»های سنّی، ها را به ترتیب گروهبندیبا تکیه بر همین دیدگاه، این رده« کانون ادبیات کودکان»و

 نامد.های پایانی دبستان( می)سال« ج»های نخستین دبستان( و )سال« ب»پیش از دبستان(، 

 

 . فلسفة دوران کودکی  ۳. ۲

که  ن مفهوم کودکی، جایگاه کودک در جامعه و نظریاتی دربارۀ اینفلسفۀ دوران کودکی به مسائلی چو       

(. در این تحقیق منظور از فلستتفۀ دوران ۲۳: 1۸۳۱پردازد )ماتیوس، تواند باشتتد، میکودک کیستتت و چه می

سبت به کودک و دوران کودکی         کودکی ویژگی شعرهای خود ن شاعران در  ست که  سفی ا ها و رویکردهای فل

 اند.داشته

 . شعر کودک  ۴. ۲

شعر کودک کالمی است موزون و زیبا؛ چه از حیث ترکیب اصوات و کلمات و چه از حیث مضمون.          

  خواند )کیانوش،شتتعر، هنر ترکیب لذت استتت با حقیقت. در این کار، تخیل را به کمک عقل و استتتدالل می

 )همان(.« های پرقدرت استشعر سیالن طبیعی احساس(. »۵۳: 1۸۵۵

 های فلسفی دوران کودکیویژگی. ۵. ۲

مل مختلفی قرار می        تأثیر عوا که همگی نقش مهمی در   گیرد و ویژگیدوران کودکی تحت  هایی دارد 

 کند.سازندگی این دوران ایفا می

شد:  عبارت استتت از یک تغییر دائمی و تدریجی که همراه با پیشتترفت بوده و به طور منظم در زمینه و  ر

گیرد. منظور از تغییر دائمی این است که گذشتۀ فرد با وضع فعلی او کامالً ارتباط دارد یطرح معینی صورت م

 (. 1۲: 1۸۳۳و رشد فرد در زمان حاضر، پایه و اساس رشد او در آینده خواهد بود. )شریعتمداری، 

سب           سو، دورۀ کودکی منا ست. پیاژه هم   به باور رو شد طبیعی ا سو صدا  ترین دوره برای این ر ،  با رو
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سان می        صیت ان شخ شد هوش و  سفه دوران کودکی را دوران مهم ر های رایج آموزش و داند و بر خالف فل

ست که باید هرچه زود     شرّی نی ست که نه تنها این دوره،  تر آن را از خود دفع کرد؛ بلکه باید  پرورش معتقد ا

دهای گوناگون کودک و هدایت این      گذارد، در پرورش استتتتعدا  از نیروهایی که رشتتتد طبیعی در اختیار می   

(. کمک به رشد کودکان به این معنی است که    ۲۸۲: 1۸۳۵استعدادها به سوی کمال خود استفاده کرد )کاردان،    

های مناسبی با آن مرحله داشته باشند. تنها کافی نیست که توانایی منطقی را      ها بتوانند چالشدر هر مرحله، آن

نین پرورشتتی ضتتروری استتت. رشتتد کودکان به میزان تحریک کنجکاوی و  ها پرورش دهیم، گرچه چدر آن

 (.۲۲: 1۸۳۱ها بستگی دارد )کندی، جوانا و وایت، خالقیت آن

تعامل کودک با محیط در تربیت او بستتتیار مهم استتتت. برخی از عوامل محیطی را   تأثیرپذیری از محیط:

سته و قوانین حاکم بر رفتار ا    ستی دان سب فرهنگ مؤثرتر از عوامل زی نوع و ها متفاوت متجتماعی را که بر ح

 (.1۳۱: 1۸۳۵نژاد، دانند )شعاریمتعدد است، در رشد و نمو رفتار کودک مؤثر می

شتتود. حضتتور در اجتماع و محیط، در  هر کودکی با برخی استتتعدادهای ذهنی و جستتمی متولد می      

سمی می    شرفتی که هر کودک از نظر ذهنی و ج س پی سال کند، مؤثر ا های اولیۀ زندگی اتفاخ  ت. چیزی که در 

شدیدی بر تمام عمر دارد. آن می ست که بچه   افتد، تأثیر  ست، این ا   ها را با محیطیچه خیلی مهم و بااهمیت ا

آورد، های خالقانه فراهم می   های زیادی را برای رشتتتد و بازی   انگیزاند و فرصتتتت ها را برمی که یادگیری آن  

شرایط محیطی وتأثیرآن، فرصت  رو کنیم. بدون دروبه شرفت هوشی )ذهنی( و  رنظرگرفتن   های مهمی برای پی

 (.۲: 1،۲۱1۱رود )کندی و باربلتنیحتی جسمی از دست می

ناشتتی از   هاییابد که قوای کودک بر اثر ضتترورتاز نظر دیویی تعلیم و تربیت راستتتین وقتی تحقق می

شود. طبیعت گیرد، براهایی که کودک در آن قرار میموقعیت ض نگیخته  من  گرایان معتقدند که یادگیری باید مت

بپردازند   گشایی رو شوند، از حواس خویش استفاده کنند و به مشکل   آن باشد که کودکان فعاالنه با محیط روبه 

 (.1۳۱: 1۸۱1)گوتک، 

ی      در تربیت آزادی دارای جایگاه ویژه   آزادی:  ت مفهومی  ای استتتت؛ تا به آن حد که اگر آزادی نبود، ترب

هایی  یافت؛ چون اساس کار تربیت، آزادی است. از نظر روسو، کار تربیت پروراندن و شکوفاکردن توانایینمی

شد،              شتن کودک و فعالیت او حتی اگر الزم با ست و کار تربیت باید آزادگذا شت و نهاد او سر ست که در ا

 (.۵۵: 1۸۳۱)نقیب زاده،  گر استبرانگیختن فعالیت است. به باور او، کودک آزاد و انتخاب

  ای را نستتتبت به موارد حلکند که رویکرد غیرمعمول و تازهخالقیت در رفتاری بازتاب پیدا می خالقیت:

                                                           
1 Kannedy& barblettennie 
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سأله ارائه کند. معموالً کودکان در برخورد با پدیده  سو بیان  دور از عادت عمل میاند و بهگونهها اینم کنند. رو

ست، نه به خاطر آن کند که کودک دارای یک ذهن جهانمی ستعدادش     چه میی و کلی ا سطۀ ا داند؛ بلکه به وا

  های طبیعتتواند ستتبب گرایش کودک به پدیدههاستتت و همین میبرای کستتب دانش. او دنبال چرایی علت

اش هم برانگیخته خواهد شد. همین حس کنجکاوی موجب تفکر بیشتر    شود و به این طریق، حس کنجکاوی 

های جدید و حل مسأله خواهد شد؛ اما در صورتی که نفوذ کالم     و به سوی کشف پدیده  دادن اکودک و سوخ 

شریعت       ساخت )علوی و  ستدالل و تعقل را متوقف خواهد  شین تعقل در ذهن او کنی، ا مداری،  خود را جان

1۸۳۵ :۸۳.) 

یشتتتر باز نظر تربیتی، کنجکاوی حالت انگیختگی، هوشتتیاری عالقه و تمایل  گری:کنجکاوی و پرسددش

دوران کودکی   هایشتتود. کنجکاوبودن یکی از خصتتوصتتیتاستتت که به اکتشتتاف، بازی و خالقیت منجر می

ست    ست. میل به ج ست. وجود چنین      جووا شناخت محیط از همان آغاز کودکی بارز ا شش برای  گری و کو

سؤاالت متعدد در ارتباط با خود پدیده      سیدن  ست که کودک را برای پر رد. چنین حاالتی در داها وامیمیلی ا

شنیدن مطالب تازه فراهم می کودک انگیزه ستقبال آن  های الزم را جهت دقت نظر در دیدن و  ها را از  سازد و ا

جا که کودک تشتتنۀ آموختن استتت، به کنجکاوی و  شتتود؛ به ستتخن دیگر، از آن موارد گوناگون موجب می

 (.۳۱: 1۸۱۱آورد )ریاضی، گری روی میپرسش

نایی            پردازی: لتخیل یا خیا    اگان معتقد استتتت نیمۀ دیگر کودک به عنوان یادگیرنده، جنبۀ تخیلی و توا

:  1۸۳۸پردازی کودک استتت که به وستتیلۀ بستتیاری از محققان تربیتی نادیده گرفته شتتده استتت )قائدی، خیال

سب می   1۵1 ست که ما ک س کنیم؛ بلکه دربارۀ کاهش زیان(. تربیت نه فقط دربارۀ چیزی ا س ارتها و خ ت.  ها

ه نگرد. این توانایی کودک بطور که کودک میچه خسارت دیده است، توانایی نگریستن به دنیا است، همان    آن

 شود.وسیلۀ تخیل شکوفا می

حرکتی داشتتته، کودک در تمام  -داد در کودکان شتتکل حستتیبارزترین نمود تخیل، بازی استتت. این برون

اش جای  و همۀ اشتتیا را مانند خود در ظرف خاص تخیلیکند های تخیلی بازی خود حلول میشتتخصتتیت 

 (.۸۵: 1۱۱۸دهد )والتر، می

پذیری استتت که بنا به های شتتناخت کودک ستتالم از ناستتالم، همان تحرک و جنبش یکی از راهفعالیت: 

یات طبیعی، کودک از خود بروز می  باقرزاده،   مقتضتتت نده    ۲۸: 1۸۱۳دهد ) مام موجودات ز (. از نظر دیویی، ت

شند و از نظر دیویی تعلیم و تربیت باید کودک   بر سب طبیعت خود باید فعال با شد. تعلی ح م و تربیت  محور با
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(. بستتیاری از متخصتتصتتان تعلیم و تربیت در برنامۀ  1۸۵: 1۸۳۱وجوش و تعاملی باشتتد )موثقی، باید پرجنب

شنهادی خود بنا بر این ویژگی ذاتی کودک، جست   کنند  ه میکودکانه را توصی  وخیز و بازی و تحرکتربیتی پی

 (.  ۵۵-۵۱: 1۸۳1اند )احمدوند، و به ورزش و بازی کودکان توجه داشته

 . رویکردهای فلسفی دوران کودکی۶. ۲

  های تاریخ تعلیمدو رویکرد عمده دربارۀ فلسفۀ دوران کودکی وجود دارد؛ در رویکرد اول که بر اکثر دوره

رار  کودکان به غرایز پست اص ، نقص و گرایش، ضعفماندگیددر خو ر عدم آگاهیبو تربیت سایه گسترانده، 

 رد دوم، رویکنامید. در مقابل «کودک به مثابه وسیله»توان رویکرد ورزد. به طور کلی، نام این رویکرد را میمی

  «کودک به مثابه هدف». کندکید میأ، معصتتتومیت و تخیل کودکان تیت، خالقگریروحیۀ پرستتتش ،بر آگاهی

     توان بر این رویکرد نهاد.است که می نامی

 های فلسفی در شعرویژگی. 7. ۲

صورت برخورداری از محرک          ست که در  صویرهایی ا نمادهای   ها وذهن کودک ترکیبی از مفاهیم و ت

ید و خلق موفقیت   می ،نیروبخش ند در تول بازآفرینی کند.    ، چه هستتتت های جدید واقعیت را فراتر از آن    توا

رگرفته  های ذهنی بهنگامی که انسان تصویر های ذهنی دارد.ریشه در تصویر توان گفت که تخیل، می ،ینبنابرا

واقعیت موجود    آفریند که عین آن در  ای میکند و تصتتتویرهای تازه    جا می هجاب   دهد، از طبیعت را تغییر می 

ست  ست.    ،نی ست زده ا سازی،  ل،یتخ به تخیل د ست.  دگرگونی و ترکیب باز صاو  ا س   ت شکل آزاد و یال  یر به 

  کریمی،) این ظرفیت استۀ است و در دوران کودکی به تعبیر اریکسون مستعدترین دوران برای رشد و توسع     

1۸۳۵ :۸۸.)   

شته  نآ        سفی به مفاهیم دا صر خیال را جوهر  اند،هایی که دید منطقی و فل سته     ۀعن شعر دان صلی  اند و ا

ی اند )شتتتفیعخیال و تخیل دانستتتته ۀهنر را نتیج ،هال ستتتورئالیستتتتاز قبی ؛بستتتیاری از مکاتب جدید ادبی

در گسترش  ، اصلی اوست هایاز ویژگی که بینی کودکخودمیان. (1۳: 1۸۱۲ پور،به نقل از علی 1۸۳۳کدکنی،

صلی دارد.  پردازی اوو ژرفای خیال شعار خود بچه  نقش ا شته اگر به ا شعر نزدیکی دارد  یهایها یا نو  ،که به 

شخیص جلو میانبینیم که این خودمی ،کنیم دقت شان و غالبی دارد  ۀبینی و ت گو که با وتگف نایبه  مثالً؛ درخ

 نگاه کنید. ساله انجام شده،کودک شش

 آیند؟ها از کجا میخواب -»

 آیندها از شب میآن-

 آیند؟یست که از شب میچمنظورت  -
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 «سازدها را میشب آن -

یک تا   وقتی به کودک خواب پنداشتتته استتت. ۀای حیات و شتتعور و حتی ستتازندکودک شتتب را دار     

گویند درخت برای تو دستتت تکان  دهند و میهای درخت را در باد نشتتان میخوردن شتتاخهتکان ستتاله،پنج

تخیل   ،ی پایینهای سنّ هدر گرو ،در حقیقت. دهدپذیرد و او هم برای درخت دست تکان می می کامالً ،دهدمی

شماری   آن را دارای پیوندهای رازآمیز بی یمنانه هستی را جاندار و اجزا ؤم اعتقادی دارد و کودک، ۀوعی جنبن

سنّ هاما در گرو ؛داندبیند و میمی شاعران     ی باالتر،های  شبیه  شتر  سبت به تخیل قوی، کودک بی دیگران   تری ن

 های شاعر و آگاهانه از ویژگیو تخیل داردنوعی خودآگاهی  انگیز خویش،او نسبت به تصویرهای خیال   .دارد

 (.۱۳ :1۸۳۱ )سرمشقی،های شعر است پروری از ویژگیخیال

س             سخ به  س     مر ،الؤسقراط معتقد بود که پا ست و تحریک کنجکاوی و ایجاد  ات  حی ال،ؤتفکر ا

اگر  آورد. وی میوری رآبه خالقیت و نو  ،اگر ذهن آدمی از تعادل خارج شود  ذهن و خوراک خالقیت است. 

ه ب ،های مجهول تحریک کنیمنیروی کنجکاوی وی را از طریق طرح موقعیت ها،به جای پاستتتخ به کنجکاوی

های   کودک امروز برای مواجهه با دشتتتواری   (.۲۱ :1۸۳۱ )کریمی، ایمخالقیت و بازپروری ذهن کمک کرده   

  ۀبارور شتتتود که زمین    ایید به گونه   های اجتماعی و فکری نیازمند استتتت. فکر کودک با      زندگی به مهارت   

سازد و تفکر خالخ، زمین  را خالقیت و تفکر خالقانه ضیه    ۀبرای او فراهم  شف و فر   کند.سازی را فراهم می ک

ودک  یعنی شتترایطی که ک ؛کنداثبات آن را فراهم می ،استتتدالل و همچنین ارزیابی، توجیه،ۀ تفکر انتقادی زمین

ست ایتوان ست چه چیزی یاد گرفته    ۀبه عقید .کندهای خود را پیدا میهی و امکان تحلیل دان جروم برونر مهم نی

زمان با انتقال داده و اطالعات  توان کرد و همچه می ،شتتودچه یاد گرفته مینآمهم این استتت که با ، شتتودمی

این منظر،   . ازال را هم به کودکان ارائه دادؤگری و چگونگی طرح ستتتراهکارهایی برای پرستتتش دبای، جدید

 (.1۵ :1۸۱۱ )کرمانی، های شعر برای کودک استایجاد پرسش و تحریک کنجکاوی از ویژگی

 
 کیست ؟ به مادر گفتم آخر این خدا

 تر از خدا نیستتو گفتی مهربان

 آید به خوابم؟چرا هرگز نمی

 نماز صبحگاهت را شنیدم

 فرزند  هسته مادر گفت:آبه من 

                    خدا در رنگ بوی گل نهان است

 ما هست و هم نیست ۀکه هم در خان 

 دمی از بندگان خود جدا نیست

 گوید جوابم؟چرا هرگز نمی

 تو رو دیدم خدایت را ندیدم

 رو در دل خود جوی یک چند خدا

 بهار و بوی گل از او نشان است
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 .(1۸۳۸ آبادی،)دولت                         

چرا من او را در خواب   دهد ؟چرا جواب مرا نمی پرسد خدا کیست؟  ادرش میدر این شعر کودک از م    

ست  بینم؟نمی   دلدر گوید خداوند را مادرش می. این چراهایی ها کودک را کنجکاو کرده و در پی یافتن خدا

 .ها پیدا کردها و روشناییدر پاکی ها،ها و بوی گلتوان در رنگخداوند را می جو کن.وخود جست

 رویکردهای فلسفی در شعر. 8 .۲

هی آ گاه با یادکردن از دوران کودکی، سالی،هر انسانی در دوران بزر »کیانوش در تبیین این مسأله که      

   گوید:کشد و میمی

گیری و و ستتخت «تعقل» ها از بار رنجستتال در این لحظهآیا انستتان بزر  چرا؟ :گویدمی« خوشتتا دوران کودکی

ری  در این یادآو جا مانده است؟ در کودکی به ،و آیا چیزی که در کودکی داشته است   خسته است؟  « لتعلی» وریعش بی

ه از از علم به فلسف  پردازی،زدنی از فنبرهمچشم یعنی در یک؛ سیری معکوس دارد  ،خیالی انسان در واقع  که بازگشت 

شعر بازمی   سفه به مذهب و از مذهب به  شعر  فل شتی    ی گردد. این بازگشت به  ا بازگشت به جهان کودکی در واقع بازگ

ستگی با طبیعت، نه با     ضایی که کودک در پیو ست به آن ف شه  ا ساس و تخلیل خود و با دیدن خود د  ؛اندی ر بلکه با اح

ستی را آغاز می       دیدن همه چیز در خود، همه چیز و سی و عاطفی خود و ه سا سرونژاد، شناخت اح   کند )به نقل از خ

1۸۳۵ :1۵۳.)   

بر  ، استتتت« کودکی»داند و آرمان او تحقق انستتتان کامل و کمال او در      کردی که کودک را هدف می  روی

وحدت هستی و آگاهی است     پس کودک. فشارد پارچگی و وحدت وجود کودک با هستی نیست پای می  یک

صل می      و شد حا سیر ر شعر تا    ؛ شود چندراهگی در م سیری که کیانوش از  شان می «پردازی فن»م  در .دهدن

را  «خوشا دوران کودکی»مسیر هبوط انسان از وحدت به کثرت است که به تعبیر وی، جوهر و نوستالژی  ،واقع

 سازد.آشکار می

بلکه آغاز راه     ؛داند مینکودکی را پایان راه   که  استتتت  چون وستتتیله، رویکردی کودک هم رویکرد دوم،

، راه کمال را  لماستتال کبه مدد هدایت بزر  باید ،رشتتد نیافته استتت ،داند. کودک در این دیدگاه انستتانیمی

یم  دموکراستتی و تعلدیویی در اثر خود  .ستتالی استتتگذر به بزر  ۀبپیماید و به ستتامان برستتد. کودکی مرحل
  :دگویداند و میستتالی میشتتدن برای بزر یند آمادهآرا فر پرورش و موزشکه آاین رویکرد ۀ دربار ،وتربیت

ها به عنوان نامزدهای  به آنو ن خود ندارند آمقامی کامل از  ،چون یک عضو اجتماعاز این دیدگاه هم کودکان»

یک رویکرد  ،این رویکرد در نهایت .(1۸۳۵ به نقل از خستترونژاد، 1۱۵۵ )دیویی،« شتتودستتالی نگاه میبزر 

تعیین  به  مایلبه طور طبیعی مت خیزد که جامعه برای حفظ خویش،جا برمیبه تعبیر دیویی از آن. گراستجامع

ای بچه جان از عباس  »شتتتعر توان به می ،برای نمونه؛ ستتتتهادهی به رفتار آنفعالیت برای کودکان و جهت



101        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

 اشاره کرد: ،یمینی شریف

 های ای بچه جانآآهای »

 شکنیزنی سر میتسنگ ب

 روشرتر که شکست شتس

 هتزنر داد میتصاحب س
 

 رانتتوی کوچه سنگ نپ 

 انتتناگهرده تتنکدایتخ

 ریزه از جای آنخون می

  «ای پاسبان ای پاسبان.......
 

 (۵۲ :1۸۱۸، زادهفرج به نقل از 1۸۳۸ یمینی شریف،                  

 

 تحقیق ةپیشین. ۳

  کنون چنین پژوهشتتی با این عنوان تا شتتد، تا جایی که در میان کتب و مقاالت دردستتترس بررستتی     

ست؛    شنه ها را آنتوان ثر وجود دارد که میاما چندین ا صورت نپذیرفته ا ساب   پی ای برای این پژوهش به ح

 ورد.آ

 داخلی ةپیشین. 1. ۳

شی با عنوان  ژپ      سف   »وه سی فل شد و پرورش روحی      ۀبرر ستان در ر صه و دا  ۀدوران کودکی و نقش ق

سفی در کودکان  سال   «فل سف     1۸۳۱در    دهش کی بررسی  دوران کود ۀتوسط فرزانفر به انجام رسید که در آن فل

ست و ب  ست یافت ه اا ست  هین نتیجه د ه الف( کودک ب: که به طور کلی دو رویکرد عمده بر این دوران حاکم ا

  مثابه وسیله ب( کودک به مثابه هدف.  

ست و به این          1۸۱۸زاده )فرج      صر پرداخته ا شعر معا سفۀ دوران کودکی در  شی به تبیین فل ( در پژوه

از آن به  توانتوان در شعر معاصر یافت. پس میهای فلسفی دوران کودکی را میژگینتیجه رسیده است که وی

 ای در پرورش و آموزش تفکر به کودکان بهره گرفت.عنوان وسیله

در سال   «دوران کودکی ۀبررسی نقش بازی در پرورش تفکر کودکان از منظر فلسف» پژوهشی با عنوان       

بت  و جدید نس  شده است. نتایج این بررسی نشان داد که دو دیدگاه سنتی     انجام  دتوسط محمودی میمن  1۸۱۲

بدون او  شود. کودک موجودی ضعیف شمرده می   ل )سنتی( وکودک ودوران کودکی وجود دارد که دیدگاه ا به

اه در دیدگ ،در مقابل سال کوچک(. )بزر  با کسب مهارت برای آینده آماده شود  د بای درنظرگرفتن زمان حال،

  بودن،های بالقوه نشتتتان داده شتتتده استتتت که شتتتامل اجتماعی      کودک موجودی توانمند با استتتتعداد    ،دوم

. نتایج دیگر این تحقیق نشتتتان داد که بازی هم استتتتگری پرستتتش ۀت و روحیلیفعا آزادی، بودن،زیباطلب

فکر  پرورش ت ،یتدر نها خالقیت و ط اجتماع،بستتتازی روابودن، زمینهبخش، لذتییهایی از قبیل زیباویژگی
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ه تمام  ب تواند تقریباًمی و ندهست سنخ  هم ،هایی برای دوران کودکی لحاظ شده کودکان را داراست که با ویژگی 

 فهم عمومی و تربیت اجتماعی و اخالقی کودکان کمک کند. های تربیتی از قبیل رشد بدنی و ذهنی،هدف

  یبر این عقیده استتت که کودکان عارفان حقیق« عرفان، رجعت به کودکی»ۀ در مقال (1۸۳۱)ی ستترام     

شان زمان مانداز هستند که هرچه   شان فاصله می   از ،گذرددر این دنیا می ن ست   عرفان فطری گیرند. وی معتقد ا

گونه که  همان؛ اقتصتتادی نیستتتند «حیوان»های کودکان و عارفان این استتت که هیچ کدام که یکی از شتتباهت

ترها  که بزر (. وی بر این باور است ۱۱: 1۸۳۱ )سرامی، اندنیز چنین عارفان اسند،شنکودکان ضرر و نفع نمی

شیو  بیاموزند.  کودکانباید از  شناخت دوران کودکی خود باید  سایی       ۀهر کس با  شنا ست خود را در آینده  زی

 (.۱۳: همان) کند

شی  علی      صور »عنوان  باپور در پژوه شعر کودک  جایگاه  به  ،( انجام داده1۸۱۲سال ) که در « خیال در 

های شعر کودک و اهمیت صور خیال در شعر کودک و سرچشمه تخیل در ذهن کودک پرداخته است         ویژگی

  ریشه در ابهام دارد. لکیانوش اشاره کرده که تخی و به دیدگاه محمود

 

  خارجی ةپیشین. ۲. ۳

 ارۀبکه بازتابی از تحقیقات فلستتفی در دهداانجام « فلستتفه کودکی و»عنوان  با( پژوهشتتی ۲۱1۱پدرو )    

یکی از اهداف این پژوهش این بود که الزم است تا    است. ها کار کرده کودکانی است که طی چهار سال با آن  

سی کنیم تا موفقیت آن صحبت  شود و این  های کودکان را برر شخص  ای ما  قدر برهها بفهمانیم چنآکه به ها م

ار با تحلیل مشکالت مربوط به روش ک ،همچنین .د که در آن بتوانند فکر کنندمهم است که فضایی داشته باشن

س   روش مرتبط سفی  االؤسازی تجارب کودکان با  ست که در قدر برای آنهکه چو این هانآت فل  بارۀها مهم ا

سمیت به ،جهان و همچنین بارۀدر هاآن ۀتقویت تفکر منتقدان .جهان خود تفکر کنند سی حقوخ آن   ر از   هاشنا

 اهداف دیگر این پژوهش است.

له  ۲۱۱۵) اوکوهان       ای از  خالصتتته« دیدگاه افالطون در مورد کودکان و کودکی   »عنوان  با ای ( در مقا

وی اشتتتارات اصتتتلی به کودکان و کودکی را از میان       .کودکی ارائه کرده استتتت  زمینۀ مکالمات افالطون در   

نظر   ،هایی از کودکی تقستتیم کرده استتت. همچنین بندیه دستتتهها را بنآهای افالطون جمع کرده و نوشتتته

   بررسی کرده است.تحصیل کودکان نیز را دربارۀ  افالطون

سال  (۲۱۱۸گابرین )      سه  عنوان بادکتری خود  ۀدر ر شخص کرد    مفهوم کودکی در قرن هیجدهم فران م

 (.1۸۳۱ ،)به نقل از فرزانفر اشته استگری بر تغییر مفهوم کودکی تأثیر دهای عصر روشنکه چگونه اندیشه
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گر این ضرورت است که تبیین و بررسی فلسفۀ دوران کودکی در     شده بیان بازنگری در مطالعات انجام     

های فلستتتفی و رویکرد این آثار به کودک، امری  شتتتود، با شتتتناخت ویژگیآثاری که برای کودکان تولید می

سایی و به مخاطب  توان آثاری را که به دنیای کودکی نزدیکیناپذیر است و از این رهگذر م اجتناب شنا   ترند، 

شان از این منظر مورد           معرفی کرد و چون رحمان ست و تا کنون آثار ای ستۀ کودک ا شاعران برج ست از  دو

شان که در این پژوهش            سفۀ دوران کودکی در آثار ای سی فل ست به برر ست، پس نیاز ا مطالعه قرار نگرفته ا

 مد نظر است، پرداخته شود. پنج تا انگشت بودند کهمجموعۀ 

 . پرسش پژوهش۴

صطفی رحمان     . ویژگی1. ۵ شعرهای م سفی دوران کودکی در  ست با محوریت مجموعۀ  های فل پنج تا  دو
 چیست؟ انگشت بودند که

صطفی رحمان     ۲. ۵ شعرهای م سفی در  ست با محوریت مجموعۀ  . چه رویکردهای فل شت   دو پنج تا انگ

 قابل استخراج است؟ هبودند ک

 . روش پژوهش۵

سیر مفهومی( و تحلیل          سؤال اول و نوع تف سؤاالت پژوهش از دو روش تحلیل مفهومی ) سخ به  برای پا

 تأملی )سؤال دوم( بهره گرفته شده است.

 . روش تحلیل مفهومی1. ۵

آن  و چیزی کههای پژوهشی است ها، فنون و شیوهپژوهش تحلیل فلسفی شامل مجموعۀ متنوعی از سؤال

کند، محصول یا فایدۀ آن است. به طور اساسی، هدف پژوهش تحلیل فلسفی        متمایز می هارا از سایر پژوهش 

سب آن        ساختارهای مفهومی که ما برح شیدن مجموعۀ مفاهیم یا  ست از فهم و بهبودبخ ها تجربه را  عبارت ا

وریم آها را به اجرا درمیکنیم و پژوهشمیبندی کنیم، مستتائل را ستتاختکنیم، مقاصتتد را بیان میتفستتیر می

 (.  ۵۵-۵۳: 1۸۳۳)شورت، 

 

 این پژوهش بر سه نوع است:

 روش تفسیر مفهومی -۸روش ساختار مفهومی  -۲پردازی روش مفهوم -1

ساختار مفهومی و      روش مفهوم        ست که برای ابداع یک مفهوم یا  شی ا پردازی یا تکوین مفهوم، پژوه

شتتود. روش ارزیابی ستتاختار مفهومی، بر تعریفی موجه از ستتاختارهای مفهومی ناظر    حی میدفاع از آن طرا
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  ها شتامل ایم تا برنامۀ درستی و پژوهش دربارۀ آن را تنظیم کنیم. این ها را بنا کردهصتراحت آن استت که ما به 

ها طراحی  اران آنبندی اهداف جزئی تربیتی که به وستتتیلۀ بلوم، کراث هول و همکاموری استتتت؛ مانند طبقه

 شده است.  

سیر مفهوم بر فراهم         ضیح         روش تف سطۀ تو شن از معنای یک مفهوم به وا صریح و رو آوردن تبیینی 

هایمان را دربارۀ های آن با ستتتایر مفاهیم و نقش آن در اعمال اجتماعی ما ناظر استتتت که داوریدقیق ارتباط

پردازند که کارهایی از این قبیل ارائه  نگامی به تفستتیر میگران برنامۀ درستتی هشتتود. پژوهشجهان شتتامل می

یابی یا تحقیق در برنامۀ درستتی؛ مثالً  آوردن ابزارهای مشتتاهده یا ابزارهای ستتنجش برای ارزش دهند: فراهم

م. تحلیل  ایآوریم، به تفستتیر یک مفهوم پرداختههنگامی که مقیاستتی برای خالقیت، احترام به قانون فراهم می

ست. از آن      مفهوم شش در جهت فهم آن ا ست؛ بلکه کو جا که مفاهیم ما  ی تالشی در جهت تغییر مفاهیم ما نی

در زبان ما تجسم یافته، فنون تحلیل مفهومی فنونی برای آزمون دقیق معنای اصطالحات است )گال و بور ،    

شعار مجموعۀ  (. با بهره۱۱۱: 1۸۳۸ شت بودند که گیری از این روش، ا ز زوایای مختلف تحلیل و ا پنج تا انگ

شعرهای این مجموعه برای دوران کودکی چه ویژگی         شاعر در  شود  شخص  شده تا م سیر  سفی در  تف های فل

 نظر گرفته است.  

 . روش تحلیل تأملی۲. ۵

م. در روش  ایبرای پاسخ به سؤال دوم از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل تأملی استفاده کرده        

ها یا  یدهتصویرکشیدن پد  گر بر توانایی شهودی و قوۀ تشخیص خود برای به  ی که در آن پژوهشتأملی یا فکر

(. این پژوهش به رویکردهای فلسفی که شاعران معاصر     ۱۱1کند، مورد توجه است )همان:  موضوع تأکید می 

شته      سبت به دوران کودکی دا شان ن شعرهای ست. برای این کار مجموعۀ  در  ودند  تا انگشت ب  پنجاند، پرداخته ا

شامل بیست ترانه در چهار جلد از شعرهای شاعر معاصر رحمان دوست انتخاب شده و محقق با استفاده            که

پردازد تا مشخص شود شاعران در شعرهایشان کودک را چگونه  از قوۀ تشخیص خود به تحلیل این شعرها می

 «:هواپیما»؛ مثالً در شعر اند یا چه دیدگاهی نسبت به دوران کودکی داشته اندفرض کرده

آرزو دارم که روزی/ یک هواپیما بسازم/ آن هواپیمای خود را/ محکم و زیبا بسازم/ آرزو دارم همیشه/ با     »

 (.  1۸۳۱)شعبانی، « رساندمنشاندم/ هر کسی هر جا دلش خواست/ زود او را میها را میهواپیما بگردم/ بچه

کند هواپیمای محکمی بسازد کشد که آرزو میک را به تصویر میدر این شعر شاعر آرزوها و تخیالت کود

خواهد،  کند و هر جا میو دور دنیا را بگردد. او کودکی خودخواه نیستتت؛ بلکه کودکان دیگر را نیز ستتوار می

خواهی و بلندپروازی استتت که کودک را برای  رستتاند؛ عالوه بر این، آرزوی ستتاخت هواپیما، نوعی ترقیمی
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کند. پس تخیل و معصومیت یکی از رویکردهای فلسفی )کودک به مثابه هدف( است که از این  اده میآینده آم

 توان استنباط کرد.شعر می

 

 های پژوهش. یافته۶

و  گریطور که اشاره شد، شامل رشد، تخیل، کنجکاوی و پرسش     های فلسفی دوران کودکی، همان ویژگی

 هیم. دمفهومی از نوع تفسیر مفهومی به این سؤال پاسخ می خالقیت است. در این قسمت به روش تحلیل

سؤال اول: ویژگی 1. ۶ صطفی رحمان    .  شعرهای م سفی دوران کودکی در  ست با محوریت   های فل دو

 چیست؟ پنج تا انگشت بودند کهمجموعة 

 . رشد1. 1. ۶

ست و جنبه   از آن      سان دارای ابعاد گوناگون ا س جایی که ان م و روان او وجود دارد. های مختلفی در ج

ها به انواع و اقستتام  های انستتان جریان دارد و بر حستتب این ابعاد و جنبهبنابراین، رشتتد در تمام ابعاد و جنبه

رایط و شود. ششود. یکی از این ابعاد، رشد جسمانی کودک است که از انعقاد نطفه آغاز میمختلفی تقسیم می

شود و آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. رشد       محیط می تواند در کمیت و کیفیت و ر شد جسمانی مؤثر واقع 

اجتماعی و عاطفی تحت تأثیر افراد دیگر، خانواده و اجتماعی استتتت که کودک در آن حضتتتور دارد )نوری،  

1۸۱۵ :۵۳.) 

 مثال:

 یک روز....»

 اولی گفت: 

 خوام.ام، غذا میگرسنه

 گفت: هیچی تو یخچال نداریم.دومی

 پس بدو با هم بخریم.سومی گفت: 

 چهارمی گفت: پول و مال و اموال نداریم.

 انگشت شصت اومد جلو گفت: 

 پلو  خوریم سبزیمی

 ، غذاها(.پنج تا انگشت بودند که« )برنج بیار از شالیزار سبزی توی باغچه بکار
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 ها: گرسنگی، نداشتن، خریدن، برنج، سبزی و کاشتنکلیدواژه

سمی       شد ج شعر نمود ر سنگی و دویدن       در این  ساس گر ساس اح شاهدیم؛ اح و عاطفی و اجتماعی را 

)رشد جسمی(، درک گرسنگی، سراغ یخچال رفتن برای رفع آن، تشخیص نیاز به پول برای خرید و کاشتن و 

کارگیری ویژگی فلستتفی رشتتد در این شتتعر استتت.   های بهاجتماعی(، نشتتانه-رشتتد برنج و ستتبزی )عاطفی

خیل است؛ زیرا به انگشتان دست شخصیت داده شده است و یک فضای خیالی از          همچنین، این شعر دارای ت 

ستتازد و فعالیت را نیز در دویدن برای خریدن  ها را در یک کف دستتت برای کودک میگوی انگشتتتوگفت

 بینیم.می

 گری. کنجکاوی و پرسش۲. 1. ۶

ند و کنتدریج رشد میاست. کودکان بهآید، در حالی که همه چیز برای او مبهم و نامعلوم کودک به دنیا می

کنند  ها در این راه کاشفانی بزر  هستند و هر شئی را با چشم تعقیب می    پردازند. آنبه کنجکاوی بیشتری می 

های حیات و شخصیت انسان کنجکاوی است که      و به مدد حواسشان در پی شناخت برمیآیند. یکی از ویژگی   

خواهد از  گیرد. آدمی موجودی کنجکاو استتت و میاقناع آن انجام میبخشتتی از فعالیت آدمی برای ارضتتا و  

کند تا از چرایی امور آگاه دار را آغاز میاسرار وجود خود و کائنات سردرآورد و کشف کند پس تالشی دامنه    

 گری است.و از چگونگی اشیا باخبر شود و در این راه ابزار او پرسش

 مثال:  

 کردند.....می پنج نفر توی یک خانه زندگی»

 ها، وقت دعااولی گفت: وقت نمازه بچه

 دومی گفت: برای چی؟ چرا نماز دعا چرا؟

 سومی گفت: برای تشکر از خدا

 چهارمی گفت: خدای مهربانی که 

 دست و دهان و چشم و پا داده به ما

 انگشت شصت خم شد و سجده کرد و گفت:

 خدایا دوستت داریم

 تو خیلی مهربانی  

 مثل گلیم ها ما بچه

 ها(.، مراسمپنج تا انگشت بودند که« )تو مثل باغبانی
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 کلیدواژه: نماز، دعا، خدا، تشکر، سجده، گل و باغبان

سش       شکرکردن از خدا را می گری وجو دارد و دلیل نمازدر این مثال، پر سد   خواندن و دعاکردن و ت پر

ا  کند. با تشبیه کودک به گل و خدو دعا بیان می و به نوعی کنجکاوی کودک را با پرسش از مسائلی چون خدا

د. رشتتد  آفرینبه باغبان، خالقیت هم دارد. همچنین، با فرض زندگی پنج انگشتتت کنار هم، فضتتایی تخیلی می

 دهد.عاطفی، جسمی و اجتماعی را نیز با تشکر از خدا و خواندن نماز نشان می

ا  کند تا بودک استتت این ویژگی به کودک کمک میهای ذاتی کجوش، از ویژگیوفعالیت: تحرک و جنب

های گروهی مشتتارکت کند. به این وستتیله رشتتد جستتمانی، شتتور و نشتتاط الزم به بازی بپردازد و در فعالیت

تواند به کنجکاوی و کشتتف محیط و شتتود. همچنین، با کمک این ویژگی میعاطفی واجتماعی او تستتریع می

 طبیعت اطرافش بپردازد.

 مثال:

 ای که اندازۀ یک کف دست بود، خوابیده بودند. صبح شدتوی خانه تا انگشت بودند کهپنج 

 اولی بیدار شد و گفت: وای چه هوای خوبی

 دولی بیدار شد و گفت: نان و پنیر و چایی و شیر وای چه غذای خوبی

 وول نباشیمسومی گفت: خوب بخوریم که وقت بازی شل

 ور بدویم، آب روی هم بپاشیموناوروچهارمی بیدار شد و گفت: این

 انگشت شست مثل فنر از جا پرید و گفت: 

 کو کجاست، صبحانه کجاست؟  

 ، غذاها(.پنج تا انگشت بودند کهبخور بخور، بدو بدو )

 خوردن و بازیکردنکلیدواژه: بیدارشدن، صبحانه

ست؛ زیرا به بازی  شیدن  کردن، دویدن، آباین مثال دارای ویژگی فعالیت ا ن  دیگر و از جا پریدروی یکپا

ست که همگی این موارد نیاز به فعالیت و تحرک دارد.    شاره کرده ا ز  نی رشد جسمی و عاطفی و اجتماعی را  ا

کردن، و دویدن گواه رشد جسمی است و ارتباط خوردن صبحانه با  توان مشاهده کرد؛ به این دلیل که بازی می

 ت.  اجتماعی اس-اند که نشانی بر رشد عاطفیدیگر را درک کردهکردن با یکوخیزکردن و بازیتوانایی جست

 . خالقیت۳. 1. ۶

صر خالقیت را می  شه    عنا سازی و ترکیب اندی   ها در ارائۀ یک روشتوان توانایی کشف روابط جدید و باز

ای خاص یا تولید اثر یا محصتتول جدید تعریف کرد  فرد برای رستتیدن به هدف خاص، حل مستتألهمنحصتتربه
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توان گفت کنجکاوی منشتتتأ خالقیت     شتتتود و می(. خالقیت بدون کنجکاوی ممکن نمی   1۱: 1۸۳۳پژوه، )به 

گیریم، از میزان کنجکاوی  است؛ چون کنجکاوی ویژگی بارز دوران کودکی است و هرچه از کودکی فاصله می

  هایزندگی به مهارت هایشود. کودک امروز برای مواجهه با دشواریو به تبع آن، از خالقیت آدمی کاسته می

ای بارور شتتود که زمینۀ خالقیت و تفکر خالقانه را  اجتماعی و فکری نیازمند استتت. فکر کودک باید به گونه

ضیه      شف و فر سازد و تفکر خالخ، زمینۀ ک شرایطی که کودک   سازی را فراهم می برای او فراهم  کند؛ یعنی 

 کند.  های خود را پیدا میتوانایی و امکان تحلیل دانسته

 مثال:

 کردند.پنج تا دیوانه با هم زندگی می

 یک روز...

 ام.اولی گفت گرسنه

 خوام!آب می

 دومی گفت: گرمه هوا.

 خوام!گرگر آفتاب می 

 آد.سومی گفت: خوابم می

 باید برم تو کوچه

 چهارمی گفت: تشنه شدم

 به من بدید کلوچه

 انگشت شصت گفت:

 جز منهمه دیوانه شدن به

 رم ادارهدارم می

 ها(.پنج تا انگشت بودند که، بازیبدون کفش و پیرهن! )

 کلیدواژه: گرسنگی، آب، گرما، آفتاب، خواب، کوچه، تشنۀ کلوچه، کفش و پیراهن، اداره و دیوانه

شده را غلط  های مطرحهای معکوس به نیازها و خواستهاین شعر دارای خالقیت است؛ زیرا دادن پاسخ     

گویی  که به طور غیرمستقیم آموزش تضاد و شکل درست پاسخ      داند؛ ضمن این ن را دیوانگی میپندارد و آمی

جام  انگیزد که پس اگر انگری را نیز برمیکند. همچنین، کنجکاوی و پرستتششتتده را بیان میبه نیازهای گفته

نیز دارد؛ زیرا  شتتده دیوانگی استتت، کار درستتت کدام استتت. تخیل   های مطرحاین کارها در برابر خواستتته

شان می          شخصیت    شد را هم ن سانی دارند. ر صفاتی ان ستند که  ست ه شتان یک د دهد؛ به این دلیل که  ها انگ
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 برای پاسخ به نیازها فعالیتی متصور است.

 . تأثیرپذیری از محیط۴. 1. ۶

  عامل با محیط   کند و در ت گیری حواستتتش با محیط ارتباط برقرار می  کار کودک از همان آغاز تولد با به         

پذیرد. کودک از  یابد. رشد عاطفی و اجتماعی کودک در محیط خانواده و اجتماع است که صورت می رشد می 

نظرانی چون ویگوتستتکی، دیویی و لیپمن بر این  گیرد. صتتاحبآموزد و تأثیر میمحیط و جامعۀ اطرافش می

سری     شد او را ت شد و تقویت عقلی و  ع میباورند که حضور کودک در یک اجتماع غنی، روند ر کند و باعث ر

 شود.فکری کودک می

 مثال:

 خواندندچهار نفر پشت سر یکی ایستاده بودند و نماز می

 اولی گفت: مسجد ما خوشگله

 دومی گفت: حرف زدی و نماز تو باطله

 سومی گفت: تو هم که حرف زدی بابا!

 چهارمی گفت: من یکی که حرف نزدم، شکر خدا!

 ستاده بودکه جلو ایآن

 حرفاشونو گوش داده بود

 داد زد و گفت: نه دازه و نه کوتوله

 ها(.، مراسمپنج تا انگشت بودند کهنماز خودم قبوله )

 زدن، قبول و باطلکلیدواژه: نماز، حرف

خواندن استتت.  پذیری از محیط را در این شتتعر مشتتاهده کرد؛ زیرا صتتحبت از آداب نمازتوان تأثیرمی    

شت –نفر که یکاین ستاده و این  –انگ صحبت از باطل جلو ای ن و شد که موقع نماز خواندن نباید حرف زد و 

انی  نوعی با زببیند. و بهشدن نماز است که همگی این موارد، آدابی است که کودک در محیط اطرافش می   قبول

 پردازد.طنز به نقد نادانی و اشتباه می

 پردازی. تخیل یا خیال۵. 1. ۶

تخیل  »اند، حاصتتل نیروی تخیل شتتاعر استتت و که در بالغت فارستتی آن را صتتور خیال نامیده تصتتویری

شیا دارد و به تعبیر دیگر، تخیل نیرویی            شف روابط پنهانی ا شی که ذهن هنرمند در ک ش ست از کو عبارت ا

. یکی از  (۲۵: 1۸۳۱دهد که میان مفاهیم و اشتتیا ارتباط برقرار کند )شتتفیعی،  استتت که به شتتاعر امکان می 
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رستتاند، شتتعر استتت. شتتعر از تجربۀ روحی و فردی شتتاعر نشتتأت  ابزارهایی که تخیل کودک را به رشتتد می

چه به حفظ تجربۀ عاطفی شتتتاعر و فضتتتای ذهنی وی     کند و آن گیرد. او این تجربه را در کلمات بیان می   می

:  1۸۳۳گویند )کاظمی، میها تصتتویر های گوناگون خیال استتت که به طور کلی به آنکند، صتتورتکمک می

۵۱.) 

 مثال:

 کردند.پنج تا انگشت بودند که توی یک خونۀ کوچک زندگی می

 رفتند.پنج تا بچه باهم به مدرسه می

 ها کتاب و دفتر نداشتند....آن

 اولی گفت: یک و دو سه.

 دومی گفت: با هم میریم به مدرسه.

 سومی گفت: حیف که معلم نداریم.

 خوایم،یچهارمی گفت: کتاب م

 از کجا دفتر بیاریم؟

 انگشت شصت گفت:  

 کف دست کتابه

 من حاال یک معلمم

 ها(.، شغلپنج تا انگشت بودند کهدرسمونم حسابه )

 کلیدواژه: انگشت، کتاب و دفتر، معلم، کف دست

سفی تخیل و خیال    شعر ویژگی فل شت پردازی را میدر این  ای  کنند و دارها زندگی میتوان دید؛ زیرا انگ

روند و کیف و کتاب الزم دارند. این تخیل و کنند، به مدرسه می گو میوصفات کامل یک انسان هستند؛ گفت   

گویی  گری و پاسخ ها قابل مشاهده است و پرسش   شدن شخصیت انسانی در همۀ شعرهای این مجموعه      قایل

ندارند و رسیدن به رشد جسمی     که معلمخوردن از اینبه سؤال نیز دارد. همچنین، رشد عاطفی را با افسوس   

دهد. همچنین، خالقیت رابا تبدیل کف دستتت به کتاب و و اجتماعی برای رفتن به مدرستته را نیز نشتتان می 

 دهد.انگشت شصت به معلم و یافتن راه حل عملی برای نداشتن کتاب و معلم نشان می

 . آزادی۶. 1. ۶

کند   تواند انتخاباست، که با این ویژگی کودک میآزادی یکی دیگر از ویژگی های فلسفی دوران کودکی 

شود و دست  پرسد، در پی یافتن پاسخ کنجکاو میو مسؤولیت این انتخاب را بپذیرد. کودکی که آزاد است می
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 رسد.  زند و به کشف میبه فعالیت می

 مثال:

 .کردندمی زندگی دست یک روی که بودند انگشت پنج

 ...بارانی روز یک در

 آدمی بارون داره وای: تگف اولی

 آدمی ناودون شُرشُر: گفتمی دومی

 شیممی تر خونه، بریم ندارم چتر: گفت سومی

 شیممی ترو کوچک کوچک: گفت چهارمی

 ریمنمی: گفت شست انگشت

 گیریممی چتر سرمان روی

 بچرخانیم هم با دستو

 ها(.، بازیکه بودند انگشت پنجنمانیم ) بارون زیرِ تا

برای   کند و وتوانیم ویژگی فلستفی آزادی را ببینیم. انگشتت شتستت آزادانه مخالفت می    شتعر می  در این

کند و پیشتتنهاد خالقانۀ چرخاندن  گفتن ارائۀ راه حل نیز میرود و ضتتمن نهماندن از باران به خانه نمیدرامان

 دهد، پس شاهد ویژگی فلسفی خالقیت نیز هستیم.دست و تبدیلش به چتر را می

وسیله( که در فصل دوم به آن اشاره شده است، به این ؤوال به      -برای پاسخ به رویکردهای فلسفی )هدف  

 شود. روش تحلیل تأملی )فکری( پاسخ داده می

صطفی رحمان     ۲. ۶  شعرهای م سفی در  سؤال دوم: چه رویکردهای فل ست با محوریت مجموعة   .  دو

 قابل استخراج است؟ پنج تا انگشت بودند که

 ل:مثا

 رفتند عصر که شد یک جا برای استراحت ایستادندپنج تا دوست پیاده با هم سفر می

 اولی گفت: خیلی دوره خسته شدیم.

 دومی گفت: تاریک شده تا کی بریم.

 خوایم.سومی گفت: چراغ می

 چهارمی گفت: اسب بخریم.

 انگشت شست شیهه کشید،

 گفت: همه رو من بپرید
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 شماسب و االغتان می

 «هاشم )پنج تا انگشت بودند که، بازیچراغتان می شمع و

 

ت  گیرد و انگشدوست به کودک کودک به مثابه هدف است؛ زیرا از عنصر خالقیت بهره میرویکرد رحمان

تواند پاسخی به خستگی دوستانش و تاریکی راه باشد، طرح مسأله و پاسخ به سؤال دارد و کودکی    شصت می  

تواند اسب شود و شیهه بکشد. همچنین، برای کودک      شود. کودک می وح دیده میوض کردن در آن بهو کودکی

 آگاهی متصور است. پاسخ خستگی برای کودک پیاده، اسب و االغ و پاسخ تاریکی، شمع و چراغ است.

 

 گیری. نتیجه7

 شده نتایج ذیل حاصل شد:در این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت مطرح

های فلستتفی دوران کودکی که شتتامل رشتتد، تخیل،  دارای ویژگی ودند که،پنج انگشتتت باشتتعار مجموعۀ 

دوست توانسته با شناختی درست از      گری و خالقیت است؛ یعنی رحمان فعالیت، آزادی و کنجکاوی و پرسش 

شعار این مجموعه به  کودکی و دنیای او ویژگی سفی دوران کودکی را در ا درستی و آگاهانه به کار برد.  های فل

ها با هم در یک شتتعر وجود نداشتتت و اکثر این شتتعرها بیشتتتر از دو یا ستته ویژگی  ه همۀ این ویژگیاگرچ

 نداشتند. ل

پنج تا انگشتتت  دوستت با محوریت مجموعۀ  در زمینۀ رویکردهای فلستفی در شتعرهای مصتطفی رحمان   
  کودکی چون تخیل، های  ، رویکرد کودک به مثابه هدف قابل استتتتخراج بود؛ زیرا کودک با ویژگی        بودند که  

وضتتوح در اشتتعار این مجموعه دید؛ اما در شتتد بهگری و کنجکاوی را میخالقیت، فعالیت، آزادی، پرستتش

شعرهای این مجموعه، آن  شکل       برخی از  صد آموزش و بیان نکتۀ اخالقی را دارد، تا حدی به  شاعر ق جا که 

  گیرد که این با رویکرد کودک به مثابهیگری را از کودک مکند و فرصت کنجکاوی و پرسش  مستقیم عمل می 

 هدف منافات دارد.
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 های معنویت، علم و اخالق در کتاب فارسی پایة دوم ابتداییارزیابی میزان توجه به شاخصه
 

 1جعفر علون آبادی

 چکیده

 ما الخاخ و عملی تجربیات دانش، اعتقاد، و باور تفکر، در مطلوب تغییرات کهآن برای

 از برخی انجام یا و هامهارت و تجربیات اطالعات، کسب نیازمند آید، وجود به

 ویته حفظ که یابدمی بیشتری نمود جاآن از موضوعی چنین اهمیت. هستیم هافعالیت

 درنظرگرفتن با و بعدی هاینسل به نآ صحیح انتقال گرو در جوامع ملّی و فرهنگی

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع بررسی میدانی و از  .است آینده اقتضائات

یل تحل ها توصیفی وها به صورت پیمایشی و از لحاظ تحلیل دادهنظر گردآوری داده

 ابکت در اخالخ و علم معنویت، هایشاخصه به توجه میزان محتوا بوده که به ارزیابی

آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل  ۀجامع ابتدایی پرداخته است. دوم پایه فارسی

کل  یآمار ۀو محدود فارسی پایۀ دوم ابتدایی در سطح استان اصفهاندرس  رانیدب

در نظر گرفته  رینفر دب ۵۵۱برابر با  ی راآمار ۀ. تعداد جامعاست استان همنطقه دربردارند

نفر است که براساس فرمول کوکران تعیین شده است.  1۱۱نمونه برابر تعداد . ایمگرفته

 گر آن استنتایج بیان .ایمکرده استفاده اینمونه تک t آزمون از استنباطی آمار تحلیل در

که که سه شاخصۀ بسیار مهم علم، اخالخ و معنویت در کتاب فارسی پایۀ دوم ابتدایی 

تأیید شده  ۱0۱۱۱ر سه مورد با سطح معناداری به آن توجه شده است و این امر در ه

گر آن است که در این کتاب به این سه شاخصه اهمیت داده شده است. این امر بیان

است. با این حال، به مبحث علمی با توجه به میزان میانگین باالتر آن اهمیت بیشتری 

یر به سا داده شده است و به شاخصۀ معنویت با توجه به میانگین کمتر آن نسبت

ها اهمیت کمتری داده شده است و شاخصۀ اخالخ در جایگاه دوم قرار گرفته شاخصه

 است.

 .شاخصه، معنویت، علم، اخالخ، فارسی پایۀ دوم ها:کلیدواژه

 . مقدمه1

یت  که در اثر ترب بودهتفکر، استعدادی الهی   و است  و معنوی حیات انسان یک حیات فکری  کهجاییاز آن

  دن قوای درونی خویش از آن در مستیر کرتواند در پرتو تقوای الهی، با متعادلرستد و انستان می  ت مییبه فعل

 هستتتی تالش آگاهانه انستتان در بازشتتناستتی خویش و ۀمند شتتود. حکمت به عنوان ثمرفطرت توحیدی بهره

                                                           
 نور. پیام دانشگاه مدرس و دکتری دانشجوی -۲

 ikarimi.k.j4@gmail.comایمیل: 
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ست و نتیج        شمه گرفته ا سرچ ست از علم و عمل حق که از فطرت    ادتسع  و درونی آرامش آن ۀعبارت ا

ست  اخروی و دنیوی ساس  چهارگانه روابط تنظیم ۀشالود  حکمت بنابراین، ا ست  وتعقل تفکر برا   برنامۀ رد. ا

  های استتتت ایجاد موقعیت   حکمت  و معنویت، تفکر  حوزۀ یادگیری  های حوزه این از یکی نیز ملی درستتتی

ها،  خوانی، نقد رستتانهکتابزایی دارد؛ مطالعه و ستتبه اهمیت درستتی هایبرنامه در تفکر و معنویت پرورش

خوانی،  گویی و داستتتانهای تحقیق، بررستتی رفتارهای فردی و رخدادهای اجتماعی، داستتتان یادگیری روش

کنندۀ   های تقویت  گرفتن از روشوگو، نوشتتتتن تجارب و خاطرات و رخدادها و بهره     میزگرد، مناظره، گفت  

  یحصح  عمل و اندیشه هاست.  خلق این موقعیت هاز جمل های درسی و تربیتی های تفکر در تمام برنامهمهارت

  استتاس، براین. استتت توحیدی فطرت از برآمده حکمت معنای همان این و شتتده زاییده آموزاندانش فکر از

شیدن،  صحیح  روش یافتن ضمن  آموزاندانش صال  به اندی ش ا صال  به دیگر، گامی ودر خود درونی ۀح اندی   حا

  ان،اشتتتری)بود  خواهد دیگران خودو با تعامل در حکیمانه رفتار بروز آن، ۀثمر هک پردازندمی دیگران اندیشتتۀ

قاد،  و باور  تفکر، در مطلوب تغییرات که این برای (.1۱۲: 1۸۳1 یات  دانش، اعت  هب  ما  اخالخ و عملی تجرب

ستیم  ها فعالیت از برخی انجام یا و هامهارت و تجربیات اطالعات، کسب  نیازمند آید، وجود  نچنی همیتا. ه

 به آن صتتحیح انتقال گرو در جوامع ملّی و فرهنگی هویت حفظ که یابدمی بیشتتتری نمود جاآن از موضتتوعی

سل  ضائات  درنظرگرفتن با و بعدی هاین ست  آینده اقت ست  این مهم نکتۀ. ا ستعد  همۀ شکوفایی  که ا  و ادهاا

 و کانکود تا نیستتت انستتانی و تجربی ی،فن علوم هایداده یادگیری و اطالعات پردازش به منحصتتر هاقابلیت

سان  صورت  به نوجوانان شته  یا فن در یک متخصص  و نخبه هاییان   هایاوتتف دلیل به زیرا پرورش یابند؛ ر

  رشتتد، در اثرگذاری و علم تولید در مشتتارکت توان تخصتتصتتی  طور به جامعه افراد همۀ محیطی، و فردی

 و صان متخص  تربیت کنار در که کرد ترسیم  را ایجامعه توانمی اما ندارند؛ را کشور  علمی توسعۀ  و پیشرفت 

شرفت  جهت در علمی نخبگان سعۀ  و پی شور،  آبادانی و علمی تو سیار  سطح  آن دارای همۀ افراد ک   از خوبی ب

  از چهآن. شتتوند تلقی جامعه برای مؤثر و ستتودمند هاییانستتان و انستتانی باشتتند و اجتماعی صتتحیح روابط

  شود، می برداشت  مورد این در بنیادین تحول سند  همچنین، و کشور  علمی جامع نقشۀ  ساله، بیست  اندازچشم 

  ارتباط هایعرصه  در روابط خود تنظیم به فطرت، بر مبتنی تفکر و تعقل با آن افراد که است  ایجامعه ساخت 

  متعالی  و ازآفرینیب  بازیابی،   را خود فرهنگ  و هویت  آن رهگذر  از تا  بپردازند  خلقت  و خدا، خلق  خود، با 

ست که علی       (.۲1:1۸۱۲ پرورش، و آموزش وزارت)کنند  سی این ا سا سألۀ ا سیار زیاد در  رغم تالشم های ب

سال  دوره شد    های اخیر جهت پرورش معنویت و تعقل در بین دانشهای مختلف تحصیلی و  شاهد ر آموزان، 
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لف،  های مختشتر به این موارد و تقویت آن از راه ایم. این امر نیازمند توجه بیها نبودهآن در چندان چشمگیری 

  ویژه درس فارسی است. این امر با بررسی   اند و بههایی که مختص این زمینه تدوین یافتهخصوص در کتاب به

  این دره، شداشارهبا توجه به مطالب شود. جانبه و اختصاص تحقیقی پایه و مفصل در این زمینه محقق میهمه

ویت علم  های معنپایۀ دوم ابتدایی به چه میزان به شاخصه   فارسی که: در کتاب یم که دریابیم پی آندر  پژوهش

استتت، این درس معنویت و تفکر را در بین  شتتده گذاریهدف که طورهمان آیا و اخالخ توجه شتتده استتت؟

شواهد و قراین دینی و منطقی تجزیه و تحلیل می  دانش صورت علمی و مبتنی بر  ینی و د و قوۀ دکنآموزان به 

کند؟ بنابراین، توجه به این مسأله ضروری است که آیا این  های مختلف تقویت میها در جنبهاخالقی را در آن

 تواند نقشی را که برای آن تدوین شده، ایفا کند.درس می

 

 . پیشینة پژوهش۲

مدی زنجیرانی   به رویکرد 1۸۱1مح یاره   (  ندمع یازستتتنجی  تلفیقیوچ یل نای مببرآموزشتتتین تحل

ستگی    شان هایشای ستگی   رویکردکارگیریبهزماندهندۀ آن بود که ازکارکنان پرداخت که نتایج ن برایشای

شی دورهطراحی سعه وارزیابیمراکزدرهای آموز ستگی   الگویدرنظرگرفتناماگذرد؛میدههسه تو به شای

سأله عنوان سله   چهارچوبیک)درچندمعیارهایم ساس مورد ارزیابیهایگزینهبندیرتبهومراتبی(سل برا

آموزشی هایدورهتعیینبرایدر شایستگی  سرآمد افرادازالگوبردارینیزومراتبیسلسله  تحلیلفرآیندروش

 شودمحسوب میحاضرتحقیقهاینوآوریازنیاز،مورد

سی برنامه 1۸۱۱مومنی مهموئی ) سی ریزی( در تحقیقی به برر ستگی؛ راهبردی   برمبتنیدر مطلوبشای

اشتغال زمینۀدرکهاندکیگر آن بود که تحقیقاتاساسی پرداختند که نتایج نشان   هایشایستگی  توسعۀ برای

درآموزش عالیدرستتیهایبرنامهکهدهدمینشتتانگرفته،صتتورتایراندرعالیآموزشآموختگاندانش

ستگی   تقویتوپرورش ست و   چندانیتوفیقوختگان،آمدانشنیازموردهایشای شته ا بهورودازپسندا

ستگی،    دلیلبهشغلی حوزۀ شای شتن  بهشود. میشغلی حیطۀدراثربخشی کاهشوهزینهاتالفموجبندا

سته،   آموختگانیدانشپرورشمنظور سی مبتنی برنامۀرویکردازتوانمیشای ستگی   بردر ست. سود شای ج

شته توجهنکتهاینبهبایدسی درهایبرنامهکنندگانتدوین شند دا سی برنامۀکهبا تدوینایگونهبهبایددر

ستگی   شود  شای سائل وشغلی هایموقعیتدرآموختگاندانشموفقیتمنظوربهراالزمهایکه  درزندگیم

 کند.تقویتوایجادهاآن

ای  هاخته است و براساس شیو   ( به بررسی رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی پرد    1۸۳۱مشهودی ) 
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توصیفی به این نتیجه دست یافته که شایستگی دارای سطوح مختلفی بوده و در این زمینه از شیوۀ مصاحبه به        

 عنوان بهترین ابزار جهت تعیین این سطوح بهره گرفته شده است.

سنی و کیامنش )  سی وای به نقد( در مقاله1۸۳۳ح صیلی یابیارزشنظامبرر یابیارزشمنظرازایرانتح

تحصتتیلیپیشتترفتیابیارزشنظامخردهاستتاستتیگر آن بود که هدفآموزشتتی پرداختند که نتایج بیاننظام

آوریجمعواقعی،عملکردووظایفها، شرح نامهآیینتشکیالت، براساس ساختار  کنونتاآغازاز)امتحانات(

صیلی ازاطالعات صمی برایآموزاندانشعملکرد تح دیگردورۀیاپایۀ باالتربههاآنارتقایگیری دربارۀمت

 است.بوده

و تسهیلتأثیروتکوینییابیارزشاهدافتحققمیزانبهنسبتمعلماندیدگاهبررسی( به1۸۳۳حسینی ) 

نشتتاننتایجوشتتناستتی پرداختهرواندرسپایانییابیارزشنمراتبرکتبی(و)شتتفاهیتکوینییابیارزش

بهآموز، بازخورددانشبهبازخوردمعلم، درشتتامل بازخوردکهتکوینییابیارزشاهدافتمامیکهدهدمی

 اند.یافتهتحققمعلماننظرافزایش تالش است، ازها، ونفس، تحکیم آموختهبهاعتمادوالدین و تقویت

شان 1۸۳۱ماهر ) صی یابیارزشآموزان نظامدانشخالقیتبینداد که( ن معناداریتفاوتسنتی وفیتو

 است.شدهمنتهیآموزاندانشگرانۀآفرینشوخالقانههایرشد تواناییبهتوصیفییابیارزشوداردوجود

دورۀمعلمان های حرفهای مهارت یابی ارزش»( در بررستتتی خود با عنوان  1۸۳۵پژوه و فرزاد )دانش

از  کمترمهارتی،هایهدفبهدرس،کالسآموزشتتیهایفعالیتبه این نتیجه دستتت یافتند که در« ابتدایی

نستبی  مهارتدارایتدریسکلیاتدرمطالعهمورداستت. معلمان شتده توجهنگرشتی ودانشتی هایهدف

 اند.مواجهجدیهاینارساییبرخیباتدریسمهماجزایدراماهستند؛

سنی)  ضوع زمینه یابی با( پژوهش1۸۳۵ح شیابی اجرایمو ص ارز تهرانشهر مدارس ابتدایییفی درتو

بهمثبتنگرشآوری،نوبهجامعهافرادنستتبیگرایشدهد،نشتتان میبررستتیایناستتت. نتایجدادهانجام

صیفی، یابیارزش ستردۀ اطالعاتتو صیفی یابیارزشالگویهای مثبتویژگیطرح،اینازمعلمانگ وتو

سبتاً سواد  سب ن ست و طرحاینبتمثهایزمینهازمعلمانمنا ازسنتی یابیارزشبهمعلمانمثبتنگرشا

 تهران است.در شهرتوصیفییابیارزشالگویاشاعۀدرمنفیعوامل

پیشتتینۀآموزشتتی،نیازستتنجیکاربردهایورشتتدحالدرمفاهیم»عنوان باایدر مقاله(۲۱11)1ایگبال

و کاربردهایهامزیتدرکوایتوستتعهمفاهیمتفهیمهدفباراآموزشتتینیازستتنجیبامطالعات مرتبط

                                                           
1 Igbal 
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 است.درآوردهتحریررشتهبهآموزشینیازسنجیچندگانه

یومینگ پرداختهومعلمانتوسط تکوینیسنجش کاربردوبررسی دانش ای بهمطالعه( در۲۱۱۳) 1گیتس

ست.  ست. درسکالسو یومینگ درمعلمانسنجشی  هایفعالیتبررسی مطالعهاز اینهدفا پژوهش  اینا

یادگیری وبهبود آموزشبراییادگیری وتدریس تعدیل  یعنیمعلمان؛ ستتتنجشهای روشبررستتتیبه 

 پرداخته است.آموزاندانش

ضات »عنوانباتحقیقیدر(۲۱۱۳)۲عماد شی زمینۀدرموجودتناق ستگی   ارزیابیوتجربیات آموز «شای

ارزیابیوآموزشبرکهراکانادادریاییناوگانو تربیتییآموزش سیستم  درموجودتعارضات نیزوهاضعف 

 کرد.مستندراآموزشیسیستمایننشدنموفقعللومشخصشده بود،ریزیپایهشایستگیبرمبتنی

اظهارنظرات،ها،ایدهبهکندمیستتعیکهیابیارزشنوعآننشتتان دادند،پژوهشتتی( در۲۱۱۵) ۸تورنس

 بخشد.بهبودهاآندرراخالختفکرتواندمیبیشتراهمیت دهد،آموزاندگری دانشانتقاروحیۀونظرها

ستم  توسعۀ »عنوان باخوداثر( در۲۱۱۲) ۵بیهام سانی منابعهایسی ستگی  مبتنیان شای برایگامسه از« بر 

سعه هایبرنامهطراحی ست کردهیادایتو ستگی،   مدلاز: طراحیاندعبارتکها سنج شای طراحیوینیاز

شی. در برنامۀ صال تلفیقی،رویکردآموز سری وهدف ات شی نیازهایبهسازمانی راهبردهایواهدافت آموز

 است.آنارزیابی کارکنانفرآیندطولدر

کردهبندیرتبهترتیببهسازمان یکآموزشی در نیازهایارزیابیدرزیررا عناصر ( اهمیت۲۱۱1) ۵ماتیو

تحلیلکارکنان،ازپیمایشی هایبررسی ها،مهارتسیاهۀ دیدگاه سرپرستان،  ارشد، تمدیریاست: تصمیمات  

کاری،  هایگروهطرفازدرخواستتتکارآموزی،هایممیزیمشتتتریان،دیدگاهتجاری،خدماتی یاهایبرنامه

هایو دیدگاهارشتتدمدیریتتصتتمیماتکهکرداثباتمطالعهمشتتورتی. اینهایکمیتهبیرونی،مشتتاورۀ

شترین سرپرستان   سبت راهارتبهبی صر سایر بهن هایدیدگاهگرچهکهکردکرد. همچنین، روشن دریافتعنا

راتریگسترده حمایتتواندمیرسمی هایروشوهای عینیدادهازاستفاده است، مهمسرپرستان  ومدیریت

 کند.فراهممدیریت کیفیتهایشیوهپیگیریبرای

 

 ش. سؤاالت پژوه۳
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 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ فارسی( آیا به طور متناسب به شاخصۀ معنویت در کتاب 1

 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ فارسی( آیا به طور متناسب به شاخصۀ علم در کتاب ۲

 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ فارسی( آیا به طور متناسب به شاخصۀ اخالخ در کتاب ۸

 

 ش. روش پژوه۴

سی میدانی، از نظر گردآوری داده  شی و   این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع برر صورت پیمای ها به 

ست.   از لحاظ تحلیل داده صیفی، تحلیل محتوا  رانیشامل دب  ،آماری مورد پژوهش در این تحقیق ۀجامع ها تو

صفهان       درس  ستان ا سطح ا سی پایۀ دوم ابتدایی در  ست   فار ستان  ۀدربردارند ۀمنطق کل یآمار ۀو محدودا   ا

نفر براستتاس   1۱۱تعداد نمونه برابر اند. در نظر گرفته شتتده رینفر دب ۵۵۱برابر با  یآمار ۀ. تعداد جامعاستتت

شدند.   سش فرمول کوکران تعیین  سه بخش معنویت، اخالخ و علم به     ۸۱شده دارای  نامۀ تنظیمپر سؤال در 

اند و پایایی آن نیز  تن از استتتادان خبرۀ دانشتتگاه تأیید کرده ۵ ستتؤال استتت که روایی آن را 1۱ترتیب، دارای 

  تک t آزمون از نیز استتتنباطی آمار تحلیل به اثبات رستتیده استتت. در ۳۳/۱براستتاس آلفای کرونباخ به میزان 

 .است شده استفاده اینمونه

 

 های پژوهش. یافته۵

 فرض نرمال یبررس. 1. ۵

سی فرض نرمال  سمیرنف یک  -های مطالعه از آزمون کولموگوروفبودن متغیربرای برر ستف نمونها اده  ای ا

شان     ست. نتایج ن ست که فرض نرمال شده ا (.  P>۱۵/۱توان رد کرد )بودن برای تمام متغیرها را نمیدهنده آن ا

 ( آمده است.1نتایج این آزمون در جدول )

 

 

 بودنمالاسمیرنف برای بررسی پذیرۀ نر -نتایج آزمون کولموگروف -1جدول 

حددجددم    متغیر

 نمونه

آمدددددارۀ 

 آزمون

p-value 

 ۵۵۲/۱ ۳۵۵/۱ 1۱۱معنویت
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 ۵۱۲/۱ 1۱۱۱۵۳/۱اخالخ

 ۱۵۵/۱ 1۱۱۸۲۵/1علم

 ۳۳۱/۱ 1۱۱۳۵۳/۱ کل

 

شاهده می   ساس جدول باال م در جایگاه نخست، اخالخ با    ۳۵۳/۱شود که میزان معناداری علم به میزان  برا

 در مرتبۀ سوم قرار گرفته است. ۵۵۲/۱اه دوم، شاخص معنویت با میزان در جایگ ۵۱۲/۱میزان معناداری 

 . بررسی سؤاالت پژوهش۲. ۵

 تست استفاده شده است.برای بررسی سؤاالت پژوهش از آزمون تی

 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ فارسیآیا به طور متناسب به شاخصۀ معنویت در کتاب  (1
 

 کل یستگیتفکر و تقعل بر شا یستگیشارای بررسی تأثیر ای بنمونهآزمون تی تک -۲جدول 

نان    در سددطح اطمی

 درصد 9۵

 

درجدددددة  میانگین

 آزادی

مارۀ    قدار آ م

t 

سدددددطدددح 

 معناداری

نان       9۵در سددطح اطمی

 درصد

 حداکثر حداقل

 ۳۶/۳ 87/۲ 12111 ۴۳2۳۲۶ 19۵ ۳2۲1 معنویت

 

است و شاخصۀ معنویت در سطح   ۸۲۱/۵۸برابر  آمده از بررسی آزموندستبه t( مقدار ۲براساس جدول )

صد  ۱۱اطمینان  صۀ معنویت      تأیید می (sig= 0.000) در شاخ شود. بنابراین، با توجه به مقدار معناداری خوب 

شوندگان، به شاخصۀ معنویت توجه شده است؛ اما با توجه به میانگین به       توان دریافت که از دیدگاه سؤال می

 دریافت که به صورت متوسط به معنویت اهمیت داده شده است.توان نسبت پایین آن می

 

 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ فارسیآیا به طور متناسب به شاخصۀ اخالخ در کتاب  (۲

 کل یستگیبر شا ایمان و باور یستگیشاای برای بررسی تأثیر نمونهآزمون تی تک -۳جدول 

سطح اطمینان    9۵در 

 درصد

 

نان    سدددددطدددح آمارۀ  مقدار درجدددددة  میانگین  9۵در سددطح اطمی
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 درصد معناداری t دیآزا

 حداکثر حداقل

 ۵۲/۳ 11/۳ 12111 ۴72۶۲ 19۵ ۳2۳۳ اخالق

 

است و شاخصۀ اخالخ در سطح        ۱۲/۵۳آمده از بررسی آزمون، برابر  دست به t( مقدار ۸براساس جدول ) 

صد   ۱۱اطمینان  صۀ اخالخ     شود. بنابراین، با تأیید می (sig= 0.000)در شاخ توجه به مقدار معناداری خوب 

سؤال می ست؛ اما با توجه به میانگین به        توان دریافت که از دیدگاه  شده ا شاخصۀ اخالخ توجه  شوندگان، به 

 توان دریافت که به صورت متوسط به اخالخ اهمیت داده شده است.نسبت متوسط آن، می

 

 پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است؟ سیفارآیا به طور متناسب به شاخصۀ علم در کتاب  (۸

 کل یستگیبر شا علم یستگیشاای برای بررسی تأثیر نمونهآزمون تی تک -۴جدول 

نان    در سددطح اطمی

 درصد 9۵

 

درجدددددة  میانگین

 آزادی

قدار  مارۀ  م  آ

t 

  سدددددطدددح

 معناداری

نان          9۵در سددطح اطمی

 درصد

 حداکثر حداقل

 ۶۲/۳ 1۲/۳ 12111 ۵۲2۴1 19۵ ۳2۵۴ علم

 

ساس جدول )  ست به t( مقدار ۵برا سی آزمون، برابر  د سطح         ۵1/۵۲آمده از برر صۀ علم در  شاخ ست و  ا

شتتود. بنابراین، با توجه به مقدار معناداری خوب شتتاخصتتۀ علم   تأیید می (sig= 0.000)درصتتد  ۱۱اطمینان 

بت  وجه به میانگین به نس شوندگان، به شاخصۀ علم توجه شده است و با ت     توان دریافت که از دیدگاه سؤال می

 توان دریافت که به صورت مناسب به علم اهمیت داده شده است.باالی آن، می

 

 گیری. بحث و نتیجه۶

سی    ساس برر سیار مهم علم، اخالخ و معنویت در        های انجامبرا صۀ ب شاخ سه  شده مالحظه کردیم که به 

تأیید شد.   ۱0۱۱۱ر سه مورد با سطح معناداری   پایۀ دوم ابتدایی توجه شده است و این امر در ه   فارسی کتاب 
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شده          این امر بیان سی قرار گرفته و به آن اهمیت داده  شاخصه مورد برر سه  ست که در این کتاب این  گر آن ا

ست و به         شده ا شتری داده  ست. با این حال، به مبحث علمی با توجه به میزان میانگین باالتر آن، اهمیت بی ا

صۀ معنویت با توجه     صه      شاخ شاخ سایر  سبت به  ست و    به میانگین کمتر آن ن شده ا ها اهمیت کمتری داده 

 شاخصۀ اخالخ در جایگاه دوم قرار گرفته است.

صل  نتایج کلی، طور به  سی  از حا   تحقیقات که بوده سو هم( 1۸۱۱) مهموئی مومنی تحقیق نتایج با هابرر

  هایدهد، برنامهمی نشتتان گرفته، صتتورت ایران در عالی آموزش آموختگاندانش اشتتتغال زمینۀ در که اندکی

ته  نداشتت چندانی توفیق آموختگان،دانش نیاز مورد هایشتتایستتتگی تقویت و پرورش در عالی آموزش درستتی

ست  شتن  دلیل به شغلی  حوزۀ به ورود از پس و ا ستگی،    ندا شی  کاهش و هزینه اتالف موجب شای  در اثربخ

سته،    آموختگانینشدا پرورش منظور به. شود می شغلی  حیطۀ سی  برنامۀ رویکرد از توانمی شای  بر تنیمب در

شته  توجه نکته این به باید درسی  هایبرنامه کنندگانتدوین. جست  سود  شایستگی    درسی  رنامۀب که باشند  دا

  شغلی هایموقعیت در آموختگاندانش موفقیت منظور به را الزم هایشایستگی که شود تدوین ایگونه به باید

بوده  ستتونیز هم( 1۸۱1)ستتاالری  تحقیق نتایج با همچنین،. کند تقویت و ایجاد هاآن در زندگی، مستتائل و

 در کارکنان و فرماندهان که را هاییخصوصیت   و هامهارت اول درجۀ در ها،شایستگی   است؛ به این معنی که 

  ایوسعه ت نیازهای و کنندمی مشخص  ار از کارکنان انتظارات کنند،می توصیف  دارند، نیاز آن به دریایی نیروی

صیف  را آینده ساس  بنابراین، کنند.می تو سؤوالن  رویکرد این برا شی  ریزانبرنامه و م   ریایید نیروی در آموز

 یرو بر را خود آموزشتتی هایبرنامه و دارند نیاز مهارتی و شتتایستتتگی  نوع چه به کارکنان که دانندمی دقیقاً

 ریایید نیروی جمله از هاسازمان اکثر که جاییآن از دیگر، طرف از کنند.می مرکزمت هاشایستگی  این فراگیری

  یآموزشتت هایبرنامه و هااستتتراتژی تدوین در رویکرد این از باید برند، می ستتر به محدود منابع با دنیایی در

 موردیب هایهزینه صرف از و دهند قرار کارکنان اختیار در را جابه و درست منابع بتوانند تا کنند استفاده خود

  رکنان،کا آموزش فرآیند در رویکرد این کارگیریبه با شد، اشاره هم مقاله درمتن که چنانهم و کنند جلوگیری

  برنامۀ رد حضورش  نتیجۀ عنوان به فرد آیا که اساس  این بر را آموزشی  هایبرنامه بخشی  اثر توانمی راحتیبه

 .کرد تعیین خیر یا است یافته دست سازمان رد نظر مورد شایستگی به آموزشی

 پیشنهادها

و ستایر کتب، همکاری و مستاعدت     فارستی برای افزایش میزان ستطح توجه به شتاخصتۀ معنویت در کتاب     -

ریزی درسی الزم و ضروری است و بهتر آن است که در جهت جلب مشارکت و همکاری        متخصصان برنامه  

 د که به شاخصۀ معنویت توجه شود.ها جلسات توجیهی برگزار شوبیشتر آن
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سامان  - صه    با توجه به عدم  شاخ سب  سازمان دهی منا شاخص های مختلف، به منظور ارائۀ الگوهای  های  دهی 

 ها و الگوهای دیگر نیز بهره برد.بندیتوان از قالبمناسب، می

آموزان و صتتیلی دانشهای داخلی و خارجی در ارزیابی کتب تحاستتتفاده از تجربیات ستتایر نهادها، ستتازمان  -

 دانشجویان بسیار ضروری و الزم است.

شور در زمینۀ محتویات کتاب         - سوز در زمینۀ آیندۀ علمی و فرهنگی ک صان و متعهدان دل ص ستفاده از متخ ها،  ا

 خصوص درس فارسی دارای اهمیت است.به

ستفاده   - های  ها و طرحامهنکرد و پایان برای پربارشدن نتایج پژوهش باید از نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه ا

 وسو کشاند.پژوهشی را به این سمت

 

 نامهکتاب

  شناسان.جامعه انتشارات تهران: .فرهنگی گذاریسیاست روش بر ایمقدمه (.1۸۱1کیومرث. ) اشتریان،.1
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 بازتاب عرفان اسالمی در خداشناسی شعر کودک

 از حافظ(« سالها دل طلب...»از پروین دولت آبادی و غزل « خدا»)با خوانش تطبیقی شعر کودکانة 
 

 1ورپوران )صدیقه( علیپ  
 

 چکیده

های مهم ادبیات ایران در دوران معاصر است که با رویکردی شعر کودک یکی از پدیده

د کوشتعلیمی به اشاعۀ فرهنگ در میان مخاطبان خود مشغول بوده است. شاعر کودک می

ها های زبانی و ارائۀ مکالمۀ مخصوص مخاطبان خود، به تبیین اندیشهتا با استفاده از ظرفیت

های مهم دینی و عرفانی است که برخی ت بپردازد. معرفت خداوند از جمله اندیشهو تفکرا

زبان را به خود مشغول کرده است. یکی از پیشگامان این جریان در حوزۀ از شاعران فارسی

به این موضوع توجه داشته « خدا»آبادی است که در شعر معروف شعر کودک، پروین دولت

« خداوند»د تا کودکان را با زبان خودشان به ادراک مفهوم کوشاست. او در این شعر می

از حافظ نیز وجه مشابهی از این مفهوم را « ها دل طلب جام جم...سال»نزدیک کند. غزل 

رسد هر دو شاعر در تبیین مفهوم مورد کند. به نظر میسال ارائه میبرای مخاطبان بزر 

اند. این مقاله قصد دارد تا ضمن تطبیق نظر خود، از سرچشمۀ عرفان اسالمی بهره برده

 آبادیهای عرفانی در شعر پروین دولتاشعار دو شاعر، به طور ویژه به بازتاب اندیشه

 بپردازد.
 

، عرفان اسالمی، پروین سال، شعر بزر شعر کودک، زبان کودکانه ها:کلیدواژه

 آبادی، حافظدولت
 

 . مقدمه1

سان با خدا در عرفان ادی  ستش، ب     ان مختلف، بنابر اهمیترابطۀ ان ستعالیی پر شیدن به جنبۀ ا صورت    هبخ

عرفان در بین اغلب ادیان؛ مثل یهود، »ستتفری به ستتمت تعالی خود مطرح استتت. آرمستتترانگ معتقد استتت  

، به کوشند تا از طریق سیروسلوک   مسیحیت و اسالم، تقریباً عملکرد مشترکی دارد؛ به این گونه که عارفان می   

ضور در عرفان پرورانده می    ذات احدی شمۀ آغازین بازگردند و حس پایدار ح سرچ سترانگ،   « شود ت و  )آرم

طور که عرفان    اند که با ستتتفر همراه استتتت. همان     (. از نظر او همۀ ادیان، عرفانی را تجربه کرده    ۲۵۵: 1۸۳۸

شاه قدرتمندی می  سمان می توان    یهودی که خدا را  شتند که تنها با گذز از هفت آ شد، در  انگا به او نزدیک 
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  زند که البته آن را عروجی روحی به واقعیتیمسیحیت نیز برای نمونه آگوستین از سفر به سمت خدا حرف می

ست که مالصدرا چنین       (. ۲۵۵-۲۵1داند )همان: در درون می سمت خدا ا سفر به  بنابر همین گرایش عرفانی 

شته باشد )صدرالمتألهین،       حقیقت نفس، خواهان این است که هموار » کند: بیان می ستعال دا ه هیأت و حالت ا

گونه که  ستتالی و پیری تا مر  ادامه دارد؛ همان(. این خواهش، از آغاز تولد، کودکی، بزر ۸۱۱-۸۱۳: 1۸۳۵

ست:    شریف آمده ا سان انّک کادح الى ربّک کدحاً فمال » در قرآن  سوى     « »قیه یا ایّها االن سان، حقاً تو به  اى ان

 .(۱: )انشقاخ« او را مالقات خواهى کرد ویش به سختى در تالشى وپروردگار خ
 

 . بیان مسأله1. 1

شاعران این حوزه می     یکی از حوزه سندگان و  ست. نوی صر، ادبیات کودک ا شند تا   های ادبی دوران معا کو

 امر الوهی ود. از طریق هنر خود، مفاهیم معنوی و گاه عرفانی را با زبانی کودکانه به مخاطبان خود ارائه کنن             

ساً در الیه      سا ست که ا شیانه دارد و همین امر،    قدسی یکی از همین مفاهیم معنوی ا سان آ های درونی وجود ان

انگیزد. نشتتتاط معنوی، جذوۀ روحی، تمرکز، تأمل، مراقبت و ستتتلوک معنوی در اعماخ        هستتتتی او را برمی

سازد )مال صالحی،    گوهرین هستی، مرتبط می سویی روح او را با ساحات و مراتب متعالی و   زیستی و هم هم

مقالۀ حاضتتر، بنابر پذیرش این اصتتل که معرفت الهی، امری قابل ادراک برای ستتنین مختلف     (.1۸۲: 1۸۳۳

ست، می  کودکی و بزر  شعر      سالی ا شی عرفانی از  ضمن ارائۀ خوان ا  هسال »ی پروین و غزل «خدا»کوشد تا 

سی  حاف« کرد...دل طلب جام جم از ما می شنا   از طریق دو زبان کودک عرفانی ظ، به تحلیل تطبیقی مفهوم خدا

 سال بپردازد.و بزر 
 

 . هدف تحقیق۲

شاعران کودک           ست و  شعر کودک دارای بلوغ فکری ا ست که  صلی این تحقیق، تبیین این نکته ا هدف ا

اس  لیم دینی و انعک های زبانی و بالغی مختص کودکان، به تعریف تعا     کوشتتتند تا با استتتتفاده از ظرفیت      می

 های معنوی با زبانی متناسب با مخاطبان خود بپردازند.آموزه

 . روش تحقیق۳

شعر پروین دولت     شی تطبیقی از دو  ضمن ارائۀ خوان رد آبادی و حافظ، بازخوبرای تبیین هدف مورد نظر، 

 شود.سال تحلیل میاندیشۀ خداشناسی عرفانی از طریق دو زبان کودک و بزر 

 نة تحقیق. پیشی۴
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های زیادی انجام شده؛ ولی دربارۀ بازتاب اندیشۀ  در حوزۀ عرفان اسالمی و همچنین، شعر کودک پژوهش

 ه است.سال، تا کنون تحقیقی منتشر نشدخداشناسی در شعر کودک با نگرش عرفانی و تطبیق آن با شعر بزر 

 

 و بررسی بحث. ۵

  (.۵1: 1۸۳۵)پوالدی،  مفهوم کودکی نیز پیدا شتتده استتت  ای به نام دوران کودکی،همراه با پیدایش پدیده

اند، دورانی است که خود بلوغ مختص به ها که آن را دوران نارسی معرفی کردهکودکی برخالف برخی دیدگاه

شت    خود را دارد، فقط نوع نگرش و مکالمۀ متفاوتی را بروز می ستای همین بردا دهد. ادبیات کودک نیز در را

کوشد تا از طریق پیامی خاص سازندۀ احساس و اندیشۀ کودک و نوجوان باشد؛       حجازی می است که به قول 

های یک اثر ای که هنرمندانه تنظیم شده باشد؛ یعنی زبان و بیانی رسا، گیرا و زیبا داشته باشد و ویژگیبه گونه

 (.  1۱۵: 1۸۳۵ادبی را در خود جمع کند )حجازی، 

سی می  آن ضر برر ست که تالش می    چه در مقالۀ حا شاعر کودک ا م  کند مفاهیشود، بازخورد تفکر عرفانی 

ذهنی خود را با استفاده از امکانات ادبیات کودک، در سطح بلوغ دریافت مخاطبانش ارائه کند. برای تبیین این    

سال و دیگری مخاطب کودک دارد، از   شود تا نگرش عرفانی دو شاعر که یکی مخاطب بزر   بحث سعی می 

ها تحلیل شتتود. قبل از ورود به موضتتوع اصتتلی الزم استتت تا ابتدا به مبانی نظری بحث   حوۀ بیان آنطریق ن

 )معرفت خدا( پرداخته شود.

گرایی است که توسط    در امر دین« 1حیث التفاتی»، مسألۀ  معرفت خداوندمرتبط با فلسفی  یکی از مباحث 

سینا  ناصطالح اب در« معقول» ۀترجم ژه با استفاده از، این وااروپا ۀ کالسیک در ادبیات فلسف ارسطو مطرح شد.   

رد  گیمندی اعمال انستتتان را در بر می  معنای نیت   تقریباً ، جدید این واژه   ۀدر فلستتتف کارگرفته شتتتد؛ ولی   ه ب 

ستون ) سرل به طور جدی       ۵۸1-۵۸۵: 1۱۱۸: ۲کاپل شاگردش هو سوف آلمانی و  ( و بعدها از طریق برنتانو فیل

که ادراک  استتت  این ،اندکید کردهأچه هوستترل و ارستتطو هر دو بر آن تآن(. ۲۳1: ۳۳1۱، ۸)الن پیگیری شتتد

است   نیرویی از طریق  ادراک امر قدسی، و  کردن امر معقول است امر محسوس و تعقل  کردناحساس ، همواره

ی،  پردازد )مک کوارشتتناستتد و به تصتتدیقش می را میامر قدستتی به طور واقعی ، که قطع نظر از ماهیت آن

بودن اعتقاد به خدا، امری واضح است؛ زیرا وجود خدا از قضایای    . از نظر آکویناس، معقول(۸۲۵-۸1۱: 1۸۳۳

ست می     ست و از راه قیاس به د سی ا ضایایی چون  دارای بداهت ح ستند   پاره»آید. ق شیا متحرک ه  و« ای از ا
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ستند   » ضی چیزها مثل فلفل و زنجبیل گرم ه ن عقالنی  بودن آمذکور به دلیل بدیهیاز نظر دکارت، اعتقاد «. بع

(. پالنتینگا  1۵: 1۸۳۳شود )کنی، تر، این اعتقاد با تأمل دقیق بر روی مفهوم خدا بدیهی میاست یا به بیان دقیق

لۀ مشتتتهورش    یات »در مقا تا کنون هیچ دلیلی برای خارج   »گوید:  میباور   «اخالق به خدا، از     ما  قاد  کردن اعت

 (.1۳)همان: « ایمهمبناهای معرفتی نیافت

در عرفان استتالمی، مقصتتود از آفرینش وجود انستتان، معرفت ذات و صتتفات حضتترت خداوندی استتت   

ور  طدانند. همان(. صوفیان، معرفت ذات حق را مبتنی بر کشف و تهذیب نفس می1۱۳: ۲، ج 1۸۱۳)گوهرین، 

عرفت حقیقت، آن باشد که عارف   معرفت حق، اثبات یگانگی خداوند است و م »گوید: که مستملّی بخاری می 

صمدیت و تحقق ربوبیبت    شد به او، از امتناع  ستملی بخاری،  « را ره نبا صفهانی در  1۱۵۳: 1۸۱۱)م (. راغب ا

تنها کستتتی استتتتحقاخ آن را دارد که دارای  »نویستتتد داند و میعبادت را نهایت تذلل و کرنش می المفردات

 (.     ۸1۱: 1۵1۳)راغب اصفهانی، « زر  استباالترین درجۀ تفضل باشد، خداوند یکتا و ب

سبحان الذی اسری بعبده لیالً من    »باره ذکر شده است؛ مثل:   در قرآن، آیات و اشارات روانی زیادی در این 

انّی انا  (. »1)اسراء:  « المسجدالحرام الی المسجد االقصا الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انّه هو السمیع البصیر      

«  و ) المشتترخ و المغرب فاینما تولّوا فثمّ وجه ا) (. »1۲)طه: « نعلیک انّک بالواد المقدس طویربّک فاخلع 

سی و الوهی فرامی    1۸۵( )همان: 11۵)بقره:  سمت امر قد سانی را به  خواند و در تعاقب آن هدف  ( که روح ان

ستش خداوند یکتا تبیین می    صلی آفرینش او را با پر صۀ     ا شاخ صلی ظهور آن در عمل سازد که عبادت،  رد  کا

 (. ۵۱)ذاریات: « و ما خلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون»انسان است: 

ای معرفتی استتت که از بدو تولد تا پایان زندگی  به این ترتیب، پرداختن به موضتتوع خداشتتناستتی، مقوله 

شر را هم  سی         دنیوی ذهن ب شنا شعر پروین گرایش به خدا ست. در  ساخته ا از طریق یک   چنان درگیر خود 

 پرسش اساسی مستقیم مطرح شده است:

 «به مادر گفتم آخر این خدا کیست؟»

سان عارف این پرسش را تمنا می     شعر حافظ، دل ان ستعارۀ مفهومی جام جم که دانایی   در  کند و از طریق ا

 شود:وجو میکند، جسترا به پیر القا می

بین  کرد/ گفتم این جام جهانداشت ز بیگانه تمنا می چه خود کرد/ وآنسال ها دل طلب جام جم از ما می »

 «کردبه تو کی داد حکیم؟/ گفت آن روز که این گنبد مینا می
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شاعر اوج می         شعر هر دو  سان و به تبع کودک، در  شتیاخ زیاد گرایش فطری ان سش در اثر ا یرد.  گاین پر

ست:    همان شریف آمده ا طرت ا) التى فطر الناس علیها ال تبدیل  فاقم وجهک للدین حنیفا ف»طور که در قرآن 

لخلق ا) ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون، منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصتتتلوۀ و ال تکونوا من       

  ها راگرایانه به سوى دین الهى نگه دار. این فطرت الهى است که خداوند انسان   روى خود را حق« »المشرکین 

شتر مردم نمى      بر آن آفریده و ستوار؛ اما بی ست دین ا ست. این ا سوى   براى آفرینش تغییر و تبدیلى نی دانند. به 

 (.۸1و  ۸۱)روم:« خدا بازگشت خواهید کرد. از خدا بترسید. نماز را به پا دارید و از مشرکان نباشید

 شود:  تر میهای کودکانه، برجستهیافتن سؤالاین گرایش در شعر پروین، با ادامه

 «گوید جوابم؟آید به خوابم/ چرا هرگز نمیچرا هرگز نمی»

 گیرد:و در شعر حافظ، با خداخداکردن سالکی که هنوز به مرحلۀ پختگی معرفتی نرسیده، اوج می

 «کرددیدش و از دور خدایا میاو نمی»

که   طورگیری تقرب جستتتن وجودی و روحی انستتان به خداوند استتت، هماندلیل این برجستتتگی و اوج

 :  ه استرمودخود ف

شَیْ  ضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَۀِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَ وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ بِ سَمْعَهُ  بْءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَ تُهُ کُنْتُ 

 . تُهُیْرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَالَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِ

ام باشتتتد و همانا او به چه بر او واجب کردهتر از آنهیچ بنده به چیزى به من تقرب نجوید که نزد من محبوب    و 

جا که من او را دوست بدارم و هنگامى که او را دوست بدارم گوش او شوم،    من نزدیک شود تا آن مستحبات به   ۀوسیل 

و زبانش شتتوم همان زبانى که با آن  بیندشتتنود و چشتتم او گردم همان چشتتمى که با آن میهمان گوشتتى که با آن می

ابتش کنم و اگر از من خواهشى کند به  گوید و دست او گردم، همان دستى که با آن بگیرد، اگر مرا بخواند اج  سخن می 

 (.۸۵۲: ۲، ج1۵۱۳)کلینی،  او بدهم

 

 . کودک/ مادر د سالک/ پیر1. ۵

عارف حقیقی کسی است که در محل حیات، خود را    »روزبهان آمده است:  شرح شطحیات   طور که در آن

ی، )روزبهان بقل« ستتتتکه حدیث ما عبدناک حق عبادتک ادر عبودیت نزد ربوبیت حق، کم از کم بیند؛ چنان

نفس خود را به حسب علم    است که کسی   ،عارف: »گویدمی حشرح مصبا   عبدالرزاخ گیالنی در (.1۵۳: 1۸۳۲

هم رسانیده باشد و از صفات رذیله و اعتقادات خبیثه تهی و به    ه به حقایق اشیا، کامل کرده و به قدر مقدور ب 

 .(11: 1۸۳۳النی، )گی« ه و کماالت ستوده، آراسته باشدحقاعتقادات 
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ست            شعر پروین، به کودکی تعلق گرفته که در ج سی در  شنا ضع خدا سان در مو وجوی ادراک  مفهوم ان

ترین موجود استتتت و در ترین الگو و آگاهزند؛ زیرا از نظر او مادر، کامل    حقیقت، به آگاهی مادرش چنگ می     

 رمزگشای اسرار هستی است. شعر حافظ، سالک برای ادراک حقیقت نیازمند به پیر مغان است که

 در شعر دو شاعر، یک دلیل و راهنما برای رسیدن به سؤال وجود دارد.

در شتتعر پروین دلیل و راهنما، مادر استتت که علنی و در لحظه و به طور ملموس به ستتؤال کودک پاستتخ  

 دهد:می

 «به مادر گفتم آخر این خدا کیست؟...»

 کودک است.و کل شعر پاسخ حسی و قابل ادراک برای 

 تواند معمای آفرینش را برای سالک حل کند:در شعر حافظ، پیر مغان است که می

 «کردمشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش/ کو به تأیید نظر حل معما می»

 

 . تعریف خداوند۲. ۵

 شود.پاسخ دو راهنما، در سه بخش ارائه می

 . جایگاه خداوند1. ۲. ۵

 نوشته است: انواریه هروی در

تستتبیح بگویید خداوندی را که شتتمس را وستتیلۀ افاضتتۀ نور و آثار خارجیۀ عالم کون و فستتاد ستتاخته و 

شمس و قمر را خلیفۀ این عالم گردانیده است؛ زیرا که وجود نیرین در جمیع کائنات عموماً و در امور اکل و   

دت حق است؛ لیکن به طریقی   مشارب حیوان خصوصاً، دخل عظیم دارند... پس تعظیم انوار نیز داخل در عبا   

 (.  ۲۸۲: 1۸۱۸تعظیم باید کرد که مخالف شریعت الهیه نبوده باشد )هروی، 

آبادی، جایگاه خدواند، هم در خانه و هم در بیرون خانه استتت و در شتتعر حافظ،   در شتتعر پروین دولت

عِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ  یرْفَ»فرماید: قرآن کریم میکه ومکان بیرون است؛ چنان گوهری است که از صدف کون  

صعودی می    » «وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات سیر  سی که  شود؛ یعنی مؤمنان و عالمان رفعت پیدا   کند مرتفع میک

یِّبُ وَ إِلَیْهِ یَصتتْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ»فرماید: کند و میفاطر از آن به صتتعود یاد می ۀو در ستتور( 11)مجادله:  «دنکنمی

از این   (.1۱)فاطر: « بردکند و عمل صالح آن را باال می اعتقاد پاک به سوی او صعود می  « »هالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ 

طلبی استتت نه افقی و شتتود که ستتیر و ستتلوک عمودی و مکانت  تعبیر رفع و صتتعود استتتفاده می از  ،رو
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 نیست. تر باشد، افقی است و عمودیزیرا سیر به طرف مکان گرچه مکان بر ؛خواهیمکان

 پروین:

 «که هم در خانۀ ما هست و هم نیست»... 

 حافظ:

 «گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است»

 با استناد به قرآن شریف، خداوند به صورت نور تصویر شده است.

صْبَاحٌ    شْکَوهٍ فِیهَا مِ صْبَاحُ فِى زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّىٌّ یُوقَدُ مِن   اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِ الْمِ

سْهُ نَارٌ        سَ ضِى ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْ شَآءُ وَ    ننُورٍ یَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَ نُّورٌ عَلَىشَجَرَهٍ مُّبَرَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُ یَ

 .ءٍ عَلِیمٌیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَىْ

چون چراغدانى استت که در آن چراغى )پر فروغ( باشتد. آن   زمین استت. مثل نور او هم  ها وخداوند، نور آستمان 

شه    شی شه هم   چراغ در میان  شی ستاره اى و آن  شان. این چراغ چون  از روغن درخت پربرکت زیتون   اى تابان و درخ

ش       صاف و  ست و نه غربى. )روغنش به قدرى  شرقى ا ست که نه  ست( که بدون تماس آتش نزدیک  فبرافروخته ا اف ا

هر کس را که خداوند بخواهد به نور خویش هدایت ر، روشنى دهد. نورى است بر فراز نور دیگ   وور شود  شعله  است 

 (.۸۵)نور:  زند و به هر چیزى آگاه استها مىکند و خداوند براى مردم مثلمى

پروین دولت آبادی با استتتتفاده از همین اندیشتتته، خداوند را در ذهن مخاطبان کوچک خود به صتتتورت  

 ها مجسم کرده است:مستقیم در روشنایی

 «.ها خداوندبود در روشنایی»

به تداعی قصتتص قرآنی  ستتال خود را حافظ با تلویح به اشتتارۀ داستتتانی موستتی)ع(، ذهن مخاطبان بزر 

  چون نور بر موسی آشکارانگیزد، مثل دیدار موسی با خداوند در کوه طور که خداوند هممرتبط با موسی برمی

 .(1۵۲-1۵۸شد )اعراف: 

 

 

 . صفات خداوند۲. ۲. ۵

ست که می            سالکی ا صلی عبودیت برای  شرط ا شدن،  صفات خداوند  صف به  خواهد به درجۀ باالی  مت

 آورده است: مصباح الهدایهاشانی در معرفت برسد. ک

در حدیث آمده است که: بُنیِّ االسالم علی خمسٍ شهاده اَن ال اله الّا ا) و اَنّ محمداً رسول ا) و الصلوات الخمس      
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  و ایتاء الزکوه و الصوم و الحج من استطاع الیه سبیال؛ چرا که معنی اسالم انقیاد نفس است و قبول احکام الهی را و سرّ      

 (. ۲۳۵: 1۸۳۱انقیاد نفس انخالع او از وصف دعوی الهیت و اتصاف به صفت عبودیت است )کاشانی، 

م بس »اند: های قرآن شریف به آن مزیّن شده  ترین صفات خداوند مهربانی است که تمام سوره   یکی از مهم

 «.  ا) الرحمن الرحیم

 است: مهربانی نسبت به بندگان، در شعر پروین مستقیم بیان شده

 «.تر از خدا نیست/ دمی از بندگان خود جدا نیستتو گفتی مهربان»

را   تواند مردگانالقدسی اشاره دارد که این فیض اگر شامل حال بنده و سالک شود، میحافظ به فیض روح

 زنده کند:

 «.کردچه مسیحا میالقدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هم بکنند آنفیض روح»

 

 های شناخت: حسی/ دلی. راه۳. ۲. ۵

خواهی معبود از انسان بوده است و   خواهی، پرستش و برتری های انسانی به سمت کمال  گرایش همۀ گروه

اند که بر ای بر امر پرستتتش فطری خداوند یکتا بودهمجموعهعناصتتر مادی همه و همه نمادهایی فرعی و زیر

شکل می    سان  ضرت علی گیرد؛ چنانپایۀ عقالنیبت ان سانُ بعقله. »اند: )ع( فرموده که ح ، ج 1۸۳۱)آمدی، « االن

1 :۱1.) 

گرایی و پرستتتش وجودی او   شتتده، ادراک خداوند از طریق تعقل، تأییدی بر دین با توجه به مطالب گفته

ست   شته     ا ستا مأموریت دا سالم، انبیای الهی در همین را هاى خود اوالً، این میل  اند که با آموزشکه از نظر ا

هاى ضتتخیم نفستتانیات را از روى فطرت ستتلیم او کنار زنند و با   در انستتان بیدار ستتازند و پرده  فطرى را

شانه  توجه سان به ن سوى فطرت اولیه دادن ان اش هدایت کنند. ثانیاً، این گرایش درونى هاى خداوندى، او را به 

ى،  پرستراف آن به صورت بتو این میل نیرومند معنوى را در مسیر و مجراى صحیح آن هدایت کنند و از انح

 پرستى و غیره جلوگیرى کنند.پرستى، گروهپرستى، گاوپرستى، مادهستاره

سؤال          شعر پروین  ست. بنابراین، در  سی ا شتر ح های کودک از حواس  به طور کلی، ادراکات کودکان، بی

 ظاهری بینایی و شنوایی برخاسته است:

 «.را ندیدمنماز صبحگاهت را شنیدم/ تو را دیدم خدایت »

 ولی در شعر حافظ، سؤال سالک از دل و حواس باطنی برخاسته است و با تأیید نظر پیر برطرف می شود:
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 «.کردکرد/ کاو به تأیید نظر حل معما میچه خود داشت ز بیگانه تمنا میآن»

ست؛ چون برای پذیرش این امر، حواس ظاهری کفایت نمی    سخ هر دو یکی ا جا ز آنکند و ادر نهایت، پا

سلیم چنگ می     شاعر تحت تأثیر تفکر عرفانی هستند، به حریم دل  گفته  مرصادالعباد زنند. رازی در که هر دو 

ست:   ست     »ا ست نجات و درجات او را حاصل ا سالمت، ا ( و در 1۱۳: 1۸۳۸)رازی، « هرکه را حواس دل به 

 (.۳۱)شعرا: « اال مَن اَتَی ا)َ بقلبٍ سلیمٍ»قرآن شریف آمده است: 

 دهد:در شعر پروین، مادر کودک را به دلش ارجاع می

 «.چندبه من آهسته مادر گفت: فرزند/ خدا را در دل خود جوی یک»

 در شعر حافظ نیز خدا در دل عارف است:

 «.بیدلی در همه احوال خدا با او بود...»

سالمی، حواس و عقل هم  سمت مقصد می    سو می در عرفان ا بعد از مدتی عقل   رود وشوند. اول حس به 

سول فرماید:      رونده می ست؛ بلکه آن عقل که ر العقل نور فی القلب یغرخ به بین »شود. منظور عقل معاش نی

 شود.و بعد از مدتی دیگر رونده، نور عقل می« الحق و الباطل

ست. حواس ده    صد، معرفت خدای ا سیرالی   مق سنتد که با  سیرف گانه کارکنان عقل ه ا)،  یا) و اعتقاد در 

ها به تعقل  به همین دلیل، در قرآن شریف همۀ انسان  (. ۵1۵-۵1۳: 1۸۳۳رسانند )نسفی،   انسان را به مقصد می  

 شوند:و تدبر در کائنات و جهان هستی توصیه می

شا و تدبر در           شعر پروین کودک به تما ست. در  شهود ا شاعر م شعر هر دو  مطالعه در مظاهر طبیعت، در 

 د:شوطبیعت ترغیب می

 «خدا در بوی و رنگ گل نهان است/ بهار و باغ و گل از او نشان است»

 

ستعارۀ مفهومی آینه        و در شعر حافظ، سالک به تماشای قدح باده که تعبیر دیگری از جام جم است و به ا

 شود:تعمیم داده شده، ترغیب می

 «کرددیدمش خرم و خندان قدح باده به دست/ و اندر آن آینه صدگونه تماشا می»

  المتعالیه فی االسفار االربعه  الحکمهدر لهین أصدرالمت در عرفان اسالمی، آینه خود، مظهر تماشاگری است.    

سی »گوید: می (بیان شده است  ای که توسط ابن عربی و پیروانش  )نظریهدربارۀ آینه  ط وجود از جمیع جهات ب

  ؛خداستتت و غیر او وجود نیستتت قت واحد،کثرت طولی و عرضتتی در او راه ندارد. این حقی و واحد بوده و

 .(۸۵۵-۸۵۳: 1۸۱۳، ۲)صدرالمتألهین، ج « و تجلی خدا است نمود اًبلکه هرچه هست صرف
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ساس این دیدگاه،   شه می   )ماده آیینه به جای نمایش جوهربرا دا  مالند تا خاصیت آیینگی پی ای که پشت شی

ستن و ت     ، بازتابکند( شک ست.  شکار شدن آیینه، باعث  تکهکهدهندۀ تمثال مخاطب خویش ا ها  شدن جوهر آ

در  ها هستند. های آینه نمودهای او؛ یعنی همۀ کائنات و انسان . پس خداوند اصل آینه است و تکه  خواهد شد 

دو شعر پروین و حافظ، با توجه به گرایش هر دو شاعر به عرفان اسالمی، مخاطبان خود را از زاویۀ آیینگی و 

 شوند، آن هم از طریق دلی که پاک و بی آالیش است.  گر میهدایت تماشاگری به ادراک دلی

دین، اعتقاد به خدایی همیشتته زنده استتت؛ یعنی اعتقاد به  »گوید: می عقل و اعتقاد دینیمارتینو در کتاب 

اخالخ . (1۳: 1۸۳۱)پترسون،  « اراده و ذهنی الهی که حاکم بر جهان است و با نوع بشر مناسبات اخالقی دارد   

 گوید:می مرصادالعبادکند. رازی در ر عرفان اسالمی، به نفس انسانی ربط پیدا مید

من »چون اول نفس را به قید شرع محکم کردند، روی به تصفیه و تزکیۀ دل و تجلیه و تحلیۀ روح آوردند بر قضیۀ 

شبراً تقربّت الیه ذراعاً  ستقبال کرم پدید آید و ت «تقرّب الیّ  ضل ف  ، الطاف خداوندی به ا یض صرفات جذبات عنایت و ف

به یک لحظه چندان تزکیه و تصتتفیه، نفس را حاصتتل شتتود که به « من اتانی بمشتتیٍ اَتیتُهُ هرولهً»الوهیت متواتر گردد، 

شقۀ       ساط راه دهد و مالطفه و معا ساط انب صل نیاید... و روح را بر ب ( در ۱۱)مائده: « یُحِبِّهم و یُحبُّونَه»مجاهدۀ عمر حا

 رد و مخاطبات عاشقانه آغاز نهد:میان آ

 ر دم باید که ننگ بر نام زنیتتای عاشق اگر به کوی ما گام زنی             ه

 چو شمع در کام زنیسر رشتۀ روشنی به دست تو دهند          گر آتشی هم

 (.11۱-1۲۲: 1۸۳۸زی، )را                                                                                  

سیان می    شانی حجاب روندگان طریقت را نتیجۀ ن سیان ذکر     کا ست که راه نجات از این ن داند. او معتقد ا

ست، همان  سیت »فرماید: لذا حق تعالی می»گوید: طور که در ادامۀ مطلب میفراوان ا  ؛ یعنی«و اذکر ربّک اذا ن

 خدا را ذکر بگو تا غیر خدا را فراموش کنی:

 «رینش را همه پی کن به تیغ ال اله            تا جهان صافی شود سلطان الّا ا) راآف

 (.1۵۳-1۵۱: 1۸۳۱)کاشانی،                                                                                    

یدن به این مقام باید  پس در عرفان اسالمی، دل باید اول پاک شود تا الیق ادراک خداوند شود و برای رس     

شود.   صاری به نقل از ابوبکر کتانی می منازلی طی  ست:   »گوید: خواجه عبدا) ان میان بنده و خدا، هزار مقام ا

(.  ۳۳: 1۸۱۲)انصتتاری، « یکی نور و دیگری ظلمت، هرگاه نور او درستتت شتتود، دیگر به ظلمت باز نگردد 

راتب عقلیه و چون نفوس این طایفه را کمال مناستتبت به مالئکۀ مقدستته که مقربان درگاه الهی هستتتند در م»

عالم نور حاصتتل شتتده استتت، پس بعد از فنای ابدان، البته از صتتور ظلمانیه خالص شتتده به عالم نور انتقال  
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 (.۲۸1-۲۸۲: 1۸۱۸)هروی، « کنندمی

 داند:پروین خداوند را با پاکی و نیکی همراه می

 «خدا در پاکی و نیکی است فرزند»

ستانی قرآنی عصای موسی و سامری، بندگان معتقد را از شعبده         و ح ستفاده از تلمیح بینامتنی به دا افظ با ا

 دهد:و نیرنگ دور نشان می

 «.کردجا       سامری پیش عصا و ید بیضا میکرد ایناین همه شعبدۀ خویش که می»

 

اصتتلی پذیرش الوهیت و جایگاه  طور که در دو شتتعر برجستتته شتتده، نهاد  به این ترتیب، دل انستتان آن

 حضرت خداوندی است که در قرآن و عرفان اسالمی به آن بسیار توجه داده شده است:

 (.۲1)ذاریات:« کنیدچرا در نفس خویش تأمل نمی« »و فی انفسکم افال تبصرون»

 (.1۱۵)مائده: « یدآور شواید به خودتان رویای کسانی که ایمان آورده« »یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم»

کسی که خودش را بشناسد به   « »من عرف نفسه فقد انتهی الی غایه کلّ معرفهٍ و علمٍ »علی )ع( می فرماید: 

ست     سیده ا شناخت علمی ر ست:  ۸۳۳: 1۸۳۱، ۳)به نقل از آمدی، ج « حد اعالی  شناخت   »( و نراقی معتقد ا

شوخ تحصیل کماالت و تهذیب اخالخ و ب     سان از خود موجب  سعی در رفع رذایل می ان )نراقی،  « گردداعث 

انستتان، خودش دروازۀ معنویت استتت و از دروازۀ وجود خود به عالم معنا پی   »( و به قول مطهری: ۱: 1۸۳1

چه در عالم معناست، از راه  ؛ یعنی آن«ال یُعرَفُ هُنالِکَ اِلّا بما هیهُنا»که امام هشتم می فرماید:  برده است، چنان 

 (.۳۱: 1۸۱۳)مطهری، « شودن انسان است شناخته میچه در دروآن

عرفانی در شعر خدای پروین، مهر ورزیدن   -دل در شعر پروین، باید با خدا باشد و آخرین توصیۀ تعلیمی

 شود:است که اساس کار دل پنداشته می

 «مهری میازاربه هر کاری دل خود با خدا دار            دل کس را ز بی»

 

کند. او با استتتفادۀ  شتتود و دل را به عنوان محل استترار الهی معرفی می به مطلب وارد می ترحافظ، عمیق

قابل   کند که این امر برای هر کسی کند و تأکید میبینامتنی تلمیح از داستان منصور حالج، به این امر اشاره می   

 درک نیست، پس نباید پیش هر کس این اسرار را بر مال کرد:

 «کردشت سر دار بلند      جرمش این بود که اسرار هویدا میگفت آن یار کزو گ»
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کند و رمز نهایی خداشناسی را در عشق ورزیدن به طور کلی،     و در پایان، با زبان پروین هماهنگی پیدا می

 خالصه می کند:

 «.کردای از دل شیدا میگفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟     گفت حافظ گله»

 

 سالف زبان کودکانه و بزرگ. اختال۴. ۲. ۵

شعری از عادت      شعر بزر   ساختارهای  ساً در  سا ساختارهای عادی را درهم می   ها میسال، ا گریزد و گاه 

شده و گاه متعارف حسی   های دشوار را از طریق ساختارهای عادت  شکند؛ ولی شعر کودک بر آن است تا فهم   

بان توان فارغ از زهر دو شاعر به مرجع عرفان اسالمی، می   برای مخاطبانش ایجاد کند؛ البته با توجه به نگرش

ستخراج کرد؛ زیرا مفهوم        شعار ا شعر، مفهوم گرایش به خداوند را به طور یکسان از فحوای متن ا متفاوت دو 

به مسألۀ پرستش در دین   تکامل اجتماعی انسان  عبادت، امری عمومی و بشری است. شهید مطهری در کتاب    

 دهد:  اصالت می

سبت به حقیقت پیدا می         شق ن ستش، مفهومی برابر مفهوم ع شکرگزاری بپذیریم، پر ستش را به منزلۀ  کند و اگر پر

سألۀ عبادت   ست:  « پرستی حق»م و   «ما عَبَدتُک خوفاً من نارک و ال طمعاً فی جَنّتک بل وَجَدتُک اهالً للعباده فعبدتُک»ا

 (.1۵۳-1۵۱: صص 1۸۱۵این پرستش برای انسان اصالت دارد )مطهری، 

صاحب باطن را کمک می     سالمی نیز عبادت،  المعانی و الحقایق که  کند تا نور علم را از بحرو در عرفان ا

 (.  ۲۸1-۲۸۲: 1۸۱۸خود منبع نور و معدن علم است اخذ کند )هروی، 

براستتاس این نگرش، شتتعر پروین در تبیین کیفیت عبادت و چگونگی رستتیدن به نور، به شتتکل ظاهری   

سعی می ع ساده  بادت توجه دارد و  شود، در  ترین فهمکند تا موضوع از طریق  ها و در عین حال، متعارف بیان 

 حالی که این امر در شعر حافظ به صورت غیرمستقیم و از طریق نمادها، رمزها و اشارات بیان شده است.  

طور که  ول استتت هماناین امر مستتلم استتت که هر بندۀ مؤمنی به زبان خودش به پرستتتش خداوند مشتتغ

 «هندوان را اصطالح هند مدح/ سندیان را اصطالح سند مدح»مولوی گوید: 

 «.از دست و زبان که برآید           کز عهدۀ شکرش به درآید»و به قول شیخ اجل: 

 گیری. نتیجه۶

ست و درصدد ادراک           ست از من برجستۀ وجود کودک که هم ذهنی و هم مادی ا شعر کودک، تجسمی ا

تا  کوشند تا در این راس  ها را از ذهنیت به عینیت فرابخواند. شاعران کودک می کوشد تا آن حقایقی است که می 

 ها نزدیک کنند.های ادبی موجود در زبان کودکان، معناهای دشوار را نیز به ادراک آناز طریق ظرفیت



     111     بازتاب عرفان اسالمی در خداشناسی شعر کودک 

ۀ  طور که در مقالؤثر استتت. آننگرش شتتاعران کودک نستتبت به مفاهیم در بیان تعالیم به مخاطبان خود م

شمۀ عرفان بهره گرفته         سرچ شد، پروین دولت آبادی و حافظ، هر دو از  سی  ضر برر اند، با این تفاوت که  حا

پروین به عنوان شتتاعر کودک بر خالف حافظ ستتعی کرده استتت تا ذهن مخاطبان خود را از طریق ادراکات   

 جلب کند.  « خداشناسی»تری به امر عینی و ساده
 

 نامهکتاب

 . )ترجمۀ محسن سپهر(. تهران: مرکز.خداشناسی از ابراهیم تا کنون(. 1۸۳۸آرمسترانگ، کارن. ) .1

سولی محالتی. جلد دوم. چاپ     غررالحکم و دُرر الکلم(. 1۸۳۱. )عبدالواحد تمیمی. آمدی، ۲ شم ر سید ها ، به قلم 

 نهم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 . تصحیح محمد سرور موالیی. تهران: توس.طبقات الصوفیه(. 1۸۱۲ بن محمد. ). انصاری، خواجه عبدا)۸

. تصحیح و مقدمۀ هنری کوربن. )ترجمۀ مقدمه از محمد  شرح شطحیات  (. 1۸۳۲. بقلی شیرازی، شیخ روزبهان. )  ۵

   علی امیر معزّی(. چاپ چهارم. تهران: طهوری.

. )ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم ستتلطانی(. آمدی بر فلستتفۀ دینعقل و اعتقاد دینی، در(. 1۸۳۱.پترستتون، مایکل. )۵

 تهران: طرح نو.

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.بنیادهای ادبیات کودک(. 1۸۳۵کمال. ) ،.. پوالدی۱

شمس   ۳ شیرازی،  شیرازی. تهران: ب    دیوان حافظ(. 1۸۳۱الدین محمد. ).. حافظ  سم انجوی  صحیح ابوالقا درقه . به ت

 جاویدان.

 گران ومطالعات زنان.. تهران: روشنادبیات کودکان و نوجونان(. 1۸۳۸بنفشه. ) ،.. حجازی۳

 . تهران: نشر نقره.  بر قایق ابرها(. 1۸۳۸.. دولت آبادی، پروین. )۱

 سنایی.   خانۀ. چاپ چهارم. ترهان: کتابمرصادالعباد من المبدأ الی المعاد(. 1۸۳۸..رازی، شیخ نجم الدین. )1۱

 بیروت: دارالمعرفه.     المفردات فی غریب القرآن.خ(. 1۵1۳راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ). 11

ا ب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه فی منهاج السلوکیه.   (. 1۸۳۵. صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم )مالصدرا(. )  1۲

 تهران: سروش. حواشی مال هادی سبزواری به قلم جواد مصلح. چاپ چهارم.

  .مصطفویکتب الم: قم .االربعه السفارا المتعالیه فیحکمه(. 1۸۱۳. )محمد ،صدر الدین شیرازی. 1۸

. به تصحیح جالل الدین همایی. چاپ پنجم.  الهدایه و مفتاح الکفایهمصباح (. 1۸۳۱. کاشانی، عزالدین محمود. ) 1۵

   تهران: نشر هما.

دوم،  لدآخوندی، جغفاری و محمد  محقق و مصتتتحح: علی اکبر .الکافی خ(.1۵۱۳. )کلینی، محمد بن یعقوب. 1۵

 . دار الکتب اإلسالمیۀتهران:  چاپ چهارم.



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

 )ترجمۀ اعظم پویا(. تهران: هرمس. ایمان چیست؟.(. 1۸۳۳. کنی، آنتونی. )1۱

 . تهران: زوّار.شرح اصطالحات تصوف(. 1۸۱۳. گوهرین، سیّد صادخ. )1۳

 . تهران: پیام حق.ترجمۀ مصباح الشریعه(. 1۸۳۳ادر بن هاشم. ). گیالنی، عبدالق1۳

. مقدمه، تصتتحیح و مفاتیح االعجاز فی شتترح گلشتتن راز شتتبستتتری (. 1۸۳۳. الهیجی، شتتمس الدین محمد. )1۱

 تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی. چاپ سوم. تهران: زوار.

سماعیل. )   ۲۱ ستملی بخاری، ابو ابراهیم ا صوف   . (1۸۱۱.م شن. تهران:    شرح التعرف لمذهب الت صحیح محمد رو . ت

 انتشارات روشن.  

 ، جلد پنجم. تهران: صدرا.آشنایی با قرآن(. 1۸۱۳.مطهری، مرتضی. )۲1

 . چاپ دوم. تهران: صدرا.تکامل اجتماعی انسان(. 1۸۱۵.مطهری، مرتضی. )۲۲ 

، تهران (.بهزاد ستتالکی ۀترجم) .ای فلستتفه و دینمرزه تفکر دینی در قرن بیستتتم: (.1۸۳۳. )مک کواری، جان. ۲۸

 .نشر امیر کبیر

سنت  (. 1۸۳۳ت ا) )م.مالصالحی، حک ۲۵ سان و فرهنگ  شر      ان شرکت چاپ و ن سالمی،  سازمان تبلیغات ا . تهران: 

 بین الملل.

 .انتشارات هجرت . قم:معراج السعاده(. 1۸۳1.نراقی، مال احمد. )۲۵

 . تهران: طهوری.نسان کاملا(. 1۸۳۳.نسفی، عزیزالدین. )۲۱

. متن انتقادی و مقدمه از حستتین ضتتیایی. چاپ دوم. انواریه(. 1۸۱۸.هروی، محمد شتتریف نظام الدین احمد. )۲۳

 تهران: امیرکبیر.

28- Allen, Douglas & M.Eliade (ed.). (1987). Phenomenology of Religion in: The 

Encyclopedia of Religion. Vol.11. New York: Macmillan. 

29- copleston, Frederick Charles. (1963). A History of Philosophy: Greece and rome. new man 

press.  



مذهبی در شعر کودک و نوجوانهای شناختیاستعاره  

 1صدیقه علیپور

 ۲حامد قائدی بردشاهی

 چکیده

یکردهای گوناگونی که رو های گوناگون علوم استعنصری مهم در حوزه استعاره

نسبت به آن شکل گرفته است. از این رو، استعاره در دو ریکرد کالسیک و شناختی جایگاه 

شود و عنصری صرفاً ادبی و زبانی تلقی می استعاره، متفاوتی دارد؛ در رویکرد کالسیک

؛ اما در رویکرد است نوشتار و سازی آگاهانه در سطح گفتاربرجسته همانکاربرد آن 

ای برای کشف ساختار و نظام شناختی ذهن انسان در نظر زبان را وسیله، تیِ استعارهشناخ

استعاره عنصری است که حاصل روزمرگی و جزء الینفک زبان محسوب گیرند و می

پس از معرفی رویکرد شناختی استعاره و پرداختن به چگونگی  ،شود. در این پژوهشمی

ذهبی در مهای شناختیبه بررسی جایگاه استعاره، اناستعارۀ مفهومی در نظام شناختی کودک

طبق معیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در اشعار  ،ده کتاب شعر کودک

های مذهبی در شعر پردازیم. هدف از بررسی استعارهمی« د»و « ج»، «ب»های سنّی گروه

ولی شممطابق نظریۀ جهان ها در شعر کودکبررسی جایگاه این استعارهکه کودک این است 

 رسد. از طرفی، نتایج تحقیقهای شناختی مناسب به نظر میبنیادبودن استعارهو فرهنگ

زبان استعاره در اشعار شاعران مورد بررسی به دلیل آمیختگی آن با زبان  دهد کهنشان می

الحات ط، اصای قرآنیدین و شریعت سبب شده تا کاربرد اصطالحاتی از قبیل: حضور واژه

رد همچنین، کارب دینی و شرعی، اشارات حدیثی تصاویر انتزاعی استعاری را تداعی کنند.

های انتزاعی از وارهاین اصطالحات دینی در اشعار شاعران سبب شده تا تصاویر و طرح

تری از مذهب و دین را به حوزۀ دین در شعر کودک شکل بگیرد و در نتیجه، مفهوم عمیق

 کودک بازشناسد.

  های مذهبیاستعاره، استعارۀ شناختی، کودک، استعارهها: کلیدواژه

 مقدمه .1

ستعاره   دربارۀ مختلفی هایدیدگاه تا شده  سبب  علت همین دارد و کاربرد علوم گوناگون هایحوزه در ا

ستعاره  دیدگاه اولین. شود  مطرح آن شبیهی  دیدگاه همان ا ست  ت سطو  روزگار از که ا ست و  مطرح ار  همان ا

   .است استعاره کالسیک نظریۀ

                                                           
 نویسندۀ مسؤولعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.   -1
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شۀ  طبیعت درک از مانع آنان ادعای به که کردند بیان هاکالسیک  ستعاری  اندی ست.  ژرفا و ا ضیه  چهار ا  که ایفر

 استعاره  ماهیت: کندمی اشتباه  زیر موردِ چهار در کالسیک  دیدگاه. بازمیگردد ارسطو  زمان به غربی سنت  در آن پیشینۀ 

سا  داند،می کلمه را ستعاره  سا ستعاره  و کندمی فرض حقیقی را مفاهیم همۀ داند،می شباهت  را ا  بخش به را مربوط ا

 با که ایشتتیوه نه کند،می قلمداد وخودآگاه عقالنی تفکر یک را استتتعاره کهاین ستترانجام و داندمی زبانغیرحقیقیِ

   (.۲۵۵: 1۱۳۱، 1است )لیکاف و جانسون گرفته شکل ما هایبدن و ذهن طبیعت

ستعاره  زبان، کالسیک  هاینظریه در  و گفتار درسطح  سازی برجسته  همان که دارد شاخص  کارکرد یک۲ ا

  یموضتتوع و یابد خاتمه زبان فرم به رود، فراتر زبان هنجار و عادی ستتبک از تواندمی فقط و استتت نوشتتتار

ست  فکری و ذهنی ست  ادبی صرفاً  ایآرایه بلکه ؛نی سی   زبان علم حولت از قبل تا نظریه این. ا   اینظریه شنا

سی   زبان گوناگون رویکردهای اما شد؛ می فرض بدیهی و هنجاری صر  دورۀ در شنا  نوع بر تا شد  سبب  معا

سانی  علوم ویژهبه علوم، مختلف هایحوزه در گرانپژوهش نگرش سی   زبان. بگذارد تأثیرعظیمی ان   مدرن شنا

 از یکی .دارد بر در را و غیره ۵گرانقش ،۵ستتتاختارگرا  ۸شتتتناختی  های: نظریه  جمله  از مختلفی های نظریه 

 این در استعاره  مطالعۀ که ایگونه به است؛  استعاره  به آن خاصِ توجه مدرن شناختی  شناسی  زبان هایویژگی

ستعاره  ،رویکرد . در ایندارد ایویژه جایگاه رویکرد،  زباندر  که شود می محسوب  ذهنی و شناختی  ایپدیده ا

 یعنی ؛گیردمی نظر در انسان  ذهن شناختی  نظام و ساختار  کشف  برای ایوسیله  را آن زبان .است  فکالین جزء

ست  ذهنی پدیدۀ این از نمودی شود، می ظاهر زبان در چهآن سون  و لیکاف. ا .  اندداده را ارائه نظریه این جان

 در را نآ توانمی که است  نظریه این بنیادبودنفرهنگ و شمولی جهان استعاره،  شناختی  نظریۀ حسن  ترینمهم

 .   دریافت هاآن تجربی تشابهات به توجه با هافرهنگ و اقشار تمام

صر  نظریۀ در     ستعاره  ،معا شه  نظام در آن ماهیت بلکه ندارد؛ کاربرد ادبی حوزۀ در صرفاً  ا   کرتف و اندی

  نانسا و است جاری زندگی روزمرۀ هایحوزه تمامی در استعاره ،شناختی نگرگاِه در یعنی است؛ مطرح انسان

ستفاده  آن از ناخودآگاه طور به ستعاره  شناختیِ  دیدگاه عبارتی، به کند؛می ا ست  تقابل در ا   که دیدگاه این با ا

  استتتعاره استتت، معتقد لیکاف که طورهمان .آیدمی شتتمار به کالم ادبیِ تزئین جهت در امری صتترفاً استتتعاره

ساس  انتزاعی هایپدیده سازی فهومم و کردندرونی برای شناختی  ست  ملموس هایتجربه برا صل  و ا  آن حا

                                                           
1 Lakoff and Johnson  
2 Metaphor 
3 Cognitive 
4 Oriented structure 
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 که کرد ثابت (1۱۳۱) جانستتتون  و لیکاف تحقیقات. استتتت ذهن در تصتتتویری ایوارهطرح گیریشتتتکل

ستعاره،  کاربردهای ست؛  جمله یا عبارت واژه، کاربرد و ادبی مطالعات حوزۀ به محدود ا ستعاره  نی  چونهم ا

 ذهن در فرهنگی مدل یک حقیقت، در و دارد امور و هاپدیده درکِ و شناخت  در مهمی نقش مفید، ابزاری

 نیاز و ضرورت  برحسب  استعاره  دیدگاه، این از .شود می ریزیبرنامه آن طبق رفتاری زنجیرۀ که کندمی ایجاد

شر  شنا،  هایپدیده بازنمایی و درک به ب  نقشی  و گیردمی شکل  یقبل اطالعات و هاواژه ساخت  بر تکیه با ناآ

ستنباط  و هابندیطبقه از زیادی تعداد همچنین،. کندمی ایفا تخیل و فکری جوالن در سزا به  برحسب  ما هایا

 استتتعاری انطباخ طریق از انتزاعی، مفاهیم خصتتوصبه مفاهیم، از بستتیاری و گیرندمی صتتورت هااستتتعاره

 استتتعاری، بیان به توجه ترتیب، به این. یابندمی نظم دیگر مینۀز به ایزمینه از هادانستتته انتقال و اطالعات

 اختیارمان در پیرامون جهان با برخورد در مغز کارکرد از جدیدی تبیین که دارد اهمیت نظر این از ویژهبه

  کنیم،می عمل و فکر آن براستتاس که ما ۀهرروز مفهومی نظام که به طوری ؛(1۲۱: 1۸۳۱هاشتتمی، )گذارد می

  دست  هاستعار  از تازه شناختی  به خوانندگان از بسیاری  تا شد  موجب کتاب این. دارد استعاری  اساساً   تیماهی

 یابند:

 به نستتبت ما را انتظارات و توقعات توانندمی بلکه دهند؛می شتتکل را زندگی به ما کنونی نگاه تنها نه هااستتتعاره 

  و کریف موضوعات  شامل  فقط ما ۀبر اندیش  حاکم مفاهیم که ندشد  مدعی هاآن همچنین،. کنند تعیین نیز آینده زندگی

 ۀنحو ات،ادراک ساختار . گیرددر بر می نیز را آن جزئیات ترینپاافتادهپیش حتی و ما ۀروزمر اعمال بلکه شود؛ نمی ذهنی

  ما مفهومی نظام ن،بنابرای. دهدمی شتتکل ذهنی مفاهیم همین را افراد ستتایر با ما تعامل چگونگی و جهان در ما ۀمراود

 ۀنحو هک بپذیریم باید کنیم، قبول را ادعا این درستتتی اگر و کندمی ایفا روزمره واقعیات تعریف در استتاستتی  نقشتتی

 (.1۲1: همان)اند استعاره با مرتبط موضوعاتی روزانه، اعمال و هاتجربه اندیشیدن،

ساس  واقع، در    ستعاره  رویکرد ا شۀ  اکمح مفاهیم شامل  تنها شناختی ا ست؛  ما اندی   رینتجزئی بلکه نی

شش  نیز را ما روزمرۀ اعمال شیدن،  نحوۀ پذیرفت باید این رو، از. دهدمی پو  ما روزانۀ اعمال و هاتجربه اندی

 .انداستعاره با مرتبط موضوعاتی

ستعارۀ  نظریۀ کاربرد دربارۀ چهآن    ست،  مطرح مفهومی ا ست  این ا سی  منظر» از نظریه این که ا  و برر

ستعاره  از جدیدی نگرش طرح نظر از بلکه زبان؛ و تفکر معنا، ماهیت دربارۀ کهن فرضیات  با تحلیل مثابه   به ا

سد، می نظر به ضروری  ادبی، زبان مهم ادوات از یکی سیاری  کهاین ویژهبه ر سی،  ادبیِ مطالعات از در ب  فار

«  پردازندمی متن در نظریه کاربرد و تحلیل به محققان جدید، نظریات مبانی از روشتتن ایزمینه طرح از پیش

  یندۀگشا  کودک، شعر  آن تبع و به کودک ادبیات در موضوع  این به پرداختن بسا  چه این رو، از(. 1۲۱: همان)
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 بکنیم ودکک شعر  و کودک ادبیات چیستی  به ایاشاره  ابتدا است  بهتر مورد این در اما باشد؛  مسائل  از بسیاری 

 .بپردازیم کودکان شناختی نظام در آن مدرن ستعارۀا جایگاه به سپس، و

 :است آمده چنین کودک ادبیات تعریف دوم، جلد نوجوانان و کودکان نامۀفرهنگ در   

 آیندمی پدید نوجوانان و کودکان برای و دارند هنری یا ادبی ارزش که هستند  هاییسروده  و هانوشته  کودک ادبیات 

  هاینوشتتته و نامهنمایش جدید، داستتتان افستتانه، شتتعر، متل، الالیی، مانند نوجوانان و کودکان ادبیات هایو گونه

 (.1۱۵: 1۸۳۸ ،۲، جنوجوانان و کودکان ادبیات نامۀفرهنگ) دارند هاییویژگی هریک غیرداستانی،

 طرف از که استتتت گفتارهایی و هاستتتروده و هانوشتتتته ۀمجموع کودکان، ادبیات تر،جامع بیانی در    

ستفادۀ  برای جامعه ساالن بزر  ساالن  ا ست  آمده فراهم خرد  و کودکان ادبیات بین فرقی موضوعی،  لحاظ از. ا

ست  ساالن بزر  ادبیات سی  برنامۀ از خارج هرچه و نی شی  و در ستقیم  آموز شته  هنرمندانه م  شود،  تنظیم و نو

 و کودکان امکانات و نیازها تفاوت در ستتاالنبزر  و کودکان ادبیات تفاوت .شتتودمی خوانده کودکان ادبیات

ست  ساالن بزر  شری  دانش هایحوزه تمامی در که آثاری تمامی. ا شته  کودکان برای ب  آن در و شود می نو

  هایجنبه تعریف، این در(. 1۱: 1۸۳1 نستتتب، شتتتریف) شتتتوندمی نامیده کودکان ادبیات هستتتت، خالقیت

سی   سبک  ست،  سال بزر  با ککود ادبیات تمایز در محور ترینمهم که شنا ست  ا   تعریف این رو، از. آمده ا

 .رسدمی نظر به ترجامع فوخ

شت  به توجه با آن تعریف در کودک ادبیات مانند نیز کودک شعر    ینا در نظرانصاحب  مختلف هایبردا

 .است گرفته خود به متفاوتی نسبتاً تعاریف زمینه

 با هک تفاوت این با اما باشد، دارا را شعری  اصول  اکثر که است  شعری  سال بزر  شعر  مانند شعر کودک    

 شود.می سروده کودکی دنیای با متناسب و ساده بیانی و درک

 اشعار  در مورد)مضمون   حیث از چه اصوات  و کلمات ترکیب جهت از چه زیبا؛ و موزون کالمیست  کودک شعر  

صوات  زیبایی معنی،بی ست  کافی کلمات و ا شعار  مورد در اما ؛(ا شت  وجود آن در زیبایی عامل دو هر باید گردی ا   هدا

: 1۸۳۲ علوی،) او آواز و حرکت بازی، برای ایوسیله و شودمی بنا کلمات و اصوات موسیقی پایۀ بر کودک شعر. باشد

1۵۵ .) 

  هاآن دنبای ما و رساند می سالی بزر  دنیای به را مخاطبش که است  پلی نوجوان و کودک شعر  عبارتی، به

 (.۸۱: 1۸۳۸ شعبانی،)کنیم  محروم طلبیبزر  حس این از را

  نظر مد  خاص  مخاطبی  عنوان به  نوجوان کودک مخاطب   به  توجه  با  کودک شتتتعر که  که این وجود با    

  دودیح تا تعریف این شدهارائه تعاریف بین از اما رسد؛می نظر به دشوار آن از کاملی تعریف دادنارائه است،
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 :رسدیم نظر به مانع و جامع

ست  سخنی  کودک شعر  سیقیایی  و صوتی  وجوه بر تکیه با که آهنگین ا  و افیهق و وزن از گیریبهره و کلمات مو

 او بازی غریزه و کودک موسیقیایی و شناسیزیبایی ذوخ به تخیل عنصر به معطوف و مضمون زیبایی و سادگی  بر تکیه

سخ  شاره . دهدمی پا س  مفهوم این به بودنآهنگین به ا ست  شعری  حتماً کودک شعر  که تنی  به یهقاف و وزن به متکی ا

ستفاده  با آهنگ و ریتم. آن قدیمی مفهوم سباب  از یکی قافیه و وزن که شود می ایجاد مختلفی شگردهای  از ا ست    آن ا ا

 (.۲۳۳: 1۸۳۵ پوالدی،)

  یکی و نگرندمی خویش فردای جامعۀ بنیاد عنوان به را نوجوان و کودک قشتتر جوامع، همۀ در امروزه     

  بدیهی. هاستتتآن ستترگرمی و آموزشتتی ،تربیتی هایشتتیوه و امکانات کردنفراهم هاآن مورد در هادغدغه از

  هاحوزه این از یکی که شتتود توجه آن به مختصِ و گوناگون هایحوزه به باید هانیاز این رفع برای که استتت

 و کودکان  نیازهای   از بستتتیاری  به  که  نوجوان ودکک شتتتعر آن، به تبع  و استتتت نوجوانان  و کودکان  ادبیات 

 و گرانپژوهش توجه محور همواره کودک شعر  تا شده  سبب  عامل همین. شود می پرداخته آن در نوجوانان

  ودشان خ فهم حد در را مشترکی  نقاط سال بزر  شعر  مانند کودک شعر . بگیرد قرار زمینه این در نویسندگان 

 چه ؛دشو می توجه او ادراکی دنیای و نیازها سطح  با متناسب  محورهایی به ایدب کودک شعر  در یعنی داراست؛ 

  عوامل خود است،  کودک عناصر شعری   از یکی که تخیل. زبان و محتوا جهت از چه شعری،  صنایع  جهت از

شف  و ادراک نقش همان کودک برای شعر  در تخیل دارد. گوناگونی   که ایگونه به کند؛می ایفا را پیرامونی ک

  تا شود یم شعر  انگیزو خیال تصویری  کشفیات  سبب  تخیل دانند.می شعر  سرچشمۀ   را تخیل شاعران  عمدتاً

 بر که امیابه و کودکان کنجکاوی اما کند؛ قرار بر ارتباط خود پیرامون با بتواند تصتتاویر این در کنف خواننده

 ین رو،ا از .برآید هاپدیده عینیت کشف  دددرص  او تا شود می سبب  افکنده، سایه  هاآن ادراک و شناختی  دنیای

 و قیموسی و شعری تخیل طریق از را پیرامونش چیزهای از بسیاری منشأ هاانسان  همانند سایر  شعر  در کودک

شه  صلی  ارکان که اندی ست،  شعر  ا سد   می ا ستعار  هاآن از یکی که دارد عواملی کودکان شعر  در تخیل. شنا   ها

ست.  ستعاره  هب پرداختن این رو، زا ا ستعاره  ویژهبه کودک، شعر  در ا   شناخت  به ما را تواندمی شناختی  هایا

  هایعارهاست  بررسی  نیز جهتی از و سازد  رهنمون کودکان شعری  و ایماژهای انتزاعی تصاویر  به نسبت  بهتری

 .رسدر مینظ به شناختی مناسب استعاره بنیادو فرهنگ شمولجهان نظریۀ به توجه با کودک شعر در مفهومی

 هب کوچک و بزر  از اعم متفاوت؛ سنین  با مختلف اقشار  که طوری به است؛  شمول جهان شعری  ادبیات

  نیازهای به توانمی شعر در که کودک قشر جمله از برند؛می بهره آن مختلف هایجنبه از و آوردندمی روی آن

سخ  هاآن غیره و شناختی  ،تعلیمی گوناگون ست  ایروزنه کودک شعر  همچنین،. داد پا  هب کودک نگاه برای ا
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ستند  هاییموقعیت خلق پی در شعرخود  در کودک شاعران  رو، همین از .پیرامونش   کودک شناخت  به که ه

 در. گیردمی صورت  شعری  عناصر  و ابزارها واسطۀ  به کار این و بخشد  عینیت حدودی تا پیرامونش به نسبت 

ست  کالمی شعر  گفت، توانمی شعر  کلیت تعریف صر  تمام با که ا سیقی، ) خود ذاتی عنا شه، ا تخیل، مو   ندی

ست  بدیهی و شود می کامل معنایش( عاطفه زبان، صر  که ا سب  به باید نیز را شعری  عنا   کار به موارد دیگر تنا

سب  باید همواره کودک شعر  که جاآن از. برد   رقرارب را تریعمیق ارتباط بتواند تا شود  سروده  او درک با متنا

سب  این و کند ست  گیریکاربه گرو در تنا صر  این در ست،  عنا صر  از یکی تخیل ا س  کودک شعریِ  عنا  و تا

شبیه، : از اندعبارت که دارد عواملی خود ستعاره،  ت سألۀ  آمیزی. از این رو،حس تمثیل، ا ضر  تحقیق م  ربارۀد حا

ستعاره  نقش ست  کودک شعر  در ا ستعاره  مورد در. ا ستعارۀ  دربارۀ. دارد وجود مدرن و کالسیک  دیدگاه دو ا   ا

ستعارۀ  مورد در است؛ اما  گرفته صورت  کودک شعر  در بسیاری  تحقیقات کالسیک    کودک رشع  در شناختی  ا

  چهارچوب در را کودک ادبیات در استتتعاره در آن که کرد اشتتاره( 1۸۳۱)شتتهال شتتریفی   مقالۀ به توانمی

  کودکان در استتتعاره فراگیری خود، نامۀ یانپا در( 1۸۳۱)کمان  رنگین استتت. کرده بررستتی شتتناستتی زبان

 .  است کرده را بررسی دبستانیپیش

  یتحقیق هیچ تا کنون نوجوان و کودک شتتعر در مذهبی-شتتناختی استتتعارۀ دربارۀ نگارنده مطالعات طبق

  تحلیل رد استتتعاره شتتناختی نظریۀ بودنکاربردی به با توجه تحقیق این در از این رو،. استتت نگرفته صتتورت

  یجایگاه چه کودکان شتتعر در مذهبی-شتتناختی هایاستتتعاره کنیم، بررستتی تا هستتتیم آن پی در متون، نواعا

 در دینی و مذهبی  مفاهیم  درک و تأثیر  در آن نقش و استتتت؟ یافته   نمود شتتتکلی چه  به  و که این و دارد؟

 است؟ چگونه شعرکودک

 کودکان شناختی نظام در مفهومی . استعارۀ۲

 در را پردازاننظریه و محققان از بستتیاری توجه استتتعاره گیریشتتکل در مهم عامل یک نعنوا به زبان   

ست  کرده جلب خود به علوم گوناگون مختلف هایحوزه ست که  شده  پذیرفته امروزه کهاین با .ا ستعار  ا   ها

ستعاره  بلکه نیست؛  فلسفی  یا منطقی ،ادبی صرفاً  ایآرایه   تمام بر بیارچوچه مانند و است  شناختی  ایپدیده ا

  نقش میان  نای در چه آن اما  استتتت؛ روزمره و زنده  ایپدیده   و دارد کاربرد  مفاهیم  درک در ما،  زندگی  ابعاد 

سی   روان نگاه دارد، مهمی سان   روان و شنا ستعاره  به شنا ست  ا سی  در هاآن. ا   گیریشکل  روند چگونگی برر

ستعاره  ستعارۀ    دربارۀ( 1۱۱۲) لیکاف که طورهمان. اندرزیدهو مخالفت حدودی تا شناسان  زبان هاینظریه با ا ا

  هایوزهح با چالش خاطر به بلکه است؛  جالب خود خودیبه تنها نه استعاره  معاصر  نظریۀ: »گویدمی شناختی 
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  هاحوزه دیگر کلیۀ بنیادی فرضیات در بپذیریم، را استعاره معاصر نظریۀ نتایج اگر زیرا است؛ توجه مورد دیگر

 و استتتعاره گیریشتتکل چگونگی بررستتی پی در شتتناستتان روان اما ؛(۲۱۲: 1۱۱۲ لیکاف،)« ایمکرده تردید

  مفاهیم  درک به  قادر  کودکی دورران از انستتتان آیا  که و در پی پاستتتخ به این   آن ادراک در مؤثر فرآیندهای  

ستعاری  ست  زبان ا ستند  یا ا سألۀ  به پرداختن واقع، در. خیر، ه ستعاره  م   از یکی زنی کودکان ختیشنا  نظام در ا

 و نولز) «نامندمیی استعار توانش را استعاره کاربرد و درک تولید، توانایی» است شناسی  روان علم در هاچالش

 (.1۵۱: 1۸۱۲صادقی،  از نقل به ۱۲: ۲۱۱۱ مون،

  وندر اندکرده سعی  بسیاری  محققان کودکی، دوران در انسان  ذهنی و شناختی  رشد  اهمیت به توجه با     

ستعاره  درک سیار  سنین  از را در کودکان ا  زبان رشد ( 1۱۵۱) پیاژه پردازان،نظریه میان در. کنند ارزیابی پایین ب

  روند و درک دربارۀ «رشتتد ایدوره نظریۀ» گذاربنیان عنوان به پیاژه. داندمی ذهنی رشتتد تحوالت از ناشتتی را

  یفیک مراحل از ایزنجیره جریان در انسان، هوش او تعبیر هب یا و فکر ۀقو که است  معتقد کودکان، در استعاره 

  نوجوانی، و کودکی نوزادی، دوران در را مختلف مفاهیم کودکان او، اعتقاد به. کندمی رشتتد دیگریک از مجزا

 .کنندمی درک ترعمیق تدریجبه

 نظر از تر،پایین مراحل در هاآن لاستتتدال و کنندرشتتد می مرحله چهار از گذر با کودکان ۀهم پیاژه، نظر براستتاس 

ستدالل  با کیفی شد  برای او که ایمرحله چهار. داردتفاوت  باالتر مراحل در هاآن ا ظر در ن کودک عقالنی و شناختی  ر

. ۸ ستتالگی،هفت تا دو: عملیاتیپیش ۀمرحل. ۲ دوستتالگی، تا تولد از: حرکتی-حستتی ۀمرحل. 1: از اندعبارت گیرد،می

  و به نقل از زیگلر) ستتالگیشتتانزده تا یازده:  صتتوری عملیات ۀمرحل. ۵ و ستتالگییازده تا هفت: عینی عملیات ۀمرحل

  (.1۳: 1۸۳۳ آلیبالی،
ست  معتقد او همچنین، ستان  ۀدور با زمانهم که سوم  ۀمرحل در که ا ست،  دب  یمنطق عملیات انجام توانایی کودک ا

 نین،همچ او. نمایداستتتنتاج  خود ذهن در را عینی و ملموس امور ارتباط تواندیم دیگر، عبارت به یا و یابدمی را عینی

شیا  هایگروه میان تفاوت تواندمی شد  چهارم ۀمرحل در. کند بندیطبقه را هاآن و دریابد را ا  امانج ۀدور که شناختی  ر

-اییهفرضتت تفکر ظرفیت و شتتودیم مندترنظام و ترمنطقی تفکر استتت، انتزاعی روابط درک و ذهنی منطقی عملیات

  هایایده نوانع به طبقات این بین روابط و اشیا طبقات ۀدربار ابتدا کودکان او، نظر طبق. شودپیدا می نوجوان در قیاسی 

  شفک را دیگریک با مختلف طبقات رابطۀ و کرده درک پارچهیک صورتبه  را هاآن نهایت، در ولی کنند؛فکر می جدا

 (.۲۵: همان) کنندمی

 اجازه کودک به شده درونی هایعمل این .دهد انجام عینی عملیات شود می قادر کودک عینی، عملیات ۀمرحل در 

ستقرار  دورۀ صوری  عملیات مرحلۀ نهایت،و در  کند فکر داد،می انجام فیزیکی طور به قبالً که اعمالی دربارۀ دهدمی  ا

 ارزشی  نظام است؛  نظامدار و منطقی پذیر،انعطاف بیشتر  تفکر مرحله این رد. است  تجریدی تفکر شروع  و انتزاعی هوش
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 این و از است  ذهنی هایساخت  تکمیل حد آخرین این. دهدمی گسترش  را اخالقی داوری از احساسی   و است  درونی

 مستتألۀ کند،می ممتاز نوجوان از را ستتالبزر  چهآن و شتتودنمی بنا فرد در جدیدی ذهنی ستتاخت نوع هیچ پس،

ست  تجربه بودنوکمبیش ست  این پیاژه نظر البته ؛ا ست  ممکن مراحل متوسط  سنین  که ا  هایآزمودنی هوش برحسب  ا

-۲۱: 1۸۳۳، پور امین از نقل به) ماندمی ثابت هاآن توالی ترتیب اما؛ کند تغییر هاآن فرهنگی محیط برحستتب و فردی

1۵.) 

  هاحوزه این از یکی که استتت شتتده انجام کودک ادبیات نۀزمی در بستتیاری پژوهش اخیر هایستتال در   

 و وستتینادور) اند کرده مطرح زبانی چهارچوب در را استتتعاره که هاپژوهش این در. استتت کودکان استتتعارۀ

  ارزیابی کردند، نمایش تحلیل و خالی جای ای،چندگزینه آزمون از طریق را خود های یافته   و( 1۱۸۳ اورتونی،

 :رسیدند زیر نتایج به ساالنبزر  و کودکان هایاستعاره سۀمقای در هاآن

  تکیه آن رنگ و گردبودن بر خورشید مورد در مثالً کنند؛می تکیه ادراکی هایشباهت بر بیشتر کودکان ت 1

 .بگیرند نظر در ستاره یک را آن کهآن تا کنندمی

  ثالًم است؛ هماهنگی فاقد مقایسه مورد ممفاهی برجستگی لحاظ از کودکان هایاستعاره رسدمی نظر به ت ۲

ستند  آورخواب هایقرص مانند هاسخنرانی »: گویدمی سالی بزر  وقتی ستعارۀ  ،«ه شتر  را خود ا س  بی   اسبرا

خصتتتوصتتتیت   کودکان، هایاستتتتعاره در اما ستتتازد؛می استتتتوار هاقرص آوریخواب هایخصتتتوصتتتیت

شت » ستعاره  چون ندارد؛ وجود «ناپذیریبرگ ساس  هانآ هایا صیفی  و ادراکی خواص برا گیرد  می شکل  تو

 (.  1۱۱: 1۸۳۱زاده، قاسم از نقل به 1۱۸۳ ارتونی، و وسینادور)

سیدند  نتیجه این به گرانپژوهش از گروهی ستعاره  درک بر عاملی هیچ کهصورتی   در که ر شته   ا شد، تأثیر ندا  با

  انۀخالق کاربرد توانایی سنین  این در هرچند دارند، مجازی نزبا پردازش در اندکی توانایی سالگی  ۸-۵سنین  از کودکان

ستعاره  ضیح  یا و هاا شد  و سن  افزایش موازات به توانایی این و ندارند را هاآن در نهفته منطق تو   کانکود شناختی  ر

 (.1۱۱: 1۸۳۱ زاده، قاسم) یابدمیافزایش تدریجبه

 آزمون و استتتتعاری  تفستتتیر بیانی  آزمون طریق از را ها استتتتعاره  درک در زبانی  صتتتورت تأثیر ( 1۱۳۱) وینر   

  متفاوت صتتورت پنج در استتتعاری جملۀ یک ها،آزمون این در. کرد بررستتی ستتاله ۱ و ۳ ،۱ کودکان در ایچندگزینه

شبیه،  ،گزاره ستعاره  ت شبه،  بدون ا ستعاره،  درک و شد  عرضه  کودکان به معما و قیاس م  دۀدهنشان ن نتایج. شد  ارزیابی ا

 از ترسان آ آن، آشناتر  زبانی صورت  دلیل به معما درک که صورت  این به کودکان بود؛ درک بر زبانی صورت  نوع تأثیر

  عوامل دش مدعی  توانمی بنابراین،. بود ترمشکل  مشبه  بدون استعاره  و قیاس درک کهدر حالی  بود، دیگر هایصورت 

شنایی  مانند زبانی ستعاره  زبانی صورت  با آ شن  ،ا سه  بودنرو شابه  وجه و مقای ستعاری،  ت ستعاره  درک ا   ترتراح را ا

 (.1۵۱: 1۸۱۲ به نقل از صادقی،)کنند می
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  شده است؛  جسمانی  ایپدیده انسان  ذهن است  معتقد داند،می فلسفی  جانور را انسان  که( 1۱۱۱) لیکاف 

 و شود می آغاز هیجانی و حرکتی-سی ح سیستم    طریق از ابتدا از انسان  شناخت  و یادگیری که، معنی این به

  بندیمقوله به نوبت زبان، یادگیری با ترپیشتترفته  مرحلۀ در ستتپس، . گیردمی شتتکل  محیطی تجربۀ کمک به

سد می زبان کمک به پیرامونی جهان هایپدیده  به تاًعمد زبان کمک به محیطی هایتجربه بندیمقوله شیوۀ  .ر

ستعاره  کاربرد که باورند این بر شناختی  شناسان  زبان(. 1۱1-1۱۲: 1۸۱۱ پور،نیلی)است   استعاری  هایشیوه    ا

ست؛  زبانی کنش قواعد از تخطی ست  ابزاری بلکه نی   زبانی دۀپیچی و انتزاعی مفاهیم توانمی آن طریق از که ا

صور  ملموس و عینی مفاهیم قالب در را ستعاره . کرد ت سی    هایجنبه از ا سا ست  شناخت  و زبان ا   مانند که ا

 در کانکود و شتتودمی فراگرفته تولد زمان از کودک توستتط آستتانیبه و ناآگانه صتتورت به زبانی مفاهیم دیگر

ستعاری  مفاهیم از برخی تولید و درک به قادر زندگی آغازین هایسال  ستند  ا :  1۸۳۱ کمان،رنگین و گلفام) ه

۳۱۱  .) 

  ینپای ستتنین همان از کودکان در استتتعاره درک توانایی گفت باید کودکان در استتتعاری درک روند دربارۀ

ست  شده  غازآ شد  منظم صورت  به سن  افزایش با و ا   ایینپ سنین  در کودکان که معنی این به کند؛می پیدا ر

  نتزاعیا مفاهیم بر مبتنی و پیچیدۀ هایاستعاره درک ولی دهند؛می تر بروزساده هایاستعاره درک از هایینشانه

 (.  1۱۸: 1۸۱۲ صادقی،)است  باالتر سنین در یشترب شناختی رشد نیازمند

ستعاره  درک و کاربرد که گرفت را کلی نتیجۀ این توانمی صورت،  هر در ستلزم  ا  از آگاهانه صورت  به آن درک م

 از توانندنمی شتتوند، مستتلط مفاهیم بر خود اندنتوانستتته کودکان که زمانی تا بنابراین،. استتت مفاهیم متداول مرزهای

  نیست،  ایمحاوره کالم قالب در استعاره  قالب کاربرد آید،می دست  به نر گنت تحقیقات از چهآن. کنند استفاده  رهاستعا 

ست  جدید مفاهیم خلق و هاشباهت  درک چگونگی ستعاره  آموزش اهمیت به رویکرد این پذیرش با. ا   با. مبریمی پی ا

ستعاره  کهاین به توجه شانۀ  آن کاربرد و جدید بازنمایی نوعی ا ست  دیگر حوزۀ به ایحوزه از مفاهیم گسترش  ن   بهتر ،ا

ست  ستعاره  خلق با ا شت  چه هر را کالمی هایتوانایی از جنبه این کودکان، خود تقویت هایتمثیل و جدید هایا در  ربی

سی  برنامۀ ضای  تفکر نوعی و بگنجانیم کودکان در سترش  کودک درک را تمثیلی-ف صلۀ . دهیم گ   روزهام هک عظیمی فا

ضی،  مفاهیم درک بین شی  دارد، وجود هنری و ادبی ریا   هانج شناخت  در آن نقش و تفکر نوع این به توجهیبی از نا

ست  سد نمی نظر به. ا ستعاری  و تمثیلی دریافت از گرفتنکمک بدون بتواند خالقی فرد که ر ست  ا   آفرینش هب د

 (.  1۱۸: 1۸۳۱ زاده،قاسم)بزند  هنری و علمی

 تحقیق . روش۳

صیفی  صورت  به تحقیق این در کار روش    شعر  هایکتاب پژوهش این در آماری جامعۀو  تحلیلی و تو

ست؛  نوجوانان و کودکان سی  برای پژوهش نمونۀ عنوان به شعر  کتاب 1۲ ا   که اندشده  انتخاب تحلیل و برر
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 ستتوم تا اول) «ب»ستتنّی  گروه کودکان برای کتاب ۵ نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون معیار طبق

ستان  ستان  پنجم و چهارم) «ج» کتاب ۵ ،(دب   شده  نوشته  (راهنمایی دورۀ) د سنّی  گروه برای نیز کتاب ۵ و( دب

 هایینمونه ستتنّی، گروه درنظرگرفتن با یعنی الوصتتول استتت؛ستتهل گیرینمونه نمونه، انتخاب شتتیوۀ بودند.

 .داشتند دسترسی هاآن به نویسندگان که شدند انتخاب

 کودک شعر در مذهبی-شناختی های. استعاره۴

ستعاره  گویدمی لیکاف که طورهمان      که نددار بنیادفرهنگ و شمول جهان ،تجربی بنیانی شناختی،  هایا

شری  هر در شابهات  به توجه با ق ستعاره  نیز تحقیق در این. دریافت توانمی را آن تجربی، ت  در اختیشن  هایا

شعار  سی ب ویژهبه کودک، ا ستعاره  رر ستعاره  این ویژگی با مطابق مذهبی هایا سب  شناختی  هایا   نظر هب متنا

سد می سائل  با آن پیوند ادبیات در مهم هایمحور از یکی. ر ست  دینی م شور . ا شوری  ما ک ست  مذهبی ک  و ا

  از فرعی نیز کودک ادبیات استتت. رستتیده ظهور به ما ادبیات جهات از بستتیاری در استتالمی مذهب هایپایه

صولی  نقش به توجه با شود و می محسوب  ادبیات سالمی  در کودکان ا ساس  هاآن تربیت و جامعۀ ا   گوهاال برا

شود.   راهمف کودکان دینی مفاهیم با آشنایی  برای مناسبی  بستر  زمینه این در تا ضرورت دارد  دینی معیارهای و

 .باشد تواندمی سبیمنا گویپاسخ کودک شعر آن، تبع به و کودک ادبیات راستا این در

  ستتازیپیاده را خود رستتالت و اهداف هاآن پایۀ بر که دارد فروعی و اصتتول دنیا در مذهبی و دین هر   

  نگاهی با اما بینیم؛می کودکان شتتعر در را آن از هاییجلوه دارد که فروعی و اصتتول نیز استتالم دین. کنندمی

  محور بسا چه یابیمدرمی کودک، شعر در مذهبی هایاستعاره شناختی نظام براساس دینی بینیجهان به متفاوت

  انتقال و دانگرفته شکل  و غیره شناختی هستی  جهتی، هایاستعاره  براساس  ما شناختی  نظام در آن گیریشکل 

 . گیردمی صورت گونهاین آن مفاهیم از بسیاری

 و مطالعه دقت به را هاکتاب این میتما نگارنده نمونه، انتخاب از پس تحقیق هایداده استتتخراخ  برای 

سی  ستعاره  و کرده برر ستی  شیوۀ  به را هاآن هایا ستخراج  د صل  نتایج و ا ست. در    را آن از حا سیر کرده ا  تف

ستعاره  این از هایینمونه ها،داده تحلیلوتجزیه بخش  تکرار و هاداده کل تعداد فراوانی علت به آوریم؛هارا میا

 و ایمهکرد خوداری هاآن آوردن از پژوهش، حجم تناستتب به توجه با کتاب و چندین در هااستتتعاره از برخی

 آمده است. تحقیق مسأله اساس مطلب تبیین جهت در هاآن از هایینمونه فقط

 جهتی هایاستعاره .1. ۴

 یعنی کند؛ می ایفا  مهمی نقش شتتتناختی،  جهتی های استتتتعاره  تجربی فرآیند  در بدن  تجستتتدی حالت    
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ستعاره  شی  جهتی هایا ضا  یا جهات گیریشکل  از نا سی  هایف سیلۀ  به هند شیا  یپیرامون درک از بدن و  هب ا

 باال هایتقابل مثالً شود؛ می ذهن در انتزاعی حوزۀ از جدید و تازه مفهومی گیریسبب شکل   آید کهمی وجود

شت،  یا جلو پایین، یا ست  پ شیه  یا مرکزی چپ، یا را   درک در چهآن .اندقبیل این از همه ونبیر یا درون ای،حا

 است. بدنی حاالت با ما خوگرشدن است، مهم جهتی هایاستعار

ستعاره   ستعاره  شوند. می بندیسازمان  دیگر مفاهیمی به توجه با مفاهیم از کلی نظامی» جهتی هایا  جهتی هایا

ستند؛  خواهیبهدل یا قراردادی سان  فرهنگی و فیزیکی هایتجربه مبنای بر بلکه نی ستعاره . گیرندمی شکل  هاان  هایا

 هااستتتعاره نوع این وظیفۀ .کنندمی مرتبط دیگریک به متقابل هایجهت در مکانی صتتورت اعطای با را مفاهیم جهتی

 (.1۲۳: 1۸۳۱ ،هاشمی از نقل به لیکاف) ماست مفهومی نظامِ در انسجام برقراری چیز، هر از بیش

 :کنید توجه زیر هایمثال به

 است. رفته باال تورم -

 است. کرده سقوط مسکن قیمت -

 است. رفته باال خونش فشار -

  اربردک که فشتتارخون و قیمت ،تورم با ارتباط در که «کردنستتقوط »و «رفتنباال» مفاهیم باال هایمثال در  

   .  است رفته کار به حوزه این در است، شده درک جسمی تجربۀ یک براساس هاآن

  ت،اس گرفته شکل بد و خوب ضدیت براساس آن مفاهیم از بسیاری که آن آموزهای و دینی نگدر فره   

  کودک شتتعر در آن شتتدۀبررستتی هاینمونه به برخی که کندمی تداعی را پایین و باال هایجهت تقابل همواره

  تهشتتناخ و رستتیمت «پایین» جهت در بدی فرهنگ و «باال» جهت در خوبی فرهنگ مثال، عنوان به پردازیم؛می

 کنیم:می اشاره آن از هایینمونه به که شوندمی

  پرواز دلم/  افطار وقت همیشتته/ را  ربنا دعای/ خواندم  ستتجاده ستتر/ را  هاروزه تمام/ مادر مثل گرفتم»

 (.هاخدادوست، سبزه احمد)« کردمی ناز را دلم/  فرشته مثل کسی/ کرد می

ست؛  مطلق امر یک دنیا دینی مذاهب کثرا در شیطان  و فرشته  ضدیت  و تقابل   صفت  و نماد شیطان  زیرا ا

 .است زیبایی و خوبی سراسر که فرشته خالف بر است، بدی

ستعاره  شناختی  نظام در   سا  چه گوید،می لیکاف که طورهمان هاا سیاری  ب   زۀحو بد و خوب صفات  از ب

 شوند.می ادراک شدهتجسمی و عینی مفاهیم ناشی هایجهت براساس ذهن انتزاعی

ستعاره  اصطالحات  اغلب  تقسیم  منفی و مثبت کلی گروه دو به توانمی روند،می کار به گفتار در که را جهتی هایا

 هامثبت. استتت انستتان ناخوشتتایند و منفی یا خوشتتایند و مثبت تجربیات یا احستتاس هاآن از کدام هر مبنای که کرد

 کهآن حال است، شکوفایی و امکانات و زندگی بهبود ترقی، و پیشرفت حیات، امیدواری، انرژی، سازندگی، دربردارندۀ
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 (.1۸۱: 1۸۳۱ ،حاجیان و زعفرانلو)است  نیستی و مر  ناامیدی، ضعف، تخریب، دربردارندۀ منفی موارد

 در حالی د،هستن  همراه مثبت احساس  یا یا معنا با ،یند«باال»مکانی جهت دارای که هااستعاره  برخی دلیل، همین به 

 ارزشمند  و خوب مفاهیم دیگر، عبارت به کنند؛می القا را منفی احساس  یا رویداد معانی، «نییپا» جهتی هایاستعاره  که

 (.همان)شوند می سازیمفهوم پایین در ضعیف یا ارزشبی مفاهیم و در باال

شته  نیز فوخ شعر  در    ست،  شیطان  با تقابل در برتری و خوبی از نمادی که فر ساس  ا   ناختیش  نظام برا

  بیلق این از فراوانی هاینمونه که است  «باال»جهت  کنندۀتداعی دینی، فرهنگ در آن برتری به توجه با ذهن و

  آوریم:را می آن هاینمونه جا برخیدر این یافت و توانمی کودک، شعر در ما دینی فرهنگ براساس را

ست  تنگ دلم وقتی» شت  و تاریک/ دنیا ا شد  خانه در پدر وقتی/ ست ا ز شت  دنیا/ با ست  به سد )« ا   )ا

 (.گردانآفتاب شعبانی،

  که بهشت  نیز شعر  این هاست. در بدی و خوبی شود، می پدیدار انسان  اعمال از ما دینی محور در چهآن   

  این هک کندمی تداعی را «باال»انتزاعی وارۀطرح زشت، و تاریک مفاهیم مقابل در است، خوبان و خوبی جایگاه

صل  نیز خود سدی  تجربۀ حا سمی  و تج ست.  انتزاعی هایحوزه به تعمیم برای ما شدۀ ج   انکودک در نتیجه، ا

 .کنندمی درک دینی فرهنگ در جهات همین براساس را اولیه مفاهیم از بسیاری

  یبس  بوی تو ،ابراهیمی جعفر)بود  او نگاه در/ خدا  نور گرمی/ شود  می بوخوش نفس/ قرآن  کالم از»   

 (. دهیمی

  وب،خ حالت و صتتفت عنوان به و نور که استتت تاریکی با تقابل در نور دینی فرهنگ نیز فوخ شتتعر در  

 .کندمی تداعی را «باال» وارۀطرح

،  مزینانی کاظم)« پیوستتت نور به و رفت/ مهر  از کاروانی با/ بستتت  خود خدای با او/ عاشتتقانه  پیوندی»

 (.سیب بوی

  کنندۀتداعی نیز رو همین از ایثارهاست.  برترین عنوان به شهادت  است.  دینی فرهنگی نیز هادتش  فرهنگ

 .است «باال»جهتی  محور

/ شهادت   زا خورشیدی / شهیدان   سرور  شد / نوشید   که شربتی  از/ پلیدان با جنگید/ بیابان  در ،تشنه  لب»

 (.سیب ابراهیمی، بوی جعفر)« خشیدب دوباره جانی/ اسالم  به خود خون با/ درخشید  در کربال

 در. ردگی قرار تأکید و تأیید مورد تواندمی شتتعری بافت در آن کارگیریبه نحوۀ و و مفاهیم واژگان ارزش

شورایی  مفاهیم و شعر  از اینمونه که فوخ شعر  ست،  عا  همواره شعر  در مفاهیم این کابرد تا شده  سبب  ا

  لیدیپ مقابل در شهادت  فرهنگ و شهادت  فوخ، شعر  در. باشد  ما دینی فرهنگ در هابرتری و هاخوبی گربیان
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  امنظ  براستتتاس افراد دیگر مانند   مفاهیم  این از کودکان  درک اولین و استتتت باالتر  و برتر پلیدی  فرهنگ  و

شیا  از ما شدۀ ملموس ست  در ا  و «باال»محور در شهادت  مفهوم ترتیب، به فوخ شعر  در رو، این از. جهات ا

 .کندمی جهت ترسیم «پایین»محور  در نیز پستی و پلیدی برتر،

حسنی،   محمدحسن )« است  بزر  من گناه/ بخشید   مرا خدا/ دست   شاپرک  به زدم/ روز  یک باغ میان»  

 (.بهار کالس

      .    کندمی تداعی را شناختی ترسیم «پایین» در جهت است، «بد» صفات از که گناه سروده این در

 شناختیهستی هایه. استعار۲. ۴

  هایاستتتعاره گیرد،می شتتکل عینی فضتتاهای از ما تجارب براستتاس جهتی هایاستتتعاره که گونههمان   

 گیرند.می شکل چنینیاین هایتجربه از نیز شناسیهستی

 شود می کسب  فیزیکی اشیای  با برخورد از که است  مختلفی هایتجربه شناختی، هستی  هایاستعاره  ساخت  اساس 

 غیره و هافعالیت عقاید، احستتاستتات، چون انتزاعی مفهومی هایحوزه درک برای را عینی مفهومی حوزۀ اشتتیا این و

سازی  . کنندمی فراهم صویر سان،  صورت  به انتزاعی مفهوم یک ت  مفهومی ذهن تا شود می باعث ظرف یا ماده شیء،  ان

 دیگر عینیتی از طریق است،  عینیت از برگرفته که را وممفه یک یا کند تجربه را آن و تصور  عینی صورت  به را انتزاعی

 (.۳۱: 1۸۱۸ فاروقی،)کند  بازسازی

ساس  واقع، در  ستعاره  ا ستی  یاها   رویدادها درک و حاالت ها،کنش ها،فعالیت درک، جهت در شناختی ه

سون  و لیکاف نظر از. رودمی کار به ستعاره » جان ستی  هایا  رب ایماده یا تهوی هایحالت انعکاس شناختی، ه

 :مثال عنوان به ؛(1۱۱: 1۱۳۱ جانسون، و لیکاف)« ندارند را هاحالت آن ذاتی طور به که است دیگر چیز

 .دارد ناسازگاری سر ما با زندگی -

 .است گرفته سخت خیلی ما به زندگی -

 .است کشیده ما بر رو از را شمشیر زندگی بار این -

 فهم تا است  شده  داده نسبت  دیگر های چی به هاانسان  هایخصوصیت   که مبینیمی هامثال این همۀ در     

شی جان اما گیرد؛ صورت  بهتر هاآن از ما ست  پارچهیک فرآیند یک بخ سیاری  درک. نی صول  و مفاهیم از ب   ا

  ما ناسانۀ ش هستی  هایتجربه مسیر  این در اما رسد؛ می نظر به دشوار  امری کودکان برای بیشتر  و ما برای دینی

 نین،همچ و ترعمیق ارتباط  بتوانیم مفاهیم  این از بستتتیاری  کردنملموس با  تا  آید می مدد  به  خود پیرامون از

 ینید مفاهیم از بستتیاری کودک شتتعر در بنابراین، باشتتیم. داشتتته خود برای را آن از بهتر شتتناختی و تصتتور

 پردازیم:می کودک شعر در آن از اینمونه به زیر در که شوندمی درک شناسانههستی جهات براساس
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 انهم/  انگار بود درخت/ خدا  سوی گرفت /را  دستش بود که/را  این گفت بود که / بدهیم گل اجازه»   

 (.بهار حسنی، کالس محمدحسن)« شکفت و کرد شکوفه/ داد  که اجازه خدا/ گفت  را این که

ستعاره  از یکی      ستی  هایا سی،   ه ست  بخشی شخصیت    شنا شیای  و هاپدیده به ا ست  پیرامون ا ستعاره . ا  هایا

سیار  اما اصولی  و ابتدایی درک یک مقصد  حوزۀ مفهوم برای شناختی هستی   اصولی  درک این. دهندمی دست  به خام ب

ستعاره  هایپایه عنوان به اغلب خام، اما ستعاره . کنندمی عمل ساختاری  هایا ستی  هایا  هایویژگی عموماً شناختی ه

 و غیره هاحالت ها،فعالیت ها،کنش رویدادها، چونهم انتزاعی چیزهای به را حجم یا مواد اشیا،  مانند ملموس یچیزها

 (.۳۵: 1۸۱1 کردبچه، و معصومی از نقل به ۲۱1۱ کووس،) بخشندمی حالت یا عبارت به یا و دهندمی تعمیم

  مامت که است  مفهوم این بهتر درک نیز رام این دلیل و است  شده  داده جان درخت به نیز فوخ شعر  در    

  قرآن آیۀ این یادآور عبارتی به خدا؛ اذن به مگر نجنبد، جهان در ایذره و خداستتتت از آیتی هستتتتی و جهان

ست  کریم سْقُطُ مِنْ وَرَقَۀٍ إِالَّ یَعْلَمُها وَ  وعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُ» :ا ها إاِلَّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَ

 (.۵۱: انعام) «کِتابٍ مُبینٍ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إاِلَّ فی ال حَبَّۀٍ فی

صود  درک برای شاعر     شخ  قرآن پیام و مفهوم این مق شیدن صیت با  صود  درخت، به بخ   هترب را خود مق

  ار آن مفهوم بتواند عینی و ملموس حوزۀ این طریق از است،  کودک همان که شعر  مخاطب تا سازد می آشکار 

 .دریابد

سن )« شد  اذان وقت هم باز/ اکبر  ا): گفت سرو / خود  با برد را هابر / را  چمن زد جارو باد»   محمدح

 (.بهار حسنی، کالس

سیاری  به همواره که هاپدیده به دادنشخصیت    با شاعر  نیز شعر  این در    ساس  ملموس هایازجنبه ب   برا

نَّ أَلَمْ تَرَ أَ: است  قرآن آیۀ این از مختصری  مفهوم پی رساندن  در شاعر  و دهدمی پاسخ  کودک شناختی  دنیای

یْرُ صتتَافَّاتٍ کُلق قَدْ عَلِمَ صتتَلَاتَهُ وَتَستتْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ اللَّهَ یُستتَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی الستتَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّ

  (.۵1: )نور

 و هترب درک تا شده  داده شخصیت   ما شناسانۀ  هستی  هایتجربه براساس  پیرامون هایپدیده به شعر  این در

 ساخت  اساس  نیز این رو از. کنیم درک حوزه ینا انتزاعی تفکر واسطۀ  به را قرآنی پیام این از بهتری مقصود 

 اشیا،  این و شود می کسب  فیزیکی اشیای  با برخورد از که است  مختلفی هایتجربه شناختی، هستی  هایاستعاره 

سات،   چون انتزاعی مفهومی هایحوزه درک برای را عینی مفهومی حوزۀ  فراهم غیره و هافعالیت عقاید، احسا

 مفهومی ذهن تا شود می باعث ظرف یا ماده شیء،  انسان،  صورت  به انتزاعی مفهوم کی تصویرسازی   .کنندمی

 از طریق استتت عینیت از برگرفته که را مفهوم یک یا کند تجربه را آن و تصتتور عینی صتتورت به را انتزاعی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=59
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 (.۳۱: 1۸۱۸، فاروقی)کند  بازسازی دیگر عینیتی

ساس  که کودک شعر  در مذهبی هایمقوله از دیگر یکی     ستعاره  فرآیند برا ستی  هایا   توانمی شناختی ه

 به دشوار  امری کودکان برای آن هضم  و درک که است  پیامبران صفات  و هاشخصیت   همان کرد، درک را آن

  اندردهک ادا را کودک شناختی  هایمقوله از بسیاری  پاسخ  خوبیبه زمینه این در شاعران  رسد؛ اما برخی می نظر

 .پردازیممی آن به زیر شعر در که

  از که بود گلی او/ دادند مسلمانان  بر/ آزادی  صلح  او، صلح / جهاد  صلح  مثل  او، صلح /  خدا راه ،او را» 

  (.دهیمی سیب بوی ابراهیمی، تو جعفر)بود  پیغمبر شکل/ نامخوش  زیبا، بود/ بود  بهتر گلی هر/ 

.  گیردیم شکل بد و خوب درونی و بیرونی صفات راساسب اصوالً پیرامون و اشیای هاپدیده از ما تجسم   

 این رو، از. زیبا و خوب امور انتزاعی درک برای ما شتتتدۀعینی تجستتتم از استتتت نمادی گل شتتتعر این در

 به امبرانپی است؛ زیرا نظر مد بیرونی و درونی جهات از بسا  چه گل به پیامبر شخصیت   و صفات  همانندکردن

صایص  دارای همواره دین راهبر نماد و الگو عنوان سیاری  درک برای این رو، از .اندنیکویی صفات  و خ   از ب

.  برسد  رپیامب شخصیت   از تریعمیق و بهتر درک بتواند به کودک تا شود می همانند چیزهایی به هاآن صفات، 

ساس  گفت باید خالصه  طور به ستی  جهات برا سانه  ه سیاری  شعر نیز  این در شنا  حوزۀ رد پیامبر صفات  از ب

 است. شده ترملموس کودک برای گل عینی

  «احد ا) هو قل  زمین/ دارد لبش بر/ کند می قل قل  چشتتتمه /  نیاز  و راز موقع/ خداستتتت   مال  آستتتمان »

 (.بهار کالس حسنی، محمدحسن)

  شتتاعر اما شتتده؛ تأکید کار این بر خداوند وحدانیت مقصتتود درک بیان برای خود فوخ شتتعر در اگرچه

صود  بهتر درک ایبر همواره ست، پدیده از که چشمه  به کودک یعنی شعر؛  مخاطب نزد خود مق شخصیت     ها

 .است بخشیده

  زارسبزه  و سبزه  بر/ باغ  در قشنگ  شاپرک  سی / پیداست   بهار آن در که باغی/ شناسم   می بزر  باغ یک»

  هایگل/  باغ این در مدیمح هایگل/ ست شادمانی  عطر از سرشار  /  باغ این کنار هر و گوشه  هر/ پیداست  

 آن درخت و گل بر  هر/ لبخند نهال آن در روییده/ ستتت شتتادی باغ ،بزر  باغ این/ ستتتآستتمانی بهشتتت

  مهربان بزر  باغ این/ ایمان  و مهر و عشق خوبی از/ دارد بزر  هدیه باغ این/ خداوند آیۀ از سرشار  / هست 

 (. مهربان سبزپوش ابراهیمی، جعفر)« قرآن هست بزر  باغ این/ است 

ساس  شعر  این در     ست  درختی مانند قرآن دینی، تمثیل یک برا   هرهب آن معرفت و میوه از کس هر که ا

  این درخت، عینی ۀحوز از ملموس هایتجربه براستتاس که استتت داشتتته ستتعی نگرگاه این در شتتاعر. بردمی
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 .بدهد ایتازه هایجلوه دینی شناسیهستی هایپایه بر را انتزاعی تفکر و شناخت

  د؛انپرداخته آن به کودکی دریچۀ از شاعران  که خداست  مفهوم کودک، شعر  در مهم مفاهیمی از دیگر یکی

 :زیر شعر مانند

/ دریا  و جنگل خدا/ خاک خدا/  آب خدا/ گالبی  رنگ خدا/ آبی  آبی خدا/ ستترخ  خدا/ ستتبز  خدا»   

ما   روشنی  خدا/ نور  خدا/ گل  خدا/ بهاران  مثل خدا/ باران  نغمۀ خدا/ ابر  خدا/ باد  خدا/ صحرا   سبزۀ  خدا

 (.گالبی رنگ خدادوست، خدا احمد)« پیدا همه در خدا/ 

  جاری و ساری هایشو پدیده عالم همۀ در خدا که است مقصود این شعر، رساندن این شاعر در تالش    

ست  ست  آیتی عالم همۀ و ا ساس  نگاهی با اما او؛ از ا ستی  هایفتهیا برا سی،  ه  و ممفهو کهاین برای شاعر  شنا

 به را خدا بنمایاند، کودک به را آن از ترروشتتتن مفهومی و دهد نشتتتان خدا از را ما محدود درک و وستتتعت

 هستتتند. خدا وجود از ایجلوه هاپدیده این تمام که بفهماند کودک به تا کرده همانند عالم هایپدیده تکتک

 .است پذیرفته صورت دینی شناسیهستی جهات وسیلۀ به نیز مفهوم این بنابراین، درک

 :  است آمده زیر شعر در نیز ازآن دیگری نمونۀ

/ گل غنچۀ در/  خاک چهرۀ در کوه قامت در/ آباد  دشتتتت بر/ ابر  گریۀ در/ باد  نالۀ در/ ابر  غرش در»   

 کوچ در/  ستبز  بیشتۀ  در/ خندید  که تیوق/ مهتا  روی در/ خورشتید   نور در/  ستتاره  هر در پاک چشتمۀ  در

«  را هاآیه این/ دارم  دوستتت من/ را  خدا لطف/ دیدم را هر گوشتته/ باران  شتتعر در/ رود  پیچش در/ مرغان 

 (.باد دختر عالء، نسیم افشین)

را   تشخیص  شناسی  هستی  پایۀ شاعر است،   انتزاعی چیز یک که خداوندی الطاف و لطف نیز شعر  این در

 .است کار برده به آن برای

 گیری. نتیجه۵

ستعاره  زبان، کالسیک  هاینظریه در  و گفتار در سطح  سازی برجسته  همان که دارد شاخص  کارکرد یک ا

شتار  ست  نو   اما د؛یاب خاتمه زبان فرم به نهایت، در و رود فراتر زبان هنجار و عادی سبک  از تواندمی فقط و ا

  انتزاعی هایپدیده ستازی مفهوم و کردندرونی در جهت استت،  عتقدم لیکاف که طورهمان شتناختی  استتعارۀ 

 با. استتت ذهن در تصتتویری هایوارهطرح گیریشتتکل آن حاصتتل و استتت ملموس هایتجربه براستتاس

شن  سیک  نگرگاه از تفاوت این شدن رو سی نمونه    سنتی  و کال ستعاره و برر ستعاره  از هاییا -یشناخت  هایا

 :است چنین آن حاصل که رسید نتایجی به وانتمی کودک اشعار در مذهبی
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ستعاره  - شعار  در مذهبی فراوانی-شناختی  هایا ستعاره  ترتیب، به شده که  کار برده به کودک شاعران  ا   هایا

 .  اندککود شعر در مذهبی مفاهیم انتقال جهت در کاررفتهبه هایاستعاره ترینملموس شناسی،هستی جهتی،

ستعاره  کاربرد که دریافت توانمی -   دهش  کودک شعر  مذهب ابعاد برخی مفهوم ارتقای موجب شناختی  هایا

  ببس  کودک شعر  در آن بازتاب و شاعران  بینیجهان در هااستعاره  این ناخودآگاه کاربرد سو  ازیک زیرا است؛ 

 همان هک شعر  مخاطب تا شده  سبب  تصاویر  این و شده  مفاهیم برخی انتزاعی حوزۀ در بسیاری  سازی تصویر 

 در شتتاعران کردیم، بررستتی که گونههمان. یابد دستتت شتتعر در مذهب از ترعمیق مفهومی به استتت، کودک

  هاپدیده یتشخص با شاعر یعنی اند؛کرده استفاده شعر در آن آگاه هایجنبه بیشتراز  شناختی هستی  هایاستعاره 

شیا  و سیاری  به وانندتمی تریملموس طور به که انددریافته کودکی فرهنگ با مطابق ا  در مذهب هایجنبه از ب

 .برسد هامقوله این از درکی به خود توان با متناسب نیز کودک تا بدهند پاسخ شعر

 نامهکتاب

 سروش. انتشارات: آیتی(. تهران عبدالمحد (. )ترجمۀ1۸۱۳) .کریم قرآن .1

 .نوجوانان و کانکود فکری پرورش کانون: تهران. مهربان پوش سبز (.الف1۸۳۱) .جعفر ابراهیمی، .۲

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون تهران:یاس.  مثل (.ب1۸۳۱) .جعفر ابراهیمی، .۸

 نوجوانان. و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. دهیمی سیب بوی تو. (1۸۳۲) .جعفر ابراهیمی، .۵

 .ناننوجوا و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .خدا دوربین(. 1۸۱1.)اسماعیل دادی،ا) .۵

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .کودک ادبیات بنیادهای(. 1۸۳۵) .پوالدی، کمال .۱

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .بهار کالس (.1۸۳۵)محمدحسن.  حسینی، .۳

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .هاسبزه شعر(. 1۸۳۱) .احمد خدادوست، .۳

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. گالبی رنگ خدا(. 1۸۱1) .احمد ،خدادوست .۱

 .سمت: تهران. دوم چاپ .شناختی شناسیزبان بر درآمدی(. 1۸۱۱) .محمد مهند، راسخ .1۱

سی  روان: کودکان تفکر (.1۸۳۳) ماراتا. و واگنرآلیبالی، رابرت. زیگلر، .11 شناختی   شنا شد   کمال سید  تلخیص و )ترجمۀ. ر

 .دانشگاهی جهاد انتشارات سازمان: تهران. دوم چاپ ازی(.خر

 .۸۵1-۸۵۳ (،۱۱) ،فرهنگ .کودک ادبیات فلسفۀ و  کودک ادبیات در فلسفه. (1۸۳۳) .مریم ،نسب شریف .1۲

  هازبان و یاتادب یران.ا در کودک شعر  یرامونپ یجستار یرانیم. ا فرزندان ،یخندان یهاگل ما .(1۸۳۸. )ی، اسدا) شعبان  .1۸

  .1۲۵-1۵۲ (،۱) هران(،)گو

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .کودکان کمان رنگین (.1۸۳۱) .اسدا) شعبانی، .1۵

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. اول چاپ .گردانآفتاب گل(. 1۸۳۲.)اسدا) شعبانی، .1۵
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 .هما :تهران .نوجوان و کودک ادبیات در دیگر تأملی(. 1۸۳۲) .سهیال علوی، .1۱

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. سوم چاپ .باد دختر نسیم(. 1۸۳۸) .افشین عالء، .1۳

سی . (1۸۱۸) .الهجلیل ،هندواالن فاروقی .1۳ ستعارۀ  برر ستی  ا سان  کارآواهای در شناختی ه  ادبیات و زبان  .جنوبی خرا

 .۳1-۳۳ (،۳۱) فارسی،
 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران .آسمون از ایفرشته(. 1۸۳۱) .ناصر کشاورز، .1۱

 .فرهنگان نشر  تهران:. شناخت و استعاره (. 1۸۳۱) .ا)حبیب زاده،قاسم .۲۱

 .مهر سورۀ :سجودی(. تهران فرزان ترجمۀ) .استعاره معاصر ظریۀن .(1۸۳۵) .لیکاف، جورج .۲1

 .ترمه نشر.تهران .(پیری تا کودکی زا روانی تحول)ژنتیک  شناسیروان(. تابی) .محمود منصور، .۲۲

شاهی، ایرج  و توران میرهادی، .۲۸ شر  و تهیه شرکت : تهران .دوم جلد .نوجوانان و کودکان نامۀفرهنگ (.1۸۳۱) .جهان  ن

 .نوجوانان و کودکان نامۀفرهنگ

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. لبخند یک مثل(. 1۸۳۱) .صفورا نیری،  .۲۵

 دیشیانهم نخستین مقاالت مجموعه .زبان شناختیزیست مبانی دربارۀ شناختیمعرفت هایپرسش (.1۸۱۱. )ر پور،نیلی .۲۵

  اهورا. و ایران شناسیزبان انجمن: تهران .زبان شناسیعصب

 .11۱-1۵۱ (،1۲، )پژوهشی ادب مجلۀ. جانسون و لیکاف دیدگاه از مفهومی استعارۀ نظریۀ. (1۸۳۱) .زهره هاشمی، .۲۱
27. -Lakoff, George & Mark, Jonson (1980). Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University 



های عامیانه در انتقال میراث معنوی و فرهنگی به کودکان همراه با بررسی های قصهبررسی ظرفیت

 دو قصة عامیانه
 

 1مریم غالمرضابیگی

 چکیده

 دهد تا قبلبه خود اختصاص میادبیات شفاهی که بخش بزرگی از فرهنگ عامه را 

از گسترش سواد عمومی و صنعت چاپ به عنوان فراگیرترین وسیلۀ ارتباطی و سرگرمی 

رین تالمثل، حکمت، مثل، قصه، افسانه و چیستان، بزر در قالب الالیی، ترانه، ضرب

 ههای آینده بود. متأسفانهای فرهنگی و معنوی به نسلمحمل برای انتقال هویت و ارزش

در دورۀ معاصر، نسل جدید به دلیل سلطۀ زندگی مدرن و تأثیر وسایل ارتباط جمعی، به 

 های معنوی و فرهنگی خود بهتر پرتاب شده و ارتباطش با ریشهجهانی بسیار گسترده

های عامیانه به دلیل ترین سطح رسیده است. از میان انواع ادبیات شفاهی، قصهپایین

کنندگی، ابعاد اخالقی آن از جمله سادگی زبان و ماهیت سرگرمفرد های منحصربهویژگی

ترین گونه برای رشد فرهنگی و معنوی کودکان های آموزشی، مناسبو معنوی و ظرفیت

آید. در های فرهنگی و معنوی جامعۀ خود به شمار میها با ریشهو آشناکردن بیشتر آن

ی عامیانۀ بومی، مختصاتی که این هاها و انواع قصهاین پژوهش ضمن برشمردن ویژگی

د که شوسازد، به طور مختصر توصیف شده و تأکید مینوع ادبی را مناسب کودکان می

هایی را شرطهای مناسب باید حتماً پیشها مناسب کودکان نیست و داستانتمام این قصه

 ان کرمانشده از شهرستان ریگآوریبخش پژوهش، دو قصۀ عامیانه جمعدارا باشد. پایان

)قصه پاطی پاطلک( و شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان )قصه سه گاو متحد( و 

های ادبیات کودکان و نوجوانان است. در بررسی زبانی و محتوایی آن براساس مؤلفه

های بسیار شبیه قصه« پاطی پاطلک»هایی چون شده که قصهها مشاهدهبررسی داستان

کدام ای کودکان بسیار جذاب است؛ با این تفاوت که هیچغربی مثل سیندرالست که بر

های ها را ندارد. از طرفی، خود حامل ارزشاز عناصر ناسازگار فرهنگی آن داستان

کوشی است. فرهنگی و معنوی سازگار با جامعۀ خودی چون حیا، نجابت و سخت

ودکان شدن گرایش کتواند به مرور زمان باعث کمترهایی میبازآفرینی و ترویج چنین قصه

 شود.  های وارداتی ناسازگار با فرهنگ بومیبه قصه

 : فرهنگی، قصۀ عامیانه، کودک، معنویکلیدواژه

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان.  -1

 beigi4030@gmail.comایمیل:
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 . مقدمه1

صنعت چاپ، فرم غالب              سواد عمومی و  سترش  صر گ سیله دو عن صر ادبیات مکتوب به و در دورۀ معا

شناخته می  شفاهی با ذهن مردم کوچه   ها و هزارهشود؛ اما تا قبل از عصر مدرن، قرن  ادبیات جهانی  ها ادبیات 

های آینده های فرهنگی و معنوی به نستتلو بازار آفریده شتتده و محملی برای انتقال تاریخ و هویت و ارزش

فرهنگ نیز اغلب  »آن سرزمین و   1بود؛ زیرا ادبیات شفاهی هر سرزمینی برگرفته از فرهنگ شفاهی و فولکلور   

داری، )تمیم« دهای اجتماعی و متناسب با اوضاع و احوال جغرافیایی منطقۀ خویش است زاییدۀ تجربه و رویدا

1۸۱۲ :۲۲.) 

دیرپایی حوزۀ ادبیات شتتفاهی از یک ستتو و کثرت آفرینندگان این حوزۀ ادبی )به تعداد افرادی که اثر را   

سینه   می سل   بهشنوند و در فرآیند انتقال  ش   یهای بعد، آن را باز تولید مسینه به ن سو باعث  ده  کنند( از دیگر 

بدیلی برخوردار شتتتود. اگرچه این تنوع و غنا همواره استتتت که این حوزۀ ادبی از غنا، عمق و رنگارنگی بی

آید، متأستتفانه در گذر زمان تحوالت اجتماعی و حرکت به ستتمت  نقطۀ قوت ادبیات شتتفاهی به حستتاب می

آوردهای آن را با تهدید جدی  فرهنگ عامه و دستتتتتر از آن ستتتلطۀ عصتتتر ارتباطات، جهان مکتوب و مهم

 آوری و ضبط و ثبت آن احساس شود. رو کرده و همین مسأله باعث شده است که لزوم جمعروبه

سال    ساس، محققان زمینۀ فرهنگ و ادبیات عامه در جهان و ایران  ست که با انجام پژوهش بر این ا های  ها

آوری این آثار در این   که جمع ی ملی و میراث جهانی دارند. با این   ها آوری این گنجینه میدانی ستتتعی در جمع 

ست  ساب     برهۀ زمانی که بخش اعظمی از این د ست، امری خطیر به ح آوردهای فرهنگی در معرض نابودی ا

ست   چه باعث میآید، آنمی شکل مؤثر به جامعۀ زادگاهش   آوردها و ارزششود د های این حوزۀ فرهنگی به 

سی محتوایی و بازآفرینی و تزریق دوبارۀ آن        برگردانده و د شود، برر صر به کار گرفته  سل معا شد ن ر جهت ر

 در جای مناسب به همان جوامع است.

 های ادبیات شفاهی در توسعه و غنای ادبیات کودک و نوجوان. ظرفیت۲

ای  دهکننش تعیینتواند در آن نقهایی که ادبیات شتتفاهی به عنوان میراث فرهنگی جامعه میاز جمله حوزه

 داشته باشد، حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان است؛ زیرا:

                                                           
1 Folklore 
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شفاهی به عنوان میراث فرهنگی، بازتاب  (1 های فرهنگی، معنوی و اخالقی و دهندۀ تاریخ، هویت، ارزشادبیات 

 آید.مایۀ شکوفایی آن به شمار می

برای ارتباط با کودک و انتقال      ها و امکانات فراوانی   این حوزۀ ادبی به دلیل تنوع و ستتتادگی، ظرفیت     (2

 های فرهنگی، معنوی و اخالقی به او را بر عهده دارد. تاریخ، هویت و ارزش

ها، هنوز جوامع به شتتکل بومی و ستتنتی زندگی  در مناطقی از کشتتور که به دلیل دوری از مرکز استتتان (7

ست و به دلیل    می شتری در جریان ا سی کمتر به امکانات   کنند این نوع ادبی با تنوع و پویایی بی ستر مدرن و  د

سایل ارتباط جمعی و کتاب  شفاهی و بومی نقش تعیین خانهو ی  ای در پرورش فکری و عاطفکنندهها، ادبیات 

 پذیری کودکان و نوجوانان دارد.و جامعه

 ها وانهها، افس ها، قصه ها، مثلها، حکمتالمثلها، ضرب ها، تصنیف ها، ترانهادبیات شفاهی مجموعۀ الالیی 

ستان  شامل می چی سل دیگر منتقل          هایی را  سلی به ن شفاهی از فردی به فرد دیگر یا از ن صورت  شود که به 

 شود.می

ستتتنخی زیادش با زندگی و نیازها و    بودن با فرهنگ عامه و نزدیکی و هم    ادبیات شتتتفاهی به دلیل عجین    

ها از  ی رواج و جذبه دارد؛ اما تعدادی از آن    های ستتتنّ ها و گروه تمایالت مردم یک منطقه، در میان تمام طیف     

 ترند.نظر ماهیت و شیوۀ پرداخت با روحیه، تمایالت و سطح درک کودکان نزدیک

سطوره الالیی صه ها، حکایتها، ا ست که کودکان به آن گرایش زیادی دارند، از    ها از جمله آثاریها و ق ا

  ها نیز گرچه برای کودکاناند؛ اما همان الالییآفریده شده هاست که مختص کودکانمیان این گروه فقط الالیی

 ها بوده است.ساالن آنشده، در اصل بازتاب دردها، نیازها و تجربۀ زیست بزر ها خوانده میو آرامش آن

ها که ظاهراً  حتی الالیی»گوید: قزل ایاغ در توضتتیحاتش در مورد ادبیات عصتتر شتتفاهی در این مورد می 

بایستتت به تیمار نوزادان  ستتاالنی هم بود که میان بود، با توجه به متنشتتان عمالً در خدمت بزر برای نوزاد

:  1۸۱۲ )قزل ایاغ،« یافتندبپردازند و با خواندن این اشعار با صوت خوش به نوعی تسکین شخصی دست می       

۳۱.) 

های سنّی   ی کاملی برای گروهتوان مرزبندیابیم که اصوالً در حوزۀ ادبیات شفاهی نمی  با این توصیف درمی 

ادگی  کنندگی و س قائل شد؛ اما از بین انواع ادبیات شفاهی چند نوعی که نام برده شد، به لحاظ ماهیت سرگرم    

ه هایی هستند که توجه کودکان را ب ها، گونهبودن برای کودکان با توجه به تجربیات محدود آندرکبیان و قابل

تواند رشد معنوی کودکان و نوجوانان   های فرهنگی و ارزشی آن، می ظرفیتخود جلب کرده و در این مسیر،  

دهای  آورهای عامیانه و دستشود، قصهرا به دنبال داشته باشد. موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می
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 آن برای کودکان است.  

تی و  برای رشد تربی  های عامیانهخصوص قصه  . ادبیات کودکان و مشترکات آن با ادبیات شفاهی، به  ۳

 معنوی کودکان

ادبیات شفاهی و عامیانه اصوالً به طبقه و ردۀ سنّی خاصی تعلق ندارد. بنابراین، به شکل خاص برای گروه 

ها های خاص کودکان است که آنجا مطرح است، ویژگیچه در اینشود؛ اما آنخاص آفریده و بازآفرینی نمی

ستعد بهره  ضی از ا را م ضیحاتی کند. برای درک این ویژگیین انواع ادبی میگیری از بع در  ها الجرم به بیان تو

ستیم. ایمن در کتاب      سنّی او و به تبع آن، بیان تعاریفی از ادبیات کودک ه ضیات  ذری در گمورد کودک، متقا

 آورد: به این موضوع پرداخته است. وی در تعریف ادبیات کودک می ادبیات کودکان

یازها و امکانات کودکان و                  تعریف ادبیات کو  ما تفاوت بین ن دکان با تعریف ادبیات به معنای اعم تفاوتی ندارد؛ ا

سان کم        ساالن موجب می بزر  شد؛ چرا که برای ان شته با شتری وجود دا جربه به تشود که از ادبیات کودکان انتظار بی

 (.۲-۸: 1۸۵۲تر باشد )ایمن و خمارلو، تر و سازندهآید. لذا، باید عالیوجود می

 آورد:ها میایمن در ادامه در توصیف تفاوت

 ها عبارتند از:این تفاوت 

 محدودبودن تجربه کودکان )از لحاظ نوع، وسعت و میزان تجربه( -

 محدودیت زبان )محدودیت گنجینۀ لغات( -

 قت کنند(توانند از نظر فکری مدت زیادی در امری مثل خواندن داستان دمحدودیت زمان دقت )کودکان نمی -

 بودن در دریافت رویدادهای مختلف در یک زمان )همان(.ناتوان -

شد، حال آن     « ادبیات کودکان»واژۀ  ستقل در قرن هجدهم میالدی در متون ظاهر  صورت م که تا قبل از آن به 

والتی  حتوان جدا از تشد. استفادۀ مستقل از این واژه را در غرب نمی   هایی مینیز جسته و گریخته به آن اشاره  

سط متفکرانی چون     سی کرد که در نگرش به کودک و تو سو »برر به وجود آمده « ۲جان الک»و « 1ژان ژاک رو

شتتدن این دوران و بحث  شتتدن نگرش به کودک و دوران کودکی و ارزشتتمندشتتناختهاستتت. در واقع، عوض

شد به این آثار نیز به عنوانت ابز      سبب  شکل ممکن  رگذاری  اری مهم برای تأثیتأثیرگذاری بر کودکان، به هر 

سرنوشت ادبیات کودکان، خواه ناخواه با تعلیم و تربیت درهم آمیخت و ادبیات کودکان       شود. در نتیجه،  نگاه 

سبب   ها بود کهاش غلبه کرد و همین نظریههای ادبیشناختی آن بر ارزشای شد که وجه تربیتی و روانوسیله

                                                           
1 Jean-Jacques Rousseau  
2 John Locke  
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 (.۵۵: 1۸۱۲شود )قزل ایاغ، های زیباشناسی دیده نمیبر ارزش گرفتن تعاریفی شد که در آن تکیهشکل

قرن   ها ازای در جهت رشتتد روانی و تربیتی آناین نظریه یعنی توجه به ادبیات کودکان، به عنوان وستتیله

سو »هجدهم میالدی و با نظراتی که  در مورد دوران کودکی و اهمیت توجه   امیلدر کتاب خود، « ژان ژاک رو

یات             به کودک و  لب در ادب غا یات  مد و هنوز هم از نظر به وجود آ ئه کرد،  یاتش برای پرورش بهتر ارا تجرب

 کودک است.

سو نقل کرده:     ستمن در کتاب خود در این مورد از ژان ژاک رو سط     »پ شاخۀ نودمیدۀ یک درخت باید تو

طور هم باید  ود، همینباغبان و با اصول بسته شود تا فرم و شکل مطلوب بگیرد و متناسب با هدف تربیت ش       

 (.11۱: 1۲۳۳، 1)پستمن« کودکان و اطفال خردسال تحت تربیت قرار بگیرند

ساس این نظریه آن  هۀ  گیرد، وجساالن در اولویت قرار می چه در ادبیات کودکان برخالف ادبیات بزر برا

سیاری   است، نکته شناسی و تربیتی و معنوی آن   های روانشناختی آن نیست؛ بلکه جنبه  ادبی و زیبایی ای که ب

هد؛  دهای عامیانه را با مشخصاتی که دارد، در دستۀ مناسب برای کودکان و نوجوانان قرار می    ها و داستان قصه 

ها  بودن زبان آن است. همین ویژگی پیرایگی و عامیانههای عامیانۀ شفاهی، سادگی، بی  های قصه زیرا از ویژگی

 کند.ر میتکاهد و جنبۀ معنوی، تربیتی و آموزشی آن را پررنگها میاستاناز جنبۀ زیباشناختی و ادبی این د

 کند:گونه توصیف میجعفری قنواتی این ویژگی را به این

شفاهی که مورد توجه علمی قرار می » ست. این زمان همان زبان گفتاری مردم  ویژگی دیگر ادبیات  گیرد، زبان آن ا

ای که مردم در بازارها و گذرها از آن به عنوان وستتیلۀ ارتباط گفتند. زبان زندهاستتت که قدما به آن زبان اهل ستتوخ می

 (.۱۸: 1۸۳۱)جعفری قنواتی، « کننداستفاده می

جمال   چهاین ویژگی در آن دسته از متون شفاهی که به کتابت نیز درآمده، کامالً حفظ شده است. طبق آن    

 نویسد:  میرصادقی در معرفی پیشینۀ داستان می

شتتوند... ها و گاه افعال تکرار میبریده استتت. اغلب در آن واژهها ستتاده و کوتاه و گاه بریده)در این متون( جمله

رود، دور از ذهن و پیچیده نیستتت و در همان حدی استتت که مردم عادی هنگام تعبیرهای مجازی که در آن به کار می

 (.۲۱1: 1۸۱۱برند )میرصادقی، المثل به کار میوگو اغلب به صورت کنایه یا ضربگفت

صه  جدای از ویژگی شفاهی از جمله ق ست که آن را از   های عامیانه دارای ویژگیهای زبانی، ادبیات  هایی ا

 ها:کند؛ از جمله این ویژگیآثار مکتب و متمایز می

                                                           
1 Neil Postman  
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ست؛ مهم -1 شفاهی که آن را از آثار مکتوب متمایز می    مؤلف آن معلوم نی صۀ ادبیات  صی ، این  دکنترین خ

شخصی ندارد. نکتۀ دیگر این       شفاهی مؤلف م ست که هیچ یک از آثار ادبیات  ستین روایت ا ک اثر  گر یکه نخ

شناس   سینه    ماندن، الزاماً تنها روایتشفاهی با وجود نا شفاهی در روند نقل  ست؛ بلکه یک اثر  سینه   بهگر آن نی

شته،   چه با زمانش همتغییر کرده و آن های متمادی متناسب با روح زمانه دچار تحول شده و در دوره  خوانی دا

 اند. نوعی بازآفرینان ادبیات شفاهی بودهبازتابانده است. بنابراین، ناقالن آن به

سینه -۲ صورت             بهانتقال  سل دیگر به  سلی به ن شفاهی از ن شکل مکتوب، انتقال ادبیات  سینه؛ برخالف 

ی باعث شده در مورد اصالت روایت اختالف نظر پدید آید.   سینه است. این ویژگ  بهشفاهی یا به اصطالح سینه   

های گوناگون از جمله ستتن و شتتغل راوی و زمان روایت بستتتگی  اختالف روایت در متون شتتفاهی به مؤلفه

 دارد.

های ادبیات شتتفاهی ابهام در جغرافیای دقیق آن استتت؛ زیرا   ایهام در خاستتتگاه؛ یکی دیگر از ویژگی-۸

سیم  صورتی      یایی در دورههای جغرافبندیتق صورت گرفته، در  سهولت در امور حکومتی  های متأخر و برای 

 ود.  شای بسیار طوالنی دارد و در بسیاری از مناطق به شکل مشابه نقل میکه یک روایت شفاهی پیشنه

ستفاده -۵ شفاهی، کارکردهای اخالقی     ا صلی ادبیات  های تربیتی و عملی از این آثار؛ یکی از کارکردهای ا

صلی آن را می       صداخ ا ست. م شته و حتی امروز ا سیاری از آثار    توان در آموزهآن در گذ ست. ب های تربیتی دان

 اند.  گیری و تعلیم اخالقی خلق شدهشفاهی با هدف نتیجه

های سرگرمی آن است؛ اما در مورد    آموزش و سرگرمی؛ به طور کلی یکی از اهداف ادبیات و هنر جنبه -۵

شفاهی این م  ست. با این             ادبیات  سینۀ تودۀ مردم عادی ا صلی آن  ستر ا شتری دارد؛ زیرا ب ضوع اهمیت بی و

-۳۲: 1۸۳۱ها هدف آموزشی به صورت آشکار قابل تشخیص است )جعفری قنواتی،       وجود، در برخی از آن

۳۳.) 

 رسیم:های مذکور به سه مؤلفۀ کلی در مورد ادبیات شفاهی میبندی ویژگیدر جمع

 های متمادی و خرد جمعی.ی عامیانه شفاهی از معارف و تجربیات نسلهابرخورداری قصه-1

 شود.ای که روایت میها با روح زمانهسنخی محتوای قصههم-۲

های اخالقی، تربیتی، آموزشتتی و ستترگرمی که همین ستته مؤلفه،    کارکردهای ارزشتتمند آن در زمینه-۸

رشد و پرورش فرهنگی، اجتماعی و معنوی کودکان  های ادبی برای ترین گونهگونۀ ادبی را در زمرۀ مناسباین

 دهد. و نوجوانان قرار می



     111 ...     های عامیانه در انتقال میراث معنوی وهای قصهبررسی ظرفیت 

های عامیانه با  شتتود، قصتته های کلی فوخ که تمامی انواع ادبیات شتتفاهی را شتتامل می عالوه بر ویژگی

دهد که آن را برای کودکان و نوجوانان  های ستتاختاری و محتوایی خاص خود، مختصتتاتی را ارائه می ویژگی

یل  تفصتتها را بهاین ویژگی ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندنستتازد. قزل ایاغ در کتاب می مناستتب

 شود:وار نقل میجا فهرستتوضیح داده که در این

 های شفاهی معموالً کوتاهند و حرکتی سریع دارند.قصه-1

 اغلب طنزآمیزند و تقریباً همیشه پایان خوش دارند.-۲

گرایی به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی بر قصتتته حاکم استتتت، خوب و ها عدالتدر غالب آن-۸

 شود.گیرد و بدی مجازات میبرحق سرانجام پاداش می

 دادن امتحانی.رساندن کاری یا پسانجامشود؛ ولی نه بدون بهآرزوها برآوره می-۵

 کان هستند.دهندۀ بخش مهمی از میراث فرهنگی و معنوی جامعه به کودها انتقالقصهاین -۵

صه   مجموعۀ دریافت-۱ ستقیم کودک از این ق سبب می های غیرم شناخت بهتری از زندگی و    ها  شود به 

 های حاکم بر آن برسد.ها و ضدارزشارزش

صه کودک با مطالعۀ روایت-۳ شه های مختلف ق سانی     های همهای قومی اقوام و ملل دیگر به ری ستگی ان ب

 د.شوهای دیگر که شبیه فرهنگ او نیستند، احترام قایل میرهنگبرد و در عمق وجود خود برای فپی می

ند  تواپردازد که در زندگی روزمره نمیهای گوناگونی میها به کستتب تجربهکودک با مطالعه این قصتته-۳

،  ها، شادی و غم، شکست و پیروزیپنداری با قهرمانان این قصهذاتتجربۀ مستقیمی از آن داشته باشد و با هم

 نفرت و بسیاری دیگر از عواطف و احساسات انسانی را درک کند.عشق و 

صه یکی از ارزش-۱ صیت     گرایانۀ آنهای خیالها ارزشهای نهفته در این ق شخ ست که با  ها و عوامل  ها

 (.1۸۱-1۵1: 1۸۱۲دهد )قزل ایاغ، آور تخیل کودکان را پرورش میطبیعی و رویدادهای اعجاب

 

 ای عامیانة شفاهی برای کودکانههای گزینش قصهشرط. پیش۴

ها برای کودکان مناسب نیست؛ زیرا  های عامیانه ذکر شد، تمامی این قصههایی که برای قصهبا تمام ویژگی

ساختۀ تمامی گروه  ساب        این آثار بر صول ذهنیت جمعی به ح شکلی مح ست و به  های جامعه در گذر زمان ا

کند. بنابراین، در مواردی از درک و دریافت  الن را برآورده میسا آید و در اصل تمایالت و مقتضیات بزر   می

  هایشتتود. پس در هنگام گزینش قصتته هایی مخرب برای کودکان میفهمیرود و باعث کجکودکان فراتر می

 هایی را در نظر گرفت.شرطعامیانه شفاهی کودکان باید پیش
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  «های کودکان و نوجوانانیابی کتابهای ارزشمالک»ای با عنوان مقاله هفده مقاله دربارۀ کودکان  در کتاب  

شفاهی عامیانه و قصه  با توصیف قصه   عضی  پردازد که بهای بومی، به ارزیابی این آثار و بیان مواردی میهای 

 کند.از این آثار را برای کودکان نامناسب ارزیابی می

 شده در مقالۀ فوخ است:ای از موارد بیانمتن زیر خالصه

کند؛ از  ها را با باورهای کودکانه منطبق میهایی وجود دارد که آنهای عامیانه( ویژگیها )قصه ن قصه در ای

شوند   گویند، بدکاران مجازات میها آثار جادویی دارند، حیوانات سخن می ها در این قصه جمله: اشیا و پدیده 

ل  ها به قوۀ تخیکه این داستتتانتۀ دیگر اینها مثل خود کودکان در کانون قصتته قرار دارند. نکو قهرمانان قصتته

ها نکاتی وجود دارد که آن را برای کودکان      زند. با این وجود، در بعضتتتی از این داستتتتان    کودکان دامن می 

 سازد.نامناسب می

 از جمله:

ه  ها برگزید ک   هایی را برای آن همۀ عناصتتتر تخیلی برای کودکان قابل درک نیستتتتند. بنابراین، باید قصتتته            (1

 گرایی خود کودکان باشد.گرایی جادویی آن از جنس خیالیالخ

گیرد، حال این عناصر جادویی تا   ها از اعتقادات کهن سرچشمه می  جادو و عناصر جادویی در این قصه   (2

کند و نقش محوری ندارد و استتتتفاده از آن برای  کننده دارد، مشتتتکل قهرمان را حل میجایی که نقش کمک

تواند  دهد، نمیهایی که در آن عامل جادو هستۀ اصلی قصه را تشکیل می یست؛ اما قصه  آفرین نکودکان مشکل 

 برای کودکان توصیه شود.

هایی نستتبت به زنان، اقوام مختلف و معلوالن استتت، برای کودکان  داوریهایی که متضتتمن پیشقصتته (7

 مناسب نیست.

جا  وتصترف نابه حتوای اثر دخلها باید به شتکلی باشتد که در ستاخت و پرداخت و م   بازنویستی قصته   (4

هایی شتتود که  رفتن تمام ارزشهایی ممکن استتت ستتبب ازدستتتتصتترفوصتتورت نگیرد؛ زیرا چنین دخل

 آمده است.ها برای کودکان به شمار میضرورت استفاده از این قصه

ی  هاستتت. بازنویستت ای، جذاب و اصتتیل آنها زبان ستتاده، محاورههای واالی این قصتتهیکی از ارزش (3

ها نیستتت، اثر را از  های طوالنی که در ماهیت این قصتتههای قومی در قالب زبانی تصتتنعی با توصتتیفقصتته

 (.1۸۵: 1۸۳۸کند )سهراب، های خود دور میارزش

آفرین  هایی هستند که از موارد مشکل  های عامیانۀ مناسب کودکان، قصه  بنابر توصیف موارد ذکرشده، قصه   
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 دور باشند.فوخ به

 های عامیانة قومیاع قصه. انو۵

 شود:به چهار دسته تقسیم می نورتونهای عامیانۀ قومی براساس کتاب قصه

ستانی آن؛ از شخصیت گرفته تا        قصه  ای:های تکرارشونده یا زنجیره .  قصه 1. ۵ هایی است که عناصر دا

ای  اهمیت تکرارهای فزایندهوگو به طور منظم تکرار شود تا به سرانجام برسد. در واقع، ماجرای قصه به     گفت

 شود، نیست.که به نقطۀ اوج منتهی می

صه ۲. ۵ صه (: 1های حیوانی )فابل. ق شکیل می     ق صلی آن را حیوانات ت ست که قهرمانان ا دهند و هایی ا

شخصیت و کنش      که نمایشپیش از آن ستند از ابعاد  شد، نمادهایی ه های  ها و واکنشدهندۀ زندگی حیوانی با

 ها حیوانات رفتار و زبانی انسانی دارند.واقع، در این قصه انسانی. در

صه ۳. ۵ شگفت . ق صه  انگیز یا جن و پری:های  شگفت  ق ست که ماجرای آن  ست و معموالً   هایی ا انگیز ا

ها  شتتود. دو عنصتتر خیلی مهم در این قصتته در آن از عوامل و موجودات و اشتتیای فراطبیعی بهره گرفته می

 ت.ماجراجویی و عشق اس

ای یا  توانند به ماجراهای حماسی و پهلوانی بپردازد و گاه اسطوره  انگیز و ماجرایی گاه میهای شگفت قصه 

 آید. های قومی به شمار میترین قصهها محبوبطنزآمیز است. این قصه

ها عوامل، نهادها و هایی استتت که در آنهای قومی قصتتهالگوی غالب در قصتته های واقعی:. قصدده۴. ۵

ها واقعی هستتند؛ نه به آن معنی که   وادث غیرواقعی و فراواقعی نقش دارد؛ ولی بخش کوچکی از این قصته ح

 (.1۸۵-1۸۱: 1۸۱۲اند؛ بلکه قابل وقوع هستند )قزل ایاغ، حتماً روی داده

صه   صه از ق ستان    با این مقدمه، دو ق سی ستان کرمان و  ه  ان کوبلوچست های عامیانه و بومی مناطق دورافتادۀ ا

هنوز زنده است و چه بسا تا چند سال آینده در هجوم و سلطۀ وسایل ارتباط جمعی از بین برود، روایت شده  

 های فرهنگی، تربیتی و معنوی این آثار داریم.و با بررسی ساختار و محتوای آن سعی در معرفی ظرفیت

صه  ست از داده    ق سیار کوچکی ا سی در این پژوهش، بخش ب دو پژوهش میدانی که به های هایی مورد برر

ستان               سی ستان  ستان مهر شهر ستان ریگان کرمان و  شهر ستان انجام گرفته و به دو  شکل جداگانه در  وبلوچ

 نامۀ ارزشمند در زمینۀ ثبت و ضبط فرهنگ و ادبیات عامه در این دو ناحیه تبدیل شده است.پایان

 انوبلوچستتان مهرستان سیستانبرگرفته از ادبیات شفاهی شهرس« سه گاو متحد»قصۀ اول: قصۀ 

 برگرفته از ادبیات شفاهی شهرستان ریگان استان کرمان« پاطی پاطلک»قصۀ دوم: قصۀ 
                                                           

1 Fable  
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 . سه گاو متحد1. ۴. ۵

دیگر متحد بودند و پیمان دوستتتی بستتته بودند. یکی از آن  کردند و با همستته گاو در جنگلی زندگی می

سرخ  س     گاوها،  سومی هم  سیاه و  سه گاو مدت رنگ و دیگری  صحرا و  پیدرنگ بود. این  ها در کنار هم در 

چریدند و در مقابل حیوانات وحشتتتی و درندۀ جنگل با هم متحد بودند. با اتحاد در مقابل حیوانات  بیابان می

ها کرد به آندادند. هیچ حیوانی جرأت نمیکشتتتند یا فراری میها را میکردند، و آنوحشتتی از خود دفاع می

د. روزی، روباه نزد شتتیر آمد و گفت دوستتت عزیز و ستترورم! چرا من و تو از گرستتنگی رنج    نزدیک شتتو

سه گاو چاخ   می شیم؟ در نزدیکی این جنگل  ست، بیا برویم من و تو دوتایی، آن ک شکار کنیم و وچله ه  ها را 

ان  هیچ حیو ای و از جریان این ستتته گاو بی خبری.که تو خیلی ستتتادهبخوریم. شتتتیر به روباه گفت مثل این

ها حمله کرده، ای که تا به حال به آنتواند به این ستته گاو نزدیک شتتود؛ چون هر حیوان درنده ای نمیدرنده

ست؛ ولی ما باید با فکر و        تایی با هم او را از پا درآوردهسه  ست ا شما در سخن  شیر گفت: این  اند. روباه به 

و بخوریم. شیر از روباه پرسید که چگونه؟ روباه گفت: ما باید    ها را شکار کنیم  ها حمله کنیم و آنتدبیر به آن

گ  ها جندیگر جدا کنیم و میان آنها را با سیاست و تدبیر از هم  ها را به هم بزنیم و آناول اتحاد و دوستی آن 

به اهداف خود برستتتیم. شتتتیر گفت: چه     و اختالف بیندازیم. آن وقت می   ها اختالف   طوری میان آن توانیم 

ن  یا من و تو نزد گاو     بی با اجرای نقشتتته   دازیم؟ روباه گفت ب ها را از   ای که من در ذهنم دارم، آن ها برویم و 

ها است. شیر و روباه نزد گاوها رفتند،   دیگر تنها راه شکارکردن آن ها از همدیگر جدا کنیم؛ چون جدایی آنهم

صله گرفته     سفید برای چرا از دو گاو دیگر فا ستانش     در آن لحظه گاو  شیر و روباه نزد دو بود و متوجه آمدن 

سپید را چرا با خودتان           سرخ رفتند و به آن دو گاو گفتند که آن گاو  سیاه و  شیر و روباه پیش دو گاو  شد.  ن

های خودمان  گوید. من و شتتیر با گوشراه و ناستتزا میهمراه کرده اید. این گاو هر روز به شتتما دو تا بدوبی

آید و شایستۀ همراهی شما نیست و همراهی و بودن     که رنگ سپید او اصالً به گاوها نمی  ایم و دوم اینشنیده 

کاهد. روباه و شیر با این تدبیر و سیاست، میان آن سه گاو اختالف انداختند. پس       او با شما از ارزش شما می  

سپید را از خود رماندند و به او گفتند که ما تو را      سرخ، گاو  سیاه و   کنیم؛ چونبا خود همراه نمیاز آن، گاو 

 ها گوش ندادند وگفت، آنتو هم بدگو هستی و هم رنگ تو زشت است. گاو سپید هرچه از پیمان و دوستی      

شان از آن    او را وادار کردند که از آن سپید با حالتی گریان و پری شود. پس از قطع رابطه، گاو  زور ها بهها جدا 

که از چشم دوستان پنهان شد،     وری که از دید دوستانش دور ماند، همین جدا شد و به جایی دیگر رفت؛ به ط 

شتتیر و روباه فرصتتت را برای شتتکار گاو ستتپید مناستتب دانستتتند و فوراً به او حمله کردند و او را دریدند و 
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  دیگر جداخوردند. بعد از چند روز، میان دو گاو ستترخ و ستتیاه، اختالف انداختند و این دو گاو را هم از یک

 (.1۱1-1۱۲: 1۸۱۲کردند و شکار کردند و خوردند )محمودزائی، 

 . نوع قصه1 1. ۴. ۵

 های حیوانی است.قصه از نوع قصه

 های کودکانخوانی قصه با محدودیت. میزانی هم۲. 1. ۴. ۵

 کاررفته برای کودکان مناسب است.زبان قصه عامیانه است و به دلیل محدودبودن دایرۀ لغات به-

و  که دقتتواند در یک جلستتته بدون اینطلبد و کودک میبودن، تمرکز زیادی نمییل کوتاهقصتتته به دل-

 تمرکزش را از دست بدهد، به داستان گوش فرادهد.

 روایت قصه خطی است و چون رویدادهای قصه محدود است، کامالً برای کودکان قابل فهم است.-

 صههای معنوی و تربیتی قها و پیام. ویژگی۳. 1. ۴. ۵

ضدقهرمانان         - سه گاو( و  ستقیم و با ارتباط برقرار کردن با کنش قهرمانان ) صه به طور غیرم پیام تربیتی ق

 شود.ها بیان می)شیر و روباه( و نتیجۀ حاصل از این کنش

 های عامیانه که طنزآمیز است و پایان خوش دارد، دارای پایانی تراژیک است.  قصه برخالف بیشتر قصه-

صه - ساده دلی در جامعه و هم، حفظ اتحاد و همپیام های ق لوحی و تفرقه و نوعان و وفای به پیمان و نفی 

 اختالف است.

یابد که تجربۀ مستتتقیم آن بستتیار مخرب استتت. او  کودک با شتتنیدن این قصتته به تجربیاتی دستتت می -

در  یرمستقیم، لزوم هشیاریای الزاماً خیرخواهانه نیست. بنابراین، به طور غیابد که هر نصحیت و مشاورهدرمی

 شود. شناخت دوست و دشمن به کودکان گوشزد می

 . پاطی پاطلک۲. ۴. ۵

کرد. همستتر پیرمرد بر اثر بیماری العالجی که  در روزگاران قدیم پیرمردی در شتتهری کوچک زندگی می

ز مر  مادرش  داشتتت، از دنیا رفت. پیرمرد دختر خردستتالی به نام پاطی پاطلک داشتتت. پاطی پاطلک بعد ا 

بستتیار افستترده و اندوهگین شتتده بود. پیرمرد تصتتمیم گرفت دوباره زن بگیرد تا پاطی پاطلک کمبود مادر را  

احستتاس نکند؛ اما زنی که پیرمرد گرفت، بستتیار بداخالخ بود. او بعد از مدتی دختری به دنیا آورد. نامادری   

سیار م       شت و به او ب ست دا سیار دو ار  کرد؛ اما با پاطی پاطلک خیلی بدرفتحبت میپاطی پاطلک دخترش را ب

ست که هر روز پنبۀ زیادی   داد. او از پاطی پاطلک میفرسا را به او می بود و تمام کارهای سخت و طاقت  خوا

شد، هیزم جمع کند و برای این    سد، آب از چاه بک ضی نکند، دختر خودش را هم همراه     بری شوهرش اعترا که 
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تو هیچ کار نکن و بگذار تمام کارها را پاطی پاطلک انجام  »گفت: ما به دخترش میفرستتتاد؛ اپاطی پاطلک می

 «.دهد

شمزه همراه دختر خودش می نامادری پاطی پاطلک خرما و خوراکی کرد؛ اما به پاطی پاطلک فقط  های خو

ک  طی پاطلتر بود. به همین دلیل، نامادری از پاداد. پاطی پاطلک از خواهرش خوشگل یک تکه نان خشک می 

شت و گفت:  خیلی بدش می شب باید این پنبه »آمد. روزی نامادری پنبۀ زیادی جلو پاطی پاطلک گذا ها را  تا 

 «.بریسی

ها را با خود برد. پاطی  پاطی پاطلک مشتتغول ریستتیدن شتتد، ناگهان باد شتتدیدی وزید و مقداری از پنبه  

ها را درون چاهی انداخت. پاطی پاطلک خود را به چاه          ها دوید. باد پنبه    پاطلک از ترس نامادری به دنبال پنبه       

سیار تاریک بود. پاطی پاطلک از ترس این     ساند. چاه قدیمی و ترسناک بود. درون چاه ب اش  که مبادا نامادریر

ها کم شده، او را کتک زند، به درون چاه رفت. چاه قدیمی بود و از باال تا پایین پله داشت. پاطی  که پنبهاز این

 «.بخوری، بخوری، بوی آدمیزاد میاد»گوید: طلک وقتی که به ته چاه رسید، دیوی را دید که میپا

های مرا درون این چاه انداخته استتتت. اگر      باد مقداری از پنبه   »لرزید، گفت:   پاطی پاطلک که از ترس می    

 «.رومها را به من بدهی، زود میآن

 «.خورمدهم و تو را نمیهایت را میا انجام دهی، پنبهاگر تمام کارهای مر»دیو به پاطی پاطلک گفت: 

اش را که ته چاه  های ناشتتور دیو را شتتستتت. خانههای کثیف و لباسپاطی پاطلک قبول کرد و تمام ظرف

شمزه  شد و     بود، تمیز جارو زد و غذای خو ضی  سیار را ای هم برای دیو پخت. دیو از این کار پاطی پاطلک ب

وقتی که از چاه باال رفتی، من هرچه تو را      »ن، یک جفت کفش زیبا به او داد و گفت:      هایش را و همچنی پنبه 

 «.صدا زدم، پشت سرت را نگاه نکن و فقط به ماه توی آسمان نگاه کن

 «پاطی پاطلک! پاطی پاطلک!»پاطی پاطلک از چاه باال رفت. دیو هرچه گفت: 

گام یک ماه زیبا بر پیشتتانی پاطی پاطلک ستتبز شتتد.  پاطی پاطلک جوابی نداد و به ماه نگاه کرد در این هن

. پاطی پاطلک  شدها بسیار زیبا و نورانی میپاطی پاطلک زیباتر از قبل شد. ماه روی پیشانی پاطی پاطلک شب

که ری همینشد. نامادوقتی که به خانه برگشت، شب شده بود و در شب زیبایی پاطی پاطلک بیشتر نمایان می   

قدر خوشگل و نورانی شدی؟  حیا تا االن کجا بودی؟ چرا اینای دختر مسخرۀ بی»د، گفت: پاطی پاطلک را دی

 «.هرکاری کردی، یاد دختر من هم بده تا او هم مثل تو خوشگل شود

اش تعریف کرد. روز بعد نامادری مقداری پنبه به دخترش داد و پاطی پاطلک تمام جریان را برای نامادری      
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 «. را درون همان چاهی که پاطی پاطلک نشانی داده، بینداز هابرو این پنبه»گفت: 

ها به ها را داخل چاه انداخت و به بهانۀ آوردن آنها را برداشتتت و به طرف همان چاه رفت. پنبهدختر پنبه

 «.بخوری، بخوری، بوی آدمیزاد میاد»درون چاه رفت. دیوی که درون چاه خوابیده بود، گفت: 

 «.امهایم آمدهجا آورده، دنبال پنبههای مرا اینباد پنبه»دختر گفت: 

 «.دهمهایت را میاگر تمام کارهای مرا انجام دهی، پنبه»دیو گفت: 

  کنم، حاال بیام کارهای تو را    من خونۀ خودمان کار نمی   »کاره بود، در دلش گفت:   دختر که خیلی تنبل و بی  

 «.انجام دهم

شود، کارهای دیو را انجام داد؛ اما تمام کارها را    زیبا و ماه که مثل پاطی پاطلکولی دختر برای این شانی  پی

سر رد کرد. ظرف  شست، خانه را تمیز جارو نکرد و یک خشت در دیگ انداخت و     ها و لباساز  ها را تمیز ن

تر های طالی دیو مقداری طال هم دزدید. دیو که از تمام کارهای دخبه عنوان غذا برای دیو گذاشت و از کوزه

ا  کنم، برگرد و جواب مروقتی که از چاه بیرون رفتی، تو را صتتدا می»ها را به او داد و گفت: خبر داشتتت، پنبه

 «.بده

که دختر برگشتتت و به دیو نگاه کرد، یک شتتاخ بزر  بر  دختر از چاه باال رفت. دیو او را صتتدا زد. همین

شانی  شد. دختر که فکر می   پی سبز  شده ا   اش  سیار زیبا  و را  که مادرش است، به طرف خانه دوید. همین کرد ب

 «کند؟کار میات چهای؟ این شاخ در پیشانیقدر زشت شدهچرا این»دید، فریاد زد: 

بریده! چرا دختر من مثل تو زیبا نشتتتد؟ تو به ما کلک        گیس»نامادری پاطی پاطلک را صتتتدا زد و گفت:       

 «.زدی

کرد. چند ستتاعت بعد که به ستتراغ او رفت، دید که تمام    چالی زندانینامادری پاطی پاطلک را در ستتیاه

شن کرده بود. نامادری که فهمید           سیاه  شانی پاطی پاطلک همه جا را رو ست. ماه روی پی شده ا شن  چال رو

ای به او داد تا از سر جو آب بیاورد. شب بود و   ترسد، او را بیرون آورد و بنکه چال نمیپاطی پاطلک در سیاه 

شانی پاطی پاطلک می اما ماه  همه جا تاریک؛ سر       پی شن کرده بود. پاطی پاطلک به  شید و همه جا را رو درخ

سید، بنکه  سب    جو ر شاه که از ا سر پا سر جو آورد تا      سواری برمی اش را از آب پر کرد. پ سبش را به  گشت، ا

 «اسم تو چیست؟ دختر چه کسی هستی؟»آب بخورد، دختری زیبا را دید به طرف او رفت. گفت: 

پاطی پاطلک جواب او را نداد و ظرف آب را برداشت و رفت. پسر پادشاه به دنبال او رفت. پاطی پاطلک     

  هایی که دیو به او داده بود، از پایش کنده شد. پاطی که بسیار ترسیده بود، شروع به دویدن کرد. یکی از کفش   

و هرچه اطراف را گشت، پاطی پاطلک   سرعت به خانه رساند. پسر پادشاه کفش را برداشت      پاطلک خود را به
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 «.خواهم ازدواج کنممن می»را ندید. پسر پادشاه نزد پدرش آمد و گفت: 

 «دختر کدام پادشاه یا وزیر را برایت خواستگاری کنم؟»پادشاه خوشحال شد و گفت: 

 «.من همسر خود را انتخاب کردم؛ اما از او نشانی جز این کفش سفید ندارم»پسر گفت: 

عد پادشاه دستور داد تا همۀ مردم دخترهایشان را به صف کنند تا پسر پادشاه یکی را به عنوان همسر  روز ب

که مبادا پاطی پاطلک انتخاب شتود، او را در یک تنور زندانی کرد و ستنگی    انتخاب کند. نامادری از ترس این

سر دخترش را هرچه می     سی  شاخ روی  شت. نامادری  شد   وباره درمیبرید، دمنی روی تنور گذا آمد. مجبور 

شاه           سر پاد شهر برد. پ شود و دختر خود را درون صف دختران  ستمالی محکم ببندد تا معلوم ن روی آن را با د

شید، اندازه نبود. نامادری جلو آمد و گفت:   این کفش اندازۀ پای دختر من  »کفش را به پای هر کس که می پو

 «.شودمی

ن هرچه تالش کرد کفش برای دخترش تنگ بود. پستتر پادشتتاه کفش را  اما کفش به پای دختر او نرفت. ز

 خواندند:که خواست برود، صدای چند پسربچه را شنید که میاز زن گرفت و همین

 

 منی روی تنورهسنگ سی پاطی پاطلک توی تنوره

 منی روی تنورهسنگ سی پاطی پاطلک توی تنوره

 

ی تنور بردارند. پسر پادشاه پاطی پاطلک را در تنور دید که لنگ    پسر پادشاه دستور داد که سنگ را از رو     

 «.گردماین همان دختری است که من دنبالش می»همان کفش به پایش است و به پدرش گفت: 

شاه گفت:           سر پاد سی را مهیا کنند. پاطی پاطلک دختر مهربانی بود و به پ ساط عرو ستور داد ب شاه د با  »پاد

ام در عروستتی   بستتیار اذیت کرده استتت؛ اما او را مجازات نکنید و اجازه دهید خانواده  ام مرا که نامادریاین

 «.شرکت کنند

پادشاه برای پسرش و پاطی پاطلک عروسی باشکوهی گرفت که هفت شب و هفت روز به طول انجامید.       

 (.۵۵۱-۵۵۱: 1۸۱۲از آن به بعد، پاطی پاطلک در قصر پادشاه با خوبی و خوشی زندگی کرد )دهقانیان، 

 . نوع قصه1. ۲. ۴. ۵

 انگیز و جن و پری است.های شگفتقصه از نوع قصه

 های کودکانخوانی قصه با محدودیت. میزان هم۲. ۲. ۴. ۵
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هایی از گویش محلی استتت و فهم آن برای گویشتتوران محلی و حتی قصتته به زبان عامیانه همراه با رگه-

 دیگران بسیار ساده است.

حوادث جذاب و ستتحرانگیز داستتتان باعث ایجاد جذبه و تمرکز کودکان در هنگام  قصتته کوتاه استتت و -

 شود.شنیدن می

 روایت قصه خطی است و چون رویدادهای قصه محدود است، کامالً برای کودکان قابل فهم است.-

 های معنوی و تربیتی قصهها و پیام. ویژگی۳. ۲. ۴. ۵

ستان   - صه از نوع دا س گرایانههای خیالق صیت   ای ا شخ های فراواقعی )دیو(، رویدادهای تخیلی؛  ت که با 

چون سبزشدن ماه بر پیشانی پاطی پاطلک و سبزشدن شاخ بر پیشانی خواهرش باعث پرورش تخیل کودکان          

 شود.می

 کننده است.نگیز و جذابش بسیار سرگرماداستان با روند محرک و خیال-

ستقیم بیان    پیام- صه به طور غیرم س شود. پاطی پاطلک نتیجۀ خوش میهای تربیتی ق شی و  ختطینتی،  کو

صتتتداقتش هم کند و نامادری بدجنس و خواهر تنبل و بیخوبی دریافت مینجابت و صتتتداقت خودش را به

مال خود را می   جۀ اع له              نتی مامی حی جۀ عکس دارد و ت بدجنس، نتی مادری  نا نۀ  ثا مل خبی ند. هر ع هایش   بین

ست بردارد و شود که پاطی پاطلک از خوش یثانۀ نامادری باعث نمیشود؛ اما اعمال خب برآب مینقش  طینتی د

 بخشد.در نهایت، نامادری و خواهرش را می

ای دارد و هر کستتی نتیجۀ عمل یابد که هر عملی نتیجهکودک در این داستتتان به طور غیرمستتتقیم درمی-

اول خودش رفتاری درستتت و اخالقی  خواهد عاقبتی خوش داشتتته باشتتد، باید  بیند. پس اگر میخود را می

 سلیم داشته باشد.

ستان    - شبیه دا ستان از لحاظ فرم و محتوا کامالً  سیندرال و گرایانهانگیز و خیالهای اعجاباین دا  ای چون 

سیاری از موازین فرهنگی با فرهنگ ما       ست که با وجود جذابیتی که برای کودکان دارند، از نظر ب سفیدبرفی ا

هایی چون داستان پاطی پاطلک که در عین جذابیت، هیچ تضاد فرهنگی با جامعه    ابراین، داستان ناسازگارند. بن 

ما ندارند، از طرفی خود حامل مفاهیم فرهنگی و معنوی بومی برگرفته از باورهای دینی و ستتتنتی چون حیا،           

 اشد.  های وارداتی و غربی بگزین مناسبی برای قصهتواند جایکوشی است، مینجابت و سخت

 گیری. نتیجه۶

سیاری              سترده و در ب سیار گ سل جدید به جهانی ب سایل ارتباط جمعی، ن سلطۀ و صر به دلیل  در دورۀ معا

های معنوی و فرهنگی  ها و میراث فرهنگی جامعه، پرتاب شتتده و ارتباطش با ریشتتهها متناقض با ارزشزمینه
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 ترین سطح رسیده است.خود به پایین

شتر بر جنبه   ادبیات بزر  ادبیات کودک برخالف- شناختی تکیه دارد، به مب سال که بی انی  های ادبی و زیبا

های  اش رشد روانی، اخالقی و معنوی کودکان است، بنابراین، قصه   پردازد و بیشتر وظیفه تربیتی و اخالقی می

خرد جمعی و های متمادی و عامیانۀ شتتفاهی به دلیل ستتادگی زبان و برخورداری از معارف و تجربیات نستتل

قال            ها برای انت مدترین ابزار کارآ های اخالقی، تربیتی و آموزش و ستتترگرمی آن یکی از  کارکرد همچنین، 

 آید.های معنوی جامعه به کودکان به حساب میهای اخالقی و تربیتی و ارزشآموزه

ام  برستتاختۀ تمهای عامیانه برای کودکان مناستتب نیستتت؛ زیرا این نوع ادبیات با این وجود، تمامی قصتته-

کند، پس در ستتاالن را برآورده میهای جامعه در گذر زمان استتت و بیشتتتر تمایالت و متقضتتیات بزر گروه

شتتتود. بر این  ها می هایی مخرب برای آن رود و باعث کج فهمی  مواردی از درک و دریافت کودکان فراتر می   

 هایی را در نظر گرفت.شرطشهای عامیانۀ شفاهی برای کودکان پیاساس، باید در گزینش قصه

صه ترین جنبهیکی از مهم- ست که گرایش   های بازآفرینی و ترویج ق های عامیانۀ جذاب و تأثیرگذار این ا

صه  شده و ارزش  کودکان به ق سازگار با فرهنگ بومی، کم  های فرهنگی و معنوی مورد پذیرش  های وارداتی نا

 شود.جامعه از این طریق به کودکان منتقل می

 

 نامه کتاب
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 دوست و پیوند آن با مفهوم دعاسرودۀ مصطفی رحمان های نیایشترانهشناختی مجموعة بررسی زیبایی
 

 1فاطمه غالمی

 چکیده

های ارتباط و شناسایی آفریدگار هستی ترین راهیکی از آشناترین و در عین حال، ساده

تی ار روحی و تربیتواند آثدعا است. دعا پیوندی عمیق و درونی با آفریننده است که می

اً نگرفتن فطرت خداجویشان از عالم معنا، ذاتفراوانی داشته باشد. کودکان به سبب فاصله

در برقراری این رابطه تواناترند. کودکی دوران پیوند با دنیای شیرین شعر و ترانه نیز 

 کاست. در دنیای کنونی، شعر و داستان نقش کاربردی در آموزش و نیز تغییر رفتار کود

دوست سرودۀ مصطفی رحمان های نیایشترانهجلدی کند. مجموعۀ دهایفا می

گیرد که از نظر شکل، موسیقی، زبان و محتوا با ای را در بر میهای کودکانهمناجات

شناختی هایی همراه است. نوشتار حاضر کوشیده است با بررسی زیبایینوآوری

دهد در ها نشان میرا تبیین کند. یافته اههای این مجموعه برخی از این ویژگیسروده

های طبیعی، تنوع مضامین، گریز از حوزۀ معنایی استفاده از مفاهیم مربوط به پدیده

هاست. در حوزۀ زبان های این ترانهها، ایجاد حس امیدواری و رحمت از شاخصهکلیشه

ه نفوذ تقیم و ضمنی ککارگیری بیان غیرمسنیز باید به مواردی از این دست اشاره کرد: به

کند، تنوع موسیقی متناسب با مضمون شعر همراه با القای حس کالم را بیشتر می

ر هایی نظیشادمانگی و شور، سادگی زبان و سبک محاوره، استفاده از آواها، کاربرد آرایه

 ترین برجستگیتوان مهمآرایی و تکرار. در مجموع، میآمیزی، تضاد، واجتشخیص، حس

ای، داللت ضمنی و پنهان کالم و کاربرد مفاهیم متنوع همراه ها را بیان غیرکلیشهرانهاین ت

 مایۀ نیایش و دعا دانست.   دادن ذهن کودک به درونگونی موسیقی برای سوخبا گونه

 دوستهای نیایش، ساختار، محتوا، مصطفی رحمان: ترانههاکلیدواژه

 . مقدمه1

دینی   کند. در بیان مفاهیمو نیز تغییر رفتار کودک ایفا میتعلیم کاربردی در داستتتان نقش  و مروزه شتتعرا

ر های عبادی در بیشتتتدعا یکی از جلوه استتت. ویژه ادبیاتزبان هنر و بهراهکارها، استتتفاده از  بهترین یکی از

شناترین راه  ها وآیین ملموس   بدون پاسخ  پیوندی عمیق و باطنی با آفریننده که حتی ؛های ارتباط با خداست آ

نب    جا ند          ویآنی از  خداو با  باط  کان در برقراری ارت تایج عمیق روحی، روانی و تربیتی فراوان دارد. کود ، ن

، زبان گویای    ها و ملکوت فاصتتتله نگرفته و روح آن    چندان از عالم معنا    ها زیرا فطرت و نهاد آن  ؛تواناترند  
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 معرفت کردگار است.

ستم، پژوهش  از شناخت و ارتباط با خداوند   را  او کودک و معنویت و توانایی ۀهایی رابطاواخر قرن بی در 

 .به اثبات رسانیده است

ست توانایی عظیم دینی بالقوه در خردساالنِ  سوفیا کاوالتی از پژوهش   کجایی ره گران مجرب در این زمینه معتقد ا

رد از خود بپرستتتم آیا پیوندی مرموز، کودک  این پتانستتتیل به حدی قوی استتتت که مرا وادار ک       ،وجود دارد. در واقع

 .(۸۳ :1۸۳۱ژوبرت، به نقل از ) کند؟خردسال را به خدا متصل می

از جمله  ؛ استتتتشتتتده انجام در کودکان  مفهوم اجابت دعا و مراحل تحولی آن ۀدربار نیز هاییپژوهش  

ست   :  1۱۱۵ گلدمن،« )آورندساب می ای اثربخش و مفید به حها عبادت و دعا را به گونهبچه»گلدمن معتقد ا

سوی به  1۲۲ سب نقل از مو شتر پژوهش . (۳: 1۸۱۲، ن ستی و لزوم بر باره شده در این ی انجامهابی  بینۀ رابط ه

سی کرده   کرده کیدأکودک و خدا ت ستی آن را برر اط  ه ارتبا. دعا به عنوان یکی از نمودهای عبادت و راندو چی

 توجه است. و پرورش شخصیت در کودک نیز مورد های تربیتیکی از راه و با خالق

س  سی، توجه        زیبایی ۀلأدر تربیت دینی کودکان به م سا صر ا سی به عنوان یک عن ست  شده شنا به عنوان   ؛ا

هرگونه اثر تربیتی در قالب رفتار، کالم، الگو،      راشتتتناستتتی در تربیت   هدف از عنصتتتر زیبایی  نمونه، کریمی  

صیحت، تجربه و آموزش  شین بدل  و دارای ای زیبا پردهشکل  به  تواندکه می داندمی ن صاویری دلن ود. در ش  ت

 ؛هد بودثر نخواؤها نه تنها مها و نصیحت ترین رفتارها و پیامترین و درست ترین، حقیقیمهم ،غیر این صورت 

ساعد می بلکه زمینه   شناختی روانۀ ب(. از جن۱۳: 1۸۳۵ کریمی،کند )های کار تربیتی در مراحل بعدی را نیز نام

ر  شخصیت اوست و نوعی تربیت شخصیتی به شما       سازندگی بخشی و  موجب هویت ،کودک دینیِ تربیتِ نیز،

  زادهکشید )شکرا)   های جهان را به تصویر گرفت و هم زیباییهای زیبا بهرهرود که در آن باید هم از شیوه می

سنین مختلف    ومل کبا توجه به مراحل رشد و تکا  .(1۸۱: 1۸۱1بخت، خوشو  شت که در  دک باید در نظر دا

ست و توانایی درک         میاین مفاهیم چگونه به او منتقل سیده ا شناختی نر شد  شود. زمانی که کودک هنوز به ر

شیوه  ،مفاهیم انتزاعی را ندارد ست   هایی بهرهباید از مفاهیم و  ست » ؛جست که برای او قابل درک و فهم ا فاده  ا

نتیجه خواهد بود و چه بستتا ای، در برانگیزش کودک برای ارتباط با خدواند بین کلیشتتهها و مضتتامیاز روش

نظران حوزۀ ادبیات کودک نیز برای این  از سوی دیگر، صاحب. (1۵۵)همان: « آثار تربیتی معکوس داشته باشد

برای ادبیات  ( 1۸۳۵خورد؛ از جمله پوالدی )شتتمارند که با بحث تربیت دینی پیوند میهنر کارکردهایی برمی

یات  ورد ادبآترین دستتتاستتت و مهمشتتناختی در نظر گرفتهکودک ستته نقش مهم معرفتی، عقیدتی و زیبایی

سخ    شناسی، انتقال ارزش  کودک را رشد ذوخ زیبایی  های اجتماعی و اخالقی، رشد عواطف و تفکر کودک، پا
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 .داندن فرهنگ و دانش بشری به کودک میدانشناختی وی و باالتر از همه شناسبه نیازهای رشدی و روان

شعر  تربیت دینی مقولۀ دربارۀ  ست شده  های متعددی انجام کنون پژوهش کودک تادر  نۀ  ویژه در زمیبه، ا

نامۀ کارشناسی    ( در قالب پایان1۸۱۵آثاری را برشمرد. زارع ) توان خداشناسی در ادبیات کودک و نوجوان می  

سیب     سی آ شد، به برر سانۀ   ار سی    شگردهای  شنا شنا سی،    برگزیدۀ هایکتاب در خدا شنا شتاد   دهۀ در خدا ه

شاعران خداوند را از             سندگان و  شتر نوی سیده که بی شعر به این نتیجه ر ستان و  پرداخته و با واکاوی متون دا

دوستتت های نیایش مصتتطفی رحماناند. در این پژوهش به مجموعۀ ترانهطریق طبیعت به کودک شتتناستتانده

ست.    پرداخته ن سی راه  (1۸۱1) بختخوشو  زادهشکرا) شده ا سی در کتاب   به برر شنا شعر  های خدا های 

( با توجه به 1۸۳۱-1۸۳۳شتتده در فواصتتلچاپ) ی این پژوهشاند. تحلیل شتتعرهاکودک و نوجوان پرداخته

 و او شتتناستتی، هدایت تکوینی، بازگشتتت همۀ موجودات به ستتویها، زیباییچهار مقولۀ تجلی خدا در پدیده

ای به بررستتتی معنویت و کودکی    در مقاله   حجوانیهمچنین،  استتتت. گرفته  موجودات انجام تستتتبیح همۀ  

ن اگر بر جوهرۀ دی» نویسد: داند. او میتعامل معنوی با کودک می ۀوی ادبیات و هنر را برترین شیو  .پردازدمی

:  1۸۳۳ی، حجوان) «برای این آشنایی است   ترین زمانیعنی ایمان و تجربۀ دینی تکیه کنیم، سن کودکی مناسب  

1۱.) 

نسب   منؤمهایی سامان یافته است؛ از جمله   دوست نیز تا کنون پژوهش در زمینۀ تحلیل آثار شعری رحمان 

دوست  مصطفی رحمان  ی آثار شعری ختشنا تحلیل زیباییۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان    نامدر پایان (1۸۳۱)

سانه  شامل هیچ یک از    کرده بررسی  را تحلیل و دوست  شعر از رحمان  ۀمجموعده  ،شعبان نژاد  و اف است که 

های کودکانۀ  ای، عنصر روایت را در ترانه( در مقاله1۸۱۱عبداللهیان و رضی ) شود.های نیایش نمیاشعار ترانه

عال،  منفرد و فهایی نظیر قهرمان اند و با انتخاب ده ترانه به وجود ویژگیدوست بررسی کرده  مصطفی رحمان 

(  1۸۱۲طلب )اند. نیکگرا و غیره دستتتت یافته  کانون روایتی منِ دانای کل، زبان عامیانه و گفتاری، لحن برون        

شعار رحمان    شتاری کوتاه با نگاهی به برخی ا ست.         نیز در نو سی کرده ا شگرد اطناب را در آن برر ست  دو

دوست توجه  سازی در اشعاری از رحمانتیف و مفهومای دیگر به کاربرد مو( در مقاله1۸۱1جاللی و موالیی )

به  است و تنها های نیایش این شاعر انجام نشده  اند. تا کنون کاری مستقل و منسجم دربارۀ مجموعۀ ترانه  کرده

شاره ها در برخی پژوهششعرهایی ازین مجموعه تک چه دربارۀ لزوم توجه  هایی شده است. با توجه به آن  ها ا

شتتناختی و جوهر هنری در آموزش مفاهیم دینی به کودک، گذشتتت، ضتترورت و اهمیت   اییبه عناصتتر زیب

 ود. شاند، روشن میواکاوی و نقد آثاری که با محوریت مسائلی مانند نیایش و ارتباط با خداوند سروده شده

ه ب های بسیاری از وی کنون مجموعه وان است که تا جآشنای کودک و نو دوست شاعر دیر  مصطفی رحمان 
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 یکی گیرد.می و مضامین متنوعی را در بر  شعر است  ۀ دوست در حوز نیمی از آثار رحمان است. رسیده  چاپ

  که در ده جلد توستتط انتشتتارات افق و با تصتتویرستتازی نیلوفر   نام دارد های نیایشترانهها از این مجموعه

های پرداخت  در نوشتار حاضر شیوه    ت.اس  رسیده  چاپ به «ب»و  «الف»ی میرمحمدی برای کودکان گروه سنّ 

-گونه در این مجموعه با توجه به برخی عناصتتر شتتعری با روش کیفیِ تحلیل محتوا )توصتتیفیمفاهیم نیایش

گانه، عناصری مانند زبان، تصویر،    های دهتحلیلی( بررسی شده است. به این منظور پس از خوانش اشعار جلد    

سیقی و محتوا در آن  شده   مو سی  شعری        ها برر شواهد  صار تنها به ذکر تعدادی از  که به منظور رعایت اخت

 بسنده شد.  

 . زبان۲

 انزب با ترکیب کالم، روانی و شتتیوایی زبان، ستتادگی به کودک شتتعر هایویژگی ( دربارۀ1۸۳۵) کیانوش

شاره  نحوی هایریختگیدرهم از دوری و گووگفت سادۀ  سیاری از پژوهش انکتهکند. می ا ان حوزۀ گری که ب

م این روش ثیر بستتیار مهأکارگیری زبان و بیان غیرمستتتقیم استتت. تاند، بهکید کردهأن تر آمعنویت و کودکی ب

ستقیم بر ابهام و جوهر      غیرتحمیلی شیوۀ بیان غیرم ست.  ضمون و محتوا شعر می  بودن م جا تا آن ؛افزایدهنری 

سیب که  شعر دینی کودک، خالی یکی از آ شود )به  قلمداد می صر و جوهرۀ ادبی و هنری بودن آن از عنهای 

جایی برای قدرت خالقیت   ،بریمبیان غیرمستتتتقیم را به کار می    ،. وقتی در ادبیات (۵۵: 1۸۳۱نقل از ژوبرت،  

و لذت از احساس مکاشفه را از   دهیممی گذاریم و به او اجازۀ نوعی کشف و شهود و تجربهمخاطب باقی می

شته   تا کنیم؛مخاطب دریغ نمی شارکت دا ست.   جایی که گویا او نیز در خلق اثر م شیوه در مقولۀ مفاهی ا م  این 

 یابد.دینی اثر و اهمیتی دوچندان می

های اثر، احستاس نوعی غرور و تملک را در او  چینکردن نقطهحس مشتارکت و تالش آزادانۀ خواننده برای کامل 

کرد و خود را متعلق به  او دیگر احساس تحمیل نخواهد  ،ن حالتیدهد. در چنیکند و خالقیت او را توسعه می زنده می

استتتت... او هرگز چنین خدایی را فراموش نخواهد کرد     کرده داند که خودش او را در اثر هنری کشتتتف  خدایی می 

   (.1۲-1۸: 1۸۳۳، )حجوانی

تر و ثیر عمیقأتویژه برای کودکان های آموزش غیرمستتتقیم بهروش»نیز معتقد استتت ه محستتن علیق مامی

 (.  1۲۱ :1۸۳۱ ،علیق)محسن «گذارندجا میپایدارتری به

کارگیری امور و عناصتتر طبیعت و نیز وقایع و دوستتت با بیانی غیرمستتتقیم و به در این مجموعه رحمان

زند.  می فرهنگی پیرامون کودک به بازسازی تصاویری در جهت ارتباط کودک و خدا دست مادی و هایپدیده

ر دزیرا از پیش و بیش از هر ارتباط دیگری وجود دارد. شتتاعر  ؛شتتدن و خلق نداردارتباط نیاز به ستتاختهاین 
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 گیرد.می سازی این پیوند را بر عهدهبرجسته و نقش یادآوری تنهااین روند 

 . زبان گفتاری1. ۲

شود،      گفتاری و عامیانه  لحن شمندانه به کار گرفته  سنجیده و هو شعر کودک اگر  جاد  زبانی کودکانه ای در 

کند که ابزار مؤثر انتقال حس و عاطفه در شتتتعر استتتت. این نوع زبان در مجموعۀ مورد نظر توانستتتته با  می

اند.  رستتثیر عاطفی را نیز در ستتطح متن گستتترده کند و به تعمیق آن کمک أقدرت و ت اگرلحن برون یهمراه

سنّ  سطح مفاهیم و واژگان مطرح  ستفاده از       ویژگی ی وشده نیز با گروه  های رشدی این گروه متناسب است. ا

شنا و غیرمبهم  ست.    از ویژگی واژگان آ شعار ا ی  دیدن تعداچمنظور از زبان کودکانه درکنارهم»های دیگر این ا

یت، ذهنۀ دهندشتتود و انعکاسزبان استتت که به زبان کودکانه منجر میۀ بلکه رفتار تاز ؛کودکانه نیستتت ۀواژ

ستتزایی در تقویت این  ژگان خاص کودکان اهمیت بهاکارگیری وبه ،ر کودکانه استتت. در این میانجهان و رفتا

ای  . در همین جهت، شتتاهد کاربرد واژگان و ستتاختارهای کالمیِ کودکانه(۸۲۳ :1۸۳۳)ستتالجقه، « زبان دارد

 هستیم. مانند:

لهی بشم فدای تو/ از آسمون مهر خدا   یواش/ ا(، ازش بپرس یواش۳ ج، 1۸۱1دوست،  )رحمانچی چون و همهم 

(،  ۵تو رو رسوند خونۀ ما/ تشنه بودم جونم شدی/ رفتی تو گوشت و پوست من/ یه جوری مهمونم شدی )همان، ج        

شگل منی/...      چی میچون و همشه/ هم بارون نیاد وای چی بگم چی می شه تو دل منی/ خدای خو شه/ خدای من همی

قُلی چه سازی/ چه حرفایی واه واه!   (، چه قُل۳کنه )همان، ج تاپش خدا خدا میبا تاپ کنه/تاپ تاپ تاپ دلم صدا می 

  هاها بیفته/ نکنه تو چنگ گربهچوله(، نکنه تو چاله۸(، السون و ولسون/ خدای من خدا جون ... )همان، ج   ۲)همان، ج 

 (.۱بینی )همان، ج بیفته/ پنبۀ گولّه گولّه چه خوشگله می

 ه. موازن۲. ۲

سد:  سالجقه در تعریف موازنه می  شگردهای زبانی در جهت کودکانه یکی از رایج»نوی  کردن زبان وترین 

گونه  مفاهیم در شعر کودک که در تقویت موسیقی آن نیز مؤثر است، ایجاد موازنه به وسیلۀ شمارش است. این

شمارشی و یا ترکیب         شاره،  ضمایر ا (.  ۸۵۱: 1۸۳۳)سالجقه،  « دوگانههای برشمردن به طور معمول به وسیلۀ 

دو گوش تیز  : »استتتتکار رفته  به  فراوان مجموعه  در این ،کردن زبان و مفاهیم  رایج در کودکانه   تکنیک  این

  (.۸ ج، 1۸۱1دوست، )رحمان« ازهتدیدنی/ دو لپ سرخ خوردنی/ دو لب دارم که 

باالهاست/ هو هو هو کی هستم؟/   خدای من توپم کجاست؟/ روی زمین همین جاهاست/ یا تو هوا، اون   »

 (. ۵)همان، ج« کنم چی هستمهو می
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 . آواها۳. ۲

صوت، بیان    سم  ست که از طبیعت برگرفته   ا صداهایی ا ست و می  شده  گر  شیا و یا   ا تواند آوای برخورد ا

سم    شد. ا سی از نظر قوت   زیباییۀ صوت در مقول  آوای مربوط به موجودات با سیقی زبان    شنا شی به مو بخ

در شتتعر کودک و نوجوان استتم صتتوت بیشتتتر در خدمت محورهای دوگانگی زبان استتت که   »دارد. اهمیت 

سته می شیا و... قرار   بندیتوان انواع آن را در د صداهای طبیعت، حیوانات، ا سالجقه،  « داد هایی مانند  (1۸۳۳  :

۸۵۵.) 

شود و همه   فراوانی دیده میوعه بهدر این مجم ویژه اصوات عناصر طبیعی  به ،هااستفاده از آواها و صوت   

 سازی موسیقی کالم، زبان را به گفتار نزدیک کرده است.جا افزون بر برجسته

 هایی از این آواها در زیر آمده است:نمونه

تاپ تاپ تاپ دلم صتتتدا (. ۵)همان، ج  قه قه و قه بکنه بخنده (.۵ج)همان،  کنهبازی با من نمی زنه/قه قه قه نمی

شر و نم نم، دونه، دونه، ریز ریز/   کنه. وز ز وز کار میبا تاپ تاپش خدا خدا میکنه/ می شر    به قلب من گفتی که کنم 

خورد تیک و   خوند جیک جیک و جیک/ دانه می     (، آواز می ۳ج)همان،   تاپ تاپ کنه /به الالیی گفتی منو خواب کنه     

 (۱تیک و تیک )همان، ج 

 تکرار. ۴. ۲

سباب ا  ست. تکرار به   تکرار نیز از ا سیقی کالم ا شعر کودک جایگاه ویژه یجاد کنندۀ مو یابد  یای مویژه در 

چون تأکید، استمرار زمان،   تواند با اهداف متعددی همراه باشد. تکرار در شعر کودک برای مقاصدی هم   که می

شادی، آرامش،           سرگرمی و  شایند،  شایند و ناخو سات خو سا  فراوانی وبرانگیختن ذهنی کودک، بیان عمق اح

 (.  ۳۱-۳۱: 1۸۱۲طلب، نیز صدای موجودات است )نیک

بازی   زنه/قه قه قه نمی (.۵ج)همان،  جاجا، همهجا و اوناین (.۵ج، 1۸۱1دوست، )رحمانام؟چی چی چی

راضتتی باشتته، به به و به به بکنه،  که خونۀ ماستتت/قه قه و قه بکنه بخنده/ ازین (.۵ ج )همان، کنه.با من نمی

هزار هزار هزار   (.۸ ج)همان، خونن، چچه چه قلپ قلپ/ عید اومده ببه به/ بلبال آواز می (.۵ ج)همان،  هبخند

شونی دو ابرو   شنگ/... همه برای تو/ پاهات می    گل دارم و بوته دارم/ (.۸ ج)همان، مو یه پی شنگ، ق خندن/  ق

ست بزنین/ مبارکه، مبارک/... قاه،       ست، د ست، د ست، د شه، چند،    قاه، می قاه،تاپ تاپ تاپ د سال خنده/ چند

شمع  شمار/ فوت، فوت، فوت چند، چند؟/  دار، دور، دار درختم/  (.۸ ج )همان،)جشن تولد(.   های کیک رو ب

، خونمشه/ جیک جیک جیک، چه هستم؟/ ... آواز می  زنبور زرد ویزویزی/... به به به عسل می  ویز/ ویز، ویز،

اب ام؟ اسببازی، بازی بازی بازی بازی/ من چی/ ... خوشگل خوشگل بخونم خونم، به و به/چه چه/ با ناز می
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گل، گل، گل چه زیباستتت/چه پرپر   (.۳ ج )همان،خدا خدا خدا جون/ خدای ابر و بارون(. ۱ ج)همان،  بازی

، چک، چک /روز، روز، روز چه روزی /زنن آن باال باال باالهای زیبا پر میپر، پر، پر، پرنده /ناز و قشنگی داره

سمون ک، چک میچبارونی که چک، / چک چه آبی )همان،  خندهقه قه قه می /هو هو هو چه بادی /ریزه از آ

  (.۲ج 

 تصویر. ۳

ست. پرداخت جز         ستوار ا صویر ا شعر کودک بر ت ساس  شه به دنبال آن، کار   ئپایه و ا یات و تحریک اندی

صویر،        شاعر به یاری ت ست.  صویر ا صلی ت صویرهای خود را از یداری میامور ذهنی را د»ا ه ین راه با کند و ت

صویرهای خیالی در چ می نمایش ست هگذارد. این ت ستعاره محدود نمی    ۀارچوب ب شبیه و ا سن لی  «ماندت  ،)ح

گر جزئیات باشتتد و به کلیات هرچند که با ها، شتتعر باید به طور دقیق بیان. به اعتقاد ایماژیستتت(۲۳۲ :1۸۳۸

خیال،    از میان صتتتور  (.۳۳: 1۸۱۲طلب،  به نقل از نیک    ۲۱۱: 1۸۳۲پردازد )ولک،  شتتتکوه و موجز باشتتتد، ن 

  های شعری کودکان بیشتر یافت آمیزی در مجموعهتشخیص، تشبیهات ساده و حسی، استعاره و تا حدی حس     

 .(1۱۸: 1۸۳۵، )پوالدی ترین و آشناترین شگردها برای ذهن و زبان کودک استزیرا ساده ؛شودمی

صویرساز   شخیص، واج    ت شتر از طریق مراعات، ت شعر کودک بی شبیه صورت    ی در  ضاد و ت   آرایی، تکرار، ت

شخیص از مهم    پذیرد.می شعار مجموعۀ مورد بحث، مراعات و ت شعری         در ا صاویر  سازندۀ ت صر  ترین عنا

 شود.اختصار به برخی اشاره میهستند که به

 تشخیص. ۴

در شتتعر کودک به مناستتبت قرابت با دنیای کودکی بستتیار  های ادبی استتت که بخشتتی یکی از آرایهجان

دانست    گرفته از دنیاییسال را نیز وام پرکاربرد است. در اصل شاید بتوان این نوع تصویرسازی در شعر بزر       

پنداری  ذاتها همکند و گاه در عالم زنده و پرنشاط کودکی با آنکه کودک در آن همه چیز را جاندار تصور می

زمینی که تو دست یخ اسیره/ زنده    (. »۵ج ، 1۸۱1دوست،  )رحمان« جیک جیکتان قشنگه »کند. در شعر  نیز می

 )همان(....« های خوب خداها/ بچهزنه: پرندهگیره/ داد میشه دوباره جون میمی

ساخت   ست     «خونۀ خنده»زیر ستوار ا شخیص ا شعر از زبان یک خانۀ امن و راحت روایت  ؛بر ت   زیرا این 

  تازگیاز حیث زاویۀ روایت هم توانسته است به ،دهد. به همین دلیلمی ها را در دل خود جایود که بچهشمی

خواهد  داده، از او می زیرا راوی که خانه است در این شعر خداوند را مخاطب قرار ؛یابد و هنجارگریزی دست

شد. در    شادی کودکان با ( نیز  ۵ جهمان، )« بویی گلخوش»شعر  کمک کند تا خانه بتواند جایی برای خنده و 

سوم وگفت شعر از زبان گل روایت می    گویی بین  شتر  شعر  شخص و گل ترتیب یافته و بی   «مامانِ بهار» شود. 
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خواب است و شعر دیگر    از زبان یک تخت «الالیی»شعر   جلد سوم در  .این مجموعه نیز از زبان زمستان است  

شت     از زبان فرش و حتی از زبان یخچال.  شعر فر شخیص در  ساختِ نیز  (۲)ج باد  ۀت صلی    ۀنام و پیکر زیر ا

   ای نشده است.اما نام فرشته در عنوان شعر آمده و در شعر به آن هیچ اشاره ؛شعر است

 مایه(درونا )مضمون و محتو. ۵

ی استتت که از طریق کنش و یا حس زیبایی شتتناختی موجود در نمایه در اثر ادبی یا هنری معنای نهادرون

صرفاً مایه میشود. درون نقطۀ اوج، بیان و منتقل می شد و یا درون    تواند  شناختی سرگرمی با ی،  )عاطف مایۀ 

  شتتتود.یعنی ارائۀ معنای زندگی با مفاهیم خدا که موجب امنیت عاطفی و روانی کودک می ؛(غیرهاجتماعی و 

ست و آن      مضمون، پایه  شعر ا سی در هر متن ادبی از جمله  سا چه کشش یا دافعۀ نهایی در مخاطب   و محور ا

 همان مضمون است. ،کندایجاد می

ست      ترین ویژگیاز مهم صلی در ظاهر خداوند نی ضمون ا ست که م شاره  ؛های این مجموعه آن ا ها و اما ا

شانه  شعر ن سمت مفهوم آفریدگار و  ،هایی در  سوخ می    ذهن مخاطب را به  صمیمی با او  تنوع   دهد.ارتباط 

، مفاهیم مادی و معنوی؛ مانند  گیاهان، حیوانات ،ها و تنوع آن ها، صتتداهارنگو توجه به  گستتتردۀ مضتتامین 

شتن و غیره  ضامین         هایدیگر ویژگیاز  امنیت، غذا، پدر و مادر دا شاهد م شعار  ست. در این ا این مجموعه ا

ستیم که در حوزۀ نعم تازه شی     گرفته های خداوند قرارتای ه ساده مثل نو ضوعاتی    نداند. این امور گاه از مو

شدن دوچرخه شدن توپی کودکانه، خرابشکسته، گمستدچای داغ در دل زمستان و یا آب خنک، عروسکی 

ها، باران، باد، رود و صتتلح و جنگ  های کالن هستتتی مثل فصتتلو یا نجوای یک کالس درس و گاه از پدیده

ضاهای   ف ،است  هستی  و تکثر موجود در یگونی این مضامین که در پیوند با پرشمار  اب شده است. گونه  انتخ

آن  بر طبیعت کتاب بزر  آفرینش استتت که بر  کرده استتت. تراین مجموعه اشتتعار را واقعی و پرکشتتش

ست. از آن     شناخت کردگار ا شنی در  شمار جا که طبیعت خطوط رو سترس ملموس در  ترین امور  ترین و درد

ست  شعر کودک انه و بهعراش تخیل در  برای کودک ا شعر     همواره نمود بی ویژه  ست. در  شته ا ۀ ربگ»پایانی دا

 شدن گربه گماز  ناشی  احساس غم . شدن گربه گم ؛شویم رو میبا یک حادثه روبه (1)همان، ج « من کجا رفت

خواهد گربۀ می ونداست. راوی از خدا  مراه شده درستی ه دادن با ریتم آرام و آهستۀ شعر به  دست ازمفهوم و 

  رگذارثیأبستتتیار ت این ترانه او را محافظت کند. زبان نرم و روان همراه با نحو زبان گفتاری حس عاطفی را در

ست. از  کرده شعر می  ،ین میانا ا شاره کرد:  به این بخش  شاید حاال    شده/  سه چار روزه گربۀ من گم »توان ا

)همان، ج « خدانکرده زیرپا نمونه غذا نمونه/مواظبش باش بی خداجونم هر جا که هستتت/ گربۀ مردم شتتده/
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1.) 

هایی مثل گل، پرنده، خورشید، آب  پدیده ؛بیعت هستیمطهای در مجموعۀ دوم شاهد حضور پررنگ پدیده

یه  شگرد تشب  با باران، چشمه و رود، باد و شب. تنها یکی از اشعار این مجموعه دربارۀ چشم است که آن نیز       

 شود.می زده به طبیعت گره ،به ماهچشم 

شعر   های گندم  رشد دانه مضمونی ظاهراً پرتکرار از طبیعت؛ یعنی روند   (۱ ج)همان، « نان تازه و پنیر»در 

حرک و تمایۀ خلق یک شعر روایی زیبا همراه با  دست  شدن و بر سر سفره قرارگرفتن   نان ۀاز کاشت تا مرحل 

ست.  شده پویایی  س    چه خوبه، خدا/»تنها در پایان روایت، با جملۀ  ا س یسیرِ  شار « ریرم،  ستقیم به ن  ایها ام  م

و  نه پویایی. وزن ریتمیک و تند این تراکه اشتتارتی ناپیدا؛ اما ماندگار در ذهن مخاطب دارد شتتودآفریننده می

ل  ی مثیاستتت. استتتفاده از آواها تناستتبمکند که با مفاهیم رشتتد و بالندگی موجود در شتتعر حرکت را القا می

شدن( و    «چین چین وچین» صدای درو صدای ورز « تاپ تاپ») در بندهای آغازین  . کردن خمیر(دادن و پهن)

  به زیبایی مفهوم امیدواری به رحمت و لطف پروردگار پس از کاشتتت دانه در زمین با «نشتتستتتن» واژۀ شتتعر

ین/ به امید او یک کمی بنشتتین/ چین و چین و چین/ گندمو  دانه رو بکار تو دل زم: »استتت شتتده داده پیوند

 (.۱)همان، ج ...« بچین/ گندمو آرد کن توی آسیاب / آردو خمیر کن/ به کمک آب 

گوید که شاید کمتر کسی آن را در کودکی  ای مینخست از آرزوهای کودکانهۀ یکی دیگر از اشعار مجموع

تنهایی جذاب و   مایۀ این شتتتعر به   . محتوا و درون!«در هفته  بودن چند جمعه  »آرزوی  ؛باشتتتد  تجربه نکرده 

ستتاالن نیز آن را چه در کودکی و چه در گوید که بیشتتتر بزر زیرا از موضتتوعی ستتخن می ؛پرکشتتش استتت

شته   بزر  شعر نیز به جذاب  ؛اندسالی در دل دا ضوع افزوده   اما بیان روایی  شدن مو صمیمی     تر ست. بیان  ا

بودن بیشتتتتر در کنار مامان و بابا      طرح آرزوی، «وای که چه کیفی داره   جمعه توی هفته/   دو»هایی مانند    جمله 

شعر با این آرزو ؤانگیز و رد و پایان دلشو برای کودک که در روزهای تعطیل ممکن می ه  خدایی ک» یایی این 

 .(1)همان، ج « گذاشتیکاش سه چهار تا جمعه/ تو هفته می تو قلبمون گذاشتی/ خنده رو/

 گیری. نتیجه۶

صلی  کلیدهای از ستفاده  دینی، مفاهیم آموزش ا شن  دالیل از ا ست  فهم قابل و رو ن  قرآن کریم نیز در بیا .ا

  شنیای های  برد. در مجموعۀ ترانه  هایش برای بشتتتر از شتتتگرد هنری تمثیل بهره می  بلندترین مفاهیم و آموزه  

  ت،شناخ  در هاراه مؤثرترین از به عنوان یکی تهای طبیعپدیده به دوست شاهد توجه  سرودۀ مصطفی رحمان  

های این مجموعه کوشتتتش در بیان ترین ویژگیآفریدگار هستتتتیم. از مهم با مؤثر ارتباط  نیز و شتتتناستتتایی 

ست. در          شعرها به یک میزان موفق نبوده ا شاعر در تمام  ست که البته باید گفت  ستقیم مفاهیم معنوی ا غیرم
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ام خدا در ساختار همۀ شعرها از حیث موسیقی تکرار قابل توجه و توجیه است؛      مجموعۀ دوم، تکرار فراوان ن

ویژه در شتتعر آغازین این جلد  اما لطف بیان ضتتمنی مضتتمون را کاستتته استتت. به عکس در مجموعۀ نهم، به

شده و در پایان خود را اندکی          شعر پنهان  شد دانه به زیبایی در  شاره به قدرت خالق در ر لطافت و ظرافت ا

نمودار کرده است. تشخیص نیز یکی از شگردهای پرتکرار تصویرسازی در این مجموعه است که با گریز از         

 ها توانسته تازگی و طراوت را به بیان و روایت برخی اشعار ببخشد.کلیشه

و است   ا به آموزش هایدیگر راه از سؤال  و کشف  تجربه، تفکر، به ذهن کودک برانگیختن یا پرسش  طرح

 شود.  برخی از اشعار دیده میکه در 
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 .۲-۲۸(، 1۳، )نامۀ ادبیات کودک و نوجوانپژوهش. گردانندسرانجام کودکان خدا را برمی (.1۸۳۳). ، مهدیحجوانی .۸

 بررسی  :موردی ۀمطالع دوست؛ رحمان مصطفی  آثار در شعری  عناصر (. 1۸۱۲) .مهسا  نسب، مؤمن. و سعید  پور،حسام  .۵

 .۱1-۱۵(، 1۵، )شناسیسبک و ادبی قدنوت. یاق دانهصد و نور ۀشمی چهامجموعه

 . تهران: ثالث.های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه(. 1۸۳۸لی. کاووس. )حسن .۵

 . تهران: مرکز.معصومیت و تجربه(. 1۸۳۸خسرونژاد، مرتضی. ) .۱

شکرا) خوش .۳ سودابه. ) بخت، فریبا. و  سی راه 1۸۱1زاده،  سی در کتاب   (. برر شنا شعر کودک و نوجوان. های خدا   های 
 .  1۸۵-1۱۲(، 1۵، )تربیت اسالمی

ستان.       1۸۱۸ذوالفقاری، اعظم. ) .۳ سی به کودکان در آثار کلر ژوبرت با تأکید بر چهار دا شنا (. بررسی آموزش مفاهیم خدا

 .۲۳1-۲۳۵(، ۵و  ۸، )نقد کتاب

 (. تهران: افق.  1-1۱. )جلد های نیایشترانه(. 1۸۱1دوست. مصطفی. )رحمان .۱

سعید  .1۱ صر ایران و آمریکا   1۸۳۱) .سودابه  ،ادهزشکرا) و  .عظیم ،جباره ؛رحیمیان،  شعر معا ، (. مفهوم کودکانه خدا در 

 .1۸۸-1۱۱(، ۳، )فلسفه دین

  نامۀ کارشناسی  . پایانهشتاد  دهۀ کودک ادبیات در خداشناسی   شناسانۀ شگردهای   آسیب  بررسی (. 1۸۱۵زارع، فاطمه. ) .11

 ارشد. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

 .۵۲-۱۲(، 1۱) ،روشنان .ت تخیلی کودکان و قابلیت تبیین مفهوم خدا(. ادبیا1۸۳۱ژوبرت، کلر. ) .1۲
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 تهران: کانون پرورش فکری کودک. .ازین باغ شرقی(. 1۸۳۵) .سالجقه، پروین .1۸

مطالعات ادبیات  دوست.  های کودکانۀ مصطفی رحمان (. عنصر روایت در ترانه 1۸۱۱عبداللهیان، فائقه. و رضی، احمد. )  .1۵
 .1۱۸-1۲۵(، ۵، )کودک

(،  ۵۱و  ۵۵) 1۲، ادبیات کودکعبور شتتعر از شتتعر.  -دوستتتدوستتت از رحمان(. عبور رحمان1۸۳۵المی، حدیث. )غ .1۵

۲۲1-۲1۱ . 

 تهران: قدیانی. .فیاهای استکشکید بر روشأادین به تربیت دینی با تمرویکردی ن (.1۸۳۵. )کریمی، عبدالعظیم .1۱

 اه.تهران: آگ .شعر کودک در ایران(. 1۸۵۵) .کیانوش، محمود .1۳

 .1۲۱-1۵۵(، 1۱) ،روشنان .ثیر آن در نقل مفهوم خدا به کودکانأدینی و ت ۀقص (.1۸۳۱. )همِیمَاُ ،علیق محسن .1۳

(. تحول مفهوم اجابت دعا در کودکان و  1۸۱۲) ی.عباستتعل ،شتتاعلی . وعلی ،عستتکری؛ محمدرضتتا نستتب،موستتوی .1۱

 .۵-۲۵ (،1) ۵، های تربیتیاسالم و پژوهش. نوجوانان

سب، مه منؤم .۲۱ صطفی رحمان   ختشنا تحلیل زیبایی(. 1۸۳۱) .سا ن شعری م سان   ی آثار  ست و اف نامۀ  . پایاننژادشعبان  ۀدو

 شیراز. ایران. شیراز. دانشگاه کارشناسی ارشد.

صطفی رحمان      1۸۱۲طلب، پوپک. )نیک .۲1 شعرهای م شعر کودک و نوجوان، با نگاهی به  شیوایی  ست.   (. اطناب، رمز  دو

 .۳۳-۳1(، 1۱۱) ،کتاب ماه کودک و نوجوان

 

 





 

 سلطان و آهوداستانی در کتاب تصویری« پذیرش دیگری»و « آیین رادی»تبیین پیوند 
 

     1عطیه فیروزمند

 چکیده
اسالمی است که بر های اجتماعی و معنوی تمدن ایرانیمردی یکی از جریانآیین جوان

طبیقی ِ رو، بررسی تپیش است. هدف مقالۀشکل گرفته « خود»بر « دیگری»شمردن پایۀ اولی
آیین رادی با رویکردهای فلسفی لویناس و بختین و سپس کاربردش در کتاب 

های فهتفسیری، مؤلاست. این پژوهش با رویکرد توصیفی سلطان و آهوداستانی تصویری
ها را در چندصدایی و پذیر لویناس و شیوۀ نمود آنتفکر رادی و تفکر فلسفی دیگری

ها آن کند. سپس، به تحلیل چگونگی امکان نمودیشنهادی بختین، تبیین میوگومندی پگفت
شده هدفمندانه و دلیل پردازد. نمونۀ بررسیمی سلطان و آهوداستانی در کتاب تصویری

انتخاب آن، برخورداری از نمودهای آیین رادی است. اهمیت دیگر این اثر تعلق آن به 
انتشارات کانون پرورش  مرز پرگهریلک( از مجموعۀ ادبیات حاشیه/ دیگری/ اقوام )قوم گ

های جا که مؤلفهدهد، از آنفکری کودکان و نوجوانان است. نتایج این بررسی نشان می
های های رادی را شیوهتوان ویژگیاست، می آیین رادی با درنظرگرفتن دیگری هویت یافته

پذیری در اثر فت. دیگریپذیرش دیگری و حتی پذیراندن خود به دیگری در نظر گر
 پذیر است:بررسیده در چند جنبه درنگ

شده و دیگری است، در این اثر . شخصیت زن که خود، در جامعه جنس دوم پنداشته1
جایی . با جابه۲چون استاد یا شیخ و برتر از سلطان و مقتدای او دارد. جایگاهی واال هم

جهان دیگری را اف مجال آزمودن زیستحاشیه و مرکز و وارونگی دو طبقۀ کارگر و اشر
. ۸سازد. تر دیگری را فراهم میبه هر دو داده، زمینۀ شناخت بهتر خود و پذیرش کامل

وگوی برونی و شده، مجال گفتفرضشده با نقد دیگریِ فرامایهفرضدیگریِ فرومایه
 رساند.مندسازی او و جامعه یاری میدرونی را فراهم ساخته و به توان

 

فی، کتاب فلس معنویت، آیین رادی، بختین، لویناس، پذیرش دیگری، تفکر ها:کلیدواژه

  .سلطان و آهوداستانی تصویری

 . مقدمه1

سالمی آیین جوان های اجتماعی و معنوی تمدن ایرانییکی از جریان ست که بر پایۀ اولی ا شمردن   مردی ا

های جامعه  ها در زندگی گاه دیگریل منش ویژۀ آندلی استتت، هرچند که بهشتتکل گرفته« خود»بر « دیگری»

ر را وامدار، د« خود»محور لویناس است که هستی   شدند. این نگرش همانند رویکرد فلسفۀ اخالخ  پنداشته می 

                                                           
 های تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز. ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز، عضو گروه کتابکارشناس -1

  atiyehfirouzmand@hotmail.comایمیل: 

mailto:atiyehfirouzmand@hotmail.com
mailto:atiyehfirouzmand@hotmail.com


111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

  حتی فردی« دیگری»در حمایت از « خود»داند. در نگاه لویناس مسؤولیت می« دیگری»گرو و متأخر از هستی 

به دیدگاه باختین       تنها از راه گفت  « دیگری»با  و الهی، و رویارویی   وگو و زبان ممکن استتتت. این رویکرد 

ست که   ساخت هویت    را زمینه« دیگری»نزدیک ا شف جهان را از راه در  « خود»ساز درک و  و فراتر از آن ک

 و« یدیگر»داند. از ستتوی دیگر، غیاب پذیرش وگو شتتدنی میکنار هم قرار دادن نگاه همگان در بستتتر گفت

زنندۀ  تواند دامنستتتال استتتت، میمدارا با او در ادبیات کودک و نوجوان که خود دربارۀ دیگری جامعۀ بزر 

شمکش  شاید نابه   ک شود.  شد از این گونۀ ادبی انتظار رود در برخورد با  ها  چنان که خود ، هم«دیگری»جا نبا

شن    چنین هویتی را آزموده ست، رو شا   ا ستری  شد.   بینانه پیش رود و ب یان برای پرداختن به این نیکومنش با

ستفاده از مؤلفه     هدف مقالۀ پیش سفی لویناس و باختین با ا سی تطبیقی رویکردهای فل های آیین رادی  ِر،و برر

لح  رفتی از انکار دیگری به سوی ص  است تا از این راه بتوان راه برون  سلطان و آهو داستانی  در کتاب تصویری 

 با دیگری درون یافت.

 . مبانی نظری۲

 مردی. آیین فتوت/ عیاری/ رادی/ جوان1. ۲

ترین زمان واژۀ عیار  استت و البته از قدیم  های جمعی داشتته گریاین جمعیت اخالقی طی چند قرن کنش

است. رسوم و آداب مربوط به   شکل اسم خاص یا صفت محبوب و معشوخ نیز در شعر فارسی ذکر شده          به

 کربن: مردی به قول هانریجوان

های فتوت  به صتتورت یک ستتلستتله تعالیم اخالقی و یک نوع حکمت عملی برای عامۀ مردم درآمده و در دوره   

ساز بوده  صول عقلی که مربوط به زندگی افراد در جامعه و رفتار     کار ست؛ به این معنی که آن بخش از احکام دین و ا ا

شت زم     آنان با یک شده و با گذ صورتی تلطیف  صافی دیگر بوده به  سانی عبور کرده و در  ان از انواع  های تجربی و ان

شده      قالب قواعد اخالقی به ظریف سپره  سل بعد  سلی به ن ست. خالصه و چکیدۀ آن   ترین حاالت خود درآمده و از ن ا

عبارت استتت از تکالیفی که شتتخص به حکم محبت و به فرمان عشتتق اجرای آن را به عهده گرفته و بحث نظری و    

ست که می  های گوناگون آمدهنامهفتوت عملی آن در -1۱: 1۸۳۲مردی نامید )کربن، توان همه را به عنوان آیین جوانا

۱.) 

مردان و سایر منابع،  ها و رسایل جواننامهمردی؛ چه متون کهن پارسی و چه فتوتدر متون مربوط به فتوت و جوان

استتت که در اصتتطالح فتیان، اخیان، عیاران، شتتاطران،  مده مردان در ایران ستتخن به میان آهای مختلف جواناز گروه

ها  نامیم. اینها را اهل فتوت میشتتوند. ما کل این گروهقلندران، اصتتناف، ستتپاهیان، اهل زورخانه، پهلوانان خوانده می

و همگی دارای اند های متفاوتی به خود گرفتههای مختلف ناماند که در دورهمردانهای مختلف جوانها و شتتاخهگروه
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ند. رابطۀ اخوت بینشتتتان حاکم بود و هم    مبانی و اصتتتول اخالقی یا مرام عیاری بوده     دیگر را برادر یا اخی خطاب    ا

 مراتب، البسه و ابنیه و خالصه مراسم و مناسک خاصی داشتند )همان(.کردند، مراسم تشرف به آیین و سلسلهمی

ستی نکنی. سیم آن  که هرچه بگویی، بکنی. دوم آنمردی سه چیز است: یکی آن  اند اصل جوان گفته که که خالف را

صفتی که تعلق دارد به جوان    ست. بدان که جوان   شکیب را کار بندی؛ زیرا که هر  سه چیز ا ی  مرد عیارمردی زیر این 

ل بود  درت و پاکعوالوعد و پاککه دلیر و مردانه و شکیبا بهر کاری و صادخ  باشد که او را چند گونه هنر بود: یکی آن 

و زیان کس سود خویش نکند و زیان خود از بهر سود دوستان روا دارد و بر اسیران دست نکشد و بیچارگان را یاری         

که راستتت گوید و داد از تن خود بدهد و بر آن ستتفره که نان کند و بدِ بدگان از نیکان باز دارد و راستتت شتتنود چنان

نکند و زبان نیک دارد، بال را راحت بیند و چون نیک نگری بازگشت این هنرها   خورد بد نکند و نیکی را بدی مکافات

 (.11۵: 1۸۳۲بدان سه چیز است که یاد کردیم )قابوس به نقل از کربن، 

صول اخالقی عیاری را چنین برمی 1۸۳۲خانلری )ناتل ست     ۲. رازداری، 1شمرد:  ( ا ستی: عیار باید را . را

. یاری درماندگان:  ۸آمیز هم نباید گفت، پیش باشتتتد؛ یعنی دروغ مصتتتلحت بگوید، اگرچه زیان و خطری در

شان بیاید و یاری بخواهد او را با جان و دل بپذیرند و در      ست که چون کسی به پناه ای وظیفۀ اخالقی عیاران ا

شد، از هیچ کوششی دریغ نورزند،        انجام شوار و پرخطر با صود او اگرچه د شر ۵یافتن مق ایط  . عفت: از جملۀ 

مردان تا آداب زناشتتویی انجام نگیرد، حتی با دلبر و نامزد  یک از عیاران و جوانمردی عفت استتت. هیچجوان

نیازی: عیار    . بی۱. فداکاری: عیار باید در راه خدمت به یاران تا حد فداکاری پیش برود،               ۵پیوندند،   خود نمی

صود خرج     سیدن به مق ست و هرچه دارد در راه ر ست.    کند؛ اما هرگز دلمی اگرچه کریم ا ستۀ جاه و مال نی ب

ها و  خوانند؛ یعنی تهیدستتتت و از طبقۀ فرودستتتتان و هرگز در برابر کوشتتتش     عیاران خود را ناداشتتتت می  

خواستتتتن، از آیین های خود چشتتتم به مزد و پاداش ندارند. بنابراین، در مقابل خدمت اجر و پاداشفداکاری

ست،  جوان س ۳مردی و عیاری نی سی           . دو ست که چون با ک شرط ا شمن: برای عیاران  شمن د ست و د ت دو

ستی می  شرایط آن پای پیمان دو شند. از جمله آن بندند به همۀ  شند و با      بند با ست با ستان او نیز دو که با دو

شمن،     شمنان او د شرایط و لوازم جوان ۳د مردی و . برادرخواندگی و خواهرخواندگی: چون مراعات عفت از 

شتتتود که باید با او همراه و همکار باشتتتد،  رو میهرگاه یکی از عیاران با دختری یا زنی روبهعیاری استتتت، 

که تعهد صمیمیت   دهد و این مراسم گذشته از آن  نخست آداب برادرخواندگی و خواهرخواندگی را انجام می 

فیقی است. رفیق   گذاری است، موجب محرمیت است. مقام برادر و خواهرخواندگی باالتر از رابطۀ ر  و خدمت

که  . سوگند عیاران: همین ۱که برادر و خواهرخوانده با هم برابرند، در مقابل استاد حکم شاگرد دارد و حال آن  

شان درمی     صف عیاران یا به خدمت ای سی در  شد،و یک   ک سوگند بخورد که خیانت نکند و نیندی دل  آید باید 

تأویلی )یعنی به هیچ تأویل و بهانه( غدر  دشمن، و بی باشد و با دوست ایشان دوست باشد و با دشمن ایشان        
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 نکند.  

مردی و عیاری را با بررستتی ستته اثر   القایی جوانهای تعلیمیمقدم نیز آموزهمیالد جعفرپور و مهیار علوی

. راستی   ۲. کوشش در کسب نام و پرهیز از ننگ،   1شمرند:  نامه چنین برمینامه و فیروزشاه سمک عیار، داراب 

بندی به پیمان و ستتوگند ب( رازداری و حفظ امانت ج( نجابت در فتار و کردار در ستته بخشِ الف( پایدر گ

. ۳دوستتتی، . مردم۱ستتفرگی، داشتتت حرمت هم. اکرام مهمان و پاس۵. ستتخاوت، ۵. شتتجاعت، ۸رفتار، 

 (.۲۵-۸۸: 1۸۱۲مقدم، های ذهنی، ارتباطی و عملی. )جعفرپور و علوی. مهارت۳خواستن، همت

 پذیری از دیدگاه باختین و لویناس. دیگری و دیگری۲. ۲

ماعی همراه برهم     ندی اجت ما از خود در فرآی کل می   درک  با دیگری شتتت نابراین، همواره از   کنش  گیرد. ب

پردازان  مواجهه با دیگری برای رسیدن به مواجهۀ خویشتنِ دیگری و دیگریِ خویشتن ناگزیریم. در میان نظریه

ناگون رویک  جدا از هم     گو ناس  باختین و لوی های  ند، از      ستتتانیرد با هم دار که  به اخالخ     آنهایی  که  جا 

 .اندماند، انتخاب شدهترند، برای بررسی تطبیقی با آیین رادی که خود به منشوری اخالقی مینزدیک

رکنار  وجودی را ببرای میخاییل باختین دیگری نقشی اساسی در شناخت خود دارد. از نظر او، ممکن نیست بتوان م    

سباتی که او را با دیگری پیوند می  صویر درآورد و گرنه ما هرگز نمی از منا صورت یک کل   دهد، به ت توانیم خود را به 

ساس           که ما حتی به ببینیم. وجود دیگری برای آن ست. برا ضروری ا ست یابیم،  شتن د طور موقت به مفهومی از خوی

سته به آگاهی دیگری است و بازتاب ما در آگاهی دیگران، آگاهی خود ما را شکل     دیدگاه او، آگاهی انسان از خود، واب 

صله   دهد. بدینمی ست   سان، او بریدن از دیگران و فا سبب ازد   داند )ایزدپناه،دادن خود میافتادن بین خود/ دیگری را 

1۸۱۵ :۲) 

ود. ]...[ من در دیگری و در شتتفردیت تنها پس از تالش فراوان حاصتتل میبخشتتیدن به من و حذف شتتبه عینیت

چون دیگران، باشتتد تا بتواند به دنیای دیگران به عنوان  خواهد صتترفاً یک غیر دیگر، همشتتود و میدیگران پنهان می

 (. 1۵۲: 1۸۱۸فرد در جهان )منِ برای خود( را از دوش بردارد )تودوروف، بهغیردیگر وارد شود و بار منِ منحصر

ست  این همان نکته سفه ای ا شتراک خود و  اش بازمیی اخالقیکه لویناس نیز در مباحث فل گوید و حلقۀ ا

 دهد.باختین را شکل می

ه داند؛ بمی« فلستتفۀ اول»هایش به مفهوم دیگری از منظری اخالقی پرداخته و اخالخ را امانوئل لویناس، در نوشتتته

د او، مستتؤولیت ما در برابر دیگری مشتتتق از  این معنا که مستتؤولیت در قبال دیگری مقدم بر شتتناخت استتت. از دی  

شود.   بودنِ من بر پایۀ مسئولیت من بنا می بودن ما نیست؛ بلکه برعکس، بناکنندۀ سوژگی ما در جهان است و من   سوژه 

ستی        ست که همۀ هویت و ه ست به مقامی ا شیدن دیگری از جایگاه فرود سته به او « خود»تالش او متوجه برک   را واب
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 (.۲-۸: 1۸۱۵)به نقل از ایزدپناه، « داندای اخالقی میکار را وظیفهسازد و این 

 است:   شدهچه در سنّت از اخالخ مراد میدور از آنتعریف لویناس از اخالخ، تعریفی است بدیع و به

سؤال می  ضه می دیگری خودانگیختگی مرا زیر  ضعیت یا تجربه. لویناس برد و به معار   طلبد و اخالخ یعنی همین و

سؤال سؤال در کنار زیر شتن، جایگاه مرکزی من در  رفتن خودانگیختگی از زیر رفتن آگاهی، اختیار، هویت، من یا خوی

سخن می           سندگی من نیز  ضایت از خویش و خودب ست من، ر شانۀ جهان به د سرخو گوید که از ناحیۀ  جهان، تملک 

سوژ حضور دیگری تحقق پیدا می  سؤال می کند. ]...[ اگرچه در این مواجهه  ست ه زیر  شرم و نقد واقع   رود و د خوش 

  -اً غیرمطلق-آمدگویی به دیگری، اعتنا و احترام به دیگری و استقبال از اوست. دیگریشود؛ اما روی دیگر آن خوشمی

سؤال می  سخی می در همان حال که مرا زیر  سؤولیت و      برد از من پا ساس م ست هم ا طلبد و این طلب، هم بنیاد زبان ا

 (.۱۱-1۱۱: 1۸۳۳گویی من )علیا، پاسخ

ورزد، بیداری و هشیاری سوژه به دست  وجه دیگری از مواجهۀ سوژه با دیگری که لویناس بر آن تأکید می

ای نیست که سوژه بتواند خود را از آن برکنار دارد. دیگری  دیگری است. از منظر او مواجهه با دیگری مواجهه

ضر     هم شم حا شبحی که مدام پیش چ شیار و  خواب نگه میشود، نفس را بیدار و بی می چون  دارد و او را ه

شترط شتناخت    (. پس حضتور دیگری و درنظرگرفتنش الزمه و پیش 1۸۲گذارد )همان: زنگ برجا میبهگوش

 جهان است.خود و زیست

گذاری میان   ههای گوناگون، همواره از راه ایجاد مرزبندی و فاصتتتل       بخش در جامعه  های هویت  به عبارتی، گفتمان   

گیرند. در این نگاه، دیگری همواره فرودست است و باید از باال کنترل و به حاشیه رانده    خودی و غیرخودی شکل می 

ای پیچیده قرار دارند که هر گونه  ها در رابطهدانست. هر دوی آن « خود»سادگی نقطۀ مقابل  توان دیگری را بهشود. نمی 

 (.11۸-11۵: 1۸۱1سازد )ایزدپناه، اهمیت میری، درون/ بیرون یا مرکز/ حاشیه را کمانگارانه از خود/ دیگدرک ساده

 . تبیین پیوند مؤلفة تفکر فلسفی پذیرش دیگری و نگاه به دیگری در آیین رادی۳. ۲

شکل داده       آیین رادی با اولویت سؤوالنه  ست اخالقی و م شوری برای زی ست که در   دادن به دیگری، من ا

سیاری جنبه  سفی  ب شۀ فل یک از   د. هیچهایی داروگومدار باختین نزدیکیاخالقی لویناس و تفکر گفتها با اندی

،  بخشیشان، درنظرگرفتن دیگریگیرند؛ بلکه الزمۀ هویت/ تعینها در خأل و انزوای فردی شکل نمیاین ارزش

رادی را   هایتوان ویژگی، میدادن به دیگری حتی موقت است. بنابراین استقبال از او، پذیرشش و گاه اولویت  

 های پذیرش دیگری و حتی پذیراندن خود نزد دیگری در نظر گرفت.شیوه

وتربیت رستتمی، در عنوان ابزاری آموزشتتی، در کنار تعلیم شتتکی نیستتت که ادبیات کودک و نوجوان، به

شکل  ست و می فرآیند  شکل   تواند زمینهگیری هویت کودکان اثرگذار ا س گیری همساز  و  تی، مدارا، پذیرشزی

شورمان از نظر حضور اقوام، نژادها،         احترام به دیگری در آن ضعیت خاص ک سأله با توجه به و شود. این م ها 
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سیب  سعۀ ناپایدار و عواملی دیگر      مذاهب و همچنین، پدیدۀ مهاجرت، آ شی از تو صادی نا های اجتماعی و اقت

هایی از هر  یابد. بنابراین، با برگزیدن ارزشهمیت ویژه میشوند، اساز پیدایی دیگری و دگربودگی میکه زمینه

شۀ رادی، اخالقی لویناس و گفت    توان راهی برای فراخواندن کودکان و نوجوانان  وگومدار باختین میسه اندی

ها را به ستتوی صتتلحی درونی و برونی کنش با دیگریِ برون جستتت و آنبه بازنگری دیگریِ درون در برهم

 پیش برد.

 

 پیشینة پژوهش .۳

های آیین رادی با مؤلفۀ فلستتفی پذیرش دیگری، پیش از این هیچ پژوهشتتی انجام  دربارۀ پیوند میان مؤلفه

شده   ست. بنابراین، به مهم ن شینۀ پژوهش ترین نمونهترین و کاربردیا ستقل در زمینۀ آیین را های پی دی  های م

 شود.ای کوتاه میاشارهدر ایران و نیز دیگرانگی در ادبیات کودک و نوجوان 

 . پیشینة پژوهش در زمینة آیین رادی1. ۳

شناختی، به  ( در پژوهش خود با رویکرد تطبیقی موردی و گونه1۸۱۲مقدم )میالد جعفرپور و مهیار علوی

صیف آموزه  سمک عیار و داراب   القایی عیاران و جوانهای تعلیمیتحلیل و تو سۀ منثور    نامهمردان در دو حما

 اند.ختهپردا

ها و ( در تالش برای رستتیدن به طرحی برای بررستتی خاستتتگاه 1۸۱۱منصتتور معتمدی و فرزانه باخدا )

شه  شواهدی پنج ری شه های فتوت در ایران،  شه گانه را برای تبیین ری سالم    های پیش ازیابی آیین رادی از اندی ا

ش    1اند: بیان کرده سمک عیار،  سی کهن دربارۀ فتوت چون  شابهت ۲نامه اهنامه، قابوس. متون پار هایی چند  . م

صول جوان  سم برخی از گروه  بین مبانی و ا صول اخالقی و مرا سانی    مردی با ا سا های اجتماعی در ایران عهد 

های  های بستتتیار بین مبانی و مراستتتم اهل فتوت با نحله. همانندی۸چون: استتتباران، آزادان، یاران و غیره هم

سالم   شتی، مزدکی، مانوی  هممختلف ایران پیش از ا شباهت ۵چون: دین زرت هایی بین آیین فتوت و . وجود 

ها در های ایزیس و اوزیریس که به علت رواج این آیینادیان رازباور؛ از قبیل آیین میترایی، دین ستتیبل، آیین

ر دورۀ نی دهای دیگیری گرایشمآبی یا هلنیستتم و از طرفی به علت تأثیر عظیم ایران در شتتکل دوران یونانی

شاره می یونانی ستانی با جلوه . همانندی۵شود  مآبی به این ادیان ا هایی از  هایی میان برخی از مظاهر ورزش با

 آیین فتوت.

 . پیشینة پژوهش در زمینة دیگرانگی در ادبیات کودک و نوجوان۲. ۳
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ی در ادبیات کودک و  های دیگرانگ ( در دو پژوهش خود به بررستتتی جلوه 1۸۱1( و )1۸۱۵امین ایزدپناه ) 

ها  های مرکزی داستان روند با شخصیت  شمار می  هایی که دیگری بهنوجوان، همچنین، شیوۀ ارتباط شخصیت   

شان می    پرداخته ست. نتیجۀ بررسی او ن صدای دیگری چندان بلند   ا دهد که در ادبیات کودک و نوجوان ایران، 

ضور او کم  ست. همچنین، کنش دیگری د نبوده و ح شتر       ر ارتباط با قطبرنگ ا ستان، در بی ست دا های فراد

تابع محدودیت      به دگربودگی او برمی    موارد محدود و  که  با این حال، مواردی از کنش    هایی استتتت  گردد. 

 خورد.دالنۀ خود/ دیگری نیز در این آثار به چشم میتعاملی، سازنده و هم

شان می ۲۱1۱داوود خزایی ) سانۀ  ( ن شته   بلبل دهد چگونه در اف سی و آلمانی آن،   سرگ و همتاهای انگلی

شونت علیه کودکان؛ یعنی کودک سهمگین  شیه،     ترین نوع خ شی، به تقابل دوگانۀ خود/ دیگری یا مرکز/ حا ک

 کند.زدایی میبخشد و این تقابل را مرکزیتمرکزیت می

 

 های پژوهش. پرسش۴

ه به دیگری در آیین رادی با مؤلفۀ فلستتفی  . آیا پیوندی میان نگا1اند از: های این پژوهش عبارتپرستتش

توان بر پایۀ الگویی برگرفته از شتتباهت این  . آیا می۲پذیرش دیگری در بینش لویناس و باختین وجود دارد؟ 

صویری    شانه را در کتاب ت ستانی  دو رویکرد، پذیرش دیگری رادمن که خود از ادبیات دیگری   سلطان و آهو دا

سته   ست، تبیین کرد؟  برخا صدایی، تبلوریافته در    . آیا برآیند چنین تبیینی می۸ا سیدن به گفتمانی چند تواند ر

 ادبیات کودک و نوجوان باشد؟

 

 . روش پژوهش و دلیل انتخاب نمونه۵

تفسیری،  های استقرایی و قیاسی در تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد توصیفیاین پژوهش با ترکیب روش 

ی و ها در چندصتتتدای  پذیر لویناس و شتتتیوۀ نمود آن  دی و تفکر فلستتتفی دیگریهای تفکر را به تبیین مؤلفه  

تانی  داستتها در کتاب تصتتویریپردازد. ستتپس چگونگی امکان نمود آنوگومندی پیشتتنهادی باختین میگفت

ویری  های تص شده، هدفمندانه و از میان آثار برگزیدۀ گروه کتاب کند. نمونۀ بررسی را تحلیل میسلطان و آهو  

.  استتتبازنگاری، انتخاب شتتدههای تصتتویری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشتتگاه شتتیراز در بخش کتاب

صویری  صویری        اهمیت انتخاب کتابی ت صدای واژگانی و ت ستر بروز دو گونه  ست که خود ب ستانی در این ا دا

)قوم   حاشیه/ دیگری/ اقوام، تعلق این اثر به ادبیات سلطان و آهو شود و اهمیت دیگر انتخاب کتاب  دانسته می 

 گیلک( از مجموعۀ مرز پرگهر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
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 . چکیدۀ روایت۶

شتتود؛ ولی بانو، دختر آن خانه، میرستتد و دلباختۀ ماهای در جنگل میپادشتتاهی در پی شتتکار آهو به کلبه

شه دلیل بیبه سخ خانوادۀ د مهارتی در پی شاه با آموختن قالی   وری، پا ست. پاد صال   بافی بختر به او منفی ا ه و

با  رود. روزیرستتد و به تشتتویق او برای دریافتن ستتطح حقیقی زندگی مردم، ناشتتناس بیرون میمحبوب می

شود. تاجران ناتوان از   بافی مشغول می جا به قالیهای زورگوی شهری درگیر و سپس زندانی شده، در آن   گزمه

شاه می   ر قالیچۀ او میگذاری بقیمت شد. ماه شوند و گزمه آن را به دربار پاد اش  بانو با دیدن قالیچه، بافندهفرو

سفر می     را می سد و در پی او راهی  شاه از آن پس به همۀ درباریان فرمان کارآموزی می   شنا دهد تا  شود. پاد

 .گیری از فقیرها ادامه نیابدرنج خود زندگی نکند و باجکسی جز با دست
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شود که سری    رو میای روبهشود. مخاطب با چهره آغاز می -جلد-خوانش اثر از نخستین مواجهه با کتاب  

سبز دارد؛ سری که جهان هستی صاحبش را در خود         شه و خیال و البته به شکل قلب و به رنگ  لبریز از اندی

گر میوۀ ممنوعۀ درخت بهشتی باشد    د تداعیتواننمایاند. سلطان در دست راست خود سیبی دارد که می    بازمی

سانی      شید تا درد ان سان بخ شد، در        که آگاهی را به ان شق با شاند. اگر این معرفت همان ع ستن را به او بچ زی

واند  تاست که می « دیگری»بانو و دیگر موجودات جهان هستی در تصویر، عشق به    جا به گواه حضور ماه این

باشتتتد و او را به ستتتوی منش رادی پیش برد یا      « پذیرش دیگری »ن برآیند  زمان آغازی  نخستتتتین گام و هم 

 گوید:  گونه که باختین میهمان

، از وجود  مندی انسانی توانم به تجربۀ زیباشناختی )و اخالقی( قابل اتکایی از کران تنها در انسان دیگر است که می  

  جنس از بافت دنیای خارجتواند مرا به بخشتتی همیخارجی متمایز و تجربی انستتان، دستتت بیابم. تنها غیر استتت که م

ست که می  شق و عالقه به        تواند در آغوش گرفته تبدیل کند؛ زیرا تنها این غیر ا شود و مرا با ع صور  شود، تمامًا مح

 (.  1۵۱: 1۸۱۸ها و حدود و ثغور انسانی خود برانگیزد )به نقل از تودوروف، کاوش در تمامی کران

 .استاش ناامن شدهند نمادی از قدرت، ثروت و جایگاه امن او باشد که در افکار گسستهتواقلعه نیز می

شاره دارد:      ستان ا ساحت اجتماعی روایت دا شت.     »نقطۀ آغازین متن واژگانی نیز به  شت، یکی ندا یکی دا

جا  در این( که گویای تضاد طبقاتی جامعۀ روایت است. ۱: 1۸۳۱ )وحدتی،« داشتیکی ورمی کاشت،یکی می

راه نباشتتد اگر به خاستتتگاه اجتماعی عیاران اشتتاره شتتود که تالش داشتتتند داد کهتراز مهتر بستتتانند  شتتاید بی
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های رادمنشتتتانۀ    گریبخش کنشآگهیتوان پیشها را می (. بنابراین، چنین عبارت  1۲۳-1۸1: 1۸۳۲)گوهرین، 

 سلطان دانست.

ست بگوید    مرد جوان» ست که را ست تیر بیندازد      مرد؛ یعنی کسی ا شیند و را سب بن ست بر ا )کربن،  «و را

دهد. او ستتوار بر استتب در پی شتتکار آهو (. این ستته ویژگی را ستتلطان از ابتدا از خود نشتتان می11۱: 1۸۳۲

دهد. بعدتر نیز راستتتی و صتتداقتش با خانوادۀ  تازد و بیمی از تنهایی در تاریکی جنگل از خود نشتتان نمیمی

یان می بانو و وزیران ماه  مادین می  بازنگری شتتتود. هرچند انعطاف و خویش  ش ب به شتتتکلی ن توان در اش را 

 بازگشتنش از جنگل به قصر دید.پیاده

و در باندر تصویر این بخش، نگاه سلطان در کنار چشمه به سوی ماه است و این درست پیش از دیدار ماه      

شمه رخ می  وایت را به بازی بگیرد )توجه به پیوند ماه با نام  تواند ذهن مخاطب آگاه از ردهد که باز هم میچ

شکار آهو تاخته    ماه سلطان در پی  شمه رها کرده   جا آهو را پایینبود، در اینبانوی محبوب(. هرچند  ست چ   د

سیب   است واست و دل در گرو مفهوم دیگری دارد؛ ولی در تصویر پسینی، نگاهش حتی از ماه هم فراتر رفته

استتت و تر از او قرار گرفتهای پایینکند. این بار ماه در نقطهعشتتق به دیگری را تأکید میدر دستتتش معرفت 

شانی می  ست که در  بانو دکند تا مفهوم فراتر را بهتر ببیند. اگر بتوان ماه را نمادی از ماهنقطۀ دیدش را پرتواف ان

شود. با  بینی او تبیین میترشدن جهان وسوی ارادۀ سلطان و گسترده   ادامۀ داستان راهنمای اوست، تغییر سمت   

اند.  بخشآگهیدارند و پیشاین تفستتیر، تصتتویرهای این کتاب همواره گامی پیش از واژگان در روایت برمی 

سین، ماه  همان صویر پ شده   طور که در ت شان داده  ست که گویی طبیعت از دامن او جان گرفته بانو در قامتی ن   ا

بانو خود در ان که موجب ترس و گریزشتتان بود، پناهشتتان استتتغ ولی ماهکم برخالف ستتلط استتت یا دستتت

شبیه      ست. نیمی  حصاری از تردیدها درحال بررسی و انتخاب میان آگاهی و عشق در حالتی  ترازوی عدالت ا

سیب   سلطان  –از  صویر کاخ      -سیب  سویی که ت ست در همان  ست دارد؛ در سلطان قرار دارد و   را در د قلعۀ 

های پیشتتین تیرخورده و زخمی بود. این پرنده با توجه به دستتت دیگرش استتت که در تصتتویر  ای درپرنده

سلطان به او، می بی ستم اعتنایی  سلطان به مردم می   تواند نمادی از  شد که در دیار  ستم   هایی با یی که  هاشود. 

ست. ماه  هکرد ها تجربهها آگاه و آنبانو در جایگاه یکی از افراد طبقۀ کارگری از آنماه سلطان ا ،  بانو در تربیت 

ستاد رادورزی، شجاعت ورود به دربار آشوب   گو را به ذهن یادآوری میشهرزاد قصه   زای  کند. او در جایگاه ا

شم   سلطان دارد و اراده  سلطان به آیین رادی چ ست که دیگری        اش برای راهنمایی  سی ا ست. ک شیدنی ا ناپو

که بخواهد ستتلطان را از  آنداند، بیکردنش میود را مستتؤول آگاهاستتت و خ)ستتلطان( را با محبت پذیرفته 

 اش به طبقۀ پایین کشد. سلطانی که خود نخستین فرد برگزینندۀ دیگری در روایت است و به    جایگاه پادشاهی 
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جهانشتتان  پوشتتد و به زیستتتروزی لباس آن طبقه را می بانو(،جای تالش در همانند خود کردنِ دیگری )ماه

 شان کند.رود تا بتواند بهتر درکمی

جودی  انستتان صتترفاً مو»بانو با ستتخنی از لویناس بهتر تبیین کرد: توان این فرآیند را میان ستتلطان و ماهمی

گوید؛ بلکه موجودی استتتت که از پیش فرمان  که هایدگر میچنانیابد، آننیستتتت که معنای هستتتتی را درمی

شنیده و در    ست را در چهرۀ دیگری  ست یافته قدا (. اگر این دو که برای  ۱۳: 1۸۳۳)علیا به نقل از لویناس، « ا

شتی را به اند، چنین پیشهم دیگری بوده شناخت     بودند، نمیکار نگرفته  انگا سوی  ستند چنین آرام به  و  توان

های  دوستتتتی که از ویژگیدوستتتتی/ دیگریپذیرش هم و حتی خود پیش روند. پس در گام نخستتتت، مردم

 است.شی است، اهمیت یافته رادمن

چیزی که در چهارچوب خودانگیختگی خودمحورانۀ همان محال استتت -برد غیر همان ]یا خود[ را زیر ستتؤال می

نامیم. غرابت  دهد، اخالخ میبردن خودانگیختگی من را که از ناحیۀ حضور دیگری رخ میروی دهد. ما همین زیرسؤال

ردن بهای من و مایملک من، دقیقاً به صتتتورت زیرستتتؤالاش به من، به اندیشتتتهیناپذیر]یا بیگانگی[ دیگری، تحویل

من از  استتتقبال پذیرد. متافیزیک، استتتعال؛ استتتقبال همان از دیگری، خودانگیختگی من، به صتتورت اخالخ تحقق می

سؤال می    ضمامی به این وجه که دیگری همان را زیر  صورت می دیگری، به طور ان نی در قالب اخالخ یع –پذیرد برد، 

 (.۱۳: 1۸۳۳ )علیا به نقل از لویناس،« بخشدکه ذات نقادانۀ معرفت را تحقق می

دهد؛ چه در خوبی از خود نشتتتان میپذیرش دیگری اگر همراه با پذیرش انتقاد باشتتتد، ستتتلطان این ویژگی را به

یم وقت تصم فتی شغل آبرومندی داری، آنبرو! هروقت آمدی و گ برو عمو جان،»بانو: مواجهه با سخن سنگین پدر ماه

)وحدتی، « دهمکند، زن نمیدهد و هیچ کاری نمیگیرم دخترم را به تو بدهم یا نه. من به آدمی که فقط دستتتور میمی

ا  آید، چرا توی دربار شمزور نان خالی گیرشان میای پادشاه! وقتی مردم به»بانو: (، چه در برابر سخن تلخ ماه1۸: 1۸۳۱

 (.1۱)همان: « شود؟قدر بریزوبپاش میینا

توانم آن را در مدار خود جای دهم و به خود فروبکاهم. ]...[  مواجهه با دیگری مواجهه با چیزی استتت که من نمی

سروری   گرفت و قدرتی که تملک و از آنِ خودسازیِ مائده در این مواجهه اختیاری که عالم چیزها را فراچنگ می ها و 

ضمین می بر عالم را  شم برای من ت سته در طریق حظ و تمتع پیش می کرد و چ د  رفت، به ناگهان با مانعی بلند برخورب

گشتتاید. جهان تنها از آنِ من نیستتت؛ اختیار، قدرت، فراگرفت و   کند که چشتتمانش را به روی حقیقتی ملموس میمی

ود. لویناس این حال را به حس شرم پیوند  ش اش بیدار میسان من از خواب خودمحورانه سروری من حدی دارد. بدین 

ساده       می ستقالل  ساری من از خودانگیختگی و ا شرم ساری اختیار و آزادی    اش، از خودمحوریلوحانهزند:  شرم اش، 

توان دید که اخالخ از منظر لویناس نوعی نقد است؛ نقدی که به سوژه    لوحانه از خویش. بدین قرار میوحشی و ساده  

 (.1۱۱و  ۱۱: 1۸۳۳ها درنگ کند )علیا، را از منظری دیگر ببیند و در مناسباتش با اشیا و انسان دهد خودمجال می
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شاه     شینی این تعبیر لویناس با پاد صیت این روایت و موقعیت نویافته   همن شخ س بودن  شق،   اش در ب تر ع

گرفت،  وگوها شتتتکل نمیتواند این گونۀ پذیرش دیگری را با آیین رادی پیوند زند. اگر این گفتخوبی میبه

یافت. بنابراین، ستتلطان حریم امن درباریانش را رها کرده، تن به خود در دیگری و دیگری در خود نمود نمی

 دهد تا خود دیگرش را در دیگرانِ خودش بیابد. ناامنی نویافتۀ ذهنی و حتی جامعه می

است. از مرزها   درون ما به تمامی تشکیل شده   دهد.هرکس بخواهد خود را در امان نگاه دارد، خود را از دست می 

شکار می    ست. اکنون آ دهد؛ وگو بها میشود چرا باختین تا این اندازه به گفت و حدود و ثغور، در وجود باید غیر را ج

دادن،  وگو؛ یعنی پرستتتیدن، گوشکردن در گفت وگویی استتتت. زیستتتتن یعنی شتتترکت  زندگی در گوهر خود گفت  »

سخ  ستی     و دامنۀ این برنهاد را می...« کردن و تدادن، موافقپا ست که ه سترش داد: نه تنها از رهگذر کنش غیر ا توان گ

شتتود )تودوروف،  کند، به جهانی دیگر تبدیل میگاه که اولین آگاهی ظهور میشتتود؛ بلکه تمامی جهان آنانستتانی می

1۸۱۸ :1۵1.) 

را   گیرد تا سیر تغییر درونی او ان را از او میهای سلط تصویرگر هم در این بخش ابتدا اسب و سپس کفش   

شد. همچنین، با درهم    صویر ک صویر کاخ با نمودهای بیرونی به ت شینی   تنیدن ت سلطان، جان ها و قلعه و چهرۀ 

است. چشم و قلب پادشاه یکی است و در رأس تاج       های تفسیری به روایت تصویری خود بخشیده   همنشینی 

شده   بانو میان طبیعتی او، ماه سوانش یکی  سته    که با گی ش سلطان پر کرده      ، ن سر  ضای درونی کاخ را  ست. ف   ا

ست تا درگیری  شۀ اکنونش را در قیاس با مملوکش      های ذهنی نویافته و در عینا سعت و ژرفای اندی حال، و

 نشان دهد. هرچند در کاخ بسته است و هنوز جز یک دیگری، دیگران را به ذهن سلطان راهی نیست.

صال به شیوۀ  سلطان همراه با ویژگی  و سیدن  ست که ارزش ر سته می هایی ا ستی در   های رادی دان شوند: را

شان می گفتار و کردار که در برخورد با خانوادۀ ماه دهد و گویای اعتماد او به دیگری و بانو و حتی وزیرانش ن

ست ماه        ضی نی ست، نجابت در رفتار او که را ستی ا شجاعتی که الزمۀ را شنهاد وزیران بنیز  ش با انو را بنا به پی

دهد؛  زور و اجبار به قصتتر بیاورد و همین نکته پرهیز او از ننگ و کوشتتش را برای کستتب نام هم نشتتان می 

شان می     صال از خود ن سیدن به و توجه قلب با تمام  »دهد؛ چه در معنای تالش و چه در معنای همتی که در ر

به جانب حق برای حصتتتول      یا دیگری   قوای روحانی خود  ( و ۸۲۵: 1۸۳۵)خرمشتتتاهی، « کمال در خود 

سب می مهارت شی را   توان این ویژگیکند. پس میهای ذهنی، ارتباطی و عملی که در این فرآیند ک های رادمن

  کنشتتیهای پذیرش دیگری که راهی برای پذیراندن خویش به دیگری هم دانستتت؛ زیرا برهمنه تنها شتتیوه

بانو که   بافت خودش در مقابل پدر ماه      خاوتش در انداختن قالی دستتتت   شتتتود؛ ستتتدوستتتویه را موجب می  

شان می  مردم ستی، بردباری و احترام را هم ن ست دو ست به مهمان   دهد و د سخی ا ها زمانی که  نوازی آنکم پا
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 بود. راه قصر را گم کرده

عد جا به باست. از این  بانو، دیگری نخستین، در قصر حضور دارد، زمان توجه به دیگران دیگر   حال که ماه

های ذهنی سلطان را نه در حصار درودیوار قصر؛ که در سرزمین تحت سیطرۀ پادشاه نشان         تصویرگر درگیری 

استتت تا جایی که در بانو فراتر رفته و از همان عشتتق محبت به خلق را فرا گرفته دهد. او از عشتتق به ماهمی

 (.1۳: 1۸۳۱بانو )وحدتی، یابد نه ماهمحوریت می اش ترازوی عدالتتصویردرآمدههای بهاندیشه

 شناخت نه غیر را؛ زیرا:بانو نه خود را بازمییاری ماهسلطان بی

ست که به خودآگاهی دست می       شکارنمودن خود بر غیر و از طریق شخص او و با کمک او ا یابم و خودم من با آ

ما  که شدهند، تنها در رابطه با خودآگاهی دیگر )آنرا تشکیل می ها که بنیان خودآگاهی ماها، آنترین کنششوم. مهممی

ساسی ازدست    کردن خود، اینپذیرند. بریدن از دیگران، جداکردن خود و حبسشود( تعین می خطاب می دادن ها علل ا

ست. هر تجربۀ درونی در      ستوار ا ست... در نتیجه، هر تجربۀ درونی بر مرز بین خود و غیر ا شتن خود ا ه با  مواجه خوی

پذیرد و این مواجهه، ذاتیِ هر تجربۀ درونی استتت... موجودیت انستتان )موجودیت درونی و   غیر استتت که تحقق می

کردن... بودن یعنی بودن برای غیر و از طریق او،  بیرونی او( عبارت استتتت از ارتباط ژرف. بودن یعنی ارتباط حاصتتتل

سان قلمرو درونی خودمختاری وج  سان همواره و به  برای خود. در ان شخص ان ست که   ود ندارد.  تمامی بر مرزی واقع ا

شم می     دهد، او برای نگاهوی را با دیگری پیوند می شخص دیگر چ شمان  شم وی به  کردن به خود به چ دوزد و از چ

غیر  رتوان بدون وی به خود دست یافت و خود شد. باید به خود دنظر کرد و نمیتوان از غیر صرفنگرد. نمیخود می

شد، اعتراف نمی  دست یافت. حقانیت نمی  شخص با شد. من نام خود    تواند حقانیت خود  شخص با تواند اعتراف خود 

ست که به را از غیر می شق به      گذاریِ خود بهآید )نامکار میگیرم و این نام برای او ا ست(. ع صب ا واقع نوعی عمل غ

 (.1۵1-1۵۱: 1۸۱۸خود نیز به همین میزان ناممکن است )تودوروف، 

به خانوادۀ محبوب؛ که به دیگران فراتر، به مردم گوشتته و کنار   دوستتتی نه تنها نستتبتاکنون زمانی استتت که مردم

شاه یابد. او برای نجات مردم از بیداد گزمهسرزمینش، نمود می  صرار نمی ها فداکاری کرده، بر پاد شا بودنش ا ید ورزد و 

بافد و صندلی قدرتش  چال داده، درک و عشقش را در تاروپود قالی می ت سیاه گری تن به مجازادر حکم خودنکوهش

شته می   صویر به نمایش گذا سبی که از لوازم عیاری       خالی در ت سوار بر ا شی او بود،  شود. تا محبوب که راهنمای رادمن

ه  بگستترانند تا جایی ک  استت، به دیدارش بیاید و با هم آیین پذیرش دیگری و برادری و برابری رادی را در جهانشتان  

ست کم  شود:  رنگرنگ و کمدیگری به معنای فرود سیاه   »تر  شاه در  سته   پاد ش شت قالی   چالی ن بود پای دار قالی و دا

پدرت کاری کرد که من شتتغلی یاد بگیرم و تو کاری کردی که بفهمم در »بانو، گفت: بافت. تا چشتتمش افتاد به ماهمی

بعد، دستتتور داد همۀ درباریان، مثل بقیۀ «. گذرانندو مردم با چه رنجی روزگار میگذرد گوشتته و کنار کشتتور چه می 

 (.۲۵کس با دسترنج دیگران زندگی نکند و از مردم فقیر باج و خراج نگیرند )همان: مردم، شغلی را یاد بگیرند؛ هیچ
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ست اخالقی و   آیین رادی با اولویت شوری برای زی شکل داده    دادن به دیگری، من سؤوالنه  ست که در   م ا

توان  د. میهایی داروگومدار باختین نزدیکیاخالقی لویناس و تفکر گفتها با اندیشتتۀ فلستتفی بستتیاری جنبه

. راستی در گفتار و کردار در سه   ۲. کوشش در کسب نام و پرهیز از ننگ   1های رادی را چنین برشمرد:  ارزش

. ۵. شتتتجاعت   ۸ند ب( رازداری و حفظ امانت ج( نجابت در رفتار       بندی به پیمان و ستتتوگ   بخشِ الف( پای 

های  . مهارت۳خواستتن  . همت۳دوستتی  . مردم۱ستفرگی  داشتت حرمت هم . اکرام مهمان و پاس۵ستخاوت  

 نیازی.. بی11. فداکاری 1۱. یاری درماندگان۱ذهنی، ارتباطی و عملی 

ها، بخشتتی آنگیرند؛ بلکه الزمۀ هویت/تعیننمی ها در خأل و انزوای فردی شتتکلیک از این ارزشهیچ 

دادن به دیگری حتی موقت استتتت. بنابراین،    درنظرگرفتن دیگری، استتتتقبال از او، پذیرش او و گاه اولویت    

 های پذیرش دیگری و حتی پذیراندن خود نزد دیگری در نظر گرفت.های رادی را شیوهتوان ویژگیمی

  سال او در ادبیات کودک و نوجوان که خود دربارۀ دیگری جامعۀ بزر  و مدارا با« دیگری»غیاب پذیرش 

جا نباشتتد از این گونۀ ادبی انتظار رود در برخورد با ها شتتود. شتتاید نابهزنندۀ کشتتمکشتواند دامناستتت، می

تن  خبینانه پیش رود و بستری شایان برای پردااست، روشن چنان که خود چنین هویتی را آزموده ، هم«دیگری»

ستانی  به این نیکومنش باشد. چنین انتظاری را کتاب تصویری   ت. در این  اس پاسخی شیوا داده   سلطان و آهو دا

اثر، شخصیت زن خود در جایگاه پیر عیار و استاد، مسؤولیت هدایت و خود/ دیگرشناسی سلطان را بر عهده          

ر پذیری درود. دیگریمندانه پیش میپذیری خرددارد و جامعه با هدایت سلطان به سوی منش رادی و دیگری

شده و دیگری  . شخصیت زن که خود در جامعه جنس دوم پنداشته1پذیر است: این کتاب در چند جنبه درنگ

جایی  . با جابه۲چون استتتاد یا شتتیخ و برتر از ستتلطان و مقتدای او دارد. استتت، در این اثر جایگاهی واال هم

جهان دیگری را به هر دو داده، زمینۀ  کارگر و اشراف مجال آزمودن زیستحاشیه و مرکز و وارونگی دو طبقۀ 

شتتده با نقد دیگری  فرض. دیگری فرومایه۸ستتازد. تر دیگری را فراهم میشتتناخت بهتر خود و پذیرش کامل

وگوی برونی و درونی را فراهم ستتتاخته، به توانمندستتتازی او و جامعه یاری  شتتتده مجال گفتفرضفرامایه

 ند.رسامی
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نوشتة مهدی  خوبهای های خوب برای بچهقصه های هویت دینیدر مجموعه داستانبررسی شاخصه

 آذر یزدی
 

 1باغینسترن قره
 

بخشی به انسان است. تربیت دینی و التزام درونی دهی و هویتدین معیار هدایت و رستگاری و عامل معنا

گاه ترین جایآید. از سویی دیگر، کانون خانواده نخستین و مهمافراد به اصول اخالقی نیز از این راه فراهم می

، ترین سازوکار برای آموزشبه عنوان بهترین و اثربخش ها از قصهشود. خانوادهسوب میتربیتی فرزندان مح

های آخر دبستان و دوره متوسطۀ اول، برند. سالخصوص آموزش اصول اخالقی، اجتماعی و دینی بهره میبه

نی الی هویت دیرود. از این رو، پژوهش حاضر برای کمک به اعتدوران کلیدی برای تربیت دینی به شمار می

های داستانی مهدی آذر یزدی با عنوان جلدی کتاببه بررسی مجموعۀ هشت« د»و « ج»در میان گروه سنّی 

های هویت کردن شاخصهپردازد. هدف از انجام این پژوهش برجستهمی های خوبهای خوب برای بچهقصه

تحلیلی انجام شده پژوهش توصیفیسال بود که به روش  1۵تا  1۱های مخصوص کودکان دینی در داستان

داستان است،  ۲۱۳را که حاوی  های خوبهای خوب برای بچهقصه است. در این راستا، نگارنده، مجموعۀ

های هویت دینی شامل خدامحوری، عبادت، اعتالجویی و انتخاب کرده و مضامین مرتبط با شاخصه

توان به حالل و حرام و امر این مضامین می از جملهها استخراج کرد است. شناسی را از دل این داستانغایت

کردن، مر ، گناه، عدالت، حرف حق، ظلم و مکافاتِ عمل، دعا، شکر و عبادت، اطاعت الهی، واجب، توبه

هایی در جهت آموزش مفاهیم دینی پیامبران و اوصیای ایشان اشاره کرد. امید است پژوهش حاضر شاخصه

 نوجوان قرار دهد. پیش روی نویسندگان کودک و
 

 : تربیت دینی، خدا، دین، قصه، کودک، گروه سنّی ج و د، هویت دینیهاکلیدواژه

 

 . مقدمه1

های آسمانی و مذاهب مختلف برای راهنمایی انسان در پاسخ به کیستی و چیستی خود اوست.  نزول کتاب

سان به جایگاه واقعی خو      ست که ان ستوار ا ست یابد. ذات باری ارادۀ خداوند بر این حقیقت ا ای  تعالی برد د

وصتتول این امر، مواهبی در اختیار بشتتر قرار داد؛ از جمله ارستتال رستتول و نزول شتتریعت، عقل و اراده تا    

( و بتواند هویت دینی خود را از میان  ۲۳: 1۸۱۵مندی خود را درک کرده و به کمال برستتتد )ابول اوال، ارزش

سو، د     شکل ببخشد. از دیگر  شواهد بی این مواهب  دهد که محور دعوت  شماری گواهی می ر این منابع دینی 

ه ها بهای آنبوده استتت و همۀ آموزه« توحید»پیامبران الهی در گذر تاریخ، یگانگی خداوند و به معنای دینی 
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 (.1۱۱: 1۸۱۵گردد )شمشیری و نقیبی، همین اصل اساسی بازمی

سازی چنین باورهای دینی و نیز حفظ او از   رزند و نهادینهترین دورۀ تربیت فجایی که مهمهمچنین، از آن

رذایل اخالقی، دوران نوجوانی است، معارف، احکام، اخالخ و آدابی که در این دوران توسط مربیان مدرسه و    

شود. از این رو، فرزند باید   تدریج در شخصیت نوجوان مستحکم می   شود، به والدین در خانه آموزش داده می

کنند، احکام و معارف و مسائل   سازی می ران در پرتو ارتباط قلبی و عاطفی که والدین برای او زمینهدر این دو

 (.۵۵: 1۸۱۵اعتقادی را بیاموزد و مؤدب به آداب اسالمی شود )ابول اوال، 

های آموزش  در همین راستتتتا، متخصتتتصتتتان تعلیم و تربیت با مدنظرقراردادن مزایا و اثرات مثبت روش

سزایی در  هدانند. قصه تأثیر ب گویی میهای تعلیم را قصه و قصه  ، یکی از بهترین و موثرترین روشغیرمستقیم 

القای پیام و اندیشتته دارد؛ زیرا اگر مخاطب در فضتتای قصتته قرار گیرد، مانند یکی از اعضتتای آن، ماجراها و 

سر می   صحنه  شت  صه، ناخودآگا ها را یکی پس از دیگری پ ه در دل و جان و روان او القا  گذارد. از این رو، ق

ست که   ۱1: 1۸۱۵گذارد )بیگدلی و الهی، جا میشود و اثر تربیتی عمیق و پایداری به می (. به این منظور نیاز ا

ستان  صورات آن  برای کودکان و نوجوانان دا شود تا ت ستان  هایی نقل  سازد. این دا سب ب ها را غنی  ا ها باید متنا

 (.۵1: 1۸۱۵ش شوند )نساجی، اهداف دینی مورد نظر گزین

صه       شاخ سی  صد داریم به برر ستان بنابراین،در این مقاله ق صه های های هویت دینی در مجموعه دا های  ق
 بپردازیم. خوب، هایخوب برای بچه

 . مبانی نظری۲

 پردازیم.ابتدا برای تشریح کامل موضوع، به تعریف مفاهیم اصلی پژوهش می

 . دین1. ۲

یافتن بشر است و تنها دین   ، دین در ذات انسان سرشته است. دین علت وجودی هستی     از نظرگاه اسالمی 

سان امکان می    ست که به ان ست، زندگی     ا شته ا دهد تا به قامت تمامیت یا طبیعتی که خداوند به وی ارزانی دا

لمۀ دین در (؛ اما از نظر لغوی ک11۱: 1۸۱۵دهد )شتتمشتتیری و نقیبی، کند و به زندگی بشتتر معنایی نهایی می

شان  1زبان التین ست       قبل از هر چیز ن سان و خداست. از دید اصطالحی، دین نظامی مفهومی ا دهندۀ ارتباط ان

دهد و براساس آن، تفسیر سبک زندگی انسان در      که تفسیری از جهان و جایگاه انسان در جهان به دست می   

ست و بیان می    شخص کرده ا سبک زندگی مزب این جهان را م سک و نهادها و  کند که  ور باید در قالب چه منا
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 (.۵۱: 1۸۱۵اعمالی تحقق پیدا کند )ضرابی، 

ا) جوادی آملی معنای دقیقی از دین ارائه کرده استتت. ایشتتان معنای لغوی دین را انقیاد، خضتتوع،   آیت

صطالحی آن می     سته و در معنای ا سلیم و جزا دان   ، قوانینگوید: دین مجموعۀ عقاید، اخالخپیروی، اطاعت، ت

و مقرراتی استتتت که گاهی همۀ این مجموعه حق و گاهی همۀ آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل               

استتت. اگر مجموعۀ حق باشتتد آن را دین حق و در غیر این صتتورت، آن را باطل یا التقاطی از حق و باطل    

 (.۵۱: 1۸۱۵به نقل از ضرابی،  ۱۸: 1۸۳۳نامند )جوادی آملی، می

کند و از فروافتادنش  های مختلف حفظ میر، تنها دین و دینداری است که آدمی را در عرصه  از سوی دیگ 

به دین و مذهب از همان اوان         ۸۵: 1۸۱۵کند )ابول اوال،  در تباهی و نابودی جلوگیری می   نابراین، توجه  (. ب

ها و حالوت شتتود. در این میان، به منظور پرورش حس مذهبی کودک باید بهشتتدت احستتاس می کودکی به

ها دارد، آشتتنا شتتوند.   های دین تأکید کرد. کودکان باید با محبت و عشتتقی که خداوند به همۀ انستتان زیبایی

کنند، در گرایش کودک به مذهب  ترین اصتل دین؛ یعنی خداوند ترستیم می  ای که والدین از مهمتصتویر اولیه 

 (.۱۱: 1۸۱۵تأثیر چشمگیری دارد )نساجی، 

 . هویت۲. ۲

استتت و در « هو»چه منستتوب به از نظر لغوی به معنای شتتخصتتیت، ذات، هستتتی، وجود و آن  1هویت

ست. در              شده ا شد، تعریف  صفات جوهری او با شتمل بر  شخصی که م شیء یا  صطالح، به معنای حقیقت  ا

اصتتطالح معارف دینی، هویت به معنای ذات و حقیقت انستتان که با بعضتتی از معنای نفس در قرآن از جمله 

 (.۲۱: 1۸۱۵و شخص، شخصیت و خود نیز اشتراک معنایی دارد، معرفی شده است )ابول اوال،  ذات

 . هویت دینی۳. ۲

ستی فرد را مطرح می   ستی و کی ست از جمله هویت    کند که در حیطههویت، نوع چی های مختلف متصور ا

توان چنین بیان (. می۸۱: 1۸۱۵فردی، هویت ملی، هویت دینی، هویت اجتماعی و هویت فرهنگی )ابول اوال،     

مدن         یدار و دائمی در همۀ ت پا ناصتتتر  که دین یکی از ع ترین  توان از مهمهاستتتت. هویت دینی را می   کرد 

توان  گیرد؛ به طوری که میهای ما براستتاس آن شتتکل میهایی دانستتت که بستتیاری از رفتارها و آرمانهویت

شتن هویت  ره را تثبیت این هویت در زندگی دانست. بنابراین،   های مطلوب فردی، فرهنگی، ملی و غیالزمۀ دا

ها را از ارکان  کند و آنیاد می« اعتقاد، اخالخ و اعمال»باره از ستته عنصتتر استتاستتی به نام   قرآن کریم در این

 (.۸۸شمارد )همان: سازندۀ هویت انسان می

                                                           
1 Identity 
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شی            صیت یا همان هویت دینی، بخ شخ ست که بعد دینی  شده ا ستا بیان  از هویت اجتماعی  در همین را

شت فرد از         محسوب می  شناخت و بردا ضاعفی بر  ست که تأکید م شود و معطوف به بعدی از مفهوم هویت ا

ای استتت که فرد  خود با تکیه بر بعد اجتماعی دارد. این بعد از هویت همانند هویت فردی، معطوف به جامعه

بخشد.   های ذهنی فرد را شکل می د هویت، الیهکند و اصوالً این جامعه است که در همۀ ابعا  در آن زندگی می

ای  به همیت دلیل، در این ستتتطح از هویت به طور خاص بعد اجتماعی و تمایزات گروهی از اهمیت ویژه            

های  برخوردار استتتت. هویت دینی با تکیه بر ادیان الهی به نیازهای مختلف فرد؛ نظیر حس ثبات در عرصتتته

 (.111: 1۸۱۵دهد )عابدی و منادی، زمانی و متافیزیکی پاسخ می شناختی،اجتماعی، جغرافیایی، هستی

سی را که بداند از کجا آمده و در کجا قرار   »فرمایند: حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( می  خدا رحمت کند ک

(. با ۸۵، ص 1۸۱۵به نقل از ابول اوال،  11۱، ص 1تا، ج )فیض کاشتتانی، بی« رودگرفته استتت و به کجا می

 کنیم.های مؤثر بر هویت دینی اشاره میترین مؤلفهی از این روایت حضرت علی )ع( به برخی از مهمگیربهره

 های مؤثر بر هویت دینی. مؤلفه۴. ۲

 کنیم.های هویت دینی اشاره میها یا شاخصهدر این بخش به مؤلفه

 . خدامحوری1. ۴. ۲

سیاری وجود دارد که محور دعوت پی   شواهد ب ست   در منابع دینی  امبران الهی در گذر تاریخ، توحید بوده ا

گردد. از آیات قرآن مجید که به بیان هدف بعثت انبیا  ها به همین اصتتل استتاستتی بازمی  های آنو همۀ آموزه

ست می پرداخته، این نکته به سلیم   آید که روح دعوت آنخوبی به د سالم؛ یعنی ت وده بودن در برابر خدا بها، ا

ست. آیۀ   شته به پذیرش ربوبیت خداوند می   سورۀ رو  ۸۱ا سر داند. یادآوری پیمان فطرت همان م فطرت را 

 (.1۱۱: 1۸۱۵دعوت به پرستش خداوند است )شمشیری و نقیبی، 

صیه دعوت به توحید به عنوان مهم  شرک مهم  های انبیا دیده میترین مدار تربیتی در تو ن عامل  تریشود و 

ضرورت دست    ۸۵: 1۸۱۵شود )ابول اوال،  هویتی محسوب می بی یابی به معرفت خدا  (. حضرت علی )ع( در 

آغاز دین معرفت و شناخت کردگار است و کمال و معرفت ایمان به ذات پروردگار و کمال ایمان    »فرماید: می

ست     در توحید و یگانه ساحت قدس ربوبی ا ستن اوست و تکامل توحید در اخالص به  به  1۸۳1)رضی،  « دان

 (.۸۵: 1۸۱۵، نقل از ابول اوال

تا، می  عال، در              در همین راستتت ند مت خداو گانگی  ید و ی به توح قد  که انستتتان معت یان کرد  توان چنین ب

یابی به خودشناسی و هویت است تا خأل معنوی خود را پُر کند و از اطاعت حق سیراب      وجوی دست جست 
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 اند.تهشود، هرچند که همگی از یک کل نشأت گرفشود. اطاعت به چند بخش تقسیم می

که   ترین نمودهای باور توحیدی، اطاعت استتتت. اطاعت یعنی اعتقاد به این          اطاعت الهی: از شتتتاخص   -

فرمانده و مطاعی جز خدا وجود ندارد. انستتتان کامل باید محور تمام اعمال، اهداف، اخالخ و افکار خود را                

ست، پرهیز کند. از دی  سالم و قرآن تنها اطاعت از خدا   خدا و اطاعت از او قرار دهد و از هرچه غیر او ا دگاه ا

 (.۸۵: 1۸۱۵شود، الزم است )ابول اوال، ها، اطاعت خداوند محسوب میو کسانی که اطاعت از آن

اید، خدا را اطاعت کنید  ای کسانی که ایمان آورده»فرماید: می ۵۱خداوند در قرآن کریم در سورۀ نساء آیۀ 

بنابراین، در راستای اطاعت الهی، اعتقاد به رسالت فرستادگان  «. طاعت نماییدو پیامبر و اولیای امر از ایشان را ا

 خدای متعال و جانشینان ایشان تأکید شده است.

اطاعت از پیامبر و اهل بیت: خاتم پیامبران مبعوث شد تا فضایل اخالقی را تحقق بخشیده و رذایل اخالقی را      -

شیوه     شود. حضرت برای همین منظور از  صی هم هامتذکر  شرت نیکو، مهرورزی، مردم ی خا داری و چون معا

گرفت تا در ستتتایۀ آن مردم را از     ایجاد اخوت و الفت بین مردم و همچنین، تبشتتتیر، انذار و موعظه بهره می    

ستی خود را           سوخ دهد. خدای تعالی دو سندیده  صفات پ ضایل اخالقی و  سوی ف بندگی جهالت برهاند و به 

(. خداوند در قرآن مجید در    ۸۵: 1۸۱۵اند )ابول اوال،  کند که از انبیا تبعیت کرده    یهایی تثبیت م  برای انستتتان

 «.اندخداوند متولی امور کسانی است که ایمان آورده»فرماید: خطاب به مؤمنان می ۲۵۳سورۀ بقره، آیۀ 

صیای گرامی ائ       سپس به او سول و  ست که ایمان به خدا همراه با ایمان به ر صومین   الزمۀ ایمان آن ا مۀ مع

سورۀ احزاب، آیۀ    شد. در  ست:   ۲1با ست         »نیز آمده ا شقی نیکو ا سرم سول خدا  شما در اقتدا به ر قطعًا برای 

یاد می          بازپستتتین امید دارد و خدا را فراوان  به خدا و روز  به    «. کند برای آن کس که  محبت و عالقۀ قلبی 

حبوبیت نزد خدا را به دنبال      حضتتترت خاتم )ص( و در پس آن، دوستتتتی اهل بیت عصتتتمت و طهارت، م      

شوری، آیۀ    آورد. همانمی سورۀ  ست:   ۲۸طور که خداوند در  سالت     »به پیامبر فرموده ا شما اجر ر بگو من از 

 «.جز این نخواهم که مودت و محبت مرا در حق خویشاوندان )اهل بیتم( منظور دارید

صاحب والیت الهی حض  اطاعت از اولی - سکری در پس    بنرت حجۀاالمر: در زمان کنونی که  الحسن الع

پردۀ غیبت هستتتند، مستتؤولیت هدایت و رهبری جامعه، طبق عقاید شتتیعه بر عهدۀ فقهای عظامی استتت که   

سؤولیتی که بر عهده             سالمی به م شند. اگر رهبر جامعۀ ا شرایط الزم با شته و واجد  صالحیت این مقام را دا

ست که مطیع و دارد، پای شند؛ اما اگر به وظیفۀ خویش عمل نکرد، اطاعت   فرمان بند بود، وظیفۀ مردم ا بردار با

 (.۸۳: 1۸۱۵او بر مردم واجب نیست )ابول اوال، 

 . عبادت۲. ۴. ۲
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های قابل تأمل در هویت فردی و هویت دینی، اصل عبادت و عبودیت است. اسالم بر پیروی از     از مؤلفه 

سانی را مخت  ار قرار داده تا خودش مسیر حرکت را انتخاب کند )همان:  راه حق و حقیقت تأکید دارد؛ اما هر ان

که مرا   و جن و انس را نیافریدم جز برای آن  »فرماید که    اشتتتاره می ۵۱(. خداوند در ستتتورۀ ذاریات، آیۀ     ۸۳

 «.بپرستند

ز عبودیت  جتعالی است و راه تقرب به او نیز بهغایت و کمال نهایی انسان در نزدیکی هرچه بیشتر به باری

 رساند، همانا بندگی است.یست. در واقع، تنها راهی که ما را به کمال و هدف نهایی خلقت انسان مین

توان به نماز، تالوت قرآن و احکام دین، روزه و زیارت، حج، بیان حقایق  از جمله مستتائل عبادی مهم می

شاره کرد )ابول   و معارف در لوای امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و پرداخت خمس و انفاخ د ر راه خدا ا

فرمایند:  (. دعاکردن نیز یکی از مسائل مهم میان عبد و خدای اوست. امیرالمؤمنین علی )ع( می  ۵۵: 1۸۱۵اوال، 

)به نقل از  « ترین عمل در روی زمین برای خدای عزوجل دعاکردن استتتترین و محبوبداشتتتنیدوستتت»

ست که دارای اثر فراوانی نیز      های(. زبان دعا، یکی از راه۱۳: 1۸۱۱رفیعی،  سازی درونی ا انتقال مفاهیم و باز

اشد  تواند بای برای ارتباط با دیگر مردم نیز میهست. دعا هرچند ارتباط مخلوخ با خالق است، گاه خود زمینه 

 (.  ۱۸: 1۸۱۱)خیاط، 

 . اعتالجویی۳. ۴. ۲

سان      ترین مانع راه تهذیب نفس و اخالخخودمحوری بالیی بزر  و مهم ست. خودمحوری به ان و تزکیه ا

ست،     دهد حقایق را آناجازه نمی ست ببیند و بداند حق و حقیقت چی ست، درک کند و اگر هم در گونه که ه

شرافت باالیی دارد. علی      مانع از آن می سان عظمت و  سالمی، ان م  رغشود که حقایق را بپذیرد؛ اما در دیدگاه ا

س  سایر موجودات     باور خدامحوری در این دیدگاه، ان ضۀ الهی دارای اهمیت واالیی در میان  ان نیز از طریق افا

کند که در چون مالئکۀ خود را موظف میاست. به سبب همین شرافت، خدای متعال موجودات واالمقامی هم   

سجده کنند )ابول اوال،     سان  سورۀ بقره، آیۀ  ۸۱: 1۸۱۵برابر عظمت ان ست:   ۸۵(؛ به طور مثال، در  به »آمده ا

 «.فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید

سو خواهان برآورده      شت آدمی از یک  سالم         شدن نیازهای بی سر سوی دیگر، دین ا ست و از  شماری ا

بخشیدن به آن نیازها دارد.  کند؛ بلکه سعی در تأمین و مشروعیت  های انسان را سرکوب نمی  ها و علقهخواسته 

سال  ضایت پروردگار و طی      می مبتنی بر مؤلفهبر پایۀ این باور، هویت دینی ا سب ر ست که غایت آن، ک هایی ا

 (.۸۱-۵۱: 1۸۱۵مندی درونی از اعمال خود باشد )ابول اوال، یابی به آرامش و رضایتطریق حقیقت و دست
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 شناسی. غایت۴. ۴. ۲

صول جهان  شأت می     یکی از ا سالم ن سالمی که از ارکان اعتقادی ا صل معادب بینی ا اوری و حیات  گیرد، ا

ست که با قدم      سان موجودی ابدی ا ست. ان ستی، فناناپذیر می اخروی ا شود. به اعتقاد ادیان   نهادن به جهان ه

و فراروی  »فرماید: می 1۱۱(. خداوند در ستورۀ مؤمنون، آیۀ  ۵۱الهی، انستان راه گریزی از مر  ندارد )همان:  

 «.آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد

آمیز و ستترشتتار از لطف و مهربانی خداوند در شتتود که تصتتور محبتتأکید زیاد بر عذاب الهی ستتبب می

دار شود و جای خود را به تصویری زشت و نامطبوع بدهد. افزون بر این، تأکید بیشتر بر اذهان کودکان خدشه

آورد و هم ها به وجود میهای الهی هم انگیزه و تمایل به انجام کارهای شتتایستتته را در آن بهشتتت و نعمت

(. در بخش بعدی به ۵۲: 1۸۱۵کند )نستتاجی، زندگی آینده را امیدبخش و پر از زیبایی و نشتتاط ترستتیم می 

 گویی و بیان مفاهیم دینی در قالب قصه اشاره خواهد شد.مبحث قصه

 گویی. قصه۵. ۲

سان و به تعبیر       سرشت ان ستند که با  ستن  اعتقاد به خداوند و دین اموری ه سازگار ه د.  قرآنی، با فطرت او 

سنین پس از بلوغ به    عالقه سانی از دورۀ کودکی وجود دارد و در  مندی به دین و مفاهیم دینی در درون هر ان

رسد. بنا به فرمودۀ پیامبر اکرم )ص( آموزش و تربیت دینی جزء ضروریات جامعۀ اسالمی است      شکوفایی می 

طرت الهی کودک بیدار شود و او را به سمت کمال رهنمون سازد. یکی  و باید نسبت به آن همت گماشت تا ف  

شیوه از رویکردهای مهم کتاب صه       های مقدس نیز برای آموزش  شف حقایق، زبان ق ست زندگی و ک های در

صه        صه و ق ست ق شان داده ا ست. نتایج تحقیقات نیز ن گویی در پرورش روحیۀ ملی و احساس مذهبی و نیز   ا

 (.۱۱: 1۸۱۵دکان تأثیر مثبت و معناداری داشته است )بیگدلی و الهی، گیری هویت کوشکل

توانند به مخاطب خود در شناخت خود و جهان اطراف یاری رسانند. از این رو، ادبیات داستانی  ها میقصه

د؛ وبار تعلیم و تربیتی باارزش را بر عهده دارد؛ اما قصتته نباید تنها به منزلۀ ستترگرمی کودک در نظر گرفته شتت

ه دادن ب های صتتتحبت با کودکان دربارۀ خدا و مفاهیم دینی و همچنین، پاستتتخ         بلکه  یکی از بهترین شتتتیوه 

 (. ۱۲های دینی است )همان: ها و انتقال بسیاری از آموزهپایان آنهای بیپرسش

ضع انفعالی به خود می     ستقیم مو   وجب رنجشگیرند و گاه ممعموالً افراد از لحاظ روانی در برابر روش م

شود. در نتیجه، با مقاومت منفی روانی از طرف متربی همراه است و چه بسا گاهی ممکن است  ها میخاطر آن

گویی اخالخ را تهذیب و (. قصه و قصه  111: 1۸۱۵نسب،  لجاجت او را در پی داشته باشد )فتوحی و موسوی   

و خصتتایل پستتندیده را در کودک پرورش  های قرآنی ستتجایا کند. داستتتانعاطفه و زیبادوستتتی را تغذیه می
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کند که این خود بهترین روش دامنی، صتتتداقت و اخالخ ترغیب میدهد و او را به حستتتن ستتتلوک، پاکمی

دک از طریق  کند تا کوغیرمستقیم برای تکوین اخالخ صحیح و عالی است. بنابراین، قصه فرصتی را فراهم می     

مکارم اخالقی تشتتویق و ترغیب شتتود؛ عالوه بر این،   محتوا و شتتخصتتیت قصتته به انجام کارهای نیک و  

ماند )بیگدلی و الهی،     ها باقی می  کنند، معموالً تا آخر عمر با آن   ها از قصتتته می گیری اخالقی که بچه  نتیجه 

1۸۱۵ :1۱۱-۱۱.) 

گیری از آن، همین بس که در قرآن کریم و تعالی انبیای الهی و مکتب  گویی و بهرهدر اهمیت روش قصتته

ستان و قصه برای آموزش و هدایت و القای مفاهیم و پیام   آ  های دینیسمانی هم این روش مؤثر؛ یعنی زبان دا

سمانی می     صه و حکایت را در کتب آ ست. اگر ما همۀ ق ست که   مورد توجه قرار گرفته ا بینیم، به این جهت ا

غ کنند که موافق طبع و مورد عالقۀ     خواهند مفاهیم و پیامدهای دینی را به زبانی برای مردم ابال        این کتب می 

شد تا از این طریق بتوانند آن آن ست. در      ها با ستان ا شاد و هدایت کنند و این زبان همان زبان دا ها را بهتر ار

ستان شود که بخش این میان، مالحظه می ست.    هایی از قرآن کریم نیز به نقل دا های گوناگون اختصاص یافته ا

اهداف دینی خود نظیر اثبات توحید، اثبات وحی و رسالت، دعوت مردم به سوی حق    قرآن برای بیان و ابالغ

 (.11۸: 1۸۱۵نسب، ها را به کار گرفته است )فتوحی و موسویو عدالت این داستان

 . روش پژوهش۳

به بررستتی مجموعۀ   « د»و « ج»پژوهش حاضتتر برای کمک به اعتالی هویت دینی در میان گروه ستتنّی  

پرداخت.  های خوب خوب برای بچههای های داستتتانی مهدی آذر یزدی با عنوان قصتته بجلدی کتاهشتتت

شاخصه  هدف از انجام این پژوهش، برجسته  ستان کردن  تا   1۱های مخصوص کودکان  های هویت دینی در دا

شد. مجموعۀ هشت  سال بود که به روش پژوهش توصیفی   1۵ ستانی  تحلیلی انجام  صه جلدی دا   های خوبق
ها مطمح نظر قرار گرفت. در این مجموعه عالوه بر    با توجه به غنای مذهبی و دینی آن     های خوب،  چه برای ب

تاب     قصتتته به ک چون ها هم های کهن ایرانی و محتوای دینی و اخالقی آن های قرآنی و چهارده معصتتتوم، 

ده  نیز توجه شتت گلستتتان، رآثار شتتیخ عطا، نامهقابوس و ستتندبادنامه، مثنوی مولوی، کلیله و دمنه، نامهمرزبان

های هویت دینی شامل   داستان است که مضامین مرتبط با شاخصه      ۲۱۳است. این مجموعه در کل، مشتمل بر   

 ها استخراج شده است.شناسی از دل این داستانخدامحوری، عبادت، اعتالجویی و غایت

 های پژوهش. یافته۴

  های هویتده در بخش هویت دینی، با عنوان شتتاخصتتهشتتهای بیانهای پژوهش را با توجه به مؤلفهیافته
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 کنیم.دینی ارائه می

 . خدامحوری1. ۴

شته   مهدی آذر یزدی توجه عمیقی به مؤلفۀ یگانگی یا توحید خداوند و در مقابل آن، بت ستی دا ست.    پر ا

ت. در لب توجه اس برد که جانام می« اختراع شیطان »پرستی با نام  های قرآنی از بتاو حتی در جلد پنجم قصه 

وضتتوح مشتتخص استتت که در ذیل به چند  تمامی مجلدهای این مجموعه، توجه به بحث یگانگی خداوند به

 کنیم.مورد اشاره می

ها مردم را پند داد و به پرستتتش خدای  یونس مدت»در جلد پنجم در داستتتان یونس )ع( آمده استتت که  

س 1۸۸: 1۸۱۱)آذریزدی، « یگانه دعوت کرد ست که     ( یا در دا شده ا در آغاز خدا بود و »تان حضرت آدم بیان 

ستان ۵)همان: « غیر از خدا هیچ کس نبود ست که هر      ها همچنین به این نکته به(. در این دا شده ا شاره  کرات ا

سمان چه بر روی زمین و هر آنآن ست؛ به طور مثال، در جلد یک و در    چه در آ ست نعمت خدای تعالی ا ها

جا خانه داریم. آسایش داریم. نان و آب را خدا داده ما این»خوانیم که گرد از زبان کبوتر میداستان کبوتر جهان

ست  ست که            ۲۵)همان: « ا شده ا شته  شتر نو شتر از زبان  ستان بزرگی  سوم در دا هرچه نعمت »( یا در جلد 

 (.1۱)همان: « خداست در صحرا و بیابان است

صفات و ویژگی  ست؛ به طور مثال، در جلد چهارم در     های خداوند نیزهمچنین، از  سخن به میان آمده ا

پرستیم، خانه ندارد، جا ندارد،   خدایی که ما می»خوانیم: داستان موسی و شبان از زبان حضرت موسی )ع( می     

هابیل  ( یا در جلد پنج و داستان حضرت آدم )ع( در جواب ترس  ۱۲)همان: « تن ندارد، عاجز و محتاج نیست 

ست:  از زبان زاغ  ست دارد   »آمده ا ست و همه را دو (. در ادامۀ  1۳)همان: « مأیوس نباش. خدا خیلی مهربان ا

(. از زبان حضتترت نوح به قوم  1۳)همان: « شتتود دیدخدا را که نمی»شتتود بینیم که بیان میهمین داستتتان می

 (.۲1)همان: « من پیغام خدای نادیده و یگانه را به شما گفتم»خوانیم که خود نیز می

داند،   چنان که خود، خدا را ناظر بر اعمال می     که آقای آذریزدی هم  نکتۀ دیگری که قابل تأمل استتتت، این      

ستان  ستان تربیت گر  آمده      های خود نیز به کار بردهاین مبحث را در دا ست؛ به طور مثال، در جلد یک، دا ا

(. در 11۵)همان: « بیندای ما را میخواهم به تو یادآوری کنم که خداوند همیشتتته کارهای گر  می»استتتت: 

 :کنیمها اشاره میشده در مؤلفۀ خدامحوری و مضامین مجموعۀ داستانی مرتبط با آنادامه به سه بخش مطرح

 . اطاعت الهی1. 1. ۴

ها نیز با ظرافت از قدرت خداوند ستخن به میان آمده بود؛ مثالً در جلد   هایی از برخی از داستتان در بخش

کاره. توفیق خدا نیز در کار  کاره استتت و خدا همهبندۀ خدا هیچ»خوانیم: داستتتان لوطی انتری می هفتم و در
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پرستی یکی از مسائلی است که در مقابل خداپرستی به آن اشاره شده است.          (. در مقابل، بت۱)همان: « است 

شان می       سلیمان )ع( هدهد به ای ضرت  ستان ح سب   »گوید: در جلد پنجم در دا شهر  ا مردم خدای یگانه را  در 

 (.1۲۵)همان: « کنندپرسند و خورشید را سجده مینمی

 . اطاعت از پیامبر و اهل بیت۲. 1. ۴

ستین به پیامبری و مأموریت الهی خاتم     ستان مرد نخ شتم در دا شده و در ادامه      در جلد ه شاره  سلین ا المر

سالم آورد   »شود که  بیان می ضرت علی )ع( اولین مردی بود که ا (. در ۳۵)همان: « و با پیغمبر نماز خواند ح

دهم که خدا یکی شهادت می »فرمایند: دهند و میهمین داستان حضرت علی )ع( به رسالت پیامبر شهادت می    

های جلد پنجم، عالوه بر بحث پیامبری حضرت رسول اکرم    (. در داستان ۳۱)همان: « است و تو فرستادۀ اویی  

 چون حضرت خضر نیز سخن به میان آمده است.، از بعثت دیگر پیامبران همشدن وحی بر ایشان)ص( و نازل

شاره کرده، در جلد پنجم و         ضرت علی )ع( ا شینی ح ستانی که به واقعۀ غدیر خم و والیت و جان تنها دا

ستان حضرت محمد )ص( است که آمده:     پیغمبر در صحرای غدیر خم بر منبر رفت و والیت علی )ع( را   »دا

شدن دین خدا را بشارت داد و همۀ مردم را به پیروی از قرآن، کتاب خدا و دوستی علی     و کاملسفارش کرد  

 (.1۳۵)ع( وصیت کرد )همان: 

 االمر. اطاعت از اولی۳. 1. ۴

یچ  شود، در ه آید و روایتی از او بیان میجز چند مورد که از خلیفۀ اسالم سخن به میان می  به این بخش به

 ای نشده است.مامان و یا ولی عصر اشارهداستانی به خالفت ا

 . عبادت۲. ۴

شود؛   های این مجموعه مشاهده می کرات در داستان موضوع نمازخواندن به عنوان یکی از آداب اسالمی به  

زمین   المال بربعد از بخشش بیت »شود که حضرت رسول    مثالً در جلد هشتم، در داستان کفش کهنه اشاره می   

(. در جای دیگری از همین جلد، به نماز عید فطر و عید قربان به ۳۱)همان: « گذاشتتتتخالی دو رکعت نماز 

 (.1۱۵عنوان دو عید بزر  اشاره شده است )همان: 

نیت خوب داشتتتن نیز یکی از مباحثی استتت که در جلد هشتتتم، در داستتتان گفتن یا نگفتن از زبان پیامبر  

سته به نیت  »شود:  اکرم بیان می ست ارزش هر عملی ب ستانی، توبه 11۳)همان: « ا کردن به (. در این مجموعۀ دا

ست؛ برای مثال،        شده ا سالمی برای برخوردارشدن از عفو خداوندی یا طرف مقابل بیان  عنوان یکی از مبانی ا

ای و خواستتتت خدا چنین کند که خیلی ظلم کردهدر جلد دوم، در داستتتتان موش و مار، مادر موش بیان می    
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 (.۳1)همان: « آزاری توبه کنیماند، باید از مردمآباد نمی است که خانۀ ظلم

شتتود؛ به وفور مالحظه میحالل و حرام و امر واجب نیز به عنوان مستتائل عبادی در این هشتتت جلد به 

هر کاری شتترایطی دارد و هر  :»کند که کار، خواجه بیان میعنوان مثال، در جلد ستتوم در داستتتان نیکوکار گناه

اند. در دین استتالم جهاد واجب استتت؛ اما برای مریض و زن واجب نیستتت. روزه ه کستتی دادهدستتتوری را ب

و به همین ترتیب از بخشتتش، خوراک و اطاعت از پدر و مادر  « واجب استتت؛ اما بر آدم بیمار حرام استتت...

 (.۳۵آورد )همان: سخن به میان می

ستان  دعاکردن نیز یکی از امور میان عبد و معبود است که از ز  سان و حیوان در دا ها بیان شده است؛    بان ان

امیدواریم خداوند کسالت شما را شفا     »شود که  مثالً در جلد یک، در داستان داوری گربه از زبان گربه بیان می 

سأله نیز در این مجموعه       ۵۱)همان: « بدهد ست که این م شکر خدا به جای آوردن ا سالمی  (. از دیگر مبادی ا

لد  در ج« خدا ذلیلشان کند »شود. در مقابل گاهی نیز نفرین آورده شده است؛ مثل عبارت    میکرات مشاهده  به

 (.۸۸شود )همان: سوم، داستان عالج گدایی از زبان گدا گفته می

توان به آن اشاره کرد، بحث گناه است. آذر یزدی مفهوم گناه    یکی از مضامین دیگری که دربارۀ عبادت می 

بخش، دربارۀ دزدانی که  استتت؛ مثالً در جلد چهارم در داستتتان ریش نجات  ح کردهرا با مصتتادیق آن تشتتری 

اند یا در همین جلد در داستان دشمن در لباس دوست، آمده     ها گناه کردهشود که آن اند، بیان میدستگیر شده  

ست:   ست می هر کس خراب می»ا ست کند، پیش خدا گناهکند و نفاخ در د هفت و (. در جل۱1)همان: « کار ا

ستان چوب کبریت می  ست   »خوانیم که دا سراف گناه ا ست و    »( و یا 1۸۳)همان: « ا سراف در دین ما حرام ا ا

 (.1۵۳)همان: « گناه است

پردازد، به مسألۀ عذاب الهی در برابر ناشکری، کفر و گناه قوم    در جلد پنجم که به سرگذشت پیامبران می  

زودی عذاب خدا به صورت   به»خوانیم که از زبان حضرت نوح )ع( می  شود؛ به عنوان مثال، پیامبران اشاره می 

شد     طوفانی عظیم فرامی شد، نابود خواهد  سد و هر کس که با خدا نبا ضرت     ۲۲)همان: « ر ستان ح ( یا در دا

: ترستتتانید )همانبینیم که یونس پیامبر مردم را از رنج و عذابی که مخصتتتوص کافران بود، می   یونس )ع( می

شاره کرده و به نظر می     (. آذ1۸۸ شکل نزول عذاب ا سألۀ عذاب الهی فقط به  سد که خوف و  ر یزدی در م ر

 وحشتی در دل کودک ایجاد نکند. برای دقت صحت این مسأله باید داستان برای کودکان قرائت شود.

ر با راز و براب جا به آن اشاره کرد، این است که نویسنده عبادت را تنهاتوان در ایننکتۀ قابل توجهی که می

به »گوید: خوانیم که مرغ مینیاز و نماز و روزه صرف ندانسته است و در داستان دانه و دم در جلد چهارم می    

سختی  ست...تو می   نظر من ترک دنیا کردن و  شیدن کار خوبی نی ستا و هر جا که     ک شهر و رو توانی در همان 
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ار و کجا بیای ایناز خودت به مردم فایده برسانی. آمده کنی، خدا را عبادت کنی و کار هم بکنی و زندگی می

(. یا در جلد هشتتتم در داستتتان تقوی در میان مردم  ۸۵)همان: « ای که عبادت کنی؟!عار زیر علف نشتتستتتهبی

)همان:  «نشینی در اسالم نیست   پرهیزگاری در میان مردم است و رهبانیت و گوشه  »فرمایند: پیامبر به مردم می

ضان، زکات،           (. دا۱1 ست از همین مجلد که از پنج نماز واجب، روزۀ ماه رم ستانی ا شناخته دا ستان دانای نا

(.  1۵۱صدقه واجب، حج اسالمی واجب و قصاص به عنوان آداب اسالمی سخن به میان آورده است )همان:        

ها   کی از ستتتالدانادل در ی »رفتن؛ مثاًل در جلد یک، در داستتتتان مرغان کارآگاه آمده استتتت:         یا بحث حج  

 (.۳۳)همان: « خواست به حج برودمی

 . اعتالجویی۳. ۴

ستان از لفظ مقابل آن هم  ساوات، اعتدال و یا مفهوم آن  «عدالت»چون در مذمت خودمحوری در این دا ، م

ست:          ستان دانش ناتمام آمده ا ست؛ برای مثال، در جلد دوم، در دا شده ا ستفاده  شمندی در تمام کارها   »ا دان

 (.11۳)همان: « کردو مساوات را رعایت میعدالت 

 شناسی. غایت۴. ۴

ست و آن            شده ا ضا آید، بیان  ستان چون ق سألۀ مر  و بازگشت همه به سوی خدا در جلد هشتم در دا م

( یا از زبان امام صتتادخ )ع( در 1۸۵)همان: « گردیمما همه از آن خداییم و به ستتوی او بازمی»چنین استتت: 

ستان زیان  ست:  کار آدا ضرت ابراهیم )ع(    1۵۳)همان: « دینداران به خدا و معاد معتقدند»مده ا ستان ح (. در دا

ست:   ست   »در جلد پنجم آمده ا ست او ضرت     ۸۳)همان: « زندگی و مر  و همه چیز در د ستان ح ( یا در دا

به مردم می   ایوب )ع( می یامبر  بازمی خدا زندگی می  »گوید:  بینیم که ایوب پ د و کن می گیرد. زنده بخشتتتد و 

ست    میراند و آنمی ست، خدا شه زنده ا ضامینی     ۵۸)همان: « که همی شدن، یکی از م (. به مکافات عمل گرفتار 

 شود.ها اشاره میاست که در زمان مشاهدۀ ظلم از زبان یکی از شخصیت

 گیری. نتیجه۵

شمنان و جذابیت        سوی د سترش روزافزون ارتباطات از  صر کنونی با توجه به گ ش در ع رهای  ی به ابزابخ

متنوع آن، زمینۀ اختالل شخصیتی فرزندان فراهم شده است. دشمن از طریق نفوذ و تأثیرگذاری بر اعتقادات،        

های مختلف، فرهنگ مستتتمومی را تحمیل کند. در این  کوشتتتد تا در حوزهها و الگوهای یک ملت میارزش

  باشند. نخستین گام در این  از محیط اطراف خود می یافتنها ناگزیر از ارتباط اجتماعی و آگاهیراستا، خانواده 

ست تا در مقابله با ورود هویت بیگانه نقش          راه ماهیت سالمی ا صیل ا شتن ا سی و بازتعریف خوی آفرینی  شنا
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ست و کانون مقدس خانواده، تجلی    صلی هویت ا سمانی، عاطفی و    کند. دین، مؤلفۀ ا ضای نیازهای ج گاه ار

های اکید اسالم مبنی بر تکریم شخصیت، آیات قرآن سه      د. با توجه به توصیه شو معنوی هر فرد محسوب می 

 شمارد.را از ارکان سازندۀ هویت انسان بر می« اعتقاد، اخالخ و عمل»عنصر اساسی 

صه    سی باید در تربیت دینی     های هویت دینی از جمله خدامحوری، عبادت، اعتالجویی و غایتشاخ شنا

ه دور از جبر و فشتتتار و ب د. تربیت دینی فرآیندی استتتت هماهنگ با فطرت که به       کودکان مد نظر قرار بگیرن   

گیرد. غایت تربیت دینی، تربیت افراد متدین استتت و متدین  منظور نیل به ستتعادت دنیوی و اخروی انجام می

کستتی استتت که معنا و حقیقت دین را درک کند و تعالیم دین راهنمای او در زندگی باشتتد و ستترانجام با    

کوفاشدن استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق برسد. در بحث خداشناسی در قرآن و تاریخ زندگی انبیا        ش 

ستان  سب برای کودکان می از دا ست بت     افکنده  توان به در آتشهای منا شک ه ها و تجدید بنای کعبه بشدن، 

سی، معجزا             ضرت مو شدن ح سف، تولد و بزر   ضرت یو ضرت ابراهیم، ماجرای ح ست ح ضرت   د ت ح

 است. عیسی و تاریخ زندگی پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار اشاره کرد که آذریزدی نیز به این مضامین اشاره کرده

صفات الهی را که یکی از انتزاعی  ست، می همچنین،  صه   ترین مفاهیم ا ستفاده از ق  های جذاب وتوان با ا

های قرآنی چگونگی ارتباط وحیانی  در قصهمناسب در قالب موضوعات آشنا و روزمره به کودکان عرضه کرد. 

سالت آن  صه از              پیامبران و ر ست. در واقع، زبان ق شده ا شیده  صویر ک ستقیم به ت ستقیم و غیرم شکال م ها به ا

بهترین ابزارها برای اثبات نزول وحی، نحوۀ انجام رسالت و تالش انبیا برای هدایت بشر است که در مجموعۀ  

 شود.نیز مشاهده می خوب هایهای خوب برای بچهقصه

صه  ست؛ عالوه بر این مباحث      یکی از اهداف اعتقادی ق سائل پیرامون آن ا صل معاد و م های قرآنی تبیین ا

عاد، نقش مهمی در ترستتتیم تصتتتوری محبت     به م به     آمیز از خداوند و عالقه   مربوط  مندستتتاختن کودکان 

  ای وحشتناک در نظر کودکان جلوه کند؛ بلکه باید هکند. زندگی پس از مر  نباید به گونپروردگارشان ایفا می 

مند ساخت. در بیان  ها را نسبت به خدا و رحمت او عالقه های بهشتی صحبت کرده و آن  ها و لذتاز خوشی 

های الهی باید آن را متوجه بدکاران کرده و نتیجۀ اعمال ناشایست  گیریها و سختهای مربوط به عقوبتقصه

صه ها معرفی کرد. آن سب برای آموزش مفهوم معاد، می از ق صحاب کهف، زنده   های منا صۀ ا شدن   توان به ق

کردن مردگان توستتط حضتترت  شتتده در تاریخ زندگی حضتترت ابراهیم و معجزۀ زندهقطعهچهار پرندۀ قطعه

 شود.نیز مالحظه می های خوبهای خوب برای بچهقصهجلدی عیسی اشاره کرد که در مجموعۀ هشت

شناکردن کودکان و نوجوانان با معارف، ارزش بنابراین صول مهم در  ، آ ها و مفاهیم دینی و مذهبی یکی از ا

شود که امروزه با توسعۀ زندگی اجتماعی و سیاسی ضرورت آن بیش از        تعلیم و تربیت اسالمی محسوب می  
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هیم دینی در ها و مفابخشتتیدن به آموزهشتتود. یکی از محورهای اصتتلی تربیت باید عمق پیش احستتاس می

های اخالقی و اجتماعی مصتون   کودکان و نوجوانان باشتد؛ زیرا در این صتورت استت که فرزندان از آستیب    

 پردازی بههای قرآن با هنر قصهشود. بیش از نیمی از سورهمانند. روش قصه، روش قرآنی هم محسوب می  می

سبت به انب  های دینی و قرآنی اند. پس بیان قصه انتقال پیام خود پرداخته سبی برای ایجاد محبت ن یا و روش منا

باری           مامان و شتتتناخت خداوند و صتتتفات  عالی، درک و پذیرش ارزش  ا های دینی و اخالقی، الگودهی،   ت

 بخشی دینی است.  هویت

 نامهکتاب

 

 ای(. قم: انتشارات مسجد جمکران(. )ترجمۀ مهدی الهی قمشه1۸۳۳. )قرآن کریم.1

وشتتشتتم.   . جلد اول. چاپ چهلهای خوب، کلیله و دمنههای خوب برای بچهقصتته(. 1۸۱۱آذر یزدی، مهدی. ).۲

 های شکوفه.تهران: انتشارات کتاب

. جلد دوم. چاپ بیستتتم. تهران: نامههای خوب، مرزبانهای خوب برای بچهقصتته(. (. 1۸۱۵آذر یزدی، مهدی. ).۸

 های شکوفه.انتشارات کتاب

جلد ستتوم. چاپ  نامه.های خوب، ستتندبادنامه و قابوسبرای بچه های خوبقصتته (.1۸۱۵آذر یزدی، مهدی. ).۵

 های شکوفه.وپنجم. تهران: انتشارات کتابسی

. جلد چهارم. چاپ دوم. تهران: های خوب، مثنوی مولویهای خوب برای بچهقصتته(. 1۸۱۵آذر یزدی، مهدی. ).۵

 های شکوفه.انتشارات کتاب

صه (. 1۸۱۵آذر یزدی، مهدی. ).۱ صه ای بچههای خوب برق . جلد پنجم. چاپ دوم. تهران: های قرآنیهای خوب، ق

 های شکوفه.انتشارات کتاب

ام. تهران:  جلد ششم. چاپ سیهای خوب، آثار شیخ عطار. های خوب برای بچهقصه(. 1۸۳۳آذر یزدی، مهدی. ).۳

 های شکوفه.انتشارات کتاب

وسوم.  جلد هفتم. چاپ پنجاه گلستان و ملستان. های خوب،های خوب برای بچهقصه(. 1۸۱۸آذر یزدی، مهدی. ).۳

 های شکوفه.تهران: انتشارات کتاب

ویکم.  چهارده معصوم. جلد هشتم. چاپ بیستهای خوب، های خوب برای بچهقصه(. 1۸۳۳آذر یزدی، مهدی. ).۱

 های شکوفه.تهران: انتشارات کتاب

های اجتماعی  پژوهشانواده در پدیداری آن. های هویت اسالمی و نقش خ (. شاخصه  1۸۱۵ابول اوال، خدیجه. ).1۱

 .۲۳-۵۱(، 1۱۱) ۲1، اسالمی
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 .۳۱-1۱۱(، ۲۱۱) ۲۵، معرفت(. نقش قصه در آموزش مفاهیم دینی. 1۸۱۵بیگدلی، الیاس. و الهی، طاهره. ).11

ضا ع     روش(. »1۸۱۱خیاط، علی. ).1۲ سی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام ر سالمی پژوهش«. شنا  ،های اجتماعی ا

1۱ (۱۱ ،)۳۱-۱1. 

های آن در حوزۀ گرایی و داللت(. بررسی مفهوم دین در رویکرد سنت  1۸۱۵شمشیری، بابک. و نقیبی، شیما. )   .1۸

 .1۱1-11۱(، ۲۲۳) ۲۵، معرفتتربیت دینی. 

 .۵۸-۱۵(، ۲۱۳) ۲۵، معرفت(. اهداف تربیت دینی از منظر قرآن کریم. 1۸۱۵ضرابی، عبدالرضا. ).1۵

آموزان دبیرستتتتانی پیرامون منابع تأثیرگذار بر هویت  (. دیدگاه دانش1۸۱۵، مرتضتتتی. )عابدی، فاطمه. و منادی.1۵

 .11۱-1۲۱(، ۲۱، )مطالعات راهبردی ورزش و جوانانشان )مطالعۀ موردی: شهرستان کرج(. دینی

سید حسین. و موسوی    .1۱ ضا. )    فتوحی،  سید محمدر سب،  های دینی به کودکان  (. راهکارهای انتقال ارزش1۸۱۵ن

 .1۱۳-11۱(، ۲۱۱) ۲۵، معرفتستانی. دب

 .۵۳-۱1. مکتب اسالم(. ۲(. راهبردهای تربیت دینی فرزندان )1۸۱۵نساجی، اسماعیل. ).1۳

 .۵۱-۵۵. مکتب اسالم(. ۸(. راهبردهای تربیت دینی فرزندان )1۸۱۵نساجی، اسماعیل. ).1۳

 





 

 رآیندف در نهفته معنویات از بختیاریو  چهارمحال استان چندپایة هایکالس معلمان تببین شناخت

  آموزاندانش برای خوانیقصه

 پدیدارشناسانه( مطالعة )یک
 

 1مهدی قنبری

 ۲اصغر شهبازی 

 

 چکیده

 و چهارمحال استان چندپایۀ هایکالس پژوهش حاضر در نظر دارد شناخت معلمان

این  د. روشآموزان را بررسی کندانش برای خوانیقصه فرآیند در نهفته معنویات از بختیاری

های کنندگان شامل معلمان کالسپژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت

مند، های هدفگیری ترکیبی از روشاند. برای نمونهچندپایه استان چهارمحال و بختیاری بوده

نفر برای گردآوری اطالعات  ۲1برفی و نظری استفاده شده است. به این ترتیب تعداد گلوله

ساختمند با تکنیک هدایت کلیات های مورد نیاز از طریق مصاحبۀ نیمهیده شدند. دادهبرگز

 و بیرونی ناظر و اعضا بررسی همکار، بررسی روش از گردآوری شدند. اعتبار پژوهش

برای تحلیل اطالعات از تکنیک تحلیل مضمون استفاده  .به دست آمده است داده چندسوسازی

ها احصاء ده، مضمون( از متن مصاحبه ۸۲۱ابتدا مضامین پایه ) شده است؛ به این ترتیب که

پرداخت  دهندهگر به تدوین مضامین سازمانها، پژوهشسپس با درنظرگرفتن مشترکات بین آن

عنوان مضمون فراگیر معرفی کرده و سایر مضامین را ذیل آن،  و در نهایت، یک مضمون را به

بل شده قاهای پژوهش در قالب شبکۀ مضامین ارائههکند. شمای کلی یافتطرح و بررسی می

 بررسی است.

 

 چندپایه هایکالس خوانی،قصه معنویات، کودک، ادبیاتها: کلیدواژه

 

 . مقدمه و طرح مسأله1

  مراتب هب کند،می کسب  قصه  وسیلۀ  به اطفال روح که پرورشی : »است آمده  افالطون به منسوب  سخنی  در

     (.1۸۳۵ کش،قافله و اصفهانی اربابان) «کندمی پیدا ورزش طریق از هاآن جسم که است از تربیتی بیشتر

                                                           
 و نخبگان شهرکرد. گرانگر و عضو باشگاه پژوهشپژوهش -1

 ghanbary73@gmail.comایمیل: 

 فرهنگیان شهرکرد.  دانشگاه عضو هیأت علمی -۲
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صه           صه و ق شینه  1گوییق شاید پی صه  مبدأ ای طوالنی دارد.  شود  زبان آدمی که بوده زمانی گوییق  و گ

  نسل ار کانشنیا زندگی قصۀ شکل، همین به و بازگوید نوعانشهم برای را خود زندگی داستان  با آن توانست 

سل،  به  وجود ما یاتادب و فرهنگ در زبان پیدایش زمان از گوییقصه  و قصه  بهتر بیانبه برساند؛  به امروز تا ن

گویی  برای ورود به بحث، نخستتت باید بدانیم قصتته و قصتته (.1۸۳۳ حبیبی، و امیریصتتالحی) استتت.داشتتته

 چیست؟

  یک مندیکنش و تعامل روند چگونگی آن در که استتتت شتتتنیدنی یا خواندنی روایت نوعی قصتتته       

 همتی،) ودش می بیان گوقصه  یا نویسنده  موردنظر نتیجۀ و دیدگاه تحلیل هدف، براساس  موضوع،  یا شخصیت  

  مات؛کل و جمالت در تنها نه هاصحنه  و هاشخصیت   که است  ایگونه به قصه  بیان گویی نیزدر قصه (. 1۸۳۱

از   گوییقصتته و برای قصتته (.1۸۳1 دوستتت،رحمان)شتتوند معرفی می نیز تجمال بیان نحوۀ وستتیلۀ به بلکه

  کودکان روانی نیازهای ارضای  برای را راهیشده است؛ برای مثال آن   سوی حامالن دانش، مزایایی برشمرده   

اکبری، علی پور، درنجفی  علی) اطرافش دنیای با او آشتتناستتازی و کودک تخیل (، پرورش1۸۱1زاده،  )جمال

  برای مخاطب و چارچوبی    به  علمی پیچیدۀ  مفاهیم  از ایو نیز ابزاری برای انتقال مجموعه   (1۸۱۸رازی، شتتتی

 .(1۸۱۵ پیرخائفی، و زادهداداش)اند شخصی دانستهبین روابط در کارآیی و خودفهمی ارتقای و آموزش

صه   بی         و گذاردمی هاآن روحیۀ و فکر در عمیق اثری شنوند، می و خوانندمی کودکان که هاییشک ق

شد  مراحل با رویارویی برای را هاآن شرت  و ر شکالت  فهم و درک در نیز و سازد می آماده دیگران با معا   م

وسیلۀ قصه  شده به احتمال کاربست مفاهیم طرح۸(. به نظر اوتو،1۸۳۵، ۲)پلوسکی کندمی یاری را هاآن زندگی

(.  ۲۱۱۸ ۵نقل از حیفنر، شتتتود )به  رای وی تفهیم و معنادار می توستتتط کودک زیاد استتتت؛ زیرا این مفاهیم ب  

  عنادادنم دیگران، با ارتباط بازسازی به تواندمی درمانیقصه و همچنین، تعدادی از حامالن دانش معتقدند قصه

شتتود )پترستتون، بال، پروپستتت،      منجر هاایده و نظریات بیان ها وبدی و هادربارۀ خوبی تفکر تجربیات، به

 آموزشتتی هایبرنامه ارائۀ در که تنوعی علت به که مدارس(. نکتۀ شتتایان توجه این۲۱۱۵، ۵تینجر و دتویلر د

ستفاده  با توانندمی دارند، خود صه  از ا صه  و هاق سیاری  گوییق   شآموز کودکان به را اجتماعی هایمهارت از ب

                                                           
1. storytelling 

2. Plosky 

7. Ottou 
4. Heffner 
3. Peterson ,Bull, Propst, Dettinger, Detwiler 
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 (.۲۱۱۸، 1کالند و ماریسندهند )مک

شتتدن  منظور روشتتنبه  از آن جمله استتت. ۲می را در خود بگنجاند که معنویتتواند مفاهیقصتته می       

شهید       شتار طرح خواهد کرد.  صلۀ این نو ضوع معنویت را در حد حو ( ره) مطهری بحث، در ادامه نگارنده مو

  اخالقی، خیر دانایی، و علم مانند غیرمادی؛ امور به نستتبت انستتان ذاتی گرایش و احستتاس نوعی را معنویت

ستش  و تقدس زیبایی، و لجما سان  تمایز وجه که داندمی پر ست  دیگر موجودات و ان در  (.1۸۳۱ مطهری،) ا

  بخشتتش، هایی در انستتان نظیر آرامش،ویژگی استتت برای ظهورعاملی  دیگر تعاریف آمده استتت که معنویت

سگزاری،   ست که   فروتنی و سپا سوزی ا سان  شود می سبب  خود این دل کند و  راربرق راندیگ با بهتری رابطۀ ان

سک      او معرفتی و رفتاری تعالی زمینۀ سی شود )   عنوان به ( معنویت1۱۱۵) ۵(. در تعریف هینلز۲۱۱۳، ۸فراهم 

سانی  موجودات دیگران، خویشتن،  به نسبت  حساسیت   پرورش جهت در تالشی »   رتر(،ب )نیروی خدا و غیران

«  کامل انستتانیت به رستتیدن برای وجوییجستتت و استتت موردنیاز انستتان برای چهآن جهت در کندوکاوی یا

شمی،  شود. )به مطرح می سلیانی و نوری    بناب،غباری (.1۸۱۲نقل از محت   را یک معنویت (1۸۳۱) مقدمسلیمی، 

 ،دینی مناستتک انجام نتیجۀ در و انستتان بالندگی و رشتتد به توجه با دانند کهمی انستتان وجود در فطری بُعد

ستۀ  و شده گم یک معنویت»که سخن آن وتاهیابد. کمی ارتقا و شده  متحول سانی  خوا   که ست ا گیتی پهنۀ در ان

 (.1۸۳۱)مصباح، « شناسدنمی مکان و زمان

 و خدا به ای که بر ایمانبرای مثال، آیه۵در قرآن کریم نیز به معنویت و مظاهر آن توجه شتتده استتت؛       

ستن یاری ( یا جایی که بحث1۸۱۱شده است )بقره:   پروردگار تأکید  برابر در بودنتسلیم  نیز و پیامبرانش   از جُ

ست )اعراف:   بختینیک و خداوند سف  سورۀ  ۱۵( و نیز آیۀ 1۲۳۳پرهیزگاران را مطرح کرده ا   یعقوب که یو

وسف:  دانست )ی مهربانان ترینمهربان و دارندهنگه بهترین را خداوند فرزندانش، از امید قطع از پس( ع)پیامبر 

                                                           
1. McClelland & Morrison 
2. Spirituality 

7. Sisk 
4. Hinnells 

ها از که طرح تمام آنها را دال بر پرداختن به معنویت دانست. نظر به این توان آنوانی در پهنۀ مصحف شریف وجود دارد که می  . مصادیق فرا 3

ها را آورده و بحث مفصل در این باره را به مجالی  تعداد اندکی از آن« مشت نمونۀ خروار»حوصلۀ این نوشتار خارج است؛ نگارنده به مصداق  

 رد.دیگر موکول ک
 مِنْ بِینوونَالنَّ أُوتِیَ ما وَ عیسی وَ مُوسی أُوتِیَ ما وَ الْأَسْباطِ وَ یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِبْراهیمَ إِلی أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْنا أُنْزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا . قُولُوا6

 .مُسْلِمُونَ لَهُ حْنُنَ وَ مِنْهُمْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ ال رَبِّهِمْ

 .لِلْمُتَّقینَ الْعاقِبَۀُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْأَرْضَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ بِاللَّهِ اسْتَعینُوا لِقَوْمِهِ مُوسی . قال1َ 



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

۱۵1.) 

ستن گمان می               شنۀ دان شر ت سترش مطالعات تجربی، ب ت  های تجربی تنها راه نجاکرد یافتهدر آغاز گ

سان در معرض خطر است و از    ۲۱۱۲، ۲اوست، )میدگلی  (؛ اما پس از چندی دریافت که تمام مظاهر معنوی ان

شت به معنویت به گوش می     همین صدای بازگ ست که امروزه  سد )بوکارت رو باره ربیعی، این (. در۲۱۱۸، ۸ر

نان       لد الخت خا بدالحلیم و  که امروزه    ۲۱1۲) ۵ع ند  یان کرد  در نو گرایشتتتی عنوان به  معنویت  به  گرایش ( ب

صه  شی،  هایعر صه  از بیش فرهنگی و تربیتی آموز شم  به دیگر هایعر شت که در می چ  خورد. باید توجه دا

  زا دارد؛ قرار ابعاد این مرکز در معنوی بُعد که شده  تصور  چندبُعدی موجودی انسان  نگر،جامع آموزش برنامۀ

 (.۲۱۱۱ ،۵لیکاس) رسدمی نظر به ضروری معنویت آموزش رو، همین

سی         شان داد مطالعه های پژوهشبرر سب      گر ن ضر تنا سی با مطالعۀ حا ای که از نظر هدف و روش برر

شد، انجام نگرفته و یا در خوش    شته با ست؛      ترین حالت، نتایجبینانهدا شده ا شر ن اما در برخی ۱آن تا کنون منت

 شود.ها اشاره میای از آنگویی و معنویت بررسی شده است که در ادامه به پارهمطالعات، موضوعات قصه

را در  نوجوانان  و کودکان  فکری پرورش کانون  های فعالیت   نقش( 1۸۳۳) حبیبی و امیریصتتتالحی       

  که اندافتهدری هاآن. اندکرده ارزیابی( گوییقصه بر تکیه با) نوجوانان و کودکان فرهنگی هویت تقویت و حفظ

 و کودکان  فرهنگی هویت  در گوییقصتتته و نوجوانان  و کودکان  فکری پرورش کانون  های فعالیت   محتوای

 و فرهنگی میراث ها،اسطوره  فرهنگی، هایارزش مذهبی، باورهای به هافعالیت این در و است  مؤثر نوجوانان

  آموزش تأثیر( 1۸۳۱) فرد، قاضتتی، نورانی پوراژدری. استتتشتتده  توجه ایران جغرافیایی و فرهنگی نمادهای

  آموزش که داده نشتتان هاآن تحقیق نتایج. اندکرده بررستتی آموزاندانش روان ستتالمت را بر معنویت و عرفان

سمانی،  عملکرد بهبود روان، سالمت  افزایش در معنویت و عرفان ضطراب  کاهش و اجتماعی دعملکر ج  و ا

سردگی  ستان . دارد تأثیر آموزاندانش اف سن داد سول ، مح سألۀ ( 1۸۳۱) زاده طباطبایی، آذربایجانی و بیاتعلیق، ر   م

صه  سی کرده  و ایرانی کودکان در خدا مفهوم تحول و گوییق شان  تحقیق این نتایج. اندلبنانی را برر   دهدمی ن
                                                           

 .الرَّاحِمینَ أَرْحَمُ هُوَ وَ حافِظاً خَیْرٌ فَاللَّهُ لُقَبْ مِنْ أَخیهِ عَلی أَمِنْتُکُمْ کَما إاِلَّ عَلَیْهِ آمَنُکُمْ هَلْ . قال1َ 
2. Midgley 
7. Bouckaert 
4. Rabie ,Abdel-Halim and Khaled, AlKattan  
3. Leikas 

ست،  ضعف  نقطه دید به نکته این به  توانمی سو یک . از6 سۀ  امکان که چرا نگری ستقیم  مقای  در یگرید پژوهش هیچ با پژوهش این نتایج م

 .ندکمی خودنمایی قوت نقطۀ قامت در و شده مطرح حاضر پژوهش انجام توجیه عامل عنوانبه  نکته این سو، دیگر از اما نیست؛ میسر عمل
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 در خداوند   مفهوم کل  نمرۀ. دارد مثبت  تأثیر  آن های مؤلفه  همۀ  و اوند خد  مفهوم تحول بر گوییقصتتته که 

  خداوند وجود مؤلفۀ دو در ایرانی آموزاندانش اما نداشت؛ معنادار تفاوت فرهنگ، دو و دو جنس آموزاندانش

نانی  آموزاندانش و خداوند   مطلق علم و حال  زمان  در فۀ  در لب   التریبا  های نمره خداوند،   بودننامرئی  مؤل

سب  سوادپور     فاطمی،. کردند ک صفوی، نائینی و  ستاران  معنویت نیز تأثیر( 1۸۱۱)نظری،  ضایت  میزان بر پر   ر

ستاری  هایمراقبت از بیمار سی کرده  پر ستاران  معنویت سطح  بین معناداری ارتباط و اندرا برر   ضایت ر و پر

 اند.به دست آورده بیماران

ش ( 1۸۱۱) بهروزکیا پژوهش در        صه  که شده  خصم شی  روش یک عنوانبه  گوییق ستقیم  آموز   غیرم

ند می باری  توا کان  برد هد.  افزایش را کود قل به  ) د بارشتتتی (. 1۸۱۸ همکاران،  و اکبریعلی از ن   تیموری و ا

صه  تأثیر» عنوان با ایمطالعه در( 1۸۱1)   ودکانک اجتماعی هایمهارت یادگیری بر نقش ایفای با همراه گوییق

 با همراه گوییقصه  از طریق اجتماعیهایمهارت آموزش که اندرسیده  نتیجه این به «پذیرآموزش ذهنی ناتوان

رادبخش، محمدی فر،  . شود می هاآزمودنی کودکان در شدن و اجتماعی اجتماعی رشد  بهبود باعث نقش ایفای

 اب مطابق. اندکرده ررستتتیب کودکان خالقیت افزایش را بر گوییقصتتته و بازی اثربخشتتتی( 1۸۱۲) کیان ارثی

  .ودشتتمی خالقیت افزایش باعث معناداری طور به گوییقصتته و بازی روش از استتتفاده هاآن مطالعۀ هاییافته

  فتیمعر تعالی و معنویت مفهوم پیرامون متونی مندنظام بررسی  به پژوهشی  در( 1۸۱۲) همکاران و الکه اکبری

سان  در هاییویژگی بروز سبب  معنویت که انداند و دریافتهپرداخته عالی آموزش نظام در رفتاری و   شود یم ان

 در معنویت رب مبتنی آموزشی  ریزیبرنامه دارد. بنابراین، سزایی به تأثیر آموزش در خصوص  به او تعالی در که

  که دارد آن از حکایت مطالعات برخی. استتت ضتتروری امری انستتانی نیروی رفتاری و معرفتی تعالی جهت

ست    زندگی گوناگون هایبخش معنادهندۀ و کنندهتکمیل عنوانبه  نویتمع سان ا سان  و ان ا ب برخورد در را ان

  از نقلبه  ۲۱۱۱ یکتا،) ستتتازدمی توانمند زندگی هایستتتختی و مشتتتکالت برای حلراه یافتن مشتتتکالت و

  اثربخشتتی و معنویت بین معنادار رابطۀ وجود( 1۸۱۲) محتشتتمی پژوهش در(. 1۸۱۲ همکاران، و الکهاکبری

 .شده است تأیید سازمانی

  عنوان «اناصفه  شهر  در دبستانی پیش دختر کودکان اخالقی هوش هایمؤلفه بر گوییقصه  بخشی  اثر»       

ضوعی  ست  مو شی  روش کمک به( 1۸۱۸) همکاران و اکبریعلی که ا ستفاده  و آزمای  و آزمایش دو گروه از ا

  ماحترا وجدان،  دلی،هم متغیرهای  لحاظ  از معنادار  تفاوت  وجود مؤید  ها آن تحقیق نتایج  اند. انجام داده  کنترل

  احستتاس و تعهد با معنویت رابطۀ( 1۸۱۸) نژاد، شتتیبانی و محرمیرستتولی. استتت گروه دو بین در بردباری و

سؤولیت  شجویان  در م سؤولیت  و تعهد با معنویت بین ها،آن هایبا یافته مطابق. اندهکرد مطالعه را دان   پذیریم
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شجویان،  در ستند،  باالتری معنویت دارای که افرادی واقع، در. دارد وجود داریمعنی رابطۀ دان  و تعهد میزان ه

ساس  سؤولیت  اح شتری  م سبت  بی شی ( 1۸۱۵) پیرخائفی و زادهداداش .دارند سایرین  به ن ستفاده  اثربخ   از ا

  بررستتتی ابتدایی  پنجم و چهارم  پایۀ   دختر موزانآدانش اجتماعی هوش  افزایش را بر گوییقصتتته های روش

  انآموزدانش اجتماعی هوش افزایش در مؤثری روش گوییقصه که دهدمی نشان هاپژوهش این نتایج. اندکرده

 دارد.

  های مهارت  اجتماعی و آموزش رفتاری، افزایش دانش  ( کاهش مشتتتکالت ۲۱۱1) 1در مطالعۀ دلواله          

ستفاده      ۲۱۱۵) ۲اجتماعی تأیید شد. در مطالعۀ دسوکیو  هاین به قصه جدید در نتیجۀ پرداخت ( مشخص شد با ا

سازند   ب خودشان  برای مثبتی زندگی هایقصه  کرد تا کمک نوجوانان و کودکان به توانمی قصه  رویکردهای از

صه  سترن، و    .دارد مثبت تأثیر هاآن هویت گیریشکل  بر هاو این ق سکاتون، تینج سکی  ینتایج پژوهش ا  ۸لزین

 گویی دارد. دراجتماعی کودکان مبتال به اوتیستتتم بعد از آزمایش قصتتتهتعامالت  حکایت از افزایش (۲۱۱۱)

ید  کودکان تأی اخالقی رفتارهای   ایجاد  و اجتماعی  های مهارت  افزایش بر گوییای از مطالعات تأثیر قصتتته   پاره 

 (.۲۱۱۳، ۵؛ آیکین1۱۱۱، ۵شد )سویتسر

شناخت    مطالب بیان با توجه به        ست که  ستان  دورۀ معلمان شده، در این پژوهش نظر بر آن ا س  دب   تانا

آن تبیین شتتتود. برای نیل به این     در نهفته  معنویات  و آموزاندانش برای گوییقصتتته وبختیاری از چهارمحال  

های  وألبه س گویی ترین شیوه یافت و در واقع در پی پاسخ  گر روش پدیدارشناسی را مناسب   مقصود، پژوهش 

 زیر برآمد:

     ها چه شتتتناختی از     وبختیاری، آن چهارمحال   استتتتان  دبستتتتان  دورۀ باتوجه به تجارب و ادراک معلمان

 گویی دارند؟قصه

یت معنو از شناختی چه هاآن وبختیاری،چهارمحال استان دبستان  دورۀ معلمان ادراک و تجارب باتوجه به

 دارند؟ گوییو ارتباط آن با قصه

 گوی پژوهش. ال۲

                                                           
1. Delvalle 

2. desocio 

7. Scatton ,Tingstrom, Wilczynski 

4. Sweetser 
3. Aikin 
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های   با توجه به اهداف، ماهیت و ستتتؤاالت مطرح، این پژوهش در مجموعۀ طرح        پژوهش:  طرح .1. ۲

تعلق دارد. پژوهش کیفی رویکردی برای کشتتف و 1پژوهشتتی کاربردی قرار گرفته و به انگارۀ تحقیقات کیفی

ست که افراد یا گروه  سبت می    درک معنایی ا شری ن سألۀ اجتماعی یا ب سول ها به یک م از   .(1۸۱۵، ۲دهند )کر

های انجام تحقیق کیفی، در این مطالعه روش پدیدارشناسی استفاده شد. پدیدارشناسی معنای         بین انواع روش

صیف می  سول،  تجربیات زندۀ گروهی از افراد از یک مفهوم یا پدیده را تو (. این نوع پژوهش  1۸۱1کند. )کر

(. در واقع، در پدیدارشناسی  1۸۱۵، ۸بیند؟ )شورتویش چه میناظر بر این سؤال است که انسان در زندگی خ

های افراد، از درون احوال، منویات و مراودات خود ها را از طریق عمق تجربهتالش محقق این است که پدیده

 (.1۸۱۵خواه، ها فهم کند )فراستآن

سانان اطالع .۲. ۲ سول ) گزینی: مورد شیوۀ  و ر ش 1۸۱1به باور کر سی، محقق داده ( در پدیدار ها را از  نا

کلیۀ    بین از مطالعه   این در رستتتانان اطالع رو، کند. از همین اند، گردآوری می افرادی که پدیده را تجربه کرده    

و  ۵هدفمند گزینی از دو تکنیکبرای مورد .شتتدند وبختیاری انتخابچهارمحال استتتان دبستتتان دورۀ معلمان

گیری به صتتورت هدفمند و که برای انتخاب نفر اول، نمونهآناستتتفاده شتتد؛ توضتتیح بیشتتتر     ۵گلولۀ برفی

مند به و عالقه۱ترین اطالعات را داشتتتهمحور بوده و شتتخصتتی انتخاب شتتده که در زمینۀ موردنظر غنیمالک

آوری اطالعات معرفی  شرکت در پژوهش بوده است. سپس از وی خواسته شد فرد دیگری را به منظور جمع      

)تکنیک گلولۀ برفی(.  ۳ادامه یافته است  ۳ها و رسیدن به اشباع نظری  شدن داده زمان تکراریکند و این روند تا 

 .اندشده برگزیده نمونه عنواننفر به  1۱به این ترتیب، تعداد 

                                                           
1. Qualitative Research 

2. Creswell 

7. Short 
4. Purposeful sampling 
3. Snowball sampling 

سرگروه     . پژوهش6 شی،  شناخت چنین فردی از راهبران آموز شی و تعدادی از معلمان نظرخواهی کرد. به این گر برای  صورت نام    های آموز

  هشترک است و همان فرد ب گر نشان داد که یک نام در بین تمام پیشنهادهای دریافتی م  های پژوهشتعدادی از معلمان مطرح شد، سپس بررسی   

 عنوان اولین منبع گردآوری داده انتخاب شد.
1. Theoretical Saturation 

سیدن  برای معتقدند فن . اهالی8 شارکت  باید ،«انتخاب تکرار» به ر شتری  کنندگانم سیدن  از پس– بی شباع  به ر  از وند؛ زیراش  انتخاب -نظری ا

 7 ها، باداده تکرار ش دن  محرز و اش باع  به رس یدن  از پس خاطر همین به(. 1737 گال، و بورگ ال،گ) یابدمی افزایش تحقیق اعتبار طریق این

 شد. مصاحبه نیز دیگر نفر
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  هدایت   تکنیک  ستتتاختاریافته با    مصتتتاحبۀ نیمه   ابزار از اطالعات  گردآوری برایاندوزی:  داده ابزار .۳. ۲

ستتاختاریافته که به آن مصتتاحبۀ عمیق هم گفته شتتد. در مصتتاحبۀ نیمه ت پیگیر استتتفادهو طرح ستتؤاال1کلیات

شارکت   می سخ خود را به هر طریقی که مایل شود، م (.  1۸۱1اند، ارائه دهند )ابوالمعالی، کنندگان آزادند که پا

شتند  اظهار( 1۸۱۸)، بور ،گال گال   ضوعات مو آن مبنای بر که ترتیبی کلیات، هدایت تکنیک با مصاحبه  در دا

  طرح در مورد گیریتصتتمیم  و نشتتده تعیین قبل از ستتؤاالت  بندیجمله و نگاریواژه شتتود،  بررستتی  باید

ضوعات  صاحبه  در که موقعیتی بر مبنای سؤاالت  ارائۀ شیوۀ  و مو سط  آید،می وجودبه م صاحبه  تو   انجام گرم

 .شودمی

  جهت مناسب  مکانی و زمان در افراد از اطالعات، ریآوجمع برای ورزی:داده و اندوزیداده شیوۀ  .۴. ۲

صاحبه  انجام صاحبه  شروع  از قبل. شد  دعوت م   اختیار در پژوهش ماهیت و اهداف پیرامون کافی اطالعات م

  امالًک صورت به  شده ضبط  هایمصاحبه  که شد داده  اطمینان هاآن به همچنین، گرفت. قرار شوندگان مصاحبه 

  هر متوستتتط طور به و شتتتدمی مدیریت کلیاتهدایت  تکنیک با مصتتتاحبه روند. ماند خواهد باقی محرمانه

صاحبه  شید می طول دقیقه ۵۱ م صاحبه  . ک صاحبه، م شارکت  در هنگام م ع  کننده را قطگر به هیچ وجه صحبت م

از   دلیصتتتورت کامل بیاناتش را ارائه دهد. همچنین، با هدف القای حس هم          داد که به   کرد و اجازه می نمی

با استتتفاده از تلفن همراه   کرد. مکالماتاستتتفاده می« چه جالب»و « عجب»، «درستتت»، «بله»هایی مثل واژه

  افزارمنر محیط در آن از بعد و شنیده شد   گرانپژوهش توسط  دقت با و بار چندین هوشمند ضبط شد، سپس    

Word   یپ عد  مرحلۀ  در .شتتتد تا قدام  گرانپژوهش ب یل متن مصتتتاحبه    به  ا یل       تحل با روش تحل ها مطابق 

کار   های کیفی به   کردند. این روش به منظور شتتتناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده      ۲مضتتتمون

 (.۲۱۱۱، ۸رود )براون و کالرکمی

 و شتتود آشتتنا کامل طور به متن با داد تامی گوش را هاآن بار چند ها،مصتتاحبه متن خواندن از محقق قبل

  مکک محقق به کار این. شتتد تحلیل آغاز کار اولین مصتتاحبه، از بعد. کند را استتتخراج اصتتلی معانی بتواند

سیر پژوهش را به نحو بهتری مدیریت کند  تا کردمی صاحبه . م شد  موموبه هام ن، آ دارمعنا و جمالت کاویده 

صلی  مفهوم. شد  گذاریعالمت ضمون پایه،  معنادار جمالت ا سته    و شمارش  در قالب م   .شد  یبندسپس د

                                                           
1. The general interview guide approach 
2. thematic analysis 

7. Braun& Clarke 
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ضامین پایه  شتند،    مفهوم که ایم شترکی در بردا سازمان    در م ضمون  ایت،  در نه.قرار گرفتند دهندهقالب یک م

ن  ها، شبکۀ مضامی  های بعدی و تحلیل آنعنوان مضمون فراگیر انتخاب شد. با انجام مصاحبه   یک مضمون به  

دهندۀ  ها و ایجاد یک مضتتمون ستتازمانآن کرد و این تغییر گاهی شتتامل ادغام مضتتامین، بازنگری درتغییر می

 ای از استقرای تحلیلی(.است )گونهجدید بوده 

 تحلیل نحوۀ از اینمونه -1 جدول

مضدددددمدددون   مضمون پایه رسانی یکی از اطالعمتن مصاحبه

 دهندهسازمان

. ردمکمی کار قصه داشتم دادید پیام شما که زمانی امروز همین مثالً

ضوعات  با. بود هاهدیه کتاب موندرس .  بارون بارش و خدا نعمت مو

 یگراند به کمک و ترهابزر  به احترام و نیکی مبحث مهربون و پیرزن

ند  واقع در یعنی بود؛ مدنظرم  هم حث  چ تان   یک  در مب  آش. داستتت

  مبحث طالیی گنجشتتتک. ما بدن نیاز و در کتاب علوم کردندرستتتت

 قصتته و کنن ازیپرد خیال خواستتتم بعد. حیوانات حقوخ از حمایت

  خوب هابچه و میخونه شتتو قصتته  آموزدانش هر بعد زنگ. بنویستتن 

یدن  گوش کاالت  و م تان  اشتتت بل  از چون میگن؛ رو داستتت حل  ق   مرا

 افاهد خودش دید با آموزدانش هر بعد. براشون  گفتم رو نویسی قصه 

تانش  تو رو من موردنظر یده  جا  داستتت هداف  واقع، در. م   های درس ا

  هب  کمک  کردن،نیکی. دادیم آموزش غیرمستتتتقیم روش به  رو مختلف

 و در زنگ  یک  در همه  و همه  خدا  های نعمت  بدن،  نیازهای   دیگران،

 داستان. و قصه قالب

 -یتتاددهتتی 

 قیتلفی یادگیری 

 رد کتب  محتوای

 ییگوقصه بستر

یای   به  مربوط مزا

یر     عنتتاصتتتتر   ستتتتا

 درسیبرنامه

 

و  ۸ناظر بیرونی۲بررسی اعضا،1وش بررسی همکار،منظور از راین به  :اعتبار پژوهش تأمین .۵. ۲

 روش به اهآگ نفر سه اختیار در نتایج اطالعات، تحلیل از پس این صورت کهشد؛ به  استفاده ۵چندسوسازی داده

                                                           
1. peer debriefing 

2. Member checking 

7. external auditor 

4. triangulation 
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اعضا  جهت بررسی به. کردند. )بررسی همکار( تأیید را مضامین مد نظر نیز هاآن و گرفت قرار کیفی تحقیق

ر ها نیز با توجه به مصاحبه و تجارب خود، بها قرار گرفت و آنشوندهل در اختیار تمام مصاحبهنیز نتایج تحلی

پژوهش کیفی تقاضا شد تمامی مراحل صحه گذاشتند. همچنین، از یک ناظر بیرونی مسلط به روش  نتایج

وسازی داده نیز است. برای رعایت چندسپژوهش را بررسی کند و نظر او نیز مبیّن تأیید اعتبار بوده 

های دموگرافیک )جنسیت، تحصیالت، محل خدمت، تک/چندپایه بودن کالس( کنندگانی با ویژگیمشارکت

 متفاوت برگزیده شدند.

 

 ها. یافته۳

 شدههای انجامشبکة مضامین مستخرج از مصاحبه -۲جدول 

مضددددمددون  

 فراگیر

مضدددددامدددیدددن   

 دهندهسازمان

 مضامین پایه

صه
ق

ت و ار
خوانی، معنوی

تباط بین این
دو
 

صه
ی ق
مزایا

س
س در

خوانی در کال
 

ی
مزایا

 
مربوط
به 

 
ش
دان

آموز
 

یت  و آرامش افزایش احستتتاس   بستتتتر در آموزاندانش امن

 گوییقصه

 گوییقصه بستر آموزان دردانش کنجکاوی افزایش

یت   افزایش عال یاددهی  دانش ف ند   یادگیری در -آموزان در فرآی

 گوییقصه بستر

 گوییقصه بستر در آموزاندانش نفسبه اعتماد شافزای

کل   مل    گیریشتتت عا  بستتتتر معلم در -آموزدانش مطلوب ت

 گوییقصه

 گوییقصه بستر در آموزدانش تمرکز قدرت پرورش

 در درس هدف  پیرامون آموزاندانش دانش دایرۀ گستتتترش

 گویی  قصه بستر

 گوییقصه بستر در آموزدانش تخیل قدرت پرورش

 گوییقصه بستر در آموزدانش تفکر پرورش قدرت

 گوییقصه بستر در آموزاندانش خالقیت پرورش

 یگویقصه بستر در آموزاندانش گریپرسش مهارت پرورش
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 گوییقصه بستر در آموزاندانش قضاوت مهارت پرورش

 گوییقصه بستر در آموزاندانش گزینیواژه قدرت پرورش

 گوییقصه بستر در آموزاندانش مباحثۀ قدرت پرورش

 یگویقصه بستر در آموزاندانش نویسندگی قدرت پرورش

 گوییقصه بستر در آموزاندانش توجه قدرت پرورش

 گوییقصه بستر در آموزاندانش بیان قدرت پرورش

 یگویقصه بستر در آموزاندانش در مطالعه فرهنگ نهادینگی

 گوییقصه بستر در آموزاندانش به زندگی هایمهارت آموزش

ی
مزایا

 
مربوط
به 

 
ستتتایر
  

عناصر
 

برنامه
درسی
 

  کتب( لثقی مطالب بر تاًکید با) مطالب یادگیری-یاددهی بهبود

 گویی  قصه بستر در درسی

 گوییهقص بستر در کتب محتوای تلفیقی یادگیری-یاددهی

 گوییقصه بستر در آموزشی هایروش تنوع ایجاد

 وقت کمبود با مقابله جهت در عاملی گوییقصه

صه
ت و ارتباط ق

معنوی
خوانی با آن
 

 معنویات شدندرونی لزوم بر تأکید

 معنویت پیرامون مفاهیم بودنانتزاعی

سب بخش قابل توجهی از  عدم صه  تنا   اب حوزۀمعنویت هایق

 آموزانانشد سنّی هایویژگی

 در( انتزاعی های آموزه بر تأکید   با ) معنوی های آموزه آموزش

 گوییقصه بستر

یات  پیرامون آموزاندانش کنجکاوی  افزایش   بستتتتر در معنو

 گوییقصه

 در اشمعنوی و دینی اطالعات شدن  روزآمد به معلم ترغیب

 گوییقصه بستر

 طرح در آموزاننشدا ستتنّی اقتضتتائات رعایت لزوم بر تأکید

 داستان قالب در معنوی مفاهیم

 

سؤال اول: باتوجه 1. ۳ ستان  دورۀ معلمان ادراک و تجارب به .  ستان  دب   هاآن وبختیاری،چهارمحال ا



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

 دارند؟ گوییقصه از شناختی چه

صه از نتایج چنین برمی صه آید که ق شرکت   آموز را افزایش داده، او را به کنجکاوی دانش1خوانیگویی و ق

ساس امنیت و آرامش می یادگیری ترغیب می-فعال در فرآیند یاددهی شد. در همین کند و به وی اح د، مور بخ

شمارۀ    اطالع سان  صه     1۱ر صه و ق شنیدن واژۀ ق : شود گفت گویی برایش تداعی میهنگام بیان مواردی که با 

شون    طریق از که امنیتی و آرامش حس» شما شه، کنجکاوی م تداعی کننمی تزریق بهت چ   نهیجا و شور  و ی

 «. میشه تداعی بودنشون فعال کل در و یادگیری به نسبت

عتماد  آورد که اخوانی بستری را فراهم می گویی و قصه دهد که قصه گرفته نشان می تحلیل مضمون صورت  

شمارۀ   رسانطالعها پرورش یابد. اآموزان باال رود و قدرت بیان، تمرکز، تخیل، تفکر و توجه آننفس دانشبه 

 و پردازیخیال و آموزدانش خود انگیزۀ با زیرکانه خیلی تدریس روند »اش اشتتتاره داشتتتت: در مصتتتاحبه  ۵

  تقویت تمرکزشتتم قدرت و بشتته تحمیل یادگیری برای آموزدانش بر فشتتاری کهاین بدون. میره پیش تفکرش

  از طریق طورچه که گرفتیممی یاد ۲فبک ایهکارگاه توی ما»نیز بیان داشتتت:  ۱رستتان شتتمارۀ اطالع«. میشتته

رسان  در متن مصاحبۀ اطالع«. کنیم وادار قضاوت و فکرکردن و کردنسؤال به ها روبچه ناتمام تقریباً هایقصه

  توی اصالً  دیدممی چون ذاشتم می هابچه برای پنجم کالس تو خودم رو صوتی  هایداستان »آمده:  1۲شمارۀ  

ستن.  توجهکم و نمیدن گوش هادرس ستان که در       عالقه خیلی هم اونا ه شون به محتوای دا شتن و توجه دا

  خوب خیلی هابچه کردنصحبت: »1۳رسان شمارۀ   باور اطالعبه «. شد واقع، همون هدفای درس بود بیشتر می 

  مناطق سوم ر و آداب اطرافشون  دنیای با میره، باال نفسشون   به اعتماد خودشون،  توسط  هاداستان  بیان با میشه. 

شنا  دیگه شن،  آ ستان  از بعد گیممی بهشون  وقتی می شون  پرسیم می سؤال  ازتون دا   مطالب هب توجهشون  و دقت

 بیان کرد: ۳رسان شمارۀ درس، اطالعخوانی در کالسدر میانۀ نقل روایتی از قصه«. میشه بیشتر

  تاشدوستت از چند تا برا کالس توی بار یه .بود کم نفستتشبه  اعتماد ولی بود؛ خوب صتتداش خیلی هابچه از یکی

  قبلش تهالب بخون؛ اینو گفتم بهش دادم انشا  زنگ رو ایقصه  کتاب یه من بعد. بود قشنگ  واقعاً صداش  خوند،می نوحه

  یا بود خوندن آهنگ کارش یا سر صف   همش فرداش از دیگه. شد  و تشویق  خوند اینو. رو اینا لحن و بودیم کرده کار

 ها...[.خندۀ بچه ]صدای دنخون داستان

                                                           
  «یخوانقصه »آموز را و خواندن قصه توسط خودِ دانش   «گوییقصه »آموزان را . شایان ذکر است نگارنده خواندن قصه توسط معلم برای دانش    1

 فرض نگارنده حاکم است. -قول مستقیم از دیگران شده به استثنای جاهایی که نقل–رو در سرتاسر این نوشتار  داند. از همینمی
  بیاموزد کودکان به را اندیشیدن  و فلسفیدن  هایمهارت است  درصدد  که شود می اطالق سازمانی  به فبک همان یا کودکان برای فلسفه : ک. فب2

 .دهد سوق مداریتأًمل سوی به مداریحافظه از را کودک و
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،  (1۸۱۱) توان مؤید نتایج مطالعات بهروزکیامی -1و نه مستقیم  –صورت ضمنی   های این بخش را به یافته

( و 1۱۱۱) ، سویتسر  (۲۱۱۱) همکاران و ، اسکاتون (1۸۱۸) همکاران و اکبری، علی(1۸۱1) تیموری و ابارشی 

 ( دانست. ۲۱۱۳آیکین )

شان داد خالقیت، مهارت تجزیه وتحلیل صورت  نی، گزیواژه قضاوت، قدرت  گری، مهارتپرسش  گرفته ن

سندگی دانش  مباحثه و قدرت قدرت صه نوی صه آموزانی که با ق افته  اند، بهتر پرورش یگویی مأنوسخوانی و ق

صحبت باره میشود. در این ها نهادینه میو فرهنگ مطالعه در بین آن سا های اطالعتوان مجدد به  شمارۀ  ر   ۱ن 

ستناد کرد که گفت:   ها  بچه اتمام،ن تقریباً هایقصه  ازطریق طورچه که گرفتیممی یاد فبک هایکارگاه توی ما»ا

  خوانیقصه  نظرمبه»معتقد است:   1۵رسان شمارۀ   اطالع«. کنیم وادار قضاوت  و فکرکردن و کردنسؤال  به رو

. «بشتتته تقویت اونا در هازمان همۀ در مطالعه  فرهنگ  و ها بچه  الفاظ  و ادبیات  خالقیت،  که این برای یه امقدمه  

صه  صه تأثیر ق صحبت گویی بر پرورش قدرت مباحثه را میخوانی و ق شمارۀ    های اطالعتوان از  سان  که   1۱ر

 اظهار داشت:

  و یارنب ستاندا کتاب هامونبچه برای هفته هر که کردم اوکی و زدم لینک پرورش کانون با کهاین هم دیگه چیز یه 

  و نمیش  جمع هم دور هابچه هاتفریح زنگ بینممی خوانیقصه  بعدِ. میخونم براشون  خودم یا کنن مطالعه اونارو هابچه

 میکنن، استنباط کرد. بحث خوندن، یا شنیدن که داستانایی در مورد

 آمده: 1۵رسان شمارۀ در اظهارات اطالع 

 انشا موضوع من و داشتیم انشا  پریروز اتفاقاً. بشه  عالی هاشونم نوشتن  نشا ا نسبت  همون به میشه  باعث خوانیقصه  

  کردنتوصیف خودشونو زیبا بسیار البته و دقیق قدری به هابچه از تا سه دو بدونی جالبه .خود توصیف بودم گذاشته رو

  و امیدوارکننده پایان زیبا، عشتترو. کنم توصتتیف طوراون تونستتتمنمی من شتتاید واقعاً که کردنبررستتی ابعاد از همۀ و

 گرفتم.   انرژی کلی خالصه

شمارۀ    اطالع سان  ستم می هابچه از من»نیز بیان کرد:  ۲ر صه  اتفاقات مورد در که خوا   سؤال  دیگههم از ق

سن  شون  خیلی این و بپر سیدن سؤال  نحوۀ با که کردمی کمک به شنا  چیزا این و پر شن  آ شی از ا «. ب ین  بخ

 سو است.هم (1۸۱۲) همکاران و ت ضمنی با نتایج مطالعۀ رادبخشصورها به یافته

معلم شتتکل   -آموزدانش مطلوب خوانی تعاملگویی و قصتتهآید که از قِبَلِ قصتتهاز شتتواهد چنین برمی

                                                           
 هس  تند. از طرف دیگر،« جا و اکنوناین»ظر بر های تحقیقی که در دایرۀ پژوهش کیفی قرار دارند، ص  رفاً نانظر متخص  ص  ان، تمام روش . به1

سی می     سی تجارب و باورهای افراد برر شنا ست، نگارنده       چون در پدیدار شخص مختص خود او ست که تجربه و باور هر شود و ناگفته پیدا

 ستقیم بپرهیزد.های این مطالعه با مطالعات پیشین جانب احتیاط را رعایت کرده و از قیاس مداند در مقایسۀ یافتهالزم می
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سترش می  هدف پیرامون آموزاندانش دانش گیرد؛ دایرۀمی شتر می های آنیابد و مهارتدرس گ  شود. به ها بی

  همراه داره دوس کنه،می برقرار ساده  حس یه باهات خوانیقصه  زمان آموزدانش: »11سان شمارۀ   رنظر اطالع

شه  دلتهم و سان اطالع از روایتی در «.با شاره  بر دال را آن توانمی که ۸ شمارۀ  ر سترش  به ا   دانش دایرۀ گ

 : آمده چنین دانست، گوییقصه و خوانیقصه بستر در آموزاندانش

شتباهاتشو   میکنه پیدا فرصت  اما نیست؛  موفق آموزدانش همیشه  البته  آموزش برا آموزاندانش به مثالً کنه؛ اصالح  ا

صه  البداههفی صمیمیت  صندلی  روی یلدا شب  دربارۀ که گفتم آزاد درس ضی . بگن ق  به بودنن موفق آموزادانش از بع

  و غیره انستارگ  درس به مربوط زمینهپیش این که تهافمی اتفاخ این چرا و ساله  شب  ترینطوالنی که کنند اشاره  هدف

  ازشتتون بعدش. بش کردن اشتتاره آموزدانش چند تنها که بود موردنظرم اهداف از بازدید و دید و هاارزش حفظ. باشتته

  شتر بی هاخوردنی به هابچه از خیلی. کنندمی کارچی و افتهمی شون خونه تو اتفاقی چه کنند دقت یلدا در شب  خواستم 

  اتونبر دیرین و امروزی یلدای دربارۀ تا بخواین تربزر  افراد و مادر و پدر از حاال گفتم بعد جلستتۀ. داشتتتند اشتتاره

 هم مقدار یه دادن. ارائه جدیدی چیزهای خیلی تحقیق از بعد. ارزشتتمنده هاایرانی برای شتتب این چرا و کنن تعریف

 سو هندونه پرشتتکم مرغ فقط یلدا شتتب کردیممی فکر ما خانم فتن:گ همشتتون اتفاقاً و دادم اطالعات بهشتتون خودم

 .خنده...[ ]صدای

  نای البته که میشه  شونم زندگی هایمهارت یادگیری باعث خوانیقصه »اظهار داشت:   ۱رسان شمارۀ   اطالع 

  تمام ویت را ندیگرا به احترام و دیگران نظر شنیدن مثل هاییمهارت کل در ولی داره؛ قصه موضوع به بستگی

،  (1۸۱1) تیموری و ، ابارشی(1۸۱۱) های مطالعات بهروزکیااین نتایج، یافته«. روش بدیم مانور میتونیم هاقصه

،  (۲۱۱۱) همکاران و ، اسکاتون(۲۱۱1)، دلواله (1۸۱۵) پیرخائفی و زاده، داداش(1۸۱۸) همکاران و اکبریعلی

 کند.ضمنی تأیید میصورت را به  (۲۱۱۳) آیکین و( 1۱۱۱) سویتسر

شد، مربوط به دانش   ضامینی که تا کنون بیان  ضامینی      م آموز بودند؛ اما در تحلیل مضمون صورت گرفته، م

ص  باره مشخ کنیم. در اینها را بررسی می درسی نیز شمارش شد که در ادامه آن   مرتبط با سایر عناصر برنامۀ   

هبود درستتی بهای کتاب( ثقیل مطالب بر تأکید با) بمطال یادگیری -یاددهی گویی،قصتته بستتتر شتتد که در

شی تنوع ایجاد می  هاییابد؛ در روشمی یقی  تلف یادگیری-شود و یاددهی وقت مقابله می کمبود شود؛ با آموز

 بیان کرد:  1۸رسان شمارۀ کند. اطالعفرصت بیشتری برای ظهور پیدا می

 کهاین تا بود، فایدهبی کردممی کار ایشیوه  هر. داشتن  مشکل  وزانآمدانش هاهدیه و علوم مباحث یادگیری تو مثالً

صمیم  شتگان  مانند گرفتم ت ستان  قالب در اطالعاتمو گذ  نام... )قایآ ذهنمو جرقۀ البته کنم؛ منتقل هابچه به ساده  هایدا

صه  از گفتن. زدن( همکاران از یکی ستفاده  نمایش و خوانیق شتم می خیلی چون. کنم ا ستان  خودت از گفت نو   ایه دا
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ستان . بنویس ساده  سازی  و بده تغییر رو هاکتاب هاییا دا   خود. وزآمدانش خود کمک با البته کردم، شروع  منم. کن باز

 .بدم جای درسو اهداف هاشونگفته میون کردم سعی بعد. بگیم ساده خاطرات و هاداستان تا کردن کمک بهم هابچه

 ان کرد:نیز بی 1رسان شمارۀ اطالع 

شتم  دادی پیام شما  که زمانی امروز همین  صه  دا سمون  هدف. کردممی کار ق ضوعات،  با. بود هاهدیه کتاب در   مو

 ظرممدن  هم دیگران به  کمک  و ترها بزر  به  احترام و نیکی مبحث  که  مهربون پیرزن. بود بارون  بارش  که  خدا  نعمت 

  مبحث طالیی گنجشتتک. ما بدن نیاز و علوم مبحث کردنتدرستت آش. داستتتان یک در مبحث چند واقع در یعنی بود؛

  و نهخومی شو قصه  آموزدانش هر بعد زنگ. بنویسن  قصه  و کنن پردازیخیال خواستم  بعد. حیوانات حقوخ از حمایت

 هر بعد. براشتتون گفتم رو نویستتیقصتته مراحل قبل از چون میگن؛ رو داستتتان اشتتکاالت و میدن گوش خوب هابچه

ستانش  تو رو من نظرمورد اهداف خودش دید با آموزدانش   روش به رو مختلف هایدرس اهداف واقع، در میده. جا دا

 ودر زنگ  یک  در همه  و همه  خدا  های نعمت  بدن،  نیازهای   دیگران، به  کمک  کردن،نیکی. دادیم آموزش غیرمستتتتقیم

 آموزش. برای نمیاری کم وقت داستان. دیگه و قصه قالب

شمارۀ    به باور اطالع  سان  سی  هر: »11ر شه  رو در صه  با می سی ق ست  قرار اما داد؛ آموزش ساده  نوی   که نی

  ات باشه  تونهمی آموزشی  هایروش از یکی گفت میشه  واقع، در. بشه  تدریس طور این هادرس همۀ و همیشه 

 «.بشه ایجاد تدریس هایروش در تنوع

سؤال دوم: ۲. ۳ ستان  ورۀد معلمان ادراک و تجارب به با توجه .  ستان  دب   هاآن وبختیاری،چهارمحال ا

 دارند؟ گوییقصه با آن ارتباط و معنویت از شناختی چه

سخ  مقام در ستان  دورۀ دوم باید گفت که معلمان سؤال  به پا ستان  دب   یرامونپ مفاهیم وبختیاریچهارمحال ا

شتند. شدن آن دانستند و بر لزوم درونی معنویت را انتزاعی می  ا، درهبا توجه به ادراک و تجارب آن ها تأکید دا

 بر دتأکی   با ) معنوی های یابد، آموزه  معنویات افزایش می  پیرامون آموزاندانش کنجکاوی  گویی،قصتتته بستتتتر

به   توان آموزش داد و معلمرا می (انتزاعی های آموزه ترغیب    معنوی و دینی اطالعات  روزآمدکردن  نستتتبت 

  یسن  هایویژگی با معنوی هایقصه  از توجهیقابل  ه، مشخص شد بخش  شود؛ عالوه بر مضامین ذکرشد   می

  ملزو بر آموزان تناستتب نداشتتته و الزم استتت اصتتالحات الزم در این زمینه صتتورت گیرد. دربارۀ تأکیددانش

  مقابل در نباید آموزدانش»اشتتاره کرد:  ۱رستتان شتتمارۀ های اطالعتوان به صتتحبتمعنویات، می شتتدندرونی

سانی  شه  این شرطش  که بده انجام رو عملی و کنه رفتار طوری خداوندی وظایف و تان  به رفتن بخاطر که با

نارو  بهشتتتت جام  او ید   با ) معنوی های آموزه پیرامون آموزش«. بده  ان   بستتتتر در( انتزاعی های آموزه بر تأک

 ای اشاره کرد: به خاطره 1۱رسان شمارۀ گویی، اطالعقصه

صۀ  ضیه  ق سا  که ایق  سفید  کفش و مانتو و شلوار  با اتوکرده صبح  روز یه که گفتم و افتاد اتفاخ برام پیش لچند 
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سه  رفتم شون  رو هاهدیه کتاب کردن. نگاهم دقت با آموزادانش. مدر سان  پاک و ذات فطرت درباره همزمان. بود میز   ان

شتم  شو  هرکی دادم.می درس دا سمو  جوهر همزمان کرد.می بیان نظر  هابچه که سفیدم  شلوار  رو یختمر آروم خودنوی

شکال  گفتم !شلوارتون  خانم داد زدن ستمال  آموزادانش از یکی کنم.می پاکش نداره، ا شید  کاغذی د سم  روی ک   و لبا

  لباس یمتق یکی کرد. سرزنش  منو دقتیبی شون یکی کردن.می توجیه یه کدوم هر. بشه  پخش بیشتر  جوهر شد  باعث

شو  هدر و ش  دیگه که رفتن ست می مقصر  آموزودانش یکی پوشید.  هنمی شتر  جوهرو که دون   بود داغ بحث. کرد پخش بی

سیدن  سؤال  به شروع  من که سته  خدا هابچه گفتم. کردم پر شه؟  طوری این خوا   جاک خدا خانم گفت: هابچه از یکی ب

 این هدف اون و کردن شتتارها بهش منو اهداف از یکی جا این تا بله!. بیفته اتفاخ این شتتدین باعث فالنی و شتتما بود؟

  ورد.خ زنگ که گفتم را قصتته ادامۀ بعدش. بندازیم چیزا این و قستتمت و خدا گردن نباید کارامونو مستتؤولیت که بود

  رفتیم که بعد. دمون که موند اثرش باز شستیم   صابون  با چه هر آبخوری. رفتیم بشه.  تمیز تا شوریم می میریم االن گفتم:

سان  و داو خ هستی  درباره کالس سان  قلب که زدیم حرف ان سان  خود و پاکه پاک ان سته  دقتیبی با ان سته ناخو و خوا   ا

 هاچهب از یکی نه! گفتن: شتتد؟ اولش مثل دیگه من شتتلوار آیا پرستتیدم:. میشتته افتادنلک باعث و میده انجام را عملی

 من گها آیا گفتم: بپوشتتش. دامن زیر گفت: چی؟ گفتم: هستتت. ازش کردن استتتفاده دوباره برای راهی یه خانم، گفت:

 طوریه؟.چه دونیمنمی ما خود نبینن دیگران اگه آیا میشه؟ اولش مثل شلوار شلوار، رو بذارم سرپوش

شمارۀ    اطالع  سان  شت:   ۸ر شه  رو معنوی هایارزش»اظهار دا صه  همین تو می صه  چون کرد، بیان هاق   ق

 هب تونهمی را انتزاعی ماجراهای حدودی تا و بشتته الفع کنجکاوی حس میشتته باعث داره، جذابیت و کشتتش

 نیز بیان کرد: ۱رسان شمارۀ اطالع«. بگه ساده زبون

 سر  دینی سایتای  به شدم می مجبور گاهی که شد می ساز زمینه رو جدید بحث یه مبحث همین روزی هر دیگه 

. دادممی جواب منم پرستتیدند.می ستتؤال یزچ همه و وحشتتت نماز مر ، روح، درباره. نبود کامل اطالعاتم چون بزنم،

 چیزا. جور این و جاهاست بقیه از ترپایین چرا که پرسیدندمی مساجد تو محراب دربارۀ

شمارۀ   اطالع  سان  ست:   1۵ر سفانه »معتقد ا ستانای  متأ   یلیخ هابچه برای و عمیقه یکم امامان و پیامبران دا

  درک رو کرامات  و معجرات تونننمی و دارن عینی تفکر یستتتالگ 1۵ تا  تازه  چون باشتتته،  ملموس تونه نمی

ستان »، وی در ادامه افزود: «کنن شتر کتابای موجود توی بازار  هایدا صالً  بی صالً  و نیس خوب ا سب  ا  نس  منا

 آمده: 1رسان شمارۀ های اطالعدر صحبت«. نیست هابچه

 یاضی، ر مثل هادرس بقیه مثل هم معنوی اصول  چون چرا؟ بشه.  رعایت اصولش  که شرطی  به داره تأثیر که گفتم 

.  باشه  اهبچه نیازهای و روحیه و سن  با متناسب  باید کرد توجه توش رو شاختی روان اصول  باید که... و علوم فارسی، 

 در رو ونا اگر ولی کنیم بیان ابتدایی آموزدانش برای رو قرآن از آیه یه دروغ فرضتتتاً مورد در و بیایم تونیمنمی مثالً ما

 فهمن.  می بهتر هابچه کنیم، بیان داستان قالب
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 گیری  . نتیجه۴

شناخت    ضر در پی تبیین  ستان  دورۀ معلمان مطالعۀ حا ستان  دب صه  از وبختیاریچهارمحال ا   رایب گوییق

ه گر ب که برای نیل به مقصتتتود یادشتتتده، پژوهش     بود. با عنایت به این     آن در نهفته  معنویات  و آموزاندانش

شت، باید از روش هداد ستفاده می هایی غنی و عمیق نیاز دا سوی  های حوزۀ تحقیق کیفی ا ون دیگر، چکرد. از 

به   گر در البه پژوهش بال تبیین شتتتناخت معلمان بود، بهترین روش را        الی تجارب و ادراکِ گروه هدف  دن

ای از  مضتتمون، شتتبکه حلیل ها مطابق با روش تها و تحلیل آنپدیدارشتتناستتی یافت. پس از گردآوری داده 

  استان  اندبست  دورۀ گر با بررسی این شبکه نتیجه گرفت که در مجموع معلمان  مضامین شکل گرفت. پژوهش  

و  گوییها با توجه به تجاربشتتتان معتقدند قصتتته        گویی دارند. آن وبختیاری ادراکِ مثبتی از قصتتته چهارمحال  

خصتوص عنصتتر   درستی، به را برای تمام عناصتر برنامۀ   تواند مزایای فراوانیخوانی در کالس درس میقصته 

صتتالح کند که تدابیر الزم از ستتوی مراجع ذیگر پیشتتنهاد میرو پژوهشآموز به ارمغان آورد. از همین دانش

صه      شتر ق سترش هرچه بی صه برای گ شود. عالوه بر موارد     خوانی و ق شیده و عملیاتی  گویی در مدارس اندی

  ها همچنیندانند. آنآموز انتزاعی و مبهم میالعه، مسائل پیرامون معنویت را برای دانش یادشده، گروه مورد مط 

ا متأسفانه  تر را دارد؛ امفهمخوانی توان تبدیل این مسائل انتزاعی و مبهم به مسائل قابلمعتقدند که قصه و قصه  

شتر این            ضیح بی ستیم. تو سی در این زمینه نی سو شاهد توفیق مح هی از  توای بخش قابل توجکه محدر عمل 

ها نیست و در واقع، همان مفاهیم مبهم   آموزان متناسب با اقتضائات سنّی آن   های قصۀ در دسترس دانش  کتاب

 کنند.  انتزاعی را بازتولید می

وپرورش، وزارت فرهنگ و هایی نظیر وزارت آموزششتتود که با همکاری و نظارت ستتازمانپیشتتنهاد می

ر  گشود. پژوهش  های پرورش فکری کودک و نوجوان به این وقایع نامبارک سامان داده نارشاد اسالمی و کانو  

ن  های مناسب در ای قلم برای تألیف کتابهای یادشده در مرحلۀ نخست از اصحاب   کند که سازمان پیشنهاد می 

سپس با نظارت جدی بر تمام منابع موجود )اعم از مکتوب، صوتی   ، از  غیره(تصویری و  -حوزه دعوت کنند. 

 توزیع منابع نامناسب جلوگیری کنند.

  کالفی مانند کماکان آن نتایج تعمیم بحث دارد، تعلق کیفی تحقیقات انگارۀ به حاضر  پژوهش کهاینبه نظر

 .داندنمی جایز را مطالعه از خارج هایگروه به نتایج این تعمیم گرپژوهش بنابراین، است. سردرگم

 نامهکتاب

شی، ر 1 سعید. ) . ابار صه  تأثیر (.1۸۱1بابه و تیموری،    اجتماعی هایمهارت یادگیری بر نقش ایفای با همراه گوییق
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 .۸۳-۵۸(، ۸1، )تربیتی نامۀپژوهشپذیر. آموزش ذهنیناتوان کودکان

 علم.: تهران. عمل تا نظریه از کیفی پژوهش(. 1۸۱1. )خدیجه . ابوالمعالی،۲

 به یابیدست  منظور به ایمشاوره  فرآیند در قصه  از استفاده (. 1۸۳۵) .مینا کش، لهقاف و مرضیه  اصفهانی،  . اربابان۸

  و کودکان  فکری پرورش کانون  گوییقصتتته جشتتتنوارۀ نهمین گویی،قصتتته برگزیدۀ  مقاالت  .تربیت  و تعلیم اهداف 

 .نوجوانان

سم و نورانی    فرد، پری. اژدری۵ ضی، قا سی  1۸۳۱ا). )پور، رحمتسیما؛ قا  بر معنویت و عرفان آموزش تاًثیر(. برر

 .1۱۵-1۲۳(، ۲) ۵، تربیتیهای تازه در علوماندیشهآموزان. دانش روان سالمت

گوشکی، احسان؛ شادنوش، نصرا) و ابراهیمی، مهدی.     الکه، مریم؛ یزدانی، شهرام؛ مکارم، عباس؛ شمسی   . اکبری۵

 .  11۵-1۸۵(، ۲۱) ۳، پزشکی اخالخعالی. شآموز نظام در رفتاری و معرفتی تعالی و (. معنویت1۸۱۲)

 دوست(. تهران: مدرسه.)ترجمۀ مصطفی رحمان .خانواده و خانه در گویی قصه (.1۸۳۵. پلوسکی، آنا. )۱

. شیراز: دانشگاه آزاداسالمی    کودکان تربیت بر آن تأثیر و خالخ نمایش و گوییقصه (. 1۸۱1زاده، محمد. ). جمال۳

 واحد شیراز.

ضا. )   . داداش۳ سپیده و پیرخائفی، علیر سی 1۸۱۵زاده،  شی  (. برر ستفاده  اثربخ صه  هایروش از ا  افزایش بر گوییق

 .۲1-۲۱(، ۲۱) ۳، ارزشیابی و آموزش. ۱۱-۱1سال  در ابتدایی پنجم و چهارم مقطع دختر آموزاناجتماعی دانشهوش

سن   ۱  ستان، پریرخ؛ مح سول . داد سعود و بیات، مریم. ) زاده طباطبایی، کاظمعلیق، امیمه؛ ر (. 1۸۳۱؛ آذربایجانی، م

 . ۲۱۵-۸۱۱(، ۲۵) ۱، شناسی تحولیروانلبنانی.  و ایرانی کودکان در خدا مفهوم تحول و گوییقصه

 افزایش بر گوییقصتته و بازی (. اثربخشتتی1۸۱۲ارثی، فرحناز. )فر، محمدعلی و کیان. رادبخش، ناهید؛ محمدی1۱

 .1۱۵-1۳۳(، ۵) ۲، انسانیالقیت در علوم ابتکار و خکودکان.  خالقیت

 . تهران: رشد.آن رسم و راه و اهمیت گویی،قصه(. 1۸۳1دوست، مصطفی. ). رحمان11

 در مسؤولیت احساس و تعهد با معنویت (. رابطۀ1۸۱۸نژاد، مرتضی؛ شیبانی، حسین و محرمی، جعفر. ) . رسولی 1۲

 .1۲۲-1۸۵(، 1) ۵، اسالمی دانشگاه در فرهنگدانشجویان. 

. همکاران( و مهرمحمدی محمود )ترجمۀ. درسی  برنامۀ مطالعات شناسی  روش(. 1۸۱۵. )سی . ادموند . شورت، 1۸

 .پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه و سمت: تهران

 و کودکان فکری پرورش کانون هایفعالیت نقش ارزیابی (.1۸۳۳امیری، ستتیدرضتتا و حبیبی، فریبا. ). صتتالحی1۵

(،  ۸) ۸، فرهنگی مدیریت  . (گویی قصتتته بر تکیه  با )نوجوانان   و کودکان  فرهنگی هویت  تقویت  و رحفظد نوجوانان 

 .۲1-۵۱صص 

شی 1۸۱۸شیرازی، مهناز. ) پور، احمد و درنجفیاکبری، مهناز؛ علی. علی1۵ صه  (. اثربخ  هوش هایمؤلفه بر گوییق

 .۸۸-۵۸(، ۲) ۸، اعیاجتم شناختاصفهان.  شهر در دبستانیپیش دختر کودکان اخالقی
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سلیانی، لیال و نوری   . غباری1۱ سلیمی، محمد؛  شۀ نوین دینی  معنوی. (. هوش1۸۳۱مقدم، ثنا. )بناب، باقر؛   ۸، اندی

(1۱ ،)1۵۳-1۲۵  . 

سوادپور، محمدتقی. )     . فاطمی، میر1۳ صفوی، محبوبه؛ نائینی، محمدکاظم و  سعود؛ نظری، رباب؛   ارتباط (.1۸۱۱م

 . 1۵1-1۵۱(، صص 1۳) ۵، پزشکی اخالخپرستاری.  هایمراقبت از بیمار رضایت میزان بر پرستاران معنویت

 .آگاه: تهران. اجتماعی علوم در کیفی تحقیق روش(. 1۸۱۵. )مقصود خواه،. فراست1۳

 .نشرنی: تهران. جلیلی( هادی )ترجمۀ. کیفی تحقیق بر درآمدی(. 1۸۱۵) اوه. . فلیک،1۱

 و الهیاری اشتتکان پور،حستتنقلی طهمورث )ترجمۀ. کیفی تحقیق طرح و روش(. 1۸۱1). دبلیو. جان . کرستتول،۲۱

 .دانش نگاه: تهران. براری( مجتبی

 و کیامنش علیرضتتا  )ترجمۀ. ترکیبی و کمّی کیفی، رویکردهای: پژوهش طرح(. 1۸۱۵. )دبلیو. جان . کرستتول، ۲1

 .دانشگاهی جهاد: تهران. طوس( دانای مریم

گال، ۲۲ یت؛  .   و تربیتی علوم در کیفی و کمی تحقیق های روش(. 1۸۱۸) جویس. گال،  و والتر ور ،ب مرد
 .سمت و بهشتی شهید دانشگاه: تهران. نصر( احمدرضا )ترجمۀ. نشناسیروا

سن. )   ۲۸ شمی، ح شی  ارتقای در معنویت (. نقش1۸۱۲. محت سالمی   سازمان.   اثربخ صیرت و تربیت ا (، ۲۵) 1۱، ب

1۸1-1۱۱. 

 .۲۲-۸۱(، 1۵) ۵، پزشکی اخالخمعنا.  مسألۀ و معنویت مفهومی (. واکاوی1۸۳۱ی. ). مصباح، عل۲۵
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 یعیصن نوشیپر اثر یگرید آن پدر رمان اقتباس ش: کودکی با زبان خامو

 

 1ا قندهاریونعذر

  ۲زاده زمان الناز
 

 چکیده

 نیدشوارتر و نیترمهم از یکی یادب متون از اقتباس ۀویش به یینمایس لمیف نیتدو و هیته

 یبا استفاده از آرا  رودیم شمار به نمایس در پرطرفدار یسنت که است لمیف ساخت یهاوهیش

آن  پدر لمیف یهاتفاوت لیقاله دالم نیهاچن، ا ندایچون رابرت استم و لهم یپردازانهینظر

ی عینوش صنینام اثر پر نیبه هم یاز رمان یکه اقتباس یصمد دا)ی یبه کارگردانرا  یگرید

 خود ،مختلف یهاهیدارد که در ال ییهاتفاوت رمان،با  سهیمقا در لمیفکند. یم یبررس است،

 یهازن نقش دنیرکشیتصوبه ،نیهمچن و یاجتماع جوّ رنگ،یپ ط،یحم ؛دهدیم نشان را

 انشیزدن با اطرافعمد از حرفکه به ،قهرمان داستان ۀسالشهاب، کودک هفت .داستان

کودک به  ازیداستان همانند ن یکند، مرکز توجه داستان است. موضوعات اصلیم یخوددار

 ارتباط و خانواده یاعضا عملکرد و گاهیجا نییکودک در تع نقش ،راهنما و مشاور

 میمفاه نیا .شودیم منتقلاو  قیاز طر ،جامعه با ارتباط یبرا تیمعنو و کودک ناپذیرییجدا

 راتییغت نیا تیو اهم لیدال افتنیهدف مقاله،  و اندداده شده شینما لمیدر ف یبه نحو متفاوت

 کستش لیاز دال یکیکه  یجه گرفتتوان نتیم ،کودک نقش برتأکید  به. با توجه است

 مانه ؛ یعنیداستان مخاطب نقش گرفتندهیناد متعدد، زیجوا کسب رغمیعل لمیف یتجار

 سالههفت یکودک ،داستان محور کهنیرغم ای. علاست کودک لمیف به سالبزر  رمان لیتبد

 میستقم ازین یعنی ؛داستان هایمایهو یکی از بن هستند ساالنبزر  رمان، یاصل مخاطب است،

 .است شده رنگپر اقتباس نیا در سالم ۀمعجا بردشیپ در تیمعنو به کودک

 

 تیکودک، معنو ،یاقتباس ادب ،یگریپدرآن د :هاکلیدواژه

 

 قیتحق ةنیشیپ و مقدمه

سال اخ  یطوالن یاسابقه  یراندر ا یآثار ادب اقتباس ستان    یادیز یهایلمف یرندارد. در چند  ساس دا   یهابرا

  یدجد یایدهپد یرانیبراساس رمان ا  یرانیا یلمود، اقتباس فوج یناند. با اساخته شده   یراندر ا یمشهور خارج 

                                                           
 .دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیأت علمی  -1

 ghandeharioon@um.ac.irایمیل: 

 .دانشگاه فردوسی مشهدی سیانگل اتیزبان و ادب ارشد یکارشناس یدانشجو -۲
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ر بسیاری  سینما د ،گیری از ادبیات در شکل سینما است و به همین سبباقتباس، وام آید.ینما به شمار میدر س

شتوان    از شورها، با پ ست     ۀک شکل گرفته ا شور  سینما و ادبیات،    ،ادبی آن ک در حالی که در ایران، عدم ارتباط 

های اقتباسی براساس رمان ایرانی،    های فیلمنمونه (. از1۸۱۸)جاوید، ترین معضالت سینماست    ی از اصلی یک

شهدخت، پرویز و دیگران »توان به فیلم می شنوارۀ   « آذر،  شاره کرد که جایزۀ بهترین فیلم ج ( را  1۸۱۲فجر ) ا

شیرمحمدی است. بهروز افخمی در مقام     دریافت کرد. این فیلم، اقتباسی از رمانی به همین نام، نوشتۀ مرجان  

کارگردان، برای ستتاخت فیلم خود اقتباستتی از رمان همستترش انجام داده استتت. افخمی پیش از این، فیلم     

   .را براساس داستانی از جعفر مدرس صادقی ساخته است« گاوخونی»

  نوشیپر ۀنوشتتت ،یرگیپدر آن د رمان ران،یا ینمایستت ۀباستتابق کارگردانی، صتتمد دا)ی 1۸۱۵در ستتال  

س  لمیف نیاول عنوان به را یعیصن  ساند یم ثبت به خود یاقتبا صاحب  او. ر   نیا گارشن ییچرا ۀدربار خود ۀدر م

معضالت باید گفته شود که من نیز آن را در قالب یک رمان نوشتم. کتاب در نوع خودش   اساساً»:  گفت کتاب

سانی کرده اطالع سینما بیان گویاتری دار  ؛ر شگاه  یخبرگزار)به نقل از « دولی  سالم  آزاد دان   نیا با .(1۸۱۵ ی،ا

  فو، هدر نی. از همشودیم گرنمایان دو اثر نیدر ا ییهاتفاوت ی،نامه و متن اقتباسلمیف یبررس پس از وجود،

  .شود لیتحل داستان و نامهلمیف در یمواز و یقیتطب نیمضام تا است اثر دو نیا جامع یحاضر، بررس ۀمطالع

از   ینامشخص   لیبه نام شهاب است. شهاب به دال    ایهسال پسر هفت  یگر داستان زندگ تیروا ،لمیف نیا   

  گرانیاز د شتتتریب اشیمادر مادربزر  و شتتهاب مادر ،انیم نی. در اکندیم یخوددار انشیزدن با اطرافحرف

 ارینزدن شتتهاب بستتتان از حرفدر طول داستت یپدر و ،گرید یارتباط با او دارند. از ستتو یدر برقرار یستتع

ست  خاطرآزرده  با وا کردنسه یمقا ای کودک متخصص  یدکترها مانند یمختلف یهاروش به ،لیدل نیهم به و ا

هاب  ش  شتر یاو فقط باعث ممانعت ب یکارهااما راه ؛کند قیزدن تشو دارد او را به حرف یسع  گرش،ید فرزندان

و در  دادهرا نسبت به شهاب از دست     هحس پدران ،ی. وانجامدمی ناامیدی پدر و پسر  شده و به  زدناز حرف

  یبرا ،لیدل نیبه هم. کندیخود )آرش( م گریپستتتر دآموزش را صتتترف کار و  شتمام وقت و تمرکز ،جهینت

س  یمختلف یهااتفاخ ان،یم نی. در ادشو یم «یگریپدر آن د» ایو  «آرش یبابا»به  لیشهاب تبد  تان  در طول دا

 است. لیدر آن دخ یشهاب به نوع ،ه در اکثر مواردک افتدیم

ها و کتابباعث شده است که    نمایس  و اتیادب زۀحو در ریاخ ۀده دچن در یاقتباس  اتیادب ریچشمگ  رشد 

اقتباس   یورتئ. کتاب ودشتت نوشتتته یادب اثر کی به یبندیپامطالعات اقتباس و  یتئور ۀدربار یادیز یهامقاله
  خیتار  در شیپ یها قرن ازاقتباس  ». کند می یبررستتت مختلف یها حوزهرا در  اقتباس  ،(۲۱1۸) هاچن  ندا یل اثر
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شر  شته  وجود ب ست  دا س  ،شعر  چونهم یمختلف موارد شامل  تواندیم و ا   یترویکامپ یهایباز یحت و یقیمو

 با (۲۱11-۲۱1۲) تاریخ اجتماعی سینمای ایران جلدی کتاب سه  در یس ینف دیحم(. xiii: ۲۱1۸هاچن، ) «باشد 

س  س  اتیادب تئاتر، یبرر ست.   رانیدر ا یادبثار آاقتباس  تیبه اهم رانیا ینمایو    دارندعتقاد ا منتقدانپرداخته ا

  یرام ،دو نیا نیب یهاها و تفاوتشتتباهت افتنیو  لمیمانند رمان و ف یچند اثر ادب ایدو و  یبررستت صتترفاً»

گر اقتباستتی  بندی اقتباس به اثر اولیۀ خود، لزوماً نشتتانپای ؛ زیرا(۳ :۲۱۱۵ استتتم،) «رودیبه شتتمار م دهیفایب

  لمیف قیاقتباس هاچن و استتتم به مطالعه و تحق یحاضتتر در نظر دارد با استتتفاده از تئور ۀ. مقالموفق نیستتت

س  ست تجار    لیدال افتنیو  یاقتبا   ،ر مورد اقتباسبه اث یبندیپا تیاقتباس و اهم یۀبپردازد. در نظر لمیف یشک

سزا  ریثأمخاطبان تو  کنندهمورد اقتباس، اقتباس چون متنِهم یامل مهمعو سی   این مقاله در پی برردارند.  ییب

ست:      و پاسخ  صلی ا سؤال ا سه  سه با رمان  1دادن به  ( علت تأکید بیش از  ۲( علت فروش ناموفق فیلم در مقای

 س بین دو اثر. ( علت تغییرات محسوس و نامحسو۸حد بر معنویت در فیلم برخالف رمان 

 

   یاقتباس یهاهینظر و یقیتطب لعاتامط :ینظر ارچوبهچ .۲

  این با. باشتتد هداشتتت نیز مثبتی هایجنبه تواندمی فیلم به رمان تبدیل که معتقدند اقتباس حوزۀ در منتقدان

  ستتتد از ادبی آثار اقتباس در چیزی چه که هستتتند موضتتوع این یافتن دنبال به همواره ادبی منتقدان وجود،

 و باور جامع. هستتتند توجهیب غالباً آمده، دستتت به چیزی از بُعد هنری، چه کهاین و نستتبت به استتت رفته

پردازانِ  رابرت استم، یکی از نظریه  .است  توجهی کردهبی ادبیات نسبت به  سینما  عرصۀ  که است  این همگانی

استتتعاراتی را که در حوزۀ اقتباس شتتده استتت،   هایی از(، نمونه۲۱۱۵) ادبیات و فیلمحوزۀ اقتباس، در کتاب 

اند از: رمان و اثر اقتباستتتی؛ همانند برادران دوقلو. آثار اقتباستتتی به مثابه  کند. این استتتتعارات عبارتذکر می

  «حتوام تغییر» و «ساختار  تغییر» ،«خیانت» چونهم ها و غیره هستند. واژگانی شاهدی بر چندگانگی شخصیت   

  ارندد منفی بار هاواژه این تمام است،  مشخص  که طورهمان. روندمی کار به اقتباسی  فیلم توصیف  در همواره

ستم )   که سی اقتبا هایفیلم اکثر که شود  توجیه طریق این از تواندمی فیلم بر رمان برتری ادعای(. ۸ :۲۱۱۵، ا

ساس  ش  تواندمی ادعا این ین،اند. همچنساخته شده   متوسطی  و معمولی فیلم اند،بوده مشهور  هایرمان برا  هری

  افزوده آن ارزش بر زمان گذر با و استتت بهتر جدید هنر از لزوماً قدیمی هنر» که باشتتد داشتتته باور این در

ستم،  ) «شود می شتباه  باور این تعبیرات، این با(. ۵ :۲۱۱۵ا   ردمم ذهن در دارد، برتری فیلم بر رمان لزوماً که ا

(، ساندرز   1۱۱۱(، کارتمل و والهم )۲۱۱۱(، هاچن )۲۱۱۱چون استم ) ان هممعتقد سیاری از ب. است  شده  ثبت

(، برتری ادبیات را ریشتتته در گفتمان وفاداری به اثر اولیه        ۲۱۱۵( و لیچ )۲۱۱۳( برتولوتی و هاچن ) ۲۱۱۱)



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

اثر ادبی را دلیل برتری « 1عالقۀ وافر به کلمه»و « ترس و تنفر از تصویر »دانند. از سویی دیگر، ایشان سنت    می

 شمارند.بر فیلم می

از   یکی ،وجود نیشتتده استتت. با ا تبدیل  یهمگان یقابل اقتباس استتت، به باور یکه هر اثر تصتتور نیا

  اجازه حد چه تا کنندهاقتباس هنرمند کهنیا و استتت اثر به یبندیپا تیدر اقتباس، اهم یشتتگیمشتتکالت هم

باستتتی  اثر در را یراتییتغ ددار هاچن  آورد وجود به  اقت ها    ۳۲-۳۵: ۲۱1۸ ،و اُ فلین ) تار مام رف و  یانی ب ی(. ت

ص   ومانند گفت یارتباط شاجرات و تو وان  )به عن گرید یاحوزه به حوزه کی از توانندینم ها، لزوماًفیگوها، م

 (.  ۳۲-۳۵: ۲۱1۸ ،و اُ فلین به رمان( منتقل شوند )هاچن لمیمثال ف

وع  های اقتباس به این موضتترستتی هستتتند. منتقدان تئوریهای مختلفی در اقتباس قابل توجه و برقستتمت

ستند که اقتباس به  شمار می واقف ه نوان اثری با کردن، نباید به عآید و تنها به دلیل کپیتنهایی، هنری برتر به 

کنند که  ( عوامل مختلف تأثیرگذار در اقتباس را معرفی می۲۱1۸ارزش کمتر به شتتتمار آیند. هاچن و اُ فلین ) 

ی در ناپذیر مال   ند از: چرایی و چگونگی اقتباس، نقش پررنگ مخاطب در اثر اقتباستتتی، رابطۀ جدایی         اتعبار 

سی، محدودیت  سی و        هایی که هنرمند اقتباسانتخاب اثر اقتبا سیا سنده دارد و دالیل  سه با نوی کننده در مقای

ر  بین خوانندگان ایرانی، این انتظا شخصی که هر هنرمند برای اقتباس دارد. با توجه شهرت رمان و نویسنده در

تن محتوای  گرفوجود دارد که خوانندگان کتاب برای تماشای فیلم به سینما بروند. با این وجود، به دلیل نادیده  

صمدی با به    ستقیم آن با نقش مخاطب،  سعی می     کتاب و رابطۀ م شیدن دنیای کودکان،  صویرک اثری  د که کنت

 و نوجوان پدید آورد.اقتباسی در حوزۀ ادبیات کودک 

 یبررس و بحث. ۳

 کنندگاناقتباس و یاقتباس متن. 1. ۸

انه  رستت کیاز  رییاقتباس استتت. تغ یۀاز امور مهم در نظر یکیکننده هنرمندان اقتباس یهاتجربه و آموزه 

کاران  اندرست د ی. تمامشود یم یاقتباس  اثر در یراتییتغ جادیخود باعث ا ۀ(، به نوبلمی)ف گرید نۀ)رمان( به رسا 

در  ید نقشتتخو ۀگر به نوبنیو تدو گریباز ،بردارلمیف ،طراح ،ستتازآهنگ، سینونامهلمیف از اعم» ی؛اقتباستت لمیف

 (.  ۳۱-۳۲ :۲۱1۸و اُ فلین،  )هاچن «شودیمحسوب م یاصل ۀکننددارند و کارگردان اقتباس لمیاقتباس ف

  اریدستتت ،و مقام کارگردانااستتت.  1۸۸1متولد ستتال  ،یرانیو کارگردان ا سینامه نولمیف ی،صتتمد دا)ی

مه  لمیف ،کارگردان  م     هی و ته سینونا نا کار نده را در  که برند   یهنر ۀکن   نیبهتر نیبلور مرغیستتت ۀخود دارد. او 

                                                           
Logophilia Iconophobia,  1 
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شنوار  یکارگردان ست ( 1۸۱۱ و 1۸۱۸) ۀفجر در دو دور لمیف ۀج ی در ژانر دفاع مقدس به ونیزیتلو الیسر  ،ا

انتخاب   لی. دلاست  یصمد  یاقتباس  ۀتجرب نیاول ی،گرید آن پدرکرده است.   یکارگردان زین را پرواز شوخ  نام

سلماً  کی» .دارد یاژهیو تیاقتباس، اهم یبرا یادب یاثر سال    هنرمند م ساس  ص    قیو عال قیبرا را   یاثر یشخ

باس   اقت یبرا ررگذا یثأاز موارد ت  یکی شتتتهیاثر مورد اقتباس، هم  یکند. ستتتودآور یاقتباس انتخاب نم   یبرا

شد یم  آن ۀسند ینو شهرت  ،رمان نیا انتخاب لیدال از یکی رسد، یم نظر به(. 11۱۳-1۲۲۱: 1۱۱۲، تروال)« با

 .است

خود نام   یبرا یس ینورمان ۀصحن  در(، 1۸۳۲) من سهم خود،  گریبا اثر د ترشی( پ1۸۲۳)ی عیصن  نوشیپر

 در یرانیا یهارمان نیترپرفروش ست یل در و دهیس ر زین دوازدهم چاپ به که رمان نیاکسب کرد.   یو شهرت 

متفاوت و طرح موضتتوع ازدواج  یمحتوا لیرمان به دل نیالبته ا ؛(1۸۳۱ستترشتتار، ) دارد قرار ریاخستتال  1۵

  یرمان ،یاست که صمد   نیقابل توجه ا ۀنکرد. نکت دایانتشار مجدد را پ  ۀ، اجاز1۸۱۲تا  1۸۳۵از سال   ی،اجبار

ی  رگید آن پدر ،یعیصتتن نوشیرمان دوم پر . اوخود انتخاب کرده استتت لمیاقتباس ف یتر را براهیحاشتتکم

شکالت  م تواندیانتخاب م نیا لیدل ، برگزیده است.داشته یکمتر فروش ،من سهمبا  سهیکه در مقارا ( 1۸۳۸)

صو کارگردان در به یرو شیپ ش ریت شد. فروش ف  سهم  رمان دنیک   نیا .بود تومان ۵1۲،۲۲۱۱۱ ، مبلغلمیمن با

پدر آن ) استتت 1،۵۱۱،۱۱۱،۱۱۱ یباال ،1۸۱۵در ستتال  رانیاها در لمیاستتت که فروش متوستتط ف  یحال در

گیری از بازیگران مشهوری؛ چون اکبر عبدی، ثریا قاسمی، حسین یاری  رغم بهرهصمدی علی (.1۸۱۵دیگری، 

ست فیلم خود را به فروش قابل توجهی ب    ضیانی، باز هم نتوان ساند. و هنگامه قا ست  شایان  ر رچه از  اگ ،ذکر ا

 نیدهم در لمیف نیرو شد، اروبه یبا شکست تجار لمیاست و ف نداشته یاستقبال خوب رانیدر ا یگرید آن پدر

 .است شده کودک گریباز نیبهتر و نامهلمیف نیبهتر ۀزیجا ۀبرند ،هند کودک یالمللنیب ۀجشنوار

  گرانیباز ». ند یآیبه شتتتمار م   یکننده از اثر ادب خود اقتباس  ۀنوب  به  زین گرانیباز  ستتتان،ینونامه  لمیهمانند ف  

 به دادن نشتتان العملعکس یچگونگ قیطر از بلکه ؛خود حرکت و رفتار قیطر از تنها نه داستتتان تِیشتتخصتت

از   یکی(. ۲۲ :۲۱۱۵ ،)استتتم« باشتتندمورد نظر داستتتان  تیشتتخصتت ۀکننداقتباس توانندیم ،داستتتان اتفاقات

ص    ض        یهاتیشخ ست که هنگامه قا شهاب ا ستان، مادر  س  ی. وکندیم فاینقش آن را ا یانیمهم دا   مرغیکه 

شنوار  نیبلور  دارد، خود ۀکارنام در (1۸۳۱) یسادگ  نیهم به لمیزن در ف گریباز نیبهتر یفجر را برا لمیف ۀج

  فایا را یدیکل ینقش همواره زنان ،یعیصن یهارمان در عالوه، به ؛است  شهاب  مادر نقش یبرا یمناسب  انتخاب

ست  شده  داده شینما ،یمتفاوت طرز به لمیف و رمان در او نقش وجود، نیا با. کنندیم ض . ا صل  از یبع   یهاف

ستان  ود خ یزندگ میمرموضوع دارد که   نیبر ا یادیز تأکید. رمان، شود یم انیب( میمر) شهاب  مادر زبان از دا
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ضا  را تماماً ست  خانواده کرده یوقف اع شک و ترد  ی. وداندیها را بر خود مقدم مآن یها ازیو ن ا   دیدچار 

 برد:یال مؤس ریز زیناصر را ن هخود ب ۀبلکه ازدواج و عالق ؛و نه تنها خانواده شودیم

و  به همسر  دیمادرم که مدام باۀ زنان یاز پسرها کم ندارم. من که از زندگ  زیچ چیثابت کنم که ه خواستم یمن که م

تر از من که در اداره به خواندم، درس شتر یب برادرانم ۀهم از که من ،متنفر بودم ،دادیم سیسرو  شیداپنج پسر پرسرص   

 :1۸۳۸ ،یعی)صتتن ؟شتتدم یدار معمولزن خانه کیبه  لیطور شتتد که تبدهچ ،و همه قبولم داشتتتند کردمیکار م گرانید

۵۱).                                                                          

 

  با او ۀمواجه در ،گذرا یصتتتورت به فقط و ماندیم مستتتکوت لمیف در شتتتهاب، مادر یزندگ از بخش نیا

  کودکان، به ستتاالنبزر  از داستتتان مخاطب رییتغ به توجه با گر،ید یعبارت به ؛شتتودیم مطرح مادرشتتوهرش

 .  نیست، حذف کرده استکردن هایی را که برای کودکان قابل درکقسمت ناچاربه یصمد

ساس  صاحبه  برا شکالت  و طیشرا  ی داردسع  شه یهم او ،یعیصن  یهام شان دهد م  در یرانیا زن که ی را ن

ست  آن با خانواده و جامعه   یادیز توجه یو زین یگریآن د پدر(. در رمان ۲۱1۸صنیعی،  ) کندیم نرم پنجهود

ست که در رابطه خا یانماد طبقه رمان، نیا در زن هر. دارد زن نقش به صو  به او نقش شهاب،  با اشص ا   ریت

ش  ست  شده  دهیک شهاب، مادربزر    ؛ به تعبیری دیگر، تمام زنا ستان؛ اعم از مادر  های وی، زن عمو و های دا

 دهند.  حتی دختر عموی او در طول داستان، هویت خود را در رابطه با شهاب نشان می

 ،یو لمقاب ۀنقط. بفهمد را شهاب  کندمی یسع  گرانید از شتر یب ،دارد را کردهلیتحص  یمادر نقش که میمر

را   رزندانشفکردن تیترب ییتوانا است،  دارخانه یزن میمر همانند فتانه کهنیبا ا ؛است  فتانه او، زن برادرشوهر 

ضعفی        ندارد. شوهری طرفدار دارد. حتی  شتر از مریم در خانوادۀ  سرش، بی  وی به دلیل ازدواج فامیلی با هم

شخص م   یاز همان ابتدا شود. برای او تلقی می ستان م  مریم و صخصو به ،دو خانواده نیا ۀکه رابط شود یدا

سالمت  یارابطهفتانه،  ستان  فتانه. ست ین زیمآم شکل  شهاب  که دارد تأکیدموضوع   نیمرتب بر ا ،در طول دا   م

شد    نیدر تکلم دارد و هم یبزرگ ضوع باعث ت ص    دو نیب یدلخور دیمو   یم،فتانه و مر ۀرابط. شود یم تیشخ

را پیدا  ته فرش  است شهاب قادر   رایز ؛شود ی)دختر نوجوان فتانه( بهتر م فرشته  شدن گمو  یابانیخ ارتباطزمان 

 ادیز ۀعالق لیشهاب به دل  ،گرید یبه عبارت ؛ندارد شیپسرعمو  ایبا فتانه  یخوب ۀرابط گاهچیشهاب ه  البته کند؛

     برقرار کند. ارتباط است، دخِرَکم یسنبل زن کهفتانه  یعنی ؛دمقابل مادر خو تیخصبا ش تواندینم ش،مادر هب

رز  ط نیچگونه ا کهنیتوجه به تفکرات مادر شهاب است و ا   ،داستان  یشناس  مهم روان یهااز قسمت  یکی

ه  ک نگرایداستتتان برخالف د یو تحول شتتده استتت. مادر شتتهاب در ابتدا رییتفکر در طول داستتتان دچار تغ
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سر خود ا   را باور شهاب   «بودنکودن» ستعداد پ شهاب دفاع    مانیدارند، به هوش و ا دارد و در تمام موارد از 

از   دخو ۀکودکان یهابا روش یشتتتهاب هم در موارد ؛ زیرادوطرفه استتتت یعشتتتق و عالقه امر نی. اکندیم

شده است. در اواسط داستان،       انیب در رمان مکرر، از پدرش تنفر. عشق شهاب به مادر و   کندیمادرش دفاع م

 :  داندرا مقصر این فاجعه میشدت ناراحت است، همسرش مادر شهاب که به شود،یکه شهاب گم م یزمان

 

 یول ؛داشتتتیبرنم قدم از قدم من بدون اون. رفت گذاشتتت که میکرد تشیاذ قدرنیا معصتتومم بچه م،بچه چارهیب

.  میکرد یمحبتیب بهش که بس. بره شده  حاضر  که بوده ناراحت ما از قدرچه نیبب. بره خواسته  خودش. کرده فرار حاال

 (.1۱۱: 1۸۳۸ی، عیصن) یکنینم باور ،دتشینبوس و نکرده بغلش باباش ساله کی اقالً بگم اگه

 

  ییبایزبه( یانیقاض )هنگامه  شهاب  مادر نقش گریباز و دارد رمان با یادیز شباهت  که ییهاقسمت  از یکی

 .(۳۸ۀ قی)دق است لمیدر ف سکانس نیمربوط به هم ده،یکش ریوتص به

ستان  ،یکل طور به سر  امدنینحرفبه ۀدربار دا ست  یسالگ هفت سن  تا یپ ض  او قیطر از یول ؛ا   عاتومو

  یبرا ه عمالًک یدختر به پسر و مشکالت   کی یابانیعشق خ  کرده،یلتحص  یزن شدن نینش خانه چونهم یمتفاوت

 زۀحو موضتتوعات در نیا مستتلماً. شتتودیم انیب ن،یجن ستتقط جمله از ؛دیآیه به وجود مرابط نیدختر در ا

  گرتینگارش شده است، روا   1۸۳۸که در سال   یگرید آن پدرقابل طرح است.  ریکودک و نوجوان غ سینمای 

س   ی هجر ۳۱ ۀده ست  رانیدر ا یشم ضوعات  ،یبه عبارت ؛ا شق خ هم یمو و  ی، فرار دختر نوجوانابانیچون ع

  یخود را به موضوعات  یجا ۱۱ ۀ، در دهداشتند  یاژهیو تیاهم ۳۱ ۀده لیو اوا ۳۱ ۀنامشروع که در ده  ۀرابط

صمد  نیاند. با اداده گرید ستان از بزر  رییبا تغ یوجود،  سع   دادن مخاطب دا   یلمیف ی داردساالن به کودکان 

سد، یمنظر  به یول پدید آورد؛کودک و نوجوان  اتیادب ضوعا  نیا ر سب و قابل    ینه تنها برا تمو کودکان منا

  یزندگ در تیمعنو تیاهم و نقش. استتت شتتده یتکرار و شتتهیکل ستتاالنبزر  یبرا یحت بلکه؛ ستتتیفهم ن

  لیدال تنافی و راتییتغ به بررسی قسمت از مقاله   نیداده شده است. ا   شینما یخوببه لم،یدر رمان و ف کودک،

 .پردازدیم مطالعات اقتباس آثار ادبی زۀدر حو آن

 کودکان الیخ یایدن. ۲. ۸

 خود ذهن رد را خیالی دنیایی باشد،  نداشته  را بیرون دنیای با ارتباط برقراری توانایی کودک یک که زمانی

شدید  زمانی شهاب  برای خیالی دنیای اهمیت آورد.می وجود به صنیعی،  که شود می ت  و« خنگ» وی، در دید 

فصتتل   ۵۲استتت. در تمام  شتتده تکرار فیلم و رمان در کراربه واژه دو این. دکنباور می خود را بودن «کودن»
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فصلی که شهاب داستان را راویت   ۸۲خصوص تکرار این دو واژه در به خورد.ها به چشم میداستان، این واژه

شتر است. شهاب   می   که درس می باور این به او دهد.می شکل  با این کلمه، را خود شخصیت   نوعی به کند، بی

 و خوب هایبچه. کرد خواهد زندگی و آمده دنیا به آن با که استتت؛ قستتمتی وجودش از قستتمتی بودنخنگ

 .مادر هستند متعلق به فرزندِ خودش مانند خنگ و بد هایبچه و هستند پدر به متعلق آرش مانند باهوش

شخص م    طول در ستان م سر      یدا شهاب پ ست؛ ن کودنیشود که نه تنها  ردن  کیدامانند پ یردبلکه در موا ی

شته تنها فرد کار  ست.   در کل فامیلمد آفر شهاب در  از کمک پسا شته  یافتنکردن  ش  یجتدربه ،فر   یارها براف

ص  یبرا «خنگ»کمتر از واژه  یانو اطراف شود یکمتر م یکردن او تا مدتصحبت  ستفاده م  یو یفتو با  .کنندیا

شهاب       و به یسوز آتش ۀواژه پس از واقع ینا یگرد ربا ،وجود ینا شمردن  صر شتباه مق صیف  برای ا  یو تو

 .گیردمی قرار استفاده مورد پدرش طریق از خصوصبه

س  ،شهاب  یالیدو دوست خ  شت  یالگوکهن گریانتوانند نمایم ی،و بب یا شند    ۀفر ستان با   هکخوب و بد دا

  را کودک به راهنما یازن یتاهمنند اتویم یالیدو دوستتت خ ین. ااندداده شتتده نشتتانو رمان  یلمدر ف یخوببه

 نشان دهند.

 دانستتتمیبود، نم یها موهبتحضتتور آن جور که بودم دوستتتم داشتتتند.کردند و همانیمرا درک م یو بب یفقط استت

سر، چه فرق  یادخترند  شت،  یپ شه هم دا شند. با آن  یدبودند که با یزیهمان چ ی ساعت  یها مبا ستم  نم و  ها حرف بزتوان

 .(۵1 :1۸۳۸عی، یکنم )صن یباز

ه الگو و راهنما ب یافتن یبرا ،خوردیبه مشتتتکل برم یانشارتباط با اطراف یجا که شتتتهاب در برقراراز آن 

به عنوان   ؛ندارد یاز موارد سرانجام خوش   یکند که در بعض یخود رجوع م یالیخ یهادوست  یادرون خود و 

که اشتتاره   یموضتتوع ینبه اول ،رودیها مآن ۀانها به خشتتهاب پس از مدت یکه مادربزر  پدر یزمان ،مثال

که  پذیرد نمی او کند؛ زیرامیرا ستترزنش  عروسر ابتدا د مادرشتتوهرنکردن شتتهاب استتت. صتتحبت ،کندیم

  مادرشوهر و عروس باال یانم یایشه کل یافتاده است. بحث و دعوا عقب یکودک ،مشکل تکلم  عالوه برشهاب  

متهم کرده و پسر را    خودشیفتگی را به  عروس مادرشوهر،  یراز ؛شود یهاب ممادر ش  یدلخور سبب  و یردگیم

اند.  داو ازدواج فامیلی پسر دیگرش را با فتانه مایۀ غرور خاندان می. کندمی توبیخ فامیلی ازدواج عدمبه خاطر 

تان  زنان دیگر داس این غرور کاذب با فرار فرشته، باردارشدن او و رازداری مریم فروریخته و برتری مریم را به

کردن آجر از پشت بام،   با پرتاب  شنود، مادرشوهر و عروس را می  یهاشهاب که تمام صحبت  کند. مسجل می 

ب  نقش راهنما را برای شها  یو بب یاس  یلم،در رمان و فجاست که  این. یردگبنتقام ااز مادربزر   کندیم یسع 

 :کنندبازی می
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 زده گفت:وحشت یبب !کن زونشسرش، آهان، می باالی ببر روآجر -

 :گفت میرن؟ اسیمی طوریچهآدما -

،  نترس قدرباش، این ستتتاکت همتو  .زنهنمی حرف دیگ اقالً .خوابهمی گیره، بعدممی فیلما، دردشمثل -

 (۸1: 1۸۳۸یعی، )صن شهمی خنک دلمون االن

  ؛شود یپاک م ،تر و سرانجام رنگمبه مراتب ک یو بب ینقش اس  ،به داستان  یمدن مادربزر  مادرآبعد از   

  یازن ،با شهاب  (خانواده است  شده در گم یتمعنو یندۀکه نما) یخوب مادربزر  مادر ۀرابط یگر،د یبه عبارات

   کند.یرفع م یالیاو را از هر دوست خ

 تیهدا به کودک. ۸. ۸

 از نیمی زا بیش که است یانشکردن با اطرافصحبت  وارتباط  یدر برقرار ییشهاب عدم توانا  یچالش اصل 

ستان،  توجه قابل نقاط از یکی. گیردبرمی در را کتاب سن ا   برقرارارتباط ییتوانا دا شهاب با افراد م ست.   کردن 

که   شتتهاب .شتتودیم یداپ یرزنیو توستتط پ هشتتد افتد که شتتهاب گمیم یبار زمان یناول یاتفاخ برا ینا ۀجرق

پس از   یرزنپ رود.در بیمارستان رها کنند، از مطب دکتر بیرون می  کند والدینش تصمیم گرفتند او را تصور می 

  یاز او استقبال گرم کریمی، آقایخود برده و به همراه شوهرش  ۀچند روز به خان یکردن شهاب، او را برایداپ

شهاب ن یم ساس غر  یزکند.   آرزوسال،  زوج کهن با آن یبعد از چند روز زندگ ،کندیم بتاگرچه در ابتدا اح

نزدنش او را  به او توجه کنند و به خاطر حرف       یرزنو پ یرمردپ یناو هم مانند ا   ۀکاش خانواد   یکه ا  کند یم

اب به شدن شهپس از گمیم. و رمان هست یلمف یانم ییهاقسمت از داستان شاهد تفاوت یندر ا سرزنش نکنند.

شدن او عمالً یداپ یلدل ،مدت چند روز سهل  ن سر پ  یانگاربه خاطر  ست و تا زمان  یسلاف   ییمکر آقایکه  یا

صاً    سمت  این. نبود شهاب  پیداکردن به قادر کس هیچ نکرده، مراجعه کالنتری به شخ سط  ق   امالًک صمدی  تو

ست  یداپ ییرتغ سب پل  یم یداشهاب را پ  یسکه پل یبه نحو ؛کرده ا به علت   گریبار د یسکند و عملکرد نامنا

سمت د    مخاطب و درک متفاوت کودکان حذف  ییرتغ ست. ق ود که  ب یمربوط به مهمان ییراتتغ ینا یگرشده ا

شهاب در آن یم مهمانی به خودشان  با را شهاب  -کریمی خانم و آقا -یرزنو پ یرمردپ ینا جا احساس   برند و 

  حذف یننشده است. علت ا   یخانوادگ یبه مهمان یااشاره  یچه یلمدر ف ،وجود ینکند. با ایرامش مآو  امنیت

  بندییپا یتاز حد به اهم یشتوجه ب. شود  یهتوج (۲۱۱۵) استم  یهایهاز نظر یکی طریق از حدی تا تواندیم

س  ضوع مهم  تواندیم یبه اثر اقتبا شاع قرار دهد را تحت یترمو   یاتام جزئبه تم یدکننده باهنرمند اقتباس ،آیاال

هایی در رمان  تفاوت کننده یک نفر است،هنرمند اقتباس و رمان که نویسندۀ  زمانی»ی حت باشد؟  بندیداستان پا 

(  ۲۱۱۵پردازان در حوزۀ اقتباس مانند استم ). بیشتر نظریه(1۵: ۲۱۱۵استم، )« خوردو فیلم اقتباسی به چشم می
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 در ی، خللیخانوادگ  یکه در مورد حذف مهمان    دارد یلمرا در ف تغییراتی اِعمال اجازۀ   معتقدند که کارگردان    

 .آیدنمی وجود هفیلم یا رمان ب روند

  یمعرف یتو معنو یخرد جمع گریانتوجه دارد، افراد مسن را نما یرانیو رمان که به فرهنگ و سنت ا فیلم

ستان  ین. در اکندیم سمی  یاثر یشهاب با باز  یمادربزر  مادر ،دا   ثریا. دارد عهده بر را نقش ینا (1۸1۱) قا

 ۀدر ده خصوص ، بهپس از انقالب را خود سینمایی  هایایران است که تجربه  سینمای  پرسابقۀ  بازیگر قاسمی 

 در (1۸۳۱)فجر  فیلم جشتتتنوارۀ را از  نوزدهمین زن اول نقش بازیگر بهترین بلورین ستتتیمرغ وی. دارد ۳۱

  این در که استتت چشتتمگیری هایتفاوت دارای رمان و فیلم در او نقش و حضتتور. دارد کارنامۀ هنری خود

 .شودمی یبررس معنویت، و کودک رابطۀ قالب در قسمت،

 

   تیمعنو با کودک میمستق ۀرابط. ۵. ۸

  باعث نتیجه، در که بگذارد تنها را شتتتهاب روزی چند شتتتودمی مجبور شتتتهاب مادر پدر، فوت دلیل به

 او کردنصحبت  از نیز شهاب  مادر حتی همه، که حالی در شود، می شهاب  اعتماد عدم و آزردگی دلخوری،

شتۀ ف اند،شده  ناامید صل  یلدل ،در رمان کهینشود. با ا یظاهر م یمادر در قالب مادربزر ِ شهاب،  نجات ر   یا

قسمت را حذف کرده   ینخود ا یلمدر ف یبه داستان، فوت همسر او بوده است، صمد یتشخص ینواردشدن ا

بزر  و کردن نقش مادرپررنگ یگر،د ۀشتتود. نکتیظاهر م یلمدر ف ، بدون دلیل و ستترزدهاستتت و مادربزر 

  استتتفاده «مادر» ی مثلاز الفاظ آید،یکه در جمع به حرف م یبار یناول ،با شتتهاب استتت. شتتهاب  یو ۀرابط

شان  که کندمی ست.   گفتن سخن  به صنیعی  کنایی دید گرن  ه، همونبیفت حرف جوریاین اتبچه قراره اگه»ا

 .(1۸۵-1۸۱ :1۸۳۸یعی، )صن« نزنه! حرف که بهتر

  گفتن ، بابار اول یزدن شتتهاب را براحرف متفاوت، مخاطب دلیل به قستتمت نای کردنحذف با صتتمدی

 تنگف با شود، قلبی می مادربزرگش دچار حملۀ که زمانی شهاب . دهدمی نشان  والدینش برابر در «مامان» کلمه

یلم  دهد و به قهرمان خاموش فمی نجات استتت، نمازخواندن حال در که را مادربزرگش جان، «مامان! -مامان»

بودن شتتهاب، در فیلم نه تنها در این قستتمت؛ بلکه در مورد پیداکردن فرشتتته  شتتود. تأکید بر قهرمانتبدیل می

شتتود. این تأکید با توجه به مخاطب قرار دادن کودکان قابل توجیه استتت. با این  توستتط شتتهاب نیز دیده می

ساوات در رمان       شهاب، هر دو به م شخصیت  شهاب زمانی که      وجود، ابعاد مثبت و منفی  ست.  شده ا مطرح 

شتتتود؛ ولی زمانی که ستتتعی کند، همانند فیلم تبدیل به قهرمان میدخترعموی خود؛ یعنی فرشتتتته را پیدا می
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دهد. نکتۀ قابل توجه، حذف کامل  های خواهر خود )شادی( را ببوسد، روی دیگر خود را نشان می   کند لبمی

شادی به فرزندی   سمت در فیلم و تبدیل  ست.   این ق سر به نام آروند ا شترک در رمان و فیلم، اهمیت  پ   نکتۀ م

ست.   شهاب ا شخص     مادربزر ، آمدن با نقش مادربزر  مادری  کند و به یم یداخود را پ یتو هو یتشهاب 

ه  ک  یتیمعنو را خانواده  در شتتتدهگم معنویت  شتتتهاب . کند  برقرار ارتباط  او با  تواند یم یراحتبه  یل، دل ینهم

  قیاتاخال یندۀ. مادربزر  نمایابدیخود م یدر مادربزر  مادر ،کند یداپ یانشست در پدر و اطرافگاه نتوانیچه

گاه پدر و مادر     یچه یلمدر طول ف یابیم. یم یا دعاکردن   خواندن ما او را در حال نماز    زیرا معنویت استتتت؛ و 

و اطرافیان شتتهاب،   برخالف والدین. برای ستتالمت کودکان و زندگی خود، شتتاکر خداوند نیستتتند شتتهاب 

صدر رفتار می    مادربزر  هیچ سعۀ  سی توهین نکرده و با کودکان با  شوهر گاه به ک   کند. برخالف فتانه و مادر

 اعتناست.شمارد. او به مادیات و قضاوت اطرافیان بیمریم، او غیبت را نادرست می

بارداری ناخواستتتتۀ دختر فر       قستتتمت  حذفِ  با  فیلم کلی، طور به  ند    که  رکیکی کلمات  اری وهایی مان

سرعموی  ستفاده  اطرافیان و شهاب  پ ضافه می ا انند  ؛ مفرایض الهی اجرایکردن اهتمام مادربزر  در کنند و با ا

عالوه، در دارد؛ به معنویت و مادربزر ، اخالقیات نقش کردنپررنگ در خواندن نماز و پوشتتش چادر ستتعی

 کند.معنی پیدا می بیشتر ب،شها پدر ناصر، مقابل در نقش رمان و فیلم، این

   پدرش و شهاب ۀرابط. ۵. ۸

سم  از که طورهمان      ستان  ا ست،  مشخص  دا صل   ا  ناتوانی دربلکه  یست؛ نزدن نشهاب حرف  یمشکل ا

  آمدنحرفهب برای زیادناصر عدم اعتماد به پسرش، تأکید  یاست. مشکل اصل ، ناصرارتباط با پدرش یبرقرار

  یراعلت و معلول ب یگاهجا دیگر، تعبیری به اوستتتت؛ با ارتباطی  های راه بستتتتن نتیجه، در  و قیمتی هر به  او

شده شهاب و پدرش جابه  شخص م     جا  ستان م ست. در طول دا صر   شود یا شه او را هم شهاب  کهنا   یبابا» ی

د که  دار یمدام ستتع یو ،به عنوان مثال دهد؛یم یاناطراف قضتتاوتو  یاتبه ماد یادیز یتاهم نامد،یم «آرش

صور  یگرانکند تا دوادار زدن شهاب را به حرف  صن « خنگ» یاو فرزندکه نکنند  ت (.  ۲۲۲: 1۸۳۸یعی، دارد )

 .پنهان کند همکارانش و اطرافیان را از شهاب کندسعی می شود،می ناامید پسرش زدنحرف از کهپس از این

  یهاستتت. کالسیداداستتتان هو آرش در طول یعنی ؛تر شتتهاباز حد ناصتتر به برادر بزر  یشتوجه ب  

  یشنما یزن فیلم در خوبیبه بُعدی،تک زندگی و شدن اول شاگرد و خواندندرس بر تأکید ،از حد یشب یتیتقو

شار ب  را آرش یتینارضا  ی،داده شده است. صمد    س   ،پدرش یقاز حد به از طر یشاز ف  متفاوت در یدر سکان

س  که آرش نه تنها   شود می مشخص  رمان آخر در(. ۱۲ قیقۀد) است ده یکش  یرآرش به تصو  یدنکش یگارقالب 

 :  شودیم یدشد یدچار افسردگ ،همه فشار ینا یربلکه سرانجام ز ؛همه توجه خشنود نبوده یناز ا
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 به ار کارش شتدید  افستردگی  و اعصتاب  ناراحتی. فروریخت دیواری مثل نشتد،  قبول پزشتکی  کنکور آرش وقتی

ستان  شاند، از  بیمار سه .شد   متنفر بکتا و درس ک   تازه. شد  یمعمول آدمی به تبدیل کمکم تا بود دکتر نظر زیر سال  .. 

 .(۲۳۱ :1۸۳۸یعی، )صن است ادبیات عاشق و نداشته دوست را پزشکی هم اول از که فهمید

ف  شتتوند؛ به تعبیری دیگر، فیلم برخال نمی بیان فیلم در آرش به مربوط اتفاقات از یک هیچ وجود، این با

 جشن  با انتها، در فیلم سالگی شهاب ادامه دارد.  سال زندگی شهاب است، تنها تا هفت    ۲۱گر که روایترمان 

سد می پایان به شهاب  تولد ضای  همۀ و ر شی  و خوبیبه خانواده اع آخرین . کنندزندگی می هم کنار در خو

صعود با           ستانش و  سط پدر و دو شهاب از گرفتن هدیۀ تولد تو شحالی  به  های رنگیدکنکصحنۀ فیلم، خو

ست. دلیل  ضح  تغییرات این هوا صاحبه  در او. یافت صمدی  هایصحبت  در توانمی را صریح  و وا  انبی ایم

ز  نقل ا به)« خواهد کرد یانیخانواده کمک شتتا یادبن یمهاستتت و به تحکخانواده یبرا یلمف ینا» استتت: کرده

 است: شده حذف فیلم از کلیبه داستان، خوش چنداننه پایان علت همین . به(1۸۱۵، مهر یگزارخبر

 ارتباط دیگران با توانمنمی راحتیبه و ندارم نفس به اعتماد هم هنوز ولی هستتتم؛ هنر دوم ستتال دانشتتجوی حاال

 گفتن از یا  که  افتد می تپش به  چنان  قلبم کنم، عقیده  اظهار  یا  بزنم حرف جمعی در گیرممی تصتتتمیم وقتی. کنم برقرار

 مدل ته هم هنوز. شودنمی منظورم متوجه هیچ کس که زنممی حرف لرزانی صدای چنان با یا و شومیم منصرف مطلب

  (.۲۳۳: 1۸۳۸یعی، )صن دانممی خنگ را خود
 گیری. نتیجه۵

  با تطبیق رمان با فیلم و بررستتی چرایی تفاوت پژوهش در این. دارد مختلفی زوایای ادبی، اثر یک اقتباس

ست    شک ستم  همانتجاری فیلم با توجه به تغییر مخاطب پرداختیم.  آن دو، به علل  ( و هاچن  ۲۱۱۵)طور که ا

  یتکه اهمبل ؛باشتتد بندیداستتتان پا یهایالو به متن و د لزوماً یدنبا یاقتباستت یلمفکنند، یم ( یادآوری۲۱۱۱)

 دارد. یشتریب یتاولوو مخاطب، داستان  یامپ ،انتقال محتوا

شان  مقاله این س  یلمف یناول ،1۸۱۵ سال  در صمدی  یدا) هک دهدمی ن ساس رمان   یاقتبا  آن پدرخود را برا
شتۀ  ،(1۸۳۸)دیگری  ساند می نمایش و تولید مرحلۀ به صنیعی،  نوشپری نو   1۲ باًی)تقر زیاد زمانی اختالف. ر

ا توجه  . بست ا بوده مقاله این بحث مورد اطمخاطب، از نق ییرو تغ فیلم ساخت رمان و  انتشار  زمان بین سال( 

ض    ی،اختالف زمان ینبه ا سلماً بع ستان    یم ضوعات دا سقط جنین،    از مو سر،  ، همانند رابطۀ خیابانی دختر و پ

مخاطبان از دستتت  یخود را برا یتازگ کرده که برای رفاه خانواده از حرفۀ خود کنار کشتتیده،مادری تحصتتیل

ران  و با استفاده از بازیگ  کودکان یایدر دن عاتموضو  همین یدنکش یرتصو با به یوجود، صمد  ین. با ادهندیم

 کردن بُعداضتتافه توان بهاز نقاط قوت فیلم، میدارد. زنده نگه  رمان را در قالب فیلم کندمی یستتع مشتتهور،
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 اب شتتهاب رابطۀ کردنپررنگ آن،و به تناستتب  اشتتاره کرد. افزودن معنویات و اخالقیات به داستتتان یمعنو

بودن  قناموف علت که شود می گیرینتیجه پایان،در  .گرفت قرار بررسی  و بحث مورد یزن اشمادری مادربزر 

 است.   بوده داستان مختلف ابعاد به توجه بدون سال به کودک،مخاطب از بزر  تغییردادن فیلم

 نامهکتاب

 <http://www.cinematicket.org/?p=boxoffice>از  ۱۵ اسفند در بازیابیتیکت.  سینما (.1۸۱۵). دیگری آن پدر .1

 سرشار. بازیابی محمدرضا رسمی . پایگاهاخیر سال1۵ در ایرانی هایرمان ترینپرفروش(. 1۸۳۱سرشار، محمدرضا. ) .۲

 .<http://www.sarshar.org/archives/weblinks/_14_2.html>از  1۸۱۵ در اسفند

   )فیلم(. تهران: بنیاد فارابی. پدر آن دیگری (.1۸۱۵صمدی، یدا). ) .۸

به کتاب وفادار باشم. )مصاحبه(. بازیابی در اسفند     پدر آن دیگری(. سعی کردم در ساخت فیلم   1۸۱۵صمدی، یدا). )  .۵

 . خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، آنا.1۸۱۵

کن.د )مصتاحبه: عطیه موذن(. بازیابی در استفند   ها کمک میبه تحکیم خانواده پدر آن دیگری(. 1۸۱۵صتمدی، ید). )  .۵

 .mehrnews.comاز  1۸۱۵

 . تهران: روزبهان.  یگرید آن پدر .(1۸۳۸. )نوشریپ ،یعیصن .۱
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 ع(بررسی محتوایی چند داستان از زندگی امام علی)
 

 1مینا کاظمی

 ۲زرین واردی
 

 چکیده

های تربیت دینی دین در لغت به معنای کیش، آیین و راه و روش است. یکی از روش

ها های دینی است. ضروری است که محتوای این داستانکودکان، خواندن داستان شخصیت

 اییمحتو سیبرر مقاله، این نگارش از ها از دین نشود. هدفزدگی آنبررسی شود تا باعث دل

 هاداستان این. است هاآن ضعف و قوت نقاط یافتن و( ع) علی امام زندگی از داستان پانزده

 یفیک محتوای تحلیل روش با و به صورت کیفی تحقیق این. اندنوشته شده هشتاد دهۀ در

واحد تحلیل نیز جمله و کل داستان است. نتایج این تحقیق نشان  .است شده انجام قیاسی

نکردن حس کنجکاوی خواننده و نداشتن مفاهیم با درک خواننده، تحریکدهد که تناسبمی

تقویت سواد مذهبی بیش از ایمان مذهبی، سه مشکل عمده در محتوای پانزده داستان 

 شده هستند. بررسی

 

 .ادبیات دینی، امام علی، بررسی محتوایی، کودک و نوجوان ها:کلیدواژه
 

 مقدمه. 1

به معنای کیش، آیین و راه و روش استتت. همگان باور دارند که حضتتور دین و معنویت در   دین در لغت

جامعه ضروری است. کودکان به عنوان سازندگان فردای جامعه، نیازمند تربیت دینی هستند. یکی از ابزارهای      

  هایقرن تمام های دینی استتت. درهای دینی دربارۀ شتتخصتتیتاین تربیت، استتتفاده از ادبیات دینی و داستتتان

شته،  ستان  گذ سیله  به عنوان دا ضای  برای ایو   رفتهگ به کار ساالن بزر  و کودکان روانی و روحی نیازهای ار

 گوناگون هایشتتکل از همواره خود، آیین رواج و نفوذ برای الهی ادیان که استتت این واقعیت. استتت شتتده

سترده  طور به هنر و ادبیات ستفاده  گ ست  کرده ا   بر  و شاخ  و خویش تجلی برای نیز هنر گر،دی سوی  از. ا

 (.1۸۳۱ الحوائجی،باب و آزاد محمدی،) است برده سود ادیان محتوای از یافتن،

های غیردرستتتی از جمله بهترین وستتتایل ایجاد ایمان، اخالخ، آموزش و ستتتازندگی در کودکان و کتاب

و نوجوانان، ادبیات دینی کودک و نوجوان  های مؤثر در پرورش دینی کودکان . یکی از رسانه ندست هنوجوانان 
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ل  شود که در آن عام ادبیات دینی به هر اثر شکوهمند و ممتاز مکتوبی اطالخ می »است. دانشمند معتقد است:    

ضمن با دنیای واقعی نیز ارتباط معنی    شد و در  ضمناً اهداف عالی و آلی      تخیل، دخیل با شد و  شته با داری دا

 (.۳۱: 1۸۳۱شمند، )دان« ادیان را محقق سازد

سانند و ایمان را در آن   های مذهبی باید ارزشکتاب شنا ، هاها و الگوهای ذهنی را به کودکان و نوجوانان ب

صدمه      ایجاد و تقویت کنند. این ست  شند، ممکن ا شده با ری را  ناپذیهای جبرانگونه آثار اگر درست انتخاب ن

ند. پس ضتتتروری         به مذهب وارد کن یات دینی عالوه بر پیروی از    استتتت کتاب به گرایش کودکان  های ادب

 (.1۸۳۱الحوائجی، معیارهای ادبیات، از معیارهای آثار دینی نیز پیروی کرده باشند )محمدی، آزاد و باب

های دینی برای کودکان بررسی گردد تا با برطرف کردن نواقص و رفع مشکالت، به   ضروری است داستان   

شود؛ زی  سان به اندوختن دانش،          پرورش مذهبی آنان کمک  صیت ان شخ شرفت  شد و پی را اعتقاد داریم که ر

 های معنوی و ارتقای روحی وبلکه رشد ظرفیت ؛وری و افزایش ثروت محدود نیستآشدن، پیشرفت فنعالم

شق به مطالعه از همان اوان کودکی در نهاد کودک و نوجوان بارور       ست. اگر ع ساس ترقی و تعالی ا اخالقی ا

در سنین جوانی تهی بوده و سادگی و    هاعنوان یک نیاز معنوی زندگی درنیاید، روح آن گر مطالعه بهنشود و ا 

ار  تر طبیعت انسان آشک  های تاریکها باز خواهد گذاشت تا گوشه  ها و زشتی نپختگی جوانی، راه را برای بدی

 (.۱: 1۸۳۱د )محمدی، شو

ستان  ضعف  و قوت نقاط بیان ستند، می  آموزاندانش اطالعاتی نیازهای ولینا جزء که دینی هایدا   اندتوه

  جامعۀ به و کرده تولید ارزشمندی  آثار نکات، این به توجه با تا باشد  زمینه این در بعدی نویسندگان  گشای راه

 و هاخوبی بیان البته و هاآستتتیب دادننشتتتان با که استتتت آن تحقیق این ضتتترورت. کنند خدمت خود دینی

 نسل  گیزددل جلو حدودی تا بتواند و ساخته  آشنا  مسائل  این با را نویسندگان  بررسی،  مورد رآثا هایزیبایی

  ماما زندگی از داستتتان پانزده محتوایی بررستتی نگارش این مقاله، از هدف .بگیرد را دینی آثار و دین از جوان

 دهۀ در «ج و ب الف،» ستتنّی هایگروه ها دراین داستتتان .هاستتتو یافتن نقاط قوت و ضتتعف آن (ع) علی

 اند.  نگارش یافته هشتاد

ضر، حدود     ساس تحقیقات نگارندگان پژوهش حا ستان    ۲۱برا سی محتوایی دا های دینی  مورد کلی در برر

 اند از:کودک و نوجوان شناسایی شده که عبارت

فاهیم برای کودک        1  ناستتتب م به ت جه  یت   ۲. تو خت شتتتخصتتت غایرت   ۸های دور از واقع  . پردا . م

صی    ضوع اثر )که بی       . پیش۵وخوی انبیا پردازی با خلقتشخ سبت به مو سنده ن صب نوی طرفانه  داوری و تع
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. توجه  ۱. توجه به تحریک حس کنجکاوی و تفکر در کودک ۵گذارد( گیری را به کودک وانمینیست و نتیجه

های شتتتعارگونه  گفته. وجود ۳. توجه به تقویت ستتتواد مذهبی یا ایمان مذهبی ۳به تفکیک خیال از واقعیت    

.  1۱. عدم ایجاد تمایز میان فراواقعیت و غیرواقعیت )معجزه و ستتحر و جادو( ۱بدون هیچ منطق و استتتداللی 

سب  11های احکام عدم توجه به مخاطبان در کتاب سائل مذهبی   1۲. محتوای نامنا . ترویج خرافات از خالل م

. توجه به رعایت احترام متقابل به 1۵هشتتت و جهنم . عدم وجود داستتتانی دربارۀ ب1۵. تضتتاد در روایات 1۸

سیاسی موجود       1۳داری نبودن مرز رهبانیت و دین. مشخص 1۱ادیان  سائل  سائل مذهبی در جهت توجیه م . م

ها در جهت تقویت ایمان و یا تنها        . توجه به بیان معجزه   1۱. توجه به ترستتتیم چهرۀ مهربانی از خداوند       1۳

.  ۲۲. توجه به نزدیکی به آیات قرآن     ۲1بودن شتتتخصتتتیت پیامبران و امامان      بعدی . تک ۲۱ایجاد شتتتگفتی  

عنوان پایان زندگی )البته برای دشمنان؛ ولی ائمه و   . معرفی مر  به۲۸سازی شیطان در برابر خداوند   برجسته 

.  ۲۱. توجه به موضتتوع داستتتان  ۲۵. اشتتاره به باورهای قومی نادرستتت  ۲۵بزرگان دین زندگی ابدی دارند( 

 آموزش در قالب داستان.  

به  رندگاننگا که صتتورت به این استتت؛ محتوای کیفی قیاستتی تحلیل روش به و به صتتورت کیفی تحقیق

 اند.پرداخته قرار داستان کتاب 1۵ در شدهشناسایی بررسی و تحلیل موارد

ند از:  تالفبا عبار شوند، به ترتیب حروف هایی که در این مقاله از لحاظ محتوایی بررسی می اسامی داستان  

ستان به نام   شامل  ایبد که نوشتۀ طاهره ها التماس مرغابی و  «ای در شب غریبه»، «هاالتماس مرغابی»های سه دا

نوشتتتۀ استتماعیل   « امام علی )ع(»نوشتتتۀ نوری ایجادی، « امام علی و پرنده»استتت. « های تارخلوت شتتب»

نوشتۀ    «پیوند مبارک»نوشتۀ مهدی وحیدی صدر،   « خشندۀ پاک ب»نوشتۀ ناصر نادری،   « برکۀ آفتاب»هنرمندنیا، 

چهارده قصتته، چهارده  »نوشتتتۀ ابوالفضتتل هادی منش، « چرا او را علی )ع( نامیدند؟»مهدی وحیدی صتتدر، 

راه  »پرست که تنها قصۀ   نوشتۀ نورا حق « چهارده قصۀ آسمانی  »نوشتۀ حسین فتاحی،   « معصوم؛ امام علی )ع( 

های مهربان  دست »نوشتۀ مژگان شیخی،   « حکایت آن مروارید»السالم( است،   م علی )علیهدربارۀ اما« نادرست 

شفیعی،      « دیوار شهرام  شتۀ  ضرت امام علی )ع(   »نو صوم )ع(؛ ح سان قنبری،     « زندگانی چهارده مع شتۀ اح نو

 نوشتۀ مژگان شیخی.  « عقیل و آهن سرخ»

 . تحلیل و بررسی۲

محتوایی که پیش از این شناسایی     کلی مبانی مورد ۲۱ تان را براساس ابتدا پانزده داس  شایان ذکر است، در  

 کنید.   آمده را به همراه ارئۀ توضیحاتی مشاهده میدستایم که در زیر موارد به، بررسی کردهکرده

ها از  وجهی از رشتتتد روانی کودکان به میزان درک آن. توجه به تناسددب مفاهیم با درک خواننده:       1. ۲
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ها تجارب جداگانه را به شتتود. مفاهیم عالیم یا نمادهایی هستتتند که ذهن آدمی به کمک آنوط میمفاهیم مرب

ساخته، به تجربه  ستگی دارد؛     ای جدید میهم مربوط  رسد. مفاهیم موجود در ذهن فرد به تجارب گذشتۀ او ب

سب کرده و اکنون ام   تجاربی که او به سط حواس مختلف خود از محیط اطراف ک ها را  کان امتزاج آنمرور تو

(. کودکان مخاطب اثری هستتتند که با میزان درک تجربی ایشتتان از زندگی  ۵۱: 1۸۳۵آبادی، یافته استتت )شتتاه

کاررفته در داستان را درنیابد، چه بسا از خواندن    (. اگر خواننده مفهوم به۲۵-۲۱سازگاری داشته باشد )همان:    

داستان با درک خواننده    1۵کار رفته در شده، مفاهیم به ستان بررسی  دا 1۵سرد شده و داستان را رها کند. از    دل

ستان    ، جمالتی وجود دارد که خواننده به هیچ  ۳در صفحۀ  « هاالتماس مرغابی»تناسب ندارد؛ برای مثال، در دا

نای آن   جه مع ند:  ها را درک نمی و غابی   [ام کلثوم]»ک ثل مر غابی       م ید مر ید. پر ستتتف نال بی ِ ها از زالل ِ آ ها 

کرد،  وقتی محمد صحبت می»آمده است:  1۱صفحۀ « امام علی و پرنده»یا در داستان « هایش رنگ گرفتاشک

ضا پر از عطر ایمان و محبت می  سنّی  « شد ف قرار دارد، متوجه معنی و مفهوم  « ب»قطعاً کودکی که در گروه 

 کعبه هایبت اگر»خوانیم: می« دیوارهای مهربان دست»داستان  1۵این جمله نخواهد شد. همچنین، در صفحۀ 

شند،  سه  نبا ستان   «شد  خواهد خالی سفید  و زرد هایسکه  از ما هایکی   نوشتۀ مهدی « بخشندۀ پاک »تنها در دا

 وحیدی صدر مفاهیمی به کار رفته که با درک خواننده تناسب دارد.

استتت که کتابی مورد عالقۀ   نژاد در کتاب ادبیات کودکان معتقدشتتعاری . توجه به حس کنجکاوی:۲. ۲  

(. یاحقی  ۱۳: 1۸۱۵نژاد، ها را برانگیزد و در عین حال، آن را ارضا کند )شعاری  کودکان است که کنجکاوی آن 

نان را یکی از ویژگی     کان و نوجوا یات کودک و نوجوان می  نیز ارضتتتای غریزۀ کنجکاوی کود ند   های ادب دا

س کنجکاوی و نیز ارضای آن کمک فراوانی به رشد کودکان  رسد تحریک ح(. به نظر می۲۱۸: 1۸۳۳)یاحقی، 

شتتده، به هیچ عنوان حس کنجکاوی کودک  داستتتان بررستتی 1۵داستتتان از مجموع  1۲کند. با این وجود، می

ستان از مجموعۀ    خواننده را تحریک نمی سه دا سه   هاالتماس مرغابیکند. در  این ویژگی وجود دارد. در هر 

انگیزاند و او را به خواندن ادامه داستان  ای است که کنجکاوی خواننده را برمیزی به گونهها فضاسااین داستان

کودک کنجکاو است بداند که مگر چه اتفاقی قرار است  « هاالتماس مرغابی»ویژه در داستان کند، بهتحریک می

 کنند.  تابی میگونه بیها اینبیفتد که مرغابی

سواد ی ۳. ۲ شعاری  ا ایمان مذهبی:. توجه به تقویت  نژاد کودک باید از طریق کتاب، نیروی ایمان  از نظر 

 دریابد و به تأثیر آن در موفقیت قهرمان داستان پی ببرد.  -به طور غیرمستقیم-و اعتقاد به خداوند را 

ستان از   1۱تعداد  سواد مذهبی خواننده را تقویت می     1۵دا ستان مورد بررسی، تنها  و را  ا اکنند؛ یعنی تنهدا
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شنا می  ستان دیگر؛ یعنی   ۵سازند. در  با تاریخ زندگی امام علی )ع( آ شندۀ پاک »، «هاالتماس مرغابی»دا ،  «بخ

سرخ »و « های مهربان دیواردست »، «حکایت آن مروارید» ستقیم    « عقیل و آهن  ایمان خواننده به صورت غیرم

 شود.  تقویت می

سب     حدیث:البالغه و گیری از قرآن، نهج. بهره۴. ۲ این ویژگی از یک جنبه مناسب و از جنبۀ دیگر نامنا

ست؛ اگر آیۀ قرآن یا سخن نهج   سب      ا شد، منا البالغه و یا حدیث در متن به صورت روان و زیبا به کار رفته با

شتتود؛ ولی اگر با همان لفظ عربی و بدون هیچ زیبایی به کار رفته باشتتد،   استتت و حستتن اثر محستتوب می 

ست و    سب ا ساب می    نامنا ضعف به ح ست. در    نقطه  سهل نی آید. خواندن الفاظ عربی برای کودکان چندان 

رسد کتاب داستان کودک، محل مناسبی برای بیان صریح احادیث و آیات عربی قرآن نباشد.        نظر میضمن، به 

ستان   شندۀ پاک »در دا صورت روان بی آیات قرآن به همراه معنی آن« امام علی و پرنده و بخ شده ها به  اند؛  ان 

،  «چهارده قصتته»داستتتان  ۵در  .استتت شتتده ذکر( قرآن آیۀ) عربی عبارت عین پاک ولی در داستتتان بخشتتندۀ

صوم » ست »، «حکایت آن مروارید»، «چهارده مع سرخ »های مهربان دیوار و د البالغه بهره  از نهج« عقیل و آهن 

ا برای خواننده ستتخت استتت. در ستته اثر  هاند؛ ولی درک آنها به صتتورت فارستتی آمدهگرفته شتتده که جمله

صه » صوم »، »چهارده ق ست. باید      « برکۀ آفتاب»و نیز « امام علی و پرنده»، «چهارده مع شده ا ستفاده  از حدیث ا

زیبایی و روانی بیان به« امام علی و پرنده»و نیز « چهارده معصوم »، «چهارده قصه »های موجود در گفت حدیث

 اند.  احادیث به زبان عربی و البته با معنی بیان شده« اببرکۀ آفت»شده است؛ اما در 

نوشتتتۀ نوری ایجادی به « داستتتان امام علی و پرنده»تنها در . اشدداره به باورهای قومی نادرسددت: ۵. ۲

صفحۀ       ست. در  شده ا شاره  ست:    ۵باورهای قومی مردم مکه ا ستان آمده ا سمان چشم   »این دا اهالی مکه به آ

 «.افتدباران است. امشب اتفاخ خوبی میفتند که آسمان ستارهگدوخته بودند و می

سب:   ۳ ضوع منا ستان   . انتخاب مو سخن از     « هاالتماس مرغابی»در دا ستانی با همین نام،  از مجموعه دا

دانند قرار استتت چه اتفاقی  الستتالم( استتت که گویی میکلثوم، دختر حضتترت علی )علیههای منزل اممرغابی

وانی را  های حیجا که کودکان شخصیتکنند. از آنتابی میشدن امام از منزل، بیا پیش از خارجهبیفتد. مرغابی

 کنند.  رسد با این داستان ارتباط خوبی برقرار میدوست دارند، به نظر می

ضوع اثر:     . پیش۴ سبت به مو سنده ن چهارده قصتتۀ  از مجموعۀ « قصتتۀ راه نادرستتت»تنها در  داوری نوی

ن  کند و به ایای را که باید خواننده از داستتتان بگیرد، از زبان امام علی )ع( نقل میده نتیجه، نویستتنآستتمانی

 خوانیم:این داستان می 11گذارد. در صفحۀ گیری و تفکر را به کودک خواننده وانمیصورت، نتیجه

داری از استتتبم به او پول خواستتتتم به خاطر نگه   کرد؛ چون من میامام فرمود: ای کاش آن مرد این کار بد را نمی     
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ست و حرام به  ست ندارد. ای     بدهم؛ اما او این پول را از راه نادر صالً این راه را دو ست آورد؛ یعنی از راه گناه. خدا ا د

 آورد.کرد و پول حالل به دست میکاش صبر می

نامید.  توان عدم رعایت اصتتتل باورپذیری نیز      این ویژگی را می . پرداخت شددخصددیت دور از واقع:    ۵

سطوره      شورمان را بیان ا شکل زبان ادبیات دینی کودکان و نوجوانان ک .  داندای از برخی از ائمه میمحمودی م

 وی در توجیه عقیدۀ خود معتقد است:  

ای به خود چنان ستتیمای استتاطیری و افستتانهبرخی از ائمه؛ به عنوان مثال حضتترت علی )ع(، در فرهنگ ایرانی آن

واهد به خنویسی که می دور از دسترس مخاطب باقی مانده است. قصه   سانی خود فاصله گرفته و به  گرفته که از ذات ان

م شود برای گریز از باورپذیری او به ترسیسراغ این شخصیت برود، اگر نتواند از او سیمای بشری ارائه دهد، مجبور می

سانه   سطوره سیمای اف صه  ای از فرهنگ ایرای پناه ببرد. در دورهای و ا ست و علی )ع( در ق ای  هان، چنین اتفاقی افتاده ا

ای کامالً اساطیری  خصوص در شعر و شاعری، چهرهای درآمده و در ادبیات جدی، بهای افسانهعامیانه به صورت چهره

صه          ستانی، ق صیتی دا شخ ست. برای تبدیل این چهره به  ست. زدودن  به خود گرفته ا نویس نیازمند چهرۀ حقیقی او ا

آورد. متفکران دینی باید این ها را بیشتتتر فراهم میای از اشتتخاص دینی زمینۀ باورپذیری آناستتاطیری و افستتانه چهرۀ

دار گردند و با تحقیق و پژوهش و درک عقالنی خود، شتتتخص دینی را در تاریخ دینی ترستتتیم کنند.  مستتتأله را عهده

صری که در آن زندگی می    صۀ دینی بنابر ع شرایط و       کند، از فهمخاطب ق ست.  سب با زمانۀ خود برخوردار ا می متنا

از  ایستتازد. مخاطب قصتتۀ دینی بنابر فهم و درک خود، نیازمند پرداخت تازهمقتضتتیات مخاطب از او فردی متمایز می

صه  صۀ دینی یا در تاریخ دینی، در جست    ق ست. مردمان در ق صالح  ی دینی ا صویر ا شدۀ خود هستند تا آن را   وجوی ت

قدر این الگوها با ذات و  رای چگونگی رشتتد و تعالی خود و فرزندانشتتان قرار دهند. مستتلم استتت که هر چهالگویی ب

: 1۸۳۱به نقل از محمدی،  ۱۸: 1۸۳۱حقیقت انستتانی عجین باشتتد، قابل باورتر و تأثیرگذارتر خواهند بود )محمودی،  

۵۱.) 

العاده به حضرت   اعمالی خارخ« هارده معصوم چهارده قصه، چ »شده، تنها در اثر  داستان بررسی   1۵از میان  

ساله بوده    شان کودکی دو  صفحۀ       علی )ع( در زمانی که ای ست؛ برای مثال، در  شده ا سبت داده  آمده   ۳اند، ن

ها که لبۀ چاه ایستتتاده بود، پایش لغزید و به چاه افتاد. علی که کنار  در میان بازی ناگهان، یکی از بچه»استتت: 

 «.با همان جثۀ کوچکش پای پسرک را گرفتپسرک ایستاده بود 

های مربوط  ریزیها و خونپرداختن بیش از اندازه به جنگ طلب از امام علی )ع(:ای جنگ. ارائة چهره۶

ای  هتواند موجب آفت و آسیبدادن چهرۀ دین، مینشانهای دینی برای کودکان گذشته از غیررحمانیبه جنگ

 (.۵1۸:1۸۳۱کاموس،  روانی در مخاطب بشود )حکیمی و

سماعیل هنرمندنیا، به جنگ    امام علی )ع(در کتاب  شتۀ ا شده        نو شاره  سیار زیاد ا ضرت علی )ع( ب های ح
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اند. در این  کند که حضتترت علی )ع( تنها اهل جنگ و پیکار بودهاستتت. خواننده با خواندن این اثر گمان می

انی به میان نیامده است و این امر، به هیچ وجه  های شخصیتی حضرت علی )ع( سخن چند     اثر، از دیگر جنبه

 مناسب نیست. 

شتتود؛ گویی نویستتندۀ   ، تمام آداب حج بیان می«برکۀ آفتاب»در داستتتان  . آموزش در قالب داسددتان:7

ای برای آموزش آداب حج به کودکان قرار داده استتت؛ برای  ماجرای غدیر خم )موضتتوع داستتتان( را وستتیله

سم    »ه است:  آمد ۱نمونه در صفحۀ   و « قربانی»، «رمی جمره»پیامبر اکرم )ص( روز دهم رهسپار منا شد و مرا

تواند این آداب را  فرمایید، کودک خواننده به هیچ وجه نمیگونه که مالحظه میهمان«. را انجام داد« تقصتتیر»

 دشوار باشد.    ها نیز برای اودرک کرده و با داستان ارتباط برقرار کند. چه بسا که حتی خواندن آن

 گیری. نتیجه8

شد،  همان سایی    ۲۱مورد از  1۱طور که مالحظه  شنا سی کردیم. برخی از      1۵شده را در  مورد  ستان برر دا

ز  آمده ادستتتآیند. در جدول زیر نتایج بهاین موارد نقطۀ قوت و برخی دیگر نقطۀ ضتتعف اثر به حستتاب می

جا که در این جدول، نقطۀ  دهیم. از آنالستتالم( را ارائه میلیهداستتتان دربارۀ امام علی )ع 1۵بررستتی محتوایی 

ضعف بودن موارد به  ست قوت یا  شان داده می د ست. این    1۵مورد به  1۱شود،  آمده نیز ن مورد افزایش یافته ا

 جدول اطالعاتی چون ردیف، مورد، نام آثار، فراوانی و قوت و ضعف آن مورد را در بردارد. 

 آثاروایی نکات محت -1جدول 

ف
ردی

 

یا      فراوانی نام آثار مورد قوت 

 ضعف

1 

 

عدم تناستتتب     

مفاهیم با درک    

 خواننده

غابی    ماس مر غابی    ها الت ماس مر به   )الت ای در ها، غری

معصتتوم،  1۵قصتته،  1۵های تار(، شتتب، خلوت شتتب

امام السالم(، امام علی و پرنده،  حضرت امام علی )علیه 

ک  ،)ع( علی تاب  ۀبر بارک   ، آف ند م ، چرا او را علی  پیو

های مهربان  )ع( نامیدند؟، حکایت آن مروارید، دستتت

 ، عقیل و آهن سرخچهارده قصه آسمانی دیوار،

 ضعف 1۵

یک     ۲ عدم تحر

حتتتتتتتتتتس  

 کنجکاوی

السالم(،   معصوم، حضرت امام علی )علیه   1۵قصه،   1۵

  ۀبرک  ، بخشتتتندۀ پاک،  )ع( امام علی امام علی و پرنده،   

تاب  بارک    ،آف ند م ند؟،     ، چرا اپیو ید نام و را علی )ع( 

 ضعف 1۲
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ف
ردی

 

یا      فراوانی نام آثار مورد قوت 

 ضعف

چهارده   های مهربان دیوار،حکایت آن مروارید، دستتت

 ، عقیل و آهن سرخ قصه آسمانی

افزایش ستتواد   ۳

مذهبی بیش از  

 ایمان مذهبی

های  ای در شب، خلوت شب  ها )غریبهالتماس مرغابی 

مام علی     1۵قصتتته،  1۵تار(،   معصتتتوم، حضتتترت ا

  ۀبرک ، )ع( امام علی  پرنده، الستتتالم(، امام علی و  )علیه 

تاب  بارک    ،آف ند م ند؟،     پیو ید نام  ، چرا او را علی)ع( 

 چهارده قصه آسمانی

 ضعف 1۱

سب مفاهیم   ۴ تنا

بتتتتتا درک  

 خواننده

 قوت 1 بخشندۀ پاک

یک حس     ۵ تحر

 کنجکاوی

غابی    ماس مر غابی    الت ماس مر به   ها )الت ای در ها، غری

 های تار(شب، خلوت شب

 قوت ۸

 افزایش ایمتتان ۶

مذهبی بیش از  

 سواد مذهبی

ها(، بخشتتتندۀ پاک،  ها )التماس مرغابیالتماس مرغابی

های مهربان دیوار ، عقیل و حکایت آن مروارید، دست 

 آهن سرخ

 قوت ۵

انتتتتتتتختتتاب    7

متتتوضتتتتتوع   

 مناسب

 قوت 1 ها(ها )التماس مرغابیالتماس مرغابی

هره    8 یری از    ب گ

 البالغهنهج

صه،   1۵ های  روارید، دست معصوم، حکایت آن م  1۵ق

 مهربان دیوار، عقیل و آهن سرخ

 ضعف ۵

هره    9 یری از    ب گ

 حدیث

 قوت ۸ آفتاب ۀبرک معصوم، امام علی و پرنده، 1۵قصه،  1۵

اشتتتتتاره بتته  11

باورهای قومی    

 ضعف 1 امام علی و پرنده
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ف
ردی

 

یا      فراوانی نام آثار مورد قوت 

 ضعف

 نادرست

هره    11 یری از    ب گ

 آیات قرآن

 قوت   ۲ امام علی و پرنده، بخشندۀ پاک

ای  رهارائتتۀ چه 1۲

نگ  لب از  ج ط

 امام 

 ضعف 1 امام علی )ع(

پتتتترداختتتتت   1۳

شخصیت دور   

 از واقع

 ضعف 1 معصوم 1۵قصه،  1۵

آمتتتوزش در  1۴

 قالب داستان

 ضعف 1 برکۀ آفتاب

داوری پتتیتتش  1۵

نویسنده نسبت  

 به موضوع اثر

 ضعف 1 چهارده قصه آسمانی

 

شاهده می همان سب مفاهیم ب   گونه که در جدول م اثر وجود  1۵اثر از  1۵ا درک خواننده در شود، عدم تنا

رسد که علت این مسأله عدم آشنایی     های دینی است. به نظر می ترین ضعف بیشتر داستان   دارد. این مورد مهم

داستان نیز به هیچ وجه حس    1۲های سنّی مختلف است.   شناختی گروه های روانبرخی نویسندگان با ویژگی 

جا که    کنند. از آن یک نکرده و او را مشتتتتاخ به خواندن ادامه داستتتتان نمی       کنجکاوی کودک خواننده را تحر  

کودکان بسیار کنجکاو هستند و دوست دارند دربارۀ همه چیز بدانند، شایسته است نویسندگان گرامی قدری          

مین  وگر کنند. سبر هیجان موجود در داستان افزوده و کودکان را در مسیر خواندن کتاب داستان فعال و پرسش

داستان وجود داشت، تقویت سواد مذهبی   1۱شد و در شده محسوب میهای بررسی موردی که ضعف داستان  

بیش از ایمان مذهبی بود. در واقع، برخی از نویستتندگان گرامی در داستتتان خود تنها به ارائۀ اطالعات دینی  

ان اهمیت دهند. انتخاب موضتتتوع     شتتتود کمتر به جنبۀ تقویت ایمان خوانندگ      پردازند و این امر باعث می   می
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سب و بهره  سوب می   قرآن، نهج از گیریمنا ضعف مح ود. ش البالغه و حدیث نیز با توجه به نوع بیان قوت یا 

شاره  ستان     قومی باورهای به ا ست تنها در دا سته      وجود دارد که به نظر می« امام علی و پرنده»نادر شای سد  ر

واقع و  از دور شتتخصتتیت امام و پرداخت از طلبجنگ ایهچهر آید. ارائۀنیستتت و ضتتعف به حستتاب می 

ا دوری هداوری نویسنده نسبت به موضوع اثر، سه ضعف دیگر چند داستان بود که باید نویسندگان از آن       پیش

 جویند. 

شتتده وجود داشتتت، نکات مثبتی هم وجود داشتتت که  های بررستتیهایی که در داستتتانرغم ضتتعفعلی

سب عبارت ستان،        درک با فاهیمم ند از: تنا سه دا ستان، تحریک حس کنجکاوی کودک در  خواننده در یک دا

 مذهبی در پنج داستان و انتخاب موضوع مناسب در یک داستان.  سواد از بیش مذهبی ایمان تقویت

شنهاد می  سندگان گرامی با بهره   پی ستان     شود که نوی ضعف، دا ستن از نقاط قوت و پرهیز از نقاط  ای  هج

سازندگان فردای  نظیریبی ستند، به مطالعۀ کتاب  جامعه بیافرینند تا کودکان که  شده و  مهای دینی عالقهه ند 

 مدار باشیم. نسلی دین شاهد

 

 نامهکتاب

 نشر.. مشهد: بههاالتماس مرغابی(. 1۸۳۱ایبد، طاهره. ) .1

تهران:  .چاپ دوم .( برای کودکانهایی از زندگانی حضرت علی )ع؛ گزیدهامام علی و پرنده (.1۸۳۱. )ایجادی، نوری .۲

 .زیتون، واحد کتاب ۀمؤسس

 تهران: آرون.مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان )ویژۀ ادبیات دینی(. (. 1۸۳۱) کاموس، مهدی. و محمود. حکیمی، .۸

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.چهارده قصۀ آسمانی (.1۸۳۱پرست، نورا. )حق .۵

 .۳۲-۳۳(، 1۱)روشنان،  (. آیا ادبیات دینی کودکان، تنها ادبیات تعلیمی و موعظه است؟.1۸۳۱) دانشمند، مرتضی. .۵

 . چاپ دوم. تهران: نغمۀ نواندیش.مقدمه بر ادبیات کودک(. 1۸۳۵آبادی فراهانی، حمیدرضا. )شاه .۱

 ان: مدرسه.تهرالسالم. نامۀ امام علی علیههای مهربان دیوار: زندگیدست(. 1۸۳۱شفیعی، شهرام. ) .۳

 تهران: اطالعات. ادبیات کودکان.(. 1۸۱۵اکبر )نژاد، علیشعاری .۳

 . تهران: قدیانی.حکایت آن مروارید (.1۸۱۱شیخی، مژگان. ) .۱

 ..قدیانی: تهران .سرخ آهن و عقیل(. 1۸۱۱)شیخی، مژگان.  .1۱

 قدیانی.چاپ هشتم. تهران: امام علی )ع(؛ چهارده قصه، چهارده معصوم. (. 1۸۳۳فتاحی، حسین. ) .11

 کالسی.تهران: همالسالم(. زندگانی چهارده معصوم )ع(: حضرت امام علی )علیه(. 1۸۳۵قنبری، احسان. ) .1۲
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نامۀ . پایان1۸۳۵تا  1۸۳۱های های کودک و نوجوان در سالبررسی مفاهیم دینی در داستان(. 1۸۳۱محمدی، محمد. ) .1۸

 ن، ایران.دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. تهرا

گیری باورهای اخالقی و دینی (. نقش ادبیات در شکل1۸۳۱الحوائجی، فهیمه. )محمدی، مهدی؛ آزاد، فریدون. و باب .1۵

 .1۱1-1۲۱(، 1۱) ۵، . تعلیم و تربیت اسالمیکودکان و نوجوانان

ی الت همایش بررسگزیدۀ مقانویس خواهد آمد. (. تفسیر و تأویل متفکر دینی به چه کار قصه1۸۳۱محمودی، حسن. ) .1۵

 تهران: دفتر مطالعات ادبیات داستانی.های دینی. داستان

 . تهران: مدرسه.برکۀ آفتاب )داستان غدیرخم برای کودکان((. 1۸۳۱نادری، ناصر. ) .1۱

 قم: حدیث نینوا.بخشندۀ پاک.  الف(. 1۸۳۳) مهدی. صدر،وحیدی .1۳

  قم: حدیث نینوا.پیوند مبارک. ب(.  1۸۳۳) مهدی. صدر،وحیدی .1۳

 .نینوا حدیث: قم .نامیدند؟ السالمعلیه علی را او چرا(. 1۸۳۱) ابوالفضل. منش،هادی .1۱

 گستر.سایه: قزوین (.ع) علی امام(. 1۸۳۳) اسماعیل. هنرمندنیا، .۲۱

 . جامی: تهران. ایران معاصر ادبی هایجریان: هالحظه جویبار(. 1۸۳۳) محمدجعفر. یاحقی، .۲1

 

 





 

 آموزاننی دانشنقش معلم در تربیت دی بررسی

 1عصمت کاووسی

 ۲حبیبی مریم 

 ۳تاروتی  فاطمه 

 چکیده
این  در .است آموزاندانش دینی تربیت در معلم نقش بررسی حاضر، پژوهش از هدف
باحثی چون مسپس ایم. را آورده تربیت دینی ابتدا تعاریف دقیق معلم، تربیت، دین و ،راستا

های یکم و همچنین، ویژگیوبیت در قرن بیستهای تراصول حاکم بر تربیت دینی، مؤلفه
 ن،اصلی دی هدف ایم.را بیان کرده آموزانمعلم و مسؤولیت وی در قبال تربیت دینی دانش

 موزیآ دین اصلی هدف دیگر، عبارت به است؛ الهی و دینی تربیت به نیل و ایمان پرورش
تبدیل  ن،دی هایآموزه ناختش» به دینی تربیت کهاین به توجه با. است تدین بلکه نیست؛

 «و اجتماعی فردی رفتارهای در باورها این کاربستنبه و قلبی باورهای به هااین شناخت
 یصتشخ تفکر و قدرت و گراییحق روحیۀ تقویت با تواندمی معلم است، شده تعریف
 اندر بی شیوۀ مناسب انتخاب و هاآن به رفتاری الگودهی آموزان،دانش در باطل از حق
 تربیت راستای در آموزان رادانش ها،شبهه و هاپرسش به مناسب پاسخ و دینی هایآموزه
 منابع از استفاده با محققان و بوده تحلیلی مروری نوع از حاضر کند. تحقیق هدایت دینی
 نتایج از. دانپرداخته تحلیل به نظری مبانی بر تکیه با اطالعاتی هایپایگاه و ایخانهکتاب
 دانش پرورش و آموزش بر عالوه خود باید محترم مربیان مدرسه در که است این هشپژو

 آموزاندانش منظر در مذهبی مسائل انجام از و باشند الگو دینی فرایض انجام در آموزان
 بر بتنیم آموزشی نظام ارائۀ جهت پیشنهادهایی و کارهانیز راه پایان در. باشند نداشته ابایی
 .است داده ئهارا دینی تربیت

 دینی تربیت، معلم، تربیت، دین :هاکلیدواژه
 

 . مقدمه1

  حتی و رونیبی درونی، مختلف عوامل تأثیر تحت جدید، نسل  ویژهبه افراد، شخصیت   گیریشکل  و تربیت

مل  مل . دارد قرار طبیعی فوخ عوا ناگونِ  عوا یت،  در مؤثر گو جۀ  دارای و مهم خود جای  در کدام  هر ترب  در

صی  ست  تأثیر از خا سه  یا مکتب و خانواده عامل دو میان، این در. ا سیار  نقش مدر سته  ب سب  تریبرج  به تن

                                                           
 س(، نویسندۀ مسؤول. )خدیجه کبری  دانشگاه علوم تربیتی دانشجوی کارشناسی -1

 esmat.kavoosy@gmail. comایمیل: 

 .(س)خدیجه کبری  دانشگاه علوم تربیتیدانشجوی کارشناسی  -۲

 . (س)خدیجه کبری  دانشگاه علوم تربیتیدانشجوی کارشناسی  -۸
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  لیمتع محل نخستین  خانواده. دهندمی شکل  را افراد شخصیت   که هستند  دو این واقع، در و دارند عوامل دیگر

صۀ  و تربیت و ست  افراد تمام برای آموزش عر ست این. ا صیت    یق،عال و سالیق  اعظم بخش که جا  و شخ

 با همراه افراد آن در که استتت کانونی خانواده، مکمل عنوان به مدرستته. گیردمی شتتکل افراد رفتاری هایالگو

 .شوندمی تربیت معلومات، کسب و تعلیم

  مواد درستتتی، های برنامه   قبیل  از مؤثرند؛  تربیت  امر در که  دارند  وجود مختلفی عوامل  نیز مدرستتته  در

  آموزشی  لحاظ به چه معلم؛ اندازۀ به هااین از یک هیچ ولی آن؛ آموزشی  امکانات و مدرسه  سازمان  آموزشی، 

 و ستتتودمند را هاآن و بخشتتتدمی جان عوامل آن همۀ به که استتتت معلم این زیرا ندارد؛ اهمیت تربیتی وچه

ست  همچنین. کندمی بخشنتیجه سل  که او  و کندمی حفظ را جامعه فرهنگ دهد،می ارتباط دیگرهم به را هان

  را جامعه نیاز مورد افراد و دهدمی شکل  آموزدانش رفتار به بخشد، می تکامل و دهدمی تغییر نیاز صورت  در

  باطات،ارت و آوریفن سریع  گسترش  امروزی، مفهوم به مدارس وایجاد توسعه  کنونی دنیای کند. درمی تربیت

 و افکار  بر مختلف عوامل  تأثیرگذاری   دایرۀ انش،د انفجار  عصتتتر متنوع نیازهای   و جوامع شتتتدنصتتتنعتی

 و آموزش تحوالت و تغییرات به گذرا استتت. نگاهی کرده گذشتتته از ترگستتترده را آموزاندانش هایاندیشتته

  عمد هب گاهی دینی تربیت مبحث که استتت واقعیت این گرنشتتان گذشتتته، قرن نیم از بیش طول در پرورش،

 و تزلزل استتت؛ اما نشتتده پرداخته به آن پژوهشتتی، هاییافته براستتاس یا دهشتت گرفته نادیده ستتهو به وگاهی

شکالت  صر  این آموزاندانش دینی اعتقادات در موجود م   طالعهم بر و مبتنی عمیق بازنگری لزوم زمین،ایران ع

وط به چه امروز ستتؤال فراگیران دربارۀ مستتائل دینی استتت، مرب کند. آنمی الزامی آموزشتتی هایبرنامه در را

سیده می      شته پر ست. در گذ سائل ا سیده می  چرایی و ماهیت م شود چرا   شد چگونه نماز بخوانم؛ اما امروز پر

ست. بنابراین، در بعد دینی، جریان تربیت       نماز بخوانم؟ آن ست، چرایی ا سفی نیز مورد تأیید ا چه از لحاظ فل

کر  و به ایجاد بینش دینی در فراگیران ف باید ستتعی کند که از پرداختن به تعلیمات دینی صتترف دستتت بردارد

وجو کند؛ زیرا ایجاد بینش دینی در شتتاگردان  های عملی برای رستتیدن به این هدف را جستتت کند و راهکار

 :شودموجب می

اوالً درجاتی از ایمان در افراد شکل بگیرد. ثانیاً دارای نظام فکری منسجم شده و بتوانند در مواقع لزوم از اتقادات     

سفه مواجه گردد      خو شد. رابعاً هر عملی با روح فل سائل دینی با آگاهی و ایمان همراه با یش دفاع نمایند. ثالثاً عمل به م

و با عالمت سؤالی در مقابل خود، ماهیتش را آشکارتر نماید؛ اما این به معنای کنارگذاشتن شکل اجرایی مسائل مربوط  

 (.۲۵: 1۸۳۵باشد )ملکی، به دین نمی

  مما با تعلی. است  آموزاندانش زندگی متن در( ع) معصومین  سیرۀ  و قرآن حضور  دینی، تربیت از هدف   
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  اگر. کنیم ایجاد دینی شتتتعور و درک آموزاندانش در توانیممی وخاص مطلوب هایروش با و دینی مستتتائل

 و برنامه فوخ)  وغیررستتمی رستتمی هایبرنامه تمامی بر حاکم روح طریق از که باشتتد بر این ما همۀ تالش

 کنیم ادعا متوانیمی دینی درآید، رفتار صورت  به نظری مفاهیم و گیرد صورت  تأدیب و تزکیه تربیت،( مکمل

ست  کرده پیدا تحقق زیادی حد تا دینی تربیت که ضیات  به توجه با چهآن. ا   مد باید ینید تربیت در زمان مقت

 هب توجه با ما پرورش و آموزش مراکز مدیریت. استتت دینی تربیت هایروش در اصتتالحات گیرد، قرار نظر

صل  آموزان،دانش در فردی هایتفاوت سی   زیبایی ا  و فراغت اوقات سازی غنی در ویژهبه را هنر ابراز و شنا

  ستتتنّی هایگروه در نوجوانان و کودکان رشتتتد مراحل به عمدتاً مستتتیر این در و کنند لحاظ باید برنامه فوخ

شته  توجه مختلف شند ب دا   ودکانک دینی تربیت و معنویت ایجاد در خانواده نقش اهمیت به باید همچنین، و ا

  آموزاندانش دینی تربیت و معنوی رشتتد زمینۀ هاخانواده در مختلف راهکارهای با ایجاد و شتتود جدی توجه

 به است؛  فیفلس  و منطقی اصول  کاربستن به و فراگیری زمینۀ کردنفراهم معنای به دینی تربیت»کرد.  فراهم را

 به  شعمل و دینی باورهای   به  اعتقاداتش  و کند  درک را دینی مستتتائل  بتواند  متربی آن نتیجۀ  در که  ایگونه 

 (.  1۱: 1۸۱۲)زیبا کالم، « باشد آگاهی روی از آن دستورهای

  نظر مورد تربیت  از خاصتتتی  نوع جامعه،   آن های نگرش و ها بینش به  بستتتته  ایجامعه   هر در که  جا آن از

  یک ما ورکش کهاین به توجه با. است تربیت امر متولیان جدی اهتمام مورد دینی تربیت دینی، جامعۀ در است،

شور  سالمی  ک ست  ا سلمان  آن جمعیت %۱۱ و ا ست،  م سل  دینیِ تربیت ا سته  از یکی جدید ن   وزارت هایبای

  اهمیت به توجه با بنابراین، .رودمی ارشم  به کشور،  در تربیت و تعلیم امر متکفل رسمیِ  نهاد عنوان به معارف

سل  دینیِ تربیت سیار  نقش و جدید ن ستۀ  ب سه،  این در معلم برج سی  روی مقاله این در پرو  در معلم نقش برر

ویی به گکنیم. در این تحقیق در پی پاسخ می تمرکز متوسطه  و ابتدایی از اعم مکاتب؛ آموزاندانش دینی تربیت

 سؤاالت زیر هستیم: 

ست؟   -1 ست؟   -۲مفهوم تربیت چی ست؟     -۸تربیت دینی به چه معنا ا صولی بر تربیت دینی حاکم ا چه ا

شد؟       -۵ام چه هستند؟   ۲1های قرن مؤلفه -۵ شته با   -۱معلم اثرگذار در تربیت دینی باید چه خصوصیاتی دا

 آموزان دارد؟معلم چه نقشی در تربیت دینی دانش

  کار  وظایف  این. آید برنمی معلمی هر عهدۀ  از شتتتده، ذکر معلم برای مقاله   این در که  وظایفی  و ها نقش

شند  دیده آموزش معلم تربیت نهادهای در شدن، معلم از قبل که هستند  معلمانی  و مهارت سواد،  لحاظ از و با

سیده  قبولی قابل حد به تدین شند  ر   ازمندنی کهنای بر عالوه دینی، تربیت امر در معلمان موفقیت از این رو،. با

 ت.اس متکی نیز تربیت و تعلیم نظام یک در قوی معلم تربیت نهادهای وجود به است، درونی خودسازی
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 شناسی. روش۲

محقق با مراجعه به  آموزان استتتت.دانش دینی تربیت در معلم پژوهش حاضتتتر به دنبال بررستتتی نقش   

به بررستتتی  1۸۱۵ماه دی ۲۱لغایت  1۸۱۵اه مهرم ۸۱ای از تاریخ خانهرستتتانی و منابع کتابهای اطالعپایگاه

منابع مقالۀ حاضتتر پرداخته استتت و دربارۀ مفاهیمی چون تربیت، تربیت دینی، اصتتول حاکم بر تربیت دینی،  

ست ، نقش و ویژگی۲1های قرن مؤلفه ست. و از بین  وهای معلم در تربیت دینی، به ج جلد   ۲۳جو پرداخته ا

تحلیلی بوده که به تحقیق حاضر از نوع مروری  مقاله متمرکز شده است.   ۵ کتاب و 1۱مقاله روی  1۳کتاب و 

پردازد. نویستتندگان مقاله ستتعی بر این دارند که پژوهش را به ستتوی   انتشتتاریافتۀ قبلی مییابی مطالب ارزش

 سازی مسألۀ هدایت کنند و در صورت بودن ضعف احتمالی به بازنگری انتقادی بپردازند.  واضح

 

 م مورد بحث. مفاهی۳

 معلم. 1. ۳

عالم و فیلسوفی که   ،دیگری .دهنده و آموزندهرود: یکی تعلیممعلم در زبان فارسی در دو معنا به کار می   

شی از دانش     ضع بخ صر و وا ست   جامع علوم ع ست. معلم در معنای اول خیلی عام و فراگیر ا شامل    ؛ها زیرا 

جات دوم و ستتتوم، مراجع و بزرگان، علما و اندیشتتتمندان،        اول، پیامبران و امامان در در    ۀخداوند در درج   

اما در  ؛شتتودتر، میینیدر درجات پا غیرههای علمیه، واعظان، مربیان و ها، حوزهمدرستتان مدارس، دانشتتگاه 

شامل تعداد محدودی می  صر       معنای دوم فقط  شده و ابون سطو که در تاریخ به معلم اول معروف  شود مانند ار

  ثانی لقب گرفته استتت. منظور از معلم در این مقاله، معلمان مکاتب ابتدایی و متوستتطه استتت فارابی که معلم

 (.۲۲1: 1۸۳1)معین، 
 

 . تربیت۲. ۳

شر به منظور جهت       شد ب ست از اداره و هدایت جریان ارتقایی و ر سوی کمال   تربیت عبارت ا دادنش به 

 (.۱۵: 1۸۳۵نهایت )ملکی، بی

  از را اریفتع این. اندکرده ارائه تعریف صدها  وتا کنون اندکوشیده  بسیار  تتربی تعریف در نظرانصاحب  

  کرد: تقسیم دسته دو به توانمی دیدگاه یک
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  با گاهنآ و پرداخته آن مفهومی تطور و تربیت لغوی ریشتتۀ بررستتی به ابتدا نظران صتتاحب که ایدستتته -

  از را خویش نظر مورد مفهوم معرفت،  و جامعه   و جهان  و انستتتان ماهیت   دربارۀ  خود خاص  بینش به  توجه 

سانی  جامعه و شناسان  روان فالسفه، . است  گرفته نتیجه تربیت،   نیز و اندرآمدهب تربیت تعریف صدد  در که شنا

 .اندپیموده را طریق همین تربیت تعریف در تربیتی، فیلسوفان و عالمان عمدۀ

  وتحلیلیهتجز به مفهوم، این با متناظر هایواقعیت به توجه با نظرانصاحب  که است  تعاریفی دوم، دستۀ  -

  رنظ مورد تعریف گاه آن و پرداخته  دارند،  هم با  عناصتتتر  که  ارتباطی  انواع و تربیتی عمل  در دخیل  عناصتتتر 

  محتوا آن هب توانکه می بینشی  با هر حال، عین در و باشد  گرفته را خاصی  بینش قالب کهاین بدون را خویش

 :است کرده ارائه« میاالره گاستون» را دست این از تعریف بهترین شاید. است کرده ارائه داد،

 از گروهی یا فرد که استتت عملی یا شتتودمی اعمال افراد از گروهی یا فرد یک روی که استتت عملی تربیتی، امر» 

 ۀزند نیروهای که شتتود منتهی عمیق چنانآن تغییری به تا هستتتند آن وجویجستتت در حتی و پذیرندمی را آن افراد

 «درآیند شتتود،می اعمال آنان روی که عملی این فعال عناصتتر صتتورت به خود افراد این و آید پدید افراد در جدیدی

 .  (۸۱۳: 1۸۳۵ کاردان، محمدعلی از نقل به 1۱۱۱ میاالره،)

 :است اساسی عنصر چهار دارای تربیت تعریف، این براساس

 دهد.می انجام تربیت هدف به رسیدن برای مربی که عملی آن و تربیتی روش -

 شود. ایجاد متربی در است قرار که تغییری آن و تربیتی هدف -

 کند. ایجاد متربی در را تغییر کندمی تالش که کسی مربی؛ -

 .شودمی اعمال او روی بر تربیت عمل که کسی متربی؛ -

 

 دین. ۳. ۳

  عبارت است اصطالح در پیروی و خضوع  انقیاد، عادت، غلبه، قهر، جزا، اطاعت، معنای به لغت در دین   

  کار گرفته   به  آن ها  پرورش و انستتتانی جامعۀ   امور ادارۀ برای که  ومقرراتی قوانین اخالخ، عقاید،   از مجموعۀ 

های ستتامی، مانند عبری و آرامی ریشتته دارد. این واژه در زبان ای استتت عربی که در زبانشتتود. دین کلمهمی

 بی در سه معنا به کار رفته است:عر

 که به معنای روز جزا و داوری است.« الدینیوم»قضاوت و جزا؛ مانند  -1

 اطاعت و انقیاد. -۲

کند و شامل عقیده   آیین و شریعت و آن وضع و تأسیس الهی که مردم عاقل را به رستگاری دعوت می     -۸
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در معنای اصطالحی دین اتفاخ نظری وجود ندارد و  و عمل هر دو است؛ مانند دین یهود، مسیحیت و اسالم.    

 (.1۱: 1۸۳۵اساس دیدگاه خاص خود تعریفی خاص از دین ارائه کرده است )داوودی، هر کس بر

وکار  ای از اعتقادات و بایدها و نبایدها. دین هم با قلب و روح انستتان ستتردین عبارت استتت از مجموعه

متدین در عمق روانش اعتقاداتی دارد. این اعتقادات، در گفتار، کردار و دارد و هم با اعضا و جوارح او. انسان   

 (.1۲۳: 1۸۳۲شود )بهشتی، پندار انسان متجلی می

 

 . تربیت دینی۴. ۳

های نظامند و توان گفت تربیت دینی عبارت استتت از فعالیتاکنون با توجه به تعریف تربیت و دین، می  

ای که در های دینی به گونهامعه به منظور آموزش بینش، منش و قالبشتتدۀ نهادهای آموزشتتی ج ریزیبرنامه

ها پاییبند باشتتند. این تعریف عام استتت و هر تربیت دینی خاص مانند تربیت دینی مستتیحی و عمل نیز به آن

ی  مپردازیم که همان تربیت دینی اسال شود؛ اما در این مقاله، تنها به تربیت دینی خاصی می  یهودی را شامل می 

مند و ظامهای ناستتت. بنابراین،تربیت دینی مورد نظر ما؛ یعنی تربیت دینی استتالمی عبارت استتت از: فعالیت 

های اسالمی به افراد جامعه؛ به  شدۀ نهادهای آموزشی جامعه به منظور آموزش بینش، منش و قالب  ریزیبرنامه

 .(1۱: 1۸۳۵بند باشند )داوودی، ای که در عمل نیز به آن پایگونه

خصیت   ده تا ش کردین همواره انسان را به پیروی از مسیر صحیح ترغیب کرده است و انسان پیوسته سعی        

سب با آرمان  سان       خود را متنا سی در تربیت ان سا شکل دهد. بنابراین، دین از جهات مختلف نقش ا های دینی 

به  چه از ایندیرینه و کهن است. آن ای بس ایفا کرده است. از این رو، ارتباط بین مذهب و مربی دارای سابقه  

ثیر  أهای قدیم در تربیت انسان ت ذکر این نکته است که چگونه مذهب از زمان  ،گیردبعد مورد توجه ما قرار می

 (.11۸: 1۸۳۳راد ، ترجمۀ مشایخی۲۱۱۸)چوبه،  داشته است

  موعۀمج از گیریهرهب با مربی آن ضتتمن که متربی و مربی میان دوستتویه استتت فرآیندی دینی تربیت   

ید، قوانین   نه  متربی که  آورد فراهم شتتترایطی تا  کند می تالش دینی مقررات و عقا  و رشتتتد جهت  در آزادا

  ایرس  چونهم دینی تربیت. شود  رهنمون مطلوب هایهدف سوی  به برداشته،  گام خود استعدادهای  شکوفایی 

 شود، رفتهفراگ و آموخته باید که دوسویه است یاخالقی فرآیند جسمانی، ذهنی، تربیت مانند تربیت هایجنبه

ست  ترمهم تربیت انواع سایر  از تربیت نوع این تفاوت که این با شود  ا خاص ظرافت و دقت با باید و ا نجام 

 (.۱1: 1۸۳۵شکوهی، )
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 . اصول حاکم بر تربیت دینی۵. ۳

  یزن تربیت علم است.  اثرکم یا راثبی علم آن در ورود آن، بدون که است  اصولی  دارای علمی مطلب هر    

 :اندجمله آن از زیر موارد که دارد اصولی

 

 سهولت . اصل1. ۵. ۳

صل  این طبق شونت  و گیریسخت  از ا سبت  خ سان  زیرا کرد؛ پرهیز باید کودک به ن  به ار کودک گیریآ

 .کندمی بدبین را او گیریسخت و مندعالقه دین اصل

 

 تدریج اصل .۲. ۵. ۳

  تدریج اصتتتل نیز کودکان به آموزش در فرموده نازل تدریجبه  را احکام  و آیات  نیز خداوند   که  طورهمان  

 کند. درک را مطالب استعدادش شکوفایی و رشد با متناسب کودک تا شود رعایت باید

 

 استمرار و مداومت اصل .۳. ۵. ۳

 دورۀ بودنطوالنی و یستوی  از کودک به آموزش اهمیت. استت  مداوم و مستتمر  امری استالم  در آموزش 

  موازات به باید و طلبدمی را آموزش در مداومت و استتتمرار دیگر، ستتوی از کودکی روانی و ذهنی ستتاختار

 .کرد پرهیز فشار و شتاب از و داد انتقال وی به را اعتقادی مفاهیم کودک، روانی تحول و عقلی رشد
 

 بخشیآگاهی اصل .۴. ۵. ۳

  از ودمندترس  فکری، فعالیت و تفکر براساس  که باشد  آموزدانش یادگیری و فکری رشد  باید تعلیم هدف 

 .است آن مرور و تکرار

 

 فردی هایتفاوت اصل .۵. ۵. ۳

  عاطفی، شتتناختی هایویژگی با متناستتب باید و کرد عمل یکستتان طور به تواننمی کودکان آموزش در

 و انداستتت با بعضتتی شتتعر، با برخی کرد؛ فادهاستتت مؤثر و گوناگون هایروش از خانوادگی ستتوابق و انگیزش

  نظر در را ردیف هایتفاوت باید پس. دیرتر بعضی و زودتر برخی کنند.می درک بهتر پاسخ و پرسش با برخی

 (.۳۱: 1۸۳۵داشت )ملکی، 
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 های آنو مؤلفه۲1. تربیت دینی در قرن ۶. ۳

 نقادی -درونی حرکت -معیار -تبیین ویکم:بیست قرن در تربیت های. مؤلفه1. ۶. ۳

 عمل -درونی التزام -درونی تجربۀ -اعتقاد ویکم:بیست قرن در تدین های. مؤلفه۲. ۶. ۳

 :از اندعبارت( تربیت و تدین ترکیب یعنی) دینی تربیت های. مؤلفه۳. ۶. ۳  

 

   عقالنیت ( مؤلفة1 

  ایچهره احکام،  و عبادات  هب  معطوف چه  و باشتتتد  اخالخ و اعتقادات  به  معطوف چه  دینی؛ تربیت        

  زمال بودنمدلل و موجه شود، می محسوب  نیز تدین بنایسنگ  اهمیت، لحاط به که اعتقادات در. دارد عقالنی

ست  وضروری  صر  این بنابراین، .کرد هانآ قبول مجبور به را فرد تواننمی و ا   یتو ترب دین اجزای همۀ در عن

 .است صادخ احکام و اتعباد اخالخ، اعتقادات، از اعم دینی؛

 

 حضور تقوای مؤلفة (۲

 و مرز از متفاوتی  مفهوم حضتتتور، تقوای کرد؛ یاد  «پرهیز تقوای» مقابل   در «حضتتتور تقوای»از  توانمی 

  شتتکل مرز حضتتور، تقوای در اما دارد؛ «مکانی»صتتورت  مرز، پرهیز، در تقوای کند.می فراهم را مرزگذاری

 به  توجه  اب  و استتتت نهفته  دینی تربیت  در که  درونی و التزام درونی تحول به  توجه  با  ولی یابد؛  می «مکانتی »

 دینی تربیت از دارد امکان نیز اجتماعی شرایط بدترین در که گفت توانمی است،  آن حاصل  که حضور  تقوای

  ربیتت منطق نیستتت. دینی تربیت از مانع آورد،می خود با که هاییچالش و ارتباطات عصتتر بگوییم. ستتخن

 .است آن مهارکردن گاهی و ها،جریان و هاموج برابر در حرکت و مقاومت منطق دینی،

 

   طرد و گزینش ارزیابی، مؤلفة (۳

  رحضو  الزمۀ. است  حاضر  عصر  شرایط  در حضور  تقوای برای ایپشتوانه  خود واقع، در ویژگی این       

 ستترچشتتمه تربیت نقادی هایمؤلفه از خود که استتت اجتماعی رویدادهای و اطالعات ارزیابی توانایی فعال،

 .گیردمی

  طرد. استتت دوران این هایپدیده منفی و مثبت هایجنبه بازشتتناستتی  مستتتلزم نقادی، و ارزیابی اما     

  زیرا نیستتتت؛ هم مطلوب بلکه نیستتتت؛ ممکن تنها نه استتتت، متعلق دوران این به چهآن عیارتمام و بارهیک



     111      آموزان بررسی نقش معلم در تربیت دینی دانش

  عیار مام ت طرد بر را بنا  دینی، تربیت  اگر. پروراند می را عیار تمام  پذیرش  خود در دامن عیار، تمام  طرد گونه این

  برای ایزمینه همین، و ساخت خواهد خود از واقع از دور و غیرمنصفانه ایوجهه بگذارد، حاضر عصر مظاهر

  عیارتمام و هجویاننتقاما آلود،عصبیت پذیرش آن، نتیجۀ که وادارد شورشی به را تربیت تحت افراد که است آن

 .است

  فانهمنص  نقادی و ارزیابی مورد را عصر  این نوظهور هایپدیده باید همواره دینی تربیت اساس،  این بر     

  تأمین  زمینۀ  ترینمهم ها، پدیده   با  مواجهه  نوع این آموختن. کند  آماده  طرد و گزینش برای را افراد و دهد  قرار

  نوظهورترین از یکی( اینترنت) رایانۀ جهانی شتتبکۀ مثال، عنوان به ستتت؛ا شتترایط متن در ستتالم حضتتور

  کند راهمف آن به نسبت  منتقدانه و روشن  ذهنیتی آموزان،دانش در باید دینی تربیت. است  عصر  این هایپدیده

شخص  پدیده این منفی و مثبت هایجنبه آن، در که ستفادۀ  زمینۀ و شود  م سب  ا  نضم  آید؛ فراهم آن از منا

صر  بودنزاآفت کهآن شکل  یک حال، عین در ارتباطات، ع ست  جهانی م ست  چنین و ا شکل  تنها که نی ا  م م

 (.1۲۱: 1۸۱۵باشد )باقری، 

 

 . عوامل مؤثر در تربیت دینی7. ۳

   . محبت1. 7. ۳

سیدیم که دانش   سه دهه تالش برای یادگیری مهارت معلمی در کالس درس به این نتیجه ر ان  آموزپس از 

گیرد، یادگیری مؤثرتری دارند.  چهره )من و من( صتتتورت میبهفرآیندهای یادگیری که به صتتتورت چهرهدر 

های آموزشتتی، غیر قابل انکار و یک فرمان فوری آموزشتتی استتت؛ اما یادگیری این    تستتلط معلم بر تکنیک

چهره، محبت و  به ها الزم و کافی نیستتتت. معلم باید بتواند مستتتیر آموزش را از طریق روابط چهره      تکنیک 

شگرفی در هویت فرد، فردیت فرد و همچنین، آموزش و یادگیری او بر جا      ساس پیش ببرد تا بتواند تأثیر  اح

 بگذارد. 

 به کودک. استتت هاآن روح غذای و کودکان استتاستتی  نیاز که استتت محبت تربیت، بر مؤثر عوامل از   

ضرت . دارد شنوی حرف او از و ساخته  وی شبیه  را خود شده،  مندعالقه کنندهمحبت   کودکان به( ره) امام ح

  لکوتیم و جدیدالعهد بچه: فرمودندمی و «ترینندپاکیزه و ترندنزدیک خدا به هابچه: »کردندمی محبت بستتتیار

 (.۱۲: 1۸۳۵)ملکی، « ترنزدیک مبدأ به و است

مربوط به طرف  . ۲ استتت مربوط به خود فرد. 1: دو شتترط الزم استتت ،فرد برای پیدایش محبت قلبی دو

 .مقابل است
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و را  های پاک بتوانند اچه مربوط به طرف مقابل است این است که این شایستگی را داشته باشد که دل       آن

  شرط دیگر مربوط به خود فرد است که باید توانایی درک تجلیات روحی را داشته باشد.    . دوست داشته باشند   

ها از قید خود استتتت که    ها منوط به آزادی آن  واقعی بین انستتتان پس هر نوع ارتباط قلبی و برقراری محبت  

جا که ممکن استتت این ارتباط معنوی تا  تا آن ،تر استتتاین پیوند نیز عمیق ،تر باشتتدهرچه این آزادی کامل

در روایتی از پیامبر )ص( نقل شده که: برترین پیروان من کسی است که بیش   اتحاد قلبی نیز پیش رود. ۀمرحل

 (.11۲: 1۸۳۳)صفا،  ن الفت داشته باشدامنؤدیگران با ماز 
 

 . معلم۲. 7. ۳

  برای او جذب اصتتلی عامل دو و دارد او از بستتیار تأثیرپذیری کودک که استتت کستتانی جمله از معلم  

 .(۳۵: 1۸۳۵کرد )صافی،  مطلوب استفادۀ توانمی عنصر دو این از که است محبوبیت و مقبولیت کودک
 

   تنبیه و یق. تشو۳. 7. ۳

شویق  چون دیگری عوامل     صولی  باید یک هر که مؤثرند نیز تنبیه و ت   وصمخص  مراحل کردنطی با و ا

شوند؛ مراقبت  آن سیار  عوامل از شیردهی  و بارداری هنگام مادر هایمراقبت: مادر و پدر هایبه کار گرفته   ب

  تواندیغیره م و مادر کردنغیبت یا حرام غذای گذارد.می اثر بچه بر گناه. است  کودک سرنوشت   بر تأثیرگذار

  ازس زمینه شیردادن،  وضو  با شیردهی،  دوران در مادر تقوای باشد.  آینده در کودک شقاوت  ساز زمینه عوامل از

 (.۵۵: 1۸۳1به نقل از قائینی، 1۱۱۳است )جیمز،  فرزند سعادت

 

 آموزاندانش دینی تربیت و . معلم8. ۳

 آموزاندانش دینی تربیت قبال در معلم های. ویژگی1. 8. ۳

  ورط به  اعتقادی  و تربیت  کلی طور به  دینی تربیت  در حاضتتتر  حال  در معلمان  که  هایی نقش دربارۀ     

 وجود با. ندارد وجود زمینه این در مستتتند اطالعاتی ستتبب به این و نشتتده انجام تحقیقی کنند،می ایفا خاص

  استناد  با .است  شده  بیان بارهاین در مربیان و معلمان متخصصان،   برخی توسط  مطالبی پراکنده صورت  به این،

ضعیت  از کلی دورنمایی کنیممی تالش مطالب همان به   قادیاعت و دینی تربیت در معلمان هاینقش موجود و

 (.1۱: 1۸۳۵دهیم )داوودی،  به دست

صر  ترینمهم توانمی را معلم سه  عن ست. به  مدر صولی  و معلم ایهویژگی دلیل، همین دان ست  الزم که ا   ا
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سیار  کند، رعایت آموزاندانش دینی تربیت قبال در ستفاده از هنر معلمی و   حساس  ب ست معلمان با ا اند. الزم ا

به طی   بد:            ۸علم تجر یا هارت دستتتت  به م تدریس،  ند  له در فرآی هارت 1مرح تدریس     ( م بل از  (  ۲های ق

 (.۳۵: 1۸۳۵یس )صافی، های بعد از تدرمهارت ۸های ضمن تدریس مهارت

 

 معلم . تربیت۲. 8. ۳

  آگاهی. است  مربی و معلم خود از تربیت آغاز است،  آمده مربی و معلم برای دین در که مهمی ویژگی    

 است. معلمی حرفۀ برای فرد یک انتخاب اساس تربیتی، مسائل از

  .دهدمی قرار الگو را رفتارش و رگفتا و رودمی معلم درون به تقلیدکردن،  و مشتتتاهده  طریق از آموزدانش

نابراین،  یت  امر در موفقیت  برای معلم یک  ب ید   آموزاندانش دینی ترب یت  با تدا  ؛کند  شتتتروع خود از را ترب   اب

سبت  خودش سالم  دین به ن سلیم  روحیۀ و ایمان سپس،  کند. پیدا عالقه و کافی شناخت  ا   ویق خود در را ت

سلم . کند کامل را اعتقاداتش کرده و  و رذایل دفع برای انگیزه شود،  همراه عالقه با شناخت  هرگاه که ست ا م

  انجام به نستتبت و شتتودمی حستتنه او اخالخ که جاستتتاین. شتتودمی فراهم اخالقی، فضتتایل آوردندستتتبه

 (.1۲۵: 1۸۱۵شود )جعفری، می مقید الهی دستورات

 معلم . اخالق۳. 8. ۳

  خاخال کمک به هاقلب به ورود. است  اسالمی  اخالخ ارابودند مربی، یک ویژگی تریناساسی   و اولین    

ست   هانآ و کرد وارد آموزاندانش دل در کلمات دلپذیرترین و ترینساده  با را ایمان توانمی نیکو اخالخ با. ا

باره مقام معظم    آموزان استتتت که در این داد. از اهم وظایف معلمان، تکریم دانش   پیوند  خویش خدای  با  را

 ی فرمودند:رهبر

جا وجود دارد که آن هم باز جنبۀ ارزشتتتی دارد. این را هم من عرض بکنم، این دیگر خطاب    نکتۀ دیگری در این  

طور که معلم احترام دارد و باید تکریم شود، متعلم هم باید تکریم شود.  من به شما معلمین است که از نظر اسالم همان

ده طور نقل شت جا هم روایتی استت که این پرورشتی بستیار عمیقی دارد. این   به شتاگرد اهانت نباید کرد. این یک جنبۀ 

ست:   ضعوا لمن تعلمونه   »ا ضعوا لمن تعلمون منه و توا سی که فرامی « »تًوا شما      از ک سی هم از  ضع کنید و ک گیرید توا

 (.1۲۱: 1۸۱۵گیرد، تواضع کنید )به نقل از جعفری، فرامی

 

 کردار و گفتار . مطابقت۴. 8. ۳

 و پند خود شتتاگردان به هاییفرصتتت در معلمان همۀ. استتت معلم کردار و گفتار مطابقت دیگر نکتۀ    

  که  اند موفق کار  این در معدودی  عدۀ  فقط. کنند می دعوت انستتتانی اصتتتول رعایت   به  را ها آن و داده اندرز 
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  دیگر اشد، ب داشته  قبول شقلب و ذهن در واقعاً را اخالقی اصول  که باشد. کسی   یکسان  کردارشان  با گفتارشان 

ستورات  انجام از ندارد دلیلی صور  فایدهبی و معنیبی را هاآن یا کند خستگی  احساس  الهی د   که سی ک. کند ت

ستوار  اعتقاداتش شد،  ا ستی به را اششرعی  وظایف نیابد، دلیلی که جاآن حتی با ص . دهدمی انجام در   ورتیدر 

  تواندمین در نتیجه، کند.می انگاریسهل  اسالمی  ظواهر و دستورات  به نسبت  باشد،  ضعیف  معلم اعتقادات که

ست.  بندپای آن به عمل در خودش که حالی در کند، دعوت دین به را آموزاندانش سی    نی سا شرایط   از ا ترین 

ست  ،معلمی شاگرد وقتی که ببیند معلم از نظر گفتار و کردار و رفتار دارای وحدت    .مطابقت گفتار و کردار ا

  اهنمایی خواهد شد.رثیر او قرار گرفته و به اصول انسانی أخود تحت تبهبستگی است، خودهم و

در قرآن مجید آیات و روایات زیادی وجود دارد که در مذمت و توبیخ اشتتخاصتتی وارد شتتده استتت که   

 اند.کردهن گفتارها عمل نمیه آولی خود ب ؛کارشان تبلیغ و ارشاد مردم بوده است

یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون کبر مقتا عند ا) ان تقولو ماال          »فرماید:   الصتتتف می ۀورستتتدر 

 «.انگیزاندگویید. این کار خشم خدا را برمیبه مردم می ،کنیدچه را که عمل نمیچرا آن» «تفعلون

،  دنکنبه آن گفتار عمل  های دیگران اثر گذارد، باید خودمربیان و معلمان اگر بخواهند ستتخنانشتتان در دل

  ،دنکخود عمل ن ۀثیری در دیگران نخواهد داشتتت. وقتی معلم و مربی به گفتأکمترین ت در غیر این صتتورت،

 .(11۳: 1۸۱۵)گوهری،  های مردم نخواهد نشستسخنان و اندرزهایش در دل
 

 معلم . محبوبیت۵. 8. ۳

  یان م از را قلبی ایمان  به  ذهنی باور  تبدیل   موانع آستتتانیبه  تا  دهد می را امکان  این او به  معلم محبوبیت  

 رب مؤثر عوامل  از. بنشتتتاند  بار  به  آموزدانش قلب  و روح در را دینی باورهای   بذر  ترتیب،  به این  و بردارد

  یآراستتتگ و زهد انصتتاف، تواضتتع، مدارا، و رفق نیک، خلق رویی،گشتتاده داری،دین توانمی یافتن،محبوبیت

 .برد نام را ظاهری

یاز  معلم، شتتتدنالگو   فردی آموزدانش نظر در معلم اگر. دارد آموزدانش و معلم بین دوطرفه  گرایش به  ن

شتنی دوست  و محبوب   هادل در تشمحب باشد،  الهی اخالخ به متخلق کسی  اگر. است  بیشتر  تأثیرش باشد،  دا

  عمل و آورده ایمان که کستتانى» «وُدًّا الرَّحْمنُ لَهُمُ عَلُستتَیَجْ الصتتَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» گیردمی جای

  باانصتتاف، صتتبور، معلم(. ۱۱ مریم) «افکندمى هادل در را هاآن محبت رحمان خداوند اند،داده انجام صتتالح

  رتراحت تواندمی صورت این در و دهدمی جای هادل در را محبتش اخالقی، رزایل از دوربه و باتقوا و عفیف

 (.1۱: 1۸۳۵بپردازد )داوودی،  هاآن تربیت به و نفوذ کند آموزاندانش در
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 معلم . مقبولیت۶. 8. ۳

ست  وثاقت و تخصص  به معلم اعتبار    ست  این تخصص  از مراد. او ضوع  در معلم که ا سی  مو  خود در

  آموزدانش هک معنا به این استتت؛ الزم نیز وثاقت تخصتتص، بر افزون. داشتتته باشتتد کافی آگاهی و تخصتتص

 .کندمی بیان را درست مطالب تنها معلم که باشد داشته اطمینان

  اشتتتهد تناقض گوید،می چهآن در معلم اگر. کندمی بیشتتتر را معلم تأثیرگذاری معلم، به آموزدانش اعتماد

  ستتلب او از آموزدانش اعتماد بدهد، غیرمنطقی پاستتخ تفکر بدون آموز،دانش ستتؤاالت به پاستتخ در یا باشتتد

صص،  تجارب، ها،آگاهی شود. می   ابراین،بن. افزایدمی او اعتبار به معلم بیان قدرت و تعقل و تفکر قدرت تخ

  آموزدانش به تا استتت نیاز چهآن و استتالم دین در را خود تخصتتص معلم که استتت الزم نیز دینی تربیت در

سخ  در تا ببرد باال دهد، آموزش شود  درمانده نآموزادانش دینی سؤاالت  به پا سخی  و ن   رس  از و منطقبی پا

لت   گه  را حق جانب   هایش آموزش در معلم اگر. ندهد   آموزدانش به  جها بات  برای و ندارد  ن   مبحث  یک  اث

  یزیگردین باعث حتی است و ممکن شده اعتمادبی او به آموزاندانش گاهآن آورد، زبان به ناحقی سخن دینی،

 ینید تربیت در که اصتولی  و آموزدانش با او ارتباط نحوۀ معلم، شتخصتیتی   یهاویژگی بر عالوه شتود؛  هاآن

 (.۳۵: 1۸۳۵اند )داوودی، مهم بسیار گیرد،می به کار آموزاندانش

 

 دینی تربیت در معلم . نقش7. 8. ۳

ستیم  چیز سه  دنبال به دینی تربیت در شد،  بیان قبالً که گونههمان   ست در ار دینی معارف آموزاندانش: ه

ستدل  و شوند  قلبی باورهای به هاآن ذهنی هایفراگرفته بگیرند، یاد م   ردارشان ک و رفتار هم آخر، در و تبدیل 

. عمل و ایمان شتتناخت، یعنی دینی تربیت دیگر، عبارت به باشتتد؛ معارف این چهارچوب در هازمینه تمام در

 کنیم.می بررسی اجمالبه را کدام هر اینک. کند ایفا تواندمی مهمی هاینقش محور سه هر در معلم

 

 دین معارف شناسایی در معلم نقش -

عدترین  که این جهت  به  معلم     و روحی و قلبی لحاظ  به  ها آن ترینپاک  و ذهنی لحاظ  به  افراد مستتتت

 هب ن،همچنی و دارد اختیار در را متوسطه هایدوره جوانان و نوجوانان ابتدایی، هایدوره کودکان یعنی عاطفی؛

 هاستتتت، آن تعلیم و آموزش دارهمه، عهده   از ترمهم و دارد اختیار  در را ها بچه  وقت  بیشتتتترین که این دلیل 

 ینح در که متعددی هایفرصتتتت از تواندمی او. کند ایفا هاآن دینی تربیت در ممتازی بستتتیار نقش تواندمی

ستفاده  شود، می فراهم برایش دادندرس س  عقاید کرده ا   اتیخراف و نادرست  باورهای و تبیین درست  را المیا
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 .کند جدا اسالمی اعتقادات از بسته، نقش بیرون محیط یا خانواده طریق از هابچه اذهان در که را

 :  گویدمی بارهاین در مطهری شهید

سش  با که من مانند افرادی سائل  دربارۀ مردم هایپر ستیم،  مواجه مذهبی م  هک کنیممی درک را حقیقت این کامالً ه

  هنشانذ در مذهبی مسائل  زمینۀ در غلطی افکار سواد، بی مبلغان و جاهل مادران و پدران تلقینات تحت افراد از بسیاری 

  احیاناً و تردید دچار مذهب و دین حقیقت دربارۀ را هاآن و بخشتتیده ستتوء اثر غلط افکار همان و استتت کرده رستتوخ

ست.  کرده انکار شش  رو،از این  ا ست  الزم فراوانی کو صول  که بگیرد صورت  ا   واقعی و صحیح  صورت  به مذهبی ا

 .(1۸۱۳، مطهری مرتضی از نقل به) شود القا و تعلیم افراد به خود

  ینا دین، از نادرست  شناخت  بر مبتنی هایگزاره آموزش اما است؛  بخشحیات دینی اسالم  ایشان،  نظر از

 .  است کرده تبدیل خبریبی و تحرک عدم و سکون برای عاملی به را اسالم و گرفته آن از را خاصیت

 

 آفرینیقش معلم در ایمانن -

  بدیلت نوبت بدهد، دینی معارف به نسبت  درستی  شناخت  آموزاندانش به شد  موفق معلم کهاین از بعد   

سد فرامی قلبی باورهای به ذهنی هایشناخت  این سایی    با باید معلم مرحله این در. ر   از مانای موانع دقیق شنا

شتن ازمیان برای را تدبیرهایی دیگر، سوی  از آموزاندانش روحیۀ درک و طرف یک شد  موانع آن بردا  و بیندی

 روش از توانندمی معلمان و استتت مشتتکل بستتیار کار از قستتمت این. کند اجرایی را هاآن ماهرانه و زیرکانه

  حیات رو بهتر درک برای همچنین، و خطیر و ستتتنگین وظیفۀ  این در نستتتبی موفقیت  برای امامان   و پیامبران 

  برای توانند می زیر اقدامات مشتتخص طور به. بگیرند کمک شتتناستتانروان آوردهایدستتت از آموزان،دانش

 :باشند مؤثر خیلی آفرینیایمان

  پذیرش یمکر قرآن براین،بنا گراست.حق فطرتاً انسان(: الهی فطرت بیدارکردن) گراییحق روحیۀ تقویت -

ضای  که آور رو دین به گرایانهحق: »داندمی گراییحق الزمۀ را دین ست  الهی فطرت مقت   ار مردم خداوند که ا

یانه  حق فطرت این(. ۸۱ روم:) «ندارد  راه تغییری هیچ خدا  آفرینش در و آفریده  آن بر   انستتتان در که  ایگرا

  ی.جوان گاه و نوجوانی و کودکی دورۀ در انسان فطرت مانند است؛ رساندنتفعلیبه نیازمند گاهی دارد، وجود

سان  مورد در دومی ست  صادخ  هاییان سه    مانند منفی عوامل برخی اثر بر که ا سو  خود فطرت شیطانی  هایو

 .است شده مدفون گناهان از انبوهی زیر

ست  پاک هاآن فطرت که دارند سروکار  افرادی با مکاتب معلمان ست  نرسیده  فعلیت مرحلۀ به اما ؛ا   این .ا

  خیلی حق پذیرش  برای گرفته،  قرار کمتر یا  نگرفته  قرار منفی عوامل  تأثیر  تحت  فطرتشتتتان هنوز چون افراد
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 و ستعد م و پاک هایفطرت این بیدارکردن با توانندمی معلمان. هستند  سال بزر  و سال میان افراد از مستعدتر 

 .کنند آفرینیایمان هاآن رساندنفعلیتبه

 آن وشر بهترین رسد می نظر به رساند،  فعلیت مرحله به و بیدار را افراد این فطرت شود می چگونه کهاین

  ریجلوگی و گراییحق روحیۀ تقویت برای قرآن در خداوند است؛ برده کار به کریم قرآن در خداوند که است

سان  منفی، عوامل تأثیر از  آگاه نیبیرو شرایط  از آن تأثیرپذیری و چگونگی گراییحق روحیۀ ماهیت از را هاان

 بیرونی و درونی از اعم منفی؛ عوامل برابر در انستتان خود شتتودمی باعث ستتو یک از آگاهی این. استتت کرده

 به ودخ رفتار و اعمال ارزیابی در انسان  شود می باعث دیگر، سوی  از. شود  هاآن تأثیر مانع و کند گیریموضع 

 .(۳۱: 1۸۳۵داودی، ) کند بیشتری توجه موضوع این

 

 آموزان  دانش رفتار در معلم نقش -

سیدیم  جابه این دینی تربیت فرآیند در سالمی  معارف معلم که ر ست  را ا سانده    آموزاندانش به در  و شنا

سی  آن زمان حاال کرده، تبدیل اعتقاد و قلبی هایشناخت  به را ذهنی هایمعرفت آن سپس   نآخری که دهفرار

 خود کمال به تربیت که مرحله این در. کند نهادینه باشتتتد، اعتقاد براستتتاس عمل که را دینی تربیت از مرحله

 و هکرد کستتب دینی معرفت خود معلم از که آموزیدانش. دارد ایکنندهتعیین بستتیار نقش معلم نیز رستتدمی

 او انند م  تا  کند می نگاه  الگو یک  عنوان به  علمشم به  حاال  کرده، قلبی باور  به  تبدیل   را معرفتش او توستتتط

  ینا کند، می عمل  گفته  که  چه آن به  دقیقاً  معلمش ببیند  اگر. دهد  قرار اعتقاداتش  چهارچوب  در را رفتارش 

  ببیند  راگ اما  منطبق کند؛  اعتقاداتش  با  را رفتارش  کند می ستتتعی و ماند  می پابرجا   اعتقاداتش  در نیز آموزدانش

 رد شتتود،می تردید دچار خود اعتقادات در کهاین ضتتمن متعلم این کند،می رفتار هایشگفته خالف معلمش

  وزشآمدانش به  معلم کنید  فرض مثال،  عنوان بود؛ به  نخواهد  مهم برایش عقیده  با  عمل  انطباخ  نیز عمل  مقام 

سالم  مقدس دین در واجبات از یکی که داده یاد ست  نماز ا   این شده  هم موفق گرفته، به کار که تدابیری با. ا

ست  بهتر را نماز این که کرده هم تأکید و کند نهادینه قلبی عقیدۀ یک عنوان به کودک درون در را آموزه   اول ا

  نماز ستتتراغ کرده رها را کارش معلم شتتتود،می گفته اذان وقت هر که ببیند آموزدانش اگر حاال. بخواند وقت

  فتار ر عقایدش   مطابق  باید   چگونه  که  گیردمی یاد  طریق این از و کرده اریبرد الگو نیز آموزدانش این رود،می

  دتردی دچار عقایدش در کهاین ضتتمن نیز آموزدانش این باشتتد، تفاوتبی نماز به نستتبت معلم اگر اما کند؛

  را الزم جدیت نمازخواندن در کند،می احستتاس معلم کردارهای و هاگفته بین تناقضتتی نوع یک و شتتودمی

 .شودمی عادی امر یک برایش عقیده برخالف عمل کمکم و دهدنمی نشان



111        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

ستند  کودک هنوز که هاآن خصوص )به آموزاندانش الگوبرداری زمینۀ در شان     و ه ته(  نگرف شکل  شخصیت

  روند طبیعی، رشتتتد مستتتیر در کودک که معتقدند هاآن. دارند ستتتودمندی مطالب شتتتناستتتانروان معلم، از

  مشتتاهدۀ طریق از او. کندمی طی دیگر ستتاالنبزر  و والدین با خود همانندکردن طریق از را شتتدناجتماعی

شته،  جدید رفتاری الگوهای تقلید و یادگیری در سعی  دیگران رفتار ست  آن بر دا  با را یشخو شخصیت    تا ا

  همانندستتازی نبعم ترینمهم ارتباط این در. ستتازد همانند خویش زندگی در مهم افراد هایارزش و هادیدگاه

  دککو مادر و پدر به شبیه  او ظاهر همچنین، و معلم رفتار. است  معلم والدین، از بعد مدرسه،  سنین  در کودک

به  تا وضتتعیت این گاهی. اوستتت والدین از یکی گویی که گیردمی انس خود معلم با چنان کودک و نمایدمی

سترش  جاآن شتۀ  هم او زیرا یابد؛می الدینشو از برتر را خود معلم کودک که یابدمی گ ست  محبت فر  هم و ا

  یتشخص   گیریشکل  در سزایی به نقش معلم شخصیتی   صفات  و هاویژگی این رو، از. آگاهی و دانایی مظهر

 .کندمی بازی کودکان

  ماستتتحکا را خویش متزلزل اجتماعی هویت ستترمشتتق، و الگو عنوان به معلم رفتارهای پذیرش با کودک

سانی؛  صفات  دارای معلم شخصیت   راگ. بخشد می ستی، نوع ورزی،مهر قبیل از ان ست  دو   همکاری، کاری،در

 ولی د؛کر خواهد تضمین  را کودک روانی سالمت  هایی،ویژگی چنین تقلید طبعاً باشد،  ایمان و داریخویشتن 

صیت    اگر شد؛  سامانی نابه و اختالل دچار معلم شخ   یاجتماع و گیفرهن هنجارهای خالف رفتارهایی یعنی با

  ارهایرفت جز حاصلی  معلم، با کودک همانندسازی  وضعی  چنین در باشد،  انسانی  صفات  فاقد یا زند سر  او از

 (.1۱۳: 1۸۱۱داشت )عظیمی،  نخواهد اختالالت و هنجارنابه

  ازآغ رایب این. دارد او رفتار در حساسی   بسیار  نقش آموز،دانش دردسترس  الگوی عنوان به معلم بنابراین،

 بود.  خواهد مفید آموزدانش به او تذکرهای و معلم رفتار نیز کار تداوم برای. بود کار

 

 گیری. نتیجه۴

  عبادی و اخالقی اعتقادی، ابعاد دارای دینی گرفت که تربیت توانمی را نتیجه این نوشتتتار، این مجموع از

ست  شکیل  را فرد هر عمل هایپایه اعتقادات. ا ست  اعتقادی نتیجۀ واقع در عبادات و اخالخ. دهندمی ت   که ا

شد  ایمان و شناخت  با همراه سی  کتب و معلم پرداختن بنابراین،. با ست  ضروری  دینی، تربیت ابعاد به در .  ا

سان؛  ابعاد درگیرکردن با نیز دیگریک بر آموزاندانش اثرگذاری شیوۀ  سات   و هاشناخت  بر تأثیر یعنی ان   احسا

  باید حترمم مربیان مدرسه  کند. درمی تغییر القاشده  هایارزش با متناسب  فرد رفتار آن، نتیجۀ در که است  فرد
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شند  الگو دینی فرایض انجام در آموزاندانش پرورش و آموزش بر عالوه خود سائل  انجام از و با  در مذهبی م

شته  ابایی آموزاندانش منظر شند  ندا سیر  و با سائل  آموزش هایم شتی  برای را دینی م  و رانیبح و زدهطوفان ک

 باشند. شیاطین دست از هاآن گریز برای خوبی گرهدایت و کنند هموار آموزان،دانش سرگردان

  بکتا محوریت بحث. داد آموزش واستعدادش  عالقه تناسب  به آموزدانش به باید آموزشی  هایمحیط در 

سب  روش محفوظات، بر تکیه جای به و شود  حذف شد  کار محور خالخ و یادگیری اطالعات ک   ساختار . با

 و آموزش تلفیق بحث مدارس، در پرورشتتی امور متولیان بر عالوه که شتتود طراحی ایگونه به وتشتتکیالت

شارکت  و پرورش ست  عوامل همۀ م ست  به دینی تربیت در اندرکارد شی  د شود. اگر  سپرده  فرامو   شرایط  ن

 یافت.   نخواهیم دستتتت آموزاندانش دینی تربیت  در مطلوب هدف  به  نباشتتتد،  حاکم  ما  مدارس  در مذکور 

 :شودآموزان پیشنهاد میراهکارهای زیر برای تعمیق باور دینی در دانشبنابراین، 

  گیرد قرار بازنگری مورد متخصتتصتتان توستتط آموزاندانش دینی تربیت در موجود محتوای استتت الزم -

 شود. معین آن ومنفی مثبت ونکات

  مربیان و آموزاندانش توسط  مدارس سطح  در آموزاندانش هایسازه دست  و آثار از نمایشگاه  برگزاری -

 با مسائلی دینی مربوط به دروس. ارتباط در تربیتی

 . هشپژو کمیتۀ و نامهنمایش و دکلمه سرود، تواشیح، نماز، کمیته: مانند مختلف هایکمیته تشکیل -

 .(غیره و هنر تاریخ، اجتماعی، علوم) دروس تمام با دینی آموزش تلفیق -

سابقات  برگزاری - شویق  و آموزش جهت معلمان و آموزاندانش بین فرهنگی ،علمی، دینی م   عهمطال به ت

 .هاعلمی آن بنیۀ تقویت و اطالعات روزشدنبه و یادآوری و

  که دریافت توانمی هاآن هایضعف  کردنومشخص  نوجوانان و کودکان دینی تربیت وضعیت  بررسی  با -

 .کرد گذاریسرمایه هاآن در و باید داریم ضعف هاییزمینه چه در

  پرورشی  ساعات  در نماز دربارۀ علمیدینی هایشخصیت   زندگی از مذهبی و آموزنده هایفیلم نمایش -

 قرآن. و

  یمذهب و مبلغّان دینی مستتائل شتتناستتی، روان به آشتتنا افراد باید از دینی تربیت هایبرنامه تدوین در -

 کرد. استفاده تجربهصاحب افراد با ومشاوره قوموف کردهتحصیل

 

 نامهکتاب

 . بابل: جهاد دانشگاهی.سایۀ نبی(. 1۸۱۵جعفری، غالمحسین. ) .1
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قدناز نگاه بوم درخت من و شهر تاباناداستانی بررسی کتاب تصویری  
 

 1عاطفه کرمستجی
 

 چکیده

ای است که به چیستی، چرایی و چگونگی روابط انسان و رشتهنقد رویکردی میانبوم

داستانی دارای متن واژگانی و تصویری هستند و های تصویریپردازد. کتابطبیعت می

ا ن رهای نهاو ایدئولوژی تری از مفاهیمکنش واژه و تصویر در کنار هم، دامنۀ وسیعبرهم

وجو و ای مناسب برای جستها زمینهدهد. بنابراین، این نوع کتابدر خود جای می

های میان انسان و طبیعت از منظری معناگرایانه و باورمندانه است. دادن مناسبتنشان

بنای برم درخت من و شهر تاباناداستانی هدف از پژوهش حاضر، بررسی کتاب تصویری

پاسخ به این پرسش است که طبیعت و ندۀ این پژوهش در پی نقد است. نگارنظریۀ بوم

ارتباط انسان با آن، در این داستان به چه صورت بازنمایی شده است و این رابطه بر چه 

 ۀابتدا نظری جویانه. به این منظور، نگارندهای دوسویه یا سلطهمبنایی قرار دارد؛ رابطه

لیل محتوای کیفی به بررسی کتاب کند و سپس، با روش تحنقد را معرفی میبوم

ن نفیسی نفیسه نفیسی با تصویرگری نوشیتۀ نوش درخت من و شهر تاباناداستانی تصویری

خوبی توانسته است رابطۀ دهد، این داستان بههای پژوهش نشان میپردازد. یافتهمی

تایج ن آمیز میان انسان و طبیعت را به تصویر بکشد؛ افزون بر این،دوسویه و مسالمت

 .دنکمک ک تیبه درک مخاطب از معنو دهد که اثر مذکور، این توانایی را دارد کهمی
 

 ،درخت من و شهر تابانانقد، تصویرگری، طبیعت، داستان بوم، انسانها: کلیدواژه

 .معنویت

 مقدمه. 1

  طیاو به مح یازهایو ن یبشتتر ۀشتتیاندنمایند. روابط گوناگونی را بازمی ستتتیز طیو مح ، انستتاناتیادب

در  عتیاز طب یمختلف فاتیو توص  فیارتع ر،یشاهد تصاو   ،رو نیاز ا .است  یحال دگرگون در ماًئدا رامونشیپ

صر رمانت  اتیدر ادب؛ برای مثال، میاگوناگون بوده یهادوره یآثار ادب و  زنده و باارزش یموجود عتیطب ک،یع

صومانه   یبرآمده از نگاه ست مع سامدرن  ۀدیبه عق کهی حال در ،ا شکنان(،    ویژه)به متفکران پ   عتیطب ساختار
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  انهیجوستتلطه یتا نگاه یو عاطف کینگاه رمانت کیاز  تواندیکه م (۲۱: 1۸۱۲، )کان قرارداد استتت کی صتترفاً

 باشد. ریمتغ

بر   زیچه ما نکند و آنیثر مأرا احاطه کرده است و ما را مت چه ماآن ،ستیز طیپارساپور از مح فیتعر بنابر

مرتبط   توان به سه بخشیرا م ستیز طیمبنا مح نیا . برستما ستیز طیمحۀ دهندلیتشک ،میگذاریم ریثأاو ت

 کرد: یبندباهم دسته

 .استها ها و جنگلنخورده مانند کوهبکر و دست یهاکه شامل قسمت یعیطب ستیز طیمح( 1

،  گرید یعبارته ب ایته شده باشد   چه توسط بشر ساخته و پرداخ   آن و یشهر  ای یمصنوع  ست یز طیمح( ۲

 تفکر انسانۀ دییزا طیمح

  )پارستتاپور، .ردیگیم بر چون دوستتت، خانواده را دراطراف همی هاکه انستتان یاجتماع ستتتیز طیمح( ۸

1۸۱۲ :۱1.) 

سترش بی  صر فن گ سایل ارتباطی در این روزگار، موجب حدوح شد روزافزون مح  آوری و و  ست یز طیر

صنوع  شهر  یم ست   یعیطب ست یز طیمح بیهش و تخرو کا یو  سر آن راتییتغ نیا .شده ا ال  ح در عیچنان 

ست که رخ سان را ن  ؛ بلکهنیزمۀ ندیآ نه تنها دادن ا کر  در تف را تحوالت نیاۀ ش یر اندازد.یبه خطر م زیخود ان

قال   در انت یانقش عمده  اتی جا که ادب  از آن .توان یافت  می عت یاش به طب انه ی جوبر نگاه ستتتلطه   یمبنانستتتان 

به  ،ثر بر متنؤدهنده و ملیتشتتتک یهانظام یگرا با بررستتتدارد، نقد بوم مخاطب خودبه  یدئولوژیو ا میمفاه

  یفرهنگ-یارزشتت ظامن ینیکند با بازبیپردازد و تالش میم یدر آثار ادب عتیطب ندیرکشتتیتصتتوبه یچگونگ

ه نو ب ینگاه در خالل متون، ،اتیدر ادب یستتنتموجود در تفکر  یمحورانستتان دنیکشتتچالشمدار و بهانستتان

ضه کند.  عتیطب س  نقدگرا، بوماز نقد بوم شیخو فیدر تعر 1یتفلتگال لیرچ را به خواننده عر ارتباط   یرا برر

  ای اتیو ادب ست یز طیمح انیگرا به ارتباط منقد بوم تر،جامع یفیدر تعر. داندیم یکیزیف یایو دن اتیادب انیم

در  اتیبکه اد پردازدیم یارشتتتهانیم یابه گونه اتیدر ادب یکیزیف طیاس ارتباط انستتان با محانعک یچگونگ

 (.۳۳همان: قرار دارد) گرشید یدر سو ستیز طیمحو سو  کی

ود خ یهایاصطالح را در بررس نیروکرت ا امیلیبار و نینخست ابداع شد. یالدیم1۱۳۱ۀ گرا در دهنقد بوم

مجلۀ   ۀواستتتطه ب ینقد ادب یکردهایرو ریستتتا انیرا در م شیخو گاهیتوانستتتت جا ردکیرو نیکار برد و اه ب
۲ISLE ش نقد بوم کند. تیتثب شته انیم یگرا پژوه ست که د  یار   یرهنگف ،یاجتماع ،یسطوح مختلف اخالق  را

                                                           
1 Cheril Glotfelty 
2 Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 



     111      نقد داستانی درخت من و شهر تابانا از نگاه بومبررسی کتاب تصویری

و ی شناس  عهجام ،یشناس  ییبایز ،یاز منظر اقتصاد  از آن متون صرفاً  شیپ .ردازدپیدر متن م عتیطب یبه بررس 

ا بلکه ب   ؛نگردینم اتی به ادب  هی زاو کی نقد تنها از   بوم ؛شتتتدند یم ینقد و بررستتت  ختی،شتتتنا زبان  یها هی نظر

مانند     ؛گریدکی عوامل با    نیارتباط ا  یدرون آن و بررستتت یدئولوژی ا متن وۀ زند قراردادن عوامل ستتتا کنارهم 

ها   در داستتتتان  عت یطب تی روا یچگونگ یبه نقد و بررستتت   ،تی و جنستتت طیمح ن،یزبان و فرهنگ، د   جامعه،  

 پردازد.یم

ن  در نگرش انستتتا خیاستتتت که در طول تار یو تحوالت رهاییگرا تغدر نقد بوم یمطالعات یهانهیاز زم یکی

سبت به مح  شکال گوناگون حضور    اتیوجود آمده و در ادبه ب رامونشیپ یایو دن ست یز طین ست.    تهافیبه ا ا

 هدگایرا عامل پرورش د نید یااست. عده به انسان عرضه کرده   نیاست که د  یثر، نگاهؤعوامل م نیاز ا یکی

سان  سان م بر مالک یمبتن ۀمحورانان سان خل    ،مثال رایب ؛دانندیبودن ان سالم ان ست و برت  ییخداۀ فیدر ا ر از  ا

د از درگاه کردن یچیکنند و آنان که سرپیکه فرشتگان بر او سجده م یبه نوع ؛است شده یموجودات تلق ریسا

 و فهیکه در استتالم انستتان خل نکته اشتتاره دارند نیبر ا گرید یبعضتتکه  ستتتی ادرحال نیحق رانده شتتدند، ا

  دی( که با۲۵۸: 1۸۳1زاده، وهاب)« دارد یامان دی عتینسبت به طب»معنا که  نیبه ا ؛است شده خوانده« امانتدار»

شد. ت   شا با سبت به مح  آن بر  یهاو آموزه نید ریثأدر حفظ آن کو سان ن شاخ یز ست یز طینگرش ان خالخ اۀ ر

 .ردیگیقرار م یطیمحستیز

 

 عمده وجود دارد: دگاهیدو د یطیمحستیاخالخ زیۀ نظر در

  ی،کل جهان هستتت یانگاربخشتتد و با روحمندیم یانستتان ارزش ذات یمحورانه که به جهان منهابوم دگاهید -1

 .داندیانسان م یاخالق ۀفیحفاظت از آن را وظ

حفظ   یدداند که بایجهت رشتتتد و تکامل او م یانستتتان را ابزار یمحور که جهان منهاانستتتان دگاهید-۲

 (۱1:1۸۳۳،یشود)گئر

  لیتشتتک زیکه استتاس کار بوم نقد را ن استتت ستتتیز طیبر حفظ و حراستتت از مح دگاهیهر دو د دیکأت

  عتیانستتان و طب ۀمتفاوت به رابط ییهامتون شتتاهد نگاه ریبلکه در ستتا ی؛اله انیدهد. نه تنها در متون ادیم

از   یاجلوه ،مظاهر وجود ۀماستتت که ه زیآماحترام اریبستت یابه گونه یدر متون عرفان عتیطببه . نگاه میهستتت

  نیّکند که مب  ینقل م  دی زیرا از با  یتیحکا  ای ولاال ۀتذکر مثال، عطار در    رایب ؛ند یآیحضتتترت حق به شتتتمار م  

و  طیثر از محأمت یدر متون پهلو عتیطب هی کحال در، (۸۱: 1۸۱۲ )پارساپور،  تاس  واناتیاحساس ترحم به ح 

  رانیدر باور مردم شمال ا  منیو اهر ییایسرما نماد دوزخ آر  ،مثال عنوانه باست؛  مردم آن دوره  یسبک زندگ 
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 (.۳۳: 1۸۳۳ ،یی)رضا آتش نماد گرما و جهنم است ستندیزیاستوا م یکیاعراب که در نزد یبرا وبوده 

س  ست گرا از مباحث مورد توجه نقد بوم گرید یکی ست یز طیو نگاه هر جنس به مح تیجن ساپ ا ور  . پار

  ،تیقوم ژاد،که قابل اسناد به ن را ستیز طیو رفتار با محی رفتار یهاتفاوت لی، تحلگرابوم نقدکتاب ۀ سندینو

در » یدنوبه باور کل(. ۳1: 1۸۱۲ پور،)پارسا  داندیم یس و قابل برر تیهمدارای  ،است  سنده یطبقه و جنس نو

مرد همواره  انسندگ یدارد و نو وعیبه مثابه تسلط بر جنس زن ش   نیاند، تسلط بر سرزم  که مردان نوشته  یاتیادب

به  یتی(. نگاه جنستتهمان)« اندداشتتته شیو لذت گرا ییبه آرامش روستتتا دنیرستت یبرا عتیبردن به طببه پناه

سطوح مختلف واژگان  ؛شود یزبان محدود نم کیبه  آن تنها یهادهیو پد عتیبط ملل   تایها و ادبزبان یبلکه 

اشاره به  یو برا «آن» ریاز ضمی رانسانیغ یایو دن ایاشاره به اش یبرا یدر زبان فارس ؛ردیگیبر م مختلف را در

سان از ضما   ستفاده م  «شان یا»و  «او»چون  یریان   یس یه در زبان انگلقاعد نیا(. ۳: 1۸۳۳شاه ناصری،   )شود  یا

شاره به طب  یزبان برا نیا درخورد؛ به چشم می  زین ضم   یمنها طیو مح عتیا سان از   /نیا» یبه معنا "it" ریان

  یمذکر معرف یبرا "او" یبه معنا "he"نث و ؤم یبرا "she" ریانسان با ضما   کهی درحال ،شود یاستفاده م  «آن

ست . از دشو یم ست،   با اهتمامکه  رویکردهایی نینخ س به محیط زی س  یبه برر و  زبان ،در فرهنگ یتینگاه جن

 .در فرهنگ مردساالرانه دارد شهیر ی،ساختار زبان نیها ابه باور آن است.گرا بوم سمیفمن ،پرداختند ادبیات

و  یانواژگ یهابرش ،هاشکاف ریبلکه سا ؛شود یتنها به جنس زن و مرد محدود نم تیجنس  ضیتبع ۀلأمس 

نهفته در زبان را شتتتامل   یادی بن یطبقه و ستتتاختارها    ،ینژاد یها از جمله تفاوت   یاشتتتهیکل یها فرضشیپ

ص  بردکار؛ شود یم صف طب  یاشه یکل یفیکلمات تو سته  عتیدر و س  یبندو د ش  ها ماننددهیپد یتیجن   دیخور

  رپیچون سا یاسان نش زبان یۀبط با نظرتمر یاکه به گونه رندیگیم یدسته جا  نیدر ا زین یوحش  عتیطب ایخانم 

بان  ز کی » رپیبه باور ستتتا   دانند. یتفکر م یها زبان را مبنا   . آناستتتتزبان و تفکر   انی م ۀرابط  رۀو ورف دربا 

ص    صورات خا سخن  ای عتیاز طب یخاص، ت ستا « کندیم لیتحم انشیگوفرهنگ را به  (.  1۳۱: 1۸۳۳ نبر ،ی)ا

دارد. از   ییستتزاهنقش ب ،کندیعرضتته م رامونشیپ طیکه به انستتان نستتبت به مح یزبان در نوع نگاه ،نیبنابرا

س   نقد، زباناز مباحث مورد توجه بوم یکی ،رو نیهم ست  یشنا سان  .سازد یو تفکر را م شه یاند زبان، .ا ه ب ان

 گفتن ونگاه را در قالب کلمات )ستتخن نینگرد و ایاطرافش م طیاش در قالب واژگان به محشتتهیاندۀ واستتط

 کند.یرضه مع گرانینوشتن( به د

شته  ست یز طیبحران مح جادیدر ا ، اگرچهزبان ست  نقش دا ی  طیمحست یدر حل بحران ز میتوانیاما م ؛ا

 .میریاز آن کمک بگ نیز
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برخاسته    رفاًرا ص  رونیب یایگرا دننقد بوم» نکته قابل ذکر است که  نیا ،کنون گفته شد  چه تاتوجه به آن با

 (.۳۲: 1۸۱۲ )پارساپور، قائل است عتیطب یبرا ،مستقل از تفکر و زبان یتیعبلکه واق ؛داندینم یاز نظام زبان

ۀ  طو راب درخت من و شتهر تابانا ی کودک با نام رانیا داستتانی تصتویری  کتاب یبررست  ،پژوهش نیهدف ا

سان و طب  ست بوم کردیرودر آن، بر پایۀ  عتیان ص . این پژوهش با روش نقد ا س یفیتو   لیتحل یبنابر م ی،ریتف

ت و ، طبیعداستتتان درخت من و شتتهر تابانادر پی پاستتخ به این پرستتش استتت که  گرانقد بومیۀ توا از زاومح

ویه یا  ای دوس کند؟ و این رابطه بر چه مبنایی قرار دارد؛ رابطهارتباط انسان با آن را به چه صورت بازنمایی می  

 جویانه؟سلطه

 . پیشینة پژوهش۲

ها به این  نقد وجود دارد که تنها شتتتمار اندکی از آنجهان دربارۀ بوم های بستتتیاری در ها و مقاله   پژوهش

  ریش مجلۀ ۀژیوۀ شمار (،1۱۱۵) 1کودک اتیانجمن ادب ۀنامدوفصل اند؛ موضوع در ادبیات کودک ایران پرداخته 

ک جهان  دنقد در ادبیات کوهایی بودند که به طور ویژه، مقاالتی پیرامون بوم(، نخستین مجله1۱۱۵) ۲و تکشاخ

بازنمایی محیط  » در پژوهشتتتی با عنوان ۸توان به بکی بادروکسشتتتده میهای انجامنامهفراهم کردند. از پایان 
  ی: ساختارها ست یز طیمح ۀمطالع»در رسالۀ خود با نام   ۵( و جرالدین مسی ۲۱۱۱) «زیست در ادبیات کودکان 

  بازنمایی یونگگچ یبه بررستت اشتتاره کرد که( ۲۱۱۱« )ایکودک استتترال اتیدر ادب یشتتناختبوم تیذهن ییروا

صاو  صو  1۱در متن  یشناخت بوم ریت سترال  و چهار یریکتاب ت ست.   ایرمان کودک و نوجوان ا   کتابپرداخته ا

ۀ که دو حوز ی استتتکتاب نینخستتت، دیو ک نیدوبرتۀ راستتی( و۲۱۱۵) «: فرهنگ کودکان و بوم نقد۵هایوحشتت»

 داده است.هم قرار کنار  کودک را در اتینقد و ادببوم

گرا،  بوم نقد»(، زهرا پارستتتاپور 1۸۱۱« )نقددرآمدی بر بوم»در ایران، مستتتیح ذکاوت در مقالۀ خود با نام 

 و زیستتت حوزۀ محیط دو بین ایرشتتته میان جنبشتتی»(، ناصتتر مودودی 1۸۱1« )ادبی نقد در نو رویکردی

اند که به ( از نخستین کسانی  1۸۳۳« )اکوکریتیسیزم  کتاب نقد و معرفی» مقدم( و داوود عمارتی1۸۱۱« )ادبیات

  «یاو کفش دوزک هفت نقطه   نویمنقد کتاب   »نقد در ایران پرداختند. ناصتتتر مودودی در مقالۀ      موضتتتوع بوم

 «دوم دبستتتان یدر کتاب فارستت عتیعناصتتر طب یبررستت»در مقالۀ  و کارگران یعبداله ،صتتالح عمل(، 1۸۳۱)

شیوۀ بازنمایی   ( برای نخستین بار به 1۸۳۱) افزون بر ند؛ اکودک ایران پرداختهدر ادبیات ست یز طیمح بررسی 
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رد با رویک داستتتتانی ایرانیهای تصتتتویرینقدی کتابمطالعۀ بوم  نامۀ خود با عنوان    این، مریم ایزدی در پایان  

  تسلط  اصل  پایۀ بر( ایرانی)کودک  داستانی تصویری  هایکتاب در حیوان و انسان  میان رابطۀ بررسی  نقد بهبوم

 .پرداخته است

با رویکرد بوم   های پیش با وجود پژوهش  ته، هیچ پژوهشتتتی  ید بر        گف تأک با  یات کودک ایران،  قد در ادب ن

طبیعت گیاهی )درخت( صتورت نگرفته استت. از این رو، این مقاله در پی آن استت تا با بررستی این اثر، به     

 د.شیوۀ بازنمایی طبیعت در این داستان دست یاب

 

 . تحلیل و بررسی۳

 )نویسنده: نفیسه نفیسی؛ تصویرگر: نوشین نفیسی(   درخت من و شهر تابانا. خالصة داستان 1. ۳

تابان عاشق درختی است که در حیاط خانۀ پدربزر  و مادربزرگش قرار دارد. او همیشه با درخت حرف   

شده، به پدربزر  می   های دکردن بر کند؛ اما مادربزر  که از جمعزند و بازی میمی سته  گوید که  رخت خ

شنیدن حرف  گوید که درختش را خیلی دوست  های مادربزر  به پدربزرگش میآن را قطع کند. تابان پس از 

  رود تا به تابانا، شهری که کند. تابان از خوشحالی از درخت باال می دارد. پدربزر  از بریدن آن صرف نظر می 

 دد.گرشود و با طلوع آفتاب بازمیابانا هر شب با غروب آفتاب ناپدید میرسد. شهر تدر آسمان است، می

 

 . تحلیل داستان۲. ۳

ستان برگرفته از یک ترانه  ستان      -این دا ست، دا ست. در نگاه نخ شنده »متل ایرانی ا شل     اثر« درخت بخ

 پردازیم.ن میهایی با هم دارند که در تحلیل به آکند؛ اما تفاوتسیلوراستاین را در ذهن تداعی می

های  کند. دمپایی( از همان ابتدا مخاطب را از صمیمیت میان درخت و کودک آگاه می 1تصویر روی جلد ) 

ست و آرامش خاطر کودک به هنگام قدم     شانۀ احترام کودک به درخت ا شۀ پایین جلد، ن ن  زددختربچه در گو

کند. قرارگرفتن درخت در مرکز    تر میروی درخت، این یگانگی و صتتتمیمیت کودک با درخت را برجستتتته       

کردن کودک روی تنۀ  ها، گودال آب، بازیهای حضتتور زندگی در پیرامون آن؛ مانند پرنده تصتتویر و نشتتانه  

شانه  سوی     درخت و رنگ آبی باالی درخت، همگی به عنوان ن شتن زندگی، نگاه مخاطب را به  های جریان دا

های طبیعت؛  گونه ۀکند؛ به این معنا که زندگی هممیدرخت به عنوان عامل و ستترچشتتمۀ این حیات هدایت 

 اعم از انسان و سایر جانوران به درخت بستگی دارد.
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ست. کم     سیم کرده ا صویر را به دو بخش پایینی و باالیی تق شدن   وبودن و محرنگخمیدگی تنۀ درخت، ت

صویر، پیش   خانه ضای آبی رنگ ت ضای رؤیایی   ها در ف ست از ف پروراند. از  ک در ذهن میای که کودآگاهی ا

ها در قستتمت باالیی  ها و حتی درختان کنار خانهکردن کودک، درخت، پرندهستتوی دیگر، تصتتویرگر با رنگی

صویر و بی  صویری، کودک و طبیعت را نه تنها از خانه     ت صر ت سایر عنا ابل  ها تفکیک؛ بلکه در مقرنگ بودن 

بودن کودک و خوبی توانسته بر واقعیا استفاده از این تکنیک به ها قرار داده است؛ افزون بر این، تصویرگر ب  آن

 طبیعت تأکید کند.

 
 (1تصویر )

 

کنیم که سخت درخت را در آغوش گرفته است؛ اما    (، کودک را در حالتی مشاهده می ۲در صفحۀ عنوان ) 

 د.بودن این صمیمیت باشسویهتواند نشانی از یکشدن درخت به سوی دیگر تصویر میمایل
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(۲تصویر )  

 

من در خانۀ مادربزر  یک درخت دارم، درختم خیلی بزر   »شود  گونه آغاز میداستان از زبان کودک این 

«  دارم»، فعل «من»کاربرد ضتتتمیر «. ریزدها می آید بر  می روم....باد جا می استتتت. هرروز برای دیدنش به آن  

صتتدابودن شتتخصتتیت  بودن داستتتان و بیصتتداییتک کند؛ افزون بر این،مفهوم مالکیت را در ذهن تداعی می

کند. اگرچه زبان، از     تر میبودن دختربچه، عاملیت او را در ذهن خواننده برجستتتته     درخت و در مقابل، ناطق    

شود، با این حال، کودک تنها شخصیتی است که درخت را  های تمدن و ابزار قدرت برای انسان تلقی مینشانه 

ست. قرارگرفتن جملۀ      فهمد؛ به این معنا کمی شته ا سوئی بر نگرش او نگذا ها  ید بر آباد می»ه قدرت، تأثیر 

از زبان مادربزر ، عالوه بر « خستتته شتتدم از بس بر  جارو کردم»از زبان کودک در مقابل عبارت « ریزدمی

 های درختسال، گواه آن است که کودک با آگاهی از عامل ریزش بر نمایی تقابل نگاه کودک و بزر بزر 

 خوبی با درخت ارتباط برقرار کند.و درک طبیعت آن، توانسته به

صل    صاویر تغییر ف ست. گله   ها از دیگر ویژگیها در کنار واژهتوجه به ت ستان ا ندی  مهای درخور توجه دا

صل پاییز را         شدن بر  مادربزر  از ریخته ستان( که ف سوم دا صفحۀ  صویر ) های درخت به موازات روایت ت

ها به ماهیت، طبیعت محیط زیست خود و عدم شناخت کافی   توجهی انسان ای است به بی دهد، اشاره ان مینش 
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شتتود که مادربزر  حقی برای بقای درخت قایل نشتتود و  ها از طبیعت اطراف خود. همین امر ستتبب میآن

ه هستتت؛  گونه کرا نه آنگیرد طبیعت دادن عمر آن بگیرد؛ به بیانی دیگر، انستتان تصتتمیم میتصتتمیم به خاتمه

د،  شتتوخواهد ببیند. در این قاب، درخت هیچ صتتدایی ندارد و تنها صتتدایی که شتتنیده میگونه که میبلکه آن

نقد اذعان دارند  گونه که منتقدان بومتر صدای انسان است. در واقع، آن   صدای مادربزر  و یا در نگاهی عمیق 

گونه که هستتت و وجود دارد، نع مشتتاهدۀ دقیق آن، همانهای ذهن انستتان نستتبت به طبیعت ما فرضپیش»

 (.1۵: 1۱۱۵)بیوئل، « شودمی

 

 
 (۳تصویر )

گر انتقال  خوبی روشتتتنبه« دهی؟درخت قشتتتنگم چرا مادربزر  را آزار می»پرستتتش کودک از درخت 

ا از نحوۀ  ام سال به کودک است؛  محوری مبنی بر چگونگی رفتار او با طبیعت از جانب بزر ایدئولوژی انسان 

شنگم »خطاب تابان به درختش  سأله بر چگونگی نگاه کودک به درخت تأثیری   درمی« درخت ق یابیم که این م

 نداشته است.

(، با قراردادن کودک و درخت در یک ستتو )فضتتای بیرون از پنجره( و ۵کتاب، تصتتویر ) 1۱در صتتفحه 

ن ستتوبودطبیعت و فرهنگ )خانه( و نیز هممادربزر  و پدربزر  در آن ستتوی پنجره، تقابل و شتتکاف میان 

کردن تابان به خواننده و انتخاب  خوبی نشتتان داده استتت؛ افزون براین، پشتتتکودک با طبیعت )درخت( را به

ا جچنین زاویۀ دیدی توستتط تصتتویرگر، نگاه مخاطب را به ستتوی پنجرۀ اتاقی که پدربزر  و مادربزر  آن 

هی  توجاستتت و نگاه پدربزر  به دیگر ستتو و بی   که درحال بافتنیکند. مادربزرحضتتور دارند، هدایت می
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ها به فضای بیرون، درخت که در پشت پنجره ایستاده است را برجسته کرده است. از دیگر سو، تصویر با          آن

ستان و روایت واژگانی       آگاه صل زم سیدن ف صدای مادربزر  می »ساختن مخاطب از فرار ه  آید کاز توی اتاخ 

سوزاند گوید: درختی که بار نمیزند، میدربزر  حرف میدارد با پ ا، هاز زبان آن« دهد باید برید و چوبش را 

دهد. در واقع، عدم آگاهی مادربزر  به انتظار باردادن درخت در فصتتل زمستتتان را امری غیرمنطقی جلوه می

صل  ستعاره فرآیند طبیعی گذر ف ست از بی توجه ها و تأثیر آن بر درخت، ا ستش   ای ا سان به محیط زی و  ی ان

 های جامعۀ امروز است که زمینۀ غفلت انسان از محیط را فراهم کرده است.مشغولیعمل بافتنی نشانۀ دل

باوجود محرومیت درخت از قدرت تکلم در داستان، تصویرگر با استفاده از زبان تصویر و اعمال تغییرات      

ست احساس درخت را ب     سته ا صویر ) در زبان بدن درخت، توان (، حفرۀ روی ۵ه خواننده منتقل کند. در این ت

شده      سته  صاویر قبل ب ست تنۀ درخت برخالف ت شکل خطی نزولی به  ا ز ناراحتی  هایی که امثابه لبو تنها به 

 شود.اند، دیده میبه پایین افتاده

 

 
 (۴تصویر )

 

صمیمیت و ارتباط کودک با درخت را می  صفح نقطۀ اوج  ضور    ۵صویر) کتاب، ت 1۵ۀ توان  ست؛ ح (، دان

ماند که در رحم مادر جای گرفته استتتت و این عبارت را در         ستتتان جنینی میکودک در حفرۀ تنۀ درخت به   

صیف حفرۀ درخت از زبان کودک می  سوراخ درختم مثل عبای پدربزر   »گوید شنویم که می تو رم و گتوی 
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شتتمار  های رحم مادر بهکه از ویژگیاینافزون بر « گرم و تاریک»های در این میان، صتتفت«. استتت تاریک

شتتود؛ به عبارتی دیگر، کودک نه تنها فرقی  آیند، میزان صتتمیمیت کودک با درخت را به خواننده یادآور میمی

سان نمی  شباهت میان نوع ارتباطش با درخت و ان شاره می بیند؛ بلکه به  ه  کند؛ به این معنا کهای میان آن دو ا

سته به  گونه  توان ایناین، میبنابرنه تنها با انسان؛ بلکه با طبیعت نیز پیوند نزدیک برقرار کند.   خوبیکودک توان

 نتیجه گرفت که صدای کودک همان صدای درخت است.

 
 (۵تصویر )

 

باشتتتد برای انستتتان که همۀ ما روزی از دل همین طبیعت          حال، این تصتتتویر می با این  ند تلنگری  توا

سته  شده    ایم، همه از یک جنبرخا ستیم که از دل یک مادر متولد  شترک ه آن  ایم که نامس و متعلق به مکانی م

ست.   ست برای آن گاه طبیعت نقش جای»طبیعت ا ست؛ برای          گزینی ا ست داده ا ستان از د صیت دا شخ چه 

ساختار یک خانواده را برعهده می  ست       مثال، نقش  ستان فراهم کرده ا شخصیت دا ستری امن برای    «گیرد که ب

توان درخت را   می آورد،جا که داستتتتان حرفی از مادر تابان به میان نمی         از آن از این رو(. 1۳: ۲۱۱۱ ،جباوی )
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 مادری دانست که خأل عاطفی کودک را پر کرده است.

شهری از جنس نور می   در ادامه از زبان کودک می سد که به شنویم که با باالرفتن از درخت به  نظر زادۀ  ر

ست و نامش تا  ستان؛ یعنی     خیال او صیت کودک دا شخ ست. بنا به تعری « تابان+ ا»بانا، برگرفته از نام  ف لیزا  ا

در نتیجۀ تالش و استتتت که  یرفتار، شتتتناخت و احستتتاستتتات  که معنویت، یک   مبنی بر آن تی معنوبریج از 

ست  صل  ارتباط یبرا وجوی فردج  هب یینها قتیحق کی ایقدرت باالتر و  کی ،یموجود اله کی هب شدن و و

گونه تفستتیر کرد که کودک در پی  توان توستتل کودک به شتتهر تابانا را این(، می۸: ۲۱۱۲ید )بریج، آیوجود م

  زندگی معنوی، زندگی خیال و دل است یافتن به چیزی فراتر از دنیای مادی پیرامون خویش است؛ زیرا  دست 

 (.۵: ۲۱۱1)بلیندل، 

سبز، رنگ  ضای خیالی ذهن کودک و نرمی رفتار او با درخت   های غالب طبیعت، در فچیرگی رنگ آبی و 

ست. کودک در تالش برای برقراری ارتباط با درختش       ستانۀ کودک با طبیعت ا شهر تابانا، تأکیدی بر رفتار دو

کند، به نوعی برخاستتته از اندیشتتۀ بشتتری استتت که توستتط  استتت؛ اما کیفیت و نوع ارتباطی که او برقرار می

شد   بزر  ست؛ برای مثال، می سال بر او تحمیل  شاخه من به درختم کود می»توان به این عبارت ه ا   هایدهم، 

سنده با خطاب    « کنم..فایدۀ آن را اره میبی ستان، نوی شاره کرد؛ افزون بر این، از آغاز تا پایان دا ت کردن درخا

ل  برای درخت قای شخصیتی مستقل   « درخت من، درختم»و یا تکرار « او»به جای « آن»از زبان کودک با ضمیر  

 داند.نشده است و هویت آن را وابسته به حضور کودک می

های درخت قضاوت مادربزر  را مبنی بر   در نهایت، داستان با تصویری از آغاز فصل بهار و درآمدن بر    

صل بی سؤال می حا سته ۱برد )بودن درخت زیر  ستان،     (؛ عالوه بر این، با وجود ب صاویر دا بودن کادر تمامی ت

سته به خارج از کادر راه یابد. در این     شاخه  ستند که توان صویر ه س ها و تنۀ درخت تنها بخش ت تۀ جا کادر ب

ای باشتتد از محدودیت دامنۀ دید و عمر  تواند نشتتانهتصتتاویر و قرارگرفتن ریشتتۀ درخت در بیرون از آن می

سان و عامل بی  ستن درخت از نگاه مادربزر  و درعوض آزادی و ق ان درت نامحدود طبیعت در قیاس  ثمردان

 با انسان.
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 (۶تصویر )

 

 گیری. نتیجه۴

ستان،      چه تاکنون گفتهبا اهتمام به آن شکاف میان مادربزر  و طبیعت در طول دا شد، با وجود بیگانگی و 

صویرگر با به    سنده و ت سب  یۀآمیز و انتخاب زاوچون زبان محبتهایی همکارگیری تکنیکنوی در متن   دید منا

جا کودک( و طبیعت  ای دوستتویه و صتتمیمی را میان انستتان )در این اند رابطهاژگانی و تصتتویری، توانستتتهو

سته به  گونهبازنمایی کنند.اگرچه درخت، به عنوان عنصری از طبیعت، هویتش نه به  سان    ای مستقل؛ بلکه واب ان

ست؛ به بیانی دیگر، باوجود تالش    شده ا ستان در جهت هویت تعریف  سنده     های دا شیدن به طبیعت، نوی بخ

 گونه که باید، جایگاه طبیعت را نشان دهد. نتوانسته است آن

شانه        سمان به عنوان ن ستفاده از نمادهایی چون آ ستان با ا ای از دنیای غیرمادی و متعالی،  افزون بر این، دا

شهر تابانا در آن  شبیه آن به  قرارگرفتن  ست   «شهری از جنس نور »جا و ت سته ا وم  به درک مخاطب از مفه، توان

صمیمانۀ کودک با             سطۀ بازنمایی ارتباط  ست به وا سته ا ستان توان ست که دا شایان ذکر ا معنویت کمک کند. 

و نقش درخت در تحقق این آرزو، پیوندی  « تابانا»یابی به دنیایی نورانی به نام درخت، تالش او برای دستتتت

جهت  به دیگر بیان، درخت و طبیعت، به مثابه ریستتمانیعمیق میان کودک، طبیعت و معنویت برقرار ستتازد؛ 

 پیونددادن کودک با فضایی معنوی و دنیایی غیرمادی هستند..
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نهفته در چهار داستان برگزیدۀ دینی کودک فارسی و انگلیسی )برپایة نظریة  ۀبررسی تطبیقی خوانند

 ایدن چمبرز(

 1کریمی شهیدی یده مریمس

 ۲پورسعید حسام

 چکیده

ن گر با عنوانامۀ کارشناسی ارشد پژوهشآغازگر چنین پژوهشی، نتایج برآمده از پایان

نّی الف، های سهای برگزیدۀ دینی کودک فارسی و انگلیسی )گروهبررسی تطبیقی داستان»

های ارجی در حوزههای ایرانی و خنامه دو گروه از داستاناست. در این پایان« ب و ج(

ه ویژها، در حوزۀ عناصر داستان و بهبسیاری با هم مقایسه شدند. عالوه بر سایر تفاوت

 های ایرانی برایگیر است؛ با این توضیح که در داستانها چشمپردازی، تفاوتشخصیت

های اند؛ اما در داستاننگارش داستانی مذهبی، بیشتر از شخصیت حیوانات استفاده کرده

ها بیشتر انسان هستند. بنابراین، در این پژوهش با استفاده از نظریۀ ایدن خارجی، شخصیت

های مشترک خداشناسی چمبرز دو داستان از کلر ژوبرت و دو داستان از هولی بی، با موضوع

کوشیم شوند. در این پژوهش تطبیقی میو شکرگزاری به صورت تطبیقی با هم مقایسه می

ۀ درون هر اثر را بازشناسیم تا مشخص شود کدام شیوۀ پردازش شخصیت تا خوانندۀ نهفت

است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و به تر عمل کردهگیری با مخاطب، موفقبرای ارتباط

ها گران به شیوۀ قیاسی به بررسی کتاباست. پژوهششیوۀ تحلیل محتوا انجام گرفته 

اد به دیدگاه کنند. با استنو تحلیل میتفسیری تجزیه صیفیها را با رویکرد توپردازند و دادهمی

های مذهبی توان گفت اگر شخصیت اصلی داستانخوانندۀ نهفتۀ درون متن چمبرز، می

ری گیها قرار گیرد، ارتباطکودک، انسان باشد و یک کودک در محور اصلی رویدادها و کنش

از  کند کهگزین شخصیتی میرا جایتر است. کودک خود کودک مخاطب با آن بسیار ساده

بخشی به هایی که کودک از جانورز برخوردار است. سایر شخصیتفطرتی خداجو و دین

خوبی توانند در کنار شخصیت اصلی قرار گیرند تا عنصر تخیل نیز بهبرد، میها لذت میآن

 گونه آثار ایفا کند. نقش خود را در این

دک، ایدن چمبرز، بررسی تطبیقی، خوانندۀ نهفته، ادبیات دینی کو ها:کلیدواژه

 .پردازی شخصیت
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 . مقدمه1

ست،  تعلیمی ادبیات شاخه  ترینمهم که جاآن از نوجوان و کودک دینی ادبیات شناخت  سیار  اهمیت ا ی  ب

  یرتأث  رفتارش  در و اوستتتت با  عمر پایان   تا  که  گذارد می مخاطبش  ذهن بر تأثیری  ادبیات،  از نوع این. دارد

  توانایی کستتب در ستتاالنبزر  تالش و دوران این در کودکان وستتیله به کلیدی هایپرستتش ارائه. گذاردمی

 .کندمی ترروشن را مطلب این اهمیت ها،آن به گوییپاسخ

ستانی مهم کتاب به  هاها در روح و فکر بچههای کودکان و نوجوانان و مؤثرترین آنترین نوع کتابهای دا

یا و توان کودک را با حقایق دنکند. در قالب داستان می تر ارتباط پیدا مید. کودک با داستان، آسان  رونشمار می 

ستان چنان اهمیتی در شکل   ها و پدیدهمفاهیم خوب و پسندیده و زشتی   یری  گهای منفور اجتماع آشنا کرد. دا

 تعلیم و تربیت به حساب آورد. در توان آن را در شمار بهترین ابزارشخصیت و نظام فکری کودک دارد که می

  ترین ابزارهای آموزشی و پرورشی استفاده   ترین و مهمعنوان یکی از پرارزش طول تاریخ بشریت از ادبیات به 

ند. در میان شتتتاخه    کرده نان بخش بزرگی از تربیت و پرورش          ا یات کودکان و نوجوا یات، ادب های متعدد ادب

س کودکان و نوجوانان را عهده شاهی،  دار ا بنابراین،   (.111: 1۸۱1به نقل از محمدی،  ۵: 1۸۳۵ت )میری کرمان

 در و شود اصالح دارد، جانبه قرار گیرند تا اگر ضعفی وجودها مورد بررسی همهالزم است این دسته از کتاب 

 باشد. سایرین بخشالهام وجود دارد، نو ایایده اگر مقابل،

اندیشتتۀ چنین پژوهشتتی، حاصتتل بررستتی و نتایجی استتت که   پژوهش در این مقاله تطبیقی استتت. روش

ارسی  های برگزیدۀ دینی کودک فبررسی تطبیقی داستاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان گر در پایانپژوهش
نی های برگزیدۀ دینامه داستان است. در این پایان به آن دست یافته   های سنّی الف، ب و ج( و انگلیسی )گروه 

س  سی، کودک فار ستان        ی و انگلی صر دا شتن تفاوت در مبانی اعتقادی ادیان ابراهیمی، در حوزۀ عنا با درنظردا

صیت    شخ ضوع، درون )پیرنگ،  صویر، خط،      پردازی، زاویۀ دید، مو سازی و زبان(، ارتباط متن و ت ضا مایه، ف

 ها و در نهایت، شیوۀ ارائۀ پیام دینی با هم مقایسه شدند.  جنس و شکل ظاهری کتاب

شان   ستان، تفاوت    نتیجۀ این پژوهش ن ست که در حوزۀ عناصر دا ست. زبان و موضوع در     داده ا سیار ا ها ب

شم می آثار خارجی برتری دارد. در زاویۀ دید نیز تفاوت صیت   هایی به چ شخ بع  ها و به تخورد؛ عالوه بر این 

ارجی  های خانی، حیوان و در داستان های ایراند. شخصیت در بیشتر داستان    ها با هم متفاوتآن، فضای داستان  

های ایرانی در محیط جنگل و خارج از فضای عادی زندگی  بیشتر انسان است. به همین دلیل نیز بیشتر داستان     

 دهند. های خارجی در فضا و شرایط معمول زندگی رخ میگیرد؛ اما داستانصورت می
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صیت      شخ شکار در حوزۀ  سازی، پژو   این تفاوت آ ضا شت تا با     هشپردازی و ف شه وادا گر را بر این اندی

ستفاده از الگو و دیدگاه چمبرز در مقالۀ   سأله بررسی    11۵: 1۸۳۳)خسرونژاد،  « خوانندۀ درون کتاب»ا (، این م

ها در اولویت کار قرار دارد و بررستتی  بودن شتتخصتتیتکند. بنابراین، در این پژوهش تفاوت انستتان یا حیوان

 خواهد گرفت. ها از این منظر صورتداستان

شاره می آن شمار      چه چمبرز در این مقاله به آن ا ست که کودک را در مقام خواننده به  شی ا کند، نیاز به رو

آورد. او را در درون جای دهد و نه بیرون؛ روشتتتی که به درک بهتر ما از کتاب یاری رستتتاند و کمک کند تا  

 (.11۵: 1۸۳۳ای که کتاب در پی آن است، کشف کنیم )چمبرز، خواننده

قد آن می       ندۀ درون متن و روش ن یافتن مفهوم خوان نده و     به کمک  یان نویستتت طۀ م توان از چگونگی راب

جوی آن بوده تا با خواننده در وخوانندۀ کودک که در متن است، آگاه شد و از معناهایی که نویسنده در جست

 (.  1۱۵: 1۸۳۱پور، میان گذارد، پرده برداشت )حسام

اند که  ها هنوز کشتتف نکرده اند. آنکه کودکان چگونگی انجام این کار را به کمال نیاموختهبدیهی استتت  

دهد، دگرگون ستتاخت و چنان که کتاب پیشتتنهاد میخم شتتخصتتیت خود را آن وتوان تمامی پیچچگونه می

سندۀ  خواهد که نوییها دلشان کتابی مآیند. آنناپذیر به شمار میگونه است که کودکان خوانندگانی انعطافاین

که ناچار باشتتند خودشتتان را با کتاب هماهنگ کنند. روش  طور که هستتتند، بپذیرد، نه اینها را همانآن، آن

ست  شی را که فراهم می ونقدی که در ج شمندانه آن    جوی آنیم، یکی از امکانات باارز ست که هو آورد، این ا

سته از کتاب  ست، می داند که کودک را آنپذیر و معقول میهای کودک را فهمد پذیرند و بعد او را  چنان که ه

رستتتانند تا با معنا ارتباط برقرار کند و به هایی که به کودک خواننده یاری میکشتتتانند. کتاببه درون متن می

نایی خویش را در دریافت متن هم       که از متن برای هدف  جای آن  فاده کند، توا چون یک  های غیرادبی استتتت

 (.11۱: 1۸۳۳بی گسترش دهد )چمبرز، خوانندۀ اد

صلی       ست و به همین منظور باید برخی فنون ا سی دقیق آن نیاز ا برای یافتن خوانندۀ نهفته در کتاب به برر

سنده به کار می  سی کرد؛ فنونی که     -اش با خوانندۀ مطلوبرابطه -برد تا لحن ویرا که نوی شود، برر بنا نهاده 

ها خواننده را به درون متن کشتتد؛ به تواند به کمک آنی دارد و نویستتنده میهای کودک جایگاه مهمدر کتاب

 (.1۲۱های متن فعاالنه شرکت جوید )همان: ای که وی نقش پیشنهادی کتاب را بپذیرد و در خواستهگونه

کتاب از دو نویستتندۀ ایرانی و خارجی   ۵این پژوهش در نظر دارد به بررستتی خوانندۀ نهفتۀ درون متن در

ند. موضتتتوع این کتاب  پردازد، دو کتاب ایرانی را کلر ژوبرت و دو کتاب خارجی را هولی بی نوشتتتته     ب   ها ا

 شوند.خداشناسی و شکرگزاری است که به صورت تطبیقی با هم مقایسه می
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  پردازی و به پیروی از آن، تا حدودیهای دینی و شیوۀ شخصیتناگفته نماند که این پژوهش صرفاً داستان

ها را با درنظرداشتتتن تفاوت در مبانی اعتقادی  ها را مد نظر دارد و ستتعی دارد ظرفیت داستتتانزی آنفضتتاستتا

چه چمبرز ادیان، در راستای القای هر چه بهتر پیام و مفاهیم دینی بسنجد. بنابراین، این پژوهش با توجه به آن  

شاره می  صیت   در مقالۀ خود به آن ا شخ سان  کند، برتری نوع  سی می بودن آن یا حیوانها، در ان .  کندها را برر

بخشی  بردن کودکان از جانهای دینی است و لذتباید گفت که این هدف تنها برای بررسی این نوع از داستان

شیای بی  صحه می  جان و حیوانات را منکر نمیبه ا ستان  شود و بر آن  سایر دا   ها، هیچگذارد. همچنین، دربارۀ 

 ت.قضاوتی صورت نخواهد گرف

سش این   با توجه به گفته شین، پر صیت و      های پی شخ ست که آیا میان این دو نوع نگارش و پردازش  جا

ستان  شتر می مکان در دا سندد؟ برای القای مفاهیم و پیام   های دینی برتری وجود دارد؟ کودک کدام مورد را بی پ

دک  اند؟ آیا کوهفته خود را بهتر یافتهها، خوانندۀ نتر عمل خواهد کرد؟ کدام دستتته از داستتتاندینی کدام موفق

ستان قرار دهد و جای    ست دارد خود را درون دا شود و به این ترتیب با وقایع      دو صیت کودک آن  شخ گزین 

پردازی  که میان این دو نوع از داستان بخشیدن به حیوانات بیشتر لذت خواهد برد؟ یا این  پیش برود؟ یا از جان

 در حوزۀ ادبیات دینی کودک وجود هر دو ضروری است؟تفاوت آشکاری وجود ندارد و 

 پردازیم.  تری از الگوی پیشنهادی چمبرز میها، ابتدا به شرح دقیقبرای پاسخ به این پرسش

اثر، ستتبک، زاویۀ دید، طرفداری و  هر در کندمی پیشتتنهاد کتاب درون خوانندۀ به رستتیدن برای چمبرز

 شود.  بررسی های گویاشکاف

 ک. سب1. 1

ست  عبارت بلکه شود؛ نمی محدود واژگان گزینش و جمله ساختار  به سبک  ستفادۀ  نوع از ا سند  ا   از هنوی

  دهخوانن واسطۀبی ادراک از نویسنده که هاییفرضیه نیز و وی ناآگاهانۀ و آگاهانه هایارجاع ذهنی، هایتصویر

سنده  نگرش سبک،  این، جزبه. سازد می خویش ذهن در سم  به باورها، به نوی   را روایت هایشخصیت    و هار

 شوند.می آشکار نویسد،آن می ۀدرباره نویسنده که ایشیوه کمک به هااین و همۀ گیردمیدر بر  نیز

اش،  در بررستی ستبک به چگونگی لحن و صتدای متن، چگونگی ایجاد ارتباط نویستنده با خوانندۀ نهفته    

های مخاطب کودک و نوجوان وغیره  ته، تناستتب آن با ویژگیکاررفها، چگونگی افعال بهبندیچگونگی جمله

 پردازیم.می

 هایی از این دست را مطرح ساخت:توان پرسشبا توجه به شیوۀ چمبرز در بررسی سبک، می
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   آیا لحن و صتتدای متن به طور کلی صتتدایی روشتتن، منظم و آرام استتت یا برقراری ارتباط با آن برای

 کودک و نوجوان سخت است؟

صمیمی؛ اما کنترل         آیا ساس ارتباطی  ست اح شیده ا سنده کو شده را میان خود دوم خود و خوانندۀ   نوی

 کند؟پروا و بدون هیچ کنترلی این ارتباط را برقرار میاش بنا نهد یا بیکودک نهفته

ها چگونه است؟ کوتاه و ساده یا ترکیبی و پیچیده؟بندیجمله 

 (.1۱۳: 1۸۳۳پور، ؟ )حسامتاساز چه افعالی بیشتر استفاده شده 

 دید . زاویة۲. 1

 در. دهندمی شتتتکل ستتترعتبه را خواننده و نویستتتنده میان پیوند کل، یک چونهم ستتتبک و بیان لحن

  یدید زاویۀ انتخاب با را رابطه این دارند تمایل نویستتتندگان استتتت، کودک آن پنهان خوانندۀ که هایی کتاب 

  قرار داستتتان مرکز در را کودک هاآن رو، همین از. بخشتتند حکیمت خویش ثانوی خود در متمرکز شتتدتبه

این کار از یک ستتو به نویستتنده کمک   .کنندمی احستتاس و دیده چیزی را هر او هستتتی از گذر با و دهندمی

کند تا حضتتتور خود دوم خودش را در کتاب در میدان ادراکی خواننده حفظ کند و از ستتتوی دیگر، اگر         می

هان در داستتتان را کشتتف کند و با او ارتباط دوستتتانه برقرار کند، به دورن کتاب جذب    کودک نویستتندۀ پن

 شود.می

راوی داستتتتان و چگونگی او، کانون توجه داستتتتان، زاویۀ دید )اول شتتتخص یا دانای کل( و چگونگی   

 یم.پردازمیجا به بررسی آن درگیرشدن خواننده از طریق شیوۀ بیان و زاویۀ دید از مسائلی است که در این

صر  تأثیرگذارترین و ترینمهم دید زاویه ستان  در عن سی  دا ست  نو نوی صر،  این از درست  گیریبهره و ا   عن

   .سازدمی را مخاطب فعال مشارکت زمینۀ

 های زیر را مطرح کرد:توان پرسشبرای تحلیل زاویۀ دید می

 سال؟راوی داستان کودک است یا بزر 

 ساالنه؟نگرد یا بزر هستی میاین راوی کودکانه به جهان 

 سال؟کانون توجه روایت کودک است یا بزر 

منتقد؟   گر وای فعال، پرسش تأثیر است یا خواننده ای منفعل و بیبه طور کلی، زاویۀ دید در پی خواننده

 (.11۲: 1۸۳۳پور، حسام)

 . طرفداری۳. 1

 هب تنهاییبه داستتتتان مرکز در کودک قراردادن نوجوانان، و کودکان برای پدیدآمده آثار گوید درچمبرز می
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  جذب را کودکان اثر اما باشتتد، داستتتان محور کودک آثار، برخی در بستتا چه. نیستتت او با رابطه ایجاد معنای

شارکت  و همراهی نکند. این ستان  در کودک م شد  ایگونه به نباید دا ستی هم در که با   اغراخ او با همراهی و د

شتن  همچنین،. گیرد صورت  ستان  آفرینش معنای به مخاطب مهارت و هوش توانایی، درنظردا س  هاییدا   تنی

:  1۸۳۳ پور،حستتتام)کند   برقرار ستتتازنده  و مؤثر ارتباط  پدیدآمده    آثار  با  نتواند  نوجوان یا  کودک مخاطب   که 

ست  ممکن طرفداری(. »11۱ سیار  شکل  به ا سنده  و دهد رخ ابتدایی و ناپخته ب شکارا  را خود نوی شت  آ   یبانپ

شان  کودک صرف  شتیبانی  این آرامآرام و....  دهد ن ستی هم به پ :  1۸۳۳ چمبرز،)« شود  تبدیل کودک با او د

۲۱۲.) 

 پردازیم.در طرفداری به چگونگی نگاه نویسنده به دنیای کودکی و شیوۀ برقراری ارتباط او با کودک می

 یر پاسخ گفت:های زتوان برای نمونه به پرسشبرای تحلیل عنصر طرفداری می

های کودکانه و دنیای کودکی چگونه است؟نگاه نویسنده به شیطنت 

 اندازد؟ساالن را دست میآیا نویسنده با مخاطب کودک خود دوست است و بزر 

(.11۱: 1۸۳۳پور، هایی متفاوت با نویسنده داشته باشد؟ )حسامآیا مخاطب او حق دارد دیدگاه 

 گویا های. شکاف۴. 1

یدخوان  های   در یستتتپ قد گاه   امروز ن یدا  ایویژه جای ید   متن و کرده پ نه  به  با کل  ایگو ته  شتتت   که  گرف

  هاشتتکاف ببرد. این لذت آن خوانش از و کند پر را هاآن خواننده تا باشتتد داشتتته وجود آن در هاییچیننقطه

ست،  گونۀ: انددوگونه سطحی  صوری  هایشکاف  نخ ستند  و سنده  که هاییفرض. ه  ذهن در هخوانند از نوی

 ربارۀد را او هایفرضیه  نویسنده  سبک . بگیرند شکل  آگاهی عدم یا آگاهی با است  ممکن که هاییفرض. دارد

 راه از وانیمتمی ترتیب، این به. کندمی آشکار  نحو و زبان به مربوط هایمسأله  حل برای نهفته خوانندۀ توانایی

سنده  هایارجاع ضیه  گوناگون چیزهای به نوی ست   باورها، دربارۀ را وی هایفر  چهآن و اجتماعی آداب و سیا

  بتاًنستت گردد،برمی افراد مشتتترکات به که ارجاعی هایشتتکاف این. دریابیم استتت، نهفته خوانندۀ به مربوط

 خواند. مشارکت به معنا ساختن در را خواننده که هایی استدارد شکاف اهمیت چهآن. است اهمیتبی

های برجامانده و جاهای خالی متن را بررسی خواهیم کرد. این شگرد نویسنده به امهای گویا ابهدر شکاف

ستان کمک می  شد که مخاطب     کند. باید جاهای خالیفراخواندن کودک به درون دا شته با ای در متن وجود دا

شت  شد. آغاز و پایا  کودک با آگاهی خود آن را تکمیل کند و یا بردا شته با ستان از   های گوناگونی از آن دا ن دا

 تواند به همراهی مخاطب در روند داستان کمک کند.کارگیری این شگرد میترین نقاطی است که با بهمهم
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 هایی را از این دست در نظر گرفت:توان پرسشهای گویا میبرای تحلیل و بررسی شکاف

ها بر عهدۀ خواننده باشد؟هایی برجا مانده که کشف آنآیا در متن ابهام 

 های گوناگون از متن داشتتته  ای هستتت که به خواننده اجازه دهد برداشتتت ستتاختار روایت به گونهآیا

 (.1۲۱: 1۸۳۳پور، باشد؟ )حسام

 . معرفی کوتاهی از دو نویسنده  ۲

 . کلر ژوبرت1. ۲

شیدی  1۸۵۱) میالدی 1۱۱1 سال  در ژوبرت کلر سیحی  خانوادۀ یک در او. شد  متولد پاریس در( خور   م

  علوم لیستتانس او دارای .کرد ازدواج ایرانی دانشتتجوی یک با بعد و شتتد مستتلمان ستتالگینوزده و در بزر 

  اصیخ مهارت همچنین،.کندمی زندگی ایران در حاضر  حال در و است  کودکان ادبیات لیسانس  فوخ و تربیتی

صیف  در سیم  خوبیبه را دنیا هایشکتاب در دارد؛ کودکان زبان به زندگی حقایق تو   تلخ اقاتاتف و ندکمی تر

  توانیم به راحتی آثارش به گذرا نگاهی با. کندمی بیان کودکان برای روان و ساده  زبان به را زندگی شیرین  و

 برد. پی وی مذهبی گرایش به

 .کندمی تصویرگری را آثارش که است نویسندگانی معدود از ژوبرت کلر

 هولی بی. ۲. ۲

رای کودکان را زمانی آغاز کرد که دریافت تا چندی دیگر عمه           نوشتتتتن ب نویستتتندۀ آمریکایی،   هولی بی،

گاهی و های دانشهای مختلفی از آمریکا زیسته است. بیشتر دوران تحصیلی و موفقیتخواهد شد. او در ایالت

 نویسندگی او در تگزاس بوده است.

ست نگارش و چاپ د      ۳بی، تاکنون  ست و آثاری نیز در د شته ا سبب نگارش   کتاب برای کودکان نو ارد. 

  کند؟ خدا کجا زندگی می   استتتت. کتاب   های بی، یک اتفاخ و یا یک شتتتخص بوده      هر کدام از داستتتتان  

ست. باور و اعتقاد او دربارۀ این ترین کتاب و از بهترین کتابپرفروش ردانی  که کودکان باید توانایی قدهای او

 است.شده  خدایا از تو ممنونمب و شکرگزاری از خداوند را داشته باشند، سبب پدیدآمدن کتا

 . پیشینة پژوهش۳

س  ۀحوز در شود، یم دهید کودک ینید اتیادب  یهاپژوهش در شتر یب چهآن  س   بیآ   یهاداده ۀارائ و یشنا

ست  یآمار ش  ،نیبنابرا. ا س  کی به اقدام که یپژوه شد،  کرده یقیتطب یبرر  ،سمت ق نیا در. شود ینم دهید با

  هارائ یخارج و یرانیا یهاپژوهش قسمت دو در خالصه طور به گذشته  یهاپژوهش نیترمهم ازرا  یانهیش یپ

 .کنیمیم
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 های ایرانی. پژوهش1. ۳

.  کرده استتت یشتتناستتبیآستت را نوجوان و کودک ینید اتیادب برجستتته گرانپژوهش از( 1۸۳۸)ی میحک

 و کودک ینید اتی ادب یالگوها  و ی کردهواکاو  را نوجوان و کودک اتی ادب یمبان ( 1۸۳۵)ی کتاب  در ،نیهمچن

 .پرداخته است ینید یشناسبیآس و الگوهاو به بررسی  داده ارائه را نوجوان

  معرض در و ارتباطات و اطالعات کرانیب ستتپهر  در کودکان که کندیم انیب یپژوهشتت  در( 1۸۳۳) باهنر

 هاآن یهایژگیو با متناستتب یمذهب یرستتانامیپ تا میهستتت درصتتدد اگر و هستتتند ینید شتتماریب یهاامیپ

 به  خود کودکان  دی د از دی با  تنها  و ستتتتین ها آن ۀکودکان   یای دن در نهادن گام  جز یاچاره  شتتتود، یزیربرنامه  

 .ستینگر ینید معارف

س  به زین( 1۸۱1)ی محمد ستان  یبرر شده    نوجوانان و کودکان ینید یهادا شر   تا 1۸۳۱ یهاسال  نیب منت

 .است کرده یبررس انیب و زبان تیفیک و پرداخت و ساخت محتوا، نظر از را هاآن و پرداخته 1۸۳۵

شی  در( 1۸۱۲) زارعی ست  معتقد ،داده انجام که پژوه سب  دینی، مفاهیم انتقال شیوۀ  اگر ا  و درک با متنا

 شود.یم منتقل کودکان به موفقیت با مفاهیم این گیرد، انجام سازیبرنامه مناسب هایقالب با کودکان فهم

 های خارجی. پژوهش۲. ۳

  است: توجه جالب بسیار که گرفته صورت حوزه این در زیادی هایپژوهش نیز ایران از خارج در

ستن  سوزان  سی  به( 1۱۱۵) ا   قرن سه  که کندمی بیان او. پردازدمی کودکان ادبیات در مذهبی مباحث برر

  ودکانک ادبیات تمام زیرا رسید؛ می نظر به زاید و گزاف کاری کودکان ادبیات در مذهبی مباحث بررسی  پیش،

  ادبیات در مذهبی مباحث بررستتی به عنوان چهار در و دهدمی ترتیب را پژوهش این او اکنون بود؛ اما مذهبی

 .پردازدمی کودکان

 و فریبر  ویکس، که استتت حستتاستتی بستتیار موضتتوع کودکان به ایمان و دین مفاهیم معرفی چگونگی

  طریق از مفاهیم این ارائۀ چگونگی به پژوهشتتتی، دادنترتیب با هاآن. اندپرداخته آن به( ۲۱1۸) گلداستتتمیت

 به اتادبی این در معنویت و دین چگونه که کندمی بیان مقاله این. پردازندمی تصتتتویری-داستتتتانی هایکتاب

 شود.می کشیده تصویر

 در. شده است   بررسی  (۲۱1۵) 1نکگرازو جان توسط  ایمقاله در آن توسعۀ  چگونگی و کودکان معنویت

  پرورش ستتتمت  به  را ها نگاه  او. کند می ارائه  مذهبی  آموزش چگونگی از کلی چهارچوب  یک  او مقاله،   این
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  وپرورشآموزش کمیستتیون برای او که استتت ایپروژه این. کندمی جلب کودکان مذهبی و جانبۀ معنویهمه

 دهد.می انجام کوئینزلند کاتولیک

 هش. روش پژو۴

 در .استت  گرفته انجام محتوا لیتحل روش با که دیآیم شتمار  به یفیک یهاپژوهش ۀدستت  در پژوهش نیا

 .است باز زین استقرا یبرا راه اما ؛پردازدیم هاکتاب یبررس به یاسیق روش به گرپژوهش جانیا

ستان،  هر از یاخالصه  انیب از پس پژوهش، نیا صو  و سنده ینو نام دا   هر رد ،سپس . کندمی ذکررا  رگریت

کرده و در گام بعد به بررستتی ستتبک، زاویۀ دید،  یبررستتی، پردازتیشتتخصتتعنصتتر مهم  هاداستتتان از کدام

ۀ  پردازد تا خوانندۀ نهفتهای مورد بررسی می های گویا با توجه به دیدگاه چمبرز در داستان طرفداری و شکاف 

 درون اثر را آشکار کند.

 کردیرو استفاده از با هاداده لیوتحلهیتجز و است گرفته صورت یاسناد ۀویش  به یابیداده پژوهش، نیا در

.  است  آن رد مهم هدف ف،یتوص  گرچه، است  ریتفس  از یزانیم ازمندین کرد،یرو نیا. است  یریتفس -یفیتوص 

 . رودیم لیتأو و ریتفس طرف به کردیرو نیا در هافیتوص از یبرخ

  ستتترهگتک پاراگراف، جمله، واژه، آن، در لیتحل واحد که ردیگیم انجام امحتو لیتحل یۀپا بر پژوهش نیا

 .  است داستان کل و جلد ر،یتصو متن، دوگستره، و

 ها براساس نظریة خوانندۀ نهفته درون کتاب ایدن چمبرز. خالصه و تحلیل داستان۵

 ا )نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت(خد جویوجست . در1. ۵

  هیچ اما زند؛می صتتدا را خدا ستتکینه بیبی که دیدمی درخت باالی از روز هر چک،کو ستتنجاب موشتتکا،

شکا  روزی. دهدنمی را جوابش کس صمیم  مو  یببی جواب که بخواهد او از و کند پیدا را خدا برود گرفت ت

  داخ یداکردنپ در توانندمی هاآن که رفت و فکر کرد خرس و پروانه کوه، سراغ  کار این بدهد. برای را سکینه 

شید  کهاین تا. کردند راهنمایی را او کدام هر کنند. کمک او به ست  الزم گفت، او به خور دا  دنبال خ قدراین نی

 بیبی. وست ت نگران حسابی  بیبی که برگرد خانه به سریع  گفت او به کنی.می پیدا را او بروی جا هربگردی، 

 و رفتگ بغل در را موشتتکا بی،بی. بود تعریف کرده برایش را چیز همه جنگل حیوانات از یکی. بود او منتظر

فت. بی     برای خدا گ هایی از  فت: او چیز ها  بعضتتتی بی گ ید؛  تواننمی را چیز ثل  د  ولی محبت؛  عشتتتق، م

  اگر گفت او. خداست هاینشانه از پر دنیا جای همه اما دید؛ تواننمی هم را خدا. دید توانمی را هایشاننشانه

 .ینیبب دل چشم با را او توانیحتماً می است، آفریده چیز را همه که خدایی باشی؛ داشته دوست لیخی را خدا

 کیست؟ در جست و جوی خداخواننده نهفته داستان 
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 وجوی خدادر جستسبک در داستان  .1. 1. ۵

ست و شخصیت      ستان در محیط جنگل ا شکل    های آن را هم حیوانات و عناصر طبیعی مکان وقوع این دا

صیت   دهند. انتخاب اینمی شخ ستان    گونه  سازی، در دا ضا شم می ها و ف خورد. بنابراین،  های کودک زیاد به چ

شان     ستان وجود دارد، ن صری که در دا صاویر به  نوع عنا ست که ت کاررفته در پیوند با دنیای کودکی  دهندۀ این ا

صیت      شخ ست. کودکان از  شیای بی   ا شی به ا ضای خلق میجان و حیوانات لذت بخ ده با ش برند بنابراین، ف

 تخیالت کودکانه سازگار است.

به           به این بزرگی،  یای  بی و درخت کاجش، هیچ کس را   جز بیموشتتتکا ستتتنجاب کوچک و تنهایی بود. در دن

وقع دانست که تا آن مزند. فقط این را میقدر صدایش میبی ایندانست این خدا کیست که بیشناخت. موشکا نمینمی

 «من آمدم! منم خدا!»بی بکوبد و بگوید: کسی نیامده بود به در خانۀ بی

ط خودی فقرود و بیبی! البد به خاطر پیری استتتت که به دنبال خدا نمی        طفلکی بی» موشتتتکا با خود فکر کرد:  

 (.۵-۱: 1۸۳۵)ژوبرت، «) خودی...زند، بیصدایش می

 

ست. جمالت کوتاه به کار رفته      ساده ا ستان  سادگی آن زبان دا شده   اند و در انتخاب کلمات به  ها توجه 

ست و مخاطب به       ستان، روشن، منظم و آرام ا ست. لحن و صدای دا گیرد. نوع ارتباط  راحتی با آن ارتباط میا

شده است. همۀ این موارد سبکی دلنشین را برای      اش صمیمی و کنترل ایجادشده میان نویسنده و خوانندۀ نهفته  

 شود.ده است و سبب همراهی مخاطب میداستان ایجاد کر

 وجوی خدادر جست. زاویة دید در داستان ۲. 1. ۵

ستان را دانای کل نامحدود روایت می  شراف کامل دارد. این راوی بر روی     این دا ستان ا کند. او بر روند دا

 شخصیت موشکا، تمرکز زیادی دارد.

،  گوید. از طرفی دیگراندیشد و سخن می  میاین راوی حیوانی است که شخصیت انسانی گرفته است. او       

توان گفت که او در حکم شتتخصتتیت کودک داستتتان استتت. نگاه او به جهان    بی ستتکینه میدر قیاس با بی

های داستتتان قابل  های موشتتکا از شتتخصتتیتپیرامونش، کودکانه استتت. این مطلب با نگاهی بر نوع پرستتش

سمت     ست؛ اما در برخی ق شخیص ا صیت       شود ها دیده میت شخ سایر  صحبت  سخ به    که  ستان در پا های دا

 ساالنه دارد:موشکا، نگاهی بزر 

 «شناسی؟مگر تو هم او را می»موشکا ترسش را فراموش کرد و با تعجب سؤال کرد: 

سم! به لطف اوست که این    البته که می»خرس پاسخ داد:   ست، قوی قدر قوی هستم. او از من هم قوی شنا ین ترتر ا
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 (1۵: 1۸۳۵)ژوبرت، « است. محال است اشتباه کنی موجود عالم

 .«بی! حتماً کسی به مهمی خدا فرصت ندارد به پیرزنی مثل او توجه کند!بیچاره بی»موشکا آهی کشید و گفت: 

کند. این گل کوچک را ببین. خدا آن را هم فراموش طور نیست! خدا به همه توجه میاصالً این»پروانه اعتراض کرد: 

 (1۲)همان: « ترین موجود عالم است!. خدا مهربانکندنمی

رسد این شیوه باعث شده تا راوی با پرگویی جایی برای مشارکت در عمل روایت باقی نگذارد.      به نظر می

سخ    شکا برای پا ست و    در واقع، باید گفت دلیل برتری برخی از راهنمایان مو شخص نی سش او، م  گویی به پر

شود؛ برای مثال، شخصیت پروانه به چه دلیل از     ه میان مخاطب و داستان می این مسأله سبب گسست و فاصل     

 داند؟موشکا برتر است و پاسخ پرسش او را می

شخص می  سمت   با اندکی تأمل م صله می   شود که راوی در برخی ق ستان فا گیرد و از بیرون به آن ها از دا

که   شودگر است و در طول داستان دیده میپرسش ای فعال ونگرد. این زاویۀ دید، به ندرت در پی خوانندهمی

 شود. گری گاهی حتی سرکوب نیز میاین پرسش

  جوی خداودر جست. طرفداری در داستان ۳. 1. ۵

کردن پرسش موشکا در مورد خداوند، ماهیت متفاوت کودکی را پذیرفته    در این داستان، نویسنده با مطرح  

سخ     شیوه پا ست؛ اما  دهد که خودش برخی ای موشکا، به مخاطب کودک این اجازه را نمی هگویی به پرسش ا

گو دیده گر و پاستتخمطالب را کشتتف کند. در واقع، همراهی صتتمیمی و نزدیک میان دو شتتخصتتیت پرستتش

ر که دنبودن دلیل برتری راهنمایان موشتتکا در داستتتان استتت؛ اینشتتود. شتتاید این نیز به دلیل مشتتخصنمی

ستان، موشک   سر  دانند، اندکی دور از ذهن است و  جز خودش پاسخ آن را می ا پرسشی دارد که همه به  تاسر دا

 کند.  مخاطب را سردرگم می

سخ داد:    ست که این بال     البته که می»پروانه پا سم! او ست شنا  «های زیبا را به من داده؛ اما او از من خیلی زیباتر ا

 (.1۱: 1۸۳۵)ژوبرت، 

صدای کلفتش جواب داد :   ست که مرا این     البته که می»کوه با  سم! او شته. می شنا اش  توانی او را از بزرگیجا گذا

 (.۳)همان: « ترین موجود عالم است. ممکن نیست اشتباه کنی!تر است. بزر بشناسی. خدا از من خیلی بزر 

شان  سمت   این جمالت ن ست که در ق ستان مخاطب حق ندارد دیدگاهی متفاوت ب دهنده این ا ا  هایی از دا

دلی و درک مخاطب بسیار دارای اهمیت است. اگر  نویسنده داشته باشد. در نگارش داستان دینی، همراهی، هم

 نویسنده با مخاطب خود همراه شود، به طور قطع موفقیت بیشتری را در اثبات دیدگاه خود خواهد داشت.  

 وجوی خدادر جستهای گویا در داستان . شکاف۴. 1. ۵
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شود. این آغاز ناگهانی نیست و با مقدمه است. ساختار داستان خیلی معمولی و      آغاز میداستان با توصیف   

ها رود. جاهای خالی که مخاطب کودک با آگاهی خود آنهای گوناگون از آن نمیساده است و امکان برداشت

ستان به چشم نمی  را تکمیل کند، به سخ بی بندی نیز نحوۀ خورد که در این پایانجز در پایان دا سکینه به  بپا ی 

 یابد:موشکا، نوعی ابهام دارد و جای تأمل را باقی گذاشته است. داستان به این شکل پایان می

بله، و خیلی چیزهای دیگر. همیشه یادت باشد، اگر خدا را خیلی دوست داشته باشی؛ »پیرزن سری تکان داد و گفت: 

 «و را با چشم دل ببینی.توانی اها را آفریده، حتماً میخدایی که همه این

 «با چشم دل...»سنجاب آهسته تکرار کرد: 

 (.۲۲: 1۸۳۵اما حرفش را ادامه نداد، چون دیگر خوابش برده بود )ژوبرت، 

ا  گذارد؛ امبندی و بازگذاشتتتن آن، برای مخاطب کودک جای مشتتارکت و تفکر باقی می این شتتیوۀ پایان

 لموس و دور از ذهن است.برای مخاطب کودک قدری نام« چشم دل»ترکیب 

 )نویسنده: هولی بی، تصویرگر: کیم هوارد( 1؟کندخدا کجا زندگی می. ۲. ۵

ستان  این کوچولوی دخترهوپ،  ست  دا سؤال  ا سیدن که  ست  عالقۀ ترینمهم پر   هایسؤال  همواره او. او

  از گرفت و شتتکل او ذهن در جدید ستتؤالی روزی پرستتد.اطرافیانش می از را هاآن که دارد ذهن در بستتیاری

سید  سخ  مادر کند؟می زندگی کجا خدا مادرش پر شت؛  خدا گفت، در پا سمان  باالی در جایی در به   زندگی آ

  برای .تا پاسخ سؤالش را پیدا کند کرد شروع پس. بود نشنیده کلمه این دربارۀ چیزی هوپ زمان آن تا. کندمی

  زندگی آستتمان در چون پرنده کردمی فکر هوپ. دوستتتش بود، رفت که کوچکی پرندۀ ستتراغ ابتدا کار این

سیار  آسمان  نیز در پاسخ به پرسش او گفت،   پرنده. است  دیده را خدا حتماً کند،می   باید دو خداون زیباست  ب

  سپ. کندمی زندگی رودخانه داخل و او با خدا داشت  عقیده نیز او رفت. قورباغه سراغ  سپس، . باشد  جاهمین

  از هوپ نهایت، در. کنممی زندگی من که استتت آبی همین در خداوند گفت او به نیز ماهی و رفت ماهی نزد

ستانش  شکر   دو سیار  مادربزر  او. رفت مادربزرگش سراغ  و کردت شت  پاکی قلب و خردمند بود ب   هوپ .دا

ده  فریآ خداوند را چیز همه که دانیمی تو گفت: او پاسخ  در مادربزر . پرسید  را سؤاالتش  زود و کرد شروع 

ست؛  شم  با که هاییآن چه ا ست  جا همه خداوند .شوند نمی دیده که هاآن چه و شوند می دیده چ   رؤیا و ه

.  ماست از کدام هر و درون چیز هر درون خداوند. است  ایساده  کار گردی،می خدا دنبال تو که زمانی. نیست 

شه  خداوند ست.   مراقب همی شکل  دچار که زمانی تا دهدمی توانایی ما به اوما  او. دهیم ادامه باز هم شدیم،  م
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  ازرازونی خدا با آن در و دهی اختصاص  را زمانی باید روز هر پس. یابیم دست  حقیقت به تا ماست  با همواره

سیار  هوپ. کنی شحال  ب ست  و شد  خو  او به مادربزر . دهد انجام تواندمی طورچه را کار این که بداند خوا

ست  که آموخت سیار  این کار. بگویی سخن  خدا با دلت ته از کافی ست  ساده  ب  ا،آرزوه مورد در خداوند به. ا

 موارهه تا بخواه او از و کن تشکر  او از داده تو به که هایینعمت همه بابت سپس،  و بگو رؤیاهایت و هاترس

  از. دش  شاد  ربسیا  هوپ. کن تشکر  فرستد، می برایت خداوند هر روز که هاییکمک همۀ از و باشد  تو نگهبان

  را داخ حضور  راه در. گرفته است  را سؤاالتش  که پاسخ  کردمی احساس  راه در رفت. و کرد تشکر  مادربزر 

ست  را چشمانش  هنگامشب . دیدمی کس همه در و جا در همه  داده او به خداوند که چیزهایی تمام بابت و ب

 و اشتگذ پایش جلو راه این در خداوند که دوستانی برای. انگیزهیجان روز این برای ژهویبه کرد، تشکر  او از

 .دارد دوست را او قدرچه خداوند که نکند فراموش گاههیچ و کند کمک او به فردا تا خواست او از

 ، کیست؟خدا کجا زندگی می کند؟خواننده نهفته داستان 

 کند؟خدا کجا زندگی می. سبک در داستان 1. ۲. ۵

داستتتتان حکایت از فضتتتای کودکانه آن دارد. بارزترین ویژگی آن،  حضتتتور عناصتتتر بستتتیاری در این 

های دختر کوچولوی این داستتتان استتت که آن را هم متن و هم تصتتویر به ما نشتتان وجوش و شتتیطنتجنب

شان   می ستان، محیط زندگی کودک و در نهایت، مادربزر  هوپ، همه ن دهندۀ  دهند. معرفی مادر، خانواده، دو

ست که این د  ستان، در تقویت این         این ا سادۀ دا ست؛ عالوه بر این، زبان  ستان با دنیای کودکان در ارتباط ا ا

صیت     ویژگی به مخاطب یاری می شخ ساند.  ستان نیز از نمونه   ر شی به حیوانات این دا ضای بخ   های دیگر ف

 کودکانۀ ایجاد شده در داستان است.
This is Hope. She’s a lot like you. She loves her puppy and the color blue. She likes to laugh 

and play and sing, But asking questions is her favorite thing.(Bea,1997) 
  

سیار دوست دارد. هوپ، دوست دارد           شبیه توست. او سگ کوچکش و رنگ آبی را ب او هوپ است. هوپ خیلی 

 هترین سرگرمی اوست.پرسیدن ببخندد، بازی کند و آواز بخواند؛ اما سؤال

های داستتتان در استتت. ستتایر شتتخصتتیتاند. در انتخاب کلمات این ستتادگی مد نظر بوده ها ستتادهجمله

سهیم بوده  به ستانی کودکانه  شین و   وجودآوردن دا سبکی دلن اند و در نهایت، باید گفت که مجموع این عوامل 

شتود. ارتباط نویستنده با   با داستتان می  صتدایی روشتن و آرام را رقم زده استت که موجب همراهی مخاطب   

 اش صمیمی و کنترل شده است.خوانندۀ کودک نهفته

 کند؟خدا کجا زندگی میدید در داستان . زاویة ۲. ۲. ۵
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ها و وقایع  شتتود که به حاالت درونی شتتخصتتیت این داستتتان با زاویۀ دید دانای کل نامحدود روایت می

 یشترین تمرکز را بر شخصیت هوپ دارد.داستان آگاه است. این زاویۀ دید، ب

این دانای کل نامحدود نگاهی کامالً کودکانه به جهان پیرامون دارد. این نگاه در ستترتاستتر داستتتان حاکم   

دهد که  هایی به مخاطب خود اجازه میکردن پرسش است. کانون توجه روایت داستان کودک است و با مطرح   

. نویسنده با قراردادن این کودک در مرکز داستان، هر چیزی را با گذر    خودش را ببیند و در داستان سهیم شود   

نهان در تواند نویسندۀ پ است. از طرفی دیگر نیز مخاطب کودک، با این شیوه می   از هستی او به تصویر کشیده   

رود و در های داستان پیش می گام با شخصیت  بهاثر را کشف کند و با او ارتباط دوستانه برقرار کند. راوی گام  

 گر است.ای فعال و پرسشپی خواننده
Now Hope hadn’t heard about Heaven before, But she knew that she wanted to learn a lot 

more. So she went to the meadow to have a few words With sweet Mrs.peep, her favorite bird 

(Bea,1997). 

خواهد خیلی بیشتر بداند. بنابراین، راهی رد بهشت نشنیده بود؛ اما او حاال فهمیده که میهوپ تا کنون چیزی در مو

  اش، داشته باشد.چمنزار شد تا صحبت کوتاهی با دوستش آقای پیپ، پرندۀ مورد عالقه

 کند؟خدا کجا زندگی می. طرفداری در داستان ۳. ۲. ۵
این داستان،   الیبههای کودکی و دنیای کودکانه دارد. در النویسنده این داستان نگاه بسیار دقیقی به شیطنت

صیت     صو سنده به خ شاره می ها و ویژگینوی شناخته ها را به عنوان ویژگیکند و آنهای کودک ا شدۀ او  های 

پذیرفته است. این پذیرش از سوی سایر افرادی که با هوپ در ارتباط هستند نیز وجود دارد و کامأل احساس       

سته   شود.  می سنده توان سیار صمیمانه   نوی ستان   است ارتباط ب ای با مخاطب کودک خود ایجاد کند. در خالل دا

سش  شارکت خواننده را در متن فراهم می هایی را مطرح میهوپ، پر آورد. او به کودکان ایمان  کند که زمینۀ م

ای  ده در این داستتتتان به گونه   دهد برخی از مطالب را خودشتتتان دریابند. نویستتتن       ها اجازه می  ندارد و به آ 

هایشان دربارۀ خدا و حتی سایر مسائل چگونه عمل     آموزد که برای پاسخ به پرسش  غیرمستقیم به کودکان می 

 کنند و راهنمای او هستند.های داستان نیز همراه کودک هستند، او را درک میکنند. سایر شخصیت

 خاطب خویش است.دهندۀ درک درست نویسنده از مها نشاناین ویژگی

 
Does God live in Heaven, or down by the stream? Does God live in the water, or is God a 

Dream? Tell me where does God live- I really must know. Oh please, won’t you tell me, my sweet 

Grandma Rose? (Bea, 1997) 
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در زمین همراه رودها؟ خداوند در آب است یا یک رؤیاست؟ لطفا به من بگو    کند یاخداوند در بهشت زندگی می 

 کند، چون من واقعاً باید بدانم. لطفاً به من بگو مادر بزر  رز عزیزم.که خداوند کجا زندگی می

سنده برای مطرح  ها  نگرد. پرسش کردن شناخت خداوند، در کالبد کودک رفته و مسائل را از دید او می  نوی

سنده با خواننده نهفته    کودکانه مطرح میکامالً سنده در مقابل     اش دیده میشوند و همراهی کامل نوی شود. نوی

 دهد.ها را میها سرتا پا گوش است و از طریق مادربزر  پاسخ آناین پرسش

 کند؟خدا کجا زندگی میهای گویا در داستان . شکاف۴. ۲. ۵

ها عالوه بر  استتت. این پرستتشهای هوپ را مطرح کردهپرستتش هایی ازنویستتنده در این داستتتان، نمونه

شارکت فعال مخاطب را فراهم می           صلی آن، زمینۀ م شخصیت ا ستان و  ضای دا آورد؛ عالوه بر این، ساخت ف

 است. ها در داستان نیامده پاسخی برای برخی از این پرسش

 
Where does the sun go? Why does it rain? Why don’t snowflakes all look the same? There 

were so many things hope wanted to know, such as how many colors are in the rainbow? (Bea, 

1997). 
 

های زیادی دارد های برف یک اندازه نیستند؟ هوپ پرسش  بارد؟ چرا تمام دانهرود؟ چرا باران میخورشید کجا می 

 که رنگین کمان چند رنگ دارد؟را بداند. مانند اینها نخواهد پاسخ آکه می

سش مطرح ستان ایجاد کرده    کردن این پر شکاف در دا سش   ها، نوعی  ست؛ پر هایی که ذهن مخاطب را  ا

آید؛ بلکه این مخاطب است که باید پاسخ    ها در هیچ جای داستان نمی هایی که پاسخ آن کند. پرسش درگیر می

ساس             ها را دریابد و این جاهآن شی که ا س ست؛ پر سش ا ستان نیز یک پر ای خالی متن را پر کند. عنوان دا

ست؛ عالوه بر این، در انتخاب نام  شکل  ستان نیز هدفی نهفته         « هوپ»گرفتن آن ا صلی دا صیت ا شخ برای 

کند که این عنوان با هدف نهایی داستان در  دست پیدا می « امید»است. هوپ بعد از شناخت خداوند به نوعی   

ست؛ اما از همان آغاز پرسش      ارت ستان با مقدمه ا شروع دا ست.  هایی را تا انتهای  های هوپ آمده که ابهامباط ا

ستان به وجود می  ست هوپ از خداوند بابت این      دا ست؛ اما درخوا شخص ا ستان نیز م که از او آورد. پایان دا

ند، زمین           می به او کمک ک که فردا پیش رو دارد  هایی  کار تا برای  هد  یان  خوا پا ندی ،  های دیگری را برای   ب

 کند.مخاطب ایجاد می
Please help me tomorrow in all that I do, And don’t forget, God, how much I love you.( 

Bea,1997) 

 
 قدر تو را دوست دارم.گاه فراموش نکن که من چهخدای من، لطفاً برای کارهای فردا به من کمک کن و هیچ
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   ند؟کخدا کجا زندگی میو  وجوی خدادر جستهای تطبیقی خوانندۀ  نهفته در داستان . بررسی۳. ۵

 . بررسی تطبیقی سبک1. ۳. ۵

ستان، روشن می     سۀ دو دا شد،      با مقای صویرهایی که در ارتباط با دنیای کودکانه با شود که هر دو در خلق ت

ست؛ اما در   اند؛ به عبارتی دیگر، عناصر موجود در هر دو د موفق عمل کرده ستان در ارتباط با دنیای کودکی ا ا

سان  ست که        این میان یک تفاوت بنیادین وجود دارد و آن تفاوت حیوان و ان ستان ا صیت این دو دا شخ بودن 

شت       سرنو سیار  شف خوانندۀ نهفتۀ درون اثر، ب شده   برای ک ستان           ساز  صلی دا صیت ا شخ شکا  ست. مو ر دا
اند. برای پاسخ به چنین پرسشی که در ارتباط با مایان او نیز حیوان، یک حیوان است و راهن وجوی خداجست 

شن        سیر رو ست، قرارگرفتن یک کودک م سانی ا شان     فطرت ان شف خوانندۀ نهفتۀ درون اثر ن تری را برای ک

ستان، راحت می سانی کند تا یک شخصیت        تواند خود را جایتر میدهد. کودک مخاطب دا گزین شخصیت ان

تواند خود را در قالب کودک داستان ببیند و با او همراه   ، میکند؟خدا کجا زندگی میداستان  حیوانی. مخاطب 

های داستان است  مانند سایر حیوانات و شخصیتجوی خدا، ودر جستشود؛ اما شخصیت موشکا در داستان 

سردرگم می    ستان،  ص      و کودک مخاطب برای یافتن خویش درون دا صیت ا شخ س شود. بنابراین، اگر  ان  لی ان

 کند.تری پیدا میها در کنار او قرار گیرند، داستان فضای ملموسباشد و سایر شخصیت

 . بررسی تطبیقی زاویة دید۲. ۳. ۵

ه آگا داستان عیوقا تمام و هاتیشخص یدرون حاالت به او. کندیم تیروا نامحدود کل یدانا را داستان دو هر

اوت جا نیز تف؛ اما در ایناندشده تیروا وهیش کی به دو هر و ستین داستان دو در یتفاوت منظر نیا از. است

یک حیوان  جوی خداودر جستکند. موشکا در داستان ها، بارزتر جلوه میحیوان و انسان بودن شخصیت

؟ است که خودش انسان است؛ اما با خدا کجا زندگی می کنداست. در مقابل، هوپ شخصیت اصلی داستان 

کند تر با آن ارتباط برقرار میگوید. واضح است که خوانندۀ نهفتۀ درون داستان هوپ، راحتیحیوانات سخن م

گزین شخصیت موشکا کند و از دید او به وقایع بنگرد. از طرفی دیگر، نگاه تا مخاطبی که باید خود را جای

 جوی خداودر جستداستان  در تمام داستان جریان دارد؛ اما در خدا کجا زندگی می کند؟کودکانه در داستان 

تر برای مخاطب جذاب خدا کجا زندگی می کند؟شود. باید گفت که داستان ساالنه میاین نگاه، گاهی بزر 

 خدا جویودر جستگردد و از این بابت نسبت به داستان گر میای فعال و پرسشاست و به دنبال خواننده
 است.  تر عمل کردهموفق

 قی طرفداری. بررسی تطبی۳. ۳. ۵
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شیطنت     شده،  ستان یاد شده     در دو دا شیده  صویر ک سبت        های کودکی به ت شخصیت هوپ، به ن ست؛ اما  ا

ستان           سنده در دا شکا، نمود زیباتری از یک کودک و خوانندۀ نهفتۀ درون آن دارد. بنابراین، نوی صیت مو شخ

استتتت و آن را باور دارد.  ته  به طرز آشتتتکارتری ماهیت متفاوت کودکی را پذیرف        کند؟ خدا کجا زندگی می   

دهد تا مفستتر و ارزیاب متن باشتتد،   جوش هوپ، به کودک مخاطب اجازه میوشتتخصتتیت فعال و پرجنب 

به طور منطقی دلیل پرسش هوپ از پرنده، ماهی و قورباغه مشخص     خودش بکاود و بیندیشد. در این داستان  

ست.  ست و با او همراه می    ا ست ا شان می شود.  او با مخاطب خود دو صیت   این ویژگی ن شخ های  دهد که 

شخصیت      ستان در کنار  سانی این دا شخصیت  های حیوانی قرار گرفتهان سان  اند. در واقع،  صلی ان د؛ اما  انهای ا

وجوی در جستتتشتتوند، در حالی که در داستتتان کالم میبرای خلق دنیایی کودکانه و خالقانه با حیوانات هم
س      خدا صلی نیز حیوان ا صیت ا شخ ست؛ اما وجه       ،  شخص ا شکا نیز از دیگر حیوانات م سش مو ت. دلیل پر

 ها تا پایان داستان نامشخص مانده است.برتری آن

 های گویا. بررسی تطبیقی شکاف۴. ۳. ۵

ستان، درمی  شیوۀ آغاز و پایان با نگاهی به هر دو دا شابه عمل    یابیم که هر دو در  ستان تا حدودی م بندی دا

کجا   خداهای دیگر فراهم است؛ اما در اصل، داستان    بندیهر دو داستان نیز زمینه برای پایان اند. در پایان کرده

؛  کندهای فراوان بدون پاستتخ، ذهن مخاطب خود را بیشتتتر درگیر میکردن پرستتشبا مطرح زندگی می کند؟

تری  و عمیق ترگویی حیوانات، پردازش جالبها از ستتوی هوپ، و پاستتخکردن پرستتشعالوه بر این، مطرح

 دارد.

 )نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت( خدا های. کلوچه۴. ۵

کرده   ازیب را طبیعت قدراین بهار، رستتیدن با که خداوندی از تشتتکر برای گیردمی تصتتمیم کوچولو خرس

  چهوکل خدا برای تا دهدپیشنهاد می  او به کالغ. کندمی مشورت  تیغیجوجه و کالغ با. دهد انجام کاری است، 

  کار  مهربانی  کند می فکر کوچولو خرس. خداستتتت  برای هدیه   بهترین مهربانی  گوید، می تیغیجوجه  اما بپزد؛ 

ست  سختی  صمیم . ا شنهاد  به گیردمی ت ها،  لوچهک پختن او بعد از. بپزد کلوچه و برای خدا کند عمل کالغ پی

 با خرس کوچولو در راه. برگردد و جا بگذاردآن خدا برای را هاکلوچه تا شتتودمی تپه باالی راهی کالغ همراه

سو،  سنجاب،  آهو، ست  او از چون و کرد برخورد بلدرچین و کرگدن را  به دهد، کلوچه هاآن به کردند درخوا

شان  هر شتند  خرس کوچولو و کالغ. بود مانده کلوچه دو فقط. داد کلوچه یک کدام صمیم  دا   هک گرفتندمی ت

  سخر. بودند گرسنه  خیلی که کردند برخورد صحرایی  موش چند به ناگهان که بخورند خودشان  را هاکلوچه

شت.    و داد هاآن به را هایشکلوچه کوچولو، ستان  او برای و زد سر  تیغیجوجه به راه در شادمان بازگ   را دا
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 .است راضی او از خدا که بود مطمئن دلش در کوچولو خرس شد. خوشحال بسیار تیغیجوجه. کرد تعریف

 کیست؟ های خداکلوچهخوانندۀ نهفته در داستان 

 های خداکلوچه. سبک در داستان 1. ۴. ۵

ستان به   سنده با      خوبی میشیوۀ بیان و لحن دا شود؛ ارتباطی که نوی ستان  تواند منجر به ارتباط مخاطب با دا

ست. به   کند، ارتباطی کنترلمخاطب خود برقرار می شیوۀ و شده و در یک چهارچوب ا ستان که   جز  رود به دا

شتاب  ست و برای ایجاد ارتباط با مخاطب، زودهنگام عمل می اندکی  ساده بندیکند. جملهزده ا .  نداها کوتاه و 

ز  کند. این تصویرسازی جشود و تصویرهای ساده؛ اما ملموسی را در ذهن ایجاد میداستان با توصیف بیان می  

 در اوایل داستان مناسب است.  

شید روی چمنزار                بهار از راه ر صبح بود و خور شده بود.  شکوفه  سیب پر از  شت، درخت  سط د سیده بود. و

سر از النه     می شد و  شید. خرس کوچولو از خواب بیدار  شگفتی فریاد   درخ اش بیرون آورد. به اطرافش نگاه کرد و با 

طور برای  چه»از خود پرسید:   خرس کوچولو سرش را خاراند و « ای!جا را قشنگ کرده قدر اینوای خدا جان! چه»زد: 

شکر کنم؟   شنگی از خدا ت شادمانی پیش دوستانش جوجه  « این همه ق تیغی و کالغ رفت. دشت را به  خرس کوچولو با 

 (1۸۳۳)ژوبرت، « توانم بکنم؟به نظر شما برای تشکر از خدا چه کار می»ها نشان داد و پرسید: نآ

سمت، به تدریجی  صل به در این ق شکوفه بودن آمدن ف شده  ار و رویش  ست. همچنین، در  ها توجهی ن ا

شان    سمت دیگر ن ستانش جوجه     ق سیلۀ خرس، به دو شت به و ست. کالغ به  دادن د تیغی و کالغ محل ابهام ا

شد و از طرف دیگر، جوجه   خاطر نیروی پرواز خیلی زودتر از خرس می شت را دیده با اً تیغی نیز حتمتواند د

 است.ها خبردار شده س، از رویش شکوفهبا حضور در دشت، مانند خر

اند. این داستتتان به طور  به جز این موارد، عناصتتر موجود در داستتتان، در خلق فضتتایی کودکانه موفق بوده

بخشتتی به حیوانات با تخیالت  گیرد. این جانهای حیوانی شتتکل میکلی در فضتتای جنگل و با شتتخصتتیت 

ست. از آن    سازگار ا صیت ا   کودکانه  شخ ست، باید او را       جا که  ستان یک حیوان )خرس کوچولو( ا صلی دا

شخصیت کودک این داستان در نظر بگیریم. در مجموع، زبان روایت داستان بسیار ساده و مالیم است و سبب  

 شود.ارتباط با مخاطب می

 های خداکلوچه. زاویة دید در داستان ۲. ۴. ۵

ست.    ستان، دانای کل نامحدود ا ست. این        زاویۀ دید در این دا صیت خرس کوچولو ا شخ تمرکز او روی 

های داستتتان همه حیوان  نگرد. این نگاه در تمام داستتتان پایدار استتت. شتتخصتتیتراوی، کودکانه به جهان می

ستند؛ حیوان  سانی گرفته    ه شخصیت ان ست.     هایی که  ستان، کودک ا اند و باید گفت که کانون توجه روایت دا
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شکل م     ستان از ابتدا با پرسش  ست. پس       گیرد. این پرسش زمینه یدا ستان ا شارکت فعال مخاطب در دا ساز م

 گر است.ای فعال و پرسشزاویۀ دید در پی خواننده

 شاد شد،  خرس کوچولو از این دعا خیلی دل«. خدا از تو راضی باشد خرس کوچولو!  »بچه آهو تشکر کرد و گفت:  

 (.1۸۳۳)ژوبرت، « کردم سخت نیست!ر میقدر هم که فکمهربانی آن»آرام خندید و به خود گفت: 

 های خداکلوچه. طرفداری در داستان ۳. ۴. ۵

شیطنت         ست. در رفتارهای او،  صیت یک کودک ا شخ ستان، در حکم  های دنیای  خرس کوچولوی این دا

 شود و ماهیت متفاوت کودکی در آن نمود دارد.می کودکی دیده

بانی مهر»تیغی نگاهی کرد و گفت: ر خیلی ستتختی استتت! به جوجهخرس کوچولو فکر کرد با همه مهربان بودن کا

شد برای بعد. خب؟ این دفعه برای خدا کلوچه می  ست چیزی بگوید،   کالغ خندید. جوجه«. پزمبا تیغی اخم کرد و خوا

 (.1۸۳۳اما نگفت. فقط شانه باال انداخت و رفت )ژوبرت، 

 های خداکلوچههای گویا در داستان . شکاف۴. ۴. ۵

های خدا عنوانی است که سبب    های این داستان، وجود ابهام در نام کتاب است. کلوچه  از بارزترین ویژگی

مقدمه و گونه که در قستتمت ستتبک گفته شتتد، اندکی بیشتتود. شتتروع داستتتان هماناندیشتته در مخاطب می

گذارد. در مجموع، باید گفت  یاید و نقطۀ ابهامی باقی نمیزودهنگام استتت. داستتتان نیز به طور کامل پایان می

دهد. های گوناگونی را به مخاطب نمیجز نام داستتان، ستاختار روایت به شتکلی استت که اجازۀ برداشتت     به

شم نمی        ستان به چ شود، در این دا سیلۀ مخاطب بتواند پر  شکل    جاهای خالی که به و ستان به این  خورد. دا

 یابد:پایان می

اشتتت که برای خدا بپزد؛ اما ته دلش مطمئن بود که خدا از او راضتتی   ای ندخرس کوچولو دیگر کلوچه»

 (.1۸۳۳)ژوبرت، « است

 )نویسنده: هولی بی، تصویرگر: کیم هوارد( 1خدایا، از تو ممنونم. ۵. ۵

خیزد، خداوند را بابت      ای با خداستتتت. او از هنگامی که از خواب برمی    وگوی دختربچه داستتتتان، گفت  

شکر می هایی که به او دانعمت ستن از خواب و آغاز روزی جدید، خانه و جایی که   ده،  کند. او به خاطر برخا

کند و  شتتتود و پیش از غذا دعا می  ای که هر روز با خانواده دور آن جمع می   کند، میز آشتتتپزخانه   زندگی می 

سه که او را پیش معلمان فوخ مینی سپاس می اش میالعادهبوس زرد مدر ین  او بابت بهترگوید. برد، خداوند را 

ست، برادر، تاب درختی  سایه  دو شکر     مهربان، پدر، مادر، مادربزر ، پدربزر  و الک، هم شتش از خداوند ت پ

                                                           
Thank you, God 1 
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گوید. بابت پتوی گرم و نرم و    خوابد، ستتتپاس می  کند. در نهایت، او خداوند را بابت تختی که در آن می        می

 تا زمانی که فردا از راه برسد.   خوابدگیرد. او میرؤیاهایی که تمام شب او را فرامی

 کیست؟ خدایا از تو ممنونمخوانندۀ نهفته در داستان 

 خدایا از تو ممنونم. سبک در داستان 1. ۵. ۵

سریع با           از بارزترین ویژگی ست که منجر به ارتباطی  صمیمی آن ا ساده، مالیم و  ستان، زبان  های این دا

شتتده و دقیق استتت.   انندۀ نهفته داستتتان، بستتیار کنترل شتتود. این صتتمیمیت با مخاطب، یا خو مخاطب می

استتتت؛ عالوه بر این، ها کوتاه و ستتتاده استتتت و در انتخاب کلمات دقت زیادی صتتتورت گرفته بندیجمله

تصویرهای ایجادشده در متن جالب توجه است. شیوۀ روایت داستان به شکلی است که همۀ جزئیات زندگی         

ستقیم به    صورت غیرم شخصیت کودک و نیز       مخاطب معرفی میدختربچه به  شتر ابعاد  شود. با این وجود، بی

شتتود. این شتتیوۀ معرفی و غیرمستتتقیم بودن آن ستتبب اندیشتته در   جزئیات زندگی او برای مخاطب بیان می

کند. موضتتوع داستتتان جدید نیستتت؛ اما شتتیوۀ بیان و نحوۀ    شتتود و ذهن او را با متن درگیر میمخاطب می

 کند.ر نوآورانه و درگیرکننده است و مخاطب را با خود همراه میپردازش آن بسیا
There’s someone else I’m thankful for, Miss Judy lives next door. She’s always got a smile for 

me, And gingersnaps glore! (Bea, 2003) 

سگزارم.    سپا شه به من      خانم  چیز دیگری هم وجود دارد که من به خاطر آن از تو  ست. او همی سایۀ ما جودی هم

 .آوردزند و کلی شیرینی زنجبیلی برایم میلبخند می

 خدایا از تو ممنونم. زاویة دید در داستان ۲. ۵. ۵

ستان با دیدگاه تک  شاخه این دا ست، روایت می  گویی بیرونی که از  شخص ا   شود. از این های دیدگاه اول 

ستان کودکانه،    ستان و یک            به شیوه برای روایت یک دا صلی دا صیت ا شخ ست. راوی،  شده ا ستفاده  خوبی ا

کودک است. این راوی نگاهی کامالً کودکانه به جهان پیرامونش دارد. در سرتاسر داستان، این نگاه پابرجاست.  

ست. این زاویۀ دید به    ستان، کودک ا دهد که در عمل  خوبی به مخاطب این امکان را میکانون توجه روایت دا

صیت        روایت شخ سیار نزدیکی با حوادث و  شارکت کند. راوی ارتباط ب ستان دارد. خودش یکی از   م های دا

ای  نگرد. باید گفت که این دیدگاه نقل روایت، در پی خوانندههاست و از درون داستان به وقایع می  شخصیت  

ستتتان به وجود خوبی زمینۀ مشتتارکت فعال مخاطب را در فرآیند خوانش داگر استتت که بهفعال و پرستتش

 آورد.می

Thanks for our kitchen table, We always gather there, To start the day with breakfast, And an 

early morning prayer (Bea, 2003). 
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شتتویم تا روزمان را با خوردن صتتبحانه و مان، ستتپاستتگزارم. ما هر روز دور آن جمع میاز تو بابت میز آشتتپزخانه

 دعای صبحگاهی در کنار هم شروع کنیم. خواندن

 خدایا از تو ممنونم. طرفداری در داستان ۳. ۵. ۵

ستان به ویژگی  سته شده   در این دا خوبی ما  است. تصاویر مکمل متن، به  های دوران کودکی با احترام نگری

ی ترسیم  خوبدکی بههای دوران کوکنند. در این داستان شیطنتها آشنا میرا با فضای داستان و کنش شخصیت

کند. نویستتندۀ این  خوبی فهمیده و آن را درک میشتتده استتت. نویستتنده ماهیت متفاوت دوران کودکی را به 

دهد که بسیاری از مطالب را خودشان از داستان دریابند و بفهمند؛  داند و اجازه میداستان، کودکان را مفسر می

شده تا بی  شد و تصمیم  عالوه بر این، به مخاطب اجازه داده  ها، به دلیل گیری کند. باید گفت که این ویژگیندی

استتت. در روند داستتتان   نوع دیدگاه نقل روایت این داستتتان استتت که این امکان را برای مخاطب ایجاد کرده

 ای با کودک دارند.دالنههای داستان درک همخوبی شاهد هستیم که سایر شخصیتبه

Thank you, God, for Daddy, He’s big and tall and strong .He tickles me and makes me laugh, 

And keeps me safe from harm (Bea, 2003). 
خنداند و از دهد و میپدرم مرا قلقلک می خدای من، به خاطر پدرم از تو ممنونم. او بزر ، قدبلند و قوی استتت. 

 کند.ها مراقبت میمن در برابر آسیب

 خدایا از تو ممنونمای گویا در داستان ه. شکاف۴. ۵. ۵

ستان            ست و این مورد بر جذابیت دا سیار ا شود، ب سیلۀ مخاطب پر  ستان که باید به و جاهای خالی این دا

های داستان است که در خالل داستان هیچ     افزوده است. اولین ابهام، نام شخصیت اصلی و نام سایر شخصیت       

شاره  شده  نای به آا ست؛ عالو ها ن ست و آن     ا ستان خیلی اندک ا صیف در این دا چه مخاطب از  ه بر این، تو

ستان درمی   ضای دا ستان       ف سب این دا سنده با کمک انتخاب زاویۀ دید منا ستقیم نوی یابد، از طریق معرفی غیرم

 ها بر عهدۀ مخاطب است.هایی برجای گذاشته است که کشف آناست. در واقع، نویسنده ابهام

 شود:آغاز می داستان به این شکل
When I Wake up each morning, The firs thing that I say, Is thank you God, for everything, 

And for this brand new day (Bea, 2003). 
گویم: خدای من، از تو ممنونم؛ به خاطر همه چیز و به شتتوم، این جمله را میهر روز صتتبح که از خواب بیدار می

 ای.ین روز جدیدی که به من هدیه دادهچنخاطر این

دهد.  چینی و بدون ابهام استتت؛ اما یک پرستتش را از ابتدا در ذهن مخاطب شتتکل می  این آغاز با مقدمه

که ما بابت چه چیزهایی باید از خداوند تشکر کنیم؟ و در حقیقت، یادآوری این نکته که همه چیز ما هدیه  این

 ن شکرگزار باشیم.از جانب خداست و باید به خاطر آ
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 گونه است:بندی داستان نیز اینپایان
Tonight I’ll count my blessings, I’m thankful for each one. Then close my eyes and go to sleep, 

Until tomorrow comes.(Bea, 2003) 

بندم و ونم. پس چشتتتمانم را میها از تو ممنهایم را بشتتتمارم. بابت هر کدام از آنتوانم تعداد خمیازهامشتتتب می

 که فردا از راه برسد.خوابم تا این می

 آورد. های دیگری را برای مخاطب فراهم میبندیزمینۀ پایان« فردا»کردن واژۀ مطرح

 آورد ودر مجموع این داستان، به دلیل شیوۀ خاص روایت آن، زمینۀ مشارکت بسیار مخاطب را فراهم می    

 ها را برطرف کند و در متن حضور یابد.د که مخاطب خودش باید آنهای زیادی دارابهام

 خدایا از تو ممنونمو  های خداکلوچههای . بررسی تطبیقی خوانندۀ نهفته در داستان۶. ۵

 . بررسی تطبیقی سبک1. ۶. ۵

ضای کودکانه موفق عمل کرده    ستان در ایجاد ف سادۀ جمالت و کلمه هر دو دا ستا اند. انتخاب  ن نیز  های دا

کند. انتخاب مجدد حیوانات از جانب ژوبرت، باز هم باعث شتتده استتت تا پیام و مفهوم   این ادعا را تأیید می

تری بیان شتتود و ستتبب   ، به نحو زیباتر و جذابخدایا از تو ممنونمدینی شتتکرگزاری نتواند مانند داستتتان  

استان   اش در دی نویسنده با خوانندۀ نهفته گیرهمراهی بیشتر مخاطب در فرآیند خوانش شود. در واقع، ارتباط  

سریع  خدایا از تو ممنونم ستان        تر و موفقخیلی  شباهت دارند؛ اما دا ستان در آغاز خود به هم  ست. دو دا تر ا

 است.تر عمل کرده در این مورد موفق خدایا از تو ممنونم
When I Wake up each morning, The firs thing that I say, Is thank you God, for everything, 

And for this brand new day.(Bea, 2003) 

گویم: خدای من، از تو ممنونم به خاطر همه چیز و به شتتوم، این جمله را میهر روز صتتبح که از خواب بیدار می

 ای.چنین روز جدیدی که به من هدیه دادهخاطر این

اچار  آید تا متن نکند؛ بلکه تصویر به کمک آن می پر نمیهای زیاد، ذهن کودک را در این داستان، توصیف  

 نباشد همه چیز را در خود جای دهد. 

 شود:چنین آغاز مینیز اینهای خدا کلوچه
شید روی چمنزار                 صبح بود و خور شده بود.  شکوفه  سیب پر از  شت، درخت  سط د سیده بود. و بهار از راه ر

شد    می شید. خرس کوچولو از خواب بیدار  سر از النه درخ شگفتی فریاد   و  اش بیرون آورد. به اطرافش نگاه کرد و با 

طور برای  چه»خرس کوچولو سرش را خاراند و از خود پرسید:   « ای!جا را قشنگ کرده قدر اینوای خدا جان! چه»زد: 

شکر کنم؟   شنگی از خدا ت شادمانی پیش دوستانش جوجه  « این همه ق را به  دشت تیغی و کالغ رفت. خرس کوچولو با 

 (.1۸۳۳)ژوبرت، « توانم بکنم؟به نظر شما برای تشکر از خدا چه کار می»ها نشان داد و پرسید: نآ
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 . بررسی تطبیقی زاویة دید۲. ۶. ۵

 از داستان تیروا یبرا ممنونم تو از ایخدا در اما ؛کندیم تیروا نامحدود کل یدانا را خدا یهاکلوچه داستان

 خوانندگان یبرا را یتیموقع ،یرونیب ییگوتک دگاهید از استفاده. شودیم استفاده تیارو نقل در یدیجد ۀویش

  .شوند همراه او با و نندیبب داستان تیشخص یهاتیروا نیگزیجا را خود که آوردیم فراهم داستان کودک

مشخص  راحتیتن، به، سبب شده است تا خوانندۀ نهفتۀ درون مخدایا از تو ممنونماین انتخاب نیک در داستان 

چون او تواند خود را در قالب این شخصیت ببیند، با او همراه شود و همشود. کودک با خواندن داستان می

را دانای  های خداکلوچهها را برشمرد؛ اما داستان هایی را که خداوند به او داده است، به یاد آورد و آننعمت

جاد شود تا ارتباط دیرتری با مخاطب ایوقایع می نگرد و این سبب می کند. او از بیرون داستان بهکل روایت می

 شود.

 . بررسی تطبیقی طرفداری۳. ۶. ۵

شیطنت    ستان نمایش  شم می در هر دو دا ستان  های کودکانه به چ خدایا از تو  خورد؛ اما این نمایش در دا

صیت    ممنونم شخ ضای واقع   به جهت  سانی و ف س گرایانۀ آن ملموسهای ان سبت به    تر ا ستان ن ت. در این دا

شتتود. همچنین، راه را برای  ، به اظهار عقیده و ستتؤال کودکان با احترام بیشتتتری نگریستتته میهای خداکلوچه

 دهد برخی مطالب را خودش دریابد.اکتشاف و تجربۀ مخاطب بیشتر باز گذاشته شده است و به او اجازه می

 های گویا. بررسی تطبیقی شکاف۴. ۶. ۵

خوبی مشخص است که داستان خدایا از تو ممنونم از     های گویای دو داستان، به ررسی تطبیقی شکاف  در ب

ستان با مبهم  سایر           باقیاین حیث برتری دارد. این دا ستان و همچنین،  صلی کودک دا صیت ا شخ شتن نام  گذا

صیت    شتری را در متن می شخ صی   ها، به مخاطب اجازۀ دخالت بی ضیح و تو های متن، در فدهد. همچنین، تو

ست. مکمل  شتر مخاطب را فراهم می    کمترین میزان ممکن ا شارکت بی صویر نیز مجال م ند. این  کبودن متن و ت

 ابهامی بر جای نمانده است. های خداکلوچهمورد نیز به دلیل شیوۀ متفاوت روایت داستان است. در 

 گیری. نتیجه۶

های حیوانی، های ژوبرت، به جهت انتخاب شخصیتداستانتوان گفت مخاطب های پیشین میبا توجه به گفته

خصوص جان باشد، مبخشی به حیوانات و اشیای بیدادن داستانی که بر پایۀ جانکودکان هستند؛ زیرا ترتیب

های توان گفت که حضور و سخنان معصومانۀ کودک در داستانکودکان است؛ اما با نگاهی ژرف به آثار بی، می

 هاتواند عالوه بر کودک، سایرین را نیز جذب خود کند و برای آنای کودک به جهان پیرامون، میاو و نگاه زیب

 جالب باشد. 
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ها، مبحث خداشناسی و شکرگزاری به صورت زیبایی داستان، در شمار آثار برگزیده هستند. در همۀ آن ۵هر 

وانندۀ شود، با استناد به دیدگاه خآثار بی میچه در این میان سبب یک نوع تمایز و برتری در بیان شده است. آن

نهفتۀ درون متن چمبرز، حضور یک کودک در محور اصلی داستان است. این انتخاب سبب همراهی بیشتر 

های هولی بی هم در داستان دهد.ها را بارزتر جلوه میبودن آنشود و واقعیمخاطب در درک مسائل دینی می

که مانند آثار ژوبرت، خود حیوان، هاست نه اینکودک شخصیت اصلی آنگویند؛ اما حیوانات سخن می

 نید و تخداپرس فطرتاً کودکان تمام کهنیا به استناد با پژوهش نیا، شخصیت اصلی آن هم باشد. بنابراین

 نیا و است ترمناسب کودک فطرت با یخوانهم جهت به یانسان یهاتیشخص انتخاب که کندیم انیب ،ورزند

 کی تیشخص در فطرت و عقل بحث ایگو. کرد لمس داستان چهار نیا لیتحل با توانیم یراحتبه را وتتفا

یز به ن ؛ گفتنی است که حیواناتستین مندبهره هایژگیو نیا از که یوانیح در تا شودیم میترس بارزتر کودک

ه بت ما در برتری انسان نسبت بکنند؛ اما صحپرستند و بندگی مینحوی متوجه خالق خود هستند و او را می

 دیبا داستان میدار باور ما که هرچندکنیم. حیوان است و این موضوع را صرفاً در مورد کودکان بررسی می

 نیهم یهاکنش یحت ای و داستان گرید یهاقسمت در تواندیم لیتخ نیا ؛باشد کودکانه ذوخ و لیتخ ریدرگ

گوید. که بسیار تخیلی هستند و کودک با حیوانات اطرافش سخن می های بیمانند داستان ؛ابدی بروز تیشخص

 که تاس داستان کی نبودن ای بودن ینید وجه در نکته تمام اما ؛دیبگو سخن واناتیح با دارد دوست کودک

 . میشیندیب گرید یاگونه به آن خلق یبرا ما شودیم سبب

های خارجی بر مبنای اعتقادات چه در داستانه آنبخشیدن بناگفته نماند که این مقاله، درصدد مشروعیت

دادن کند؛ بلکه هدف این مقاله تنها در نشانها را تأیید نمی، نیست و به هیچ وجه آنمسیحیان گفته شده

 های آن است.ویژه نوع پردازش شخصیتچگونگی بیان مباحث دینی و به

 خانهکتاب

 .۲۱۸-۲۸۵(، ۲، )های تربیتیاسالم و پژوهشو دنیای ناشناختۀ کودکان. (. تعلیم و تربیت دینی 1۸۳۳باهنر، ناصر. ) .1

سرونژاد(. تهران: کانون پرورش    های ناگزیرخوانندۀ درون متن: دیگرخوانی(. 1۸۳۳چمبرز، ایدن. ) .۲ ضی خ . )ترجمۀ مرت

 فکری کودکان و نوجوانان.

سام  .۸ سعید. ) ح ستان   1۸۳۱پور،  سی خوانندۀ نهفته در دا  مطالعاتاکبرپور )بر پایۀ نظریۀ ایدن چمبرز(. های احمد (. برر

 .1۱1-1۲۳(، 1) ادبیات کودک،

 آرون: تهران. نوجوان و کودک ادبیات مبانی(. 1۸۱1)محمود؛ کاموس، مهدی.  حکیمی، .۵

 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. های ناگزیر.دیگرخوانی(. 1۸۳۳خسرونژاد، مرتضی. ) .۵
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 .۵۸-۵۵(، 1۱و  1۳، )ادبیات و علوم انسانیدوست. از مصطفی رحمان

-1۳۲(، ۱، )پژوهیادبهای کودکان. ای از داستتتان(. نقد و تحلیل عناصتتر داستتتان در گزیده1۸۳۳فروزنده، مستتعود. ) .1۱
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 و چند افسانة دیگر( پیشانی)افسانة ماههای پریان افسانه در تفرآیند فردی
 

 1 زینب کوشکی

 

 چکیده

ر بندی آرنه تامپسون دهدر دستو های عامیانۀ کودکان در میان افسانه های پریانافسانه

از منظر نقد  هاهافساناین مطالعۀ  .گیرندهای سحر و جادو قرار میگروه افسانه

اهر ی به ظهاافسانهاین  گستردۀیونگ، ابعاد  ناخودآگاه جمعی ریۀو نظ شناختیهاسطور

. این مقاله به بررسی سیر حرکت قهرمان و کندیمآشکار شناسی روان ۀدر حیط ساده را

پردازد. در این رسیدن به خویشتن خویش می فردیت یا یندآالگوها، در فرنقش کهن

، سفری را آغاز هدفی واالمانان در پی ها که ساختاری تکراری دارند، عموم قهرافسانه

و یا غارهایی که محل ظهور  ، چاههای تاریکخبا کنکاش در اتادر مسیر خود کنند و یم

 در این مسیر قهرمانیابند. دست می است، خویشتنی که نماد خودآگاهی است، به گنج

قش خیرخواه و شود که گاه نمی مواجه دیو یا قورباغه المنظر مانندکریه موجوداتی با

الگوی سایه و شریر قرار دارند. قهرمان نخردمند و گاه در وجهی از که الگوی پیرکهن

 .،پیونددها با شاهزاده یا پریانی که نماد آنیموس یا آنیما است، میهندر اغلب این افسا

ان سان . در پایان، قهرمان عموماً،یابدگردد و به سعادت دست میبازمی دبه دیار خو ،سپس

 1۱ به بررسی سازد. در این مقالهکاملی است که خود را برای ساختن جهانی نو آماده می

 پردازیم.میاز این منظر  ۀ منتخبافسان

 

الگو های عامیانه، خودآگاهی، قهرمان، فرآیند فردیت، کهنافسانهها: کلیدواژه

 .تایپ(، ناخودآگاهی)آرکی

 

 میز پریانهای سحرآ. مقدمه: درآمدی بر افسانه1

شمه    سانه سرچ سطوره های فرهنگی ملل از دیرباز با باورها، اف ست که هرکدام    ها و ا هایی پیوند خورده ا

ها خاطرات ازلی اقوام ابتدایی و حتی    اند. افستتتانه  یافته بوده  مبین نیازی خاص و بازتاب آرزویی ملی و جهت     

های  ها و امیدها و ناشتناخته ها، ترسها و شتادی ها، اعتقادات، آرزوها، رنجمردم امروزی استت که از اندیشته  

 های گوناگونی هستند.مایهگیرند و با قدمتی به طول تاریخ، دارای ساخت و درونها مایه میزندگی انسان
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گی  شوند که در حافظۀ فرهن های سحرآمیز به آن دلیل مبتنی بر ناخودآگاه بشر شناخته می   ها و افسانه قصه 

و  ها، بر تخیلی تعمدی استوار استگیری این دسته از افسانه  اند. شکل ن طریق هویت یافتهرسوخ کرده و از ای 

،  گر برخی حقایق فرهنگیای نهفته استتت؛ مفاهیمی که بیانها مفاهیم بازگونشتتدههای زیرین، معانی آندر الیه

سانه          شناخت اف ست. از این رو،  سی جوامع ا سیا شه اجتماعی و یا  شف   فکری آن هایها و تبیین ری ها به ک

 انجامد.های جوامع میهویت و اصالت وجودی اندیشه

نسبت ساختاری به 1های سحرآمیزها شامل ساختارهایی ساده و معانی دور از ذهن هستند. در این میان، افسانهافسانه

و  ۲ونتامپس-نهها که در تقسیمات آرراحتی ممکن نیست. این افسانهها بهتر دارند وکشف معنایی آنپیچیده

های خیالی شناخته های پریان )پریوار( و افسانههای افسانهاند و در ایران با نامبه این نام خوانده شده ۸پراپ

ایی هها نشانهای که در آنهای کهن دارند؛ به گونههای جهان هستند که ریشه در دورهترین افسانهشوند، شایعمی

 دیگر وجود ندارد، حفظ شده است.  از نوعی زندگی اجتماعی که اکنون

قصتتۀ پریان برخالف انواع دیگر قصتته از حیث عناصتتری که از زندگی واقعی به عاریت گرفته، فقیر استتت و ناروا 

سی         ستنتاج کنیم؛ اما نقش زندگی واقعی در دگردی صۀ پریان ا ستقیمًا از ق خواهد بود اگر بخواهیم واقعیات زندگی را م

 (.1۵۵: 1۸۱۳راپ، قصۀ پریان عظیم است )پ

شتناستی و   گران بستیاری چون برادران گریم و ماکس مولر از منظر زبان ها مرکز توجه پژوهشاین افستانه 

گرایانه و نیز با با نگاه فرم ۱و پراپ ۵گرایی و نیز شتتکلوفستتکیشتتناختی و استتطورهاز منظر مردم ۵اندرو النگ

 قرار گرفته است 11و لوی استراوس 1۱، گریماس۱برمون ، کلود۳، آلن داندس۳روی کسانی چون تودورفدنباله

ست؛        1۵۵-1۳1: 1۸۳۵ )احمدی، شته ا صه توجه دا ساختارهای روایی ق شتر به  ه چآن»(. در این میان، پراپ بی

که  آید، یک دیدگاه روشتتتن کلی دربارۀ قصتتته استتتت؛ دریافتی استتتت از ایناز نگرش پراپ به دستتتت می
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ها و اتصاالت کجاست؟ ممکن و غیرممکن چیست و حرکت  رفته، بستبندی روایت چگونه شکل گاستخوان

 (.1۲: 1۸۱1)خدیش، « کل سیستم به کدام سمت و سوست

ده و گرایانه بوهای عامیانه به نقد ساختاری نیز بدون توجه به محتوای اثر، صرفاً اقدامی ساختمحدودکردن افسانه

های ، نظر مخاطب را به جنبههای پریوارزبان رمزی قصهکتاب  در 1کند؛ اما دالشومنتقد را از درک معنا دور می

ها جلب کرده و از توقف در سطح و ظاهر کالم شناختی این قصهشناختی و جامعهشناختی و رواننمادین نشانه

 (. 1: 1۸۱۱دارد )دالشو، بازمی

  
 ای الگوها و پیشینة نقد اسطوره. کهن۲

آید. طرح نظریۀ  و رویکردهای اصتتلی نقد ادبی معاصتتر به شتتمار می  ها ای یکی از رهیافتنقد استتطوره

شناسی با تکوین و تحول به نقد    الگوها در حوزۀ انسان بنیادین ناخودآگاه جمعی از سوی یونگ و ماهیت کهن 

سطوره  سترده         ا ست و دامنۀ گ شده ا ضر منجر  صر حا سک، آیین ای در ع سطوره ای از منا ها را در بر ها و ا

  گیرد.می

و به معنای شتتکل یا الگوی آغازین استتت و در زبان فارستتی   « آرکه تیپوس»برگرفته از  ۲واژۀ آرکی تایپ

برای آن به کار رفته است )قائمی،   « سرنمون »و « صورت نوعی »، «الگوکهن»، «صورت ازلی »هایی مانند معادل

ستگاه     (. این کهن۳۵: 1۸۱1 سیار کهن یا خا صویرهای ب ستن الگوها، ت سد، در اعماخ    د که به نظر میهایی ه ر

سوب کرده      سان یا محتوای تمدنی او ر شتن ان سطوره های آناند و تجلیخوی سانه ها در ا های  ها، روایتها، اف

 شود )همان(.ها و آثار هنری و نیز ادبی دیده میپردازیها، مناسک مذهبی، رؤیاها، خیالقومی، آیین

صطالح آرکی تایپ نخستین بار در کتاب   شعر های کهننمونه ا شاگردان    ۵«ماد بود کین»از  ۸الگویانه در  از 

پرداخت که در آثار ادبی مختلف تکرار  هایی میها و طرحو پیروان یونگ که به تحلیل تصتتویرها، شتتخصتتیت

  شوند، به حوزۀ نقد ادبی راه یافت )همان(. می

الگوهای آیینی و  در تحلیل کهن  ۵فریزرالگویی جیمز جورج دربارۀ پیشتتتینۀ تحقیقات در زمینۀ نقد کهن      
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تایپ را در بررستی استطوره، مناستک و جادو    اصتطالح آرکی  1شتاخۀ زرین ها، طی کتاب تبیین خاستتگاه آن 

چون مفهوم رستتتتاخیر،  های استتتاطیری؛ همهای مشتتتترک میان فرهنگمطرح کرد و در تحلیل برخی کیفیت

تعبیر کرد )قائمی،   ۲الگوهای جهانی  ها به عنوان کهن  از آنهای باروری و مضتتتمون مر  و تولد دوباره،     آیین

1۸۱1 :۸۸۵.) 

د، جوزف انای پرداختههای اساطیری و افسانهشناختی در تحلیل داستانپژوهانی که به فرآیندهای رواندر میان اسطوره

 جایگاه خاصی دارند.  ۵و میرچا ایلیاده ۸کمبپل

از پیروان مکتب یونگ است. او با توجه به اصالت قرائت نمادین  زارچهرهقهرمان هویژه در نگارش کتاب کمپبل به

پردازد و تمامی هدف خود را در یک سیاحت سمبلیک تبیین اسطوره، به بررسی موقعیت قهرمان انسانی می

 شکند تا با خدای مرد و زن مالقات کند که شبیه به پدر و مادرکند. قهرمان مورد نظر او خانه را ترک میمی

ای شناس مشهور، برروند. در حقیقت، سفر نمادین قهرمان این اسطورههستند؛ اما والدین واقعی او به شمار نمی

گیرد که در آرای یونگ همان سفر برای رسیدن به فرآیند فردیت خویش است. ایلیاده هدف نمادینی صورت می

 توان روانکاو اسطوره دانست. اندازی خاص میرا هم در چشم

مند، کار های اسطورهمایهها و بنتوجه به دیرینگی فرهنگ دینی )پیش و پس از اسالم( در ایران و اهمیت پشتوانهبا 

 های موردها و قصهیابد. محوریت تحلیل کاربردی در داستانها اهمیت میایلیاده برای خوانش مجدد اسطوره

ویژه یونگ و پیروان او و در مواردی نیز فروید بهشده، پردازان مطرحنظر در این پژوهش براساس آرای نظریه

چون جیمز فریزر، نورتروپ فرای، لوی اشتراوس گرانی همو شاگردانش است. با چنین تمهیدی از آرای تحلیل

 و ارنست کاسیرر تنها در جهت تقویت مبانی نظری استفاده شده است.

کند که نه تنها یک ژانر از ادبیات؛ بلکه تمامی بیان می ۵دتحلیل نقدر کتاب  نقاد مشهور کانادایی، نوروتروپ فرای

اند. وی میان چرخۀ حیات قهرمان ویژه از اسطورۀ زندگی یک قهرمان اشتقاخ یافتهژانرهای ادبی از اسطوره، به

های متنوع دیگری نظیر چرخۀ ساالنۀ فصول، چرخۀ روزانۀ خورشید و چرخۀ شبانۀ خوابیدن و و چرخه

کند. در حقیقت، پیوند میان چرخۀ زندگی قهرمان با چرخۀ فصول، میراث فریزر وند برقرار میبیدارشدن پی
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نامد؛ اما می 1«وجوی هدفاسطورۀ جست»کند و آن را است. فرای الگوی خاص خود را از قهرمان طرح می

در نظر او هر ژانر شود. این الگو صرفاً شامل چهار مرحلۀ گستردۀ تولد، پیروزی، انزوا و شکست قهرمان می

ای از مراحل اسطورۀ ای از آگاهی و فراتر از همه مرحلهاصلی ادبی متناظر با یک فصل، اوقاتی از روز، مرحله

گرایان، ادبیات را به مناسک. باید توجه کرد که فرای برخالف بسیاری از اسطوره(1۵1)همان:  ۲قهرمانی است

آن تأکید فراوان دارد. با وجود این، او هم به فریزر و هم به یونگ  برد؛ بلکه بر استقاللاسطوره تحلیل نمی

کند تا معنای ادبیات و نه فقط خاستگاه آن را نجات دهد؛ زیرا آثار اصلی این دو را صرفاً آثاری استناد می

لکه داند؛ بها نمیترین آثار موجود در این زمینهشناسی و یا حتی جزء مهمشناسی یا روانمربوط به حوزۀ انسان

 دهد.ها را در زمرۀ آثار نقد ادبی قرار میآن

 

 های عامیانة ایرانیالگوها در افسانه. تجلی کهن۳

های پراکنده، در دو حوزۀ ادبیات ها گرفته تا افسانههای روایی غنایی فارسی؛ از خمسهژانر قصه از منظومه

های تانها، داسای، خرخ عادتهای افسانهمایهبریز از بنها متعلق به آثار شفاهی لکالسیک عاشقانۀ ایران و قصه

 پریان و نبردهای قهرمانان است.

مضمون سفر و تشرف قهرمان برای رسیدن به تعالی یا وصال معشوخ اساطیری و رویارویی او با موانع فراطبیعی 

الگویی با بکری برای تحلیل کهنهای های ناخودآگاه در این متون، زمینهوجود دارد. الگوهای کهن و تبلور ارزش

رویکردهای متفاوت رایج در این شیوه هستند. الزم به ذکر است که در آثار صوفیه نیز به دلیل غلبۀ ناخودآگاهی و 

 شود )همان(. الگویانه دیده میهای تمثیلی و کهنمایهای ستر  از درونمشرب سکری، خزانه

عرفانی، ظرفیت تحلیل بر اساس این رویکرد وجود دارد. باید  رسد که در گسترۀ عظیم ادبیاتبه نظر می

توجه داشت که مفاهیمی چون وحدت، تشرف، سلوک، محو ارادۀ مرید در مراد، مقامات، شطحیات، رؤیت، 

الگوی قهرمان، پیر چون کهنهایی هممایهزمینۀ رموز عرفانی وجود دارند، نسبت به بنکرامات که در پس

های قربان، توتم و تابو، تکرار رفتارهای کیهانی، خدایان، پریان و دیوان و عناصر ان، آیینخوخردمند، هفت
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های شرقی و عامیانه های متعلق به فرهنگفراطبیعی که در متون حماسی و اساطیری و همچنین، در افسانه

 تری دارند. شوند، ابعاد مفهومی و درونیتکرار می

نسان بافت، هایی که اخستین تجلیات هوش بشر است. منبع الهام نخستین قصهاسطوره از ن»به عقیدۀ دالشو، 

خواست گاه برای تسکین یافت؛ اما با این همه، آدمی میها را در نمینظارۀ چیزهایی بود که قصه معنای آن

این امر  (.۵۳: 1۸۱۱)دالشو،  «ها را تفسیر کندوحشت و هراس خود و غالباً برای توجیه ترس و بیم خویش آن

 بیم.یاروشنی درمیهای عمیقی که در ادبیات فارسی دوانده است، بهرا در ادبیات حماسی و عرفانی با ریشه

شایان ذکر است که دیگر آثار ادبی چون ادبیات معاصر، در حوزۀ شعر و داستان نیز زمینۀ تأویل با این 

ب پذیری دارند، تناسگرایانه و تأویلفراواقعرویکرد را دارند. آثاری که ارزش سمبلیک، تمثیلی، سوررئال، 

 کنند. بیشتر با شیوۀ تحلیل این رویکرد پیدا می

 

 ها در فرآیند فردیت . نقش سفرهای آیینی قهرمان افسانه۴

ا به شناختی خاصی رها، جایگاه اساطیری و روانویژه سفرهای فراواقعی یا آیینی در افسانهمقولۀ سفر، به

ه است. مقولۀ سفر آن هم سفرهای فراواقعی یا آیینی در داستان زندگی قهرمانان و حرکت خود اختصاص داد

وجوی هدف که در برد. اسطورۀ جستشناسی بهره میهای اساطیری و روانها در فرآیند فردیت، از ارزشآن

ف قصد تشر وجوی تمامیت است، در تمامی سفرهای آیینی که بهشناسانه، همان اسطورۀ جسترویکرد روان

ها که گونه سفرافتد. اینگیرد، اتفاخ میبه مرکز ناخودآگاهی و شناخت جهان ناشناختۀ خویشتن صورت می

شود که تثبیت کنندۀ گذر است. گذر هایی را شامل میشود، مناسک و آیینها با عنوان مناسک گذر یاد میآن

کند که فرد را به جهتی ای را پیدا میحکم پلهشود و از هر یک از مراحل با عالیم مناسکی خاصی مشخص می

 ها و یاکند. هر مرحله با انجام مراسم و آدابی، زمانی را از زمان دیگر متمایز و فرد را به نقشمعین هدایت می

 کند.ای وارد میهای تازهوظایف و منزلت

لیک الگوهای یونگ برای سیر سمبترین کهنترین و رایجیکی از مهم« عزیمت نمادین»یا « سفر آیینی»مفهوم 

ا و هساخت بسیاری از اساطیر، افسانهاست که ژرف« یابیمراحل خویشتن»یا « فرآیند فردیت»قهرمان در 

آورد. در این سفر قهرمان، طی مراسم و مراحلی آیینی و های پریان را در میان ملل مختلف به وجود میقصه

نوعی در مقولۀ سفرهای روحانی قرار دارد؛ یابد. این سفر بهدست می تمامیت و کمال درپیچ بهدر مسیری پیچ

های تعالی و تنزیه شود که زمینههایی وارد میزیرا در آن، روح مجال رشد و شکوفایی پیدا کرده و به عرصه
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 رسیدنزند. در سفرهای روحانی هدف، یابد؛ اما تفاوت در هدف، تباین میان این دو نوع از سفر را رقم میمی

به خدا و یگانگی با اوست که در سیری صعودی از خلق به حق و سپس نزول از حق به سوی خلق میسر 

شناختی در تحقق آن تأثیر فراوان های روانشود؛ اما در سفرهای آیینی، هدف از نوع دیگری است و شاخصهمی

ای ه، اهمیت سفر را از مقوله«شرفت»و لزوم درآمدن به آیین « خویشتن»دارند. در این سفرها مسألۀ شناخت 

 سازد.دینی جدا ساخته و به ساحت اسطوره، افسانه و ادبیات نزدیک می

افتد، ناخودآگاه محتویات خود را از ها اتفاخ میهایی که مقولۀ سفر آیینی در آنها و داستاندر تمامی قصه

بردارندۀ مفاهیمی نمادین هستند؛ زیرا تنها سازد. تمامی این رؤیاها درطریق شیوۀ اسرارآمیز رؤیا آشکار می

ها را که در یک فضای انتزاعی سیال قرار دارند، قبیل قصهتواند اینجهان رؤیاها و تخیالت فعال است که می

وجوی توان گفت که جسترو، می الگوهای یونگی، در خود پرورش دهد. از اینبا توجه به مرکزیت کهن

هانی الگوی جوجوی نمادین است که در آن مسألۀ سفر به عنوان یک کهن، جست«نخویشت»قهرمان برای یافتن 

 کند.پیش از هر چیز فضای سمبلیک قصه را تقویت می

ها دارد، ها و افسانهها ریشه در اسطورههای مربوط به مناسک گذر، سیر مراحلی که بخشی از آندر آیین

ناسی، شهای رواننکته الزم است که این سفر از میان فرآورده برای قهرمان اصلی داستان ضروری است. ذکر این

یا  ترین نظریۀ او؛ یعنی فرآیند فردیتهای یونگ و پیروان او ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا مهمویژه با نظریهبه

کمال  هتواند بپذیر نیست. در واقع، قهرمانی میهای ناخودآگاه هرگز امکانیابی، بدون سفر به الیهخویشتن

ترین الگوهای موجود در ناخودآگاهی به وحدت و یگانگی برسد و با اصلیانسانی خویش دست یابد که با کهن

در تمامی مراحل سلوک « سایه»گر حضور بنیان روان آدمی، یکی شود. ظهور نیروهای منفی در داستان، نشان

 هایی است که دراه و سرچشمۀ تمامی بدیالگوی دیرینه، قسمت تاریک ناخودآگروانی قهرمان است. این کهن

های مختلف سایه و تالش در تعدیل نیروی بازدارندۀ آن افتد. در حقیقت، گذر از رویهزندگی انسان اتفاخ می

سازد. این ای نوین به دیدار آنیما مشرّف میهای روانی منفی قهرمان دارد، او را در مرحلهکه ریشه در ویژگی

دارد، در حقیقت، ساحت آسمانی و « خود»یونگ راهبر آدمی به بهشتی است که در درون  جان که برایمادینه

 (.۲۳۱ :1۸۱۳فرشتۀ راهنمای انسان و صورت متعالی هستی اوست )ستاری، 

های محکم وابسته به بقاست. او در داند که دارای ارزشمرد می 1یونگ این روان مادینه را سیمای درونی 

: 1۸۳1شود )هال، بیند که به طور ناآگاهانه بر مرد قهرمان ظاهر میی ابدی از این زن میدرون هر فردی تصویر

                                                           
1 Inward Face 
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شده است و آن آرزویی است گر شوخ و آرزوی مادر ازدست(. در موارد متعددی سفر آیینی قهرمان نمایش۱۱

(. به ۵۵: 1۸۳۲تاری، شود )سگاه برآورده و کامیاب نمیرود و هیچکه به نظر جالل ستاری هرگز از میان نمی

ه همان ک« پیر خردمند»این ترتیب، قهرمان با شناخت سویۀ مادینۀ روان خود، قابلیت چشمگیری در شناخت 

 کند. حقیقت مانای وجود اوست، پیدا می

رامین کردن به فهای باستانی روان آدمی است و عملترین سنخشناخت جایگاه این پیر که خود یکی از کهن

شناسیک باالیی برخوردار است. تولد های روانرساند که از ویژگیای میدیت قهرمان را به نتیجهاو مسیر فر

و یگانگی با آن است، زندگی روانی قهرمان را « خویشتن»دوباره که در حوزۀ نمادشناسی آیینی، همان شناخت 

 رساند.برنده به هدف غایی خود میدر الگویی مشخص و پیش

های پریان، قهرمان با گذراندن تمامی این مراحل در قالب سفری ای و قصههای اسطورهاندر بسیاری از داست

دهد، یابد؛ سفری که در این داستان برای قهرمانان مختلف و برگزیده رخ مینمادین به ناخودآگاه خود دست می

هرمان با هدف ت که قسفری نیست که با مختصات مکانی و امکانات طبیعی تحقق پیدا کند؛ بلکه فرآیندی اس

« خویشتن»کند تا به هدف غایی یا های پنهان ضمیر تجربه مییابی به جنبهکنکاش در درون خویش برای دست

و در وجبرد، با جستهای رمزگونۀ مختلفی بهره میخویش دست یابد. قهرمان از طریق این سفر که از جنبه

 یابد. یت، استقالل روانی دست میکند و در نهاجهان خارج، به هویت، آگاهی پیدا می

کند، با پاسخ مثبت به بررسی می قهرمان هزار چهرهکه جوزف کمبپل در کتاب چنانقهرمان آن 1عزیمت

گیرد و با کمک شود. با این پذیرش، قدرت انجام عمل مثبت در قهرمان شکل میدعوت برای سفر آغاز می

 ۸«شکم نهنگ»آمیز از کند. خروج موفقیتعبور می ۲«ین آستاننخست»گر و امدادهای غیبی از نیروهای حمایت

های متعددی دارد، پیوسته در قالب یک مکان تهی و تاریک که خروج از آن با های مختلف جلوهکه در داستان

و « خدابانو»های مختلف، مالقات با شود. گذراندن آزموننوعی موفقیت نمادین همراه است، نشان داده می

است، قرار  ۵«بازگشت»های متعدد سایه، قهرمان را در معرض آخرین مرحله که همان مرحلۀ بهشناخت جن

دهد، به بررسی یک سیر برده برای سفر قهرمان ارائه میدهد. در واقع، کمپبل در الگویی که در کتاب ناممی

که قهرمان از زندگی روزمره  یابد؛ به این ترتیبپردازد که در آیین گذار تحقق میای میماجراجویانۀ اسطوره
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3 The belly of the Whale 
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جا با نیروهای شگفت آغازد. در آنهای ماورای طبیعت آدمی میکشد و سفری به قلمرو شگفتیدست می

 یابد.شود و به پیروزی قطعی دست میرو میروبه

ی ومراحل اصلی سفر قهرمان را به دوازده مرحله تعمیم داده که الگ سفر نویسنده،کریستوفر ووگلر در کتاب 

اصلی آن را از آرای کمپبل گرفته است. براساس الگوی وی، قهرمان در دنیای عادی؛ جایی که دعوت به ماجرا 

پردازد؛ اما از میل است و در مواردی به رد دعوت میشود. او در آغاز به سفر بیکند، معرفی میرا دریافت می

گیرد. قهرمان با عبور از نخستین آستانه، وارد دنیای طرف یک پیر یا استاد دانا مورد ارشاد و راهنمایی قرار می

ترین غار، یابی به ژرفشود. او پس از راهرو میها، متحدان و دشمنان روبهشود که در آن با آزمونای میویژه

گذراند. قهرمان در این مرحله که مرحلۀ نهم از های بسیاری از سر میکند و آزمایشاز دومین آستانه عبور می

آورد و در مسیر بازگشت به دنیای عادی مورد تعقیب قرار مراحل ووگلر است، پاداش خود را به چنگ می

د که از گذرانکند و نوعی تجدید حیات را از سر میگیرد. به این ترتیب، قهرمان از سومین آستانه عبور میمی

ای های ارزشمندی برزگشت است، تجربهپذیرد. او در مرحلۀ پایانی که مرحلۀ بارهگذر آن، نوعی دگرگونی می

(. شخصیت قهرمان با قبول دعوت سفر به ناخودآگاه و سیر ۵۱: 1۸۳۳دیگران با خود به همراه دارد )ووگلر، 

سلکان خود یابد که از درون متکثر شده و با حجم وسیعی از همچنان توسعه میای آن آنهای اسطورهآیین

توان بسیاری از قهرمانان با آنیما و وجوه متعدد آن را حاصل همان ازدواج شود. از این رو، میهویت میهم

 افتد.دانست که گاهی نیز در یک تن اتفاخ می 1میزش مقدسیجادویی آ

ل ویژه تفرُد و سفر قهرمان جوزف کمپبکاوی تحلیلی یونگ، بههای روانسادگی با ایدههای پریان بهافسانه

ها در ها و معنایی که آننمونههای مطرح در ناخودآگاه به عنوان مخزن کهننمونقابل بررسی است. وجود سر

 کاوانۀ قابل توجهی برخوردار کرده است.ها را از ظرفیت روانکنند، این افسانهسیر اسرارآمیز قهرمان تولید می

ها منوط به استفاده های آنمایهای است و بررسی نقشهای پریان، اسطورههای قصهمایهبخش مهمی از بن

شناسی جدید است؛ زیرا تحلیل متون ادبی به واسطۀ اشتقاخ ادبیات از اسطوره، نیازمند از رویکردهای روان

، «کارل گوستاو یونگ»، «زیگموند فروید»شناختی است که در آرای های روانکارگیری آن بخش از نظریهبه

ی و اشود. با تمرکز یونگ بر نمادهای اسطورهدیده می« تسمری لوئیز فون فران»، «جوزف کمپبل»، «اتو رانک»

شود که پیام های پریان پدیدار میهای هنری، نظم و نظامی در اغلب قصههای ازلی در رؤیا و آفرینشصورت

شود. در واقع، حرکت قهرمان قصه در قالب ها تکثیر میای تکرارشونده در این قصهمایهآن به صورت درون

                                                           
1 Magic Wedding 
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« فردیت فرآیند»ای موسوم به رسیدن به غایتی است که از نظر یونگ با موفقیت درگذراندن مرحلهسفر برای 

 (.1۵1: 1۸۱۲و حسینی،  شود )شکیبی ممتازمحقق می

فردیت از دیدگاه یونگ، پختگی و رشد روانی آدمی است و فرآیند، مراحل خودشناسی است که او را از        

داند؛ به زبان دیگر، فرد باید در مراحل  ت را همان فرآیند شتتتناخت میستتتازد. یونگ فردیافراد دیگر جدا می

شد و تعالی خود، بخش  شجاعت و درس     ر سد و این کار پیامد  شنا شی   های خوب و بد وجودش را باز اندی

 (.۸۲: 1۸۳۱اوست )تسلیمی، 

سد و در پی آن جهان بیرون را و در نهایت، به تمام      شنا ست درون خود را ب سد که   قهرمان باید نخ یتی بر

شود. در روان      ست. در نهایت، با کیهان یگانه  سی ا شنا سی یونگ، رابطۀ خودآگاهی و   آخرین مرحلۀ خود شنا

شرط خودشدن در مرد، یگانگی و پیوستن با آنیما و در زن  ناخودآگاهی رابطۀ نرینگی و مادینگی است و پیش 

اند  ای است که انسان بتو  ها به گونهایجاد سمبل هابا یگانه شدن با آنیموس است. در واقع، عملکرد اصلی قصه    

ها به جلو حرکت کند. در آغاز قهرمان برای رهایی از بیگانگی باید از مستتائل بیرونی پرهیز کند تا  به یاری آن

ترین الیۀ ناخودآگاه است. نمادهای   های خود و دنیای خود را دریافت کند. خویشتن قهرمان نمایندۀ عمیق پیام

ویژه دایره است. یونگ دایره را از شمایل  مل پدر، پسر، مادر، دختر، شاه، خدا، اژدها، مار، گل و بهخویشتن شا

شانۀ درون مانداالهای هندی بیرون کشید و آن  سان را از بی   ها را ن   نظمی به سوی نگری و کشفی دانست که ان

 (.1۱۲: 1۸۵۱شود )یونگ، نظم و سامان و تمامیت رهنمون می

  

 های پریان شرقی و ایرانیتحلیل فرآیند فردیت در افسانه . پیشینة۵

ه گوناند، در حالی که اینکاوانه کمتر مورد توجه قرار گرفتهنهای عامیانه ایرانی از منظر نقد رواداستان

کاوی دارای ویژه نقد روانهایی هستند که رویکرد منتقدان به آن از جهات مختلف بهها از جمله قصهداستان

 همیت است.ا

 تواناز این منظر نقد و تحلیل شده است. این کتاب را می هزارویک شبهای عامیانه، قصۀ از میان قصه

های متمادی دهان به دهان و سینه به سینه در میان اقشار هایی که قرنهای جهان نامید؛ مجموعه قصهمادر قصه

بانی اخالقی، باورها، رؤیاها و تخیالت اقوام های روحی، مشده و دربرگیرندۀ ویژگیمختلف مردم نقل می

تنها از جهت ادبی نیست؛ بلکه منبع ارزشمندی برای تاریخ اجتماعی  هزارویک شبمشرخ زمین است. اهمیت 

تر از همه، این کتاب تنها اثر جهانی رود؛ اما مهمهای میانه و اوایل دورۀ جدید به شمار میخاورمیانه در سده
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یک زن منسوب شده است؛ شهرزاد زنی است که سالحی از دانایی و هوش به دوش دارد  است که خلق آن به

و شهریاری خودکامه و خونریز را که مظهر غرایز بهیمی است، سرانجام، به انسانی واال تبدیل کرده و از موهبت 

ای است برجستهاز آثار  هزارویک شب(. در حقیقت، ۸: 1۸۱۳سازد )ستاری، مند میخودآگاهی و فرهنگ بهره

فردش )مرکزیت قصه، حضور قهرمانان و سفرهای متعدد و اختالط های منحصربهکه با توجه به ویژگی

شناسانه با توجه به مقولۀ های روانای در نقد و تحلیلهای فارسی، هندی و عربی در آن( قابلیت ویژهفرهنگ

ک های این کتاب، به عنوان یدر بسیاری از داستان دارد. مقولۀ سفر، مفهوم بنیادینی است که« قهرمان»موقعیت 

خورد؛ به عبارت دیگر، سفرهای جغرافیایی با اهداف مختلفی از جمله، تجارت، مایۀ مکرر به چشم میبن

گونه پیوندد. اینهای زمینی، هوایی و دریایی توسط قهرمانان مختلف به وقوع میزیارت، سیاحت و غیره، از راه

های های موجود در آن، در سیر متداول زمان و با حفظ ارزشمایهبه چهارچوب داستان و نقشسفرها با توجه 

های درونی و ابعاد روانی هستند و ها، فاقد جنبهقبیل داستانشوند. غالب قهرمانان اینالگوی قهرمان محقق می

 (.1۵۲-1۵۱: 1۸۱۲و حسینی،  )شکیبی ممتاز شوندبیشتر با اعمال بیرونی و قهرمانانه شناخت می

الگویی و تحلیل فرآیند فردیت شده است، های عامیانه از منظر نقد کهناز دیگر توجهاتی که به افسانه

در  نوشتۀ مریم رضابیگی است.« های عامیانهبررسی خودشناسی و فرآیند فردیت در داستان»ای با عنوان مقاله

های تاریک و چاه یا غارهایی که محل تجلی و گذر از اتاخاین مقاله نیز توجه نویسنده به مقولۀ سفر قهرمان 

 خودآگاهی است، بوده است. 

 

 افسانة منتخب دیگر 9و « ماه پیشانی».تحلیل فرآیند فردیت در افسانة ۶

ویژه های نخستین زبان و بهچه گفته شد، سفر با عدم مرکزیت زمان و مکان در نظام داللتبا توجه به آن

های جهان مادی شود که با اهدافی خارج از محدودیتهایی را شامل میش خاصی از حرکتجهان اسطوره، بخ

 تواند در حیطۀ گذر از دورانی از زندگی به دورانی دیگر تعبیر شود.گیرد. این سفر میو طبیعی صورت می

ت کتی تدریجی اسشده است، قهرمان ملزم به حردر این سفر یا گذار روانی که دارای مراحلی ویژه و تعیین 

های پیر خرد است. او زمان و مکان رساندن این مراحل، با توجه به آموزهپایانکه موفقیت در آن در گرو به

 است،« مرکز»که نوعی نمادی از « خویشتن خویش»متعارف را به قصد نوعی مکاشفۀ درونی و رسیدن به 

شوند. در حقیقت، مدار میمند و نشانهبعادی داللتانداز، زمان و مکان نیز دارای انوردد. در این چشمدرمی

ای و روانی قابل توجهی برخوردار است، با وجوه و مسافر چنین سفری که خود از ابعاد فلسفی، اسطوره
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رسان، در مسیر قهرمان، او را ای کمکگر یا قورباغهشود. گاه پیری هدایتنامکشوفی از روان خود مواجه می

ا، ها در مسیر سفر با یک زن مأنوس ناآشنکنند. عموم قهرمانان مرد این افسانهیا شریر هدایت میبه مقابله با دیو 

پیوندند. این زن برای قهرمانان مرد نماد آنیموس یا روان زنانه در مرد است و شوند و با آن میرو میبهرو

خص با شناخت خویشتن و دریافت گر اتحاد و یگانگی روان مردانه و زنانه در وجود شپیوستن با آن بیان

های مختلف روان خود، به نوعی اتحاد، ها و الیهها، قسمتناخودآگاه خود است. قهرمان با شناختن بخش

 رود.آیینی به شمار می یابد که هدف غایی سفرهایپارچگی و یگانگی دست مییک

های پنهان و آشکار واره در معرض آموزهماند که همگونه سفرها به نوآموزی میجا که قهرمان در ایناز آن

توان گفت که وی پس از تحقق اهداف سفر، به جهان اسطوره و تحت فرامین پیر دانای داستان قرار دارد، می

های رسد. چنین درکی معرف او به جهان نوینی است که شاخصهمدار میشناسانه و معرفتدرکی هستی

وان تها را میاند. این قبیل داستانیی فوخ انسانی و ورای جهان طبیعیهاآیینی در آن دارای ارزش-ایاسطوره

های ناخودآگاهی را آشکار شناختی، فرآوردهالگویی و روانمخزن ناخودآگاه دانست که بر اثر تحلیل کهن

« نیشتخو»ای از دیدار با مند که در واقع، استعارهچنین قهرمانی خود را در فضای یک سفر آیینکند. اینمی

 کند. است، تعریف می

شود که در نهایت، در آن های پریان، قهرمان با چاه یا غار یا اتاقی تاریک مواجه میدر عموم این افسانه

ای تاریک هپیوندد. این اتاخشود و مییابد یا با معشوخ خود مواجه مییابد و یا به حقیقتی دست میگنجی می

گر دریافت آگاهی از روان خود و یابی به گنج، بیاناه شخص است و دستها یا غارها، نماد ناخودآگو چاه

 تسلط بر آن است.

ای  هپیشانی، قهرمان دختری زیبا و خوش قلب است که اسیر نامادری بدذاتی است. در روایتدر افسانۀ ماه

سانه در کتاب   صه مختلف این اف شدی گلین خانم ق ساتن یا   های م سانه الول  شرف    انهای مردم ایراف علی ا

شیان، ماه  شانی گلولۀ نخ خود را در چاهی می دروی شود و  اندازد و ناگهان قورباغه یا دیوی در چاه ظاهر میپی

شاه قورباغه      به یاری دخترک می سانۀ جهانی  شابه اف سانه م سانه قورباغه در ازای     آید. این اف ست. در آن اف ها

شر    شاهزاده خانم از درون چاه،  شرط را می پذیرد. کمپبل در  طی میآوردن توپ طالیی  گذارد و دخترک آن 

 گوید:  ها میتحلیل افسانۀ شاه قورباغه

شتباه لپی که به      ست. یک ا سفر ا ستان مثالی از طرخ مختلف آغاز  سر اتفاخ رخ می این دا جهانی   دهد،ظاهر فقط از 

د. آورخوبی از آن ستتر در نمیکند که بهای با نیروهای ناشتتناخته پیدا میکند و شتتخص رابطهناشتتناخته را آشتتکار می

ها نتیجۀ تمایالت و تضتتادهای گوید این اشتتتباهات لپی، خیلی هم از ستتر اتفاخ نیستتتند. آن  طور که فروید میهمان
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شده   سطح زندگی ظاهر می  ها امواجی هستند که از دل چشمه  اند. آنسرکوب  شناخته بر  هایی که  شوند؛ چشمه  های نا

ست خیلی ع  شند؛ عمیق هم ممکن ا شت         میق با سرنو ست دری به روی  شتباه کوچک ممکن ا چون خود روح. یک ا

کند قرار است برای شاهزاده خانم   شدن توپ اولین نشانه است که مشخص می     باشد؛ مثالً در همین افسانۀ پریان غیب  

دهد. از سر عجله به قورباغه می اتفاقی بیفتد. دومین نشانه، قورباغه است و سومین نشانه، قولی است که شاهزاده خانم       

ستان می  ای معجزهقورباغه که به گونه سا وارد دا شد و      آ ست که وارد بازی خواهند  شود، نمادی مقدماتی از نیروهایی ا

« دعوت به آغاز ستتفر»ای استتت که آن را آید، مرحلهنامید و بحرانی که با حضتتور او به وجود می 1توان آن را پیکمی

پیک ممکن استتت ما را به زندگی بخواند و یا در مرحلۀ بعدی زندگی، به ستتوی مر  دعوت کند؛ ولی  نامیم. ندایمی

گر طلوع  در هر حال این ندا ممکن استتت انستتان را به پذیرش تعهدی بزر  و تاریخی بخواند یا ممکن استتت نشتتان 

 (.  ۱۱-۱1: 1۸۳۳تفکری مذهبی باشد )کمپبل، 

ها ما شاهد دعوت به آغاز سفر هستیم و در واقع، این سفر نوعی  ه قورباغهپیشانی و افسانۀ شادر افسانۀ ماه

گذار روانی استتتت؛ گذر قهرمان دختر داستتتتان از دوران کودکی به دوران نوجوانی و بلوغ. این گذر روانی         

را برای   یسازد و حقایق زیست  رو میکند و او را با ابعاد ناشناختۀ روان روبه تغییرات را برای قهرمان توجیه می

 کند.  وی آشکار می

شانی به خاطر کارهای خوبی که در حق دیو انجام می ماه شود تا آب چشمه   دهد، توسط دیو هدایت می پی

ر  پیشانی او را بر رقیبش که دختاش ماهی ظاهر شود. زیبایی صورت ماهروشن را به صورت بزند و در پیشانی 

 پسر پادشاه در نهایت، با او ازدواج کند.   دهد تازشت و بدذات نامادری است، برتری می

ای جوشان و رسد؛ در یک جنگل تاریک، زیر درختی بزر ، کنار چشمهمعموالً ندا در شرایطی خاص به گوش می

توان  شتتود. در این صتتحنه میآور قدرت ستترنوشتتت، موجودی کریه استتت که خوار و ناچیز شتتمرده می معموالً پیام

فت؛ قورباغه، اژدهای کوچک، معادل کودکانۀ مار زیرزمینی استتت که ستترش محافظ زمین های ناف جهان را یاستتمبل

شان     آید؛ همان توپی کهانتهاست. او با توپ طالیی خورشید باال می  گر و خالخ هاویه بیهای زایشگر قدرتاست و ن

ند. در این لحظه این قور  ای قبل با خود به اعماخ برده    های تیره و عمیق لحظه  آب باغه به اژدهای بزر  شتتترخ در      ا

سطوره  شید را هنگام طلوع درآرواره های چین میا ست که   هایش گرفته حمل می کند. یا مثل قورباغهماند که خور ای ا

چهره و جوان بر سرش سوار است، در حالی که سبد هلوهای جاودانگی را گذاشته       خوش ۲خدای نامیرا، هان هسیانگ 

 برد )همان(.و با خود می

آورد یا توپ  انگیز و طردشتتده، از داخل چاه یا غار ستتر برمی ها دیو، قورباغه یا اژدهای نفرتافستتانه در

                                                           
1 Herald 
2 Han Hsiang 
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آورد؛ چون قورباغه، مار و هر موجود مطرود دیگر نمایندۀ  گیرد و باال میخورشتتید یا گلولۀ نخ را به دهان می

 ها هستند. ان و خدایان و نگهبانان آبای زیرآبی پریاعماخ ناخودآگاه است؛ جایی که تمام قصرهای افسانه

داند؛ ولی اگر کسی  پیک و منادی آغاز سفر، اغلب تاریک، کریه و ترسناک است. موجودی که دنیا آن را نحس می   

که  درخشتند. یا این شتود؛ جایی که جواهرات می بتواند او را تعقیب کند، راهی از میان دیوارهای روز به تاریکی باز می

باشد و یا باز هیأتی مستور و مرموز است      شده در درون ما می ری است که نمایندۀ باروری غرایز سرکوب  پیک... جانو

   (.۱۲توان آن را ناشناخته نامید )همان: که می

  خاطر به گاهیدآناخو یهاشگفتی شفت ر کت ب راه را هت ک تت سا نعیاوت م دات نم ات هاژد زی،مورازآ تبۀمردر 

 (.۲۵۵ :1۸۱۱ا، وتالش)د ددتبنیتم هاتگدآخو با تنگاتنگ یپیوندها

شکاری    سیر خوی سانۀ ماه در  سانه   های قهرمان در اف شانی و دیگر اف سیر     پی شاهد  های منتخب، به تکرار 

رخی به ب« های ایرانیپردازی در افسانه شخصیت  »های تکراری هستیم. در مقالۀ  پردازیموضوعات و شخصیت   

هایی که در این مقاله در نظر گرفته است، در  ره شده است؛ اما شاخه   ها اشا های رایج در این افسانه شخصیت  

سته    سیاری موارد با هم تداخل دارد. از جمله د صیت      ها عبارتبندیب شخ صیت تمثیلی مانند  شخ ای  هاند از: 

های غیربشری )اسب دریایی، سیمرغ، آقا موشه و خاله سوسکه،         مذهبی)امام علی)ع( و یا خضر(. شخصیت   

ش    شک ا صیت خیالی یا فانتزی )دیو یا غول یا کوتوله    یگنج شخ شی(،  سطوره    م صیت ا شخ ی  اهای یاریگر(، 

سانه العاده(، شخصیت  )جن و پری و یا خدایان و افرادی با نیروهای خارخ شریر یاریگر و  های اف ای )قهرمان، 

 (.۲۸-۸۳: 1۸۳۳شاهزاده خانم( )جهازی، 

 توان اشاره کرد:کات زیر میهای منتخب این مقاله به ندر تحلیل افسانه

صه  های قهرمان )مقبول یا منفور(:ویژگی.1 ست با مواهب         قهرمان این ق صیتی ا شخ شتر موارد  ها در بی

های جستتمی و حستتن اخالخ نزد مردم عزت و آبرو دارد. تنها در مواردی معدود  خاص که به خاطر ویژگی

مند  ر مواردی قهرمان که از آغاز از موهبتی بهرهها عموماً شتتاهزاده هستتتند و د آبروستتت. قهرمانخوار و بی

کش و زیر دستتتت نامادری استتتت( و در پایان، به گنج و پیشتتتانی )که دختری بینوا و زحمتنبوده؛ مانند ماه

چون فاطیکو و دختر ماه و ستتتاره تا پیش از ورود به چاه در ستتختی روزگار  یابند یا همستتلطنت دستتت می 

 گذرانند.می

ها با درهای بسته مواجه است که    قهرمان در برخی از قصه  هرمان در پشت درهای بسته:  های قموقعیت.۲

دالرام و »رستتد. در قصتتۀ گیرد و یا به مال و ثروت میای پیش روی او قرار میها موقعیت تازهبا گشتتودن آن
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صی قرار می     « شاهزاده  سته قهرمان را در موقعیت خا سرّی و ب ست   درهای  شت درهای ب ه پریزادانی  دهند و پ

 بازد.  شدن در، قهرمان یا شاهزاده در نگاه اول دل به پری میاند که با گشودهپنهان شده

ها، قهرمان بنا بر ستتیر  در این قصتته موقعیت قهرمان در چاه یا غار یا باغ مخفی و فضدداهای تاریک:.۳

 رود. گاهی به  د، به درون آن می گیرروایی داستتتتان، در پی رفع نیاز یا کمبودی در برابر چاه یا غاری قرار می      

رویی  ها، برخ و روشتتنی جواهرات و یا ماهیابد و در بیشتتتر موارد در دل این تاریکیعامل جادو دستتت می

 شود.کند و گاه موجب ورود او به دنیای دیگری میدیدگان قهرمان را خیره می

رود و با پیشانی به درون چاه یا غار می هها قهرمان مانند مادر عموم این قصه  رویی با دیو یا اژدها:روبه.۴

صه    دیو یا اژدهایی مواجه می شتر ق شن    ها دیو را میشود. در بی شد و در درون غار یا چاه تاریک، چهرۀ رو ک

بیند. برای نجات او از چنگال دیو ستتعی دارد به هر طریقی به شتتیشتتۀ عمر دیو دستتت یابد و زیبارویی را می

 نابودش کند.  

گر است؛  گر و هدایتها دیو یاریدر برخی از قصه یابی به گنج و پریزاد:و شریر و دستشدن دیکشته.۵

صه       شتر ق شانی؛ اما در بی صۀ ماه پی ست که در دل تاریکی   مانند ق شریری ا   میرد. قهرمان دختر راها میها دیو 

ا  هدر برخی از این داستان  یابد؛ امادهد و در برخی موارد نه تنها به دختر؛ بلکه به گنج هم دست می نجات می

یابد و خبری از پریزاد یا دختری زیبارو نیستت. گاهی نیز قهرمان   قهرمان با کشتتن دیو تنها به گنج دستت می  

شد، به گنج می آنبی ستان   که دیو را بک سد. در عموم دا سالمت   ر ها قهرمان به حلقۀ چاه یا غار راه یافته و به 

 آید.بیرون می

پیشتتانی استتت که با رفتن به داخل گاهی نیز قهرمان، زن یا دختری چون ماه گر:یاریقهرمان زن و دیو .۶

ست می  ست می   یابد. اینچاه به عامل جادو د سعادت د صه گونه به یاری دیو به گنج  ه  ها نیابد. دیو در این ق

کمک   ه قهرمانای مثبت دارد و در حل مشکل بگر است و چهرهشود؛ بلکه یاریتنها شریر نیست و کشته نمی

صه   می ست. در ق ستاره، دیو  کند. در واقع، کارکرد قهرمان در منش دیو تأثیرگذار ا های فاطیکو و دختر ماه و 

گر و برای ناخواهری شریر و خبیث است. این تفاوت ناشی از کارکردهای متفاوت قهرمان     برای قهرمان یاری

 و شریر در داستان به وجود آمده است.  

صه  قهرمان و ازدواج با او:پریزاد، یاری .7 ای مثبت دارد و ها دختر زیبا یا پریزاد چهرهدر برخی از این ق

سیاری از موارد یاری  ستان ملک محمد و        در ب ست. در دا شۀ عمر او شی گر قهرمان در مبارزه با دیو و یافتن 
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لسم   بته در پایان قهرمان طگیرد که الکننده است و در برابر قهرمان قرار می طلسم دختر شاپورشاه، دختر طلسم    

 کند.را باطل کرده و با دختر ازدواج می

های عامیانه عموماً پایانی خوش است و قهرمان در پایان آن  وضعیت نهایی داستان   پایان خوش داستان: .8

ر د دارد و آن را بر سر لنتی می گذارد. نشیند. در پایان داستان لنتی، شاه تاج از سر برمی    بر تخت پادشاهی می 

کنند و ها ازدواج میکنند. آنها را با جاه و جالل به شتتهر وارد میپایان داستتتان دالرام و شتتاهزاده، مردم آن 

 گذارد. کند و تاج شاهی را بر سر پسرش میگیری میپادشاه از سلطنت کناره

 

 حر و جادو:های ستامپسون، قصه-بندی آرنههای منتخب در مقاله )براساس تقسیمتیپ افسانه -1جدول 

 ( 8۵1-999 های عاشقانه:، قصه79۴-۳11

 

 گیری. نتیجه7

سانه    سی و تحلیل اف   گرشود که دعوت های عامیانه پریان، عموماً قهرمان در آغاز با ندایی مواجه میدر برر

بندی به گذارد و در پی هدفی واال و پایبه آغاز ستتتفری استتتت. قهرمان قدم در راه این ستتتفر پرمخاطره می

پایان خوش 

 یا ازدواج

یافتن گنج یا 

پادشاهی و عامل 

 جادو

آزمون یا 

 مسیر دشوار

وجود چاه یا 

غار یا باغ مخفی 

 و قلعه

 شماره نام افسانه تیپ قهرمان دیو یا اژدها

* 
عامل جادو، زیبایی 

 و پیوند با شاهزاده
 .1 پیشانیماه ۵۳۱ پیشانیماه گرقورباغۀ یاریدیو یا  چاه و چشمه *

 .۲ فاطیکو ۵۳۱ فاطیکو گردیو یاری چاه * عامل جادو *

 گردیو یاری چاه * عامل جادو *
دختر ماه و 

 ستاره
 .۸ دختر ماه و ستاره ۵۳۱

 .۵ دالرام و شاهزاده - شاهزاده گردیو شرور و دیو یاری غار * - *

 .۵ دختر نارنج و ترنج ۵۱۳ شاهزاده ر و دیو شرورگدیو یاری چشمۀ آب * پادشاهی *

 - باغ و قلعه * پادشاهی *
پسر مرد 

 ثروتمند
 .۱ گل به صنوبر چه کرد ۵۱1

 .۳ جوان تیغ ۸۱۲ شاهزاده اژدهای شرور چشمه * ثروت *

 .۳ حسن خاکباز ۸۱۲ شاهزاده اژدهای شرور چاه * گنج *

 .۱ درویش جادوگر ۸۱۸ شاهزاده دیو چاه و غار * گنج *

 .1۱ تنبلو ۵۱۳ تنبلو گردیو شرور و دیو یاری قنات * ثروت *
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صه     اخالخ، با طیکردن آزمون سفر که به نوعی گذار از عر سیر پیچیدۀ این  به  شود، های روان تعبیر میها و م

 یابد که همانا خویشتن خویش یا خودآگاهی است.گنجی دست می

های تاریک و مخوف و چاه یا غار و قلعه نمادپردازی          های درون که در اتاخ   قهرمان با گذر از پس تاریکی    

گر اعماخ درون و روح نامتناهی بشتتر استتت، به تفرد و شتتناخت خود، دستتت می یابد. پیوستتتن  شتتده و بیان

شاهزاده، بیان  ست.   قهرمان با پریزاد یا  گر اتحاد با آنیما یا آنیموس یا روان زنانه در مرد و روان مردانه در زن ا

کند و یافتن ثروت یا پادشتتتاهی از دیگر      می یافتن قهرمان را هموار  این پیوند راه ستتتعادت و کامیابی و کمال     

گر قدرت روانی و تسلط بر خویشتن برای    شود که بیان ها میهایی است که نصیب قهرمان این افسانه   موهبت

 شهری در رؤیاهای دیرینۀ بشر است.   تبدیل جهان به آرمان
 

نامهکتاب  
 

 وم. تهران: مرکز.. جلد دوم. چاپ سساختار و تأویل متن(. 1۸۳۵احمدی، بابک. ) .1

. )ترجمۀ کمال بهروزنیا(. تهران:     کودکان به قصتتته نیاز دارند؛ کاربردهای افستتتان و افستتتون       (. 1۸۳۸بتلهایم، برونو. )  .۲

 شناسی و نشر افکار.پژوهشکدۀ مردم

 تهران: توس. ای(.های پریان. )ترجمۀ فریدون بدرهشناسی قصه(. ریخت1۸۱۳پراپ، والدیمیر. ) .۸

 .۲۱-۸۳(، 1۵، )پژوهیادببا تکیه بر شخصیت رستم.  شاهنامه(. فرآیند فردیت در 1۸۳۱تسلیمی، علی. )  .۵

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.های جادوییشناسی افسانهریخت(. 1۸۳۳خدیش، پگاه. ) .۵

شان  .۱ شرف على ،دروی ضا  و ا سانه (. 1۸۳۲. )خندان )مهابادی(، ر سیزدهم. تهران:  .هاى مردم ایرانفرهنگ اف شر    جلد  ن

 .کتاب و فرهنگ

 . )ترجمۀ جالل ستاری(. چاپ دوم. تهران: توس.های پریوارزبان رمزی قصه(. 1۸۱۱دالشو، م. لوفر. ) .۳

 . تهران: توس.پژوهشی در هزار افسان(. 1۸۱۳ستاری، جالل. ) .۳

 تهران: مرکز. مدخلی بر رمزشناسی عرفانی.(. 1۸۳۲ستاری، جالل. ) .۱

ها،  ها، افستتانهبندی انواع خویشتتکاری تولد قهرمان در استتطوره(. طبقه1۸۱۲م.)شتتکیبی ممتاز، نستترین و حستتینی، مری .1۱

 .1۵۸-1۳۱(، 1) 1 فرهنگ و ادبیات عامه،های پریان. های عامیانه و قصهداستان

سی و مبانی کاربردی برخورد با متن در رویکرد نقد کهن   (. روش1۸۱1قائمی، فرزاد. ) .11 سایونگی. شنا   الگویی یونگی و پ
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 .۳۱-۱۲(، ۸۳) ۱، های ادبیپژوهش

 . )ترجمۀ شادی خسروپناه(. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزارچهره(. 1۸۳۳کمپبل، جوزف. ) .1۲

 . )ترجمۀ کیکاووس جهانداری(. تهران: سروش.های ایرانیبندی قصهطبقه(. 1۸۳1مارزلف، اولریش. ) .1۸

 ن: مینوی خرد.)ترجمۀ محمد گذرآبادی(. تهرا سفر نویسنده.(. 1۸۳۳وولگر، کریستوفر. ) .1۵

 . )ترجمۀ شهریار شهیدی(. تهران: آیندۀ درخشان.شناسی فرویدمقدمات روان(. 1۸۱1هال، کالوین اس. ) .1۵

ستاو. )  .1۱ شنایی با ناخودآگاه.  1۸۵۱یونگ، کارل گو سمبل   (. آ سان و  صارمی(.  هایشان تهران: کتاب  . )ترجمۀ ابوطالب 

پایا.



شهید مطهری  داستان راستاناسالم به کودکان در پیامبر  چگونگی انتقال جهان نگرشی و معرفتی

 شمول پُل وِرثهای زیربراساس جهان
 

 1نژاد رودسریفرّخ لطیف

 

 چکیده

مند مست»شناختی پیامبر اسالم در روایت جهان معرفتو هدف از پژوهش حاضر، بررسی نوع نگرش 

ت. او اس پل ورثختی جهان متن استاد مطهّری از طریق نظریۀ شنا داستان راستانکتاب از « و ثروتمند

کند. جهان متن فضای تعاملی رسی میمتن را در سه بُعد جهان متن، جهان گفتمان و جهان زیرشمول بر

ساز )زمان، مکان، اشیا و نویسنده و خواننده هنگام مواجهه با متن است که در دو سطح عناصر جهان

ل شود. جهان گفتمان شامکنشی( بررسی می گستر )افعال توصیفی یاهای نقشها( و گزارهشخصیت

ای مورد ههای نویسنده یا شخصیتگاهمشتمل بر باورها و دیدشمول بافت موقعیتی گفتمان و جهان زیر

ا روش ب کنونی ژوهشپشود. میشمول اشاری، نگرشی و معرفتی تقسیم بحث اوست و به سه جهان زیر

در پی پاسخ به این سؤاالت است که نویسنده و شخصیت داستانی )پیامبر( در داستان  تحلیلی،فیتوصی

شمول توجه بیشتری نشان داده و گانۀ زیرهای سهاز چه نوع متنی استفاده کرده و به کدام یک از جهان

 متن داستان مذکور دهد که در جهانگانه را با هم ترکیب کرده است. نتایج نشان میهای سهچگونه جهان

شمول اشاری )زمانی، مکانی و شخص(، استفاده شده است. هر سه جهان زیر رواییاز متن توصیفی

های هدف های نگرشی بیشتر به جهاناند. نویسنده از میان جهانکار رفته نگرشی و معرفتی در متن به

رطی و تمثیلی ساخته شده، آموزۀ شمول معرفتی متن که با جمالت شو باور توجه کرده است. جهان زیر

کند؛ عالوه بر آن، در فرآیند افزایش که در جهت پیوستگی متن صورت اخالقی تواضع را منتقل می

گیرد، با نوعی ساخت استعاری مواجه هستیم که رابطۀ استعاری معلم و شاگرد را بین پیامبر و می

 سازد. معرفتی را می شمولکند و نوعی جهان زیرهای داستانی ایجاد میشخصیت

 شمول، افزایش، انطباقهای زیر: ورث، مطهّری، ادبیات کودک، جهانهاواژهکلید
 

 مقدمه. 1

یرا کننده نیاز داریم؛ زکننده و دریافتبرای خوانش هر متن عالوه بر متن و بافت به مطالعۀ ذهنیت تولید

ست. به عقیدۀ ورث متن رویدادی پویا محسوب متن محل برخورد بافت و قوای شناختی نویسنده و خواننده ا

حال  ای که ماهیت و نتیجۀ گفتمان درشود که نویسنده و خواننده در آن فعاالنه به مذاکره مشغولند؛ مذاکرهمی

ن در کنندۀ متدهد. از دید ورث، گفتمان تالش آگاهانۀ مشترکی از سوی سازنده و دریافتگسترش را نشان می
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یابند تا ساخت معنایی را تشکیل دهند. در این ها در آن بسط و انسجام میست که گزارهجهت ساخت جهانی ا

رتضی م داستان راستان کتاباز « مستمند و ثروتمند»روایت  پژوهش از نظریۀ جهان متن پل ورث برای تحلیل

عالوه بر متن، که  ستن امطالعۀ گفتمابرای چوبی رتهیۀ چهایۀ جهان متن، نظرف هدایم. مطهری استفاده کرده

را نی ریخی و رواتا، جتماعی، امل موقعیتیاعون و موابافت پیرش متن؛ یعنی پذیرو تولید سایر عوامل مؤثر بر 

رسی شمول برگاه جهان متن، جهان گفتمان و جهان زیرشده متن را از سه دیدنظر گیرد. بنابراین، نظریۀ یاد در

هایی را کشف کنند که در آن مطالعات گفتمان ند است که قصد دارند راهاین نظریه برای کسانی ارزشم»کند. می

(. با توجه 503: 0222)هیدالگو،« کنندشناسی شناختی در یک نظریۀ واحد متن و گفتمان با هم تالقی میو زبان

« مندمستمند و ثروت»روایت  ( در جهان متن1 شده در پژوهش به این قرار است:به مقدمات فوق سؤاالت مطرح

ها و اهداف نویسنده شمول نگرشی و معرفتی چگونه باورزیر ( جهان0بیشتر از چه نوع متنی استفاده شده است؟

ر مطرح های فرضی در دو فرضیۀ زیپاسخ؟ کننداصلی )پیامبر اسالم( را به خوانندۀ کودک منتقل می و شخصیت

شمول نگرشی زیر ( جهان0 ده شده است.اایی استفرو-توصیفی( در روایت مستمند و ثروتمند از متن 1شود: می

 گذاری بالغی جمالت، باورها و اهداف نویسنده و شخصیتها، کار هدفو معرفتی با استفاده از افعال و استعاره

   .اصلی )پیامبر اسالم( را به عهده دارند

 

 . پیشینۀ پژوهش2

های   وسااایلۀ مخاطبان در موقعیت     ها به  ها و گفتمان  برای درک چگونگی سااااخت، تولید و پردازش متن  

-شااناس گفتمانادغام شااود. ورث که زبان مندگفتمانی، الزم اساات عوامل بافتی و شااناختی به روشاای نظام

شی  سی زبان      -نق سا ست، در نظریۀ متن خود مفاهیم ا سی متن و زبان  شناختی ا شناختی را تل    شنا سی  فیق  شنا

  اثر ی متنشناس  ای بر زبانمقدمهکه نظیر آن در آثار برجستۀ قبلی مانند  رساند  کند و فرآیندی را به کمال میمی

:  0222( و دیگران وجود دارد )به نقل از هیدالگو، 1895( و آثار ون دایک و کینچ )1891بوگراند و درسااالر )

  هایی بین مدل او و سااایر نظریات شااناختی از قبیل نظریات لیکاف،شااباهت»کند که (. ورث اشاااره می501

های مهم زبان؛ یعنی ساااختار  های مذکور اساااسااا  به جنبه یک از مدل النگاکر و فوکونیه وجود دارد؛ اما هیچ

 ارائۀ فضاهای مفهومی در گفتمان،(. کتاب ورث با عنوان 64: 1888)ورث، « پردازنددانش و بافت گفتمان نمی

شین، به ارائۀ الگویی کامل ضمن بیان و باز  طوری  ردازد؛ به پتر برای تحلیل متن میو عملیتر بینی نظریات پی

از  س شدۀ قبلی را تحت یک نظام منسجم به عناصر جهان   های پراکندۀ معرفیکه مفاهیم و اصطالحات و جهان 
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سه و جهان سیم می   گانۀ متن، گفتمان و زیرهای  ستعاره شمول تق شناختی لیکاف ) کند. او از ا ( در 1891های 

( را در جهان  1890کند، نظریۀ ابدال عبارات اشاری بوهلر )شمول معرفتی استفاده میساخت جهان فرضی زیر  

های گفتمان و فضاااهای ذهنی برداری را از جهانبرد؛ اما بیشااترین بهرهکار می شاامول عبارات اشاااری بهزیر

صر جهان 188( و ترنر )1893فوکونیه ) سه ساز و جهان به بعد( در عنا (  0221وانا گاوینز )ج»کند. گانه میهای 

ها و ارائۀ یک  متن پیشاااین به تکمیل آن، ضااامن مرور نظریات جهان متن ای بر نظریۀ جهان مقدمه  در کتاب  

 (.1: 0211)به نقل از کوهن، « متن پرداخت شناسی منسجم برای نظریۀ جهاناصطالح

ستعاره و مجاز   ( و 1585ل )وپیتر استاک  شناسی شناختی   شعر های نظریۀ ورث در ایران در ترجمۀ کتاب  ا

( به طور مختصاار معرفی شااده اساات. هملنین، لیال صااادقی   1582آنتونیو بارساالونا ) با رویکردی شااناختی

 ، بهاندپلنگانی که با من دویدهیوزداسااتان  گانۀ مجموعههای سااه( در مقالۀ خود آن را در تحلیل جهان1598)

سالن گلفام     ست. پس از او، ار شازده احتجاب را بر        1585)کار گرفته ا ستان  سازندۀ متن روایی دا صر  ( عنا

ورث  یابی عقایدگانه، به ریشه های سه اند. مقالۀ حاضر عالوه بر تحلیل جهان رسی کرده مبنای نظریۀ مذکور بر

شین پرداخته و دو فرآیند   شرح      « انطباق»و « افزایش»در نظریات پی شده بود،  شته مطرح ن را که در مقاالت گذ

 دهد.یم

   . مبانی نظری3

ست، صحبت        شناختی یا مفهومی ا ضای  از دید ورث ما از طریق گفتمان و یک مفهوم محوری که همان ف

  های پیلیده، ساااختارهایگفتارنویساایم. ورث بر این باور اساات که ما برای فهم و تدوین پاره کنیم و میمی

سمینو در )  84: 0220سازیم )پوالرد،  های متن را میذهنی یا جهان (  1881(. مفهوم جهان متن ابتدا توسط النا 

کننده  کننده و دریافتفضایی که تولید»عنوان فضای مفهومی مطرح شد؛   ( با 1888و سپس به وسیلۀ ورث در )  

(. بحث  11: 1888)ورث، « سازند، تعاملی که ممکن است نوشتاری یا گفتاری باشد    در هنگام تعامل با متن می

صلی ورث این   سی و کار    ا شنا ست که همۀ معنا شته       بردا شناختی انبا ضای  سی در درون یک ف ل  شده عم شنا

فاده  های زبانی در بافت موقعیتی استفرضشود؛ عالوه بر آن، از پیشکند که اصطالحا  فضای ذهنی گفته میمی

وسااایلۀ    کند یک حوزۀ مفهومی وجود دارد که به صاااورت مشاااترک به      که او فرض می تر اینکند. مهم می

 (.500: 0222گیرد )به نقل از هیدالگو، کنندگان شکل میکننده و دریافتتولید

نظریۀ ورث، یکی از رویکردهای خوانش اسااات که در آن جهان به منزلۀ ابزاری برای درک چگونگی اثر        

یی متنی جهان  نماکننده اساات. یک جهان، بازاقل دو شاارکترود. جهان، رویدادی زبانی با حدمیکار ادبی به 

صورت ترکیب متن و بافت دیده می    ست که به  ستاک   واقعی ا عنوان  جهان متن به (. »060: 1585ول، شود )ا
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حالی که جهان گفتمان بافت موقعیتی   دهد، درشود که حالتی از مسأله را ارائه میسناریوی مفهومی تعریف می

دهد که بر ای ارائه می( مدل زبانی1888(. ورث )95: 1888)ورث، « کنداساات که رویداد کالمی را احاطه می

 هالگو و فضاهای ذهنی را ب سازی بنا شده است؛ به این معنا که او مفاهیم قاب، کهن   تجربیات انسانی و مفهوم 

 شود:گزیند و سه جهان به شرح زیر برای متن قائل میمیعنوان مبنای تعریف متن و گفتمان بر

 ( جهان متن1  

های  ساز و گزاره آید و شامل عناصر جهان  سازوکار شناختی است که ابزار درک به حساب می     جهان متن 

ند،  شو ساز نامیده می و اشیای موجود در متن که عناصر جهان   گستر است. عناصر زمان، مکان، شخصیت     نقش

  ر اشیای جهانها و دیگدهند و شخصیتشوند و به زمان و مکان جهت میزمینۀ متن میگیری پسباعث شکل

ستر روایت یا حرکت درون جهان متن را پیش می های نقشسازند. گزاره متن را می ا،  هبرند و حاالت، کنشگ

(.  065: 1585ول، سااازند )اسااتاکها و جهان متن را میها و قضااایای مرتبط با شااخصاایتها و فرآیندرخداد

کنند. این نقش، ساارشاات نوع ادبی متن را  ل میگسااتر جهان متن عمهای نقشسااازها در تقابل با گزارهجهان

شود؛ وصفی  کند؛ به این معنا که متن مانند روایتی است که با گسترش طرح اولیۀ داستان توصیف میتعیین می

 (.505: 0222شود )هیدالگو، گسترها و غیره مشخص مینقشکه با توصیف 

 :اند ازتصور کرد که عبارت توانگستر میهای نقشالگوهای مختلفی را برای گزاره
 گفتکار کردکار نوع اسناد نوع متن

 

 شمردنگزارش، بر گسترپیرنگ کنش، رویداد روایی

 :توصیفی

 توصیف صحنه گسترصحنه حالت صحنه

 توصیف شخصیت گسترشخص حالت، صفت شخص

 توصیف عادت گسترروال عادتی روال عادی

 تیجهفرض، ن گسترگزاره ربطی گفتمانی

 

 خواست، فرماندر گسترهدف امری 1ابزاری

 

 
                                                           

1. Instructive  
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ها دادها و رخکنندۀ کنشای و توصیفی هستند یا بیانگستر یا جمالت وصفی، رابطههای نقشگزاره     

شتند، گمیها احساس کردند به خواب کمتری نیاز دارند، وصفی است و جملۀ پرندگان برهستند؛ مثال  جملۀ آن

 (.066: 1585ول،ست )استاککنش یا رخداد ا

 ( جهان گفتمان  2

چهرۀ مخاطبان در مکالمه یا ارتباچ بین نویساانده و خواننده اساات.   بهاین نوع جهان شااامل ارتباچ چهره

شارکان گفتمان       ست که از متن، محیط پیرامون و م ست، موقعیتی آنی ا رخداد زبانی که همان جهان گفتمان ا

متن فقط به اطالعات مرتبط با گفتمان یا همان زمینۀ مشاااترک   ظریۀ جهانشاااود. در این میان، نتشاااکیل می

کند و عناصااار بافت در خالل  پردازد. وقتی اطالعات جدید وارد گفتمان شاااود، زمینۀ مشاااترک تغییر میمی

 (.060شوند )همان: پردازش به زمینۀ مشترک افزوده می

های   های مفهومی برخی جنبه  نمودند که باز   های ذهنی هسااات جهان متن و جهان گفتمان هر دو سااااختار    

شی را   سازی نقش مهمی دارد؛ چون می دهند. الگوی ذهنی قاب در فرآیند مفهومواقعیت را شکل می  تواند دان

های  کند و موقعیتدهی آوری و سااازمانسااازی از تجربیات ما برگرفته شااده اساات، جمعکه از طریق مفهوم

  (.112: 1888دهد )ورث، شود، به صورت قاب ارتقا حافظه ذخیره می نوعی را که درتکرارشوندۀ هم

 شمولهای زیر( جهان3

ها یا اشااخاد دیگر گریز بزند،  تر یا مکانتر و عقبهای جلووقتی نویساانده از جهان متن اصاالی به زمان

شااوند  اد میشاامول ایجها در جهان زیرهای شااخصاایتها و دیدگاهشااود. باورشاامول ساااخته میجهان زیر

،  1طور کلی سه نوع جهان زیرشمول در نظریۀ جهان متن وجود دارد: جهان اشاری   (. به061: 1585ول،)استاک 

 .5یو معرفت 0نگرشی

گشت به عقب، حرکت به جلو و هر نوع حرکتی که در موقعیت  : شامل بازجهان زیرشمول عبارات اشاری  -

هد، اسااات؛ مثال  در ج      کانی رخ د مانی و م لۀ دیروز وقتی آن فعلی ز فت:    م به این »جا بودیم، گ جا   فردا 

صحبت می  «گردممیبر ستقیم )جملۀ داخل گیومه( از آن  ضمیر     ،جهانی که درون نقل قول م شامل تغییر  شود، 

شود؛ زیرا از گفتمان پیرامونش مجزا شده    شمول تلقی می شخص است و یک جهان زیر  شخص به اول از سوم 

 (.  069است )همان: 

 

                                                           
1 Deictic sub-worlds 
2 Attitudinalsub-worlds 
3 Epistemic sub-worlds 
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شی   ان زیرجه - ، «جهان آرزو»و  گیرد: براساااس آرزوها، اهداف و باورهای مشااارکان شااکل میشمول نگر

باور  » هدف  »و « جهان  با گزاره   را می« جهان  ند     ساااازد. جهان آرزو  مان یدوار »، «آرزوکردن»هایی  ،  «بودنام

، «به تخت برودخواساات آدم دلش نمی»شااود؛ مثال  جملۀ و غیره رمزگذاری می« خواسااتن»، «دیدنخواب»

ستان را از جهان متن بیرون می  صیت   کند که بیانبرد و وارد جهانی میمخاطب دا شخ سبت ب گر نگرش  ه ها ن

سنده از کلمۀ     ست؛ زیرا نوی سان   « آدم»یک کنش ا ستفاده کرده و این حس را به کل ان ست.    ا ها تعمیم داده ا

رفی  مع« کردنفکر»و « دانستن »، «کردنباور»ایی مثل هدهد، با گزارهها را نشان می جهان باور که باور شخصیت  

کان می       می به قصاااد مشاااار هدف  ید  »، «دادنوعده »چون هایی هم پردازد. گزارهشاااود. جهان  هد ،  «کردنت

 کنند )همان(.بر جهان هدف داللت می« کردنخواستدر»و « دادنسفارش»، «دادندستور»

تواند بعد امکان و احتمال را  ها میکه نظریۀ جهان متن با آن: ابزارهایی هساااتند شمممول معرفتیجهان زیر -

،  «ایدب»هایی مانند گیری گزارهکارها و با بهوساایلۀ مشااارکان و شااخصاایتهای فرضاای به نمایی کند. جهانباز

شوند. راوی در جهان زیرشمول    معرفی می« اگر... پس»های شرطی مثل  و هملنین، ساخت « خواهد»، «شاید »

 (.068کند )همان: دهد، جهانی فرضی و خیالی را معرفی می، در میانۀ جهان متنی که ارائه میمعرفتی

به این ترتیب، ورث برای ترساایم جهان متن از سااه جنبۀ اصاالی وجهیت؛ یعنی دیدگاه، احتمال و تعامل   

ستفاده می  ضعیت اطالعات با در »کند. او وجهیت را ا ضر نظرتعیین و ند )ورث، کمی تعریف« گرفتن بافت حا

پردازد؛ عبارات اشاری ویژگی اصلی جهان متن است     ها( میگاه به عبارات اشاری )شاخص  (. دید131: 1888

 کند. احتمال به حقیقت وهای گویندۀ فرضی را مطرح می شود و دیدگاه که به عنوان فضای اشاری تعریف می  

  شمول متنهای زیرت که ورث تحت عنوان جهانای اسپردازد و بسیار نزدیک به تصاویر ذهنیدرجات آن می

  1888پردازد )ورث، (. تعامل نیز به روابط بین مشاااارکان می    506: 0222کند )به نقل از هیدالگو،     تعریف می

سازمان  (. در131: ضای اجتماعی و جنبه نتیجه، به  قبیل وجهه و کنش گفتار مربوچ   هایی ازدهی و مدیریت ف

صلی وجهیت، دلیلی بر قبول تمایز  شود. این تمایز بی می سه نظام ا ست )  ن  به بین جهان متن و جهان گفتمان ا

 (.506: 0222نقل از هیدالگو، 

را که  « 0انطباق»و « 1افزایش»ها، دو فرآیند گسترساز و نقشگانه، عناصر جهان های سه ورث عالوه بر جهان

شرح می برای معرفی و پردازش اطالعات الزم ضوع می دهد. ااند،  ها  پردازد که چگونه گزارهفزایش به این مو

شترک گفتمان با هم ادغام می  سر هم       درون یک زمینۀ م شوند و چگونه برای رسیدن به پیوستگی متنی پشت 

                                                           
1 Incrementation 
2 Accommodation 
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مرجع در دنیای  ناچار با تشااکیل یک زنجیرۀ پیش(. قساامت مهمی از این فرآیند به505گیرند )همان: قرار می

شاری مکانی، زمانی     جدیدترین اطالعات را در اختیار ما قرار میشود که  متن انجام می شامل عبارات ا دهد و 

وساایلۀ عناصاار   ای ایجاد و بهزمینهو شااخصاای اساات. انطباق الزاما  با معرفی اطالعات جدید به روشاای پیش

یا   دهش گیریه )النهگیری شد ها از قبیل جمالت درونهدهندۀ گزارهشود که با اجزای تشکیل  ای انجام میسازنده 

سته  سمی تداعی می ( و گروههای جملۀ مرکبواب شی  (. در 041: 1888شوند )ورث،  های ا نتیجه، انطباق رو

زمینۀ  شکه پیحالی  شود، درکردن نشان داده میزمینۀ پیام است که معموال  با اظهارغیرمعمول برای معرفی پیش

جایی که   »کند:  ( پدیدۀ انطباق را چنین تعریف می   1888ند. ورث ) کگزاره معموال  اطالعات کهنه را حمل می   

پیوسااته اساات؛ اما اطالعات در مرحلۀ بعد آن را  همالعات جدید بهطیک صااورت دسااتوری وابسااته شااامل ا

 «.دهدافزایش می

ود  ش فرض میبندی مجدد پدیدۀ پیشمتعارف منجر به صورت تمایز بین بیان متعارف و انطباق یا بیان غیر 

سنتی از پیش    شت  شود؛   ه میای گفتمانی در نظر گرفتعنوان پدیده فرض تغییر یافته و اکنون بهکه در آن بردا

شناختی نامیده می فرضهایی که در گذشته پیش یعنی پدیده ضر، به   های معنا س شدند، در حال حا متی عنوان ق

    (.035شوند )همان: اطالعات گفتمان شناخته میگیرند و به منزلۀ ها پشت سر هم قرار میزمینۀ گزارهاز پیش

 «ثروتمند و مستمند». داستان 1. 3
صلّی    سول اکرم  ضرتش حلقه زده او را     ر سته بود. یاران گرداگرد ح ش اهلل علیه و آله طبق معمول در مجلس خود ن

ر رسید. فقیر  از د -پوشی بود ژندهکه مرد فقیر  -مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند. در این بین، یکی از مسلمانان  

شاود، باید ببیند هر کجا جای خالی   که وارد مجلسای می که هر کس در هر مقامی هسات، همین  -طبق سانت اساالمی  

صود را به     شیند و یک نقطۀ مخ ست، همان جا بن ضا می   عنوان این ه شأن من چنین اقت ایی  ج -نظر نگیردکند، در که 

جا نشست. از   ای جای خالی یافت، رفت و آنت. آن مرد به اطراف متوجه شد، در نقطه جا نشس  خالی یافت، رفت و آن

های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشید.   قضا پهلوی مرد متعیّن و ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه 

 و به تو بلسبد؟ رسول اکرم که مراقب رفتار او بود، به او رو کرد و گفت: ترسیدی که چیزی از فقر ا

 اهللنه یا رسول

 ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟

 اهللنه یا رسول

 هایت کثیف و آلوده شود؟   ترسیدی که جامه 

 اهللنه یا رسول

 پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟
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شدم و خطا کردم. اکنون به جبران   اعتراف می شتباهی مرتکب  ضرم نیمی از   کنم که ا این خطا و کفارۀ این گناه حا

 اش مرتکب اشتباهی شدم، ببخشمدارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که درباره

.... 

 جمعیت: چرا؟

چنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود آن  چون می

 .من کرد

  مان  . جهان گفت2. 3

پنج داستان در جهت تهذیب اخالق عمومی   ون نوشتۀ مرتضی مطهری مشتمل بر هفتاد   داستان راستا  کتاب 

(.  10-16: 1598ورقی هر داستان ذکر شده است )مطهری،    ها در پابر مبنای تاریخ و حدیث است که مآخذ آن 

(. شخصیت اصلی بسیاری       11-19ن: خوانی دارد )هماهای واقعی همعنوان کتاب با محتوای آن؛ یعنی داستان 

های دیگر امام علی )ع(، امام حسین )ع(، امام صادق )ع(، امام سجاد     از روایات، پیامبر اکرم )د( و شخصیت  

صیت             شخ ستند.  سینا ه شتر، غزالی و ابن  شمندانی مانند مالک ا صحابه و دان ای  ه)ع(، امام باقر )ع(، برخی 

به وجود م     یات، جهان کالن متن را  به  یروا ند و اجزای  به هم مربوچ        آور مانی را  هان گفت ندۀ ج ظاهر پراک

کنند؛ گویی هر روایت بخشااای از زندگی پیامبر و ائمۀ اطهار اسااات که متناساااب با موقعیت و رویدادی  می

ب  ها متناس شود. زبان ساده و جذاب داستان   اجتماعی، به قصد انتقال معنویت و اخالق به مخاطب عام بیان می 

 جوان است.  سنی کودک و نوبا سطح 

 «مستمند و ثروتمند»شمول از طریق جهان متن روایت های زیر. تحلیل جهان3. 3

 ساز. عناصر جهان1. 3. 3

سازندۀ جهان متن، زمان،     طور همان صر  شد، عنا صیت    مکان، که گفته  ستند.    ها وشخ شیا ه در روایت   ا

ها مجلس  حیات پیامبر ساخن به میان آمده اسات. مکان   صادر اساالم و دوران   ، از زمان«مساتمند و ثروتمند »

پیامبر اساات که معلوم نیساات در کدام شااهر بوده اساات؛ ولی احتماال  همان محل زندگی پیامبر؛ یعنی مکه یا  

-لی فقیرهای تقابها خدا، پیامبر، مسلمان، ثروتمند، فقیر هستند. داستان براساس جفت    مدینه است. شخصیت   

 اضع ساخته شده است. شیء اصلی روایت، جامه است.  تو-ثروتمند و تکبر

 گسترهای نقش. گزاره2. 3. 3

کنند و باعث ارتباچ و پیوساااتگی بین     گساااتر جمالتی هساااتند که نوع متن را تعیین می  های نقش گزاره

ت  سطور که گفته شد، متن مانند روایتی اشوند؛ زیرا همانهای مختلف در زمینۀ مشترک )جهان متن( میجهان
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صیف می     ستان تو سترش طرح اولیۀ دا صیف     که با گ صفی که با تو صر جهان   نقششود؛ و سترها و عنا ساز   گ

 شود.مشخص می

ستان   ستمند و ثروتمند »متن دا سمت    « م ست و در ق صیفی ا سول   هایی که رترکیبی از دو نوع روایی و تو

صحبت می  صیف   کند، گفتمانی میاکرم با ثروتمند  شخص شود. انواع متن تو صحنه   ی؛ یعنی  ستر،  ستر و  گ گ

سی جمله        هدف ضمن برر ست که  ستان موجود ا ستر در دا شود.   هایی از هر یک بیان میجملۀ متن نمونهبهگ

ستان با وصف صحنه )متنی توصیفی( به آن می       سنده در ابتدای دا صلّی  »پردازد: نوی  علیه و آله اهللرسول اکرم 

سته بود. ی    ش شتر در میان     طبق معمول در مجلس خود ن ضرتش حلقه زده او را مانند نگین انگ اران گرداگرد ح

کتۀ  شااود. نها میگوید که تواضااع بزرگان دین ساابب محبوبیت آناین وصااف به خواننده می«. گرفته بودند

اخالقی دیگر مبارزه با جامعۀ طبقاتی اساات؛ به این معنا که فقیر و غنی نباید به دلیل فقر یا ثروت خود، شااأن  

طور که فقیر به محض ورود به مجلس در جای خالی      تر از دیگران فرض کنند، همان  تر یا باال  ش را پایین خوی

. آوردن «از در رسید  -پوشی بود که مرد فقیر ژنده -در این بین یکی از مسلمانان »نشست، نه در پایین مجلس:   

از راه  مسلمانی »، در میان جملۀ اصلی  «دپوشی بو جملۀ معترضه او فقیر ژنده »شدۀ  گیریجملۀ وابسته یا درونه 

سید  شان می «ر سته برای      ، ن ستفاده از جمالت واب دهد که اعتقادات مذهبی فرد بر وضع مادی او ترجیح دارد. ا

سمت مهم و تازه  سبت به      بیان ق سالمی را ن سنت ا ای از گزاره، فرآیند انطباق نام دارد. جملۀ بعد هم برتری 

جا فقیر طبق ساانت اسااالمی جایی خالی یافت، رفت و آن »دهد: نشااان می شااأن و مرتبۀ اجتماعی شااخص 

ست    ش سالمی در جملۀ درونه   «. ن ضه( بیان می   گیریسنت ا ست،  »شود:  شده )معتر هر کس در هر مقامی ه

جا بنشیند و یک نقطۀ مخصود را    شود، باید ببیند هر کجا جای خالی هست، همان  که وارد مجلسی می همین

ضا می   عنوان این به شأن من چنین اقت ۀ فوق  در جمل« در نظر نگیرد»و فعل « باید»قید «. نظر نگیردکند، در که 

سنت            بیان سبت به اجرای  ستند و باور عمیق راوی را ن ضع ه سبت به آموزۀ توا سنده ن گر نگرش و باور نوی

 کنند.  نبوی بیان می

هر کس در هر مقامی  »ده اساات: هملنین، جهان معرفتی نویساانده از خالل جمالت شاارطی منعکس شاا 

ر  هملنین، تکرا«. شود، باید ببیند هر کجا جای خالی هست، همان جا بنشیندکه وارد مجلسی میهست، همین 

شان می شمول جهان« هر کس و هر مقام»در « هر»صفت مبهم   دهند؛ جهانی که  بودن جهان معرفتی راوی را ن

ه  آن مرد به اطراف متوج»کند: اند. فقیر طبق سنت اسالمی عمل می  داشته شده  در آن مرزهای طبقاتی از میان بر

: گیردجا داستان با یک رویداد مهم شکل می  در این«. جا نشست  ای جای خالی یافت، رفت و آنشد، در نقطه 

دال بر وقوع یک رویداد تصااادفی؛ یعنی « ازقضااا»قید «. ازقضااا پهلوی مرد متعیّن و ثروتمندی قرار گرفت»
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بودن ماجرا اساات. پس از آن عمدیدهندۀ جهان معرفتی راوی مبنی بر غیرفقیر و غنی اساات و نشااان مواجهۀ

«.  های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشاااید    مرد ثروتمند جامه   »افتد:  سااااز اتفاق می کنش جریان 

ه  دهد. رسول اکرم ک می خواهی و تکبر ثروتمند را نشان ،  خود«خود»کشیدن مرد ثروتمند و تکرار ضمیر   کنار

ها بودند، رو به مرد  عنوان رهبر و نمونۀ تواضااع، مراقب رفتار آن چون سااایرین در میان جمع نشااسااته و به 

ترساایدی که چیزی از فقر او به تو  »ها اسااتفهام انکاری هسااتند: کردند و سااؤاالتی از او پرساایدند که همۀ آن

 «هایت کثیف و آلوده شااود؟ایت کند؟ ترساایدی که جامهبلساابد؟ ترساایدی که چیزی از ثروت تو به او ساار

ستفادۀ ابزاری کرده  ست     پیامبر از این نوع جمالت ا ساندن ثروتمند د اند تا به هدف خود؛ یعنی آگاهاندن و تر

دهندۀ میزان یقین ثروتمند  ها نشاااناهلل(. تکرارگوید: )نه یا رسااولیابند. ثروتمند در پاسااخ هر سااه سااؤال می

سبت به   ستند سخنان پیامبر و باز ن سخ  .تاب جهان معرفتی او ه شی     پا س های منفی پیاپی در ادامه با جملۀ پر

در  یابد. هر پنج جملهاز سااوی پیامبر پایان می« چرا پهلو تهی کردی؟ و خودت را به کناری کشاایدی؟»نتیجۀ 

شی هدف قرار می    شمول نگر سش جهان زیر ان اند، چنیه و تحذیر آمدهها که با اهداف بالغی تنبگیرند. این پر

شدم و   کنم که اشتباهی مرتکب اعتراف می»شوند:  تأثیرگذار هستند که سبب اعتراف ثروتمند به گناه خود می  

 «.   خطا کردم

شان     شبکۀ       دهندۀ جهان زیرمجموعه جمالت پرسشی، ن ستند؛ جهانی که با  شمول فرضی معرفتی پیامبر ه

ستعاری ساخته می   ستعاره تناظر شود. منظور از  ا . حوزۀ (181: 1590است )لیکاف،   0های مفهومیبین حوزه 1ا

خورد یک فرد سالم با بیماری است که مرض مسری دارد؛ فرد سالم       خورد ثروتمند با فقیر مانند بربر مفهومی

یامبر  پکشد. دو سؤال   نگران است فقر مانند آلودگی و ویروس به او منتقل شود. به همین دلیل خود را کنار می  

سیدی چیزی از فقر او به تو بلسبد؟  » سیدی که جامه »و « تر شود؟ تر ستعارۀ  « هایت کثیف و آلوده  ترس از  »ا

سری  ست؛ بلکه        سازد.  را می« بیماری م صرفا  بالغت و زیبایی کالم نی ست و هدف آن  ستعاره زبان مذهب ا ا

ستعاره کار      ست، زیرا ا ضرورت ا ستعاره به م   یک  ضیحی دارد. ا ضوعی انتزاعی،   ا امکان میکردی تو دهد مو

ضوعاتی که به دریافت      پیلیده، نا ضوعات عینی درک کنیم؛ مو ساس مو سی  شناخته و متافیزیکی را برا های ح

نحو   های تازه، قدرت توصیف ما را نسبت به دیگر عبارات زبانی به  اندازها با ایجاد چشم ترند. استعاره نزدیک

تر منتقل  تر به مقصااد انتزاعی( و ما را از مبدأ عینی142: 1581محمدی، )نوردهند فردی افزایش میبهمنحصاار

 (.146کنند )همان: می

                                                           
1 Mapping 
2 Conceptual domain 
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ارۀ  اکنون به جبران این خطا و کفّ»گیرد: ثروتمند بالفاصااله پس از درک اشااتباه خود تصاامیم به جبران می

اش مرتکب اشااتباهی شاادم،  ارهاین گناه حاضاارم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مساالمان خود که درب

شم  صی را منعکس می     گیریدو جملۀ درونه«. ببخ صد بالغی خا سلمان   »کنند. جملۀ شده، مقا به این برادر م

شم  ست؛ او دیگر خود را از فقیر دور و متمایز نمی   مبیّن تغییر دید« ببخ سبت به فقیر ا کند؛ بلکه  گاه ثروتمند ن

شدم   که درباره»شدۀ دیگر  گیریۀ درونهداند. جملاو را مانند برادر خود می شتباهی  یان گر ببیان« اش مرتکب ا

بخشاااد تا کفارۀ گناهش باشاااد. هملنین، تکرار جملۀ علت عمل اسااات. ثروتمند دارایی خود را به فقیر می

 تاب جهان معرفتی ثروتمند و اوج پشیمانی اوست. در یک بند باز« اش مرتکب اشتباهی شدمدرباره»

ه که از  تبیین شااد« ترس از بیماری»که گفته شااد، جهان معرفتی ثروتمند در بند باال با اسااتعارۀ  طورهمان

ست »مجموعه معانی  ست   کناره»، «فقر آلودگی و ویروس ا شدن از ویروس ا شده     « گیری از فقرا دور صل  حا

شیمان  جمالتی که مبیّنبود.  ستعاری متن را کامل       پ ساختار ا ستند،  سجم تر و شدن ثروتمند ه کنند.  یتر ممن

شتباه در تشخیص بیماری است   »معانی  ا کمک  ، ب«بخشیدن مال داروست  »، «ست ثروت دارو»، «گناه ثروتمند ا

دهند: اگر فقر ویروس اسااات و فقر بیمار، راه مبارزه با      دیگر مدل شاااناختی ذهن ثروتمند را نشاااان می   یک 

ا  پذیرد؛ زیر وسااات. فقیر ثروت اهدایی را نمی ویروس و درمان فقر، بخشااایدن ثروت به فقیر و درمان فقر ا    

خواهد مانند ثروتمند به غرور دچار شاود و با برادر مسالمانش رفتاری مشاابه او داشاته باشاد. در جهان       نمی

 «.  شودثروت ویروسی است که باعث تشدید بیماری می»و « غرور بیماری است»معرفتی فقیر، 

شانۀ نگرانی فقیر از ابتال به بیماری غرور   « ا هم غرور بگیردترسم روزی مر می»در جملۀ « ترسم می»فعل  ن

شدۀ   گیریبرد جملۀ وابسته یا درونه است و مبیّن جهان باور فقیر نسبت به آموزۀ تواضع است. نویسنده با کار     

این  ه ب« و»ساز  کند. جملۀ بعد که با حرف ربط همپایه، علت ترس فقیر را بیان می«روزی مرا هم غرور بگیرد»

ست؛   خورد، دارای درونۀجمله پیوند می سلمان خود آن »دیگری ا چنان رفتاری بکنم که امروز این  و با برادر م

 «.  شخص با من کرد

   های پژوهش. یافته4

 شمول عبارات اشاری. جهان زیر1. 4

ص         ست؛ زیرا روایت در  شده ا ضی بعید( آغاز  شته )با زمان ما شاری زمانی روایت از گذ سالم   جهان ا در ا

ستان به حال تغییر می    ست و در ادامۀ دا صفر(      اتفاق افتاده ا شته به حال )نقطۀ  سیر زمانی از گذ کند. بنابراین، 

شمول  های زیررفت زمانی که خواننده را وارد جهانگویند. جلورفت زمانی میاست که در اصطالح به آن جلو

شاری می  صورت می عبارات ا ستن در مجلس( از     گیرد؛ کند، در دو مورد  ش ابتدا هنگام بیان حدیث )آداب ن
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های اخالقی همواره جاری و زمان مضااارع اسااتفاده شااده تا نشااان داده شااود که احادیث اسااالمی و آموزه  

های داستانی است که در آن از افعال مضارع التزامی و    االجرا هستند. مورد دیگر، به هنگام آوردن دیالوگ الزم

ستفا    ضارع اخباری ا ست   م شده ا ضارع، زنده و طبیعی برد زمان. هدف از کارiده  ستان   های م کردن ماجرای دا

های  شخص )راوی( وارد جهان است. جهان اشاری مکانی، مجلس پیامبر است. جهان اشاری شخص از سوم       

 وشخص )پاسخ ثروتمند   گوی پیامبر و ثروتمند( و اولوشخص )گفت ها از دومشود که در آن شمولی می زیر

ست. این تغییر، زمانی ایجاد می     شده ا ستفاده  صیفی وارد دیال    فقیر به پیامبر( ا ستان از بخش تو وگ  شود که دا

 کند.شود و نویسنده از نقل قول استفاده میمی

   شمول نگرشیهای زیر. جهان2. 4

 شود.  ای دال بر جهان نگرشی آرزو دیده نمی: در تمام داستان گزارهجهان نگرشی آرزو

شی باور  شتباه خود و  یی که فرد ثروتمند بیان میها: گزارهجهان نگر کند، دال بر اقرار ثروتمند به گناه و ا

 باور عمیق او نسبت به نصایح پیامبر است.

مند که ابزار تحذیر و تنبیه ثروتمند است، باعث تغییر رفتار   : پیامبر با پنج سؤال هدف جهان نگرشی هدف 

 گستر دارند. پیامبر در روایت حاضر به  کردی هدفوند. این جمالت ابزاری هستند و کار ش و توبۀ ثروتمند می

ستفاده می    ستقیم از آموزش عملی ا ضع را در موقعیت واقعی، یعنی بر جای پند م قیر و خورد فکنند و لزوم توا

پی  درسااشاای پیدهند. با این حال، جمالت پیامبر امری نیساات؛ بلکه با جمالت پرغنی در مجلس نشااان می

  بودن رفتار خود پی برد. از نصیحت مستقیم و مکرر که باعث ناراحتیدارند تا به اشتباهثروتمند را به فکر وامی

وگو تنها آگاهاندن مخاطب نیست؛ بلکه   که هدف از گفتتر آنکنند. مهمشود، پرهیز می و دلزدگی مخاطب می

ذ کالم و توجه پیامبر به موقعیت وقوع ساااخن نیسااات؛ بلکه        تغییر رفتار اوسااات. علت تغییر رفتار تنها نفو    

ست. همان       پای ضع ا سنت الهی؛ یعنی توا شان به  طور که خود پیامبر هم در آن مجلس در میان جمع بندی ای

 اند.نشسته و جای متمایزی را برای خود در نظر نگرفته

 شمول معرفتیهای زیر. جهان3. 4  

های   ن ورث، با افعال دال بر احتمال و یقین، جمالت شااارطی و قید     جهان معرفتی طبق نظریۀ جهان مت   

شود. افعال دال بر یقین )باید( و جمالت شرطی در حین گفتن   های استعاری ایجاد می خاد و ایجاد ساخت 

 کنند.شمول معرفتی میحدیث و نحوۀ نشستن در مجلس خواننده را وارد جهان زیر

روش دیگر؛ یعنی تکرار و نگاشاات اسااتعاری برای ساااختن جهان     نویساانده عالوه بر موارد فوق از دو
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اش  از سوی ثروتمند، نشانۀ شرمندگی او از رفتار متکبرانه« اهللنه یا رسول»کند؛ تکرار جملۀ معرفتی استفاده می

 دهد.  در حضور پیامبر خداست و میزان باالی یقین او را نسبت به دید پیامبر نشان می

ستان جها  ضی زیر ندر این دا ،  کندنمایی میشمول دیگر خود های زیرشمول معرفتی بیش از جهان های فر

ستمند هر یک به         همان ستانی؛ یعنی پیامبر، ثروتمند و م صیت دا شخ سه  ستعارۀ  طور که  «  یماریب»نحوی از ا

ستفاده می  صداق ا ست؛ ثروتمند  های بیماری در نظر آنکنند، منتهی م و پیامبر   «روتث»، فقیر «فقر»ها متفاوت ا

 دانند.را عامل بیماری غرور می« ثروت»و « فقر»

 گیری. نتیجه5

گانۀ پل ورث دو فرآیند افزایش و انطباق را های سهتازگی پژوهش حاضر در این است که عالوه بر جهان

وی گخهای تحقیق پاسمعرفی و از آن برای کشف نظام استعاری و پیوستگی متن استفاده کرده است. یافته

« روتمندمستمند و ث»هایی در روایت که چه نوع متندر پاسخ به سؤال اول مبتنی بر اینشده است؛ سؤاالت مطرح

تا هم اصل  کار بردهروایی را به  -کار رفته، باید گفت که نویسنده در جهان متن ترکیبی از متن توصیفیبه

ستانی ساده و جذاب برای کودکان بیان کند. در آن حدیث را حفظ کند و هم بتواند آموزۀ تواضع را در قالب دا

تفاده از گستر استفاده کرده است. اسگستر و هدفگستر، روالگستر، شخصیتهای توصیفی صحنهاز انواع متن

انواع متن نشانۀ پویایی متن و تسلط نویسنده بر بالغت گفتار برای ایجاد جذابیت داستانی برای کودکان است. 

شمول اشاری، شود که هر سه جهان زیرشمول غالب گفته میال دوم؛ یعنی یافتن جهان زیردر پاسخ به سؤ

کار رفته است؛ جهان اشاری زمانی از گذشته به حال )نقطۀ صفر( وارد شود.  نگرشی و معرفتی در متن به

ه ارع استفادهای مضهای داستانی از زماننویسنده در هنگام گفتن حدیثِ نحوۀ نشستن در مجلس و دیالوگ

بودن احکام و دستورات الهی و سنت نبوی را در کردن ماجرای داستان، جاریکند تا ضمن زنده و طبیعیمی

ها نشان دهد. جهان اشاری مکانی مجلس پیامبر است. جهان اشاری شخص در هنگام استفاده از نقل همۀ زمان

های کند. از دیگر جهانشخص تغییر میلشخص و اوشخص به دومهای داستانی از سومها و دیالوگقول

شود. از آن میان، گروه جهان آرزو، باور و هدف تقسیم میشمول خطبه، جهان نگرشی است که به سه زیرزیر

دهد توبه و جهان باور فقیر مبیّن ای دال برجهان آرزو در متن وجود ندارد. جهان باور ثروتمند نشان میجمله

ذکر شود، برای تنبیه، تگر میر است. جهان نگرشی هدف که در سؤاالت پیامبر جلوهترس از مبتالشدن به غرو

نوعی  کهشود چند حوزۀ مفهومی استعاری مشاهده می رسی فرآیند افزایش،و تحذیر ثروتمند آمده است. در بر

نظر  بیماری در هایسازد، منتهی مصداقمی« بیماری»شمول فرضی معرفتی را با استفاده از استعارۀ جهان زیر

دانند. یرا نوعی بیماری م« غرور»و پیامبر « ثروت»، فقیر «فقر»سه شخصیت داستانی متفاوت است؛ ثروتمند 
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کردن واقعیت پنهان غرور و انتقال آموزۀ تواضع است. فرآیند انطباق هدف از ساختن استعاره ملموس و عینی

رسانند، موجب توبه و تغییر باور شخصیت خطاکار میای که تنبیه و تحذیر را شدهگیریجمالت درونهبا 
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 )مفاهیم مشترک های مصور کودکانمعناشناسی در تصویرگری کتابم  چگونگی گفتمان: نشانه

سازانه با بررسی دو کتاب با موضوع آفرینش از ولف ارلبروخ و بنفشه معنوی؛ گفتمان غیرمشترک تصویر

 احمدزاده(

 

 1مسعود مجاوری آگاه

 

 چکیده

های انتخاب چون مفهوم کودکی از گسترۀ وسیعی ازهم مصور کودکان هایتصویرگری کتاب

گفتمان  وید.جشکل گرفته و هر تصویرگری از دریلۀ گفتمان راهی به سوی ارتباچ با متن می گوناگون

کارگیری زبان به واسطۀ عمل استعمال فردی، تصویرسازی نیز زبان گفتمانی اثر را در نوع کارکرد یعنی به

دهد؛ زبانی که در بیان، کارکردی متفاوت از عمل زبانی مشخصی را در پی دارد و تجلی زبان نشان می

شود. اگرچه نوشتار و جمعی میهای فرهنگی تصویری وجوی فعال در حافظهکه منجر به نوعی جست

ا هم این ها بتصویر هر دو به دلیل استفاده از صورت بیان )نظامی از روابط دالی( متن هستند، رابطۀ آن

کند. حال هدف تصویرگرایانه، انتخابی پرمسؤولیت است. اکنون سؤاالت این است: نگاه را پیلیده می

های مصور معنایی کتابهای نشانهو فرآیند مؤلفه. شکل 0. فرآیند گفتمان تصویرسازانه چیست؟ 1

. آیا قطعیتی در گفتمان تصویرسازانه برای ساخت معنا وجود دارد؟ این مقاله در پی شناخت 5ند؟ اکدام

ر، های مصور بوده و دریافته است که رابطۀ متن و تصویمعنایی در تصویرگری کتابشکل و فرآیند نشانه

کند که قطعیت معنایی در آن جایی ندارد؛ بلکه تصویرگر متخصص در تالش می ای را ایجادبازی معنایی

 های مهماست تا برقراری مؤثر این رابطه تا پویایی شکل بگیرد. هدف مهم مقاله، یافتن ویژگی

را از  گیری معناسازیمعنایی در فرآیند معناسازی نهفته در تصویرگری است که چگونگی شکلنشانه

سازد. در این مقاله، نمونۀ مورد مطالعۀ معناشناختی، موضوع معنوی تر میتن و تصویر مهمنتیجۀ رابطۀ م

 زاده است.آفرینش در تصویرسازی در دو اثر از ولف ارلبروخ و بنفشه احمد

 

 معنایی دیداریتصویرگری، کتاب مصور، گفتمان، نشانه :هاکلیدواژه

 . مقدمه1

شانه  سی دیداری به دنبال ت   -ن شنا ست که دیگر نمی   معنا ضوع مهم ا   توان متون دیداری را محلبیین این مو

شانه   صرف ن شکل می    تجمع  ست؛ بلکه باید بر این موضوع تأکید کرد که چنین متونی فرآیندی را  هند  دها دان

شکل   نکه معنا در آ شخص و  شکل   ها امری از پیش م ست. در واقع،   گیری معنا نتیجۀ تعامل بین پالنگرفته نی

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، گروه گرافیک تهران و دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر.   -1
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ساز گفته     صورت   ضور فعال و معنا سو و ح ست. معنا در    پرداز و گفتهو محتوا از یک  سوی دیگر ا خوان از 

سته تولید نمی    شت درهای ب ست؛          انزوا و پ صوری بیان ا شرایط  سته به  شود. معنای متون دیداری نه تنها واب

شامل می      (.  15: 1580شعیری،  شود.) بلکه همواره سطوح دیگری مانند سطح کاربردی و سطح فیزیکی را نیز 

ای که در سااطح  دانیم برای ورود به موضااوع نام آن را گفتمان تصااویرسااازانه بنامیم؛ رابطهجا الزم میدر این

یر است و های روایتی تصوپردازی دیداری با تمامی سازهزند و وابسته به گفتهکاربردی دست به تولید معنا می

ست. در ها شکل گرفته اپردازد که از همنشینی و یا رابطۀ تنشی آنهای گوناگون تصویر میگوی الیهوبه گفت

شانه رو هستیم که می نتیجه، ما با انواعی از نظام نحوی تصویرسازی روبه   ای  هتواند منجر به پویایی و زایایی ن

شود. بنابراین، آن   شناختی  ست ک     معنا ست، ارزش سطوح گوناگون تصویری ا   هچه در این مقاله مورد مطالعه ا

شکار می      ست و از طریق ماده این بیان آ سته به صورت بیان ا ن شود که خود با توجه به سطوح فیزیکی بیا  واب

ست. اگر بپذیریم که    ستعمال فردی  گفتمان یعنی به»قابل بررسی ا سطۀ عمل ا )بنونیست،   «کارگیری زبان به وا

 دهد وکرد و تجلی زبان نشااان میتصااویرش را در نوع کار-(. زبان تصااویر نیز توان گفتمان19-10: 1812

ستای موضوع مشخصی تحقق یافته و در           حضور فردی تصویرگر به عنوان خالق، به واسطۀ عمل زبانی در را

صویر را باید نوعی جست      ستعمال زبان ت شیوۀ ا صویری جمعی  جوی فعال در حافظهونهایت،  های فرهنگی ت

 بندد.تد و نقش میافدانست که به واسطۀ عملگرایی تصویرگر اتفاق می

 

 ها. اهداف و روش1. 1

معنایی در فرآیند معناسازی در ساخت    -های مهم و بارز نشانه ها و ویژگیپژوهش فوق در پی یافتن روش

شکل      ست؛ فرآیندی که چگونگی  صویر ا صویر ارجح می     ت شتار و ت صل رابطۀ نو ند. به داگیری معنا را از حا

شانه ان تصویرسازانه و مؤلفه  همین دلیل، به شناسایی فرآیند گفتم   و اثر با های مصور در د معنایی کتاب-های ن

ست که آیا قطعیتی در این گفتمان      ضوع آفرینش خواهد پرداخت و در این میان، در پی یافتن این پرسش ا مو

ست؟ از این روی، به منابع کتاب        ساخت معنا موجود ا سازانه برای  صویر  ای مراجعه کرده و مطالعه بهخانهت

 تحلیلی انجام خواهد شد. -شیوۀ توصیفی
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 ها. تحلیل کتاب2

در یک مقایسۀ ساده بین دو گفتمان تصویرسازانه با موضوع مشترک که هر دو نتیجۀ افسانۀ آفرینش است،     

نفشااه باثر  افسااانۀ آفرینششااویم. )کتاب در دو فرهنگ با سااطوحی متفاوت از متن و تصااویرگری آشاانا می

 (.ولف ارلبروخر اث 1ایجادو  احمدزاده

 . بافتار کتاب  1. 2

 دربارۀ رابطۀ انسان با خداست. آدم در حال تعریف پیدایش جهان است:  ارلبروخمتن کتاب 

شی        صور کنی چیزی نبود. حتی چراغی نبود و خامو ست که ت سخت ا در ابتدا چیزی نبود، هیچ چیزی نبود. خیلی 

بخواهی اول جهان را ببینی، باید همه چیز را حذف کنی، حتی   توانی آن خاموشااای را تصاااور کنی. اگربود، حتی نمی

 ماند و منمادرت را. در این صورت خدا می

 کند ... .و داستان ادامه پیدا می 

 شود:گونه آغاز میمتن این بنفشه احمدزاده،به تصویرگری  افسانۀ آفرینشدر کتاب 

یک طرف نور بود و نور،   یکی بود. یکی نبود. غیر از هرمزد، یکی دیگر هم بود. ا یا دو بخش بود؛  هریمن بود. دن

زد. جهان اهریمن تاریک و ساارد بود. چشاام،  طرف دیگر تاریکی و تاریکی و ... جهان هرمزد روشاان بود و برق می

 دیدچشم را نمی

 . صورت بیانی گفتمان تصویرسازانه2. 2

یانۀ پیش رو )   وجودآمدن  ها در طراحی سااابب به    پارچگی نشاااانه  (، یک کتاب ایجاد  در اثر تصاااویرگرا

صویری به گونه     های همهایی در ابداع فرمقابلیت ست. بافتار ت شده ا ضای کلی اثر  ست که گرا و ف قابلیت   ای ا

های دیگر را نیز داراساات؛ یعنی ما با کلیتی در تصااویرسااازی کتاب مواجهیم که   شاادن یک فرم به فرمتبدیل

 ای ایجاد شااده و قابلیت حساااساایت    های شاامایلی فاصااله نهدساات اساات و در نتیجه، بین ما و نشااا یک

سی  شانه    -ح سبت به این ن صی طراح           ادراکی ما ن شخ ست و با نیت م شیارانه ا شده که هو ها چنان تعریف 

صویرگر )  شان      ارلبروخت سانی برای ن صیت ان شخ شانۀ  « خدا»دادن ( از  ضور، با قوی« خدا»در واقع، ن  ترین ح

س حضوری که بی  ستفاده      نهایت نزدیک ا سبت به بیننده قرار گرفته، ا صله ن ت، به بینندۀ کودک و در کمترین فا

کند که )آدم( نمونۀ کوچکی از خداساات )چیزی شاابیه   کند و چنان ملموس اساات که گویی گوشاازد می می

فادۀ  بیشااترین اساات« هیچ»پردازد، از کلمۀ پدربزرگ(. تصااویرگر در طراحی وقتی به توصاایف فضاااسااازی می

طور که در متن آمده اساات )روزی که هیچ چیزی نبود(. در واقع، تصااویرگر به جای   برد. همانمی معنایی را

                                                           
1 DE SCHEPPING 
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ند.  اکشد که روی چهار پایه نشسته آدم و خدا را به صورت شمایل انسانی به تصویر می    « هیچ»دادن کلمۀ نشان 

، به خدایی که روی چهار  دهدالعمل نشان می های شمایلی عکس خود مخاطب با دیدن تصویر به نشانه  خودبه

پایه نشسته و بیضی کوچکی باالی سر او معلق است. خداوند در هیبت انسان با چشمان بسته به فکر فرورفته          

شانه       شن ن ضی با رنگ زرد رو ست و بی ضاد     ا ست که داللت بر تفکر خداوند دارد. و در عین حال، در ت ای ا

نگرد. شاید تصویرگر به دنبال این هدف است که     به خدا می که کمی دورتر با چشمان کامال  باز « آدم»است با  

صویر            سی )ت ست؛ اما نه برای هر ک ست و خدا دیدنی ا سته ا صورت به خداوند واب سان در هر  (. در این  1ان

شااود و تصاامیم تصااویرگر برای ارتباچ بین متن و ها دیده نمیگونه ابهامی برای دریافت نشااانهتصااویر هیچ

.  تر به تصویر کشیده است   ی آغاز جهان کافی و وافی است که عدم را به سادگی هر چه تمام  قدر براتصویر آن 

شان  ست و در عین حال، مخاطب هیچ   حتی خطی برای ن سیم نکرده ا گونه تعلیقی را  دادن زمین و زمینه هم تر

حکام  و آن است شودهای دیداری در فضای کلی اثر دیده میترین وضعیتکند. یکی از مهمدر تصویر حس نمی

سطۀ جایگاه، ابعاد و جهت شخصیت      شیا و حیوانات در کل کتاب است. با   ها، موهبتصورت بیانی به وا ها، ا

دقت در هر کادر، رابطۀ معنادار شاااکلی هر کدام از عناصااار و برتری هر کدام با توجه به ارزش گفتمانی               

صویرسازانۀ    شناخ نمود ظاهری خویش را پیدا می ارلبروخت شابه و عدم قطعیت در  ت وضعیت کند.  های غیرم

ست        شناخت و ج صر در نظر می گیرد، امکان  صویر وجایگاهی که برای هر عن جو دربارۀ هر پدیده را در وت

ترین عامل در طراحی اسااات، مخاطب را در کند. با شاااناخت خط و ارزش خطی که مهمتصاااویر فراهم می

 دهد.وضعیت گفتمانی مشخصی قرار می

 
 اثر ولف ارلبروخ ایجادکتاب  -1تصویر 
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سازی    صویر شه احمدزاده ت صویر انتزاعی غیر  بنف شروع می شمایل با یک ت یث  شود که بیرون از ح پردازانه 

ی که  مانند. شروع ای از رنگ قرمز و آبالتفاتی مخاطب است؛ گویی تا کنون با این تصویر مواجه نشده، دایره   

ت  رود این روند ساخایش بگذارد؛ اما تصویر معلقی است. انتظار می شاید بتواند در ذات خود حرکت را به نم 

شش دهد یا حداقل انتظار می     ساختاری، کل اثر را پو صویر به عنوان مبانی  صویر، پله   ت سطح از ت ی  ارود این 

شود؛ اما در فریم  صویرگر راه برای حرکت رو به جلو  شک های متفاوتی را به عنوان مؤلفههای بعدی ت لی  های 

ست آزاد و غیره. به طور کلی، هیچ         معنایی پیش می و شی، طراحی با د سم و یا در بخ سمبولی گیرد؛ از جمله 

صویر به گونه   کدام از روش ساخت ت سازه   های  ست که بتوان روند طراحی را در  صی مورد     ای نی شخ های م

هسااتند؛ اما تصااویرگر   های معناشااناختی گوناگونی در متن وجود دارد که ارزشاامندبررساای قرار داد. پدیده

سته مسیر درستی برای ارائۀ متن مورد نظر انتخاب کند، از صورت      گاه،  چون جهت، جایهای بیانی نیز همنتوان

شانه         سازی، ن صویر صر قدرتمند ت سته به عنوان عنا ضعیتی ببرد تا مخاطب   ابعاد و غیره نتوان سمت و   ها را به 

صویرگر از پدیده        ضعیف ت شناخت  شود.  صحیح را از وی    همراه متن  شناخت مخاطب، انتخاب  ها و عدم 

گرفته اسااات. با نگاه کلی به کتاب در هر فریم، مخاطب با راهکار جدیدی از طرف تصاااویرگر در سااااخت  

ر  دیدن تصاوی های تیره اجازه درست های پرهیجان در کنار رنگروست. رنگ عناصر وشیوۀ ارائۀ تصاویر روبه   

را   شافسااانۀ آفرینها بیان متن کتاب ز متن نوشااتاری جدا کنیم، تصااویرسااازیگیرند و اگر تصااویر را ارا می

قدر گسترده و نامحدود است که چشم و ذهن توان ایجاد ارتباچ معنابخش   ها آنندارند؛ چون رهاشدگی نشانه  

  رلبروخاهای معنایی در گفتمان تصویرسازانه کتاب دهد. نظر نگارنده این است که بررسی مؤلفهرا از دست می

ضعف مؤلفه می شناختی را در کتاب  تواند میزان قدرت و  سانۀ آفرینش های معنا شه احمدزاده  اف شخ  بنف ص  م

مورد بررساای قرار گیرد و خوانندۀ    ارلبروخهای کتاب کند. ترجیح بر این اساات که در ادامۀ مقاله تنها مؤلفه 

 (. 5و  0گویی پرهیز کند )تصویر ه از گزافهمقاله شخصا  هر دو کتاب را مورد بازبینی قرار دهد، تا نگارند
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 بنفشه احمدزاده آفرینش اثرکتاب افسانۀ  -2تصویر 

 

 
 اثر بنفشه احمدزاده افسانۀ آفرینشکتاب  -3تصویر 

 

 ارلبروخها در گفتمان تصویرسازی کتاب )ایجاد( اثر . نظام رمزگانی نشانه3. 2

مرجع بیرونی آن در تصویرسازی براساس مطالعۀ رابطۀ بین    نظام رمزگانی با قدرت مشخصی بین نشانه و    

ناسی  معناش-گیرد؛ اما اگر از منظر نشانهصورت بیان یا برونه )دال( و صورت محتوا یا درونه )مدلول( شکل می
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م، شود، به تصاویر بنگریکه مطالعات معنا مطرح می« شرایط انسانی  »و « وجودشناسی  »، «وجود»گروسی مسألۀ   

ترین مسیر توسط تصویرگر انتخاب شده است، مفهوم خداوند        رسد، در این کتاب نیز چون درست  یبه نظر م

شانه به علت عدم امکان دسترسی به باطن و         شانه است؛ یعنی ارتباچ با ن در گرو نقصان وجودی و یا باطنی ن

زد  مفهوم خداوند در ندادن یا وجود اصلی نشانه، جز صورتی از آن قابل دریافت نیست. تصویرگر برای نشان       

 کند تا به واساااطۀ آن؛ یعنی رجعت به اصااال  کودک از شاااکل پدر بزرگ و انساااان پیر و دانا اساااتفاده می 

که   هوسرل معناها نزدیک شود؛ به نوعی با طرح پدیدارشناختی   -ادراکی نشانه، به جنبۀ وجودی نشانه   -حسی 

چه تجلی واقعیت یا بازنمودی از  چه واقعیت اساات، به ساامت آن رجعت به اصاال چیزهاساات، به جای آن 

رود تا باورپذیری تصاااویر امکان رابطه و تعامل را در مخاطب کودک ایجاد کند.  تواند باشاااد، میواقعیت می

سانی که     شانۀ ان شانۀ              « خدا»ن ست که ن ست؛ اما این مهم نی شده، بازنمودی ا شیده  صویر ک سیلۀ او به ت به و

ند هدف کتاب را در سطح مشخصی بیان کند و چگونگی دخل و تصرف  بازنمودی واقعی باشد؛ بلکه باید بتوا

 (.1ادراکی، بتواند معنا بیافریند )تصویر -ویژه دنیای طبیعی و دنیای حسیتصویرگر در واقعیت به

 

 . جایگاه عمل فردی در تصویرگری4. 2

ال مخاطب  های کودکان عملی فرهنگی اساات و اصااوال  دوجانبه اساات؛ یعنی در هر حتصااویرگری کتاب

-از دیدگاه نشااانه»مشااخصاای دارد. تعامل جریانی فعال اساات که خود تابع فرآیند پیلیدۀ گفتمان اساات.   

سخن از تعامل به میان می    شناختی، هرگاه  ست که     معنا سألۀ زبان مواجهیم؛ زیرا گفتمان فعالیتی ا آید، ما با م

به واسااطۀ اسااتفاده از زبان تحقق   اساات. چنین کنشاای، تابع عمل فردی اساات که « کنش زبانی»خود نتیجۀ 

  که رابطۀ متن و تصویر های مصور، به دلیل این (. در گفتمان تصویرسازانۀ کتاب  11: 1580)شعیری،  « یابد.می

رتی  سازند. این عمل در صو  ای تقابلی و تکاملی است، متن کالمی و متن تصویری یک متن مشترک می   رابطه

شی را به وجود     ست و معنابخ سازه مینتیجۀ در صی وارد      آورد که  شخ صویر در نقطۀ م های روایتی متن و ت

مذاکره شوند. اگرچه متن و تصویر هر دو به دلیل استفاده از صورت بیان )نظامی از روابط دالی( متن هستند،       

د  ن شاااود، به فرآی چه روابط نظام دالی خوانده می   کند؛ زیرا آن دیگر این نگاه را پیلیده می  ها با یک   رابطۀ آن 

دادن  دربارۀ آفرینش، تصااویرگر سااعی برآن دارد که با نشااان ارلبروخشااود. در کتاب معنایی تبدیل می-نشااانه

ترین اشااکال معنایی را به کار ببرد؛ یعنی اگر حتی متن هم خواند نشااود، عناصاار آشاانا برای مخاطب، نزدیک

 (.6مثال تصویر  شود تا تمام هدف تصویر دریافت شود )برایعمل فردی تصویرگر سبب می
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 اثر ولف ارلبروخ ایجادکتاب  -4تصویر 

 . تعامل زبان تصویرسازانه5. 2

 نویسد:شعیری دربارۀ تعامل متن و تصویر می

های سااااختاری متن برداشاااته     گیرند، محدودیت   دیگر قرار میدر حقیقت، وقتی متن و تصاااویر در ارتباچ با یک    

که   گیردمیای دیگر قرار بودن خود نیسااات؛ بلکه در خدمت نشاااانه     شاااود؛ چون دیگر متن فقط در خدمت متن  می

 (.108: 1580های چنین نظامی را نادیده بگیرد )شعیری، ها و داشتهتواند خواستهنمی

در بحث مربوچ به زبان تصااویر و تعامل، نکتۀ مهم این اساات که رابطۀ بین چشاام و ذهن انسااان و زبان  

است؛ به عبارت دیگر، به همان میزان که زبان تصویر بر انسان اثرگذار است،       ای فعال و دوجانبهتصویر رابطه 

  گذارد؛ به این معنا که زبان تصویر یا در پی توضیح موضوعی است یا    انسان نیز بر زبان تصویرسازانه تأثیر می   

 های شاامایلی در تصااویرسااازی، خود گری. در هر صااورت، زبان تصااویر به وساایلۀ نشااانه در حال روایت

سیله  ست که می و سائل مربوچ به دنیای درون و بیرون پرداخت؛ به طور مثال،    ای ستفاده از آن به بیان م توان با ا

هد؛  دها، مخاطب را در شاعرانگی روابط گفتمانی تصویرسازانه قرار می   مندبودن شمایل ها مکاندر تمامی فریم

چنین به تصویر کشیده شده با انحنایی     مین که این( و حتی فرم ز3مثال  فاصلۀ بین خورشید و ماه در تصویر )   

 عجیب.
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 اثر ولف ارلبروخ ایجادکتاب  -5تصویر 

 . واقعیت و معنای تصویر6. 2

صاویر هنری عملیاتی        ست. ت ساده نی صویر هرگز یک واقعیت  ستند  ت ا  که یک اختالف و یک تلبیس ر ه

ضح و مبهم می ها بهآن .کنندایجاد می سلیم یک معنا می یتؤهای رسازند. فرم عمد یک ایده را وا ند  شو پذیر ت

صویر دیگر بیان مدّو         شکل گرفت، ت ستتیکی هنرها که در قرن نوزدهم  شوند. در رژیم ا سیر یا تفریق    نتا تف

شیوه          ست.  ست. یک دوبله یا ترجمه هم نی ساس نی شه یا اح سخن       یک اندی شیا  ست که در آن خود ا ای ا

 .ردها جای گیگفتار خاموش آن هآید تا در قلب اشااایا به مثاب ارتی، تصاااویر میبه عب   ؛اند گویند و خاموش  می

شود  ست که     ؛گفتار خاموش باید به دو معنا گرفته  صویر معنای چیزها س  به طور در معنای نخست، ت تقیم بر م

  ۀحک شاااده، زبان دیدنی چیزها برای رمزگشاااایی و در معنای دوم برعکس، ساااکوت لجوجان          ها آن بدن 

ست آن شی       ها شیا وجود ندارد و خصلت آن  ست  ء. خصوصیاتی که در بدن ا ابل  غیرق ۀبلکه خصلت رابط  ؛نی

شخیص میان آن  ضعیت هنر    ت ست، و سب معناها را عینا  « الل»ها ه ب که این بالهت، این ناتوانی برای انتقال منا

در تصویر به خصوصیت  ( اشاره شد، ماه و خورشید 3طور که در مثال تصویری )همان کند.توان خود مبدل می

ها و اش در مقابل آنگر کوچکی و حقارتکنند و از طرفی، برای انسااان نمایاناصاالی خودشااان اشاااره می  

 اش به این دو موهبت است.  وابستگی
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 . جبر در گفتمان تصویرسازانه7. 2

ست؛ ب         شتار قابل بیان نی ست که با کالم یا نو ضوعاتی در میان ا شه و به طور معمول مو ی دیگر،  ه بیانهمی

صویر    خطی و زمان ۀرابط ست. از این روی، ت سطوح و واحدهای زبانی قادر به انتقال آن نی   هاببه مث سازی مند 

گری با پردازی یا روایتگری یا روایتگری. گفتهگفتار خاموش محملی است برای بیان ،زبان دیدنی و هملنین

میان این دو وجه  ۀکارکرد، درک و ایجاد رابط .دیدنیزبان تصاااویر دارای دو وجه اسااات؛ امر دیدنی و امر نا

شناخت سطوح معنا، رمزگان، روابط   ،گری بصری و هملنین های روایتمستلزم شناخت ساختار زبان و شیوه    

 .های بسیار دیگری استلفهؤها، رسانه، مخاطب شناسی و ممیان نشانه

ی را  های متفاوتترین تغییر، موقعیتچکعالم گفتمان تصاااویرساااازانه هم عالمی پیلیده اسااات که با کو

صویرگر و مخاطب اثر         می شده به عمل ت سازانه باید گفت که رابطۀ ایجاد صویر آفریند و در فرآیند گفتمان ت

حدود نمی  مانی           م بانی قرار گیرد. این جبر گفت تأثیر جبر متن و جبر ز حت  که ممکن اسااات ت شاااود؛ بل

ست از جهت     سازانه عبارت ا صویر صویر گفته ر، انرژیمندی گفتات انجامد. در پرداز میهایی که به تولید زبان ت

شم    سأله به لحاظ دیداری دامنۀ دید و چ صویر ارائه می عین حال، این م طور  دهد. هماناندازی را برای تولید ت

  هدهد؛ مثل تصویری ک خوانیم، به دیدگاه ما جهت میچه ما در نوشتار می های متن تصویری از آن که توصیف 

داشته باشیم یا از خورشید و فضای کلی روایتی که روزهای اول آفرینش جهان و انسان       « خدا»توانیم از ما می

 است.

 . معنویت و خلوص در گفتمان تصویرسازانه8. 2

گون و تصویرهای معلق است. این علم به عنوان علم تماشا علم خیال همان علم مرایاست، علم سطوح آینه

دهد. صور تابیده در آینۀ وجودی پدیداری های معلق میان وجود و عدم اعتبار میون مثالگبه ماهیت تجلی

بریم ای، پی میجا به ضرورت جهان صور لطیفه؛ یعنی به ضرورت وجود نوعی جغرافیای مکاشفهدارند و از این

ه صورت ناب آن؛ یعنی های خود را دارد؛ مثال  شکل یک مجسمه بهای جادویی و رودخانهها، کوهستانکه برج

ای که خود مادۀ پیکر لطیفش باشد، نیازمند وجهی از پدیداری است که رها از چوب، برنز یا مرمر، مجسمه

همان وجه وجودی مکاشفه صورت معلق در آینه است و تصویر معلق نه امری مادی است، نه امری اساسا  

ها شکل خاد خود را هم رد؛ ولی با همۀ اینروحانی: چیزی است میان این دو؛ یعنی صورتی غیرمادی دا

و  «رسندیابند و اجسام به روحانیت میدر آن ارواح تجسد می»دارد. چنین تصوری به جهانی تعلق دارد که 

هاست، جا که جهانی برزخی است و در حکم رمز عوالمی است که خود واسطۀ بروز آنجهان خیال از آن
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 (.58: 1586است )کربن،  موجودات معنوی« پدیداری»ضمن محل 

 بری و کوالژ ساخته شده، خوداین جنس از تصویرسازی که با دور خط و سطح کاغذ رنگی به صورت تکه

نوعی، یادآور خلوصی در اهمیت گفتمان تصویرسازانه است که نه کامال  انتزاعی است و نه کامال  عینی؛ بلکه به

و  کند؛ زیرا خداوندو درونی )مدلول انتزاعی( نشانۀ عمل مینقطۀ اشتراکی بین دو سطح بیرونی )دال عینی( 

تر تنها مؤلفۀ متفاوتش اندازۀ بزرگ« خداوند»رنگ هستند. آدم هر دو از یک جنس هستند در تصویر و هردو هم

کوچک است و کالهی به سر دارد. در واقع، تصویرگر با توجه به جهان « آدم»است. در مقابل، « ریش»و داشتن 

تنها یک کاله در نظر گرفته تا تعلق او به این دنیا را « آدم»کنیم، برای یا دنیایی که در آن زندگی می خارج

بازنمایی کند و از هرگونه لباس و آرایش دیگر پرهیز کرده است. این به نظر یک ارزش گفتمانی در تصویرسازی 

کند و دوم، ر تصویرسازی را متمایز میراحتی از سطح محتوایی در اثاست که نخست سطح بیانی یا صوری به

ر کند. پس در چنین نظامی که تصویرگدیگر را بسیار مستحکم میرابطۀ بین واحدهای هریک از سطوح با یک

تعریف کرده، رابطۀ بین صورت بیان و صورت محتوا بسیار عمیق است. در نتیجه، ارزش گفتمانی تصویرسازی 

ها با ضرب آهنگ (. نشانه4دار و پویاست )تصویر دی، سیال و موضوعوجودگرا، حسی ادراکی، کاربر-بافتی

زنند؛ مثال  در فریمی با تغییر طول دستان ها حضوری نو را رقم میسازند و با آندرپی رمزگان میقوی و پی

نها ت شویم کهقدرت او نشان داده شده است، اگر با دقت به تصویر نگاه کنیم، در هر کادر متوجه می« خداوند»

تمانی کند و تنها با کشیدگی همین دستان نتیجۀ کنش گفبا کشیدگی یک جزء در تصویر نظام رمزگانی تغییر می

پردازی های معنایی کنونیت یافته وتحت کنترل نظام گفتهشود؛ واحدمعنایی، دچار ابداع و نگاهی نو می-نشانه

 (.6گیرند )تصویر ای قرار میتازه
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 اثر ولف ارلبروخ یجاداکتاب  -6تصویر 

 . رابطۀ متن و تصویر9. 2

منظور از متن در این بحث متن کالمی است و منظور از تصویر متن تصویری است. متن کالمی در تعامل       

شترک ایجاد می   صویر یک متن م صویر بازی معنایی جدیدی را ایجاد    با ت ضر رابطۀ متن و ت کنند. در کتاب حا

شااویم و معناهای زنده و پویا به زند؛ بلکه با حضااور نظام دالی مواجه میم نمیکند که قطعیت معنا را رقمی

سته دیده می    « خداوند»هایی که آید. در تمامی فریموجود می ست، با چشمان ب شود   در حال خلق موجودات ا

نسان  ت که اکردن مشترک است. شاید اشاره به این اسو تنها در لحظۀ لذت از آفریدگان، با انسان در عمل نگاه

سان هم می توانایی خلق دارد و یا این شاره به      که ان صاویر، ا شاید این ت تواند از دیدن مخلوقات لذت ببرد و 

 تواند از ساخت و ارائۀ صناعات دست و فکر خویش لذت ببرد. این معناهاست که انسان هم می

در مقابل خداوند در « آدم»است.   که نظام دالی موجود در گفتمان در حال حرکتمعنای در کنش یعنی این

شکل   هر فریم حرکت جدیدی را تجربه می سازی در چگونگی  ست ک کند. در نتیجه، فرآیند معنا ه  گیری معنا

 گیرد؛ برای مثال، در بخشی از متن کتاب آمده است:درپی بین اشکال معناساز شکل میپی

شد که نبود       شد. درست زمانی فهمیدم که شب  شده بود. من و خدا    روز بود یکهو شب  سته  روز را دیدم. دهانم ب

خیلی کم بودیم. خیلی کمتر از آن چیزی که بتوانی فکرش را بکنی. آن لحظه اصاااال  حس خوبی برای اعتراف به این    

سی می     شتم. چه ک سأله ندا سمتی از هیچ چیز بودند.         م شاید ق شان به وجود آمده بودند.  شب و روز خود شاید  داند؟ 

هایم پر از اشک بود. دوباره خداوند  ن و آن صندلی اتفاقی بودیم. موهایم از تعجب سیخ شده بود و چشم    اصال  شاید م  
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 دستش را باال برد و با انگشتش اشاره کرد؛ یعنی همه چیز خوب است

توان گفت که کنش و هدفی که تصااویرگر برای هریک از اشااکال  بعد از دیدن تصاااویر در مقابل متن می

ا را  تواند ماه، خورشید درنظرگرفته در یک فریم، دنیایی ارجاعی یا جایگاهی است که معنا می  معناساز چون م 

آورند تا هم دیگر را بر ذهن مخاطب میزمان از اشکال معناساز بر یک  به آن ارجاع دهد و تصاویر، تأثیری هم 

زی اشکال، عدم قطعیت معنا   سا متن را پوشش دهند و هم قدمی جلوتر از متن حرکت کنند. در این بین، ساده  

صویر می   را دوچندان می سنی را از ت صویرگر را در جهان   کند و حتی ردۀ  گیرد. این خود بخش رقابتی کار ت

 (1برد و به نوعی کمال در معنا )تصویر تصویرسازی به سمت سطوحی باال از معناسازی می

خواننده در نظر گرفته تا خواننده بتواند در در این بخش از مقاله، نگارنده ترجمۀ بخشاای از کتاب را برای 

 فضای کلی متن و تصویر قرار بگیرد. 

 

 
 اثر ولف ارلبروخ ایجادکتاب  -7تصویر 

 

ست و می  « آدم» ستان ا شاره          »گوید راوی دا خدا دستش را دوباره به سمت باال برد و با انگشت شصتش ا

کرد، انگشت شصتش را رو به باال    چیزی را خلق میکرد؛ به این معنا که همه چیز خوب است. هرگاه خداوند  

 ..« آورد به معنای تأیید می

 گوید:  و آدم می

خدا نفس عمیقی کشااید. به خیساای و خشااکی نگاه کردم که یکهو به وجود آمده بودند. خدا پایش را در آب دریا 
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ام را خواستم خوشحالیبودم و نمی کرد و خوشحال بود و من هم خوشحالها بازی میهایش با شنقرار داد و با دست

نشان دهم. هنوز هیچ چیز شروع نشده بود. صبور بودم از هیچ چیز، روز و شب، خیس و خشک، باور وناباوری، یک         

 صندلی و روز شد. دوباره شروع شد.
ست که من ذره     ستم. واقعیت این ا شیم، من آن کمترین ه ستم و ا اگر من و خدا از همه کمتر با س گر نفای بیش نی

 روم. سه روز از شروع جهان گذشته بود...کوچکی بکشم، از بین می

قدر مهربان بود که از خودم بدم آمد و از خود بیزار شدم. روی صندلی   خدا فرش سبزی از چمن پهن کرد. خدا آن 

 سرسبزی...شد. خاک و زمین و شد و شب میآمد. روز میکرد و درمیدیدم که همه چیز رشد مینشسته بودم، می

دانید که خدا چه کرد. با دستش یک دایره دورم کشید و فهمیدم کجا هستم.    جا کجاست. می از خدا پرسیدم که این 

داد چه چیزهایی  روی صااندلی بین خورشااید و ماه و سااتاره؛ آن دور دورها. آن وقت در آساامان برایم توضاایح می   

 خواهد بکند.خواهد برایم بکشد. تازه فهمیدم که خدا چه کار میمی

ست که من از این کوچک )آدم خطاب به خدا می شوم؟ می گوید(: خدا قرار ا تر کنی؟ هرچه خواهی مرا کوچکتر 

رم قدر به دوروبقدر تنها نبودم. هرچهشااوم. هیچ وقت آنتر میکنی زیبا و زیباترند و من کوچک و کوچکتو خلق می

ست و پا مانند  نگاه می سر آدم خلق     بینم.خدا میخودم نمیکنم، هیچ کس را با د سگ و گربه و طوطی روی  خندد و 

 کند و....می

کند. در تصویرسازی اصوال  زمانس با حرکت یا جهت    عنصر زمان نقش مهمی در داستان آفرینش بازی می  

  ای ظریفنگریم، تفاوت اصاالی زمان حال وآینده در نکتهمی ارلبروخهمراه اساات. شاااید وقتی به تصاااویر  

ای که زمان فیزیکی اهمیت ندارد، همه چیز قرار است به پیش برود  زمانی است. لحظه شود و آن بی دیدار میپ

صیت       شخ ست. نوع موقعیتی که  شی ا شید، برگ     و زمان هم زمان کن صری چون ماه و خور ها دارند و یا عنا

توجه به جهت، حرکت را معنا   کشد، همه و همه با ای بر زمین میای که خدا بدون هیچ وسیله درخت یا دایره

گیرد. شاااید بهتر اساات بگوییم در  بخشااند و در نتیجه، این معنای زمان در تصااویرسااازی شااکل می   می

 تصویرسازی چند نوع حرکت وجود دارد.

 (6ها )تصویر پذیر؛ مانند: انسان، گیاه، حیوان و موهبتحرکت عناصر حرکت -1

 و غیره. پذیر؛ مانند: چرخ و ماشینحرکت اشیای حرکت -0

یرد  گمندبودن عناصاار قطری، قوساای یا رو به باال و پایین و طرفین شااکل می حرکتی که توسااط جهت -5

 ، فرم زمین حرکت قوسی دارد(.3)تصویر 

 (.1ویر)تصشوندشوند؛ اما حضورشان توسط عنصر دیگری اثبات میحرکت عناصری که در کادر دیده نمی -6
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 گیری. نتیجه3

شخیص   صویری چون    کند. مؤلفهای پیدا میها، اهمیت کامال  ویژهصورت در زمانۀ ما ت شناختی ت های معنا

صویر، جبر در گفتمان        سازانه، واقعیت و معنای ت صویر صورت بیان، نظام رمزگانی، عمل فردی، تعامل زبان ت

صویر مؤلفه      سازانه، معنویت و خلود و رابطۀ متن وت صویر ست     ت سازانه ه صویر د. نهای مهمی در گفتمان ت

بریم، وجود دارد. خطر آن هساات که  ها به ساار میهای پیرامون ما که در میانۀ آنامکان خطا در همۀ صااورت

 را آلوده کند.  -حتی درک و درایت عقلی ما-این خطا درک و درایت ما 

ساح           زیبایی شد، نه  ست و بنابراین، باید هدفش چیزی عینی و واقعی با صورت نی ستین، جز علم به  سی را   تشنا

صورت  سیع     ذهنی به معنای دقیق کلمه} تناظر{  سنتی در و شهودی: همۀ هنرهای  ترین معنای کلمه، بر  ها و تعقالت 

سهیم     ست؛ به عالوه،  شده ا صورت  این تناظر بنیاد  تواند نقش مهمی نیز در نظرپردازی عقالنی ایفا کند.  ها میشدن در 

شااوند ای اساات که عوامل صااوری در آن وارد میدر هر حوزهها، معیار تعیین حقیقت و خطا درسااتی یا منطق نساابت

  (.49: 1586)رحمتی، 

 نیز چنین است. ارلبروخموارد فوق در تصاویر کتاب 

گرایی؛ خواه هنری باشااد و خواه فلساافی، همین که عینیت بیابد، در حقیقت نافی خود اساات؛ زیرا    ذهن

مسااااوی با قبول معیارهای عینی اسااات.   -ریمندی از هر ارزش دیگیا دعوی بهره-دعوی حقیقت داشاااتن

 تر واش را دارند، تهی پردازان در گفتمان دیداری، دعوی  خلود یا صاااداقتی که برخی از هنرمندان یا گفته      

بد، مگر این         تحکمی یا با یک حقیقتی پیوند ب ند  یت   را یک حالت واقع   « حقیقت »که  تر از آن اسااات که بتوا

به از ساااوی گفته        شاااناختی بخوانیم. از این رو، روان یدا کرده و در حقیقت،    گفتمان حالتی یک جان پرداز پ

سااات. در پرداز نیخوان قادر به خوانش و ایجاد ارتباچ با دنیای گفته    گیرد؛ زیرا گفته گویی شاااکل نمی وگفت 

ر باید  پردازی از طرف تصویرگهای مصور با رویکردهای معنوی و معنایی آفریدگان با گفتهتصویرسازی کتاب

شی از جانب مخاطب         صویرگر و واکن شی از طرف ت صداقت معنا پیش برود. در واقع، کن سمت حقیقت یا  به 

سبب پیلیدگی   ست که  صویرگر و مخاطب می    های معنایی میا شارکت ت انجامد  شود و نتیجۀ این گفتمان به م

خالف  کرد؛ زیرا نه فقطریخته و آشاافته تعبیر توان از آن به خلود به همتا معنای در کنش شااکل بگیرد. می

ضیلت نیز هست. آن      سان با ف سلیم یک ان ست،   هنچه بهحقیقت عینی؛ بلکه خالف اعتدال طبیعی و عقل  جار ا

ها بیابد. چنین ها و تجربه شاادهاین اساات که یک انسااان مرکز الهام خویش را ورای خویش و از میان دیده 

ست که باعث ایجاد تعامل میان دو نظام گف  شکل   رویکردی ا صویر و  ر گیری معنای در کنش دتمانی متن و ت

کتاب(  گونه مکالمۀ میان متن )کتاب تصویری است؛ معنایی که فرآیند آن از نتیجۀ آن اهمیت بیشتری دارد. این
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عنا  گیری مو مخاطب به صاورت مداوم شاکل گرفته و مخاطب به عنوان بخشای از فرآیند گفتمانی در شاکل    

 دخیل است.
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 (محتوایی و موسیقایی اختاری،س بررسی)پیامبر  سیرۀ در کودک شعر
 

 1مجتبی مجرد

 

 چکیده

مانده در سیرۀ پیامبر اکرم، توجه ایشان به شعر و ادبیات های مغفولیکی از جنبه

ای که عموما  در اوزان محرّک و مهیِّج کودک است. به گواهی تاریخ، شعرهای کودکانه

شده است. شخص پیامبر یشده، در زمان کودکی پیامبر برای ایشان خوانده مسروده می

ای از اشعار کودکانه را برای کودکانی مانند امام حسن و امام حسین )ع( نیز پاره

اند. در این مقاله کردهاند و گاه نیز دربارۀ برخی از اشعار کودکانه اظهار نظر میخواندهمی

یامبر ۀ پای را که در سیرکوشیم با بررسی متون حدیثی و تاریخی، شعرهای کودکانهمی

اکرم مورد توجه واقع شده، استخراج، بررسی و تحلیل کنیم. در ضمنِ این بحث نشان 

های ایرانی در ایم که ساختار برخی از این اشعار، با ساختار شعرهایی که گوسانداده

هایی دارد و احتمال تأثیرپذیری برخی اند، مشابهتخواندهدوران پیش از اسالم می

ب از ساختارهای پیش از شعر فارسی اسالمی وجود دارد. هملنین، شعرهای کودکانۀ عر

در پایان مقاله با ذکر دو نمونه، تأثیرگذاری و قدرت شعر کودک در تمدن اسالمی را 

 ایم. نشان داده

 

 خشتی، موسیقیشعر کودک، پیامبر اکرم، سه ها:کلیدواژه
 

 . مقدمه1

م و اند، تعلیای داشااتهب و مذاهب بشااری به آن توجه ویژهترین مسااائلی که تقریبا  همۀ مکاتیکی از مهم

تربیت کودکان است. دین اسالم نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ بلکه به رشد جوانب جسمی و روحی کودکان  

و در -اهتمامی خاد نشااان داده اساات. در منابع اصاایل اسااالمی؛ یعنی قرآن کریم و احادیث صااحیح نبوی 

آیات و روایات گوناگونی دربارۀ کیفیت تعلیم و تربیت کودکان وجود دارد.         -اهل بیت  تشااایع، احادیث ائمۀ    

سکویه )   سالمی، از جمله ابن م ق(، خواجه   632-323ق(، ابوحامد غزالی ) 503-601برخی از عالمان بزرگ ا

صیر  سی ) ن لیل این  ق( از دیرباز تا کنون، به گردآوری و تح 150-929ق( و ابن خلدون ) 318-435الدین طو

 اند.نصود و انعکاس آن در آثار خویش پرداخته

صول دو       ست، مح شگاهی مطرح ا توجه به ادبیات کودک را به معنایی که امروزه در عرف آکادمیک و دان

                                                           
 بجنورد عضو هیات علمی دانشگاه -1

 mojarrad_mojtaba@yahoo.comایمیل: 
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سته      توان یافت که ادبیاتهای گوناگونی از ادبیات عامیانه را میاند، هرچند پیش از آن نمونهسه قرن اخیر دان

های کودک  هایی از شااعر و داسااتانگمان در تمدن اسااالمی نمونهآمده اساات؛ اما بیمار میکودک نیز به شاا

 رسد.ها به عصر پیامبر اکرم و حتی پیش از آن میتوان یافت که سابقۀ برخی از آنمی

ستیم که کهن    شتار در پی آن نی سالمی را بیابیم؛ بلک ترین نمونهما در این نو  ههای ادبیات کودک در تمدن ا

شااان  شااده و یا بر زبان ایای بپردازیم که یا برای پیامبر اکرم خوانده میکوشاایم، به بررساای اشااعار کودکانهمی

  -دعا، شعر -جاری شده است. این شعرها که در منابع کهن و معتبر اسالمی وارد شده، در سه دستۀ کلی شعر         

جا که نگارنده  شااده اساات. تا آنبازی و اصااالح شااعر، از نظر محتوایی، موساایقایی و ساااختاری بررساای   

ست  شی         ج ش ست. این مقاله کو ستقل و دقیقی انجام نگرفته ا شعار پژوهش م وجو کرده، تا کنون دربارۀ این ا

 کوشیم با ارائۀ دو ها، در این مقاله میگران به تحقیق در این حوزه؛ عالوه بر ایندادن پژوهشاست برای توجه 

شعر کودک را از طریق  سالمی       تأثیرگذاری نمونه، قدرت  شان دهیم که در تمدن ا سی کنیم تا ن های فقهی برر

 سازی و تغییر فتاوای شرعی تا چه حد تأثیرگذار بوده است.گاه چند بیت شعر کودکانه، در روند نگرش

ست که نمونه  شعری باقی روش ما چنین ا شعر    های  ستۀ کلی  سه د ا، دع-مانده از زمان و زبان پیامبر را در 

سیم کرده     با-شعر  شعر تق صالح  سی آن    زی و ا سپس به برر ساختاری و محتوایی     و  سیقایی،  ها از حیث مو

 پردازیم.  می

 دعا -الف( شعر

ها از خداوند برای کودکان طلب عمر دراز یا  این دسااته از اشااعار، بیشااتر محتوایی دعایی دارد و در آن   

 شود.نقل میسالمتی و شادی شده است. در ادامه سه نمونه از این اشعار 

، فصااالی با عنوان تزفین قریش   المنمق فی اخبار القریش ق( در کتاب خود،   063حبیب بغدادی )م   محمدبن  (1

ها اوالدهم )رقصاااندن قریش فرزندان خود را( آورده اساات. وی در این بخش اشااعاری را ذکر کرده که با آن

پای      به رقص و  کان قریشااای را  ته کوبی برمیکود ند. یکی از  انگیخ نه ا که     این نمو ها شاااعری اساااات 

ب یزفن  عبدالمطلو قال الزبیربن»خوانده اسااات: ترین عموی پیامبر برای ایشاااان میعبدالمطلب، بزرگزبیربن

 النبی صلّی اهلل علیه:

 عشت بعیش أنعَم محماادُ باانُ عَبدَم

 و دولاااۀ و مَغنَمالزلت فی عیش عم

   «وعشتَ حتی تهرمیغنیک عن کل العم
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 (.568: 1893)بغدادی، 

شه توی زندگی/ پول    شی تو نعمت هر دَم/ همی شی/   )محمد بن عَبدَم ]=عبدالمطلب[/ با شاه با از   دار و پاد

 نیاز شی/ زندگی کنی تا پیر شی(.همه بی

های دیگری نیز نقل شاااده که هم از حیث اختالف ضااابط و هم از حیث کمیت،  این ابیات به صاااورت 

محمد بن عبدم/ عشت  »ق( ابیات را به این شکل آورده است:  099-534ثال  ابوعلی قالی )هایی دارند؛ متفاوت

(. مؤلف  510: 0221)قالی، « بعیش انعم/ و دولۀ و مغنم/ فی فرع عزّ أساانَم/ مکرّم معظّم/ دام سااجیس امزلَم 

مغنم/ دام سجیس   محمد بن عبدم/ عشت بعیش انعم/ فی دولۀ و»فقط چهار مصرع را ذکر کرده:  روض االُنُف

محمد  »ق( این شعر را تنها سه مصرع دانسته است:       930( و عسقالنی ) 028-012: 1تا، ج )سهیلی، بی « امزلم

 (.  19: 6، ج 1883عسقالنی، «)بن عبدم/ عشت بعیش انعم/ فی عزّ فرع أسنم

اند و قافیههم دیگرها با یکشعر ساختاری مشخص دارد: از شش مصرع کوتاه تشکیل شده که همۀ مصرع        

تشااکیل شااده که  « مفاعلن مفاعل»از این حیث تا حدی به بحر طویل شااباهت دارند. هر مصاارع از دو رکن 

کوبی کودکان سااروده شااده اساات. محتوای کلی   ریتمی مهیج و برانگیزاننده دارد و متناسااب با رقص و پای

ر شعر، جاودانگی، است که همواره   های دیگها نیز دعا و طلب زندگی خوش، قدرت و ثروت و در شکل بیت

ویژه داشت، ساختار شعر در     جا باید به آن توجهای که در اینهای بشری بوده و هست. تنها نکته  از خواست 

طور که اشاره خواهیم کرد،   ضبط عسقالنی است که به صورت سه مصرع مقفا آمده است و این ساختار همان        

 بوده است. در اشعار کودک عرب بسیار مورد استفاده

شعر زیر     کتاب الترقیص ق( از  811سیوطی )م   (0 ست که حلیمه، دایۀ پیامبر،  ابوعبداهلل ازدی نقل کرده ا

 ترقّص به النّبی:»خواند و را برای ایشان می

 «وادحض اباطیل العدا بحقّه وأعله إلی العال و أرقِه یاربّ إذ أعطیته فأبقه

 (.122: 1، ج 1893)سیوطی، 

 دار/ باال ببر باال ببر تو بسیار/ دشمنا رو به حق اون تو بردار(اش نگهکه بخشیدی)ای خدایی 

شامی )م    شامی،      الترقیص ق( نیز همین عبارات را از کتاب 860صالحی  صالحی  ست ) ،  1885نقل کرده ا

 باراتی از آن آمده و یا ع   کتاب الترقیص های اساااالمی، نامی از   الی برخی از کتاب که در البه  (. با آن 581: 1ج 

آید،  که از نامش برمینقل شده؛ اما نگارنده هنوز نشانی از این کتاب نیافته است و چه بسا که در این اثر، چنان   

کوبی  ها کودکان را به رقص و پایشاااعرهای کودک زیادی نیز گردآوری شاااده باشاااد؛ شاااعرهایی که با آن

 انگیختند.برمی
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است   «مستفعلن مستفعلن فعولن  »یه تشکیل شده است. وزن شعر     وزن و هم قافاین شعر از سه مصرع هم   

آید. محتوای کلی شعر نیز دعا و طلب پایداری و جاودانگی، سربلندی و   که وزنی محرک و مهیج به شمار می 

شود    -یُمنیخوش شمنان نابود  شین     -که به حق او اباطیل د شعر نیز مانند نمونۀ پی ست. این  ضبط  البته د -ا ر 

خورد  های دیگر آن در کتب اسالمی بسیار به چشم میه مصرع مقفا است. این نوع شعر که نمونهس -عسقالنی

( و عموما    00: 6، ج 1626؛ ابن عبدربه،   611: 0، 1606؛ جاحظ،  563-532: 1893)برای نمونه ر.ک: بغدادی،   

مرتبط   های ایرانی«خشتی هس »شده است، به احتمال زیاد با   برای ترقیص یا رقصاندن کودکان از آن استفاده می  

 است.

سان ها، طبقهدانیم که در دورۀ پارتمی شفاهی     ای به نام گو شعار و روایات ملی و  ها پدید آمد که حافظ ا

ها و روایات عامیانه در قالب شعر   گردی بودند که به نقل داستان دانان دورهها شاعران و موسیقی  بودند. گوسان 

سیقی می  سان پرداو همراه با مو شد و به   ختند. دنبالۀ کار گو سالمی به غرب ایران منتقل  در  ویژهها در دورۀ ا

ای از کردان بوده و گویا از لحاظ زبانی نیز به ریشااۀ کردی  ها که شاااخهمناطق کردنشااین ادامه یافت. کرمانج

ارث ساانت گوسااانی  گونه واند، این ساانت را در درون خود زنده نگه داشااتند و به اینخود وفادار باقی مانده

 (.  111-192: 1582پیش از اسالم شدند )زرقانی، 

امروزه در میان کردهای کرمانج خراساااان شااامالی نوعی از شاااعر ساااه مصاااراعی وجود دارد که به آن 

شتی سه » ساز و آواز و به می« خ سی خوانده می   گویند و با  سم عرو سیقی این      ویژه در مرا ساختار و مو شود. 

قی  چنان پابرجا باه دنبالۀ همان سنت گوسانی است که پس از انتقال به دورۀ اسالمی همدهد کشعرها نشان می

مصاارعی مقفایی که  (. به احتمال زیاد اشااعار کودکانۀ سااه1514مانده اساات )برای نمونه ر.ک: سااپاهی الئین، 

ا  که ت -ها« خشتی سه »های اولیۀ بعدها در میان اعراب برای ترقیص کودکان متداول شده است، از همین نمونه  

دانیم که در ساانت شااعر عرب، اشااعار  متأثر شااده اساات؛ زیرا می -متونی مانند گاثاهای زردشااتی امتداد دارد

سابقه   سه  صرعی مقفا  شده که برای         م صریح قید  شعار به طور  سوی دیگر در مورد همۀ این ا ست و از  دار نی

کم از  ا موسیقی ارتباطی نزدیک داشته است یا دست    شده و بنابراین، ب ترقیص یا تزفین )رقصاندن( خوانده می 

تواند دلیل دیگری  داشااته اساات و این خود میکوبی وامیلحاظ وزنی، چنان موزون بوده که کودکان را به پای

 باشد بر انتساب این اشعار به سنت گوسانی.
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ی  لشیماء ترقص النّبی صلّ  و قالت ا»نویسد:  می الترقیصق( به نقل از کتاب  930( ابن حجر عسقالنی )م  5

 اهلل علیه وسلّم و وهو صغیر:

 حتی أراه یاافااعا  و أماااردا یا ربّنا أبق لنا محمدا

 و أکبت أعادیه معا و الحسّدا ثام أراه سیّدا مسوّدا

 «و أعطه عزّا یدوم أبدا

  (.024: 9، 1883)عسقالنی، 

دار/ حساااود و وار/ ساااپس مهتر کن و مهتر نگهجواندار/ که خط آید به رویش نو)خداوندا محمد را نگه

 دشمنانش را بکن خوار/ بدو عزت بده جاوید و بسیار(

سالی از پیامبر بزرگ      ضاعی پیامبر و دختر حلیمه بوده که گویا چند  ست )ب شیماء، خواهر ر رای  تر بوده ا

(. این شعر نیز   023-024: 9، 1883؛ عسقالنی،  1912، 1928-1912؛ 6: 1880اطالع بیشتر، ر.ک: ابن عبدالبر،  

صرع هم  شعر        وزن و هماز پنج م ست. وزن  شده ا شکیل  ستفعلن مفاعلن مفاعلن »قافیه ت ست که مانند   « م ا

آید. محتوای کلی شااعر نیز دعا و طلب طول عمر،  های محرک و مهیج به شاامار میهای پیشااین از وزننمونه

 سروری، نابودی دشمنان و عزت جاودان است.  

 

 بازی-عرب( ش

 بازی داشته است. این اشعار را پیامبر در    -شده که جنبۀ شعر  ای بر زبان پیامبر جاری میگاه اشعار کودکانه 

ای از این شاااعرهای کودکانه که در متون حدیثی و تاریخی        اند. در زیر نمونه  خوانده حین بازی با کودکان می   

 شود.ثبت شده، ذکر می

با همین دو گوش خودم شاانیدم و با  »ثی از قول ابوهریره آورده اساات: ق( در حدی 042-542( طبرانی )1

همین دو چشم خودم دیدم که پیامبر با کف دو دست خویش، حسن یا حسین را گرفته بود و او دو پایش بر     

 گفت:روی دو پای پیامبر بود. پیامبر می

 ارقَّ عَینَ بَقّۀ حُزُّقۀ حُزُّقۀ

اهلل گذاشت. پس پیامبر به او فرمود: دهانت را   هایش را بر سینۀ رسو  که قدم جاسپس کودک باال رفت تا آن 

ست می      ست بدار که من او را دو سید و گفت: خدایا او را دو سپس او را بو ، ج 1895)طبرانی، « دارمباز کن، 

5 :68.) 

ست. مهم       شده ا شابه نقل  سانی دیگر و با عباراتی م های  که در نقلهایی ترین تفاوتاین حدیث از قول ک



447        ک و نوجوان و معنویتمقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کود مجموعه 

صورت        صرع دوم به  شتر منابع، م ست که در بی ست )برای « ترَقَّ عین بَقّۀ»دیگر وجود دارد، یکی آن ا   آمده ا

(. از  061-060: 1، ج 1611؛ زمخشااری، 1601: 5تا، ج ؛ حمیری، بی638: 6، ج 1612نمونه، ر.ک: جوهری، 

را اضااافه  « احب من یحبه»یا « من یحبهمااحب »سااوی دیگر، در منابع شاایعی، بخش پایانی حدیث، عبارت 

شیعی، تصریح شده که این کودک، امام حسین)ع( است )ر.ک: مرعشی،           دارد؛ ضمن آن  شتر روایات  که در بی

 (.  515، 54، 083: 14، ج 1626؛ مجلسی، 522-088، 083-085، 10: 11، 1628

ساای که ضااعیف اساات و به خاطر  اند: نخساات کدر کتب لغت عرب، حزّق و حزّقه را به دو معنی آورده

رفتن،  ای که هنگام راه  قدی که شاااکم بزرگ دارد؛ به گونه    دارد و دوم کوتاه های کوچک برمی  ضاااعفش گام 

جا که    (. از آن61: 12، ج 1616؛ ابن منظور، 638: 6، ج 1612آید )ر.ک: جوهری،  باسااانش به حرکت درمی   

«  توپولو»یا  «تُپُل مپل»، «کوچولو»توان حزّقه را اند، میردهپیامبر این تعبیر را برای خطاب به کودک اسااتفاده ک

ست            « عین بقّۀ»ترجمه کرد. تعبیر  شه کوچک و ریز ا شمان پ شمانش مانند چ ست که چ سی ا نیز به معنای ک

 (. بنابراین، ترجمۀ شعر تقریبا  چنین خواهد بود:31-39: 0تا، ج ؛ فیومی، بی52: 3، ج 1612)فراهیدی، 

  بیا باال چشم کوچولوای توپولو   ای توپولو

 یا

  بیا باال چشم نخودی آی فسقلی آی فسقلی

نکتۀ مهم دربارۀ این شعر آن است که به تصریح لغویون عرب، پیامبر این شعر را نسروده؛ بلکه تنها آن را        

شته و با آن کودکان خود      شعر در میان زنان عرب تداولی دا ست. گویا این  صانده را می بر زبان آورده ا د  انرق

مفاعلن  »(. وزن شاااعر 31: 0تا: ج ؛ فیومی، بی03: 12، ج 1616؛ ابن منظور، 1601: 5تا، ج )ر.ک: حمیری، بی

ست و از حیث معنایی، نوعی کودکانه « مفاعلن شعر همان   ا ست. این  ر طور که دگویی و بازی زبانی کودکانه ا

ده شااده و کنش عملی کودک را در پی داشااته اساات.  متن حدیث نیز تصااریح شااده اساات، برای بازی اسااتفا

هایی قرار بگیرد که امروزه نیز در مراکزی مانند مهدهای کودک متداول  بازی -تواند در حوزۀ شعر بنابراین، می

 هایی از این دست که: بازی -است؛ شعر

شمات/  خرس کوچولو/ خرس کوچولو/ پاشو برقص/ خرس کوچولو/ خرس کوچولو/ دستتو بذار رو چ  »

 «.خرس کوچولو...

 

 



     447    پیامبر  سیرۀ در کودک شعر

 ج( اصالح شعر

شان می گاه به روایاتی برمی سب      خوریم که ن ستفاده از مفاهیم منا شعر کودک و ا دهد، پیامبر تا چه حد به 

یت می  ند. در این دادهدر آن اهم نه   ا قل می   جا نمو یات را ن ته ای از این روا جایی       کنیم. گف یامبر از  که پ ند  ا

 خواند:ای در حال رقصاندن کودکش بود و این شعر را برای او میچردهگذشت و کنیز سیهمی

 یَمشی الثّطا ویَجلس الهَبَنقَعَۀ ذُؤالُ یابَن القَومَ یا ذؤالۀ

ال تقولی ذؤالۀ فانّه شااارّ     »نخوان که بدترینِ درندگان اسااات:     « ذؤالۀ »پیامبر به کنیزک فرمود: کودکت را    

سّباع  شری،  ؛ 666: 1، ج 1612)فراهیدی، « ال ست     580: 1، ج 1611زمخ صورتِ مرخّم ذؤالۀ و نامی ا (. ذؤال 

شی ثطا »شود.  که به گرگ اطالق می ست؛ مانند کودکانی رفتن همراه با نادانی و تلوتلوبه معنی راه« م   خوردن ا

.  (110-115: 16، ج 1616افتند و هبنقعۀ نیز به معنی احمق و نادان اسااات )ر.ک: ابن منظور،     که تازه راه می  

ه معنی  را ب« قَرم»نیز ضبط شده است و « ذؤال یابن القَرم»مصرع نخست این شعر در برخی از منابع به صورت 

 توان بیت را تقریبا  چنین ترجمه کرد:(. بنابراین می011: 1تا، ج اند )ر.ک: ابن اثیر، بیآورده« آقا»و « سید»

 مثل خُال میشینهمثل خُال راه میرهتولۀ آقا گرگه

های پیشااین چندان محرک و مهیج نیساات و عالوه بر آن، از حیث  وزن و موساایقی شااعر برخالف نمونه

نظر  خورد. این شعر از ممحتوا نیز نه تنها ویژگی دعایی ندارد، حتی بازی زبانی خاصی نیز در آن به چشم نمی

در طبقات گوناگون جامعه.   های فرهنگیدادن تفاوتتواند نمونۀ خوبی باشااد برای نشااانتاریخ اجتماعی، می

بقۀ  ای بوده که طبیعتا  جزء طچردهاند، خوانندۀ شعر کنیزک سیه  بنا به تصریح همۀ منابعی که این شعر را آورده  

و  دهد که پیامبر استفاده از القاب رفته است. برخورد پیامبر با این شعر، نشان می   فرودست جامعه به شمار می  

شمرده و افراد به انتخاب مفاهیم واال   برای کودکان و در شعر کودکان ناپسند می   هایی از این دست را حتی نام

 کرده است.  و متعالی در شعر کودک ترغیب می

 

 . قدرت شعر کودک2

شود و  کالم منشأ قدرت است و شعر قدرتمندترین کالم. اگر بپذیریم که کالم در نهایت منجر به کنش می   

ننده در کتوان شاااعر را به مثابه عاملی تعیینکننده دارد، پس میی تعیینکنش در روند زندگی انساااانی، نقشااا

جریان تغییرات نظری و عملی به شمار آورد؛ اما در این میان، شعر کودک چندان در نظر نیامده و جدی گرفته  

زرگان و ز بای اهایی از تأثیر شعر و ادبیات کودک بر نگرش و حتی فتاوای پاره نشده است. با این حال، نمونه  

دهندۀ قدرت شعر کودک است. در ادامه به ذکر دو نمونه از این تأثیرات؛  شود که نشان  فقیهان اسالمی دیده می 
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 پردازیم.یکی از عالمی سنّی و دیگری از عالمی شیعی، می

به ابن جوزی )     بدالرحمن بن علی جوزی معروف  که در   312-380عالم بزرگ حنبلی، ابوالفرج ع ق.( 

دک  ای از شعر کو ای شناخته شده است، در یکی از آثار خود به بررسی نمونه    با کالم و فلسفه، چهره  مخالفت

ست. در   ست:     صحیح بخاری پرداخته ا ضمون آمده ا صر، در  »حدیثی با این م ابوبکر پس از گزاردن نماز ع

 ت:ش خود گذاشت و گفکند، ابوبکر او را بر دومسیر بازگشت، حسن بن علی را دید که با کودکان بازی می

 ال شبیهٌ بعلّی بأبی شبیهٌ بالنّبی

های دیگری  (. این ماجرا در متون اهل سنت و شیعه به گونه1520: 5، ج 1885)بخاری، « خندیدو علی می

ای روایات  اند که حضاارت فاطمه با این شااعر فرزندش حساان و در پاره  نیز روایت شااده و از جمله آورده

 رقصاند:یفرزندش حسین را م

 لیس شبیها بعلی وابأبی شبه النّبی

به،      :  65، ج 1626؛ مجلسااای، 3-4: 5، ج 1884؛ بالذری، 016: 0، ج 1626)برای نمونه ر.ک: ابن عبدر

094.) 

، پس از نقل حدیث بخاری به شاارح آن کشااف المشااکل من حدیث الصااحیحین  ابن جوزی در کتاب 

با آن فرزندان خود را به رقص درمی      نویساااد: این کالم از نوعپرداخته و می  آورد و رجز اسااات که عرب 

  «شود )= اسرع إلیقاظ فطنته(  رقصاندن کودک با رجز یا کالمِ منظمی مانند آن، سبب بیداری هوش کودکان می  

تواند فقیه ساارسااختی مانند ابن جوزی را  جاساات که یک شااعر کودک می(. این06: 1، ج 1881)ابن جوزی، 

ست برای تقویت ذهن و    رقص و پای متقاعد کند که ست؛ بلکه عاملی ا کوبی کودکان، نه تنها لهو و بیهوده نی

زیست و از زبان فقیهی مانند او، ناشی از    ها. این نگرش در دوره و شرایطی که ابن جوزی در آن می هوش آن

 تواند باشد جز تأثیر قدرتمند یک شعر کودکانه؟!چه چیز می

آور ای از اشااعار رقصق.( دربارۀ پاره 1524ساات که مرحوم مال نظرعلی طالقانی )م نمونۀ دیگر، فتوایی ا

آوری که  تواند از اشااعار رقصکه گاه انسااان میبحثی دارد در باب این« رسااالۀ فی الغناء»داده اساات. وی در 

ی سااتفاده از برخکه مرتکب گناهی شااده باشااد؛ به بیان دیگر، وی جواز اآناوزان معروف دارد، بهره ببرد، بی

چه باعث بر این فتوا شااده، توجه به چند شااعر کودکانه اساات که  ناشااعار موزون را صااادر کرده اساات؛ اما آ

شعار کودکان را می   ساس روایات و احادیث، پیامبر و دیگر بزرگان با آن ا شعاری که   رقصانده برا اند. از جمله ا

شع      ست یکی همین  ستناد کرده ا شعر دیگر که از بحار     « حزقۀ حزقۀ...»ر مرحوم طالقانی بدان ا ست و چند  ا
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 (.9-4، 1619االنوار مجلسی نقل شده است)ر.ک: طالقانی، 

 گیری. نتیجه3

شااده و یا  خورد که یا برای پیامبر خوانده میهایی از اشااعار کودک به چشاام میدر متون اسااالمی، نمونه

خوریم که پیامبر به اصالح یک شعر کودک پرداخته    برمی اند. گاه نیز به مواردیخواندهایشان برای دیگران می 

شعار عموما  دربردارندۀ مفاهیمی مانند دعا و طلب خیر و نیکی برای کودک   ست. این ا شعاری که     ا ست؛ اما ا ا

شعر  شم می بازی دارد نیز در آن-جنبۀ  شعار کود ها به چ وبی  ککانه پایخورد. پیامبر در زمان کودکی، خود با ا

 رقصانده است. و بعدها نیز با این اشعار کودکانی مانند امام حسین را می کردهمی

شعار کودکانه  ساختاری و موسیقایی نیز       ای که نمونها ست، از حیث  شاهده ا سیرۀ پیامبر قابل م های آن در 

ا است   فاند. ساختار این اشعار یا به صورت یک یا چند بیت و یا به شکل سه و یا پنج مصراع مق      درخور توجه

سه    صورت  صراعی آن که نمونه که  شعر کودکانه عرب دارد به احتمال، متأثر از نمونۀ   م های گوناگونی نیز در 

 دهد.خشتی در شمال شرق ایران ادامه حیات میشعرهای گوسانی ایرانی است که امروزه با عنوان سه

  کوبی کنند. همین توجه به موسیقی ایاوزان این اشعار چنان محرک و مهیج بوده که کودکان بتوانند با آن پ 

ای از فقیهان و عالمان مساالمان گذاشااته  ای را بر پارهدر شااعر کودک، بعدها در تمدن اسااالمی تأثیرات ویژه

های کودکانه را ساابب پویایی ذهن کودک  اساات. ابن جوزی حنبلی با توجه به اشااعاری از این دساات، رقص

ستفادۀ پاره  شمارد و مالنظرعلی طالقانی، جواز برمی شعار دارای اوزان رقص ا صادر می ای از ا کند این  آور را 

 های نظری و عملی باشد.ها و واکنشگر قدرت شعر کودک در تأثیرگذاریتواند بیانها، مینمونه
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المبیت در دو منظومۀ شعر کودکۀتحلیل عناصر حماسۀ دینی لیل  
 

 1رامین محرمی

 2للهیخدابخش اسدا

 3شکراهلل پورالخاص

 4یام فروغی رادپ
 

 چکیده

زایی ستواند نقش بههای بزرگان دین میکردن داستان رشادت و دالوریبازآفرینی و منظوم

ها را به شناخت بیشتر بزرگان پروری برای کودکان داشته باشد و آندر الگوسازی و قهرمان

لی، به تحلیبا استفاده از روش توصیفی کوشنددین سوق دهد. نگارندگان در این پژوهش می

 او برادر مناثر محمدکاظم مزینانی و  یک آینه، یک خنجربررسی دو منظومۀ کودکانۀ دینیِ 
ها که روح حماسی بر داستان غالب است، اثر جعفر ابراهیمی بپردازند. در این منظومه است،

ت برای کودکان به تصویر المبیگذشتگی حضرت علی )ع( در ماجرای لیلهرشادت و ازجان

های حماسه مانند قهرمان و کشیده شده است. در هر دو منظومۀ یادشده، عناصر و ویژگی

گویی مشهود ضدقهرمان، کتمان نام، مکر و حیله، ابزارآالت جنگی، امور خارق عادت و پیش

اند دهاست. شاعران هر دو منظومه، برای سهولت در درک معنی از وزن جویباری استفاده کر

اند. در واقع، در هر دو اثر حماسی، ها و ترکیباتی متناسب با فهم کودکان بهره جستهو از واژه

 به مقتضای حال مخاطب سخن گفته شده است. 
 

 المبیت، حضرت علی )ع(، شعر کودک، ابراهیمی، مزینانیحماسۀ دینی، لیله ها:کلیدواژه
 

 

 . مقدمه1

های  های شخصیت  ها و پهلوانیاسی است که در آن، به وصف دالوری   ای از شعر حم حماسۀ دینی، گونه 

شااود و قهرمان داسااتان، عالوه بر  های دینی پرداخته میدینی برای پاسااداری از آیین مقدس و حفظ ارزش

شادت و دالوری  سه       ر ست. در این نوع حما سانی ا ضایل ان صایب قهرمانان و    »ها ها نمودار ف شکالت و م م
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یک   دارشدن دین و مذهب سزایی در تکوین و ریشه  ها نقشی به کشند که فداکاری آن صویر می بزرگانی را به ت

های تاریخی در (. حماسااۀ دینی از سااویی با حماسااه563: 1581زاده و عارفی، )قاساام« قوم ایفا کرده اساات

ارند؛ به بیانی  های اساااطیری، در باور معتقدانش، جنبۀ قدساای دچون حماسااهاند و از سااویی دیگر، همارتباچ

 دیگر:

سه   سه، در میان حما سطوره این نوع از حما شیوه  های ا ست و به  سطوره ای و تاریخی جای گرفته ا شده ای ا اند؛ ای 

ستگاه ولی هنوز زمینه ست نداده   ها و خا شان را از د سرزمین اند و چهرههای تاریخی که تاریخی ها، با اینها، رویدادها، 

 (.186: 1510اند )کزازی،ای یافتهو نمادین و اسطوره رنگهستند، نمودی افسانه

  نامهعلیشااود، منظومۀ که به عنوان نخسااتین اثر حماسااه دینی یاد می  «یادگار زریران»عالوه بر حماسااۀ 

شیعۀ دوازده   ست و پس       نخستین منظومۀ ادبی  سروده ا شاعری به نام ربیع آن را در قرن پنجم  ست که  امامی ا

خان صبا   فتحعلیخداوندنامۀ باذل مشهدی،   حملۀ حیدریابن حسام،   نامهخاوران؛ از قبیل از آن، آثار حماسی 

شادت، پهلوانی و دالوری شاهنامۀ  و  ضرت علی )ع( برای مخاطبان بزرگ حیرتی تونی دربارۀ ر سال    های ح

 اند.سروده شده

 -ه شد، حماسن نیز خوانده میبرای کودکا کلیله و دمنهچون که برخی از متون ادبی گذشته همبا وجود این

نتوانسته بود در نزد کودکان جایگاهی داشته باشد؛  -به طور خاد -های منظوم دینی و حماسه -به طور عام

داشت و یادکرد بزرگان دینی برای کودکان دارای اهمیت فراوانی است، شاعران شعر جایی که بزرگاما از آن

اند الگوها و های دینی کودک، سعی کردهعالوه بر تقویت اندیشه اند وکودک، در آثار خود به آن پرداخته

قهرمانان زندگی کودکان را از بین بزرگان دینی انتخاب کنند و به طور غیرمستقیم به تربیت دینی کودکان 

ینی به ای دهاند و با استفاده از این روش، سعی در تعلیم اندیشهبپردازند. اشعار دینی را با زبان کودکانه سروده

 اند.کودکان کرده

هایش، همواره در نزد شاعران   ها و پهلوانیحضرت علی)ع( به عنوان اولین امام شیعیان و به دلیل رشادت    

شادت و پهلوانی     ضایل اخالقی، ر شاعران کودک به مدح و ذکر ف های  کودک و نوجوان جایگاه واالیی دارد و 

ن  او برادر ماثر محمدکاظم مزینانی و  یک آینه، یک خنجرۀ شعری  اند. در بین این اشعار، دو منظوم او پرداخته
ست  صی دارند. در این دو اثر، ماجرای ازجان  ا ضرت       اثر جعفر ابراهیمی، اهمیت خا شادت ح شتگی و ر گذ

ی توان هر دو اثر را حماسۀ دین المبیت، در قالب شعر برای کودکان بازآفرینی شده است که می   علی)ع( در لیله

ریزی نیست؛ بلکه منظومۀ حماسی کامل آن است که     الزمۀ یک منظومۀ حماسی تنها جنگ و خون »یرا نامید؛ ز

صیف پهلوانی  شد   ها و مردانگیدر عین تو شخص، نمایندۀ عقاید، آرا و تمدن قوم نیز با صفا،  « های  (1530  :
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سی  ها و مؤلفه(و بنابراین، جامعۀ آماری یادشده، دارای ویژگی 19 ست که نگارندگان را بر  های یک متن حما ا

 های حماسی آثار مورد نظر را بررسی کنند.آن داشت تا با بررسی و تحقیق بیشتر، مؤلفه

 . پیشینۀ پژوهش2

سه  سی پژوهش در مورد حما ست؛ اما دربارۀ بازتاب     های دینی و نقش آن در ادبیات فار شده ا هایی انجام 

ی صورت نگرفته است؛ البته سیدعلی کاشفی خوانساری  نوع حماسه در ادبیات کودک و نوجوان کار خاص این

های دینی برای کودکان و ( به موضوع حماسه  1591در فصل دومِ کتاب تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان ) 

های دینی برای   های موجود در ادبیات کودک و کاربردهای حماساااه     نوجوانان، دالیل عدم توجه به حماساااه      

ست. هملنین، او در مقالۀ  کودکان و نوجوانان پرداخت سه »ه ا های دینی موالی دیروز و هر روز؛ بحثی در حما

شناسی و بررسی جایگاه حماسی دینی در ادبیات      ( با آسیب 1518) «دربارۀ علی )ع( برای کودکان و نوجوانان

 های دینی در قصه و شعر کودک اشاره کرده است.کودک و نوجوان، به ضرورت پرداختن به حماسه

 بحث و بررسی .3

ار سپس از عهد و پیمان عقبۀ دوم، دین اسالم در مدینه پیشرفت فراوانی یافت و در سایه المبیت:. لیله1. 3

درگیری دو قبیلۀ اوس و خزرج پایان یافت و جای خود را به جمله ای از دین اسالم، اختالفات قومی و قبیله

 که گرفتار مالمت و استهزا و شکنجه شدبرای مسلمانان مکه بهترین پناهگاه  زیستی داد و مدینهبرادری و هم

از حضرت بودند،  به تنگ آمده اناز آزار مشرکمکه که مسلمانان (. 564 :1518صفایی حایری قمی، ) بودند

گاه جبرئیل نازل شد و پیام آورد که بهترین راه نجات، هجرت )صلی اهلل علیه واله( راه چاره خواستند. آن رسول

مسلمانان  (.01 :1518پور، فیض) و حضرت رسول، دستور هجرت را صادر کردند استزمین یثرب به سر

 میمو تص نددارالندوه جمع شدر مشرکان قریش د ،تدریج از مکه خارج شده و به یثرب رفتند. در این هنگامبه

له( به مکه )صلی اهلل علیه وا دانستند که اگر رسول اکرمله( گرفتند؛ زیرا میآ )صلی اهلل علیه و قتل پیامبر هب

 ،پیامبر اکرمقتل  هبه دنبال تصمیم قریش ب. کوبدپرستی را در هم میبا تشکیل حکومت اسالمی بنیان بت ،برسد

لّهُ خَیْرُ اللّهُ وَال یَمْکُرُ یَمْکُرُونَ وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَ وَ» آیۀ شریفۀ

الول، ا. پیامبر اکرم در شب اول ربیعمشرکان آگاه ساخت ۀنازل شد و او را از نقشپیامبر ( بر 52انفال: )« الْمَاکِرِینَ

خواست که در بستر او  (ع)در میان گذاشت و از حضرت علی (ع)مشرکان را با حضرت علی  نقشه و توطئۀ

گذشتگی و فداکاری در راه دین، این با ازجان (ع)مهاجرت کند. حضرت علی  غار ثوربخوابد و پیامبر شبانه از 

ضَاتِ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْ وَ»که آیۀ شریفۀ  خوابید (د)پیشنهاد را پذیرفت و در بستر پیامبر

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101116082532-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%20%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%20%d9%88%20%d9%87%d8%b1%20%d8%b1%d9%88%d8%b2%20(%d8%a8%d8%ad%d8%ab%db%8c%20%d8%af%d8%b1%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%20%d8%b9%d9%84%db%8c%20(%d8%b9)%20%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%20%d9%88%20%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86).pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101116082532-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%20%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%20%d9%88%20%d9%87%d8%b1%20%d8%b1%d9%88%d8%b2%20(%d8%a8%d8%ad%d8%ab%db%8c%20%d8%af%d8%b1%20%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%20%d8%b9%d9%84%db%8c%20(%d8%b9)%20%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%20%d9%88%20%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86).pdf
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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پیامبر  نازل شد. (ع)گذشتگی حضرت علی در شأن این فداکاری و ازجان (021بقره: )« اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بالْعِبَاد

نْ مِ جَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَد ّا وَ وَ»ۀ شریفۀ گونه که در آیدور از چشم کافران از مکه خارج شد، همانشبانه، به

 به آن اشاره شده است. (8یس: )« خَلْفِهِمْ سَد ّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ الَ یُبْصِرُونَ

ضرت      ازجان شجاعت ح شتگی و  شیعه در کتب در لیله (ع)علی گذ بار و اخ المبیت، عالوه بر منابع دینی 

 و مسااتدرک حاکم نیشااابورس، مسااند احمد حنبل، تاریخ بغداد، اساادالغابه ابن اثیرز قبیل ؛ اتاریخ اهل تساانن

 اند.ذکر شده است و همگی بر شجاعت و فداکاری ایشان اقرار کرده کنوزالحقایق مناوس

 های حماسی در دو اثر. بررسی ویژگی2. 3

 . براعت استهالل1. 2. 3

م بالغی اساات که زیبایی و ارزش هنری شااعر را افزایش  براعت اسااتهالل از اصااطالحات مربوچ به علو

صیف   می ستفاده از تو ستان را آماده     چینی و زمینههای زیبا، مقدمهدهد و با ا شنیدن دا سازی، مخاطب را برای 

 اند که:کند. در تعریف براعت استهالل چنین گفتهمی

ش         صیل با سب معنایی اجمال و تف ضوع آن، تنا صر، جوّ کلی کتاب یا  بین مقدمۀ اثری با مو د؛ یعنی از مقدمۀ مخت

موضااوع آن آشااکار گردد. این امر به کمک اسااتعمال لغات خاد علم، یا موضااوع آن آشااکار گردد. این امر به کمک  

استعمال لغات خاد علم یا مطلبی که کتاب دربارۀ آن است و یا با اشاره به سرنوشت قهرمان داستان در مقدمه، تحقق   

 (. 80: 1549سا، )شمی« پذیردمی

شاااهنامۀ  ویژه در ها، بهتوان در حماسااههای زیبای براعت اسااتهالل در ادبیات منظوم فارساای را مینمونه
، به فضای کلی داستان اشاره کرده و شاهنامههای تراژیک فردوسی پیدا کرد. فردوسی در آغاز برخی از داستان 

  تواند فرجام داستاناخته است؛ به طوری که خواننده میذهن مخاطب را برای دریافت جزئیات داستان آماده س

 را حدس بزند؛ به عنوان نمونه، در ابتدای داستان رستم و اسفندیار چنین گفته است:  

 به پالیز بلبل بنالد همی

 چو از ابر بیند همی باد و نم

 شب تیره بلبل بخسبد همی

 بخندد همی بلبل از هر دوان

 رندانم که عاشق گل آمد گر اب

 بدرّد همی پیش پیراهنش

 به عشق هوا بر زمین شد گوا

 گل از ناله او ببالد همی 

 ندانم که نرگس چرا شد دژم

 گل از باد و باران بجنبد همی

 چو بر گل نشیند گشاید زبان

 که از ابر بینم خروش هزبر

 درخشان شود آتش اندر تنش

 به نزدیک خورشید فرمان روا
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 که داند که بلبل چه گوید همی

 نگه کن سحرگاه تا بشنوی

 همی نالد از مرگ اسفندیار

 چو آواز رستم، شب تیره ابر

 

 به زیر گل اندر چه جوید همی

 گفتن پهلویز بلبل سخن

 جز ناله زو یادگارندارد به

 بدرّد دل پیل و چنگ هزبر

 (014: 4، جلد1599)فردوسی،          

ضای غمگین     صیف ف شعر باال، تو صف نالۀ    در  صل بهار، و و  بودن نرگس، خروشبلبل، دژمانه و ملتهب ف

 دهندۀ رویدادی ناگوار هستند که در بیت آخر براعت استهالل به آن اشاره شده است.دریدن ابرها نشانازهم

ود. شبراعت استهالل، باعث آشنایی مقدماتی کودک پیش از خواندن داستان و هملنین، درک آسان آن می 

اراتی کاربردن عب، با استفاده از براعت استهالل و بهیک آینه، ده خنجرن، مزینانی در ابتدای منظومۀ بنابرای

فضای کلی ماجرا را برای کودکان مطرح کرده است و با « خانۀ پیغمبر»، «خنجر»، «دشمن»، «شب»چون هم

 ها را به شنیدن داستان آماده کرده است.سازی، ذهن آنچینی و زمینهمقدمه

ای روشن/ یک خانه پر از خوبی/ یک خانه پر از دشمن/ یک آینه، یک    مهتاب/ او آینهشب، یک شب بی  »

 (.1591)مزینانی، « آیه/ ده خنده و ده خنجر/ آن آینه خوابیده/ در خانۀ پیغمبر

ست که   ا به جهت زیبایی هنری و بالغی« آیه»و « آینه»، «پر از خوبی»، «مهتاب»کاربردن عباراتی از قبیل به

 شود.ها دیده میدر اغلب براعت استهالل

 . ظهور دشمنان2. 2. 3

های دینی، وجود دشمنان و مخالفانی است که آیین حق در تضاد با     وجودآمدن حماسه ترین علل بهاز مهم

سم  باورها و منافع آن ست )قا سام عارفی،  ها سال (. به دلیل این568: 1581زاده و ح م را  که کفار، دین نوظهور ا

ضاد با بت  ستی می در ت ستناد به آیه   پر شمنی با پیامبر اکرم پرداختند. با ا  وَ»ایی از قبیل هدیدند، به مخالفت و د

هَا    یَا أَیُّ نَّکَ لَمَجْنُون       قَالُواْ  لذِّکْرُ إِ یْهِ ا لَّذِی نُزِّلَ عَلَ نَا لِشاااَاعِرَّ منجْنُونَّ    »(، 4 حجر:« )ا تَارِکُوا آلِهَتِ نَّا لَ «  وَ یَقُولُونَ أَئِ

صافات:   ضْغَاثُ »( و 54) سِلَ  فَلْیَأْتِنَا بِآیَۀَّ شَاعِر   افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ أَحْلَامَّ بَلِ بَلْ قَالُوا أَ ( از  3)انبیاء: « الْأَوَّلُونَ کَمَا أُرْ

شمنی     (د)ر دیدند، به پیامبر اکرم جایی که کفار کیش خود را در خطآن شاعری و دیوانگی زدند و د تهمت 

 آمدند. (د)خود را آشکار کردند و به این ترتیب، درصدد قتل پیامبر اکرم 

ها/ باید بکشاایم او را/ در خانۀ خود تنها/ رفتار محمد هساات/ جادوگری و پچ دشاامنیک حادثه پنهان بود/ در پچ

ها/ زشت است    آهنگ/ او گفته که هم کورند/ هم الل و کر، این بتزیبا و چه خوشنیرنگ/ او هر سخنش جادوست/   

هست/ یک شاعر دیوانه/ باید که شود رانده/ از خانه و کاشانه/ دیروز   -محمد ـاگر باشد/ یک سنگ خدای ما/ این مرد 

javascript:;
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ار حل/ یا شاعر شوریده/ انگگفت/ من مثل شما هستم/ پیغامبری ساده/ از سوی خدا هستم/ او کیست مگر؟ سابه ما می

 (.1591که رؤیایی/ در غار حرا دیده )مزینانی، 

 . قهرمان و ضدقهرمان3. 2. 3

گیرند و از باورها و    ها، قهرمان یا قهرمانان در مقابل ضااادقهرمان یا ضااادقهرمانان قرار می            در حماساااه 

المبیت، دو سااتند. در حماسااۀ لیله کنند. هملنین، نمایندۀ تودۀ مردم ههای دینی، ملی و قومی دفاع میارزش

کند و مورد  قهرمان وجود دارد. از ساااویی، پیامبر اکرم )د( در جهت تبلی  و تقویت دین اساااالم تالش می

ضب کفار واقع می  شمنان پیروز می      غ سالم، بر د ستراندن دین ا سویی دیگر،   شود و در نهایت، با گ  شود و از 

گذشتگی در بستر پیامبر خوابید و در ست که با رشادت و ازجانقهرمان اصلی این حماسه، حضرت علی )ع( ا

ستند که برای مقابله با       ضدقهرمان ه ستادگی کرد. در مقابل این دو قهرمان، ابوجهل و گروه کفار  برابر کفار ای

شۀ به    سالم، نق ست می      شهادت دین ا شک سر دارند و در نهایت،  ساندن پیامبر را در  خورند و به این ترتیب،  ر

 کند.ر بر شر غلبه میخی

 . کتمان نام و هویت4. 2. 3

 ها دارای اهمیت فراوانی است.  نام و هویت در حماسه

سه    ساطیر و حما سم معرّف کامل      از اعتقادات جادویی اقوام کهن که در ا ست، این بود که ا شده ا های کهن متجلی 

سی را بداند، به مع         سم ک سی ا ست( و اگر ک ست )نام عین ذات ا سمّی ا ست که او را به م ستی می نی این ا سد و  در   شنا

 (.84: 1595یابد )شمیسا، بنابراین، بر او احاطه و تسلط می

سعی می   سو   کردند نام و هویت خود را پنهان کنند. در ماجرای لیلهبه همین دلیل، مبارزان  المبیت، از دو 

شم می  ضرت علی)ع( با خوابی   کتمان نام و هویت به چ سویی، ح ستر پیامبر اکرم )د( به  خورد؛ از  دن در ب

صورت            صمیم گرفتند به  سویی دیگر، ت شان احاطه نیابند و از  شمنان بر ای کتمان هویت پیامبر پرداخت تا د

نام و ناشاااناس               یامبر حمله کنند. کتمان  یل بود که در صاااورت         ناشاااناس بر خانۀ پ به این دل ماندن کفار، 

ا برگزیدند  ای یک نفر رقاتالن شناخته نشوند. بنابراین، از هر طایفهرساندن پیامبر اکرم )د(، قاتل یا شهادتبه

شناس بر خانۀ پیامبر یورش آوردند   شمار می    نگاهکه پنهان و به صورت نا شان نوعی نیرنگ به  شتن هویت آید  دا

 (.615: 1515)سرّامی، 

من/.../ در خانه به او باید/  ها دشااگردند/ این طایفهگونه نمیای یک تن/ اینآری بکشااید او را/ هر طایفه»

 (.1591)مزینانی، « جاییم/ ده طایفه، ده تا مردشب آنناگاه هجوم آورد/ ما نیمه

 . مکر و حیله5. 2. 3
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سا،      حیله و مکر از ابزارهای جنگ و ویژگی شمی ست ) سه ا ستان 95: 1595های حما سی   (. در دا های حما

نفی که از سااوی ضاادقهرمان و گروه شاار به کار گرفته   حیله و مکرهای م -1مکر و حیله به دو نوع اساات: 

ها برای  هایی که مثبت هستند و قهرمانان حماسه  حیله و نیرنگ -0شود و علت آن، ضعف و زبونی است.    می

له  8: 1598گیرند )رضاااایی،  می گری از ان بهرهتدبیر و چاره   ماجرای لی یت، هر دو نوع مکر دیده  (. در   المب

د.  بردن دین مبین اسالم مکر و حیلۀ منفی به کار بردن بینکفار برای کشتن پیامبر )د( و از شود. از سویی،   می

 گزیدند و برای اجرای اهداف خود، شبانه به خانۀ پیامبر حمله کردند:ای یک نفر را بربنابراین، از هر طایفه

شب   می» سمان مکه/ در فکر حیله بودند/  سران مکه/ ی ریخت روزها غم/ از آ سران مکه/ در    ها  شب  ک 

 (.1594)ابراهیمی، « ای نشستند/ در کشتن پیامبر/ با حیله عهد بستندخانه

و از سویی دیگر، خداوند به واسطۀ نیروهای غیبی، پیامبر را از توطئۀ دشمنان آگاه ساخت. بنابراین، پیامبر      

 کر دشاامنان به کار برد و باسااازی توطئه و ماکرم )د( با آگاهی از مکر دشاامنان، نیرنگی مثبت برای خنثی

ضرت            به سوی ح شنهاد از  ستر پیامبر و قبول این پی ضرت علی )ع( در ب شنهاد خوابیدن ح کاربردن ترفند )پی

 علی )ع( نیرنگ به کار برد.

 (.1594)ابراهیمی، « پیغمبر خدا هم/ یک نقشه داشت در سر/ دانسته بود جایش/ در مکه نیست دیگر»

 المبیت به کار رفته، اشاره شده است:مکری که در ماجرای لیله در سورۀ انفال به هر دو

لّهُ وَا   » لَّذِینَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ ال بِکَ ا مَاکِ  وَ إِذْ یَمْکُرُ  لّهُ خَیْرُ الْ «  رِینَل

 (.  52)انفال: 

 ا وجود آگاهی از پیامدهای نامطلوب آن. فداکاری در راه دین ب6. 2. 3

های  های نامطلوب احتمالی در جنگ و آساایبپهلوانان و قهرمانان حماساای با وجود آگاهی از پیامدهای

اندازند. در ماجرای    های دینی جان خود را به خطر می   پذیرند و در راه حفظ ارزش  ناشااای از آن، جنگ را می  

ستر پیامبر    المبیت، حضرت علی)ع( با وجود آ لیله شنهاد خوابیدن در ب گاهی از خطرات احتمالی حملۀ کفار، پی

 گذشتگی خود را در راه دین نشان داد:اکرم )د( را پذیرفت و با این عمل، رشادت و ازجان

شب آن    صد هالک من را/ دارند ام ستر بخوابد/ تا    از ماجرا، پیامبر/ آگاه کرد علی را/ ق سی به جایم/ در ب ها/ باید ک

شب علی        لحظه سخن را/ وقتی که با علی گفت/ خفتن به جای او را/ آن  سمان بتابد/ پیغمبر این  شید/ از آ ای که خور

 (.1594)ابراهیمی، )د( کم/ تاریکی شب آمد/ شب آمد و علی خفت/ در بستر پیامبر پذیرفت/ آن روز رفت و کم

 حضرت محمد )د( تأکید ورزید و حضرت علی )ع( با پذیرش این پیشنهاد، بر حقانیت رسالت پیامبری    

 کند.نشان داد که در راه این اعتقاد، تا پای جان مقاومت می
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ستم   » شمن  شه بی چون د شب/ هر لحظه در خطر بود/ در رختخواب   گر/ از نق خبر بود/ جان علی در آن 

 (.1594)ابراهیمی، « علی ماند/ بیدار تا سحرگاه/ بیرون خانه پیلید/ فرمان حمله ناگاه

 . شجاعت7. 2. 3

شود که حماسه بر پایۀ آن   در حماسه، دالوری قهرمان داستان و شجاعت او در برابر دشمنان توصیف می      

شجاعت گیرد. در ماجرای لیلهشکل می  سویی، بدون درنگ        المبیت،  ست. از  ستودنی ا های حضرت علی)ع( 

رو شاااد، با  می که با کفار روبه    پذیرد که جان خود را در معرض خطر قرار دهد و از ساااویی دیگر، هنگا     می

 شجاعت رفتار کرد.

ناگاه علی برخاساات/ رعدی شااد و زد فریاد/ ده مرد همه لرزان/ چون برگ خزان در باد/ شاامشاایر علی  »

 (.1591)مزینانی، « رویید/ در خانۀ پیغمبر/ مردان همه دررفتند/ از پنجره و از در

شعر خود، از   ضرت علی )ع( »ابراهیمی در  شجاعت و عدم ترس از   س « خندۀ ح خن گفته که این خنده، 

 دهد:دشمنان را نشان می

شم گفت یک     جویان/ چون گرگباره جنگیک» سیدند/ جای محمد او را/ در رختخواب دیدند/ با خ ها ر

 (.1594ای علی گفت:/ ردی ندارم از او)ابراهیمی، مرد: پس این پیامبر کو/ با خنده

 . ابزارآالت جنگی8. 2. 3

تن، از انواع و اقسام سالح مانند گرز، شمشیر، خنجر      بهخصود در نبردهای تن های حماسی، به گدر جن

ستفاده می  ها را خرد و ناچیز نمودند، از  ها را به کار بردند و بعضی شود و گاه پهلوانان وقتی همۀ سالح  غیره ا

به کشاااتی دسااات می   اساااب فرو می ند و  فا،    آی ند)صااا مۀ مورد پژوهش، از   (. در دو منظو050: 1530زن

چون برّندگی و زهرآگینی توصیف   هایی همچون شمشیر و خنجر نام برده شده و با صفت    افزارهایی همجنگ

 اند.شده

 (.1591)مزینانی، « یک آینه، یک آیه/ ده خنده و ده خنجر/ آن آینه خوابیده/ در خانه پیغمبر»

 (.1591)مزینانی، « را/ شمشیر به روی او؟ چیزی تو بگو بوجهل/ هستی تو عموی او/ آیا بکشیم او»

 (.1591)مزینانی، « یک آینه و ده خنجر/ بُرّنده و زهرآگین»

 توجهی به نشانه. بی9. 2. 3

سه  شانه در اغلب حما ست می   هایی وجود دارد که توجهها ن شک گونه که  شود، همان نکردن به آن، باعث 

ر بر بریدن سر آن، مقدمات شکست خود را در برابر رستم رقم     توجهی به خوابیدن شتر و دستو  اسفندیار با بی 
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 زد.

 که در پیش بودش بخفتشتر آن

 همی چوب زد بر سرش ساربان

 جوی را آن بد آمد به فالجهان

 بدان تا بدو بازگردد بدی

 بریدند پرخاشجویان سرش

 

 تو گفتی که گشتست با خاک جفت 

 ز رفتن بماند آن زمان کاروان

 ر ببرّند و یالبفرمود کش س

 جز فره ایزدینباشد به

 بدو بازگشت آن زمان اخترش

 (051: 4، جلد 1599)فردوسی،            

ضور آن دو    المبیت، با وجود ایندر ماجرای لیله شناس با توجه به ردّ پای پیامبر اکرم و ابوبکر، به ح که رد

سخنان او را یاوه     شت، کفار  ست خود و پیروزی پیامبر     خواندند و به ایندر غار اعتقاد دا شک گونه، مقدمات 

 اکرم رقم خورد.

شده در این غار/ کفار حرف او را/ یک حرف یاوه   ای ز کفار/ از روی رد پا، گفت:/ پنهانیک ردشناس آمد/ با عده

  / تا جمع دوسااتانش/ تا شااهرجا چگونه ماندند؟/ از مکه تا مدینه/ پیغمبر خدا رفتخواندند/ پس این کبوتر و تار/ این

 (.1594برآب )ابراهیمی، باره نقشهایشان شد/ یکتاب/ چون نقشهآشنا رفت/ دیگر، سران مکه/ ماندند و زار و بی

 . امور خارق عادت11. 2. 3

آورد که باعث هیجان هایی فراتر از درک عقول، حماسه را از حالت طبیعی رخدادها بیرون میوقوع رویداد

گیرندۀ بشری است که گر روح آرزوپرور و اوجشود. خوارق عادت در حماسه نمایشمخاطب می و اعجاب

هراسد و بارها جان خود را به داشتن این هدف، از مرگ نمینگهطالب کمال و آزادگی است و برای زنده

ورایی، دخالت های حماسۀ دینی، حضور نیروهای ما(. یکی از ویژگی934: 1516اندازد )ستوده، مخاطره می

-قامور خار»های غیبی و به تبع آن، رویداد امور خارق عادت برای پیروزی حق بر باطل است. مستقیم دست

خورد، حاصل کرامات و فضایل قهرمان داستان و ارتباچ او با های دینی به چشم میایی که در حماسهالعاده

المبیت، با امری مغیّر (. در ماجرای لیله19: 1591ها، )شمشیرگر« درگاه الهی است که با اعتقاد دینی همراه است

های روزانه مواجه هستیم که جهت کمک به قهرمانان ماجرا اتفاق افتاده است. در این ماجرا، به امر با عادت

حق تعالی)=نیروی غیبی( تار عنکبوتی دهانۀ غار را بست و از سوی دیگر، کبوتری بر دهانۀ آن غار النه  ساخت 

مند جهان انجام گرفت، کفار حضور پیامبر و ابوبکر را در غار باور جا که این عمل خارج از نظام قاعدهآنو از 

 نکردند.

تعالی/ پیغمبر و ابوبکر/ پنهان میان یک غار/ سااوراخ غار را بساات/ یک عنکبوت با تار/ آمد کبوتری هم/ با امر حق
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ای ز کفار/ از روی رد پا، گفت: پنهان شده در این غار/  آمد/ با عدهاو بر دهانۀ غار/ یک النه ساخت زیبا/ یک ردشناس 

 (.1594جا چگونه ماندند )ابراهیمی، کفار حرف او را/ یک حرف یاوه خواندند/ پس این کبوتر و تار/ این

 گویی. پیش11. 2. 3

تلف به های حماساای ملل مخهای مهم حماسااه اساات که در اساااطیر و داسااتانگویی یکی از ویژگیپیش

صفا،     چشم می  ست ) سه از آن خالی نی گویی در این  (. اهمیت پیش068: 1530خورد و هیچ یک از انواع حما

(. در ماجرای  032انگیزد )همان: گری برمیها را به چارهسازد و آناست که اسرار آینده را بر آدمیان آشکار می

ی در گویان به طور طبیع  اسااات. این گروه از پیشگویی از طریق نیروی غیبی الهی رخ داده المبیت پیش لیله 

سترس آدمی قرار ندارد و عمل پیش  صرفی،    د ست )میرزا نیکنام و  :  1591گویی بر مجاری عادی و طبیعی نی

شان داد و به این روش،          (. در لیله141 سۀ کفار، راه چاره را ن سی سازی د شکار المبیت، نیروی غیبی الهی با آ

وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ »طور که در آیۀ شاااریفۀ کرد؛ همان  ها را خنثی های آن توطئه 

شعر زیر       52)انفال: « یُخْرِجُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ ست. در  شده ا شاره  ( به این رخداد ا

 گر این است که نیروی غیبی پیامبر را آگاه ساخته بودند.ننشا« دانسته بود»فعلِ 

 (.1594پیغمبر خدا هم/ یک نقشه داشت در سر/ دانسته بود جایش/ در مکّه نیست دیگر )ابراهیمی، 

 ای بود که پیامبر را از دسیسۀ کفار آگاه ساخت. در واقع:جبرئیل نیروی غیبی

شته نگهبان پیامبران، به   شمار می    ویژه پجبرئیل، فر شان به  سالم )د( و خاندان ای سطۀ پ یامبر ا یغمبر و رود؛ زیرا وا

سش    ستورهای ایزدی برای پیامبر )د( پر سخ   خدا بوده و عالوه بر آوردن آیات قرآنی و د های او را جانب حق نیز پا

گرد فرامرزی،  گفته اسااات. هملنین، وی واساااطۀ عالم غیب بود تا فرمان خداوند را در زمین اجرا کند )سااالطانی می

1510 :126.) 

 آمده است: حملۀ حیدریگونه که در همان 

 در این فکر دونان گم کرده راه

 نبی را از آن راز آگه نمود

 بگفتش که ای مقتدای جهان

 که امشب به هنگام خواب از حرم

 

 که جبریل آمد ز نزد اله 

 ز هجرت سوی یثربش ره نمود

 چنین است حکم خدای جهان

 سوی یثرب قدم نهیبه ره می

 (01: 1595)باذل مشهدی،                    

 گیری. نتیجه4

داشاات دین اسااالم، همواره آبشااخور فکری  های حضاارت علی)ع( برای تبلی  و پاسرشااادت و دالوری
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شکیل می    شان        دهد و منظومهشاعران آیینی و دینی را ت صف دالوری ای ستایش و و سی فراوانی در  های حما

های حضرت علی )ع( در ادبیات کودک، عالوه بر آشنایی بیشتر کودکان با    ه شده است. بازتاب دالوری  سرود 

تواند کودکان را در انتخاب الگو و قهرمان زندگیشااان راهنمایی کند. دو منظومۀ  شااخصاایت واالی ایشااان، می

براهیمی در همین راساااتا   اثر جعفر ا او برادر من اساااتاثر محمدکاظم مزینانی و     یک آینه، یک خنجر   دینی 

 توان گفت:اند و صبغۀ حماسی این دو منظومه آشکار است. با بررسی این دو منظومه میسروده شده

ساس روایات نقل  - صل ماجرا هیچ       هر دو منظومه برا ست و در ا شده ا سروده  گونه  شده در کتب دینی 

صیفات فرعی         ست؛ ولی در برخی از موارد تو شده ا صرف ایجاد ن صور خیال به منظومه دخل و ت ها افزده  و 

 شده است؛ به این دلیل که برای کودکان دلنشین واقع شود.

ها،  روح حماساای بر هر دو منظومه غالب اساات و روحیۀ ایثار و از خودگذشااتگی در راه حفظ ارزش -

سالم در این دو منظومه دیده می    سداری از حریم ا سه بر   شود. در واقع، این باورها و اعتقادات دینی و پا حما

 پایۀ دفاع از حریم دین شکل گرفته است.

های حماسه در این داستان مشهود است. داستان با براعت استهالل آغاز شده است و          عناصر و ویژگی  -

سی؛ از قبیل قهرمان و ض قهرمان، کتمان نام، مکر و حیله، ابزارآالت جنگی، امور خارق عادت و    صر حما عنا

 ه است.گویی در آن به کار رفتپیش

وجود وزن جویباری و تلفیق عناصااار دینی و حماسااای و بیان آن به زبان کودک در هر دو اثر مورد         -

شین          شعر را برای مخاطبان خردسال دلن ست و  شده ا سهولت درک معنی از سوی کودک  تر  پژوهش، موجب 

 کرده است.

مدار اساات که با در م دینچون قهرمانان حماسااۀ ملی نمایندۀ تودۀ مردالمبیت، همقهرمان حماسااۀ لیله -

ستادگی می    شر ای شمنان غلبه می برابر  سوی نیروی     کند و در نهایت، بر د سه، از  کند. هملنین، قهرمان حما

 شود.غیبی حمایت می

ستفاده از            - ست. ا سی، زبانی کودکانه ا سنّی کودک، زبان در هر دو منظومۀ حما ضیات  با توجه به مقت

های  تهها متناسب با داشاعد همنشینی و جانشینی عبارات و توصیف صحنه  کلمات و ترکیبات ساده، رعایت قو 

 ذهنی کودک است.

شجاعت،        - ست، با توجه به دالوری،  سخن به میان نیامده ا در این دو اثر، اگرچه از جنگ و خونریزی 

 توان آن را حماسه دینی نامید.بروز عقاید دینی و دفاع از آن می
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 با محوریت موضوعی مفهوم مرگ تصویری هایشناسی کتابسیبآ
 

 1فائزه محمدبیگی
 

 چکیده

ا ردوران کودکی نقش مهمی در سیر کلی زندگی هر فرد دارد و ادبیات کودک نقشی کلیدی 

های حساسی چون مرگ در ادبیات کودک جایگاه عموضو ،نید. بنابراکندر کودکی هر فرد ایفا می

جا که یکی از شود. و از آنرو میای است که کودک ناگزیر با آن روبهلفهؤمهمی دارند. مرگ م

یی با هاشناسی داستانیای بهتر است، آسیبوظایف ادبیات کودک هموارساختن راه برای زندگی

، ابتدا چگونگی و چرایی پردازش این پژوهشدهد. در ضرورت خود را نشان می ،مرگ ۀکلیدواژ

 .استهایی با محوریت موضوع مرگ بوده بررسی داستان ،هدف اصلی این مفهوم بررسی شده و

 نقاچ قوّت و ضعف هر و های اصلی بررسیبه عنوان نمونه تصویری را کتاب این پژوهش، هشت

که به بسیاری از این  دهدنشان می. نتایج ده استکربیان ها را به همراه باید و نبایدها نکدام از آ

 ؛های بیشتر و بهتری در این زمینه داردنقدهای جدی وارد است و ادبیات کودک نیاز به کتاب ،آثار

نمود داشته باشند و نقد  هاآنشناسی، مذهبی و فرهنگی در که جوانب عاطفی، روان هاییکتاب

 هایی با این محوریت است.کتابادبیات دینی کودک از  ۀبودن عرصخالی ،دیگر

 

 مرگمفهوم ، تصویریکتاب شناسی، ادبیات کودک، آسیب :هاکلیدواژه

 

 . مقدمه1

های  های متفاوت برداشاات و عکس العملها و ملیتمفهوم مرگ، مفهومی دشااوار اساات و بنابر فرهنگ 

د سارشاار از شاادی و    ها نسابت به آن تا حدودی متفاوت اسات. درسات اسات که ادبیات کودک بای    انساان 

ای بهتر باشد؛ اما کودک خواه ناخواه با پدیدۀ مرگ چه در قالب مرگ پدربزرگ، مادربزرگ،   نویدبخش زندگی

 شود.دوستان، نزدیکان یا حتی ازدستدادن حیوان خانگی و غیره مواجه می

شاار برای مرگ معانی کند. در طول تاریخ بنیافتنی جلوه میمعنی مرگ هملون زندگی، دوردساات، مبهم و دساات

تر، رخ دهد و  تواند حضااور یابد یا به عبارت ملموسمرگ بدون خبر و در هر لحظه می […]اند بساایاری قایل شااده

 (.1510: 11ای منحصر به سالمندان و دوران پیری نیست )معتمدی، پدیده

 سازد.همین امر ضرورت پرداخت به این مسأله را روشن می 

                                                           
 ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز.دانشجوی کارشناسی  -1

 Faeze.mbeygi@gmail.comایمیل: 

 

mailto:Faeze.mbeygi@gmail.com
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سان همواره در تالش  شود، تالش برای      ان ست و اگر مرگ پایان زندگی تلقی  برای یافتن هویت خویش ا

چالشی ناممکن و امری بیهوده است، در حالی که با درک مرگ  « من کیستم؟»یابی فرد و پاسخ به سؤال هویت

 لۀتوان به این جمشود. در اهمیت مرگ می ای از زندگی این چالش به امری ممکن تبدیل میبه عنوان مرحله

 (.1599: 15)صنعتی، « فلسفیدن چیزی نیست اال مهیا شدن برای مردن:»گوید سسیرون اشاره کرد که می

شکار می       شتر آ ستان بی کان از  شود. اغلب کود ضرورت بحث از مرگ با توجه به تأثیرپذیری کودکان از دا

ک را برایشان   ز نقش دنیایی تاریترسند، تاریکی به مثابه جهانی ناشناخته است. اگر مرگ نی   رفتن به تاریکی می

ستان     شدنی از آن دارند. ادبیات کودک با بیان دا ست که ترس انکارن تواند در های مرتبط میبازی کند، بدیهی ا

 کردن این ترس و پذیرش مفهوم مرگ تا حد زیادی تأثیرگذار باشد.  کم

 . پیشینۀ پژوهش2

نساارین وکیلی  اند، ای از موضااوع مرگ پرداختهجنبههایی در این زمینه انجام شااده که هرکدام به پژوهش

ستان  1511) ست.   « باران مرگ»( تحلیلی از دا و نظرات مخاطبان کودک و نوجوان دربارۀ این کتاب را آورده ا

سته    ستان با اثرگذاری تکنولوژی ه شدند، او ذکر کرده    اکثر مخاطبان طی این دا شنا  ها  بله»ای بر مرگ افراد آ

هملنین، در بخش پایانی این  «. اندشااد از مطالعۀ کتاب متاثر و ناراحت نشااده بوده ور میقدرها که تصااآن

دادن خانوادۀ خود روحیۀ ها و ازدست رغم تمام سختی پژوهش آمده است یانا )شخصیت اصلی داستان( علی      

ر مرگ د تواند درس خوبی برای مخاطب باشااد. به این ترتیب، مواجه باامیدوار و ساارسااختی داشااته که می

ستان پیش از آن  تواند مخاطب کودک و نوجوان را برای مواجهه با چنین که در دنیای واقعی اتفاق بیفتد، میدا

 وضعیتی آماده سازد.

شاره   « تبیین مرگ برای کودکان و نوجوانان»( در پژوهش خود 1513نجاریان و خدا رحیمی ) به این نکته ا

ها فناناپذیرند که بارها میمیرند و منفجر  بینند عموما  شاااخصااایتیهایی که کودکان مکردند که در انیمیشااان

ستند! همین امر می     می سالم ه شتر تفکر نارس کودک       شوند؛ اما در آخر باز زنده و  سترش بی سبب گ تواند 

بارۀ مرگ شاااود. آن  عالی برای اطالع    در یات کودک را منبعی  به کودک می  ها ادب قدند      رساااانی  ند و معت دان

تواند به خوبی اثری درمانی و تسکینی داشته باشد. در ادامه آمده است که رازداری      ویسندگان می های نعبارت

 تواند به کودک آسیب رساند و صحبت از مرگ نباید یک تابو حساب شود.ساالن میبزرگ

ستان   ( از اولین پژوهش1590اکرمی ) ست که برخی از دا واژۀ  دهای ایرانی و غیرایرانی مرتبط با کلیگرانی ا

  ساال مرگ را بررسای کرده اسات. او معتقد اسات اعتقاد به جهان دیگر پذیرش مرگ را برای کودک و بزرگ   
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سان  سته تر میآ سیم     کند. مرگ در د ستی تق سورئالی سمبلیک، تراژیک،  شده های متنوع مرگ  ست. او بر  ابندی 

ضوع مرگ اگر هنرمندانه و با زبانی غنی همراه     ست که طرح مو ست؛ بلکه     این باور ا شد نه تنها نکوهیده نی با

گیری شناخت مخاطب کمک شایانی خواهد کرد، هرچند مطرح کردن غیرهنرمندانه و غیرهدفمند این  به شکل

های مرتبط بار دیگر در شناسی کتاب  موضوع تا دیرباز ذهن کودک و نوجوان را خواهد آزرد. ضرورت آسیب   

 این پژوهش نیز مشخص شده است.

ست     1598بخت )خوش سه جنبۀ زی ستان را در  سی کرده و      ( نُه کتاب دا سی، عاطفی و فرهنگی برر شنا

ست    ست عامل زی ست. در این          معتقد ا صاد داده ا ضور در محتوا را به خود اخت شترین میزان ح شناختی بی

 ای نشده است.شده اشارهپژوهش به اسامی نه داستان پژوهش

ستان 1580نفیسی )  شتند، در هفت مقولۀ کلی دسته  هایی را که نگاهی به ( دا   بندی کردهمرگ و معنادهی دا

ست ادبیات کودک می  ستان   و معتقد ا شگردهای مختلف در دا ست، باعث   تواند با  هایی که بنیاد آن بر مرگ ا

شد ارزش     شده و موجب ر شش گوهر زندگی  ها و در نهایت، تغییر زندگی کودک و ها و معنادهی به آندرخ

 نوجوان شود.

( ادراک کودکان از مفهوم مرگ را با رویکردی اخالقی بررسااای    1585نصااارتی، رجالی تهرانی )  غباری، 

.معنویت زندگی  0. مرگ جسمانی و 1اند. توضیح والدین به کودکان دربارۀ مفهوم مرگ در دو دستۀ کلی  کرده

ست که    سمانی مرگ ا تواند  کودک می پس از مرگ جا دارد. این دو بر این باورند که تنها پس از درک بعد ج

های   بعد معنوی آن را درک کند. در پایان تحقیق، عدم آگهی والدین و مربیان از مفهوم مرگ یکی از معضااال       

بر  تواند حتیاصلی در افزودن ابهام و ترس کودکان از مرگ شمرده شده است. طبیعی است ادبیات کودک می    

 ودکان نیز اثرگذار باشد.سال و در نتیجه پرکردن خأل کافزایش دانش مخاطبان بزرگ

های داخلی و خارجی بوده، در حالی که در شاااده تمرکز بر داساااتان و رمانهای انجام  در تمامی پژوهش 

شرو کتاب  صویری  های پژوهش پی شده     ت سی  ستانی داخلی به عنوان نمونه برر ضوع   دا اند و نگاهی نو به مو

شده  « مرگ» ست و آن و بایدها و نبایدها  سیب   چنان که پیا ست آ سی کتاب   دا هایی با کلیدواژۀ مرگ و شنا

 ها تا به حال صورت نگرفته است.  مقایسۀ تطبیقی آن
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 ها. مواد و روش3

این پژوهش با محوریت موضوع مرگ از روش کیفی بهره برده و از روش تحلیل محتوای قیاسی به روش    

ها اسنادی است و واحد  وش گرداوری دادهبرای مقایسۀ آثار استفاده کرده است، هملنین، ر 1توصیفی میرینگ 

تحلیل کتاب در مقام یک کل؛ یعنی واژه، جمله و پاراگراف اساات. در این پژوهش هر اثر به صااورت مجزا با 

دیگر مقایسااه  ( ساانجیده و آثار با یک1590)کریمی، « مفهوم مرگ در ذهن کودک»شااده در های ارائهمؤلفه

 اند.شده

 ها. اطالعات و داده4

 در ادبیات کودک و نوجوان« مرگ». چرایی پرداخت به موضوع 1 .4

ممکن اساات برای بساایاری از والدین و مربیان این تفکر وجود داشااته باشااد که ادبیات کودک و نوجوان  

شت زندگی و مرگ در        ست. ابتدا باید دقت دا ضوعاتی دردناک چون مرگ نی صحبت دربارۀ مو مجالی برای 

ست. متیوز      شو دیگر معنا میکنار یک سانی مرگ ا سرانجام، هر ان ست و    0ند و وجود هریک در گرو دیگری ا

سفۀ کودکی در کتاب خود به نام  شاره می    فل ضوع ا ست. و  به این مو کند که که بدون مرگ زندگی ممکن نی

ستان  شارلوت و تاک جاوید از آثار وایت می دا گی  دتوانند خواننده را مجاب کنند که زنهای محبوبی مانند تار 

 (.1884واقعی نیز متشکل از آغاز، میانه و پایان است. )متیوز، 

شااود، پس بهتر اساات که آشاانایی اولیۀ او از   رو میهر کودکی در دوران کودکی خود با مقولۀ مرگ روبه

ها باشاااد . متیوز درگیربودن کودکان با این مقوله را مانند پیوساااتاری در نظر  طریق کتاب و خواندن داساااتان

ستقیمی از مرگ و در انتهای دیگر، کودکان مبتال به  گیمی رد که در یک انتهای آن کودکانی بدون هیچ تجربۀ م

ناپذیر قرار دارند؛ و این عامل تجربه اسااات که کودکان را در جایی بین این دو انتها قرار             هایی عالج بیماری 

 دهد )همان(.می

ترس و دلهرۀ بیش از حد از مواجه با مرگ از ذهن هایی، زدون دلیل دیگر بر ضرورت وجود چنین داستان

داند )معتمدی،  بودن آن میکودک و نوجوان اساات. معتمدی بخشاای از ترس از مرگ را به علت ناشااناخته  

ستان   65: 1510 شتن دا توان تا حد زیادی از بروز ترس بیهوده جلوگیری کرد  هایی غنی می(. طبیعی است با دا

چالشی در قالب داستان اگر متناسب با ظرفیت و توان مخاطبان باشد، موجب رشد         و البته که رویایی با چنین

                                                           
1 Mayring 
2 Matthews 
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ها در شرایط خاصی    ( بر این باور است که بحران 1518) 1طور که کلبرگشود. همان ای میهای سازنده مهارت

ت که  س کودک ایمن کسی ا »که های سازگاری انسان بشوند و کالم آخر این   توانند موجب تقویت توانمندیمی

های بیدارکننده با     و کودک در پرتو موانع بالنده و رنج   […]ها، احسااااس امنیت کند.     بتواند در برابر ناامنی  

ها  (. پس هرقدر کودک توانایی مقابله با سختی 9: 1599)کریمی، « شود های پنهانی وجود خویش آشنا می الیه

شکوفایی     شکالت را پیدا کند به همان میزان در تحول و  شناخت خویش موفق   و م ستعداد و  تر گام خواهد  ا

 برداشت.

 ها. چگونگی پرداخت به مؤلفۀ مرگ در داستان2. 4

شدیم، باید دید این مبحث مهم و حیاتی چگونه و با چه ظرافتی باید در       شنا  ضرورت بحث آ حال که با 

مفهوم مرگ در »ود در های موجادبیات کودک و نوجوان وجود داشااته باشااد. در این بخش با تکیه بر مؤلفه 

وان  ت)همان( فهرستی از باید و نبایدها برای حفظ و تأمین بهداشت روان آورده شده است که می    « ذهن کودک

ها را به ادبیات کودک و نوجوان نیز تعمیم داد. باید توجه داشت در این پژوهش تمرکز بر مرگ بیولوژیکی  آن

 شود.گ روانی و مرگ اجتماعی نمیای به انواع دیگر مرگ؛ یعنی مراست و اشاره

 . بایدها1. 2. 4

سن، جنس، فرهنگ، اعتقادات و تفاوت     - سب با  سیر و توجیه مرگ عزیزان باید متنا دک  های فردی کوتف

 این مورد بیشتر در ترجمۀ آثار برای کودکان نمود دارد. .باشد

 د همراه با گریستن، خشم و غیره باشد.توانبه کودکان اجازۀ ابراز غم و اندوه داده شود. ابراز ناراحتی می-

 دقت شود.« خدا»کاربردن کلمۀ در به-

سایر توجیهات مشابه ممکن است باعث          اگر به کودک گفته شود که خدا فردی را از ما گرفته است و یا 

س شود کودک عاجزانه از خدا بخواهد که فرد متوفی را برگرداند، در نتیجه از همان ابتدا آموزه  ر تی دهای نادر

 ها القا شود.ذهن کودک نسبت به خالق هستی و برآوردن خواسته

ترین زمان شااارح مفهوم مرگ با اتقافات روزمرۀ زندگی کودک )برای مثال گیاهان و جانوران(: مناساااب-

 است.رو شده بهبرای شرح این موضوع هنگامی است که کودک اتفاقی با مرگ گیاهی یا جانداری رو

                                                           
1 Kohlberg 
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-متذکر شد که مراحل مختلف رویارویی با مرگ برای کودکان کمابیش شبیه به بزرگ و در پایان، باید -

، 1کنند. )کوبلرافسردگی و پذیرش را طی می ،چانه زدن ،خشم ر،ها نیز شوک و ناباوری، انکاساالن است، آن

 تواند این سیر را نشان دهند.خوبی میها به(. بنابراین، داستان1895

 . نبایدها2. 2. 4

 سال استفاده نشود.تعابیر عمیق فلسفی و مذهبی برای کودکان کم از -

طور که اشاره شد، بسته به مرحلۀ رشدی کودک باید با وی سخن گفت، هملنین باید از اطناب و همان

 بودن یک عبارت تا جای ممکن پرهیز شود.تابع اصل عربی

ین کار موجب افزودن نگرانی و اضطراب مرگ به عنوان تنبیهی در مقابل رفتار غلط تلقی نشود؛ زیرا ا -

 شود.درونی کودک و حس عذاب وجدان می

از تشبیه مرگ به عنوان سفر، خواب طوالنی و غیره پرهیز شود؛ زیرا در این صورت کودک سخت به  -

 برد و مدام دلهرۀ رویارویی نابهنگام با مرگ را با خود همراه خواهد داشت.خواب می

 هایی بشود.نشود و به بهشت و جهنم نیز اشارهمرگ پایان زندگی معرفی  -

 عنصر اندوه بر شادی غلبه نکند. -

 

 ها. تحلیل داستان3. 4

 (1364)سپاهی،  ستارۀ پیر. 1. 3. 4

رود. از نکات مثبت این است که   ای پیر از دنیا میدر این داستان رویارویی با مرگ هنگامی است که ستاره   

کرد، تن گرمش سرد شده    دهد )اشاره شده که سرفه نمی   ود را از دست می ستاره بعد از مرگ عالیم حیاتی خ 

ستاره را به خاک می    شت( دخترک و پدربزرگ  ستان این     بود، و دیگر نور ندا سپارند. نکتۀ مثبت دیگر این دا

سه شده       ستارۀ پیر و پدربزرگ با هم مقای   زوما داند لاند و در پایان مخاطب میاست که پیری و سرماخوردگی 

ای پرنور  که جای ستارۀ پیر، ستاره  شود و باز هم در پایان داستان با بیان این  هر بیماری منجر به فوت فرد نمی

شود. فضاسازی داستان مناسب با درک مخاطب انجام  رنگ میو جوان در آسمان نشسته است، عنصر اندوه کم

ض          ست و به قابل درک کردن مو ستقیم ا ستان غیرم ست، بیان دا شایانی می شده ا ضمن این وع کمک  ه  ککند. 

 راه نرفته است.منابع علمی نیز برای هر ستاره عمر قایل هستند و از این نظر این کتاب بی

                                                           
1 Kubler 
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 (1376)کشکولی،  رود و خورشید. 2.  3. 4

سی     سا ستان ا ضوع مرگ در قالب  در این دا ست، آن « سفررفتن »ترین ایراد، طرح مو .. ».خوانیم جا که میا

سفر رفته  تنهایبه ست ی به  شکولی،  « ا شد، باید از بیان عبارت (. همان1: 1514)ک هایی؛ مانند به طور که گفته 

رفتن و غیره پرهیز شااود تا کودک هنگام خواب یا به ساافر رفتن نزدیکان حس ناامنی و  ساافر رفتن، خواب

ود است که پدر و مادر خ جا نداشته باشد. هملنین، در این داستان شخصیت اول داستان دخترکیاضطراب بی

ل  که هدف خاصی را دنبا ای از دست داده و داستان بدون این  کنندهرا در فاصلۀ بسیار اندکی و بدون دلیل قانع  

 دهد که دنیا جای بد و پرخطری برای زندگی است.کند، تنها به مخاطب این پیام را می
 

 (1379)شمس،  قصۀ پلی که بود و دیگر نیست. 3. 3. 4

ستان  صی برای مخاطب           با بهره دا شین جذابیت خا ستی پل و یک ما شرح دو ضای فانتزی و  مندی از ف

شود. این انتخاب زیرکانه و اشارۀ غیرمستقیم     شدن خراب می ها و فرتوتکودک دارد. پل پس از گذشت سال  

 خوانی دارد.به مرگ با درک و فهم مخاطب هم
 

 (1381) ننه انسی ستاره بود. 4. 3. 4

سمان می  ایستاره  سمان می از آ برد. در طول راه ننه خاطرات زندگی و جوانی  آید و ننه را همراه خود به آ

سی به خیر        خود را مرور می شاهد است که دخترش، پسرش و بقیه دربارۀ ننه ان ستان از باال  کند و در پایان دا

که   ی دارد. و شاید تنها داستانی است   ای غیرمستقیم به مرگ ننه انس  کنند. این داستان نیز اشاره  و نیکی یاد می

شده  ست که مخاطب متوجه می     از زاویۀ دید فرد متوفی روایت  ستان این ا ست. از نکات مثبت این دا ود  ش ا

مرگ به معنای نابودی و نیسااتی نیساات. هملنین، فرد متوفی به جای بهتری نقل مکان کرده و شاااهد زندگی  

 دنیوی عزیزانش نیز هست.
 

 (1385ارنجی )جعفری، . عمه ن5. 3. 4

پله مراحل رویارویی راوی را با بیماری و این داسااتان نیز از نظر بیان غیرمسااتقیم خوب عمل کرده و پله 

شااماری اساات که به فقدان یکی از  خوبی بازگو کرده اساات. این کتاب از موارد انگشااتسااپس فوت عمه به

تنها با باورهای مذهبی ما  دن عمه به خورشاااید نهشاااجز مامان پرداخته اسااات. با این حال، تبدیلنزدیکان به

ساب می   خوانی ندارد )تداعیهم سخ(؛ بلکه به نوعی فریفتن مخاطب نیز به ح س کننده تنا هایی  انهآید، گفتن اف

 تواند به روان او آسیب بزند.برد میها میبودن آنشدن، پی به اشتباهکه کودک با بزرگ
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 (1388لرژوبرت، )کاحافظ راکون پیر . خد6. 3. 4

ستان به    صر دا شده در این کتاب عنا ضوع مرگ مقدمه خوبی پرداخته  ست،     اند. برای طرح مو شده ا چینی 

تصااویرها رنگی، زیبا و رئال هسااتند، مرگ پایان زندگی معرفی نشااده اساات و مرگ و زایش با هم همراه     

شده ا   بوده ستفاده  سم   اند. هملنین، برای تبیین مرگ از زندگی حیوانات ا های فرهنگی و مذهبی؛  ست و به ر

کردن مردگان، دعا، سوگواری، ماندن جسم در این دنیا نیز اشاره شده است. و مرگ به مثابه تولدی       مانند خاک

خوانی با بایدها و دوباره و در ادامۀ فرآیند رشااد شاامرده شااده اساات. بهترین نمونۀ این پژوهش از لحاظ هم

 نبایدها این کتاب است.

 (  1391)کتبی،  مورچۀ من.  7. 3. 4

شده     شرح داده  ست؛      در این کتاب موضوع مرگ با مردن یک مورچه  ست که انتخابی زیرکانه و درست ا ا

زیرا معموال  اولین مواجهۀ کودکان خردسااال با این مقوله، مشاااهدۀ مردن حشاارات اساات. و هملنین، با بیان 

پنداری با شااخصاایت اول   ذاتته و کودک با هممردن یک مورچه، اضااطراب کودک تا جای ممکن تقلیل یاف

ست     ستان احساس خطر از د ستان در کنار ازبین دا رفتن یک مورچه،  دادن نزدیکان و افراد را ندارد. در ادامۀ دا

سازد و از غلبۀ عنصر اندوه بر شادی     آید، همین کنش پایانی خوش برای داستان می مورچۀ جدیدی به دنیا می

ست که   کند. ایرجلوگیری می ستان، علت مرگ مورچه ا شده، با توجه به این « درددل»اد وارد بر این دا ه  کبیان 

شد تا از آشفتگی ذهنی و دلهرۀ کودک  درد بیماری شایعی در کودکان است، بهتر بود دلیل دیگری آورده میدل

 تا حد ممکن جلوگیری شود.

 (1393)رضایی کهریز،  های خدامجموعه قصه. 8. 3. 4

هایی  رغم وجود فرصت های مذهبی بررسی شد و مشاهده شد علی    ای از قصه جموعه به عنوان نمونهاین م

ست و تنها به عبارت      سط آن نپرداخته ا سنده به طرح و ب ه هالکت  ب»هایی؛ چون برای تبیین موضوع مرگ، نوی

نیکوکاران بسنده شده   برای« به شهادت رسیدن»برای مردن افراد شرور و « رسیدن، سزای اعمال خود را دیدند

درک مرگ به تنبیه برای عملی   شااناساای در مقولۀتواند از لحاظ آساایبهایی میاساات. اکتفا به چنین عبارت

 اشتباه و یا مرگ به عنوان پایان زندگی جا بگیرد.

ما  برای کودکان داغ     در این پژوهش از الف( کتاب  ها و  بله دیده طراحی شاااده؛ مثل    هایی که مساااتقی
مربی در خواندن  که نیاز به یک کمک میرهوقتی فرد خیلی مهمی می، های زندگی: مرگ یک دایناسااورمهارت

دارند، صحبتی از میان نیامده است، هرچند باید به این نکته توجه داشت که هر دو کتاب ترجمه هستند و در      
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ها باید مورد توجه      ابهای تألیفی فارسااای موردی یافت نشاااد. نبود این دساااته از کت         این زمینه در کتاب  

یات کودک قرار گیرد تا کتاب       روان با محتوایی مذهبی ایرانی در اختیار      شاااناساااان و فعاالن حوزۀ ادب هایی 

، هروز واقعهای نظری و پرسش و پاسخ برای مخاطبان نوجوان؛ از جمله   مخاطبان ایرانی قرار گیرد. ب( کتاب

نیز در حیطۀ بررساای این پژوهش نبودند؛ زیرا فاقد   ورهابرترین با، پرسااش و پاسااخ دربارۀ مرگ و معاد  14

ستان و           ضیح اعتقادات و باورهای مذهبی در قالب دا ست که تو ستند. نگارنده بر این باور ا ستان ه صر دا عنا

 بیان غیرمستقیم در ذهن مخاطب ماناتر خواهد بود و جذابیت بیشتری دارد.

 گیری. نتیجه5

شا  سانه ن مینگاهی گذرا به زندگی امروز ن سالمندی نزدیکان، انواع بیماری و  دهد کودکان از طریق ر ها، 

ستان   رو میبهای به نام مرگ روخشونت در جامعه با پدیده  شتن دا هایی مناسب و مربوچ به این   شوند، پس دا

سامان        سیله برای  شاید بهترین و ست،  ضروری ا شفتگی مؤلفه  ت  اهای ذهن کودکان و نوجوانان، ادبیدادن به آ

با چالش          له  نده       کودک اسااات. کودکانی که در امنیت روانی، چگونگی مقاب یاد بگیرند در آی های زندگی را 

 های آیندهسااااالنی موفق با روانی ساااالم خواهند بود که به نوبۀ خود الگوهای موفقی نیز برای نسااالبزرگ

 شوند.می

تقسیم کرده و پیشنهادهایی مطرح کرده     کلیهای وارده را به چهار دستۀ  ها، نگارنده آسیب با بررسی نمونه 

ست:   سالمندان            1ا صود  شند مرگ فقط مخ شته با سندگان در اثرهای آیندۀ خود در نظر دا ست نوی . بهتر ا

نیست و چه بسیار کودکانی هستند که در فقدان نزدیکان )خاله، عمو و غیره(، دوستان، خواهر و برادر خود به 

ود  ش هایی که مرگ را در قالب زندگی حیوانات، حشرات و غیره نشان دادند می  اند و مانند نمونهسوگ نشسته   

ست   کتاب ضمون ازد شت.    هایی با م ست و غیره دا شت و جهنم از مفاهیم بنیادی   0دادن خواهر، برادر، دو . به

نار  ک های داستانی کودک و نوجوان دارند، بهتر است در  رنگی در کتابمذهب ما هستند که بازنمایی بسیار کم  

ستان، و غیره در ادبیات کودک و نوجوان       کتاب صر دا سی، عنا شنا های نظری، مواردی نیز با حفظ جوانب زیبا

های این مرز و بوم تداخلی  ها با باورهای بله. به عنوان کشااوری اسااالمی، بهتر اساات کتاب 5طراحی کرد. 

مرگ به عنوان پایان زندگی و پیوند آن با ها درگیر دوگانگی نشااود. بنابراین، معرفی نداشااته باشااد تا ذهن آن

توجهی به این موضوع باشد.  تواند حکایت از بیها و ستارگان و عدم صحبت دربارۀ بهشت و جهنم میآسمان

شااده به کودکان مریض و در بسااتر بیماری پرداخته نشااده بود، با وجود های بررساایکدام از کتاب. در هیچ6

ستان  این شتن چنین دا شیوع بیماری هاکه دا سرطان در کودکان ضروری    یی با توجه به  های مختلف نظیر انواع 

ست و می  شویق کند و هم در عین حال، از ترس مواجه   ها روحیه دهد و آنتواند هم به آنا ها را به مبارزه  ت
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 .تر در این زمینه باشیمهایی موفقبا مرگ بکاهد. امید است با درنظرگرفتن این موارد شاهد کتاب

ستان  ضوع را با جانداران، گیاهان و  کردن مرگ به زایش نیز پرداختههایی که در کنار مطرحدا اند و این مو

اند و هم مالحظۀ  تر هساانند؛ چون هم توازن بین اندوه و شااادی را رعایت کردهاند، مناسااباشاایا پیوند داده

 اند.روحیه لطیف کودکان را کرده
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 شناسی تربیت دینی و اخالقی کودکان در عصر جدیدآسیب

 1فاطمه مدرسی
 2یوسف یوسفی 

 چکیده

 احساس کنجکاوی در مورد مسائل مختلف، حسي فطری و غريزی است که از بدو تولد با انسان

مبدأ  عالقه به آگاهي دربارۀ ي در کنارنوجوانها در دوران کودکي و انسان راه است. به همين دليل،هم

خانواده،  ردعملک تأثيرتحت  نيازمندند. کودکان و مقصد زندگي، به دانستن مسائل دين و حقايق معنوی

يه يلي و با تکتحلمدرسه و در کل، عوامل محيطي خود هستند. ما در اين پژوهش، با روش توصيفي

های رايج در تربيت ديني در دورۀ کودکي، ايم مسائلي از قبيل ديدگاهخانه سعي کردهبر منابع کتاب

مشکالت تربيت ديني، رابطۀ تربيت ديني و تربيت اخالقي، عوامل مؤثر در تربيت اخالقي و معنويت 

های عصر حاضر را ه و آسيبدر کودکان و مشکالت و موانع يادگيری مفاهيم اخالقي را بررسي کرد

ی انکارناپذير زمان حال ما است، هاضرورتيکي از  کهرا  آنکارهای مقابله با شناسايي کنيم و راه

ها، يبآسبرای طرح مسائل معنوی و ديني در ادبيات کودک و نوجوان ارائه دهيم. منظور از موانع و 

 کند و تحقق آن را مشکلني اختالل ايجاد ميتربيت دي روند درآن دسته عوامل مهم و مؤثری است که 

های تربيت ديني و اخالقي و ی از آسيباپارهدهد برآيند پژوهش نشان مي سازد.و يا ناممکن مي

شود. عوامل محيطي از عوامل محيطي ناشي مي نبودن احساس معنويت در کودکان و نوجوانان

ي؛ اعم از راديو، جمعارتباطی گروهي و وسايل هااز: خانواده، نهادهای آموزشي، رسانه اندعبارت

وص خصتلويزيون، سينما، مطبوعات، اينترنت، دوستان و معاشران و نهادهای اجتماعي و فرهنگي، به

توانند که مي طورهمانويژه ادبيات کودک و نوجوان . عوامل مذکور، بهنوجوانادبيات کودک و 

ت و اسالمي يت درسو تربستر مساعدی برای ايجاد معنويت باشند و ب ساز تربيت ديني و اخالقيينهزم

 های تربيتي نيز مطرح شوند.موانع و آسيب عنوان بهتوانند فراهم سازند، مي
 

های تربيتي، تربيت ديني، عوامل محيطي، عصر جديد، کودک و نوجوان، ادبيات، آسيب ها:کلیدواژه

 معنويت

 . مقدمه1

هاسات. دوا  و اعتبار هر ملت مرهون ادبيات و آثار ادبي   و افکار ملت ادبيات ترجمان احسااساات، عقايد  

ست. کارنامه    سندگان آن قو  ا سانه نوي سطوره ها، اف صه ها، ا سي و    ها و مثلها، متلها، ق سيا ها مظاهر تحوالت 

 هستند. یاجتماعي و ادبي و نمودار صعود و نزول افکار، روحيات و در يک کلمه فرهنگ جوامع بشر

                                                           
 وميه. عضو هيأت علمي دانشگاه ار  -1

 fatemeh.modarresi@yahoo.comايميل

 دانشجوی کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه.   -2
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غيير  . نوع اين تابدييعلمي و هنری توسعه م  یهاشرفت يهنگ است و با پ مابيات با تحوالت اجتماعي هاد

ست. چه    سب با نوع افکار حاکم بر جامعه ا سا ملتي که ادبياتش در يک دوره از زمان در متنا تگي،  پخ تينها ب

صاحت   شيوايي، محکمي،  صر ديگر قوس نزولي پي   و زيبايي، ف سايي بوده و در ع يده  يموده و به ابتذال گرار

ادبيات پيوند ناگسستني   .هنردوستي همواره با بشر همراه است و احساسات، عواطف و تمايالت روحي .است 

صر فطری دارد   سعادت و خوش  سعادت و خوش  آن هدف وبا اين عنا ست. اين  ساي بختي آدمي ا   ۀبختي در 

  يانجا  پذيرد. پس کودک و خردسال به نوع خاص  از خردسالي   دپذير است و تربيت باي تربيت صحيح امکان 

 ادبيات نياز دارد. از

سل جديد، يکي از مهم بايد گفت    شور ب      چگونگي پرورش ن شرفت يک ک ست که پي صولي ا ن آ هترين ا

سرمايه      ست.  سته ا شان  ،واقع گذاری برای تربيت ديني افراد يک جامعه، درواب ست و  ن گر تمدن آن جامعه ا

اختن  ساامنظور محقق والن امر بهؤبنابراين، مساا .کندهای گوناگون آن جامعه را تضاامين ميپيشاارفت در جنبه

ستند با فراهم     سلي باايمان و مذهبي، موظف ه الم و س  های تربيتيکردن برنامهشرايط مطلوب برای پرورش ن

صولي  صل مي    ،ا سازند. تربيت ديني وقتي حا ستورهای د شو اين امکان را فراهم  ي  يني در زندگد که مطابق د

 (.22 :1831انسان رفتار شود )انصاری، 

رنگ ديد و و يا آن را کم شد توان منکرميرا ن زبان و ادبيات را در تاريخ تکامل بشريت ۀنقش ارزند 

غنا، اصالت و بالندگي فرهنگ آن  ۀدهندصورت مکتوب چه شفاهي نشان يقين ادبيات هر سرزمين چه بهبه

عبارت  ممتاز است. ادبيات کودک و نوجوان يکودکان دارای جايگاه ۀادبيات ويژ ،نملت است و در اين ميا

گر به دي؛ ای مناسب و درخور فهم اواست از تالش هنرمندانه در قالب کال  برای هدايت کودک با زبان و شيوه

ا به ذب کال  رای هنرمندانه و مؤثر و جاکه به شيوهاست  يهر تالشادبيات کودک و نوجوان مشتمل بر سخن، 

 دف. هسوق دهدو معنويت  سوی تعالي کودکان را به غيره های متفاوت شعر، قصه وخدمت گيرد تا در شکل

ها و عامل به های ديني، آن است که نسل جديد جامعه را نسلي مؤمن به ارزشسوختگان دين و آموزهدل

اين  رو ب هستيم رورت تربيت ديني واقفما بر اهميت و ض ۀ. همتربيت کنندفضايل اخالقي و احکا  الهي 

مدار دين و خداباوری معنا کنند، سالمت و سعادت جامعه در  باوريم که اگر افراد جامعه زندگي خود را بر

ار انديشد و ديني رفتای که ديني ميشود. جامعهابعاد سياسي اجتماعي اقتصادی و فرهنگي تضمين مي ۀهم

، محبت و مهرباني، عشق و یصدر و بلندنگرۀ، سعیکارگويي و درستای است که راستکند، جامعهمي

و صدها فضيلت بزرگ ديگر  یصميميت، ايثار و گذشت، استقالل و آزادی، توليد و باروری، هنر و هنرورز
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 زندگي ۀلحظخويش را در لحظه ۀبختي و پيشرفت واقعي خود و جامعخوش افراد آن جامعه ،زنددر آن موج مي

 (.22 :1831د )کريمي، کننحس مي

 

  گرايي و خدامحوری در دساااتور تفکر و عمل قرار  مدرن، دور جديدی از دين    یورآاکنون در عصااار فن

سوق    يسوی خداگونگ  اکثر علمای تعليم و تربيت عقيده دارند که بايد کودکان و نوجوانان را به .گرفته است 

گيرد و اگر در هر  مي اد زندگي انساااان را در بر تربيت ديني مفهو  وسااايعي اسااات و تما  ابع    گمان  بيداد. 

شه  سان گو سايي  دروني و بيروني از اعم ؛ای از حيات ان شته  وجود نار شد،  دا   يتترب تحقق عد  يا و تحقق با

شت  خواهد همراه به را ديني ضي . دا سي    و جدی تأثير راه اين در امور از بع سا شتر  بايد و دارند ا ا هبه آن بي

سوی  هآن تحقق پيدا کند و يا حداقل ب مطلوب و کامل معنای به ديني تربيت باشيم داشته قصد اگر. توجه شود

ها، مطبوعات و های مرتبط، خانوادهخانهها و وزارتنهادها و سااازمان ۀتحقق آن حرکت کنيم، الز  اساات هم

ت  را در تحقق تربيزي ؛ريزی و حرکت کنندوپرورش در اين راستا برنامه هماهنگ با آموزش غيره،صداوسيما و  

  از (.11 :1831نظر دور داشاات )اساارار،  توان ناديده گرفت و ازديني افراد هيچ عاملي را هرچند کوچک نمي

شااناسااي تربيت ديني و اخالقي کودکان در عصاار جديد    آساايب، در اين پژوهش تالش کرديم تا به رو نيا

 بپردازيم.

 

های تربيت  آساايب ای به بررساايخانهبر منابع کتابتحليلي و با تکيه -پژوهش حاضاار با روش توصاايفي

 پردازد.ديني و اخالقي کودکان در عصر جديد مي

 

 . پیشینة پژوهش2

 :شودها اشاره ميهايي از آنهای زيادی صورت گرفته که به نمونهدر اين راستا تحقيقات و پژوهش

 ها:کتاب

سمي - شمي     کودکان و ادبيات ر صديقه ها شتۀ  سب ، نو ها با اثر  که از نظر چگونگي انطباق پيا  (1831) ن

 اصلي، چگونگي ساخت و پرداخت و شيوۀ زبان وبيان در تناسب با گروه سنّي مخاطب بررسي شده است.

جلدی در زمينۀ سااير ادبيات   2(، کتاب 1831)، نوشااتۀ محمد هادی محمدی تاريخ ادبيات کودکان ايران-

 دآوری شده است.صورت مستند گرکودکان در ايران است که به
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ها و راهبردهايي ويژه برای    های اکتشاااافي: روش رويکردی نمادين به تربيت ديني با تأکيد بر روش        -

 (.1833) کريمي عبدالعظيم، نوشتۀ معلمين، مربيان تربيتي و والدين ۀاستفاد

 .(1832) کاموس و مهدی محمود حکيمي، به قلم مباني ادبيات کودکان و نوجوانان -

 .(1831) دوسترحمان ، نوشتۀ مصطفيايران معاصر ديني تربيت ضعيتو بر تحليلي -

 مقاالت زير اشاره کرد:توان به گرفته، ميها و مقاالت فراواني که در اين زمينه شکلميان پژوهش از

که   «تربيت عبادی کودکان»علي شاااملي و مهدی شااکراللهي با عنوان مقالۀ آقايان حساان ملکي، عباس -

 .های آشنايي کودک پرداخته استها برای کودک و روشعبادی و ضرورت آنبيشتر به مباحث 

شاني با عنوان  علي - صول تربيت ديني از منظر آيات و روايات »اکبر زهره کا صول ترب  « ا شتر به ا يتي و بي

 .تعليم و تربيت ديني پرداخته است

  تۀ مصااطفي اساارار، نوشاا«اخالقي مفاهيم منظر از وپرورشآموزش در ديني تربيت شااناساايآساايب» -

(1831). 

 (.1833) افروز نوشتۀ غالمعلي« نوجوانان و کودکان ديني تربيت رويکردهای يشناختروان مباني» -

 (.1831) باقری به قلم خسرو« ويکمبيست قرن چالش برابر در ديني تربيت» -

 (.1833) حسني نوشتۀ محمد« نوجوانان و کودکان ديني تربيت تنگناهای و مشکالت» -

 .(1833) رهنما اکبر نوشتۀ« نوجوانان و کودکان ديني تربيت در مناسبي بستر اخالق، آموزش» -

و  وانيرض  محمود سعيدی نوشتۀ   «تربيت ديني رسمي با  وپرورشآموزش نظا  تناسب  باب در تأملي» -

 (.1831) بينقي تقي

 (.1833) شاملي به قلم عباسعلي« ديني تربيت و تعليم ميزگرد» -

سي » - سي  هایمهبرنا تطبيقي برر شور  چند و ايران در ابتدايي دورۀ اخالقي و ديني در ش « جهان ک تۀ  نو

 (.1833) شعباني زهرا

سه  نقش» - سعه  در مدر شد  و تو شتۀ   «جوانان و نوجوانان اجتماعي و اخالقي هایارزش ر ضي نو   مرت

 (.1838) طاهری

  عدالت نژاد يدسااعبه قلم « دبيرسااتان مقطع درسااي هایکتاب در ديني آموزش و تربيت بررسااي»  -

(1833.) 
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  حمدرضا م نوشتۀ « درآمدی بر تربيت ديني با توجه به پيشرفت ادراکات ديني در کودکان و نوجوانان »  -

 (.1831اهلل )فضل

 (.1831) وفايي به قلم مريم« آن عملي کاربرد و دبستاني و دبستان از قبل کودکان اخالق تکامل»  -

 (.1833) اسحاق آل مدنوشتۀ مح« پرورش شخصيت ديني نسل جوان» -

 (.1833) احساني نوشتۀ محمد« خانواده ديني تربيت» -

 (.1833) احمدی احمد به قلم سيد« آن به وصول هایراه و ديني تربيت مفهو » -

  مناسااب تربيت به نيل برای وپرورشآموزش هایبرنامه در کارآمد هایروش و اساااسااي راهکارهای» -

 (.1831) نوشتۀ طاهره انصاری« آموزاندانش

«  شااناسااي تربيت ديني و اخالقي کودکان در عصاار جديدآساايب»شااود در مورد طور که مالحظه ميهمان

 پژوهشي انجا  نشده است.

سايي مي   شنا  کند وپژوهش ما در يک چهارچوب کلي اول ادبيات و ادبيات کودک و نوجوان را تعريف و 

کند و نقاط قوت و ارکردهای آن را مشخص ميرود و اخالق و کبعد سراغ تربيت و تربيت ديني و اخالق مي 

 کند.ضعف ادبيات کودک و نوجوان و تربيت ديني را در اثنای پژوهش ذکر مي

 . اهداف پژوهش3

جانبه  صورت کلي و همه شود که پژوهش ما سعي دارد به   با نگاهي به پيشينۀ پژوهش اين نکته روشن مي  

سايي کند و با ارائۀ راهکارهايي در راستای گنجاندن معنويت  ای بحث معنويت کودک و نوجوان را شناو ريشه

در عصاار جديد و تکنولو ی جديد گامي هرچند کوچک و مختصاار   و نحوۀ تعليم و تربيت کودک و نوجوان

 بردارد.

 . بحث و تحلیل4

 نوجوان . ادبیات کودک و1. 4

 اند:  در تعريف ادبيات کودک و نوجوان گفته

منظور سااارگرمي و شاااود که برای مطالعۀ کودکان و نوجوانان و به جموعه آثاری اطالق مياين عنوان معموالً به م

تر آثاری که از لحاظ لفظ و تعبير متناسب با سنين مختلف    تر و درست شده است، به معنای وسيع   ها فراهم آموزش آن

 (.32: 1831کودکان و نوجوانان باشد در زمرۀ اين ادبيات است )مصاحب، 

  نوجوانان و کودکان ويژۀ ادبي هایساروده  و هانوشاته  به نوجوان و کودک ادبياتديگر، عنوان ارت عب به 

  است  هاقصه  ها،مثل ها،الاليي مانند عامه؛ شفاهي  فرهنگ از بخشي  شامل  هم ادبيات نوع اين. شود اطالق مي
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 آن، کاربردهای و علم اجتماعي، دانش دين، در زمينۀ هايينوشته  نيز و اشعار  و هانامهنمايش و هاداستان هم  و

  نوشه، اآورند )مي پديد ننوجوانا و کودکان برای سرايندگان  و نويسندگان  که گيرددر بر مي را سرگرمي  و هنر

 (.۵1 :2ج  ،1832

شي که برای هدايت کودک و نوجوان به   صورت پذيرد و با زبان       بر اين پايه هر تال شد و تعالي  سوی ر

سوب مي    شود، ادبيات کودک و نوجوان مح  ؛آن واقعي معني به نوجوانان و کودکان دبياتا از مرادشود.  بيان 

  نمعرفت و شعور کودکا  سطح  مناسب  نثری و به باشد،  حاکم کودکانه حال و حس آن در که هايينوشته  يعني

  تقريباً لمستق ادبي شکليک  عنوانبه  است. ادبيات کودکان و نوجوانان تصاوير با همراه معموالً و شدهنوشته 

  ایبرجسته نقش تصاوير  ميالدی نوزدهم سدۀ  در .است  آمده پديد جهان در ميالدی هجدهم سدۀ  دو  نيمۀ از

  برای ها آن به  کمک  ها و داساااتان  به  کودکان  توجه جلب   برای امروز چونهم و يافتند   کودکان  های کتاب  در

سم  صيت    تج ستاني  هایکنش و هاشخ ستم    تا ادبيات نوع اين. رفتند کار به دا  ادبي نوع يک نعنوا به سدۀ بي

 (.۵1: 2، ج 1832 )انوشه، رسيد خود تکامل اوج به سده اين در و پذيرفت شکل و يافت تکامل عمده

صااورت کال  همراه با   که به اساات های آدميان در مقابل عوامل دروني و بيرونيادبيات مجموعه بازتاب

  ۀبختي در سااايادت و خوشبختي آدمي اساات. اين سااعسااعادت و خوش آن تخيل و عاطفه درآمده و هدف

صحيح امکان  ست تربيت  سال به    دتربيت باي. پذير ا سالي انجا  پذيرد. پس کودک و خرد   عي خاصنو از خرد

  بلکه از ؛، تفاوت کلي نداردشااده اسااتادبيات نياز دارد. اين ادبيات با تعاريفي که از ادبيات به معنای اعم  از

ساخته مي    تجربه و در حالکه برای موجودی کم جاآن شد  سازنده تر، جذابعالي ديبا ،شود ر شد.   تر و  تر با

 .روددرخت تناور ادبيات به مفهو  عا  به شمار مي ۀای ضروری و ديررس بر تنادبيات کودک در ايران شاخه

 

 نوجوان و کودک ادبیات مهم های. ویژگی2. 4

 .اشاادب متناسااب نوجوانان و کودکان هایتجربه و تخيل نوشااتاری، زبان و درک توانايي بيان، و زبان -1

شد  .به-2 صيتي ش  تعالي و ر سال و کم  خوانندۀ خ ساند   خرد  و کودک برای را   اهميت -8 .سال خود ياری ر

 (.۵1: 2ج  ،1832 انوشه،کند ) بيان تصوير با را پيا  از بخشي همواره و بداند نوشته با اهميت برابر نوجوان

 

 

 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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 . ادبیات کودک و نوجوان در ایران3. 4

يات کودک کشاااورهای ديگر حتي کشاااورهای             با ادب يات کودک ايران در مقايساااه  گفتني اسااات ادب

ي است. هنوز از رشتۀ مستقل ادبيات کودک خبری نيست و در     دانشگاه ، دچار کمبود مطالعات توسعه درحال

چيزی به نا  ادبيات کودک وجود ندارد و  هاتهرشی کشور جز چند واحد در حاشيه برخي از هادانشگاهاغلب 

شيراز بگذريم، مي     شگاه  ستثنا در دان شگاهي در حوزۀ ادبيات کودک   اگر از يک ا توانيم ادعا کنيم مطالعات دان

ی ديگری در گساااترش و هاراهکه ادبيات کودک امری غريزی اسااات و بايد از   معتقدند  برخي  .وجود ندارد 

شيد و   نآ تيتقو سا چهکو شگاه  ب شاره به     هادان سوی ديگر، اغلب با ا ی  هاجربهتبه کيفيت آن نينجامد؛ اما از 

شورها  شگاهي    ک شگاه و مطالعات دان ستين   کننديم ديتأکی ديگر به اهميت نقش دان شايد نخ   . برای اين افراد 

ه و چ نگرفته اسااتپرسااش اين باشااد که چرا در ايران مطالعات دانشااگاهي در حوزۀ ادبيات کودک شااکل  

 .موانعي وجود دارد

 به : ادبياتشااودنوجوان گفته شااد، اين برآيند حاصاال مي براساااس تعاريفي که در باب ادبيات کودک و

ار  آيد و اهميت بساايعنوان ابزار و قالبي بساايار مؤثر در تربيت ديني و معنوی کودک و نوجوان به شاامار مي 

رساايم که مبحث تعليم و تربيت  کودک و نوجوان ميبااليي دارد. در ادامۀ بحث به مسااألۀ اصاالي در ادبيات  

ست و هدف ادبيات کودک و نوجوان محسوب مي   ست       ا صحيح ديني ا صحيح و تربيت  شود؛ زيرا با تربيت 

سوی معنويت و راه حق و حقيقت هدايت کرد و مسير اصلي زندگي را به    توان کودک و نوجوان را به که مي

 او نشان داد 

 

 های تربیت دینیتربیت و چگونگی و ویژگی شناسی. مفهوم4. 4  

  آغاز را خود رشااد و شااودزاده مي اجتماعي محيطي در ذاتي، هایقابليت و اسااتعدادها بر عالوه انسااان

اسااتعدادها نقش   اين شاادن شااکوفا در اطراف محيط در موجود هایانسااان از جمله اجتماعي عوامل. کندمي

 با ودخ استعدادهای شدنشکوفا ريمس در فرد فعاليت جهت مناسب ستریب آوردنفراهم دارند. مؤثری بر عهده

 .(823 :1831 زارعان،)گويند  تربيت را خاص جهتي در مشخص سرعتي

رسااااندن نيروهای بالقوه آمده       فعليت دادن يعني به در لغت، به معنای پرورانيدن يا پرورش     « تربيت » ۀوا 

جهت   اين از شده است. اين تعاريف در عين تعدد، همگي   ارائهاست؛ اما در اصطالح، تعاريف متعددی از آن   

  هنجارهای بکس و( باطني و ظاهری از اعم) فرد رفتار تغيير نتيجۀ آن که است فرآيندی تربيت که دارند توافق

 (.22: 1833 احساني،) است مورد قبول
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يز بايد  ن شونده شخص تربيت  دو :تواند دفعي باشد.  حصول چنين چيزی نمي : به اين مطلب، اول توجه با

ستعدادهای الز  برای تربيت  صورتي محقق مي   را پذيریا شد؛ اما عالوه بر اين، پرورش واقعي در  ود  ش دارا با

 صورت گيرد. شوندهشخص تربيتکه جريان تربيت براساس فطرت و سرنوشت 

 تربیت دینی. پرورش و 5. 4  

سته از مفاهيمي   ءيد جزبا را ديني تربيت  شن و بي   آن د سيار رو س  نياز از تحليل وکه ظاهری ب ير دارد  تف

 .است دقيق بررسي نيازمند و مبهم اندازه همان به باطن در ولي کرد؛ قلمداد

ساير جنبه تربيت ديني، هم ست     چون  سماني، ذهني، اخالقي و غيره فرآيندی ا های تربيت مانند تربيت ج

ساير انواع تربيت مهم دوسويه که بايد آموخته و فراگرفته شود. با اي   تر است و  ن تفاوت که اين نوع تربيت از 

 (.1۵: 1831رهبر، ) بايد با دقت و ظرافت خاص انجا  شود

شکل مي صورت  تربيت ديني به صورت  .گيردآموزش ديني  توان تربيت را از آموزش و هرگز نمي در اين 

سپس      شناخت،  ست که ابتدا  ير قرار  ها را تحت تأثها و گرايشنگرش تعليم جدا کرد. تربيت ديني فرآيندی ا

دهد. مقصااود از تربيت ديني، همان تعليم و تربيت ديني اساات.  دهد و آنگاه خودش را در رفتار نشااان ميمي

 :پذير استکنيم. اين فرآيند به دو طريق امکانياد مينيز « وپرورشآموزش»عنوان  همان چيزی که ما از آن به

 و مدون ريزیبرنامه با ديني تربيت که اساات اين« رساامي ديني تربيت» از نظورم: رساامي ديني تربيت. 1

شود. آموزش رسمي روندی است که     وزشي انجا  مي آم نهادهای در خاصي  افراد ۀليوس  به و شده تنظيمازپيش

سات و نهادهای آموزش   ودر مؤ ست که از دوران پيش س ستاني آغاز  وپرورش جاری ا سطوح   شود  ميدب و تا 

 يابد.لي ادامه ميعا

  ينپيشاا برنامۀ و طرح بدون جامعه و خانه نهاد دو قالب در تربيت از نوع اين: غيررساامي ديني تربيت. 2

عنوان يک عامل مؤثر در  کند به  ای که کودک در آن زندگي مي  د. پس از خانه و مدرساااه، جامعه     گيرمي انجا  

های ديني و مذهبي را از  رسااو  اجتماعي و نگرش و کند. کودک تمامي آدابنقش مي یتربيت ديني وی ايفا

  ؛شودي نميبينريزی قبلي پيشتربيت ديني کودک در جامعه، طرح و برنامه ۀنيزم اگرچه در، گيرداجتماع فرامي

شت       ؛گذردچه در جامعه ميولي آن سي و بردا سيا سائل  های  اعم از فرهنگ عمومي مرد ، روابط اجتماعي، م

  (.23: 1833گذارد )احساني، ابعاد جسمي و روحي متربي تأثير ميديني بدون شک بر 
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 تربیت های تعلیم وترین روش. مهم6. 4

  آيد. نگرش مثبتحسااااب مي ها در تربيت ديني به ترين روشترين و بادوا  يکي از مهم. محبت:  1. 6. 4

 فرزندان نسبت به مذهب و دين ريشه در مهر و محبت والدين دارد.

چون پدران و مادران برای کودکان مقدس هساااتند و از طرفي، کودکان از         . روش الگوپذیری:  2. 6. 4

شق مي   سرم ست والدين خود نمونه والدين الگو و  شند تا در ذهن و  گيرند، نياز ا ای کامل از رفتارهای ديني با

 جان کودک نقش ببندد.

در  دانساااتن امری فطری اسااات و: حس کنجکاوی و ميل به . روش معرفتی )آموزش یادگیری(3. 6. 4

صه در  ست، اوليا بايد با   جاييکودکان از آن همه وجود دارد، خا که کودک پذيرای هر نوع آموزش و معرفتي ا

 توجه به ظرفيت ذهني کودک به او آموزش بدهند و به سؤاالت مذهبي او با استدالل و منطق پاسخ دهند.

شرطی: 4. 6. 4 سان معتقدند ک   روان . روش  شود، يادگيری     شنا سخ پيوند ايجاد  ه هرگاه بين محرک و پا

شعاير ديني هم         سم مذهبي و  ساس، هرگاه مرا ست و بر اين ا شايند در نظر   صورت گرفته ا زمان با امور خو

 يابد.ها افزايش ميمندی آنکودکان انجا  گيرد، به فراگيری مراسم مذهبي عالقه

ه  لباس و غير  درنظرگرفتن بهترين جای منزل و اتاق و   م:های غیرمستتتقی  . ایجاد رغبت و جاذبه    5. 6. 4

 کند.برای اقامۀ نماز خاطرۀ خوش و آراستگي را در ذهن کودکان تداعي مي

 از مؤثرترين وا گان استفاده شود تا عظمت اعمال ديني و نماز به بيان درآيد. . روش تلقین:6. 6. 4

حال محکم و متين فرزندان را به     محبت؛ اما در عين  با لحن محترمانه و از روی    . روش اقتدار:  7. 6. 4

سالگي بايد    3رعايت مسائل ديني و انجا  فرايض ديني رهنمون کنيم. طبق فرمايش حضرت علي )ع( از سن    

 بچه را به خواندن نماز امر کرد.

مداومت:  8. 6. 4 مذهبي مي         . روش تکرار و  مال  مداومت در اع با تکرار و  لدين  ندا  وا ند فرز ن را  توان

 (.28: 1811سادات نجومي، ) پذير مکتب قرآن درآورندپرور و تربيتدين

 اند از:ها عبارتدر تربیت دینی عوامل متعددی نقش دارند که اهم آن

 محیط   تربیتی . نقش7. 4

 هب جمعي زندگي پرتو در که دارد ایبالقوه نهفتۀ اسااتعدادهای چون دارد گرايش جمعي زندگي به انسااان

 (.122: 1831)مطهری، است يافتنيدست جمع در که دارد نيازهايي و رسديم فعليت

  اً ازهستند، غالب  انسان  شخصيت   بر تأثيرگذار امور از که نيز ورسو  آداب و مذهب دين، زبان، نظير اموری
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  ادهایاستعد  در شکوفايي  سزايي به تأثير محيط،: گفت توانمي شوند.بنابراين، مي تحميل انسان  بر محيط جانب

 (.83: 1831)مطهری،  دارد او شخصيت گيریشکل و انسان

در تعامل     گذارند و گاه اين عوامل    آثار گوناگوني در ابعاد رشاااد فرد برجای مي     عوامل محيطي مختلف، 

 دهند.و چگونگي تأثيرات يکديگر را تحت تأثير قرار مي دامنه شدت،، باهم

شااکل و  -2تأثير بر رشااد و شااکوفايي اسااتعدادها    -1 :زاند اعبارت عوامل محيطيترين تأثيرات مهم 

ها و ارزشورسااو ، انتقال آداب -2های اخالقي انتقال ارزش -۵آموزش  -3الگودهي  -8دهي به رفتار جهت

 قوانين اجتماعي.

ترين عامل اجتماعي شدن در زندگي هر انسان، تجارب دوران کودکي وی    مهم خانواده و محیط خانواده:

خانواده اساات. کودکان در جريان اجتماعي شاادن، عواطف مختلفي از قبيل مهر، محبت، فداکاری،    در محيط

کند. اعضای خانواده به حدی به هم  گذشت، حسادت، کينه و خشم و غيره را در کنار والدين خود تجربه مي   

سته  س  هستند که هر نوع مشکل يا مسألۀ يک عضو خانواده به       واب انواده  اير اعضای خ طور مستقيم بر زندگي 

ترين محيطي اساات که کودک در آن از کيفيت روابط انساااني آگاهي پيدا  گذارد. خانواده اولين و مهمتأثير مي

ود و ش ريزی ميهای اوليۀ دوران کودکي معموالً در خانواده پيشناسان تجارب سال   کند. به اعتقاد اکثر روانمي

صيت و رفتارهای بعدی       شخ شريعت       سازندۀ زيربنای  ضور قرآن و  ست. هدف از تربيت ديني، ح کودک ا

های  اسال  در متن زندگي کودکان است. اگر تالش همۀ ما بر اين باشد که از طريق روح حاکم بر تمامي برنامه

ورت  صاابرنامه و مکمل( تربيت، تزکيه و تأديب صااورت گيرد و مفاهيم نظری بهرساامي و غيررساامي )فوق 

ا توجه به چه بتوانيم ادعا کنيم که تربيت ديني تا حد زيادی تحقق پيداکرده اساات. آنيدرآيد، م« رفتار ديني»

صالحات در روش    ضيات زمان در تربيت ديني بايد مدنظر قرارگيرد، ا ست؛ بنابراين، مقت در  های تربيت ديني ا

 اشند .های سني مختلف توجه داشته باين مسير بايد به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در گروه

خصوص مادر در ايجاد معنويت و تربيت ديني کودکان توجه جدی شود و   بايد به اهميت نقش خانواده به

ها زمينۀ رشااد معنوی و تربيت ديني کودکان فراهم شااود. کساااني که  با ايجاد راهکارهای مختلف در خانواده

زيرا کودکان تما  رفتارهای مادران را  توانند داشااته باشااد، مادران هسااتند؛ بيشااترين نقش را در اين زمينه مي

 دهند.الگوی خود قرار مي

 

 



     018    شناسی تربیت دینی و اخالقی کودکان در عصر جدید آسیب

  ندهست  ارتباط در آن با خانواده از بعد فرزندان که است  کانوني دومين مدرسه  :و محیط مدرسه  مدرسه  .2

  شيوۀ  ه دوب مدارس. کنندمي سپری  مکان اين در نيز را خود وقت بيشترين  ها،کانون ساير  با در مقايسه  حتي و

معلم و  تنها آموزان نقش داشته باشند. در محيط مدرسه، نه   دانش ديني تربيت در توانندمي غيررسمي  و ميرس 

والن و فضااای آموزشااي نيز بر ابعاد تربيتي او ؤبلکه ساااير کارمندان و مساا ؛آموز مؤثرندمربي در تربيت دانش

 گذارند.تأثير مي

وني اسااات که افراد بعد از خانواده و مدرساااه در آن ساااومين کان اجتماع :و تأثیر محیطی آن اجتماع .3

سااوی   ها دارد. زماني که جامعه بهای در تربيت ديني بچهيابند. حرکت عمومي جامعه، نقش عمدهحضااور مي

سلماً چنين حرکت ها نيز متأثر از حرکت جامعه به مذهب گرايش پيدا ميمذهب حرکت کند بچه ايي  هکنند. م

سيار سازنده است    ص در خصو هکه مستمر و پايدار نيستند ب   های اجتماعي اين است ا عيب چنين حرکتام ؛ب

سو   شتر  جوامع جهان  سا  که بي سي، اجتماعي  ئتابع م سيا ستند   ل  صادی ه گونه  ه اينتوان بنمي . بنابراين،و اقت

 (.11-32: 1831دوست، ها بيشتر متکي شد )رحمانحرکت

  رورشپ در  را نقش بيشترين هارسانه ساير بين توانند درمي عاتمطبو و هاکتاب ها:مطبوعات و رسانه .4

ي همراه  هايها با هزينهآنۀ تهي ببرند؛ زيرا توانند کاری از پيشنمي تنهايي به  اما ؛ باشاااند   دارعهده  کودکان  ديني

ست برخي از خانواده    ست و ممکن ا و يا ممکن ها محرو  کنند آن، فرزندان خود را از اين پديده ها به خاطرا

فراهم  خود  ۀها را در خانواداسااتفاده از اين رسااانه ۀباشااند که بتوانند زمين نداشااتهاساات چنان سااطح آگاهي 

  مرمست  و کوچک یهااجتماع و جلسات  کنار در جنبي هایبرنامه صورت به  بايد ها و مطبوعاتکتاب سازند. 

 .کنند کمک راداف ديني تربيت روند تسريع به تا شوند گرفته کار به ديني،

راد به تربيت ديني اف جهت در هارسانه  کارآمدترين و مؤثرترين از تلويزيون و راديو رادیو و تلویزیون: .5

  ساااير از هاآن گيریبهره ميزان با تلويزيون و راديو هایبرنامه از هاخانواده گيریبهره ميزان. روندمي  شاامار

سانه  سه قابل  هو غير مطبوعات و کتاب از جمله هار ست  مقاي ستفاده  امکان ديگر، طرفي از. ني   هایپديده از ا

 کند.يزان اثرگذاری اين پديده را چندين برابر ميم صوت و تصوير خوانيهم و تکنولو يکي

اجتماعي کودک، محيط جغرافيايي و نظاير آن     ۀخانوادگي، فرهنگ عمومي جامعه و فرهنگ طبق       باورهای  

 کنند.ها کم و يا زياد ميامکان تأثيرپذيری کودک و نوجوان را از اين پديده جمله عواملي هستند که از

 ضرورت آغاز تربیت دینی از دوران کودکی. 8. 4

سان  سن  ان سن چراها ناميده مي    3 از  سش   سالگي که  پايان خويش را آغاز  های بيها و کنجکاویشود پر

ست که از بدو       مي سي فطری و غريزی ا ستش، ح صل پر سان  کند. ا ست. به همين دليل،  تولد با ان ها همراه ا
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مبدأ و مقصد زندگي احساس شديدی نسبت به مسائل اصول دين و        ۀهای خود دربارکودکان در کنار پرسش 

های او و مبتني بر مشاهدات و  معنويت دارند. روشن است که دريافت و برداشت کودک، متناسب با خواسته      

 شود.تر ميتر و پيچيدهبا رشد عقالني و جسماني او کامل تدريجهای شخصي اوست و بهتجربه

سماني پيا  بهو روی، اديان  هر به ستند و هدفي        ويژه اديان آ شر ه صلح ميان افراد ب ستي و  آور محبت، دو

سان    اديان اين در که صحيحي  شيوۀ  به های دينيها ندارند. اگر آموزهجز توجه به نيازهای مادی و معنوی ان

س  آمده سر    در کمال و هدايت صلح،  هایجوانه شود،  آموخته هاآن به تا شده    جهان سرا شته    پرورش و کا

، محصول فرآيندی پيچيده است که بايد از  یاعي و پايداراجتم سازگاری محبت، به رسيدن يافت؛ زيرا خواهد

 (.83 :1ج  ،1832کاموس، و  د )حکيميشودوران کودکي آغاز 

  تربيت و تعليم متخصااصااان بين شااود، آغاز زماني بايد چه از کودکان در ديني تربيت که رۀ اين نکتهدربا

 .دارد وجود نظراختالف

شهور، از      سوف م سنده و فيل سو، نوي ست که در تربيت جهان امروز تأثير      ان  اک رو شمنداني ا جمله اندي

 :ت ديني معتقد استتربيۀ های مطرحي دارد. دربارهای مختلف تربيتي ديدگاهشگرفي داشت. او در زمينه

نيک است و فطرت آدمي نيز نيک و پاک است و ميل به خدا و پرستش او  شود،هرچه از دست آفريدگار خارج مي

افتد تا سااالگي به تأخير مي 1۵تا  منفي، ۀخيزد؛ اما تربيت مذهبي بر اساااس همين ديدگاه و نظرياز اين نهاد پاک برمي

ي خداشناسي    يعن ؛تربيت ۀگاه نوبت به زيباترين مرحلم خداشناسي را پيدا کند، آن  فهم مفاهيو  توانايي درک و ميل فرد

شۀ  با نيز البته اين ديدگاه ؛رسد سوی معبود و خالق هستي فرامي   ميل به، و توجه قلب پاک  همان که شان اي بنيادی اندي

   (.21 :1833 به نقل از حسني،) دارد سنخيت، نيک استطبيعت 

رشاااد تفکر ديني کودک و  ۀدارد که آموزش موضاااوعات ديني بايد با توجه به مرحل        ايريس ياب عقيده   

های ساده و صريح    ساله داستان   ۵تا  3کودکان  ،مثال عنوان به ؛نوجوان انجا  گيرد تا بتوان از آن نتيجه گرفت

ستان به ساني که در آن هايي باشخصيت  ويژه دا ساده   هاهای حيواني و ان  باطل و درستي و ای از حق و توضيح 

را   هاييداستان  و مهيج هایداستان  ساله،  3 تا 2 کودکان. دارند دوست  همراه با قرائت و آهنگ باشد،  نادرستي 

  انکودک. دارند باشد، دوست آهنگ و قرائتها رويارويي مستقيم با خداوند و اصول اخالقي همراه با ه در آنک

ستان  کنار در ساله،  12 تا 1 شعار  اندنخو مهيج، هایدا   کليدی باورهای که آياتي را قرائت و حفظ و عرفاني ا

ند،  مطرح را جا   برای کن کاليف  ان ظايف  و مذهبي  ت خاب مي ا خود اخالقي و ع       نت طال به م نان  ند. نوجوا   ۀکن

ي  اشعار عرفان  ۀتر باورهای کليدی، درک معاني مناسک مذهبي، مطالع توسعه و رشد عميق   ۀهايي دربارداستان 

يمان،  ا های ديني و فلسااافي مرتبط با  تاريخ و بحث   ۀديني و مذهبي گرايش دارند. جوانان به مطالع       و نمادين 
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صول مربوط به رابط   صول مذاهب ديگر، ا ستان خدا و پديده ۀدرک ا شته  ها و دا سي و نو های نمادين های حما

 (.333 :1ج  ،1832مند هستند )حکيمي و کاموس، ديني و مذهبي عالقه

 ت تربیت دینیمشکال. 9. 4

سؤال که مهم      يني  ترين نقاط ضعف تعليم و تربيت د کاردان از متخصصان تعليم و تربيت در پاسخ به اين 

ست؟ و چه راه    شور ما چي شنهاد مي حلدر ک ست  معتقدکنيد؟ هايي را برای بهبود آن پي   ندتواننمي مرد  که ا

  تربيت  مورد در. دارد نفوذ مرد  زندگي  اتن وؤشااا تما   در کلمه  عا   معنای  به  دين. کنند  زندگي  دين بدون 

ع  مان يا قتحق موجب توانندمي« ديني تربيت اجرای هایروش» و «ديني مربيان بودنناخالص» گفت بايد ديني،

گويد واقعاً عمل نکند، تربيت او اثر مطلوب  چه مي. اگر مربي ديني خالص نباشاااد و به آنشاااوداز تحقق آن 

 و است  خاصي  اهميت دارای نيز اجراييروش «. نشيند  دل بر الجر  برآيد دل کز سخن »؛ زيرا نخواهد داشت 

سي  چه با که بدانند بايد مربيان سان    انبيا .کنند صحبت  چگونه و ک صي در تربيت ان ش روش خا از   تند وها دا

ند  گفتميدانستند که با مرد  چگونه حرف بزنند و هرچه هم  شناختند و مي ها را ميطريق شناخت خدا، انسان  

  اين هر دوی و از روی اخالص بود. پس تعليم و تربيت بايد با اخالص و روش سااانجيده صاااورت گيرد       

ستن  مهم ديني تربيت در هامؤلفه ست    نيا از پس (.123 :1831د )کاردان، ه ضروری ا ضيحاتي نيز    مباحث  تو

  اين دو مفهو  ارتباط تنگاتنگي با    اده شاااود؛ زيراتربيت ديني د  اخالق و اعمال اخالقي و تفاوت آن با   بارۀ  در

  هم دارند.

 اخالق و اعمال اخالقی. 11. 4

:  1831 ظهير، تقي پورنامند )شناسي را اخالق يا علم اخالق ميارزش ۀبررسي رفتار و کردار آدمي در حوز

 ا  چه ساااازند که انج   هر جامعه مقرراتي برای رفتار اخالقي و اعتقادی دارد. اين مقررات روشااان مي     (.121

ها اند که تخطي از آنشده بينيکارهايي غلط است. بعضي از اين مقررات در قانون پيش کارهايي درست و چه

  داشااته جامعه آن عادات و رسااو  در جايگاهي اساات ممکن اعمال، از برخي اما دارد؛ را به دنبال  يمجازات

  منفي برخورد موجب  اما  باشاااد؛  نداشاااته   الدنب  به  را يمجازات  اعمال  از قبيل  اين از تخطي هرچند . باشاااند  

ارچوب  ه چون چ ؛ديگر متفاوت اسااات  ۀ. بديهي اسااات که مقررات يک جامعه با جامع         شاااودمي اجتماعي 

متفاوت اساات. در مبحث اخالق، با توجه به  اساات،ها که مربوط به مذهب و ايدئولو ی مرد  های آنارزش

م و مفاهي  با  تا  کنند  طي را فرآيندی  بايد  ای تربيت اخالقي  ها بر اما بچه   ؛محتويات آن، مقررات وجود ندارد  

دوسااتي يا رفتاری اساات که عالقه و توجه به مقررات آشاانا شااوند. يکي از بهترين تعاريف برای اخالق، نوع

شان مي  ستاني به پيش ۀدهد. تعليم و تربيت و تجربديگران را ن   مورد آموزد که چه اعماليها ميتدريج به آندب
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ها ممکن اساات فرابگيرند که انجا  چه چيزهايي منتهي به اساات و چه اعمالي مقبول ديگران نيساات.آنقبول 

 هب توجه اخالقي رفتار در تر،کلي معنایر شود و چه رفتارهای اخالقي ارزشي فراتر از آن دارند. دمجازات مي

 (.231-2۵1: 1831 وفايي،) است بااليي برخوردار اهميت از انسان خود اندازۀ نياز به ديگران نياز

 تربیت دینی و تربیت اخالقی ةرابط. 11. 4

  براساااس و باشااد توصاايف قابل بد و خوب قالب در بايد که اساات آن اخالقي افعال هایويژگي از يکي

و  تآن وابسته به چيز ديگری اسنجا  گيرد. ويژگي ديگر فعل اخالقي آن است که مطلوبيت ا نبايدها و بايدها

سان مي  آن به دليل نتيجه ارزش مۀه ست که با انجا  آن کار عايد ان ي  های اخالق، تما  گزارهبنابراين .شود ای ا

ربيت  . تاساات اخالقي تربيت اعم ازتوان نتيجه گرفت که تربيت ديني عموماً داخل قلمرو دين هسااتند و مي

  :1833بيت اخالقي اسااات )احسااااني، ها، اعم از اعتقادی، رفتاری و عاطفي فراگيرتر از ترديني در تما  جنبه

23). 

 رشد اخالقی. 12. 4

ها و معيارهای اخالقي و الگوهای  ساالن و اجتماع بايد ارزش کودک برای زندگي کردن ميان خانواده، هم 

  های رفتاری و دروني کردنبنابراين، رشااد اخالقي شااامل يادگيری اين نمونه  .بر آن را فراگيرد يرفتاری مبن

ين  تررشد اخالقي از هنگا  طفوليت که کودک مقررات و قوانين خانوادگي و فرهنگي را از نزديک ها است.آن

 شود.د شروع ميکندارترين ادوار زندگي خود کسب ميو معني

 عوامل مؤثر در تربیت اخالقی کودکان. 13. 4

بيت  شماری که بر تر يشود. در بين عوامل ب محيط تعيين مي ۀوسيل رشد اخالقي کودک تا حدود زيادی به  

 :دارندگذارد، عوامل زير اهميت بيشتری اخالقي کودکان تأثير مي

 :گذاردمي تأثير کودکان اخالقي تربيت در متمايز شيوۀ چهار به خانواده :خانواده.1

 شود.مي استفاده هميشه کودک  عنوان الگويي جهت تقليد الف( رفتار خانواده به

يد يا تکذيب، پاداش يا تنبيه، رفتار مطلوب و موردپذيرش اجتماعي را به              يأب( خانواده با اساااتفاده از ت    

های متناسااب با خطاها، جدی بودن عملکرد بدون خطا را به ريزی تنبيه( خانواده با برنامهپ آموزد.کودک مي

 دهد.کودک آموزش مي

ژاد،  ن)نوابي گيردکار ميه ا ب( خانواده برای صحيح عمل کردن و ايجاد انگيزه در کودک، اقدامات ديگر رت

1831: 238-232.) 



     088    شناسی تربیت دینی و اخالقی کودکان در عصر جدید آسیب

ست که مي   نفوذ گروه هم :ساالن هم گروه .2 های کودکان که با  تواند در نگرشساالن آن اندازه نيرومند ا

 نگرش والدينشان منطبق است، انحراف ايجاد کند.

 فتار او دارد.ای بر رمالحظهاثر قابل خود هایکالسيهم و معلم با کودک رابطۀ: مدرسه .3

قات نشاااان مي  : هوش .4 که دانش  تحقي با بهر دهد  باالتر، در بين بزهکاران نوجوان، در    ۀآموزان  هوش 

 تر بسيار محدود و اندک هستند.هوشي پايينرۀ آموزان با بهمقايسه با دانش

سیت  .5 سران و دختران تفاوت در تربيت  به سبب  :جن سران با نگرش پ ز دختران  اگرانه بيش های طغيان، پ

شااوند. به همين جهت، فراواني تعداد بزهکاران  در خانه و مدرسااه مرتکب خالف و رفتارهای انضااباطي مي

 نوجوان پسر، بيش از دختران است.

 اشکاالت و موانع یادگیری مفاهیم اخالقی. 14. 4

شوار  نوجوانان و کودکان برای متعددی داليل به اخالقي هایارزش يادگيری  ست که  د   یاپاره به زير در ا

 :شودمي داليل اشاره اين از

شی  و زمینة ذهنی. 1 ضعيف مانع فراگيری      هو سطح  :کودک هو ستدالل  شي پايين، ميزان توجه کوتاه و ا

 .کار خواهد رفته هايي است که اين مفاهيم در آن بدرک موقعيت ۀمفاهيم اخالقي و مشاهد

  شايسته    درست،  امور دادن نشان  جایبه ساالن بزرگ معموالً اخالقي، مفاهيم آموزش در: آموزش نوع .2

نابراين، تأکيد زياد روی جنبه       نبايد انجا  دهند، آموزش مي     که  را چه آن کودکان  به  اجرا،قابل   و های   دهند. ب

و  سااوی نيکيشااود که مسااير و جهت حرکت بهمنفي نظا  اخالقي و تأکيد کم روی ابعاد مثبت آن باعث مي

 برای کودک بدون تعريف باقي بماند.درستي معموالً 

های اجتماعي  اخالقي کودک بازتابي از ارزش   های ارزش جايي که  از آن: اجتماعی  های ارزش در تغییر .3

 کند.های اجتماعي تغيير ميها با تغيير ارزشاست، اين ارزش

  القياخ نظا  يک فقط که حقيقت اين از کودک اخالقي، مفاهيم يادگيری در: متفاوت اخالقی هاینظام. 4

شد که کودک ناهم   ب زماني ابها  اين. شود مي ابها  دچار ندارد، وجود همگان مورد قبول شتر خواهد  خواني  ي

 کند.نظا  اخالقي را بين معلم و والدين مشاهده مي

  يقت حق اين از اخالقي مفاهيم  يادگيری  موانع ترينبزرگ از يکي: مختلف های موقعیت  در گوناگونی  .5

شي  ست،  صحيح  موقعيت يک در چهآن که شود مي نا ست  ممکن ا شتباه  و خطا ديگر موقعيتي در ا ش  ا  د.با

 بنابراين، درک اين اختالفات ظريف برای او بسيار دشوار است.
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  فشااارهای و مفاهيم بين گاه که اساات تعارضااي ابهامات، ديگر منبع :اجتماعی فشتتارهای با تعارض .6

ستيز کردن  که گيردمي ياد ککود. آيدمي پديد اجتماعي ست.    کار ديگران با جنگ و  شتباهي ا   حال، در عين ا

سي که به او حمله مي  اگر که گيردمي ياد شتباهي  از خود دفاع نکند، مرتکب کار  کنددر مقابل ک ست  شده ا   ا

 (.232: 1831 نژاد،نوابي)

 

 . تعلیم و تربیت در عصر جدید15. 4

ما اساات. بعد از گذشاات   وپرورشجديدنبودن نحوۀ آموزش ،ديدرود مشااکل اصاالي عصاار جتصااور مي

ست.        های متمادی تحول آنقرن شي و نحوۀ تربيت کودک و نوجوان به وجود نيامده ا ستم آموز سي چناني در 

شديدی به       ستگي  صر تکنولو ی مدرن بايد همراه با تکنولو ی پيش برويم امروزه کودک و نوجوان واب در ع

ح را  های آموزشي و تربيتي  صحي  اين اوصاف بايد برنامه  با ،های روز دنيا پيداکرده است اينترنت و تکنولو ی

ضه کرد تا آن   های آموزنده و فيلمای، کليپهای رايانهها و بازیدر قالب برنامه سل جديد عر ها های کوتاه به ن

الم را از طريق امکانات جديد  ها است، با دين و معنويت آشنا شوند و تربيت س    چه مورد عالقۀ آناز طريق آن

سريع  ص ها ميخانواده کند.تر به تربيت کودک و نوجوان کمک ميفراگيرند. اين راه خيلي  ر  توانند همگا  با ع

ست   شده با آموزش جديد فرزنداني تربيت سالمي و بااخالق و در کار به جامعه تحويل دهند و مدارس  های ا

ديني  برنامه به تربيت    صاااورت تراتر، فيلم کوتاه و کالس فوق   موزشاااي به های آ توانند با ارائۀ برنامه     نيز مي

 کودکان و نوجوانان کمک کنند.

 در عصر تکنولوژی . رسالت ادبیات کودک و نوجوان16. 4

ها ياری  ها و نثرهای مصااور به بچهتواند در کسااوت داسااتانادبيات کودک و نوجوان در عصاار جديد مي

 ی نو از تربيت صااحيح بهره برگيرند. ناگفته نماند که بايد نخساات نحوۀ اسااتفادۀ  دهد که از طريق تکنولومي

 ها آموخت. را به بچه صحيح از تکنولو ی و اينترنت

 . راهکارهای آموزشی در عصر جدید17. 4

آيد راهکارهای ذيل برای آموزش مسايل ديني و ايجاد احساس معنويت در کودکان و نوجوانان  به نظر مي  

 اشد:مفيد ب

 های آموزشي و تربيتي مخصوص تلفن همراه و رايانه.ساخت برنامه -

 های تلويزيوني و سينمايي مربوط به مسائل ديني و تربيتي.پخش برنامه -
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 های راديويي مختص کودک و نوجوان.کانال -

 ايجاد سينماها و سمينارهای مختص کودک و نوجوان. -

 با تکنولو ی عصر جديد.ای و تصويری همگا  آموزش رايانه ايجاد سيستم -

 های آموزش کودک و نوجوان.ساختن پکيج -

 افزارهای ادبيات کودک و نوجوان.ساختن نر  -

 

 گیرینتیجه. 5

هاسات. دوا  و اعتبار هر ملت مرهون ادبيات و آثار ادبي   ادبيات ترجمان احسااساات، عقايد و افکار ملت  

سات، عواطف و تمايالت رو       سا ست. اح سندگان آن قو  ا ست.      نوي شر همراه ا ستي همواره با ب حي و هنردو

ادبيات پيوند ناگسستني با اين عناصر فطری دارد و هدف آن سعادت و خوشبختي آدمي است. اين سعادت و        

و تربيت بايد از خردسااالي انجا  پذيرد. پس کودک و  پذير اسااتخوشاابختي در سااايۀ تربيت صااحيح امکان

 رد.خردسال به نوع خاصي از ادبيات نياز دا

ترين اصولي است که پيشرفت کشور      داد، يکي از مهم اين امر که چگونه بايد نسل جديد را آموزش ديني 

سلي       سؤوالن مملکتي بايد برای پرورش ن ست. م سته ا ض و مؤمن به ارزش مانيباابه آن واب ايل  ها و عامل به ف

شود که   ديني وقتي حاصل مي  تيترب رايزفراهم کنند؛  های تربيتي سالم و اصولي  اخالقي و احکا  الهي، برنامه

 مطابق دستورهای ديني در زندگي انسان رفتار شود.

گرايي و خدامحوری در دسااتور تفکر و عمل  آوری مدرن اساات، دورۀ جديدی از دينکه عصاار فن اکنون

ست. اکثر علمای تعليم و تربيت عقيده دارند که بايد کودکان و نوجوانان را به    «داگونگيخ» سوی قرارگرفته ا

سازمان     ست همۀ نهادها و  سيما و   های مرتبط، خانوادهخانهها و وزارتسوق داد. الز  ا صداو ها، مطبوعات و 

ستا برنامه غيره هماهنگ با آموزش ريزی و حرکت کنند و نبايد در تحقق تربيت ديني افراد،  وپرورش در اين را

 ر داشت.ناديده گرفت و از نظر دو هيچ عاملي را هرچند کوچک

شکل مي   تربيت ديني به دا  توان تربيت را از آموزش و تعليم جگيرد. بر اين پايه نميصورت آموزش ديني 

هد و دها را تحت تأثير قرار ميها و گرايشکرد. تربيت ديني فرآيندی اساات که ابتدا شااناخت، سااپس نگرش

ن تعليم و تربيت ديني است. همان چيزی که  دهد. مقصود از تربيت ديني، هماگاه خود را در رفتار نشان ميآن

 کنيم.نيز ياد مي «وپرورشآموزش»عنوان ما از آن به

يجاد  ا، روش شرطي ، روش الگوپذيری، روش معرفتي، های تربيتي؛ عبارت است از محبت ترين روشمهم
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 روش تکرار و مداومت. و روش اقتدار، روش تلقين، های غيرمستقيمرغبت و جاذبه

ر  توان در موارد زيها را ميترين آنگذارند که مهميطي از جهات گوناگوني بر رفتار فرد تأثير مي    عوامل مح 

آموزش   -3الگودهي  -8دهي به رفتار شکل و جهت  -2تأثير بر رشد و شکوفايي استعدادها    -1خالصه کرد:  

 .ها و قوانين اجتماعيارزش ورسو ،انتقال آداب -2های اخالقي انتقال ارزش -۵

اند از: خانواده و محيط خانواده، مدرسااه و ها عبارتدر تربيت ديني عوامل متعددی نقش دارند که اهم آن

 راديو و تلويزيون. ها،اجتماع و تأثير محيطي آن، مطبوعات و رسانه محيط مدرسه،

ه جامعه  نامند. زماني کشااناسااي را اخالق يا علم اخالق مي بررسااي رفتار و کردار آدمي در حوزۀ ارزش

کند، بيشااتر مرد  در جامعه بر اساااس آن، نظم اخالقي  ضااوابط و مقرراتي را قبول کرده و آن را تشااويق مي

يص  شود که راه تشخها از موقعي شروع ميتوان گفت که تربيت بچهکنند. ميگذاری ميزندگي خويش را پايه

استه شود تا خود را با اين استانداردها تطبيق     ها خوآموزش داده شود و از آن  هاآنرفتار صحيح از ناصحيح به   

 دهند.

بيت  شماری که بر ترشود. در بين عوامل بيوسيلۀ محيط تعيين ميرشد اخالقي کودک تا حدود زيادی به  

  ،ساااالنخانواده، گروه هم گذارد، اين عوامل از اهميت بيشااتری برخوردار هسااتند: اخالقي کودکان تأثير مي

 يت.مدرسه، هوش و جنس

شکاالت و موانع زيادی وجود دارد؛ از جملۀ آن  برای کودکان ها: و نوجوانان در يادگيری مفاهيم اخالقي، ا

شکاالت و موانع در زمينۀ ذهني و هوشي کودک،   های اجتماعي، در ارزش رييتغ در وپرورش،در نوع آموزش ا

ست      های مختلف، دردر درک متفاوت در موقعيت های اخالقي متفاوت،نظا  شارهای اجتماعي ا تعارض با ف

 آيند.های يادگيری مفاهيم اخالقي به شمار ميصورت جداگانه از دشواریکه هرکدا  به

های متمادی  اساات. بعد از گذشاات قرن وپرورشجديد نبودن نحوۀ آموزش ،مشااکل اصاالي عصاار جديد

شاهده نک       تحول آن شي و نحوۀ تربيت کودک و نوجوان م ستم آموز سي صر تکنولو ی   ردهچناني در  ايم. در ع

های خود چهرا به ب مدرن بايد همراه با تکنولو ی پيش برويم و ابتدا فرهنگ اسااتفاده از تکنولو ی و اينترنت 

بازی  های آموزشاااي و تربيتي خود را در قالب برنامه      آموزش دهيم و برنامه   يانه   ها و  های   ای، کليپ های را

سل جدي آموزنده و فيلم شنا   ها از راه موردعالقۀ آندمان عرضه کنيم تا آن های کوتاه به ن ها با دين و معنويت آ

ه ب رسااد اين روش خيلي سااريعها داده شااود، به نظر ميشااوند و تربيت سااالم از طريق امکانات جديد به آن

ا شاااده ب گا  با عصااار جديد فرزنداني تربيت      توانند هم ها مي خانواده  کند. تربيت کودکان و نوجوان کمک مي   
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های  کار به جامعه تحويل دهند و مدارس نيز قادرند با طرح برنامههای اسااالمي و بااخالق و درساات آموزش

 برنامه به تربيت ديني کودکان و نوجوانان ياری رسانند.صورت تراتر، فيلم کوتاه و کالس فوقآموزشي به

های مصور، مَثَل، شعرهای زيبا و   و نثر تواند در کسوت داستان  ادبيات کودک و نوجوان در عصر جديد مي 

 تصويری، نقش مهمي در رشد معنويت کودک و نوجوان ايفا کند.
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 تجلی خدا در تشبیهات شعر نوجوان
 

  1علی مرادی

 2غالمحسین فارسی  

 چکیده

ترين موضوعات ادبيات و به تبع آن، ادبيات کودک و نوجوان، به ويژه خداوند از اصلي

ای است که در آن نوجوان به آغاز رشد تفکر انتزاعي در کشور ماست. نوجواني نيز دوره

چه را دربارۀ هستي و پيرامون خود از جمله خداوند، آموخته است، نکند آرسد و سعي ميمي

به هم ربط دهد و به نظا  اعتقادی ويژۀ خود برسد. شعر، بستر مناسبي است تا با کمک صور 

تر بگيرد و برای کودک و ای عينيچون خداوند، جنبهخيال جاری در آن، مفاهيم انتزاعي هم

 و قدرتمندترين« تشبيه»و  شعری ترين عنصرمحوری ،«خيال»تر شود. نوجوان ملموس

شعرهای توحيدی  کاررفته درتشبيهات به سير بررسي است. پردازیخيال ابزار ترينشايع

های ارزشمندی را در اختيار ما بگذارد. در پژوهش حاضر با تواند يافتهشاعران نوجوان، مي

و مجموعۀ  در اين نزديکي استو خدايي که روش کيفي قياسي شعرهای نوجوان، مجموعۀ 

های توحيدی شاعران موفق کودک و نوجوان را که هر دو گردآوری سروده های آسمانپنجره

ب و ها با مخاطکارگيری و ميزان تناسب آناست، انتخاب کرده و انواع تشبيهات، فراواني به

اشعار ميزان  دهد، اگرچه در بعضيايم. نتايج نشان ميمحدودۀ خيال او را بررسي کرده

 خواني مناسبي ندارد، بيشترينانگيزی تشبيهات با سطح تفکر انتزاعي نوجوان همخيال

ار طرفين، ، از نظر اعتب«تشبيه مفرد به مقيد»کاررفته از نظر مفرد و مرکب بودن، تشبيهات به

با صفت بيه تش»و از نظر شکل، « بليغ»، از نظر ارکان تشبيه، «تشبيه با دوسويۀ عقلي و حسي»

وده و ها بترين گونهانگيزی از هنریهستند که همۀ اين تشبيهات به لحاظ خيال« تفضيلي

 جهت پرورش تفکر انتزاعي نوجوانان بسيار کارآمد هستند. 
 

 ، خداشناسي، شعر نوجوان تشبيه، انواع تشبيهها: کلیدواژه

 . مقدمه1

ترين خداوند، از اصليوده و هست، مفهو  خداست. برانگيز بيکي از مفاهيمي که همواره برای انسان سؤال

مفهو  خدا در ادبيات کودک به ويژه در کشور ماست. موضوعات ادبيات و به تبع آن، ادبيات کودک و نوجوان، به

منزلۀ گونۀ مهم ادبي نمود پيدا کرده است. ادبيات کودکان از آن رو دارای اهميت فراوان است که بسياری از 

                                                           
 کارشناسي ارشد ادبيات کودک دانشگاه پيا  نور تفت.   -1

 alimoradi5809@gmail.comايميل: 

 و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه فرهنگيان اصفهان.کارشناس ارشد زبان   -2
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دانند؛ زيرا کودکان برای فالسفه، دورۀ کودکي را مرحلۀ خطيری در زندگي فرد و جامعه مي انديشمندان و

پذيرش بسياری از افکار، باورها و عادت ها توانايي شگرفي دارند؛ بنابراين خدا نيز به منزلۀ يکي از باورها، در 

و نوجوان ارائه  کودک ربارۀ ادبيات(. تعاريف گوناگوني د18۵: 1831ای مي يابد )رحيميان، ادبيات معنای ويژه

 يا عمد به طور مشخص طرح و چهارچوب با که متني هرگونه»از  است شده است: ادبيات کودک عبارت

 به رمنج اين رابطه و کندمي برقرار ارتباط آن با کودک که صورتي. باشد شده آفريده کودک برای غيرعمد

دک رواني روی کوو تأثيرات خاص روحي شود شناختيبازي لذت پديدآمدن و عواطف احساسات، برانگيختن

عنوان  اين»المعارف فارسي نيز اين عبارت چنين تعريف شده است: در دايره«. بگذارد و سبب شناخت او شود

شود که برای مطالعۀ اطفال و نوجوانان و به منظور سرگرمي و آموزش آنان معموالً به مجموعه آثاری اطالق مي

شعر »است  داستان و افسانه نمايش، شعر، قصه، شامل کودکان، (. ادبيات33: 1833)قزل اياغ، « تفراهم شده اس

 بر تکيه و و قافيه وزن از گيریبهره و کلمات موسيقايي و صوتي وجوه بر تکيه با که است آهنگين کودک سخني

 او غريزۀ بازی و کودک ييو موسيقيا شناسيزيبايي ذوق و تخيل عنصر و معطوف و مضمون زيبايي به سادگي

رسد ای است که در آن نوجوان به آغاز رشد تفکر انتزاعي مينوجواني نيز دوره (.233: 1833)پوالدی، « دهدمي پاسخ

چه را دربارۀ هستي و پيرامون خود، از جمله خداوند آموخته است، به هم ربط دهد و به نظا  اعتقادی کند آنو سعي مي

ای چون خداوند، جنبهبستر مناسبي است تا با کمک صور خيال جاری در آن، مفاهيم انتزاعي هم ويژۀ خود برسد. شعر

 و دترينقدرتمن «تشبيه»و  شعری ترين عنصرمحوری ،«خيال»تر شود. تر بگيرد و برای کودک و نوجوان ملموسعيني

 است. پردازیخيال ابزار ترينشايع

اختن به مفهو  خداوند و شناساندن بهتر خدا به کودکان و نوجوانان از يک با توجه به مطالب يادشده و ضرورت پرد

شعرهای توحيدی شاعران  کاررفته درتشبيهات به سير بررسي طرف و اهميت نقش تشبيه در شعر کودک و نوجوان،

حيدی آن را در شعرهای تو های ارزشمندی را در اختيار ما بگذارد. به اين منظور بايد تشبيه و انواعتواند يافتهنوجوان، مي

( در مقاالت 1811زاده )و شکراهلل (1811(، سيد رضايي )1831چون رحيميان )بررسي کرد. اگرچه افرادی هم

يه اند؛ تا کنون تحقيق مستقلي دربارۀ انواع تشبپژوهشي خود به تجلي خدا در ادبيات کودک و نوجوان پرداخته

 به همين منظور، در اين پژوهش انواع تشبيه را از چهار نظر  در شعر توحيدی نوجوان انجا  نشده است.

ايم. )به اعتبار طرفين، ارکان، شکل و از نظر مفرد، مقيد و مرکب بودن( در اشعار توحيدی نوجوان بررسي کرده

( که هر دو شعر دربارۀ خدا 32های آسمان )پنجرهو وخدايي که در اين نزديکي است شعرهای نوجوان دو مجموعۀ 

های مورد بررسي اين پژوهش را تشکيل نمونه های توحيدی شاعران موفق کودک و نوجوان است،گردآوری سروده

خواني تصاوير و مفاهيم حاصل از زدايي، نوآوری و هماهنگي و همدهند. شايان ذکر است که ميزان آشناييمي
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ها را از موضوع اين پژوهش کنار های زيستي و ادبي آناين تشبيهات با دنيای ذهني نوجوانان و تجربه

گران ديگر به اين کار همت ای باشد. اميد است پژوهشتواند موضوع کار جداگانهايم؛ زيرا خود ميگذاشته

 گمارند. 

 

 . پیشینة پژوهش2

های شعرهای توحيدی نوجوان تا کنون در هيچ پژوهشي به طور مستقل بررسي نشده تجلي خدا در تشبيه

ر تجلي خدا در شع»توان رد پای آن را ديد. چند پژوهش به عنوان بخشي، گاه بسيار کوچک، مياست. تنها در 

هاست که به اين موضوع پرداخته است. اين مقاله را طاهره سيدرضايي و يکي از اين مقاله« کودک و نوجوان

وجوان در شعرهای کودک و نکاررفته اند. بخشي از اين مقاله، به تجلي خدا در تشبيهات بهطاهره حسيني نوشته

اند، وبيش به تجلي خدا در تشبيهات شعرهای کودک و نوجوان پرداختههايي که کمپرداخته است. از ديگر مقاله

 بررسي»نوشتۀ سعيد رحيميان و « مفهو  کودکانه خدا در شعر معاصر ايران و آمريکا» هایتوان به مقالهمي

نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در  های کودک وهای خداشناسي در کتابراه

 بخت اشاره کرد.زاده و فريبا خوشاز سودابه شکراهلل« 1833تا  1832های سال

 . روش پژوهش3
وخدايي که در اين نزديکي پژوهش حاضر که به روش کيفي قياسي است، با نگاهي به شعرهای نوجوان دو مجموعۀ 

های توحيدی شاعران موفق کودک و نوجوان است، انواع تشبيهات، که هر دو گردآوری سروده انهای آسمپنجرهو  است

به اين منظور شعرهای  ها را با مخاطب و محدودۀ خيال او بررسي کرده است.کارگيری و ميزان تناسب آننحوۀ به

ای چنين شعرهای ترجمهايم. همنوجوان اين دو مجموعه را با هم مقايسه و شعرهای مشترک را مشخص کرده

قطعه شعر نوجوان از دو مجموعۀ شعر يادشده باقي ماند که تشبيهات  11۵کنار گذاشته شدند. به اين ترتيب، 

 اند.هبندی و بررسي کردکاررفته در اين اشعار را شناسايي کرده و سپس، براساس انواع تشبيهات، دستهبه

 . تشبیه و انواع آن4

 . تعریف تشبیه1. 4

يه يادآوری همانندی و شباهتي است که از جهتي يا جهاتي ميان دو چيز مختلف وجود دارد تشب

(. 123: 1822(. از محسنات بديع و در اصطالح، مانندکردن چيزی به چيزی است )خانلری، 33: 18۵1)کدکني،

 شفاف ار تصوير يک کهچنان شود،مي مانند ديگر چيز يک به چيز آن يک در که است کال  از ایگونه تشبيه
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 تلويحي ایهمقايس که گيردمي قرار استعاره مقابل در و است صريح مقايسۀ يک اين .بيفزايد آن شدت بر و کند

 نظم در کهن ياربس تصويری ابزار مثابه يک به و تشخيص قابل «مثل»و  «مانند»: وسيلۀ کلمات به تشبيه .است

 .(۵2: 1833سالجقه، )است  متداول نثر و

شبيه،  ست  چيزی کردنماننده ت شروط  چيزی، به ا شد  کذب بر مبتني مانندگي آن کهبر اين م   صدق؛  هن با

  چيز ود آن که اساات اين معنايش مانندکردن گوييممي که همين کهاين توضاايح. حقيقي نه باشااد ادعايي يعني

ستند  هم به شبيه  الظاهرعلي شابهت  هاآن بين و ني ست  م ستيم  ما اين و ني   رقرارب و ادعا را هتشبا  اين که ه

 .(۵1: 1831 شميسا،)کنيم مي

 . انواع تشبیه2. 4

 بهمشبه و مشبه بودنعقلی و حسی اعتبار به تشبیه . انواع1. 2. 4

   محسوس به . محسوس1. 1. 2. 3

 معقول به . محسوس2. 1. 2. 3

   محسوس به . معقول8. 1. 2. 3

 معقول به . معقول3. 1. 2. 3

 

 محسوس به . محسوس1. 1. 2. 4

ست  اموری حسي  از مراد ساوايي،  بينايي، چشايي،  گانۀپنج حواس از يکي به که ا   قابل اييبوي و شنوايي  ب

شند؛  درک شته  عيني وجود کلي طور به يعني با شند  دا سامدترين  و ترينرايج از يکي. با شب  پرب   شعر  در يهاتت

 .(۵3: 183۵ سالجقه،)هستند  حسي تشبيهات کودک،

شانه ليبا توجه به عق سي          بودن مفهو  خداوند ن شعار مورد برر سوس در ا سوس به مح شبيه مح هايي از ت

 يافت نشد.  

 

 معقول به . محسوس2. 1. 2. 4

:  1831شميسا،)نشود  درک خمسه حواس از يکي با که است چيزی هر سنتي بيان علم اصطالح در «عقلي»

ست  اين «عقلي سويه » از منظور .(۵1 شبيه؛  طرفين که ا شبه  ييعن ت شبه  و م   حس قابل ظاهری حواس با بهم

شند؛  شند  عقلي مفهو  يک يعني نبا سامد . با شبيه  گونهاين ب   سنّي  هایوهگر در هاآن انتزاعي ماهيت دليل به هات
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ستان  از قبل ستان  آغاز هایسال  و دب سيار  دب ست؛  اندک ب   وان،نوج شعر  در ويژهبه باالتر، هایسال  در ولي ا

 .(21: 183۵سالجقه، )شويم  روروبه هاآن از تریپيچيده هایساخت با است ممکن گاهي

امح توان با تسهای مورد بررسي ميتر گفتيم، خدا يک مفهو  عقلي است؛ اما در مجموعهگونه که پيشهمان

 از دو مورد تشبيه محسوس به معقول نا  برد:

 ت تشبیهات محسوس به معقول1جدول 

 مصراع ردیف

 (11: های آسمان، کشاورز)پنجرهار بال شاپرک ککيست خاتم 1

 )همان(خال شاپرک وخطشاعر خوش 2

 محسوس به . معقول3. 1. 2. 4

 و است  مشبه  الح توضيح  و تقرير تشبيه  از غرض زيرا است؛  تشبيه  نوع ترينرايج حسي  به عقلي تشبيه 

شبه  اگر سوس  بهم شد،  مح شبه  با سم  ذهن در خوبيبه معقول م سا،    )شود  مي ينتبي و مج .  (28: 1831شمي

 ( آمده است:2ها در جدول )شده در نمونهتشبيهات معقول به محسوس شناسايي

 ت تشبیهات معقول به محسوس2جدول 

 مصراع ردیف

 (13: پورامين ،های آسمان)پنجرهای مثل نوری در دل آيينه 1

 (1۵همان: )زد  حرف قديمي ياران مثل 2

 (12: پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتر است ميميو از نور باران ص 8

 (همان)خدايي که از بوی گل بهتر است  3

 (13: آبادیدولت ،های آسمان)پنجرهوبوی گل نهان است خدا در رنگ ۵

 (21: پارسا ،های آسمان)پنجرهتو رودی از ستاره  2

 )همان(تو آبشار نوری  3

 )همان(نهايت تو راه بي 3

 )همان(عبوری تو نقشۀ  1

 )همان(جواب آن جوانه  11

 )همان(هزار چلچراغي  11

 (82 :پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتو آب  12

 (33 :نژادشعبان ،های آسمان)پنجرهتر از مادر مهربان 18
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 )همان(تر بابا مهربان 13

 )همان( هاتر از آبي/ با تما  ماهيمهربان 1۵

 )همان(ا دو بال پروانه ها / بتر از گلمهربان 12

 )همان(تر از ابری / با گياه، با دانه مهربان 13

 )همان(تر از خورشيد / با گل و زميني تو مهربان 13

 (33: صمصامي ،های آسمان)پنجرهنقاش اين دنيا / تنها خداوند است  11

 (31 :نياقاسم ،های آسمان)پنجرهتراز باباست اوکه بهتر از مادر/ مهربان 21

 (۵1 :کشاورز ،های آسمان)پنجرهبه شکل موج دريايي  21

 )همان( کويری 22

 )همان(کوه  28

 )همان(صحرايي  23

 )همان(رنگ و زيبايي گلي خوش 2۵

 (۵1 :اهلللطف ،های آسمان)پنجرهبارد از ابرها خدايي که مي 22

 (21 :اهلللطف ،های آسمان)پنجرهتو صدای آبشاری  23

 )همان(ها تو دو بال شاپرک 23

 )همان(تو همان گل شکفته  21

 )همان(توهمان دعای صبحي/ که دلي به اشک گفته  81

 )همان(هايي تو همان ترانۀ شاد / به لب پرنده 81

 (28 :مزيناني ،های آسمان)پنجرهوزی تو مي 82

 )همان(های من ای / به روی شانهتوکيستي ؟ پرنده 88

 (22 :مهرپرور ،های آسمان)پنجرهها بز گلرويش س 83

 (31 :نظرآهاری ،های آسمان)پنجرهست جمع ما جمع شمع و پروانه 8۵

 (21: دهقاني ن،های آسما)پنجرهات/ به روی دامن توا  بهانههای اشک بيچو قطره 82

 (38: ملکي ،های آسمان)پنجرهتو آفتاب روشني  83

 (38: ملکي، های آسمان)پنجرهاه توست ای از آتش نگآفتاب ذره 83

 (13: جويباری ،اين نزديکي ست خدايي که در )وبارش باشکوه باراني  81

 )همان(رقص زيبای رودخانه تويي  31
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 معقول به . معقول4. 1. 2. 4

 به معنوی يا غيرمادی امر دو و هستند  انتزاعي و ذهني امور از دو هر به،مشبه  و مشبه  تشبيه،  از نوع اين در

از   باشااد؛ زيرا داشااته وجود نبايد قاعدتاً تشاابيه، از نوع اين .(131: 1811خواه، نيک)شااوند مي مانند ديگرهم

  مگر ،دريافت را مشابه  حال آن کمک به بتوان تا آيددست نمي  به واضحي  و روشن  شبه  وجه «عقلي بهمشبه »

 شميسا،)د باش مشهور صفتي که است الز  عقلي بهشبهم نشود، بيان شبه وجه اگر هم باز و شود ذکر شبه وجه

1831 :23). 

شه »و « دانش دانه»، «اميد»، «امتداد روشن نماز »، «قهر مهربان مادر»  شبه « جان و ري های عقلي  بهبرخي از م

 مورد استفاده در اين نوع تشبيه هستند.

 اند، آمده است:هايي که از تشبيه معقول به معقول بهره برده( مصراع8در جدول )

 ت تشبیهات معقول به معقول3جدول 

 مصراع ردیف

 (13پور: های آسمان، امين)پنجرهاست  مادر مهربان قهر مثل 1

 (13آبادی: های آسمان، دولت)پنجرهتر از خدا نيست تو گفتي مهربان 2

 (21های آسمان، هاشمي: )پنجرهامتداد روشن نماز من 8

 (21های آسمان، پارسا: ه)پنجراميد آن کالغي  3

 (82های آسمان، پوروهاب: )پنجرهتو اميدی  ۵

 (21اهلل: های آسمان، لطف)پنجرههايي تو شروع حرف 2

 )همان(تو رسيدن پرستو  3

 )همان(تو خود خود بهاری  3

 (22های آسمان، مهرپرور: )پنجرهتو سرآغاز نوری  1

 )همان(تو سرانجا  دنيا  11

 )همان(دانه در خاک دانش  11

 (22های آسمان، مهرپرور: )پنجرهای شروع اقاقي  12

 )همان(ای سرآغاز باران  18

 )همان(قبلۀ آبي آب  13

 (33های آسمان، هنرجو: )پنجرهها تويي اميد بچه 1۵
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سير چکاوکان چکيده تو بهترين ترانه 12 سمان، ملکي )پنجرهای ای / که در م : های آ

38) 

 (13ست، عزيزی: )و خدايي که در اين نزديکيي ناشر هرچه خوبي خدا توي 13

)و خدايي که در اين نزديکي های ما مجله اساات/ سااردبير خوب آن تويي  قلب 13

 (13ست، علوی فرد: 

 (۵2ست، پوروهاب: )و خدايي که در اين نزديکيکسي آسماني  11

 (2۵)همان: تو چه هستي جان و ريشه  21

 )همان(پيوند داری/ چون زمين با روح و ريشه با دلم  21

 

 . انواع تشبیه از نظر ارکان2. 2. 4

 توان به انواع زير تقسيم کرد:تشبيه را از نظر ارکان مي

 تشبيه مفصل . 1. 2. 2. 3

 تشبيه مجمل. 2. 2. 2. 3

 تشبيه مؤکد. 8. 2. 2. 3

 تشبيه بليغ. 3. 2. 2. 3

 

 مفصل . تشبیه1. 2. 2. 4

 باشند،  تشبيه  اين نوع حاوی که اشعاری . گويند مفصل  تشبيه  باشد،  شده  ذکر آن در شبه  وجه که هيتشبي  به

آورد  وجود به را الز  تربيت ذهني تواندمي شااعر و ادبيات نا  به ایمقوله با رويارويي نخساات در مراحل

 فت نشد.ای از اين تشبيه ياهای مورد بررسي، نمونه(. در مجموعه32: 1812)پورالخاص، 

 مجمل . تشبیه2. 2. 2. 4

اند  در آن مطرح اساات،... هم تقساايم کرده « بودن يا نبودن وجه شاابه»تشاابيه را از ديدگاه تفاوتي که در 

شبيه  باشد،  نشده  ذکر آن در شبه  وجه که تشبيهي  (. به۵3: 18۵1)کدکني،    :1831شيمسا،   )گويند مجمل مي ت

شعر  مخاطب که ست ا آن در گرو ادبي لذت که دانيم. مي(23 شريک  انگيزبودنخيال و در  شد  آن    اندبتو و با

شف  به شيا  ميان روابط دريافت و ک ست  ا شۀ مخاطب  مجالي برای شاعر  اگر. کند پيدا د  او یورزخيال و اندي

شعر   شد،  گرفته نظر در در عرصۀ  شعر  ادبي لذت با   عرانهشا  شگردهای  اين از يکي. شود مي ترفراوان مطالعۀ 
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 دو بين همانندی ادعای که رودمي موضااوع اين دنبال به خود طريق مخاطب اين به. اساات شاابه حذف وجه

 و دقت با بايد جريان اين باشااد، کودک مخاطب اگر حال. اساات شااده ناشااي چه چيزی از شااي يا پديده

ست  ممکن زيرا شود؛  انجا  فراواني بينيباريک ستي  ارتباط نتواند کودک ا صوير  با در   از. کندرار برق شعر  ت

 و ينتمر و کودک کودک تخيل ذهن در بتواند بايد گسااترده فرهنگي رسااانۀ يک عنوان به شااعر ديگر، سااوی

شف  سوی  به خود تا شود مي فراهم او ذهني تربيت شبه  چرايي ک شبه  و ارتباط م   اين در اًطبيعت که برود بهم

های  شده در نمونههای مجمل شناسايي(. تشبيه3۵: 1812کرد )پورالخاص،  خواهد رشد او خالق تخيل فرآيند

 اين پژوهش به شرح جدول زير است:

 تشبیه مجمل -4جدول 

 مصراع   ردیف

 (13: پورامين ،های آسمان)پنجرهای مثل نوری در دل آيينه 1

 (همان)است  مادر مهربان قهر مثل 2

 (1۵همان: )زد  حرف قديمي ياران مثل 8

 (۵1 :کشاورز ،ای آسمانه)پنجرهبه شکل موج دريايي  3

 (21 ؛اهلللطف ،های آسمان)پنجرهتو خود خود بهاری  ۵

 (21: دهقاني ،های آسمان)پنجرهات/ به روی دامن توا  بهانههای اشک بيچو قطره 2

 )همان(با دلم پيوند داری/ چون زمين با روح و ريشه  3

 

 . تشبیه مؤکد3. 2. 2. 4

ست که در    سازی ا شبيه، تنها  نوعي همانند شبيه،      ذکر نمي« ادات» آن، ميان ارکان ت ست در ت شود. ممکن ا

(. از اين تشبيه   21: 1831شود )شميسا،    ادات تشبيه ذکر نشود که در اين صورت به آن، تشبيه مؤکد گفته مي     

 شده يافت نشد.ای در آثار بررسينمونه

 بلیغ . تشبیه4. 2. 2. 4

(. از ترکيب  21: 1831)شميسا،  دارد نا  بليغ تشبيه تشبيه، ادات نه و ودش ذکر شبه  وجه نه آن در که تشبيهي 

شبيه مجمل » شبيه مؤکد »و « ت ست مي   «ت شبيهي به د شد. همچنين،    ، ت شبه و ادات در آن نيامده با آيد که وجه 

شبيه بليغ نا  دارد. خيال      شبيه، ت سياری برای آن قائل هستند. اين ت شبيه  ساختار  انگيزترينبالغت ب شبيه  در ت  ت

شبه  همانندی ميان ادعای شود؛ زيرا مي يافت بليغ شبه  و م شبيه بليغ يعني    مي خود اعالی حد به به،م سد.. ت ر
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سا؛ زيرا چنان    شبيه عالي و ر شي در کال  و به   ت شبيه يکي از ابزارهای نقا صوي   که گفتيم ت صطالح، ت کردن  ریا

  ماند. بنابراين، با حذف ادات تشبيه و وجه شبه کمک  موی نقاشي بر تابلو ن شعر است و بهتر است که اثر قلم   

سا،          مي شمي سروکار دارد. ) صناعت و کذب  شبيه و در نتيجه، با  :  1831کنيم تا خواننده فراموش کند که با ت

شان مي   111 ضر ن شبيه آگاهي    (. پژوهش حا شاعران نوجوان از ظرفيت فراوان اين نوع ت دهد به لحاظ کمّي 

ها و ميزان  اند، هرچند ارزش ادبي اين نمونهدفعات در شااعرهای خود اسااتفاده کرده هکامل داشااته و از آن ب

 طلبد.  ها بحثي جداگانه و مجالي ديگر ميکاررفته در آننوآوری و خالقيت به

 ت تشبیه بلیغ5جدول 

 مصراع ردیف

 (12: پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتر است و از نور باران صميمي 1

 (همان)بوی گل بهتر است خدايي که از  2

 (13: آبادیدولت ،های آسمان)پنجرهوبوی گل نهان است خدا در رنگ 3

 تر از خدا نيست )همان(تو گفتي مهربان ۵

 (11: کشاورز ،ی آسمانها)پنجرهکار بال شاپرک کيست خاتم 2

 (همان)وخال شاپرک خطشاعر خوش 3

 (21: هاشمي ،نهای آسما)پنجرهامتداد روشن نماز من  3

 (21: پارسا ،های آسمان)پنجرهتو رودی از ستاره  1

 )همان(تو آبشار نوری  11

 )همان(نهايت تو راه بي 11

 )همان(تو نقشۀ عبوری  12

 )همان(جواب آن جوانه  18

 )همان(اميد آن کالغي  13

 )همان(هزار چلچراغي  1۵

 (82 :پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتو آب  12

 )همان(تو اميدی  13

 (33 :نژادشعبان ،های آسمان)پنجرهتر از مادر مهربان 13

 )همان(تر بابا بانمهر 11



     088     تجلی خدا در تشبیهات شعر نوجوان

 )همان(ها تر از آبي / با تما  ماهيمهربان 21

 )همان(ها / با دو بال پروانه تر از گلمهربان 21

 )همان(تر از ابری / با گياه، با دانه مهربان 22

 )همان(تر از خورشيد / با گل و زميني تو مهربان 28

 (33: صمصامي ،های آسمان)پنجرهنقاش اين دنيا / تنها خداوند است  23

 (31 :نياقاسم ،های آسمان)پنجرهتر از باباست اوکه بهتر از مادر/ مهربان 2۵

 (۵1 :کشاورز ،های آسمان)پنجرهکويری  22

 )همان(کوه  23

 )همان(صحرايي  23

 )همان(گلي خوش رنگ و زيبايي  21

 (۵1: اهلللطف ،های آسمان)پنجرهبارد از ابرها خدايي که مي 81

 (21همان،)هايي تو شروع حرف 81

 )همان(تو صدای آبشاری  82

 )همان(تو رسيدن پرستو  88

 )همان(ها تو دو بال شاپرک 83

 )همان(تو همان گل شکفته  8۵

 )همان(ه دلي به اشک گفته تو همان دعای صبحي/ ک 82

 )همان(هايي تو همان ترانۀ شاد / به لب پرنده 83

 (28 :مزيناني ،های آسمان)پنجرهوزی تو مي 83

 )همان(های من ای / به روی شانهتو کيستي ؟ پرنده 81

 (22 :مهرپرور ،های آسمان)پنجرهتو سرآغاز نوری  31

 )همان(تو سرانجا  دنيا  31

 )همان(دانه در خاک  دانش 32

 )همان(ها رويش سبز گل 38

 (31 :نظرآهاری ،های آسمان)پنجرهست جمع ما جمع شمع و پروانه 33

 (33 :هنرجو ،های آسمان)پنجرهها تويي اميد بچه 3۵

 (22 :مهرپرور ،های آسمان)پنجرهای شروع اقاقي  32
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 )همان(ای سرآغاز باران  33

 ()همانقبلۀ آبي آب  33

 (38 :ملکي ،های آسمان)پنجرهای ای / که در مسير چکاوکان چکيدهتو بهترين ترانه 31

 (38: ملکي ،های آسمان)پنجرهتو آفتاب روشني  ۵1

 )همان(ای از آتش نگاه توست آفتاب ذره ۵1

 (3: عزيزی ،ستاين نزديکي خدايي که در )وتويي ناشر هرچه خوبي خدا  ۵2

 (13: جويباری ،ستخدايي که دراين نزديکي )واراني بارش باشکوه ب ۵8

 )همان(رقص زيبای رودخانه تويي  ۵3

 ،سااتاين نزديکي خدايي که در )وهای ما مجله اساات/ سااردبير خوب آن توييقلب ۵۵

 (13: علوی فرد

 (۵2: پوروهاب ،ستاين نزديکي خدايي که در )وکسي آسماني  ۵2

 (28: پوروهاب ،ستخدايي که دراين نزديکي )وتو چه هستي جان و ريشه  ۵3

 

 . انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مرکب بودن3. 2. 4

شبيه  مورد در مهم مباحث از يکي شبيه  «بودن مرکب و مفرد» بحث کالسيک،  آرای در ت ست  ت  در چهآن. ا

  مول،مع طور به که است ديگر چيز به چيز يک همانندپنداری شود،مي دريافت همانندپنداری بحث از اول نظر

 درجۀ  به  را معادله   اين برقراری چه آن ولي اسااات؛ مفرد نيز «شااابه  وجه » ميان،  اين در مفردند و  آن طرفين

 در را ديتفر که است  «مرکب هایهيأت» به «تشبيه  هایسويه » يا« سويه »تبديل  کند،مي وارد تخيل از باالتری

 .بردمي بين از آن

 تاس ديگر« جزءِ چند از هيأتي به جز چند از هيأتي» در همانندپنداری دارد، اهميت کبمر تشبيه در چهآن

 .(23: 1833 سالجقه،)است  «مرکب» همانندپنداری اين از حاصل شبه وجه که

ست و گاهي مي     شه يک چيز يا يک معني ني شبيه همي شبيه طرفين ت ،  تواند يکي از طرفين يا هر دو طرف ت

توان به آيند. بر اين اساس، تشبيه را مي  متعددی باشد که دوشادوش و پيوسته به هم مي    متشکل از اشيا و امور  

تصور و »(. در توضيح اين مطلب بايد افزود، منظور از مفرد، 131: 1811خواه، مفرد و مرکب تقسيم کرد )نيک

تصوير و تصور    »( و مقصود از مقيد  31: 1831)شميسا،   « تصوير يک هيأت يا يک چيز است؛ مثل گل و جا   

)همان(. همچنين، مقصااود از مرکب  « مفردی اساات که مقيد به قيدی باشااد؛ مثل جا  بلورين و لؤلؤ منظو  
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ست » ست ذهني که چند چيز در به  « هيأت منتزع از چند چيز ا صويری ا ن وجودآوردو با زبان امروز، تابلو و ت

 آن نقش داشته باشد )همان(.

 د. تشبیه مفرد به مفر1. 3. 2. 4

 به الز  است که مفرد باشند. در تشبيه مفرد به مفرد، هم مشبه و هم مشبه
 

 ت تشبیه مفرد به مفرد6جدول 

 مصراع ردیف

 (82 :پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتو آب  1

 همان()تو اميدی  2

 (۵1 :کشاورز ،های آسمان)پنجرهبه شکل موج دريايي  8

 )همان(کويری  3

 )همان(کوه  ۵

 )همان(ايي صحر 2

 (28 :مزيناني ،های آسمان)پنجرهوزی تو مي 3

 

 .  تشبیه مقید به مقید2. 3. 2. 4

  يک مقيد»مرکب  و مقيد تفاوت در. باشاد  قيدی به مقيد که اسات  مفردی تشابيه  آن تشابيه،  اين از منظور

  همايي استاد .(31-31: 1838 شميسا،)« است  چيز چند مرکز اما شود؛  داده توضيحاتي  آن دربارۀ که است  چيز

 حکم در که هيافت ترکيب هم با چنان بيشااتر يا کلمه دو که اساات آن مقيد تشاابيه»: گويدمي مقيد تبيين در هم

 .(133: 1833 همايي،)« باشد کلمه يک

 شده تشبيهي از اين نوع ديده نشد.های بررسيدر نمونه

 . تشبیه مفرد به مقید3. 3. 2. 4

تر است؛ به به بايد مقيد باشد. مقيدشدن به معنای توضيح بيشمشبه بايد مفرد و مشبه  در اين نوع از تشبيه، 

شود، آن قيد در حکم کليدی عمل   عبارت ديگر، اگر گرهي در ذهن کودک است که مانع گذر او از مطلبي مي 

اساات برای  تشاابيه مفرد به مقيد بسااتر مناساابي   (. 1۵1: 1811خواه، )نيکشااود گر مشااکل ميکند و بيانمي

های جهان پيرامون. شااااعران نوجوان نيز از اين توانمندی     کردن خداوند در قيدها و صااافات و پديده       متجلي
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 اند. جدول زير گواه بسامد باالی استفاده از اين نوع تشبيه است.خوبي استفاده کردهبه

 ت تشبیه مفرد به مقید7جدول 

 مصراع ردیف

 (13پور: های آسمان، امين)پنجرهای مثل نوری در دل آيينه 1

 )همان(است  مادر مهربان قهر مثل 2

 (1۵)همان: زد  حرف قديمي ياران مثل 8

 (12های آسمان، پوروهاب: )پنجرهتر است و از نور باران صميمي 3

 )همان(خدايي که از بوی گل بهتر است  ۵

 (13ی: آبادهای آسمان، دولت)پنجرهخدا در رنگ و بوی گل نهان است  2

 )همان(تر از خدا نيست تو گفتي مهربان 3

 (11های آسمان، کشاورز: )پنجره کار بال شاپرککيست خاتم 3

 )همان(وخال شاپرک خطشاعر خوش 1

 (21های آسمان، هاشمي: )پنجرهامتداد روشن نماز من  11

 (21های آسمان، پارسا: )پنجرهتو رودی از ستاره  11

 )همان(ی تو آبشار نور 12

 )همان(نهايت تو راه بي 18

 )همان(تو نقشۀ عبوری  13

 )همان(جواب آن جوانه  1۵

   )همان(اميد آن کالغي  12

 )همان(هزار چلچراغي  13

 (33نژاد: های آسمانۀ شعبان)پنجرهتر از مادر مهربان 13

 )همان(تر بابا بانمهر 11

 (33های آسمان، صمصامي: پنجره)نقاش اين دنيا / تنها خداوند است  21

 (31 نيا:های آسمان، قاسم)پنجرهتر از باباست اوکه بهتر از مادر/ مهربان 21

 (۵1های آسمان، کشاورز: )پنجرهرنگ و زيبايي گلي خوش 22

 (۵1اهلل: های آسمان، لطف)پنجرهبارد از ابرها خدايي که مي 28

 (21اهلل: ان، لطفهای آسم)پنجرههايي تو شروع حرف 23
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 )همان(تو صدای آبشاری  22

 )همان(  تو رسيدن پرستو  22

 )همان(تو خود خود بهاری  23

 )همان(ها تو دو بال شاپرک 23

 )همان(تو همان گل شکفته  21

 )همان(توهمان دعای صبحي/ که دلي به اشک گفته  81

 )همان( هايي تو همان ترانۀ شاد / به لب پرنده 81

  )همان(های من ای / به روی شانهتوکيستي ؟ پرنده 82

 (22های آسمان، مهرپرور: )پنجرهتو سرآغاز نوری  88

 )همان( تو سرانجا  دنيا  83

 )همان(دانش دانه در خاک  8۵

 )همان(ها رويش سبز گل 82

 (22های آسمان، مهرپرور: )پنجرهای شروع اقاقي  83

 ()همانای سرآغاز باران  83

 )همان(قبلۀ آبي آب  81

 (38های آسمان، ملکي: )پنجرهتو آفتاب روشني  31

 )همان(ای از آتش نگاه توست آفتاب ذره 31

ساات، عزيزی: )و خدايي که در اين نزديکيتويي ناشاار هرچه خوبي خدا  32

3) 

 (13ست، جويباری: )و خدايي که در اين نزديکيبارش باشکوه باراني  38

 . تشبیه مقید به مفرد4 .3. 2. 4

ه مقيد  شود و همانند تشبيه مفرد ببه، مفرد آورده ميدر اين مورد از تشبيه، مشبه مقيد به قيدی شده و مشبه

ضافه   شبيه مقيد   1۵1: 1811خواه، کند. )نيکشده، مشبه را همراهي مي  است، با اين تفاوت که اين بار قيد ا (. ت

 (.133: 1833با هم ترکيب يافته که در حکم يک کلمه باشد )همايي،  آن است که دو کلمه يا بيشتر چنان

 ای از اين تشبيه برنخوردند.شده به نمونهنگارندگان اين پژوهش در آثار بررسي

 . تشبیه مفرد به مرکب5. 3. 2. 4

 های اين نوع تشبيه اشاره دارد:جدول زير به نمونه
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 تشبیه مفرد به مرکب -8جدول 

 (33 :نژادشعبان ،های آسمان)پنجره هاآبي / با تما  ماهي تر ازمهربان 1

 )همان(ها / با دو بال پروانه تر از گلمهربان 2

 )همان(تر از ابری / با گياه، با دانه مهربان 8

 )همان(تر از خورشيد / با گل و زميني تو مهربان 3

 (31 :ریآها نظر ،های آسمان)پنجرهست جمع ما جمع شمع و پروانه ۵

:  دهقاني ،های آساامان)پنجرهات/ به روی دامن توا  بهانههای اشااک بيچوقطره 2

21) 

سير چکاوکان چکيده تو بهترين ترانه 3 سمان )پنجرهای ای / که در م : يملک ،های آ

38) 

 (13: جويباری ،ستاين نزديکي خدايي که در )و رقص زيبای رودخانه تويي 3

 (28: پوروهاب، ستاين نزديکي خدايي که در )ويشه تو چه هستي جان و ر 1

 )همان(با دلم پيوند داری/ چون زمين با روح و ريشه  11

 

 . تشبیه مقید به مرکب6. 3. 2. 4

 . تشبیه مرکب به مفرد7. 3. 2. 4

 . تشبیه مرکب به مقید8. 3. 2. 4

 . تشبیه مرکب به مرکب9. 3. 2. 4

ث،  نشدن بح شده يافت نشد، به جهت طوالني  ای در آثار بررسي فوق نمونهجا که از چهار نوع تشبيه  از آن

 کنيم.ها خودداری مياز آوردن تعاريف آن

 . انواع تشبیه از نظر شکل4. 2. 4

 . تشبیه ملفوف1. 4. 2. 4

شبه  چند شبه  سپس،  و شود  ذکر جداگانه( تا دو حداقل) م   شود  گفته جداگانه ترتيب، به کدا  هر هایبهم

 .(111: 1831 ميسا،ش)

 . تشبیه مفروق2. 4. 2. 4

 .(همان)است  همراه خود بهمشبه با مشبه هر اما داريم؛ بهمشبه و مشبه چند هم جااين در
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 . تشبیه تسویه3. 4. 2. 4

  مساوی  و يکسان ( شبه  وجه) حکمي لحاظ به را مشبه  چند آن يعني بياورند؛ بهمشبه  يک مشبه  چند برای

 .(121: 1831 ميسا،ش) گيرند نظر در

 . تشبیه جمع4. 4. 2. 4

. از نظر شااکل اولين  (همان)آورند مي بهمشاابه چند مشاابه، يک برای يعني اساات؛ تسااويه تشاابيه عکس

شبيه  شبيه جمع است که نمونه      هايي که در نمونهت های آن در جدول زير  های مورد بررسي يافت شده است، ت

 آيد:   مي

 ت تشبیه جمع9جدول 
 مصراع فردی

 (13: پورامين ،های آسمان)پنجرهاست  مادر مهربان قهر مثل 1

 (13: جويباری ،ستاين نزديکي خدايي که در )وبارش باشکوه باراني  2

 )همان(رقص زيبای رودخانه تويي  8

 (28: پوروهاب ،ستاين نزديکي خدايي که در )وتو چه هستي جان و ريشه  3

 )همان(ون زمين با روح و ريشه بادلم پيوند داری/ چ ۵

 

 . تشبیه معکوس5. 4. 2. 4

 در را بهشبه م يعني کند؛ عوض را مشبه  و بهمشبه  جای سپس  و کند تشبيه  بهيمشبه  به را مشبهي  نخست 

شبه  حکم شبه  و م شبه  حکم در را م شخيص  گونهاين در .گيرند بهم  همان:)شود   ذکر شبه  وجه حتماً بايد ت

121) 

 تشبیه مضمر .6. 4. 2. 4

  مقصاود  ليو نيساتيم؛  مواجه تشابيهي  سااختار  با ظاهراً که معني به اين پنهان؛ تشابيه  يعني مضامر  تشابيه 

ترين  . از هنری(122 همان:)اساات   جملۀ تشاابيهي  به تأويل قابل جمله حال هر به و اساات  تشاابيه  گوينده

ي که در رغم ظرفيت بااليتشبيه عليهای تشبيه، تشبيه مضمر است. پژوهش حاضر نشان مي دهد که اين   گونه

 ويژه برای نوجوانان دارد، مغفول مانده است.های هنری بهخلق تشبيه
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 ت تشبیه مضمر11جدول 

 مصراع ردیف

 (31های آسمان، نظر آهاری: )پنجرهست جمع ما جمع شمع و پروانه 1

 (33های آسمان، هنرجو: )پنجرهها تويي اميد بچه 2
 

 شبیه مشروط.  ت7. 4. 2. 4

شبه  بين شباهت  شبه  و م ست  شرطي  در گرو آن بهم س  اگر معموالً شرط  ادات. کنندمي ذکر را آن که ا   تا

 (128: 1831 شميسا،)

 

 . تشبیه تفضیل8. 4. 2. 4

شبيه  ضيل،  در ت شبه  تف شبيه  چيزی به را م شبه  کرده، عدول گفتۀ خود از سپس،  و کنند ت شبه  ار م   بهبر م

 .(123 همان:) نهند ترجيح

 ت تشبیه تفضیل11جدول 

 مصراع ردیف

 (21: پارسا ،های آسمان)پنجرههزار چلچراغي  1

 (82 :پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتو آب  2

 )همان(تو اميدی  8

 (38: ملکي ،های آسمان)پنجرهای از آتش نگاه توست آفتاب ذره 3

 

 . تشبیه با صفت تفضیلی9. 4. 2. 4

(. تشبيه تفضيل و تشبيه با صفت تفضيلي       ۵3: 1831ضيلي هم ممکن است )شميسا،     تشبيه گاه با صفت تف  

 شده هستند:های بررسيهای پرکاربرد تشبيهات از نظر شکل، در مجموعهاز گونه
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 ت تشبیه با صفت تفضیلی12جدول 

 مصراع ردیف

 (12: پوروهاب ،های آسمان)پنجرهتر است و از نور باران صميمي 1

 همان()از بوی گل بهتر است خدايي که  2

 (13: آبادیدولت ،های آسمان)پنجرهخدا در رنگ و بوی گل نهان است  8

 )همان(تر از خدا نيست تو گفتي مهربان 3

 (33 :نژادشعبان ،های آسمان)پنجرهتر از مادر مهربان ۵

 )همان(تر بابا مهربان 2

 )همان(ها تر از آبي / با تما  ماهيمهربان 3

 )همان(ها / با دو بال پروانه تر از گلمهربان 3

 )همان(تر از ابری / با گياه، با دانه مهربان 1

 )همان(تر از خورشيد / با گل و زميني تو مهربان 11

 (31 :نياقاسم، های آسمان)پنجرهتر از باباست اوکه بهتر از مادر/ مهربان 11

سير تو بهترين ترانه 12 سما )پنجرهای چکاوکان چکيده ای / که در م  ،نهای آ

 (38: ملکي

 

 نگری هم. با5

بندی شده را براساس چهار دستهکاررفته در آثار بررسيتوان فراواني انواع تشبيهات بههم نگری ميدر يک با

( 18) دولدر ج« از نظر شکل»و « از نظر مفرد، مقيد و مرکب بودن»، «از نظر ارکان»، «به اعتبار طرفين تشبيه»

 مشاهده کرد:
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 ت فراوانی تشبیهات13جدول 

 فراوانی نوع تشبیه ردیف

 ااااااااا محسوس به محسوس 1

 2 معقول به محسوس 2

 31 محسوس به معقول 8

 21 معقول به معقول 3

 ااااااااا تشبيه مفصل ۵

 3 تشبيه مجمل 2

 ااااااااا تشبيه مؤکد 3

 ۵3 تشبيه بليغ 3

 3 ه مفردتشبيه مفرد ب 1

 ااااااااا تشبيه مقيد به مقيد 11

 38 تشبيه مفرد به مقيد 11

 11 تشبيه مقيد به مفرد 12

 ااااااااا تشبيه مفرد به مرکب 18

 ااااااااا تشبيه مقيد به مرکب 13

 ااااااااا تشبيه مرکب به مفرد 1۵

 ااااااااا تشبيه مرکب به مقيد 12

 ااااااااا تشبيه مرکب به مرکب 13

 ااااااااا تشبيه ملفوف 13

 ااااااااا تشبيه مفروق 11

 ااااااااا تشبيه تسويه 21

 ۵ تشبيه جمع 21

 ااااااااا تشبيه معکوس 22

 2 تشبيه مضمر 28

 ااااااااا تشبيه مشروط 23

 3 تشبيه تفضيل 2۵

 12 تشبيه با صفت تفضيلي 22
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شان مي   سي جدول ن شبيه اثری در نمونه نو 13دهد، در حالي که از برر شبيه بليغ بيش  ع ت ست، ت ترين  ها ني

 کارگرفته توسط شاعران نوجوان است.  نوع تشبيه به

 

 . بحث و بررسی6

( 31: 1832ترين بيان شايد بتوان گفت هدف ادبيات کودک، ايجاد ارتباط با کودک است )خسرونژاد، در کلي

شعر »کند: ، شعر را چنين تعريف ميموسيقي شعرکتاب  در شفيعي کدکنيهای ارتباط است. و شعر يکي از راه

دهد دهد و در حقيقت، گويندۀ شعر، با شعر خود عملي در زبان انجا  ميای است که در زبان روی ميحادثه

: 1811)به نقل از روزنه، « کندکه خواننده، ميان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی... تمايزی احساس مي

ا برد )همان(. تخيل رهايي، سخن را از حد گفتار عادی فراتر مين، شاعر با مددگيری از قابليت(. بنابراي22

(. شايد بتوان گفت ۵۵: 1833اند )سالجقه، گيری شعر يا پيوستن زبان به ادبيات دانستهترين عامل شکلمهم

يه يکي از چهار مبحث اصلي در زبان است )همان(. تشب« تخيل»وتصرف اولين مرحله از دخل« همانندپنداری»

توان قدمايي است و در اين بين، بارزترين صنايع در شعر تشبيه و استعاره است و کمتر شعری را مي« بيان»علم 

سرگذاشتن (. از طرفي، اولين حرکت هنرمندانه برای پشت31: 1831يافت که از اين دو خالي باشد )کيانوش، 

ها، تشبيه يا همانندپنداری گونه بين پديدههای خيالت برقراری موازنهدنيای واقعي و ورود به عالم خيال جه

های مختلف تشبيه، ميزان درجه و ارزش هنری (. نکتۀ قابل تأمل در مورد گونه113: 1811است )نجفي، 

به شويم که معموالً وجه شهاست. از نظر ارکان تشبيه اگر در ساختار جمالت تشبيهي دقت کنيم، متوجه ميآن

ورزی های تخيل و خيالکنند؛ زيرا کال  ادبي بايد مخيل باشد و اگر وجه شبه را ذکر کنند، از مايهرا ذکر نمي

(. از نظر تروری ادبيات، تشبيه مجمل از مفصل بهتر است )همان( و در 21: 1831شود )شميسا، کاسته مي

ه شبه کمک رسا... با حذف ادات تشبيه و وجرسيم. تشبيه بليغ؛ يعني تشبيه عالي و نهايت، به تشبيه بليغ مي

 کنيم تا خواننده فراموش کند که با تشبيه و در نتيجه، با صناعت و کذب سروکار دارد )همان(.مي

، ۵3اند و تشبيه بليغ با فراواني دهد که شاعران از اين نکته غافل نبودههای اين پژوهش نيز نشان ميبررسي

ويۀ رسد که تشبيهات به دو سعتبار طرفين نيز ذکر اين نکته ضروری به نظر ميگواه اين مدعا است. از نظر ا

اب در کت پروين سالجقهانگيزی را در خود دارند. مراتب باالتری از خيال« عقلي و حسي»و دو سويۀ « عقلي»

رجۀ ر دعقلي از نظر درجۀ کاربرد تخيل د -به طور کلي، همانندپنداری حسي»معتقد است:  از اين باغ شرقي

قرار دارد؛ زيرا که يک سويه از دو سويۀ مهم اين معادلۀ خيالي، « حسي»های باالتری از همانندپنداری با سويه
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تر تخيلي تر ووجودی غيرديداری و غيرحسي يا انتزاعي است. به همين دليل از نظر ساختاری، تصويری پيچيده

ها در شعر کودک... بسيار اندک است؛ ولي در يت انتزاعي آنها به دليل ماهگونه تشبيهکند. بسامد اينارائه مي

رو شويم ها روبهتری از آنهای پيچيدهويژه در شعر نوجوان، گاهي ممکن است با ساختهای باالتر بهسال

« معقول به معقول»و « معقول به محسوس»، «محسوس به معقول»نمونۀ تشبيه  28(. 21: 1833)سالجقه، 

های اين نوع تشبيه است. از نظر شکل نيز اگر به ارزش گفته و توجه شاعران به ظرفيت دهندۀ هميننشان

يوۀ توان گفت که تشبيه نهان )مضمر( با توجه به شغيرمستقيم گويي در فرآيندهای هنری دقت داشته باشيم، مي

ه گويي ای است کبه گونه غيرصريح بيان، بار اصلي ابها  هنری را در کال  به عهده دارد. تشبيه پنهان در کال 

( و 111: 1811شاعر يا گوينده قصد تشبيه نداشته و برحسب اتفاق چنين چيزی درست شده است )نجفي، 

ناسانه شها، منجر به نوعي کشف و شهود زيباييزدن در آنخبریيا خود را به بي« خبری از تشبيهبي»همين 

رغم اهميت و درجۀ دهد که تشبيه مضمر عليش نشان مي(؛ اما بررسي اين پژوه22: 1833شود )سالجقه، مي

جز دو مورد، اثری از اين تشبيه هنری در آثار مذکور نيست و شاعران شناختي بااليش مغفول مانده و بهزيبايي

 اند.بهره برده« تشبيه با صفت تفضيلي»های بيشتر از ظرفيت« شکل»از نظر 

مورد  38با « مفرد به مقيد»گر اين نکته است که تشبيه نها بياواني نمونهبودن نيز فرااز نظر مفرد، مقيد و مرکب

توان گفت شاعران با پرداختن به قيدها و در رهگذر ترکيبات قيدی تالش بيشترين بسامد را دارا است. مي

 تری از خداوند را در ذهن نوجوانان خلق کنند.اند تا تصاوير قابل درککرده

 

 گیری. نتیجه7

ها را درک کنيم. کنيم تا آنگذشتۀ خود مقايسه ميهای های جديد را با دانستهعموالً مجهوالت و پديدهما م

برانگيز بوده و هست، مفهو  خدا است. انسان (. يکي از مفاهيمي که همواره برای انسان سؤال12: 1811)ياب، 

(. 182: 1811زاده، کشاند )شکراهللميفطرتاً به دنبال خداست و همين ميل فطری او را به سوی خداشناسي 

خداجويي و ميل به پرستش در نهاد کودک و نوجوان نيز هست. انسان به طور طبيعي در اين دوره متمايل به 

جوی خداست واش، همواره در جستخداست. به دنبال همين موضوع، کودک بر حسب ويژگي فطری

های خداشناسي به کودک اهميت بسياری دارد. يکي از ه(. چگونگي انتقال خدا و را183: 1831)رحيميان، 

اهداف ادبيات کودک... بيان مسائل ديني و مذهبي است که درصد بااليي از اين اشعار را به خود اختصاص 

(. 18۵: 1831داده است. مفهو  خدا در ادبيات کودک به منزلۀ گونۀ مهم ادبي نمود پيدا کرده است )رحيميان، 
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ويژه مذهب يکي از محورهای اساسي فکر و انديشه در جهت اعتقاد به باورهای ايدئولو يک و بهت»در اين بين، 

(. بر همين 821: 183۵گيری انديشۀ خاص در شعر کودک و نوجوان در کشور ماست )سالجقه، در شکل

از  یاساس، بخش مهمي از شعر کودک سعي دارد خداوند را به کودک بشناساند و برای اين شناخت تصوير

شناسانه يهای زيباياساس آن، ذهنيتي از خداوند به دست آورد. شعر به دليل ويژگيکند تا کودک براو ترسيم مي

تواند نقش مؤثری در آموزش مفهو  خدا به کودک داشته مانند موسيقي و صور خيال و بار عاطفي زياد مي

ه عنوان يکي از بارزترين صنايع در شعر يک محمل (. برای اين منظور، تشبيه ب131: 1811زاده، باشد )شکراهلل

کارگيری انواع تشبيه همواره تالش بسيار مناسب است. شاعران نوجوان نيز با آگاهي از اين موضوع و با به

 تر کنند. شدنيتر و درکاند تا ذهنيت مخاطبان را از خداوند ملموسکرده

تشبيه  ،«بليغ»دهد که به ترتيب، تشبيه کشور نشان ميشعر با موضوع خداوند از شاعران مطرح  11۵بررسي 

از « ليبا صفت تفضي»و تشبيه « معقول به معقول»، تشبيه «معقول به محسوس»، تشبيه «مفرد به مقيد»

توان نتيجه های تشبيه در اشعار توحيدی هستند. با نگاهي به انواع اين تشبيهات پرکاربرد ميپرکاربردترين گونه

های تشبيه جهت خلق تصاوير انتزاعي اند، الاقل به لحاظ کمّي، از ظرفيتان نوجوان توانستهگرفت که شاعر

 مناسب با دوران نوجواني بهرۀ الز  را ببرند. 

خواني اين زدايي، نوآوری و هماهنگي و همنکتۀ پاياني و مهم ديگر، بحث کيفيت اين تشبيهات، ميزان آشنايي

هاست که از موضوع اين پژوهش خارج بوده و های زيستي و ادبي آنو تجربهتصاوير با دنيای ذهني نوجوان 

 گران ديگر به اين کار همت گمارند.ای باشد. اميد است که پژوهشتواند موضوع کار جداگانهمي
 

 نامهکتاب  

شکراله. )  .1 شکر کودک و نوجوان.      1812پورالخالص،  شبيه در  سير ت سبک (.  سي     مجلۀ  سي نظم و نثر فار (،  21) ،شنا

 .81ا۵۵

 . چاپ دو . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.بنيادهای ادبيات کودک(. 1833پوالدی، کمال. ) .2

 . چاپ دو . تهران: نشر مرکز.معصوميت و تجربه(. 1838خسرونژاد، مرتضي. ) .8

 .188ا121(، 3، )سفۀ دينفل مجلۀ(. مفهو  کودکانۀ خدا در شعر معاصر ايران و آمريکا. 1831رحيميان، سعيد. ) .3

 های اسالمي صدا و سيما.. چاپ دو . قم: مرکز پژوهشو خدايي که در اين نزديکي ست(. 1811سقالطوني، مريم. ) .۵

 . چاپ دو . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.از اين باغ شرقي(. 1833سالجقه، پروين. ) .2

 .31ا33(، 31، )مجلۀ کتاب ماه کودک و نوجوانکودک و نوجوان. (. تجلي خدا در شعر 1811سيدرضايي، طاهره. ) .3

 . تهران: نيل.صور خيال در شعر فارسي(. 18۵1شفيعي کدکني، محمدرضا. ) .3
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سودابه. ) شکراهلل  .1 سي راه 1811زاده،  سي در کتاب  (. برر شنا شعر کودک و نوجوان.  های خدا سالمي های  ،  مجلۀ تربيت ا

 18۵ا122(، 1۵)

 چاپ دو . تهران: فردوس. بيان.(. 1831شميسا، سيروس. ) .11

 (. ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن. چاپ ششم. تهران: سمت.1833قزل اياغ، ثريا. ) .11

 . چاپ چهار . مشهد: سپيده باوران.روزنه(. 1811کاظمي، محمدکاظم. ) .12

 . چاپ سو . تهران: آگاه.شعر کودک در ايران(. 1831کيانوش، محمود. ) .18

 چاپ اول. تهران: سوره مهر. زير گنبد کبود )صورخيال در شعر کودک و نوجوان(.(. 1811المجيد. )نجفي، عبد .13

 .131ا1۵3(، 3) 8، شناسيو سبک های نقد ادبيمجلۀ پژوهش(. بازتاب تشبيه در شعر کودک. 1811خواه، مظاهر. )نيک .1۵

 سو . تهران: افق.شعر دربارۀ خدا(. چاپ  32)های آسمان پنجره(. 1833طلب، بابک. )نيک .12

 دخت همايي. تهران: هما.. به کوشش ماهمعاني و بيان(. 1833الدين. )همايي، جالل .13

 زاده، تهران: صابرين.. )ترجمۀ مسعودحاجيکليدهای آموختن به خدا دربارۀ کودکان(. 1811ياب، آيريس. ) .13



 

 ران گریم و صبحی مهتدی(های براد)رویکرد اخالقی در بررسی تطبیقی دو نمونه از قصه دُرّ پنهان

 1مینا مهرآفرین

 2حافظ حاتمی

 چکیده

حال، استوار و  عين تنيده و درهای انبوه و درهموبرگادبيات کودک و نوجوان، از شاخ

های ملل و افسانه هاتها، حکايدارد. قصهريشه ماندگاری است که در فرهنگ و ادبيات عامه 

 مالحظه از غنای ادبيات کودک دار بخشي قابلاره عهدهخود، همو ۀگوناگون با پيشينه و بيشين

توان به اشتراکات در اين نوع از ادبيات جهان، مي ۀهای برجستاند. از شاخصهو نوجوان بوده

ری بسيا که جاآن نگ و هسته، قرابت مضامين و چگونگي روايت و نقل آن اشاره کرد. ازيرپ

مايه، تجلي ذهن ها از جهت منشأ و درونها و افسانههای ادبيات عامه، همچون قصهاز فرآورده

و در  خوردها به چشم ميهای فراواني بين آناند، اشتراکات و قرابتناخودآگاه جمعي

انکاری های غيرقابلتوان به شباهتای، ميای و مقابلههای مطابقهها و کاوشپژوهش

 ر دورۀ ترجمه، اقتباس و تضمين نشاند ، خود را بيشتريافت. اين موضوع مهم و برجستهدست

ها اغلب در ترکيب عناصر و گاه در شيوۀ بازنويسي يا بازآفريني ها و تفاوتداده است. دگرگوني

ی هاهای برادران گريم از ادبيات آلمان و قصهها و افسانهد. قصهندهها خود را نشان مياين قصه

ادبيات غرب و شرق، در اين زمينه دارای عنوان دو اثر مهم  اهلل مهتدی( بهصبحي )فضل

اين پژوهش بر آن است تا با روشي اسنادی، توصيفي و  .اندها و استعدادهای فراوانيقابليت

را  وقصّۀ آلراليرائها؛ يعني های مشترک و عناصر سازندۀ دو نمونه از اين قصهتطبيقي، ويژگي

 ند.کبررسي و تحليل  شناسيو روانبا رويکردی به نگرش اخالقي، اجتماعي  قصّۀ نمدیبا 
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 مقدمه. 1

شانه   سي فرهنگ کهن ن نو   ۀای روشن از پديداری نگرشي چندسويه از جامع    گرايش به گردآوری و بازنوي

سندگي     ۀای مناسب کودکان و نوجوانان در جامع هآوردن خواندنيفراهم و مفهو  مليت است.  شينۀ نوي فاقد پي

پذير  کانها امهای سني، تنها به پشتوانۀ منابع فرهنگي و هنری )رسمي و عاميانه( و بازنويسي آناين گروه ۀويژ

رادران  و بويژه اروپا و با آثار شااارل پرو ای نوگرايانه از غرب بهگردآوری ادبيات عاميانه با شاايوه ۀبود. پديد
                                                           

 کارشناس ارشد ادبيات کودک و نوجوان.   -1
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در قرون هفده و هجده ميالدی بيشااتر   ،کلي طور به .(323-321: 1832، گريم به ايران آمد )محمدی و قائيني

  ،شدند و همگي مضموني مذهبي داشتند )کاشفي    های کودکان توسط روحانيون مذهبي کليسا منتشر مي   کتاب

صه  .(۵3: 1833 سط برادران گريم در آلمان    های گردآوریق شار  1311 سال  در که –نيزشده تو   از -يافتند انت

های  قصه  1رنهآ ها توسط فولکلورشناس فنالندی، آنتي  بندی قصه تقسيم  در اگر شايد  و نبوده مستثنا  قاعده اين

ها در گروه توان گفت بساااياری از آنت ميأجرجادوگری در اولويت قرار نداشااات، به ۀعاميانۀ معمول دربار

های  بسااياری از قصااه»که بتلهايم معتقد اساات که کما اين ؛گرفتندمذهبي جای مي هايي دربارۀ باورهایقصااه

 .(81: 1818، )بتلهايم« شونديا با توجه به آن آغاز مي هستند های مذهبيبرادران گريم دارای اشاره

  توان ازهای ديني کودکان و نوجوانان در دورۀ پهلوی )قرن نوزده ميالدی( ميدر ميان پديدآورندگان کتاب 

سلمان که زادۀ خانواده-صبحي مهتدی  ضل شدن نا  خود را از فيض ای بهايي بوده، پس از م غيير  اهلل تاهلل به ف

سندگان حرفه  به -داده و لقب مهتدی را برای خود برگزيده صلي ادبيات   ای و از چهرهعنوان يکي از نوي های ا

سانه  ترين ويژگي کار او گردآوریکودک ايران نا  برد. مهم سي آن اف  ها برای کودکان بودهای عاميانه و بازنوي

 .(133-133: 1833، )کاشفي

 و ضرورت پژوهش پیشینه. 2

شرق به     رغم پژوهشعلي سي تطبيقي ادبيات غرب و  سياری که به برر  ويژه در حيطۀ ادبيات عامه وهای ب

های  قصۀ )نمدی( از مجموعه افسانه  زمينۀ بررسي تطبيقي   کنون در ادبيات کودک و نوجوان پرداخته است، تا 

 ،دهش های گردآوریها و افسانه )آلراليرائو( از مجموعه قصه  ۀشده توسط صبحي و قص    گردآوری و بازنويسي 

شي انجا     سط برادران گريم پژوه ست   ن تو سان   عاميانهافزون بر اين  ؛شده ا شي از اعتقادات مذهبي ان ها  ها بخ

  هایتطبيقي روايت ۀها و مطالعروی با شااناخت اين قصااه  اين ساات. ازني داشااته ايييک جنبۀ آ بوده و هر

 از هويت ملي و فرهنگي هر قو  داشته باشيم. یترتوانيم درک دقيقها ميمختلف و اسطوره

 پژوهش ةپیکر. 3

در زمرۀ آثار  2۵ ۀمورد پژوهش از برادران گريم با شاامار ۀقصاا 2درالينبندی فردريش فنمطابق تقساايم

سده شواليه  صۀ عاميانه مي    ؛های مياني قرار داردهای  ست که وطن هر ق ساس   البته وی بر اين باور ا تواند برا

شت از روايت ناحيه سجم       ای که پربارترين بردا صه من ساختار ق صه را دارد و جايي که  ست و  های آن ق تر ا

شن  صه ياری مي باورها و آداب آن ناحيه به رو سنجيده و    کردن معنای ق ساند،  شود )گريم   ر ضاوت  :  1833، ق

                                                           
1 Antti Aarne 
2 Friedrich von der leyen 
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نشان داد که بخش عظيمي    1شناسي به نا  ترودور بنفي  ( سانسکريت  13۵1در سال ) »حال،  اين با .(۵11-113

ستان  سانه از روايات، دا سطۀ ترجمه  ي بهيهای اروپاها و اف  سره از هند وارد های عربي، عبری و التيني يکوا

اين در حالي است که قصۀ نمدی     .(138)همان: « داده است  دی رخاند و اين قضيه در سدۀ سيزدهم ميال   شده 

سانه   سال        های گردآوریدومين قصه از جلد يک اف شار  1828شده توسط صبحي است که نخستين بار در    انت

ست. از  ش  ۀزمين کنون تالشي در  که تا جاآن يافته ا صه يهري ست، ما مبنای قدمت  ابي اين ق صورت نگرفته ا   ها 

 گذاريم.را بر نظريۀ ترودور بنفي مي هااين قصه

های  مايه از درون جمعيتها، از جهت منشااأ و درونهصااچون قهای ادبيات عامه، همبسااياری از فرآورده

های مشابهي در دو  قصه  ،و بر اين اساس  هستند  ي ذهن ناخودآگاه جمعلتج ،اصطالح بهاند و انساني جوشيده  

شاوندی ي  يا چند ادبيات با شتراک ممکن است در موارد ذيل باشد: امر يا خصيصۀ       افتههم خوي اند. اين وجه ا

سالمي             صحنه. )ا شابه  شابه و ت سرنوشت م شخصيت و  اين نکته را هم  .(831: 1811، واحد، موضوع واحد، 

به دليل  هابلکه قصااه ؛ها نيسااتها الزاماً به معنای تغييرناپذيری آنبايد در نظر داشاات که پيشااينۀ کهن قصااه

ستين روايت ش  اثر عوامل اجتماعي، فرهنگي،   مرور زمان و بر ها و رواج در ميان مر  عادی، بهفاهي بودن نخ

سرزميني که در آن روايت مي   شناختي و آداب روان سو  و مذهب  سب با حقايقي از زندگي   شده ور اند و متنا

صد و چه به    ۀمرد  زمان سنده يا گردآورنده، چه از روی ق صادف   نوي ستخوش تغيير و تحوالت و  صورت ت ي، د

عاني     ها  در م ند شااادهگاهي اب بل  131: 1833، )محجوب ا با درنظرگرفتن اين    ( همچنين2۵8: 1813، و کمپ

سده   »مطلب که  شي در  سانس( و ادبيات تخيلي  ۀهای ميانه، ادبيات تعليمي در دورادبيات آموز -باززايش )رن

ست های غالب گری از گرايشهنری بعد از عصر روشن     .(31: 1833، )پوالدی «در ادبيات کودک اروپا بوده ا

ستنباط  مي سده   کردتوان چنين ا سي اثری از  سم   که بازنوي های مياني در دورۀ بعدی و تحت تأثير مکتب رمانتي

پای محسوس اين  داده است( و حتي رد چه در نگارش قصۀ آلراليرائو توسط برادران گريم در آلمان روی )آن

تواند منجر به آميزش  شاادۀ صاابحي در ايران، ميهای گردآوریگری در ميان افسااانهروشاانقصااه در عصاار 

بايد   نويسندۀ بازنويس فرد، شود. در اين صورت   های متنوع در يک نوع ادبي و توليد روايتي منحصربه گرايش

شگردی ويژه       محتوا و پيا  اثر کهن را به شمندی و  شد تا بتواند با هو ستي درک کرده با کالبد   جاني تازه دردر

يد    بدمد و گرد کهنگي را از چهرۀ آن بزدا به      آن بي ،متون کهن  با توجه  که مفهو  و محتوا دگرگون شاااود. 

 يعني اثر کهن را به زبان امروزی درآوردن ؛بازنويسي ساده»ها به دو گونۀ ساده و خالق:  بندی بازنويسي تقسيم 

                                                           
1 Theodore Benfey 
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ض     ساختار نو به مو سي خالق به معني  ست و بازنوي ساس  .(1۵: 1831، )پايور «وع کهن دادن ا صۀ    ،بر اين ا ق

ها  هص چه نگارندگان را بر آن داشت تا اين ق توان نمونۀ بازنويسي خالقانه از آلراليرائو دانست. آن  نمدی را مي

وجود وجوه مشااترکي در مضاامون و پيرنگ و عناصاار ديگر مانند     کنند،را از منظر ادبيات تطبيقي بررسااي 

 گيری و توجه به مباني اخالق است؛ها، فضا و مکان شکلشخصيت رويدادها،

  ساخته    نامۀ لغتدر شم و يا کرک ماليده  ست.       دهخدا، هر پوشاکي که از پ شده ا شد، نمد ناميده  شده با

 است.در زبان آلماني نيز آلراليرائو به معنای متشکل از انواع و اقسا  پوست 

  صه برای گريز ست    قهرمانان )دختر( هر دو ق سرپر شرعي/ غيراخالقي   -از ازدواج با پدر/ که امری غير

ستفاده از پنهان  -نمايدمي شم جانوران، به        با ا ست و پ سي از پو شنل/ لبا ود ای وجمايهسان دُر گران شدن در 

صدفي به  سا، محفوظ مي   خود را در  شت و زننده و جانور صيادی       ظاهر ز صيب  سب ن دارند تا در زمان منا

 شايسته شوند.

 کنيم:ای از دو قصه را مرور ميت خالصهنخس

   آلرالیرائو ةقص. 1. 3

شاهي به هنگا  مرگ از او قول گرفت    که با زني به زيبايي او  -در روزگاران قديم، زن زيبا و موطاليي پاد

های مديد پادشاااه به فکر ازدواج نبود تا با اصاارار مشاااوران برای   ازدواج کند. مدت -همان موهای طاليي با

شاه   خالي بازگشتند. پاد  نظر رفتند؛ اما دست  جوی زن موردوهايي در سراسر زمين به جست   شتن ملکه، پيک دا

شته    شت که به زيبايي مادر درگذ سوانش هم دختری دا شاه     اش بود و گي شد پاد چون او طاليي بود. بزرگ که 

شاوران با          صد دارد با دخترش ازدواج کند. م شد و اعال  کرد که ق شقش  شنيدن اين خبر گفتند:   سخت عا

خداوند ازدواج پدر با دخترش را حرا  کرده اسااات و چنين کاری عاقبت خوشاااي ندارد و نکبت آن دامن            

او گفت: بايد سااه دساات لباس برايم فراهم   گيرد. دختر نيز که از نيت پدر مبهوت مانده بود، بهمملکت را مي

لي  ها شن ها و عالوه بر اينو يکي درخشان چون ستاره   ای چون ماهيکي طاليي چون آفتاب و يکي نقره ؛کنيد

او  چيز را آماده کرد و به شاده باشاد. وقتي پادشااه همه    خواهم که از هزار تکه پوسات و خز درسات  هم مي

ميم تص -هايي غيرممکن استکردن چنين جامهکه فکر کرده بود فراهم-گفت فردا ازدواج خواهيم کرد، دختر 

شيای گران شب فر گرفت نيمه سي و يک قرقرۀ زري بهايش يک حلقۀ زرين، يک چرخ نخار کند و از بين ا ن ري

شته نکه در گردو-و سه پيراهن را   سياه       -شده بود ي گذا شنل را بر دوش انداخت. خود را با دوده  برداشت و 

سيد و در تنۀ درختي پناه گرفت و به خواب رفت. از  ضا نزدي  کرد و راه افتاد. به جنگلي ر شاهي   ک ظهر، پادق
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هايش به آن درخت که رساايدند، بو کشاايدند و برای شااکار آمده بود. سااگ -او تعلق داشاات که جنگل به-

با  بنديم وکنان دور درخت چرخيدند. پادشاااه گفت: اين جانور عجيب را بگيريد، آن را به کالسااکه ميپارس

پناهي هسااتم که  چون دختر بي ؛ن رحم کنيدزده از خواب پريد و فرياد زد، به مبريم. دختر وحشااتخود مي

خوری و او تو به درد آشپزخانه مي  1ها گفتند آلراليرائومرا با خودتان ببريد. سگبان  ،اندپدر و مادر رهايم کرده

سخت را بر عهده     ستادند و همۀ کارهای  شپزخانه فر شتند. از را به آ شکوهي در    اش گذا ضا روزی مهماني با ق

شد. دختر  شت در بماند و خود را        کاخ برپا  شا برود و پ ساعت برای تما شپز اجازه گرفت تا به مدت نيم  از آ

ها را از دست و صورتش شست و لباس طاليي را پوشيد       نشان ندهد؛ اما به اتاق تنگ و تاريکش رفته و دوده 

صيد. بعد از رقص به    شاهزاده رق شت و خود را به   و به مهماني رفت و با  لي  شکل قب  سرعت به اتاقش بازگ

ن بي اين جو کردند، خبر و اثری از او نيافتند. درووجو و جساااتها هرچه پرسبرگرداند و پادشااااه و نگهبان

سوپي که پخته بود  حلقۀ زرينش را انداخت و آن را برای پادشاه برد و هرچه پادشاه پرسيد، او      ،آلراليرائو در 

شان داد. در مهمان خود را از وجود حلقه بي شد و بار ديگر با های بعدی، همين اتفاقياطالع ن   لباس ها تکرار 

چون ستارگانش   ريسي کوچکش را در سوپ انداخته. بار سو  لباس درخشان هم    ای ظاهر شد و دوک نخ نقره

تری  بپرسد، او را از انگش   -که در سوپ افتاده بود  -وقتي پادشاه او را احضار کرد تا از قرقرۀ زرين   ،را پوشيد 

  کردن لباسش را هم نيافته بازشناخت و چون اين بار مجال عوض  -گا  رقص به دستش انداخته بود که در هن-

بود، پادشاه شنل را از دوشش کشيد و لباس درخشان و گيسوان طاليي و زيبايي دختر نمايان شد. پادشاه او           

شد و تا پايان عمر به       سي برپا  شن عرو سری برگزيد، ج شي باهم زن را به هم ، دگي کردند )گريمخوبي و خو

1833 :811-83۵). 

 نمدی ةقص. 2. 3

ه کفراهم بود، جز آن شاناين، مرد و زني بودند که تما  اسباب زندگي و خوشي و راحتي از هزار سال پيش

وجودی  ای را روی سکوی در خانه ديد و باکردهبچه نداشتند. يک روز مرد هنگا  خروج از خانه، بچۀ قنداق

ورت های آبي، صکردن بچۀ سرراهي مخالف بود، او را به خانه آورد. دختر زيبا که چشمبا بزرگ اين از که پيش

 ،بين اين . دررسيد سالگي 12ها به ناز و نعمت بزرگ شد تا به سفيد و گيس گالبتوني داشت در خانۀ آن

د از من پدرت زني مادرش سخت ناخوش شد. يک روز دختر را صدا زد و گفت: من ديگر آفتاب لب بامم. بع

دهم، به انگشت وسطي هر زني يا دختری رفت، آن را برای پدرت يک حلقه انگشتر به تو مي ،الز  دارد

                                                           
1Allerleirau  
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زن، دختر انگشتر  ۀخواستگاری کن. اين حرف را به شوهرش هم زد و بعد از چند روز از دنيا رفت. بعد از چل

کرد خيال با انگشتر، بازی ميه کند. يک روز بيمتحير ماند چ ،را به دست هرکه کرد يا تنگ بود يا گشاد

 درست قالب دستش بود. آمد آن را بيرون بياورد نتوانست. پدر از راه رسيد و با ،اختيار آن را دست کردبي

وجودی که دختر تالش کرده بود انگشت را پنهان کند، او متوجه شد و گفت الحمداهلل راحت شد  تو بايد زن 

خانۀ من فرستاد برای همچنين روزی. دختر گفت تو مرا بزرگ کردی، حق پدر به  بهرا خود  بشوی خدا تو 

که دختر گفت بايد چهل روز صبر کني و در اين مدت گردن من داری؛ اما از مرد اصرار و از دختر انکار. تا اين

ودش چاهي کندند طرف دختر چند مقني آورد که در اتاق خ اسباب عروسي را فراهم کني مرد پذيرفت. از آن

بعد هم سراغ استاد  ،و نقب زدند به خندق شهر. در اين مدت هرچه لباس و جواهرات داشت به آن نقب برد

نمدمال رفت و دستور ساختن لباس نمدی که فقط جای چشم و دهان داشته باشد داد تا هرکه ديد خيال کند 

تر يک خيک شيره ش معين کرده بود. پيشدختر حجله را اتاق خود جانور است. سرانجا  روز عروسي رسيد

برده بود و بر تنش لباس پوشانده و چشم و ابرو برايش کشيده و در رختخواب خوابانده بود. بعد از شا  داماد 

کند و حتي با لگدهای اعتنايي مياو بي که به حجله هدايت شد و در نور اندک اتاق ديد عروس خوابيده و به

زدن شکمش به ها عروس را برای بخيهشود، با چاقو شکم عروس را پاره کرد. مهمانمرد از جايش بلند نمي

رف، طقصه در شهر پيچيد و مرد از خجالت از شهر رفت. از آن ،اتاق ديگر بردند و ديدند که خيک شيره است

فت و سر هايش را در نمد جا داد و از خندق شهر بيرون ردختر تا صبح در نقب مانده بود و خودش و لباس

 لوشانج که – را ای رسيد. روز دو  کنار چشمه، چند سوارگشت تا کنار چشمهبه بيابان گذاشت. چندين ماه مي

شدند از ترس باالی درخت رفت. پسر پادشاه عکس نمدی را در آب ديد مي نزديک که ديد -بود پادشاه پسر

تند. ها گذاشتند و به قصر پادشاه بازگشکي از اسبزنم. نمدی را جلو يين وگرنه گردنت را مييو گفت زود بيا پا

قضا عقدکنان پسر يکي از اعيان شد و زن پادشاه هرچه نمدی  از ،نمدی را به اتاق کنيزها و آشپزخانه فرستادند

او اصرار کرد او را با خود نبرد و رفت. نمدی از جلدش درآمد و خود را شست و آراست و به مهماني  به

مجلس او را پهلوی زن پادشاه نشاند؛ اما پيش از بايي و تشخص او متحير مانده بودند. صاحبهمه از زي ،رفت

پايان مجلس دختر به قصر بازگشت و کسي نفهميد او که بود و از کجا آمده بود و کجا رفت. زن پادشاه که 

رش منزل برای پس خواست آن دختر عروسش شود، ترتيبي داد که در مراسم عروسي هفتۀ بعد در هماندلش مي

، دخترها در پايان رقص .ای درست کنند تا بتواند دختر را ببيند. چنان شد و هوش از سر پسر پادشاه رفتغرفه

ها را برداشتند که شاباش بگيرند، پسر پادشاه انگشتر الماسش را در عرق چين نمدی انداخت؛ اما تا به عرقچين
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که به هوا رفته و ماهي که به دريا رفته باشد، اثری نبود. پسر خود بجنبد، اين بار هم از دختر چون مرغي 

اش را که تدارک آذوقه حالي مأيوس شد و قصد کرد چند روزی برای شکار از شهر بيرون برود. مادرش در

راه او بدوبي ديد، نمدی از او خواست که اجازه دهد يکي از خميرهای نان شيرمال را چانه کند؛ اما زن بهمي

ر الماسي بين، نمدی انگشت اين پسر پادشاه شنيد و به مادرش گفت: دلش را نشکن، بگذار درست کند. در گفت

ني دار باشي گفت تنها تکه ناها را پختند. بعد از سه چهار روز سفرهکه گرفته بود الی چانه گذاشت. بعد نان

که انگشترش را الی نان ديد و فهميد  که داريم همان است که نمدی درست کرده. ناچار خواست نان را بخورد

فوری به قصر بازگشت و نمدی را صدا زد و دستور داد که از جلدش بيرون بيايد.  ،قضيه از چه قرار است

نمدی در اتاق ديگر خود را شست و آراست و جواهراتش را زد و نزد پسر پادشاه و مادرش رفت. اسباب 

ها ين بستند و روز هفتم جشن آن دو را دست هم دادند و ساليآحکم شاه شهر را  عروسي که فراهم شد، به

 .(81-81: 1812، خوبي و خوشي زندگي کردند )صبحيبه

 هابررسی عناصر داستانی در قصه. 3. 3

ستان  سياری موارد به دا صد تمثيل  پردازی در حوزۀ ادبيات کودک و نوجوان در ب به  معاني یسازی و القا ق

 بررسي هستند: ها عناصر زير قابلتار اين داستانرود که در ساخکار مي

راوی   وسيلۀ يک ای بدانيم که بهترين تعريف؛ قصه گو: اگر روايت را در ساده وروايت، زاويه ديد، گفت -1

سه    بيان مي ست هر دو اثر مورد مقاي ستند. در  از ويژگي شود و مبتني بر حوادث ا های متن روايي برخوردار ه

يابد. راوی از ديدگاه افراد متفاوتي داسااتان را  های متفاوتي ميديد شااکل يۀارتباط با زاوداسااتان، روايت در 

ند؛ سو  شخص مفرد يا همان دانای کل و   هست  ملأديد اصلي در مرکز روايت قابل ت  ۀکند. دو زاويروايت مي

ستاني )گفت شخص که کنش  اول سيل  ها بهگو و عمل( را به عهده دارد و اعمال آنوهای دا راوی روايت   ۀو

سالجقه   مي ست.    .(322-383:1833، شود ) صه دانای کل ا راوی دانای کل با  در اين پژوهش، راوی هر دو ق

صيت      شخ دمات  مق ،ترتيباين کند. بهها را به مخاطب معرفي ميها، آنشرح و تحليل رفتار و اعمال و افکار 

صيت    شخ صيت     ها را فراهم مياعمال بعدی  شخ سپس  صلي در خالل کنش آورد و  ها و ها و واکنشهای ا

شتری از خويش را عرضه مي     ها با شخصيت  کشمکش  نهان  های پو اليه کنندهای فرعي ديگر، خصوصيات بي

 سااطب و شااناختن بهتر برای وگواز عنصاار گفت اسااتفاده موقعيتي، چنين در. سااازندها را نيز آشااکار ميآن

وگوی دراماتيک باعث بحث، احساسات قوی يا کشمکش  گفتای کاربردی است. ، شيوههشخصيت اصلي قص

  ،ترتيب اين به .(188-183: 1818، و روجاني 12۵-123: 1812شاااود )ميرصاااادقي،ها ميميان شاااخصااايت
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ها  في شخصيت  رمايه، معوگو يکي از عناصر مهم داستاني است و موجب گسترش پيرنگ و ظهور درون    گفت

همنشيني  در ؛ زيراشناختي اهميت داردو توجه به آن از ديدگاه نقد زيبايي شودهای داستاني ميو پيشبرد کنش

 کند.پردازی و ديگر عناصر در متن روايت، ابعاد داستان را تقويت ميبا شخصيت

 خوانيم:را مي گوهای موجود در قصۀ نمدیوای از گفتنمونه

 «.خواستيمدا ميمرد به زنش گفت: بيا اين بچه که از خ» گوی مرد و همسرش:وگفت

زن گفت: فرزند! من ديگر آفتاب لب بامم، رفتني هساااتم. بعد از من البته          » گوی مادر و دخترش: وگفت 

شتر به تو مي  سطي هر زني يا دختری رفت، آن را     پدرت يک زني الز  دارد، يک حلقه انگ شت و دهم، به انگ

 «برای پدرت خواستگاری کن و جای من بيار

الحمداهلل راحت شد . تو بايد زن خود  بشوی، خدا تو را شانزده سال پيش، در     » :گوی پدر و دختروگفت

 «.تو مرا بزرگ کردی، حق پدری به گردن من داری» دختر گفت: .«خانۀ من فرستاد، برای همچنين روزی

شاهزاده با مادرش:    وگفت شاهزاده با نمدی و  ست        »گوی مادر  شش چانه در ست خودش  شاه با د زن پاد

ها! کي رغبت    مدی آمد گفت: خانم بگذار يکي را هم من درسااات کنم. گفت: برو گم شاااو. چه غلط        کرد. ن

نه کرده     مي چا که تو  ند خميری  گذار             ک نت برو . ب با خانم! الهي قر ندارد  يب  فت: ع نانش را بخورد. گ ای، 

شکن. بگذار چان       اش را هم من چانهيکي شنيد. گفت: مادر جان! دلش را ن شاه  سر پاد صبحي  «ه کندکنم. پ (  ،

1812 :81-81). 

 در قصۀ آلراليرائو:

با خودش:  وگفت  مه  کرد: فراهمدختر فکر مي» گوی قهرمان  به   کردن چنين جا  هايي غيرممکن اسااات و 

 «.شودپدر  از نقشۀ پليدش منصرف مي ترتيباين

  هديگری پخت تر بود و طورمزهگويي، چون از هميشه خوش شاه گفت: دروغ مي »گوی شاه و آشپز:   وگفت

شااده بود. آشااپز جواب داد: بايد اعتراف کنم که من آن را نپختم، جانور پشاامالويي که در آشااپزخانه خدمت  

 «.سوپ را پخته است ،کندمي

سيد:     وگفت شاه پر شاه و آلراليرائو:  خوری؟ دختر جواب داد: به هيچ  در کاخ من به چه دردی مي» گوی 

سر خور  جز آندردی نمي شاه گفت: حلقه   ميکه همه تو  سوپ بود از کجا آورده زنند.  ای؟ دختر ای که در 

 .(83۵-811: 1833، )گريم« جواب داد: کدا  حلقه؟ خبر ندار 
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کند:  سازی، نويسنده معموالً به دو شيوه عمل مي   پردازی: در روند شخصيت  سازی و شخصيت   شخصيت   -2

ستفاده مي شده در فرهنگ فو ساخته و تثبيت های ازپيشيا از شخصيت   ها را  های آنکند و روايت قصه لکلور ا

 ،زند )ساالجقه ساازی تازه مي نظر خود دسات به شاخصايت    گيرد و يا با توجه به مضاامين مورد به عهده مي

1833 :321). 

شخصيت دربردارند      صه، توصيف  شخيص و تداعي      ئجز ۀدر ق شناخت، ت ست که به خواننده امکان  ياتي ا

دهنده به زندگي اجتماعي قصه و  شخصيت از عناصر عينيت    دهد.قصه را مي  هایتصويرهای ذهني شخصيت   

صه بر    ست که تماميت ق عوامل ديگر، عينيت، کمال، معنا و مفهو  و حتي  ۀچرخد و کليمدار آن مي محوری ا

طرز رفتار و کنش و  .(223-223: 1818 کنند )براهني،علت وجودی خود را از عامل شااخصاايت کسااب مي 

ديدگاه و گرايش خاصي است که شخصيت در موقعيت خاصي از     ۀ دهندهای قصه نشان  شخصيت  های واکنش

ترين عناصااری اساات که اين  های نهفته و نيروهای ناخودآگاه، مهمانگيزه»ترتيب  اين دهد. بهخود نشااان مي

صيت    شکيل مي شخ سيگر  «دهندها را ت صيتي که    اما مهم ؛(12: 1818، ) شخ ستان ترين  و مرکز   در محور دا

ست که اهميت پيدا       گيرد و نظر ما را به خود جلب ميحوادث قرار مي شت و پايان ماجراهای او سرنو کند و 

صادقي           مي ست )مير ستان ا شخصيت مرکزی دا صلي يا  شخصيت ا ص  .(11 :1813، کند،  آلراليرائو؛   ۀهم در ق

ای از  صااايت اصااالي( نمونهنمدی، دختر قهرمان )شاااخ ۀشااااهزاده خانم يا همان آلراليرائو و هم در قصااا

صيت    ست  که جاييآن فرزند و ازتک جانبه وهای همهشخ  گونه تغييری درخوش هيچاز ابتدا تا پايان ماجرا د

  گرایگرا )برونساانخ الهامي برون» گرای شااهودی هسااتند.اند؛ ايسااتا، مسااطح و بروننگرش يا رفتار نشااده

ها يي باال دارند. آنآها، در تجارت و سياست کارداری از فرصتبرشهودی( به خاطر توانايي زياد خود در بهره

ستند   شده، تغييرپذير و خالق ه شولتز « جذب عقايد جديد  های ديگر که در جهت  شخصيت   .(111: 1833، )

شخصيت          ۀارائ شت  سرنو شخص کردن  ستان و معرفي و م صلي به کار گرفته مي  اطالعات دربارۀ دا وند،  ش ا

صيت    ستن شخ ضور در خالل حوادث، مي های فرعي ه صيت       ۀتوانند ايجادکنندد که با ح شخ سير  موانع در م

ان  شدن حوادث و پيشبرد طرح و داست   اصلي باشند و روند داستان را به تغيير جهت وادارند و منجر به پيچيده   

ر اننده را د دهند، به تعويق بيندازند و خو    هايي را که رخ مي  توانند نتايج حوادث و اتفاق   مي همچنين،شاااوند.  

صيت    ۀترين وظيفمهم ،واقع دارند. درتعليق نگه ست. آن       های فرعي، فربهشخ صلي ا صيت ا شخ ها يا  کردن 

های فرعي پادشاه   شخصيت   .(33-31: 1811دوست و محر  اسرار او هستند يا مخالف و دشمن او )حکيمي،    

های نوعي هسااتند. شااخصاايت )پدر( و ناپدری نمدی و پادشاااه )همساار شاااهزاده خانم و همساار نمدی( از
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شان    » صيات گروه يا طبقه   شخصيت نوعي يا تيپ، ن ست که او را از ديگر گروه دهندۀ خصو و  هاای از مرد  ا

س  ای را منعکای است برای امثال خود. ممکن است خصلت تازۀ گروهي يا طبقه   نمونه ،کندها متمايز ميطبقه

سنتي مانند آن  شد  ها وجود ندکنند که در ادبيات  شته با شاه   .(138: 1813، )ميرصادقي  «ا  به هاسال  تا که –پاد

  توجهجلب  برای طرفي، از و دارد را دخترش با ازدواج قصد ناگهان و مانده وفادار اش،درگذشته همسر عشق

 های خاکستری است.جمله شخصيت از آورد؛مي فراهم را عجيبش هایخواسته دخترش،

 مايه )مضمون( گيرد و درونشۀ کلي است که زيربنای داستان قرار مي   موضوع، اندي »مضمون و موضوع:    -3

ها در دوراني به وجود آمدند که مذهب سهم  که بيشتر قصه جاآن از .(211: 1812، )داد« آيداز آن به دست مي

ي نوفور از موضوعات دي ها مستقيم يا غيرمستقيم به  مهمي در زندگي مرد  آن دوران داشته است، در اين قصه   

های غربي نيز مضمون مذهبي دارند؛ اما اهميت اصلي قصه برای رشد انسان  کردند. بسياری از قصهاستفاده مي

های تمثيلي سرشار  ها و افسانهها، اسطورهزيرا دين ؛های درست رفتاری در اين جهان نيست در آموختن روش

:  1818، دادهای دروني انسان است )بتلهايم  ها تبيين رويبلکه هدف قصه  هستند؛  از اين موضوعات خردمندانه 

صه    .(3۵-21 سياری از ق صۀ موردپژوهش در کنار آموزه های زيبای برادران گريم همب ستقيم   چون ق های غيرم

ضامين مذهبي مز   های مذهبي درز اين منظر رگها اند.شده ن ياخالقي و تأثيرات رواني بر ناخودآگاه فرد، به م

صۀ آلراليرائو بي   ضمون ق صه به تکريم مقا  زن و دختر پرداخته مي شتر به چشم مي  م شود.   خورد. در هر دو ق

با دختر/    چه قصاااد ازدواج  نده  مرد اگر فاق پس از مرگ همسااار )زن( وی و   ،اش را دارددخترخوا اين ات

ه  جا کدهد. و آنيافتن )ظاهراً اتفاقي( شاارط يا وصاايت زن، پيش از مرگ با وضااعيت دختر، روی ميمطابقت

شته مي    ينه اشود و ب رگونه حق انتخابي از دختر گرفته ميه سيله حقوق وی ناديده انگا س   و بب  شود، او به 

که گريز يوساااف از زليخا را در ذهن   گونه  آنگريزد. ناتواني در مقابله با اين واقعۀ ناخواساااته، از مهلکه مي         

ستان کنمخاطب تداعي مي ست و   ها پدر مهايي از اين قبيل که در آند. دا ايل به ازدواج با دختر معصو  خود ا

تواند از سرنوشت شو  خود بگريزد، نشان تخيالتي است که ميان کودکان عموميت دارد      دختر فقط با فرار مي

ست دارد با پدر ازدواج کند    سال در تخيل خويش دو شي از اين      اما بعد بر ؛و دختر خرد ساس گناه نا اثر اح

کند. کودک که در اعماق وجود برای برانگيختن چنين تمايلي در پدر انکار مي  پروری، انجا  هر عملي را خيال 

داند که پيامد آن گريز و طرد  خويش آرزو دارد پدرش او را بر مادر ترجيح دهد، خود را ساازاوار مجازاتي مي

ست. )بتلهايم و خفت و خواری و تنزل تا حد زندگي يک خدمت دو  هرطور که در همان .(311: 1818، کار ا
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زيسااته، به اين در ناز و نعمت مي از افتد و دختر )قهرمان قصااه( که پيشپژوهش اين اتفاق مي قصااۀ مورد

 .آيدخدمت در آشپزخانۀ قصر درمي

هيچ تالشااي برای يافتن او انجا    ،پس از فرار دختر، پدر که مشااتاق ازدواج با وی بوده اساات  ،از طرفي

رای  ماند و تنها تمايل او بکامل داستان به شکل غيرمؤثری در حاشيه باقي ميپدر در جريان  ،بنابراين .دهدنمي

ست. از اين رو       ازدواج غيراخالقي، انگيزه سوی فرزند )دختر( ا ستقالل از  سيدن به ا  ،ای برای ترک خانه و ر

او  که بهتصوير ترک خانه از سوی کودک، يا ناخودآگاه رهايي کودک از پدر يا مادر است يا برای اين است      »

ست پدر يا مادر مي   ثابت شد شده ا ( که در هر دو قصه حالت اول و  122: 1818، )بتلهايم خواهد از او جدا با

 نظر است. طلبي نوجوان پس از بلوغ، موردميل استقالل

های مثبت    آيد، تحول معنوی اسااات. از جنبه  از تحوالت مهمي که در دوران بلوغ برای نوجوان پديد مي    

سن و قبح را مي   اخالقي  ست که معني ح سعي در رعايت        او اين ا سفه،  سد. عالقه به مذهب، اخالق، فل شنا

زيرا پيروی از مذهب و  ؛ترندهای اين سن و مرحله است. در اين راه دختران موفق  دستورهای الهي از ويژگي 

 ،مندتر اساات )حکيميگيرد و عواطف در زنان و دختران نيروتر رنگ ميعواطف غني ۀارتباط باخدا در ساااي

مشااهده    خوبي قابلکه اين موضاوع در قهرمانان هر دو قصاه که دختر هساتند به   چنانهم .(233-232: 1811

 است.

ها را از ديدگاه  هها و قص که مستقل از نظرات خود، اسطوره  -اين موضوع با اين نگرش انديشمندان جديد   

«  نسانيالگوی رفتار ا»ها را ها و قصهرد. ميرچا الياده اسطورهمطابقت دا -کنندشناسي بررسي مينفلسفي يا روا

های   برای او و ديگر انديشااامندان، شاااباهت     «. بخشااادبرای همين به زندگي معنا و ارزش مي   »نامد که    مي

های تشريفاتي ورود به اجتماع   ها از آيينهها و قص شناسي اين گمان را به وجود آورده است که اسطوره     مرد 

جای آثار خويش بر آن رو، الياده در جایای به مرحلۀ ديگر ساارچشاامه گرفته اساات. ازاين  از مرحلهيا گذر 

الياد، گويند )ها حامل مفهو  بساايار  رفي هسااتند و نيازهای مبرمي را پاسااخ ميهصااها و قاساات که اسااطوره

11۵3 :32.) 

ت لوادث داستان با تأکيد بر رابطۀ عبندی: حال اگر پيرنگ را در داستان به معني روايت حپيرنگ و پايان -4

روشني از ديگر عناصر داستاني را در خود دارد و دارای انواعي چون گونۀ و معلولي بدانيم که کليت و سايه

ه، ما با پيرنگ بسته صدر هر دو ق ،(13-118: 1813، و ميرصادقي 111: 1812، گر است )دادباز، بسته و روشن

شايي گها پس از گرههصاختگي و مبتني بر رابطۀ علت و معلولي است و روند قمواجهيم؛ زيرا نظم حوادث، س
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پايان هماهنگ يا همان پايان خوش »شوند. به پاياني خوش ختم مي -اندکه در مسير قهرمان قرارگرفته -موانعي

ترين ياز اصلشناختي داستان است، يکي زماني پايان ساختاری و روانمتداول که در بيشتر موارد به معني هم

بندی بسيار رايج در پايان»گونه که همان ( و۵۵: 1833، )خسرونژاد« معيارهای ساختاری ادبيات کودک است.

 «رسندها با ازدواج قهرمان به پايان ميهای عاميانه عروسي است و نزديک به هفتاد درصد افسانهبيشتر قصه

 اين فرآيند از طريق ه بسته است و پاياني خوش دارند.جا نيز پيرنگ هر دو قصدر اين .(111: 1833، )خديش

 های زير قابل توضيح است:کاریصورت خويش دو قصه به شيوۀ پراپ، به شناسي هرريخت

 قرار زير است؛ ها يکسان و بهکاریآلراليرائو تعداد خويش ۀنمدی و قص ۀدو قص در هر

 خواهد.زور کسي را برای ازدواج ميشرير به -

 کند.مان خانه را ترک ميقهر -

 کند.ای يا نقابي پيدا مياثر پوشيدن جامۀ تازه قهرمان شکل و ظاهر جديدی بر -

 رسد.قهرمان، ناشناخته به خانه يا سرزمين ديگر مي -

 .(3۵-182: 1812 نشيند. )پراپ،کند و بر تخت پادشاهي ميقهرمان عروسي مي -

شرطي      تنها تفاوت در صه و  سرش      صحنۀ آغازين ق ست که زن )مادر/ نامادری دختر( برای ازدواج هم ا

 گذارد.پس از مرگ مي

 هاسایر ویژگی. 4. 3

ست و آثار کهن جهت نزديکي     ۀ کنندکه هر اثر هنری دارای دو بعد تعيينبا توجه به اين ساختار ا محتوا و 

صلي اثر که            شۀ ا سنده، اندي ستند، نوي سي ه سليقۀ جامعۀ روز نيازمند بازنوي ری  ن را که متعلق به اثر ديگبه 

ای  ژهاهميت ويدارای بعد ساختاری اثر   ،بنابراين .کنددارد و روی بعد ساختاری اثر کهن کار مي است، نگه مي 

بر  گيری مذهبي و تنها تکيهای خالقانه و حذف موضع که صبحي به شيوه  طور همان .(۵1: 1833، است )پايور 

ساختاری تازه به ق    شي اخالقي،  شيده و در زمانه   نگر ای که خود به دليل تغيير مذهب مورد  صۀ آلراليرائو بخ

سياری واقع مهریبي س      های ب ست، م سترده   ۀ حرا ألشده ا شکلي گ   تر و با تجليبودن ازدواج با محار  را به 

های نغز در روايت قصااه، در المثلمندی صاابحي از ضااربد. بهرهکنای فراسااوی مذاهب، مطرح ميانديشااه

فرزند   :اند ازعبارت ؛هاها و مثلاين اصطالحات، کنايه .يکي لحن داستان به زبان عاميانۀ ايراني افزوده استنزد

به ماه   ،از دختر انکار از مرد اصرار ، من آفتاب لب بامم، کند فرزندی/ گر طوق طال به گردنش بندیکسي نمي 

از ديدنش ساااير   ، جهنم که جلو ما پا نشاااد    ،دهماآلن حقت را دساااتت مي   ،گفت تو درنيا که من دربيا     مي
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:  1812، مرغ شد و هوا رفت، ماهي شد و دريا رفت )ر.ک. صبحي    ،خدا تو را به صاحبت ببخشد   ،شدند نمي

83-81). 

 

 هاسمبولیسم یا نمادگرایی در قصه. 5. 3

ه از دو جزء  آيد ک  مي symbolنماد در لغت به معني نمود، نما و نماينده اسااات و در برابر وا ۀ فرنگي        

ساخته  به معنای انداختن، جفت balleinبه معنای باهم و  sym=syn يوناني شتن  ست. نماد    کردن و گذا شده ا

جان يا جانداری اساات که هم خودش اساات و هم مظهر مفاهيمي فراتر از خودش؛ يعني چيزی که  شاايء بي

نظر يونگ، نماد  از گری را القا کند.معنای خود را بدهد و هم جانشاااين چيز ديگری نيز بشاااود يا چيز ديهم

معنا يا معناهای پنهاني   ۀروزۀ بشر است و هم نمايند   چيزی آشنا در زندگي هر  ۀتصويری است که هم نمايند  

ضمني.  سطوره    های نمادارائۀ چندمعنايي و ابها  از ويژگي ترتيباين به و  ست و همين رمزآميزی در ا ز  ها نيا

 .(313-31۵: 1813، ميرصادقي؛ 311-۵11: 1812، شود )دادگر ميجلوه

شر تا  شته   در باور يونگ از ابتدای پيدايش ب ساس تجل کنون، الگوهای قومي خاصي وجود دا ي و اند که برا

نخورده، متعلق به ناخودآگاهي تما   صااورت دساات اند. اين الگوها بهافکني غرايز انسااان به وجود آمدهبرون

 .  (312: 1818، شوند. )براهنيای ظاهر ميهای قصهسطورهصورت ابشريت هستند و گاهي به

وصف  دقتميان بوده است، زلفانش را به داشت شخصي درويژه قصد گراميپريان، هر بار که به ۀدر اسطوره و قص

تنها در  گونهنه اياند و بساختن قدرت حياتي منتشر در آن، گيسوان را بور و زرين گفته   اند و برای بهتر خاطرنشان کرده

)دالشااو،   اندهای نيروهای خورشاايدند، گردآمدهترين نمادهای حيات: مو و طال که نشااانهيک تصااوير دو رمز از مهم

111:1832).   

جهت   اين از .نمدی: گيسو گالبتون(  ۀاند )در قص شده  در هر دو قصه دختران، با گيسوان طاليي توصيف   

صری نمادين مزيّ    هر صه به عن شت قهرمان در     ۀشايد وجود همين نکت  .اندشده ن دو ق سرنو ظريف و تغيير 

شاه، به ما اين امکان را مي      سر پاد صه سومين مالقات با پ سطوره ها را بازماندهدهد که اين ق های کهن  ای از ا

  اند.دهش ورسو ، مذهب و باورهای سرزمين راويان آميختهها، به آدابسينۀ اين روايت بهبدانيم که در نقل سينه 

  اند. در قصۀ نمدی، دختر فرصتي  ها يافتههای طبيعي، اعداد نيز غالباً کارکردی نمادگونه در قصه جدا از سمبل 

سي و در روزه ميچهل شود  ،واقع خواهد تا برای عرو سه     ؛گريز از آن آماده  صۀ آلراليرائو اين مجال  اما در ق

آلراليرائو بيش از نمدی اساات.   ۀمادين در قصااروز بيشااتر نيساات. ناگفته نماند که کاربرد مفاهيم رمزی و ن

ستفاده از حلق  ويژه در بهبه سه، ا يوی  دن ۀزرين و دوک و قرقره که دالشو در مرتب  ۀکارگيری معنای رمزی عدد 
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اندا  نرينگي و دوک و ماکو را در مرتبۀ راز آموزی، نماد معنای رشاااته و بند زندگي )نمودار  ۀدوک را نشاااان

 .(13۵-133: 1832داند )دالشو، يات( يا پايندگي نوع، در اسطوره و قصه ميپيوستگي و تداو  ح

 مقایسه. 6. 3

خواهد که سه دست لباس خاص و   در قصۀ آلراليرائو، دختر با تصور شرطي دشوار و ناممکن، از پدر مي    

مدمال  يک شاانل از پوساات هزار جانور برايش فراهم آورد؛ اما در قصااۀ نمدی خود دختر به سااراغ اسااتاد ن 

ستور مي مي ست لباس گل دهد يکرود و د شاد و يک جفت کفش و يک کالهي که بيايد تا روی گردن،  د وگ

ست کند تا هر      شد، برای او در شته با ست به   که مي فقط جای چشم و دهن دا صالً جانوری ا بيند، خيال کند ا

 .(88: 1812، اين صورت )صبحي

صۀ نمدی به  شارۀ کوتاهي به     ؛شود شرح داده مي طور کامل  نحوۀ فرار دختر در ق صۀ آلراليرائو ا اما در ق

چون نگاه سنتي مادر شوهر ايراني و شود. در قصۀ نمدی، مادر شاهزاده حضوری مقتدرانه )همفرار قهرمان مي

صۀ         حالي انتخاب عروس مطابق نظر وی( دارد، در سر ق سرا ضور مؤثر هيچ زن ديگری جز قهرمان در  که ح

ش  سرراهي و         اهده نميآلراليرائو م ست. قهرمان نمدی، دختری  صر هم بر ما نامعلو  ا شپز ق سيت آ شود و جن

ست  شايد از     ؛فرزندخوانده ا ست.  شاه ا صۀ نمدی     اين اما آلراليرائو دختر واقعي خود پاد ست که در ق جهت ا

شرعي ديده نمي  هيچ صۀ آلر   کس با ازدواج پدر و دختر مخالفتي ندارد و منع  شاوران   شود؛ اما در ق اليرائو م

خداوند ازدواج پدر را با دخترش حرا  کرده است، چنين کاری عاقبت خوشي ندارد و نکبت    »گويند: شاه مي 

صبحي با تغيير نسبت قهرمان با پدرش، از مداخلۀ   ،بنابراين .(832: 1833، )گريم «گيردآن دامن مملکت را مي

ست    صه د سته و حرکت قهرمان را تن    مذهب در روند ق شر  و حيا و مباني اخالقي مي ش گذارد و ها بر مبنای 

 کاهد.از پيچيدگي ساختاری روايت قصه مي ،ترتيباينبه

 گیرینتیجه. 4

  ؛له بر سر چيرگي بر ديگران نيست  أهای محرک تخيل کودک، مس در هر دو قصه برخالف بسياری از قصه   

سلط بر جنبه      سر غلبه بر نفس خويش و ت ضوع بر  ست که به     های زبلکه مو سند درون خويش ا  شت و ناپ

ست دختر(     جا پدر/صورت حريف قهرمان )در اين  سم مي تسرپر فرزند، مؤنث، در دو قهرمان تک يابد. هرج

سطح )تک            ستا، م سفيد، اي صيتي  شخ ستانۀ بلوغ با ستند. تعد   جانبه و برونبعدی(، همهآ شهودی ه اد  گرای 

سان و يک نوع    ها در هرکاریخويش صه يک ست. هر  دو ق شروع/ غيراخالقي    ا دو برای گريز از ازدواجي نام

شم جانوران پنهان مي       ست و پ شي از پو ش صری که در آن  خود را در پو کنند و از مقا  و ناز و نعمت خانه/ ق
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کشااانند تا دُر وجود کاری در آشااپزخانۀ قصاار به تنزل ميدارند و تا حد خدمتمحرو  مي ،اندافتهي پرورشااي

وجود، قصااۀ نمدی از  اين زند آساايب )خدشااه در روح و معنويت خويش( در امان بدارند. با خويش را از گ

شد،  انساني به انديشۀ پشت قصه داشته با     اخالقي/ ،کلي طور صبحي مهتدی که کوشيده نگاهي فرامذهبي و به  

سي خالقانه  صطالحات و    بازنوي ست که آميختگي با ا صۀ آلراليرائو از برادران گريم ا ميانه،  های عامثل ای از ق

لحني شاايرين و ملموس برای مخاطب با ساااختاری فراخور ادراک کودک و نوجوان ايراني فراهم آورده و در 

 تر بوده است.قصه موفق ،گو در پيشبردوگيری از عنصر گفتبهره
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 «آفتاب» ةنگاشت مجموعهای کودکهای معنویت در داستانبازتاب مؤلفه
 

 1ذّنؤغزال م

 2محمدجواد مهدوی
 

 چکیده

ساالن برای مخاطبانِ اين هايي که بزرگدر حيطۀ ادبيات کودک و نوجوان عالوه بر داستان

ی را نين آثارپردازند. چنويسند، کودکان و نوجوانان، خود نيز به نگارش داستان ميادبيات مي

ها از ذهن و زبان کودکان و نوجوانان جاری که اين نوشته جاناميم. از آننگاشت ميمتون کودک

نسبت به مسائل گوناگون باشند.  هاگر نگاه و ديدگاه آنتوانند تا حد زيادی جلوهشوند، ميمي

ر دايرۀ معنويت چه دمعنويت از نگاه کودکان و تفکرشان دربارۀ اخالق، مذهب، عرفان و آن

توانند زوايايي از آن را نگاشت ميمقولۀ مهم و جالب توجهي است که متون کودک ،گنجدمي

نگاشتِ مقطع دبستان در مجموعۀ های کودکبرای ما روشن کنند. در اين پژوهش، داستان

 راتايم. اين مجموعه داستان، محصول انتشاعنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته را به« آفتاب»

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی است که در آن آثار اعضای مراکز 

مايۀ کانون در شهر مشهد چاپ شده است. هدف پژوهش حاضر اين است که دريابيم درون

از  ين منظور، پسه اگيرد. بت قرار مييمرتبط با معنوهای يک از مؤلفه ها ذيل کدا اين داستان

ها را تحت سه عنوان ها، مفاهيم معنوی موجود در آنهای معنوی اين داستانؤلفهاستخراج م

ايم. نتايج بندی کردهدسته« ت عرفانييمعنو»و « معنويت اخالقي»، «ت مذهبييمعنو»

های دو نوعِ ديگرِ های معنويت اخالقي بيش از مؤلفهدهد که مؤلفهآمده نشان ميدستبه

 شود.نگاشت آفتاب ديده ميکهای کودت در داستانيمعنو

، معنويت اخالقيمعنويت معنويت، نگاشت، مجموعۀ آفتاب، داستان کودک ها:کلیدواژه

 مذهبي، معنويت عرفاني

 

 مقدمه. 1

معنويت دربردارندۀ   ،ای اساات که ارائۀ تعريفي دقيق از آن دشااوار اساات. در کل معنويت مفهو  گسااترده

ست که ب    ساس ارتباط با چيزهايي ا ست    زرگاح شامل ج ستند و معموالً  جو برای پيداکردن مفهو   وتر از ما ه

                                                           
 يات کودک و نوجوان. کارشناس ارشد ادب  -1

 Ghazal_moazen@yahoo.comايميل: 

 عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد.   -2
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ست  سين  زندگي ا سان  که شود مي معرفي عا  و کلي ایشيوه  معنويت تعاريف، برخي . در(1: 1131، 1)  به ان

سيل  ست  در آن ۀو ست  چيزی جویوج سان  با در پيوند که ا س  شدن ان  معنای به دين به ،تعريف اين در ت.او

 پيداشاادن برای کوشااشااي را معنويت ؛تر اسجامع نساابتاً که ديگر تعريف .شااودنمي ای اشاااره هيچ واقعي

داند )کينگ،  مي است،  اين کليت فراسوی  و درون که خدا و غيرانساني  و موجودات ديگران خود، به حساسيت  

1838: 33). 

 آن در که اساات يهساات جهان با مواجهه ۀآن نحو معنويت، رساادمي نظر به ،کلي طور به و حقيقت در

 .(31: 1831)ملکيان،  دکنمي زندگي باطن رضايت با رفتههمروی شخص،

گران به ساارپرسااتي پروفسااور الکينز   ميالدی در دانشااگاه پپردين آمريکا، گروهي از پژوهش 31 ۀدر ده

اين تعريف   به ،بررسي کنند و در نهايت سي  گرايي و پديدارشنا تصميم گرفتند که معنويت را از ديدگاه انسان  

 رسيدند:

 spirituality  ا کردن اسااات که بالتين اساااپيريتوس به معنای نقش زندگي يا روشاااي برای بودن و تجربه ۀاز وا

ها به ساااازد. اين ارزشهای قابل تشاااخيص آن را معين ميآيد و ارزشيافتن از يک بعد غيرمادی به وجود مي     آگاهي 

شااود )الکينز،  کند، اطالق ميغايي قلمداد مي آن را انسااانه هر چيزی که د و بطنديگران، خود، طبيعت و زندگي مربو

1133 :13-۵). 

  1131سس و نخستين مدير واحد پژوهش تجربۀ مذهبي آکسفورد در سال ؤآيستر هاردی م ،از سوی ديگر

 گويد: او مي .تعريفي ديگر از معنويت ارائه کرده است که قابل توجه است

ی  ک واقعيت فراماده يهای معنوی و مذهبي انسان در اشتياق او نسبت ب   مشخصات تجربه   ۀرسد که عمد به نظر مي

دهد. اين احساس چيزی )حضوری( سوای فرد قابل     در اوايل کودکي خود را نشان مي  گر است و اين اشتياق غالباً  بيان

صي      شخ ست و تمايل به  ضور، در قالب نوعي الوهيت و نوع   دريافت و ادراک ا با آن « تو-من»ي رابطۀ سازی اين ح

 .(1833به نقل از شهرياری،  1131شود )هاردی، است که از طريق نماز و نيايش برقرار مي

ه با ها همراباره معتقد است که معنويت، يک استعدادِ طبيعيِ انساني است که انسان     ( در اين1133) 2مارچ اُ

س . (81: 2113، 8)به نقل از هايد شوند آن متولد مي اس ذاتي در ارتباط فرد با خودش و ديگران متجلي  اين اح

دربرگيرندۀ نوعي آگاهي عميق دربارۀ را معنويت  نيزدو محقق انگليساااي  ،۵و ربکا نِي 3ديويد هِي  شاااود.مي

                                                           
1 Singh 
2 O`Mureche 
3 Hyde 
4 David Hye 
5 Rebeca Nye 
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 (.21: 2113دانند )هايد، مي ارتباط فرد با خود و هر چيزی فراتر از خود

ويت عبارت اسااات از نوعي توانايي ذاتي در درون    توان گفت که معن  شاااده، ميبا توجه به تعاريف ارائه     

ها که با بُعد روحاني وجود مرتبط اساات و احساااسااات و تجربيات معنوی و روحاني را برای فرد رقم انسااان

سات معنوی در درون هر فردی روابط عميق   مي سا تری را با خود، ديگران و طبيعت فراهم  زند. معنويت و اح

 آورد.مي

سااالن در مساير    بزرگ مانند هم کودکاندانيم که ريفي که از معنويت داشاته باشايم، مي  هر تعدر هر حال، 

که آيا اما اين ؛تجربۀ احساساتي هستند که با روح در ارتباط است و فارغ از جهان مادی و جسم فيزيکي است     

حاني  ت معنوی و روکه چه درکي از مقوالمعنوی هستند يا خير و اين ۀقادر به داشتن تجربحقيقت، بهکودکان 

 ها دست يافت.های آنتوان با ورود به دنيای کودکان به پاسخهايي است که ميپرسش ،دارند

ست.    های ورود به دنيای کودکان، متون کودکيکي از بهترين راه شت ا شت منظور از متون کودکنگا ،  نگا

ریِ  های نظکنون در برخي از کتاب تا دربارۀ اين متون. نويسااندهايي اساات که خودِ کودکان ميآثار و نوشااته

ست      شده ا شکلي محدود، مطالبي بيان  شار در کتاب        ،مثالرای ب ؛ادبيات کودک و نوجوان به  سر ضا  محمدر

 نقش کودکان و» عنوانبا  در مطلبي ،نظری بر ادبيات کودک و نوجوان پس از انقالب اساااالميخود با عنوان 

صفحه، توضيحاتي دربارۀ اين موضوع ارائه کرده است. )سرشار،          ارچهدر « نوجوانان در خلق آثار ويژۀ خود

1833 :33-38). 

سي از اين آثار با عنوان   ستان »در اغلب منابع فار سند هايي که کودکان ميدا ستان »يا « نوي ودِ هايي که خدا

 ”story” “written by children“نا  برده شده است. در منابع انگليسي نيز اين آثار با عنوان « اندکودکان نوشته

 . دانناميده شده ”story written by kids “يا 

نهادهايي در اين زمينه فعاليت        کنند. همچنين، مينگاشااات توجه   آثار کودک به  در ايران مدتي اسااات که   

 نويسد:  باره محمدرضا سرشار ميکنند. در اينمي

که در پس از انقالب رخ نموده، جسارت و داده شدنِ    های طول تاريخ ادبيات کودک و نوجوان ايرانيکي از پديده

سيع آنان در توليد            أجر شرکت و شعر و  سرودن  ستان،  شتن دا ست گرفتن و نو ت به کودکان و نوجوانان، در قلم به د

وديم  ای بهای ادبيای که در اين مدت، ما برای نخستين بار شاهد انتشار وسيع جُنگ    به گونه ؛ادبيات خاص خود است 

سال، گردآوری، تصحيح و تنظيم شده      ها بود )که البته توسط يک بزرگ ها گاه تا صددرصد، از خودِ بچه  طالب آنکه م

 ( 38: 1833 همان:بودند )

سال    کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادی قديمي ست که  ست فعاليت ا شايان تو ها   هيجهای 
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شته است و در قالب انجمن   ستان در ح  دبي و کارگاههای ادر اين زمينه دا پرورش و تقويت   وزۀهای شعر و دا

های کانون چند سالي است که در   کند. محصول اين فعاليت قۀ کودکان در زمينۀ نگارش فعاليت ميالنيروی خ

ستان   قالب کتاب شهرها و ا ستان  شود که تا های مختلف چاپ ميهای گوناگوني در  هايي چون تهران،  کنون ا

اند. کانون پرورش فکریِ خراسااان رضااوی از سااال  ان غربي، اردبيل در اين زمينه فعال بودهاصاافهان، آذربايج

جلد کتاب   11کنون موفق به چاپ  کرده اسااات و تا آفتاب و مهتابهای اقدا  به چاپ مجموعۀ کتاب 1831

ست که نيمي    آفتاب و مهتاب شهد( و ني     از آن کتابشده ا ضای مراکز م شامل آثار اع  ،ديگر ميهای آفتاب )

ستان   یهای مهتاب )آثار اعضا کتاب شهر ست. اين کتاب  مراکز  ستان( ا ستان و متن      های ا شعر، دا شامل  ها که 

 همراه با نا ، سن و مرکز عضو مورد نظر در اين مجموعه آثار چاپ شده است. ،ادبي است

ه کودکان وارد دنيای  نگااز  ،معنويت وزۀدر ح خود االتؤساا  يافتن پاسااخ تا برای  نيمدر اين پژوهش برآ

ستان    را که محصول کانون  آفتابهای به همين منظور مجموعه کتاباند. هايي شويم که خود کودکان نوشته  دا

ست      ضوی ا سان ر ستان خرا يم و از بين آثار موجود در اين مجموعه کتاب، به اهدر نظر گرفت ،پرورش فکری ا

ستاني پرداخته      ستانيِ کودکان دب سي متون دا ستخراج . ايمبرر با  ز اين آثار،ا مفاهيم مرتبط با معنويت پس از ا

شده از معنويت توجه به تعريف ستۀ معنويت عرفاني، معنويت مذهبي و معنويت      ها را، آنهای ارائه  سه د به 

 مايه و فضای کلي داستان ذيل  ها را با توجه به موضوع، درون يک از داستان  يم و هراهبندی کرداخالقي تقسيم 

ل سه  ها ذيبندی داستان مايۀ هر داستان، برای تقسيم  ايم. عالوه بر موضوع و درون ها قرار دادهدسته از اين  يکي

 ما بوده است.  نظر مد عنوان ذکرشده، وجود نکات کليدی يا اشاراتي به هريک از سه عنوان ذکرشده نيز

از دبستان با شروع سن نوجواني،      زيرا پس ايم؛کردهکودکان دبستاني را بررسي    ۀجامع حاضر،  وهشژدر پ

شت  سوی ديگر  های کودک با گذار به دورۀ جديد متفاوت ميها و تجربهبردا ستان از بين   ،شود. از  انتخاب دا

انواع ديگر متن )شااعر و متن توصاايفي( به اين دليل اساات که کودکان هنگا  نوشااتن يک متنِ توصاايفي و   

شمارش و بيان  به طور خ قاعدتاًدربارۀ يک موضوع   سفارشي   )به  دنپردازمي های يک پديدهويژگيودآگاه به 

گا  نوشتن  اما به هن ؛نويسد(گويي ميبنا به درخواست مربي، متني در بيان فوايد راستکودک  ، وقتيطور مثال

 هاآنهای ذهني ناخودآگاه لفهؤم دارند و در نتيجه، زمينه ظهوربروز خالقيت بيشاااتری برای داساااتان، امکان 

ه  قصاا ،دربارۀ بچه روباهي که گم شااده بنا به درخواساات مربيبرای مثال، وقتي کودک ) شااودتر ميراهمف

سد؛  مي ست   اما نوي ضوع را شته     گويي يا دروغخود او مو صه، وارد نو ضای ق ه ب( و کنداش ميگويي را به اقت

يافتن به   با هدف دسااات   ،د. بر همين اسااااسن کنوارد قصاااه ميهای ذهني خود را  دغدغه   انکودک  ،گونه اين
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  انتخاببرای بررسااي برخوردهای ناخودآگاه و خالقانۀ کودک با معنويت، در اين پژوهش متون داسااتاني را 

 ايم.کرده

 . پیشینة بحث2

های گوناگوني در سطح جهان انجا  گرفته که عمدۀ اين تحقيقات در تا کنون در زمينۀ معنويت پژوهش

ه آثاری توان بهای فارسي نيز ميترسي هستند. با اين حال، در ميان پژوهشوجو و دسمنابع التين قابل جست

ور خاص، اند؛ اما به طهای گوناگون زندگي پرداختهدر حيطۀ معنويت برخورد که غالباً به تأثير معنويت بر جنبه

توان گفت تا مي دربارۀ رابطۀ معنويت و ادبيات کودک در آثار فارسي به منبع قابل قبولي دست پيدا نکرديم و

تي در ها و مقاالکنون پژوهشي اختصاصي در اين زمينه صورت نپذيرفته است؛ اما در ميان آثار التين کتاب

اشاره کرد  1کودکان و معنويتتوان به کتاب زمينۀ رابطۀ معنويت با کودکان موجود هستند که از آن ميان، مي

 انودکبه رابطۀ ک ،اين اثر عالوه بر توضيحاتي دربارۀ معنويتنوشته است.  2113در سال آن را  2برندون هايدکه 

 spiritual development in childhood andاثر بايد به کتاب عالوه بر اين  و معنويت نيز پرداخته است.

adolescence  ثير أدربارۀ ت ،. اين کتاب به طور کلينوشته است 2118در سال  8پيتر.ال.بنسوناشاره کرد که

 spirituality, religiousness, and“ای ديگر با عنوان مقاله بر زندگي کودکان مطالبي ارائه کرده است.معنويت 

happiness in children age 8-12”  چاپ شده، به تأثير معنويت و دين بر زندگي کودکان  2113که در سال

است؛ البته اين آثار همگي دربارۀ  2رو مارک.دی.هولد ۵، بن.کولمن3پرداخته است. اين اثر نوشتۀ جودی ا .والس

رابطۀ معنويت و کودکانند و اثری که به طور خاص به رابطۀ ادبيات کودک و معنويت پرداخته باشد، يافت نشد. 

نگاشت نيز پژوهش خاصي پيدا نشد و نوآوری اين های کودکگفتني است که در زمينۀ معنويت و داستان

 نگاشت است. های کودکپژوهش از جهت پرداختن به داستان

 . رابطة معنویت و سه مؤلفة پژوهش3

سي و التين   شده،   دربارۀبا توجه به تعاريف گوناگوني که در منابع فار خالق  دين، عرفان و امعنويت ارائه 

س با کنيم و سااپارتباط نزديکي با معنويت دارند. در زير ابتدا رابطۀ اين سااه حوزه را با معنويت بررسااي مي 

سه حوزه را در اين   نگاشت، وجود مؤلفه های برگرفته از متون کودکمونهبررسي ن  های معنوی هر يک از اين 
                                                           

1 Children and sprituality 
2 Brendon Hyde 
3 Peter L. Benson 
4 Judi M.wallce 
5 Ben.coleman 
6 Mark.D.Holder 
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 متون نشان خواهيم داد.

شاره کرديم، دين و معنويت رابطۀ نزديکي با يک همان ديگر دارند؛ اما اين رابطۀ نزديک به معنای  طور که ا

سان  شکل )   بودن آنهم ست.  شترک   عالوه بر تعيين ح (1ها ني دود دين و معنويت به طور جداگانه، مفاهيم م

   :ها را نيز مشخص کرده استبين آن

 
 رابطة دین و معنویت -1شکل   

 و ترجمة نگارندگان( 2116 ،1کرنتزمنبه نقل از مأخذ: 

به اين تصاااوير مي     با وجو    با توجه  که دين و معنويت  در برخي   ،د برخورداری از دو حوزۀ مجزابينيم 

شاني دارند ديگر هممقوالت با يک شيت چون هم مفاهيمي ؛پو ش خ سته    أ، من سلي و آرامش بودن، واب دن به بوت

 ند.  اعلم اخالق و مفهو  انديشه، بين دين و معنويت مشترک

دو  توانندمي ال و رفتار اخالقيبينيم که اعممي (2شکل ) با توجه به هم در زمينۀ ارتباط معنويت و اخالق 

 .داشته باشندحالت معنوی و غيرمعنوی 

 

                                                           
1 Krentzman 
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 رابطة اخالق و معنویت -2 شکل

 

ست. تجرب  ساس يگانگي با مبد  ۀمعنويت از جهاتي با عرفان نيز مرتبط ا س  أعرفاني با نوعي اح همراه  تي ه

از آرامش اساات و  ری ساارشاااهمانند حس معنو ای فارغ از ماديات و دنيای فيزيکي اساات واساات و تجربه

 بخشد.  احساس سبکي و شادی به فرد مي

ارتباط نزديکي با دين و مذهب   رساد که چون مفهو  معنويت جا ذکر اين نکته ضاروری به نظر مي در اين

  عنوان های متفاوتي دارد. در ايران به   فرهنگ ديگر بازتاب    به ديگر و از فرهنگي  ۀجامع   به ای از جامعه   ،دارد

ترين شهر مذهبي ايران، نوع و ميزان حضور و   عنوان بزرگ خصوص در شهر مشهد به   بهو  ور اسالمي يک کش 

يا  ين معناساات که مقولۀ معنويت ه ااين موضااوع ب شااکل خاص خود را دارد. ،بروز معنويت در زندگي افراد

شتي دقيق از اين   شناختي  يک مقولۀ بو دست کم شکل بروز آن    شتن بردا شرايط   ه ب ،موضوع  است و برای دا

چون مشااهد، رفتار افراد تا حد زيادی  . در شااهری مذهبي همشااودهر منطقه نيز بايد توجه اجتماعي و بومي

ش أتحت ت سياری از واکنش  أثير دين و مذهب قرار دارد و من صيه   ب سو  مذهبي و تو های  های افراد آداب و ر

که نوعي عمل اخالقي قلمداد شود، عملي مذهبي   نبندی به اخالق نيک بيش از ايتا حدی که پای ؛ديني است 

  ،طور که بر رفتار افراد قابل درک و مشاهده است همان ،آداب و رسو  ديني  شديد ثير أشود. ت در نظر گرفته مي
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جاآوردن آداب مذهبي  شرکت در مناسک مذهبي و به   ،مثال برای ؛شود نيز ديده مي هاآنمعنوی در احساسات   

 آورد. نوی همراه با آرامش و خشنودی برای فرد به ارمغان مياحساسي مع ،و ديني

بايد گفت که جامعۀ آماری مورد نظر ما در اين پژوهش با توجه به شااارايط              با توجه به نکات ذکرشاااده     

ثير دين اساات و يا شااايد بهتر بتوان گفت که  أتا حد زيادی تحت ت ،فرهنگي و مذهبي خاص شااهر، معنويت

 يگری برانگيزندۀ احساسات و بعد معنوی است.دين بيش از هر مسير د

آماری مورد نظر   ۀجامع يِشاارايط ساانّ  ،مولفۀ ديگری که در اين پژوهش بساايار مهم و قابل توجه اساات 

بودن  تنگاش ثير وضعيت فرهنگي و اجتماعي بر بازتاب معنويت در پژوهش حاضر، کودک  أماست. عالوه بر ت 

ستان  ست.  های مورد نظر ما مقولۀ مهم ديدا ست که    گری ا ستعداد  شکي ني حس و  درککودکان توانايي و ا

در کودکان   تاين اسااات که بدانيم معنوي ،جا برای ما قابل توجه اساااتچه در اين تجربۀ معنوی را دارند. آن  

به مشاااهدات ميداني نيز   ،های کودکانکند. درک اين موضااوع عالوه بر بررسااي نوشااته چگونه بروز پيدا مي

طور  . هماندارد جداگانه هایو احتياج به بررسااي خارج اسااتاين پژوهش  از مجال انجا  آنه کاحتياج دارد 

 به بستاني، د شده توسط کودکان  های نوشته بررسي داستان   که گفتيم، پژوهش حاضر فقط در پي آن است که با  

 ها پاسخ دهد. بخشي از اين پرسش

ضر با توجه به مطالب ذکرشده  ستان  کودکان در نگاهنويت بازتاب مع ، مقالۀ حا ش های کودکرا در دا ت  نگا

سه عنوان   آفتاب سي « معنويت عرفاني»و « معنويت اخالقي»، «معنويت مذهبي»تحت  س کندمي برر ت  . الز  ا

 . اختصار تعريف کنيممقوله را بههای داستاني، مفهو  هريک از سه پيش از ارائۀ نمونه

ضوعات و در : بيانمعنویت عرفانی ستان مايهونگر مو سند   يهای دا ست که در آن نوي صيت     ه يای ا شخ ا 

س  کند و حداستان در پسِ برقراریِ ارتباط با خدا، فارغ از ضوابط و شرايط ديني، احساس آرامش و شادی مي

شف دل مي ست   کند که به ک ست پيدا کرده ا غ، های يک باکردن خدا در بين گلحس ،به طور مثال ؛انگيزی د

 غيره. و مکالمه با خدا

اجرای قوانين ديني و  در پيگيرد که هايي را در بر ميمايه: آن دسته از موضوعات و درون  معنویت مذهبی

س  اسحا کرده ياکند و حس خوبي را تجربه ات آن، شخص به خدا احساس نزديکي ميدستوربه کمک دين و 

 کند که حقيقت وااليي را درک کرده است.مي

ستان يا             : بازتاب معنویت اخالقی صيت دا شخ ستان  ست که در خالل جريان دا ضوعاتي ا سته از مو آن د

سبکي و آرامش مي     ساس  سنده، پس از انجا  يک کار اخالقيِ خوب و مثبت اح شخصيت منفي     نوي کند و يا 
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   شود.مياش شماتت و تنبيه اخالقيداستان به خاطر اعمال غير
 

 نگاشتی کودکهاتحلیل داستان. 4

،  نگاشااتهای کودکلفۀ ذکرشااده برای بررسااي چگونگي بازتاب معنويت در داسااتان ؤم با توجه به سااه

های اعضااای مراکز  )نوشااته آفتاب ۀهای کودکانِ مقطع دبسااتان را در مجموعداسااتان ،طور که گفته شاادهمان

و اشااارات  ،مايه و همچنينها را با توجه به موضااوع و درونو آن کنيمميکانون در شااهر مشااهد( بررسااي  

 کنيم.مضامين اخالقي، مذهبي و عرفاني در سه بخش، ذيل عناوين مرتبط ارائه مي

 معنویت مذهبی .1. 4

های  مايهاند و دارای موضوعات و درونچاپ شده آفتابنگاشت که در مجموعۀ داستان کودک 111از بين 

ستند،   ضای ديني و مذهبي دارند. م    11مرتبط با معنويت ه ستان به طور خاص ف ستان   دا ضوعات اين دا ها  و

اط با ارتب به دليلاند که کودک دربارۀ پيامبران، امامان، اعمال و مناسااک مذهبي و ديني و مسااائلي از اين قبيل

سته از معنويت و بُعد روحاني     ،ها و عمل به دينآن شي برخا ساس آرام دارد. در ذيل چند نمونه از اين   آن اح

 کنيم:ارائه ميرا ها داستان

 روزه ستارۀ

ای را ديد  که رنگي ظاهر شد. من هميشه فکر   های ماه رمضان، موقع سحر ستاره   يکي بود يکي نبود. شبي از شب  

آن ستاره را نديد  و خيلي ناراحت شد     ،ولي يک روز که روزه نگرفته بود  ؛کرد  اين ستاره مال خود خود  است  مي

ريزد و از آن روز به ديد  که از چشمم اشک مي ،ست زد و احساس کرد  صورتم خيس شده است. وقتي به صورتم د

ستاره را مي    سحر آن  ستان/ مرکز    ) ديد بعد ديگر هر روز روزه گرفتم و وقت  سو  دب شهد  8دختر/  های  ( )آفرينشم

 (.23: 1831ادبي کانون پرورش فکری، 

رمضان است. شخصيت اصلي   و موضوع آن دربارۀ روزه و ماه داردمايۀ مذهبي داستان درون ،در اين نمونه

م اش را گروز از ماه رمضان را روزه نگرفته و ستاره   ه يککگويد ، ميخودِ نويسنده است   ،داستان که در واقع 

سمان نديده و اين  ستاره   کرده و آن را در آ شت کرده که به خاطر نگرفتن روزه  ست داده  اش را از دطور بردا

دوری از دين  ناشي ازدادن حس آرامش را بينيم که کودک ازدستميبه طور واضح در داستان  ،در واقعاست. 

ر نهايت  د و کنديعني دين رجوع مي غاشگيرد که دوباره به منبع آرامش شخصيتصميم مي از آندانسته و پس 

ا  اش رارهست ديگر  ،که هر روز روزه گرفتهپس از اين که شخصيت قصه    بردميبه پايان گونه اينداستان را   هم

ست نداده  ست. اين پايان  از د شان مي ا ستان در    بندی ن شت حس آرامش را که در اين دا دهد که کودک، بازگ
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ا  ای راحساس معنوی  ،داند. بر همين اساس اش ميدر گرو عمل به واجبات ديني ،قالب ديدن ستاره بوده است  

  بيينم که در اين داستان محل دريافتمي ،آورد. بنابراينگرفتن، مجدد به دست ميکه از دست داده بوده با روزه

ساس معنوی خودش را در قالب يک درون     ،حس معنوی سنده نيز تجربۀ اح ست و نوي مايۀ مذهبي بيان دين ا

 کرده است.  

ستاني که ذيل عنوان معنويت مذهبي قرار گرفته ساير نمونه  گر  بيان ،های ذکرشده چون نمونههم ،اندهای دا

يان اين  ها در پي بهستند. کودکانِ نويسنده در اين داستان    خود ويت از ديدگاه نويسندگان رابطۀ بين دين و معن

ستند که همراه    صود ه سيری      بودن با دين، مرتبطمق شات ديني و مذهبي م سفار بودن با اوليای ديني و عمل به 

اطر  ر از آرامش خاند و حسي سرشا   يابي به احساساتي است که مرتبط با روح   برای رسيدن به آرامش و دست  

شادی برای فرد به ارمغان مي  ستان نآورو  صيت      ها نيز ميد. در برخي از دا شخ سنده برای معرفي  بينيم که نوي

ستانش به عنوان فردی خوب و خوش  سيد، قرآن    کلمات و اخالق ازدا سادات،  ستفاده    عباراتي مانند  خوان ا

ست. کاربرد اين  شان کلمات و گونه کرده ا ستان   مي عبارات نيز ن سندگان اين دا سان   دهد که در ذهن نوي ها ان

ه  نويسااند« مادر نمونه»در داسااتاني با عنوان  ،به طور مثال ؛با دينداربودن اساات مترادفبودن  و معنوی خوب

صيف مي های يک مادر خوب را اينخود را در نقش يک مادر فرض کرده و ويژگي شه  »کند: گونه تو من همي

شنايش مي گبه او کلمات خوب مي )دختر/  «اخالقمکنم. من يک مادر خوب و مهربان و خوشويم و با قرآن آ

 (.13)همان:  سو  دبستان/ مرکز جيم آباد(

 معنویت اخالقی. 2. 4

مايۀ اخالقي يافت شد که   داستان با موضوع و درون   2۵شده،  های بررسي از ميان داستان  آفتابدر مجموعۀ 

ضای اين شود ديده ميه اخالق و رفتارهای اخالقي بندی بکيد بر پایأها تدر آن ستان . غالباً ف  ۀربارها دگونه دا

صيت خوش   خوش شخ ست. همان      اخالق و نافرجامياقبالي و موفقيت  صيت بداخالق ا طور که پيش از  شخ

 ،اهبا توجه به جامعۀ آماری مورد نظر در اين پژوهش و بافت فرهنگي و اجتماعي غالب بر آن ،اين ذکر شاااد

بندی به دساااتورات ديني اسااات و از اين طريق اسااات که فرد  پای هبندی به اخالق تا حد زيادی به مثابپای

احساس آرامش و تجربۀ معنوی در خود دارد. ذکر اين نکته نيز ضروری است که با توجه به سن نويسندگان        

ستان  سيار زيادی در پای أمقولۀ تربيت نيز ت ،هااين دا سه به عنوان د بندی به اخالثير ب و ق دارد. خانواده و مدر

ثير  أدر توجه کودکان به مسااائل اخالقي ت ،خصااوص در ساانين دبسااتانبهنهاد فعال در زمينۀ تربيت کودکان، 

ه ب برای خطاب  ها  اوليای تربيتي از آن  ،که در برخي موارد « بد  ۀبچ »يا  « بچۀ خوب »فرواني دارند. صااافت   
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  هایکودک در اکثر مواقع، شاانوندۀ توصاايه ،ه همين موضااوع دارد. در واقعاشاااره ب کنند،ميکودکان اسااتفاده 

های  در بسياری موارد اين توصيه   .شود اخالقي تنبيه ميشود و به خاطر بي اخالقي است، به اخالق تشويق مي  

القي  اخهای يعني توصاايه ؛رسااد دو مقولۀ اخيربه نظر مي ،بنابراينشااود. اخالقي از زبان اوليای دين بيان مي

شاااود که کودک در قبال انجا  رفتارهای اخالقي حس       های اخالقي اوليای تربيتي باعث مي    و توصااايه  يدين

 در زير،کند.  پيدابا نگراني و ناراحتي  همراهاخالقي احساااسااي آرامش و شااادی کند و در پسِ رفتارهای غير

  کنيم:يذکر ممثال برای  راهای متضمن مفاهيم اخالقي يک نمونه از داستان
 

 تاب تاب دوستي

ها را دوساات داشاات. يک روز با پدرش به طبيعت ها و درختيکي بود يکي نبود. پسااری بود که طبيعت را ماهي

خوابيد. پدرش فکر ها حرف زد. وقتي خسته شد، نشست و کمي  با ماهي ها گردش کرد و کميميان درخت رفت. کمي

 ،بند  تا وقتي بيدار شااادبرايش يک تاب مي ،حاال که خواب اسااات اش سااار رفته. با خودش گفت:کرد او حوصاااله

شد   تاب سر بيدار  شد. رفت و کمي    دتاب را ديد که پ ،بازی کند. وقتي پ شحال  ست کرده بود. اولش خو سوار    رش در

شاخه ؛ شد  شاخه خيلي نازک بو اما چند لحظه بعد نگاهش به  سر  د. پای افتاد که پدرش تاب را از آن آويزان کرده بود. 

سرک از درخت معذرت       ست تا طناب را باز کند. پ شاخه دردش آمده. از تاب پايين آمد و از پدرش خوا احساس کرد 

( )همان:  پسر/ چهار  دبستان/ مرکز سه مشهد) هايش را برای او تکان داداش را بوسيد. درخت هم شاخهخواست و تنه

1833 :21.) 

اب  ت»القي و موضوع توجه و عالقه به محيط زيست است. داستان     مايۀ اخنمونۀ داستاني فوق دارای درون 

ستي  سته           « تاب دو ست که پدرش روی آن تاب ب ستان به درختي ا صيت دا شخ شق و عالقه و توجه  صۀ ع  ق

ست  سرک پس از اين ا شاخه که احساس مي . پ شند، از پدرش مي های درخت دارند درد ميکند  خواهد تاب  ک

د. احساس شفقت و دلسوزی نسبت به طبيعت يک احساس برخاسته از روح        را از روی شاخه درخت باز کن 

  شودمعنويت مطرح مي حوزۀداری از آن نيز از جمله مباحثي است که در است. ارتباط داشتن با طبيعت و نگه

  کردن به درخت و رهاکردن او از درد و ناراحتيپسرک با کمک ،. در اين داستانو آرامش روحي را در پي دارد

قيات  اخال« تاب تاب دوستي »در داستان   د.کنمي پيدااحساس بهتری   کشيدن از بازی به خاطر درخت، و دست 

شق به طبيعت به        ست و اهميت ع سب تجربۀ معنوی ا سيری برای ک صۀ اخالقي نيکو از      م صي عنوان يک خ

 طريق يک داستان اخالقي مطرح شده است.

کردن به ديگری بساايار پرکاربرد اساات.  مفهو  کمک ،قي دارندهای اخالمايههايي که دروندر بين داسااتان
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يک رفتار اجتماعي است که همواره در پِس آن احساسي سرشار از خشنودی و آرامش        به ديگران کردن کمک

ان  يعني شخصيت اصلي داست؛ بينيم که خرسمي« خرس فداکار»در داستاني با عنوان  ،به طور مثال ؛وجود دارد

  ،گردداش برميکند و وقتي دوباره به خانه     ه خانۀ دخترش به مار، موش و ماهي کمک مي      در مساااير رفتن ب 

نويساانده در اين   .(1اند )دختر/ سااو  دبسااتان/ مرکز پنج مشااهد/ ها برايش جشااني ترتيب دادهبيند که آنمي

ای ذهنيت   گونه  دهد و به  کردن به ديگران را نمايش مي  ک پايان خوش، فرجا ِ نيکِ کمک     ي  داساااتان با ارائۀ   

يم که  بينها ميدهد. در برخي نمونهبندی به اخالق در داستان بازتاب مي کردن و پایخويش را نسبت به کمک 

بودنِ  دهند و از اين طريق مثبتهای سياه و سفيد را در داستان در مقابل هم قرار ميکودکان نويسنده شخصيت

های خير و شاار  جدالگذارند. گفتني اساات که در تماميش ميبودن اخالق بد را به نماياخالق خوش و منفيِ

کنندۀ ذهنيت کودکان     ها نيز منعکس های کودکان، اخالقِ نيک پيروز ميدان اسااات و اين پيروزی    در داساااتان 

 دربارۀ احساس معنويت و آرامشي است که در گروِ اخالق نيک است.  

کردن ديگری اساات. در اين  الش برای خوشااحالت ،های اخالقييکي ديگر از نکات قابل ذکر در داسااتان

ستان  ستان در تالشند تا فرد ديگری را از طريق کمک      نمونه دا کردن،  کردن، آشتي ها نويسنده و يا شخصيت دا

کنند تا احساس   سعي مي ب غلاها غذادادن و مواردی از اين دست خوشحال کنند. نويسندگان اين نوع داستان    

ر د کهطور هماندر داستان نيز اعال  کنند.   ،کردن ديگری است سته از خوشحال  شعف دروني خود را که برخا 

ست رمعنويت به معنای برقرا ابتدا گفتيم، الش برای  تاز اين رو،  .ی ارتباطي روحي و عميق با خود و ديگران ا

«  قرمز»در داسااتان  ،به طور مثال ؛آور حس آرامش و معنويت در درون فرد اسااتديگری پيا  کردنخوشااحال

شحال کند. در ابتدای راه کند تا عدهافتد و هر بار تالش ميرنگ قرمز به راه مي های دوز روی مهره ،ای را خو

نشااايند تا او را    ای ديگر ميپس از آن روی کيف بچه  .خانه را خوشاااحال کند    های کتاب  نشااايند تا بچه   مي

سرخي مي     سپس روی گل  شيند تا دانش خوشحال کند.  به معلمش هديه کند و او را خوشحال    آموزی آن ران

ک  روی ي ،تا انتهای داسااتان در تالش اساات تا ديگران را خوشااحال کند و در نهايت ،کند و به همين ترتيب

  رسد )دختر/ چهار  دبستان/ مرکز  رود و سفر لکۀ قرمز به پايان مي اش مينشيند و با او به خانه کفشدوزک مي 

 (.28: 1811)همان، مشهد(  ۵
 

 معنویت عرفانی. 3. 4

ستان  ستاني در مجموعۀ  از بين دا ضمن درون    3، آفتابهای کودکان دب ستان مت شارات عرفاني   مايهدا ها و ا

ها غالباً موضااوعاتي دارند که در آن کودک فارغ از قواعد ديني با خدا ارتباط برقرار کرده  اساات. اين داسااتان
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ست. توجه به خداوند، قدرت او و برقراری ارتب  ستان ا ستان   اط با او بخش قابل توجهِ اين دا ست. اين دا ها  ها

ست          سان هم ني صه که در برخي مواد ان شخصيت ق ستند که غالبًا در آن،  ضايي ه صحبت  ،دارای ف   با خداوند 

ارتباط بين  ،نوعيگذارد و بهشااخصاايت داسااتان آرزوهای خودش را با خدا در ميان مي  ه يانويسااند .کندمي

صيت    شخ ضور م    پروردگار و  ستان بدون ح صورت مي لفهؤدا ستان های خاصِ ديني  ا،  هپذيرد. در اين نوع دا

ذکر  مثال  را برایها نمونه از اين داسااتان يکبا خداوند اساات.  ای صااميميمعنويت در گرو برقراری رابطه

 :کنيممي

 های من يکي از خواب

بال صورتي روی پشتم درآورده بود  و روی   ک فرشته شد . دوتا   ه ييک شب خواب ديد  توی بهشتم و تبديل ب  

ک فرشتۀ کوچولوی ديگه رو  ه يچيد  کهای انار برای مامانم انار ميهای بنفشه بود. داشتم از درخت  سر  تاجي از گل 

کرد. من به او کمک کرد  تا مادرش را پيدا کند. وقتي  شااون رو گم کرده بود. فرشااته کوچولو گريه مي هديد  که خون

شتم بر  شنيد  که به من مي    ميدا صدای خدا رو  شتم  اک و  ولي دلت خيلي پ ؛که کوچولوييگفت: مريم جان تو با اينگ

شد  ديد         ست و تو خيلي هم شجاع هستي و به جای ثواب، به من يک درخت انار هديه داد. صبح که بيدار  مهربان ا

 (۵2: 1833( )همان، مشهد ۵ستان/ مرکز دختر/ سو  دب)کاره مون يک نهال انار ميآقا جونم داره توی باغچه

ستان   ي که موضوع آن ارتباط برقرار   اخالقي و عرفانمايۀ ست با درون اای قصه « های منيکي از خواب»دا

ستان با خدا         کردن با خداست. توصيف   ستان از بهشت و شکل ارتباط برقرار کردن شخصيت دا ي که در اين دا

شااده و مألوف مذهبي باشااد، شااکلي شااخصااي دارد و بيشااتر به  تعريف هایکه در قالببينيم، بيش از آنمي

ا در اين داسااتان کودک ب بينيم.توصاايفاتي شاابيه اساات که در آثار عرفاني از نوع رابطۀ عارف با خداوند مي 

 دهد وگو خداوند به کودک پاسخ مي وشود. در اين گفت ل مييقا« صدا »کند و برای خدا گو ميخداوند گفت

  .دهد. برقراری چنين ارتباطي با خداوند نوعي ارتباط عرفاني اسااتيک درخت انار به او هديه مي ،در نهايت

  اما در انتهای کند؛ميگو با خدا در خواب به احساس معنوی دست پيدا   وکودک در اين داستان از طريق گفت 

ن  در باغچه مشغول کاشت   نم()آقاجو بيند که پدربزرگشمي ،شود که از خواب بيدار ميکودک پس از اين ،قصه 

ست. در واقع  ساس معنوی و     ،يک نهال انار ا سم خواب کودک در دنيای واقعي و نماد اح اين درخت انار تج

 روحاني است.  

کمتر از   بسيار ،دهندۀ معنويت عرفاني هستندهايي که بازتابشده، تعداد داستانهای مطرحبا توجه به نمونه

تواند داليل گوناگوني  کنند. اين امر ميعنويت مذهبي و اخالقي را منعکس ميهايي اساات که متعداد داسااتان

های عرفاني در ساانين های ديني و اخالقي نساابت به آموزهتواند غلبۀ آموزهمي هاآني از ه يکداشااته باشااد ک
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خارج از   ندارد که محل بحث آنياز های بيشتری  پرداختن به اين موضوع به بررسي   ،کودکي باشد. با اين حال 

     .پژوهش حاضر است

 

 گیری. نتیجه5

دهد که معنويت  نشااان مي آفتابنگاشاات مجموعۀ های کودکشااده دربارۀ داسااتان های انجا بررسااي

ها دارای موضاااوعات و ها بيشاااتر از نوع معنويت اخالقي اسااات. اين داساااتانيافته در اين داساااتانبازتاب

بندی به اخالق احساس معنويت و ها غالباً از طريق پایان اين داستان های اخالقي هستند و نويسندگ  مايهدرون

های  ها که اغلب با پايانهکنند. اين داستانآرامشِ برخاسته از آن را در درون خود و يا شخصيت داستان بيان مي

ها  ندهند. در اين داسااتاوضااوح نمايش ميخوش و بسااته همراه هسااتند، فرجا ِ نيکِ عمل به اخالق را به 

صيت اخالق    سنده به روش گرا پاداش ميشخ شان مي گيرد و نوي دهد و در های گوناگون نيکيِ عمل وی را ن

سزای عمل خود مي        ستان به  صيِت منفِي دا شخ سد؛ البته به نظر مي مقابل،  سد که غلبۀ معنويت اخالقي   ر ر

بيتي  و اجتماعي و تأثيرات تر نساابت به معنويت مذهبي و عرفاني تا حدود زيادی وابسااته به شاارايط فرهنگي

 باشد.

ها که در گيرند. اين داساااتانهای مرتبط با آن در بازتاب معنويت در رتبۀ دو  قرار ميمذهب و داساااتان 

گيرند که در سايۀ عمل   برخي موارد با اشارات اخالقي نيز همراهند، از باورهای مذهبي کودکان سرچشمه مي   

کنند. و در نهايت، معنويت عرفاني با قرارگرفتن در رتبۀ  اس معنويت ميبه دستورات ديني در درون خود احس

ستان  سو ، آخرين مؤلفه  ست که معنويت را در دا ضامين عرفاني  های کودکان بروز ميای ا که در اين  –دهد. م

اشت   نگهای کودکدر داستان  -ها شايد به دليل ناآشنابودن کودکان با چنين مضاميني بسيار اندک است     داستان 

ستان با خدا بيان شده است؛ رابطه       ای که فارغ از ضوابط ديني تعريف شده    اغلب از طريق رابطۀ شخصيت دا

 است و شمايلي شخصي دارد.
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با توجه به سن، جنس و  های کودکان و نوجواناننوشتهبررسی مفاهیم دینی در دست

 (مهتابو  آفتابهای کتابجلد 12: موردی ة)مطالع محل زندگی

 

 1معصومه موسویان

 2آرامحبوبه بزم
 

 یدهچک

گيرد شدن مباني ديني و معنوی در کودکي شکل مينهادينهگر معتقد باشيم ا

هايي که در کودکي مطرح ها و پرسشو همچنين، معتقد باشيم که سؤال

ترين دوران در توان گفت مهمشوند، بسيار مهم و اساسي هستند، ميمي

نوجواني  ها و مفاهيم ديني دوران کودکي و به دنبال آن،گيری آموزهشکل

های اعضا به نوشتهپژوهش حاضر اين است تا با مطالعۀ دست است. هدف

اند، پي ببرد. ضرورت ها استفاده کردهترين مفاهيم ديني ومعنوی که آنمهم

شود که اعتقادات ديني و معنوی در کودکي جا شناخته مياين پژوهش از آن

 ۀشيوي شکل دهد. سالتواند هويت ديني شخص را در نوجواني و بزرگمي

های آفتاب و جلد از کتاب 12و همراه با بررسي  تحليليتوصيفي ،پژوهش

مهتاب است که حاوی آثار ادبي کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانون پرورش 

های نوشتهفکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی است. دست

ها هستند، های آناهدهندۀ ديدگکودکان و نوجوانان از اين نظر که نشان

ها به مسائل را در اختيار توانند اطالعات زيادی از طرز تفکر و نگرش آنمي

دهد که کودکان با توجه به سن، های اين پژوهش نشان مييافتهما بگذارد. 

                                                           
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر  3دانشجوی کارشناسي ارشد ادبيات کودک و مسؤول مرکز شمارۀ   -1

 masoomemoosavian12@gmail.comمشهد. ايميل: 

های ادبي کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و کارشناس مسؤول آفرينش   -2

 خراسان رضویاستان 
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وجه تمفاهيم مختلفي از دين به اند، جنس و محيطي که در آن پرورش يافته

ر گتواند روشنوجه کودکان در آثارشان، مي. توجه به مفاهيم مورد تکنندمي

ني در ادبيات کودک و نوجوان يله بايدها و نبايدهای مفاهيم دأپرداختن به مس

 باشد.
 

کانون  کودکان،های نوشتهدستادبيات کودک و نوجوان،  ها:کلیدواژه

  مفاهيم ديني پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

 . مقدمه1

های ها و آموزه، ادبياتي است که ميراث مذهبي ما شامل دغدغهادبيات ديني برای کودکان

نسل کنوني را به نسل بعدی منتقل کند. ادبيات ديني از نظر موضوع گسترده و فراگير تلقي 

 توان به دو بخش تقسيم کرد:شود؛ از يک منظر، ادبيات ديني کودک و نوجوان را ميمي

های مذهبي و بخش دو  شامل های شخصيتنامهبخش نخست شامل آثار تاريخي، زندگي

شود. مفاهيم نهفته در تعاليم ديني است که به احساس و تجربۀ فردی و ايمان افراد مربوط مي

شدن رنگگيری نگرش ديني و جلوگيری از کمها برای ايجاد شرايط بهتر شکليکي از بهترين راه

از  هاو عقايد و چگونگي برداشت آن آشنايي با افکار اين حس فطری در کودکان و نوجوانان،

 مفاهيم ديني است. 

جو و وبردن به نگاه اين گروه سنّي جستيابي به اين مسأله و پيهای دستاز جمله راه

 هاینوشتههاست. به همين منظور در اين نوشتار، دستهای آننوشتهکنکاش در آثار و دست

ط ها مرتبيني که به احساس و تجربۀ فردی آنکودکان و نوجوانان را بررسي کرده و مفاهيم د

 شود.بندی ميهايشان از آن استفاده کنند، طبقهها در نوشتهاست و موجب شده آن

های ريزیکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجه به اهداف سازماني و برنامه

ي ادبي، اسالمي و علمهای فرهنگي، هنری، های مختلف به اجرای فعاليتگرفته در بخشصورت

های ها، مرکز آفرينشهای متولي اين فعاليتپردازد. يکي از بخشبرای کودکان و نوجوانان مي

های شعر و داستان، زمينه را برای های نوشتن خالق و کارگاهادبي است که با برگزاری کالس

الۀ سکند. در ششنوشته آماده ميبروز درونيات و تفکرات کودکان و نوجوانان در قالب دست
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های ادبي کانون پرورش فکری کودکان و شده توسط اعضای کالسای از آثار خلقاخير گزيده

شود. در حال حاضر منتشر مي آفتاب و مهتابهايي با نا  نوجوانان خراسان رضوی در مجموعه

 1831سال  جلد از اين کتاب به چاپ رسيده که شامل آثار داستان، شعر و متن ادبي اعضا از 12

 است.  1813تا سال 

شده با موضوع مفاهيم ديني و ها و مقاالت ارائهشده در پژوهشهای انجا با توجه به بررسي

های کودکان و تا کنون هيچ پژوهش خاصي در بررسي نوشتهمذهبي در کودکان و نوجوانان،

 صورت نگرفته است. هانوجوانان و استخراج اين مفاهيم از آثار آن

 گويي به اين سؤاالت است:هش حاضر به دنبال پاسخپژو

 اند؟های خود توجه کردهکودکان و نوجوانان به چه مفاهيم ديني در نوشته  (1

آيا درک و دريافت کودکان و نوجوانان از مفاهيم ديني و معنوی با توجه به سن و جنسيت   (2

 کند؟ها تغيير ميآن

و دريافت و تحليلشان از مفاهيم ديني با های خراسان رضوی درک آيا کودکان شهرستان  (8

 کودکان و نوجوانان ساکن مشهد متفاوت است؟ 

 . روش پژوهش2

حاوی آثار ادبي  و مهتاب آفتاب جلد کتاب 12توصيفي است. شيوۀ پژوهش حاضر تحليلي

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جامعۀ آماری تحقيق است. اين آثار از سال 

شود. قالب اثر ادبي را شامل مي 311گيرد که در مجموع، را در بر مي 181۵پايان سال  تا 1833

های آثار شعر، داستان و متن کوتاه ادبي است. ابتدا با توجه به منابع دين اسال  مفاهيم و آموزه

ه ب يک آثار مورد مطالعه قرار گرفته و هر کدا  از آثار کهاند. پس از آن يکديني استخراج شده

اند. پس از آن موضوع و مفهو  يکي از مفاهيم ديني استخراج شده اشاره داشته است، جدا شده

مورد نظر استخراج شده و فراواني آن در کليۀ آثار ادبي استخراج شده است. همچنين، درصد 

ي نفراواني هر يک از مفاهيم ديني مورد استفادۀ کودکان و نوجوانان نيز به دست آمده است. فراوا

ای تنظيم شده هر يک از موضوعات با توجه به سن، جنسيت و محل زندگي در جداول جداگانه

 است )ر. ک: بخش ضمائم(. 
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 . چهارچوب نظری پژوهش3

 های دین اسالم هستند؟. چه مفاهیمی آموزه1. 3

 ایمسلمانان به خد. بندی اديان،اسال  يکي ازاديان الهي،توحيدی و ابراهيمي استدر تقسيم

است که از سوی خداوند مأمور ( ص)پيامبر دين اسال ، محمدبن عبداهلل . يگانه معتقد هستند

ند به خداوفرستادۀ او آخرين  ،. براساس متون اسالميابالغ پيا  الهي يا وحي به مرد  شده است

قاد عتدانند. به اهاست. مسلمانان او را برترين انسان و بهترين الگو برای زندگي ميسوی انسان

کتاب مقدس  .بوده است علم غيبو  عصمتحضرت محمد دارای مقا   ،بسياری از مسلمانان

 هری،مط) رودآسماني مسلمانان قرآن است و منبع اصلي باورها و اعمال ديني ايشان به شمار ميو 

1838 :2۵.) 

خانۀ کعبه در شهر مکه قبلۀ . نقطۀ آغاز اسال  از شهر مکه در شبه جزيزه عربستان است

. است ترين عمل عبادی مسلماناننمازمهم .گزارندمسمانان است و مسلمانان به سوی آن نماز مي

بر مسلماناني که توانايي مالي و جاني داشته باشند واجب است که دست کم يک بار برای عمل 

 .عبادی حج به مکه سفر کنند

گذاری اين دين به اسال  اين است که در اين دين بنده به گفتۀ عالمه طباطبايي علت نا 

آن ست و بنابر برخي آيات قرکلمۀ اسال  در قرآن به کار رفته ا .تسليم ارادۀ خدای سبحان است

 جز اسال  غيرمقبول است.هر ديني به

وارد دين اسال  « اشهد ان محمدا رسول اهلل»و « اشهد ان الاله اال اهلل» ۀهر فرد با گفتن دو جمل

پيامبر اسال )ص(  رسالتو  يگانگي خداوندبه  دادنشهادت ،شود. ذکر اين جمالت در واقعمي

 .شوداسال  خارج است و کافر محسوب مي ۀدون اين کار فرد از دايراست. ب

 ءپيامبر جز اصحابو نيز گفتار و رفتار  امامان شيع)ص( و  پيامبر اسال  سنت ،قرآن کريم

منابعي است که مسلمانان برای شناخت باورها، وظايف عملي، تاريخ اسال  و آشنايي با 

از  سيرهو  حديثهای کنند. اين سنت در قالب کتابسرگذشت بزرگان دين به آن مراجعه مي

سنت امامان شيعه فقط برای شيعيان معيار شناخت و عمل  .های گذشته به آينده رسيده استنسل

قد است. شيعيان رفتار صحابه را قابل ن اهل سنتصحابه نيز از مختصات  ۀاست. تکيه بر سير

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 .دانندمي

بندی به سه بخش اعتقادات، اخالقيات و احکا  عملي مجموعه تعليمات اسال  در يک دسته

 :دشوتقسيم مي

ان، ال  به جهگر نگاه اسشود که در واقع بياناعتقادات: به مجموعه باورهايي گفته مي .1

، توحيدمجموعه اعتقادات اسالمي در سه اصل کلي  .ها با خداوند استآن ۀانسان، طبيعت و رابط

فروع دين که شيعيان به . شودها اصول عقايد گفته ميشوند که به آنبندی ميدسته معادو  نبوت

 عالم، قضا و قدر، فرشتگاناعتقاد به وجود  آن اعتقاد دارند، دو اصل امامت و عدل الهي است.

 ءنسل انسان از حضرت آد  و حوا نيز جز ۀاز خاک و ادام حضرت آد ، خلقت عالم ذر، برزخ

 .روداعتقادات همه يا اکثر مسلمانان به شمار مي

ها بيارايد و خويشتن را از را به آن هايي که هر مسلمان بايد خودخصلت :اخالقيات .2

 .ها دور نگه دارداضداد آن

اعم از معاش و معاد و  ؛های خارجي و عيني انساناحکا : دستورهايي که به فعاليت .8

 .امور فردی و اجتماعي وی مربوط است

اين وظايف که احکا  . بخش مهمي از تعاليم دين اسال  ناظر به اعمال هر فرد مسلمان است
 منبع اصلي شناخت اين وظايف .اندشوند، در دانشي به نا  فقه تدوين شدهنيز ناميده مي عملي

 .است( گفتار و رفتار معصومان) قرآن و سنت
توان وظايف عملي هر فرد مسلمان را در سه حوزۀ عبادات، اخالق و احکا  به طور کلي، مي

 .بندی کرددسته( معامالت) مدني و اجتماعي
 نمازهای ،ترين عمل عبادی واجب در اسال مهم. مستحبيا  اندواجبا اعمال عبادی ي

صَو ( در ماه ) روزه: ند ازاهای واجب عبارتترين عبادتصَالت( روزانه است. برخي از مهم)
 .جهاد(، حج) کعبه ۀخان زيارت، خُمس، زَکات، رمضان

های فراواني برای رفتارهای اخالقي آموزه ،معصومان سنتو  قرآن در متون اصلي اسال 
های عملي رسيدن به کماالت اخالقي، توصيه وجود دارد. معرفي اخالق پسنديده و ناپسند و راه

يم اخالقي تعال ءو خانوادگي جزبه رعايت حقوق ديگران و دستوراتي برای تنظيم روابط اجتماعي 
 .اسال  است

اموری مثل  ؛در اسال  برای بسياری از امور زندگي روزمره دستورات شرعي وجود دارد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B6%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE
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، شکار، حرا و  حالل هایها و آشاميدنيخوردني، خريد و فروش، اجاره، رهن، طالق، ازدواج

با عنوان احکا   فقهدر علم هر يک احکامي دارند. اين احکا  و غيره،  ي، قضاوتيامور جنا

 (.181-18۵، 1832 نصر، ) گيرندمعامالت مورد بحث قرار مي

 . مراحل رشد تفکر دینی2. 3

 ه اند:مرحله قايل شد ۵کارشناسان تعليم و تربيت برای مراحل رشد تفکر ديني با توجه به سن 

شود: در اين دوره دو ويژگي عمدۀ سالگي را شامل مي 3تا  3مذهبي که سن دورۀ تفکر پيش -

های مذهبي را شود. کودکان در اين سنين بسياری از وا هنبودن مشاهد ميکانونيخودمحوربودن و تک

د. ای دارحری و افسانهدانند. تفکر مذهبي در اين دوره ماهيتي سها را نميبه کار مي برند؛ اما معاني آن

 های خيالي دارد.ها و داستانبرخورد کودک با مفاهيم ديني همگون با تصوری است که از افسانه

سالگي(: در اين دوره کودکان هنوز به تفکر شهودی دست  1تا  3دورۀ تفکر مذهبي ناقص اول ) -

عميم دهند بندی کنند و تهايشان را دستهتوانند تجربهبهتر مي هاشوند. آناند و دچار اشتباهاتي مينيافته

کانوني است. همچنين، در اين دوره مفاهيم مذهبي را که غالباً انتزاعي و کتابي که به مراتب کمتر تک

 کند.يافته معنا ميالفظي و تجسمهستند، به همان معنای تحت

تفکر مذهبي عيني توان دورۀ سالگي(: اين دوره را مي 11تا  1دورۀ تفکر مذهبي ناقص دو  ) -

 های کودکان برا ی درک و تفسيرشود. از اين رو، کوششناميد که با تفکر عملياتي عيني مشخص مي

شود و بر خالف دورۀ پيشين، منطق مفاهيم مذهبي به واسطۀ طبيعت عيني تفکرشان دچار مشکل مي

حدود و اطالعات محسوس ماستقرايي و قياسي موفق به کار مي برند که به مسائل عيني، تجارت مشهود 

ر پردازی به سطوح باالتر تفکشود. رشد تفکر عملياتي، شتاب حرکت صعودی کودکان را از خيالمي

 شود.پذير ميدادن دو يا چند موضوع امکانکند و تفکر نظامدار در ارتباطبيشتر مي

عملياتي و سالگي( ويژگي اين دوره که حد واسط تفکر  18تا  11دورۀ تفکر مذهبي شخصي ) -

تفکر صوری است، حرکت از تفکر عيني به سوی تفکر انتزاعي بيشتر است. در اين مرحله با رشد 

تفکر  رود که نشان از حرکت به سویتری به کار ميهای عقلي، استقرار و قياس منطقي پيشرفتهفعاليت

 انتزاعي بيشتری دارد.

ضيه به صورت فرضيه و قياس بدون سالگي به بعد(: در اين فر 18دورۀ تفکر مذهبي شخصي ) -

ج از هايي را خارکند فرضيهشود. نوجوان تالش ميممانعت عناصر عيني، انجا  تفکر انتزاعي ميسر مي

 (.13۵-1۵۵: 1838 حکيمي، ها را قبول يا رد کند)حوزه تجارب خود وضع و با استفاده از دليل، آن
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 شود.اک و فهم مسائل ديني ميجنسيت هم عامل ديگری است که باعث تفاوت در ادر 

ز مردها بيشتر ا ،رو اين گرايش به دين و مسائل معنوی در ميان زنان بيش از مردان است. از 

 .زنان به ماديات گرايش دارند

ر از های گروهي کمتدليل تمايل بيشتر به روابط گروهي و ايثارگرانه، در بازی دختران به

 ميداني، پسران پنجاه مرتبه بيشتر از دختران ۀدر يک مطالعپسران به وضع قوانين تمايل دارند. 

و مشارکت  صحبتيکه دختران بيست برابر بيشتر از پسران هم درحالي ،حالت رقابت نشان دادند

مانند  ؛زنندهقاعده، شلوغ و آسيبهای بيپسران بيش از دختران در بازی ،را برگزيدند. همچنين

  (.31: 1811، کنند )حقگوکشتي و جنگ شرکت مي

 های پژوهش. یافته4

اند، بسيار متعددند و در هر سه بخش های خود به کار بردهمفاهيمي که کودکان در نوشته

اثر به مفاهيم ديني  2۵8اثر، تنها  312قرار دارند. از بين  اعتقادات، اخالقيات و احکا  عملي

ي از کل اند؛ به عبارتورد توجه قرار دادهانگيزی را ماند و بقيه آثار بيشتر عاطفه و خيالپرداخته

اثر اين مفاهيم به ترتيب بيشترين  2۵8(: اما در 1اند )جدول به مفاهيم ديني پرداخته %82آثار تنها 

 (.1)جدول  :کاربرد به شرح زير است

مهربانی و کمک به دیگران 

ارادت به ائمة اطهار 

نذر وچون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم 

 از محیط زیست و حیواناتحفاظت 

هااحترام به پدر و مادر و محبت به آن 

دعا و نیایش 

هاکمک به سالمندان و محبت به آن 

ها و شکرگزارینعمت 

دوستیمیهن 

ها نای به آها مفاهيم ديگری هم بودند که به دليل ميزان پايين کاربرد، اشارهعالوه بر اين



088        چکیده مقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت 

 نشده است.

های سنّي و با توجه به جنسيت و از مفاهيم ديني مذکور در گروه فراواني استفاده از هر يک

 های معناداری دارند.محل زندگي اعضا )مشهد و شهرستان(، تفاوت

اند؛ اما بيشترين ميزان توجه را داشته« مهرباني و کمک به ديگران»دختران و پسران هر دو به 

در بين دختران، در رتبۀ دو  و سو  توسل به ائمۀ اطهار و حفاظت از محيط زيست و حيوانات 

چون روزه و نماز و حج مورد توجه قرار گرفته قرار دارد و اين مفاهيم بيش از اعمال عبادی هم

چون نماز و اعتقادات هم» و « ارادت به ائمۀ اطهار»است، در حالي که پسران به دو موضوع 

ه ساير موارد در دختران و پسران نزديک اند. ميزان توجه بروزه و غيره( به يک اندازه توجه کرده

 به هم بوده است.

د. در دو کنهای سنّي مختلف، تفاوت معنادارتری پيدا ميبندی گروهها در تقسيماين تفاوت

 «مهرباني و کمک به ديگران»سال، بيشترين ميزان توجه به مفهو   12تا  11و  1تا  3گروه سنّي 

سال؛ يعني گروه سنّي نوجوان اين  1۵تا  18که گروه سنّي شود و اين در حالي است مشاهده مي

 اند.مفهو  را در رتبۀ پنجم اهميت قرار داده

  سال؛ يعني گروه سنّي که هنوز به  1تا  3نکتۀ قابل توجه ديگر اين است که در گروه سنّي

  فراواني در رتبۀ دو« نذر و غيرهچون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم»اند، سن تکليف نرسيده

ای که از کل پژوهش دريافت شده است، استفاده قرار دارد. در اين دو گروه سنّي همانند نتيجه

 کمترين ميزان استفاده« شکرگزاری»و « دوستيميهن»، «احترا  به سالمندان»چون از مفاهيمي هم

ه ه سنّي ديگر بهای پژوهش در گروه سنّي نوجوان جای تأمل بسيار دارد. اين گرورا دارد. يافته

رادت به توسل و ا»ها بيشترين ميزان توجه را به مفهو  اند )دختر و پسر(. آنسن تکليف رسيده

بيشترين ميزان « نذر و غيره چون نماز، روزه، حج،اعتقادات هم»اند و پس از آن داشته« ائمۀ اطهار

را  «دعا و نيايش»و « ناتحفاظت از محيط زيست و حيوا»کاربرد را داشته است. اين گروه سنّي 

« شدعا و نياي»های سنّي قبلي اند، در حالي که در گروهبيش از مفاهيم ديگر مورد توجه قرار داده

 گرفت.تری قرار ميهای پاييندر رتبه

« مهرباني و کمک به ديگران»کودکان و نوجوانان مشهدی و شهرستاني هر دو به مفهو  
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را  «حفاظت از محيط زيست و حيوانات»ند؛ اما اعضای مشهد ابيشترين ميزان توجه را داشته

مورد توجه « ارادت به ائمۀ اطهار»و « نذر و غيرهچون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم»بيش از 

در رتبۀ دو  استفاده « ارادت به ائمۀ اطهار»ها اند، در حالي که در ميان اعضای شهرستانقرار داده

وجه ها قابل تدر بين کودکان و نوجوانان شهرستان« دعا و نيايش»به توجه است. همچنين، توجه 

های کلي پژوهش از توجه و مفهو  دريافته« دعا و نيايش»است. اين در حالي است که مفهو  

 استقبال کمتری برخوردار است.

 گیری. نتیجه5

های آموزشي طجامعۀ ما يک جامعۀ ديني است. کودکان ما از همان ابتدای قرارگرفتن در محي

های تابکنند. با نگاهي به کشوند و تربيت ديني را دريافت ميبا مفاهيم دين مبين اسال  آشنا مي

دبستاني و کتاب اول دبستان اين مسأله به شکل محرزی قابل مشاهده آموزشي در دوران پيش

نوجوانان  دکان وکنندگان جامعه به دنبال تربيت ديني کواست. تمامي معلمان و مربيان و تربيت

ودکان و کايم. کنيم، دقيقاً همان نتايجي نيست که انتظارش را داشتهچه دريافت ميهستند؛ اما آن

های رسمي کردن از برنامهروند. استفادههای ملي هر کشوری به شمار مينوجوانان جزء سرمايه

س أها را در رالن آنوؤهايي است که مسها، سياستو غيررسمي در چگونگي تعليم و تربيت آن

پايداری و  و يهای آموزش مستقيم از سويدهند. نپذيرفتن روشهای خود قرار ميبرنامه

آوری کشورها به موجب روی از سوی ديگر، های غيرمستقيمماندگاری بيش از حد آموزش

 های آموزش غيرمستقيم در تعليم و تربيت کودکان شده است. ادبياتاستفاده از تما  ظرفيت

مي، مين نيازهای جسأکودکان و نوجوانان به عنوان يکي از ابزارهای تربيت غيررسمي عالوه بر ت

 گذارد. جای مي ها برنثيرات ديگری نيز در آأت ،روحي و عاطفي

کودکان و نوجواناني که آثارشان در پژوهش حاضر بررسي و تحليل شده است، جزء گروهي 

ود دست چنان که خاند، آنباط نزديک و تنگاتنگي برقرار کردهاز کودکان هستند که با ادبيات ارت

اند )اغلب اين کودکان و نوجوانان از ها نه تنها داستان و شعر خواندهاند. آنبه توليد اثر ادبي زده

ترين اعضای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند(؛ خوانترين و کتابفعال

قدر ود چهها خکه آننند داستان و شعر و متن ادبي بنويسند. بنابراين، اينتوابلکه اکنون خود مي



088        چکیده مقاالت ششمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت 

اند، ردهاند، استفاده کهای ديني را که در تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي دريافت کردهاين آموزه

 مسألۀ قابل تأملي است.

 های پژوهش نکات زير قابل تأمل است:با توجه به يافته

 که پژوهش حاضراند. با توجه به ايناز مفاهيم ديني استفاده کرده %82ها اثر تن 312از ميان  -

کليۀ مفاهيم اخالقي را هم جزء مفاهيم ديني محسوب کرده است، اين نکته که بيش از دوسو  

ت های نادرساند، جای سؤال دارد. بسا که آموزشدر آثار ادبي خود از مفاهيم ديني استفاده نکرده

قرار انگيز با اين مفاهيم برها نتوانند ارتباطي عاطفي و خياليني باعث شده تا آنهای داين آموزه

 کرده و در آثار ادبي خود که مملو از عاطفه و خيال است، به کار گيرند. 

 نوع و نيازمندان باالترين رتبه استفادهجای بسي خوشحالي است که مهرباني و کمک به هم -

رفته در آثار ادبي مورد بحث دارد. اين موضوع با فطرت پاک کودکان کارهای ديني بهرا در آموزه

 تناسب بسيار دارد و نويدبخش گسترش دوستي و مهرباني ميان نسل جديد است.

که مذهب اصلي و غالب در کشور ما، شيعه است، کامالً طبيعي به نظر با توجه به اين -

باشد. پرداختن به محر  و شهادت اما  حسين  رسد که توسل به ائمۀ اطهار دومين رتبه را دارامي

السال  و خواهر بزرگوار ايشان نيز بر تأثيرگذاری چنين السال ، وجود بارگاه اما  رضا عليهعليه

شود به آن به عنوان يک فرصت در زمينۀ مفهو  ديني در کودکان و نوجوانان گواه است و مي

 تقويت حس ديني کودکان نگاه کرد.

شود، قرارگرفتن مفهو  ات قابل توجهي که در نتايج اين پژوهش مشاهده مييکي از نک -

اهده وضوح مشهای انتهايي فراواني است. اين مسأله در گروه سنّي کودک بهدر رده« دعا و نيايش»

شود که ممکن است ناشي از اين باشد که هنوز درکي از مفاهيم انتزاعي ندارند؛ اما در گروه مي

شدن به سنين نوجواني و ای سؤال و تأمل دارد. هرچند با افزايش سن و نزديکسنّي نوجوان ج

ظر هستيم، به ن« دعا و نيايش»گيری تفکر انتزاعي و شهودی، شاهد افزايش فراواني با شکل

شدن نهساز نهاديوگو و ارتباط قلبي با خالق، خود زمينهکه مبحث گفترسد با توجه به اينمي

 های ديني به شکلتوان نتيجه گرفت که در کنار آموزهدر انسان است، ميساير مفاهيم ديني 

اد ها به سمت ايجدادن اين فعاليتهای غيرمستقيم و سوقمستقيم نياز به توجه ويژه آموزش
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 ارتباط قلبي در کودکان با خداوند شويم.

ين های افتهدوستي و عالقه به وطن نيز مفهومي است که کمترين فراواني را در ياميهن -

گر نياز به پرداختن به امر مهم عشق به وطن و دفاع از آب و خاک پژوهش دارد. اين امر بيان

ميهن اسالمي در ميان کودکان و نوجوانان است. پيامبر اکر  )ص( در حديث معروف خود 

ک نوان يداشتن ميهن به عرسد مفهو  دوست؛ اما به نظر مي«حُبّ الوطن مِن االيمان»فرمايند: مي

ها مورد توجه قرار گرفته و کودکان و نوجوانان هم کمتر مفهو  ديني و معنوی کمتر در آموزش

 اند.به آن پرداخته

که گستردگي فراواني از نظر مفاهيم دارد، فراواني ها و شکرگزاری با اينتوجه به نعمت -

خصوص در سنين انسان بهدادن های سوقترين راهها دارد. شايد يکي از راحتکمي در يافته

های خدا باشد. از آن جهت که اين امر کامالً عيني ها و مهربانيکودکي تقويت توجه او به نعمت

هيم ساز بروز مفاتواند زمينهو قابل مشاهده است با رشد ذهني اين گروه سنّي تناسب دارد و مي

 . انتزاعي و شهودی و ارتباط قلبي در سنين نوجواني و جواني باشد

های اين پژوهش اگر در ادبيات کودکان و نوجوانان بخواهيم به مفاهيمي با توجه به يافته

چون احترا  به پدر و مادر، احترا  به رسد مفاهيم اخالقي همبيشتر توجه کنيم، به نظر مي

 دوستي بيشتر از هر مفهو  ديگری نيازمند توجه است.سالمندان، دعا و نيايش و ميهن

ها را دارند و نويسندگان و ت قابليت فراوان برای پرداختن در اشعار و داستاناين موضوعا

د به اين نياز تواننشاعراني که قصد دارند در آثار ادبي خود به مفاهيم ديني، بيشتر توجه کنند، مي

 تری داشته باشند.توجه خاص

 

 نامهکتاب
 . تهران: آوايه.ديني ادبيات ويژۀ نوجوان و کودک ادبيات مباني(. 1838. )حکيمي، محمود .1

مجموعه  .هانهای ساختارهای مغزی زن و مرد و تأثيرهای شناختي آتفاوت (.1811. )اهللحقگو، حجت .2
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 ضمایم 

 کاررفته در آثار اعضافراوانی مفاهیم دینی و معنوی به -1جدول 

درصد به نسبت کل آثار که  فراوانی مفهوم

ها به کار رفته مفهوم دینی در آن

 است

 %38/34 87 مهربانی و کمک به دیگران 

 %61/16 42 ارارادت به ائمة اطه

 %43/13 34 نذرچون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم

 %64/12 32 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %19/9 23 هااحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %19/9 23 دعا و نیایش

 %32/6 16 هاکمک به سالمندان و محبت به آن

 %53/5 14 نعمتها و شکرگزاری

 %97/1 5 دوستیمیهن
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 های اعضانوشتهشده در کل دستدرصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -1شکل 

 253اثر از  182شده در آثار اعضای دختر )فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -2جدول 

 اند، مربوط به دختران بوده است(اثری که به مفاهیم دینی پرداخته

ل آثار دختران که درصد به نسبت ک فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استمفهوم دینی در آن

 %12/29 53 مهربانی و کمک به دیگران 

 %93/15 29 ارادت به ائمة اطهار

 %63/12 23 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %98/11 21 نذر چون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم

 %79/8 16 هااحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %79/8 16 دعا و نیایش

 %24/8 15 هاکمک به سالمندان و محبت به آن

 %94/4 9 ها و شکرگزارینعمت

 %54/1 1 دوستیمیهن
 

Series1,  مهربانی و

, کمک به دیگران 
34.38

Series1,  ارادت به

16.60, ائمه اطهار

Series1,  اعتقادات

همچون نماز، روزه، 
,  ....نذرو حج،

13.43

Series1,  حفاظت از

محیط زیست و 
12.64, حیوانات

Series1,  احترام به

پدر و مادر و محبت 
9.09, به آن ها

Series1,  دعا و

9.09, نیایش
Series1,  کمک به

سالمندان و محبت به 
6.32, آنها

Series1,  نعمتها و

5.53, شكرگزاري
Series1,  میهن

1.97, دوستی

در صد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در كل دست نوشته هاي اعضا 
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 شده در آثار اعضای دختردرصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -2شکل 

ثر از مجموع ا 89شده در آثار اعضای پسر )فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -3جدول 

 اثر مربوط به پسران بوده است( 253

درصد به نسبت کل آثار پسران که مفهوم  فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استدینی در آن

 %71/33 31 مهربانی و کمک به دیگران 

 %61/14 13 نذر چون نماز، روزه ،حج، اعتقادات هم

 %61/14 13 ارادت به ائمة اطهار

 %11/11 9 زیست و حیواناتحفاظت از محیط 

 %86/7 7 اهاحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %86/7 7 دعا و نیایش

 %61/5 5 ها و شکرگزارینعمت

 %49/4 4 دوستی میهن

 %12/1 1 هاکمک به سالمندان و محبت به آن

Series1,  مهربانی

, و کمک به دیگران 
29.12

Series1,  ارادت

, به ائمه اطهار
15.93Series1,  حفاظت

از محیط زیست و 
12.63, حیوانات

Series1,  اعتقادات

همچون نماز، 
نذرو روزه، حج،

.... ,10.98

Series1,  احترام

به پدر و مادر و 
,  محبت به آنها

8.79

Series1,  دعا و

8.79, نیایش

Series1,  کمک به

سالمندان و محبت به 
8.24, آنها

Series1,  نعمتها و

4.94, شكرگزاري

Series1,  میهن

0.54, دوستی

درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار اعضاي دختر



 .    088     ...با توجه به سن، جنس و های کودکان و نوجواناننوشتهبررسی مفاهیم دینی در دست

 

اثر از  68سال ) 9تا  7شده در آثار اعضای فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -4جدول 

 اثر( 253

درصد به نسبت کل آثاراین گروه سنّی که  فراوانی مفهوم

 مفهوم دینی در آن ها به کار رفته است

 %76/36 25 مهربانی و کمک به دیگران 

چون نماز، روزه، حج، اعتقادات هم

 نذر

11 71/14% 

 %76/11 8 ارادت به ائمة اطهار

 %76/11 8 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %82/8 6 هااحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %35/7 5 ها و شکرگزارینعمت

 %88/5 4 کمک به سالمندان 

 %94/2 2 دعا و نیایش
 

 
 سال 9تا  7شده در آثار اعضای درصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -4شکل 

 

Series1,  مهربانی

, و کمک به دیگران 
36.76

Series1,  اعتقادات

همچون نماز، 
نذرو روزه، حج،

.... ,14.7
Series1,  ارادت

, به ائمه اطهار
11.76

Series1,  حفاظت

از محیط زیست و 
11.76, حیوانات

Series1,  احترام

به پدر و مادر و 
,  محبت به آن ها

8.82
Series1,  نعمتها و

7.35, شكرگزاري
Series1,  کمک به

دعا و  ,5.88Series1, سالمندان 

2.94, نیایش

9تا 7درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار اعضاي 
سال
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اثر از  97سال ) 12تا  11ار اعضای شده در آثفراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -5جدول 

 اثر( 253

درصد به نسبت کل آثار این گروه سنّی که  فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استمفهوم دینی در آن

 %17/39 38 مهربانی و کمک به دیگران 

 %41/13 13 ارادت به ائمة اطهار

 %27/9 9 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %24/8 8 ا هو محبت به آن احترام به پدر و مادر

 %24/8 8 دعا و نیایش

 %24/8 8 ها و شکرگزارینعمت

 %18/6 6 نذرچون نماز، روزه ،حج، اعتقادات هم

 %12/4 4 کمک به سالمندان 

 %19/3 3 دوستیمیهن

 

 
 سال 12تا  11شده در آثار اعضایدرصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -5شکل 

Series1,  مهربانی

, و کمک به دیگران 
39.17

Series1,  ارادت به

13.4, ائمه اطهار
Series1,  حفاظت

از محیط زیست و 
9.27, حیوانات

Series1,  احترام به

پدر و مادر و محبت 
8.24, به آن ها 

Series1,  دعا و

8.24, نیایش

Series1,  نعمتها و

8.24, شكرگزاري

Series1,  اعتقادات

همچون نماز، روزه، 
کمک به  ,6.18Series1, ....نذرو حج،

4.12, سالمندان 
Series1,  میهن

3.09, دوستی

سال 12تا 10درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار اعضاي 
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اثر از  88سال ) 15تا  13شده در آثار اعضای فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -6جدول 

 اثر( 253

درصد به نسبت کل آثار این گروه سنّی که  فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استمفهوم دینی در آن

 %59/21 19  ارادت به ائمة اطهار

اعتقادات هم چون نماز، روزه، حج، 

 نذر

15 14/17 

 14/17 15 اظت از محیط زیست و حیواناتحف

 %36/11 11 دعا و نیایش

 %36/11 11 مهربانی و کمک به دیگران 

 %19/9 8 کمک به سالمندان

 %95/7 7 اهاحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %27/2 2 دوستیمیهن

 %27/2 2 ها و شکرگزارینعمت
 

 

 
 سال 15تا  13شده در آثار اعضای عنوی مشاهدهدرصد فراوانی مفاهیم دینی و م -6شکل 

Series1,  ارادت به

اعتقادات  ,21.59Series1, ائمه اطهار 

همچون نماز، روزه، 
,  ....نذرو حج،

17.04

Series1,  حفاظت

از محیط زیست و 
17.04, حیوانات

Series1,  دعا و

11.36, نیایش

Series1,  مهربانی

, و کمک به دیگران 
11.36Series1,  کمک به

9.09, سالمندان

Series1,  احترام به

پدر و مادر و محبت 
7.95, به آن ها

Series1,  میهن

2.27, دوستی

Series1,  نعمتها و

2.27, شکرگزاری

15تا 13درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار اعضاي 
سال

ارادت به ائمه اطهار 

اعتقادات همچون نماز، روزه، 
....نذرو حج،

حفاظت از محیط زیست و 
حیوانات

دعا و نیایش

مهربانی و کمک به دیگران 

کمک به سالمندان
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 اثر( 253اثر از  134شده در آثار اعضای مشهد )فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -7جدول 

درصد به نسبت کل آثار این گروه که  فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استمفهوم دینی در آن

 %31/37 51 مهربانی و کمک به دیگران 

 %17/14 19 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %43/13 18 نذر حج، روزه، نماز، چونهم اعتقادات

 %19/11 15 ارادت به ائمة اطهار

 %21/8 11 اهاحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %71/6 9 ها کمک به سالمندان و محبت به آن

 %22/5 7 دعا و نیایش

 %23/2 3 دوستیمیهن

 %49/1 2 و شکرگزاری هانعمت
 

 
 شده در آثار اعضای مراکز مشهددرصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -7شکل 

 

درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار 
اعضاي مشهد
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های خراسان شده در آثار اعضای شهرستانفراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -8جدول 

 اثر( 253اثر از  119جز مشهد )رضوی به

گروه که درصد به نسبت کل آثار این  فراوانی مفهوم

 ها به کار رفته استمفهوم دینی در آن

 %77/32 39 مهربانی و کمک به دیگران 

 %48/18 22 ارادت به ائمة اطهار

 %12/15 18 دعا و نیایش 

 %92/11 13 حفاظت از محیط زیست و حیوانات

 %72/6 8 ا هاحترام به پدر و مادر و محبت به آن

 %88/5 7 نذرحج،  روزه، نماز، چونهم اعتقادات

 %14/5 6 هاکمک به سالمندان و محبت به آن

 %14/5 6 ها و شکرگزارینعمت

 %68/1 2 دوستیمیهن
 

 
های شده در آثار اعضای شهرستاندرصد فراوانی مفاهیم دینی و معنوی مشاهده -8شکل 

 جز مشهد(خراسان رضوی )به

درصد فراواني مفاهيم ديني و معنوي در آثار اعضاي
شهرستان هاي خراسان رضوي





 آیندة کهنکارکرد روایت در تریلوژی در 
 

  1رابوطالبیمی معصومه

 2سکینه عباسی  
 

 چکیده

 و کودک سنّي طيف برای ديني فرهنگ آموزش غيرمستقيم ابزارهای از يکي

 هک دليل اين به اما است؛ داستان سرزمين، هر تجربهبي گروه عنوان به نوجوان،

 است الز  رود،-مي شمار به سرزمين يک مردمان انديشۀ واقعي جزء ديني، فرهنگ

 به را زبان و روايت حوزۀ نوجوان، و کودک مخاطب به آن انتقال و بازآفريني در

 رحط» به چنداني عالقۀ مخاطبان، از دسته اين ديگر، سوی از. کرد نزديک هنر حوزه

 منظور، به اين. کندنمي تبعيت واقعيت از هاآن ذهن ساختار زيرا ندارند؛ «واقعي

 کند یبازساز را واقعيت و خيلت از ایآميخته که است ضروری اثری چنين آفرينندۀ

. شود فراهم نيز هدف عنوان به نياز مورد هایآموزش مخاطب، بردنلذت ضمن که

 زا آرين آرمان نوشتۀ کهن آيندۀ( گانهسه) تريلو ی بررسي  حاضر پژوهش هدف

 زاويۀ چرخش چونهم ابزارهايي که دهدمي نشان کار حاصل. است اندازچشم اين

 از یگيربهره با ایقصه پردازیشخصيت همراه به غيرسنتي یتوتودر طرح ديد،

 واقعيت مرزهای شکستن ضمن غيرواقعي، گرياری و غيرمطلق محوری شخص

 و کودک سنّي گروه کردن آشنا غيرمستقيم آموزش ايدۀ نحو بهترين به محض،

 . سازدمي فراهم را ديني بزرگان با نوجوان
 

تخيل، ادبيات  روايت، ،کهن آيندۀ رمان آرين، آرمان ديني، فرهنگ :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

زنيم که در جهان داستاني کنيم، از دنيای جديدی حرف ميزماني که از داستان صحبت مي

بيني نويسنده و گاه گيرد؛ جهاني که منطق دروني خود را دارد و جهانشود و شکل ميساخته مي

کند. داستان اين قدرت را دارد که مفهومي را در واننده منتقل ميهای داستان را به خشخصيت

ها و حوادث آن را به ناخودآگاه خواننده منتقل کند. خود مستتر کند و در خالل ماجراها، ديالوگ

تواند شود، ميتر محسوب ميتجربهای کمدر اين ميان، خوانندۀ کودک و نوجوان که خواننده

ی آموزشي هااستان داشته باشد و همين امر، داستان را به يکي از روشتأثيرپذيری بيشتری از د

 برای کودکان تبديل کرده است.

ری را تتواند نيازهای متفاوتداستان با توجه به خالقيت و عنصر روايتي که در خود دارد مي

، هاز مخاطب کودک و نوجوان رفع کند؛ نيازهايي چون: ميل به کنجکاوی برای کسب تجارب تاز

ها، ارضای بعضي نيازهای ذهني کمک به آموزش و يادگيری زبان ملي، رشد و گسترش رغبت

و عاطفي و کمک به ايجاد عادت به مطالعه در دوران کودکي و نوجواني. در دوره نوجواني 

ر کنند و نوجوانان دهای گوناگون بروز ميتغييرات نيز بسيار چشمگير است و عواطف به راه

هستند  ایبيني ويژهترها معترض هستند و در پي فلسفه خاص و جهاندنيای بزرگاين دوره به 

ای را به بيني ويژهتوانند فلسفه و جهانهای نوجوان مي(. پس داستان832: 1832)احمدوند، 

خواننده خود منتقل کنند. توجه به اين نکته ضروری است که ديدگاه منتقد نوجوانان نسبت به 

 تر کرده است.، شکل روايت برای اين گروه سنّي را هم مشکلمسائل اطراف خود

ادبيات کودک و نوجوان بخشي از ادبيات تعليمي است. ادبيات کودک و نوجوان مخاطب 

تجربه کند مخاطب کمرساند و سعي ميخود را در شناخت خويش و جهان اطراف ياری مي

جنبۀ تعليمي دارد )حکيمي و کاووس، رو خود را نسبت به زندگي و جامعه آگاه کند. از اين 

شناسان معتقدند هرگاه چيزی را به کودک آموزش (. به همين دليل، برخي روان83: 1811

(. ادبيات 13: 1832ايم تا او شخصاً آن را کشف کند )پيا ه به نقل از کريمي، دهيم، مانع شدهمي

جوان را برای يافتن مفاهيمي گزين اين آموزش مستقيم شود و کودک و نوتواند جایکودک مي

 که در داستان است، ياری برساند. 
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هايي را در ترين بخش ادبيات تعليمي است؛ زيرا ادبيات ديني بذر انديشهادبيات ديني مهم 

 ها مؤثر استکارد که تا پايان عمر با اوست و در اعمال و رفتار او با ديگر انسانذهن کودک مي

های اديان توحيدی و غيرتوحيدی بسيار مؤثر است آموزه و از همين رو، شناخت درست

(. بهترين مجرا برای آموزش دين و مسائل معنوی و فرامادی، 33: 1811)حکيمي و کاموس، 

کردن مسائل ذهني ديني، بذر اخالق را از کوشد با عينيداستان است؛ به اين دليل که داستان مي

های ديني حوزۀ ادبيات کودک و کند. يکي از داستانکودکي در فرد ايجاد کرده و آن را تقويت 

( است که تا کنون پژوهشي 1821) i( نوشتۀ آرمان آرين1812) آيندۀ کهن 1گانۀنوجوان، سه

 دربارۀ اين کتاب صورت نگرفته است.

کلي از شهای پيامبران، حاشيه از داستانسعي دارد با روايتي صريح و بي کهن ۀآيند ۀگانسه

. اردد مذهبيوجهۀ را برای نوجوان شکل دهد که الگوساز است و کامالً  لت اخالقينيکي و فضي

 خطاکار است؛ اما از رهگذر شنيدن قصص ديني پيامبران، پادشاهيقهرمان داستان  ،از طرف ديگر

؛ درست مانند نوجواني که در پي کشف شخصيت خود رودبه سمت اثبات شخصيت خويش مي

 وغ است.در جهت رسيدن به دورۀ بل

پژوهش پيش رو، بر آن است تا پس از ارائۀ پيرنگ اثر جهت تقريب مبحث به ذهن مخاطب، 

پردازی غيرايستا را بررسي کند روايت و کارکرد آن بر ذهن مخاطب، طرح اسليمي و شخصيت

 تا تأثير آن را بر ذهن مخاطب نشان دهد.

 . بحث و بررسی2

 . ساختار روایت 1. 2

 من ديدِ زاويۀ با پادشاهي اول اليۀ در دارد؛ 2پيرنگ سه ر هر سه جلد،د کهن آيندۀ روايت

. است گرستم حاکمي حاال شده، غافل خود جامعۀ از که او. گويدمي خود سرگذشت از راوی،

 ایواسطه داستان در حضورش و راوی را دارد منِ ديدِ زاويۀ هم او که است پيرمردی دو  اليۀ

 القاتم را پادشاه متوالي شب سه راوی اين. اول راوی به پيامبران ایهداستان رساندن برای است

                                                           
1 Trilogy 

2 Plot 
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 زا نويسنده. است پيامبران زندگي حکايت سو  اليۀ. گويدمي او برای را سو  اليۀ و کندمي

 جلد در. دهدادامه مي( ع) علي حضرت و خاتم رسول تا و کندمي شروع آد  حضرت داستان

 ب،شعي لوط، ابراهيم، صالح، هود، نوح، قابيل، و هابيل د ،آ حضرت هایقصه نخست، شب اول،
 و د شب دو ، جلد در و پس از اتما  اين شب. شودمي روايت( السال عليهم)يعقوب  و يوسف

 عذرا و عزيز و يونس اوريا، ارميا، ايوب، شائول، سموئيل، يوشع، موسي، حضرت هایقصه

 فصل در پيامبران، از حکيم لقمان روايت جداکردن رایب نويسنده. شودمي السال ( روايت)عليهم

. ندکمي تعريف فرزندش برای را نبي ايوبِ داستان که سازدمي را دانايي مرد جاودانه، پندهای

 کهف، اصحاب عيسي، يحيي، زکريا، هایقصه سو ، جلد در. است حکيم لقمان دانا، مرد اين

 انپاي. شودمي روايت( ع)علي  حضرت دالوری و کر ا رسول السال (،)عليهم ذونواس نبي، خالد

 واراميد و بيندمي راست و چپ وزيرهای دارودستۀ با را شاه مبارزه مخاطب و است باز داستان،

 .آيد فراهم مردمي هایکمک پي در پيروزی است

درقصه روشي يا تودرتو است. شيوۀ قصه 1قصهدر، قصهآيندۀ کهنساختار روايي تريلو ی 

های نو را مجذوب خود کرده و آن را به اشکال مختلف در آثار نويسي است که بيشتر قصهادب

ۀ وجه ابداع جديدی در عرص هيچ وجود، چنين روشي به توان يافت؛ اما با ايناين نويسندگان مي

های های کهن شرقي ايراني، هندی و سرزمينرود. اين شگرد داستاني در قصهادبيات به شمار نمي

ای که آندره  يد اولين نويسندهبا آن»اند ديگر قابل بررسي است و بسيار دربارۀ آن بحث کرده

هيچ عنوان يک روش ادبي پيشنهاد کرد؛ ولي او به درقصه را به است که در رمان نو، شگرد قصه

های (. يکي از روش22: 1831)شهرزاد ماکويي، « کند که مبتکر آن استوجه ادعا نمي

شود؛ های داستان که نقش کليدی دارد، تعريف ميقصه اين است که عنصر غايبي در صحنهدرقصه

(. در 23يابد )همان: آيد و واقعيت ميکه با بيان آن، بخش گمشدۀ داستان به دست مينحوی به 

دهد؛ به عنوان نمونه، وقتي ديدار شاه در شب نخست با همين شکل روايت رخ مي آيندۀ کهن

 کند: گيرد، شاه وضع خود را چنين توصيف ميبازرگان صورت مي پيرمرد

ا  را نشانش داد  با دهاني باز و حرکتي ناگهاني دستم را کشيد و دوان و زماني که انگشتر سلطنتي

                                                           
1. Slime 
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خواست من را از آن منطقه دور کند يا شايد هم های باالتر شهر بازگرداند. ميلنگان من را به سوی محله

داند! نترس... اين را به تو نگفتم که کنان به او گفتم: هيچ کس اين را نميپچت دهد. پچجانم را نجا

تاريکي ا  تا همه چيز را بشنو ... چند کوچه باالتر ايستاد و در نيموحشت کني! گفتم که بداني من آمده

ترين داستان کنم که ماجرای زندگي من عجيبگون زمزمه کرد: حاال باور ميديوارهای خشتي مهتاب

 (.21: 1812، 1دنياست! )آرين، ج 

 دارد که پيرمرد قرار استنويسنده با اين تمهيد، خواننده را منتظر روايت عجيبي نگاه مي 

کنند که بعد از اين در متن ظاهر ها خود، نقش عنصر غايبي را ايفا ميروايت کند. اين داستان

 خواهند شد. 

 کاراکترها دروني تحليل جای حکايت، در. است گونهتحکاي ،کهن آيندۀ در ساخت روايت

 موجود حکايت در چيزی عوض، در نيست. خبری رواني هایحالت توصيف از و است خالي

 حوادث از ایزنجيره آن و ندارد وجود ديگر هایشکل به نيز روايي ديگر انواع در که است

 گزارۀ شکل به را حکايت لحظات که است قانون اين. کندمي تبعيت علّي قانون يک از که است

اشند ب داشته نتيجه و توالي نوع از ایرابطه خود از پس و پيش هایگزاره با که آورددرمي ایساده

  .(33: 1833 تودوروف،)

 اختارس از همگي ماجراهای پادشاه، و بيندمي بيابان در را اجنه که پيرمردی انبيا، داستان در

 و شوندنمي دروني هاشخصيت. بينيمنمي وقايع اين از تصويری ما و کنندمي پيروی حکايت

 روايت در دو ، و اول اليۀ در داستان. دارد وجود داستان در هاآن العملعکس و عمل فقط

 و نشسته کريم قرآن از اجنه روايت پای را شب سه که پيرمردی روايت در و پادشاه زندگي

 رساختا و شود خارج حکايت شکل از راحت خيلي تواندمي است، ديده اجنه ميان هم را شيطان

 تواندمي که سازدمي اجنه از محوی تصوير نويسنده. افتدنمي اتفاق اين اما بگيرد؛ خود به داستاني

 پرتاب حکايت حيطۀ به دوباره را آن و کاهدمي روايت داستانيِ ارزش از اما باشد؛ تعمدی

 نظر صرف نشينيکاخ زندگي و کاخ زيبای تصاوير از ندهنويس هم، پادشاه زندگي در. کندمي

 . رودمي مهم هایحادثه روايت سراغ به و کندمي

 ست،ا روايات اين روی بر هم کتاب سه اصلي حجم که پيامبران زندگي روايت سو ، اليۀ در

 اين رد آرين. است متأثر قصص قرآني گوييحکايت از و است مناسب گوييحکايت ساختار
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 نبيا،ا زندگي بازنويسي از هدف. ببرد بهره بازنويسي تکنيک از است کرده سعي هاکايتح

 نممک فهمش و درک عادی حالت در که است متوني و مضامين با نوجوانان و کودکان آشناکردن

 هرچند هم بازنويسي در .(33: 1818 نيا،ذبيح) باشد مشکل مخاطبان از سن اين برای است

 گريزی آن از که تغييراتي دهد؛مي رخ تغييراتي باز هم اما دارد؛ اصلي متن فظح در سعي نويسنده

 .هستند همشاهد قابل خوبيبه( ع)علي  حضرت و مسيح و لقمان داستان در تغييرات اين و نيست

 فادهاست نحوی به امر اين از. هاستحادثه توالي آهنگضرب کهن آيندۀ جذابيت علل از يکي

 نيطوال توقف وضعيت، يک در ایحادثه هيچ زيرا رود؛نمي سر نوجوان اطبمخ حوصلۀ که شده

 .  ندارد

های روايي، شگرد حادثه شخصهای روايي و سو در اين ميان، چرخش زاويۀ ديد ميان من

خيزند؛ زمان به روايت برمي، دو منِ راوی همآيندۀ کهنپس از حادثه را سامان داده است. در 

ها را ديده و داستان گويد و ديگری پيرمردی که جنه از اوضاع خود مييکي پادشاه جوان ک

ها خواننده نياز به ايجاد کند. در هر دوی اين شخصيتها را با زاويۀ ديد من راوی روايت ميآن

پنداری بيشتری دارد تا بتواند همراه با شاه دست به قيا  خطرناکي بزند و همراه پيرمرد ذاتهم

. کند، سو  شخص استهای قرآن را تعريف ميها را تجربه کند. جني که داستانندنيای شبانۀ ج

کند. همچنين، زاويه ديد سان خدايي ماجرا را روايت مياو خود شاهد ماجرا بوده و حاال به

 راحتي بازگو کند. داند، بهدهد که هرچه را از روايت ميشخص اين امکان را به پيرمرد ميسو 

 پردازی. شخصیت2. 2

در اين رمان سه ساحت از شخصيت قابل بررسي است؛ گروه اول اشخاص پويای رمان 

گيرند. اين هستند که شاه، وزير دست راست و دست چپ، سردستۀ نگهبانان در آن جای مي

اشخاص اغلب نمايندۀ تيپ يا گروه خاصي هستند که قهرمان در جامعه و يا تاريخ جامعۀ خود 

 ها آشناست.با آن

ها های فراواني از آنهای عاميانه فارسي نمونهای هستند که در قصهدستۀ دو  اشخاص قصه 

شوند و پل ارتباطي شود. اين اشخاص معموالً در نقش راهنما و پيران نوراني ظاهر ميديده مي

گو و لقمان حکيم در اين گو، بازرگان و جن قصهقهرمان با عوالم ماورائي هستند. پيرمرد قصه
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 احت قرار دارند.س

 شوند ودستۀ سو  اشخاص قدسي رمان هستند که به عنوان الگويي در داستان مطرح مي

های اخالقي و ديني ها مخاطب را با فضيلتحديث اعمال و کردار و گفتار و انديشۀ نيک آن

و  و د کند. پيامبران و ائمه در اين دسته قرار دارند. بيشترين توجه اين مقاله بر گروهآشنا مي

 سو  است.

 بندی اشخاص رماندسته -1جدول 

 قهرمانان قدسي ایاشخاص قصه اشخاص رمان

 پيامبران گوپيرمرد قصه پادشاه

 ائمه بازرگان وزيران

 ... جن رئيس نگهبانان
 

شاه شهرهای »دهد. محوری رمان، شاه است که خط اصلي داستان را شکل ميشخصيت 

: 1812، 1)آرين، ج « ر  و در آن موقع شانزده سال بيشتر نداشتمشمار شد . پس از مرگ پدبي

رود، شخصيت درجۀ اول اين رمان (. شاه که طي سه جلد به سمت خودشناسي و تغيير مي11

هايي که پيرمرد برايش روايت شود. وی در اين اثر شخصيتي پوياست که در خالل داستانمي

شود. شخصيت شاه شود، هدايت ميوان هم آموخته ميها به نوجکند و در لفافۀ اين داستانمي

 ود. شکند که به انسان متفاوتي نسبت به اول کار تبديل مييک سير صعودی را طي مي

 یصفو عباس خروج شاه از کاخ، آن هم با لباس مبدل، يادآور شاه عباس صفوی است. شاه

 با باسع شاه کهاين. است رايج وا دربارۀ عاميانه هایقصه بيشترين که است پادشاهاني از يکي

 شود، باخبر مرد  احوال و اوضاع از تا کردمي گردش اصفهان شهر سطح در درويشي لباس

 سطح هب مبدل لباس با شاه معموالً هاقصه اين در اما است؛ ديگری بحث نه يا باشد داشته صحت

 (.813: 1838)ر. ک: محجوب، شود. از اوضاع مرد  عامه آگاه مي و رودمي بازار ويژهبه و شهر

ها آن مانند.هايي هستند که در تما  سير داستان ايستا ميهای درجۀ دو  شخصيتشخصيت

 اند، به همان شکل تا پايان داستان باقيکنند و به همان صورتي که وارد داستان شدهتغييری نمي

 د:انهای دسته دو  چنينمانند. به ترتيب حضور در داستان، شخصيتمي
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دست هستند و هر دو شاه را وزير دست چپ و وزير دست راست که در اين اثر با هم هم

بارۀ است که شاه اين نظر را در نگهبانان کنند. شخصيت بعدی رئيسوسو هدايت ميبه يک سمت

رئيس نگهبانانم را که بيش از باقي اطرافيانم به او اعتماد داشتم و پيشتر هم صادقانه به »او دارد: 

(. رئيس نگهبانان تنها حامي و رفيق 12: 1812، 1)آرين، ج« پدر  خدمت کرده بود، صدا زد 

 کند. شاه است و تا لحظه پاياني در جلد سو ، اين وفاداری را به شاه ثابت مي

رود. شخصيت تأثيرگذار بعدی، بازرگان پير است؛ همان پيرمردی که شاه به ديدارش مي

 صورت ديگری ها را تجربه کرده و حاال بهانگيز خود، داستاننکسي که در سفر تجاری هيجا

های عنوان روايتکه به  هاجنهای پيامبران است. کند. او حلقۀ ارتباطي شاه با داستانزندگي مي

هايي عجيب از نوری پاره»مرئي دارند؛ اند، ظاهری عجيب و نيمهمرحله سو  وارد داستان شده

 (. 83)همان: « شتافتندسوی ويرانه ميهای آدميان به ي بسيار بيشتر از گا مبهم بودند که با سرعت

طلمش، وهوش، ساروخ، شمهاروش، سهصاييل، زلنبور و در نهايت، عزازيل )ابليس( 

شنوند و راوی ماجراها جناب های قرآن را ميهايي هستند که در يک جمع چندنفره داستاناجنه

 اند با همانها رو به پاياناستان حضور ندارد و وقتي داستانطلمش است. عزازيل از ابتدای د

 شود. ها ظاهر مياش برای کتمان داستانگونهبيني از رفتار ابليسپيش

 صالح، ود،ه نوح، قابيل، و هابيل آد ، آفرينان ايستای ديگر رمان هستند: حضرتپيامبران نقش

 ا،اوري ارميا، ايوب، شائول، سموئيل، ،يوشع ، موسي،يعقوب و يوسف شعيب، لوط، ابراهيم،

 پيامبران، از حکيم لقمان روايت جداکردن برای نويسنده. اندعذرا، از اين گروه و عزيز يونس،

 يفتعر فرزندش برای را نبي ايوبِ داستان که سازدمي را دانايي مرد جاودانه، پندهای فصل در

شود که به ا داستان دارای اليۀ چهارمي ميجدر اين .است حکيم لقمان دانا، مرد اين. کندمي

 زکريا، هایقصه ادامه، در شود.شخص در اليۀ چهار  داستان ايوب نبي روايت ميصورت سو 

علي  حضرت دالوری و اکر  رسول ذونواس، نبي، خالد کهف، اصحاب عيسي، يحيي،

 شود.مي روايت( السال عليهم)

پادشاه و به تبع آن، مخاطب نوجوان چيزی بياموزد؛ ها بناست از هر کدا  از اين داستان

شد. کشدنش را به تصوير ميداستان اول که داستان خلقت آد  است، سرکشي شيطان و رانده
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 خورد: دهد و سوگند مي(. همان زمان است که ابليس به شيطان تغيير نا  مي32)همان: 

هم کرد که همگان بفهمند که تو اشتباه ارزش را چنان رسوا خوابه عظمتت قسم که اين مخلوق بي

کردی! که تو اين موجود گلين را به من ترجيح دادی... و من اين موجود و هر کسي را که از او به وجود 

بيايد، به تباهي خواهم کشاند! و چنان همه فرزندانش را به گمراهي بکشانم که بر همگان اثبات شود که 

  (۵1من بهتر بود  يا او! )همان: 

های پيامبران که شيطان حضور مستقلي شود. حتي در داستانزمينۀ گمراهي بشر ريخته مي

 ندارد، رد پايش در گمراهي بشر ديده شود. 

 شود.دارد و آد  از بهشت رانده ميشيطان اولين گا  را در گمراهي بشر برمي

ردی! برو و همراه با تو نيز از بهشت رانده شدی، چون به جای اطاعت از من، فرمان از دشمنت ب

جا خواهي فهميد که چه کسي دوست تو بود و چه کسي دشمنت! شايد همسرت در زمين مستقر شو. آن

 (.۵3های زمين بفهمي که راه درست برای تو و نسلت چه خواهد بود... )همان: در ميان دشواری

ود؛ اما شتنبيه ميبيند و آد  اولين فردی است که در تاريخ بشر نتيجۀ گمراهي خود را مي 

ود؛ شيابد و بعد از آن داستان هابيل و قابيل روايت ميشدن او خاتمه نميداستان آد  به رانده

که  قابيل با تصويری»دهد و نتيجۀ حرص و حسد است. اولين قتلي که در تاريخ بشر روی مي

ار برای هميشه رفت واز چهرۀ خونين برادرش داشت، آوارۀ کوه و بيابان شد و پريشان و ديوانه

شود. (. بعد داستان نوح و گمراهي قومش روايت مي31و ديگر هرگز کسي او را نديد )همان: 

های نوح ای به حرفخواهند لحظهمردمي که ابلهانه بر باورهای کهن خود اصرار دارند و نمي

 نبي گوش دهند.

ا زنده کند. او ساليان سال در پا خاست تا نا  خدا رنوح پسر لمک، از نوادگان شيث و آد  به 

ها بود، شهرهای سومر، از با  تا شا  به پنددادن مرد  مشغول بشد تا بتواند چراغي را که در جان آن

د که به تمامي نم کشيده بودنو شدن نداشتند يا اينها ديگر روغني برای شعلهروشن کند؛ اما يا آن چراغ

 (.3۵)همان: 

مانده در کشتي نوح بودند، داستان نوح را از جاشده از مرد  بهبعد قو  عاد که گروهي جدا 

های هود گوش ندادند و گرفتار ها به هدايتياد بردند و هود برای هدايتشان برخاست؛ اما آن

 پا خواست.عذاب الهي شدند. بعد صالح نبي به
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روی پارچه که نيکگريست که سنگ ستبر يداد، ميچه رخ ميحتي خود صالح نيز با حيرت به آن 

باره از هم فروپاشيد! و پيش از هر چيز، دهان او پديدار شد! دهاني هزار مرد را با خود داشت، به يکده

جنبيد و گردني که افراشته بود و هيبتي که شبيه به هيچ شتر ديگری نبود و لحظه ای بعد، آن شتر که مي

 (. 123د )همان: تمامي در برابر همگان ايستاده بوموی زيبا بهسرخ

ها هم به عذابي الهي گرفتار شدند. در ادامه معجزۀ صالح به دست قو  نادان کشته شد و آن

ذيرد و پبسته رسم نياکان خود را نميوگوشکه ابراهيم چشمشود؛ اينداستان ابراهيم روايت مي

 با هوشمندی شود وشکن ميساز تبديل شود. او يک بتخواهد مانند ديگران به يک بتنمي

دا تر که تبر در دست بت بزرگ پينشانه از اين بزرگ»اندازد. تقصير را بر گردن بت بزرگ مي

)همان: « ايد؟اند. پس چرا بنده را گرفتههای ديگر خرد شدهشده و او سالم مانده است و بت

وايت ابراهيم لوط ر شود. در ادامه داستان برادرزادۀشکني ختم نمي(؛ اما داستان ابراهيم به بت183

ات لوط را برای هدايت آن دو شهر فرستادی؛ اما او تو برادرزاده»شود که قومي نااهل دارد. مي

نيز مثل باقي هشداردهندگان ما، سرانجا  به نقطۀ پايان رسيد! ديشب، آهي کشيد و سخناني گفت 

(. داستان بعدی داستان 131)همان: « که حجت تما  شد و ما پا بر زمين گذاشتيم و آشکار شديم

ز دچار ها نيشعيب نبي است که قومش بر دعوت او به پرستش خدای يگانه ايمان نياوردند و آن

 عذاب الهي شدند. 

هد دآيد. نشان ميانداختن يوسف توسط برادران در پايان جلد يک روايت ميداستان برچاه

 بين ببرد. تواند محبت برادری را از طور مينظری چهکه حسد و تنگ

کشد؛ شود و داستان تا صفحۀ هفتاد طول ميجلد دو  با داستان حضرت موسي )ع( شروع مي

شدن موسي در کاخ فرعون و قيا  او عليه فرعون، گذشتن از رود نيل و گوسالۀ داستان بزرگ

 شدۀدهد؛ مردی که خود بزرگديدن نشان ميسامری. داستان موسي تالش مردی را برای درست

اش، خواهان رستگاری و يکتاپرستي است. برادرش هارون فرعون است؛ اما از نهاد نوراني کاخ

دامان بهپس دست»دهد. آيد و جهالت مرد  تا پايان داستان موسي او را آزار ميبه ياری او مي

 ترين نبي زمان خويش شده بودند تا از خداوند بخواهد برايشانترين و پرالها سموئيل نبي، بزرگ

(. داستان سموئيل بعد از داستان موسي روايت 38: 1812، 2)آرين، ج « پادشاهي تعيين کند

ها به جنگ قومي کند. آنشود و سموئيل، شائول را به پادشاهي بني اسرائيل انتخاب ميمي
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(. بعد از داستان 11دهد )همان: روند که جالوت در آن است و داوود جالوت را شکست ميمي

وسالي است و با توکل به خدا به پيروزی سنکه نوجوان کموری او در عين اينداوود و دال

شود. در اين فصل که به نا  رسد، داستان سليمان نبي و شکوه و عظمت دربارش روايت ميمي

 پردازد.پادشاه آدميان و شياطين است، کوتاه به نبوت پرشکوه سليمان مي

چرده که در کنار ساحل همراه پدر خود است و سيهشود در ادامه داستان پسرکي روايت مي

(. 121کند )همان: های الهي را تعريف مياست. پدر برای پسرک داستان صبر ايوب و امتحان

تعريف اين داستان برای پسرک همان نصيحت و پنددهي غيرمستقيم است که او را به سمت 

با هوشمندی تنها از يک پيچش  دهد؛ اما نويسندهگرفتن از داستان ايوب نبي سوق ميدرس

دوبارۀ داستاني بهره نبرده است؛ بلکه در خالل آن مرد ديگری را که نامش در قرآن آمده است، 

 معرفي کرده است.

های اويند. پس پسرک را از روی زانوانش آيند و طالبان حکمتها پيش ميمرد ديد که آن 

د بر که به او رسيد، احترا  گذاشت و گفت: دروها شتافت. نخستينشان بلند کرد و به استقبال آن

کني، لبريز هايت سرشار ميچون ديگر کساني که هر بامدادان، از دانشلقمان حکيم. ما را هم

 (.121بفرما، ای مرد دانا ... )همان: 

 کند.گونه که بايد باشد، معرفي ميبه اين ترتيب، آرين شخصيت و منش رفتاری لقمان را آن 

ان درياانداختن او. در نهايت، داستعدی، داستان يونس نبي است و ماجرای طوفان و بهداستان ب

شنود، داده هم پندی که به مخاطب بايد داده شود، در خالل صدايي هميشگي که يونس مي

 شود. مي

ای يونس! برای گياهي که در يک شب آن را بر سر تو برآورديم و اندکي بعد فروافتاد، به حق دل 

چو نينوا که بيش از صد هزار مرد و زن و کودک وزاني... ولي آيا ما نيز نبايد برای شهر بزرگي همسمي

و حيوان در آنند، دل بسوزانيم؟ شهری لبالب از بندگان و آفريدگان من که چشم به هدايت من دوخته 

د و آوربه ياد مياست... و من کسي را بيشتر دوست دار  که مرا بيشتر دوست دارد و در هر لحظه مرا 

 (.183دارد که دست به نافرماني و گناه دراز کند )همان: از وجود و حضور من شر  مي

. شوندداستان بعدی داستان اوريا و ارميای نبي است که توسط امت خود آزار و اذيت مي

ورد. آ موج مردمان به سوی سکويي که ارميا و اوريا بر آن ايستاده بودند، به راه افتاد و فشار»
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ای های بعد اوريا در ميان دستها را پايين کشيد. دقيقهها از ميان جمعيت برخاست و آندست

 «خشمگين به آرزويش رسيد و ارميا نيز زخمي و خونين به سمت سياهچال شهر کشيده شد

 (.13۵)همان: 
ز عبير بعضي اپردازد که به تبعد از داستان اوريا و ارميا، آرمان آرين به داستان کوروش مي 

سرانجا  آن پادشاه از ايران برخاسته بود. کوروش بزرگ »مفسران همان ذوالقرنين در قرآن است. 
از نوادگان هخامنش ايران برخاسته و ايران و ليديه و شرق و غرب را به نيرويي الهي پيموده و 

داستان کوروش کوتاه (؛ اما 121)همان: « همه را متحد کرده و سرانجا ، به سمت بابل شتافته بود
پردازد که توانايي خدا را اش ميسالهشود و بعد از آن به عزير نبي و خواب چندصدروايت مي

 دهد. کردن مردگان پس از مرگ نشان ميدر آفرينش و زنده
دهيم که نامش يحيي ما تو را به پسری مژده مي»شود: جلد سو  با بشارت به زکريا شروع مي

(. اميد در عين نااميدی 13: 1812، 8)آرين، ج « نا  او نبوده استن هيچ کس هماست و پيش از اي
کند که اين مفهو  را در گيرد و همين به خواننده نوجوان کمک ميبرای پيامبر خدا شکل مي

شود. روايت کودکي او در دير و خالل داستان درک کند. بعد داستان حضرت مريم روايت مي
 شود. ترين جلد سو  روايت ميه در فصل مقدسبعد تولد حضرت مسيح ک

الحم در حوالي اورشليم پناه بردند و نهان شدند و جز گاه مريم و فرزندش به روستايي به نا  بيتآن
خبر چون زکريا و برخي ياران خاندان عمران، باقي مردمان از جايگاهشان بيمعدودی از نزديکان هم

نامي بزرگ شد و در ياد مردمان، از او و مادرش جز خبر سي در گمگونه گذشت و عيبودند و زمان اين
 ( 83)همان: « ای اسرارآميز باقي نماندو خاطره

ه شود و جايي باش روايت ميکشيدن و ديدار نهاييصليبداستان عيسي )ع( و حواريون تا به
 گشت.  دهد که روزی که زمان موعود است بازخواهدآيد و بشارت ميها ميديدار آن

هاست. همان بشارتي که دربارۀ معاد سالۀ آنداستان بعدی داستان اصحاب کهف و خواب سيصد
در داستان عزير نبي بود، در اين داستان هم مستتر است. در ادامه، داستان خالد که وارد سرزمين 

که  شود و تالش او برای هدايت مردميهای مازندران و گيالن شده، آورده ميهيرکان و دشت
 اند. بعد از رفتن عيسي)ع( گمراه شده

شود. داستان بعثت او و بعدتر، داستان دالوری حضرت در نهايت، داستان محمد )ص( روايت مي
خوابد تا پيامبر از دست کساني که قصد جانش را کرده علي )ع( که شبانه در بستر پيامبر مي
 بودند، بگريزد و به مدينه هجرت کند. 
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های اخالقي را هم در بردارند؛ مثل حسادت وه بر يادآوری خدای يگانه، آموزهها عالداستان
 برادران يوسف يا صبر ايوب. 

 

 . کارکرد روایت بر ذهن مخاطب3. 2

ه را پردازی قرآني، ساختي پيچيداگرچه تلفيق شگرد کهن اسليمي و رمان مدرن و البته قصه

های در حوزۀ ادب ديني و فرامادی، گزارشايجاد کرده است، در عرصه تأثير مخاطب از رمان 

ترين شود، تمهيداتي را به کار گرفته که مهمشخصي که از زبان جن و پيرمرد رمان نقل ميسو 

پنداری در بافت کهن است. که اول از زندگي ذاتحاصل آن، يادگيری در بافت مدرن و هم

 آن.  آيد و دومي از اشخاص قدسياشخاص پويای داستان به دست مي

 . یادگیری1. 3. 2

 لسون،ا هرگنان و) است مطالعه يا تجربه راه از يابيتسلط يا فهميدن دانش، کسب يادگيری،

 هب به صورت مستقيم کتاب اگر که است يادگيری برای شيوه يک کتاب، مطالعۀ .(22: 1832

 اردو ریيادگي و در غير اين صورت، دهدمي روی مستقيم يادگيری باشد، پرداخته موضوعي

 . شودمي کتاب متن زمينۀ

 داستاني، نمت يک فهم. بگيرد صورت متن فهم بايد يادگيری از قبل داستاني، اثر يک مورد در

 لهازجم داستاني؛ عناصر و شودمي آغاز مضمون و موضوع يعني آن؛ هایجنبه ترينکلي ادراک از

 و کانون موضوع،. گيرندمي رقرا موضوع خدمت در همه روايت، و پردازیشخصيت ديد، زاويۀ

  شدن پادشاهي به مرد  است.نزديک کهن موضوع آيندۀ مثالً است؛ داستان توجه مرکز

 اين هب وابسته بيشتر يادگيری بخش و است مورد توجه داستان مضمون موضوع، از بعد

 وضوعم در که انساني تجربۀ و قلمرو از قسمتي مورد در که است اینظريه مضمون،. است قسمت

 لحن، توصيف، داستان، طرح ازجمله داستاني؛ عناصر توسط و کندمي اظهار نظر دارد، وجود

 توسط مضمون .(81: 1833 يونسي،) شودمي القا داستان سمبوليسم و تصويرپردازی و ديد زاويۀ

 در را خواننده وجود تواننمي اما شود؛مي تزريق داستان سراسر در و شودمي انتخاب نويسنده

 و،ا اجتماعي شرايط. دارد مضمون بر زيادی تأثير خواننده. گرفت ناديده مضمون گيریشکل

 پس .است تأثيرگذار گيرد،مي نظر در اثر برای نويسنده که مضموني بر درکش و فهم سن،
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 مخاطب از که شناختي همچنين، و پيرامونش دنيای به نويسنده ديدگاه از است ترکيبي مضمون،

 . نوجوان مخاطب خاص التح اين در دارد

 مضموني آيندۀ کهن،گانۀ هايي از اولياءاهلل و مردان مقدس، مضمون سهبا توجه به حکايت

ها و مخاطب نوجوان با توجه به سنش به درکي از اين کند. نويسنده با بيان حکايتديني پيدا مي

 رسد. ها ميحکايت

 مورد ن،ديدمحبت گروه، به داشتنتعلق به نياز تربيت، و تعليم دانشمندانِ و شناسانروان

 االترينب و تريناساسي از وساليسن هر را در هازيبايي از بردنلذت محيط، سازیبه بودن، احترا 

: 1831 ،نسبهاشمي) است متفاوت نياز اين محتوای وسال،سن تفاوت به توجه با. دانندمي نيازها

 .  دارد وجود پررنگ يا رنگکم کار، تِم به هتوج با نيازها اين نوجوان آثار در .(81

هايي صورت رسيدن به آگاهي و عدالت است و اين از طريق داستان آيندۀ کهنمضمون 

ها و شود. پادشاه تحت تأثير اين داستانگيرد و با يک واسطه برای پادشاه تعريف ميمي

ملتش را تغيير بدهد. خواهد سرنوشت خود و گيرد. او ميسرگذشت پيامبران، تصميمي مي

و نوبت کند. بعد از اگيرد و شاه تغيير ميبار در اين داستان صورت مي تأثيرگذاری مضمون، يک

 رسد.به مخاطب مي

گيرد که در هر صورت، هدف يک کار ديني يادگيری در اين رمان بسيار روشن صورت مي

کند؛ يعني خاص الگوگيری ميهم در وهلۀ اول همين است. در اين مورد کودک و نوجوان از اش

کند. روی ميها پيکند و تحت تأثير مشاهده از رفتار آناز فرد يا افراد به عنوان سرمشق استفاده مي

را از « اسوه»و « الگو»کند که ها را ذکر ميقرآن کريم خود موارد فراواني از قصص و داستان

تگي داند که شايسای ميبر را اسوۀ حسنهداند؛ برای نمونه، پيامهای تربيتي و يادگيری ميروش

 به بهترين وجه ساخته و پرداخته شده است.  آيندۀ کهنتقليد را دارد و در رمان 

الگوهای پاک و بافضيلت، انگيزه و ميل به پاکي و آراستگي به فضايل را در افراد و جامعه ايجاد 

اطر دهند. به اين خاکي و رذيلت سوق ميفضيلت، جوامع را به سوی ناپکنند و الگوهای ناپاک و بيمي

لشاد سازند )دبر نقش الگوها تأکيد شده است. الگوها چون مقبول واقع شوند، ديگران را مطابق خود مي

 (.233: 1832تهراني، 

 پنداریذات. هم2. 3. 2
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ن اي. است پنداریذاتهم است، تأثيرگذار داستاني هایشخصيت شدنزنده بر واقعاً چهآن

 ديگری کس جای به را خودش شخص دهدمي اجازه که است تخيل از خاصي شکل ايند،فر

 جایبه را خود شخصيتي، چنين خلق برای نويسنده .(131: 1812 ديکسون و اسميت،) بگذارد

 . گيردمي تصميم او برای و گذاشته شخصيت

 اثر، نويسندۀ از متمايز فهم و درک با مخاطبي با شود،مي نوجوان رمان وارد که قهرماني

 خود هرمانق بين که مشترکي حس به بايد شخصيت، خلق در نويسنده و دارد عاطفي بستانبده

 .  کند توجه است، گيریشکل حال در مخاطب و

 ت.ماس از يکي خويش، محيط بر نه و باشد داشته برتری هاانسان ديگر بر نه قهرمان اگر

 لاص معيارهای و اصول همان نويسنده يا شاعر از و ماست با او مشترک انسانيتِ به ما واکنش

  .(33: 1833 فرای،) يابيممي خويش تجربۀ حيطۀ در که کنيممي طلب را احتمال

 شناخت در و است خود زمان و زندگي از واقعي هاييداستان خواستار کودک و نوجوان

 جغرافيايي دحدو توانندمي تخيل از استفاده با کودکان. کندمي شرکت مستقيم زندگي هایواقعيت

 نرفتازميان به هم جهاني ادبيات. بياميزند خود عالقۀ مورد قهرمان با تا بشکنند را زماني و

 طمحي و شناسدمي را دنيايي آن، خالل از کودک و کندمي کمک ظاهری و جغرافيايي هایتفاوت

 پنداریذاتهم حس قهرمان با نوجوان .(31: 1831 نسب،هاشمي)يابد درمي را اشزندگي بزرگ

 مشکالت و بردمي بهره داستان در زندگي برای او خود رفتار از است، خود زندگي از چون دارد

 کند.مي تجربه زندگي در را او

 واقعي رويدادهای بر فکری فرآيندهای سالگي، 12 تا 3 از برخي از منتقدان بر اين باورند که 

 يا محسوس مسائل با که مادامي. است متمرکز کنند،يم مشاهده را آن نوجوان و کودک که

 آيدبرمي پيچيده و ساده مسائل گونههمه کردنحل عهدۀ از باشند داشته کار و سرو غيرانتزاعي

 هایموقعيت با توانندمي هاآن بعد به سالگي12 از .(821: 1832 السون، پيا ه به نقل از هرگنان و)

 محسوسِ و عيني هایموقعيت به منحصر ديگر فکريشان یفرآيندها و کنند کار هم فرضي

 سائلم قادرند و شودمي استوار منطق کاملِ موازينِ بر کودکان تفکر مرحله اين در. نيست محدود

  .(821: همان) کنند درک را انتزاعي امور و
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 هاها هم با توجه به اين جنبهوجود دارد و شخصيت آيندۀ کهنهر دو نوع شکل جهان در 

ها در سرتاسر داستان است. سازی عيني شاه و همراهانش و حضور آناند. جهانتحليلقابل

کند؛ اما جنبۀ ديگر که از مالقاتي که شاه با پيرمرد دارد و شهری که شاه در آن زندگي مي

هاست. اگرچه حضور جن و ماهيت گيرد، ديدار با جنهای عيني و محسوس فاصله ميموقعيت

ها امری انتزاعي است که در گويي جنۀ خيالي نداشته باشد، بودن در مراسم قصهاو شايد جنب

 اين قصه بر موازين کامل منطق استوار شده است. 

های اخالقي و مذهبي بر اثر تقليد طيف سنّي کودک و نوجوان پيش از درک مفاهيم و ارزش 

-زشترها با درک اربه تقليد از بزرگ آورد؛ اما رفتار اخالقيترها رو به رفتار اخالقي مياز بزرگ

تدريج مراحل های اخالقي و استدالل بر پايۀ آن تفاوت دارد. اين گروه که به مرور زمان و به

های عاطفي اغلب ناپايدار و درنوساني دارد گذارد، حاالت و واکنشرشد ذهني را پشت سر مي

وجود  رسد.ی و عصبانيت ميترين تحريکي به هيجانات مختلف ترس، خشم، شادو با کوچک

ها ذهنيت رؤيايي از ساختارهای ذهني اين طيف سبب شده با شنيدن داستان مردان بزرگ، با آن

پنداری شديدی کنند؛ صبر ايوب و مريم، کوشش پيامبر )ص( در زاويۀ فضيلت اخالقي ذاتهم

ن مختلف در برابر پيامبرااسرائيل جويي قو  بنيو تکبر ابليس، نافرماني قو  عاد و ثمود، بهانه

خوبي در هايي است که بههای چنين داستانخود و موارد ديگر در بعد رذيلت اخالقي، از آموزه

 نمايش داده شده است. آيندۀ کهنتريلو ی 

 گیری. نتیجه3

 در. کندمي پيدا ازپيشبيش را خود جايگاه ديني ادبيات شود،مي مطرح الگو بحث که زماني

 دنبال هب مستقيم طور به که آثاری شوند؛مي تقسيم دسته دو به نوجوان آثار زی،الگوسا حيطۀ

 تنم سو  و دو  هایاليه در را الگويي هوشمندانه، که آثاری و هستند نوجوانان برای الگوسازی

 . يردگمي قرار دسته دو هر در تفاوت يک با کهن آيندۀ گانۀسه. سازندمي مخاطب خود کنار در و

 در يسع هاداستان اين با که شودمي مربوط پيرمرد راوی دو  و اليۀ به مستقيم سازیالگو

 داستان بد، يا خوب و است مشهود داستان خود در الگوسازی اين تأثير. دارد پادشاه اصالح

 کمک کرده، مست نادانسته که پادشاهي به و روشنگرند هاداستان اين که کندمي گيرینتيجه سريع
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قيم الگوسازی غيرمست. بميرد شايد هدف، اين برای و کند مقاومت درباريان ظلم عليه ات کندمي

 ها را در خود حس کند. برای مخاطب است تا اثر خواندن اين داستان

گيری از روايت تاريخي يکي از های مستقيم اخالقي و بهرهشعارندادن و نداشتن توصيه

 است.  آيندۀ کهنهای اصلي ويژگي

نشدن و عذاب الهي، به صورت های تربيتي مثل نتيجۀ هدايتهای پيامبران، آموزهاندر داست

ي هايهای اخالقي در داستانها، آموزهشود و عالوه بر اينغيرمستقيم در مورادی متعددی ديده مي

شود. مفهو  توکل به خدا در داستان مريم های يوسف، يونس، ايوب و غيره ديده مينظير داستان

های صالح و ها هم در داستانتوان شکوه آفرينش و معجزهريا و ارميا وجود دارد و ميو زک

ويسي قرآني، نتعدادی ديگر از پيامبران مشاهده کرد. آيندۀ کهن با استفاده از تلفيق شگرد داستان

ای ههای هميشگي پيامبران را به شيوای جديد، داستانداستان کهن عا  ايراني و داستان مدرن شيوه

 پسند امروزی شده است.نو روايت کرده است و همين باعث جذب مخاطب نوجوان سخت

 نامهکتاب

 . تهران: دانشگاه پيا  نور.شناسي کودک و نوجوانروان(. 1832احمدوند، محمدعلي. ) .1

  . تهران: زعفران.کهن آيندۀ (.1812) آرمان. آرين، .2

 )ترجمۀ انوشيروان .(حکايت درباره نو هاييپژوهش)نثر  بوطيقای (.1833تزوتان. ) تودوروف، .8

 ني. تهران: نشر پور(.گنجي

 . تهران: انتشارات دريا.سيری در تربيت اسالمي(. 1832دلشاد تهراني، مصطفي. )  .3

نسب و مريم کاوه فوالدی )ترجمۀ .نويسداستان: حرفه .(1812) ساندرا. اسميت، ای، فرانک و ديکسون، .۵

 چشمه. تهران: دو . چاپدو .  کهنسال نودهي(. جلد

 يزد: نوجوان. و کودک ادبيات در بازنويسي و بازآفريني (.1818حسين. ) مهر، يگانه آسيه و نيا، ذبيح .2

 فدک. مرکزی کتاب

 نيلوفر. تهران: حسيني(. )ترجمۀ صالح .نقد تحليل .(1833) نورتروپ. فرای، .3

 تهران: آرون. سو . چاپ .نوجوان و کودک ادبيات مباني (.1811) محمود. حکيمي، مهدی و کاموس، .3

 روزگار. نشر تهران: دهنوی(. الهه . )ترجمۀادبي نظريۀ مطالعۀ بر درآمدیپيش .(1832) راجر. وبستر، .1

 سروش. تهران: .ايران رسمي ادبيات و کودکان .(1831)صديقه.  نسب، هاشمي .11
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 سيف(. اکبر)ترجمۀ علي .دگيریيا هاینظريه بر ایمقدمه .(1832)اچ. . متيو السون، آز و. بي هرگنان، .11

 نگاه. انتشارات مؤسسۀ تهران: ششم، چاپ

 . تهران: نشر عابد.وپرورش رسمينيمۀ پنهان آموزش(. 1832کريمي، عبدالعظيم. ) .12

 سخن. تهران: سو . چاپ داستان. عناصر. (1832) جمال. ميرصادقي، .18

 نگاه. تهران: هشتم. چاپ نويسي. داستان هنر .(1833) ابراهيم. يونسي، .13

 

 
 من و پارسيانگانۀ سه اثر آفرينش با که او .است تهران در ش(1821ايراني ) نويسرمان و گرپژوهش نويسنده، آرين آرمان

 بسيار، يمل جوايز بر عالوه همچنين،. است ايران اسالمي جمهوری سال کتاب برندۀ ترينجوان شد، شناسانده ادبيات دنيای به

 ليست در ،2113 سال در دانمارک( IBBY) جوان نسل برای کتاب الملليبين کنگرۀ يکمينوسي از تقدير لوح دريافت با

 .گرفت قرار کنگره اين افتخار

 و است دهش نگاشته ايران تاريخ و هاحماسه ها،اسطوره براساس که است ايراني فانتزی گانۀسه رمان نخستين من و پارسيان

به  است؛ ردهک همراه خود با نيز را بسياری مخاطبان بلکه برانگيخته؛ را ادبيات حوزۀ متخصصان و منتقدان ستايش تنها نه

 .آورد دست به را تهران کتاب الملليبين نمايشگاه نوزدهمين رمان ترينپرفروش عنوان ،روزنامۀ شرق گزارش به کهطوری 

 فرهنگ هب بازگشتن آرين زيرا دارند؛ ايراني کهن اطيراس و فرهنگ در ريشه من و پارسيان گانۀسه چونهم نيز، آرين آثار ساير

 .داندمي پرهياهو جهان با تعامل برای ايراني جامعه امروز نياز را آن بازسازی و ايراني

 آثار بانمخاط تنها نه اما شود؛مي شناخته نوجوان و کودک حوزۀ فانتزی هایداستان نويسنده عنوان با بيشتر آرين که هرچند

ارش، آث بلکه کنند؛مي همراه خود با را مختلف سنّي هایگروه از مخاطباني عموماً آثارش و نبوده سنّي حوزۀ اين به محدود او

 مطالعات تنآميخهمدر با تا است شده موفق هايشنوشته در آرين آرمان. گيرنددر بر مي نيز را متنوعي و پيچيده سبک ایگونه

 انگيزخيال و دراماتيک تصويری، غايتبه آثاری ايراني، اديان تاريخ و ها،اسطوره در گسترده دانش همچنين و سينما حوزۀ

 . کند خلق

ني های قرآني بازآفرياست که آرين اين مجموعه را با نگاهي به داستان آينده کهنگانۀ اثر مورد بحث او در اين نوشتار، سه

 ران منتشر شده است. توسط انتشارات زعف 1812کرده است و در سه مجلد، در سال 



 (1361-1391های دینی کودک پس از انقالب )بررسی و مقایسة داستان

 

  1فهیمه میرافکن زابلی

  2دخت پورخالقی چترودیمه

 چکیده

تحليلي و با هدف بررسي و ارزيابي اين مقاله با استفاده از روش توصيفي

پس از انقالب، به  های ديني در ادبيات داستاني کودکنقش و جايگاه داستان

 هایهای ديني کودک پس از انقالب در فاصلۀ سالبررسي و مقايسۀ داستان

 «ج»تا « الف»های سنّي پرداخته است. بررسي اين آثار در گروه 1811تا  1821

 23/18به  21درصد در دهۀ ۵3/2از « های دينيداستان»نشان داده است که ميزان 

افزايش يافته است. همچنين، توجه به  31ۀدرصد در ده 23و  31درصد در دهۀ

 31و  31های های ديني دههدر داستان« رويکرد استاني»و « مايهدرون»

دهندۀ توجه و آگاهي بيشتر نويسندگان نسبت به نقش و جايگاه مهم ادبيات نشان

 های ديني به مخاطبان خود بوده است. کودک در انتقال مفاهيم و آموزه

 

 های سنّيهای ديني، گروهت کودک، محتوای داستاني، آموزهادبيا کلیدواژه:

  «ج»تا « الف»

 . مقدمه1

 . بررسی آثار داستانی1. 1

 61های کودک دهة . داستان1. 1. 1

و وقوع جنگ  18۵3بهمن  12به دو واقعه مهم پيروزی انقالب اسالمي ايران در  21دهۀ 

                                                           
 المللي اما  رضا )ع(. کارشناس ارشد ادبيات کودک و نوجوان دانشگاه بين  -1

 mirafkanfahimeh@gmail.com ايميل: 

 ي دانشگاه فردوسي مشهد.عضو هيأت علم  -2
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مورد داستاني کودک  1۵11است. در ه.ش( نزديک  18۵1-1823تحميلي عراق عليه ايران )

و از ميان شش محتوای داستاني پرکاربرد اخالقي، اجتماعي، علمي و تعليمي،  21شدۀ دهۀ بررسي

کاربردترين درصد( کم ۵3/2مورد ) 31با « ديني»ای، تاريخي و ديني، محتوای داستاني نامهزندگي

 ند از: های ديني اين دهه عبارتداستان« مضامين داستاني»محتوای داستاني است. پرکاربردترين 

درصد( از کل اين آثار که به ۵3/۵8مورد ) 22با « اعتقادی-اجتماعي»مضمون داستاني  -1

آموزش جنبۀ عملي دستورات دين مبين اسال  )فروع دين( به مخاطب کودک و نوجوان 

 اشک شوق، «خواندنقرآن»ني ( با پيا  داستا1821)شيرازی،  آقا اجازه؟پردازد. در آثار داستاني مي

)دستو ،  پسرک حلوافروش(، 1821)صلح ميرزايي،  های مدرسۀ کمالبچه(، 1823)مراد حاصل، 

شاه کوچک ( و 1821)صلح ميرزايي،  زيباترين عمل(، 1828)لطيفي، خواجۀ بخشنده (، 1822
با پيا  داستاني  (1823)فراست،  افطار، «النّاسادای حقّ»( با پيا  داستاني 1822)سليماني، 

( و داستان 1823)آموزگار،  کند؟که خدا را دوست دارد، چه مياگر گفتي آن ،«گرفتنروزه»

)معلم،  به سوی نور برويم، «نمازخواندن»( با پيا  داستاني 1821)رحيمي،  جيران: خداشناسي

پيا  داستاني  ( با1821)وجداني،  پيرمرد و کودکان، «ايمان و ايثار»( با پيا  داستاني 1821

، «کسب روزی حالل»( با پيا  داستاني 1821)مهدوی،  حسنک به دنبال نان، «وضوگرفتندرست»

( و 1822)مراد حاصل،  قاصدک، «تبرّا-تولّا»( با پيا  داستاني 1831)موسوی گرمارودی،  فايز

 هرکار قبل از، «تالش، کوشش و توکل»( با پيا  داستاني 1828)مراد حاصل،  گير درياماهي

)گروگان،  قصۀ خوب مريم، «آوردن نا  خدا در شروع هر کار»( با پيا  داستاني 1821)معيني، 

هديۀ بچه ( و 1823)اسداللّهي،  ماهي پولک طاليي، «کار برای خدا»( با پيا  داستاني 1822
مهدی و « های خداشکرگزاری و قدرداني نعمت»( با پيا  داستاني 1828)ميرزابيگي،  گنجشک

اين موارد وجود « پيروی از دستورهای خداوند»( با پيا  داستاني 182۵)امين فروغي،  وچولوک

، احمد پسر کوچکي است که «گرفتنروزه»با پيا  داستاني  افطاردارد؛ برای نمونه، در داستان 

ترها روزه بگيرد. صبح، هنگا  رفتن به مدرسه مادر به او پول توانسته است امسال مانند بزرگ

و  شودخرد؛ اما در راه بازگشت وسوسه ميدهد تا برای افطارش شيريني بخرد. احمد گز مييم

گويد. ترکد و ماجرا را برای پدر و مادر خود ميخورد. به هنگا  افطار بغضش مييک گز مي
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واهي را نخ کند و اگر فردا روزه بگيری حتماً آنگويند خداوند پشيماني تو را قبول ميها ميآن

 (. 1823شکست )فراست، 

درصد( از کل اين آثار را در بر  2۵/32مورد ) 11با « اعتقادی-فردی». مضمون داستاني 2

ها يادآور اين نکته هستند که يک فرد مسلمان بايد با اعتقادی آگاهانه و قلبي گيرد. اين داستانمي

ملي و فروع آن عمل به اصول دين خود )توحيد، معاد، نبوّت، عدل و امامت( به دستورات ع

 فرمايد:باره ميسورۀ بقره در اين 2۵2کند. قرآن کريم، در آيۀ 

در قبول دين هيچ اکراهي نيست؛ )زيرا( راه درست از راه انحرافي روشن شده است. بنابراين، کسي  

 کافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيرۀ محکمي ]گربت، شيطان و هر موجود طغيان[که به طاغوت

 چنگ زده است که گسستني برای آن نيست و خداوند شنوا و داناست.

يافتن »( با پيا  داستاني 1831)اليقي،  های منپرسشهای در اين آثار برای نمونه، داستان 

گر يانب« داشتن قلبي پاک»( با پيا  داستاني 1823و تولدت مبارک )گيتانا، « های دينيپاسخ پرسش

های رفتن هر ديدگاهي بايد آگاهانه و همراه با اعتقاد قلبي باشد. از داستاناين نکته هستند که پذي

ه توان به اين آثار داستاني اشارمي« توحيد و خداشناسي»اعتقادی با موضوع اصل ديني  -فردی

 )مجمع، اوستا کريم، «خداشناسي»( با پيا  داستاني 1821)خضره،  آفريدگار يکتا، اهلل خالقکرد: 

خداوند »( با پيا  داستاني 1821)معلّم،  طلوع روشنايي( و 1831)استيگ،  و صورتي زرد(، 1822

خداوند عليم »( با پيا  داستاني 1823)چترنور،  کالغ، مأمور خدا، «بخش عالم استخالق و هستي

-)انصافي مرغ دريايي کنجکاو( و 1823کسي بيشتره؟( )اسماعيلي، )زور چه سفر دريايي، «است

( 182۵)هنرمندنيا،  پيرمرد و دهقان، «تر استخداوند از همه قوی»( با پيا  داستاني 1828سالمت، 

( با پيا  داستاني 1823زاده، )مصيّب گُل زيبا و پروانۀ دانا، «خداوند رازق است»با پيا  داستاني 

« اعتقاد به معاد»اعتقادی با موضوع اصل ديني -های فردیاز داستان«. خداوند جميل است»

جا اين، «اعتقاد به معاد»( با پيا  داستاني 1828)صبوری،  آهوی سرگردانتوان آثار داستاني مي

شهادت، معراج »( با پيا  داستاني 182۵)معيني، کبوتر پر ( و 1823)راستي،  خانۀ من است

عدل و »( با پيا  داستاني 1831را نا  برد. همچنين، آثار داستاني رنگ گُل )اخوان، « هاانسان

( 1823)صادقي،  شدهمهدی )عج( ستارۀ گُم(، 1823)فخّاری،  های چشم به راهفصل، «گوييحق

به موضوع دو « ترويج فرهنگ مهدوی )عج(»( با پيا  داستاني 1821)شجاعي،  وقتي او بيايدو 
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، پرسشي ذهن زرد و صورتيپردازند؛ برای نمونه، در داستان مي« امامت»و« عدالت»اصل ديني 

پرداختند، به خود مشغول چوبي را که به استراحت در زير آفتاب گر  و سوزان مي دو آدمک

« زرد«. »ايم و چه کسي ما را ساخته است ؟پرسيدند: ما از کجا آمدهها از خود ميآن»کرده بود. 

 ها اتفاقي و بر اثر چرخۀ طبيعتداند و معتقد است ساخت آنپاسخ به اين پرسش را بيهوده مي

واند تسنج که هرگز نميباهوش و نکته« صورتي»روزگار صورت پذيرفته است؛ اما و گردش 

المت بودن، درستي و سکند به او بفهماند که با توجه به زندهچنين چيزی را باور کند، تالش مي

ها توسط آفرينندۀ دانا و وجودآمدن آنها، بههای ظاهری ميان آنحرکت اعضای بدن و تفاوت

ای که ناگهان مردی با موهنتيجه است تا اينذيرفته است. اين بحث در ظاهر بيآگاهي صورت پ

اند. خوکشيد و زير لب آواز ميريخته به طرفشان آمد. مرد پاهايش را به زمين ميهمبلند و به

آدمک صورتي را برداشت و براندازش کرد بعد هم آدمک زرد را برداشت و آن را هم برانداز 

ها را زير بغل کرد و از همان راهي مرد هر دوی آن«. گ شده، خشک هم شدهقشن»کرد و گفت: 

 «اين مرد، کي است؟»که آمده بود، برگشت. آدمک زرد در گوش آدمک صورتي آهسته پرسيد: 

(. در اين داستان، 83: 1831)استيک، « کنم بفهممدانم؛ ولي سعي مينمي»آدمک صورتي گفت: 

شخصيت فرضي آدمک زرد و آدمک صورتي و در نهايت، ورود گرفته ميان دو های صورتبحث

کند که هر چيزی از روی هدف ها است، خواننده را متوجه اين نکته ميمرد نجار که سازندۀ آن

 «. بخش عالم استخداوند خالق و هستي»ای ساخته شده و و به وسيلۀ خالق و سازنده

  71های کودک دهة . داستان2. 1. 1

ن آتش جنگ تحميلي عراق عليه ايران و بازگشت آرامش به کشور، در دهۀ کردبا فروکش

ای برای گسترش نويسان و فعاالن حوزۀ ادبيات کودک و نوجوان فرصت تازهداستان 31

-يابند. از ميان يازده محتوای داستاني پرکاربرد اجتماعي، تعليميهای فرهنگي خود ميفعاليت

في، ای، عاشقانه، طنز و فلسنامهشناختي، تاريخي، زندگيه، روانکننداخالقي، ديني، علمي، سرگر 

 882درصد(، سومين محتوای داستاني پرکاربرد در  23/18مورد ) 32محتوای داستاني ديني با 

 هایداستان« های داستانيمايهدرون»ترين شدۀ اين دهه است. مهممورد داستاني کودک بررسي

 اند از:کودک اين دهه عبارت
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در « مايۀ توصيف سجايای اخالقي پيامبر )ص(، ائمه و ساير بزرگان دينيدرون» -1

د. پردازنهايي که به بيان سيرۀ عملي اين بزرگواران برای مخاطب کودک و نوجوان ميداستان

(، 183۵دوست، )رحمان نمازی ديگر(، 1832( )جواد رئيسي، 8) نان و نگاه؛ مانند آثار داستاني

دوست، )رحمانها هفت حکايت از پيامبر )ص( و بچه(، 1831)حجواني،  چوپانشبي در کنار 

(، لبخند پيامبر 1833)بارفروش،  ها صبر کنيدبچه(، 1833)مالمحمدی،  غريبۀ مهربان(، 1833

)مرادحاصل،  های خاله کوکب(، قصه1833)ماهوتي،  های زينبقصه(، 1831)کامراني،  )ص(

)کلهر،  دو فرشته، دوبرادر(، 1831)مالمحمدی،  هابندی از ستارهردنانارهای آسماني و گ(، 1832

 رويش دوباره(، 1831دوست، )رحمان آخرين سخن(، 1831)محمودی،  هاشادی ستاره(، 1833

(، 1833)پوروهاب،  يک باغ لبخند(، 1832پرست، )حق چهارده قصۀ آسماني(، 1831)رضايي، 

 و راز دعبل( 183۵)رهگذر،  کاریتنبيه(، 1831طبايي، )رفيعي طبا ترين آهوی دنيابختخوش

( به 1832پرست، )حق چهارده قصه آسماني(. در اين آثار، برای نمونه، داستان 183۵)کلهر، 

ها پردازد. اين داستانداستان دربارۀ زندگي و سجايای اخالقي چهارده معصو  )ع( مي 13روايت 

ای برای معلم، خدمتگزار، ه نادرست، مرد مهربان، هديهسايه، راگريۀ کودک، هماند از: عبارت

دعای اما ، چه کسي بود نان آورد؟، مهرباني بهتر است، تقاضای گنجشک، کودک دلير، نگين 
تان که دهمين داستقاضای گنجشک برای نمونه، در داستان  بها، يار دردمندان و نوزاد نوراني.گران

دريس اما  رضا )ع(، گنجشکي ترسان و لرزان به ايشان از اين مجموعه است، در ميانۀ مجلس ت

دهند بايد اتفاق خطرناکي برای او افتاده باشد، به يکي از آورد و ايشان که احتمال ميپناه مي

کنند که به همراه گنجشک تا النۀ او برود. يار اما ، با ديدن ماری در نزديکي النۀ يارانشان امر مي

شود و با ضربۀ عصا مار را از های گنجشک ميربودن جوجهگنجشک متوجه ماجرا و درخط

ترين زبانگر رأفت و مهرباني معصومين )ع( حتي نسبت به بيکند. اين داستان بيانها دور ميآن

 ترين مخلوقات خداوند است.و ضعيف

داران گر ستيز دينهايي که روايتدر داستان« های دينيمايۀ ترا دی و حماسهدرون» -2

يني ای دداران با پيروزی بر منحرفان حماسهيقي با کافران و مخالفان ديني است، خواه دينحق

که برعکس، شکست نظامي از کافران روايت را به نوعي ترا دی تبديل سازد. آثار بيافرينند يا اين
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(، 1831)حسن بيگي،  تا به آفتاب(، 1831)حمزه زاده،  آن مرد در باران آمدای مانند داستاني

)حسن  عموجان عبّاس(، 183۵)گروگان،  شکوه شهادت(، 183۵)جمشيدی،  چشمۀ آفتاب

( که به روايت 1833)شجاعي،  يک اسب، دو سوار( و 1833)صادقي،  گهوارۀ سبز(، 183۵بيگي، 

-های حماسيشخصيت»و آشناساختن مخاطب خود با « واقعۀ عاشورا»های مرتبط با داستان

( دربارۀ يکي از 183۵)شجاعي،  يک اسب و دو سواررای نمونه، داستان پردازند؛ بآن مي« ديني

است. او مخفيانه و « حبيب ابن مظاهر»شهدای دشت نينوا و يار باوفای اما  حسين )ع( به نا  

اند. رسگريزد و خود را به سپاه اما  حسين )ع( ميشبانه به همراه غالمش از کوفه و کوفيان مي

سپارد و حبيب نيز در راه دفاع از دين خدا و ياری سپاه خود را به او مي اما ، دوازدهمين پرچم

کند. در روز عاشورا و پس فرزند پيامبر اسال  )ص( و اما  عصر خود از هيچ تالشي دريغ نمي

درنگ به سوی جنازۀ حبيب بيند، بيگری سپاه دشمن را مياز شهادت وی، اما  که وحشي

گريزند. اما  غمگين و خيزند و ميشدن اما  از روی جنازه برميديکتازد. افراد دشمن با نزمي

زند. پيکر خونين حبيب را در آغوش هايش حلقه ميشود. اشک در چشممتأثر از اسب پياده مي

ای حبيب! تو فقيهي بودی که تما  قرآن را در يک شب آفرين بر تو»گويد: گيرد و ميمي

يد: گوکند و ميخيزد، رو به آسمان ميار جنازۀ حبيب برميسختي از کنو بعد به« خواندیمي

(. همچنين، در داستان 81: 183۵)شجاعي، « کنمخدايا! خود  و بهترين يارانم را فدای راه تو مي»

(، عموی جانباز و هنرمند دخترک شخصيت اصلي داستان 1831زاده، )حمزه آن مرد در باران آمد

که عموجان مشغول کار روی آن است،  بارۀ تابلوی نقاشيهاست. کنجکاوی او درمهمان آن

 شود. در انتهای داستان نيز متن کوتاهي بهمي« عباس بن علي )ع(»باعث آشنايي او با شخصيت 

 ديني شيعه آمده است. -منظور آشناسازی مخاطب با اين شخصيت حماسي

 

يمانه و در حد فهم و سن به زبان ساده، صم ، در آثار داستاني«مايۀ خداشناسيدرون» -8

ای؛ کنند، آثار داستانيکودک، مسائل مربوط به حوزۀ خداشناسي را برای مخاطبان خود بازگو مي

 به مورچه نگاه کن(، 1831)عمراني،  بهترين دوست(، 1832)شجاعي،  گفتنبا تو سخنمانند 

دوستت ( و 1831امين، ) با دو بال پريدن(، 1833)کتبي،  ای در تاريکيخانه(، 1831)گروگان، 



 .    888       های دینی کودک پس از انقالببررسی و مقایسۀ داستان

 ای خدای مهرباندوستت دار  (؛ برای نمونه، داستان 1833)هنرمندنيا،  ای خدای مهرباندار  

( به زباني ساده و در حد فهم و سن مخاطب به بيان اهميت ياد خدا به وسيلۀ 1833)هنرمندنيا، 

چون شکرگزاری مي همپردازد، مفاهيدعا و نماز و مفاهيم الهي و انساني نهفته در آن مي

ها و غيره. در اين داشتن ديگران، کمک به آنهای الهي و استفادۀ درست از آن، دوستنعمت

ر پرسد، مادداستان، هنگامي که پسرک شخصيت اصلي داستان از مادرش دربارۀ مفهو  دعا مي

کند و از او ياری زدن با خدا، در موقع دعا آد  با خدا درد دل ميدعا؛ يعني حرف»دهد: پاسخ مي

( و هنگامي که او از مادربزرگش دربارۀ دليل نماز خواندن ما 2: 1833)هنرمندنيا، « خواهدمي

نمازخواندن، عبادت است و »خوانيم؛ چون دهد که ما نماز ميپرسد، مادربزرگش پاسخ ميمي

که به ما داده  های زيادیزدن با خدا و تشکرکردن از او به خاطر تما  نعمتعبادت؛ يعني حرف

که با اقتباس  به مورچه نگاه کن(. همچنين، در بخشي از داستاني 11: 1833)هنرمندنيا، « است

های قدرت الهي در نحوۀ آفرينش و چگونگي زندگي اين البالغه به بيان نشانهنهج 13۵از خطبۀ 

 پردازد، آمده است:مخلوق کوچک خدای بزرگ مي

، مورچه را آفريده، پيکر مورچه را بر روی دست و پاهای ظريفش قرار مانند.... خداوند بزرگ و بي 

های خدا به خوبي بنگری، داده و در اين آفرينش، هيچ قدرتي او را ياری نکرده است. اگر در آفريده

سرانجا  به اين نکته خواهي رسيد، آفرينندۀ مورچۀ به آن کوچکي، همان آفرينندۀ درخت خرمای به آن 

او خدای مهربان است، خدايي که همۀ جانداران گوناگون را خلق کرده است )گروگان، بزرگي است، 

1831 :1۵.) 

که به آموزش آداب و رسو ، عقايد و « مايۀ مراسم، عقايد و باورهای مذهبيدرون» -3

پردازد، آداب و ما به عنوان مسلمان شيعه به مخاطب کودک و نوجوان مي باورهای مذهبي مرد 

انند ادای نظر، زيارت قبور ائمه )ع( و بزرگان ديني، عزاداری اما  حسين )ع( در رسومي؛ م

 گنبد طاليي(، 1832زاده، )کاظم نذرهای محر  و صفر و غيره که آثار داستاني؛ مانند ماه

( به بيان آن پرداخته 1831)مالک،  شا  غريبان و مثل ياوران اما  حسين )ع((، 1833)بارفروش، 

 است.

)تهراني،  جشن عبادتمانند  در آثار داستاني« مايۀ آموزش احکا  و قواعد قرآنوندر» -۵

نماز ( و 1833)ملکي،  ای از آسماننامه(، 183۵)جمشيدی،  سحر، شب بوها و نماز(، 1831
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 هایبه دختر خانم« آموزش نماز»به  جشن عبادت(؛ برای نمونه، داستان 1832پرست، )حق فرشته

 ها گفته شده:باره به آنپردازد و در اينرسيده ميتکليف سن به 

ها مشخص ها و وظايف يک فرد مسلمان در مقابل خداوند و انساندر دين اسال ، تما  مسؤوليت 

ي از ها عمل کنيد. يکرسيد، بايد با آن آشنا شويد و به آنشده است، وقتي که شما به سن تکليف مي

گفتن با آفريدگار مهربان است... ما برخواستن برای نماز و سخن های خوب و سازنده در دينمسؤوليت

 (. 1831)تهراني، 

(، سحر کوچولو که از 183۵)جمشيدی،  بوها و نمازسحر، شبهمچنين، در داستان 

ير ها بميرند تقصکند اگر آنبوی اتاق خود خيلي ناراحت است، فکر ميهای شبشدن گلپژمرده

گي نماز را از آموزگار ديني آموخته است، در خواندن آن کوتاهي کرده تازاوست؛ زيرا او که به

کردن دخترش به او پيشنهاد و خيلي از ذکرهای آن را از ياد برده است. پدر سحر برای خوشحال

کند که وضو بگيرد تا با هم نماز بخوانند. در رکعت دو  نماز، ناگهان سحر همۀ آن چيزی را مي

ود آموخته بود، به خاطر آورد؛ گويي کتاب ديني را باز کرده بود و که از آموزگار ديني خ

ابي تدانست چه بگويد و چه کاری بکند. با بيراحتي بخواند. حاال ديگر ميتوانست نماز را بهمي

پدر با صدای « الدّين. ايّاک نعبد و... الرّحيم. مالک يو العالمين الرحمنالحمدهلل ربّ»خواند: 

ما  اتاق پيچيده بود، به خود آمد. صدای نماز او، حتي مادر را به اتاق کشانده بود. سحر که در ت

تنهايي نماز توانست باور کند، سحر همه چيز را به خاطر آورده بود و خودش بهچه کسي مي

 (.12: 183۵خواند )جمشيدی، مي

و  يان دو نيروی رستگارانگر تقابل مکه اغلب بيان در آثار داستاني« مايۀ ارشاد دينيدرون» -5

ان و کارداری و توحيد و پرستش خدای يگانه با کافران، گنهداران ارشادکننده به ديندين

 آن شب نوراني و همسفر(، 1831)ماهوتي،  درخت آتشمانند:  غافالن است. آثار داستاني؛

آن  مونه، داستانياند؛ برای نهای قرآني نگاشته شده( که با اقتباس از داستان183۵)آبروی، 

گر شب مالقات حضرت موسي)ع( با پروردگار در ( روايت183۵)آبروی،  شب نوراني

 گاه ديدار و به پيامبری رسيدن ايشان است. وعده
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 81های کودک دهة. داستان3. 1. 1

نويسان کودک و نوجوان به محتوا و رويکرد داستاني توجه داستان 31در آثار داستاني دهۀ 

مايۀ داستاني اجتماعي، ديني، علمي، حماسي، طنز، اخالق يابد. از ميان سيزده درونافزايش مي

ايۀ مشناختي، تاريخي، عاشقانه، فلسفي، تفريحي، ماجراجويانه و ورزشي، درونفردی، روان

مورد داستاني  ۵82مايۀ داستاني پرکاربرد در درصد( دومين درون 23مورد ) 1۵با « ديني»داستاني 

های پرکاربرد در داستان«  موضوعات داستاني»شدۀ اين دهه است. به طور کلي، رسيکودک بر

 اند از:ديني دهۀ هشتاد عبارت

های که به تفهيم، آموزش و تبليغ مفاهيم و ارزش های دينيدر داستان« مفاهيم اعتقادی» -1

ها و اصول دين، جشنچون عبادات و احکا  شرعي، ای؛ همپردازند، مفاهيم اعتقادیاعتقادی مي

ها اعياد مذهبي و ساير مسائل مربوط به زندگي روزمرۀ يک فرد مسلمان. نويسندگان اين داستان

با درنظرگرفتن دو رويکرد داستاني زير به بيان مفاهيم اعتقادی برای مخاطب کودک و نوجوان 

 پردازند:مي

چون زيارت، نماز، ؛ همينيبا هدف آموزش مفاهيم و احکا  د« مهارتي -رويکرد آموزشي» -

)بار فروش،  گنبد طالييمانند  های خداوند و غيره در آثار داستانيروزه، شکرگزاری نعمت

)نعيمي،  قصّۀ زاير کوچک(، 1831)رسولي،  سال  بر سحر(، 1831)دوستاني،  جشن تولّد(، 1833

 (.1832لدّين، )معزّا داداش کوچولو( و 1838)برادری،  الحمداهلل، شُکر خدا(، 1831

ر برای پذيهايي که به زبان ساده و فهمدر داستان« عرفاني-رويکرد انتقال مفاهيم اعتقادی» -

 هایها و دغدغههای ديني و پاسخ به پرسشها، اعتقادات، تجربهخوانندگان خود به بيان حس

دازند، در آثار پرهای مربوط به خداشناسي، معاد و غيره در قالب داستان ميکودک نظير دغدغه

 خداحافظ راکُن پير(، 1831) وبرت، های خداوجوی خدا و کلوچهدر جست؛ مانند داستاني

 ابراهيم )ع( و پرندگان(، 1838)ثقفي،  ای برای خدا بگير خواهم هديهمي(، 1838) وبرت، 

 اکُن پيرخداحافظ ر(. برای نمونه، در داستاني 1832)معزّالدّين،  دعای بهاری( و 1838)صالح، 

به او  «آقابزرگ»با راکُن پيری به نا  « تک»( دوستي خرگوش کوچولويي به نا  1838) وبرت، 

تر از ديگران نسبت به مسائل داشته باشد؛ اما روزی دوست ديرين آموخته است که ديدی متفاوت
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« تک» سپارند.اش به خاک ميای نزديک خانهرود و او را در چالهخرگوش کوچولو از دنيا مي

آقا »بيند. در خواب، رود و خواب او را ميکوچولو از غم دوری او با چشم گريان به خواب مي

ا ، های که به آن رفتدنيای ناشناخته»گويد: گيرد و به او مياو را با مهرباني در آغوش مي« بزرگ

زن تا حرف بتر از اين جهان است، پس الز  نيست نگران باشي. با خدا تر و قشنگخيلي بزرگ

: 1838) وبرت، « کني که کنارت نباشم و فقط توی قلبت باشم.کم عادت ميدلت آرا  شود. کم

اش گوش کند و تا هنگا  گيرد که به حرف دوست قديمي(. پس از بيدارشدن او تصميم مي81

تر از اين جهان، خدا را بهترين دوست خود بداند. اين ديدار مجدد در جهاني بهتر و قشنگ

عرفاني -شدۀ نگارنده به انتقال غيرمستقيم مفاهيم اعتقادیداستان نيز مانند ساير آثار نا  برده

اش، اين پرسش را در ذهن خواننده پردازد. تجربۀ دوری خرگوش کوچولو از دوست قديميمي

سرانجا  ما پس از مرگ چه خواهد شد و جهان پس از مرگ چگونه جهاني »کند که ايجاد مي

 شود. پرسشي که با يک خواب و از زبان راکُن پير به آن پاسخ داده مي، «است؟

که به بيان داستان زندگي پيامبران الهي از آد  )ع( تا «  ديني-های تاريخيداستان» -2

ترين پردازند. مهمالنبيين، محمد مصطفي )ص( و برخي رويدادهای صدر اسال  ميخاتم

 اند از:ها عبارتدر اين داستانشده کاربردهرويکردهای داستاني به

با هدف افزايش اطالعات ديني کودک در زمينۀ رويدادهای « اطالعاتي-رويکرد آموزشي» -

تاريخي اسال  و ديگر اديان، زندگي پيامبران الهي، ائمه )ع(، بزرگان ديني و غيره که در حقيقت، 

مشورت با حيوانات )داستان ای مانند نوعي آموزش تاريخ اديان نيز هست، در آثار داستاني

 حضرت موسي )ع((، 1831)ايبد،  هاالتماس مرغابي(، 1831)شجاعي، حضرت سليمان )ع((

)معصومي،  حضرت يونس )ع( در دهان نهنگ(، 1831)وحيدی صدر،  پرطال(، 1831)ملک سيا، 

(، 1832)فتّاحي،  اما  حسن عسگری )ع((، 1832)خليلي،  کودکي آخرين پيامبر )ص((، 1831

(، 1833)انصاری،  سه روز در غدير(، 1832فتّاحي، داود )ع( )(، 1832)فتّاحي، ، اما  رضا )ع(

 (. 1833)هنرمندنيا، زرتشت، پيامبر ايراني و داستان آفرينش 

ها بيان نکات اخالقي و تربيتي ای که هدف اصلي آنهای دينيدر داستان« رويکرد اخالقي» -

ر و اهل بيت )ع(، شهيدان و غيره برای مخاطبان خود است، آثار زندگي پيامبران، ائمۀ اطها
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روزی که مشک (، 1831)مالک،  لبياوران اما  حسين )ع( و سقای تشنهای؛ مانند مثل داستاني
(، 1838)معصومي،  حضرت ابراهيم )ع((، 1831)ارجلو،  نماز علي )ع((، 1831)ايجادی،  شد 

)شادمان،  حضرت هابيل و قابيل( و 1838)محدّثي، پاکان  حيات(، 1838)بغالني،  فرزند خورشيد

1838 .) 

 گیری. نتیجه2

به اين « ه.ش(1821-1811های ديني کودک پس از انقالب )بررسي و مقايسۀ داستان»از 

 يابيم:نتايج دست مي

درصد( ششمين و آخرين محتوای داستاني پرکاربرد  ۵3/2مورد ) 31با « های دينيداستان» -

ها، توجه به جنبۀ عملي دستورات است. در اين داستان 21مورد داستاني کودک دهۀ  1۵11در 

 اعتقادی آن )اصول دين( است. -دين مبين اسال  )فروع دين( بيش از جنبه فکری

 882درصد( سومين محتوای داستاني پرکاربرد در  23/18مورد ) 31های ديني با داستان -

توصيف سجايای اخالقي پيامبر »های داستاني مايهدرون است. 31مورد داستاني کودک دهۀ 

مراسم، »، «خداشناسي»، «های دينيترا دی و حماسه»، «)ص(، ائمه )ع( و ساير بزرگان ديني

های مايهترين درونمهم«  ارشاد ديني»و « آموزش احکا  و قرآن»، «عقايد و باورهای مذهبي

 ا هستند.هداستاني به کار برده شده در اين داستان

 ۵82داستاني پرکاربرد در  مايۀدرصد( دومين درون 23مورد ) 1۵1با « های دينيداستان» -

-آموزشي»ها رويکردهای داستاني است. همچنين، در اين داستان 31مورد داستاني کودک دهۀ 

به بيان و آموزش مفاهيم «  اخالقي» و «  اطّالعاتي-آموزشي»، «عرفاني-اعتقادی»، «مهارتي

 پردازند. مذهبي مي-اعتقادی و تاريخي

دهندۀ نشان 31و  31های های ديني دههدر داستان« رويکرد داستاني»و « مايهدرون»توجه به  -

توجه و آگاهي بيشتر نويسندگان اين دو دهه نسبت به نقش و جايگاه مهم ادبيات کودک در 

 های ديني به مخاطبان خود است.انتقال مفاهيم و آموزه

تقای کنيم که به منظور ارنويسان کودک و نوجوان پيشنهاد مير پايان اين پژوهش، به داستاند

 های ديني به اين موارد توجه کنند. سطح کيفي داستان
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مايه وغيره( در ساختار داستان به کاربرد درست عناصر داستاني )موضوع، محتوا، درون -

 اهميت دهند.

بيش از « باوریدين»ی دين مبين اسال ، به ترويج اعتقاد-در بيان مسائل آموزشي -

 اهميت دهند.« پروریدين»

ها و حرمتي به ساير ديدگاهضمن بيان درست مسائل و اعتقادات دين مبين اسال ، از بي -

ويژه های ساير اديان، بهدوستي و احترا  به ديدگاهاعتقادات پرهيز کنند و فرهنگ صلح و نوع

 گسترش دهند.اديان ابراهيمي را 

مذهبي از زندگي يک شخصيت بزرگ ديني )پيامبران الهي، -در روايت يک داستان تاريخي -

داری، به بيان درست بيت )ع(، شهيدان و...( ضمن رعايت اصل صداقت و امانتائمه و اهل

 تربيتي شخصيت موردنظر بپردازند.-نکات اخالقي
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همراه با »های بررسی کارکردهای ادبیات تعلیمی و ارتباط آن با کنش گفتار در داستان

ی ننوشتة یعقوب الشارو« عفاریت نصف اللیل»نوشتة فریدون عموزاده خلیلی و « اذان

 براساس نظریة کنش گفتار سرل

 

 1آبادحمیده نجّاریان خلیل

 2دخت پورخالقی چترودیمه

 

 چکیده

های های فريدون عموزاده خليلي و يعقوب الشاروني، گفتماندر داستان

های متني فراواني وجود دارد. در اين پژوهش به منظور بازيابي ارتباط گفتماندرون

در حوزۀ کاربردشناسي زبان و تحليل گفتمان و با  متني با ادبيات تعليميدرون

دو داستان  های گفتاری درتحليلي به مطالعه و بررسي کنشاستفاده از روش توصيفي

براساس نظريۀ کنش گفتار سرل « عفاريت نصف الليل»و داستان « همراه با اذان»

وجوانان و های تعليم و تربيت کودکان و نترين عرصهپردازيم. از مهم( مي1131)

توان گفت اثر ادبي به طور ها، ادبيات کودک و نوجوان است. ميسازی آنفرهنگ

کوشد مطالبي را به مخاطب خود بياموزد؛ در اين عرصه مستقيم و غيرمستقيم مي

جا شود، از آنها و بايدها و نبايدها آشنا ميها و ضد ارزشاست که کودک با ارزش

ری ها نمود بيشتبودن آثار آنگراست، تعليميده واقعهای اين دو نويسنکه داستان

چون بسياری از نويسندگان ديگر در کنار مسائل عاطفي، دارد. اين دو نويسنده هم

اخالقي، بازی و سرگرمي به مسألۀ آموزش و تعليم کودکان و نوجوانان توجه نشان 

يابيم که رويکرد در مي هاداستان اين ها درهای گفتار شخصيتکنش تحليل اند. باداده

                                                           
 . دانشگاه فردوسي کارشناس ارشد ادبيات تطبيقي -1

 h.najjarian.95@gmail.comايميل: 
 عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد -2
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های گفتاری تربيتي( است و کنش-مشترک آثار منتخب تعليمي )اخالقي

های داستاني؛ اعم از اصلي، فرعي، خنثي، قهرمان و ضد قهرمان با رويکرد شخصيت

تعليمي رابطۀ مستقيم دارد. تعليم در اين آثار از باال به پايين، انعکاسي و از پايين به 

های عناصر خيال و خالقيت . در عين حال، هر دو نويسنده به جاذبهشودباال ديده مي

ارها، های کنش گفتاند. بررسي واريانسهای مخاطب توجه داشتهمتناسب با ويژگي

جايگاه تعليمي آثار اين دو نويسنده را در حوزۀ ادبيات کودک و نوجوان نشان 

 دهد. مي

 

، عفاريت نصف الليلداستان  ،ادبيات تعليمي، داستان نوجوان ها:کلیدواژه

فريدون عموزاده خليلي، کنش گفتار سرل، داستان همراه با اذان، يعقوب 

 الشاروني

 

 . مقدمه1

ص شود که نويسندگان متخصهايي گفته ميات کودک و نوجوان به مجموعۀ آثار و نوشتهيادب

ه ذوق و سطح رشد کودکان ها بدر همۀ آن و کننده مييبرای مطالعۀ آزاد کودکان و نوجوانان ته

. در دوران معاصر تحوالت جديد در نوع نگرش نسبت به ادبيات کودک و نوجوان شوده ميجتو

د. ننک های علمي بررسيها با روشمانند ساير رشته را اتيباعث شده است که اين شاخه از ادب

های هاقۀ صرف به جنبه به اين رويکرد تازه، تعليمي خواندن ادبيات کودک و نوجوان و مدجبا تو

 های ادبي ووری کودکان از لذته به اهداف بسيار مهم ديگر از جمله بهرهجتعليمي آن بدون تو

هي از آثاری جتجربۀ آزادی و رهايي در متن باعث شده است که در عمل همچنان بخش قابل تو

تي باشند. وق رويکردهای تعليمي آشکاری داشته ،شودکه برای کودکان و نوجوانان نوشته مي

، اين مسأله دکننتأييد و تشويق مياين آثار را  ،ادبيات کودک و نوجوان هستند ينهادهايي که متول

بودن ادبيات کودک و نوجوان از هدف و کار اصلي اين پژوهش، اثبات تعليميد. شوتشديد مي

 ست.  دادن اين هدف اهای گفتار است و نظريۀ کنش گفتار روشي برای نشانطريق کنش
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رو هستيم؛ يکي ات کودک و نوجوان با دو رويکرد روبهيادب ۀدر کشور ما معموالً در حوز

رگرمي شناختي، لذت و سزيبايي ۀجنبديگری، ات کودک و نوجوان و يتعليمي و آموزشي ادب ۀجنب

آن. اگرچه در گذشته ادبيات کودک و نوجوان بيشتر تعليمي بود و تربيت و آموزش در اولويت 

ر داشت، امروزه که ادبيات کودک و نوجوان به عنوان يک عرصۀ مهم در جهان مطرح است، قرا

مطرح است؛ به  برای کودک و نوجوانهم ت و سرگرمي ذلدر کنار امر آموزش و تعليم، جنبۀ 

 قدر اهميتبردن از ادبيات کودک همانعبارت ديگر، در ديدگاه جديد ادبيات کودک، جنبۀ لذت

 هایچه کنشآنبينيم کنيم، ميعليمي آن؛ اما عمالً وقتي کنش گفتار را بررسي ميدارد که جنبۀ ت

؛ دنکنيتعليمي و آموزشي ادبيات کودک تأکيد م ۀبر جنب گويند، بيشتر ترغيبي بوده وگفتار مي

رسد کودکان و نوجوانان به نظر مي . از سويي،چنان مطرح استهم آن هنوز جنبۀ تعليمييعني 

به طوری که برای انتقال مفاهيم پايه و اساسي به بعد ؛ شده نياز دارندمطرح ۀدو جنب به هرنيز 

خالص  اتيبرای رشد اجتماعي و ذوقي و زيباشناسي ضرورت ادب و داريمنياز تعليمي ادبيات 

برای اثبات اين مسأله آن را در حوزۀ کنش گفتار مطرح و در اين پژوهش آن  شود.احساس مي

  يم.کنرا ثابت مي

نويسند، فريدون عموزاده در ميان نويسندگان معاصر فارسي و عربي که برای نوجوانان مي

گوهای وآشنا هستند که در کاربرد گفتخليلي و يعقوب الشاروني از نويسندگان نا 

 ت تعليمي ادبياتيپژوهش اثبات ماه هدف از اين اند.های داستاني هدفمند عمل کردهشخصيت

 فريدون عموزاده خليلي و« همراه با اذان» هایآن با کنش گفتار در داستانو ارتباط  کودک

 يعقوب الشاروني است. عفاريت نصف الليل

 روش تحقیق. 2

 تحليلي است که با استفاده از نظريۀ کنش گفتار سرلروش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

 انجا  شده است.

 . پیشینة تحقیق3

های گفتاری فارسي به طور ويژه دربارۀ بررسي تطبيقي کنش اتيتا کنون هيچ پژوهشي در ادب

وهش اين پژ ،همچنين .در آثار فريدون عموزاده خليلي و يعقوب الشاروني صورت نگرفته است
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پردازد، از نخستين نوشتاری است که به بررسي تطبيقي کنش گفتار در آثار داستاني نوجوان مي

ما را بر آن داشت که به پژوهش  ،های نوجوانداستان های گفتار درضرورت بررسي کنش ،اين رو

 .حاضر بپردازيم

يات ؛ اما در حوزۀ ادبانجا  شده است های بسياریپژوهش ۀ کنش گفتار،يدر زمينۀ بررسي نظر

نامه صورت گرفته که شبيه به اين پژوهش است. سوسن کاظمي داستاني کودک تنها يک پايان

فتاری در ادبيات داستاني کودک براساس ديدگاه آستين و سرل های گبررسي کنشنامۀ در پايان

(، نشان داده است که 1813) (احمد شاملو ۀداستان شازده کوچولو، ترجم :موردی ۀمطالع)

های گفتاری ترغيبي و عاطفي، ديدگاه و نگرش خود را در کارگيری کنشداستان با به ۀنويسند

پژوهش اين  .پرورش معنوی کودکان منعکس کرده استنکات مثبت تربيتي مورد نياز برای  یالقا

درآمده و  تحرير ۀهای گفتاری براساس ديدگاه آستين و سرل به رشتبا هدف بررسي انواع کنش

های شناخت اليه و در های گفتاری در آثار ادبيکنش ۀکه نظري دهدنشان ميهای پژوهش يافته

 پنهان متن تأثيرگذار است. 

بررسي کارکردهای ادبيات تعليمي و ارتباط آن با کنش گفتار در در پژوهش حاضر به 

يعقوب الشاروني  عفاريت نصف الليل فريدون عموزاده خليلي و« همراه با اذان» هایداستان

 .پردازيمبراساس نظريۀ کنش گفتار سرل مي

 . بحث و بررسی4

 . نظریة کنش گفتار1. 4

د بار ها بايرکرد زبان است. در متون نوشتاری وا هترين کاها مهمبرقراری ارتباط ميان انسان

گيری ارتباطات گسترده از يک سو، ميان نويسنده و مفاهيم را به دوش کشيده و مبنای شکل

ديگر باشند. اين ارتباط در فضايي مشترک ها با يکمخاطبان و از سوی ديگر، ميان شخصيت

از مباحث جدی مورد بررسي در مطالعات شود؛ عنصری که ناميده مي« بافت»گيرد که شکل مي

 آيد. وگو و ارتباطي به حساب ميتحليل گفتمان است و از اجزای اصلي هر گفت

 توجه بيشترين 1رگفتا کنش نظريۀ ن،باز دبررکا عمومي يۀنظر در حمطر مسائل همۀ نميا از

                                                           
1 speech act theory 
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 ستفلسفي ا اینظريه رگفتا کنش نظريۀ (.222: 1113، 1نست )لوينسوا کرده فمعطو دخو به را

 شيرو ،بافت در نباز دکررکا شناخت و سيربر ایبر و دميگيرار قر نباز فلسفۀ زۀحو در که

 قخالا فلسفۀ دستاا (،1111-1121) 2ستينآ وشا النگ نجا ،نظريه ينا صليا راحست. طا مهم

 در را آن بعدها که دکر ئهارا 1181های ه را در دههشدديا نظريۀ اوست. ا ردکسفوآ هنشگادا

 11۵۵در سال  ،ميشد اربرگزروارد ها هنشگادا در 8جيمز  يليابا نا  وکه  هاييانيسخنر مجموعه

 (.3۵: 1811کرد )فضائلي،  ئهارا نباز دبررکا از را مند نظا توصيف ليناو ستينآ داد. شگستر

 کنش یهافهد و هادکررکا رۀبادر و هددمي ارقر نسانيا بافت کنشِ در را نباز يهنظر ينا

 دصد( و در883: 2113، 3سميکند )پويتر تحقيق ،ميشوند ققمح تجمال طريق از که انينسا

 دهد. ئهارا طتباار اریبرقر ۀشيو و نباز دبررکا از جامع تحليلي تا ستا آن

را  اريم. هنگامي که ادبياتبشمکند تا ادبيات را کنش يا رخداد کنش گفتار کمک مي يۀنظر

ديگر  شود؛ يعني با اين نگرش، ادبياتتر ميات نيز برای ما آسانيبدانيم، دفاع از ادب گفتار کنش

گيرد که جهان را متحول های زبان جای ميبلکه درون کنش ؛های بيهوده نيستمشتي از گزاره

آستين واحد ارتباط زباني  .آورندند، به وجود ميگويميچه را که کنند؛ به اين معنا که هر آنمي

: کنش های گفتاری را به پنج دستهکنش( 1182) ۵سرل رد. پس از اورا کنش گفتاری اعال  ک

 کرد. بندی طبقه. 11ميعالو کنش ا 1فيعاط کنش، 3یدهتع کنش، 3بيترغي کنش، 2اظهاری

 

 . انواع کنش گفتار از دیدگاه سرل        1. 1. 4
                                                           

1 Levinson 

2 John Langshaw Austin  
8 William James 

3 Poythress 

۵ Searle 

2 representative act 

3 directive act 

3 Commissive act 

1 expressive act 

11 declarative act  
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 ( کنش اظهاری1

 که ميگويد و يکندم توصيف را ونبير نجها یهاهپديد و قايعو هگويند ریظهاا کنشدر 

دهندۀ باور گوينده از درستي نشان کنش عنو يناهستند. » چگونه ونبير نجها در رموا و قايعو

ای است و گوينده عقيدۀ خود را دربارۀ اوضاع امور است و هدف از آن توصيف حالت يا حادثه

 (. 18: 1131کند )سرل، صحت و سقم مطلبي اظهار مي

 ترغیبی ( کنش2

کند و گوينده مخاطب را به انجا  کاری يا بازداشتن از آن ترغيب و تشويق مي در اين کنش

ها گونه کنشاين(. »1۵دهد )همان: شنونده را در حالت تکليف و اجبار برای انجا  عملي قرار مي

 (. 3۵: 1838، 1)يول« ها و پيشنهادها هستندشامل فرامين، دستورات، درخواست

 تعهدی( کنش 3

کند. بازتاب اين کنش گفتار در آينده گوينده خود را متعهد به انجا  کاری ميدر اين کنش 

 (. 1۵: 1131شود )سرل، محقق مي

 ( کنش عاطفی4

رود و شامل حاالت رواني اين کنش در بيان احساسات گوينده از جهان خارج به کار مي

ه، تنفر، لذت يا هايي از قبيل شادی، درد، عالقاست که شخص در آن سهيم شده است؛ حالت

تواند با تبريک، درود و تحسين، قدرداني و حتي ناسزا (. اين کنش گفتار مي33: 1838غم )يول، 

 (. 12: 1131همراه باشد )سرل، 

 ( کنش اعالمی5

گويد همراه با اجرای عملي اين کنش با اجرا همراه است. در واقع، گوينده چيزی را که مي

هايش از (. گوينده با اعال 13تار و عمل وجود ندارد )همان: آن است و فاصلۀ زماني ميان گف

 (. 33: 1838کند )يول، طريق کلمات، بر جهان تغييرات واقعي ايجاد مي

 . معرفی نویسندگان 5

 . معرفی فریدون عموزاده خلیلی1. 5

                                                           
1 Yule 
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 شورای گذارانپايه در سمنان به دنيا آمد. وی از 1883فريدون عموزاده خليلي در سال 

در  1823سال  در بود. عموزاده خليلي 182۵ سال در نوجوان و کودک ادب و هنر دفتر يريتمد

سال عضو شورای سردبيری اين مجله  11مشارکت کرد و تا  سروش نوجوان ۀنامسيس ماهأت

 از آفتابگردان به نا  ايران مطبوعات تاريخ در نوجوانان ۀويژ ۀلين روزنامواندازی ابود. راه

  است. ت داوران بودههيأ عضو مختلف هایجشنواره در بارها عموزاده. است وزادهعم افتخارات

کتاب  ، دهسفر به شهر سليمانهای مختلفي از جمله جايزۀ کتاب سال برای کتاب وی جايزه

، جايزۀ هيز  برای کتاب هاکيهان بچهو  سروش نوجوانهای دهۀ اول انقالب از سوی مجله

سال، جايزۀ لوح  21نويسندۀ برتر  21رش، جايزۀ ماه طاليي يکي از يونيسف برای مجموعه آثا

را کسب کرده است. عموزاده خليلي در سال  خدای روزهای بارانيزرين کانون برای کتاب 

را از وزارت « نشان درجۀ يک هنر»اش های ادبي و فرهنگيبه خاطر مجموعۀ فعاليت 1833

 فرهنگ و ارشاد اسالمي دريافت کرد.

 معرفی یعقوب الشارونی .2. 5

 1181فوريۀ سال  11های کودک و نوجوان، در يعقوب الشاروني، نويسندۀ مصری داستان

گامان ادبيات کودک مصر و جهان عرب است ميالدی در شهر قاهره به دنيا آمد. وی يکي از پيش

ه و نوشت به اين سو، بيش از چهارصد کتاب داستاني برای کودکان و نوجوانان 1131و از سال 

 جوايز متعددی دريافت کرده است. 

توان به سرپرستي صفحۀ روزانۀ کودکان در های فرهنگي شاروني ميترين فعاليتاز مهم

اندازی مجلۀ های بااستعداد و راهروزنامۀ االهرا  مصر، تأسيس مسابقۀ ملي برای بچه

ای از جمله جايزۀ های ارزندهاشاره کرد. وی جايزه زنبور عسلفرهنگي برای کودک به نا  علمي

، يبناپديدشدن راز عج، جايزۀ بهترين نويسنده برای کتاب قهرمانان از کشور مااول برای کتاب 

جايزۀ بهترين نويسندۀ کودکان از وزارت فرهنگ مصر به دليل مجموعۀ تأليفاتش، جايزۀ بهترين 

های امهو تقديرن هاو مدال يانههای عامزيباترين قصهنويسندۀ مسابقۀ سوزان مبارک برای کتاب 

های مختلف مصر و کشورهای عربي، به خاطر خالقيت در زمينۀ ها و سازمانمتعدد از انجمن

 ادبيات کودکان دريافت کرده است. 
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 ها. خالصة داستان6

ای از چند داستان است که در اين بررسي، از عموزاده خليلي، مجموعه سه ماه تعطيليکتاب 

 شود.از شاروني بررسي مي نصف الليل عفاريتبا داستان « اه با اذانهمر»داستان 

 «همراه با اذان. »1. 6
اظم در خواهد کفروشند؛ اما اکبر نميتعطيالت تابستاني است. اکبر و کاظم هر دو آالسکا مي

 خواهد حسابش را برسد.آيد و ميکند، باشد، به همين دليل از کاظم بدش ميمحلي که او کار مي

خواهد که از کاظم کند و از او ميشود و اکبر را نصيحت ميمادر اکبر از اين موضوع باخبر مي

گيرد کاری به کارش نداشته کند؛ اما تصميم ميعذرخواهي کند. اکبر از کاظم عذرخواهي نمي

هند، دباشد. يک روز که اکبر مشغول فروختن آالسکاست و چند جوان پول بستني او را نمي

ا ها هستند، دوستي خود رها که در واقع، صاحبان اصلي بستنيبا دادن طلب او به شريککاظم 

اظم دوست کلي تغيير کند و با کشود که اکبر رفتارش بهکند و همين امر باعث ميبه اکبر ثابت مي

 شود. 

 شب(های نیمه)جن اللیلعفاریت نصف .2. 6

کند؛ اما ها همراهي نميا را برای دزدی از باغهنامند، چون آندوستان حسين او را ترسو مي

گويد که دزدی شجاعت نيست. آن شب در روستا چندين دزدی صورت ها ميحسين به آن

شوند. آن شب پدر حسين به مأموريت رفته است. گيرد و مرد  با نگراني دور هم جمع ميمي

رش خوب نيست. حسين به سراغ خواهد که به دنبال دکتر برود، چون حال مادقابله از حسين مي

گردد. اش در روستای شيخ فضل رفته و فردا برميگويد دکتر به خانهرود؛ اما پرستار ميدکتر مي

ه روند. در بين راحسين به همراه دوستش وجيه برای آوردن دکتر به روستای شيخ فضل مي

 اند. او پس از تعقيبهشود که دزدها در جنگل مخفي شدهنگا  عبور از جنگل، حسين متوجه مي

روند و با کمک يابد و پس از آوردن دکتر به فرمانداری ميشده را ميدزدها، جای وسايل دزديده

 کند و حسين شجاعتسالمت زايمان ميکند. آن شب مادر حسين بهفرماندار دزدها را دستگير مي
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 دهد.واقعي را به دوستانش نشان مي

 

 و ارتباط آن با ادبیات تعلیمی. ادبیات کودکان و نوجوانان 7

 بياتدا ۀآموزش و تربيت سالم به کودکان و نوجوانان مقول ۀيکي از ابزارهای اساسي در ارائ

ت. شود، داستان اساست و يکي از انواع ادبي که ادبيات کودکان و نوجوانان در قالب آن بيان مي

رت ويژه مهاهای زباني، بهرتداستان در صورتي که در ساختار مناسبي نوشته شده باشد، مها

ها، کند و با بارورساختن ذهن و تقويت قوۀ تخيل آنخواندن را در کودک و نوجوان تقويت مي

، های اخالقي و تربيتيها با ارزشگذارد و ضمن آشنايي آنای در اختيارشان ميتجربيات ارزنده

 کند. مي اخالقي ترغيب نکوهيدۀ صفات و رذايل از را به دوری هاآن

: 1812زاده، بودن آن است )صادقهای ادبيات کودک و نوجوان، تعليميترين ويژگياز اصلي

گاه از های خود هيچگمان از روزگاران ديرين، نويسندگان کودک و نوجوان در داستان(. بي132

کودکان  ماند و همواره در کنار بازی و سرگرمي به مسألۀ آموزش و تعليتعليم و تربيت غافل نبوده

 ها به دو گونه بيان شده است:؛ اما آموزش و تعليم در داستاناندو نوجوانان نيز توجه داشته

ترها را خطاب قرار سالي، کوچککه گويي فرد بزرگبا صراحت و زبان مستقيم؛ چنان -1

 کند. ها را به کاری امر يا از کاری نهي ميدهد و آنمي

 تريرمستقيمغ بياني با ولي ندارد؛ را اول دستۀ صراحت آن، در يانب شيوۀ غيرمستقيم که بيان -2

های و يکي از گونه (112-113: 1832 موسوی گرمارودی،)پردازد مي اندرز و توصيه به

 پردازی غيرمستقيم از طريق کنش گفتار است.شخصيت

 . بیان مستقیم1. 7

ورد؛ خيلي و شاروني به چشم ميهای عموزاده خلجای داستانردّ پای تعليم مستقيم در جای

سال با کودک و نوجوان و هم وقتي طرف مقابل کودک و نوجوان، کودک هم در برخورد بزرگ

دادن رارقهای گفتاری ترغيبي که به صورت امر و نهي و با خطابيا نوجواني ديگر است. کنش

قرار  يف تعليم مستقيماند، در ردمخاطب، به منظور تشويق و ترغيب يا بازداشتن او بيان شده

 . آوريمهايي که تعليم با زباني مستقيم صورت گرفته است، ميگيرند. در ادامه نمونهمي
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همراه » های. کنش گفتارهای تعلیمی کودک و نوجوان با بیان مستقیم در داستان1. 1. 7

 اللیلعفاریت نصف و« با اذان

 کاظم )همراه با اذان(: 

 (.23: 1822)عموزاده خليلي، « شهبيا دوست شويم اکبر، با»
هدف او از کاربرد چنين کنشي  گفتار ترغيبي کاظم به شکل امری است. هایبرخي از کنش

در برخورد با اکبر ترغيب و تشويق او به دوستي است؛ اما همين کنش او در مقابل جوان داخل 

 خواهد پول اکبر را بدهد، امر تحکمي است.پارک که نمي
 (.8۵)همان: « بستني خوردی، پولشو بده گه،راست مي»

دهد، به دفاع اند به اکبر نميهايي را که دوستانش خوردهپول بستني بيند جوانکاظم وقتي مي

 ايستد.از اکبر برخواسته و با اين کنش ترغيبي در برابر جوان مي

ه با ه است کهای او بيشتر به صورت دستوری و امری بيان شدکنش اسکندر )همراه با اذان(:

توجه به ويژگي اخالقي اسکندر که پسری سرکش و خودخواه است، تناسب دارد. او با اين 

 ها سعي دارد در قالب دستور و فرمان، نظر خود را تحميل کند.کنش

 (.13)همان: « بگو غلط کرد »

 (.28)همان: « زود برو گم شو»

ت و نامناسب است، در حقيقت، ها که تعدادشان زياد و سرشار از اصطالحات زشاين کنش

از ضعف شخصيت اسکندر حکايت دارد، شخصيتي که فرهنگ ندارد و کاربرد چنين گفتاری 

 برايش امری عادی شده است.

حسين که در مسير رفتن به روستای شيخ فضل متوجه دزدها  :(اللیلعفاریت نصفحسین )

 اش کمک کند.قشهخواهد به او در انجا  نای از وجيه ميشده، با طرح نقشه

 (.23: 211۵)شاروني، « گرديمبيا تظاهر کنيم داريم به شارونه برمي»

 (.21)همان: « پچيای و نه پچاما سعي کن تا از تو هيچ صدايي درنيايد، نه کلمه»

کند يگفتار سعي م هایاش آگاه کرده است، با بيان اين کنشحسين که قبالً وجيه را از نقشه
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بينيم دزدها که گمان اش است. در ادامه ميها ضامن اجرای نقشهکه سکوت آن او را توجيه کند

ند، اند که برای فرار عجله داشتها ترسيدهکه قطعاً آناند، با بيان ايناند حسين و وجيه رفتهکرده

 اش موفق شده است. دهند که حسين در اجرای نقشهنشان مي

راه خواهد که همگفتار از دوستانش مي هاین کنشمسعود با اي :(اللیلعفاریت نصفمسعود )

 های مرد  بروند.او برای چيدن پرتقال به باغ

 (.2)همان: « زود باشيد برويم پرتقال بچينيم!» 

 )همان(.« با ما بيا و از چيزی نترس!»

خواند، در شود، ترسو ميداند و حسين را که با او همراه نميمسعود اين کار را شجاعت مي

ر که شبانه از ميان جنگل عبوي که شجاعت واقعي کاری بود که حسين انجا  داده بود؛ اينصورت

 کند و برای آوردن دکتر و نجات مادرش به روستای شيخ فضل برود. 

و « ا اذانهمراه ب»ساالن با بیان مستقیم در داستان گفتار تعلیمی بزرگ های. کنش2. 1. 7

 عفاریت نصف اللیل

 با اذان(: مادر )همراه 

 (.11)همان: « اگر اين دفعه ديديش، برو بوسش کن»

 )همان(.« با هم رفيق باشيد»

گفتار مادر اگرچه در قالب امری بيان شده است، به دليل بار عاطفي بااليي که  هایاين کنش

تيم سگذارد؛ به طوری که در ادامۀ داستان شاهد تغيير رفتار او هدارد، تأثير مثبتي بر روی اکبر مي

 شود.و اين تغيير رفتار در پايان داستان منجر به دوستي او با کاظم مي

دب و دور از اهای گفتار ترغيبي اين شخصيت خطاب به اکبر بهکنش )همراه با اذان(: 3جوان

 همراه با توهين بيان شده است.
 (.88: 1822)عموزاده خليلي، « برو گم شو ببينم»

 (.28مان: )ه« ببر سرِ قبر پدرت بگذار»

فت توان گادب جوان است. ميگر شخصيت منفي و بيخوبي بيانگفتار به هایاين کنش

 های منفي اين داستان شده است.گفتار ويژگي بارز بيشتر شخصيت هایگونه کنشاين

طاقتي دارد؛ به طوری که در برابر اصرار بچه پدر بچه شخصيت کم پدر بچه )همراه با اذان(:
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 دهد. بستني خيلي زود تحملش را از دست مي برای خريدن
 (.12: 1822)عموزاده خليلي، « دهنتو ببند بچه اين وقت ظهر» 

ند. خواهد بچه را ساکت کاو با اين کنش گفتار ترغيبي که در قالب امری بيان شده است، مي

های ازیباز ديدگاه تربيتي، اين طرز برخورد با کودک پسنديده نيست. پدر بايد در برابر لج

اصطالح زود از کوره در نرود. اگرچه کودکانۀ فرزندش صبر و طاقت بيشتری نشان دهد و به

ممکن است کودک با برخورد تند والدين برای زمان موقتي ساکت و آرا  شود، اين سکوت او 

 سازد. به مرور زمان باعث سرکوبي شخصيت او شده و از او فردی سرخورده و منزوی مي

 (:فاریت نصف اللیلعپرستار )

 (.13: 211۵)شاروني، « برو بخواب پسر » 

 )همان(.« مرا به حال خود بگذار»

 (:عفاریت نصف اللیلنگهبان )

 (.83)همان: « زود باشيد برويد!» 

گفتاری قصد دارند به طور مستقيم نوجوان را در عمل  هایاين افراد با بيان چنين کنش

های گفتهها و ساالن را به نگرانيتوجهي بزرگدر حقيقت، بي هاشده قرار دهند. اين کنشانجا 

ها ارزش و احترامي ها و باورهای آنترها هنوز برای بچهدهد و اين که بزرگها نشان ميبچه

 .قائل نيستند

  
همراه »سال با بیان مستقیم در داستان گفتار کودک و نوجوان و بزرگ هایمقایسة کنش -1شکل 

 عفاریت نصف اللیل و« با اذان

همراه با اذان عفاریت نصف اللیل

13 6

23

8

کودک و نوجوان بزرگسال
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ساالن درصد و بزرگ 18« همراه با اذان»های نوجوان در داستان طبق نمودار باال، شخصيت

درصد از تعليم  3ساالن درصد و بزرگ 2، نوجوانان عفاريت نصف الليلدرصد و در داستان  28

 اند. های خود استفاده کردهمستقيم در کنش

 گفتاری که تعليم مستقيم از زبان هایسنده، تعداد کنشهای هر دو نويبايد گفت در داستان

ليلي عموزاده خهای هايي در داستانساالن صورت گرفته، بيشتر است. کاربرد چنين گزارهبزرگ

الب های ترغيبي در قهای تعليمي، کنشدر مقايسه با شاروني، بسامد بيشتری دارد. اين گزاره

ها های داستان گذاشته شده و تعليم آنوی زبان ضدقهرمانها رامری هستند که در بيشتر داستان

 از نوع ضدتعليمي است.

که از نوع ضدتعليمي است، بسيار زننده و با استفاده از الفاظ « همراه با اذان»تعليم در داستان 

ر ب« همراه با اذان»های ضدتعليمي در داستان دور از ادب است. اين گزارهو تعبيرات زشت و به

 قهرمان و ضدقهرمان نوجوان گذاشته شده است.  زبان 

ساالن های مستقيمي که بيشتر در قالب امری بيان شده است، آن هم از زبان بزرگبيان گزاره

گر وضعيت تعليمي زننده و مخرّب در حوزۀ ادبيات تواند نشانخطاب به کودک و نوجوان، مي

بارت دهد؛ به عل و پذيرش تعليم فراری ميکودک و نوجوان باشد؛ ادبياتي که کودکان را از قبو

نکن مکرر کودکان نه تنها تأثير مثبت بر روی کودک ندارد؛ بلکه وديگر، امر و نهي مستقيم و بکن

د. در دارکودک و نوجوان را به مقاومت در برابر دستور و در نتيجه، نپذيرفتن و لجبازی وامي

تواند مفيد باشد؛ زيرا کودک و ان کودک و نوجوان ميهای تعليمي آن هم از زبمقابل، بيان گزاره

ها، خود را به جای های کودک و نوجوان داستانپنداری با شخصيتذاتنوجوان از طريق هم

فاده از گذارد. بنابراين، استها ميها گذاشته، اثرات مثبت و مفيدی بر شخصيت آناين شخصيت

ساالن ساالن يک نقص و از طرف گروه همی بزرگکنش گفتار ترغيبي با رويکرد تعليمي از سو

 تواند يک مزيت محسوب شود. و نوجوانان مي

 . بیان غیرمستقیم2. 7
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ز طريق مستقيم و اگيرد، در بسياری از مواقع غيرتعليمي که به وسيلۀ آثار ادبي صورت مي

الب تفاده از قترين نوآوری در آموزش و تعليم اسداللت ضمني است. در ادبيات فارسي، بزرگ

ای است که يا در پايان داستان به آن های تعليمي در اين  انر ادبي به گونهداستان است. آموزه

های شود و چون نويسندگان داستانبريم يا از فحوای کال  در نظر مخاطب برجسته ميپي مي

 وليدت ساالنبه وسيلۀ بزرگ کودکان ويژۀ سال هستند و ادبياتکودک و نوجوان، افراد بزرگ

شود، آموزش و تربيت يکي از اهداف اصلي اين نويسندگان و از جمله عموزاده خليلي و مي

ده های هر دو نويسنشاروني است؛ به طوری که استفاده از روش غيرمستقيم تعليم در داستان

 شود.ديده مي

آوريم. در زير مي های عموزاده خليلي و شارونيهايي را در داستانهايي از چنين گزارهنمونه

 اند.هايي اظهاری که در معنای ثانويه ترغيبيها يا ترغيبي هستند يا کنشاين گزاره

همراه با »های گفتار تعلیمی کودک و نوجوان با بیان غیرمستقیم در داستان . کنش1. 2. 7

 عفاریت نصف اللیلو « اذان

ت، در تما  طول داستان تالش کاظم که پسری مهربان و صبور اس کاظم )همراه با اذان(:

کند با اکبر دوست شود. او به طور غيرمستقيم و از طريق بيان حرف مادرش قصد دارد به مي

 ها هر دو مثل هم هستند و در شرايط يکساني قرار دارند.اکبر بگويد که آن

 ها نتوانندا اينفقيرهای مسلمانيم، بايد با هم دوست باشيم، تمون بچهگه، ماها که همهمادر  مي» 

 (.23: 1822)عموزاده خليلي، ...« روی کولِ ما سوار شوند 

گويد، از نکات خوب تربيتي است. اگر کاظم که کاظم اين سخن را به نقل از مادرش مياين

ود و تر بکرد، تأثيرش به مراتب کماين حرف را از زبان خودش و به صورت دستوری بيان مي

ز کند و مثل خيلي ابينيم اکبر سکوت ميکرد، اما همين که مينمي شايد اکبر به آن گوش هم

دهد که اين حرف کاظم تأثير خودش را زند، نشان ميجاهای داستان حرف بدی به او نمي

 گذاشته است. 

حسين نه تنها پسر شجاعي است؛ بلکه بسيار باهوش و زيرک  :(عفاریت نصف اللیلحسین )

وردن دکتر در راه روستای شيخ فضل هستند، در بين راه وقتي است. حسين و وجيه که برای آ

حسين دچار شک و ترديد  ،(23: 211۵)شاروني، « اندها بر سر راه ما کمين کردهگرگ»گويد وجيه مي
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 گويد:شود و ميمي

 )همان(.« چنين زود بيايند!ها اينعجيب است که گرگ» 

دن صدای شود که با شنيتر مينان وقتي کاملشود و اطميگونه شکش به يقين تبديل ميو اين

 گويد:ای که شبيه صدای کفتار است، ميخنده

 (.23)همان: « کند صدای کفتار را تقليد کند تا بترسيم!!کنم يک نفر هست که سعي ميگمان مي» 

ها نقشه شود و برای دستگيری آنجاست که حسين متوجه دزدهای جواهرات ميو اين 

های موجود به يک که يک نوجوان بتواند با سنجيدن همۀ جوانب و از روی نشانهاين کشد.مي

ای دارد. نوجوان بايد بداند اگر بندی کلي برسد و حقيقت را کشف کند، اهميت ويژهجمع

خواهد انجا  دهد، خوب فکر عجوالنه و بدون فکر تصميمي بگيرد و به عواقب کاری که مي

 نخواهد گرفت؛ بلکه باعث پشيماني او نيز خواهد شد.نکند، نه تنها نتيجۀ خوبي 

هايش از طريق اعال  ترين کنش اعالمي از آن حسين است. حسينشايان ذکر است که کليدی

ها ثابت کند برخالف تصور قصد دارد به دوستانش معنای شجاعت واقعي را نشان دهد و به آن

 ها، انسان ترسويي نيست. آن

 (.2: 2113)شاروني، « دزدی، شجاعت نيست!»
رقت که در سشجاعت واقعي آن است که االن برای آوردن پزشک به روستای شيخ فضل برو  نه اين»

 (.12)همان: « های عمو توفيق شرکت کنماز باغ

زماني که کودکي بتواند بدون توقع و انتظار از ديگران کاری را آغاز کند و بکوشد تا آن را 

حسين با اعتماد به نفس بااليي که دارد به  دارد.« اعتماد به نفس»يم گويبه اتما  برساند، مي

ايستد و تنهايي روی پای خود بتواند بهکند که نه تنها ترسو نيست؛ بلکه ميدوستانش ثابت مي

ف های گفتار حسين در پايان داستان به اعتراکنشبينيم بازتاب طور که ميبه هدفش برسد. همان

 شود.جاعت او ختم ميدوستانش مبني بر ش

نامد و شجاعت را در مسعود که در ابتدا حسين را ترسو مي(: عفاریت نصف اللیلمسعود )

 گشايد.برد و زبان به اعتراف ميداند، در پايان داستان به شجاعت حسين پي ميها ميدزدی از باغ
 (.33)همان: « ها را حسين انجا  داده است؟همۀ اين»

 )همان(.« پنداشتيم!سو ميهمان که او را تر»
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اين شخصيت که پيرو ضدقهرمان است، با ضدقهرمان (: عفاریت نصف اللیلکالسی )هم

 کند.صدا شده، ضمن ترسوناميدن حسين، او را مسخره ميداستان هم

 (.3)همان: « تر بدودشجاع کسي است که بيشتر جمع کند و سريع»

داند؛ های مرد  ميدر دزدی از باغ اگرچه شجاعت امری تعليمي است، او شجاعت را

 شجاعتي که ديگر جنبۀ تعليمي ندارد؛ بلکه ضدتعليمي است. 

 کند. در پايان داستان، او نيز ضمن تحقير مسعود و تحسين حسين، به شجاعت او اعتراف مي

ای رود و دزدهها به شيخ فضل ميدزدی، در حالي که او شبانه با وجود جنها ميوه ميتو از باغ»

 (.33)همان: « کندروستا را دستگير مي

شاروني اين کنش گفتار ترغيبي را بر زبان شخصيت پيرو ضدقهرمان گذاشته است و خواسته 

 گونه تأثير بيشتری بر مخاطب بگذارد.است اين

« مراه با اذانه»ساالن با بیان غیرمستقیم در داستان های گفتار تعلیمی بزرگ. کنش2. 2. 7

 صف اللیلعفاریت نو 

گفتار که تعدادشان زياد هم هست، در واقع،  هایمادر با بيان اين کنشمادر )همراه با اذان(: 

خواهد به طور غيرمستقيم، ضمن تحت تأثير قراردادن اکبر او را به داشتن رفتاری بهتر با کاظم مي

 تشويق کند.

 (.11: 1822، )عموزاده خليلي« خوب او هم بيچاره بايد خرجي خودش را دربياره»

 )همان(.« اش را دربياوردفروشد که خرجي مدرسهمثل خودتان دارد بستني مي»

يرا حسين کند؛ زپدر به داشتن پسری چون حسين افتخار مي (:اللیلعفاریت نصفپدر حسین )

که به طور با شجاعت خود باعث دستگيری دزدها و نجات مادرش شده بود. پدر به جای اين

عت حسين اعتراف کند و بگويد تو پسر شجاعي هستي، در قالب کنش گفتار مستقيم به شجا

 کند.عاطفي، احساس خود را بيان مي

 (.33: 211۵)شاروني، « شاءاهلل در شجاعت و مردانگي مانند تو باشدان» 

ان تعليم کارشناس کند.او با اين کنش در واقع، به طور غيرمستقيم به شجاعت حسين اشاره مي

 ،نبايد طوری باشد که در کودک ايجاد غرور و خودبيني کند معتقدند، ستايش و تحسين و تربيت

ريف تع ت کودک، از کار خوب اويبرای همين بهتر است که به جای تعريف و تمجيد از شخص
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های خوب و پسنديده به فرزندان، ضمن دادن صفات و ويژگي. نسبتکيد کنيمأکرده و بر آن ت

 کند.هايي در آينده نيز آماده ميها را برای پذيرش مسؤوليتفس نوجوان، آنباالبردن اعتماد به ن

  
 

سال با بیان غیرمستقیم در داستان گفتار کودک و نوجوان و بزرگ هایمقایسة کنش -2شکل 

 عفاریت نصف اللیلو « همراه با اذان»
 

ساالن درصد و بزرگ ۵« همراه با اذان»های نوجوان در داستان براساس نمودار فوق، شخصيت

درصد از تعليم  3ساالن درصد و بزرگ 13، نوجوانان الليلعفاريت نصفدرصد و در داستان  83

های اند. هر دو نويسنده در پردازش شخصيتهای خود استفاده کردهغيرمستقيم در کنش

هايي، گزارهاند. کاربرد چنين های خود به ميزان زيادی از تعليم غيرمستقيم بهره بردهداستان

های زارهدهد. اين گهای گفتاری با هدف تعليمي نشان ميکارگيری کنشتوانايي نويسنده را در به

های عموزاده اند. در داستانترغيبي بيان شده-گفتار ترغيبي و اظهاری هایتعليمي در قالب کنش

های داستان حالي که در ساالن بيشتر از نوجوانان است، درخليلي، تعليم غيرمستقيم از زبان بزرگ

 هايي بيشتر از زبان نوجوانان مطرح شده است. شاروني چنين گزاره

مدار است و اين گوينده است که بايد به مقتضای حال مخاطب اگرچه علم معاني سنتي گوينده

شود و اوست که بايد سخن را سخن بگويد؛ اما در علم معاني جديد به شنونده اهميت داده مي

ضای حال خود دريابد و متوجه معنای ثانويه يا ضمني شود. نظريۀ کنش گفتار نيز ناظر بر به مقت

همراه با اذان عفاریت نصف اللیل

5
14

37
8

کودک و نوجوان بزرگسال
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(. ارتباط با خواننده و تأثير بر روی او از کارکردهای ادبيات 21: 1832همين بحث است )شميسا، 

 با رودررو و مستقيم بخواهد کهآن از بيش نويسدمي کودکان برای که ایتعليمي است. نويسنده

 ناخودآگاه روی که گيردمي کار به ایگونه به را داستاني عناصر بگويد، سخن خود خاطبم

 رخدادها تأثير دانستن با نويسنده که دهدمي رخ شرطي به تأثيرگذاری اين. بگذارد تأثير کودک

 بهره بگيرد. عموزاده خليلي و شاروني غيرمستقيم طور به پيا  انتقال جهت در هاآن از ها،کنش و

اند به طور غيرمستقيم مخاطب نوجوان را ترغيب و تشويق به انجا  کاری کنند يا از تالش کرده

تر از شاروني عمل کرده است. ميزان انجا  کاری باز دارند. عموزاده خليلي در اين کار موفق

ي د دليلتوانهای او نسبت به شاروني بيشتر است و اين ميهايي در داستانکاربرد چنين گزاره

علم معاني در مفهو  وسيع آن، در نقد ادبي هم کاربرد دارد. »باشد بر اين سخن شميسا که 

طابق اند و مثالً متوان بررسي کرد که کدا  يک از نويسندگان بيشتر بالغت را رعايت کردهمي

 (.88)همان: « اندمقصود خود يا موضوع بحث، سخن رانده

 ط آن با کنش گفتار. کارکردهای ادبیات تعلیمی و ارتبا8

هاست. ادبيات کارکردهای گوناگوني دارد و رمز ماندگاری ادبيات سودمندی آن برای انسان

کند. ادبيات کودک و نوجوان در ها و طبقات مختلف جوامع انساني را برآورده مينيازهای گروه

توان ين رو، ميدهد. از اکنار جنبۀ لذت و سرگرمي، به مسائل تربيتي و آموزشي نيز اهميت مي

 ادبيات ۀمباني ادبيات کودک، ويژ در کتابگفت ادبيات کودک و نوجوان، ادبيات تعليمي است. 
ات کودک و نوجوان بخشي از ادبيات تعليمي است. ادبيات کودک و يادب»خوانيم: ، ميديني

کند رساند و سعي مينوجوان مخاطب خود را در شناخت خويش و جهان اطراف ياری مي

 «تعليمي دارد ۀاز اين رو جنب .خود را نسبت به زندگي و جامعه آگاه کند ۀتجربطب کممخا

منظور از تربيت، تلقين با زور و فشار عقايد و »(. به اعتقاد وی 83: 1838 و کاموس: )حکيمي

ی به آموزی و پندگيری و اندرزشنوبلکه بيشتر عبرت ؛ساالن به کودکان نيسترفتارهای بزرگ

ليمي همان(. از کارکردهای ادبيات تع« )ساالن استرفت نسبت به نسل گذشته و بزرگمنظور پيش

 توان به موارد ذير اشاره کرد.کودک و نوجوان مي

 . کارکرد اخالقی1. 8
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يز های دور نترين کارکردهای ادبيات تعليمي، کارکرد اخالقي آن است. از گذشتهاز قديمي

داشتن از کارهای زشت و پليد از اهداف ادبيات ار و بازهای خوب و ماندگدادن به ارزشتوجه

 همراه»توان در رفتار اکبر در داستان (. نمونۀ کارکرد اخالقي را مي111: 1811بوده است )رضي، 

 ديد.« با اذان

اکبر که در ابتدا با کاظم رفتار خوبي ندارد و هر وقت کاظم را در حال  اکبر )همراه با اذان(:

فروشد، کند، او را از محلي که خودش بستني ميبيند، به دليل حسادت سعي ميفروش بستني مي

های مادرش و رفتار خوب کاظم قرار گرفته، رفتارش تغيير دور کند، به مرور تحت تأثير حرف

و را از کند، ابيند اسکندر با کاظم بد رفتاری ميکند؛ به طوری که در ادامۀ داستان وقتي ميمي

ار گفتار امری آشک هایدارد. اين تغيير رفتار او در گفتارش در قالب کنشر مياين کار برحذ

  است. 
 (.28: 1822)عموزاده خليلي، « ولش کن اسکندر»

 )همان(.« بگذار همين جا باشه»

که شخصيت ضدقهرماني بتواند خود را تغيير دهد و تحت تأثير گفتار ديگران قرار بگيرد، اين

 که عموزاده خليلي در اين داستان به آن توجه کرده است.   نکتۀ اخالقي مهمي است

پنداری خود با شخصيت قهرمان داستان به خواندن و ذاتبايد گفت کودکان از طريق هم

ه خود شوند کشدن در آن، عمالً به شخصيتي تبديل ميشوند و با غرقمند ميادامۀ داستان عالقه

چنين شخصيتي در طول داستان دچار تحول شود؛ به طوری  اند. حال اگرذات پنداشتهرا با او هم

رپذيری آن توان گفت اثکه بتواند در پايان داستان تأثير مثبتي بر روی مخاطب خود بگذارد، مي

به مراتب بيشتر هم هست. در داستان همراه با اذان عموزاده خليلي به اين ويژگي پرداخته شده 

 است. 

 . کارکرد تربیتی2. 8

 ،شود کودک بايد تربيت .زندگي است ۀپذيرترين مرحلشناسي، کودکي آسيباه رواناز ديدگ

 ات کودکيآلي ادببرای رسيدن به چنين ايدهو  ها دور شودناهنجاری هنجارها به او آموخته و از

های تربيتي، شناسي و انتخاب سودمندترين تاکتيکترين متدهای روانبا استفاده از پيشرفته بايد

: 1833االسالمي، دهد )شيخ به کودک ارائهرا به صورتي آزادانه و نه تحميلي  ای زندگيهارزش
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(. توجه به آموزش غيرمستقيم در امر تربيت کودکان و نوجوانان مسألۀ مهمي است که ۵8-۵2

م اند؛ اما کاربرد تعلياند و هر دو به آن توجه کردهعموزاده خليلي و شاروني نيز از آن غافل نبوده

 هایهای عموزاده خليلي بيشتر از شاروني است؛ به عنوان نمونه، کنشيرمستقيم در داستانغ

 ، با نقش تربيتي و روحيۀ دلسوزانۀ والدين ارتباط«همراه با اذان»گفتار پدر و مادر اکبر در داستان 

ترغيبي پدر  های گفتارتواند تأثيرگذاری بيشتری بر روی فرزندان داشته باشد. کنشدارد؛ زيرا مي

دهد که عموزاده خليلي و مادر در اين داستان در قالب پرسش مطرح شده است و اين نشان مي

سعي کرده است از زبان والدين و به صورت غيرمستقيم، مخاطب کودک و نوجوان خود را 

اکبر  ال،گويي است؛ به عنوان مثترغيب کند؛ زيرا بيان مطلبي در قالب پرسش نوعي غيرمستقيم

های پدرش خواهند از او بستني بخرند. او مدا  حرفشود که ميپارک با جواناني مواجه مي در

 گفت:آورد که به او ميرا به خاطر مي

 (.22)همان: « خواهي الت بشي بچه؟مي»

 (.21)همان: « کنند، فهميدی باباجان؟تو را هم مثل خودشان الت و چاقوکش مي»

ست؛ اما همين تعداد کم کنش گفتار جنبۀ ترغيبي و تربيتي گفتار پدر کم ا هایاگرچه کنش 

 بااليي داشته و در جهت بازداشتن اکبر از همنشيني با دوستان بد و ناباب است.

همچنين، گاهي نويسنده برای تحريک احساسات شخصيت کودک و نوجوان از عواطف 

کودک  تغييری کلي در رفتار گيرد و با استفاده از کنش گفتار عاطفي مادر باعثمادرانه کمک مي

 شود.مي

های پدر و مادرش را به خاطر اکبر مدا  در طول داستان حرف «همراه با اذان»در داستان 

خواهد رفتار بدی پدر و مادر مثل زنگ خطری برای او هستند که هرگاه ميهای آورد. حرفمي

دهد که او ترها نشان ميبزرگ دهد. اين تأثيرپذيری اکبر ازاز او سر بزند، به او هشدار مي

خواهد زورگو و شرور باشد؛ بلکه اين شرايط حاکم بر يافته است و ذاتاً نمينوجواني تعليم

گفتار مادر اکبر به  هایجامعه است که او را چنين بار آورده است. در متن داستان و از کنش

 بريم.شرايط حاکم بر جامعه پي مي

اش را هم شما اذيت و آزار دهند، اگر بچهها دارند زجر ميدينآن بيحاج آقا شيخ نعيمي را که » 

 )همان(.« کند؟ها، چه فرقي ميکنيد، شما هم مثل همان
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مادر از طريق عواطف مادرانه با حميد و با يادآوری شرايط مشابهي که بين اکبر و کاظم 

 رغيب کند. کند حميد را به داشتن رفتاری بهتر با کاظم توجود دارد، سعي مي

ا آموزد که مال دنيشود. او به اکبر ميجای گفتار مادر مشاهده ميتعليم غيرمستقيم در جای

گونه او را به رعايت حق مظلو  ارزش آن را ندارد که به ديگران ظلم و ستم کنيم و اين

 خواند.فرامي

 (.11)همان: « ها را اذيت کندآد  که به خاطر دوزار نبايد مظلو »

 )همان(.« شان را بشکندلد» 

دوستي را در فرزندش زنده کند. او با کند با گفتار خود حس انسانهمچنين، مادر تالش مي

خواهد با کنند، از پسرش مياند و اذيت ميکه پدر کاظم را مأموران شاه زنداني کردهبيان اين

 خوبي رفتار کند تا دوری پدرش را احساس نکند. کاظم به

 )همان(.« قدر به کاظم خوبي بکنيد که اصالً ياد باباش نيفتدشما بايد آن»

ترغيبي مادر بار عاطفي بااليي دارد که اين مسأله نيز در بيان -های اظهاریبرخي کنش

 گفتارهای ترغيبي مادر دارای اهميت است. 

 )همان(.« اگر اين دفعه ديديش، برو بوسش کن»

کند. او به جای تربيتي پسرش را نصيحت مي دهد که مادر با رعايت اصولاين نشان مي

 عاطفي با ترغيب باال استفاده کرده-های اظهاریکاربرد جمالت امری و تربيت مستقيم از کنش

 است.

های پدر و مادر اکبر در اين داستان با نقش تربيتي و روحيۀ دلسوزانۀ والدين ارتباط کنش

کردن، امر کنند که در تربيت بايد از نصيحتمي مستقيم دارد. متوليان امر تربيت و آموزش تأکيد

دانند؛ چون گويي پرهيز شود و در مقابل، استفاده از روش غيرمستقيم را مفيد ميو نهي و مستقيم

 تواند تأثيرگذاری بيشتری بر روی فرزندان داشته باشد. مي

 . کارکرد فرهنگی3. 8

ن است. ادبيات يکي از عوامل مهم يکي از کارکردهای ادبيات تعليمي، کارکرد فرهنگي آ

ها به های فرهنگي از نسل گذشته به نسل آينده و ابزاری برای معرفي فرهنگبرای انتقال ارزش

بينيم، مي عفاريت نصف الليلطور که در داستان (. همان118: 1811ديگر جوامع است )رضي، 
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أعوذ باهلل من »و  (3: 211۵)شاروني،  «بسم اهلل الرّحمن الرّحيم»ها، با گفتن عمو صابر از ترس جن

خواهد برای ها را فراری دهد، يا هنگامي که حسين ميخواهد آن، مي)همان(« الشيطان الرّجيم

ردن بر کآوردن دکتر به روستای شيخ فضل برود و بايد از داخل جنگل عبور کند، برای غلبه

که آسيبي خوانم، پس بدون اينالکرسي ميآيهو اگر جن سفيد يا سياه پيدا شد، »که ترسش با گفتن اين

 بينيم، چنين عقايدیطور که ميکند. همان، بر ترسش غلبه مي(12)همان: « کندبه من برساند، فرار مي

نه تنها در فرهنگ ما؛ بلکه در فرهنگ عرب نيز وجود دارد و نويسندۀ مصری يعقوب الشاروني 

ها به نسل جديد منتقل کند و به طور غيرمستقيم به آنتوانسته است اين مطلب را از طريق زبان 

 بياموزد که چنين اعتقاداتي در بين ما وجود دارد. 

 گیری. نتیجه9

تر است تا جايي که برخي آن را از ميان کارکردهای ادبيات، نقش تعليمي آن از همه برجسته

ه کارکرد فرهنگي از جمل اند. کارکرد اخالقي، کارکرد تربيتي وکارکرد اصلي ادبيات دانسته

گفتار  هایکارکردهای تعليمي ادبيات است که در اين دو داستان به آن اشاره شده و کنش

 هاست.کنندۀ آنها منعکسهای داستانشخصيت

هاست و هر دو نويسنده در بودن آننتيجۀ اخالقي هر دو داستان، خود دليلي بر تعليمي

 اند.و انتقال آن به مخاطب نوجوان موفق بودهپرداختن به مسائل تربيتي و اخالقي 

های عمدۀ آثار اين دو نويسنده نسبت به آثار نويسندگان ديگر، آن است که داستان ويژگي

رد. گيساالن صورت ميعموزاده خليلي و شاروني از زبان نوجوان است؛ يعني تعليم از گروه هم

جا که کودک از طريق نوی دارد و از آنشساالن خود بيشتر حرفکودک و نوجوان از گروه هم

ها ها، خود را به جای اين شخصيتهای کودک و نوجوان داستانپنداری با شخصيتذاتهم

تواند اثرات مثبت و مفيدی بر شخصيت کودک و نوجوان بگذارد. بنابراين، استفاده گذارد، ميمي

ه الن يک نقص و از طرف گروسااز کنش گفتاری ترغيبي و با رويکرد تعليمي از سوی بزرگ

 تواند يک مزيت محسوب شود. ساالن و نوجوانان ميهم

ساالن های مستقيمي که بيشتر در قالب امری بيان شده است، آن هم از زبان بزرگبيان گزاره

گر وضعيت تعليمي زننده و مخرّب در حوزۀ ادبيات تواند نشانخطاب به کودک و نوجوان، مي
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 شد.کودک و نوجوان با

ر است. ساالن صورت گرفته، بيشتهايي که تعليم مستقيم از زبان بزرگدر هر دو داستان، کنش

عموزاده خليلي در مقايسه با شاروني، بسامد بيشتری های هايي در داستانکاربرد چنين گزاره

ا روی ههای ترغيبي در قالب امری هستند که در بيشتر داستانهای تعليمي، کنشدارد. اين گزاره

 ها از نوع ضد تعليمي است.های داستان گذاشته شده و تعليم آنزبان ضدقهرمان

های بيشترين کنش گفتارهای به کار رفته در آثار هر دو نويسنده با هدف تعليمي، کنش

دهند. هايي که به طور غيرمستقيم شنونده را خطاب قرار ميترغيبي هستند؛ کنش-گفتاری اظهاری

 اند. کاربرد چنينهايي موفق بودهکارگيری چنين کنشو شاروني، هر دو در بهعموزاده خليلي 

 های ترغيبي راهايي از زبان قهرمان داستان و خطاب به نوجوان، ديگر آن وجه زنندۀ کنشکنش

دهد، العمل نشان ميآيد و عکسگويي خوشش نميندارد. نوجوان در مقابل نصيحت و مستقيم

ي باشد، ترغيب-گفتار اظهاری هایيم به طور غيرمستقيم و در قالب کنشبر عکس، اگر اين تعل

 اش به مراتب بيشتر است.تأثيرپذيری

ه دارای خوريم کهايي برميگفتار ترغيبي هر دو نويسنده به گزاره هایهمچنين، در بين کنش

ود شديده مي سال هر دوهايي در گفتار کودک و نوجوان و بزرگاند. چنين گزارهاحساس و عاطفه

وان تواند تأثير بيشتری بر مخاطب نوجبودن آثار دو نويسنده ميکه با توجه به مسألۀ تعليمي

شند ترها در تالدهد که بزرگساالن نيز نشان ميهايي در بزرگبگذارد. بسامد باالی چنين کنش

را به  و نوجوانها کودک به طور غيرمستقيم ساختار کودک را تعيين کنند؛ به عبارت ديگر؛ آن

اند و در کنار پرداختن به وجه بازی، سرگرمي و لذت، تربيت و آموزش او حال خود رها نکرده

 را نيز مد نظر دارند. 

يابيم که نوجوان در نگاه های نوجوان داستان، درميهای گفتاری شخصيتاز بررسي کنش

که  های پويايي هستندخصيتها، شهر دو نويسنده، موجود مقتدر و توانايي است. اين شخصيت

يروی ها پالعمل نشان داده و از آنساالن عکسهای بزرگپذيرند، در برابر ضدتعليماگرچه تعليم

 کنند.و تبعيت نمي

تعليم از  -2تعليم از باال به پايين  -شود: اتعليم در اين دو داستان به سه صورت ديده مي
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ت ديگر، در اين آثار تعليم تنها از باال به پايين؛ يعني از تعليم انعکاسي؛ به عبار -8پايين به باال 

ع کودکان افتد. در اين مواقسال به کودک نيست، گاهي تعليم از پايين به باال نيز اتفاق ميبزرگ

دهند. گاهي اوقات نيز تعليم انعکاسي است؛ يعني کودک خودش با ساالن تعليم ميبه بزرگ

 رسد.کردن به نتيجۀ تعليمي ميتأمل
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 کشاورز با رویکرد جایگاه و تصویرآفرینی در اشعار ناصر

 و زنمقام مادر 

 

 1غالمرضا هاتفی مجومرد

 

 چکیده

های ادبي روزگار ما به کودکان اختصاص دارد. شعر کودک به واسطۀ بخشي از آفرينش

شناسانۀ خاص، سادگي و صميميت زبان و کارکردهای فکری، فرهنگي، های زيباييجذابيت

ا در وسزايي يافته است. عناصر شکل، صورت و محتعاطفي در تربيت کودکان اهميت به

دک، موزون شناختي شعر کوديگر ارتباط متقابل دارند. در نقد زيباييشناسي شعر با يکزيبايي

بودن از عناصر اصلي است. برای پردازساز و خيالبودن، صريح و گويابودن، انديشهو آهنگين

ني و دروشناسي، به کنه و عمق افکار و عوالم توان با ابزار زيباشناخت کامل سرايندگان، مي

ها وارد شد و با احساسي سرايندگان دست يافت و از اين طريق به زوايا و خبايای ذهن آن

 آور حوزۀ شعردرک و بصيرت بيشتری در اشعارشان تأمل کرد. ناصر کشاورز از شاعران نا 

خصوص تصاوير شعری، سبکي ويژه دارد. هدف از کودک ايران است که در خلق آثار و به

شناسي اشعار کودک سرودۀ ناصر کشاورز های زيباشناخت و معرفي جنبه پژوهش حاضر،

تحليلي و از نظر هدف، نظری است. همچنين، است. روش اين پژوهش از نظر ماهيت، توصيفي

رين تای صورت گرفته است. اين پژوهش به بررسي مهمخانهگردآوری مطالب به روش کتاب

ز در انواع موسيقي )بيروني، کناری، دروني و معنوی( های زيباشناسي اشعار ناصر کشاورجنبه

دهد که ناصر کشاورز به صنعت بياني و بديعي های پژوهش نشان ميپرداخته است. يافته

 است. ای داشتههای لفظي و معنوی( در شعر کودک توجه ويژه)آرايه

 

 شناسيز، زيباييادبيات کودک، تصويرآفريني، جايگاه مادر و زن، ناصرکشاور ها:کلیدواژه

 

 مقدمه. 1

ن دکرنهيو نهاد تيدر ترب ينقش مهم ،يتيترب یهاکانون گريکودک و نوجوان در کنار د اتيامروزه ادب

 نيا تينوجوان به نقش و اهم کودک و اتيادب سندگانيدر وجود کودک دارد. شاعران و نو يفرهنگ یهاارزش

و  یثارگريکه قادر به ا ينسل شپرور يعني ؛تن اهداف خودساخمحقق یاند و از آن برابرده يپ اتينوع ادب

                                                           
 مدرس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان يزد. -1

 hatefi25@yahoo.comايميل: 
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 اند. و سعادت باشد بهره جسته یآزاد خود در راه عدالت و کردنيقربان

عر در ش يباشناسيو ز ييبايزهای خاص خود است. های ادبي ديگر دارای زيباييچون گونهشعر کودک هم

 است،بيز خود انيدر بن يکه هر اثر ادب ييجابوده است. از آن و شاعران بانيدور مورد توجه اد اريبس یهااز زمان

-. صاحبرديگيم بر را در يعيوس اريبسۀ حوز يشناسييبايکرد. ز يبررس يشناسييبايز دگاهيآن را از د توانيم

شدن آن باتريمناسب و هماهنگ شعر را موجب ز يقيو موس اليچون عاطفه، احساس، صور خ ي؛عوامل ظرانن

 ند. هست ليقا يعيبد عيصنا یبرا ريچشمگ ينقش انيم نياما در ا د؛داننيم

 عيگوناگون صنا انواع اند و در اشعار خود ازتوانا بوده غيو بل حيدر آوردن کال  فص ،تياعراب از زمان جاهل

 کيممال رصچنان پابرجا بود. در عکال  هم ييبايتوجه به ز دي. پس از اسال  و نزول قرآن مجگرفتنديبهره م يادب

ه به از توجبه خود گرفت و  يافراط يامر شکل نياما ا ؛بود يلفظ یهاهيعمده اهتما  شاعران به پرورش آرا زين

 يعيبد عيصنا نيهم یريکارگعصر را به نيهنر شاعران ا نيترآشکارنظران، صاحب ی،. به هر رومعنا غفلت شد

قرار داده  در وجود او يهر فرد است که خالق هست یمور فطرا نياز بهتر يکي شناسيزيبايي ن،يبنابرا؛ داننديم

 يستثنقاعده م نياز ا زيکودک ن اتيدارد و ادب شيامر گرا نيبه ا باشد که يهر کس در هر مقطع . بنابراين،است

 . ستين

 يشناختروان و ياخالق ،يخيجدا از مسائل تار ديبا که مستقل است يشناسي بحثزيبايي ،نينو يدر نقد ادب

رار داد. ق ديگريکمستقل پرداخت و عناصر آن را در ارتباط متقابل و نظامدار با  ۀمقول کيبه خود آن به عنوان 

دارند. در  قرار ديگريکعناصر شکل، صورت و محتوا است که در ارتباط متقابل با  يبررس ،يشناختييباينقد ز

 .شونديم ليو تحل يا در کنار هم بررسو محتو اليزبان، صور خ ،يقيشعر، موس يشناختييباينقد ز

 یعمد براريغ ايکه با چهارچوب و طرح مشخص به طور عمد  يگونه متن کودک عبارت است از هر اتيادب

احساسات،  تنخيرابطه منجر به برانگ نيو ا کندکه کودک با آن ارتباط برقرار  ي. صورتباشد شده دهيکودک آفر

کودک بگذارد و سبب شناخت  یرو يروان-يخاص روح ريو تأث شودي باشناختيآمدن لذت زديعواطف و پد

ت که اس نيآهنگ يو داستان است. شعر کودک سخن افسانه ش،يکودکان شامل قصه، شعر، نما اتياو شود. ادب

و  لير تخو عنص يبر سادگ هيتک و هياز وزن و قاف یريگکلمات و بهره ييقايو موس يبر وجوه صوت هيبا تک

با  ديبا رای . در شعر کودک عناصر شعردهدياو پاسخ م یباز زهيکودک و غر ييقايو موس يباشناسيذوق ز

کرده است،  جاديرا که شعر با کودک ا ينرساند و پل ارتباط بيکال  آس ييبايکه به ز دیبه کار برد تا ح اطياحت

 .نکند خراب

 شعر هاويژگي اين است. خودش صخا ادبي هایآرايه و موسيقي محتوا، زبان، ها،قالب دارای کودک شعر

 خاص شکلي به کودک شعر امکانات از نيز کودک شاعران از کدا  هر کند.مي متمايز سالشعر بزرگ از را کودک

 کودک، شاعران شعر همچنين، تفاوت سالبزرگ و کودک شعر فرق دارد. تفاوت ديگر شاعران با که بردمي بهره
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 و آماری علمي بررسي يک است الز  هاتفاوت اين برای شناختن شود.يم شعر نوع اين رشد و گستردگي باعث

 طلبد.مي را شناختيبررسي سبک يک بنابراين، بدهد. ما دست به روشني اطالعات تا پذيرد صورت

 

 کشاورز ناصر یکوتاه به زندگ ینگاه. 2

دامغان شد. او  ياش راهدههمراه خانوا يسالگآمد. در پنج ايدر تهران به دن 1831کشاورز در سال  ناصر

اما  ؛شد رفتهيدر دانشگاه پذ عيصنا ۀدر رشت 1823را در دامغان گذراند و در سال  پلميد تا ييابتدا التيتحص

کودک پرداخت. ناصر کشاورز شعر کودک را با  اتيبه ادب وقت انصراف داد و تما  يليتر  تحص کيپس از 

شعر کودک  در از شاعران نوگرا و صاحب سبک يکيبه عنوان  یاز و. شروع کرد هابچه هانيک ۀمجل یهمکار

منتشر  182۵کتاب خود را سال  نيچاپ شد. کشاورز اول 1822شعر او در سال  ني. اولبرنديو نوجوان نا  م

 بود. حهيقرتوانا و خوش یشاعر دهندۀداشت و نشان نا  هايمن و مرغاب کتاب نيا کرد.

وجوان کودک و ن اتيبزرگ ادب ۀاز جشنوار ييشاعر کودک است. نشان ماه طال نيترزهيو پرجا نيپرکارتر او

 کرده افتياست که ناصر کشاورز در یزيجوا نيتراز مهم يکي ريسال اخ 21 ۀدياز شاعران برگز يکيبه عنوان 

ز ا یمتعدد یهازهيکودکان و نوجوانان و جا ینشان کانون پرورش فکر نيتراست. نشان مداد پرنده باارزش

مطبوعات کودک  ۀمطبوعات و جشنوار ۀاز جشنواری زيو جوا هاسال  بچهجلۀ م زهيگوناگون، جا یهاجشنواره

ود هست. او ع زين يقيموس اهل . ناصر کشاورز عالوه بر شعر،دهنديم لياو را تشک ۀاز کارنام يو نوجوان بخش

 .(121: 1831، انکودک و نوجو اتيادب یهاپژوهش). خوانديو م نوازديم تاريو گ

 یمتعدد زيکنون جوا کودکان منتشر شده است و تا اتيادب ۀعنوان کتاب در حوز 13۵کنون حدود  او تا از

 است. زيجوا نياز ا يکي وتاهمداد ک کتاب .است در بخش شعر داشته

 

 لهأمس انیب. 3

کال   رشتيب یرگذاريو تأث ینوازو دل ييبايموجب ز ،یو معنو ياعم از لفظ يعيبد یهاهيو آرا عيصنا    

دل خواننده و  رد،يگيبهره م هاييکه در حد مطلوب و بدون افراط از هنرنما يمنظوم چه کال  ؛منظو  است

. اگر حد اعتدال کنديو نفوذ آماده م يبذرپاش یرا برا هادل نيو سرزم رديگيخود م اريمخاطب را در اخت

و  شياز آرا یو اگر کال  منظو  عار زد لطمه خواهد ييبايو بر ز خواهد داشت يمنف ريتأث نشود، طبعاً تيرعا

 ۀويش نياتربيز و نيثرترؤم ن،يبهتر يزبان ادب ،نيبنابرا .و نامطلوب خواهد بود یکال ، عاد ،باشد یکارفيظر

 فصاحت و بالغت است.  ،يروان ،ييباياز جمله ز ييهاو شاخص هايژگيو یبشر است که دارا يارتباط

و  انيب ع،يکال ، بد ييباي. از جمله ارکان زرديگيرا در بر م یو معنو يلفظ ۀدو جنب يادب زبانيي بايزابزار 

 توانيم باستيخود ز انيدر بن یو هر اثر هنر شوديم يابيارز يمتعال هنر کيکه شعر هستند. به لحاظ آن يمعان
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 ييبايز یاهاست که با آن راه يدانش شناسي،اييزيب دگاهياز د عيکرد. بد يشناسي بررسزيبايي دگاهيآن را از د

 انيدر ب زبان ادبي .کنديم ليرا به شعر تبد يکال  است که زبان معمول شيو علم آرا شوديسخن آشکار م

 ،است یعنوو م يبر صناعات لفظ يآن مبتن ياصل یهاهيکه پا عيشاعرانه از دانش بد يبا زبان ها،شهيافکار و اند

 برده است. ينفراوا ۀاستفاد

 

 . پیشینة تحقیق4

ر د ،نيو همچن است نوشته شده یاديز یهاکتاب ها ونامهانيکودک مقاالت و پا اتيدر ارتباط با ادب    

 شوند،که تا حدودی به موضوع مربوط مي یانامهانياز جمله پا. زن مطالب زيادی ذکر شده است گاهيمورد جا

 نا  برد. يکارشناسرا در مقطع  نياثر زهرا رودنش «رانيا در ساله 12تا  2ان کودک اتيزن در ادب یمايس»توان يم

 در يمستقل قيکنون تحق تا ،غيرمکتوب انجا  داده با توجه به تحقيقي که نگارنده در منابع پژوهشي مکتوب و

 شاورزاصر کشعر ندر  ،زن به طور اعم و مادر به طور اخص گاهيجا بررسي زيباشناسي و تصويرآفريني نۀيزم

محسوب شود و محقق  ديجد يتواند در نوع خود پژوهشيپژوهش م نيجهت ا نياز ا ؛صورت نگرفته است

ص خزن به طور اعم و مادر به طور ا گاهيجا يمختلف به بررس قاتيو تحق فاتياز تأل یريگکوشد با بهرهيم

جامع  قيجا که تحقآن از وارد فراهم کند.م نيو بهتر ا شتريشناخت ب یرا برا نهيبپردازد و زمدر شعر کشاورز 

 باشد. نهيزم نيدر ا ديجد یتواند کاريپژوهش م نيانجا  نشده است ا نۀيزم اين و مستقل در

 

 بحث. 5

و  يکنشو عادت به عادت يياز آشنا ،ي استبه نامرئ ياز مرئ يحرکت یشناسي در شعر اثر هنرزيبايي     

سط بار تو نيکه اول دهديم ليرا تشک شعر( جانيدر ا)و هنر  ييزداييآشنا ۀشياند مفهو  نيا ،یسازگانهيب

اهر به ظ یهاها، ساختارها و شکلداده است که هنر قاعده نشانپرداز روس ارائه شد. او هينظر «ياشسکلوفسک»

را در  نواختکيآشنا و  زي. هر چدهديم رييرا تغ ی ما راها. هنر، عادتکنديرا دگرگون م تيماندگار واقع

عادت و نگرش  شعر، . هنر از جملهميادهيکه انگار آن را تازه د يبه شکل کند،يم زيانگذهن و روان ما شگفت

 نبردنيشاعران کودک و نوجوان، ازب ژهيوبه ،شاعر ۀفي. وظسازديو ما را متحول م کنديما را به جهان عوض م

 ،يقرش) است يو جهان هست اياش قيعم دنيتازه و د ييايدن نشيآفر يعني ؛عادت در مخاطب است یروين

1838 :283). 

که هر شعر از دو قسمت  مينکته را مد نظر داشته باش نيا ديشناسي شعر همواره بابحث زيبايي در     

و  بايز یشعر تواننديدر کنار هم هستند که م یو معنو يلفظ یهاييبايو ز شوديم ليصورت و محتوا تشک

تر ذابشود، ج یزيريپ دهيکه در قالب کلمات و لغات برگز يزمان خوب یمحتوا کيد خلق کنند، پسنخواننده
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از  ،یمعارف بشر زيبرانگجنجال یهادانياز م يکي ،قتيدر حق ييبايهنر و ز ۀحوز» خواهد بود. ترنيو دلنش

 يلسفه و گاهف يگاه دان،يم نيا یانسان برابر است. متصد خيبا تار آن،ي نگيريکنون بوده است که د گذشته تا

 .(81: 1832 ادکوه،يصت )هم، علم اخالق بوده اس يو گاه يشناسروان

ي معانو  انيب ع،يبه سه قسم بد ،شوديمتون م کردنيرا که منجر به ادب يبالغ یهادانش ،علم بالغت در      

 يرسشامل بر يلفظ عياند. بدهآورد یو معنو يلفظ عيبد صورتبه دو  زيرا ن عيبد و دانش اندتقسيم کرده

 یمعنو عيست. در بدا هاها و مانند آنبحث تکرار، سجع و هاچون انواع جناس ييهاهيو آرا ييقايموس یهاجنبه

به چهار بحث  عمدتاً انيب دانش . درشوديمطرح م غيره تناسب و انواع تضادها و ها يو ا ها يچون ا ييهاهيآرا

 هيمسندال چون ذکر و حذف يي؛هابه بحث يو در دانش معان شوديپرداخته م هينااستعاره، مجاز و ک ه،يتشب

 ۀاسانشنييبايز ي. در بررسشوديو اطناب و مساوات پرداخته م جازيچون ا يمعرفه و نکره بودن آن و مباحث

نقد و  لو محتوا به صورت مستق ی، زبان شعري(قيموس) یصور یهاييبايز ،یمعنو ،يلفظ یهاييبايز اشعار،

 شود.تحليل ميعناصر شکل و محتوا  ونديپ يچگونگ ،سپس و شوندمي يبررس

 در شعر ناصرکشاورز یشناسییبایز. 1. 5

ای است که زبان تصويری خلق گاه هماهنگي وا گان و ترکيبات در گسترۀ شعر ناصر کشاورز به گونه

توانند درکي درست از مفاهيم ها نميه آنشود. درک کودکان از محيط، عيني و تصويری است؛ به طوری کمي

انتزاعي داشته باشند. از اين رو، تصوير يا ايما  عنصر ثابت شعر کودک است؛ زيرا تصوير مفاهيم انتزاعي و 

 دهد به دنيای پنهاني روح شاعر وارد شوند. بخشد و از اين طريق به کودکان امکان ميعاطفي را عينيت مي

 یهاصورت الياست و خ اليکاربرد شاعر از عنصر خۀ شعر مربوط به نحوت هر يشعر ي،طور کل به

 یهاسرشار از صورت زيسازنده در ساختار شعر دارند. شعر کودک ن ينقش ييتنها به کيدارد که هر  يگوناگون

 هيدارد. تشب یدر شعر توجه وافر اليخ ۀسازند یهابه گونه کودک، شعر شيسرا یبرا یاست و هر شاعر اليخ

شاعرانه  يذهن یرهايو استعاره در شعر در خلق تصو هيتشب است. اليمختلف خ یهااز گونه صيستعاره و تشخا

بار  شاعر در انتخاب . بنابراين،دارند یمحدودي تجرب یايفراموش کرد که کودکان دن ديدارد؛ اما نبا ينقش مهم

 باشد.کودکان توجه داشته  يتجرب یايبه دن ديها باکلمه نيو نماد یرمز

شده  کودک شناخته یبرا ديآن با یهايژگيو و دهيپد نيا ،باشد یگريد ۀديپد یبرا يننماد یادهيپد اگر قرار است

به هم  ايو  سهيکه با هم مقا یااز نظر دور داشت. صرف شناخت دو نکته نهيزم نيا در را هم ینوآور ديالبته نبا؛ باشد

 ايتا آن فکر  ها کمک کندتازه باشد که به آن یانکته هيتشب اي سهيمقا نيا و الز  است در ستين يکاف ،شونديم هيتشب

که  ييهاهيتشب ،نيهمچن و پاافتاده و مستعملشيپ یهاهيتشب . استفاده ازننديبب یرعاديمتفاوت و غ یاوهيرا به ش ءيش

 یکردن کودک در لذت شعرميسه یبرا ييطال فرصت کيساالنه هستند شاعر را از بزرگ یهاتجربه ازمنديها ندرک آن

 .(212: 1831 اغ،يقزل ا) کنديمحرو  م
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 هیتشب. 1. 1. 5

 يعني ؛قبر کذب باشد نه صد يمبتن يکه آن مانندگنيمشروط بر ا ،یزياست به چ یزيکردن چماننده هيتشب

 .(23: 1811 سا،يشم) ي نباشدقيحقو  باشد ييادعا

ارد که تنها د ازين یاژهيو یکار شاعر، به معمار هایابزار نيترعيوسو  نياز قدرتمندتر يکيبه عنوان  هيتشب

 ۀتجرب و اليخ ۀاما در محدود ؛و نو عيبد ديکاررفته در شعر کودک بابه هاتي. تشبديآيمشاعر خوب بر کياز 

دارد  يتمتفاو یهاتيو محدود هاييو توانا هايژگيو ،يهر گروه سنّ در است کودک يهياو باشد. بد يگروه سنّ

ا . بابدييانعکاس م يبا هر گروه سن متناسب موجود در اشعار هاتيها در نوع و شکل تشبتفاوت نيکه ا

 ،نيکودک و همچن شعر در ساخت و پردازش هينقش تشب تيبه اهم يدرنظرداشتن مطالب ذکرشده و آگاه

ناخت ش و به دنبال کشف بايد مذکور، ۀنوع از شعر و رابطه و تناسب دو مؤلف نيمخاطب ا يگروه سنّ تياهم

 در شعر کودک و نوجوان بود. هيدر روش کاربرد تشب ييارهاياصول و مع

ر کودک است که در شع هيگوناگون تشب یهادهيو پد اياش انيم ونديپ شيو نما یشکل در برقرار نيترساده

ا هموجود در آن یهاف شباهتو کش هادهيپد انيارتباط م یدر برقرار ديکودک با شاعر دارد، يکاربرد فراوان

 را داشته باشد. ينيبکيدقت و بار تينها

تا  باشد مختلف نيکودکان در سن یهااليمتناسب با خ ديبا هادهيپد انيارتباط و کشف شباهت م یبرقرار

  ود.با شاعر همراه ش اياش نيموجود ب یهابا آن ارتباط برقرار کند و در کشف شباهت يراحتکودک بتواند به

 

 . انواع تشبیه از نظر تعدد طرفین 1 .1. 1. 5

 تشبیهات حسی

کردن گانه قابل درک باشند. يکي از مقاصد تشبيه، ملموستشبيه حسي يعني هر دو با يکي از حواس پنج   

به است و تشبيه چيزی به يک مفهو  عقلي محض که خود قابل درک نيست، مخالف اين و آشکارساختن مشبه

 (.33: 1832سا، هدف است )شمي

 چون قلب مادرسیب هم

گرفتم سيبي از مامان/ که شکل قلب آد  بود/ ولي خيلي بزرگ و چاق/ تما  آن زياد  بود/ بله آن روز »

رد پر ز)کشاورز، « سيب من/ دو قسمت شد ولي با پوست/ چه زيبا بود در دستم/ کنار هم دو قلب دوست
 (.3: 1838،قناری 
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 چشم مثل پنجره

 (.8: 1813، از برگ گل بهتر)کشاورز، « شد در آن دو دخترره بود دو چشم مادر/ که ديده ميدو پنج»

 است.« به حسيمشبه»، و دو پنجره «مشبه حسي»دو چشم مادر 

 

 مادر همانند النه

آور/ دلش يک باغ سرسبزه/ گل مامان لونست و ما کفتر/ چه امن و راحته دستاش/ چه آرو  و چه خواب»

 (.۵: 1832، های باباييالاليي)کشاورز، « کارهجز خوبي نميخت داره/ توی باغه دلش هرگز/ بهو آب و در

 

 تشبیه مفرد 

مقصود از مفرد اين است که طرفين تشبيه بيش از يک چيز نباشد؛ مانند تشبيه قد به سرو و صورت به     

 (.131: 1832ستند )صادقيان، بيش از يک چيز ني« سرو»و« قد»و « صورت»و « گل»گل که هر کدا ، از 

 چو بلبلمادر هم

اره با بالال الال گل سنبل/ مامان امشب شده بلبل/ نوکه حرفاش يکم تيزه/ ظريفه مثل خاره گل/ مامان مي»

، باييهای باالاليي)کشاورز، « شه آرو  / فقط يک خرده کم صبرهحرفاش/ دلش حتماً پر از ابره/ ولي فوری مي

1832 :3.) 

 مرکب  تشبيه

 چو دست مادرکاله هم

 دهد/مادر  يک شال داشت/ او ولي آن را شکافت/ او برايم يک کاله/ با نخ آن شال بافت/ بوی مادر مي»

گذار  بر سر / گر  و ای است/ مثل رنگ و روی ماه/ اين کاله ماه را ميهرکجای اين کاله/ رنگ آن هم نقره

 (. 13: 1833، باغ رنگارنگز، )کشاور« نر  و ساده است/ مثل دست مادر 

 

 تشبیه مقید

 چو ماهمادر هم

ي کنه يا بازی/ هر کمونه/ کار ميني ني ميگه مامانم/ ماه تو آسمونه/ ني ني تپلي تو خونه/ پيش مامان مي»

 (.1: 1832، ني توپوليني)کشاورز، « خواد بخونه/ ني ني مي خواد به مامان کمک کنه هميشهمي
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 یه از نظر وجه شبهتشب. 2. 1. 1. 5

 وجه شبه تحقیقی

های شباهت مورد نظر تا حدودی حقيقتاً در دو ها و زمينهمراد از وجه شبه تحقيقي آن است که مايه     

 (. 32: 1831طرف تشبيه وجود داشته باشد؛ مثل تشبيه لب به گل سرخ )شميسا، 

 شانه مانند ماهي

 (.1: 1813، از برگ گل بهتر)کشاورز، « ش لباس نو بدوزددل عروسک من خدا کند نسوزد/ که مادر  براي»

 (.8)همان: « آيد مانند ماهياز کيف مامان يک شانه گاهي/ بيرون مي»

 

 وجه شبه تخییلی

 مادر مثل دریا

 (.8: 1813،از برگ گل بهتر)کشاورز، « مامان خوبم انگار درياست/ دريا هميشه در خانۀ ماست»

 وجه شبه مفرد

 و خورشید و نور مادر مثل دشت

شه اين خونه/ مامان سبزه، مامان باره/ بهاری ميهاش که ميالال الال گل پونه/ مامان از جنسه بارونه/ محبت»

 (.3: 1832، های باباييالاليي)کشاورز، « شاده/ مامان يک دشت آباده/ به حرفای شيرينش/ اميد و زندگي داده

 (.11)همان: « ان نوره/ بابات مثل شبه وقتي/ مامان از پيش اون دورهالال الال گل غوره/ مامان خورشيد، مام»

 وجه شبه متعدد

تر باشد؛ يعني چند مطلب جدا از هم، مانند وجه شبه لطافت و وجه شبه متعدد آن است که از يکي بيش

 (. 38: 1831سرخي در تشبيه گونه به گل )شميسا، 

 چو دست مادرکاله هم

، باغ رنگارنگ)کشاورز، « ار  بر سر / گر  و نر  و ساده است/ مثل دست مادر گذاين کاله ماه را مي»

1833 :13 .) 

 صورت مثل دریا

« شود پر موج و چين چينشود بسيار غمگين/ صورتش مانند دريا/ ميها که مادر/ ميبعضي از شب»

 (.1: 1832، ای مهتابای آواز تکهچکه)کشاورز، 
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 دل مثل گل

-الاليي)کشاورز، « های اون گرمههره/ مث گل نازک و نرمه/ مامان داروی هر درده/ نوازشدله مامان پره م»

 (.8: 1832، های بابايي

 وجه شبه مرکب

اصطالح متنزع از چند چيز است؛ يعني تابلويي است وجه شبه مرکب هيأت حاصل از امور متعدد است و به

 (.38: 1831)شميسا،  شودکه از مجموع جزئيات گوناگون حاصل مي

ريم/ ای متر بود./ بابا شب آمد باز/ با شاخهآن خندۀ زوری/ از گريه بدتر بود/ روی گل مامان/ با شبنمي»

 (.1۵: 1811، قدر خوب استمامان چه)کشاورز، « يک دفعه پيدا شد/ لبخند مامانم

 تشبیه بلیغ

ي تشبيهي شود و گاهي ترکيب اضافميبه ذکر گوياترين و رساترين نوع تشبيه است که تنها مشبه ومشبه    

 (.281: 1831کند )همايي،سازد و گاهي ترکيب اسنادی و ادعای برابری در بين طرفين تشبيه ايجاد ميمي

 تشبیه بلیغ دو نوع است:

 

 تشبیه بلیغ اضافی

گويند ليغ ميب به باقي بماند و بقيۀ ارکان حذف شود به آن تشبيههرگاه در بين ارکان تشبيه، مشبه و مشبه    

ه آن تشبيه اليه( بيايد ببه، به صورت ترکيب اضافي )مضاف و مضافکه خود بر دو نوع است. اگر مشبه و مشبه

 (.281: 1831گويند )همايي،بليغ اضافي مي

دوهای بوی گر)کشاورز، « ای را روی زخم تازه بستهايش شکست/ کهنۀ پاکيزهشيشۀ لبخند مادر روی لب»
 (.21: 1832، کال

آ  عزيز / دلم مامان بزرگ بفرما/ سال  به روی ماهت/ بزرگ شدی ماشاال/ تو هم بيا ماماني/ دار  مي»

 (.11: 1818، پرنده رو درخته)کشاورز، « ميخواد ببيني/ که بچه ای تميز ؟

 لآور/ دلش يک باغ سرسبزه/ گمامان لونست و ما کفتر/ چه امن و راحته دستاش/ چه آرو  و چه خواب»

 (.۵: 1832، های باباييالالييکشاورز، «)کارهجز خوبي نميو آب و درخت داره/ توی باغ دلش هرگز/ به

 

 انواع تشبیه به لحاظ شکل.  3. 1. 1. 5

 تشبیه مفروق

ه تشبيه مفروق آن است ک»تشبيه مفروق را چنين توضيح داده است:  طراز سخن در معاني و بيانمؤلف 

 (.132: 1832)صادقيان، « ای را تالي مشبه خود قرار دهندبهبياورند و هر مشبه« بهمشبه»و « مشبه»چندين 
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الال الال گل غوزه/ مامان خورشيد، مامان روزه/ با اون موهای آفتابيش/ لباس عشق مي دوره/ دله مامان پره »

 (.8: 1832، های باباييييالال)کشاورز، «های اون گرمهمهره/ مث گل نازک و نرمه/ مامان داروی هر درده/ نوازش

 (.3)همان: « کنه جادومامان چشمه، مامان ابرو/ مامان با برق چشمونش/ بابا رو مي»

 (.۵)همان: « الال الال گل صدپر/ مامان لونست و ما کفتر/ چه امن و راحته دستاش»

 (.2)همان: « شنا کردن هادوني چه شيرينه/ در اين موجالال الال گل الدن/ مامان دريا موهاش موجن/ نمي»

 

 تشبیه جمع

 (.33: 1831آورند )شميسا، به ميعکس تشبيه تسويه است؛ يعني برای يک مشبه چند مشبه  

 ترکنه مهتاب/ به روی مثل ماهه اون/ مامان روشنالال الال گل ريحون/ مامان رفته لب ايوون/ حسودی مي»

، های باباييالاليي)کشاورز، « ه/ مامان خورشيد فردامههامه/ شب و روز  پر نوراز ماهه/ چراغه خواب شب

1832 :2.) 

 

 تشبیه تفضیل

 (.123: 1823به ترجيح و برتری دهند. )شميسا، آن است که مشبه را بر مشبه

ر تکنه مهتاب/ به روی مثل ماهه اون/ مامان روشنالال الال گل ريحون/ مامان رفته لب ايوون/ حسودی مي» 

، های باباييالاليي)کشاورز، « وروز  پر نوره/ مامان خورشيد فردامههامه/ شبخواب شب از ماهه/ چراغه

1832 :2.) 

 

 انواع تشبيه از نظر ادات. 3. 1. 1. ۵

 تشبيه مؤکد

تشبيه مؤکد آن است که ادات تشبيه در آن ذکر نشود. اين تشبيه نسبت به تشبيه مرسل لطف و رونقي     

 (.23: 1831بيشتر دارد )شميسا، 

کرد/ من از حياط او را / به حال گريه ديد / کبوتری شد  زود/ به دوباره مادر  داشت/ غذا درست مي»

 (.3: 1838، پر زرد قناری)کشاورز، « سوی او پريد 

دويد  ودويد ، به صندلي رسيد / گفتم چه اسب خوبي، با چهار تا پای خوبي/ بايد بر  کنارش، فوری »

 (.11: 1833، به من ميو داد، )کشاورز« بشم سوارش
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 استعاره. 2. 1. 5

. استعاره یگريلغت د یرا به جا يخواستن لغتهيعاربه يعني ؛استعاره در لغت مصدر باب استفعال است    

و  لييابزار تخ نياستعاره کارآمدتر. است یزبان هنر ۀطيامکانات در ح نيتريکشف هنرمند و عال نيتربزرگ

 (.121:1811 سا،يشم)در کال  است  ينقاشابزار  ،اصطالحبه

 مصرحه ةاستعار

ه و بمصرحه، ذکر مشبه ۀو آشکار است. استعار حيصر داست،يگونه که از نامش پنوع استعاره، همان نيا

 يعني ؛هيبرکن تش نيگشاترو راه نيتراستعاره، داشتن مهم نيو علت آشکاربودن ا است هيتما  ارکان تشب ۀاراد

 .مشابهت است ۀمصرحه، همان مجاز به عالقۀ که استعار ستا دايو پ به استهمشب

./ مامان يمانند ماه ديآيم روني/ بيشانه گاه کيمامان  فيشبنم کوچک در چشم مامان بود/ از ک کي»

 .(8: 1813، از برگ گل بهتر)کشاورز، « در خانۀ ماست شهيهم اي/ دراستيخوبم انگار در

بند رخت بسته/ از بند رخت مادر او  کيشکسته/ چون مادر  به دستش/  اما دلش ميدرخت دار کي ما»

بند از دست او شود باز/  نيشود که ايم ي/ کواريد خيخسته است انگار/ چون بسته دست او را/ محکم به م

 .(11)همان:  «ندازيآن ن یمادر لباس ما را بر رو

 

« نمشد/ لبخند ماما دايدفعه پ کي/ ميمر یاا شاخهبابا شب آمد باز/ ب تر بود./ي گل مامان/ با شبنم یرو»

 .(1۵: 1811، قدر خوب استهمامان چ )کشاورز،

)کشاورز،  «لحظه ناراحت کيگل نشه/  نيا ميکن یکار ايالل گل ساعت/ مامان دور باشه از آفت/ ب الال»

 .(1: 1832، ييبابا یهاييالال

گل مامان و بابا باش  معنا/ ينداره زندگ گل/ یرنگ و بوبدون  /بايز ۀغنچ یبخواب ا الال گل رعنا/ الال»

 .(2)همان: « ميات باشخانه یهوا دور تو هر روز/ ميبگرد /ميات باشکه ما پروانه

شه اين خونه/ مامان سبزه مامان باره/ بهاری ميهاش که ميالال الال گل پونه/ مامان از جنسه بارونه/ محبت»

 (.3)همان:  «به حرفای شيرينش/ اميد و زندگي دادهشاده/ مامان يک دشت آباده/ 

 (.3)همان: « شه آرو  / فقط يک خرده کم صبرهباره با حرفاش/ دلش حتماً پر از ابره/ ولي فوری ميمامان مي»

 هیکنا. 3. 1. 5

 یشاهد موارد محدود زيخصوص شعر اندک است. در شعر کشاورز نبه ،کودک اتيدر ادب هياز کنا استفاده   

ورد م اتيو اغلب کنا شودينوجوانان سروده مشاهده م یکه شاعر برا یدر اشعار شتريب که ميهست هياز کنا

و  ستيدر شعر کودک و نوجوان مناسب ن اتيگونه کنانيا کاربرد. در گذشته است جيرا اتيشاعر کناۀ استفاد

 :شوديم دهيدرت در شعر کودک دنبه زين هيآرا نياز ا استفاده .برديم يزبان اشعار را به سمت کهنگ
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 یردوهاگ یبو )کشاورز،« زخم تازه بست یرا رو یازهيکهنۀ پاک شکست/ شيهالب یلبخند مادر رو شۀيش»
 .(21: 1832، کال

او  يکوچک هم بر سر او انداخت/ مادر  با سوزن/ وقت یعروسک را ساخت/ چادر نيا شبيمن د مادر»

 .(12: 1833، باغ رنگارنگ )کشاورز،« سوخت يليلم خدوخت/ من شد  ناراحت/ چون ديرا م

 يده شب است و ما/ دو چشممان به در/ ول / من و برادر  / کنار تخت ما/ نشسته مادر / ميقدر ساکتهچ»

 .(1۵: 1838، یپر زرد قنار)کشاورز،  «پدر امدهيهنوز هم/ ن

ل از برگ گ)کشاورز، « خت بستهبند ر کياما دلش شکسته/ چون مادر  به دستش/  ميدرخت دار کي ما»
 .(11: 1813، بهتر

 ما/ در که زد  مادر بزرگ شيپ ديايآرزو/ با شعر کرد  از خدا/ لطفاً بگو مادر بزرگ/ امشب ب کيا  نامه در»

: 1811، قدر خوب استهمامان چ )کشاورز،« دقلب من/ در آسمان پرواز کر يباز کرد/ از شادمان مي/ در را به رو

11). 

 .(1۵)همان: « بود نييخرده پا کياز هر سو/  شيهابود/ لب نيو غمگ ري/ دلگشبيمن د انمام»

جا ني/ ا اد ي مونهيهات محرف / جا نيباشه مامان من ا ور اون ور / نينرو ا يبا من باش ه ر يجا م هر»

 .(21: 1812، شهيبرگ و ر درخت و)کشاورز،  «قلب آد  رهيگيچقد شلوغه! م

 

 صیتشخ. 4. 1. 5

 .ندجاندار هست ءاياش ۀدر ذهن کودک هم ؛دارد ييواال گاهيکودکان جا یايدر دن ايبه اش دنيبخشتيشخص   

با  جيدرتامر به نيا .لمس کرد توانيم طيو عناصر موجود در مح ايکودکان با اش ۀروز هر را در گفتار صيتشخ

در  صيشخبه ت یاديکودکان توجه ز یايبا دن متناسب زيکودک ن شاعران .شوديباالتررفتن سن کودک کمتر م

 یهااليبا خ و تناسب آن یزيانگاليو خ ييبايدر ز کاربرد کثرت نيا رياند و تأثکودکان داشته یسرودن شعر برا

 کودکان نهفته است.

سيد ريا حسين و يا زينب/ از زن و مرد مي نالۀکه خفته بود آرا / سخت افتاد در فغان و خروش/ شهر ما آن»

کجا خواستم که جنگ کنم/ همه گفتند  پر درد/ هر يبه گوش/ مادر  سخت در تکاپو بود/ من فقط داشتم دل

 .(3۵: 1832، چشمۀ نور)کشاورز،  «برگرد يکوچک

 

 یزیآمحس. 5. 1. 5

دهد، همان گسترش زبان و آموختن يم تيرا در شعر کودک و نوجوان اهم ريگونه تصاونيگسترش ا چهآن

 ،رسديبه نظر م .دارند ييگراسهياذهان مقا کودکان که غالباً یاست. برا هابه آن تيخالق گفتار ومهارت 



 .    888      …کشاورز با رویکرد جایگاه و تصویرآفرینی در اشعار ناصر

ا ب اسيدر ق و مثالً سازديم ياسيافعال را به صورت ق کودکوقتي باشد.  يابآسان یالهأمس یزيمآحس

را » نان«ه کاين با اسيدر ق ل،يتحص اول در سالو يا  برديرا به کار م دنيو مردان دنيکشتان یهافعل دن،يخوابان

 «الف»به را  گريوا گان ددر  «واو»بلند  یهامصوت ۀهم ،نان بخواند دياکنون با، خوانديم« نون» آن را قبالً که

قند »ا ب اسيق» دور از ذهن نخواهد بود که در مقا  البته ؛ديگويم «تاپ»، «توپ»به  ،نمونه یبرا ؛کنديمتبديل 

 :ديهم بسازد و مانند آن کودک شاعر بگو« ند شيرينلبخ»، «شيرين

بود/  بايو ز نيري/ شيليشد/ لبخند مامانم/ لبخند او خ دايدفعه پ کي/ ميمر یابابا شب آمد باز/ با شاخه»

 .(1۵: 1811، قدر خوب استهمامان چ )کشاورز، «تنگ بابا بوداو تنها/ دل ديفهم

)کشاورز، « ور اون ور نينرو ا يبا من باش ه ر يادر / هر جا م/ گوش کن به حرف مگميم يچ نيمامان بب»

 .(21: 1812، شهيدرخت وبرگ و ر

خونه/ مامان سبزه مامان  نيشه ايم یباره/ بهاريهاش که مالال گل پونه/ مامان از جنسه بارونه/ محبت الال»

 .(3: 1832، ييبابا یهاييالالز، )کشاور« داده يو زندگ دي/ امنشيريش یدشت آباده/به حرفا کيشاده/ مامان 

 ریمراعات نظ. 6. 1. 5

ها از خواه تناسب آن ؛متناسب باشد ديگريکبا  يکه در معن اورنديرا ب یمورا آن است که در سخن    

 ؛مالزمت باشد ن ومها از جهت مشابهت با تضخواه تناسب آن الله( و )گل و مانند ؛بودن باشدجنسجهت هم

 .(2۵3 :1831يي، وانه )هماپر مانند شمع و

 نيکل باشند و به ا کياز  ييکال ، اجزا یهااز وا ه يکه برخ شوديم جاديا يتناسب وقت اي ريمراعات نظ  

ه خود مجموع کي یبردن اجزااست که اسم يهيدارد. بد يباشد و انواع مختلف تناسب ها ارتباط وآن نيب ليدل

 نيرتساز باشد. تناسب از مهممضمون اي ليها مخآن نيب تناسب ها واسم نيا ديبلکه با ؛ستين یبه خود هنر

 :شوديه مشناسانسبک قيدق یهاافتهيبه  منجر شعر است و دقت در آن يو استحکا  فر  درون ليعوامل در تشک

دو انگشتش سوزن  نيسوزن/ ب کيدست لرزانش/ نخ بود و  دامن/ در کيدوخت يمادربزرگم داشت/ م»

دفعه شد خوشحال/ مادربزرگ من/ حس کرد نخ کيبرد/ ...يآن م کي/ نزدديلرزيخورد/ نخ را که ميتکان م

 .(12: 1838،یپر زرد قنار)کشاورز،  «آن سوزن یرد شد/ از تو

)کشاورز، « ميات باشخانه یهوا دور تو هر روز/ ميبگرد /ميات باشمامان و بابا باش که ما پروانه گل»

 .(2: 1838، وچولوک ينين یهاييالال

 تضاد. 7. 1. 5

 است نانداخت ديگريکرا در مقابل  زيدو چ يدر لغت به معن ،نديگويم زيمطابقه که آن را تضاد وطباق ن     

 .(238 :1831يي، )هما اورنديب ديگريکو در اصطالح آن است که کلمات ضد 

 توانديم ،کنديرا روشن م یاوا ه ايله أمسمفهو   کهني. تضاد ضمن اکنديم جاديانبساط خاطر ا يتضاد نوع
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گرفته  ادي رتريو مطالب را که د ميمفاه توانياز تضاد م یريگو تجسم بخشد پس با بهره بسازد آن را ملموس

 یهاحلز راها يکيثر است. تضاد ؤم یهااز راه يکيمقابله  ايتضاد  قيطر از تر نشان داد. آموزشبرجسته شود،يم

 ۀگوردون مرحل ليخائيها است. مکلمه يتداع مشکل است که کودکان دارند و آن يمشکل عام یمناسب برا

ها  اوتکودک ابتدا تف يعني ؛دانديم هامتضادها و متفاوت افتنيمربوط به  یهاتيها را فعالکلمه يتداع نيتمر

 يتداع ۀمرحل از ورود بهپيش »: ديگويمشابه ارتباط برقرار کند. او م یهاکلمه نيو تضادها را بداند و بعد ب

کودک  یراب رسديپرداخت به به نظر م نيها به تمرمتضادها و متفاوت افتنيمربوط  یهاتيفعال رامونيپ ديبا

 .( 33: 183۵ ،)گوردون باشد ترمتفاوت آسان یرهايو تصو اياش افتني

از  هيراآ ني. ارديگيقرار م عيبد یمعنو یهاهيآرا ۀاست که در دست يادب یهاصنعت نيتراز برجسته تضاد

 ينعتتضاد به ص يعي. در اصطالح بدشوديبرشمرده م یو شعر يادب یهاصنعت نيپرکاربردتر و نيتریقو

 .آوردي عبارت م کيمتفاوت را در  ايمتضاد  ۀکلم دو سندهينو اي ندهيکه گو شودياطالق م

ها رو جارو زده چپ و راست/ / چمنهير قالجو هيکنه باغچه ي/ فکر مهيعال شيزنجونم چمن مامان»

 .(33: 1831 ،ايمامان دن نيبهتر )کشاورز،

خواهم که مادر دلش يبود او/ نم دهياما/ دلش رنج ديمادر اخم کرد / چرا شور است کوکو/ به من خند به»

 .(۵: 1831 ،سبزتر از درخت)کشاورز، « لحظه هم بد کيدل من / شود  نيا دياز من برنجد/ نبا

ج )مرو« بچه جون شهي/ درست مستين یزيگفت چيخواهر اون/ مامان م ديخنديکرد / ميم هيگر ي وپول»

 .(21: 1831 ،یناز ناز ي وپول ،يزاده روح

کرد / او يم يبود./ من سع نييخرده پا کياز هر سو/  شيهابود/ لب نيو غمگ ري/ دلگشبيمن د مامان» 

ر ت يگل مامان/ با شبنم یبدتر بود/ رو هي/ از گریمامانم/ آن خندۀ زور ديلحظه/ خند کيرا بخندانم/ با زور 

 .(1۵: 1811، مامان چقدر خوب است )کشاورز،« بود

 .(21: 1812، شهيبرگ و ر درخت و)کشاورز،  «دار؟يب ايمامان  يخواب ؟ييجون کجا ين يم يم»

 جناس.  8. 1. 5

جناس آن است که گوينده يا نويسنده در ضمن سخن کلمات هم جنس بياورد که در »گويد: همايي مي     

 انواع آن به شرح ذيل است: «. ديگر شبيه و در معني مختلف باشندظاهر به يک

عر ش ژهيوشعر به کيو کاربرد آن در  کنديشعر را دو چندان م يدرون يقياست که موس یاهيجناس تنها آرا

و آواز خوش  ي هستندقيها سرشار از موس. جناسکنديم جاديدر روح و روان کودک ا یاژهيو تيکودک جذاب

دارد  يجناس انواع مختلف(.  12: 1831 پور،يعل). شوديم یجار کودکان ها در ذهن و زباناز تکرار آن يقيموس

مورد نظر در  یو نوجوان در شعرها کودکت ايکاربرد آن در ادب ۀتوجه به دامن که در بحث مورد نظر ما با

 .است يقابل بررس ريز یمحورها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 جناس تام

جناس يا تجنيس تا  آن است که دو وا ه متجانس از نظر حروف و حرکات و وزن کامالً همانند و از      

 (.33: 1823)همايي،  حيث معني متفاوت باشند

 وا ۀ مرزه و ماه را در شعر زير، به صورت جناس تا  به کار برده است:ناصر کشاورز، 

ارزه/ هوای زندگي هر حد و مرزه/ دو روز زندگي يک شب/ به قهرکردن نميالال الال گل مرزه/ محبت بي»

يي، اهای باب)کشاورز، الاليي« مونه/ يه روز صافه يه روز ابری/ يه روز هم برف و بارونيروز/ که آفتابي نمي

1832 :1 .) 

گذار  بر سر / ای است/ مثل رنگ و روی ماه/ اين کاله ماه را ميهرکجای اين کاله/ رنگ آن هم نقره»  

 (. 13: 1833، باغ رنگارنگ)کشاورز، « گر  و نر  و ساده است/ مثل دست مادر 

 

 جناس غیرتام )ناقص(

تالفي جزئي داشته باشند و در يک بيت يا عبارت هرگاه دو وا ه در يکي از موارد آوايي زير با هم اخ      

به کار روند که انواع آن جناس ناقص، جناس زايد، جناس مذيل، جناس مرکب، جناس مفروق، جناس مقرون، 

-جناس متشابه، جناس مطرف، جناس خط، جناس لفظ و جناس مکرر هستند که در مرور زمان به دليل تقسيم

 (.۵2: 1823دن هستند )همايي، بندی زياد در حال کنار گذاشته ش

 

 جناس زاید

)کشاورز،  «پشت دو تا پلکش کمي/ سايه زده با رنگ سبز/ کرده به دست خوشگلش/ انگشتری با سنگ سبز»

 (.11: 183۵، گنجشک و پروانه

 

 جناس مذیل

ه ک چين/ تاشود پرموج و چينشود بسيار غمگين/ صورتش مانند دريا/ ميها که مادر/ ميبعضي از شب»

 ایچکه)کشاورز، « شود فوراً لبالبپرسم از او/ تو چرا غمگيني امشب/ چشمۀ چشمانش از اشک/ ميمن مي

 (.1: 1832، ای مهتابآواز تکه

 یانیم ای یدرون یقیموس. 2.  5

 يدرون يقيهاست، موسو تکرار حروف و وا ه بيترک ۀجيشعر که نت يقيمهم موس یهااز بخش يکي   

دارد،  یرشتيب تيشاعر اهم ا يپ ريچه در انتقال و تأثهم، آن يدرون يقيموس ۀدهندليتشکی اجزا انياست. در م

عر به ش يقيقلمرو است که موس نيدر ا ؛ زيرابافت شعر است در کلمات ييو آوا ييقايها و موسداللت زانيم
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 اندتويکس م ار همهک ،يجدول بحور عروض به افتنيو گرنه دست شوديآشکار م شيخو قيدق یهنر یمعنا

 .(821: 1831ي، کدکن يعيشف)باشد 

ت به لحاظ شده باشد، نسب ييو معنا ييکه در آن تناسبات آوا ياثر ادب کيکه آن قسمت از  ستين یديترد

 يختشنايي بايخود، از لحاظ ز یکه صرف صوت به خود ليدل نيبه ا» .است ارزشمندتر اثر یهابخش گريد

ته آن داش يلحن عاطف اي ياز معن یکه تصورآندون ب وار،يقيموس است. شعر رزشايب يبه کل ايارزش کم

 .( 13۵: 1838 ک،)ول «وجود ندارد م،يباش

هولت و س يآهنگ سبب خوش يداخل يقيآواها را فراموش کرد. موس يآهنگخوش دينبا يانيم يقيموس در   

رقرار ها بها و مصوتصامت ۀارانيهوش دنيچ ايکلمات، با تکرار و  نيب ژهيو يتناسب و شوديتلفظ شعر م

 .يحروفو هم ييآراند از: تکرار، واجاعبارت ،کننديم جاديرا ا يدرون يقيکه موس ي. عواملکنديم

 یرگذاريأثشعر و ت ييبايدر ز گمانيو ب ابديينمود م يمختلف یهادر شعر کودک به گونه يدرون يقيموس     

حاصل از تکرار وا گان، حروف و حرکات و گاه  يقي. موسکنديم فايا ينقش مهم کودکان آن در ذهن و زبان

است. کودک از تکرار کلمات و کنار هم قرار گرفتن حروف  يدروني قيموس یهاتکرار جمالت از جلوه

 است. نديخوشا شيامر برا نيحاصل از ا يقيبرد و موسيجنس، لذت مهم

 

 تکرار. 1. 2. 5

کال  در سطح واج، وا ه، گروه و جمله  یسازاز عوامل مهم برجسته يکيبه عنوان  ياسشنتکرار در زبان   

با عنوان  عيچه در علم بدجهت آن ني. به همکنديم دايبه صورت ناقص نمود پ چه چه به صورت کامل و

 یهاکامل در سطح وا ه است و گونه يهمگون مشمولي شناسدر زبان شود،يتکرار و جناس تا  نا  برده م

تکرار  ،نيبنابرا .دهديم ليتشک را ناقص يهمگون و عيموازنه و ترص تر،عيوس يجناس، سجع و در سطح گريد

ذب ج را کال ، مخاطب یاجزا نيمناسب ب يتوال .است يشعر فارس يشناسييبايدر ز ياز عوامل اساس يکي

صنعت  ،يادب عيمختلف صنا یهاگونه انيتر به ذهن سپرده شود. از مآسان يکه سخن ادب شوديه و موجب مکرد

 .کندياثر را دوچندان م کيساخت و فر   يشناختييبايز ۀو جنب ارزش تکرار

 شتريهرچه ب يسانروش هم نيلفظ است در ا يقيموس يافزون یهاروش از روش نيتکرار سوم روش  

 نيع ايو  شوندي داشته مجنس پنهم اي شونديکه کلمات هماهنگ م یبه طور ؛است مطرح هاصامت و مصوت

 ه،يجمله، تکرار مضمون، تکرار قاف اياز: تکرار واک، هجا، عبارت  نداعبارت روش نيانواع ا ،شونديم ديگريک

 .اليپربسامد و تکرار صور خ یهاتکرار وزن، تکرار وا ه

  ر مامان/ من دوست دارانگشت ستيانگشتر او را/ اندازۀ من ن نميبي/ هر روز مبايمامان من دارد انگشتر ز»  

خورد گرد است/ اما يقل م ديخورش کيدهم با دست/ مانند يفرش آن را قل م یکنم با آن/ من رو یکه باز
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 کي /باستيز ۀيهد کي/ ينيبيرا که م نيشود آخر/ انگشتر مامان/ اي/ گم مطانيش یا ديگويبه من مامان/ م

 (1: 1831، خانم زيي)کشاورز، پا« باباست یاز/ داماد یادگاري

 .ندبريو از آن لذت م آورنديرا به وجود م يقيگونه موسنيعبارت خود ا ايکلمه  کيبا تکرار  کودکان   

بسامد  و رنديگيکردن زبان از آن بهره مييقايموس برایاست که  يتکرار در شعر کودک و نوجوان از عناصر اصل

 .شودي تر مکارکرد آن کم ،روديشعر باالتر م يوه سنّقدر گرهچهر متفاوت است و يسنّ یهاآن در گروه

 

 یریگجهینت. 6

خلق  یبرا يو هنر کوشش کنديگو موگفت ييبايهنر و احساس ز ه دربارۀاست ک يدانش يشناسييبايز     

عالم از صور و  کي ،يو آمال آلدهيعالم ا کي يتا در جنب عالم واقع استي اهتمام يعني ؛است ييبايز

 یهامانو آر اتيح ۀو سازند زيانگشگفت اريبس یهاجلوه از نمودها و يکي. هنر شودخلق  شائبهيات باحساس

ود انسان در اعماق وج زيرا ؛باشديم است یفطر یکه امر يپرستييبايآن شوق ز یاست و مبنا یبشر اتيح

از  و ابدييم یهنر و يگوناگون ذوق یهاو جلوه هاييبايز یبه سو یمقدس و فطر يو کشش شيگرا شيخو

و مقا   اهگيجا کرديدر اشعار ناصرکشاورز با رو ينيرآفريتصواين پژوهش به منظور بررسي  .برديآن لذت م

 تدوين شده است. مادر و زن

 تبالغ که در کتب ياصطالحات و نظرات نيترطبق مهم ع،يو بد انيپژوهش از منظرگاه دو علم، ب نيا 

از ناصر کشاورز به عنوان شاعر کودک و شعرشناس  يآثار منتخب ،اساس نيبر ا وجود داشته، صورت گرفته و

يل گرا و ساده تمايل دارد؛ به همين دلبه سبک واقع که ناصر کشاورز ميبرد يکه پآن جهي. نتاست شده يبررس

ر سرودن بيشتر اشعار او بدون ايما های شاعرانه است. با اين حال، شعرهای تصويری زيبايي هم دارد او د

، بيشتر آميزی آفريدهآثارش از ابزارهای تصويرآفرين متعدد بهره گرفته است. تصويرهايي که او از طريق حس

 شور حس و جاديا ر،يو تصاو ما يا نشيمتعدد در آفر يادب عيجستن از صنابا بهرهدر حوزۀ بينايي است. او 

هر شده است موفق ظا خود راشعاکردن باتريو ز ييقايت بعد موسيبه اشعارش و تقو دنيبخشانسجا  ز،يسحرانگ

، يهتشب عيق ظاهر شده است که در آن، صناموف ی(و معنو يلفظ) ۀطيدر هر دو ح انيب علم یريکارگو در به

 شکارآشعر  ييقايت شاعر را به بعد موسيکه توجه و حساس يي دارندبسامد باال تشخيصو  تضاد، جناس

 .سازديم
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 «(د»و « ج»نوآوری در ادبیات مهدویت ویژة کودک و نوجوان )گروه سنّی 

 

 1تاج واردیزرین

 2فاطمه ایزدی

 

 چکیده

سازد. ها هويدا ميترين ثانيههای اميد را در سختاميد به ظهور موعود و منجي، روزنه

گيری اين ، مستعدترين دوران در شکل«نوجواني»و پس از آن، « کودکي»راستا، در اين 

 و حساس جلوه جاست که نقش شاعران و نويسندگان پررنگآيد و ايناعتقاد به شمار مي

ها شدن از جادۀ عادتکند. در اين مسير، استفاده از شگردهای جذاب و دلنشين و خارجمي

جودات آسماني را با خود همراه کند. در اين مقال، با تکيه بر تواند اين موها، ميو کليشه

کاررفته در هريک های بهها و نوآوریاثر ادبي مهدوی ويژۀ گروه سنّي ج و د، تازگي 81

ها که در پنج حوزۀ زبان )بررسي وا گان و لحن(، فر  و ساختار ذکر شده است. اين تازگي

ها( جلوه ع و مخاطب( و صور خيال )آرايههای ظاهری و قالب(، محتوا )موضو)جنبه

  .باشد گسترۀ مهدويت در قلمانصاحب راهنمای تواندمي ،يابدمي

 

 نوآوری، ادبيات، مهدويت، کودک و نوجوان :هاکلیدواژه
 

 . مقدمه1

 جريانغيره  و جُنگ نوشته،دل شعر، داستان، جمله از گوناگوني هایقالب در ديرباز از مهدويت ادبيات

 شخودست آثار برخي حال در اين مسير، .اندپيموده ره وادی اين در مختلفي شاعران و نويسندگان و است فتهيا

 طرحي درانداختن اب و شدهتعيين مرز و حد شکستن با ديگر برخي و است شده ایکليشه هایسنت و تکرار

                                                           
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز. -1

 zt.varedi@gmail.comايميل: 

 فارسي دانشگاه شيراز. کارشناس ارشد گرايش کودک رشتۀ زبان و ادبيات -2
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  .اندکرده جاری نثر و شعر فرسوده هایرگ در را هاخالقيت و هاتازگي زالل نو،

گشايد است که راه خود را از دو مسير جداگانه ميتنيده سنت و نوآوری دو مفهو  درهم گفت بتوان شايد

 که سنت استمرارسنت و نوآوری، دو جنبه استمرار فرهنگ يک قو  يا ملت است. برای آن»رود. و به جلو مي

عتي در شعر و ادب، مستلز  خروج از سنت و يابد، بايد به مدد نوآوری متحول شود... و هر نوآوری و بد

 (.8: 1833)رضوی، « فراتررفتن از آن است

ها اگر در فرآيند تکرار و عادت، جامۀ روزمرگي بپوشند، کسالت ذهن و روح را به دنبال دارند و سنت

اين  و اگر سنت تکرار شود»های خستگي جان را به دنبال دارد. روزمرگي و ايستايي، زمينه خۀسپس در چر

 (.۵1)همان: « شودو بدايع و نبوغ تازه، مشمول تحول نگردد، انحطاط آغاز مي تکرار در پرتو نوآوری

طلبد و خالقيتي لطيف تا در سايۀ آن های هميشگي همتي  رف ميزدن قالبها و برهمفراتررفتن از سنت

 و تازه برداشتزدايي به آشنايي»رو، هايي نو فراروی مخاطب آشکار شود. از اين ها کنار رود و جلوهپرده

 ازي اگهاننی هاگسست بر بلکه ؛گذشته از ديتقل و ادامه بر نه کهي برداشت ؛شوديم رهنمون اتيادب ازی ديجد

« ندکيمي معرف وی زيريپ را ديجدي سبک و است استوار ها،عادت شکستن و نوی هنر قواعد شيدايپ و آن

 (.33: 1812)رضايي هفتادر، 

کران ينواختي نشود و در آسمان بخوش تکرار و يکابراين، شايسته و بايسته است زبان شعر و نثر دستبن

ابد و يويژه در ادبيات ديني از جمله ادبيات مهدويت ضرورتي تا  ميها فرابالد. اين امر بهها و تازگينوآوری

 هايي ازتناسب روحيات مخاطب جلوه قلمان، رسالت خود را بشناسند و بهالز  است در اين مسير، صاحب

 بنمايانند.  هامهدويت را به آن

 های نوآوری در ادبیات مهدویت. گونه2

 کهکشان در سير با و زدايدمي آثارۀ پهن از را روزمرگي و تکرار غبار و گرد خود، حالت زيباترين در نوآوری

 خاطر به ديني متون راستا، اين رد. دگشايمي طبمخا روی پيش را ناب و بديع تازه، هاييجلوه ادبيات کرانبي

 و تکرار ارچوبهچ در نشود، شکوفا زداييآشنايي و نوآوری مدد به اگر يابد،مي مرد  باورهای با که پيوندی

 و اميد ۀجاد در حرکت با نيز مهدويت ادبيات. انگيزدبرنمي مخاطب در ذوقي و بردمي ياد از را باليدن عادت،

 با بتواند و نشود پاگيرودست تکرارهای دچار زمان مسير در تا طلبدمي را فراواني نوآوری و ذوق ،شور انتظار،

 خنکای از هاييجرعه با را جانشان کا  و دکن برقرار را الز  تعامل نوجوان، و کودک سنّي گروه ويژهبه مخاطب،

 .کند تازه و سيراب مهدوی ناب مفاهيم

  م:ايکرده بررسي زيرۀ شاخ چهار در را مهدوی ادبي متون در کاررفتهبه هاینوآوری پژوهش، اين در

 زبان ۀ. حوز1. 2

 . فر  و ساختار2. 2
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 . معنا و محتوا8. 2

 . صور خيال8. 2

ها و افزون بر گونهزدايي آشنايي»شود. زدايي به زبان و بيان مربوط ميترين ابعاد آشنايييکي از مهم

ن يند کاربرد زبان بايد ايآگر در فرکه آفرينشيابد؛ يعني اينزبان نيز تعميم مي ۀهای ديگر در حوزپديده

ی آن بيرون شود و زبان اکننده، متعارف و قاعدهارچوب کسلهزدايي را انجا  بدهد تا صور زبان از چآشنايي

 (. 2: 181۵)فرهاد، « شده از حالت معمولي آن بيرون گرددمتمايز و متفاوت

 های نوآوری در حوزة زبان. گونه1. 2

 واژگان

ريزد و به ترين ابزاری است که شاعر و نويسنده در دست دارد. او مفاهيم را در قالب وا گان ميوا ه مهم

اند و شاعر توانا کسي های شگرفي را فروفشردهپنهان خويش، انر ی ۀها در پردوا ه»دارد. مخاطب عرضه مي

لي، حسن) «ها را آزاد و کال  خود را رستاخيز کنده، هرچه بيشتر، اين انر یاست که بتواند با ترفندی شايست

1838 :118.) 

رسد و در اين راستا، توجه به روحيات و موقع وا گان امری الز  به نظر ميجا و بهدر اين ميان، گزينش به

سفانه در متون ديني گاه هايي متناسب ضروری و مبرهن است. متأکاربردن وا هدرک و دريافت خواننده و به

گيرد. در اين های مناسب دقت الز  صورت نميشود و در گزينش وا هاين مهم به دست فراموشي سپرده مي

پردازی را که در ای از شگردهای نوِ وا هپژوهش بر آن شديم تا از دايرۀ تکرار و عادت فراتررويم و دريچه

 متون مهدويت به کار رفته است، انعکاس دهيم.

 . انواع نوآوری در واژگان متون ادبی مهدویت1. 1. 2

 های تازه و بدیع ( ترکیب1

کند شاعر با توانايي و استعدادی که دارد، وا گان و ترکيبات جديدی را ابداع مي»در فراهنجاری وا گاني 

ديع ني که بکر و بکند و زماسزايي ايفا ميکه تا آن زمان کاربرد نداشته است. وا ه در شعر نقش اساسي و به

 (.31: 1833)مدرسي، « باشد، وجه برجستگي زبان را بيشتر نمايان خواهد کرد

ای برای اين موضوع تواند نمونهشعری از صابر امامي آمده است که مي کجاست رد پای تو ؟در کتاب 

 باشد:

 ۀهای مثل اشک و قطراست؟... آن چشمکس، رنگين و تابان مانده ابريشم پروازتان، در سايه دست چه »

 (. 13و 12: 1811)امامي، « شودمي های مخملين گمهای کي، در خواببارانتان، در بارش موسيقي ناز و نوازش

بديع و تازه است. در اين کتاب شعری نيز « های مخملينخواب»و « ابريشم پرواز»های جا، ترکيبدر اين

 نوآوری پديد آورده است: « شدنجمکراني»ترکيب  ای به کار رفته است که در آن،حمزه بهاز رودا
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 .22: 1811ای، )حمزه« است امشب دل من دل پر از احساسم، از عطر نماز، جمکراني شده»

 آباد و خدارنگ، نوآوری زيبايي را پديد آوردهچون شهر شبو يا جواد محقق با آوردن ترکيباتي جديد، هم

دد های مرد  عالم بخنهای خدارنگش هميشه، در چشمآباد/ باغي که گلتا صبح برگردد به اين شهر شب»است: 

 (.88، 1811)محقق، 

(. 11: 1811)بابايي، « ساز ...يک جمکران آرزو مي»گويد: مي های دلتنگيندبهرضا بابايي نيز در کتاب 

ان: )هم« کنندميبار مصرفي که در آن حلوای صنعت خيرات های هيچدريغ از شيريني يک حبّه قند در ظرف»

31.) 

و  در ادبيات کودک« حلوای صنعت»و « بار مصرفهيچ»، «يک جمکران آرزو»هايي نظير کاربردن ترکيببه 

 نوجوان، بديع و خالقانه است.

 جایی صفت و موصوف( نوآوری از طریق جابه2

حترا  از کتاب به ا ريختن يک ترکيب وصفي، تازه و بديع است؛ به مثال زير کهگاه هنجارشکني و درهم 

 آفتاب انتخاب شده است، توجه کنيد:

ه ک-« سبزِ گيسوانِ بيد»آبادی با ترکيب (. دولت23آبادی،؟: شود رقصان، سبزِ گيسوانِ بيد )دولتبا تو مي»

کجاست رد پای است( يا در کتاب  دست به نوآوری زده -است داده جايي صفت و موصوف رخدر آن جابه

(. 21: 1811گفتن )تکيني، خوب است در زالل نگاهت، از باغ سبز خاطره»ريم تکيني آمده است: شعری از م تو

 نوآوری پديد آورده است. « نگاه زالل»ريختن جا با درهمتکيني در اين

 سازی واژگان عربی( فارسی3

نّي مورد نظر است؛ ها با گروه سبودن وا هچه بيش از هرچيز در پهنای آثار مهدويت رخ نمود، نامناسبآن

های ارتباطي با مخاطب را به ريختن پلروی در کاربرد وا گان دشوار و عربي، درهمای که گاه زيادهگونهبه 

سازی نوشتۀ حسن فتاحي نوآوری زيبايي ديده شده که آن فارسي اما  مهدیدنبال دارد. در اين ميان، در کتاب 

 ز اين کتاب انتخاب شده است، توجه کنيد:که ا های زيربرخي وا گان است. به نمونه

که همراه داری چيست، او  ایکیسهفرستاد... هرکس بگويد که در  ابوادیانروزی اما  کسي را به دنبال »

 (.1812)فتاحي، « عثمان پسر سعید»اما  توست... مردی بود به نا  

، «ابواالديان»وان، به صورت های داستان ويژۀ کودک و نوجشده، در بسياری از کتابهای مشخصوا ه

 به کار رفته است.« عثمان بن سعيد»و « هميان»

 کاربردن واژگان عامه( به4

 زدايي است.پيوند وا گان زبان عامه و ادبيات، خود نوعي فراهنجاری ادبي و آشنايي
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دکردن مخاطب، دلنشين و جذاب است. گاه وار ۀزبان عامه به خاطر سادگي، صميميت و پيوند با ذائق 

 شيدمن و آقای خورهای زير که از کتاب آفريند. در نمونهشعر، زيبايي مي زۀويژه به حووا گاني از اين دست، به

 زند:انتخاب شده است، وا گان عاميانه موج مي

(/ به 1اند و حيران )(/ ببين آقای خورشيد، همه گيج۵پدر چشمش ضعيف است، برايش سو بياور )»

 ( 23چي نيست )(/ اگرچه هيچ11(/ تو که با او رفيقي )12چشمانت زد  زل )

 از زبان عامه، نوآوری زيبايي ايجاد کرده است.« رفيق»و « گيج»، «سو»های گرفتن وا هنويسنده با وا 

 هايي از اين قبيل به کار رفته است:نمونه کجاست رد پای توو يا در کتاب 

 (.112« )ايمرسد، پيغا  او را خواندهخواهي نخواهي ميايم، آيد کسي، دلواپس او ماندهيک روز مي»

است. صابر  زبان عامه است، نوآوری آفريده ۀکه در حوز« خواهي نخواهي»حسين احمدی با اصطالح 

ر تان، باست: پرهای نر  سينهکرده  نوآوری را در عرصۀ شعر کودک دنبال« دهدمي لم»امامي نيز با ترکيب 

 (.12: 1811دهد؟ )امامي، مي کس، لمچه های آبي و گر دست

های تظار گا انزيبايي به کار برده است: بيرا به« لولندمي»وا ۀ  های دلتنگيندبهرضا بابايي نيز در کتاب 

 (.۵۵: 1811لولند )بابايي، ها که همه در سطر ميخورشيد چه تقويم

 ( استفاده از واژگان زندگی مدرن5

مثالً سيد سعيد  ؛آوردمي پديد زداييآشنايي و زيبايي مدرن زندگي به مربوط و جديد گانوا  از استفاده گاه  

 گويد: مي من و آقای خورشيدهاشمي در کتاب 

: 1833ها )هاشمي، خيابان تنگ و تار است ... پر است از بوی بنزين/ گره خورده ترافيک، در اين آلودگي

 (21قبول است؟ ) همان:  دست ... تو هم داور(/ دو تيم خوب و يک3

ايد سابقه و شورود وا گان مرتبط با زندگي مدرن؛ نظير بنزين، ترافيک، تيم و داور در شعر کودک، کم 

 رسد.نظر مي سابقه بهبي

 ای( واژگان اسطوره6

ز که ا هايي که ريشه در باورهای ديرين مرد  دارد، نوعي تازگي به همراه دارد. در شعر زيربردن وا هبه کار

 هايي از اين دست به کار رفته است:انتخاب شده است، نمونه من و آقای خورشيدکتاب 

 (. 12« )ستهیوالشبيه يک »

 (/.88اند )آهني شده هایغولها پر از گويد: خيابانچنين مي های دلتنگيندبهرضا بابايي نيز در کتاب 

 رسد.شعر کودک، تازه و بديع به نظر ميچون هيوال در عرصۀ مانند؛ همکاربرد وا گان اسطوره
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 گرایی واژگانی( باستان7

(. اين 32: 1811های قديم است )دشتي، ها و فعلکاربردن وا هزدايي ساختاری، بههای آشنايييکي از شيوه

ها و هنجارهايي است که نويسندگان و ها که از زبان معيار امروز عقب رفته است، برخالف عادتقبيل وا ه

 اند. شاعران به آن خو کرده

 ، فراوان به کار رفته است: های دلتنگيندبهاين نمونه در کتاب 

(/ تا مگر صدای شکستن خود را 81کند )اينک، اهتزاز خود را بر با  هستي، سماع ميپرچم ظهور، از هم»

 (.33« )ويمم(/ خموشانه مي۵1(/ از هيمنه نور، از هيبت جور )3۵های تو بنيوشد )به زير گا 

 

 ها( انتخاب عنوان زیبا و جذّاب و دوری از کلیشه8

شود. بنابراين، اگر ای است که پيش روی مخاطب گشوده ميعنوان، نقطۀ آغاز هر نوشته و اولين پنجره 

های نشود. گاه عنواخوبي فراهم ميترين قد ، خالقانه برداشته شود، سير آتي نوشته نيز بهاين اولين و مهم

دارد هايي که در همان گا  نخست، از موضوع پرده برمينما بر آثار مهدوی رخ نموده است؛ عنوانای و نخليشهک

هشت قد  در »و يا « اما  مهدی»های انگيزد؛ نظير عنوانگونه کنجکاوی و تفکری را در مخاطب برنميو هيچ

تخاب شود که عالوه بر تحريک حس کنجکاوی ای انبنابراين، شايسته است عنوان به گونه«. باغ انتظارکوچه

 مند باشد. مخاطب، از گيرايي و زيبايي نيز بهره

ع هايي خالقانه و بديای، عنوانشده و کليشهتعيينهای ازپيشگاهي شاعران و نويسندگان، با کنارزدن وا ه

(، م(، تشبيه )شيرين چون عسلهايي که از طريق تلميح )تو را من چشم در راهنشانند؛ عنوانبر سرلوحۀ اثر مي

 کند تا پرده از روی موضوع کنار رود.طرح سؤال )کجاست رد پای تو؟( و غيره خواننده را مشتاق مي

های بديع؛ نظير: آن قصۀ پنهاني، به احترا  آفتاب، پدری شود برای خلق عنوانای ميگاه نيز استعاره، بهانه

نۀ ها، آفتاب خاشب، چلچراغ، از زبان آينهشای آفتاب، خورشيد نيمهمهربان برای همه، من و آقای خورشيد، تما

 ما.

عالوه بر خلق زيبايي و پيوند استعاره و ايها ، با توجه به  آيدمحمد دوباره ميدر اين راستا، عنوان کتاب 

 که نا  اصلي اما  مهدی )عج(، محمد است، شباهت قيا  حضرت محمد )ص( و اما  مهدی )عج( را بهاين

ي ، زيبايي و تازگ«يک جمکران آرزو»نيز با نا   های دلتنگيندبههای کتاب کند. يکي از بخشذهن متبادر مي

 خاصي را از آن خود کرده است.

 ( نوآوری در کاربرد حروف اضافه9

 جاستکشد؛ اينمي آيد و به حوزۀ حرف اضافه سرکمي گاهي نيز نوآوری از دايرۀ اسامي و ترکيبات بيرون 

 نمايد.آورد و در قالبي جديد رخ ميکه اين حروف، جامۀ هميشگي را از تن بيرون مي
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است که حروف اضافه را در چهارچوبي ، شعری از عليرضا آقابااليي ذکر شده به احترا  آفتابدر کتاب  

 است:  کاربرده جز صورت متداول خود به

 (.12رد )شود سبز، ز باران صفايت شاخه زبه باغ زندگاني مي

 است.کار رفته به « در»جای به« به»حرف اضافۀ 

 اگر آيي شب تاريک گردد، به باغ آسمان، دريای آبي )همان(. 

است که در يکي از  و يا در همين کتاب از تقي متقي شعری آمده« در»جای به « به»کاربرد حرف اضافۀ  

 است: شده ای متفاوت بيانگونههای آن، حرف اضافه به بيت

 (.32مادر به هر نماز، خوانَد تو را بلند ) 

 به کار رفته است.« با»جای  به« به»حرف اضافۀ 

 است:ده کار بربه «(به»جای به « بر»ای متفاوت )حرف اضافۀ گونه وحيد نيکخواه آزاد نيز حرف اضافه را به 

 (. ۵3ايم )بستهبر تو دل  

 ن. نوآوری در حوزة لحن و بیا2. 1. 2

 زند، هرچه در انتخابکه نويسنده با انتخاب نوع لحن، چگونگي تعامل با خواننده را رقم ميبه لحاظ اين 

تواند همدلي و صميميت بيشتری را در خواننده برانگيزد. در بررسي متون آن دقت بيشتری به خرج دهد، مي

هايي ازقبيل ادبي و هده شد؛ لحنهای گوناگوني مشاگروه سنّي کودک و نوجوان، لحن ۀادبي مهدويت ويژ

های مختلف که زيبندۀ آلود، ساده و صميمي، عالمانه و غيره. در ميان اين لحنفاخر، رسمي، جدّی و خشک، غم

اثر، تنها  81ای که در بررسي گونهآثار مهدويت شده است، جای لحن طنزآلود، تاحدودی خالي مانده است؛ به 

سان نويسنده با درآميختن جمالت هايي از طنز ديده شد و بدينرگه ی همهپدری مهربان برادر لحن کتاب 

 کتاب با اين لحن، تعامل و همدلي بيشتری را در خواننده سبب شده است.

 . نوآوری در فرم و ساختار2. 2

ای جا که مخاطب، کودک و نوجوان است، حساسيت ويژهخصوص آنهای ظاهری، بهتوجه به ساختار و اليه

 لبد و درنظرگرفتن ذوق و سليقۀ مخاطب، به ايجاد ارتباط با خواننده، کمک شاياني خواهد کرد.طمي

 های ظاهری اثر( توجه به جنبه1

های که از طريق محتوا با مخاطب ارتباط يابد، از طريق جنبهيک اثر ويژۀ گروه سنّي کودکان قبل از اين

کند. بنابراين، بهتر ها( کودک را با خود همراه مير، طرحآميزی، چيدمان جمالت، تصاويصوری )از قبيل رنگ

های ظاهری و ذوقي کتاب بازنمانند. اين نکته را نيز در نظر بگيرند قلمان، در تدوين اثر از جنبهاست صاحب

شد، انوازتر بتر و چشمها و وا گان است و اين بُعد هرچه تازهها رساتر از زبان جملهکه گاه زبان تصوير و رنگ

 موفقيت بيشتری را در تعامل با مخاطب از آن خود خواهد کرد. 
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اثر ادبي که با موضوع اما  مهدی )عج( برای کودکان و نوجوانان تدوين شده  81در اين پژوهش و در ميان 

گونه يابد و با ساختاری متفاوت و جُنگدر بستری از تنوع جريان مي باغ انتظارهشت قد  در کوچهاست، کتاب 

هايي قد  جلوهبهگيرد و قد های گوناگون و تصاويری مرتبط با موضوع، دست مخاطب را ميها و رنگو با طرح

 دهد.از مفاهيم مهدويت را به او نشان مي

نيز با ساختاری متفاوت، در راستای ارائۀ مطلب از تصاويری بديع، زيبا و جذّاب  زيباترين ديدنيکتاب 

 يری که به دليل تازگي بر خوانندۀ کودک و نوجوان تأثيرگذار است.است؛ تصاواستفاده کرده 

 زدایی در قالب( آشنایی2

است؛ از جمله: چهارپاره، غزل، مثنوی، رباعي، نيمايي آزاد  نموده های مختلفي رخاشعار مهدويت در قالب

 ود اختصاص داده است. و غيره. در اين ميان، چهارپاره پهنای بيشتری از اشعار کودک و نوجوان را به خ

ي هايريزد؛ قالبهايي جديد ميدر اين راه گاه شاعر از مرز عادت فراتر رفته و مضامين مهدويت را در قالب

يد، سپ-های شعری با هم؛ نظير غزلچون پيوند قالببود؛ همنشده  ها در اين عرصه چندان تجربهکه حضور آن

 (.2: 1811قصيده )سنگری،  -مثنوی و غزل-غزل

است که در نوع خود و در  نيا ذکر شدهای از شکوه قاسمپاره، سهاحترا  آفتاب بهدر اين راستا در کتاب  

 دارد:شده، تازگيشعر بررسي 112ميان 

ستن را، باری، پيا  سبز رتابي، از آن باال به روی ما، ز روی گنبد آبي/ تو باراني که ميتو خورشيدی که مي»

 (.83...« )اری/ بهاری تو صفا داری، تو پيغا  شکفتن را برای قلب ما داری ها دبرای سبزه

گويد؛ قالبي که تلفيقي از مثنوی، چهارپاره و غزل آبادی نيز در قالبي جديد، از اما  عصر ميپروين دولت

 است:

ده مرا وهربار، ديچو ابر گرشته مرواريد/ همشود رقصان، سبز گيسوان بيد، باز آورد باران، رشتهبا تو مي 

نهاده بر اميد/تا بهار بازآيد، مهر و مردمي بايد، دوستي ز در آيد، ره به خانه  يادآر، چشم در ره خورشيد، دل

 (.23بگشايد/ با خود آورد شادی، يار مهربان شايد )

مين شود که در همي وبويي از نوآوری دارد، به شعری از وحيد نيکخواه مربوطسومين موردی که رنگ 

آيي/ ما که قرار، مانده در انتظار، مانده در انتظار، کي ميای بهار ای بهار، ما همه بي»است: کتاب آمده 

 (.۵3...« )ايم، پس کجايي؟ ايم، با تو پيوستهبستهايم، بر تو دل خستهجان

 دارد. اين قافيهها جز مصراع آخر است که در هر بخش تما  مصراعشده  اين شعر، از چند بخش تشکيل 

قافيه است و در  بعضي ها همهای آخر در بعضي بخشکه مصراعشعر به مسمط شباهت بسياری دارد؛ جز اين

 ها، قافيه، يکسان نيست.بخش

است: شباهت اين شعر با مسمط در اين است گونه آمده ، شعری مسمطآيدمحمد دوباره ميدر کتاب     
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 هایاند؛ اما برخالف مسمط، قافيه در مصراعقافيههای آخر همست و مصراعاکه از چند قسمت تشکيل شده 

ها، بهار سبزه، بهار بستان/ بهار چشمه، بهار برکه، بهار دريا، تو چون بهاری، بهار گل»نيست: هر قسمت يکسان 

 (.11...« )بهار باران 

 

 زدایی نوشتاری( آشنایی3

ز ها، يکي اها و بيتی از شکل ديداری و چينش متفاوت مصراعگيرگذاری شعر و بهرهنوآوری در فاصله

 (. 2سزايي دارد )همان: مواردی است که در القای بهتر و مؤثرتر مفهو  نقش به

ها و شعرها، عالوه بر ايجاد تنوع، برای کودک و ريختن چيدمان ظاهری و شکل نوشتاری جملهدرهم

ر ای بن صمصامي که در قالب مثنوی سروده شده است، نمونهنواز و دلنشين است. شعر پروينوجوان، چشم

 اين موضوع است:

 هايمدست

 های انتظارپر شده از پينه

 گفته بودی

 خواهم آمد وقت لبخند بهار

 من صبور 

 کندصبر امّا ناشکيبي مي

 شايد او هم

 (.8۵کند... )با دل تنگم غريبي مي

 ( استفاده از بازی و طرح معما4

وپاگير، راه را بر نبوغ نويسندگان های تکراری و دستجا که چهارچوبون ادبي مهدويت و آندر بررسي مت

مله اند؛ از جشده، طرحي نو درانداختهتعيينپيشبندد، برخي با هنجارشکني و گريز از قواعد ازو شاعران مي

يي ساده و کودکانه مربوط به کار زيبايي به چشم خورد و آن، ارائۀ معماها همه جا با اما  مهرباندر کتاب 

 تصاويرِ هر داستان است. اين معماها که بيشتر جنبه بازی دارد، تعامل بيشتر با کودک را به دنبال دارد. 

گونه برای نوجوانان تدارک ديده شده است؛ هايي بازینيز طرح باغ انتظارهشت قد  در کوچهدر کتاب 

نواختي شود و کتاب را از خشکي و يکسي و غيره جاری مينويهايي که در قالب جدول، معما، خوشطرح

 آورد.بيرون مي
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 ( نوآوری در فضاسازی 5

های مهدويت که برای کودکان و نوجوانان پرداخته شده است، مربوط به زمان گذشته و محل اکثر داستان

 همه جا با اما  مهربانو  پدری مهربان برای همههای سکونت اما  حسن عسکری )ع( است. در اين ميان، کتاب

ند و آن را به ااند؛ به اين معني که داستان را از انحصار گذشته بيرون کشيدهدر اين زمينه نوآوری زيبايي آفريده

اند و در اين مسير، از فضاهای مربوط به اکنون )ازجمله فضای کالس درس، فضای خانه( زمان حال پيوند داده

تر ستر و ملموفضاهايي که برای کودکان و نوجوانان محسوسسد ارائۀ داستان در راند. به نظر ميبهره گرفته

 انگيزد.برمي هاحسي بيشتری را در آناست، هم

 . نوآوری در محتوا3. 2

 کنيم.بحث خود را دنبال مي« مخاطب»و « موضوع»جا ذيل دو عنوان در اين 

 . موضوع 1. 3. 2

 توان چنين برشمرد:های مهدويت را ميضوع عمدۀ داستانشده، موهای بررسيبا توجه به کتاب

هايي از زندگي اما  عصر )عج(؛ از قبيل تولد، دوران کودکي، زندگي مخفيانه، بيان کراماتي پرداختن به جلوه

اثر فاطمه  همه جا با اما  مهرباناز زندگي اما  زمان )عج(، شرح مسائل مربوط به ظهور. در اين راستا کتاب 

هايي ساده و صميمي، عالوه بر ترسيم مهرباني کند و در قالب داستانکای گذر مياز موضوعات کليشه وفايي

جای زندگي کودکان حضور دارد. پردازد که اما  مهدی )عج( در جایو عطوفت اما ، به بيان اين موضوع مي

ود. در اين ميان، شايد بتوان کتاب شبودن خارج ميجاست که اما  زمان نيز از حالت انتزاعي و دورازدسترساين

را ها برشمرد؛ زيتر از ديگر کتاب)زير نظر حسن محمودی( را از نظر موضوع، برجسته پدری مهربان برای همه

 آيد که بيشتر، ذهن کودک و نوجوان را درگير خود کرده است.در اين کتاب از موضوعاتي سخن به ميان مي

های ير توصيف اما  عصر )عج(، ميالد اما  عصر، انتظار، ظهور، زيباييدر اشعار مهدويت نيز موضوعاتي نظ

رد؛ ها داتری نسبت به ديگر کتابمضامين بديع من و آقای خورشيدکه کتاب  شود. حال آنظهور مطرح مي

ر نگرد. شاعر جامۀ انتزاعي را از قامت شعاست و از ديد او به اطراف مي زيرا شاعر مخاطب را خوب دريافته

کند: مي های ساده، صميمي و کودکانه را در بستر شعر جاریها و خواستهآورد و موجي از انديشهبيرون مي

برای پای مادر، کمي دارو بياور، پدر چشمش ضعيف است، برايش سو بياور... برای هر کبوتر، کمي دانه، کمي »

ي شرمنده هستم، فقط اين بيستم را، برايت جا، کمي اخالق خوش هم، برای ناظم ما... نکرد  خوبي امروز، کم

نيز شعری از عرفان نظرآهاری آمده است که در آن، غم غربت  به احترا  آفتاب(. در کتاب 23-23« )فرستممي

(. ۵2« )کسي که درد دارد/ ولي دوا ندارد/ شکستن دل او/ چرا صدا ندارد...»... شود: الزمان ترسيم ميصاحب

و  دنيای پرتالطم»کند: ها در پيشگاه تمدن شکوه ميشدن عاطفهين کتاب، از قربانيجواد محدثي نيز در هم

پراضطراب ما/ ای پادشاه عدل، در انتظار توست/ طوقي شده تمدن ما بر گلوی ما... احساس مهر و عاطفه را 
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 (.38« )ايم...سر بريده

چون به کار رفته است؛ مضاميني هم آيدمحمد دوباره ميترين موضوعات در کتاب شايد بتوان گفت بديع

آيد... رسد به گوش زمان که محمد دوباره ميخبری مي»شباهت قيا  اما  مهدی )عج( و حضرت محمد )ص(: 

« هاشم، اهل بيتش هزار سلمانندها، کوچۀ بنيسازد، اين مدينه همه مسلمانند، کوچهخودش از نو مدينه مي

ل سؤال بزرگي است، ندبه يعني چرا و چگونه، ذهن دنيا تعلق ندارد سوی (...پيوند ندبه و انتظار: ندبه مث2)

است، نوعي آمادگي ظهور است،  انسان پاک و نمونه؟... ندبه هرچند زاری و گريه، نوعي آغاز لبخند و شادی

که ا اينآيد، ي(...پيوند عاشورا و انتظار: آيا محر  دوباره، با خون و آتش مي12حالي و تنبلي نيست )جای بي

د، که روزی بيايکشم دست، تا اينبار مثل هر سال از فکر خود ميآيد... اينبار عباس، با مشک آبش مياين

( ...شادی شيطان در عصر جمعه از عد  ظهور اما  عصر )عج(: دوباره شادماني 3مردی که مثل حسين است )

 (.21که مهلتي گرفتي، تو واقعاً عجيبي، تو واقعاً شگفتي )

 هااز زبان آينههای چه پيرو بحث ماست، در کتابشود؛ اما آندر نثرهای ادبي مضامين گوناگوني مطرح مي
های شکوه از درد فراق و انتظار رخ نموده است که در آن، با رويکردی يکسان، اليه کس به من نگفتهيچو 

اما  زمان )عج(، راهکارهايي عملي برای  رود و عالوه بر بيان غفلت مرد  اززند، به بطن جامعه ميرا کنارمي

شود که ماند و به اين نکته رهنمون ميجاست که خواننده تنها در بهت غيبت نميکند. اينمي ظهور ايشان بيان

 ها را باال زد و در حد توان، موانع ظهور را از سر راه برداشت.شود آستينمي

شود و در آن عالوه بر غيبت، ابعاد مهدويت پرداخته مي به تما باغ انتظار، هشت قد  در کوچهدر جُنگ 

های های ديگر مطرح نشده است؛ نظير اهداف دشمن، شيوهگويد که در کتابانتظار و ظهور از مسائلي سخن مي

 دشمني و غيره. 

نوع تاز لحاظ  باغ انتظارهشت قد  در کوچهشده، جُنگ رسد در انواع ادبي بررسيبنابراين، به نظر مي  

 تر باشد.تر و برجستهموضوعي و طرح موضوعات بديع، شاخص

 

 . مخاطب2. 3. 2

ای موارد نيز کودک و نوجوان در نقش مخاطب شده، اما  عصر )عج( است؛ در پارهمخاطب اکثر آثار بررسي 

ه شد؛ در شود. در ارزيابي آثار مهدويت ويژۀ کودکان و نوجوانان، دو مورد نوآوری در مخاطب ديدظاهر مي

که اين کند؛ توضيحزدايي، حس کنجکاوی خواننده را تحريک ميشاعر از طريق آشنايي به احترا  آفتابکتاب 

 اصغر سيدآبادی آمده است:در کتاب اول، شعری از علي

ای های غمگين را، شور و شيرين تازهات دلای شيرين، بوی گل در آسمان پيچيد، مژدهآمدی با مژده»

 «گردد، آفتاب از شهر خواهد رفت، تا شب تاريک برگرددکرديم بعد از تو، آسمان تعطيل مير ميبخشيد، فک
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(8۵-81.) 

 شود که شاعر با اما  حسنکه در آخر شعر، مشخص ميمخاطب اين شعر تا ابيات پنهاني مبهم است تا اين 

 کند. عسکری )ع( دربارۀ امامت اما  مهدی )عج( صحبت مي

 آورده است: آيدمحمد دوباره ميدر کتاب فرد نيز علوی

دوباره عصر جمعه است، زمين گرفته ماتم، زمان دلش گرفته، هوای غربت و غم/ ولي تو شادماني که »

 (.21« )مهلتي گرفتي، تو واقعاً عجيبي، تو واقعاً شگفتي...

که در آخر شعر پرده از ينانگيزد ... تا ايابد و کنجکاوی خواننده را برميگونه ادامه مياين شعر همين

 شود:مخاطب برداشته مي

 )همان(.« ای شاد، غروب توست شيطانرسي به پايان و صبح جمعهولي بدان که يک روز، تو مي»

 . نوآوری در صور خیال 4. 2

ن اند و در بين ايهای مختلفي آراستهشاعران و نويسندگان، در بيان مفاهيم مهدويت، کال  خود را با آرايه

، آميزیچون حسهايي نيز هماند. آرايهزيورهای کال ، تشبيه و استعاره، بيشترين ميزان را از آن خود کرده

رنگ مانده است و جا دارد نويسندگان و شاعران پارادوکس، حسن تعليل، تلميح در گسترۀ ادبيات مهدويت کم

يژه حسن وری دارد، توجه بيشتری کنند؛ بهها که با روحيات کودکان و نوجوانان هماهنگي بيشتبه برخي از آن

 تواند جذاب و بديع باشد.خاطر دربرداشتن تخيل برای اين گروه مي تعليل که به

هايي است که حد و مرز تکرار را در هم ريخته و نوآوری پديد چه در اين مقال مورد بحث است، آرايهآن

 آورده است. 

 . استعاره1. 4. 2

ای است که با آتار مهدويت گره خورده است. از ديرباز، شاعران اره، رساترين آرايهشايد بتوان گفت استع 

هايي نظير ذخيرۀ الهي، چراغ روشن، ابر هدايت، طبيب و نويسندگان، در توصيف اما  عصر )عج( از وا ه

عادت به خود ها در پي تکرارهای مداو ، رنگ و بوی آرا ، برخي استعارهکردند، آرا دردمندان استفاده مي

يز هايي نرفته از جاده تازگي و نوآوری خارج شد و برخي ديگر از تکرار مصون ماند. استعارهگرفت و رفته

 بودند که به تناسب شرايط و در نبض زمان رخ نمودند.

ارۀ عبا بيشترين بسامد در جايگاه است« خورشيد»ها وا ۀ نوشتهو در دل« بهار»در ارزيابي اشعار مهدويت، وا ۀ 

مان برای اما  ز« آقای خورشيد»کاربردن اند؛ اما سيد سعيد هاشمي با بهظاهر و در تنگنای تکرار گرفتار شده

های ، جامۀ تکرار را از تن استعاره«آخرين بهار»های تکرار را کنار زده است. تقي متقي نيز با استعارۀ )عج(، پرده

 تکراری بيرون کرده است.

)سعيد « ماه پنهان عالم»)از محمدعلي دهقاني(، « های انتظاراميد لحظه»های تعارهها، اسعالوه بر اين
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ده )سي« نفس آفتابهم»)حسين احمدی( و « اميد رستگاری»)سيد احمد ميرزاده(، « نشانسوار بي»عسکری(، 

 رسد.نظر مي ها بهتر از ديگر استعارهپور( بديعمهرانگيز اشرف

 

 . کنایه2. 4. 2

در همان حال که با زبان عامه پيوندی عميق دارد، در ادبيات کودک و نوجوان به ميزان ادبيات کنايه  

ها باشد؛ معاني سال کاربرد ندارد. شايد علت اين امر، ناآشنايي کودکان با معاني دور از ذهن برخي وا هبزرگ

شي آاليکودکان به خاطر روح بي گيرد ومي تدريج در فرهنگ مرد  يک جامعه شکلدوری که در گذر زمان و به

 پذيرند.بينند و ميای که هست ميها را در همان جامهکه دارند، وا ه

ها بديع و تازه به نظر رسيد؛ از جمله محمدکاظم مزيناني در در بررسي متون ادبي مهدويت، بعضي کنايه   

در « چشم همگي روشن»( )کنايه 3« )ای عمه پسر آمد، چشم همگي روشن»گويد: مي «آن قصۀ پنهاني»شعر 

 حوزۀ شعر کودک تازگي دارد(.

(/ چشم 12« )زنددل را به دريا مي»... ای به کار رفته است: های تازهنيز نمونه کجاست رد پای تودر کتاب 

پا به چشم »و « دل را به دريا زدن»های ( )حسين احمدی با کنايه13در راهيم تا کي، پا به چشم ما گذاری؟ )

است( و يا در همين کتاب، در شعری از يحيي در شعر کودک و نوجوان، نوآوری آفريده « ي گذاشتنکس

اين پا و آن پا »(. کنايه 23« )کني هر سالاما بهار من بگو تا کي، اين پا و آن پا مي»فرد چنين آمده است: علوی

 در شعر نوجوان تازگي دارد.« کردن

(، به کار رفته است که در شعر کودک و 21« )گل از گلت شکفته»کنايۀ : آيدمحمد دوباره ميدر کتاب    

 نوجوان بديع است. 

ای شعر هبيشترين گونۀ نوآوری در عرصۀ کنايه من و آقای خورشيدشده، کتاب های بررسيدر بين کتاب

 است: دادهخود اختصاص کودک مهدويت را به 

ای تازه در حوزۀ شعر است(؛ ، کنايه«با چيزی جور بودن»( )۵« )پدر گفته تو هستي، هميشه با همه جور»

در عرصۀ شعر کودک بديع « کردنتکانيخانه»رسد کنايه نظر مي ( )به18« )تکانيزمين بايد دوباره، کند خانه»

دلم »رسد(؛ نظر ميجديد به « دورزدن»( )کنايۀ 1۵« )جا بين مرد زند دور، در ايننگاهم مي»و تازه است(؛ 

( )کنايه 23« )اگرچه هيچ چي نيست»آيد(؛ نظر مي سابقه به( )اين کنايه نيز در شعر کودک بي12« )سته لرزيدآه

 ای دارد، در فضای شعر کودک کامالً جديد است(.که صورت محاوره« هيچ چي نيست»
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 گیری. نتیجه3

هايي از فرهنگ تن جرعهقلمان با ريخهای نوپای ادبيات است که صاحبادبيات مهدويت يکي از شاخه

د. انها را به سرچشمۀ زالل انتظار و پويايي گره زدهاميد ديدار آن يار غايب از نظر، به کا  خواننده، عطش آن

ها و فراتررفتن از ريختن دايرۀ کليشههايي بود از درهمچه در اين مقال، محور بحث قرار گرفات، گونهآن

ها که تازگي متن را در پي دارد، با حرکت در جادۀ سبز نوآوری. اين شيوهنما و های قراردادی و نخچهارچوب

 کند. های بالندگي ادبيات مهدويت را فراهم ميزدايي و نمودن ابعادی متفاوت و متنوع، زمينهآشنايي

سنجش و ارزيابي شد. گفتني « د»و « ج»اثر ويژۀ گروه سنّي  81های نو و بديع در در اين بررسي، جنبه 

های است. در اين ميان، جنبهها در پنج حوزۀ زباني، ساختاری، محتوايي و صور خيال نمود يافته است اين جنبه

هايي های زيبا و خالقانه در نمودگونه . ايناندپهنۀ بيشتری از نوآوری را به خود اختصاص دادهو وا گاني زباني 

ايي از زدهای بديع، آشناييسازی وا گان، عنوانارسيجايي صفت و موصوف، فهای بديع، جابهنظير: ترکيب

ت. رخ نموده اس ای و باستانيکاربردن وا گان عاميانه، استفاده از وا گان مدرن، اسطورهطريق حروف اضافه، به

در اين ميان، صور خيال که در دو آرايۀ کنايه و استعاره مشاهده شد، کمترين نمود نوآوری را به خود اختصاص 

 است. داده

اری درخور هايي جديد، آثهايي نو و يافتن پنجرهبنابراين، شايسته است نويسندگان و شاعران با خلق شيوه

آستان ملکوتي آن حضرت بيافرينند؛ آثاری که با درک و دريافت مخاطب متناسب باشد و بتواند با کودکان و 

 نوجوانان ارتباط و تعامل الز  را برقرار کند. 
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ی شناسهای درسی مقطع دوم تا ششم ابتدایی)ارزیابی و آسیبمعنوی کتاب کارنامة

 طرح مفاهیم دینی(

 1بتول واعظ

 2افسون امینی

 چکیده

اگر رويکرد آدمي به معنويت را امری فطری بدانيم که دين جزئي از آن است و اگر بر اين باور 

ود هموار شمدن آن آشدن و بيرونباشيم که امر فطری، جوششي دروني است که بايد مسير روان

کردن شدن آن خواهد بود، برای محققشده، سدی برای جاریتعيينهای تحميلي ازپيشو آموزه

از  تر، ادبيات يکياين امر فطری، نيازمند بستر و ابزار مناسب هستيم. کال  و به صورت خاص

ي ن و لذت ادبشناسي، خالقيت، زبان نماديهايي چون زيباييترين اين بسترهاست و مؤلفهمهم

وپرورش، بار آموزش های آسمانِهديههای هايي برای ارزيابي آن باشند. کتابتوانند مالکمي

ي و مفاهيم دينارائۀ اين  کشند. بسترآموزان را در مدارس بر دوش ميتربيت ديني و معنوی دانش

ای ادبي وجوهها از چه ها داستان و شعر است. اين کتابمعنوی، ادبيات و قالب بيشتر آن

ها کتاببرخوردارند؟ اگر هنر )ادبيات( را بخشي از پاسخ به نيازهای عاطفي بدانيم، آيا اين 

 قدر بر مخاطبها، چهاند؟ شيوۀ ارائۀ مطالب اين کتاببراساس نياز عاطفي مخاطبان تدوين شده

ن شده و تطبيق متهای ذکرامروز تأثيرگذار است؟ هدف اين مقاله اين است که با توجه به مؤلفه

ای پرورش از معيارهای مهم يک متن ادبي فاصلهوها، نشان دهد که معيارهای آموزشها با آنکتاب

گرفتن نياز عاطفي مخاطب در سطوح مختلف، استفاده از زبان مستقيم، بدون بسيار دارند. ناديده

دون توجه به متون ادبي ب درنظرگرفتن خالقيت و تأثير زيباشناسانه و نيز ضعف بسيار در انتخاب

، گرايي، القاامکان تأثير بر مخاطب و غفلت از اصول مهمي چون اصل لذت، تخيل، نسبي

 مستندسازی از نتايج اين تطبيق است.

 شناسي، کودک و نوجوان، لذت، مخاطب، معنويتادبيات ديني، تخيل، زيبايي ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

ای است. پيچيدگي اين دو های داللي گستردهچيده و دارای ساحتمفهو  کودک و نوجوان، مفهومي پي

اليه دايرۀ وا گان ديگری؛ مانند: ادبيات کودک و شود که اين دو اصطالح، مضافٌمفهو  زماني آشکارتر مي

نوجوان، تربيت و تعليم کودک و نوجوان و غيره شناسي کودک و نوجوان، ادبيات ديني کودک و نوجوان، روان

ها، به تأمل و مفهومي هر کدا  از اين زمينه -های ساختاریها و مؤلفهبگيرد. تعريف و توصيف ويژگيقرار 

های دشوار معرفتي، ارتباط دو مقولۀ معنويت و دين با کودک و نوجوان تخصص بسيار نياز دارد. يکي از اين زمينه

نه است: ميان اين دو مقوله چگونه ارتباطي تواند شکل بگيرد، از اين گوکه در اين زمينه مي هايياست. پرسش

تواند پيوند برقرار کند؟ دين و معنويتي که وجود دارد؟ دين و معنويت چگونه با مخاطب کودک و نوجوان مي

گيرد و چه تعريفي را هايي را در بر ميجامعۀ انساني در پي آموزش آن به کودک و نوجوان است، چه زمينه

 تواند صورتليم مباحث ديني و معنوی به کودکان و نوجوانان به چه طريقي ميشود؟ آموزش و تعشامل مي

 گيرد؟

ن گون و متفاوت هستند. پرداختهای مختلف داده شده، گوناها از نظرگاههايي که به اين قبيل پرسشپاسخ

تباط آن با يت و ارطلبد. به دليل گستردگي زمينۀ بحث دين و معنوها مجالي ديگر ميبه بيان و نقد اين ديدگاه

های تعليمات کودک و نوجوان، تالش کرديم که حوزۀ مطالعاتي خود را محدودتر کرده، اين مقوله را در کتاب

در پنج مقطع )دو  تا ششم دبستان( نقد، واکاوی و  های آسمانهديهو رورش با عنوان ديني آموزش

ای هترشدن بحث، ضرورت بيان تمهيدگونشنشناسي کنيم. پيش از پرداختن به مبحث اصلي، برای روآسيب

 پردازيم:شود که در چند بخش به آن مياحساس مي

 . کودک و مقولة لذت و آموزش1. 1
کودک پندارد. به تعبير فرويد، بعد وجودی نهاد در چيز را عاملي برای ايجاد لذت خود ميکودک همه 

کودک براساس اين اصل وجودی در پي چيزی جز لذت محور است و ترين بُعد است. اين بعد اساساً لذتفعال
مانعي ايجاد کند، موجب اختالل در روند  محوریای بخواهد در مقابل اين اصل لذتچه به گونهنيست. هر آن

خواهد شد. لذت، امری دروني و احساسي است و به طور ويژه در آينده شناختي کودک بهرشد ذهني و روان
ترين احساس شادی و لذت را در او به تواند بزرگترين چيزی ميشود. کوچکاد ميخودانگيخته در کودک ايج

خواهد در جهت رشد و تربيت کودک انجا  شود، بايد در راستای وجود بياورد. بنابراين، هر نوع حرکتي که مي
اشته ت انسان دارضای اين حس دروني؛ يعني لذت قرار بگيرد و از صافي آن بگذرد. هر فعاليتي که ريشه در ذا

گيرد و انسان را در آن لحظۀ دهد، رنگ زيبايي و خلوص و پاکي به خود ميباشد، بدون انتظار بيروني رخ مي
های آموزشي و معلمان شود که نظا جا آغاز ميرساند. مشکل از آنميناب و قدسي به مقا  خودبودگي خويش 

ند تا کودک را از همان آغاز، خالق تربيت کنند. خالقيت آيو مربيان آموزشي با نيت خير و نيکي درصدد برمي
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بازد که يابد. اين خالقيت زماني رنگ ميهای بيروني افزايش مييابد که آموزشکودک زماني کاهش مي
 (. 11: 181۵گيرد )کريمي، دهي ذهني کودک رنگ ميجهت

اقض لذت و آموزش. لذت خاستگاهي گيرد؛ تنجا شکل ميها در اينترين تناقضاز اين رو، يکي از بزرگ
دروني و خودجوش دارد، به همين دليل منشأ خالقيت کودک است، در حالي که آموزش، نظامي اکتسابي 

 کند،روايي ميای که اصل لذت در کودک فرماندهنده است. در دورهشده از بيرون و ساختگي و جهتتحميل
واند چشمۀ خالقيت کودک را ناآگاه خشک کند. لذت، امری تبرنده نيست؛ بلکه ميتنها پيشاصل آموزش نه

 ای به شکل ارادیيابد که هيچ فعل خالقانهخالقيت زماني فعليت مي»غيرارادی، فطری و ناخودآگاه است و 
های بيروني اصل لذت در کودکان، بازی به معنای حقيقي (. به همين خاطر يکي از جلوه11)همان: « اتفاق نيفتد
هدف، درهم و آشفته به نظر رسد، هدف اصلي بازی همان های کودکان ممکن است بيگرچه بازیآن است، ا

 بودن آن است.هدفبي
 گويي وجا الاباليهدفي در اينهدف اصلي در بازی اين است که هيچ هدفي در آن وجود نداشته باشد. مراد از بي

ادن به کنش فکری انسان است تا خود از درون خود به تکوين دهای کور نيست؛ بلکه برعکس، اجازهگرايي و فعاليتپوچ
 (.18سال )همان: هدف بپردازد، هدفي که برخاسته از فطرت ناب کودک است و نه برخاسته از مقاصد بزرگ

ست، ناپذير اگيرد و جلوگيری از آن امری اجتنابکه کودک ناخودآگاه در مسير آموزش قرار ميبا توجه به اين
وزش و تعليمي؛ اعم از معارف ديني، اجتماعي، فرهنگي و ادبي بهتراست از رهگذر اصل لذت صورت هر نوع آم

ناسانه شهای غيرارادی و زيباييای که آموزش بر لذت غلبه نکند؛ بلکه اصل لذت و حرکتگيرد؛ آن هم به گونه
شود، هدفمندکردن ش ميسر ميکردن ذهن کودک که از مسير آموزایدهي کند. تالش برای کليشهآموزش را جهت

مقلّدی  برد و از کودکبخشيدن به آن، خالقيت کودک را از بين ميبخشيدن به بازی در جهت کنترل و نظمو معني
جويد. توجه به نقش لذت در رشد ذهني و ساالنه سود ميهای فطری خود با نگاه بزرگسازد که از لذتمي

ون، شناختي کودک از محيط بيرش نيست؛ بلکه لذت و درک زيباييپرورش خالقيت کودک به معنای نفي آموز
 دهد.های فکری او را تشکيل ميترين خاستگاهيکي از بزرگ

چه موجب شده است دربارۀ کودک، فلسفه و آموزش فلسفه به کودکان سخن بگويند، ريشه در همين آن
تواند آن را يابد؛ اما نميراز هستي را درميسال نگاه فلسفي کودک به هستي دارد. کودک خيلي بيشتر از بزرگ

های ظهور لذت در کودک چون بازی، شيطنت، آزادبودن، شاد و به زبان بياورد. بنابراين، لذت و جلوه
نوعي تفکر است؛ تفکری ساده و خالقانه در کودک که زيستن، خودمحوری، تمرکززدايي و غيره همه دغدغهبي

پردازد، در حالي که آموزش زمينۀ کند و در آن به شهود ميهاني هستي را کشف ميفارغ از هرگونه استدالل و بر
کند؛ شيوۀ تفکری که از آن او نيست و از بيرون مند را برای کودک فراهم مي، محدود و ضابطهتفکری ساختگي

 بر او تحميل شده است.

 . ادبیات و هنر به مثابه لذت2. 1

گيرد. در ودک يا به صورت مستقيم يا ضمني و غيرمستقيم صورت ميرويکرد آموزشي و تعليم و تربيت ک

شود که آمادگي ضبط هر نوع آموزش و رويکرد آموزشي مستقيم، ذهن کودک به مثابه لوح سفيدی فرض مي
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پذيرشدن بايد از سوی پذيرا است که برای جامعهتعليمي را دارد. کودک در اين انگاره، موجودی منفعل و 

گيرد؛ مي ورزی کودک قرارعاليم الز  را ببيند. اين رويکرد آموزشي در تقابل با اصل لذت و خالقيتسال، تبزرگ

اما رويکرد دو  که شيوۀ غيرمستقيم تعليم است، با روح و روان کودک سازگاری بيشتری دارد. کودک در اين 

ای ههای ايجاد لذت، زمينهشيوه گرا است که به طور خودانگيخته از طريقانگاره، موجودی فعال، خالق و عمل

يابد. خاستگاه هنر، سه سازد. اين شيوۀ غيرمستقيم از طريق هنر ظهور ميوجودی خود را بارور و شکوفا مي

شناسي و تعالي است. هنر با روح و روان انسان سر و کار دارد، از اين رو، تأثيرگذاری و اصل لذت، زيبايي

کردن هنر، ادبيات است؛ يعني هنر زيبا و مؤثر بيانهای ست. يکي از جلوهانطباق آن با جهان درون بيشتر ا

و انديشه است؛ به عبارت ديگر، فرمي هنری است که هر محتوايي  تنيدگي عاطفه، تخيلموضوع. ادبيات، درهم

ت سياسي، دبياهايي چون اشناسانه پيدا کند؛ برای مثال، گونهای زيباييبگيرد و جنبهتواند در قالب آن قرار مي

هايي از ارائۀ محتوا در قالب و فر  ادبيات است. ادبيات اجتماعي، ادبيات کودک و نوجوان، نشانه ادبيات ديني،

شود. شدگي و آفرينش ادبي برای کودک و نوجوان محسوب مي، سبکهای ايجاد لذتهنر ادبيات يکي از شيوه

تقويت  ها برایدارد. از اين رو، ادبيات يکي از بهترين شيوهکند و ارزشي ذاتي زيبايي و تأثير ايجاد لذت مي

پروری و تأثير بر کودک شناسي در کودک است؛ البته در صورتي که در جهت لذتدو اصل لذت و زيبايي

بيات را برای بردن از ادکه لذتای ابزاری پيدا نکند و قرباني سويۀ تعليم و تربيت کودک نشود. فارغ از اينجنبه

های متفاوت کساني چون نودلمن طور که در نظريههمان -سال و کودک، شبيه هم و يکسان بدانيم يا نهگبزر

لذت ادبي يکي از اهداف ادبيات )به طور خاص قصه، افسانه، داستان و شعر( است  -شودو مگيليس ديده مي

 چون بازی، کودک را به خود جذب کند.تواند همکه مي

 از و تاس متعالي بازی يک ادبيات او نظر از. کندمي مقايسه بازی لذت با را ادبيات از لحاص لذت اليوت، اس تي

 تفعالي نوعي از که است اینتيجه چيز هر از قبل ادبيات از حاصل لذت پس است، فعاليت نوعي بازی هر که جاآن

 و کندمي اشاره( هوشمندانه لذت) ادراک از حاصل لذت يعني لذت؛ از ويژه ایگونه به اليوت سپس،. شودمي حاصل

 (.  83: 181۵فرد و قاسمي، است )آرامش ارتباط در ادبي اثر تحليل و درک فعاليت با ادبيات، لذت است معتقد

ها و یها، شادترسانگيز، همراه با شود، دنيايي طاليي، هيجاندنيايي که در ادبيات برای کودک ترسيم مي

ي ناپذير از اين ادبيات و دنيا است. توانايکشاند. تخيل جزئي تفکيکخود ميههايي است که مخاطب را بتجربه

ر ای که ذهن را درگيای جادويي و تأثيرگذار، ويژگي ادبيات است. ويژگيتبديل يک عبارت معمولي به جمله

  ابل با مفهوها مفهو  لذت را در تقانگيزد. برخي پژوهشرا برمي دهد و احساساتکند، تخيل را پرواز ميمي

 اند.آموزش قرار داده

ناسانه شدهد که در يک سوی آن خوانش زيباييرزنبالت ارتباط مخاطب با متن را بر روی پيوستاری توضيح مي

های داستان به پنداری با شخصيتذاتهموجود دارد که هدف اصلي آن کسب لذت است و از راه آن خواننده در روند 
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سو قرار دارد که منظور از آن يادگيری و کسب آگاهي است برون و در سوی ديگر خوانششود درون کتاب کشيده مي

 (.8۵)همان: 

دهد که بيشترين اثر را بر مخاطب کودک و نوجوان انجامد، دنيايي را شکل ميجا که به خلق هنر ميادبيات آن 

نسبي است و لذت هنری هم به همان گذارد. لذت هنری، ارتباطي بدون ترديد با زيبايي دارد. فهم زيبايي مي

های مختلف، متفاوت است؛ اما در هر صورت، احساس اين لذت تناسب نسبي است. دريافت لذت برای مخاطب

های هنری فاصله دارد، عناصر الز  را برای پرهيز افتد. بنابراين، ادبياتي که از ويژگيدر مواجهه با هنر، اتفاق مي

زند، به همان نسبت تأثيری ماندگار بر مخاطب نخواهد نگری به خيال کودک نميگويي ندارد و تلاز مستقيم

 داشت. 

ا بسياری شود تفروکاست و تقليل ادبيات کودک به فرآيندی ارتباطي، آموزشي و يا ابزاری در دسترس، موجب مي

يا حتي احساس مسؤوليت قلم به سر سودجويي و نويسند، از ها که دستي در کار نوشتن دارند؛ اما هنرمندانه نمياز آن

نبوهي از آثار که ااند. نتيجه اينکه بسيار چنين کردهها داستان بنويسند، شعر بگويند، کما ايندست بگيرند و برای بچه

 و شناختي، نه تنها برای کودکان لذت و بازیورنگ توليد شده که به دليل نبود ارزش زيباييآببدآهنگ و يا حتي خوش

 (.3: 1831اند )حجواني، ها را از مطالعه دلسرد کردهارمغان نياورده که آنتخيل به 

ويژه دروس مربوط به تعاليم ديني و وپرورش، بههای درسي آموزششکل بارز اين توصيف را در کتاب

ند جنبۀ اتوشدن ادبيات و استفادۀ آگاهانه از آن در راستای تعليم دين و معنويت، ميبينيم. ابزاریآسماني مي

ه که چبيندازد. در چنين صورتي است که آنشناختي آن را متوقف کرده يا به تأخير بخشي و زيباييلذت

شناسي شناسي، موضوعمخاطب باشد، به دليل عد  مخاطب بخشي و رشد معنویای برای لذتتوانست شيوهمي

 شناسي، شکلي متکلفانه و ضدهنری پيدا کرده است.و محمل

شود که در آن عامل تخيل باشد و در ضمن معنای خاص به هر اثر شکوهمند و ممتاز مکتوب اطالق ميادبيات به 

دربرگيرندۀ همۀ انواع آثار خالقه، شکوهمند و عالي با دنيای واقعي نيز ارتباط معناداری داشته باشد. ادبيات به اين معنا 

 : مدخل ادبيات(.1833است )ميرصادقي، ميرصادقي،

 

 بررسی. بحث و 2

ات دربارۀ ادبي ، ضرورت دارد مختصریهای آسمانهديههای درسي شناسي کتابپيش از بحث دربارۀ آسيب

 کودک، ادبيات ديني و ادبيات ديني کودکان و نوجوانان بحث کنيم.

ه اطفزمان با عهمایبه گونه هر اثر ادبي که»چنين است: ، دهدتعريفي که خسرونژاد از ادبيات کودک ارائه مي

های ديد و انتظارات آفرينندۀ خويش و کودک را آميزی افقو شناخت کودک درآميزد و موفق شود امکان درهم

 (.38: 1831)خسرونژاد، « فراهم آورد، ادبيات کودک است

ناسب ها، احساسات و تخيالت متدر تعريفي ديگر، ادبيات کودکان هر اثر هنری انگاشته شده است که انديشه
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ودکان و های کنامه، ترانههای قصه، شعر، نمايشکشد و دربرگيرندۀ قالبکودکان را به تصوير ميبا سطح درک 

 (.33: 1831غيره است )دانشمند، 

ای تعريفي ادبيات ديني کودک و نوجوان ترکيبي پرچالش، گسترده، مبهم و دشوار تعريف است. هر پژوهنده

ر گيرد. آيا ادبيات ديني هني پيرامون اين اصطالح شکل ميهای گوناگومختلف از آن ارائه کرده است. پرسش

هايي که متني را در زمرۀ ها و ويژگيای با مسائل ديني در پيوند است؟ شاخصهمتن ادبي است که به گونه

دهند چيست؟ ادبيات ديني شامل مباحث آشکار ديني چون احکا ، خداشناسي و معاد و ادبيات ديني قرار مي

سياری های بگيرد؟ و پرسشهر نوع متني را که موجب تعالي در رشد معنوی کودک شود دربرمينبوت است يا 

 گونه قابل طرح است.از اين

رسد اشاره به موقعيت ديني، ذهني و کند. به نظر ميصرف حضور موضوعي ديني در داستان آن را ديني نمي

ای ديني را ای که تجربهگونهو روابط داستاني به ای از وقايععيني به معني وضعيت استقرار شخصيت در مجموعه

القا کند، قادر باشد ابهامات مربوط به موضوع و فهم اشاره به مفاهيم ديني را تاحدی برطرف کند. داستان ديني 

 های شخصيتها و واکنشديني طرح شده باشد. در موقعيت ديني، کنش هایداستاني است که در آن موقعيت

(؛ به عبارتي، هر 83: 1831عنا و مفهو  ديني يا ماورای ديني است )به نقل از کلر  وبرت، برآمده از يک م

انديشه و هستۀ مرکزی محتوای فکری و ارزشي آن را يک آرمان و پيا  الهي و مذهبي تشکيل  داستاني که بن

 دهد يا حاوی نگرش توحيدی و الهي به هستي و زندگي باشد، داستان ديني است )همان(.

 شود که در آن عامل تخيلدر تعريفي ديگر، ادبيات ديني کودکان به هر اثر شکوهمند و ممتازی اطالق مي

ها نيز ارتباط معناداری های ادراکي و احساسي آندخيل باشد و در ضمن با دنيای واقعي کودکان و ويژگي

ودکان قابل طرح است، محقق سازد داشته باشد و آن دسته از مسائل مورد توجه ادبيات و مذاهب را که برای ک

 (.31: ص 1831)دانشمند، 

عامل لذت و شناسي )ادراک کودک از دين( و چه مشترک است، حس معنوی مخاطبدر اين تعاريف آن

شک، و معنوی را به صورت ختواند مباحث ديني شرعيبودن نميتخيل است. ادبيات ديني کودک به صرف ديناي

 بيان کند. ناپذيراستداللي و انعطاف

 شود:از مقطع دو  تا ششم دبستان در اين مباحث خالصه مي های آسمانهديهنامۀ محورهای موضوعي درس

احکا  )نماز، روزه، طريقۀ  -2توحيد و خداشناسي )از طريق صفات و افعال خداوند و رابطۀ انسان با خدا(  -1

ان در قرآن و توصيف الگوهای رفتاری و اخالقي های پيامبرداستان -8وضوساختن، تيمم، نماز آيات و غيره( 

اخالقيات )زود  -۵ها. تعليم مباحث اخالقي از خالل رفتارهای آنالسال  و داستان زندگي ائمه عليهم -3ها آن

اعياد مسلمانان و شيعيان )عيد فطر، عيد مبعث، عيد  -2قضاوت نکردن، دوری از اسراف، صله رحم و غيره( 

انقالب و رهبری  -1مقولۀ انتظار و ظهور حجت )ع(  -3مقولۀ واليت و امامت  -3و غيره(  غدير، والدت ائمه
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قراردادن قرآن و محوريت -18مسألۀ فلسطين و آزادی مسلمانان از ظلم  -12حجاب  -11معاد و قيامت  -11

 -1۵السال ( )عليهممعرفي حر  اهل بيت  -13ترين موضوعات آن در قالب داستان و شعر کردن برخي از مهمبيان

ها از يک سنخ نيستند و گنجاندن يابيم که اين مقولهشهيد و شهادت. با دقت در اين محورهای موضوعي، درمي

ها بدون که گزينش اين موضوعات و شيوۀ بيان آنها در دايرۀ شناختي دين محل تأمل است. ديگر اينهمۀ آن

های آموزهگری، تفاوتي ميان درساز نظر حوزۀ معنايي و بيانشناسي صورت گرفته است و توجه دقيق به مخاطب

سال، نگاهي  3-12خورد. نوع نگاه تعليمي به مسائل معنوی و ديني برای کودکان ديني اين پنج مقطع به چشم نمي

شناختي و الگوی رشد کودک و نوجوان، رشد های رواندست، مساوی و يکسان است، در حالي که ديدگاهيک

روحي کودک را در تما  مراحل رشد جسمي و شناختي نسبت به مراحل پيشين متفاوت، تغييرپذير و رو  ذهني و

 گيرد.به جلو و متکامل در نظر مي

 مخاطب کودک نسبت به اين موضوعات ديني دو نکته قابل تأمل است: يکي ميزان درک دربارۀ سطح ادراک

گر نوع و ميزان معرفت و شناخت کودک به يک موضوع موضوعات و ديکودک نسبت به هرکدا  از اين کالن

نسبت به موضوعي ديگر. مقصود اين است که؛ برای مثال مقولۀ نماز و روزه در ذهن کودک نسبت به کالن 

تر است. بنابراين، نوسان در چگونگي تر و محسوسموضوعي؛ چون واليت يا فلسفۀ انتظار و ظهور، شناخته

ها شناختي در اين کتابتواند يکي از اشکاالت روشز نظر درجۀ وضوح و ابها ، ميتوزيع اين اطالعات ديني ا

 باشد.

ا ر هاای آسمانهديههای شناختي کتابشناختي و محتوايي و مخاطبدر اين جستار، اشکاالت عمدۀ روش

طوح، در تما  سشناختي کاويم. معيار اين مطالعۀ آسيبگرفتن چند اصل مطرح کرده، بازميتحت عنوان ناديده

ی ديني و هابودن داستانرسانهای ديني به منزلۀ آسيبشناسي داستاندرنظرداشتن عنصر مخاطب است. آسيب

ه به رسان با توجهای آسيبروش گونهکارهايي برای جلوگيری از بروز اينراهمذهبي نيست؛ بلکه منظور ارائۀ 

فت ديني عبارت است از شناخت و بررسي ناهنجاری، موانع، شناسي تربيت و معرآسيب»مخاطبان ويژۀ اثر است. 

 (    11: 1831)کاموس، « های موجود در زمينۀ ايجاد باور و اعتقاد دينيها و محدوديتعايق
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ت. کردن اصل لذت اسپيش از اين گفتيم يکي از اصول فهم در تعليم و تربيت کودک و نوجوان، ملحاوظ

تواند ايفا کند. شايد در نظر اول دو ای ميژه در مسائل مربوط به معنويت و دين نقش برجستهوياين اصل به

بيين درستي تاگر به -مفهو  لذت و دين در تقابل هم به نظر برسند؛ اما حقيقت اين است که هدف غايي دين

خواهد ، در نگاه اهل نظر، ميکندرسيدن به لذت است. تما  دستورات و بايد و نبايدهايي که دين ارائه مي -شود

تعبدی که در انسان ايجاد لذت و سرخوشي نکند، چيزی جز خستگي و انسان را به لذت برساند. عبادت و 
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شود؟ جاست که اين لذت حاصل دين و معنويت در نتيجۀ چه عاملي ايجاد ميماللت و تکرار نيست؛ اما نکته اين

داشته و عالم معناشناختي ن معرفت است تا انسان نسبت به حقيقت ترين عامل در رسيدن به لذت، شناخت ومهم

 شناخته احساس لذت و محبت پيدا کند؟ تواند نسبت به چيزی ناشناخته يا کمباشد، چگونه مي

برخي معرفت و برخي ديگر محبت شوند، اگرچه در نگاه عرفاني، معرفت و محبت در نتيجۀ هم حاصل مي

 توان تقد  وراستي اين دو، دوری هرمنوتيکي دارند و نمياند؛ اما بهفرض کرده را مقد  و شرط حصول ديگری

ها در نظر گرفت. رابطۀ ميان معرفت و محبت و لذت رابطۀ الز  و ملزو  است. در تأخر مشخصي برای آن

م م ديني؛ اعتما  تعاليها کتاببه اين اصل چندان اعتباری داده نشده است. در اين  های آسمانهديههای کتاب

ساالنه به کودک آموزش داده های امامت و ظهور و اخالقيات، با نگاهي اثباتي و تلقيني بزرگاز احکا ، مقوله

مدت در اختيار کودک شود. شايد آگاهي و اطالعي در کوتاهگونه شکل ارائه، منجر به لذت نمياند. اينشده

آموزان از مقاطع ، شامل دانشآسمان هایيههد یهاتابکشود. قرار دهد؛ اما به معرفت و شناخت ختم نمي

ای که کودک به مرحلۀ جديدی از شناخت رسيده است. در اين سنين، شوند؛ يعني دورهسالگي مي 12تا  3سنّي 

رود، هنوز شود و ذهن او به سمت تفکر منطقي پيش ميگيری ديده مياگرچه در رشد فکری کودک تغيير چشم

 يایهمبردن است. منظور از بازی، شرايط اين گروه سنّي توجه به بازی، اهميت تفريح و لذتترين ويژگي مهم

ظيم يست؛ بلکه به تعبير دکتر عبدالعنگذارند ها در اختيار کودک ميترو امکاني که بزرگشده يينتعيشاز پ

 نتالش، انديشيد کردن بدونتالش»مورد نظر است: « بازی به مثابه خودبودگي و گشودگي محض»کريمي 

بودن بدون نمودن، ما را به معنای فراغت حقيقي و بدون انديشه، دانستن بدون دانش، مالکيت بدون داشتن، 

دادن به (. از اين رو، دين و تعاليم معنوی به جای اطالع1، ص 181۵)کريمي، « دهدحقيقت بازی سوق مي

تواند ت ديگر، با فراغت و لذت و بازی است که کودک ميکودک، بايد او را به فراغت و تفريح برسانند؛ به عبار

ين عوامل تربا مفاهيم دين و معنويات ارتباط بهتری پيدا کند و از آن به سرخوشي برسد؛ زيرا بازی از اصلي

رشد ذهني کودک است. بازی مربوط به يک دورۀ خاص نيست که با گذر کودک از آن دوره بازی نيز به کناری 

 نهاده شود.

ای برای رشد کودک نيست؛ بلکه با خود رشد يگانه است. فروبل با چنين رويکردی است که بر بازی ازی وسيلهب

نهد و پيا ه از همين منظر ترين راه تحول طبيعي ارج ميچون نمودی از آزادی و فعاليت و شادی و چون شايستههم

فعاليتي است که هدف آن در خاود آن است و از لذت کند که بازی داند و اظهار مياست که بازی را تفکر کودک مي

 (. 213: 1838خيزد )به نقل از خسرونژاد، محض برمي

شود و اوليای آموزش و پرورش، ای است که با شروع دورۀ آموزش کودک به فراموشي سپرده مياين نکته

ت را مانعي بزرگ بر سر راه آموختن دانند و حتي بازی و فراغبازی و آموزش را دو ماهيت جدا از هم و بيگانه مي

آميختن بازی و تعاليم معرفتي و ديني مطرح چه در اين جستار با عنوان ضرورت درهمکنند. آنکودک تلقي مي
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کند. تعليم اگر نتواند احساس لذت و شادی در کودک ايجاد شود، در مورد همۀ دروس ديگر نيز صدق ميمي

برد، در حالي های باالتر با خود ميميلي تا دورهکه کودک را ناخواسته و با بي شودکند، تبديل به روندی جبری مي

 گيرد.که هيچ رابطۀ متقابل، دوسويه و ديالکتيکي بين آموزش و کودک شکل نمي

، از ایهای مدرسههای مشقي و مشقکودکان تا قبل از سنين آموزشگاهي و تا پيش از هجو  تکاليف درسي و مشقت

ترين شکل فطری آن برخوردارند؛ اما به محض آغاز تکليف ي خودبودگي و گشودگي، به زيباترين و طبيعيموهبت اله

کردن کودک از وضع طبيعي به وضع تصنعي، اين پروسۀ فطری به پرو ۀ تحميلي و کار و فعاليت رسمي، پرو ۀ دگرگون

 (. 112: 181۵، )کريميکند سازی اکتسابي سقوط ميگری ارتجالي به پاسخشود؛ زيرا کودک از مدار کنشصنعتي تبديل مي

بارۀ گرانه از سوی کودکي دردو  دبستان، وقتي با روايتي زيبا و پرسش هديۀ آسمانبرای مثال، در کتاب 

د؛ اما به کنبينيم و همين ما را اميدوار ميشويم، تالقي لذت و تعليم را به شکلي ابتدايي ميخداوند مواجه مي

ای معرفتي و مبتني بر لذت در اين رسيم، وضوگرفتن و نمازخواندن بدون ايجاد زمينهکه مي های بعددرس

ساالنه و تحکمي و تلقيني صورت گرفته است. درست است که آشنايي با احکا  در کتاب، با نگاهي بزرگ

نشود،  ت و انتخابراستای خداشناسي برای کودک ضرورت دارد؛ اما تا زماني که اطالع و دستور تبديل به معرف

ر رساني صِرف، دهای ديگر اين اطالعشود. نمونهلذت حاصل از تعليم به مثابه فراغت برای کودک ايجاد نمي

های چه موجب شده تا کتابشود. آنمقوالتي چون نماز آيات، نماز عيد، امامت و واليت و غيره نيز ديده مي

شناسي درست بوده است. همچنين، سنجي و مخاطباطبدرسي کودکان با اين ماهيت توليد شوند، عد  مخ

 گرفتن اصل لذت بوده است.تری در ناديدهعد  توجه به اصل زمان، عامل مهم

ای ابزاری و شناسانۀ خود خارج شده و جنبهکنيم که دين از حقيقت الهي و انسانما در زماني زندگي مي 

ستيزی نزدگي، ديتواند به پيامدهايي چون ماللت از دين، دينسودگرايانه يافته است. همين نوع نگاه به دين مي

گونه که ماهيت دين، لذت، فراغت و سرخوشي است. همانزدايي هم منجر شود، در حالي که حقيقت و و دين

شدگي برساند، دين هم همين کارکرد را دارد. بنابراين، تعليم مفاهيم تواند کودک را به سرخوشي و سبکبازی مي

تواند به رسالت خود جامۀ عمل ي و معنوی به کودک اگر با مفاهيمي چون بازی و لذت همراه شود، ميدين

روني گيرد، نوعي مراقبۀ دبازی و فراغت اگر در مسير فطرت قرار گيرد، خاصيت مراقبه را به خود مي»بپوشاند. 

 (.11 :181۵)کريمي، « انجامدکه به خوديابي و خودسازی و خودشناسي دروني مي
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يکي از عوامل لذت، تخيل است. رشد و تقويت تخيل فرابالنده در کودک، زمينۀ رشد ذهني، شناختي و  

تخيل  های آسمانهديههای های گمشده در کتابزند. يکي از حلقهسالي نيز رقم ميرفتاری او را در بزرگ

اند؛ اما از تخيل به معنای حقيقي آن بسيار دورند. شده ها در قالب داستان و شعر ارائهاست. بيشتر اين درس
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بندی دورۀ هوشي، در مرحلۀ عمليات منطقي عيني هستند. اگرچه اوج ها در تقسيمکودکان مخاطب اين کتاب

عملياتي است، هنوز هم تخيل دنيای وسيعي سالگي؛ يعني دورۀ پيش 3تا  8تخيل در کودکان مربوط به سنين 

يات شود. عرضۀ ادبها به نوع نگاه به ادبيات مربوط ميترين اشکال کار در اين کتابرد. اصليدر ذهن کودک دا

مايۀ تخيل، هم ادبيات را از ماهيت آن تهي کرده و هم کارکرد تأثيرگذاری و بر بستر شعر و داستان، بدون بن

شود نه شعر. ماهيت شعر، نجر ميکردن به وزن و قافيه، تنها به نظم مبالغت آن را تقليل داده است. بسنده

بودن آن است. کارکرد تخيل ايجاد جهاني ممکن در دل جهان واقع است که موجب پرورش تخيل و متخيل

شود. از اين رو، شعر هم مخيَّل است و هم مخيِّل؛ يعني هم خود زادۀ تخيل است و هم ايجاد لذت مخاطب مي

، تنها قالب و ابزاری برای آموزش تعاليم ديني و معنوی به مانهای آسهديههای کند. شعر در کتابتخيل مي

 کودک در نظر گرفته شده و فاقد ادبيت و تخيل است.

افزايد و اندکي از تخيل بهره گرفته است؛ اما قادر به کردن کال ، اگرچه بر تأثير سخن ميآهنگين و موزون 

ه تأمل، سياحت و کشف و شهود در آن جهان ساختن جهاني ممکن و مبتني بر خيال نيست تا مخاطب را ب

هايي صريح، اند، جز چند مورد محدود، نظمگزينش شده های آسمانهديههای وادارد. شعرهايي که در کتاب

گونه وصيفي در اينرساني و تمستقيم و گفتاری هستند و قادر به برانگيختن قوۀ تخيل کودک نيستند. جنبۀ اطالع

 کنيم:جا به هر دو نمونه اشاره ميها غلبه دارد. در اينآفريني آنتخيلها بر جنبۀ لذت و نظم

اد. ديگری دربارۀ معبرای مثال، در کتاب مقطع ششم تنها دو شعر آمده است: يکي در موضوع خداشناسي و 

ساز ر شعراند. عناصاين دو شعر تخيل فرارونده و سرشاری ندارد؛ اما از مرز نظم گذشته و به حوزۀ شعر وارد شده

اند از: جاندارپنداری، تشخيص، استعاره و تمثيل. با اين حال، هنوز وجۀ آموزشي اين شعرها اين دو شعر عبارت

 شناختي آن غلبه دارد:بر وجه زيبايي

 

ای کااه  بااوتااه 

 مااااياااارد مااااي

 

 

نه     ای داردبار و دا

 باز دانه را دسااتي 

 

باااوی خااااک    

 کااااااردماااااي

 
ته هرگز    مرگ بو

 نااااااايسااااااااات 

 

 را پايان  عمر بوته   

پس از       مثاال آن 

 مردن

شاااود زنااده مي  

 انسااااااااااااااااان

 
زناادگي اگر اين     

 بااااااااااااااااااود

 

پساااات بااود و  

 باااااياااااهاااااوده  

 
ما بود      گاني  ند  ز

 

 آلودهای غمقصااه 

عد از        ته ب ثل بو م

 ماااااااااااااااارگ 

 

گری       ي رشااااد د

 دارياااااااااااااااام

 
 در بهار رسااتاخيز

 

عمر بهتری داريم  

 (۵8دوست: )رحمان

... 
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مقطع سو  دبستان در موضوع لطف به پدر و مادر آمده است که  ای از شعر همين شاعر در کتابنمونه 

نظمي کامالً تعليمي، آمرانه، تحميلي و فاقد انعطاف است. اين شعر فاقد هرگونه تخيلي است و نگاه آن به 

 کودک، نگاهي از باال، مطيع و بدون اراده است:

 

 پدر  گفت برو گفتم چشم

 

 

 مادر  گفت بيا گفتم چشم 

 ند به من با لبخندهرچه گفت 

 

 گوش کرد  همه را گفتم چشم 

 مادر  شاد شد از رفتار  

 

 خنده بر روی پدر آورد  

 با پدر مادر خود در هر حال 

 

 تا توانستم خوبي کرد  

 پدر  گفت تو خوبي پسر  

 

 مادر  گفت از او بهتر نيست 

آسمان خنده به رويم زد و  

 گفت

 

پسر  از تو خدا هم راضي  

  (83)همان: است 

اين در حالي است که از همين شاعر با همين مضامين، کارهای قوی و شاعرانۀ زيادی وجود دارد. گونۀ 

ها با همين رويکرد آموزشي و تعليمي صرف و اقتدارگرايانه به کار رفته روايي يا داستاني نيز در اين کتاب

ها در سازد. اغلب مطالب اين کتاببخش نميلذتو تنهايي متن را متخيل گيری از عنصر روايت، بهاست. بهره

برنده است؛ اما تا رسيدن به اند که خود حرکتي رو به جلو و پيشهای ديني و تاريخي ارائه شدهقالب روايت

؛ به دست نيستندها از نظر درجۀ تخيل و ادبيت يکسان و يکادبياتي خالق و آزاد هنوز فاصله دارد. اين روايت

 رسد که قصد دارد با اصول تربيت آزاد وها غالباً خالقانه صورت گرفته، به نظر ميه شروع داستانمعني ک اين

ي و تعليم گويبه صورت غيرمستقيم مخاطب کودک را با مفهومي ديني آشنا کند؛ اما در ادامه همان شيوۀ مستقيم

 گزين اصل تخيل ومحوری جایزشرساني و آموشود و اطالعصريح و اقتدارگرايانه در روايت پي گرفته مي

( 32-33شود. نمونۀ آن درس هفتم کتاب مقطع چهار  دبستان با عنوان نماز در کوهستان )صص. لذت مي

انگيز آموزش تيمم قرار داده است و نتوانسته روايت خالق و تخيلاست که روايت داستاني را صرفاً در خدمت 

توانست با استفاده از بازی و ايجاد جهاني مبتني بر هد، در حالي که ميداستان را به همان سياق تا پايان ادامه د

گری و حيرت واداشته، شوق دانستن را نسبت به اين مسأله در روح و روان خيال، مخاطب کودک را به پرسش

  اهای مهم انگيزش و معرفت در روح متعلم است. در هيچ کداو برانگيزد. حيرت در برابر موضوع، يکي از روش

رود؛ به عبارت بهتر، کودک چيزی را کشف ها مخاطب با حيرت به سراغ کشف موضوعي نمياز اين داستان

سال و به صورت اقناعي پيش روی کودک گذاشته کند؛ بلکه همۀ مفاهيم به صورت مستقيم و از سوی بزرگنمي

کند و در برابر تعليم مق جان درک ميباره از عها، همه چيز را به يکبشود و کودک آرماني مخاطب اين کتامي

 ماند. ديگران هيچ جای سؤالي برايش باقي نمي
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 دارد. پردازیسال برای فهم معرفت و دين نياز به تخيل و خيال 2-1ويژه در دورۀ سنّي کودک به

اصوالً دار و جاافتاده نيست و ساله امری ريشه 2خصوص صفات خدا برای کودک مسائل مجرد و ذهني دين، به 

نامند؛ زيرا ادراک عقلي پردازی شده ميسال( را دورۀ مذهب خيال 1تا  ۵سالگي )سالگي و آغاز نهدورۀ پايان شش

شود ]...[ درک خردساالن تا محدود کودک در اين دوره باعث غلبۀ شديد و محسوس تخيل و احساسات بر کودکان مي

سالگي خداوند را بيشتر  1تا  3است ]...[ کودکان در محدودۀ سنّي سالگي بسيار خا ، مادی و شبيه يک انسان  3حدود 

 (.111-111: 1831پندازند تا موجودی فوق طبيعي )کاموس، ای ميالعادهانسان فوق

 هاکنند و در دورۀ راهنمايي از حکايات و قصههای دبستان، مسائل عاطفي را مطرح ميکتاب»از اين رو،  

(، 112)همان: « گيرندورۀ متوسطه از همان ابتدا از روش استدالل و برهان کمک ميشود؛ ولي در داستفاده مي

بينيم نقش عاطفه و تخيل نسبت به نياز مخاطب اين های ديني مقطع دبستان، ميدر حالي که با دقت در کتاب

 رنگ است. دوره کم

ود، نيازمند شکه با هنر ساخته مي برای تأثيرگذاری بر مخاطب کودک و نوجوان، بايد بپذيريم در درک دنيايي

خيل شود، به تکند و چه مخاطب، وقتي که با خلق هنری مواجه ميتخيل هستيم؛ چه هنرمند وقتي که خلق مي

ها خلق شوند. از زماني که اساطير و افسانهها ممکن ميسازد، همۀ ناممکننياز دارد. در دنيايي که خيال مي

ها بهره ها و انيميشنها و فيلم، از فانتزی برای ساختن دنيايي متفاوت در داستانشدند تا امروز که دنيای مدرن

ها در دنيای واقعي است و تنها کردن ناممکنبرد، تنها يک دليل برای خلق اين آثار وجود دارد و آن ممکنمي

 بخشد و آن خيال است.       بودن ميها رنگ ممکنيک چيز به تما  اين

 قاء. اصل ال3. 2

رگ های شناختي بزالقاء در لغت به معنای کاشتن دانه در زمين است. اين اصطالح زيستي يکي از استعاره

يژه در وچه موجب تربيت و تعليم صحيح کودک بهرود. آنتعليم و تربيت به شيوۀ آزاد و خالق به شمار مي

ۀ تلقين و آموزش اقناعي و اثباتي. ]...[ شود، همين روش القاء است، نه شيومباحث ديني، اعتقادی و معنوی مي

کشف بهتر از آموزش است. برای کودک ديدن مهم است تا دانستن و شنيدن، بايد معنويت و امور ديني برای 

 (. 12: 1831کودک قابل رؤيت باشد )کريمي، 

اند، يدهغفلت ورزناديده گرفته شده و از آن  های آسمانهديههای درسي سومين اصل مهمي که در کتاب

ه گونه کشود. همانهمين اصل القاء و تربيت آزاد است. در روش القاء هم متعلم و هم موضوع در نظر گرفته مي

تحقق رشد درست دانه در زمين مستلز  چند شرط است: يکي مرغوب بودن دانه و استعداد آن در رشد، ديگری 

ط زمين را برای رشد آن آماده کند، شرط ديگر ضرورت وجود کسي که بذر را در زمين بنشاند و بتواند شراي

شود و در نهايت، وجود عوامل مؤثر بيروني؛ خيزبودن و مستعدبودن زميني است که بذر در آن افشانده ميحاصل

تواند ها و شروط، اين بذر ميها و غيره، با حصول تما  اين زمينهچون باران، نور خورشيد، جلوگيری از آفت
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وفايي رسد. در مورد تعليم و تربيت نيز چنين است. در امر تعليم، هم وجود معلم آگاه و توانا رشد کند و به شک

مند باشد و هم عوامل های روحي و رواني مخاطب الز  است و هم بايد مخاطب مستعد و عالقهو آشنا با ساحت

 و غيره فراهم شود.  مؤثر ديگر چون موضوع تعليم، زمينۀ اجتماعي و فرهنگي مخاطب، شيوۀ درست تعليم

ای های درسي آموزش و پرورش، تعليم مفاهيم ديني و معرفتي، بدون شناخت از مخاطب و به شيوهدر کتاب

وجو تکردن، کشف، جستلقيني، تحکمي و اقناعي صورت گرفته است. در اين روش به کودک اجازۀ پرسش، شک

اين  شوند.که همۀ کودکان به يک شيوه تعليم داده ميشود. نکتۀ ديگر ايننمي يابي دادهو در نهايت، حقيقت

رين تترين خطا در امر آموزش است. توجه به ظرفيت روحي، طبقۀ اجتماعي، خانواده و فرهنگ کودک، مهمبزرگ

عنويت که مها به جای اينرا با يک چشم ديد؟ در اين کتاب توان همهاصل در امر تعليم و تربيت است. چگونه مي

شود. حتي استفاده از قالب شعر سال به کودک عرضه ميت ديني از چشم کودک ديده شود، از نگاه بزرگو مقوال

ته چه به کودک آموخها بکاهد. آنبودن مطالب و آشکارگي آنو قصه نيز نتوانسته از ميزان تحکمي و تلقيني 

گيرد و فرصت تأمل، تمرکز و ميشود، تنها به صورت انبارکردن انبوهي از اطالعات خا  در ذهن صورت مي

ارد. به دادن غلبه دشود. دانستن، بر مشاهده و يافتن و گفتن، بر نشانتفکر و حتي احساس لذت به او داده نمي

گونه آموزش تنها عقل و هوش کودک را مخاطب تعليم و تربيت خود قرار داده است، در حالي رسد ايننظر مي

در وجود »د. گيرجا چند پرسش شکل ميتواند عقل باشد. در اينين کودکي نميويژه در سنکه مخاطب تربيتي به

شناسي امروز مخاطب تربيتي را در وجود آدمي به درستي شناخته آدمي مخاطب تربيتي کدا  اليه است؟ آيا روان

: 1831، ری)آقايا« تر و غيرهاست؟ کدا  اليه از اين موجود شگفت، مخاطب تربيتي است، نفس يا سطوح مياني

3۵). 

 های تربيت آزاد و مبتني بر روش القائي، استفاده از هنر است. يکي از شيوه

 

بنياد در وجود آدمي دارد، در حکم راهي تعبيه شده و در نقش پيامبری دروني است که جا که هنر پايگاهي دروناز آن

های خالق های هنری که ناشي از سرچشمهکشفکند. توجهات دقيق و بدون واسطه، بشر را با خودش و با خدا آشنا مي

ها و ای از هدف باشد، وقتي که در اختيار بيدارکردن تواناييتواند مرتبهدروني است، چيزی فراتر از راه است. هنر حتي مي

شي، نقاهای تربيت القائي توجه کودکان به انواع هنر؛ مثل ترين روشهای ذوق و عواطف آدمي قرار گيرد. از مهمسرچشمه

هايي های تربيتي مبتني بر دين، بر شيوهموسيقي، سرودن شعر، داستان، نمايش و غيره است. از اين جهت است که شيوه

 (.33برد )همان: پسندد و از آن لذت ميکند که طبع کودکان آن را ميتأکيد مي

 

استفاده شده؛ اما چندان  گويي و شعر، کم و بيشاز شيوۀ قصه های آسمانهديههای که در کتاببا اين

شوند. اغلب خاصيت القائي ندارند؛ زيرا در نهايت، به همان آموزش مستقيم، آمرانه و اقناعي تبديل مي
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هايي که دربارۀ نماز، اعياد مسلمانان، مسألۀ ظهور و امامت آمده، بدون درنظرگرفتن نياز کودک به دو داستان

 پذير فرض کرده است.طبي منفعل و تسليمبخشي، تنها او را مخاوجه عاطفگي و لذت

 گرایی. اصل نسبی4. 2

بنياد عالم ماده؛ اعم از مظاهر و مخلوقات آن، براساس اصل نسبيت گذاشته شده است. جز خداوند حي 

قادر که حقيقت هستي است، چيزی مطلق وجود ندارد. اين نسبيت نقص نيست؛ بلکه عامل کمال انسان در 

شود، چه موجب هماهنگي و سکون اين اضداد ميعالم را براساس اضداد آفريده است. آنجهان است. خداوند، 

 تواند از مظهری خير و از مظهر ديگر شر تلقي شود. به قول موالنا:گرايي است. هرچيز ميهمان اصل نسبي

 

 پس بد مطلق نباشد در جهان

 

 

 بد به نسبت باشد اين را هم بدان 

 تاسآب در کشتي هالک کشتي  

 

 آب اندر زير کشتي پشتي است 

  

 چيز به صورتتواند همين توجه به اصل نسبيت باشد. اگر همه های سعادت انسان در دنيا مييکي از زمينه

ضاوت شود. قشود. عالم تنها به دو قطب خير و شر تقسيم نميمطلق فرض شود، ديگر سنگ روی سنگ بند نمي

يد سپيد سياه و يا سپتوان هرچيزی را يا سياهين ديدگاه دوقطبي صورت گيرد. نميتواند براساس اها نيز نميانسان

داوند توانند مطلق باشند. خيابند نيز نميديد؛ چون انسان موجودی مطلق نيست، ساير چيزهايي که با او پيوند مي

ه چمعرفي کرده است. آن ، انسان و جامعۀ انساني را با توجه به اقتضائات نفساني و جسماني بشریقرآنخود در 

موجب شده که در دين اسال  برای جنگ، اسارت، غنيمت، قصاص، طالق و غيره قانون وضع شود، بر مبنای همين 

اصل نسبيت و اقتضائات بشر است. خداوند خالق انسان است، انسان تنها يک بعد وجودی ندارد؛ بلکه مرکب از 

 شود چنينپاک و بعدی جسماني، کثيف و متنزل. چگونه ميروح و ماده است؛ يعني بعدی متعالي، صاف و 

ل های تعليمات ديني مقطع دبستان محانساني را فقط خوب يا فقط بد ديد؟ اشکال عمدۀ ديگری که دربارۀ کتاب

 .بحث است، ناديده گرفتن اصل نسبيت دربارۀ انسان است

د. نکتۀ انخوب و يا مطلقاً بد تصوير شده های مطلقاًها يا انسانهای واقعي يا داستاني اين کتابشخصيت

ها يک دنيای آرماني تصوير شده که همۀ کودکان آن، کودکاني خوب، تسليم امر که در اين کتابديگر اين

ه کشود چنين فرضي را پذيرفت، جز اينميوالدين، آشنا با خدا و قرآن و فرمانبردار امر الهي هستند. چگونه 

ه توانستند با تصويرکردن کودکي واقعي کها ميلت شده، واقعيت است. مؤلفان اين کتابچه از آن غفبگوييم آن

 زدن از سفارشهايي چون سرکشي، شيطنت، ميل به بازی، تناقتضائات وجودی او در اين دورۀ سنّي ويژگي

ير رفتار ی دارد، تغيتدريج با روش القائي که با روح کودک سازگاری بسياروالدين، ميل به آزادی و غيره است، به

ای نهها تصوير شده، مديای که در اين کتابای از نوسان انکار و پذيرش نشان دهند. اين مدينۀ فاضلهاو را در شبکه
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ها انتخاب های کودک داستانهايي که برای شخصيتساختگي و تصنعي است و خصلتي زميني ندارد، حتي اسم

ای مذهبي چون ساجده، فاطمه، محمد، مريم و غيره است. اين های مشخص، فقط اسمگيریشده، با جهت

اند، مخاطب و رشد کرده های مذهبي متولد شدهدهد که ظاهراً تنها کودکاني که در خانوادهها نشان ميگزينش

ي ها حتي در محدودماندن تعاليم ديني خاص يک دين؛ يعنبودن نگرش اين کتابقطبيتربيتي و ديني هستند. تک

ما  های تبود آموزهشود. درست است که اکثريت مرد  ايران بر دين اسال  هستند؛ اما بهتر اسال  ديده مي دين

با همۀ اين اديان  شد تا مخاطب کودکها مطرح ميها در اين کتاباديان ابراهيمي يا حداقل مباني مشترک آن

عتقدند شناسان نظير لوکاچ مجامعهد. برخي از شده نباشتعيينآشنا شود و انتخاب او، انتخابي جبری و از پيش

 ها، بايد در يک جامعه عرضه شوند تا بتوان بهکردن تضادها عامل هماهنگي نيست؛ بلکه تضادها و تقابلکه پنهان

هماهنگي و تعادل رسيد. مگر خداوند در قرآن جز به اين صورت عمل کرده است؟ رفتار پيامبر اسال  )ص( و 

ها با دانشمندان اهل کتاب، روشي عيني، استداللي و مبتني بر حق بوده نه ال ( و احتجاج آنائمه )عليهم الس

ه نا  ب بانويي که يک سورۀ قرآن»ورزيدگي کورکورانه. تنها در کتاب پنجم دبستان در درس سو  با عنوان تعصب

 نگری و توجه به ديگر اديان لحاظ شده است.(، اين کلي13)ص. « اوست

 ل ابهام. اص5. 2

بالغت ابها  و اشاره، از بالغت تصريح بيشتر است. مطلبي که به صورت غيرمستقيم در قالب نماد، استعاره 

يا کنايه ارائه شود، قابليت تأثيرگذاری بيشتری بر مخاطب دارد. در مورد مخاطب کودک و ارتباط او با زبان 

فهمد و بايد با ورند که کودک رمز و نماد را نمياستعاری و نمادين چند ديدگاه وجود دارد: برخي بر اين با

ال سای بر اين هستند که کودک بيش از بزرگزباني ساده، مستقيم و ارجاعي با او سخن گفت. در مقابل عده

ای که ماهيت آن رمزی و تواند با نماد و استعاره ارتباط برقرار کند؛ زيرا دورۀ کودکي با دورۀ اسطورهمي

توان گفت انسان پيش از دورۀ تعقلي و منطقي با نماد تناسب و مشابهت دارد. به طور کلي ميای است، اسطوره

 و رمز زيسته است.

های خويش را به وسيلۀ نمادها و تصويرهای که بر حسب مفاهيم منطقي انديشيده باشد، تجربهانسان پيش از آن 

سي های فکری و سياهای فرهنگي و قومي و منشدر پيشينهکرده است. زبان نمادين و ساختارهای آن ای بيان مياسطوره

 (.31: 183۵همراه و هميار انسان بوده است )کريمي، 

 

استعاره  نماد وگيرد. بنابراين، فرآيند ارتباط در بافت و زبان نمادين به صورت پنهان و ضمني صورت مي

 تي برای انديشيدن و آفرينش به مخاطبشود، فرصشدن متن و فرآيند تأخير دريافت مخاطب ميکه موجب مبهم

 اشيم،رو ببهرويکرد ابها  و خالقيت و بازآفريني روکه با بيش از آن های آسمانهديههای درسي دهد. در کتابمي

 صراحت و دانستن مواجهيم. با رويکرد
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ت. های تفکر انسان اسويژگيای ديگر از استفاده از نمادها برای بازکردن عناصر عمليات مربوط به يک حوزه در حوزه 

ها آن آموزان جهت بازآفرينيدادن به دانشفرصت بر اين اساس، آموزش معلم بستگي به چگونگي طرح عناصر عمليات و

شود و باب دارد. در اين شرايط است که کار معلم از محدودۀ ياددهي و يادگيری و ارتباط دوجانبۀ مکانيکي خارج مي

م دهد. دو ، معلای را به شاگردان ارائه و توضيح ميمعني که نخست، معلم مطلب آموزشي تازه گشايد؛ به اينسومي مي

کوشد تا شاگردان مطلب تازه را به طور کامل جذب کنند. در مرحلۀ سو ، معلم مطلب جديدی به شاگردان عرضه مي

ني بازآفريني واقعيت بيرون را با تجربۀ درو کوشد تا فضايي را فراهم آورد که شاگردان از طريق بازانديشي وکند و ميمي

 (1۵خود درآميزند... )همان: 

 

شود و جايي برای حيرت و همه چيز به طور باز در اختيار مخاطب قرار داده مي های آسمانهديهدر کتاب 

آماده  يافتماند. ابها  ناشي از نمادپردازی و استعاره، زمينه را برای ايجاد حيرت و پرسش و درپرسش باقي نمي

دهد؛ در حالي که فرآيند يادگيری در کند؛ بلکه آن را استمرار ميکند. روش ابها  فرآيند يادگيری را قطع نميمي

ت. در اغلب شونده اسآور و متوقفگويي، فرآيندی ايستا، ماللروش تعليم مبتني بر صراحت، قطعيت و مستقيم

 رخد.چاند، بعد آموزشي بر بعد تخيلي آن ميها قرار گرفتهين کتابهايي که محمل تعاليم ديني اها و داستانقصه

 . اصل مستندسازی6. 2

د هايي تاريخي هستند، بايشوند؛ چون داستانالسال ( نقل ميهايي که در مورد پيامبران و ائمه )عليهمداستان

ستاني ا استفاده از خيال، فضايي داتواند در داستان بها و مستندات تاريخي باشند. نويسنده ميقولبر اساس نقل

ا از تواند کل يک ماجرا رای داستاني به تصوير بکشد؛ اما نميخلق کند و حواشي يک اتفاق واقعي را به گونه

ای ههای هديهويژه ديني و مذهبي نسبت دهد. در کتابهای تاريخي، بهذهن خود بسازد و به يکي از شخصيت

قل شده السال ( نمناسبت موضوعات مختلف، از زندگي پيامبر و ائمۀ اطهار )عليهم های بسياری بهآسمان، داستان

ر ها به نظها ذکر نشده است. بر همين اساس، بعضي از داستاناست؛ اما در هيچ جای کتاب، منبع اين داستان

 دو  دبستان. های آسمانهديهتر از مادر در کتاب آيند؛ مانند داستان مهربانساختگي مي

 . اصل نیاز به تخصص7. 2

 است واماروز برای هر عقال سليمي پذيرفته است که تخصص، به اندازۀ تعهاد، اماری الز  و ضروری 

دون های آسمان، بهای هديهيابد که به متخصص آن سپرده شده باشد. مؤلفان کتابکاری به موفقيت دست مي

 اما آيا همين مقدار برای انتخاب و گزينش متني آموزشيارتباط با مقولۀ آموزش و کودک نيستند؛ شک اشخاصي بي

ی ابرای کودک کافي است؟ استفاده از هنر برای آموزش، حرکتي هوشمندانه است؛ اما هنر اگرچه ذوقي و سليقه

است، سنگ محک خود را دارد. شکي نيست که اگر گروه تأليف در آموزش و پرورش، در کنار کارشناسان خود، 

شده را )چه در زمينۀ شعر و داستان و چه در زمينۀ ، گروهي از هنرمندان بنا  و صاحب ذوق شناختهدستيبا گشاده
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بحث  مورد هایجست، با نتيجۀ بسيار متفاوتي از مجموعهها سود مينشاند و از دانش، نظر و ذوق آنتصوير( مي

 رو بوديم.     بهرو

 گیری. نتیجه3

ها تغييرات زيادی در مقاطع تحصيلي گذرد. در اين سالپرورش نوين ميونزديک به يک سده از عمر آموزش

ول رغم سير تحاين است که عليچه بديهي است، های گوناگوني تجربه شده است؛ اما آنشکل گرفته و روش

زش موترين منبع برای اطالعات و آچنان به عنوان تنها و مهمهای درسي در ايران همدر منابع آموزشي دنيا، کتاب

ها سيری بسيار نامحسوس دارد. آموزش مسائلي روند و تغيير و تحول محتوا و شکل آنآموزان به کار ميدانش

وپرورش همواره هايي است که آموزشچون اخالقيات و مباني ديني در کنار آموزش علو  مختلف يکي از درس

ن که آموزش و پرورش به اياند. اينعر ارائه شدهها در قالب داستان و شبه آن اهتما  داشته است. بيشتر اين درس

 آورد بزرگي است؛ اما در قد  بعدینگاه دست يافته است که ادبيات به عنوان ابزار آموزشي انتخاب شود، دست

 است که چگونه ادبياتي و برای چه مخاطبي؟ شود اينترين سؤالي که مطرح ميمهم

که نسبت به گذشته در شيوۀ بيان و انتقال مفاهيم ديني و معنوی نمقاطع دبستان با اي های آسمانهديهکتاب 

ت. منشأ ای استغييرات قابل توجهي داشته است؛ اما هنوز به نقطۀ استاندارد دست نيافته و دارای اشکاالت عمده

گردد. وقتي با مخاطب کودک و نوجوان سنجي نادرست برميشناسي و مخاطباصلي اين اشکاالت به مخاطب

به سن مخاطب و نيازهای اساسي او بر مبنای الگوی رشد، مهم به نظر  رو هستيم، قبل از هر چيز توجهبهرو

گيرد. دنيای کودکان دنيايي دائماً متغير است. شناخت، رسد. توليد يک اثر بر مبنای نياز مخاطب صورت ميمي

سب رشد اين عناصر در کودک، دنيايي ادراک، عاطفه و تخيل کودکان مانند جسمشان رو به رشد است و به تنا

های مختلف متفاوت است؛ اما در هر صورت کند. دريافت لذت برای مخاطبشناسد نيز تغيير ميکه او مي

 افتد. احساس اين لذت در مواجهه با هنر اتفاق مي

. بعد تادبيات کودک و نوجوان ايران در نيم قرن اخير تحوالت زياد و چشمگيری را پشت سر گذاشته اس

های پيش را دنبال کرد، سير تحول ادبيات کودک به گرای دههاز دهۀ شصت که ادبيات کودک جريان واقع

دک او مورد توجه خالقان آثار کو يازهایشناخت مخاطب و توجه به ن سمت ادبيات تخيلي، فانتزی تغيير کرد.

ان ترين ارگوپرورش همراهآموزش .افتي يتآثار، اهم يرگذاریو تأث يباييز بيت،و نوجوان قرار گرفت و اد

ايي جدا دور ماند؛ گويي در فضشد؛ اما با شگفتي بسيار از اين تغيير و تحول بهکشور با کودکان محسوب مي

 کشيد.نفس مي

توان ذيل عنوان مقاطع دبستان را مي های آسمانهديههای شناختي و محتوايي کتاباشکاالت عمدۀ روش

گرفتن اصل لذت، اصل تخيل، اصل القاء، اصل ابها ، اصل صل مهم خالصه کرد: ناديدهگرفتن چند اناديده

 گرايي و اصل نياز به تخصص. مستندسازی، اصل نسبي
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  ماليستيبررسي شعرهاي كودك ناصر كشاورز از منظر اصول ميني
  1فراميد وحداني

  2زهرا داوري
  

  چكيده
آيد. ناصر كشاورز از شاعران فعال در عرصة شعر كودك و نوجوان به حساب مي

اي است هاي دنياي كودكان و برداشتي از جامعهشعرهاي كودكانة او بيشتر دربارة واقعيت
جايي كه در ميان شعرهاي كودك ناصر كشاورز كه كودكان با آن مواجه هستند. از آن

هاي كوتاه ادبيات غرب، هاي داستانها با ويژگيخي جنبهاشعاري وجود دارد كه در بر
قابل انطباق هستند، هدف اين پژوهش بررسي ساختار اين شعرها » مالميني«معروف به 

تحليلي است. نتيجة تحليل و تطبيق اين ماليستي به شيوة توصيفيبراساس اصول ميني
ماليستي فاقد انتظار و ميني هايدهد كه اين نوع اشعار مانند داستاناشعار نشان مي

گشايي آخر شعر وجود ندارند؛ بلكه حوادث گوناگون هستند. از اين رو، نيازي به گره
ها موجب شده است تا خواننده منتظر درك مفهوم شعر نماند. ايجاز موجود در آن

دك نويسي و ايجاز در حوزة ادبيات كوهاي كوتاهبنابراين، اين اشعار از مصاديق و نمونه
  آيند.به شمار مي

  
 ماليسم، ناصر كشاورزشعر، شعر كودك، مينيها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

وي شـود.  ناصر كشاورز در شمار شاعران برجسته و تأثيرگذار حوزة شعر كودك و نوجوان محسـوب مـي     
در همان مجلّه  1362آغاز كرد و نخستين شعرش را در سال  هاهچكيهان بشعر كودك را با همكاري در مجلة 

را كه نشان از توانايي و قريحة خـوش او   هامن و مرغابي. كشاورز اولين مجموعة شعر خود با نام كردمنتشر 
ال آثاري را منتشر كرد. كشـاورز امـروزه   هر سبه چاپ رساند. او پس از انتشار اين كتاب  1365در سال  ،بود

 هـا جشنوارهدر ها آثار او آيد و در اغلب سالال در عرصة كودك و نوجوان به حساب ميعدر شمار شاعران ف
 ،اسـت  پـژوهش شـده   دربـارة آن  كمتـر كـه   هـاي برخـي اشـعار كشـاورز    يكي از ويژگياست. شده برگزيده

از  كـودك ناصـر كشـاورز   هاي شعرقبل از بررسي  است. »ماليستيميني«ها با اصول برخورداري و مطابقت آن

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشگاه بجنورد، نويسندة مسؤول مقاله.  -1

            o.vahdanifar@gmail.comايميل:
 فارسي دانشگاه بجنورد. دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات  - 2
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-هاي داسـتان ات غرب و ايران و سپس، ويژگييدر ادب اين گونة ادبيپيشينة  ماليستي، ابتدا بهنظر اصول مينيم

شود؛ اما ت غرب، هنري نو محسوب ميدبياماليسم در اهرچند كه ميني شود.پرداخته مي» مالميني«هاي سبك 
هـاي  است. نمونه شعر و نثر زبان فارسي وجود داشتهادبيات كهن و غني ايران همواره گرايش به ايجاز در در 

  .توان يافت كه از بسياري جهات با اين گونة ادبي قابل انطباق باشدفراواني از آثار ادبي زبان فارسي را مي
هـاي هنـري   تـأثير خـود را در بيشـتر گونـه    گردد كه ميالدي برمي 0619 ةبه ده» 1ماليسمميني«آغاز جنبش    

ا شـكل ويـژه و   مـ سينما، ادبيات نمايشي و حتي هنرهاي تجسـمي گذاشـت؛ ا   از جمله در: موسيقي، ؛مختلف
 داستان كوتاه درآمـد. در واقـع، هنـر داسـتان كوتـاه      يفرد خود را در ادبيات داستاني يافت و به نوعمنحصربه

ماليسـم ماننـد   ات مينـي يصد ساله، جاي خود را باز كرد. هنر و ادبكيكوتاه هاي در ادامة داستان ،ماليسمميني
هـايي اسـت كـه    ماليسـم يكـي از سـبك   هاي اجتماعي ديگر، جدا از شرايط اجتماعي نيست. مينيپديده ةهم

بخشي از تاريخ را ساخته است. اين سـبك در ابتـدا از   » كم هم زياد است«حاصل هنر مدرن است و با شعار 
: 1391ميالدي درآمريكا به رشد، تكامـل و اوج خـود رسـيد (وفـايي،      1965ا آغاز شد و سپس، در سال اروپ
آمريكايي در تكوين ) 1899-1961( 3و ارنست همينگوي) 1860-1904(2). برخي از آثار آنتوان چخوف103

كـه   كـرد له توجـه  أ). بايـد بـه ايـن مسـ    35: 1378زينـي،  اسـت (ج  اليستي بسيار مؤثّر بودهمهاي مينيداستان
  هـاي ادبـي مطـرح،    ك جريان و نهضت ادبي شباهت دارد كه تحت تأثير سـاير جريـان  يبيشتر به  ماليسمميني
 هـاي كوتـاهي كـه از ايـن    اند. داسـتان ال بودهفعهاي ادبي شمال قارة آمريكا بسيار در اين ميان نهضت ويژهبه

مستقيم طرح كردن بودن، غيربينانه: ايجاز، رئاليست و واقعيهاداراي ويژگي ،اند؛ به طور كليمنطقه خلق شده
اختصـار، روح  «نـد از:  اعبـارت  ؛هـا ماليستگرايي هستند. شعارهاي اصلي مينيبرانگيزي و برونمسائل، حس

در ». از اضافات پرهيـز كنيـد  «مارك تواين معتقد بود: ». سكوت طال است«، »اصلي قوة تعقل و استعداد است
ها و حوادث وجود ندارد. در پديده دست، فرصت و امكان زيادي براي توصيف تمامي آثاري از اينمجموعة 

ا مـ شـود؛ ا مـي  ها وجوه تمايز ديدهشباهت دارد. گاه ميان كالم آن ها بسيار به همماليستميني مجموع، ديدگاه
كـه ظـاهراً بـراي رفـع      رضروريبراي دوري جستن از شرح نكات غي«القول هستند كه ك اصل متفقيهمه بر 

برجسـتة سـبك    از ميان نويسـندگان  ). 60: 1382نژاد، (پارسي» كرداحتياجات غيرضروري است، بايد تالش 
دبـي   ،8، سـوزان مينـوت  7ميسـون  ، بـابي آن 6، آن بيتـي 5، فردريك بـارتلم 4توان به: ريموند كارورمال ميميني

                                                            
1 Minimalism 
2 Anton Tchekhov 
3 Ernest Hermingway 
4 Raymond carver 
5 Frederick Barthelme 
6 Ann Beathe 
7Bobbie Ann Mason  
8 Susan Minot 
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، اشاره كـرد كـه در عرصـة    5و جيمز رابينسون 4، ولفگانگ بورشرت3نرابينسو ، مري2، توبياس وولف1اورتون
). در 59: 1382نـژاد،  برخوردار هسـتند (پارسـي   ياند و از اعتبار و ارزش خاصماليستي درخشيدهميني اتيادب

هسـتند. بسـياري از    آمريكـايي از نـوع كوتـاهش    جديـد نويسـي  داسـتان  باعث و باني جريـان  هاحقيقت، آن
و آلبرتـو   8نـاگي  -، ليزلـو مـولي  7، هنري گـادير 6والتر گروپيوس :چونهاي برجستة ادبي جهان، همتيشخص

ط روبـرت  سـ معتقـد هسـتند؛ ايـن عبـارت ارزشـمند، نخسـتين بـار تو       » هرچه كمتر بهتر«ل به اص9گياكومتي
 هـا گرفـت. آن  م قـرار ماليسميني ه پيروان مكتبجاين عبارت، بسيار مورد تو . از آن پسشدمطرح  10بروئينگ

د كننـ ه تأكيـد مـي  ألبر اين مس هاست. از سوي ديگر، آنرو شيوه و روش ادنباله ،و قالب بر اين باورند كه فرم
 تحتي اگر اين خس ،ها استفاده كندت داشته باشد و از حداقل واژهسها خدر استفاده از واژه بايد كه نويسنده
بـراي هنرمنـد    ،تكامل، دقـت و اعتبـار شـود. بـا ايـن حـال       چون ؛رزشمندرفتن برخي مضامين اباعث ازميان
توانـد  خود مـي  وةاي است. او با قدرت و توانايي بالقكار ساده افتن به تمامي اهدافيمال، دستبرجستة ميني

  ابد.يدركمال ايجاز به مقاصدش دست 
شـدة داسـتان كوتـاه اسـت.     ونة ادبي، كوتـاه هاي نو روايت داستاني است. اين گماليسم يكي از شكلميني     
است (سليماني،  ناميده شده» گرايياقلدح«) و 9 :1377(ميرصادقي، » خُردگرايي«ماليسم در زبان فارسي ميني

اسـت؛ زيـرا در    ايجاز در شعر و نثر وجود داشـته  ). در ادبيات كهن و غني ايران همواره گرايش به88: 1372
دوبيتـي و ربـاعي نيـز     هاي كوتـاهي ماننـد:  قالب، هاي بلندي نظير: قصيده و مثنويبشعر فارسي در كنار قال

-ي مناسب براي بيان تجربيـات لحظـه  لايجاز مناسب هستند و به همين دليل، مح داراياست كه  وجود داشته

مثـال و  هـا، ا د. گرايش به ايجاز عالوه بر شعر فارسي در حكايات صوفيان، لطيفهنروهاي شاعران به شمار مي
ماليسـتي  هـاي مينـي  از بسـياري جهـات بـا داسـتان     هااز آن شود كه برخيحكم و جمالت قصار نيز ديده مي

نويسـد:  ماليسم مـي گوهرين، يكي از نويسندگان ايراني، دربارة ميني). 384: 1389نژاد، دارند (صادقيمطابقت 
آن با داسـتان   يگر تفاوت كلبودن، بيانسيار كوتاهمال داستاني بسيار كوتاه است و اين تأكيد بر بداستان ميني«

(گوهرين، » هاي موجود در اثر استماجرا و مكالمه نبيا ةكوتاه معمولي از حيث ساخت، تكنيك، زبان و شيو
ها را با دهد و آنادب فارسي تعميم مي ةهاي كوتاه در پيشينهصماليسم را به حكايات و قوي ميني ).9: 1389

                                                            
1 Debi Orton 
2 Tobias Wolff 
3 Mary Robison 
4 Wolfgang Borchet 
5 James Robison 
6 Walter Gropius 
7 Henri Guadier 
8 Laszlo Mooly-Nagy 
9 Alberto Giacometti 
10 Robert Browing 
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دانـد. از  مال ميماليستي دوران خلق آن اثر، داستان مينيهاي مينياي سبكي و ساختاري داستانهحفظ ويژگي
در ادبيـات مغـرب زمـين     1مال به صورت يك ژانرت داستان مينيياين رهگذر، به پرسش ديگري در باب اهم

اسـتان اسـت. وي كـاربرد    مورد در دهاي بياظيفها بر ايجاز و حذف لماليستپردازد. تأكيد و اصرار مينيمي
را در روزگـاران گذشـته بـه دليـل سـاختار       شـاهنامه و  رسـمك عيـا  ، نامـه داراب چون:هاي بلندي همداستان

  در كنـار همـين آثـار حجـيم،     «نويسـد:  ا ميما ؛است تمياه داراياجتماعي و زندگي مردم از جوانب زيادي 
  ايجـاز را كشـف كـرده و بـر ايـن سـبك اصـرار         نويسـي و اند نويسندگان و شاعراني كه ضرورت كوتاهبوده

، المحجـوب كشـف  هـاي موجـود در  و قصـه  الحكايات عوفيجوامع، گلستاناند؛ حكايات سعدي در ورزيده
ايـن   .هسـتند  بررسـي هايِ كوتاه كهن زبان فارسي در اين مقوله قابـل  و ديگر داستان االولياتذكره، نامهقابوس

كارگيري صنعت ايجاز در كـالم  اي چشمگير با بهبه گونه ،استاني هستندحكايات در حالي كه واجد ساخت د
ماليستي هاي ميني). عالوه بر وجود نشانه1(همان: » اندخود بوده ةمال دورهاي مينيداستان يو روايت، به نوع

ايـران نيـز شـاهد     ماليستي در اروپا و آمريكا، درهاي مينيزمان با پيدايش داستاندر آثار كهن زبان فارسي، هم
، نخسـتين  در خانه اگر كس اسـت  نويسي ايران، كتابداستاني هستيم. در تاريخ مدرن داستان ةانتشار اين گون

روشني در آن يافت. اين كتاب در مجموع، شـامل  ماليستي را بهتوان تمايالت مينيآيد كه مياثري به شمار مي
در سـال  پور و عبدالحسـين نيـري   ه توسط فريدون هدايتكوتاه است ك داستان بسيار 10صفحه و داراي  26

هـاي آغـازين   نويسي در ميان نويسـندگان نسـل  ). كوتاه7: 1378است (جزيني، وشته شده خورشيدي ن 1339
و بـه   هاي اخير اين گرايش نمود بيشتري داشـته ا در دههمشود؛ انويسي مدرن در ايران نيز مشاهده ميداستان

تـوان  ماليستي) را مياست. پيدايش اين گونة جديد از داستان كوتاه (داستان مينييافته ماليسم سوقسمت ميني
ميان اشعار ناصـر  هاي موجود در برخي از شعر در ادبيات داستاني به شمار آورد.» رئاليسم«ي دوبارة لنمود تج
ست ت كودك و نوجوان اايمعاصر در حوزة ادبهاي آثار ايراني كه مورد بحث ما است؛ يكي از نمونه كشاورز

ادبـي   دورةماليسـم در  هـايي از مينـي  هـا را نمونـه  توان آنانطباق دارد و مي» ماليستيميني«كه با اصول سبك 
  . ايران به حساب آوردمعاصر 

  ماليستيهاي مينيهاي داستانويژگي. 2
گشايي، با داشتن ايجاز بسيار رهماليستي با وجود نداشتن ساختار دراماتيك، كشمكش و گهاي مينيداستان     

جـويي سرسـختانه در   ) و صرفه8: 1371(جكسن، » عني ديدنينوشتن « با تأكيد بر عبارت: و و زبان تصويري
ها صات، ويژگيخداراي مش، )40: 1375(بارت،  -است» 2هنري باهاوس«كه در اصل همان شعار مكتب - اثر

                                                            
1 Genre 
2 Bauhaus 
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هـايي بـراي آن بـازگو كـرد كـه      يك نوع ادبي برشمرد و ويژگي توان آن را به عنوانهايي است كه ميو نكته
  ند از:اعبارت

داسـتان، فرصـت    ددارند؛ زيرا كوتـاهي بـيش از حـ    مال طرحي بسيار سادههاي مينيطرح ساده: داستان -١
 گيرد. هرگونه پيچيدگي را از طرح داستان مي

ز روي يك حادثـة اصـلي اسـت كـه عمومـاً رويـداد       ها، طرح چندان پيچيده و تودرتو نيست. تمركدر اين نوع داستان
دهـد  اي رخ نميرسد حادثهشود كه به نظر ميها، طرح چنان ساده ميآيد. در بعضي داستانشگرف هم به حساب نمي

  ).4: 1385طرحي تعبير كرد (جزيني، ه عدم پيچيدگي طرح را نبايد به بيتكه الب
شـود.  است و پيچيدگي به هيچ نحو در ايـن سـبك مشـاهده نمـي    ماليسم اصوالً سادگي از اركان اصلي ميني 
از نظـر سـاخت،    1گر تفاوت كلي آن بـا داسـتان كوتـاه   مال، بياناستان مينيد دبودن بيش از حتأكيد بر كوتاه«

 ).    18: 1377(گوهرين، » گوهاي موجود در اثر استويك، زبان، شيوة بيان ماجرا و گفتتكن

هـاي  شود؛ زيـرا داسـتان  مال محسوب ميهاي اصلي مينيز بيش از حد از ويژگيايجاز بيش از حد: ايجا -٢
بايـد از   ،. هر واژه كه حذف آن خللي بـه مـتن وارد نكنـد   شودمال بايد از هرگونه حشو و زوايد پيراسته ميني

است  غيره ي وتراششي، موسيقي، پيكرقامالسيم برگرفته از هنرهايي نظير: نمتن داستان كنار گذاشته شود. ميني
معتقدنـد و گـرايش بـه    » 2كم، زياد است«به شعار  هاآنها تأكيد بر ايجاز است؛ زيرا كه شعار مشترك همة آن

پرهيزنـد  دي بجـ  قل واژگان استفاده كنند و از حشو و زوايد به طوراشود از حدايجاز بيش از حد موجب مي
 ).32: 1385(پارسا، 

زمـان و مكـان    تحد با محـدودي مال به دليل كوتاهي بيش از مينيهاي زمان و مكان: داستان تمحدودي -٣
فـاق  تمال در زماني كمتر از يك روز، چند ساعت و گاهي چند لحظه اهاي مينياغلب داستان«رو هستند. بهرو
ها ثابت و گذشت زمان بسيار كم است. تغييرات مكـاني هـم   زيرا زمينة داستان ؛)37: 1378(جزيني، » افتدمي
ت كوتاه و برشـي از زنـدگي بـراي    يدهد. به همين دليل، اغلب يك موقعندرت رخ مير ناچيز است و بهبسيا
اصـالً نيـازي بـه    «گويد: دربارة داستان كوتاه مي 3يان ريد). 4: 1385شود (جزيني، داستاني انتخاب ميت رواي

ت موجود را نشان يد و تنها يك وضعممكن است اصالً آغاز و پاياني نداشته باش ،اي كامل نداردداشتن انگاره
هاي كوتاه در يك وسـعت زمـاني و مكـاني    ). بسياري از داستان84: 1376(ريد، » دهد و نه توالي رخدادها را

 .گونه نيستماليستي اينهاي مينيا در داستانمپردازند؛ ابه بازگويي حوادث مي

ماليسـتي در  هـاي مينـي  داسـتان  بسيار كوتاه است. اغلبرويداد و حوادث  داستان، زمان تبه دليل كوتاهي حجم رواي
ـ فاق ميتزماني كمتر از يك روز، چند ساعت و گاهي چند لحظه ا هـا ثابـت و گذشـت زمـان     داسـتان  ةافتد. چون زمين

                                                            
1 Short Story 
2 Less is More 
3 Ian Reid 
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ت كوچـك و  يدهد؛ به همين دليل، اغلب يك موقعندرت رخ ميو به است بسياركم است. تغيير مكاني هم بسيار ناچيز
  ).37: 1378(جزيني،  شودزندگي براي روايت داستاني انتخاب مي از يبرش

آورد كـه  ماليسـتي در خواننـده ايـن احسـاس را پديـد مـي      هاي مينـي همين كوتاهي زمان و مكان در داستان 
دهند و براي تشديد اين حالت، نويسنده از بيان روايت به زمـان حـال اسـتفاده    حوادث، پيش روي او رخ مي

  كند. مي
مال به دليل كوتاهي بيش از حد، فاقد تعدد شخصيت داستان هستند. كانون هاي مينيها: داستانتيصشخ -۴

كـردن  ت واحد يا يك واقعة خاص است. نويسنده به جاي دنباليماليستي يك شخصهاي مينيطرح در داستان
ان مناسـب بـراي   گذارد و اين همان زمـ ل شخصيت، يك لحظة خاص از زندگي او را به نمايش ميوسير تح

ماليسـتي، اغلـب   هـاي مينـي  هـاي سـاختاري، نويسـندگان داسـتان    ويژگي ،عالوه بر اين ؛ل استوتغيير و تح
 هـايي تنهـا،  ي در برخـي مـوارد انسـان   و حتگزينند هايشان را از ميان مردم عادي بر ميهاي داستانتيشخص
وجود حادثه و كشش در داستان  ند (همان).ابيها حضور هميشگي ميخورده و مأيوس، در جهان آثار آنزخم

آيد كـه  كشد. حادثه در داستان هنگامي پديد ميافزايد و خواننده را تا انتها به دنبال خود ميبر جذابيت آن مي
گيـرد و در  خورد و درگيري نيروهاي خير و شـر (خـوب و بـد) شـكل مـي     ها برهم ميشخصيتولية تعادل ا
اي بـه درگيـري و   هـا عالقـه  تيماليستي شخصـ هاي مينياما در داستان؛ شودميكي بر ديگري پيروز ينهايت، 

ت واحـد يـا يـك    يماليستي يك شخصهاي مينيكانون طرح در داستان«نمايش خوب و بد بودن ندارند؛ زيرا 
را بـه   خاص از زنـدگي او  ة، يك لحظتل شخصيوكردن سير تحخاص است و نويسنده به جاي دنبال ةواقع

گـر رويـدادها و   ماليسـت تنهـا روايـت   مينـي   ةين ترتيب، نويسنده ا). ب37: 1378(جزيني، » گذاردنمايش مي
 ةكند. حتي به خود اجـاز پديدآمده، قضاوت نمي يها و حوادث احتمالآن ةشود و هرگز دربارها ميشخصيت

خواننـده اسـت و    ةهـد ها به عتيشخص ةدهد. قضاوت و اظهار نظر در بارها را نيز نميتبيان دروني شخصي
 كشد.ها را به تصوير مينويسنده فقط صحنه

ت فضاي داستان فرصت استفاده از يمال، كوتاهي بيش از حد و محدودهاي مينيسادگي زبان: در داستان -۵
 ها بسيار ساده و متناسب باكاررفته در اين داستانگيرد. به همين دليل، زبان بههاي ادبي را از نويسنده ميآرايه
اظي نيسـت؛  فـ ها، زبان بـراي ل معتقد است كه در اين نوع داستان» جان برين«گرايي موجود در آن است. واقع

-كار داستان يعني ديدن و ؛سازي است تا خواننده حوادث را پيش رو ببيند. نوشتناي براي تصويربلكه وسيله

آاليـش اسـت و در آن هـر    ي سـاده و بـي  ماليستي زبانكردن اين حوادث است. زبان داستان مينيمسپرداز، مج
هـا هـر قيـد يـا     كند. به همين دليل، در روايت اين گونه داستانلفظي تنها بر معناي حقيقي خودش داللت مي

كوشـد زبـان   ماليسم مي). در واقع، ميني4: 1385صفتي كه داللت بيروني ندارد؛ زايد و اضافي است (جزيني، 
-داستان). 6: 1381االسالم، شود) را حذف كند (امينفسير خواننده از آثار ميضروري اثر (زباني كه مانع تغير
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درونـي   تكشـد و در داسـتان بـه حـاال    از زندگي را به تصـوير مـي   ايلحظهنگري، ماليستي با جزءهاي ميني
يـك شـاخه گـل و يـا      دادنتوانـد هديـه  ماليسـتي مـي  بنـابراين، داسـتان مينـي    .شودها پرداخته نميتيشخص
ماليسـتي از بيـان   هاي مينـي شود تا داستانشستن يك زن درون حياط منزل باشد. همين عوامل سبب ميلباس

ي . حتـ توان چيزي را در داستان نشانه و نماد چيزي ديگر يافـت سختي ميدور باشد و به» رمزي«و » نمادين«
 1ويسندگاني نظير: ماكسـيم گـوركي  هاي نگونه كه در داستانطرح و بيان مسايل سياسي، اعتقادي و فلسفي آن

امـا بـه هـر حـال، بـا تمـامي        ؛شاهد هستيم، وجود نـدارد  )1905-9801(  2و ژان پل سارتر) 1868- 1936(
» انسـان، مـرگ، عشـق و تنهـايي اسـت     كلـي  هـاي  ماليستي اغلب دغدغههاي مينيداستان ةمايدرون«اوصاف 

 ).39: 1378(جزيني، 

شـوند؛ زيـرا بـه دليـل     گرايي) محسوب مـي هاي رئاليستي (واقعمال، داستانهاي مينيگرايي: داستانواقع -۶
گرايـي رمانتيسـم   بنابراين، تخيل .پردازي وجود نداردگونه مجالي براي خيالداستان، هيچ كوتاهي بيش از حد

 ).33: 1385ها جايي ندارد (پارسا، در اين داستان

اب اسـت.  ذج» ةمايدرون«ها داشتن اي اين نوع داستانهاب: يكي از ويژگيذماية جبرخورداري از درون -٧
اي جـذاب بـراي گفـتن    هصـ تي، حتماً بايد قنهاي سها به دليل نداشتن برخي از عناصر داستانگونه داستاناين

است كه ذهن خواننده را براي شنيدن  ههاي جذاب، روايت يا ماجراي جالب توجداشته باشند. منظور از قصه
ا مـ ا ؛كه مواد كم اسـت منفجره است. با وجود اين ةمالسيتي مثل مادهاي مينيه در داستانصق«كند. تحريك مي

 ).4: 1378(جزيني، » كندگيرد، انفجاري بزرگ ايجاد مياي دربسته و كوچك قرار ميچون در محفظه

سـتان  عناصر دا ةهمشود كه برجستگي برخي از عناصر داستان: گرايش بيش از حد به ايجاز موجب مي -٨
گـو،  و، عناصـري چـون: گفـت   دشـو يما موجب هدر كمترين شكل ممكن به كارگرفته شوند و همين ويژگي

العـات  طتلخيص و روايت، بيشترين كاربرد را داشته باشند؛ زيرا اين سه عنصر، سـرعت بيشـتري در انتقـال ا   
 ).387: 1389نژاد، گيرند (صادقيداستاني بر عهده مي

، تلخـيص و  3گووكنند، گفتها تأكيد مييشان برآنهاها در داستانماليستستاني كه مينياز ديگر عناصر دا     
(جزينـي،  » گيرنـد انتقال اطالعات داستاني را بر عهده مي دادن به اين سه عنصر، سرعت بيشتر«روايت است. 

تـرين بيـان را داشـته    ا كوتاهبرند تبهره مي» گووگفت«داستان از  تبراي بيان روايها ماليست). ميني39: 1378
-مي«گويد: اش ميماليستيهاي كوتاه مينيدر داستان »گووگفت« ة) دربار3919-8819( 4باشند. ريموند كارور

ل و اشيا معمولي نوشـت و قـدرتي عظـيم و    ئدقيق دربارة مسا اما ؛معموليك داستان كوتاه به زباني يتوان در 

                                                            
1 Maximovitch Gorki 
2 Jean Paul Sartre 
3 Dialogue 
4 Raymond Carver 
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ك يـ توان داد. مي -ك زنيگوشوارة  پنجره، چنگال، سنگ، ةصندلي، پردبه  -انگيز به اين چيزها حتي حيرت
» نابـاكوف «عني به قـول  ي ؛آزار را نوشت و كاري كرد كه پشت خواننده بلرزدگويي به ظاهر بيوخط از گفت

گـو  وگفـت  ديگريكهاي داستاني هنگامي كه با شخصيت ).28: 1379(كارور، » ا ايجاد كردت هنري رذمنبع ل
تواند از اي دقيق ميدهند و شنوندههاي خود بروز ميات خويش را از خالل گفتهيصفات و خصوص« ،ندكنمي

، (بـاتي  »آشـنا شـود   هـا آن اتيايشان را بشناسد و بـا خصوصـ   ،رانندهايي كه بر زبان ميها و جملهميان كلمه
ت در خواننده اسـت و نويسـنده   اقعيوداستان كوتاه ايجاد پندار  ةاز طرفي، بخشي از كار نويسند .)108:1991

بايد موجباتي را پديد آورد تا داستان چنان نشان داده شود كه گويي زندگي مردم حقيقي است و براي ايجـاد  
(همـان:   جزئـي از زنـدگي اسـت     گـو وكه گفت خود زندگي بدهد ناين پندار، ناگزير بايد به اشخاص داستا

330.(   
  
  ناصر كشاورز در شعرهاي كودكماليستي هاي مينيويژگي .3

 . ايـن خاستگاه ايجاز و فشردگي هستند هابه اقتضاي قالب ادبي آن كودكانة ناصر كشاورز برخي از اشعار     
هسـتند. بـراي تبيـين بيشـتر ايـن مطلـب و       » ماليستيميني«هاي از بسياري جهات قابل انطباق با داستان اشعار
هـاي  بـا ويژگـي   اين شـعرها ايجاز و فشردگي، به بررسي وجوه اشتراك در عرصة  كشاورزدادن توانايي نشان

  شود: ماليستي پرداخته ميهاي مينيداستان
  اعـالي خـود ديـده     ددر حـ  برخي از شـعرهاي كـودك كشـاورز   در » ايجاز«ايجاز بيش از حد: ويژگي  -١
. عنـي خللـي ايجـاد نكنـد    اي را حذف كرد كـه در م توان واژهها نميبه طوري كه در هيچ يك از آن ؛شودمي

آينـد.  ماليسـتي بـه شـمار مـي    هايي بارز از مصاديق ايـن ويژگـي مينـي   نمونه اين نوع اشعار كشاورزبنابراين، 
 : هستنداز ايجاز  ايزير، نمونه هايشعر

لي خـا خواد / بگيم بخنديم؟ / بـراي هـم بـاز /    اتل متل كفش / كفشاتو پا كن / بيا تو كوچه / منو صدا كن / دلت نمي
  ).12: 1391كشاورز، قد نشو لوس / من آشتي هستم / بيا اين هم بوس (ببنديم؟ / بسه ديگه قهر / اين

  چرخيـد / انگـار بـرام    مـي  يش رو با دست / گرفتم و كشـيدم / قرقـره هـ   نخ ردويدم و دويدم / به قرقره رسيدم / س
ي نخهاش تموم شد / يه قرقره حروم شد (كشـاورز،  پيچيد / وقتهاش دراز بود / به دست و پام ميرقصيد / ولي نخمي

1390 :9.( 

يـا طـرح سـاده و عـادي      5داشـتن پيرنـگ   كودكانة كشاورز برخي اشعارترين ويژگي سادگي طرح: مهم -٢
 اشـعار ايـن   كند؛ زيرا كوتـاهي بـيش از حـد   صدق مي بيشتر اشعار كشاورزاست. اين ويژگي در (سرراست) 

بـه يـك موضـوع     يـك از ايـن اشـعار   گيرد. از طرفي نيز در هر ميشعر ح فرصت هرگونه پيچيدگي را از طر

                                                            
5 Plot 
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زير به عنوان  شعردو ماليستي پيچيده نيستند. هاي مينيهمانند داستان شعرهابنابراين، اين  .است پرداخته شده
 :دشوميشاهد مثال ذكر 

با متر مامان / ديدم شده سي / اندازة آن / اش را / امروز كندم/ اندازه كردم / رشدش زياد است / موي بلندم / يك دانه
از شش شب پيش / يك سانت ديگر / بر روي اين متر / رفته جلوتر / ده سال ديگر / بايد حدوداً / شش متـر باشـد /   

  ).13: 1384! (كشاورز، موي سر من
ت / صـبح تـا حـاال نكـرده     قـ ا دكنه بدويدم و دويدم / تا به بابام رسيدم / ديدم توي اداره / نشسته گرم كاره / كار مي

چـه  « شـه / گفـتم:  هاش كم مياستراحت / زود بغلش پريدم / صورت شو بوسيدم / با چند تا بوس هميشه / خستگي
  ).23: 1390خوبي شما / كارت تموم شد بيا زود پيش ما (كشاورز، 

كوتـاه از   ، زمان اغلـب تنهـا يـك لحظـة    برخي از شعرهاي كودك كشاورزت زمان و مكان: در يمحدود -٣
رود. مكان نيـز در برخـي از   اي كه در بيشتر موارد، از زمان يك پرسش و پاسخ فراتر نميزندگي است. لحظه

محدود  لحظة كوتاهيك د زير، زمان در ح شعردو ع است. به عنوان مثال، در وها نامعلوم و فاقد هرگونه تنآن
 : شده و مكان نيز نامعلوم است

هايي رو بدن داشت / وقتـي كـه بـازي    طناب رسيدم / طناب من دهن داشت / خال دويدم و دويدم / به يك«
كرد / صداي فيش و فيش داشت / دندون تيز و نيش داشت / طناب نبود يه مار بود / چاره چي بود؟ فرار مي
 ).10: 1390(كشاورز،  »بود!

فته / لطفاً سراغ مـن نياييـد / امـروز مـن پـول      ا شما تا چند همدانم كجاييد / اها! / من خوب ميها! اي پفكاي بستني
هايم / كـاري  كنم باز / بايد كه با اين پولمن قلكم را موقعي كه / شد كامالً پر ميانداز / خودم را / در قلكم كردم پس
 ).8: 1390(كشاورز،  خواهم بگيرم / هديه كنم آن را به باباكنم بسيار زيبا / يك خانه مي

زيرا شـعر كـودك او    ؛مال، واقعي هستندهاي مينيمانند داستان اشعار كودكانة كشاورزاغلب گرايي: واقع -۴
اي است كه كودك بـا  زند و نوعي برداشت از جامعههاي اجتماعي و خانوادگي دور ميتيبيشتر بر گرد واقع«

-زي باقي نمـي پردااغلب فرصت را براي خيال اشعاركوتاهي اين ). 188: 1381(پوروهاب، » آن سروكار دارد

هـا برشـي از يـك لحظـة     شود؛ زيرا تمامي آنمي بيشتر شعرهاي كودكانة كشاورز ديدهگذارد. اين ويژگي در 
پـردازي و همچنـين، بـدون    بدون زوايد، حشو و خيـال كودكانه است كه واقعي از يك جريان واقعي زندگي 

 ، گواه اين موضوع هستند:زير مثال شاهددو . استبيان شدهي و صور خيال هاي ادبكارگرفتن آرايهبه

بازي من بود / او مثل من داد / دندان لق انگار / همتكان مي افتاد / انگشت من گاهي / آن راا نميمدندان من لق بود / ا
كـه او  شد برد / تا ايـن ت نميذشد خورد / از خوردن چيزي / لبيزار / از چيز خوردن بود / با آن غذاها را / كامل نمي

  ).18: 1385(كشاورز،  دفعه شد كنده / ديدم در آيينه / غش كردم از خندهمروز / يكا
هـا بـا نظـم و    ه دارد، مادر آن را / با تمام زور خود بسـت / قطـره  كچشير آب ظرفشويي / ظهر تا حاال خراب است / 

-هـا را مـي  ه تا در دقيقـه / قطـره  چكند از لولة شير / روي يك ظرف نشُسته / نه، دقيقاً روي كفگير / نوزدترتيب / مي
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شود ليوان پر از آب ها مانند باران / ميچكند از ابرِ واشر / قطرهگذارم / ميها ميشمارم / بعد يك ليوان خالي / زير آن
  ).5: 1381(كشاورز،  دهم آن را به گلدان/ مي

ان ديگـر ايـن حـوزه در ايـن     يك وجه تمايز شعرهاي كودكانة ناصر كشاورز نسبت به شـاعر  ،يلبه طور ك   
ي و طبيعـي، شـعر او را   دات ماييتأكيد او بر جز«ات توجه دارد كه همين يياست كه وي در شعر بيشتر به جز

 ).188: 1381پوروهاب، » (دهدگرا نشان ميبيش از پيش واقع

دارد كه بايد  ا نظامي كودكانهام ؛ساالن، داراي نظامي استشعر كودك نيز مانند شعر بزرگ« سادگي زبان: -۵
ها، ). يكي از اين نظام129: 1393(دري،  »سامان يابند ديگريكشان در كنار عناصر آن به اقتضاي نياز كودكانه

زبـان  زيـرا   ؛اسـت خوبي از عهدة آن برآمـده اش بهزبان مخصوص كودكانه است كه كشاورز در اشعار كودك
ها هر لفظي تنها بر معناي حقيقي خودش است و در آنآاليش زباني ساده و بي شعرهاي كودك كشاورزبيشتر 

سازي است تا خواننده، حوادث را در پـيش  اي براي تصويروسيله شعرهاكند. در واقع، زبان در اين داللت مي
هـا  كـه فهـم آن  است تا ايني نمادين و مجازي استفاده نكردههااز واژه اشاشعار كودكانهدر  كشاورزرو ببيند. 

 است: دعازير گواه اين ا هايهنمون دشوار باشد. دكانكوبراي 

گرده / درخت و سبزه و گل / دور و بـرش  ها / دنبالشون ميكنه به رنگكدو تو پاركه/ يه فكر تازه كرده / فكر ميكله 
نـگ زرده /  بينه / يه عالمـه آبيـه / خورشـيد بـه ر    ها داده / تو آسمون ميخدا به اونبينه چه رنگي / زياده / خواب مي
 ).14 - 15: 1387(كشاورز،  موهاش هم آفتابيه

تـر اسـت   قفـ تر باشد، در برقراري ارتبـاط بـا مخاطبـانش مو   شعر كودك به منطق نثر نزديكزبان قدر ههر چ
نمونة بـارزي  هم شعر زير  اين ويژگي در اغلب اشعار كودكانة كشاورز مشهود است. ).185: 1381(طهوري، 

  نه است:از زبان سادة كودكا
جـز يـه سوسـك    / بهقلك كم رسيدم / زدم اونو شكستم / تا پول بياد به دستم / هيچي نبود تو لدويدم و دويدم / به ق

كوچك / سوسكه بگم چه كار كرد؟ / ترسيد و زود فرار كرد / خونة اون خراب شد / دلم براش كباب شد / دويـدم و  
 ).6: 1390 رز،خريدم (كشاو نوك دويدم / رفتم براي سوسكه / قل

براي جبـران كمبودهـاي ناشـي از نبـودن برخـي از       شعرهايشدر  كشاورزاب: ذماية جدروناستفاده از  -۶
زيرا وي به سبب سابقه و تجربة زيادي كـه در   ؛استماية جذاب استفاده كردهاز درونها آن ، دررواييعناصر 

انـد، بـا زاويـة    يگر دربارة آن اشعار سرودهكند به موضوعات تكراري كه شاعران دتالش مي، شعر كودك دارد
رو بار با موضـوعي نـو روبـه   كند براي نخستيناي كه خوانندة شعر او گمان ميبه گونه ؛نگاه كندديد متفاوتي 

 شود:زير مشاهده مي اشعاراين ويژگي در است. 

سـت / خيلـي   سـرش چراغـي   ماست / بر روي آن قطاري / مانند مـار بوآسـت / روي  خانة آهن / نزديك راه يك خط
رود بـه  او مـي بينمش از آن دور / اين مار گنده، خورده / يك عالمـه مسـافر /   بامم / مي االن كه رويبزرگ و پرنور / 



 .    1027      ...كارنامة ماليستيبررسي شعرهاي كودك ناصر كشاورز از منظر اصول ميني

  ١٠٢٧ 
 

هـايش / او  لرزد از صدايش / يك بچه قد من هست / در پشت شيشـه ما / مي ةخان ديوارگردش / با اين همه مسافر / 
  ).2: 1381كشاورز، حالت / جاي تو بودم اي كاش (بهباباش / اي بچه! خوش يايستاده خوشحال / پهلوي پا

  :است هشد ركمتذرا » بودن وسايل برقي براي كودكانخطرناك«مضمون  شعر زيردر كشاورز  
 آي من و تو بازي؟ / اتو دمش رو تاب داد / با نـاز بـه  دويدم و دويدم / به يك اتو رسيدم / گفتم: چه دم درازي! / مي

كـنم  بازي با من / تنم هميشه داغه / يه چشم دارم چراغه /پيف ميمن جواب داد: / خطر داره بازي با من / نشو تو هم
  ).34 - 33: 1390كشاورز، سوزي (كنم / اگر به من يه روزي / دست بزني ميمي فكنم / پيرهنتو صاپاف مي

ي فراوانـي چنـين   تـ اي كـه ح بـه گونـه   هسـتند؛ مضامين و موضوعات نو  داراياشعار كشاورز  ،در مجموع   
غني و شاعرانه بـه   ساو با ح«زيرا ؛ توان يافتنمي مضامين را در اشعار ساير شاعران حوزة كودك و نوجوان

ي اسـت و همـين   سهايي حهاي كشاورز از جهان، پيش از هر چيز، دريافتنگرد و اصوالً دريافتها ميپديده
اين به در شعر زير كشاورز  ).179: 1381زاده، (رجب» كنددر شعر او كمك ميامر به برجستگي عنصر عاطفه 

داشتن والدين هجتو ،ترها و از همه مهمداشتن وسايلناچيز براي كودكان، تميزنگه ياشياداشتن تينكات: اهم
  رسد پيام و مضمون جالبي دارد:است كه به نظر مي اشاره كرده به دنياي كودكان
ام / بـا  اش را شستهاي پهلوي هم / هر دانهام / در جعبهكنم / اين چيزها را چيدهلبي / در كوچه پيدا ميمن چيزهاي جا

دارد هر كدام / در زندگي با صـاحبش /   هيك قصهاي گرد و ريز / تميز / از دانة تسبيح هست / تا دكمه نآب و صابو
ايـن   :ايست / گرد و طاليي، زرد زرد / گفـتم بـه بابـا   كمههاي جالبش / در جعبة من دهصسرگرم هستم در خيال / با ق

فهميـد او / ايـن   طالست / بابا ولي باور نكرد / آن را نگاهي كرد و گفت: / اين آشغال از آهـن اسـت / اي كـاش مـي    
  ).1379(كشاورز،  من است چيزها گنج
  اند: فتهدنياي كودكان است كه گمهم ه كشاورز به اين مسائل و موضاعات جبه دليل تو
ت قـ ها دهايي كه ديگران كمتر به آنت او يافتن موضوعات بكر باشد. موضوعات و سوژهوترين حسن و قشايد بزرگ

ت نظـر، بـه ايـن    قـ آيد كه موضـوع جـالبي باشـد. كشـاورز بـا د     كنند و اگر هم توجه داشته باشند، به نظرشان نميمي
 ).189: 1381(پوروهاب،  ق استفر از همه، در بيان آن موپردازد و باالتموضوعات پيش پا افتاده و جزئي مي

 
مـال  هاي مينيگو، تلخيص و روايت در داستانوز عناصر داستان: عناصري چون: گفتبرجستگي برخي ا -٧

به كار گرفتـه   شعرهاي كودك كشاورزدر ميان  نيز» گووگفت«و » روايت« عنصربيشترين كاربرد را دارند. دو 
 شود:زير ديده مي در شعرهايكارگيري از اين دو عنصر به هاي. نمونهاست شده

پريد از سر تور / شاد بود و خوشحال / ناگهان چرخي زد / رفت باال بـا بـاد /   كرد / بازي واليبال / ميداشت بازي مي
خيابـان رد   لنگـان / از يك ماشين / شهر حالش بد شد / توپ لنگـان  زد از جدول و جو / در خيابان افتاد / جيغ زد رپ

  ).1: 1393(كشاورز،  شد
بـين دو   »گـو وگفـت «در شعر زير هم با كمك عنصر  است. در اين شعر، كشاورز يك حادثه را روايت كرده 

  است:، روايت خيالي زيبايي را بيان كرده»فروشگل«و » كدوكله«ت يشخص
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گفـت بـه   فروشي محـل /  يد / به گلخواست كمي عسل / يه فكري كرد، رفت و رسه كدو يه نون خريد / دلش ميلك
خوام زنبـور  به من ميدي؟ / امروز ميشو ها رو از كجا چيدي؟ / يه عالمه گل داري تو / يه دستهفروش / گلآقاي گل

فـروش بـه اون / خنديـد و    بشم / از گل عسل دربيارم / بعد بخورم با اين نونم / چي كار كنم، پول ندارم / آقـاي گـل  
 ).10: 1387ها بود / دادم به آقا مگسه (كشاورز، هر چي عسل تو گلشوخي بسه /  گفت:

 ،ماليسـتي كـه در بـاال ذكـر شـد     هاي مينيهاي داستانعالوه بر داشتن ويژگيشعرهاي كودك كشاورز         
  را دارند. نمونة زير از اين نوع است: »طنز«برخي از اين اشعار حالتي از  .دارندنيز  يخصوصات ديگر

برد اين متر از مـن /  كنم اندازه با آن / ميخياطي مامان / شب به شب قد خودم را / مي تر است از / متركوچكمن  قد
  روم روي تـرازو /  گيـرد و زود / مـي  كند من را كالفه / مـن لجـم مـي   گيرد قيافه / شكل باريك و درازش / ميبعد مي

شود سال ديگر / مي مدبرم از متر مامان / تازه قزياد است / ميشود سنگيني من / نوزده با نيم كيلو / وزن من خيلي مي
   ).3: 1379اندازه با آن (كشاورز، 

  شود. مانند شعر زير:نيز مشاهده مي» رمانتيسم«هايي از نشانهدر برخي از اشعار كشاورز 
ديشب صـداي او   كنم كه گاهي / در ابرهاي زيباست /در هر چه توي دنياست / حس ميام خدا را / من ديده
شود ديـد؟  داد / كي گفته كه خدا را / هرگز نميي شنيدم از باد / باران رسيد و بويي / غير از خدا نميترا / ح

  ).16: 1393گفت؟ / باران چگونه باريد؟ (كشاورز، / پس باد از چه مي
 
  گيرينتيجه .3

ويـژه  بـه ، ياشتن برخي از عناصر داستانبا د وجود دارد كه شعرهاي كودك ناصر كشاورز اشعاريدر ميان     
ات يـ هـاي بسـيار كوتـاه ادب   هاي داستانبا ويژگي هاو جنبهعناصر ضروري و بايستة داستان از بسياري جهات 

خاسـتگاه ايجـاز و   هـا  اغلـب آن  كـه د شـ ص خمش سي اين اشعارربا بر .قابل انطباق هستند ،)مالميني(غرب 
هـاي  درپـي داسـتان  ماليستي فاقد انتظار و حوادث پـي هاي مينيند داستانمان اين نوع اشعار  فشردگي هستند.

 است تـا موجب شده  هاموجود در آنندارند؛ بلكه ايجاز  شعر وجودگشايي آخر نيازي به گره و كوتاه هستند
-كوتـاه هاي بارز خُردگرايـي ( از مصاديق و نمونه اشعاراين رو، از اين .منتظر درك مفهوم شعر نماند خواننده

  .آيندبه شمار مي كودكات ينويسي) يا ايجاز در ادب
 .اسـت  بـه كـار رفتـه   كشاورز كودك اشعار اغلب در  ايجاز و فشردگي دهد كهنتيجة اين بررسي نشان مي    

-ترين مكالمه و بـا اسـتفاده از سـاده   توصيف، كم اقلدح، توانسته است به وسيلة تعداد واژگان اندك كشاورز

 دنيـاي مربوط بـه  از مسائل  كه اغلب هاآن، مفاهيم و مضامين مورد نظر كودكانه ممكن ين زبانترين و رساتر
اندك بودن واژگان و فشردگي كه به طـور معمـول و    .بيان كند اشعار كودكانهدر قالب  است؛شدهگرفته  هاآن

كوشش كند  ساير شعرهايش مراتب، بيش ازبه كشاورزاست كه  ايجاب كردهبه كار رفته،  اشعار اينطبيعي در 
را  ي شـعر بنـدها مرتبط سازد و از اين طريق، انسـجام   ديگريكبه  اشعارتا برخي از عناصر روايت را در اين 
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، شـعرهاي كـودك  با ايجاز ساختاري  كشاورزبه عبارت ديگر،  ؛كندادراك خواننده را تُند يند آفرفراهم كند تا 
كوتاه و كامالً منسجمي  شعرهايا واژگان اندك توانسته است، پردازي محدود و پروراندن مضمون بتصيشخ

بيشـتر شـعرهاي مـورد    در  بـه حسـاب آورد.  » ماليستيميني«از گونة  ايهها را نمونتوان آنرا خلق كند كه مي
بـه  و  اسـت  مايه به كارگرفته شـده القاي درونبراي پروراندن و » حادثه«و » تيشخص«دو عنصر: اغلب بحث 

 اشـعار  شود. به طور معمول، در بيشتر ايـن ديده نميها در آند شخصيت د، تعاين اشعارار محدود دليل ساخت
گيـرد. در  شخصـيت شـكل مـي   وجود دارد كه رويداد نيز پيرامـون همـان تـك   (كودك) ت واحد ييك شخص

  به كار رفته است. هاآنت در يمواردي نيز دو شخص
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شناسي اگزيستانسيال براي تحليل بعد معنوي شخصيت قهرمان داستان در رمان كاربرد روان
 هاي خاكبچه

  

  1راهرؤيا يدالهي شاه
  

  چكيده
شناسي هاي روانر اين پژوهش، نخستين بار از مقوالت و نگرشد

اگزيستانسيال (بر مبناي نظريات بو ياكوبسن و ارنستو اسپينلي) در تحليل بعد 
ايم. مقوالت استفاده كرده هاي خاكبچهمعنوي شخصيت قهرمان رمان نوجوان 

اند از ارتايم، عبهاي مرتبط با معنويت را كه از اين رويكرد گرفتهو نگرش
يقيني، سازه، پيوستگي، بي-سازه و جهان-سازه، ديگر-بيني شامل خودجهان

هاي بنيادين زندگي. بر اين اساس، مقوالت اضطراب اگزيستانسيال و دوراهي
ها را با مربوط را به روش تحليل محتواي كيفي قياسي استخراج و ارتباط آن

ي شخصيت قهرمان داستان را ايم. در پايان، نقشة بعد معنوهم مشخص كرده
  .ايمبه منزلة نتيجة پژوهش ارائه كرده

  
، هاي خاكبچهشناسي اگزيستانسيال، رمان نوجوان، : روانهاكليدواژه

   محمدرضا يوسفي

  
  
  

                                                                                 

 مشهد.دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي   -1

  zoryatayzoryatay@gmail.comايميل: 
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  مقدمه. 1
خصوص در قالـب  شناختي در خوانش، تحليل و نقد آثار ادبي، بههاي روانكاربرد نظريهامروزه 

شده است. در ادبيات كودك و نوجوان نيز بـه   نظريه و نقد ادبي كامالً پذيرفته وزةكاوي، در حروان
غالبـاً بخشـي مخـتص ايـن     ادبي  ةهاي نقد و نظريين است و كتابسال، چنادبيات بزرگ تبعيت از

بيـات  ي ادبندي سـنّ شناسي تحولي نيز در گروهكاوي، از نظريات روانروان عالوه بردارند. ات نظري
هـا اسـتفاده   سـب ادبيـات كـودك و نوجـوان بـراي آن     هـاي تنا كودك و نوجوان و تشخيص مالك

بندي و براي صورت هدف ما ترسيم وضعيت معنوي قهرمان داستان استدر اين مقاله، اما  ؛شودمي
مقوالت مربوط بـه   ةپوشاني آن با حوزبا توجه به گستردگي تعاريف معنويت و هم مفاهيم معنوي،

شناسي اگزيستانسيال، بر آن شديم كه از اين مقوالت بـراي ترسـيم وضـعيت معنـوي قهرمـان      روان
ته است و نگارنده در ايـن  كرد تا كنون در تحليل متون ادبي به كار نرفداستان استفاده كنيم. اين روي

  كند. ين مقصود استفاده ميراي اكرد بويش براي نخستين بار از اين رويخ ةمقاله و نيز در رسال
  ضرورت و اهميت موضوع. 1. 1

اي نسبتاً نوظهـور  كه در دنيا پديده ؛نه فقط در ايران ،رمان نوجوان و حتي خود مفهوم نوجواني
با توجه به اما  ؛ميم تاريخ چاپ نخستين رمان نوجوان را پيدا كنيشددر ايران موفق نبنابراين، است. 

 1هفتـاد باشـد. چـارلز فـرال و آنـا جكسـون       ةتوان حدس زد اواسط يا اواخر دهـ قراين موجود مي
اين ) 2007اما آليس تروپ ( ؛دانندقرن نوزدهم مي ة) پيدايش رمان نوجوان را در حدود نيم2010(

اندك در ايـران در حـال گسـترش    بختانه رمان نوجوان اندكخوش .دآوريجلو م 1967تاريخ را تا 
توان به ه است كه از آن ميان ميها نيز صورت گرفتواج نقد اين رمانر ةهايي در زمينتالشاست و 

ره كـرد. در ايـن   برگزاري همايش ادبيات كودك و نوجوان در شيراز با محوريت رمان نوجوان اشـا 
هاي موفق اين حوزه، در جهـت معرفـي و شـناخت    خوانش و تحليل يكي از رمان ةمقاله نيز با ارائ

كـردي  الوه بر اين، كاربرد نظريـه و روي ع؛ داريمبيات كودك و نوجوان گام برميبهتر اين نوع از اد

                                                                                 
1 Charles Ferrall & Anna Jackson 
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 ةو حـوز  ههاي جديـد از متـون ادبـي را گشـود    اي، باب دريافتمطالعات بينارشته ةجديد در حيط
  بخشد.دهد و عمق ميگسترش ميهاي بشر را شناخت

  مقاله ةپيشين. 2. 1
ـ  شد، كاربرد روان طور اشارههماناز لحاظ نظري،   ؛ادبـي  ةشناسي اگزيستانسيال در نقـد و نظري

كاربرد ايـن   ةسال و چه كودك و نوجوان سابقه ندارد و اين مقاله نخستين نمونبزرگ ةچه در حوز
  . رويكرد در خوانش و تحليل متني ادبي است

هاي بچه«با عنوان  هاي خاكبچهرمان  ة، فقط يك مقاله دربارة حاضراز لحاظ متني نيز جز مقال
تحليـل نظـري خاصـي نـدارد و بيشـتر بـه        كه نوشته شده است )1385(» خياباني زير پوست شهر

  . است معرفي رمان اختصاص يافته
  هاي پژوهشپرسش. 3. 1

  اند از:خواهيم گفت، عبارتها پاسخ نهايي كه در مقاله به آپرسش
شناسي اگزيستانسيال به روايت ها و مقوالت مطرح در رواناساس نگرشبرتوان مي . آيا1. 3. 1

  بو ياكوبسن، ساختار وجودي قهرمان رمان را تحليل و ترسيم كرد؟ 
، كـدام دوراهـي محـور ايـن     هـاي خـاك  بچـه در ترسيم اين ساختار وجودي در رمان . 2. 3. 1

  واقع شده است؟ساختار 
  هاي پژوهشهفرضي. 4. 1

شناسي اگزيستانسيال به روايـت بـو ياكوبسـن    ها و مقوالت مطرح در روانبراساس نگرش. 1. 4. 1
  .توان ساختار وجودي قهرمان رمان را تحليل و ترسيم كردمي
رابـر  ، دوراهـي انتخـاب آزاد در ب  هـاي خـاك  بچـه در ترسيم اين ساختار وجودي در رمان . 2. 4. 1

  الزامات واقعيت زندگي محور اين ساختار واقع شده است.
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  مبناي نظري. 2
  و معنويت شناسي اگزيستانسيالروان. 1. 2

 ،هـاي عمـده  گري كه قصد دارد با مفهوم معنويت كار كند، يكـي از دشـواري  براي هر پژوهش
معنويـت لزومـاً    گستردگي تعاريف معنويت و فقدان توافق بر سر مفهوم و مصـاديق آن اسـت. آيـا   

بستة دين (يا الاقل امري قدسي و الوهي) است يا اصوالً مفهومي مستقل است كه ممكـن اسـت   هم
با دين مالزم باشد يا نباشد؟ معنويت امري ذهني و دروني است يا مربوط به حـوزة عمـل و افعـال    

امـر  ورد معتقـدان بـه   گويد كه واژة معنويت قاعدتاً بايد فقط در مـ ) مي2006( 1انساني؟ پار سالندر
نامعتقدان به امـر غيرمـادي تحـت عنـوان     چه كاربرد داشته باشد و بررسي آن 2غيرمادي يا فرامادي

تر و شناسي شناختي راحتشناسي اگزيستانسيال يا رواناند، با فلسفه و روانن پرداختهه آمعنويت ب
روف اروين يالوم (مـرگ، تنهـايي،   تر است. او حوزة اين مسائل را به چهار اگزيستانسيال معدرست

شـود ميـان دو گـروه معتقـدان و     بندي سالندر باعث مي. تقسيم3داندميمحدود معنايي) آزادي و بي
هـا بـراي معتقـدان بـه امـر      گـويي اگزيستانسـيال   ؛غيرمعتقدان به امر غيرمادي گسست ايجاد شـود 

 هاي ديگري مطرحي ديگر، ديدگاهاز سو .لة نامعتقدان استأغيرمادي موضوعيت ندارند و فقط مس
  داند. ، فارغ از معتقدات انسان ميانسانياي لهأكه معنويت را مس است

دهـد، در مسـير درسـتي    نگاه سالندر از اين نظر كه معنويت را به مسائل اگزيستانسيال پيوند مي
طـرح  مشكلي كه مطرح شد، مشكل ديگـري در پيشـنهاد او هسـت كـه بـه شـيوة        جزبهاما  ؛است

هـا  گردد. نگاه يالوم مبتني بر اين فرض است كه اگزيستانسـيال ها از طرف يالوم برمياگزيستانسيال
شناســي اگزيستانســيال، نگــرش ديگــري بــه ايــن مســلمات امــا در روان ؛فقــط يــك ســويه دارنــد

 مطـرح  5كـه بيـل وال   4هاي وجـود تنشكند. ها را دوسويه تلقي مياگزيستانسيال وجود دارد كه آن

                                                                                 
1 Pär Salander 
2 spiritual 
3Psycho-Oncology, (15): 647-649, Published online in Wiley InterScience. 
(www.interscience.wiley.com) 
4 Existential life dilemmas 
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) 14: 2007(كـه بـو ياكوبسـن     6هاي اگزيستانسيال زندگي) يا دوراهي118: 2007كند (اسپينلي، مي
هـا را بـه صـورت دو    ها هستند و آنكند، متضمن اين رويكرد دوسويه به اگزيستانسيالپيشنهاد مي

ان اين دو شود و فرد بايد بتواند ميها دوپاره ميكه زندگي بشر ميان آن دهندنشان ميقطب مخالف 
قطب، راهي براي خود بيابد. اين نگاه به مسـلمات وجـودي بشـر، هـردو گـروه معتقـدان بـه امـر         

سـونگري رويكـرد يـالوم نيـز     شـود و از يـك  غيرمادي يا فرامادي و نامعتقدان به آن را شـامل مـي  
عشق در برابـر   شادماني در برابر رنج،« :اند ازها عبارتديدگاه ياكوبسن، اين دوراهي راست. بنابمبرّ

تنهايي، مصيبت در برابر كاميابي، اضطراب مرگ در برابر تعهد بـه زنـدگي، انتخـاب آزاد در برابـر     
. با توجه به گستردگي )15و  14 :(همان »معناييالتزامات زندگي واقعي و معناي زندگي در برابر بي

توان مي هادر ذيل آن ،است در حوزة معنويت چهآنها و شمول تقريبي هر و بنيادينگي اين دوراهي
 بـراي كـار  و  بندي براي طرح مفـاهيم و مسـائل مربـوط بـه معنويـت اسـتفاده كـرد       از اين صورت

خصوص در حوزة نقد و نظرية ادبـي و در  ، بهكردتري ارائه تر و جامعمفاهيم روشن گر نيزپژوهش
توان با ارجاع به اين مسلمات يفهم كودكان و كودكي را نيز م ةلأمس، زمينة ادبيات كودك و نوجوان

  7سال از نو سامان داد.وجودي مشترك ميان كودك و نوجوان با بزرگ
  شناسي اگزيستانسيالروان .2. 2

ل دشـوار  ئهر انسان با مسا ةشناسي است كه به رابطشناسي اگزيستانسيال آن شاخه از روانروان
شناسـي  پـردازد. هـدف روان  يهـاي بـزرگ زنـدگي مـ     اصـطالح، پرسـش  و اساسي زنـدگي و بـه  

كردن زندگي تحت نظامي از مقوالت منطقي و سيستماتيك، جـذب روح  اگزيستانسيال به جاي رام
ـ عالوه بـر   ؛و احساس خود زندگي هم هست شناسـي اگزيستانسـيال دربرگـرفتن    ن، هـدف روان اي

                                                                                                                                                                                                                       
5 Bill Wahl 
6 Existential  

نظريه و نقد ادبي معرفي  ةشناسي اگزيستانسيال در حوزنگارنده در رسالة دكتري خود، روشي براي كاربست مفاهيم روان7 
  بندي قرار داد.توان آن را مبنايي براي تحليل و بررسي معنويت با اين صورتكند كه ميمي
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بنيـادي بـراي    افكنـدن شـناختيِ مـا و در عـين حـال، پـي     فهـم روان  ةتأمالت فلسفي بنيادين دربار
  ).1: 2007ياكوبسن، ( درماني، مشاوره و راهنمايي استنروا

شناسان مختلفـي كـه منتسـب بـه ايـن رويكـرد هسـتند، بـو         نگارنده در اين مقاله، از ميان روان
كنـد كـه از   ها و مقوالت مفيدي عرضه ميها، بينشزيرا كتاب او نگرش ؛رگزيده استياكوبسن را ب

شناسـي اگزيستانسـيال   كـه بنيـاد نظـري روان   -ي پديدارشناسي اگزيستانسيال يك سو، با مباني نظر
تـر كـار نظـري در ايـن     يگر، وضوح و سـاختارمندي آن در كم و از سوي د 8هماهنگي دارد -است

  شود.حوزه يافت مي
كند و البتـه ايـن   زندگي خويش تأمل مي ةگويد انسان تنها موجودي است كه دربارياكوبسن مي

 بـارة هـا در ناسي اگزيستانسيال، تفكرات انسانشبخواهي نيستند. از ديد روانادفي و دلتفكرات، تص
مهمي دارند. منشأ اين تأمالت هم ساختار وجود است كه انسـان درون آن   زندگي، مضامين معين و

گردد. انسان اين امكان را زاده شده است. ساختار وجود، حول يك سري شرايط بنيادين زندگي مي
كـه  اي ساختگي و متظاهرانه زندگي كند يا ايـن كه چشم به اين شرايط بنيادين ببندد و به گونهدارد 

تـر  تـر و واقعـي  گونه گشودهود و بديناي سازنده با اين شرايط مواجه شواضح و آشكار و به گونه
اسـت و هـر انسـاني امكـان     اصـيل  شناسي اگزيستانسـيال، ايـن زنـدگي،    زندگي كند. از منظر روان

  ).11-12: 2007ياكوبسن، ( چنين زيستني را دارداين
يال، به اشكال گوناگوني شناسان مختلف با رويكرد اگزيستانسشرايط بنيادين زندگي از ديد روان

گويد كـه ايـن شـرايط    هاي مختف در اين زمينه ميمطرح شده است. بو ياكوبسن با بررسي ديدگاه
دو قطب متضاد كه ي بازنما .شودآشكار مي 9دوراهي به صورت يك سري ،بنيادين زندگي در واقع

  .)14 :(همان ها توازني يافتدرد و بايد ميان آنها از هم ميزندگي ما ميان آن
                                                                                 

) اشاره 2007كه ارنستو اسپينلي (آوران اين حوزه مصداق ندارد؛ مثالً چنانبرخي از بزرگان و نام اين مسأله در مورد حتي8 
هاي ساير ها بر فرضيهنشناسان اگزيستانسيالي هستند كه بنيادهاي نظري كار آاز جمله روان دورزن و اروين يالومكند، امي وانمي

  شناسي اگزيستانسيال است.هاي روانبا فرضيهرويكردهايي استوار است كه در مواردي متناقض 
  تأكيد از ماست.9 
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دو وابسـته   كنيم كه در آن انتخاب ميان دو قطب است كه هرشرايطي را مراد مي ناز دوراهي زندگي، آ 
انـد كـه زنـدگي عقالنـي و شـادمانه      دو وابسته به آن چيـزي  راند كه از زندگي انتظار داريم. هبه آن چيزي

  ). همان( ها را با هم آشتي داد يا در هم ادغام كردتوان آنتوانيم بفهميم چگونه مياما نمي ؛دانيممي
هـا  تـر بـه آن  پيشاند و گر شرايط بنيادين زندگيكند كه نشانمطرح مي دوراهي زندگي او شش
  اشاره شد.

يبـاً پارادوكسـيكال را نشـان    كنـد، وضـعيتي تقر  هايي كه ياكوبسن معرفي ميراهير يك از دوه
كنـد.  كه در چه زمان و مكاني زندگي مـي ندگي هر انساني است، فارغ از اينز ةخصدهد كه مشمي

انتخـاب آزاد در  يعنـي   ؛، دوراهي پـنجم هاي خاكبچهن است كه در رمان ايفرض ما در اين مقاله 
شده در داستان و عامل تحرك آن اسـت. از  ترين دوراهي مطرحاصلي ،اقعيت زندگيبرابر الزامات و

دهيم و سپس، ارتباط آن را با ساير تري مي آن، توضيحات مفصل بارةقسمت، در همين رو، در اين
دهيم و در نهايت، با محوريت دوراهي پنجم، نمودار شرايط بنيادين زندگي قهرمان داستان نشان مي

  ادين زندگي را براي قهرمان اين رمان ترسيم خواهيم كرد.شرايط بني
  زامات واقعيت زندگيتانتخاب آزاد در برابر ال .3. 2

زنـدگي   و متضاد متضمن راه سپردن ميان دو وجه اساسي هادوراهياين دوراهي نيز چون ساير 
زندگي بر او  يعني از يك سو، آزادي انتخاب بشر و از سوي ديگر، قيودي كه واقعيت ؛بشري است
نـداريم، همـواره    گزينـه هايي كه جز يك كوبسن معتقد است كه حتي در وضعيتكند. ياتحميل مي

اساسـي در   مقوالترا داريم. برخي  ن وضعيت يا گزينهخود نسبت به آ نگرشالاقل امكان انتخاب 
  اند از:اين زمينه عبارت

  تصميميا  انتخاب -
 ،اسـت  واجـد بـيش از يـك امكـان    كـه  شـود  مواجه ميدهد كه كسي با موقعيتي زماني رخ مي

نكردن امري ديگر، كار را تمـام  ها، و انتخابگفتن به يكي از آنگيرد و با آريها را در نظر ميگزينه
 ).108 :كند (همانمي
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 ات زندگي واقعيزامتال -

بـراي   اما اين اصطالح متضمن آن است كه به وظيفة خودمان ؛كاري است كه بايد انجام بدهيم«
 (همان). »انجام آن اذعان كنيم

 

 ضرورت -

 (همان).» آن كاري است كه بايد انجام بدهيم، چه دلمان بخواهد، چه نخواهد«

 

 تصميمات مهم زندگييا هاي اگزيستانسيال انتخاب -

 (همان). »گيرداش ميترين تصميماتي كه فرد در طي زندگيمهم«

  
تخاب يك گزينه همواره مستلزم نفي يـا كنارگـذاردن و   آيد، اناز تعاريف باال برميكه طور همان

آيندهاي خاص خود را اي ديگر است. هر انتخاب تبعات و پينكردن گزينهبه عبارت ديگر، انتخاب
ايـم. برخـي   نيـز برگزيـده  مـدها را  و بـا هـر انتخـاب، در واقـع، آن پيا    دارد (اعم از مثبت و منفي) 

هـاي  آيند. اين انتخـاب درمي تنگناهاي بحرانياند و به صورت تر از بقيههاي زندگي ما مهمانتخاب
سـاز را بـا هـم    دو هـدف نـاهم  «انـد. در ايـن مـوارد،    »سـاز دو هدف نـاهم «شوار معموالً متضمن د

گزينند و ديگري را نه. نيروي اراده براي رسيدن به هدف مطلـوب  ها را برميجند، يكي از آنسنمي
شناسي ). نگرش روان109 :همان» (ز نظر اهميت شخصي، برابر نيستندافتد. ... دو هدف ابه كار مي

ها نگزين انتخاب كنيم، يكي از آجاي ةوقتي بايد ميان دو گزين«ين گونه است كه ه ااگزيستانسيال ب
ي هـا ارزشر منطبـق بـا   تربودنش براي ما آن اسـت كـه بيشـت   غالباً براي ما بهتر است. معناي اين به

آيـد،  ). پرسشي كه در پي مي125 :همان» (و اهداف يا رسالت ما در زندگي است بنيادين زندگيمان
   ؟كدام استانتخاب بهتر براي ما اين است كه از كجا بفهميم آن 

زنـدگي اسـت و پرسـيدن سـؤاالتي      هـاي عميـق  رابطه برقرار كردن با ارزش پاسخ صحيح، تالش براي
دا به آينه نگاه كنم، خود را بيشتر دوست خواهم داشـت يـا   فرچنين از خود: اگر اين كار را بكنم، وقتي اين
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چـه امـروز انتخـاب    تجسم كنم، پنج سال ديگـر كـه بـه آن   ام را زندگي ةتر؟ و اگر بخواهم خودم و شيوكم
  ). 125 :همانكنم، آيا موقع فكركردن به خودم، سربلند و شادمان خواهم بود يا برعكس؟ (ام، نگاه ميكرده

كه بخشـي از  ي زندگي هاارزشبينيم، پاسخ پرسش فوق احاله يافت به مفهوم ميكه طور همان
يافتن معناي يعني  ؛كنددوراهي ديگري است از شش دوراهي اگزيستانسيالي كه ياكوبسن مطرح مي

كنـد:  طور تعريف مـي هاي زندگي را اين. در اين بخش، ياكوبسن ارزشزندگي در جهاني پرآشوب
 ة). رابطـ 132 :همان» (دهدزندگي خوب كه مبناي زندگي فرد را تشكيل ميآن تصورات خاص از «

معناي زندگي و اهداف زندگي را هر فـرد  «گونه است: هاي زندگي اينميان معناي زندگي و ارزش
و اهـداف   هـا ارزشيعنـي   ؛)132 :همـان » (كندهاي زندگي انتخاب ميترين ارزشاساسي بر مبناي

عناي زندگي و از سوي ديگر، در تصـميمات مهـم زنـدگي، معيـار تعيـين      زندگي از يك سو بنياد م
  انتخاب درست براي هر فرد هستند.

  شناسي اگزيستانسيالبر مبناي روانهاي خاك بچهتحليل وضعيت وجودي قهرمان رمان . 3
  هاي خاكبچهداستان رمان  ةخالص .1. 3

هاي نوجوان نشر افق است كـه  نمحمدرضا يوسفي، از مجموعه رما ةنوشت هاي خاكبچهرمان 
ل «اي خيابـاني بـه نـام    چاپ شده است. اين رمان ماجراي پسـربچه  1384در سال  مـرا روايـت   »م

كند كه پس از مرگ دوستش در اثر سرماي خيابان و فهميدن ارزش شناسنامه براي كسب هويت مي
ثبت شـروع   ةد. او از ادارگيرد براي خودش شناسنامه بگيرالزم براي صدور مجوز دفن، تصميم مي

يابد كه براي داشتن شناسنامه بايد والديني داشته باشـد. در ايـن راسـتا، از نخسـتين     كند و درميمي
كند، بعد به يكي از زنان آن گـروه بـه   شروع مي »ننه اقدسي«يعني  ؛شناسدسرپرست خودش كه مي

شوند يش متوجه ميهاكولي و تالش رغم تمايل قلبي فرياما علي ؛شودمتوسل مي »فَري كولي«نام 
حسـن  «هـاي شـديد بـا    در كودك اقدام كند. پس از درگيـري شناسنامه بايد حتماً پ كه براي گرفتن

هاسـت، او را  ظاهراً سرپرست آن كه ن و كودك ديگر، مردي كه با استثمار او و گروهي ز»الشخور
ول اداره حسـن  ؤثبت، مسـ  ةاما در ادار ؛ند براي گرفتن شناسنامه نقش پدر او را ايفا كندكراضي مي
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هاي زيادي ديـده اسـت و عـزمش    عاقبت، ممل كه در اين مسير آسيب كند.الشخور را منصرف مي
دزدد و هـر  هر روز در اين جهت استوارتر شده است، دو شناسنامه براي خودش و فري كولي مـي 

  شوند.حسن الشخور مي ةدو عازم فرار از خان
  آن با مرگ ةتان، انتخاب اگزيستانسيال و رابطقهرمان داس .2. 3

كند كه يا تنگناهاي دشوار زندگي بشر، بر اين نكته تأ كيد مي هادوراهيياكوبسن پس از معرفي 
شناسي بنيـادين مـا   پيوستگي نيز آن است كه هستيهماند و علت اين بههم پيوسته به هادوراهياين 

ياكوبسـن،  انـد ( منات آن براي وجود ما نيـز بـه هـم مربـوط    بنابراين، تض. شمول استعام و جهان
  بينيم. هم پيوستگي را ميهاي بارز اين بهگيري ممل، يكي از مصداقتصميم ة). در نمون15: 2007

اسـت و   انتخاب اگزيستانسيالهايي است كه متضمن گيريگيري ممل يكي از آن تصميمتصميم
كننـده و بنيـاديني   د. علت اهميت آن هم تـأثير دگرگـون  شواو تلقي مي تصميمات مهم زندگي ءجز

  اند از:است كه بر زندگي وي دارد. برخي از اين تأثيرات عبارت
مثالً امتناع از كار با حسن الشـخور در   ؛معهود زندگي به خاطر اين تصميم جديد ةترك شيو -

 موارد متعدد

 خود ةبراي فهم گذشتبازبيني و بازخواني گذشته در ديدار با ننه اقدسي و تالش  -

ــكل - ــه     ش ــد (مدرس ــميم جدي ــتاي تص ــد در راس ــاي جدي ــري آرزوه ــي  گي ــتن و حت رف
 جمهورشدن)يسئر

 ثبت ةمثالً ادار ؛هاي ناآشنا و خارج از سياق عادي زندگيورود به مكان -

 اي جديد (مثالً با فري كولي)پيوند با ديگران به شيوه -

خـوردن از حسـن الشـخور،    ديدن در اين راستا (كتكدشوار با شرايط قديم و آسيب ةمبارز  -
 شدن در بيمارستان).فرار، افتادن در رودخانه و بستري

قديم خود زندگي  ةمدهاي تصميم ممل هستند و در صورتي كه ممل به شيوتمام موارد فوق، پيا
ـ   ةدر نتيجـ  عالوه بر اين، ؛شدها مواجه نميكرد، با هيچ يك از اين موقعيتمي  ن تصـميم تحقـق اي
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كنـد و زنـدگي جديـدي را شـروع     كلي شيوه و مفهوم زندگي خود را عـوض مـي  ممل به است كه
  تصميمات مهم زندگي اوست. ءكند. به اين ترتيب، تصميم ممل براي گرفتن شناسنامه جزمي

شود كه ممل مجبور است در خيابـان بخوابـد و بـه    از شبي سرد آغاز ميهاي خاك بچهداستان 
تـازگي بـه همـين    . او دوستش را بهبميردشديد هوا، هر لحظه امكان دارد يخ بزند و  خاطر سرماي

ميـرد. او خطـاب بـه سـگش     شكل از دست داده است و همان شب، سگش هم در اثـر سـرما مـي   
 :1386 (يوسـفي، » كنم، حاليتـه؟ فقط تا صبح! اگر تا صبح نميرم، صد سال ديگه عمر مي«گويد: مي
وضـعيت در   كند. شدت و حدت هـر دو ، به وضعيتي مشابه اشاره ميروح پراگ). ايوان كليما در 7

كنـد و كليمـا پـس از    بينـي مـي  البتـه ممـل پـيش    ؛ماندها به معجزه ميحدي است كه نجات از آن
  رسد: يافتن است كه به اين اعتقاد مينجات

كرار شود و اين واقعيـت كـه   تواند تچه بر سر من آمده است، هرگز ديگر نميآيد كه هر آنبه نظرم مي
تـوانم  اميدي كه عقالً نمـي  ؛كندام، وجودم را از اين اميد آكنده ميدر بردهمن از چنان وضع هولناكي جان به

در خـواهم  توجيهش كنم كه من از هر بالي ديگري كه دوباره در زندگي با آن مواجه شوم، شادمانه جان به
  ).32-33: 1395(كليما،  برد

ايـن   ةواسطه با امكان مـرگ اسـت. ممـل در نتيجـ    اي جدي و بيگر مواجههنشان اين وضعيت
رسد كه عبـارت اسـت از ضـرورت    اي ميبيند و براساس اين خواب، به نتيجهوضعيت، خوابي مي

خواهـد.  خودش را مي ةآوردن شناسنامه. او در خواب ديده است كه اسماعيل از او شناسنامدستبه
كنـد. ابتـدا باباسـيگاري    تعريف مي -كه بنا به داستان، خيرخواه اوست-يگاري خواب را براي باباس

شـود و  رش عوض مياما بعد نظ ؛كندبودن مرگش تعبير مينزديك ةآمدن مرده به خواب او را نشان
كنه. حاال هرچي عزرائيل گفتـه،  يعني بخت بهت رو مي« ؛ها چپ استها و بچهگويد خواب زنمي

نشونه! هرچند كه تو بابا ننـه  ات رو به عزات ميز رو غضب، پدرتو درمياره و ننهگوش بده وگرنه ا
) و درخواست شناسنامه را از اسـماعيل،  25: 1386(يوسفي، » ولي كاري كه گفته، انجام بده ؛نداري
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كند. باباسيگاري در حكم نوعي مرشد يا معبر، خواب ممل را تبديل به پيغـامي  به ممل معطوف مي
  زند: تصميم و آرزو را در ذهن ممل مي ةكند و جرقمرگ مي از سوي

خواي بري دو كـالس  خواي مدرسه بري؟ خالصه كه يه روز ميمگه نمي... خوامبرو بگو شناسنامه مي
درس بخوني كه بتوني رو جلد اين سيگارا رو بخوني، ها؟ با چي اسمتو تو مدرسه بنويسند؟ از كجا معلـوم  

شـه تـو رو   كنه، معلوم ميي و افغاني نيستي، ها؟ شناسنامه پاي آدمو به زمين محكم ميكه اصالً ايراني هست
  ) 26 :ناين خاك زاييده شدي. حاال فهميدي؟ (هما

  
 ،مسـتقيم به طـور  مرگ  ةلأمس .تاس هاي ممل براي گرفتن شناسنامهفصل بعد رمان آغاز تالش

متعهـد  بـه زنـدگي    ،يت، او را به نوعيمهمي در زندگي ممل منتهي شده است كه در نهاتصميم به 
جـوي چيـزي بسـيار مهـم     وز اين پس، زندگي خود را وقف جستكند. او زنده مانده است و امي
  كند.مي

  گويد:ياكوبسن مي
توان آن را يـك دوراهـيِ اساسـيِ زنـدگي     ارتباطي ويژه با تعهد به زندگي دارد كه مي ،اضطراب مرگ 

در زندگي راضي و  ،توانيم به معناي واقعي كلمهز مرگ ترسيده باشيم، نمياگر خيلي ا ؛انساني توصيف كرد
اما اگر بتوانيم با مـرگ بـه صـورت گشـوده      ؛دهدخوشنود باشيم. اضطراب مرگ به ما اضطراب زندگي مي

ت زندگيمان آزاد خواهد شد. أها، نيروها و جرگاه انرژيو مستقيم در چشم مرگ بنگريم، آن رو شويمروبه
هاي زندگي تمركز كنـيم؛ بـه عبـارت ديگـر، كـامالً      بردن از خوشيانجام وظايف و لذت توانيم كامالً برمي

  ).85-86: 2007ياكوبسن، متعهد به زندگي شويم (
شود و ايـن تعهـد   عهد ميجدي و مستقيم با ناگزيريِ مرگ، به زندگي مت ةمواجه ةممل در نتيج

كه نخستين سند هويت هر انساني است كه در جوامـع  گيرد جو براي شناسنامه را ميوشكل جست
)، 31: 1386يوسـفي،  خواهد (شناسنامه ميمدرسه و براي مردن كند. ممل براي امروزي زندگي مي

خوام. اگـه شناسـنامه واسـه خـودم جـور      ... من مي خوادزندگي، مدرسه، حتي مردن شناسنامه مي«
ـ اون وقت بزرگ بـزرگ كـه شـدم، ر    ،م مدرسهخوام برميرم. چه طوري بگم؟ ... مينكنم، مي يس ئ
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ميرم. به بايد به عمرم يه كار مهم بكنم، نه؟ اگه شناسنامه نگيرم، مي«)، 53-54 :همان» (جمهور بشم
ام روي زمين نمونه مـث  خوام وقتي مردم و از دنيا رفتم، مردهمي«)، 72 :همان» (گمخدا دروغ نمي

جا شم و تا اونقراضه سوار يه اتوبوس ميقره ةا همين شناسنامرم بمن مي«)، 91 :همان» (اسماعيل!
شم تا ديگه دسـت حسـن الشـخور و علـي دبـاغ بهـم       جا دور و دور و دورتر ميشه، از اينكه مي
پـرم. واسـه   حاال كه مثل عنتر بايد باال و پايين بپرم، خب واسه دل خودم مـي «)، 125 :همان» (نرسه

  ).126 :همان» (ست، واسه توران خانم، مادرمامهاين آقا پارسا كه تو شناسن
  قهرمان داستان، انتخاب اگزيستانسيال و معناي زندگي. 3. 3

كنـد. وضـعيت   ي جديدي به زندگي او اضـافه مـي  هاارزشتصميم ممل براي گرفتن شناسنامه، 
  طور است: ي زندگي او در آغاز داستان اينهاارزش
رده بودم، فقط به خوردن و يك جايي واسه خوابيدن فكـر  چندسالي كه عمر ك ةگيج بودم. هم«

 .افتـد بـه فكـر مـي    با باباسـيگاري، ممـل  گو گفت). پس از 26: 1386 (يوسفي،» همين! ،كرده بودم
كنـد و در ذهـنش   مقايسه مي كند؛ خودش را با سگش، هاپيهاي ديگر مقايسه ميخودش را با آدم

ها را نگاه كند و ببيند كـه شناسـنامه   آدم ةتوي جيب همخواهد شود. ممل ميايي ايجاد ميهپرسش
در مسـير قيـاس وضـعيت     او ةهايشان چه رنگي است. اين نخسـتين انديشـ  دارند يا نه و شناسنامه

ها شناسـنامه  آن ةدوست دارد بفهمد كه آيا واقعاً هم ،اول ة. در درجستا هويت خودش با ديگران
خودش با هاپي هم  ةها چيست. در مقايسي) آن شناسنامهدارند و بعد بفهمد رنگ (ويژگي، چگونگ

اما اسماعيل بـه خـواب هـاپي نيامـده      ؛كند كه هيچ كدامشان شناسنامه ندارندبه اين نكته توجه مي
كنـد كـه   شناسي اگزيستانسيال بر آن وجوه خاص انساني تأكيـد مـي  روان ،گويداست! ياكوبسن مي

از قابليـت تأمـل در بـاب ابعـاد مختلـف      « انداين وجوه عبارت كند.انسان را از جانوران متمايز مي
گيري در باب آن نوع زندگي كه آرزو دارد با ديگـران  ها و تصميمگفتن از آنزندگي خويش، سخن

 ؛خانماني، سرما و گرسنگي اسـت .). هاپي هم مثل ممل درگير بيix: 2007ياكوبسن، ( »داشته باشد
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تصـميم  «بينـد و اوسـت كـه بـراي تغييـر وضـعيتش       عيل را مـي اما فقط ممل است كه خواب اسما
  ».گيردمي

: 1386(يوسـفي،  » كسي كه شناسنامه نـداره، هيچـي نيسـت   «گويد: او در ادامه به ننه اقدسي مي
دهد كه غير از خوردن و خوابيدن، چيز ديگـري هـم بـرايش مهـم شـده و آن،      ) و اين نشان مي53

ـ رفـتن و آرزوي ر تصميم او براي مدرسه». دنبوهيچ«است در مقابل » بودنكسي« جمهورشـدن  يسئ
عمـرش   دركـه  براي ايـن تصميم او  وست؛گيري همين ارزش جديد در ذهن اشكل دهندةهم نشان

دهـد. در ايـن   را بـراي او نشـان مـي   » تحقق خويشـتن «يافتن بكند، در ادامه، ارزش» يك كار مهم«
). پــس از 73: 1386شناســنامه اســت (يوســفي،  مرحلــه، كــار مهــم او پيــداكردن مــادر و گــرفتن

اشـاره   هويـت  ةلأبـه مسـ   ،مشـخص بـه طـور   يش با مريم، گووگفتشدن در بيمارستان، در بستري
). 97 :(همـان » فهمي؟دونيه، ميآشغال ةكسي كه هوبيت نداره، وقتي بميره، مثل سگ گوش«كند: مي

اشـاره  » براي خـودش «به امكان كاركردن ها، در نهايت هم در بخش آخر، پس از دزديدن شناسنامه
اي متفاوت دادن آيندهشكل كند. او به امكانها را استثمار ميكه حسن الشخور فقط آنكند و اينمي

 شكلين به ا ) و124-127 :كند (همانانداز فعلي او و فري كولي است، اشاره ميچه در چشماز آن
در تقابل بـا  معناي نوين زندگي او را  هاارزشاين زند. ي جديد زندگي خويش را رقم ميهاارزش

  .دهندشكل مي معنايي پيشين آنبي
زنـدگي،   زندگي دارد كه قرار اسـت  ة، شناسنامه براي ممل حكم نوعي نقشطور كه ديديمهمان

خواست  رمرگ او را بناب ةجمهورشدن)، خودمختاري، آزادي و شيويسئتحصيل، هدف (كار مهم، ر
له ارتباط تصميم مهـم زنـدگي ممـل را بـا معنـاي زنـدگي او       أو تعيين كند. اين مسو تصميم خود ا

زندگي او، معناي  ةدادن به اهداف و نقشيعني ممل تصميمي گرفته است كه با شكل ؛كندآشكار مي
شناسـي  پـردازان روان . اسـپينلي، يكـي ديگـر از نظريـه    نـد تعيـين ك اصيل اي اش را به شيوهزندگي

 يقيني اگزيستانسيالبيشناسي اگزيستانسيال را يكي از سه اصل بنيادي حاكم بر روان ،اگزيستانسيال
ـ يقيني بيآن، زندگي انسان همواره در وضعيت  رداند كه بنابمي  ةاست و اين ويژگي هميشگي تجرب



 .    1045        هاي خاكشناسي اگزيستانسيال براي تحليل بعد معنوي شخصيت قهرمان داستان در رمان بچهكاربرد روان

. به اين ترتيب، انتخاب ممـل و  )23: 2007اسپينلي، گاهي (انساني است، نه وضعيتي عارضي و گاه
انداز زيبايي كـه  رغم آرزوها و چشميقيني است و عليو اهداف وي نيز در همين وضعيت بي هنقش

ممل از زندگي  ةكند، ساختاري قطعي براي تجربداف و آرزوها ترسيم ميمبناي اين اهاز زندگي بر 
  كند.  فراهم نمي

  قهرمان داستان و دوراهي شادي در برابر رنج. 4. 3
شادماني و رنج اسـت و دوراهـي شـادماني و رنـج.      ةلأخاب ممل، مسانت ةوجه ديگري از تجرب

شناسـي جريـان اصـلي    تعريف شادماني و رنج از ديدگاه اگزيستانسيال، بـا تعـاريف رايـج در روان   
  متفاوت است.

اي آزادانه و گشوده اسـت. توانـايي مـا بـراي     شادماني توانايي ما براي مواجهه با جهان به گونه
آن آرامـش   ةكـه شاخصـ   اسـت  اي طوالني و بادوام با جهـان زندگيمان در رابطهادغام لذت و رنج 

  .)40: 2007ياكوبسن، ( دارانه و سرورآميز استخويشتن
  اند از:داند كه عبارتياكوبسن رنج را واجد چهار قلمرو مي

ساني كـه از  رنج فيزيكي، از درد بدني ك ةكه عبارت است از درد بدني يا ناراحتي. دامنرنج فيزيكي ) 1(
برند (مثالً بيماران سرطاني يا قربانيان تصادف وسـايل نقليـه) تـا سـردرد يـا درد      يك بيماري جدي رنج مي

تري مثل خستگي غيرعادي، سردردها يا دردي كه ناشي از تمرينات هاي شايعتا نشانه و معمولي افراد ةمعد
هـاي اضـطراب،   بـه صـورت   شـناختي. رنـج ذهنـي يـا روان   ) 2(خيلي شديد ورزشي است، گسترده است. 

هـاي زنـدگي،   عالوه بر آن، حسـرت  ؛ناختي دردناكشهاي روان، پشيماني يا ساير وضعيتگدگي، سوافسر
رنـج  ) 3( ... انـد. زنـدگي، همگـي از ايـن مقولـه     طلبي مفرط، بدبيني فراگير يا فقدان معنـا و جهـت در  جاه

هراسـي و ديگـر   ييدنشدن، در خطر نژادپرستي، بيگانـه از نظر محروميت از مشاركت اجتماعي، تأ اجتماعي.
. وقتـي  رنـج معنـوي  ) 4بار بودن و از اين قبيـل ( تن، در معرض دشمني و اعمال خشونتتعصبات قرار داش

بـار  هـاي اخالقـي اسـف   ليتش يا به خاطر خودپرستي و نگرشمان يا جهان در كشخصي از وضعيت سياره
  ).29 :همانكشد (مان رنج ميزمانه
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كـه  طـور  همانو رنج را در هم ادغام كند.  شناسي اگزيستانسيال به دنبال آن است كه لذتروان
به عبارت ديگر، رنـج   ؛موقعيتي مطلوب، رنج را نيز در خود دارد ةبينيم، تعريف شادماني به منزلمي

رنـج   بلكه نگرش ما و وضعيت ذهني مـا در مواجهـه بـا    ؛توان و نبايد از زندگي حذف كردرا نمي
  است كه مهم است. 

  كند: معرفي مي مواجهه با رنج ةياكوبسن چهار شيو
 تالش براي كنترل رنج )1

 اعتماد به ظرفيت شناختيِ خود 

 اي كه بايد حل كرد يا بر آن تسلط يافتلهأمس ةفهم رنج به منزل 

 كردن آنطراحي راه حل و محقق 

 با رنج گووگفت )2

 گويدميچه درد و رنج به فرد سپردن به آنگوش 

 خواهدي كه رنج از فرد ميازندگي ةتوجه به شيو 

 تالش براي مواجهه با مطالبات رنج 

 كردنرنج را هديه تلقي )3

 توان از رنج آموختچه ميتمركز بر آن 

 شودتمركز بر ابعاد جديد زندگي كه گشوده مي 

 هابراي سپاسگزاربودن به خاطر آن هاي جديد و تالشتمركز بر فرصت 

 توان آن را تغيير دادچيزي كه نمي ةنج به منزلپذيرفتن ر )4

 ها را تغيير تواند آنكند، نميكه چيزهايي وجود دارند كه فرد هرچه هم تالش پذيرفتن اين
 بدهد

 تر از فرد وجود دارندشدن به اين واقعيت كه اموري بزرگتسليم 

 30 :همانشود (فرد مي ي كه از آنِازندگي ةپذيرفتن رنج به منزل.( 
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  :در زندگي ممل، سه قلمرو از چهار قلمرو رنج وجود دارد
هـا، درد ناشـي از حركـات آكروباتيـك، گرسـنگي،      رنج فيزيكي: تحمـل سـرماي خيابـان    -1
 خوردن از حسن الشخور كتك

 داشتن پدر و مادر، اضطراب مرگ  اسماعيل، حسرت گشناختي: سورنج روان -2

 شتن امكان تحصيل، استثمارشدن.رنج اجتماعي: فقدان هويت اجتماعي و هدف، ندا -3

هـا قـرار   در موقعيتي جديـد نسـبت بـه ايـن رنـج     شناسنامه، او را  ةاما انتخاب ممل مبني بر تهي
است. در اين راستا، تمام امكانات خودش  اول، تالش براي كنترل رنج ةدهد. انتخاب او در درجمي

  اند از:يده، عبارتكند. تمهيداتي كه او انديشله بسيج ميأرا براي حل اين مس
 پيداكردن محل گرفتن شناسنامه )1

 مراجعه به ننه اقدسي براي پيداكردن پدر و مادرش )2

 تقاضا از فري كولي براي پذيرفتن نقش مادر براي گرفتن شناسنامه )3

 تقاضا از حسن الشخور براي پذيرفتن نقش پدر براي گرفتن شناسنامه )4

 ش براي فرار.دزديدن شناسنامه براي خودش و فري كولي و تال )5

. ممل پـس  است خودش ةبه شيوبا رنج گو وگفتهايش، ديگر او براي مواجهه با رنج ةاما شيو
شـناختي  ست، بعد از تحمل رنـج روان از شبي كه بيرون از خانه خوابيده و تا مرگ رفته و برگشته ا

كـه در   ن خـواب را بيند و با هدايت باباسيگاري، پيغـام آ اسماعيل، خوابي مي ةناشي از مرگ غريبان
اش را با گرفتن شناسـنامه تغييـر   كند كه بايد زندگيگونه تفسير مياين، هاي اوستواقع، پيغام رنج

  بدهد.
انتخاب آزاد در ي زندگي ممل با محوريت دوراهيِ هادوراهيپيوندهاي ميان  ةدر ادامه، مجموع

را  هـا دوراهـي ايم؛ نمودار اول، پيوند هرا در قالب دو نمودار نشان داد زامات واقعيت زندگيتبرابر ال
در  را هـا آن و پيونـدهاي هـا  دوراهـي آن  ةدهنـد دهد و نمودار دوم، وقايع و مقاطع نشـان نشان مي

 كند.ترسيم مي زندگي ممل
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هاي بنيادين زندگي با محوريت دوراهي انتخاب آزاد در برابر التزامات پيوند دوراهي -1 نمودار

 زندگي واقعي
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هاي بنيادين زندگي با محوريت دوراهي انتخاب آزاد در برابر مندانة دوراهينمود هستي -2 نمودار
 التزامات زندگي واقعي در زندگي ممل

  گيرينتيجه. 4
، وضعيت وجـودي قهرمـان داسـتان را از    هاي خاكبچههاي فوق نشان داد كه در رمان بررسي
بـا محوريـت   ي بنيادين زندگي و هادوراهيوي با  ةلب مواجهشناسي اگزيستانسيال، در قاديد روان
توان ترسيم كرد و ما در قالـب نمـودار،   او ميانتخاب آزاد در برابر الزامات واقعيت زندگي دوراهي 

و اضطراب مرگ در برابر تعهد بـه زنـدگي   ي هادوراهيجز اين دوراهي،  ايم.اين كار را انجام داده
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شـوند و در  نيز در اين مواجهـه مطـرح مـي   شادي در برابر رنج و معنايي معناي زندگي در برابر بي
وضعيت وجودي  ،مجموعدر ، انتخاب آزاد در برابر الزامات واقعيت زندگيپيوند متقابل با دوراهي 

 زنند.قهرمان داستان را رقم مي
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(بررسي داستان پادشاه و برهمنان براساس مباني داستاني فلسفه براي  كليله و دمنهبازخواني بابي از 
 كودكان)

  

  1عاطفه يوسفي
 2مصطفي موسوي

  

  چكيده
يكي از آثار ادبي تعليمي فارسي است كه در قالب داستان به نگارش  كليله و دمنه كتاب

هاي اخالقي و مفاهيم اجتماعي است، قابليت درآمده است. اين كتاب كه سرشار از آموزه
صل هاي ديگر مانند آموزش فلسفه به كودكان را دارد. پژوهش حاضر، حااستفاده در حوزه

و  هاي فلسفي و ادبيات كودكانهاي داستانبررسي داستان پادشاه و برهمنان براساس ويژگي
اي و اسنادي صورت گرفته، معيارهايي خانهنوجوانان است. در اين پژوهش كه به روش كتاب

وگوي شناختي، غناي فلسفي، برانگيختگي هيجاني، گفتمانند مقبوليت ادبي، مقبوليت روان
تان هاي پژوهش، اين داسو كندوكاوپذيري در داستان بررسي شده است. طبق يافتهاستداللي 

قابليت بسيار بااليي براي آموزش فلسفه به كودكان دارد و سبب پرورش هر چهار نوع تفكر 
گونة اين داستان باعث جذابيت باالي آن شود. ساختار نمايشمورد نظر در برنامه فبك مي

هاي داستاني را براي پنداري با شخصيتذاتن تصويرسازي و همبراي كودكان شده و امكا
آورد. به اين ترتيب غير از بازنويسي به زباني قابل درك براي خوبي فراهم ميكودكان به

خواني ندارد، به كودكان و حذف مواردي كه با روحيات كودكان و معيارهاي مورد نظر هم
يز طرح شده و نتوانند با تغييرات گفتهان ميتغيير ديگري در داستان نياز نيست و مربي

عي شود، به منبدهي فكري بهتر به كودكان ميهايي در انتهاي داستان كه موجب جهتپرسش
  هاي آموزش فلسفه دست يابند. مناسب و بومي براي طرح در كالس

  

، منهدكليله و  بازنويسي داستان پادشاه و برهمنان، فلسفه براي كودكان،ها: كليدواژه
  هاي فلسفيويژگي داستان

 

  . مقدمه1
  

                                                            
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.   -1

  utls_yousefi@yahoo.comايميل: 
  هيأت علمي دانشگاه تهران. عضو   -2
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از جمله آثار مهم ادبي است كه به منظور آموزش مسائل اخالقي و سياسي به رشتة  كليله و دمنهكتاب    
تحرير درآمده است. موضوعات و سبك اين كتاب به قدري جذاب و بديع است كه تا كنون آثار بسياري به 

كتاب سرشار از پند و اندرزهاي سودمندي است كه به صورت تمثيلي در تقليد از آن نوشته شده است. اين 
از نظر ساختار و عناصر به قصه و فابل نزديك است. در اين  كليله و دمنههاي قالب داستان بيان شده. داستان

ها ناعمال آ كند و كارهايش بازباني ميوگو و همها گفتگيرد و با آنها انسان در كنار حيوانات قرار ميداستان
 سبب شده است اين كتاب كليله و دمنهپردازي در پردازي و نوع شخصيتخورد. سبك جذاب داستانگره مي

ليله و كشود بتوانيم از داستان هاي ها باعث مياي در ميان متون تعليمي داشته باشد. اين ويژگيجايگاه ويژه
  ها را افزايش دهيم.ين داستانهاي ديگر نيز استفاده كنيم و كاربرد ادر حوزه دمنه

يابيم كه اكثريت درمي 1)فبكفلسفه براي كودكان (در برنامة  شدهاستفادهبا نگاهي به منابع موجود و     
 .يستندفبك در ايران ن ةهاي فرهنگي مناسب برنامتفاوت علتو به  هستند غيربومي قريب به اتفاق اين آثار

وارد  كه اين برنامه به طور رسميبا توجه به اين .شودمشكالت زباني مي ترجمة اين متون نيز گاهي سبب بروز
 ؛استهاي داستاني مناسب منابع و كتاب داشتندستوپرورش شده است، اجراي آن مستلزم درنظام آموزش

ين ا ، قابليت اين اثر را به منظور استفاده درودمنهكليلهدر  فلسفي هايهاي داستانوجود ويژگي كهاين ضمن
ف ها، برخالوگوها و شخصيتشود حوادث، گفتساختار داستاني آثار ادبي باعث ميدهد. برنامه افزايش مي

وانند با شود كودكان بهتر بتهاي تأليفي فلسفي، كامالً واقعي و غيرساختگي باشند. اين امر موجب ميداستان
هاي فلسفي به اين دليل كه هدف در داستان ها بگذارند.داستان ارتباط برقرار كنند و خود را جاي شخصيت

واند تر از آن است كه بتها غيرطبيعيوگوها و كنش شخصيتآموزش انواع تفكر و آراي فلسفي است، گفت
انگي با توجه به بيگها را برانگيزد. عالوه بر اين موارد، كودكان را به داستان جذب كند و تفكر و تخيالت آن

تون ادبي فارسي و غناي اين متون جهت آموزش مفاهيم اخالقي و فلسفي، اهميت و كودكان و نوجوانان با م
  .2شودمي آشكارتر لزوم بازنويسي اين آثار بيش

  
  . پيشينة پژوهش2

هاي استاندتوان به كتاب هاي كالسيك به منظور آموزش فلسفه به كودكان ميدر زمينة استفاده از داستان    
هاي دانماركي همت گماشته و به بازنويسي داستان 3) اشاره كرد. يسپرسن1386ال (به قلم پيكم فلسفي جهان
اي ) در مقاله1391هاي هانس كريستين اندرسن راهنماهايي براي مربيان نوشته است. مارك بابرو(براي داستان

                                                            
1 philosophy for children (P4C) 

 .63-82: 1393في، . براي اطالعات بيشتر دربارة اهميت و نقش داستان در برنامة فبك ر.ك: يوس 2
3 esperse 
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يات هاي كالسيك ادبانهاي عاميانه را بيان كرده است. دربارة استفاده از داستلزوم و فوايد استفاده از داستان
فتر اول هاي دنامه اشاره كرد كه به تحليل داستانتوان به سه پايانفارسي در برنامة فلسفه براي كودكان مي

) در 1387). ناجي (1392اختصاص دارد (لطفي،  مثنوي معنوي) و سوم 1392)، دوم (فهري، 1392(فتحي، 
پرداخته  مثنوي معنوي بررسي و بازنويسي يك داستان از بهكندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان كتاب 

هاي ادبي مناسب براي برنامه فبك پرداخته اش به بررسي و انتخاب متن) نيز در رساله1389است. فرزانفر (
اي ههاي متون كهن براي طرح درساشاره كرد كه در آن از داستان زنگ فلسفهتوان به كتاب است. همچنين، مي

 كليله و دمنههاي ). در حوزة استفاده از داستان1392كودكان استفاده شده است (مرادي و پروين،  فلسفه براي
 طور موضوعي و آمارياي اشاره كرد كه نويسندگان در آن بهتوان به مقالهدر برنامة فلسفه براي كودكان مي

). اكبري 1392عراقي، سلطاني، ناجي، اند (مجيد حبيبي را بررسي كرده كليله و دمنهچهار اثر كالسيك از جمله 
 هاي كالسيك فارسي بررسي كرده است كه در) نيز به كمك چند تن ديگر مضامين فلسفي را در داستان1391(

  اشاره شده است. كليله و دمنهآن به سه داستان از 
 تمثيالت بسياري ها از قديم حكايات وهندي است. هندي كليله و دمنهدانيم اصل كتاب كه ميطورهمان    
كه تعداد اين حكايات افزايش يافت گروهي ها هنگامييك مدون نبود. بعدداشتند؛ اما هيچ كليله و دمنهاز قبيل 
هايي ترتيب دادند. كتابي ها مجموعهآوري روايات و حكايات شفاهي همت گماشتند و از تدوين آنبه جمع

لم اي از كار ابن مقفع به ق، ترجمهشاهيكليله و دمنة بهرامبه كه امروزه به زبان فارسي در دست است، موسوم 
عيناً ترجمة  شاهيكليله و دمنة بهرام حميدالدين ابوالمعالي نصراهللا بن محمد بن عبدالحميد منشي شيرازي است.

كتاب عربي ابن مقفع نيست؛ بلكه مترجم در آن دخل و تصرفات بسياري كرده كه قسمت عمدة اين تصرفات 
ها، افزودن آيات قرآن و احاديث، امثال و اشعار فارسي و عربي نظر از حذف و تلخيص برخي از بابفصر

  گويد: طور كه خود مترجم در ديباچة كتاب مياست. همان
بر خاطر گذشت كه آن را ترجمه كرده آيد و در بسط سخن و كشف اشارات آن اشباعي رود و آن را به آيات و 

ثال مؤكد گردانيده شود، تا اين كتاب را كه زبدة چند هزار ساله است احيايي باشد و مردمان از فوايد اخبار و ابيات و ام
 آرايي در تضمين امثال و تلفيق ابيات و شرحو منافع آن محروم نمانند و هم بر اين نمط افتتاح كرده شد و شرايط سخن

  ). 25: 1386شد (منشي، رموز و اشارات تقديم نموده آمد و ترجمه و تشبيب آن كرده 
داللي ها در آن نقشي استاز جمله آثار تمثيلي ادبيات فارسي است؛ به اين معنا كه داستان كليله و دمنه     

اي هكنند. مثل، يكي از راهداري نيز ميانجامند و از آن جانباي ميشدهتعييندارند و به نتيجة ويژه و ازپيش
رسد؛ يعني خواننده بايد از موردي است و از طريق تشبيه از جزء به كل مي كردنمورد استفاده براي مجاب

  ).153: 1383منفرد، قانوني فراگير استنباط كند (آدام و رواز، 
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صورت طنزهاي اجتماعي و ديني و گاه به شكل نكات دقيق تربيتي ها در ادبيات فارسي گاه بهها يا داستاناين مثل
ا تهذيب ههاي عرفاني و فلسفي است و غالباً قصد نويسنده و گويندة آني و يا بيان انديشهو مشكالت اخالقي و اجتماع

  ). 415: 1355اخالق و تعليم حكمت و تلقين عبرت است (زرين كوب، 
سان در ها انتر است. در اين داستاناز نظر ساختار و عناصر به قصه و فابل نزديك كليله و دمنههاي داستان

خورد. ها گره ميكند و كارهايش با اعمال آنزباني ميوگو و همها گفتگيرد و با آنقرار مي كنار حيوانات
اي هاگرچه داستان. فارسي داراي پنجاه و شش داستان است كه در شانزده باب قرار دارد كليله و دمنةكتاب 

افت ها ييكساني در اغلب آن توان طرح اولية مشابه ورسند، مياين كتاب از نظر موضوعي متنوع به نظر مي
ده ودو صفحه نقل ش). داستان پادشاه و برهمنان پنجاه و سومين داستان كتاب است كه در سي9: 1389(نبي لو، 

  پردازي هندي، داستان ديگري در دل آن نقل شده است. و مطابق با سبك داستان
ه است، به بررسي داستان پادشاه و برهمنان اي و اسنادي انجام گرفتخانهدر اين پژوهش كه به روش كتاب    

سال  6-12هاي ادبيات كودك، طبق روحيات و ذهنيات كودكان هاي فلسفي و ويژگيبراساس معيارهاي داستان
  ايم.پرداخته

  
  . بحث و بررسي3
  .خالصة داستان1. 3
از  كه بر اثر هريكبيند در سرزمين هند پادشاهي بود به نام هبالر پادشاه شبي هفت خواب ترسناك مي 

ها را كند تا آنهايش را برايشان تعريف ميخواند و خوابپرد. فرداي آن شب، برهمنان را فراميخواب مي
اي از پادشاه به دل داشتند، با ديدن آثار ترس و وحشت بر چهرة او، با هم تعبير كنند. برهمنان كه از قديم كينه

تا رفتار پادشاه را جبران كنند و از او انتقام بگيرند. برهمنان پس از  انديشند كه فرصتي برايشان دست دادهمي
ش اگويند تعبير هفت خواب اين است كه پادشاه بايد براي جبران رفتار گذشتهروند و ميمدتي نزد پادشاه مي

را  اش قرباني كند و خوددخت، وزيرش بالر، پسر، دبير، فيل و شترش را با شمشير مخصوصهمسرش ايران
ها بشويد و در آخر شمشير را نصف و در خاك كند. پادشاه با شنيدن اين حرف بسيار ناراحت در خون آن

بيند از رود. بالر كه آثار ناراحتي و پريشاني را در حاالت پادشاه ميميشود و چند روزي در فكر فرومي
كند و پادشاه جريان را خت چنين ميدخواهد كه نزد پادشاه رود و سبب را جويا شود. ايراندخت ميايران

 گويد كه از مرگ هراسي ندارد ودخت كه زن باتدبير و زيركي بود، به پادشاه ميكند. ايرانبرايش تعريف مي
ند كاگر تعبير خواب چنين است، از اجراي آن نگراني به دل راه ندهد؛ اما كينة برهمنان را به پادشاه يادآوري مي

 هاي خود را براياعت شايستة مشورت و اعتماد نيستند. بهتر است كه پادشاه خوابگويد كه اين جمو مي
گويد يهاي پادشاه به او مها را تعبير كند. كارايدون پس از شنيدن خوابكارايدون حكيم نيز تعريف كند تا او آن
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يزانش دشاه و يكي از عزها تعبير خوبي ندارد و بين پاها بسيار خوب است. تنها يكي از خوابكه تعبير خواب
كه  هاي پادشاه به همان صورتيآيد كه البته زياني در پي ندارد. پس از مدتي خوابدرگيري مختصري پيش مي

خت دها را به ايرانآورند. پادشاه آناي تحفه ميشود. براي پادشاه تاج و جامهكارايدون گفته بود، تعبير مي
كند تا نظر او را بداند و بالر دخت به بالر نگاه ميهد انتخاب كند. ايرانخواكند تا هركدام را كه ميعرضه مي

كه همسرش متوجه اشارة دخت براي اينكند و ايرانكند. در اين لحظه پادشاه به بالر نگاه ميبه جامه اشاره مي
تاج  تو در انتخاب گويد كهدخت ميدارد. پس از گذشت زماني، شبي پادشاه به ايرانبالر نشود، تاج را بر مي

شود، سيني برنجي كه در دست داشته است را بر سر دخت كه از اين حرف ناراحت مياشتباه كردي؛ ايران
- ايران دهدشود و دستور ميشود. پادشاه خشمگين ميچنين خواب بد پادشاه هم تعبير ميريزد. اينپادشاه مي

 انديشد كه پادشاه دردانسته، ميپادشاه را به او مي دخت و عالقةدخت را بكشند. بالر كه شايستگي ايران
ند و كبرد و پنهان ميدخت را به جايي ميعصبانيت حرفي زده و پس از مدتي پشيمان خواهد شد. بالر ايران

تنگ و از فرماني دخت دلگويد كه فرمانش انجام شده است. پادشاه پس از چندي از دوري ايرانبه پادشاه مي
ي. در كردگويد تو نبايد در اجراي فرمان كشتن ايران دخت تعجيل ميشود و به بالر مييمان ميكه داده پش

الر گيرد. در آخر هنگامي كه بوگوي نسبتاً طوالني و بسيار زيبايي ميان پادشاه و بالر شكل ميجا گفتاين
زد دخت را ندهد و ايرانبه پادشاه ميدخت را بودن ايرانبيند، مژدة زندهتنگي و ناراحتي شديد پادشاه را ميدل

دهد و برهمنان را كه خوابش را به دروغ تعبير دخت ميآورد. پادشاه صلة بسياري به بالر و ايرانپادشاه مي
  دهد.كند و به كارايدون حكيم پاداشي درخور ميكرده بودند، مجازات مي

  . بررسي داستان2. 3
ست. ا كليله و دمنههاي بلند و الحاقي بابي به همين نام آمده، از داستانداستان پادشاه و برهمنان كه در     

ترين پرسد كه بهشود. در ابتداي باب، راي از برهمن ميبودن از زبان برهمن نقل مياين داستان با وجود الحاقي
م لترين سيرت، حدهد كه ستودهخصلت پادشاهان چيست؟ حلم يا سخاوت يا شجاعت؟ و برهمن پاسخ مي

  كند.وگويي با راي، اين داستان را روايت ميشود و در ضمن گفتاست كه فوايد آن شامل خاص و عام مي
  
 . مقبوليت ادبي3. 3

ها بايد از غناي ادبي برخوردار بوده و داراي ساختار داشتن مقبوليت ادبي به اين معنا است كه داستان    
گي وگو ها بايد قابل قبول و قابل باور باشند نه ساختا و گفتهداستاني منسجمي باشند. طرح داستان، شخصيت

آيند، ساختاري قوي و غناي ادبي هايي كه با اهداف آموزشي به رشتة تحرير درميو تصنعي. معموالً داستان
ا هشده در داستانها و موضوعات مطرحهاي ليپمن نيز وارد شده است كه موقعيتندارند. اين انتقاد به داستان

ردازي، پاند كه با زندگي واقعي كودكان ارتباط ندارند؛ عالوه بر اين، فاقد پيرنگ قوي، شخصيتچنان تصنعي
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ان شود و كودكها كاسته ميهاي جذاب براي كودكان هستند. به همين جهت از تأثير داستاننقطة اوج و كنش
ين مشتركي دست يابند. توجه به مضام هاي داستان يكي بپندارند و به تجربةتوانند خود را با شخصيتنمي

رفتن توجهي به ساختار روايي داستان و موجب ازبيناي كه بايد در داستان گنجانده شود، نبايد سبب بيفلسفي
  ادبيت آن شود.

 رود، بديهي است كه غناياز متون درجه اول ادبيات فارسي به شمار مي كليله و دمنهكه با توجه به اين    
هاي اين كتاب داراي عناصر داستاني هستند؛ پيرنگ قوي، كنش و گره داستاني، يي دارد. تمامي داستانادبي باال
ا هستند؛ ههاي مثبت داستانوگو و غيره از ويژگيپردازي و فضاسازي خوب، ميزان باالي عنصر گفتشخصيت
كه اين كتاب در قرن ششم و به ينجا قابل طرح است، زبان اين اثر است. با توجه به ااي كه در ايناما نكته

  سبك فني به رشتة تحرير درآمده، بديهي است كه كودكان توانايي خواندن و فهم آن را ندارند. 
ها است؛ به همين دليل است كه در سنين كودكي هاي غيرقابل انكار كودكان در توانايي خواندن آنيكي از محدوديت

نبايد هميشه با اتكا به ديگران فضاي خالي بين قدرت درك و خواندن خود  شود؛ ولي كودكانباهم خواندن توصيه مي
  ).64 -65: 1392(قزل اياغ، » هاي خواننده بسيار اهميت داردرا پر كنند. بنابراين، انطباق سطح اثر با توانايي

ن ي كودكاها به زباني روان و قابل فهم برادر نتيجه، الزم است به منظور طرح در كالس، كلية داستان 
ر پايين بيايد قدبازنويسي شوند. مسألة مهمي كه در بازنويسي بسيار اهميت دارد، اين است كه سطح اثر نبايد آن

كه براي كودكان ساده و پيش پا افتاده شود؛ بلكه بايد داراي واژگان جديد باشد تا عالوه بر گسترش دايرة 
  برانگيز باشد.ها چالشواژگان، براي آن

ها بخشد. آنهاي فكري آنان را ارتقا ميربارة متن، درك كودكان را از متون داستاني افزايش داده و مهارتتحقيق د 
- هارتدهد تا مها فرصت ميها در زمينة خواندن متون غيرداستاني نيز استفاده كنند. اين امر به آنتوانند از اين مهارتمي

هاي عميق، بحث و تفكر، ود ارتقا بخشند. كودكان از طريق پرسشكردن و تميزدادن را در خگويي، دخالتهاي پيش
كارگيري زبان خواهند شناخت (هينز، كندي، هاي فرديِ بههاي گوناگون سبك يك نويسنده را از نظر عقايد و راهجنبه

  .)153: 1389وايت، 
  
   . پيرنگ و روايت داستاني4. 3
يوند هم پسادگي داراي وحدت آشكاري باشد كه حوادث را بهپيرنگ در ادبيات كودكان بايد عالوه بر        

). داستان داراي پيرنگي قوي و بدون 200: 1387نژاد، دهد و عنصر عليت در آن قابل مشاهده باشد (شعاري
ديگر و مبتني بر روابط علّي و معلولي هستند، هيچ ابهامي وجود نقص است. حوادث كامالً منظم و مرتبط با يك

اند. داستان داراي تسلسل روايي بسيار بااليي است كه سبب جذابيت آن براي همة حوادث قابل قبولندارد و 
  شود. كودكان مي
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ي را با اپردازد، تجربهاي از وقايع تخيلي ميگيري از ساختاري منسجم در داستان كه به شرح واقعه يا مجموعهبهره
ها و پيرنگ داستان است، مشخص كه در جهت كمال شخصيتگيري موضوعي گذارد و پيخواننده به اشتراك مي

  ). 26: 1389سازد (رشتچي، انسجام فكري كودك را ممكن مي
ها را دهي ذهني آنشود و نظمچينش منظم حوادث نيز موجب تمركز كودكان بر موضوع مورد نظر مي

  سازد. ممكن مي
  
 پردازي   . شخصيت5. 3

پردازي به بهترين نحو صورت گرفته است؛ به اين هستند و شخصيتهاي داستان، انسان شخصيت     
اطب ديگر به مخگيرد، از زبان يكهايي كه ميانشان شكل ميوگوها در خالل گفتترتيب كه تمام شخصيت

داليل «كند: اي با خود، پسرش را در ذهن چنين توصيف ميگوييشوند؛ براي مثال، پادشاه در تكمعرفي مي
بت وي اليح است و مخايل اقبال و سعادت وي واضح و اقتداي او در كسب شرف و تمهيد رشد و نجا

) و در جايي 355: 1386(منشي، » اند ظاهرداري به سلف كريم كه ملوك دنيا و اعالم و اعيان عالم بودهجهان
). در 365ان: (هم» پسري با چندان نجابت و رشد و خرد و كياست«گويد: دخت دربارة پسر ميديگر، ايران

  كند: گونه بيان ميدخت را اينادامه پادشاه در ذهن خود، صفات ايران
دخت كه زهاب چشمة خورشيد تابان از چاه زنخدان اوست و منبع نور ماه دو هفته از عكس بناگوش او و ايران

تعذر و در الطفت بيهاي نكبت درهم و دور پايان، در مخواه و زلفي چون شبرخساري چون ايام دولت خرم و دل
  ).356تحرز، صالحي شامل و عفافي كامل. اخالقي مهذب و اطرافي پاكيزه (همان: معاشرت بي

تو امروز ملكة روزگاري و پناه لشگر و «گويد: دخت به او ميوگويي با ايرانو جاي ديگري بالر در گفت 
). در ادامة داستان، پادشاه كه به 362(همان: » رعيت و پس از رحمت و عاطفت ملك عنايت و شفقت تو باشد

  شمارد: انديشد، با خود صفات بالر را چنين برميتعبير خواب برهمنان مبني بر كشتن بالر مي
آدم است، وهم او از راز زمانة غدار بياگاهاند و فراست او بر اسرار بي بالر وزير كه بقيت كفات عالم و دهات بني

الك و رونق اعمال و حصول اموال و اقامت اخراجات و آباداني خزاين چگونه دست سپهر دوار اطالع دهد، نظام مم
  ).357دهد؟ (همان: 

  
كند: انديشد، اوصاف او را در ذهن مرور ميكه پادشاه دربارة مرگ دبيرش با خود ميو در ادامه هنگامي 

چه اي از آن او دري هرو هر كلمهبند فلك شاگرد بنان اوست و دبير آسمان چاكر بيابان او كاك دبير كه نقش«
). 357(همان: » اياي و صدهزار نيزه و از او خامهتر، صدهزار سوار و از او نامهتر و سحري هرچه مبينثمين
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ها از طريق اعمال و رود، شخصيتها بر زبان ديگري ميعالوه بر توصيفاتي كه دربارة هريك از شخصيت
  وند. شعقايدشان به مخاطب شناسانده مي

وگوهايي كه با هم دارند نظرات و طرز فكر خود را در مورد ها در خالل گفتدر كل داستان شخصيت
ها شخصيت تكآيد كه بتوانند تككنند. در نتيجه، اين امكان براي كودكان فراهم ميموضوعات گوناگون بيان مي

وة ذات پنداري كنند. اين شيها همنهايت، با آنها آشنا شوند و در ها و تفكرات آنخوبي بشناسند و با نيترا به
 سازي، فعاالنه باذات پنداري و قرينهدهد كه از طريق همبه كودكان امكان مي«پردازي و فضاسازي شخصيت
ها درگير شوند [...] و در اين فرآيند ها بگذارند، در چالشهاي داستان همراه شوند، خود را به جاي آنقهرمان
پردازي همچنين ). اين نوع شخصيت75-74: 1389(فخرايي، » لسفي خود را تأييد يا تعميق كنندهاي فمهارت

رند ببها پيها و طرز فكر آنبعدي معرفي نشوند و كودكان به نيتها به طور تكشود شخصيتباعث مي
  ). 62: 1384(حكيمي و كاموس، 

ويژه بالر وزير كه هي به كودكان را دارند، بهها به نحوي آموزنده هستند و امكان الگودهمة شخصيت    
نمونة بسيار عالي فردي است كه داراي ذهنيت فلسفي و منطق انتقادي است؛ به اين ترتيب كه همواره از 

كوشد تا با كنجكاوي عقالني مشكالت را برطرف كند؛ همچنين، توانايي كند و مياضطراب هيجاني پرهيز مي
پيچيده دست به عمل بزند و ابعاد مختلف موضوع را بررسي و با آزادي عمل مسائل اين را دارد كه در شرايط 

هايي فردي است كه بايد در كنار تفكر چنين داراي ويژگي). بالر هم98 -75: 1382را حل كند (اسميت، 
سامح ت ها و تغيير عقايد براساس شواهد،انتقادي به آن توجه كرد: سعة صدر و آمادگي براي پذيرش استدالل

: 1386چ، داري (وينهاي ناخوشايند، تمايل به مصالحه، آمادگي پيشبرد بحث، تحمل و خويشتندر برابر ديدگاه
101-100 .(  

 ها، امكان بحثاند و كودكان عالوه بر شناخت آنها در طرح داستان بسيار خوب پرورانده شدهشخصيت    
  ).15: 1383ها را دارند (ناجي، و حاالت آن وگو دربارة منطقي و قابل درك بودن عقايدو گفت

  
 شناختي. مقبوليت روان 6. 3

شود كه داستان و حوادث آن متناسب با شرايط سنّي ها هنگامي حاصل ميشناختي داستانمقبوليت روان    
اشد؛ ب بندي سنّي كودكان ارتباط مستقيمي داشتهشده در هر داستان بايد با ردهكودكان باشد. مفاهيم مطرح

كه كودكان خط سير آن را بفهمند و بتوانند با داستان ارتباط برقرار كنند. اگر داستاني فاقد اين ويژگي طوريبه
ها امكاني نخواهند يافت. بنابراين، يك داستان فلسفي خوب پنداري با شخصيتذاتباشد كودكان براي هم

خوردار و داراي موضوعات ملموس براي كودكان هاي كودك برهاي داستانپيش از هر چيز بايد از ويژگي
ها، مايه و محتواي آثار با رؤيادر انتخاب داستان براي كودكان اين نكته بسيار با اهميت است كه درونباشد. 
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- ها و انتخابخواني داشته باشد، در اين صورت است كه كودكان به كتابها و عاليق كودكان هممشغوليدل

كنند. بي هيچ ترديدي ارزشمندي محتواي داستان (براي كودكان) به ميزان ارتباط آن با د ميها اعتماكنندگان آن
ا ههاي خود را در داستانها و آرمانزندگي بستگي دارد؛ كودكان هرچه بيشتر بتوانند چهرة واقعي و خواسته

اصلي كه در انتخاب داستان ). «62-63: 1392پذيرند (قزل اياغ، بندند و از آن تأثير ميببينند، بيشتر به آن دل مي
هاي سني است؛ زيرا كودك مادامي كه خود را به مطالعة موضوعي براي كودكان بايد رعايت شود، نيازها و رغبت
  ).  160: 1387(شعاري نژاد، » نيازمند نبيند، به آن عالقه نشان نخواهد داد

يرت پادشاهان و بهترين خصلت؛ يعني حلم و گويد، دربارة سطور كه برهمن ميموضوع داستان همان    
بردباري است كه به شكل بسيار خوبي پرداخته شده است. عالوه بر موضوع اصلي، موضوعات بسيار ديگري 

غرضان و دشمنان، نكردن به سخنان صاحبدر داستان طرح شده است؛ مانند: فوايد مشورت، ضرورت توجه
به طور كلي، كنترل خشم و اخالقيات. هر يك از اين موضوعات  لزوم تفكر و تأمل پيش از شروع كارها و

وگوها و حوادث ها، گفتشخصيت. داراي اهميت بسيار و همچنين، قابل طرح و بحث براي كودكان است
كامالً ملموس، قابل باور و غيرساختگي هستند و با شرايط سنّي كودكان سازگاري دارند. داستان با توجه به 

سد رانگيزد. همچنين، به نظر نميها را برميبرانگيز است و تخيل آنبراي كودكان اعجاب موضوعي كه دارد
ابل فهم سير داستان كامالً قنكته يا موقعيت نامأنوسي وجود داشته باشد كه كودكان نتوانند آن را درك كنند. خط

  توانند با آن به خوبي ارتباط برقرار كنند. است و كودكان مي
رسد بهتر است دربارة تناسب اين داستان با روحيات كودكان به نكتة ديگري توجه كنيم. با ميبه نظر     

هاي ناخوشايند سال است، الزم است صحنه 6-12كه منظور از كودك در اين مقاله كودكان سنين توجه به اين
نان مجا كه برهم؛ آنآميز حذف شود كه البته تنها در يك جاي داستان شاهد تصويري دردناك هستيو خشونت

گويند كه بايد همة نزديكانش را به قتل برساند و خود را در خون كنند و به او ميخواب پادشاه را تعبير مي
ه احساسات ويژه براي كودكان كوشو كنند. چنين تصويري براي هر انساني بسيار متأثركننده است، بهها شستآن

تارهاي گري و رفبراساس نظرية يادگيري اجتماعي بندورا پرخاشين، و عواطف بسيار لطيفي دارند؛ عالوه برا
ها و ؛ عوامل اجتماعي مانند خانواده، دوستان، كتابدشوآميز از طريق مشاهده يا تقليد آموخته ميخشونت
گام شود هنبنابراين، توصيه مي ).1986بندورا، توانند منابع يادگيري خشونت براي كودكان باشند (ها ميرسانه

نقل داستان از بيان جزئيات آن خودداري شود و تنها به اين اكتفا شود كه برهمنان به پادشاه گفتند بايد از 
هاي گيتوان نتيجه گرفت كه داستان با ويژجز اين مورد، بنابر توضيحات پيشين ميبه نزديكانش دوري گزيند.

   ست.شناختي اسنّي كودكان مطابقت دارد و داراي مقبوليت روان
 
 گوو. گفت7. 3
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د، وگو باشاي دارد. اگر داستاني داراي عنصر گفتوگو اهميت ويژههاي كودكان عنصر گفتدر داستان     
وگو ابزاري است كه ). گفت198: 1390تواند براي ايجاد انگيزه در بحث فلسفي استفاده شود (گريگوريمي
يابي را در كودكان تقويت كرد و پي برد و علت و معلول هاهاي آنها و نيتتوان براساس آن به شخصيتمي

طور تواند موجب رشد تفكر خالق در كودكان شود. هماننيز ابزاري است براي افزايش تخيل در داستان كه مي
گو، وتكاوپذيري، بايد ميزان زيادي از گفوها عالوه بر محتواي فلسفي و كندكند داستانكه فيليپ كم، بيان مي

سبب  -با درنظرگرفتن سن كودكان -وگوي استداللي را در خود جاي دهند. اين ويژگي در داستانويژه گفتبه
ش وگو را به نمايهايي از گفتكنند و يا قسمتها بخواهيم در خواندن داستان مشاركت شود بتوانيم از آنمي

ليل ديگر دكنند، براي يكا بررسي ميهايشان رتواند اشخاصي را نشان دهد كه تفاوتوگو ميدرآورند. گفت
فكري مشترك را نشان دهد، براي وگو با مشورت همراه باشد و يك همكنند، اگر گفتآورند و تبادل نظر ميمي

  ).35-36: 1389(كم، . ها نيز چنين كننداي است تا آنكودكان انگيزه
پردازي تا حد زيادي اشاره شد، شخصيتطور كه وگو محور است و همانداستان مورد نظر كامالً گفت    

عالوه بر باالبردن ميزان جذابيت داستان براي كودكان، به «وگو صورت گرفته است. اين ويژگي از طريق گفت
نظيري از هاي بي). نمونه36(همان: » دهدها را ميپنداري با آنذاتها و همها امكان شناخت شخصيتآن

گويي و يا مكالمة دو يا چند خورد كه يا به صورت تكداستان به چشم ميوگوهاي استداللي در اين گفت
شود يوگويي است كه ميان پادشاه و بالر برقرار موگو، گفتديگر است. نمونة بسيار عالي گفتشخصيت با يك

هاي داللتيابند كه اسكودكان اين توانايي را مي«وگوهاي استداللي ). از طريق اين گفت390-379: 1386(منشي، 
ها و مباني نظري صحيح را براي بررسي و تحليل سطحي را كنار گذاشته، با تفكر و انديشة عميق زيرساخت

وگو شخصيت منطقي بالر ). در خالل اين گفت30: 1389(رمضاني، » شوند، به كارگيرندچه با آن مواجه ميآن
  د؛ زيرا: شوتر آشكار ميدهد بيشهاي نغزي كه به پادشاه ميبا پاسخ

لط بر ها بستگي دارد؛ بلكه به توانايي در تسدهي و انتقاد از استدالل(منطق انتقادي) نه تنها به توانايي فرد در شكل
بخش ديگري از اين  [...]شود، وابسته است وگو در قلب آن انجام ميها و احتماالت كالمي كه بحث و گفتچهارچوب

، شود. وجود اين تواناييهايي است كه به فرد عرضه ميي و انتقاد از استداللتوانايي شامل وجود قدرت ساختارشكن
هاي خود را سريع شكل داده و از آن دفاع هاي كالمي اهميت فراواني دارد و فرد بايد بتواند استداللويژه در بحثبه

  ).97: 1386كند (وينچ، 
ها به هاي ذهني آنكنند و چالشت ميها در داستان، دربارة احساسات و عقايدشان صحبشخصيت     

ي شود دچار چالشي ذهنهايش آگاه ميشود؛ براي مثال پادشاه وقتي از تعبير خوابگويي نقل ميصورت تك
بهره شدم و عزيزان و معينان را باطل كردم از ملك و هرگاه از اين اسباب بي«انديشد: شود و با خود ميمي

فراق عزيزان كاري دشوار و شربتي «كند كه: ) و چنين استدالل مي361: 1386 (منشي،» زندگاني چه لذت يابم؟
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(همان).  »بدگوار است و كفايت مهمات و تمشيت اشغال بي يار و خدمت كار سعيي باطل و نهمتي متعذر است
. عالوه ندكها كمك ميوگوهاي استداللي براي كودكان بسيار آموزنده است و به رشد تفكر انتقادي آناين گفت

انديشي و مشورت نيز ارائه شده است كه باعث پرورش تفكر بر تفكر و استدالل، در داستان الگوهايي از هم
هاي تفكر و چگونه استدالل كردن به نحو بسيار كه نمونهشود. با توجه به اينمراقبتي و جمعي در كودكان مي

بسيار جذاب است و اصالً صورت آموزشي ها بيان شده، براي كودكان وگوي شخصيتخوبي در ضمن گفت
الل ها در خها و طرز فكر شخصيتها در داستان به شكلي است كه انگيزهوگوخشك و مصنوعي ندارد. گفت

 كه بر جذابيت داستانوگو در داستان عالوه بر اينآن براي كودكان قابل درك خواهد بود. ميزان باالي گفت
  دهد.در كالس را نيز افزايش مي وگوافزايد، امكان بحث و گفتمي

  
  . برانگيختگي هيجاني8. 3

-انگيز و جذاب باشد. شخصيتدر ادبيات كودكان داستان بايد از اعمال و حوادث تشكيل شود تا هيجان     

: 1387نژاد، نما باشند تا موضوع و محتواي كتاب را براي كودكان زنده كنند. (شعاريها بايد واقعي و زنده
خوبي توصيف شده است كه اين ها به). در داستان مورد نظر حاالت روحي و هيجانات شخصيت173-172

شود، نه از زبان راوي؛ براي مثال، بالر دربارة ها نقل ميتر از زبان يكي ديگر از شخصيتها هم بيشتوصيف
) و در جايي 362: 1386 (منشي،» خلوتي كرده است و متفكر و رنجور نشسته«گويد: دخت ميپادشاه به ايران

ون توان شناخت و نشان غم بر غرت هماياثر تغير بر بشرة مبارك مي«گويد: ديگر كارايدون خطاب به پادشاه مي
شود، هايش توسط كارايدون آگاه مي) و هنگامي كه پادشاه از تعبير درست خواب368(همان: » توان ديدمي

همان: (» ن ملك اين باب بشنود تازه ايستاد و شادمان بازگشتچو«آيد: شود و سرحال ميبسيار خوشحال مي
هاي رفتاري، سبب افزايش صورت و همچنين، وجود كنشها به اين). شرح و توصيف هيجانات شخصيت371

پنداري كنند و احساسات ذاتها همدهد با شخصيتها امكان ميشود و به آنجذابيت داستان براي كودكان مي
د كه شونهايي ميكنند. به اين ترتيب، كودكان به طور ذهني و عاطفي درگير زندگي شخصيتها را درك آن

  ).99: 1995، 1دهند (اسپليتر و شارپجو را نمايش ميوفرآيند تحقيق و پرس
  
 . قابليت كندوكاو9. 3

ماهر  اوگرانيهاي داستاني بايد عالي و يا كندوكها به اين معنا نيست كه شخصيتكندوكاو در داستان    
به نوعي  اند. كندوكاو در هر داستانيباشند؛ بلكه بايد به دنبال عاليمي بود كه كندوكاو را در داستان ترسيم كرده

نند كهاي داستان سعي ميله يا مشكلي كه شخصيتأوجو، يك راز، مسشود؛ به شكل يك جستنشان داده مي
                                                            

  1.Splitter & Sharp  
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وگوها و اقدامات بايد به دنبال عاليمي؛ الي گفتنباشد، البهآن را حل كنند. حتي اگر عملي كندوكاوي در كار 
 وجويآوري و جستهاي موجود، خودتصحيحي، دليلزدگي، درنظرگرفتن گزينهمانند: كنجكاوي، شگفت
توانيم بگوييم كه داستان قابليت كندوكاو بااليي ). بنابراين تعريف، مي33-34: 1389شواهد و داليل بود (كم، 

نده آيد و ذهن خوانب ترسناك پادشاه و تعبير مغرضانة برهمنان گرهي است كه در داستان به وجود ميدارد. خوا
شوند كه هريك به باور خود سعي هايي همراه ميدارد. كودكان با شخصيتكند و به تأمل واميرا درگير مي

انب شرايط ويژه با بررسي همة جو كند تا اين مشكل را برطرف سازد و به پادشاه كمك كند تا بتواند در اينمي
ترين تصميم را بگيرد؛ تصميمي كه به صالح مملكت باشد و زياني به پادشاه و نزديكانش امر بهترين و درست

يار حل اين مسأله، الگوي بسويژه بالر وزير) براي رسيدن به راهها (بهورزي و اقدامات شخصيتنرساند. انديشه
تواند به رشد تفكر انتقادي، جمعي و مسؤوالنه منجر است كه در نهايت، مي خوبي براي آموزش به كودكان

  شود.
دو دمنه  و كليله هايدر داستان دربارة ميزان كندوكاوپذيري داستان بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه    

اين ترتيب كه  به حضور دارند؛ در قالب دو كارگزار روايي فراداستاني سطح شخصيت راي و برهمن همواره در
 كند. برهمن كند داستاني را با مضموني مشخص بياندرخواست مي برهمن از راي ها،داستان تردر آغاز بيش

 از پس  شود.كشيده مي روايت زيرداستاني سطوح يا به سطح معموالً كند كهنيز شروع به گفتن داستاني مي

 كل راي و پذيردمي پايان داستان روايت، استانيفراد سطح به و بازگشت داستانيزير سطح از برهمن خروج

با توجه به ). 1390رسد (يعقوبي و احمد پناه، اي اخالقي ميكند و به نتيجهبندي ميصورت را وشنودگفت
 در برنامة فلسفه براي«هاست و هاي فلسفي، كندوكاوپذيري آنهاي داستانترين ويژگيكه يكي از مهماين

)، الزم 107: 1387(ناجي، » رودنوان ابزاري براي آغاز كندوكاو و مباحثة كودكان به كار ميكودكان داستان به ع
ي ااي در ذهن كودكان خودداري كرد. اگر قرار باشد نتيجهزمينهاست هنگام نقل داستان از ايجاد هرگونه پيش

ن كلية بنابرايته شود؛ ها گرفوگوي كودكان توسط خود آناز داستان گرفته شود بايد پس از بحث و گفت
وگوهاي راي و برهمن بايد از ابتدا و انتهاي داستان حذف شود تا داستان قابليت كندوكاو داشته باشد. گفت
 هايي بود كه نسبت به دورنماي زندگي با انعطافهمواره بايد به دنبال داستان كندكه فيليپ كم بيان ميچنان

  ).33: 1389كنند (كم، كردن تشويق ميسازي و بررسيفرضيه كردن،هستند؛ يعني كودكان را به سؤال
  
 
 . غناي فلسفي10. 3

اند كه موجب برانگيختن تخيل ها بازتاب دهندة حاالت انسانيدر هر داستان حقيقتي وجود دارد؛ داستان
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ها از متن بخواهيم اگر ).213: 2012، 2(نتيويدد شود تا بتوانند براي زندگي تصميم بگيرندانتقادي خوانندگان مي
 يد كه تركيب مناسبباشن يهايبايد آن برگزيدهدر كودكان استفاده كنيم، پس متون  يبه منظور ترويج تفكر فلسف

ز ا يخوب يهاها بايد نمونهگر آن است كه متنبيان لهأمس اين .اندداده ياز عقالنيت و خالقيت را در خود جا
طور كه هدف ما دعوت از كودكان براي تفكر )، همان37، 2011، 3اريزود م :ر. ك.(و خالق باشند يتفكر عقالن

ها را با متوني آشنا هاي خواندن انتقادي را آموزش دهيم و آنها مدلانتقادي و خواندن باشد، الزم است به آن
  )83الف:  1388(فيشر، تر نياز دارد. هاي سطح باالتر و تمرين و ارزيابي بيشها به مهارتسازيم كه مطالعة آن

جاي داستان پادشاه و برهمنان بر لزوم تفكر و تأمل پيش از شروع كارهاي مهم، صبر، تدبير و در جاي     
  گويد: بيند ميكه آشفتگي و پريشاني پادشاه را ميدخت هنگامينگري تأكيد شده است؛ ايرانآينده

ر كمال خرد و حصافت او پوشيده نگردد و پادشاه موفق آن است كه چون مهمي حادث گردد وجه تدارك آن ب
طريق تالفي آن پيش رائد فكرت او مشتبه نماند و تفصي از چنين حوادث و دفع آن جز به عقل و ثبات و خرد و وقار 

  ). 363: 1386ممكن نشود (منشي، 
د: گويند و ميكنگري را به پادشاه يادآوري ميدخت لزوم و اهميت تأمل و آيندهوگو، ايرانو در ادامة گفت

تأمل در آن شرع پيوستن عاقبتي وخيم دارد و پشيماني و حسرت در آن ريختن كاري صعب است و بيخون«
(همان:  »گذشته را باز نتوان آورد و كشته را زنده نتوان نكرد«كند كه و سپس چنين استدالل مي» مفيد نباشد

ادت ازلي يار باشد مناصحت مخلصان و موعظت هركه را سع«گويد: ). و در جاي ديگري به پادشاه مي364
 »مشفقان را عزيز دارد و در كارها پيش از تأمل و تدبر خوض نكند و موضع حزم و احتياط را ضايع نگذارد

بالر «كند: دهد، بالر در اجراي حكم، درنگ ميدخت را ميكه پادشاه فرمان كشتن ايران). هنگامي371(همان: 
اين كار مسارعت شرط نيست و ايمن نيستم كه ملك بر اين تعجيل انكاري فرمايد، با خود انديشيد كه در 

دخت كه دلتنگي پادشاه را از دوري ايران) و در ادامه هنگامي375(همان: » توقفي بايد كرد تا قراري پيدا آيد
  گويد: بيند، ميمي

ت آن است كه عواقب كارها ديده آيد و در حكيم و عاقل بايد كه در نكايت تعجيل روا نبيند و فايدة حذق و كياس
مصالح حال و مĤل غفلت برزيده نشود؛ چه اگر كسي همة ادوات بزرگي فراهم آرد چون استعمال به وقت و در محل 

بهره ماند و پادشاه موفق آن است كه تأمل او از خواتم كارها قاصر نيايد و نظر بصيرت او به دست ندهد از منافع آن بي
 ). 378-379ال محيط گردد (همان: اواخر اعم
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كنند كه مشورت با چه افرادي شايسته وگوها تأكيد ميها در داستان چندبار در خالل گفتشخصيت     
د سخنان گويد كه نبايدخت به پادشاه مينيست و به حرف چه كساني نبايد توجه كرد. در جايي از داستان، ايران

  كند:عتماد كند و چنين استدالل ميها ابرهمنان را بپذيرد و به آن
اند بدان دالت هرگز سزاوار امانت نگردند و شايان تدبير و مشورت نشوند (برهمنان) اگرچه در علم خوضي پيوسته 

كه بدگوهر لئيم به هيچ پيرايه جمال نگيرد و علم و مال او را به زينت وفا و كرم آراسته نگرداند. اگر در ترشيح او سعي 
  ). 365نان باشد كه سگ را طوق مرصع فرمايند و خستة خرما در زر گيرند (همان: چرود هم

بايد كه پادشاه نا اهالن را محرم اسرار ندارد و تا خردمندي «گويد: در جايي ديگر، كارايدون به پادشاه مي
زكردن فرض باك و بدگوهر بر اطالق پرهيآزموده نباشد در مهمي با او مشاورت نفرمايد و از مجالست بي

  ). 371(همان: » شناسد
گيرند، يديگر قرار مدو شخصيت اصلي؛ يعني پادشاه و وزيرش كه در بخشي از داستان در تقابل با يك     

قادي و ترين ويژگي تفكر نقادانه، خودانتمهم«كه بيشترين قابليت الگودهي به كودكان را دارند. با توجه به اين
شود كودكان با صبر و بردباري انتقادات منطقي ديگران را بشنوند و زود از خوداصالحي است كه باعث مي

)، شخصيت پادشاه، 139: 1389(ناجي و خطيبي مقدم، » هاي خود بپردازنداصالح داوري كوره درنروند و به
در  .تواند نمونة بسيار خوبي براي لزوم داشتن ذهنيت انتقادي باشدتصميماتش و عواقبي كه درپي دارد، مي

مقابل پادشاه، شخصيت بالر وزير قرار دارد كه الگوي بسيار خوبي براي كودكان است تا ياد بگيرند انتقادي 
- بينديشند و هيچ ادعايي را بدون ارائة داليل محكم و قوي نپذيرند و اين توانايي را داشته باشند كه استدالل

اگر «پيروي ادعاهاي فاقد مبناي اساسي بپرهيزند. هايشان را بر مبناي نظريات محكم و قطعي بنا كنند و از 
ا را ههاي داستان را واكاوي كنند و آنبتوانيم كودكان را تشويق كنيم تا فرآيندهاي ذهني و عقالني شخصيت

آن  گيرند و برايكنند و همين روند (استداللي) را پيش ميتشخيص دهند، كودكان نيز شروع به تمرين مي
بالر شخصيتي بسيار منطقي دارد و براي بيان درستي  ).99: 1995(اسپليتر و شارپ، » شوندارزش قايل مي
ي سنجد. اين شخصيت از صفاتكند و پيش از هر تصميمي همة جوانب را ميزيبايي استدالل ميعقايد خود به

ل و ستدالجوي حقيقت، تمايل به اووري، جرأت عقالني و پشتكار در زمينة جستمانند: كنجكاوي، انديشه
برخوردار است كه هاي ديگران در برابر ديدگاه ذهني بازداشتن  و اصالحيخود ،وتحليل، قضاوتتجزيه

  .)13-14: ب1388(فيشر،  است عقالني هاي مثبتاي از ويژگيمجموعه
ده نخوبي در طرح گنجاكه كلية اين موارد در خالل حوادث داستان قرار گرفته است و بهبا توجه به اين    

ه كند كخوبي طرح شود، ادراكي را خلق ميكه داستان بههنگامي«شده، براي كودكان بسيار آموزنده است. 
د در هاي موجوشود كودك بتواند گيرايي داستان را دريابد، در رويدادهاي داستان تأمل كند و تجربهموجب مي

  ).29: 1389(رشتچي، » آن را درك كند
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  گيري. نتيجه4 

رسيم كه داستان پادشاه و برهمنان قابليت بسيار بااليي براي شده به اين نتيجه ميوضيحات ارائهبا ت    
- يژه گفتووگو (بهپردازي، فضاسازي خوب، ميزان باالي گفتآموزش فلسفه به كودكان دارد. شيوة شخصيت

هد. درسازي ذهني را ميها به كودكان امكان تصويها و حاالت شخصيتوگوي استداللي) و شرح كامل موقعيت
اي ههاي مثبت داستانگونه است و قابليت اجرا به صورت نمايش را دارد كه از ويژگيداستان كامالً نمايش

رود. اين موارد عالوه بر باالبردن جذابيت داستان براي كودكان، باعث ايجاد فضاي تخيلي شمار ميفلسفي به
مد. غناي فلسفي و كندوكاوپذيري باالي اين اثر ادبي قابليت آن را انجاشود كه به رشد تفكر خالق مينيز مي

ي خواندهد. موضوع و حوادث داستان با شرايط سنّي كودكان همبراي آموزش فلسفه به كودكان افزايش مي
ه نظر كند. باي است كه به پرورش هر چهار نوع تفكر انتقادي، جمعي، خالق و مراقبتي كمك ميگونهدارد و به

نويسي و حذف مواردي كه شرح آن گذشت، به ايجاد تغيير ديگري نياز نيست و مربيان جز سادهرسد بهيم
  هاي آموزش فلسفه استفاده كنند.توانند از آن به عنوان داستاني بومي و غني در كالسمي
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