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 چكيده

درو ارزششناسـي شناسـي، معرفـت هـستي پژوهش حاضر با هدف يافتن مفاهيم شناسـي،

 كودكـاني داستان برگزيـده41ي مورد بررسي نمونه. هاي كودكان انجام شده است داستان

و نوجوان انتشار يافته است تحليل اين آثـار. است كه از سوي كانون پرورش فكري كودك

ي بـه حـوزه%49هـاي برگزيـده، در داستان نشان داد كه از ميان مفاهيم فلسفي مطرح شده 

وي ارزش به حوزه%39شناسي،تيهس شناسـي اختـصاصي معرفـت به حـوزه%12شناسي

كهي پرداختن به مفاهيم نشان مي هاي كلي پژوهش در ارتباط با نحوه يافته. داشته است  دهد

هـاي برگزيـده از سـوي ها، پرداختن به مفاهيم طرح شـده در داسـتان در هيچ يك از حوزه 

دري اي نبوده است كه برانگيزنده به گونه نويسندگان ادبيات داستاني  و تأمـل  قدرت تفكّـر

.مخاطبان خود باشد

.يم فلسفيل محتوا، مفاهيتحل، كودكانيات داستاني ادب:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و تربيتي فلسفهي پيوند دو حيطه نقطه،موضوع مورد بررسي در اين پژوهش ي تعليم

و در جست و نحوهجووو ادبيات كودكان دري ارائهي ميزان ي مفاهيم بنيـادي فلـسفي

نظـران اي از صـاحب هاي اخيـر عـده در دهه. هاي داستاني كودكان در ايران است كتاب

و تربيت به اين نتيجه رسيده  ي قـضاوت صـحيح در انـد كـه بـراي پـرورش قـوه تعليم

و علوم تربيتي، ستاديار روانا∗ مس نويسنده( siravani@ut.ac.irشناسي )لئوي
و پرورش ∗∗ و فلسفه آموزش  khmokhtari@yahoo.com كارشناس ارشد تاريخ

11/4/89: تاريخ پذيرش مقاله21/11/88: تاريخ دريافت مقاله
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و ايجاد مهارت و ترب فراگيران يـت مبتنـي بـر تفكّـر هاي استداللي پيچيده بايد به تعلـيم

و از برنامه  . انـدي فلسفه براي كودكان در قالب ادبيات داسـتاني سـخن گفتـه روي آورد

و تربيت در دههيليپمن بنيانگذار اين برنامه معتقد است كه نظام تعل هـاي اخيـر دچـارم

و  و خود مقصر اين شكست بوده اسـت؛ چـون اهـداف ايـن نـوع تعلـيم  شكست شده

و بـه روش تربيت محدود بـود و هـاي پژوهـشي بـيه  چنـين هـم اعتنـايي كـرده اسـت

از موضوع و فرصت پژوهش هاي درسي به صورت مجزا در اختيار شاگردان قرار گرفته

اميد ليپمن اين اسـت كـه).12: 1380به نقل از جهاني،1ليپمن،(ها سلب شده است آن

او. الت فلـسفي تقويـت كننـد آموزان بتوانند مهارت تفكّر انتقادي را از طريق سؤا دانش

مي ادعا مي چنين هم شـان آموزان فهـم بهتـري از تجربيـات كند تا دانش كند فلسفه كمك

و رسيدن به اين اهداف در گرو نوشتن داستان  ي هـا هايي اسـت كـه تجربـه داشته باشند

و اخالقي زندگي روزانه را با هـم مـرتبط سـازد : 22005وسـللم،(معناشناختي، منطقي

هاي مرتبط با جنبش تفكّر انتقادي نشانگر آن است كـه هـيچي جريان همهبررسي.)21

دري ها تا اواسط دهه كدام از اين جريان  و نقش فلـسفه  هشتاد نتوانسته است به اهميت

اي بـاا نوشتن مقالـهب) 1984(آموزش تفكّر انتقادي پي ببرد تا اينكه متيو ليپمن در سال

به باور ليپمن. توانست اين نقش را تبيين كند3»؟تواند باشدي چه مي تفكّر انتقاد«عنوان 

مي تنها رشته  و توانـد در آنـان اي كه توانايي پرورش تفكّر انتقادي براي كودكان را دارد

و داوري را رشد دهد، فلـسفه  و ايـن كـار از طريـق قدرت استدالل ي كـاربردي اسـت

جهـاني،(ر خواهـد بـود ميـس،ن فلسفي هستند ها كه داراي مضامي اي از داستان مجموعه

1380 :11.(

و اهم.2 ت پژوهشيضرورت

ويبسياري از متخصصان حوزه  ادبيـات كـودك فعاليـتيتربيت كـه در زمينـه تعليم

آننا رشد،كنند مي و مطلوب ما را نسبت به رشد در در كـشورهاي اروپـايي  آمريكـايي

 امـروزه الزم.)1374:32حجـازي،( داننـد عملكرد ضعيف فلسفه تربيت كشورمان مـي

1 Mattew Lipman 
2 Vasleleghem 
3 Critical thinking what can it be 
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 تـأثيرات غيرعمـدي را كـه از محـيطيهـاي عمـده است علوم تربيتي بار ديگـر ريـشه

و فرهنگي صادر مي بايـد نويـسندگان چنـين هـم.د مورد توجه قرار دهـ،شود اجتماعي

و داسـتان هـاناادبيات داستاني را تشويق كرد تـا فلـسفه را بـا داسـت  ايهـ پيونـد دهنـد

و براي كودكان بنويسند انگيز بحث و؛ فراهم شودوگو گفت تا فضاي بحث  ايجاد بحـث

بدون شك قادر بـه چنـين كـاريهاآن.ر يعني ايجاد فضايي مناسب براي تفكّ وگو گفت

و در صورت لزوم مي  هاي درسي به اين مهم توانند با همكاري نويسندگان كتاب هستند

آن.)5: 1383 با ناجي،ووگ گفت در1،شارپ(ل آيندينا  قدم اول براي انجـام ايـن كـار

و جايگاه مفاهيم فلسفي در ادبيات داستاني كشورمان بررسـيا ست كه وضعيت موجود

و معاني فلسفي در متن داست شود از. شودشناختههانا تا مفاهيم نتايج اين مقاله استفاده

 نگرانـيازيبخش مهمبه واندتميي كودك، سندگان عرصهي نو از سوي ليفأتروند در 

و نوجوانـان خاطر خانوادهيو دغدغه و مربيان تربيتي از نظر تربيت صحيح كودكـان ها

وو جمعييبا توجه به نقش داستان به عنوان يك رسانه  منبع تغذيـه روحـي كودكـان

اييها به عالوه، انجام پژوهش. نوجوانان پاسخ دهد  ويـعمين دست، امكان نگاهي از ق

و مـي كودكان فـراهم مـييات داستاني را نسبت به موضوع ادبييربنايز توانـد بـه سـازد

معيتدو . رساندياريات كودكيي ادبت آثار در عرصهيفيكيابي ارزي براييارهاين

 پژوهشو روشنهيشيپ.3

ي پژوهشپيشينه.3-1

و همكـاران سرامي، دولتاز سويدر پژوهشي كه  داسـتان 200،)1373( آبادي، عباسي

و و نوجو 109عاميانه ي صـورت گرفتـه اسـت، شـيوهانان داستان معاصر براي كودكان

و ارزيابي شده است انديشه و مردمان معاصر بررسي نتايج پـژوهش نـشان.ي گذشتگان

و نوجوانان از داستان داده است با وجود اين  كننـد، هاي عاميانـه اسـتفاده مـي كه كودكان

و نوجوان قرار دادهآن توانينم بـه هـا محتواي اين داسـتان.ا را در شمار ادبيات كودك

و پيـام زنـدگييوهشي،ها ترتيب شامل بيان واقعيت   اخالقـي، عـاطفي، هـاي اجتمـاعي

و نوجـوان بـه ترتيـب شـامل ترين پيام قصهز مهمين. استفلسفي هاي معاصـر كـودك

 
1 Sharp 
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و هشداردهنده، بيان واقعيتيهااميپ و نحوه اجتماعي  زنـدگي، اخالقـي، عـاطفي،ي ها

و خطاب به بزرگ . استترها فلسفي

نتايج پـژوهش نـشان. كتاب داستان پرداخته است82به تحليل) 1379(نژاد حسيني

و ين فراواني تكرار را به خود اختصاص داده استتر بيش دهد كه موضوع تظاهرات مي

شع موضوع دستگيري، اعالميه و هـاي دوم، ارنويسي به ترتيب در رتبه ها، شهادت، شعار

و پنجم قرار گرفته . اند سوم، چهارم

و واقعـي هاي تاريخ اثر معاصر از قصه34 محتواييدر پژوهش) 1995(1يانگ ليو ي

انـد دوم تا نهم به تـصوير كـشيدهيهاهيآموزان پا دانشيبراهاي چيني را كه شخصيت

نش.ل محتوا كرده استيتحل از دهـد تـصوير كلـي كـه آمريكـايي ان مي نتايج تحليل هـا

مي خواندن اين قصه  در از قسمتتر بيشكنند ها كسب و جنـوبي كـشور هـاي شـمالي

و فقر استياوايل قرن بيستم است كه در بردارنده . ويراني، آشوب، دزدان، گدايان

و نوجوانان بـين سـال به تحليل محتواي كتاب) 1984(2فوشس  هـاي هاي كودكان

در نتايج بررسي او مؤيد آن است كه كتاب. پرداخته است)1980-1960( هـاي كودكـان

و ياد دادن چگونگي برخـورد بـا مـشكالت گـرايش پيـدا  سطح بااليي به اخالقي بودن

. كرده است

 سؤال پژوهش.3-2

 چقدر است؟ رانياسهم مفاهيم فلسفي در ادبيات داستاني كودكان

 پژوهشروش.3-3

در. تحليل محتوا است اين پژوهش استفاده در روش مورد ي بـاره روش تحليـل محتـوا

ب انواع گوناگون پيام و مكتوب ميكههاي مضبوط و كمـي ار و بـا روشـي دقيـق بـه رود

و ارزش  و اسـتنتاج مـي تفسير  پـردازد گذاري اطالعات موجود در پيام بر مبناي استنباط

.)35: 1375باردن،(

1 Mei-Ying Liu 
2 Fuchs 
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و نمون.3-4 ه آماري پژوهشجامعه

و نوجوانـان ردهيژهيويفيلأتيها پژوهش داستاني آماريجامعه ي سـنيهـا كودكان

مي»ج«و»ب« در»ج«و»ب«هاي سني هايي از گروه كتاب چنينهم. شود را شامل  كـه

و هاي سني ديگر هستند، نيز مورد گروه اشتراك با هـاي آن دسته از كتابنظر بوده است

و ارگان منتشر شده از  هاي ديگر در كـشور سوي كانون كه توسط شوراي كتاب كودك

در.ده اسـت شـ اند، به عنـوان نمونـه انتخـاب هاي برگزيده معرفي شده به عنوان كتاب 

و يـك مجموع در ايـن شـمارش تعـداد. انتخـاب شـده اسـت داسـتان برگزيـده چهل

. حد شمارش قرار گرفته استواهاانو تعداد داستبرابر با تعداد جلدها نبودههاانداست

و شمارش فراواني.3-5 ها قاعده

و بر قاعده . انجام گرفته اسـت) يا غيبت( حضوريسنجش فراواني بر اساس واحد ثبت

و يك شاخص در نظر گرفته مي و مـي حضور به عنوان يك معرف دار توانـد معنـي شود

 هر جا شواهد مربوط بنابراين. دار باشد تواند معني باشد ولي غيبت بعضي عناصر هم مي 

. يـك امتيـاز يـا يـك فراوانـي وارد شـده اسـت يك مقوله مشاهده شده، در آن مقوله به

و مشاهده واحد ثبت هيچ گاه به معني مشاهده صرف يك عبارت يا يـك مفهـوم نبـوده

در. دار يك مفهوم، واحد ثبت در نظر گرفته شده است معني يا جزء معني  براي مثال اگر

 از طبيعت ظاهر شده است به صـرف وجـود،ي خورشيد به عنوان نمادي متن كلمه يك 

و؛يابد طبيعت را نميي مجوز ورود به مقوله  زيـرا هـر داسـتاني امكـان دارد از عناصـر

و نمادهاي طبيعي به عنوان پس رو. اي توصيفي استفاده كند زمينه عوامل طبيعي  از همين

ي شده است كه به عنـوان جـزء محـوري داسـتان عنصر نوعي خورشيد زماني رمزگذار

در ايـن پـژوهش جملـه. اسـت يا از نظر تأثيرگذاري ارزش شمارش داشته بودهمطرح

ميليلواحد تح . دهد را تشكيل

 بندي مقوله.3-6

ها بر اساس محورهاي مورد توجه فلـسفه در اين مقاله با توجه به موضوع تحقيق، مقوله

و ارزشفتشناسي، معر شامل هستي  و،شناسي تعيين شدند شناسي  اما بـه علـت كثـرت

و نظم بهتر طبقـه بنـدي ديگـري منظـور گستردگي در داخل مقوله به منظور سازماندهي
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مي ها معني گرديد كه ارتباط واحدهاي ثبت را در مقوله ي مثال زير مقوله براي.دكن دارتر

و طبيعت بررسي)مبدأ(شناسي، خدا هستي تباط انساناريو يا در زير مقولهشد، انسان

 يعنـي شـناخت؛شـود واحدهايي وجود داشت كه به اهداف شناختي مربوط مـي با خدا 

ب ر ديگـ كه ظاهراً بـا»كيفردهندگي«،»خالقيت«،»رحمانيت«،»مهرباني«ا صفات خداوند

و خشنودي خدا«،»عبادت«واحدها مثل از»تـرس«،»لتوكّ«،»جلب رضايت  كـه غالبـاً

مي طرف مخلوق به خالق نسبت داده مي  بـراي رو،همـين؛ از رسيد شود، متفاوت به نظر

و دستيابي سريع و آسان برطرف كردن اين ابهام و تر به واحدهاي ثبـت در تحليـل تر هـا

به گيري نتيجه »هـاي عملـي ارتبـاط فـرد بـا خـالق بـا گـرايش«و»شناخت خداوند«ها

. بندي گرديد طبقه

ي واحدها در مقولهجاده.3-6-1

هـاي مختلفـي وجـود ها در روش تحليل محتوا نظريه جادهي واحدها در مقولهيبارهدر

كه عده. دارد مي اي معتقدند تواند در يـك مقولـه در پـژوهش وارد يك واحد ثبت فقط

دفـع(گيرد يا ستون قرار نمي هر عنصري در بيش از يك خانه«به عبارتي معتقدند. شود

ميو عده) متقابل را اي معتقدند در بعضي موارد و طبـق به پرسش كشيد توان اين قانون

و در اين پژوهش با توجه به ويژگي).138: 1375باردن،(» آن عمل نكرد هـاي مفـاهيم

. هر مفهوم در يك مقوله جادهي شود،سعي شده استهاآنارتباط 

و دامنه تعريف عملياتي مقوله.3-6-2 هاآني ها

ا و معرفت شناسي، ارزش ين مقاله سه مبحث هستي در هاي تحقيـق قولهم شناسي شناسي

هـايي ها خود داراي محورهاي ديگر يا زير مقوله دهند كه هر كدام از مقوله را تشكيل مي 

اند، هر كـدام از ايـن هستند كه واحدهاي ثبت را به عنوان مفاهيم كل در خود جاي داده 

و متجانس تشكيل شده استهماز مفاهيم واحدهاي ثبت نيز . معني

 شناسي هستي.3-6-2-1

و بررسي آن و دانشمندان درباره مطالعه بيان)أوجود مبد( واقعيت جهاني چه فيلسوفان

و. تربيتي داردي از جهات مختلف جنبه،اند كرده بررسي واقعيت جهان، ماهيـت انـسان

ت  و نقش او در جهان تدريجاً به ما در كه در آن مفاهيم مختلف نظاميي هيهوجود مبداء

مي با هم ارتباط پيدا مي ).118-1380:117شريعتمداري،(رساند كنند ياري
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)طبيعت(شناسي جهان. الف

:بندي شده است مفاهيم موجود در ارتباط با طبيعت در سه موضوع طبقه

و شگفتي.1 ؛هاي طبيعت بيان اسرار

؛نو زميهاĤن چگونگي خلقت آسم.2

آسـمان،: افـالك ): هاي خـدا در طبيعـت جلوه( نمادي از خداوند به عنوان طبيعت.3

و روز، عناصر طبيعي  باد، خاك، ابر، بـاران، آتـش،: زمين، خورشيد، ماه، ستارگان، شب

و .جانوران دريا، گياهان

)أمبد(خداوند.ب

و صـفات هاي شناخت خداوند، شناخت او از روي يكي از راه: شناخت خداوند اسـماء

و دانايي، رحمانيت، كيفردهندگيي است؛ صفاتي مانند اله اجـر، ثـواب،( خالقيت، علم

.)بهشت، جهنم

 شناسي انسان.ج

) هاي عملي گرايش( انسان با خداوندي رابطه.1

ميي كه رابطه از ميان مفاهيمي و،دهند فرد با خداوند را نشان  مفاهيم زير برگزيـده

و تسبيح، دعا، شكر زباني(عبادت: اند جو شدهو جست ، توكـل، تـرس)نماز، روزه، ذكر

و خشنودي خدا و جلب رضايت .از خدا

 انسان با طبيعتي رابطه.2

و مطالعه در طبيعت( شناخت خداوند در طبيعت- ؛)تفكر

و تبذير بهره- و جلوگيري از اسراف ؛گيري صحيح از طبيعت

؛ دوستي انسان با طبيعت-

.)هاي طبيعت توصيف زيبايي(رورش حس زيبادوستي انسانپ-

 هاي حياتي انسان جنبه.3

و- ؛) مالقات پروردگار، بهشت، جهنمتولد، مرگ،(سرانجام خلقت انسان سرآغاز

.)ورزي گيري، انديشه اختيار، آزادي، تصميم(هاي بنيادين انسان توانمندي-

و عواطف انساني.4  هيجانات

، اطمينان قلبي، اميد، دوست داشتن، ميـل بـه)غبطه(آرزو، حسرت:ت مثبت هيجانا-

؛آزادي، لذت آزادي
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و تكبر، حسادت، كينه، خشم، نفرت كينه: هيجانات منفي- ؛ورزي، غرور

.ترس، نااميدي، گريه، نگراني: هيجانات موردي-

 شناسي معرفت.3-6-2-2

م يكي از مسائل اساسي فلسفه شناسي معرفت ي ماهيـت در فلسفه درباره. عرفت استي

ايـن. شـود معرفـت بحـث مـي معرفت، انـواع معرفت، چگونگي تشكيل معرفت، منابع

و تربيـت سـروكار دارد مباحث به  تربيـت از يـادگيريو تعلـيم. طور مستقيم بـا تعلـيم

و يادگيري همـان كـسب معرفـت اسـت جداشدني -1380:134شـريعتمداري،(نيست

135.(

 بع معرفت منا.الف

مي معرفتي كه كسب مي جا ميان فيلسوفان در اين. شود شود از منابع گوناگون وارد ذهن

و. كننـد اي حواس را تنها منبع معرفت تلقي مـي پاره. نظر است اختالف بعـضي عقـل را

حس، عقل، شـهود، وحـي بـه: آورند مي منبع معرفت به شمار اي ديگر شهود را نيز پاره

و در داستانعنوان منابع معرف .اند جو شدهو هاي برگزيده جستت انتخاب

 هاي كسب معرفت روش.ب

هـاي فكـري هاي سؤال كردن، تحقيق، پيروي از دانايان، استدالل، استفاده از قالب روش

و در داستان .اند جو شدهو هاي برگزيده جست ديگران انتخاب

 شناسي ارزش.3-6-2-3

عات انـساني بـا ها يا آنچه در يك اجتماع يا اجتماشكار فالسفه در عصر ما بررسي ارز

 گسترش ميراث فرهنگي، در بهبـود روابـطيچه در زمينهآن. شود است ارزش تلقي مي 

و آزادي و در حفظ آرمان انساني، در تحكيم حقوق ي هاي بشري بـه وسـيله هاي فردي

و فيلسوفان مشخص مي و اسـاس ارزش دانشمندان . دهـد كيل مـي هـا را تـش گردد، پايه

و تربيـت تلقـي و اسـاس تعلـيم و تحكيم شخصيت اخالقي هـدف تقويت روح هنري

هـاي تربيتـي ارتبـاط اخالق به طور مستقيم با فعاليتي شناسي در زمينه ارزش. شود مي

و هم در زمينـهي ها مانند ديگر امور هم جنبه ارزش. دارد  اجتمـاع ظـاهري فردي دارند

).155-153: 1380شريعتمداري،(ندشو مي
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 هاي فردي ارزش) الف

(ها ارزش- حقگو راست: به گويي، انتظار، ظلم يي، شجاعت، عهد، غرور ستيزي، وفاي

؛)، صبر)كرامت(

و توهين، دروغ(ها ضدارزش- ، گويي، تهمت، خبرچيني، عهدشكني ظاهربيني، فحش

و آز، عجول بودن، عدم تعقلخودخواهي، .)كم صبري، حرص

 هاي اجتماعي ارزش)ب

گـري،ز سرزمين، تالشااحترام، قدرداني، كمك به ديگران، دوستي، دفاع(ها ارزش-

؛)مهربانياتحاد، ايثار، رعايت حقوق ديگران، مالكيت، 

.)دزدي، ظلم، جنگ، قهر، فقر، تبعيض، عدم آزادي(ها ضد ارزش-

 قضاوت ارزشي)ج

.عيارمي بدون ارائه- معياري با ارائه-

ها روش تحليل داده.3-6-3

و تعيـين(هاي محتوا از آمـار توصـيفي در تحليل داده  درصـد جـدول توزيـع فراوانـي،

.استفاده شده است)ها يافته

و تحليل يافته.4  هاي پژوهش ارائه

 شناسيي هستيحوزه.4-1

و انسان به عنوان مقوله ي انتخاب شناس هستيي حوزه زير هاي طبيعت، شناخت خداوند

. اند جو شدهو هاي برگزيده جست هايي در داستانو هر كدام با زير مقوله

 طبيعت.4-1-1

و شگفتي و بهـره بيان اسرار افـالك،(گيـري از نمادهـا هاي طبيعت، چگـونگي خلقـت

و عناصر طبيعي   طبيعـتيمقولـه زيـر انـد كـه هـايي بـوده زير مقوله) گياهان، جانوران

دا شدهانتخاب . اند جو شدهو هاي برگزيده جست ستانو در
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و نسبت مفاهيم مقوله:1جدول  هاي ذيل طبيعت جدول توزيع فراواني

و وجبب الف دج  گروه سني

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراواني درصدفراواني طبيعت

78/0325/31113/023/2 بيان اسرار

00000000 چگونگي خلقت

105/1131361214105/11 مادن

و شگفتي هاي تر از گروه بيش%25/3با»ب«هاي طبيعت در گروه سني بيان اسرار

د« در گروه سني%3/2و با ديگر و دو. هاي ديگر مطرح شده است تر از گروهكم»ج در

ب«گروه سني ديگـر يعنـي  و  مـورد توجـه%13/0»ج«و در گـروه سـني%8/0»الـف

مييهاي پژوهش در حوزه يافته. اند بوده گيري از نماد به عنـوان بهره،دهد طبيعت نشان

با شخصيت از%73هاي تاثيرگذار در ادبيات داستاني آن بيـان اسـرار طبيعـت بـاو بعد

. اند ين فراواني را به خود اختصاص دادهتر بيش،27%

 هاي سني مختلف هاي داستاني در گروهتگيري از نمادها به عنوان شخصي نمودار بهره:1 نمودار
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مي يافته %4/7گيـري با بهره»ب« گروه سني هاي داستانكه دهد هاي پژوهش نشان

و%39از افالك، ين اسـتفاده تـر بيش، بهره جستن از عناصر طبيعيدر%8/7 از حيوانات

ي سـني مـوردها هاي حيواني در تمام گروه استفاده از شخصيت. ها برده است را از نماد 

ي هـاي برگزيـده اي كـه در كتـاب به گونه؛توجه نويسندگان ادبيات داستاني بوده است

د«گروه سني و ب«و»ج و ؛ كه هيچ يك از نمادهاي ديگر اسـتفاده نـشده اسـت»الف
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 مـورد%3/18و%2 بـا به ترتيـب هاي يادشده در گروه هاي حيواني استفاده از شخصيت

. توجه بوده است

 هـاي برگزيـده، در داسـتان هـاي اصـلي گيري از نمادها به عنوان شخـصيترهبا به

و شـگفتي توان تصو مي هـاي طبيعـت كـه بعـد از نمادهـا، فراوانـير كرد كه بيان اسرار

چگونگي خلقت بـه. به آن اختصاص دارد، در ارتباط با نمادها مطرح بوده استتر بيش

و در هيچ يك از گروه م هيچ عنوان . طرح نبوده استهاي سني

 شناخت خداوند.4-2

و بـودن شناخت خداوند، اوصافي از خداوند مانند خـالقيدر مقوله ، رحمانيـت، علـم

و در داستان . اند جو شدهو هاي برگزيده جست دانايي، كيفردهندگي، انتخاب

مي يافته و آگاه بودن از علـم هاي پژوهش نشان دهد توصيف خداوند به رحمانيت

در در داستاني خداوندو داناي . اندي را به خود اختصاص دادهتر بيشصد هاي برگزيده

 هاي سني مختلف نمودار شناخت خداوند با اوصافش در گروه:2نمودار
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مي يافته علـم«و%6/16بـا»ب«دهد رحمانيت خداوند تنها در گروه سني ها نشان

د« در گروه سـني%3/8 چنينهمو»ب« در گروه سني%6/16با»و دانايي  و  مطـرح»ج

در خداوند به نسبت اما خالق بودن. اند شده هـاي سـني مـورد گـروه تمـام هاي متفاوت

 در توصـيف%3/8»ج«دهندگي خداوند تنها در گروه سـنيو كيفر استفاده شده بررسي 

. كار رفته استهب



و تابستان1ي، شماره2سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله 12 1390، بهار

 انسان.4-3

م هـاي برگزيـده از جنبـه توجه به انسان در داستان . نظر بـوده اسـت وردختلفـي مـ هـاي

و توجـه و عواطف انساني، ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با طبيعـت احساسات

 انسان، براي توصيفي هايي ذيل مقوله هاي بنيادين انسان، به عنوان زير مقوله به توانايي 

و در داستان . اند جو شدهو هاي برگزيده جست انسان انتخاب

ب- ) هاي عملي گرايش(ا خداوند ارتباط انسان

و خـشنودي خداونـديدر مقوله  ارتباط انسان با خداوند، عبادت، توكل، جلب رضايت

درو مخلوق با خالق، براي جستيهايي از رابطهو ترس از خداوند، به عنوان جنبه جـو

.نظر بوده استهاي برگزيده مورد داستان

و نسبت چگونگي:2جدول  هاي سني مختلف رابطه انسان با خداوند در گروهجدول توزيع فراواني

ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

43/8325/675/14185/37 عبادت

000024/153/10 توكل

00120012 ترس از خدا

رابطـــه

ــسان  انـ

 با 

00000000 خداوند رضايت جلب خداوند

مي يافته و تـسبيح(دهد كه عبادت هاي پژوهش نشان از) نمـاز، روزه، ذكـر بـيش

و به نسبت مقوله هاي برگزيده هاي سني در داستان هاي متفاوت در تمام گروه هاي ديگر

د«در گروه سني. مطرح بوده است  و و گروه سني%5/37با»ج تـر ايينپـ،%5/14»ج«،

ترس از خداوند تنها با فراوانـي دو، در دو گـروه. مدنظر بوده است ديگردو گروه سني 

توكـل بـهي ريـز مقولـه. شـود مـشاهده مـي%2 هر كـدام»ج«و گروه سني»ب«سني 

د«و%4/1»ج«خداوند، در دو گروه سني  و به جلـب. پرداخته شده است%3/10با»ج

و خشنودي خداوند، در  . هاي سني پرداخته نشده است هيچ يك از گروهرضايت

 انسان با طبيعتي رابطه-

گيـري صـحيح از طبيعـت، بردن به چگونگي ارتباط انسان با طبيعت، بهره براي پي

و نقش طبيعت در پـرورش حـس  شناخت خداوند در طبيعت، دوستي انسان با طبيعت
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 ارتباط انسان با طبيعت انتخـابيههايي ذيل مقول زيبادوستي انسان، به عنوان زير مقوله

. جو شده استو هاي برگزيده جستو در داستان

و نسبت چگونگي رابطه انسان با طبيعت در گروه:3جدول  هاي سني مختلف جدول توزيع فراواني
ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

گيري صـحيح بهره

 از طبيعت
36/1315/40015/4

شناخت خداوند از

 طبيعت
15/4000015/4

دوســتي انــسان بــا

 طبيعت
15/4292900

رابطــه

ــسان  ان

ــا  بــــ

 طبيعت

ــس ــرورش حـ پـ

 زيبا دوستي
15/435/1300627

مي يافته ني در به تصوير كشيدن دهد كه نويسندگان ادبيات داستا هاي پژوهش نشان

و دوسـتي بـا طبيعـت، ارتباط انسان با طبيعت، انسان را به بهره  گيري صحيح از طبيعت

ب«گيري صـحيح از طبيعـت در گـروه سـني بهره. كنند تشويق مي  و در%6/13» الـف ،

د«و»ب«گروه سني و كد»ج »ج« سـنيهو در گـرو مورد توجه بوده است%5/4ام هر

آن اشاره تر بيشتر، هاي سني پايين با طبيعت در گروه به دوستي انسان. نشده است اي به

ب«در گروه سـني به اين موضوع،. هاي سني باالتر پرداخته شده است از گروه و »الـف

. اشاره شده است%9 هركدام»ج« گروه سني چنينهمو»ب« در گروه سنيو%5/4 با

زيهاي پژوهش در مقوله يافته مييبا پرورش حس دهد كـه توصـيف دوستي نشان

ب«هاي سني طبيعت در گروه  و د«و»ب«،»الف و ،%5/4 بـه ترتيـب هـر كـدام بـا»ج

. مورد توجه بوده است%27و5/13%

 هاي حياتي انسان جنبه-

و توجه به توانمندي زير مقوله و سرانجام خلقت انسان هاي بنيادين انـسان، هاي سرآغاز

و در داستاني جنبه ذيل مقوله شدو هاي برگزيده جست هاي حياتي انسان انتخاب . جو
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و نسبت توجه به جنبه:4جدول  هاي سني مختلف هاي حياتي انسان در گروه جدول توزيع فراواني
ب و دجب الف و ج  هاي سني گروه

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مفاهيم انسان

00150000 تولد

15/0735315210 مرگ
ــا ــات ب مالق

 پروردگار
0021000210

و ــرانجام ســ

ــرآغاز  ســـــ

 خلقت انسان

0015/00000 بهشت

0015/00000 جهنم

0000375/6125/2 اختيار

0045/875/1445/8 آزادي

232/4232/4116/2346/6 گيري تصميم

يها جنبه

حيـــاتي

 انسان

هاي توانمندي

 بنيادين انسان

35/623/4446/8107/21 ورزي انديشه

و سرانجام خلقت انسان-  سرآغاز

مي يافته هـاي سـني پرداختـهي مرگ، در تمام گروه دهد كه به مقوله هاي پژوهش نشان

و در گروه سـنيهتر از گرو بيش،%35با»ب«در گروه سني. شده است  هاي سني ديگر

ب« و كم%5/0با» الف مالقـات. پرداخته شده اسـت به اين مقوله هاي ديگر تر از گروه،

د«و»ب«با پروردگار تنها در دو گروه سني  و . اسـت پرداختـه شـده)%10هر كدام(»ج

و جهنم هر كدام با فراواني .ندا مطرح شده»ب«، در گروه سني%5/0و نسبت1بهشت

مي يافته وي در مقولـه»ب«دهد كه گـروه سـني هاي كلي پژوهش نشان  سـرانجام

. ها را در خود جاي داده است زير مقولهتر بيشسرآغاز خلقت زندگي انسان،

 هاي بنيادين انسان توانمندي-

مي يافته آ دهد كه پرداختن به قـدرت تـصميم هاي پژوهش نشان و گيـري، اختيـار، زادي

ت  . هاي برگزيده بوده است انسان مورد توجه نويسندگان داستان ورزي وان انديشه توجه به

»دوج«و»ج«هـاي سـني بـاالتر ماننـد هاي بنيادين انسان در گـروه توانمندي چنين هم

و در گروه سني تر از گروه بيش ب«هاي سني ديگر و تـر محـل توجـه بـوده كـم» الـف

. است

و عواطف انساني-  هيجانات

مي فتهيا و عواطف انساني مثبـت بـا دهد هاي پژوهش نشان و هيجانـات%43 هيجانات

با%44موردي با ب%13 بيش از هيجانات منفي از. كـار رفتـه اسـته، در توصيف انسان
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و انـدوه در و در ميان هيجانات مـوردي، نـاراحتي ميان هيجانات مثبت، دوست داشتن

مي تمام گروه  كار بردن عواطف انساني منفي، در گروه سنيهبدر. آيد هاي سني به چشم

و« .ديده نشد هيچ موردي»بالف

آنهاي كلي پژوهش يافته.5 و بررسي و نقد

مييهاي كلي پژوهش در مقوله يافته و عواطف انساني بـا انسان نشان دهد به هيجانات

با، جنبه9/55% و رابطه انـسان%5/15، ارتباط انسان با خداوند%4/21هاي حياتي انسان

. پرداخته شده است%2/7با طبيعت

 شناسي هستييهاي پژوهش در حوزه تحليل كلي يافته.5-1

ميي هستي هاي پژوهش در حوزه يافته از بـيش%74دهد، كه انسان بـا شناسي نشان تـر

با مقوله و خداوند عـت طبي. انـد هاي ديگر مورد توجه بـوده تر از مقولهكم%4هاي ديگر

هـاي برگزيـده بـوده بعد از انسان، مورد توجه نويسندگان ادبيات داستاني در كتاب% 22

ب ها در گروه به اين مقولهنپرداختميزان. است .ررسي شده متفاوت بوده است هاي سني

ب«از مفاهيم مطرح شده در گروه سـني5/12% و ،»ب« در گـروه سـني%4/17،»الـف

د«در گروه سني%6/39و»ج«در گروه سني6/30% و شناسـيي هـستي بـه مقولـه»ج

. اند پرداخته

 شناسي معرفتيحوزه.5-1-1

و روش ــه منــابع معرفــت ــوان مقول ــه عن ــرهــايي هــاي كــسب معرفــت، ب ي حــوزهزي

و در داستان معرفت .اند جو شدهو هاي برگزيده جست شناسي انتخاب

 منابع كسب معرفت.الف

ع عقل و وحي به نظر ورددر فلـسفه مـ نوان منابعي كه در كـسب معرفـت،، حس، شهود

و جـستي منـابع هايي ذيل مقوله عنوان زير مقولهبهبوده است،  جـوو معرفـت انتخـاب

. است شده
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 هاي سني مختلف توجه به منابع كسب معرفت در گروهاي نسبت نمودار مقايسه:3نمودار
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دهـد هاي برگزيده نشان مـي كسب معرفت در كتابيهاي پژوهش در مقوله يافته

در گرايي به عنوان منبعي براي كسب معرفت به نسبت كه دعوت به حس  هـاي مختلـف

اما تكيـه. هاي برگزيده مطرح بوده است هاي سني، از سوي نويسندگان كتاب تمام گروه 

و شهود تنها در دو گروه سني  د«و»ج«به عقل و در. مورد توجه بوده اسـت»ج عقـل

و«و در گروه سني%5/6»ج«گروه سني  و وحي در هـيچ%5/4»دج  مطرح شده است

. هاي سني مطرح نشده است يك از گروه

 هاي كسب معرفت روش.ب

مي هاي كسب معرفت، يافته در پرداختن به روش دهد سؤال به عنوان هاي پژوهش نشان

مت هاي سني به نـسبت روشي در جهت كسب معرفت در تمام گروه  م هـاي طـرح فـاوت

ب« در گروه سني سؤال.بوده است  و ، گروه سني%4/12»ب«، گروه سني%8/17»الف

د«و در گروه سني%16»ج« و .طرح شده استم%4/12»ج
 هاي سني مختلف هاي كسب معرفت در گروه اي نسبت توجه به روش نمودار مقايسه:4نمودار
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فك پيروي از ديگران چه به صورت تقليد از قالب و چه به صـورت ري ديگران هاي

و دانايي آن و توجـه نويـسندگان ادبيـات داسـتاني بـه اعتماد به عقل ها، مـورد توصـيه

ب«و»ب«ن خود در گروه سنيامخاطب و و«و»ج«اما در گروه سني. است»الف »دج

 تمـام»ج«هاي پژوهش نـشان داد كـه گـروه سـني يافته. شود به هيچ عنوان توصيه نمي

.هاي مختلف در خود جاي داده است كسب معرفت را به نسبتهاي روش

 شناسي ارزشي حوزه.ج

و ضدارزش ارزش و ضدار هاي فردي، ارزش ها و قضاوت ارزشـيزشها هاي اجتماعي

و در داسـتاني ارزش هايي، زيـر حـوزه عنوان مقوله به هـاي برگزيـده شناسـي انتخـاب

. جو شده استو جست

و ضدارزش ارزش)1  هاي فردي ها

و نسبت مفاهيم ارزشي نحوه:5جدول و ضدارزش توزيع فراواني  هاي فردي ها
د و ج ج ب ب و  الف

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 هاي سني گروه

 شناسي ارزش

2 1 16/4 2 16/4 2 0 0  گويي راست
0 0 3/10 5 15/4 2 2 1  مهرباني
2 1 2/6 3 0 0 0 0  شجاعت
2/6 3 0 0 0 0 0 0  گويي حق
2/6 1 3/8 4 0 0 0 0  انتظار
2/6 3 0 0 0 0 0 0  ستيزي ظلم
2/6 3 0 0 2 1 0 0  عهد وفاي به

0 0 1/4 2 0 0 0 0  غرور
3/10 5 1/4 2 1/4 2 3/10 5  صبر

ش
رز
ا

ها

0 0 9/3 2 0 0 7/9 5  ظاهربيني
6/13 7 8/5 3 9/3 2 0 0  وتوهين فحش
8/5 3 0 0 0 0 0 0  گويي دروغ
9/1 1 9/3 2 9/3 2 0 0  تهمت
9/1 1 9/1 1 0 0 0 0  خبرچيني
5/5 3 0 0 0 0 8/1 1  شكنيعهد
8/5 3 0 0 0 0 0 0  خودخواهي
9/1 1 9/1 1 0 0 0 0  صبري كم
7/9 5 8/5 3 0 0 0 0 و آز  حرص
9/3 2 0 0 0 0 9/3 2  عجول

9/1 1 8/7 4 0 0 9/1 1
و تعقل عدم

 انديشه

ش
رز
دا
ض

ها

ش
رز
ا

ي
رد
يف
ها
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فـ ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته هـا دهـد در كـل ارزش ردي نـشان مـي هـاي

ب«در گـروه سـني. انـد ها مطرح بـوده ارزشضدازتر بيش و ،%5/12هـا ارزش»الـف

، در گروه%8/7هاو ضدارزش%5/12ها ارزش»ب« گروه سنيدر،%7/13ها ضدارزش

و ضد ارزش ارزش»ج«سني و«و در گـروه سـني%9/50و%5/37 با ها به ترتيب ها ج

. مطرح بوده است%9/52هاو ضدارزش%4/35ها ارزش»د
و ضدارزش اي ارزش نمودار مقايسه:5نمودار  هاي سني مختلف هاي فردي در گروه ها،
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و ضدارزش ارزش)2  ماعيهاي اجت ها
و نسبت ارزش:6جدول و ضدارزش جدول نحوه توزيع فراواني  هاي سني مورد بررسي هاي اجتماعي در گروه ها

د و ج ج ب ب و  الف

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 هاي سني گروه
 شناسي ارزش

1/2 3 4/1 2 7/0 1 7/0 1  احترام
1/2 3 7/0 2 0 0 7/0 2  قدرداني
8/5 8 1/13 18 1/2 3 5 7  كمك به ديگران
6/19 27 6/11 16 4/1 2 2/10  دوستي 14

0 0 7 1 0 0 0 0  دفاع از سرزمين
1/2 3 1/2 3 1/2 3 0 0  تالشگري

7 1 7 1 0 0 0 0  اتحاد
4/1 2 8/2 4 0 0 0 0  ايثار
6/3 1 5/14 4 0 0 0 0  رعايت حقوق ديگران

0 0 1 3 1/1 1 ½ 3  مالكيت

ش
رز
ا

ها

0 0 2/1 1 0 0 0 0  دزدي
6/3 3 2/7 6 2/1 1 0 0  ظلم
6/3 3 4/2 2 0 0 0 0  جنگ
5/10 1 5/10 1 5/10 1 0 0  قهر

5 5 2 2 0 0 0 0  فقر
4/2 2 0 0 0 0 0 0  تبعيض

0 0 9/4 4 9/4 4 0 0  عدم آزادي

ش
رز
دا
ض

ها

ش
رز
ا

ي
اع
تم
اج
ي
ها
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و ضد ارزش ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته دهـد هاي اجتماعي نـشان مـي ها

هاي محـسوسي مـشاهده هاي سني مختلف در پرداختن به اين دو مقوله تفاوت در گروه 

ب«تنها در گروه سني. شود مي و  بـه هـا امـا ارزش،انـد ها مطرح نـشده ضدارزش»الف

سـ در گروه. مطرح بوده است%4/20 ميزان د«و»ج«،»ب«ني هاي و هـا ضـد ارزش»ج

و%4/7هـا ارزش ضـد»ب«هـاي سـني در گـروه.ها مطرح بوده اسـت از ارزشتر بيش

و گروه سـني%4/39هاو ارزش%7/19ها ضد ارزش»ج«، در گروه سني%2/8هازشار

د« و و ارزش ضدارزش»ج .اند مطرح شده%2/17و%8/5ها به ترتيب ها
و ضدارزشاي ارزشر مقايسهنمودا:6نمودار  هاي سني مختلف هاي اجتماعي در گروه ها
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 هاي ارزشي قضاوت)3

و يـا بـدون ارائـهي هايي كه با ارائه يافتن قضاوت مطـرح هـانا معيـار در داسـتي معيار

.هاي ارزشي مورد نظر بوده است قضاوتي در حوزه،اند بوده

ني جدول نحوه:7جدول و  هاي ارزشي سبت قضاوت توزيع فراواني

د و ج ج ب ب و  الف

نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني نسبت فراواني

 گروه سني

 قضاوت ارزشي

1/7 1 0 0 0 0 8/42 6  با معيار

5/28 4 1/7 1 2/14 2 0 0  بدون معيار

ن ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته  هـا بـا دهـد، پـرداختن بـه ارزش شان مـي ها

هاي كلـي پـژوهش شكل زير يافته. نبوده استهمراه هاي ارزشي براي مخاطب قضاوت

مي ارزشيدر حوزه  و يافته. دهد ها را نشان هاي كلي پژوهش حاصل از تحليـل چهـل
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دهـد كـه پـرداختن بـه نشان مـيي مورد بررسي يك اثر برگزيده داستاني در سه حوزه

دا از حوزهتر بيش%49هستي با   كودكان مـورد توجـهي هاي برگزيده ستانهاي ديگر در

با ارزش. بوده است نويسان داستان و معرفت%39شناسي هـاي در رتبـه%12شناسي بـا،

. بعدي قرار دارند

و بررسي يافته.5-2  هاي پژوهش نقد

و بررسي مقوله.5-2-1  شناسي هستيي هاي ذيل حوزه نقد

 طبيعت.الف

افالك، گياهـان،(گيري از نمادها بيعت نشان داد كه بهرهطي هاي پژوهش در مقوله يافته

و عناصر طبيعي  هـاي ديگـر از مقولـهتر بيشهاي داستاني، به عنوان شخصيت) جانوران

. در ارتباط با طبيعت مورد توجه نويسندگان داستان بوده است

ب«هاي سني استفاده از نمادها در گروه و سـ از گـروهتر بيش»ب«و»الف ني هـاي

د«و»ج« و از از نمادها در سنين پـايينتر بيشگيري بهره. است»ج و بهـره نگـرفتن تـر

از بـا افـزايش سـن، نـشان از پـايها آن و آگـاهي نويـسندگان ادبيـات داسـتاني بنـدي

. هاي سني مخاطبان خود بوده است ويژگي

مي البته پرداختن به موضوع شعور در طبيعت به شكل در ارتبـاط تواند هاي مختلف

و تأثير  حيوانـات در بـسياري از ايـن. ثر باشـدؤگذاري آن بر مخاطـب مـ فرد با طبيعت

ميهاانداست و به راحتي باهاآنتوان كاركردي شبيه انسان دارند هـاي گونـاگون تيپ را

. انساني تطبيق داد

بـه موضـوعات مختلـف استفاده از حيوانات، امكان پـرداختن مهم ديگر در مطلب

و طبقه بد و حتي وضعيت مالي استيون نشان دادن جنسيت بـه ويـژه ايـن. اجتماعي

ج  و هر مسأله كه براي مخاطب نيز و كشش بسيار دارد، مياي ذابيت توان بـا اسـتفاده را

. از قهرمانان حيواني مطرح كرد

ب و نهبهره جستن از حيوانات ، مـورد مادها، از زمان پيدايش ادبيات تاكنون طور كلي

و ناقالن داست  نمونه درخت آسوريگ بـه عنـوان براي. بوده استهاانتوجه نويسندگان

 بـز بـا درختـي را بـه تـصويري ترين متن ادبي نوشته شده بـراي كودكـان منـاظره كهن

. كشد مي
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هـاي حيـواني وجـود اما در كنار محاسني كه در استفاده از نمادها به ويژه شخصيت

ه جستن از اين نمادهـا تـا چـه انـدازه ادبيات داستاني با بهر نويسندگاندارد بايد پرسيد 

 هاي انسان را در دنياي جديد به تصوير بكشند؟ توانند توانايي مي

و شخصيت نگاهي به قصه مي ها هاي ايراني دهد كه اغلب داستان هاي داستاني نشان

و نوجوانان داستان  داآن.تاس»ييماجرا« هاي براي كودكان هـا اتفـاقنسـتا چه در ايـن

و»حوادث«و»ماجرا«افتد مي آن داستان است »داسـتان شخـصيت«ها هايي كه بتوانيم به

و خود انسان در . مهم باشد، بسيار اندك استهاآنبگوييم

و شخصيت نگاهي گذرا به قصه« و نوجـوان در ايـران نـشان ها هاي داستاني كودك

مت مي و هـايي بـا ويژگـي، در آفرينش شخصيت هاي معاصرمان سفانه داستانأدهد كه هـا

ت  و شخصيترا با اطمينان در فهرستهاآنثيرگذاري كه بتوانأمختصات هـاي مانـدگار

و دوستؤم داشتني كه ذهن خواننده را سـاليان سـال بـه تـسخير در آورد، قـرار داد، ثر

).1: 1385عموزاده خليلي،(» اند موفقيت چنداني نداشته

كو«وان به داستانت براي نمونه مي ، اشـاره كـرد كـه بـاي سـرور پوريـا نوشته» دمم

شـير، شـغال، پلنـگ، خرگـوش، سـنجاب، ميمـون،(گيري از ده شخصيت حيواني بهره

و كانگورو  دم) گوزن، زرافه، فيل تنهـا خواسـته اسـت شـوخي ميمـون را در برداشـتن

. حيوانات نشان دهد

هـا هاي بچهيهايي هستند كه تواناي شخصيتهاانهاي خلق شده در داست شخصيت

در آن هـاانن داسـتاكننـد كـه مخاطبـو دنيايي متفاوت خلق مـي گيرند را دست كم مي 

. كنند زندگي مي

هاي برگزيده كه در آن نويسنده توانايي مخاطب را دست براي نمونه از ميان داستان

من بال«هاي توان به داستان كم گرفته است، مي  وقتي«و»ب« گروه سني براي»هاي آبي

مي« يا داستان»بهار آمد   نوشته شـده بـراي گـروه»شوي هي كفش دوزك با من دوست

ب«سني و ي، موضـوع داسـتان دربـاره»هاي آبـي مـن بال«در داستان. اشاره كرد»الف

داسـتان از زبـان. ها بعد از جنگ در انتظار پدر خانواده هـستند اي است كه سال خانواده

ه  مي) شخصيت اصلي(ساله فت يا هشت دختري  شـايد هـدف نويـسنده.شـود روايت

آني نشان دادن نحوه  بـهچه كنار آمدن شخصيت اصلي داستان با شهادت پدر باشد، اما

و خياالت كودكانه تصوير مي اي بـه گونـه؛ شخصيت اصلي داستان استي كشد آرزوها
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با كودك رسد در پايان داستان، كه به نظر مي  پـدر متوجـهي وجـود ديـدن جنـازه حتي

. شود نمياومرگ

و مطالعه مييهاان داستي تحليل دهد كه نويسندگان ادبيات داسـتاني برگزيده نشان

 انسان در دنيـاييها با بهره بردن از نمادها، توفيق چنداني در به تصوير كشيدن توانايي 

ب. اند جديد نداشته ه عنـوان يـك انـسان ناديـده يكي از نيازهاي اساسي كه در كودك ما

و درك گرفته مي الـف« سني هاي اين امر به ويژه در گروه. او استشود، توجه به شعور

ب ميتر بيش»ب«و»و . آيد به چشم

مي فيليپ پولمن در مصاحبه مي«:گويد اش كه من وقتي داستان نويسم مطمئن هستم

و باهوش است  را. مخاطب من، يك مخاطب فهميده من بـراي. پندارم احمق نمي من او

و ماجراجو مي  خواهـد همـه چيـز را بفهمـد، همـان كـه مـي. نويسم آن موجود باهوش

و تجربه كند )50: 1381، به نقل از نعيميپولمن،(»بشناسد

 شناخت خداوند.ب

و محبت اسـت هاي برگزيده مبدأ داستان خداوند در و سعادت ر ادبيـات مـاد. خير

نمو جستخداوند و آمـاده بودن شود بلكه خالقيجو و همواره حاضـر  او نمايان است

 پـذيرفتني كنـوني چنين تصويري از خداوند براي انسان. در كنار انسان قرارگرفته است

انسان اگر خداوند را در برابر خود ببيند آن خدا جزء توليـد ذهـن«.و مورد قبول نيست

مح ها، عشق زيبايييهمه. او نخواهد بود  و همه خواهي ها، آزاديبتها، هاي عاطفهي ها

و هر قلمرو ديگري كه انسان در  پـردازد، جوي معنـا مـيو به جستهاآنسرشار انساني

كه. جوي خدا هم هستو قلمرو جست  بر سازندگان فرهنگ كودكان عصر حاضر است

»جو كردنـي اسـت نـه دسـت يـافتنيو از كودكي به او بگويند خدا در تمام عمر جست 

).10: 1378مجتهد شبستري،(

و خـود را متعلـق كودكدر چنين حالتي  بـه ديگر احساس تحميـل نخواهـد كـرد

و. داند كه خود، آن را كشف كرده است خدايي مي كودكي كه خدا را در يك اثر هنـري

و مـشاركتي آزاد داشـته اسـت، ادبي كشف كند، از آن  جا كه خود نيز در يافتن او تالش

ن هرگز  ي دوم اين است كه سخن گفتن از خداونـد يـك زمينـهينكته. بردمياز يادش

همهم و همدلي و ميزباني . طلبد دردي
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شـود، عرضـه مـي) هاي برگزيـده كتاب(تصويري كه از خداوند در ادبيات كودكان

اگـر از كـودكي. يك شخص بزرگـسال از خـدا در ذهـن دارد همان تصويري است كه 

 شايد خداوند را يك نور، يك انسان پير يا هر چيزي ديگـر سؤال شود خداوند كيست؟ 

البته. اگر او پاسخ دهد كه خداوند خالق جهان است،بداند، اما باوركردنش مشكل است

.ممكن است هر بزرگسالي نيز خداوند را به شكلي عيني براي خود مجسم كند

و، اسـت مانند پنداري بشر اوليه نيز ها كه با جاندار ذهنيت جاندارپنداري بچه  پيونـد

و اين ما بزرگتر بيشتجانس هـي با زبان دين دارد ستيم كـه ايـن زبـان را از يـاد ترها

و آن هايانآسم«. ايم برده و زمين و تنزيـه چه در آن هفتگانه هاست، پروردگار را تسبيح

ا مي و از نقص بري بداند ين عالم نيست مگر آنكه او را ستا كنند، چيزي در اما. يش كند

).44/ اسراء(»فهميد تسبيح موجودات را نميهاناشما انس

و يك داستان برگزيده، چنين تصويري از خداوند، تنها در يك داستان از ميان چهل

هفت يـا( شخصيت اصلي داستان دختري»وقتي من بچه بودم«در داستان. شودديده مي 

شخـصيت اصـلي. كنـد مي است كه اشتباهات دوران كودكي خود را بازگو) هشت ساله 

آن اش خداوند را مانند باد، هوا، ابـر مـي داستان در زمان كودكي  هـا بـاال بـاال«دانـد كـه

و همـه  و هـزار هـزار تـا گـوش دارد و هزار هزار تا چشم دارد را حـرفي نشسته هـا

در. اسـت تـر بـيشو يا مانند نوري كه از صد هزار ميليون نـور».شنود مي وقتـي معلـم

م  ا«وقع معني، كالس دهـد كـه خداونـد توضيح مـيهاآن براي» الرحمن الرحيمهللابسم

چهچ و مي قدر آدمهقدر مهربان است كنـد كـه ها را دوست دارد، او از خداوند خواهش

. برايش درخت بزرگ زولبيا درست كند

 خداونـد سـخن گفتـهيدربـاره هاي مختلف انسان در طول تاريخ همواره به شكل

تج خـدا حـرف زدهيي با بيان فلسفي دربـارها عده. است و ربـه انـد، برخـي ديگـر هـا

ميهاي يك انسان خدا يافته دهند، كسان ديگري به توضيح حـاالت ناشـي گرا را توضيح

و خدا پرداخته از عشق ميا  و خدان انسان اند كه چگونه در تمـام انديشان توضيح داده اند

).8: 1378،يرمجتهد شبست(اند اوقات به خدا انديشيده

و بياني؛متنوع سخن گفتن از خداوند بايد همواره باز بماند هاي راه  زيرا هيچ سخن

نهيدرباره ترين موضـوع بـراي خداوند به عنوان نهايي. ايي نيست خداوند جهان سخن
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ترين تعبير از خـدا بـراي انـسان عـصر حاضـر، مفهوم ناپذير آدمي هاي پايانجوو جست

د .ر ادبيات كودكان مورد توجه قرار گيرداست كه بايد

 انسان.ج

و بيني اسالمي در جهان ، انـسان موجـودي صـاحب انديـشه اسـت كـه قـدرت تحليـل

آن جمع و عالوه بر ن بندي دارد از وآفريني است كـه ايـن ويژگـي برخوردار از هـا او را

و مـي كند، موجودي كه بار خالفـت الهـي را بـه دوش جانداران متمايز مي ديگر كـشد

و كرامتـي چه به انسان ارزشآني گذشته از اين، همه. همانند خالق خود آفريننده است 

و انتخابگر بودن اوست . خاص بخشيده، آزادي

و بوي خداگونگي به انسان مـيو آفرينش چشمگيرعنصر بخـشد، بـا گري كه رنگ

و اختيار انسان استي همه و ارزش، تابعي از آزادي ).5: 1385ري، آقايا( عظمت

مي ترديد آزادي، برجسته بي آن. كنـد ترين ويژگي است كه اسالم براي انسان معرفي

و اما كفوراً«: فرمايد چنان كه قرآن كريم مي  مـا راه)3/انسان(»انا هديناه السبيل اما شاكراً

و خواه راه كفرايم، خواه راه را به تو نشان داده راهدايت را برگزيني . ورزان

و بر شمردن دو عنـصر انديـشه با و آزادي بـه عنـوان چنين تعريفي از انسان ورزي

مييترين شاخصه اصلي .پردازيم وي به بررسي نتايج اين پژوهش

هاي پژوهش نشان داد كه انسان در ادبيات برگزيده براي كودكان، تنها در يـك يافته

و ورزي، اختيـار، تـصميمههايي مانند انديش بلكه از توانايي. ماند بعد محدود نمي  گيـري

و از طبيعـت   بـه اطـراف عواطف انساني برخوردار است، با خالق خود در ارتباط است

مي شكل .گيرد هاي گوناگون بهره

و عواطف انساني ها، آرزو، حـسرت، نااميـدي، گري تالش(اما پرداختن به هيجانات

از) حسادت ان از تواندميهاآنكه برخي سان به شمار آيـد، محـور اصـلي موانع دانايي

ميهاانداست . رود در توصيف انسان شمار

و هاي بنيادين انـسان ماننـد قـدرت انديـشه توجه به توانايي و تفكـر، اختيـار ورزي

انـد، امـا ايـن پـرداختن بـه گيري اگرچه در ادبيات كودكان مطـرح شـده قدرت تصميم 

خو گونه و اختيار منجـر بـه انتخـاب اي نيست كه در كشمكش داستان، همراه با دآگاهي

مي. احسن شود  به براي نمونه  چگونگي ارتباط انـسانيهاي پژوهش در مقوله يافته توان

و خداوند اشاره كرد . با طبيعت
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مي انساني كه در داستان و جست هاي برگزيده تصوير جـوگرو شود، انساني كنجكاو

و محيط  و كنكا اطرافنيست كه خود انسان در ارتبـاط اين.ش قرار دهد را مورد سؤال

ني  و علل وقايع و حتي به چگونگي خلقت خود با طبيعت به دنبال كشف رويدادها ست

چنـين. افتـد در آن اتفـاق مـيهاانطبيعت، تنها بستري است كه داست. توجه است نيز بي 

مييتصويري از انسان، در مقوله . آيد ارتباط انسان با خداوند نيز به چشم

هاي پژوهش نشان داد كه در ارتبـاط انـسان بـا خداونـد، نويـسندگان ادبيـات فتهيا

در،انددهكرهاي ديگر توجه داستاني به رفتارهاي ديني بيش از جنبه   اما اين توجه حتـي

د«و»ج«گروه سني و هاي داستاني، صيتشخ. اي مطرح نشده است اي ريشه گونهبه»ج

هها در برخي از داستان  مي افرادي مي ستند كه نماز مي خوانند، روزه ريزند، گيرند، اشك

و چرا بايد نماز بخوانند، توجهي نمي اما به اين نكته كه چرا نماز مي  ي بـرا. شود خوانند

طال«هايي از داستان نمونه به قسمت مي»ساعت اهللا«صـبح زود بـا صـداي«: شود اشاره

شد»اكبر مي. از خواب بيدار اي كـشيد، بلنـده صـادق خميـاز. واندخ پدرش داشت نماز

مي پدر همان. شد وسالم كرد  مادر سر رسيد،. خواند، جواب سالمش را داد طور كه نماز

مي وضو گرفته بود، آب از سر ).8: 1361رهگذر،(»چكيدو صورتش

دهـد، تنهـا را موضوع قرار مـي»روزه گرفتن« داستان افطار كه به طور مشخص، در

و مـادر اسـت،شود روزه گرفتن شخصيت اصلي ذكر مي دليلي كه براي  . تقليـد از پـدر

و جوهره«  دينـي، بـه قـول احمـد نراقـي،يتجربـه. ديني اسـتي دين، تجربهيهسته

و تجربه اي است كه در آن خداوند خويشتن را بـه نحـوي از انحـاء بـر انـسان آشـكار

و شنايتجربه. متجلي كرده است  و عـشقت عرفاخ ديني همان ايمان ني است كه با دل

و تجربه.و عاطفه پيوند دارد  و علمـيي ايمان و ديني بر شـناخت ذهنـي اولويـت دارد

).28: 1378حجواني،(» اولويت دارند اين هر دو بر رفتار علمي

و ادبيات ميتر بيشبا چنين نگاهي است كه ارزش هنر  زيرا بهترين راه؛شود آشكار

آنهاي براي انتقال تجربه و هـا اين تجربـه چه در اين راه مهم است نشاندن معنوي است

. در قلب مخاطب است

ازياگر قرار باشد تجديد نظري درباره  نقش انسان در ادبيات صورت بگيـرد، قبـل

و كلي بايديهر چيز به عنوان يك مسأله  وجـودي انـساني فلـسفه كوشـيد تـا اساسي
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روشن شود به كدام انسان، با كدام خصوصيات ديگر بهتر است سخنبه. تر شود روشن

.بايد توجه شودو براي چه زمان 

و بررسي يافته.5-2-2  شناسي معرفتيها در حوزه نقد

بـ روشيهاي پژوهش نشان داد كه نويسندگان ادبيات داستاني، در ارائه يافته راي هـايي

و معرفي منابع دست  ن خـوداسني مخاطبـ هاي يابي به معرفت، به ويژگي كسب معرفت

و فرض پاي ايـن اسـت كـه كودكـان در سـنين پـايين از توانـايي دركهاآنبند هستند

. تري نسبت به كودكان سنين باالتر برخوردار هستند كم

و بررسي يافته.5-2-3  شناسي ارزشيها در حوزه نقد

بـه برگزيده هاي ها نشان داد، نويسندگان در داستان ارزشيهاي پژوهش در حوزه يافته

و ضـد ارزش يكسان به ارزش تقريباًشكلي  در. انـد كـرده هـاي اجتمـاعي توجـه ها امـا

و ضد ارزش ارزشيمقوله رداختـهپ هـا از ضد ارزشتر بيشها هاي فردي، به ارزش ها

.شده است

در نشان داد كه ارزشها هاي مطرح شده در داستان نگاهي به ارزش هايي كه ادبيات

 امروز جوامـع بـشرييهايي نيست كه دغدغه به كودكان است، ارزشهاآنپي آموزش 

 در ايـن اسـت كـه نـسل تفاوت نسل امروز با نسل پيـشين. كودكان ما باشد چنينهمو

پـرداختن بـه. كنـد كـه در گذشـته مطـرح نبـوده اسـت هايي را مطرح مـي ارزش امروز

اي از ايـن به عنـوان نمونـه حقوق بشرو هايي مانند دموكراسي، مشاركت جمعي ارزش

و نوجوانـان كـشورمان كودكـاي ادبيات داستاني برگزيدهيها، در عرصه دست ارزش  ن

هم ارزشيو ادبيات در پرداختن به حوزه جايي ندارد ـ ها . رو گذشـته اسـتهچنان دنبال

و ماهي قرم،براي نمونه در؛ز وجود نـدارد امروزه ديگر حوض كاشي آبي  امـا زنـدگي

را مطـرح هـاانها، لزوم آموزش حقوق شهروندي براي كودكان مخاطـب داسـت مانتآپار

. كند مي

هاي ادبيات است كه نويسندگان پرداختن به مفاهيم ضد ارزشي نيز از جمله رسالت

يا«. ادبيات داستاني بايد به آن توجه كنند  و نوجوان موضوع خوب بـد در ادبيات كودك

مي. نداريم تـريني زنـدگي يـا مـادي تـرين مـسائل روزمـره پا افتاده تواند پيش نويسنده

و خارجي يا ژرف  و كالن، سياست داخلي ترين مقوالت ماوراء الطبيعه موضوعات خرد

).50: 1381، نعيمي(» خالقيت ادبي خود كندي مايه را دست
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و پـدر، همـه افـرادي برگزيده، خانواده، مادربزرگ، پدر هاي در داستان بزرگ، مـادر

ميهاآنند كه كودك در كنار هست ديـده هـا پـدر بـد در قـصهو مـادر بـد؛يابـد آرامش

و نـابودي. شود نمي اين در حالي است كه كودكان ما در معرض همه نوع تجاوز، تهديد

و ناديده گرفتن عامدانه ساالن از سوي بزرگ  گونه كـه ها، همان اين واقعيتيقرار دارند

ك  بعد از اين نيز نبوده است، ثمربخشها ودكان ما از آسيب تاكنون در مصون نگه داشتن

. سودي نخواهد داشت

ها هـم هاي برگزيده در پرداختن به ضدارزش هاي پژوهش نشان داد كه داستان يافته

هـا، كـودك آزاري، گسست نـسل. حركت نويي متناسب با مقتضيات زمان نداشته است 

هاي مختلف با آن درگيـر ان هم به شكلهايي است كه كودك تنهايي، از جمله ضد ارزش 

. هستند

و عروسـكم« مورد بررسي، داسـتانيهاي برگزيده از ميان داستان »مـن، خارپـشت

و تاثير نسته است به گونه تنها داستاني است كه توا و آسيب اي تلخ هاي ناشـي گذار، فقر

تري هفـتدخ(فقر شخصيت اصلي داستان. از آن را در زندگي كودك به تصوير بكشد 

مي در نهايت منجر به مرگ او بر روي نيمكت) يا هشت ساله . شود هاي پارك

 ممكـن اسـت بـراي،داننـد هايي كـه بزرگـساالن آن را ارزش مـي بسياري از ارزش

مي طرح قضاوت.ن كودك ما ارزش به حساب نيايدامخاطب تواند هاي ارزشي در ادبيات

م  كه خاطب قرار مي اين فرصت را براي انديشيدن در اختيار كـدام بايـد بـه سـوي دهد

و چرا؟ رفت ارزش 

و با به نقد كشيدن ارزش نويسنده با طرح قضاوت هايي كه خود مطـرح هاي ارزشي

مي مي در. تواند فرصتي را براي كشف در اختيار خوانندگان خـود قـرار دهـد كند، ايـن

هـاي هاي برگزيده قضاوت داستان%5تنها در هاي پژوهش نشان داد، يافته حالي است كه 

.مطرح شده استارزشي 

 گيري نتيجه.6

و ارزش شناسي، معرفت هستييهاي پژوهش در سه حوزه يافته شناسـي نـشان شناسـي

آن مي مي دهد كه بر خالف  مفاهيم مرتبط بـا هـر سـه حـوزه، در ادبيـات،شد چه تصور

يم دو نكتـه قابـل توجـه پرداخت به اين مفـاهياما در نحوه؛ كودكان مطرح شده است
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توانـد مانـد يـا مـي آيا ادبيات داستاني در طرح مفاهيم فلسفي، در اين مفاهيم مـي. است

و جهان باشد؟ي هاي اساسي كودكان درباره گوي پرسش پاسخ  خود

و آمـوزش نتايج پژوهش نشان داده است كه نويسندگان ادبيات داسـتاني در طـرح

و در برخي از حوزه. هستندبند بسيار پاين خودابهاي سني مخاط مفاهيم، به ويژگي  هـا

و خلـق دنيـايي بندي موجب دست كم گـرفتن توانـايي ها اين پاي مقوله هـاي مخاطـب

مي متفاوت از آن چيزي مي  خواهـد كودك امـروز مـي. كند شود كه كودك در آن زندگي

و اين دانستن به كامل  و ريشه بداند آناي ترين او،ترين شكل وقتـي نگـرش.ستا حق

و متضاد با ارزش  هاي امروزي باشد، به جدايي مخاطـب نويسنده به كودكان غير واقعي

بر هاي پژوهش نشان داد كه نويسندگان داستان يافته. زند از داستان دامن مي  گزيـده، هاي

مييامايهچون خمير مخاطب خود را هم   از پـيشيبر اسـاس مـدلو گيرند خام در نظر

س چه در اين روند مورد كـم تـوجهيآن. او دارند به عي در شكل بخشيدن طراحي شده

و توانايي،گيرد قرار مي  و پر رنگ نقش عوامل دروني تر شدن عوامـل هاي دروني كودك

.و خانواده است) نويسنده(بيروني مانند بزرگساالن 

مي ديگر كه از يافته گفتني تـوان بـه آن دسـت يافـت، ايـن اسـت كـه هاي پژوهش

 آموزشـي آن محـدود مانـدهيكاركرد ادبيات داستاني كودكان در كشور ما تنها به جنبـه 

و جنبه نويسندگان ادبيات داستاني با بهره. است  زيباشناسي ادبيات، بـهيگيري از تخيل

و چون چيـزي بـراي كـشف تعليميياند كه تنها جنبه هايي پرداخته خلق داستان دارند

و تفكّ  از. نيست، ممكـن اسـت بـراي كودكـان خوشـايند نباشـدهاآنر در كردن يكـي

و تالش دنياي امروز.ر انتقادي است كاركردهاي مدرن ادبيات، پرورش تفكّ   ايـن سعي

و صاحب انديشه پرورش يابد از؛است كه انسان مستقل  نه انـسان محكـوم بـه پيـروي

ح كودك در ادبيات.قواعد از پيش تعيين شده ـ اضر، بررسي شده در پژوهش نـدرته ب

و دغدغه به سؤال از پاسخراتوان اثري مي . يافتهاي كودكان ها

 جدول مشخصات آثار برگزيده داستاني:1-4شكل:مهيضم

 گروه سني نام نويسنده برگزيدهيها نام داستان

و دره سبز.1 ب سرور پوريا اسب سفيد

ب سرور پوريا راز آبگير.2

ج سرور پوريا پلنگ سياه.3
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ج شكوفه تقي زيباترين آواز.4

د فريدون دوستدار حياط پشتي مدرسه عدل آفاق.5 و ج

ج بهرنگ ماهي سياه كوچولو.6 و ب

كو.7 ب سرور پوريا دمم

ب ناصر يوسفي شهر بي خاطره.8

و ساعت.9 ب فرشته طائرپور ماجراي احمد و  الف

ني. 10 و بالف نيره توكلي ني كوچولو ماجراي احمد و

د فروزنده خداجو خانه چوب كبريتي. 11 و ج

ب شكوفه تقي وقتي بهار آمد. 12 و  الف

من. 13 ج منصوره فاطمي مارمولك كوچك اتاق

ج نادر ابراهيميها كالغ. 14

شد. 15 ب شكوفه تقي سنجابي كه بزرگ

و باد بادك. 16 ج بان ثمين باغچهها نوروزها

جي شريفعباس يمين كتاب توكا. 17

و زيرك. 18 ج آزاد-م زاغي

شد. 19 ج يوتا آذرگين بزي كه گم

ج محمد مير كياني پاپر. 20

ج نيما يوشيج توكايي در قفس. 21

ب كلك نورالدين زرين وقتي من بچه بودم. 22

ب سرور پوريا قايم باشك. 23

كو. 24 ب مينو امير قاسمي فيل كوچولو دماغت و  الف

ج قاسمعلي فراست افطار. 25

د رضا رهگذر جايزه. 26 و ج

طال. 27 د رضا رهگذر ساعت و ج

د رضا رهگذر دوستي. 28 و ج

و عروسكم. 29 و خارپشت ج رهگان.ر من

ج فروزنده خداجو جوراب پشمي. 30

و كبوترها بچه. 31 ب سيروس طاهباز ها

ب مريم جمشيدي آخرين سيب. 32

م. 33 ميهي كفشدوزك با ب مژگان كلهر شوين دوست و  الف

من بال. 34 ب راضيه دهقان سلماسي هاي آبي
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ج نژاد افسانه شعبانها باغ فرشته. 35 و ب

ج محمدرضا شمسگر افسانه روباه حيله. 36

ما. 37 بييسياوش كسرا بعد از زمستان در آبادي

ب مازيار تهراني آزاده. 38

ج يانعباس جهانگير شازده كدو. 39

ب بان جبار باغچه بابا برفي. 40

ب آزاد-م كي از همه پر زورتره. 41
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