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ار روايـت    ساخت  با تأكيد بر   شناسي،  پردازان نشانه    از ساختارگرايان و نظريه    گريماس

 .دسـت يابـد    دروني آن هاي    به اليه  متن،رويه يا سطح و ساختار      كوشيد با عبور از     
در فراينـد توليـد     ارتباط ساختاري پنهاني است كـه       يافتن  ،  رويكرد اصلي گريماس  
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گيرد و بـا ايجـاد    را به كار مي» گيرنده/ پيام/ فرستنده «وار از  اي زنجيره   لسلهخود، س 
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  درآمد. 1
كـان  ي ادبيـات كود    اي خود را در زمينه     فعاليت حرفه .) ش1315 -1387(نادر ابراهيمي   

اين مؤسسه براي مطالعـه     . آغاز كرد » ي همگام با كودكان و نوجوانان      مؤسسه«با تأسيس   
ي چاپ و پخـش      ي مسايل كودكان و نوجوانان برپا شد و فعاليتش را در زمينه            در زمينه 

سه . هـاي يـادگيري كودكـان ادامـه داد         كتاب، نقاشي و عكاسي و بررسي شـيوه        ي مؤسـ
ي  را از جشنواره  » ي نخست جهان   ناشر برگزيده «و  » ي آسيا  يدهناشر برگز «عنوان  همگام  

  .آسيايي و جهاني تصويرگري كتاب كودك دريافت كرد
ايم؛ مـن، همـسرم، خواهرهـايم و         ما، سرانجام، مجمع كوچك خود را تشكيل داده       «

در كنار هم، بـراي  ... ها كه امروز با منند  اين. ام چند تن از دوستان خيلي خوب و قديمي       
خانـه تـا نوشـتن،       از هديه دادن كتاب و كتـاب      : كنند  و همه كار مي    -كنند ها كار مي   چهب

ي خلق وخو و  نقاشي كردن، عكس گرفتن، چاپ و پخش كردن كتاب؛ از تحقيق درباره   
مـا بـه دنبـال يـك     . هاي يادگيري زبان رفتار كودكان تا جستجو در زبان كودكان و شيوه      

ما به دنبال يافتن يك زبان مشتركيم؛ به دنبال         . ها هستيم  فارسي صحيح و سالم براي بچه     
هـاي ايـن سـرزمين       هايي هستيم كه كتاب را به صورت جـزء اساسـي زنـدگي بچـه               راه

  )126: 1372ابراهيمي،  (».درآورد
، سـار و سـيب    ي   هـايي ماننـد قـصه      به اين ترتيب، نادر ابراهيمي با نگـارش كتـاب         

گـر بـه     به عنوان نويسنده و پژوهش     ،يسي براي كودكان  نو فارسي و    دور از خانه   ،ها كالغ
سه   . ي ادبيات كودك و نوجوان پـاي گذاشـت         حوزه ي همگـام و كـسب       تأسـيس مؤسـ
ي كتـاب    ي نخست تعليم و تربيت يونسكو و جـايزه         ي نخست براتيسالوا، جايزه    جايزه

  . ي كودكان است ي اهتمام او در زمينه سال ايران، همگي نشانه
نادر ابراهيمي يكي از نويسندگان خالق ايراني : نويسد باره مي  در اينآنا پلوسكي

ها و بحث و  مشاهدات او از بچه. كرد است كه در بين كودكان، زندگي و كار مي
ها و عقايد اجتماعي و آموزشي او اساس  ها، همراه با ديدگاه گوهاي او با آنو گفت
هايش را براي كودكان  طي كتابهاي خ او نسخه. دهند هايش را تشكيل مي داستان
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آنا : ك.ر (.نشست گو ميو هايش به بحث و گفت ي نوشتهها درباره خواند و با آن مي
در حقيقت، ابراهيمي با برجسته كردن برخي از عناصر ) 33 -32: 1363 پلوسكي،

ها در متن، تصويري نو و بديع از  داستاني و توجه به ساختار و مناسبات دروني نشانه
بنابراين، نگارنده در اين مقاله بر آن . دهد مي ادها و مفاهيم را به مخاطب ارايه رخد

 و فرايند گريماسگر  هاي جديد تحليل داستاني، الگوي كنش است با استفاده از شيوه
در ...  پردازي و شگردهاي بيان روايت و  شخصيتي پايدار و ناپايدار به بررسي شيوه

ي  اي را براي آشنايي با شيوه از اين رهگذر، زمينهها بپردازد و  داستان كالغ
  .پردازي اين  نويسنده نيز فراهم آورد داستان
 

  ها كالغنگاهي كوتاه به داستان . 2
هاي سال بود كه خـوب و خـوش در كنـار هـم زنـدگي            درخت چنار و سرو سبز، سال     

ند و به اين ترتيـب،      زن هاي خبرچين، اين آرامش را بر هم مي         كردند، اما ناگهان، كالغ    مي
: ها از دوسـتي سـرو و چنـار بـاخبر شـدند، گفتنـد            كه كالغ   زماني  . شود داستان آغاز مي  

ها با خبرچيني    كالغ. »اند ها درست كرده   اي است كه درخت    اين ديگر چه قصه   «دوستي؟  
 –ريـسك     را به هم زدند و چـرخ       -سرو و چنار     -زني، ميان دوستان خوب     همه  و دو ب  

ـ   .  نتوانـست بـه تنهـايي كـاري از پـيش ببـرد             -هـا در داسـتان        ي دوسـت آن     دهتنها پرن
. ي كوه رفت و از سـيمرغ كمـك خواسـت           ريسك با راهنمايي سنگ و كوه، تا قلّه        چرخ

هـا بـا    روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سوي روستا روي آوردند و كـالغ        
هاي دور و     و هزار هزار به سوي جنگل      ها، دسته دسته   هاي پرندگان روي باغ    ديدن سايه 

  .تاريكشان گريختند
   

  ها كالغكاربرد عناصر داستاني در داستان . 3
  ي ديد زمان، مكان و زاويه. 3-1

پايـان   جـايي    دراي دارد و      شـود، ميانـه     از جايي شروع مـي    : صي دارد هر روايت سير مشخّ   
هايي ثابت و متداول     ي معين و عبارت    اها با مقدمه   داستان ها و  ها، حكايت  روايت .يابد مي
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، )بـود (روزي  « عبـارت    .»يكـي بـود يكـي نبـود       «د، ماننـد    نشو در زبان فارسي آغاز مي    
آغاز قصه كمتر رواج دارد و به تنهايي يا به دنبال عبـارتي ديگـر بـه       در  »)بود(روزگاري  

، قـصه   رود؛ اين در حالي است كه پس از ذكر يكي از ايـن دو عبـارت آغـازين                  كار مي 
...) مـردي، روبـاهي و      ( يـك پادشـاهي   «: شود، كه اغلب به اين صورت است       شروع مي 

لف، مـارز : ك.ر. (كردنـد   اضـافه مـي  »در زمان قديم«گاهي نيز پيش از اين عبارت  . »بود
1376: 39(  

، به مكـان و يـا       )زماني و يا بي  (اي به زمان     اشاره. اي هست  در داستان هميشه مقدمه   
ي   زماني كه زمان ويـژه     شوند، بي  زماني آغاز مي    هاي عاميانه معموالً با يك بي      قصه. ها  آدم

 يـك   ؛بـود و نبـود    «و يـا    »  غير از خدا هيچ كـس نبـود        ؛يكي بود يكي نبود   «. قصه است 
رفـت و خـار      روزهـا بـه صـحرا مـي       . بود و بود، پيرمردي بـود     «و يا حتّي    » پيرزني بود 

ولي اين زمان   ) روزها: بود و بود و يا    ( زمان هست    اي به  جا گرچه اشاره   در اين » .كند مي
زمـاني ادامـه خوهـد     ست كه انگار تا ابد به همـين حالـت در بـي           تقويمي نيست، زماني  

  )234: 1371اخوت، . (داشت
ها نيست؛ زيرا ممكن اسـت داسـتاني از          ي داستان  ي آغاز، خاص همه    البتّه اين شيوه  

به هر روي، مقدمه، بايد به شـكلي        . حادثه شروع شود  ي ماجرا يا حتّي از گفتگو يا        ميانه
ي زير  سرآغاز اين داستان جمله. آغازشود كه مؤثّر باشد و خواننده را زير تأثير قرار دهد  

هزار سال پيش نبود، صد سال پيش هـم نبـود، پارسـال بـود يـا دوسـال پـيش،                     «: است
اي از   در گوشـه   «). /2: 1348ابراهيمـي،   (» سـال پـيش   شايد هـم چهـار پـنج        . دانم نمي

در اين باغ، درخت قشنگي بـود بـه         . در اين دهكده باغي بود    . اي بود  سرزمين ما دهكده  
و در باغ ديگري، كنار جوي آب، توي همين دهكده درخت چناري بود بزرگ            . نام سرو 
  )3همان، (» و بلند
هفرنان، (» .كه داستان حس و معنا داشته باشد بايد از واقعيت ريشه بگيرد            براي اين «

بنـابراين، نـادرابراهيمي زمـان و مكـان اتّفـاق افتـادن             ). 2/64: 1376به نقل از هاشمي،     
گزيند، تا بـه    ماجراهاي داستان را، زمان و مكاني نزديك به روزگار و زندگي خود برمي            
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ل گـسترده در دوران               اين شيوه بر واقعي بودن داستان      ها تأكيـد ورزد؛ زيـرا وجـود تخيـ
 را  -زمان و مكان     -شود كودك و نوجوان، فضاي داستان        جواني، باعث مي  كودكي و نو  

هـا   ها، قهرمان  واقعي انگاشته و پيوندي بسيار عميق و حسي با فضاي داستان، شخصيت           
تخيل گسترده و حسِ همانندسازي و الگوپذيري كودكان، سبب         . و ماجراها برقرار سازد   

ي فـضاها    قهرمان داستان قرار دهد، به تجربه     شود كودك و نوجوان، خود را به جاي          مي
و ماجراها بنشيند و منش، شخصيت و معيارهاي قهرمانان داستان را الگـوي خـود قـرار        

  )23 :1373آقاياري، : ك.ر. (دهد
ي ديد داسـتان را نيـز مـشخّص           هاي خود، زاويه   نويسنده معموالً در نخستين جمله    

ي آن، مصالح و   اي است كه نويسنده به وسيله      وهي شي  دهنده نمايش«ي ديد     زاويه. كند مي
ي نويـسنده را بـا داسـتان          كند و در واقع رابطـه      مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي       

ي ديـد مناسـب در       بنـابراين، گـزينش زاويـه     ) 216: 1383ميرصـادقي،   (» .دهد نشان مي 
يد، داناي كل است؛ زيرا اين      ي د   زاويه هاكالغدر داستان   . بسزايي دارد   موفقيت اثر نقش    

آورد تا در روند ماجرا هـر جـا كـه الزم باشـد،               روش براي نويسنده شرايطي فراهم مي     
  . ها و افكار خود را به خواننده انتقال دهد انديشه
  

  هاي داستان شخصيت. 3-2
  پردازي شناسي در شخصيت كاركرد نشانه. 3-2-1

. ني، يكي از رويكردهاي ساختارگرايي است     هاي داستا  شناسي در شخصيت    كاربرد نشانه 
 )شناسـي  ريخـت (ود كه به بررسي و تحليـل سـاختاري          والديمير پراپ نخستين كسي ب    

ي  هاي داسـتاني را در هفـت حـوزه          او كاركردهاي شخصيت  . هاي عاميانه پرداخت    قصه
اپ پـر ... . ، ياور قهرمـان و    )بخشنده(شخصيت شرير، حامي    : قرار داد، از جمله   » كنش«

هـاي عاميانـه،      هـا در قـصه      ها از سوي شخصيت     در پيوند با چگونگي انجام اين واكنش      
هـاي متعـدد     دريافت كه يا شخصيت با كنش مطابقت دارد يا با درگير شـدن در حـوزه               
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هاي متعدد   ي كنش از سوي شخصيت     كند، يا يك حوزه     كنش، كاركردش را دگرگون مي    
  ) 182 و 133: 1368پراپ، : ك.ر. (شود انجام مي

...  و   3 بـارت  2 ژنـت،  1پردازان ديگري مانند تودوروف،    پس از والديمير پراپ، نظريه    
از سـاختارگراياني كـه     . به بررسي و مطالعه در نقد و تحليل سـاختار داسـتان پرداختنـد             

بود كـه بـا      4گريماسپژوهش پراپ را در سطحي گسترده به كار برد، آلژير داس ژولين             
 .ي مـدل كنـشي را ارائـه دهـد          اسي و ساختارهاي معنا توانست فرضـيه      ي معناشن  مطالعه

هـا در    اين الگوي كنش با هدف نمايان ساختن نقش شخصيت        ) 36: 1386استن،  : ك.ر(
، الگوي معناشناسي خود را بر كنش روايت اسـتوار كـرد و             گريماس. داستان مطرح شد  

هـا را در      ، بايـد شخـصيت    سگريمـا از نظـر    . شناسي بسنجد  كوشيد آن را در نظام نشانه     
ي نقشي كه در داستان بـر         چون الگوي كنش ديد نه در گستره          ي روايي، يعني هم     گستره

حسن الگوي كنشگر در اين است كه به صورت تصنّعي خصوصيات يـك         «. عهده دارند 
هاي داستاني نه بـه صـورت يـك           شود و شخصيت    شخصيت نمايشي از كنش جدا نمي     

هـا در   ، بلكه به عنوان موجودي متعلّق به مجموعه سيستم كلّي كـنش         شناختي  مورد روان 
  )27-26: 1381پور،  كهنمويي(» .شود نظر گرفته مي
ان نيـز  گـر  كـنش چنان كه فعل گرانيگاه جمله است،  كه هم  بر اين باور بود  گريماس

د ده  كسي يا چيزي است كه كنش را انجام مي  گر  كنش. آيند گرانيگاه روايت به شمار مي    
در حقيقـت، فاعـل و مفعـول هـر دو           . گيـرد  كه عملي نسبت به او صورت مـي        و يا اين  

رود؛ زيـرا     از شخـصيت داسـتاني فراتـر مـي         گـر   كـنش ي   واژه.  باشند گر  كنشتوانند   مي
در الگـوي   . ي انتزاعي مانند آزادي باشد      ممكن است فرد، شيء، گروه و يا واژه        گر  كنش
ي  اما روايت ممكن اسـت تعـدادي يـا همـه    . رسد ها به شش ميگر  كنش، شمار   گر  كنش
  .ها را داشته باشد آن
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شـيء  ( را در پـي خواسـته يـا هـدفي            گر  كنشاو  : فرستنده يا تحريك كننده   ) الف
  دهد؛ فرستد و دستور اجراي فرمان را مي مي) ارزشي
  برد؛  سود ميگر كنش كسي است كه از كنش : گيرنده)ب
   است؛گر كنش هدف و موضوع :شيء ارزشي) ج
 گر  كنشكسي است كه جلوي رسيدن       ):نيروي بازدارنده (=  بازدارنده   گر  كنش) د

  گيرد؛ را به شيء ارزشي مي
دهد تا بـه      را ياري مي   گر  كنش او   ):دهنده  نيروي ياري (= دهنده    ياري گر  كنش )هـ

  .شيء ارزشي برسد
در . ن سـود بـرد  فرستد تا گيرنـده از آ       را به دنبال شيء ارزشي مي      گر  كنشفرستنده،  
دهنده او را همراهي و يـاري        انِ ياري دهنده يا نيروهاي ياري     گر  كنشوجو،   روند جست 

: ك.ر (.گيرنـد  ان بازدارنـده يـا نيروهـاي بازدارنـده جلـوي او را مـي              گر  كنشكنند و    مي 
  : چنين استگر كنشنمودار الگوي ) 113-114: 1381محمدي،

  
  
   در داستان كودكان  شخصيت. 3-2-2

هـا   هاي آغازين داستان، نويسنده با معرّفي مختصر و كوتاهي از شخصيت           پس از عبارت  
د؛ اعضاي خـانواده    نشو ها معموالً از وضعيتي اوليه آغاز مي       قصه«. كند داستان را آغاز مي   

  )52 :1368پراپ، (» .دننك د يا قهرمان آينده را با ذكر نام و عنوان معرّفي مينبر را نام مي

  گيرندهگر كنش

ان بازدارندهگر كنش  

  فرستندهگر نشك

ندهده ان ياريگر كنش  

 گر كنش

 شيء ارزشي
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تـرين ابـزار و مـصالح كـار         اند كه بـه عنـوان مهـم        منظور از شخصيت، افراد داستان    
آيد و فضا و مكـان       ها به وجود مي    عمل با حضور آن   «. يابند نويسنده در داستان نمود مي    

ها با يكـديگر يـا بـا خـود           كند و گفتگو هم گفتار آن      ها مفهوم پيدا مي    به خاطر بودن آن   
مايـه   اين عنصر مهم داستاني، پيرنگ را استوارتر و درون      ) 50: 1381عبداللهيان،  (» .است

اي دانست كه ساختمان يك اثر       ها را بايد پايه    شخصيت«در حقيقت   . كند تر مي  را جذّاب 
تر و پايدارتر و از     تر باشند، بنا محكم    ها، با استحكام   هر قدر اين پايه   . شود روي آن بنا مي   

  ) 17: 1371دقيقيان، (» .تر خواهد ماند مانه مصونگزند ز
  :ها در ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان، به دو شيوه است كاربرد شخصيت

ــر در  ) الــف« ــدون تغيي ــسان ب ــدنياســتفاده از شخــصيت واقعــي ان  و وضــعيت ب
  رفتارهايش؛

يـاهي،  هاي جانوري، گ   استفاده از صفات و رفتارهاي انساني در قالب شخصيت        ) ب
-173: 1378محمـدي،   (»  دست و ذهن انـسان     ي  هاي طبيعي و موجودات ساخته     پديده
174(  

  
  ها كالغهاي داستان  شخصيت. 3-2-3

جـان ماننـد     عناصـر بـي   . ماجرا بر محور دو گروه شخصيتي جانوري و گياهي قرار دارد          
هـاي   براي جـاي دادن شخـصيت     . هاي فرعي داستان هستند    شخصيت... سنگ و كوه و     

ان، نخـست بايـد شخـصيت اصـلي را بـه خواننـده        گـر   كـنش در الگوي   ها   كالغداستان  
  .شناساند

دسته دسـته،   : دانيد چقدر كالغ   نمي /)4ص(» ي آرام پر از كالغ شد      دهكده«: ها  كالغ -1
  )5ص(» ار، با جيغ و داد و قار قارهزار هز

روزي كـه  « :كند ونه معرّفي ميها را اين گ ها، آن نويسنده با بيان اعمال و رفتار كالغ
: آمـد گفـت    ها خـوش   رسان مهربان، از دل و جان به آن        ريسك، نامه  ها آمدند چرخ   كالغ
آيا براي هميشه در ده مـا       ... ي قشنگ ما خوش آمديد     به خانه ! هاي خوب و محترم    كالغ
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و » اه قاه قاه ق «: ها خنديد  ايد؟ يكي از كالغ    مانيد يا فقط دو سه روزي به مهماني آمده         مي
و يكي  . ها را خريده   كند درخت  خيال مي . زند هاي خنكي مي   اين پرنده چه حرف   : گفت

رويـم، هـر قـدر كـه      يادت باشد ما به هـر كجـا بخـواهيم مـي     ! آهاي پرنده : ديگر گفت 
  )5ص(» .كنيم و هر كاري كه دوست داشته باشيم مي. مانيم بخواهيم مي

پس، با خبرچينـي    . شوند  چنار باخبر مي   ها، به زودي از دوستي درخت سرو و        كالغ
برند؛ زيرا ابراهيمي بر اين باور است كـه          زني، دوستي دو درخت را از بين مي        هم هو دوب 
گـري   هم زني و آشـوب    ه  هايي هستند كه با تجسس، خبرچيني، دو ب        ها، نماد انسان   كالغ

  )136: 1368 ابراهيمي،: ك.ر. (گذرانند زندگي خود را مي
رفتنـد، روي   . ها، از دوستي سرو و چنار باخبر شـدند         ز بعد، تمام كالغ   يكي دو رو  «
هـا درسـت    سـت كـه درخـت   ااي  دوستي؟ اين ديگر چه قصه   : ها نشستند و گفتند    چمن
نشـستند و    ها بر سر سرو ساده و درخت بلند مـي          روزها و روزها، كالغ   « )/5(» اند؟ كرده

  . خواندند آوازهايي پركينه مي
  .ن درخت چنار چقدر خودخواه استاي: كالغ اول
  .شكند حرفي نزنيد دل سرو مي: كالغ دوم
  .بله بهتر است فراموش كنيم: كالغ سوم

تـداعي مثـل معـروف؛ يـك        ) (14ص(» .توانم حرف نـزنم    اما من نمي  : كالغ چهارم 
  )كالغ، چهل كالغ

  )2ص(» ت قشنگ سبزي بود به نام سرودر اين باغ، درخ«:  سرو-2
شـايد بـه   . سرو آزاد قلبي اسير ندارد. تعلّق است سنده، سرو، آزاد و بي   از ديدگاه نوي  

كه دوستي از    همين دليل سرو يكي از درختان داستان انتخاب شده، تا دليلي باشد بر اين             
  .شود جانب سرو كنار گذاشته مي

ي  هاي بدكينـه   جا سرو است و سرو خود زير فشار كالغ         همه چيز سرو است، همه    «
ها بـر دلـش نشـسته     هاي تلخ كالغ   سرو، كه حرف  « / )137: 1368راهيمي،  اب(» خبرچين
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هـاي   قدر قشنگم كه تمـام درخـت   من آن: برويد به درخت بلند چنار بگوييد : بود، گفت 
  )14ص (».دوستي درخت زشتي مثل تو براي من چه فايده دارد. باغ دوستم دارند

ده درخت چناري بود بـزرگ      در باغ ديگري، كنار جوي آب، توي همين دهك        :  چنار -3
در فرهنگ ما، آب ارزش و جايگـاهي ويـژه دارد، مظهـر روشـنايي، صـفا،                 ). 2(و بلند   

ابراهيمـي بـا قـرار      ). مقدمه: 1371ابراهيمي،  : ك.ر(رويش، اميد، طهارت و نماد زندگي       
داند؛ چون پس    دادن درخت، كنار جوي آب، صفا و صميميت بيشتري را از آنِ چنار مي             

برو «: گويد اش بد نمي   كند كه او در اوج عصبانيت به دوست قديمي         ن هم اشاره مي   از اي 
من هـم يكـي از تمـام        . هاي دنيا دوستي كند    تواند با تمام درخت    به سرو من بگو كه مي     

  )12ص (».درخت
يابد كه به تنهايي كاري از كـسي         مي او در .  است گر  كنشريسك   در اين داستان چرخ   

هـا   كه از سـوي كـالغ     ) برقراري مجدد دوستي   (شيء ارزشي ي يافتن   پس برا . آيد برنمي
گويـد تـا شـايد راه        دهكده را تـرك مـي     . ، از بين رفته است    ) تحريك كننده  انگر  كنش(

  .نجاتي بيابد و مانع از خشك شدن درخت سرو و چنار شود
كــرد بــه نــام  ي قــشنگي زنــدگي مــي تــوي همــين دهكــده پرنــده«: ريــسك  چــرخ-4
   )3ص(» .رساني بود ي كوچك كارش نامه و اين پرنده» ريسك چرخ«

، زيرا از   »رسان مهربان  ريسك، نامه  چرخ«: كند گونه معرفي مي  راوي، اين پرنده را اين    
ريـسك،   هـا آمدنـد چـرخ    روزي كـه كـالغ  «: گويـد  آمد مـي ها خوش دل و جان به كالغ  

هـاي خـوب و      ، كـالغ  ها كالغ: ها خوش آمد گفت    رسان مهربان، از دل و جان به آن        نامه
» .قدر محبت كرديد كه همه با هـم آمديـد         چه. ي قشنگ ما خوش آمديد     به خانه ! محترم

  )5ص(
كودكان . گزيند  داستان بر مي   گر  كنش  را به عنوان   ريسك چرخاما چرا نادر ابراهيمي     

شناسـند؛ زيـرا     ي كوچك و زيبا را بيش از ديگر مناطق ايران مـي            شمال ايران، اين پرنده   
ي  نامه ريسك در لغت ي چرخ ي واژهدرباره. كند گزيني مي ريسك در اين مناطق النه خچر

ي گنجشك يا بلبل كه در ماه اسفند و فروردين هنگام     به اندازه «: دهخدا چنين گفته شده   
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ريسي زنان، آواز    هاي توت و بيد، و به آهنگي شبيه به صداي چرخ نخ            زدن شاخه  جوانه  
  )ذيل واژه: 1377دهخدا، (» .خواند

گونـه معرفـي    ريسك را ايـن   چرخبا من بخوان تا ياد بگيري     نادر ابراهيمي در كتاب     
مـن پنبـه را نـخ       . ريسي مـن اسـت    ريسك است، اين هم چرخ نخ      نام من چرخ  «: كند مي
، ولي آيـا    »دهم ها مي  ها را به پرنده    كنم و پارچه را لباس و لباس       نخ را پارچه مي   . كنم مي

. انـد  راني تصويري از اين پرنده در ذهن دارند و يا حتي نام او را شـنيده              ديگر كودكان اي  
. خواهـد چـرخ دوسـتي از گـردش بايـستد      ريسك نماد فردي است كه نمـي  شايد چرخ 

  )12: 1373ابراهيمي،(
ريـسك فكـر     چرخ«: پندارد ها را نوعي شوخي مي     چيني كالغ  ريسك ابتدا، خبر   چرخ

ها شوخي خـوب هـم       اين كالغ : به خودش گفت  . ندكن ها شوخي مي   كرد كه شايد كالغ   
كوشد بـه درخـت      پس مي . برد ها پي مي    اما سرانجام به فريب كالغ     )7ص(» .بلد نيستند 

ها را باور كنند؛ زيـرا ايـن پرنـدگان نامهربـان             سرو و چنار بقبوالند كه نبايد حرف كالغ       
  .ها را از ميان بردارند خواهند دوستي مي

خـودت را   . هايشان را باور نكن    حرف! نه اي سرو سبز   «: تريسك به سرو گف    چرخ
» خوب تو به گفـت و گـو بنـشينند         هاي   تكاني بده و مگذار اين پرندگانِ بد روي شاخه        

او بـه قـدر تـو       . برم من اين پيام را براي درخت بلند مي       : ي كوچك گفت   پرنده/ )9ص(
شناسد، و فرصت  هتر از تو مي   ها را ب   او كالغ . خورد ها را نمي   او فريب كالغ  . ساده نيست 

هـا را از ميـان    خواهنـد دوسـتي   اين پرندگان نامهربان مـي . دهد ها نمي زني به آن  بهم   دو  
د بـه سـنگ مـي      نـده بدان نوك تمام پر! و تو، سرو سبز مهربان    . بردارند خـورد  هـاي بـ. «

)/ 14 و 10ص(» .هـا ناپديـد شـد      اما، صداي نازك پرنده در ميان قارقار كالغ       « / )9ص(
خشك هاي نيمه    ، روي شاخه   نشست، و گاه   ي كوچك غمگين، گاه روي سرو مي       پرنده«

هاي مرا بـشنويد و بـاور        حرف! هاي خوب  ها، درخت  درخت: گفت ها مي  چنار، و به آن   
بـرد   ريسك دانست كه به تنهايي كاري از پيش نمي         سرانجام، وقتي چرخ  ) 16ص(» .كنيد

در مـسير راه، گروهـي از       . ارِ سفر بـست و بـه راه افتـاد         رسد ب  ها نمي  و زورش به كالغ   
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ان گـر   كـنش هـاي زيـر      شخصيت. دهند ريسك را ياري مي    هاي داستاني، چرخ   شخصيت
  :اند دهنده ياري
دل سـنگ  «. نـشيند  ريسك براي رفع خـستگي بـر روي سـنگ مـي           چرخ:  سنگ -1

.  كـوه را خبـر كـن       ي بزرگ و نيرومنـد     سيمرغ پرنده : سوخت و به او راهي را نشان داد       
  )18ص(» .شايد او بداند چه بايد كرد

: كـوه گفـت  . رفت و رفت تا باز خسته شد و بر دامن كـوهي فـرود آمـد             «:  كوه -2
  )18ص(» .ي بلند نوك اين قلّه. ي بزرگ روي سر من است ي پرنده خانه

ـ هاكالغاي، تصويرگرِ داستان   اي افسانه  پرنده:  سيمرغ -3 ه  براي جلوگيري از هرگون
حضور شخـصيتي   «.دهد اي از اين منجي ارائه نمي      تصور نادرست در ذهن كودك، چهره     

ساالن مردود است در ادبيـات كودكـان نيـز قابـل            چنان كه در ادبيات بزرگ     گشا هم  گره
شايد نخسين كسي كه استفاده از چنـين عـاملي را           ) 111: 1380حجازي،(» .قبول نيست 

هاي زمان   دانست، ارسطو بود؛ چون در برخي از نمايش       ها مردود     در برخي از نمايشنامه   
خورد و ظاهراً هيچ اميدي به       او، هنگامي كه كار كشمكش بين دو جناح مخالف پيچ مي          

ـ                      ول زپايان گرفتن آن به سود يكي از دو جناح نبود، ناگاه از بـاال، خـداياني بـه داخـل ن
 بـه سـود آنـان بـه پايـان           شـتافتند و درگيـري را      كردند و به ياري قهرمان مثبت مـي        مي
  )2/69: 1377سرشار،: ك.ر. (رساندند مي

شـك   شد، بي  وارد ماجرا نمي  ) نيروي فراطبيعي (، اگر سيمرغ    هاكالغالبته در داستان    
 -الوقـوع    محقـق نادر ابراهيمي نيز براي جلـوگيري از خطـرِ          . ها بود  پيروزي از آنِ كالغ   

بـه هـر روي، اگـر    . ه كمك خواسته است شايد به ناچار از سيمرغ قص     -ها پيروزي كالغ 
داد، پذيرفتني بود؛ چون نيـروي محرّكـه و          هاي داستان رخ مي   گشايي در ميانه   چنين گره 

 ولي اگـر چنـين      .كرد گشا را جبران مي   ي داستان، نقص اين نيروي گره      ي بقيه  برنده پيش
نقص را برطـرف  رخدادي در پايان ماجرا پديد بيايد، هيچ چيز پس از آن نيست كه اين          

چـون  . آورد كند و نه بر سر شوق مي       كند و طبعاً عمليات نجات نه خواننده را راضي مي         
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: ك.ر (.دهـد  گشايي را لو مي    زنك، اين شگرد گره    ي نويسنده از اين گول     پيش از استفاده  
  )356 :1374بيشاب، 

ي  اليچـه ق. اي در كـار نيـست      ديگـر معجـزه   «نادر ابراهيمي نيز بر اين باور است كه         
» سليماني، انگشتر سليماني، غول امربري، سنگ جادويي و كيمياگر بزرگي وجود نـدارد            

براي رسيدن به اوج از من بال و پر جـادو نخـواه             «و نيز   ) 208 -207: 1381ابراهيمي،  (
اما به ) 111 ،همان(» ... هايي، نه ساحر پيري و  نه كيمياگري وجود دارد، نه پري قصه  ... 

طبيعـي نيـست؛ چـون يـك         ي بزرگ، يك نيروي فـرا      ، اين پرنده  كالغ ها ي  ندهنظر نگار 
بلكه سيمرغ چونان رهبري است كـه       . گشاي داستان باشد   تواند گره   هم نمي  تنهاسيمرغ  

  .كند ي قصه بيرون مي ها را از باغ دهكده  كالغ-مرغ   سي -هاي ديگر با كمك پرنده
مـن  . كنـد  مرغ تنهـا هـم كـاري نمـي        يك سـي  : ي بزرگ خنديد و جواب داد      پرنده«

روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سـوي            . كنم پرندگان شش قلّه را خبر مي     
هـا جنـگ    شـما بـا كـالغ     : ي كوچك سؤال كـرد     پرنده«) / 21ص(» .روستا روي آوردند  

هاي  سايهها از    آن. شوند رو نمي ها هرگز با ما روبه     كالغ... نه: ها جواب دادند   كنيد؟ آن  مي
ها دسته   هاي روستا كشيده شد، كالغ     هاي پرندگان روي باغ    و چون سايه  . كنند ما فرار مي  

ي دور و تاريكـشان     هـا  دسته و هزار هزار، با جيـغ و داد و قـار قـار بـه سـوي جنگـل                   
  )22ص(» گريختند

 ها تنها از آن  . در اين داستان، سپيدار و درخت انجير، نقشي در پيشبرد داستان ندارند           
  . شود نامي ذكر مي

ها به دروغ از قول سرو، درخت انجير را ايـن گونـه توصـيف                كالغ «:درخت انجير 
  )9ص(» .چقدر سر به زير و زيبا هستيد. انجير نازنين. درخت انجيرِ سر به زير: كنند مي

ها سپيدار خشك شـده اسـت         بايد گفت، هنگام آمدن كالغ     سپيداري درخت   درباره
هايشان نبود سپيدار را عاملي بـراي        ها در حرف   و كالغ ) ورود سياهي و خروج سپيدي    (

اي را، بـه دروغ از قـول چنـار بـراي درخـت سـرو                 هـا نامـه    كالغ. برند تفرقه به كار مي   
  : اي انجير نوشته استشوند كه اين نامه را درخت چنار بر  مي خوانند و مدعي مي
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كـه   پيش از آن! دوست من انجير«: كالغ برگ را برگرداند و روي ديگرش را خواند        «
درخت سپيدار خشك را بيندازند من شما را نديده بودم، و گر نه ممكن نبود با درخـت      

  )9-8ص(» .سرو دوست بشوم
  :  چنين استهاكالغ در داستان گر كنشالگوي 

  
  

  روايت داستان. 3 - 3
  كاربرد روايت در تحليل داستان. 1- 3 - 3

داسـتان اصـوالً طـرح روايتـي        . اسـت » روايـت « يكي از عناصر مهم در داستان، عنـصر       
روايت را  . يابد   گيرد و سازمان مي    ماجراهاي روايتي در پيرنگ شكل مي     . مقدماتي است 

اصطالحِ ادبي كـه    . متن يا سخن ادبي دانست    اي از    بافتههاي درهم  چون جنبه   توان هم  مي
است و بيشتر مطالبي كه در سنّت ادبـي در          » پيرنگ«رود    براي ساختار روايت به كار مي     

رفـت    پيرنگ، حاصل تركيب پي   . ارسطو است فنّ شعر   شود، برگرفته از     اين باره بيان مي   
فتـه، بايـد تـوالي      ارسطو بر اين باور بودكه در پيرنـگ وحـدت يا          . زماني و علّيت است   

سرمنشأ كنـشي اسـت كـه بـه         » آغاز«. اي از آغاز، ميان و پايان وجود داشته باشد          پيوسته

:گيرنده  
 درخت سرو و چنار

:نيروي بازدارنده  
 ندارد

: كننده فرستنده يا تحريك  
ها كالغ            

  :دهنده نيروهاي ياري
  ريسك  چرخ-1
  سنگ-2

  كوه-3

  سيمرغ-4

 مرغ  سي-5

: شــيء ارزشي  
 برقراري دوستي

ريسك چرخ: گر كنش  
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بيانگر چيزي است كه گذشته است و آبستن چيزي اسـت  » ميان«چيزي بيشتر نظر دارد،  
. آيد، اما به چيز بيشتر احتيـاج نـدارد   در پي مطالب پيشين مي » پايان«آيد و     كه در پي مي   

  . شود ن هنگام است كه پيرنگ كامل ميدر اي
ــنظّم ســاختار طــرح در    مطالعــه ــراپ، . م1928ي دقيــق و م ــر پ از ســوي والديمي

پراپ براين باور بود كه يك روايـت كامـل بـا وضـعيت              . گراي روسي آغاز شد    صورت
، بعد اين آرامـش از سـوي        )وضعيتي كه داراي تعادل و آرامش است      (كند   ثابت آغاز مي  

شـود و سـرانجام وضـعيت         خورد و به وضعيت نامتعادل منجر مي       به هم مي   )يهاي(نيرو
در حقيقـت پـراپ     ). يابـد   و يـا نمـي    (يابد   نامتعادل دوباره تعادل نخستين خود را بازمي      

داند كه تغيير وضعيت را از حالت پايدار به حالت ناپايدار و بازگشت          روايت را متني مي   
» رخـداد «يـا   » واقعـه «او اين تغيير وضعيت را      . ر، بيان كند  ي آن را به حالت پايدا       دوباره

)Event (داند نامد و آن را عنصر اساسي و اصلي روايت مي مي .  
شود كه از يك شرّ يا  شناسي، قصه به هر بسط و گسترشي گفته مي      از ديدگاه ريخت  

ي كمبود آغاز شود و پس از پشت سرگذاشتن كارهاي بينـابيني بـه عروسـي يـا كارهـا                  
توانـد پـاداش، فـتح و         كار پايـاني مـي    . نجامد بتوانند در پايان جاي گيرند، بي      ديگري كه 

توانـد    يك قصه مي  . ... شود  ها، حركت ناميده      اين بسط و گسترش   . باشد... كشورگشايي
ي نخست مستلزم تعيين      ي متن نيز در درجه      تجزيه. از چندين حركت تشكيل شده باشد     

  )143: 1368اپ، پر. (تعداد حركات آن است
ي خـود نيـز داراي اصـولي         طرح اگر چه جزيي از ساختار متن است، در محـدوده          

. ي طـرح اسـت     هـا  گانه در ادبيات داستاني يكي از ويژگي        هاي سه  وجود وضعيت . است
اگر زمان خطـي مـورد نظـر باشـد،          . هر داستان، حاصل به هم ريختن يك تعادل است        «

 -105: 1378محمـدي،    :ك.ر (:به شكل زير نمـايش داد     توان    فرآيندهاي سه گانه را مي    
107(  

  فرايند پايدار فرجامين ←  فرايند ناپايدار مياني←فرايند پايدار نخستين  
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ط نيـروي                   در حقيقت گذر از فرايند پايدار نخستين به فراينـد ناپايـدار ميـاني، توسـ
ط      كننده يا گذر از فرايند ناپايدار مياني در رسيدن به فر            ويران ايند پايدار فرجامين، توسـ

هر طرح ساختاري در تـالش      «. هاي طرح است   ترين ويژگي  نيروي سامان دهنده، از مهم    
تعـادل برقـرار كـردن بـين ايـن          ...گانه را سـازماندهي كنـد        است كه اين فرايندهاي سه    

، همـان (» .ريزي ساختارهاي داستاني اسـت  هاي طرح  گانه، خود از مهارت    فرايندهاي سه 
107(  

؛ كـه   چيني زمينه -1: به سخن ديگر، ساختمان طرح داستان شامل اين مراحل اسـت          
شـوند   هاي داستان معرّفـي مـي      ي آرامش است و در آن، زمان، مكان و شخصيت          مرحله

 يـا    ي شروع داسـتان اسـت و در آن مـسأله            كه نقطه  بحران -2؛  )فرايند پايدار نخستين  (
فراينـد  (شـكند   دهـد و آرامـش نخـستين مـي         كننده رخ مي   مشكلي توسط نيروي ويران   

نيـروي  (ي كوشش قهرمان يا قهرمانان داسـتان         ، كه مرحله  گيري اوج -3؛  )ناپايدار مياني 
ترين بخش داسـتان     براي برطرف كردن بحران و حل مسأله است و اصلي         ) دهنده سامان

 تـرين بخـش داسـتان اسـت و         ، كه حـساس   گشايي ي گره  مرحله -4دهد؛   را تشكيل مي  
، گيـري  فرود يا نتيجه -5گردد؛  دهنده برطرف مي ي نيروي سامان   بحران در آن به وسيله    

ــي     ــرار م ــاره برق ــش دوب ــه در آن آرام ــود ك ــامين   (.ش ــدار فرج ــد پاي : ك.ر) (فراين
كننده، وضعيت آرامش اوليه را برهم       ويران  به اين ترتيب، نيروي   ) 122: 1382خسرونژاد،

دهد و  ي ناپايدار مياني سوق مي  ي پايدار نخستين به مرحله     هزند و داستان را از مرحل      مي
شـود و وضـعيت      دهنـده، برطـرف مـي      اين ناپايداري پديد آمده، به كمك نيروي سامان       

  .شود آرامش دوباره برقرار مي
  

  طرح در داستان كودكان . 3-2 -3
ها و   موقعيتتوصيف«. دنشو هاي كودكان بيشتر از موقعيتي آرام و شاد شروع مي          داستان

ي فضايي آرام، توأم با محبت و عشق و لذّت سرشـار از              دهنده ها معموالً نشان   شخصيت
در يكي از    -ها   پس از معرّفي شخصيت   ) 123: 1382خسرونژاد،(» .شود زندگي آغاز مي  
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طرح بايد گيرا، كوتاه و دور از هـر          شروع. شود آغاز مي » بحران« به سرعت    -دو صفحه 
ي اصلي   ي كودك را به درون حادثه      چيني طوالني باشد و بسيار زود خواننده       هگونه مقدم 

پرتاب كند و با معرّفي، شخصيت اصلي، زمان و مكان داسـتاني، سـرنخ ماجراهـا را بـه                   
ي او را به تنه و قسمت مياني داستان وصـل            مخاطب بدهد و قلّاب احساسات و انديشه      

  )1/215: 1382حكيمي،: ك.ر (.كند
طرح، در گام نخست، مسلماً مكتوب يا مضبوط كردن         «ابراهيمي نيز معتقد بود     نادر  

ي مربوط به هم است با نظمي محدود و موضوعي، همراه با تفكّـرات               يك يا چند جرقّه   
در ) 43: 1363ابراهيمي،  (» .اه ي آن جرقه يا جرقه    »ماجراها«و حركاتي در جهت تنظيم      

وابط علّي و معلولي منطبق با منطق درونـي         طرح تسلسل حوادث است براساس ر     «واقع  
 ،شناسـي داسـتان   در اصطالح) 199/ 1: 1382حكيمي، : كوندرا، به نقل از   (» خود داستان 

بخشد تـا    شود كه نويسنده به رويدادهاي داستان مي       به چگونگي آرايشي گفته مي    «طرح  
هاي بـه هـم     اي از رويـداد    هر طـرح زنجيـره    . خواه اوست دست يابد   اي كه دل   به نتيجه 

: 1346ايرانـي،   (» .رسد پيوسته است كه در كشاكش نيروهاي مخالف به اوج و نتيجه مي           
164(  

  
  ها كالغطرح داستان . 3-3-3

هاي سال بود كه پرنده و چنار و سرو، خوب           سال. درخت چنار با سرو سبز دوست بود      
يـن   ا كردند، وضعيت نخـستين ماجراسـت كـه نيرويـي          و خوش در كنار هم زندگي مي      

تا ايـن كـه يـك روز صـبح،     «. شود سان، داستان آغاز مي زند و بدين آرامش را بر هم مي 
يكـي دو روز بعـد،      «)/ 3ص(» ي آرام، پر از كالغ شد      همه چيز به هم ريخت، و دهكده      

هـا نشـستند و      رفتنـد، روي چمـن    . تمام كالغ ها، از دوستي سرو و چنار بـاخبر شـدند           
  )5ص(» .اند ها درست كرده اي ست كه درخت صهدوستي؟ اين ديگر چه ق: گفتند

-هم زني، ميـان دوسـتان خـوب         ه  با خبرچيني و دو ب    ) كننده نيروي ويران (ها   كالغ
  . را به هم زدند-سرو و چنار 
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ي كوتـاه    كـرد، رفـت روي شـاخه       ي رنگين غمگين، كه تمام تـنش درد مـي          پرنده«
از ايـن   ! هـاي بـد    كـالغ ! ها  كالغ ها، كالغ«: درختي نشست و شروع كرد به آواز خواندن       

كه بـشكنيد قلـب      از اين ! همه دروغ گفتن و ميان دوستان خوب را به هم زدن چه فايده            
ها بر سـر     روزها و روزها، كالغ   «) / 12ص(» !هاي خوب را چه فايده     خوب اين درخت  

  )16ص(» خواندند نشستند و آوازهاي پركينه مي سرو ساده و درخت بلند مي
وضعيت مياني يا    (.، تا حدودي در كارشان موفّق شدند      )روي ويران كننده  ني(ها   كالغ

  )يانيفرايند ناپايدار م
بدون دوستي درخت بلند، من هـيچ چيـز را دوسـت نـدارم و               : سرو به خود گفت   «

زنـدگي بـدون دوسـتي چـه        : گفـت  چنار بلند، در باغ ديگر، كنار جوي آب، با خود مي          
هايش را از خاك بيرون كـشيد و در هـواي داغ         ريشه خاصيت دارد؟ چنار آهسته آهسته    

سرو سبز از كنار ديوار بـاغ، درخـت بلنـد را ديـد كـه         «) / 16ص(» .تابستان نگه داشت  
چيـزي  . سخت بيمار است، تحملّش تمام شد و با نخستين باد تند پاييزي كمر خم كـرد     

  )16ص(» .نمانده بود كه بشكند
ي  پرنـده «. ي داستان كاري از پيش نبـرد       ندهده ريسك، يكي از نيروهاي سامان     چرخ

خـشك چنـار، و     هاي نيمه  كوچك غمگين گاه روي سرو مي نشست، و گاه روي شاخه          
ا  . هاي مرا بشنويد و باور كنيـد       حرف! هاي خوب  ها، درخت  درخت: گفت ها مي  به آن  امـ

  )16ص(» .سپرد نه درخت بلند ديگر نه سرو به او گوش مي
برد و زورش به  ريسك دانست، به تنهايي كاري از پيش نمي خكه چر سرانجام، زماني

ي كوچك با راهنمايي سنگ و كـوه،   پرنده. رسد بار سفر بست و به راه افتاد   ها نمي  كالغ
يك : ي بزرگ خنديد و جواب داد      پرنده«. ي كوه رفت و از سيمرغ كمك خواست        تا قلّه 

نيروهاي ) (20ص(» كنم را خبر مي  من پرندگان شش قلّه     . كند سيمرغ تنها هم كاري نمي    
. روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سوي روستا روي آوردند             ). دهنده سامان

ها، دسـته دسـته و هـزار هـزار بـه سـوي               هاي پرندگان روي باغ    ها با ديدن سايه    و كالغ 
  ).نوضعيت فرجامين يا فرايند پايدار فرجامي(هاي دور و تاريكشان گريختند  جنگل
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ها دسته دسته و هزار      هاي روستا كشيده شد، كالغ     هاي پرندگان روي باغ    چون سايه «
) / 22ص(» .هاي دور و تاريكشان گريختند     هزار، با جيغ و داد و قار قار به سوي جنگل          

روي «: ريـسك قـشنگ گفـت      سرو، كمر راسـت كـرد و شـادمانه خنديـد و بـه چـرخ               «
  )23ص(» .اي بگو خوبت براي من قصهاي بساز و با آواز  هاي من خانه شاخه

 

  سرانجام داستان.  3-4
. گيـرد  ي كوتاهي نيز پايان مي     شود و به فاصله    ي اوج آغاز مي    پايان داستان، پس از نقطه    
ر، نكات ريز ت تر و غيرمستقيم  كوشد تا به شكلي هر چه ظريف        نويسنده در اين بخش مي    

هـاي    داسـتان  ..چنان براي خواننده مبهم مانده است، روشـن كنـد          اما با اهميتي را كه هم     
سـپس  ). فرايند پايدار نخستين(شود  كودكان بيشتر با توصيف يك موقعيت شاد آغاز مي    

و شخـصيت اصـلي يـا       ) فرايند ناپايدار ميـاني   (زنند   اين شادي را بر هم مي     ) هايي(نيرو
شخصيت اصلي  . شوند ي آرامش با هم درگير مي       زننده برهم) هاي(استان و نيرو  قهرمان د 

فراينـد پايـدار    (دهنـده، بـراي برقـراري مجـدد آرامـش             سـامان ) هـاي (با همكاري نيرو  
در پايـان ايـن     . شـود  كوشد و سرانجام صلح و صفا بار ديگـر برقـرار مـي             مي) فرجامين

 نيروهاي ويران كننده
ها به دهكده  ورود كالغ-1  

چنار و سروريسك توسط  هاي چرخ  نپذيرفتن حرف-2  

 فرايند پايدار فرجامين
 دوستي درخت سرو و چنار

دهنده نيروهاي سامان  
  ريسك  چرخ-1
  كوه -3 سنگ؛ -2

 مرغ   سي-5 سيمرغ؛ -4

 فرايند پايدار آغازين
 دوستي درخت چنار با سرو

 فرايند ناپايدار مياني
بين بردن دوستيها در از  تالش كالغ  
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شود بار ديگر آرامش و نشاط برقرار   بب مي دهنده، س   نيروهاي سامان  داستان نيز، كوششِ  
چرخ ريسك قشنگ، در قلـب      «:  گوياي اين مطلب است     هاي پاياني داستان    جمله. گردد

هـا نشـستند و مـاجراي         پرنـدگان بـزرگ روي ديـوار بـاغ        . خود، جشني به پا كرده بود     
هـا   تدرخ. خشك، مو به مو حكايت كردند       چنارِ نيمه  ها را براي سرو و     هاي كالغ   دروغ

  )22ص(» .ها را فرا گرفت موجي از نشاط و خنده باغ. روح تازه يافتند
  

  اي داستان  مايه هاي درون ويژگي. 3-5
  : به ترتيب زير استها كالغي درنگ در داستان هاي شايستهبرخي از نكته

گيـرد،    در ميان عناصر اساسي داستان، معموالً يك عنصر محـور قـرار مـي              .3-5-1
 جلد كتاب بايد به عنصر محور توجه كند و به نوعي همان را روي جلد                تصويرگرِ رويِ 

كتاب بياورد؛ براي نمونه در داستاني كه شخصيت اصلي محـور ماجراهاسـت، شايـسته               
فـشاني   است تصويرگر، همين شخصيت را روي جلد بياورد و يا در داستاني كـه آتـش               

 اسـت كـه تـصويري از حادثـه و           اي عظيم روايت داستاني است، بهتـر       يك كوه يا زلزله   
نويـسنده در ايـن     ) 104-103: 1368ابراهيمـي،   : ك.ر (.ماجرا روي جلـد كتـاب بيايـد       

هايي كه بـه ايجـاد تفرقـه و          ها را بيان كرده است، شخصيت      داستان، رفتار و كنش كالغ    
ها را براي جلـد كتـاب        پردازند، بنابراين، تصويرگر، تصوير كالغ     دشمني بين دوستان مي   

 . مناسب دانسته است

هاي رمزي   در قصه «، داستاني نمادين و استعاري است؛ زيرا        هاكالغداستان  . 3-5-2
قهرمانان قصه، اعم از آن كه حيوانات، گياهان يا جمادات باشند، هـر يـك               ...و استعاري   

ي از      ) تيپ(ي نوعي    شك نمادي از يك نمونه     ها، بي  از آن ) هر گروه ( قشر يا گروه خاصـ
رو، براي فهم درست منظور نويسنده، بايد نخـست آن          ي انساني هستند؛ از همين     عهجام

ه شـد و در ذهـن، جـايگزين قهرمانـان                   مصداق هاي انساني موردنظر نويسنده را متوجـ
هاي نمادين، نمادهـا بـراي خـود فرهنگـي           در قصه ) 136: 1372رهگذر،  (» .داستان كرد 

ي مـاهر    در حقيقـت، نويـسنده    . شـوند   گزينش مـي   ايهاي ويژه  دارند و با دليل و برهان     
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ي انـساني،   هاي برجـسته  هاي داستانيش با وجود داشتن ويژگي      كسي است كه شخصيت   
 يگانه باشند و شايستگي آن را داشته باشند كه از موانعي كه در سـر راه او قـرار گرفتـه                    

دي از دو پديـده     هـا، نمـا    در ايـن داسـتان، كـالغ      . ها پيروز شوند   است، بگذرند و بر آن    
  :هستند

هـاي   ي خبرچين از يك سو شخـصيت       هاي بدكينه  كالغ«: هاي خبرچين  انسان. الف
منفي كتاب هستند، از سـوي ديگـر نيـروي مـسلّط بـر جامعـه، و سـرانجام نمـادي از                      

 را  هم زني و آشوبگري زنـدگي خـود       ه  هايي كه از طريق تجسس، خبرچيني، دوب       انسان
  ) 136: 1368 ابراهيمي،(» .گذارنند مي

، تضاد بين نيك و بـد، بـين خبرچينـي و         ها كالغي   در قصه «: سياهي و تاريكي  . ب
خبري، و بين آزادي و اسارت، بـه صـورت تـضاد بـين رنـگ سـياه پركالغـي و                      خوش
» .انگيز نموده است شده است     ريسك، به نحوي به راستي شگفت      ي رنگ تن چرخ    جعبه

  )71: 1367ابراهيمي، (
، آغاز و پايان داستان داراي تصويري يكسان از آرامش، صلح و            ها الغك در   .3-5-3

در انتها، نسبت به ابتداي آن، بايد يك يا چند تحـول،            «صفاست، در صورتي كه معموالً      
» ي قهرمان با قهرمانان اصلي داستان، به وجود آمـده باشـد            در سرنوشت، منش يا عقيده    

ت آرام نخـستين         ، پس شايسته است ك    )2/117: 1377سرشار،  ( ه اين بازگشت به موقعيـ
  . هاي جديد قهرمانان داستان است، همراه باشد همراه با تغييراتي كه حاصل تجربه

. كودكان همواره در جستجوي شناخت محيط و اكتشافات جديد هـستند           «.3-5-4
هـا، موجـودات و شـناخت دنيـاي پيرامـون خـود و               ها در جهت كشف پديده     تالش آن 

هـا بـه دنبـال       آن. هاي حاكم بر آن، تالشي مداوم، فطري و ناخودآگاه اسـت           مندي قانون
هـا بـه     اي از سرگذشت حيوانات برايشان گفته شود، آن        اگر قصه . ها هستند  كشف رابطه 

) 23 :1373آقاياري،  (» .كنند ي حيوانات با يكديگر و با قهرمانان قصه فكر مي          نوع رابطه 
بـه عـالوه    «.  حيوانات و اشياء اطـراف آن آشـنا شـوند          كودكان تمايل زيادي دارند كه با     

ي آموزشـي بـه      تواند ابزار تشويق و روش تربيتي كودكـان و هـم وسـيله             حيوان هم مي  
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روشي است كه از طريق آن به دنيـاي كـودك راه            » قصه«اي غيرمستقيم باشد؛ زيرا      گونه
آن، آن چـه را     ي   اي اسـت كـه از طريـق آن، يـا بـه واسـطه               يـابيم و حيـوان وسـيله       مي
  )14: 1368العاصي، (» .دهيم خواهيم، به كودك انتقال مي مي

اي  ريـسك، تنهـا پرنـده      ي ابراهيمـي، چـرخ     ي زيبا و كوچك قصه     اما در باغ دهكده   
داستان زيباست ولي خالي از پرندگان و حيوانات، جانداراني كه اگـر            . آفرين است  نقش

 -د به روايت رنگ و جاليي ديگـر بدهنـد           كنند، با حضور خو    كمكي به حلّ ماجرا نمي    
ي زنـدگي و     اي براي آشنايي كودك با شيوه       و سرانجام بهانه   -شور و شوق و سرزندگي    

  .ي جانداران با يكديگر باشند نوع رابطه
مايـه در    تـر از درون    مايه معمـوالً سـاده     ي كودكان، درون   در آثار ادبي ويژه   . 3-5-5

اتي اسـت كـه كودكـان قـادر بـه درك آننـد              ساالن است و حاوي ت    ادبيات بزرگ  جربيـ .
مايه در ادبيات كودكان حاوي اشارات معنوي و اخالقي است، ولـي نبايـد نتيجـه                 درون

 بـا اعمـال     -در ادبيـات    . گرفت كه نوعي بيان نصيحت همراه بـا مثـل و تمثيـل اسـت              
 همـان   اين معنا كـه   . آيد  معنا ضمن تجربه پديد مي     -ها و پيشرفت طرح وقايع     شخصيت

تواند به طور صريح، مثالً در يك افسانه و يا به طور ذهنـي در يـك                 مايه است، مي   درون
: 1380حجـازي،   : ك.ر. (گـرا بيـان شـود      ي تخيلي، يا يك داستان واقع      تمثيل، يك قطعه  

98(  
پـردازد بلكـه     ، بـه نـصيحت يـا پنـد و انـدرز نمـي             هاكالغابراهيمي در داستان     نادر
هـايي كـه     پردازند، انديشه  مي) ناب(= نادر ، به بيان افكار و عقايد     هاي داستاني  شخصيت

مضمون اصلي نـادر ابراهيمـي در      . شود گاه در پرده و گاه به طور صريح به آن اشاره مي           
هـا   هاي آن كند وجود ساواك و تجسس     گونه كه خود اشاره مي     اين داستان نمادين، همان   

ها و   ي زندگي مردم و تجسس     ها، در پهنه   حضور ساواكي . در زمان پيش از انقالب است     
: ك.ر. (انـد  ها هنـوز زنـده     كالغ: ي ايشان همراه با اين پيام است       هاي رذيالنه   خبرچيني

  )18: 1369ابراهيمي، 
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  گيرينتيجه. 4
هـا در     ترين نكتـه    شناخت ساختار روايي و توصيف و تشريح آن، يكي از مهم          . 4-1

تان خـوب، برآينـد دو عنـصر زيبـايي و سـاختار             هاي ادبي است؛ زيرا يك داس       پژوهش
هر داستان از پيوند استوار ميان دو عنصر رويه يا سطح و سـاختار تـشكيل شـده                  . است
در حقيقت، ارزش هر داستان در زيباييِ نهفته در آن است تا آن جـا كـه سـاختار           . است

  .تواند به زيبايي آن بيفزايد درست يك داستان، مي
منتقـد بـا اسـتفاده از       . و و روشي مناسب براي تأويل متن است       نقد روايي الگ  . 4-2

چـه   تواند به مطـالبي وراي آن       تحليل ساختاري داستان و به ويژه رويكرد نقد روايتي مي         
، از گـر  كـنش الگـوي  . يابد در معنا نهفته است و در نظام صوري متن وجود دارد، دست     

مي، به تحليل عناصري داسـتاني، بـه   مند و علهايي است كه با ساختاري نظام ديگر شيوه 
هـا در     ي نظام كلّـي كـنش       در اين الگو، داستان مانند مجموعه     . پردازد ويژه شخصيت مي  

اي باشد كه به آن راه يافتـه          البته، تأكيد افراطيِ اين الگو، شايد نقيصه      . شود نظر گرفته مي  
   .است
عناصـر  . ر دارد ماجرا بر محـور دو گـروه شخـصيتي جـانوري و گيـاهي قـرا               . 4-3

 هـاي  شخـصيت . هـاي فرعـي داسـتان هـستند        شخصيت... جان مانند سنگ و كوه و        بي
، سـبب آشـنايي كودكـان بـا          بر پيشبرد داسـتان    افزونو  ند   وتأثيرگذار قابل توجه  داستان

   .شود پرندگان و گياهان مي
 شـروع ) فراينـد ناپايـدار ميـاني     (ها، ماجرا با يـك كـشمكش         در داستان كالغ   .4-3
دهنـده، بـراي برقـراري مجـدد          سـامان ) هاي(شخصيت اصلي با همكاري نيرو    . شود  مي

. شـود كوشد و بار ديگر صلح و آرامـش برقـرار مـي     مي) فرايند پايدار فرجامين  (آرامش  
  .هاي يك طرح كامل و درست را داراست بنابراين، اين داستان، بيشتر ويژگي

شـود بـار ديگـر     ن دهنـده، سـبب مـي     در پايان داستان، كوششِ نيروهاي ساما     . 4-4
   .آرامش و نشاط برقرار گردد، به اين ترتيب، نتيجه داستان كامالً مشخص و واضح است
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نادر ابراهيمي با برقراري ارتبـاط منطقـي و درسـت ميـان فراينـدها، سـاختار                 . 4-5
ريـزي كـرده اسـت و ايـن يكـي از داليـل آگـاهي                 داستان را بسيار سنجيده و دقيق پي      

  .ده از مخاطب خود و در نتيجه پذيرش اثر از سوي خواننده استنويسن
  

  ها يادداشت
كوشيد به كمـك    ي ادبيات كودك و نوجوان آثار بسياري پديد آورد و            نادر ابراهيمي در زمينه    .1

در ميان اين   . هاي اخالقي آشنا كند    داستان، با زباني شيوا و روان، كودكان را با بسياري از ارزش           
 توانست جوايز متعـددي را بـه خـود اختـصاص دهـد، از               ها كالغ متنوع، داستان    آثار گسترده و  

ي اول   ي جـايزه    ژاپـن، برنـده    –هاي كودكـان توكيـو     ي اول فستيوال كتاب    ي جايزه  جمله، برنده 
  .ي اول تعليم و تربيت از يونسكو ي جايزه براتسيالوا، برنده) سيب طاليي(

  
  فهرست منابع

آشنايي بـا ادبيـات كودكـان و نوجوانـان و معيارهـاي نقـد و                 .)1373( .آقاياري، خسرو 
   . محيا:تهران. بررسي كتاب

، )اكبر صـادقي نقّـاش     تحليل فلسفي پنجاه طرح از علي     (الف با    .)1371. (ابراهيمي، نادر 
  .فرهنگان: تهران

  .روزبهان:  تهران.ابن مشغله .)1372( .ــــــــــــــ
  .همگام: تهران. بخوان تا ياد بگيريبا من  .)1373( .ــــــــــــــ
  .اميركبير: تهران). هاي كوتاه قصه(، ي اول مجموعه .)1369( .ــــــــــــــ
  .آگاه: تهران. هاي كودكان اي بر آرايش و پيرايش كتاب مقدمه .)1368( .ــــــــــــــ
  .آگاه: تهران. اناي بر مراحل خلق و توليد ادبيات كودك مقدمه .)1363( .ــــــــــــــ
  . آگاه: تهران. اي بر مصورسازي كتاب كودكان مقدمه .)1367( .ــــــــــــــ
  . روزبهان: تهران. ي آرام يك عاشقانه .)1381( .ــــــــــــــ
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ي داود     ترجمـه  .شناسي متن و اجـراي تئـاتري       نشانه .)1386 (.استن، الن و ساوانا، جرج    
  . مهرانتشارات سوره: تهران. زينلو

:  تهـران  . حـسين سـيدي    ي  ترجمه .هاي كودكان  حيوان در قصه   .)1368( .العاصي، عربي 
  .سازمان تبليغات اسالمي  هنريي حوزه

  .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان .)1371 (.اخوت، احمد
 كانون پـرورش فكـري      : تهران .داستان، تعاريف، ابزارها و عناصر     .)1364 (.ايراني، ناصر 
  .و نوجوانانكودكان 

 . محسن سـليماني   ي   ترجمه .نويسي ي داستان  هايي درباره  درس .)1374( .بيشاب، لئونارد 
   .لزال: تهران

  .روزنشر  :تهران.  كاشيگرديا م ي  ترجمه.شناسي قصه ريخت )1368( .پراپ، والديمير
 اني حسن سـليم    ي   ترجمه .ادبيات داستاني ساختار، صدا و معني     ) 1381( .پرين، لورانس 

   . رهنما:زاده، تهران  فهيمه اسماعيل-
 ي   ترجمـه  .بررسي ادبيات كودكان در كـشورهاي در حـال رشـد           .)1363( .پلوسكي، آنا 

   .ناظم: ز تبري.علي شكويي
سه جلد،   .مباني ادبيات كودكان و نوجوانان     .)1382( . كاموس، مهدي   و حكيمي، محمود 

 .آرون: تهران
 .هـا  هـا و جنبـه      ؛ ويژگـي  ادبيات كودكان و نوجوانان    .)1380 (.)فراهاني (حجازي، بنفشه 

 .روشنگران و مطالعات زنان: تهران
 .ي ادبيـات كـودك     ؛ درآمدي بر فلسفه   معصوميت و تجربه   .)1389( .خسرونژاد، مرتضي 

  .مركز: تهران
  .دقيقيان: ]جا بي [.ت در ادبيات داستانيء شخصيامنش .)1371( .دخت ان، شيرينيدقيق

 ويـرايش [ جعفـر شـهيدي،       و  زير نظر محمد معين    .نامه لغت  .)1377( .اكبر دهخدا، علي 
  . دانشگاه تهران: تهراندهخدا، هنام  لغت.]سوم
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آراء  هـا و   و نگاهي به ديگر قصه     ...گونه كه بود   بهرنگي آن صمد   .)1372( .رهگذر، رضا 
   .برگ:  تهران.صمد بهرنگي
  .پيام آزادي: تهران. دو جلد. سينوي الفباي قصه .)1377. (سرشار، محمدرضا
   . آن: تهران.پردازي در داستان معاصر شخصيت و شخصيت .)1381( .عبداللهيان، حميد
 :تهـران سه جلد،    .نويسي هاي داستان  شيوه .)1376 (]گردآورنده[  سعيد ،فضايلي هاشمي 

  .ي ايران مؤسسه
فرهنگ توصيفي نقد    .)1381 (.دخت و افخمي، علي     پور، ژاله و خطاط، نسرين      كهنمويي
  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران).  فارسي–فرانسه (ادبي

 . كيكـاوس جهانـداري     ي  ترجمـه  .هاي ايراني  هبندي قص  طبقه .)1376( .زلف، اولريش رما
  . سروش:نتهرا

دهاديمحمسروش:تهران. شناسي نقد ادبيات كودكان روش .)1378( .دي، محم  

محم و   هاديددي، محم تهـران  .سـاختار يـك اسـطوره     : صـمد  .)1381( .، علـي  اسيعب  :
  .چيستا

  .مجال: تهران. شناخت داستان .)1383 (.ميرصادقي، جمال



 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و ي دوم،   اول، شمارهسال
  
  

  »خاله سوسكه«هاي جنسيتي در  بررسي نقش
 

  مسيح ذكاوت         فريده پورگيو                         
  شيرازدانشگاه 

 
  چكيده

 به مخاطب، هاهاي جنسيتي و چگونگي القاي آنهدف اين مقاله بررسي نقش
هاي همسر و دختر، جايگاه اختصاص يافته به زنان از سوي نظام مردساالر، نقش

. هاي صبحي استي زن و طبيعت در داستان خاله سوسكه از قصهنگاه مرد و رابطه
ي فمنيسم ي پژوهش بر اساس تمايز جنس و جنسيت و در چارچوب نظريهشيوه

ي اين سيار مختصر در سه كتاب، تاكنون دربارههاي ببه غير از اشاره. است) گرا زن(
دهد، هاي پژوهش نشان مييافته. داستان نوشتاري پژوهشي انجام نگرفته است

هاي جنسيتي ساختن نقش: گفتمان مردساالر در ساختن عناصر زير نقش مهمي دارد
هاي ها به مخاطب از راهها؛ ارائه و القاي آنهاي مرتبط با آنها و مالكو ارزش

گفته، نظام مردساالري را موارد پيش گفتني است. گوناگون از جمله ادبيات كودك
  .كنددر نظام اجتماعي فرهنگي تقويت مي

  .خاله سوسكه، طبيعتجنس، جنسيت، : هاي كليدي واژه
  

                                                            
  F.pourgiv@rose.shirazu.ac.ir ان و ادبيات انگليسيدانشيار زب *

 masihzekavat@gmail.com كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي **

 10/4/89:                  تاريخ پذيرش مقاله14/12/88: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه. 1
قصه و . گيري شخصيت كودك نقش مهمي داردقصه و داستان در تكامل و شكل

ي اخالقي، حس زيباشناسي و روابط طبقاتي را به كودك آموزش ها داستان ارزش
ي تر داستان و حقه براي كودكان هستند، همانند همه ها نيز گرچه نوع ساده متل. دهد مي

، در انتقال فرهنگ و باورهاي مردم )الاليي، داستان، بازي(مطالب مربوط به كودكان 
 2، به نقل از واناميكر1؛باور جنكينزبه . هاي آشكار و نهاني دارند يك سرزمين پيام

سازي يكي از كاركردهاي اساسي ادبيات كودك است اما  اجتماعي) 3: 2008واناميكر، (
ادبيات كودك نقش اجتماعي او را به عنوان . نگردجنكينز به كودكي مانند يك پديده مي

اب سازد و رفتار و هنجارهايي را كه اين نقش ايجعضوي از جامعه مشخص مي
هاي پريان به كودكان  قصه« نيز بر اين باور است كه 3لوراتو. نمايد كند، به او القا مي مي

تا حد زيادي بر ] ها اين قصه... [كنند تا جايگاهشان را در جامعه بيابند كمك مي
: 2003لوراتو، (» .گذارد ها از محيط اطرافشان تأثير ميچگونگي دريافت و درك آن

149(   
هاي  ها از راه ها و ارائه و القاي آن هاي مرتبط با آن ها و مالك ها، ارزش ساختن نقش

ها در  شدن آن گوناگون به مخاطب، از جمله از طريق ادبيات كودك و پذيرش و دروني
پذيرد، متضمن تقويت و  مخاطب كه همگي از سوي گفتمان مردساالر صورت مي

 4زايپسجك .  فرهنگي استـ  اجتماعي   ي مردساالري و نظام مردساالري در نظام ادامه
هاي ادبي پريان رفتارهاي نمادين اجتماعي و راهكارهايي روايي قصه«: معتقد است

ي اخالقيات و رفتار در جامعه و هستند كه براي مشاركت در گفتمان متمدن درباره
گارد، ن  مي5چنان كه پارسنز آن)226: 1388زايپس، (» .اندهاي ويژه شكل گرفتهفرهنگ

                                                            
1. Henry Jenkins  
2. Wanamaker  
3. Levorato 
4. Jack Zipes 
5. Parsons 
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. . . اند تا مردساالري را ترويج دهند،   شده1هاي پريان تصرف و واژگون كه قصهبا اين«
  ) 89: 2004پارسنز، (» .توان ادبيات زنان دانست هاي پريان را مي قصه] هنوز هم[

هاي جنسيتي از  شدن كودكان پذيرفتن نقش هاي اجتماعي ترين جنبه  يكي از مهم
اي زيستي و بنابراين ذاتي، گريزناپذير و تغييرنكردني  شخصهجنس م. ها است سوي آن

هايي جنسي هستند كه از بدو تولد  ها پديده است؛ پس اندام بدن يا نوع و مقدار هرمون
ها از  هاي آن  رفتارها، هنجارها و مالك، مردانگي،شوند، اما زنانگي بر بدن تحميل مي

تي نيست، بلكه نقشي است كه اي زيس جنسيت مشخصه. گيرند جنسيت سرچشمه مي
 جنسيتي برساختي است كه  نقش. كند جامعه آن را در روند تربيت تعريف و القا مي

اي  كند؛ براي نمونه در جامعه مختصات زنانگي و مردانگي را در اجتماع تعريف مي
كنند و با  ي آرايش و نوع پوشش زنان را مشخص مي جنسيتي شيوه هاي مشخص، نقش
كنند كه مردان   جنسيتي اقتضا مي هاي نقش. كنندشش مردان متفاوت ميآرايش و پو

هاي ذاتي نيستند،  ها ويژگي اين. خشن و مسلّط و زنان ظريف و زودرنج باشند
  .  كند پردازد و القا مي هايي هستند كه جامعه مي نقش

هاي فلسفي هاي اساسي در بسياري از مكتب تمييز جنس و جنسيت يكي از انديشه
ي زيستي هويت زنان اشاره جنس به جنبه) 281: 2009، 2تانگ (.ز جمله فمنيسم استا

ي هويت دو بووار ريشه. است) فرهنگي ـ  اجتماعي (دارد، در حالي كه جنسيت ساخت 
، هم در مسائل زيستي مانند توان توليد مثل و هم در نقش و »ديگري«زن را به عنوان 

 نيز جنس را 3سجويك) 224: 2009تانگ،  (.داند يي تحميلي پرورش فرزندان موظيفه
هاي ثابت  گذاري ي مشخصي از تفاوت جنس مجموعه«: داند زيستي مرتبط مي يبه جنبه

شناختي بين آن عده از اعضاي موسوم به حيوان ناطق است كه زيست] يا تغييرناپذير[
سجويك، به نقل از (» . دارندxy دارند با آن عده از ايشان كه كروموزوم xxكروموزوم 

بر اساس استدالل . عقيده است نيز با سجويك هم4تريزا دو لرتيس) 176: 1375پاينده، 
                                                            
1. Appropriated and subverted 
2. Tong 
3. Sedgwick 
4. Teresa de Lauretis 
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مذكر يا (است كه هر فرد از بدو تولد » طبيعي«اي زيست شناختي و  مقوله» جنس«او، 
يا (جتماعي يا فرهنگي اي  يك برساخته» جنسيت«كه  آن را دارا است، حال آن )مؤنث

توصيف » طبيعي«و » ذاتي«پاينده نيز جنس را ) 177: 1375پاينده، (» .ستا) گفتماني
كيت ميلت هم معتقد است . شمرد  كه جنسيت را ساخت فرهنگي برمي كند، در حالي مي
ميلت، (» .زيستي است و جنسيت روانشناختي و بنابراين فرهنگي] اي پديده[جنس «كه 

  )14: 2009 1،به نقل از گالور و كاپالن
شناسي استولر به اين در روان. هاي ديگر نيز معتبر است  تفاوت در حيطه اين

هاي ماركيست و  فمنيست) 12: 2009نقل در گالور و كاپالن،  (.تفاوت قائل است
 .دهد سوسياليست معتقدند، اين زندگي اجتماعي است كه به ضمير افراد شكل مي

كه بر بدن ] داند مي[ماعي اي اجت مقوله« جنسيت را 2و اسكات) 97: 2009تانگ، (
؛ )15: 2009اسكات، به نقل از گالور و كاپالن، (» تحميل شده است] زيستي[جنسي 

هاي خاص جنسيتي  هاي زيستي جنسي را به كنش بنابراين فرهنگ پدرساالر ويژگي
جلوه » طبيعي و عادي«هايش را  چنين به گفتمان پدرساالر ساختكند، هم مرتبط مي

هاي  ها در پيروي و اجراي اين نقش ين عادي بودن مردم به توانايي آندهد؛ بنابرا مي
  )51: 2009تانگ،  (.جنسيتي بستگي دارد

لباسي كه به . شود هاي جنسيتي از كودكي آغاز مي  فرآيند تعريف و القاي نقش
پسرها . شود، حتي از نظر رنگ با لباس خواهرانشان متفاوت استپوشانده مي پسرها 
 تفنگ و ماشين و دختران بازي عروسك، اسباب. بند و گيس ندارند گردنواره وگوش
كه  ست، در حاليها ا خلباني و مهندسي شغل آينده پسر بچه. بازي پسرها است اسباب
پسرها . پرسد كه در آينده دوست دارند چه كاره شوند كس از خواهرانشان نمي هيچ

اند و قرار هم نيست كه   دخترها مرد نشده، ولي»كند مرد كه گريه نمي«و » اند مرد شده«
هايشان از در و ديوار باال  وقتي پسرها در بازي. توانند بگريند مرد شوند، پس مي

ها عدول كند، با واكنش  اگر كودكي از اين نقش .كنند بازي ميروند، دخترها خاله مي
                                                            
1. Glover & Kaplan 
2. Scot 
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 كه در تلويزيون،  جنسيتي نه فقط از طريق خانواده هاي نقش. شود رو مياطرافيان روبه
شوند، اما نبايد فراموش كرد كه گفتمان مردساالر در  ها نيز ارائه مي مدرسه و كتاب قصه

  .كند  جنسيتي را تعريف و القا مي هاي اي غالب است كه اين نقش جامعه
 هستند، از 1هاي رايج در اپيستم هاي پريان برآيند گفتمان ادبيات كودك و قصه

ها را  هاي ديگر مشاركت دارند و در اين داد و ستد آن  گفتماندهي به طرفي در شكل
ها  در حقيقت ميان گفتمان ادبيات كودك و ديگر گفتمان. كنند تضعيف يا تقويت مي

هاست كه در  از طرف ديگر گفتمان پدرساالر، قرن. اي دو سويه برقرار است رابطه
هاي اين اپيستم از جمله  ي گفتمانفرهنگ پارسي گفتمان غالب است؛ بنابراين همه

  .گيرند گفتمان ادبي، در تعامل با چنين گفتمان پدرساالري شكل مي
اي خاص از  اي مشخص گونه ها و هنجارهايش در برهه جامعه بر اساس ارزش
ترين  هاي جنسيتي از مهم نقش) 147: 2003لوراتو،  (.كند ادبيات كودك را توليد مي

پارسنز در . كند ها را به كودكان القا مييات كودك آنسازي هستند كه ادب عوامل اجتماعي
هاي سيندرال و ساختن رفتار مناسب  داستان: اال در حال دگرگوني«اي با عنوان  مقاله

ها و رفتارهاي پذيرفتني جامعه هاي ادبيات كودك آرمان كند كه داستان بيان مي» جنسيتي
گيري مرزهاي  هاي پريان به شكل ستاندا«. دهند ارائه مي» عادي«را به عنوان رفتارهاي 

عامالن ] هاي پريان داستان. [كنند هاي قابل انتظار كمك مي فاعليت، تابعيت و پاداش
) 136: 2004پارسنز، (» .آموزند  را به ما ميبودنفرهنگي قدرتمندي هستند كه چگونه 

يتي هاي شخص ها، پيرنگ داستان، تصوير روابط خانوادگي، ويژگي بازنمود شخصيت
ها، روابط همنشيني و جانشيني و تضادهاي دوگانه  قهرمان، انتظار و توقع از شخصيت

  .هاي جنسيتي در ادبيات كودك هستند همه از ابزارهاي القاي نقش
هاي ايراني چنان بارز است كه  هاي جنسيتي در ادبيات كودك و قصه حضور نقش

ي رگرايانه و بدون هيچ دغدغه در پژوهش خود نيز با ساختاري ساختا2حتي مارزلف
توان  هاي جنسيتي را مي آشكارترين تجلي نقش. كند فمنيستي به اين موضوع اشاره مي

                                                            
1. Epistem 
2. Marzolph 
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اي كه مارزلف به آن اشاره   نوعي پنجمين نقش. جو كردو هاي نوعي جست در نقش
ي خويشان او بيش از همه به عهده] است، كه[ مقابل قهرمان قصه   نوعي نقش«كند،  مي
مارزلف، (» .ت و باز بيش از همه اعضاي مؤنث خانواده داراي خصايل منفي هستنداس

هاي ايراني، نقش زن را   نوعي در قصه ي دهمين نقشوي در بحث درباره) 43: 1371
به عنوان شخصيت اصلي و در نقش فعال صفاتي مانند «: كند به دو مقوله تقسيم مي

دارد؛ اما گاه به . . . همت زدن و خباثت علنيچيني، ت توطئه... خطي گري، هفت حيله
شود كه  ندرت هم زن در نقش فعال به صورت مثبت و با صفات مطلوب ديده مي

در نقش منفي، زن به ندرت ... . بيشتر به عنوان شخصيت فرعي مشاور و راهنما است
 را در تملك خواهد جسم او چيزي است بيش از يك موجود خواستني كه شاهزاده مي

: كند ي شاهزاده بيشتر به دليل ظواهر سطحي و پيش پا افتاده گل مي عالقه. خود بگيرد
دليل عاشق شدن بيشتر عبارت است از تصوير آن گلرخ يا تار مويي كه از وي در آب 

بندد  دل مي گاهي نيز شاهزاده از راه شنيدن تعريف يا نفريني، به اين ماهرو . شناور است
 از وجود او آگاهي نداشته و حتي از صفات و خصوصيات او كه غالباً به هيچ وجه

  )45: 1371مارزلف، (» .بويي نبرده است
از حد تعميم داده باشد، ولي هاي ايراني بيش   شايد مارزلف نقش زن را در قصه

اي  بودن نقش زن از يك سو و منفي بودن اين نقش نوعي از سوي ديگر، نكته نوعي
اين موضوع نه تنها ذهنيات جامعه و فرهنگ را . ها است غالب در بيشتر اين قصه

دهد، به ساخت و تقويت چنين ذهنيتي در طول زمان به ي زن بازتاب ميدرباره
  . شود ها كه كودكان هستند منجر مي خصوص در مخاطبان اصلي اين قصه

هاي جنسيتي و  در اين نوشتار، بر اساس تفاوت جنس و جنسيت به بررسي نقش
چنين جايگاه پردازيم؛ هم  به مخاطب ميخاله سوسكهها در متل   القاي آنچگونگي

هاي همسر و دختر، نگاه مرد و  اختصاص يافته به زنان از سوي نظام مرد ساالر، نقش
  . شوند  بررسي ميهاي صبحي قصه از خاله سوسكهي زن و طبيعت در داستان رابطه
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  ي پژوهشپيشينه. 2
 در كتاب خود 2023ي اي و با شماره هاي زنجيره با عنوان قصهرا خاله سوسكه مارزلف 

، از طرف ديگر )256: 1371مارزلف، (جاي داده است  هاي ايراني بندي قصه طبقهبه نام 
خاله «: گويند كنند و مي  را به عنوان متل معرفي ميخاله سوسكهمحمدي و قاييني 
سرگرم كننده و ] اي  قصههخاله سوسك...[هاي ويژه كودكان است سوسكه از متل

هاي اخالقي و  بخش است كه تنها براي سرگرمي كودك پديد آمده و آموزه شادي
، تر اين داستان، ولي با بررسي دقيق)59 ـ 58: 1384محمدي و قاييني، (» آموزشي ندارد

  به اين داستانمعصوميت و تجربهنژاد نيز در كتاب خسرو. شود نكات ظريفي آشكار مي
  . اين قصه نوشته نشده استي بارهمي كند ولي مطلب ديگري دراشاره 
 

  بحث. 3
معتقد است كه مقوله جنسيت در ادبيات كودك » جنسيت و نوع  ادبي« در 1استيونز

شود و آن را از سه  اي ظاهر مي هاي پيچيده و به صورت» مشغولي هميشگي استدل«
) 91: 1388استيونز،  (.كند بررسي مي»  خوانندهي ، اثر و زمينه  نويسندهي زمينه«ي جنبه

ساالر براي  هايي را كه نظام مرد زنان نيز نقش. كند نظام غالب مردساالر زن را تعريف مي
ها و  كنند و رفتار، سخن گفتن، آرايش و حتي ارزش ي ذهن مياند، ملكهها رقم زده آن

هاي پريان زنان را   قصهدر سنت مردساالر،« :ريزند ها پايه مي منطق خود را بر اساس آن
اين درحالي است كه مردان . كنند ضعيف، مطيع، وابسته و از خودگذشته تصوير مي

كند كه  هاي پريان بر اين نكته تأكيد مي نقد فمينستي قصه. قدرتمند، پويا و غالب هستند
مردساالر را منعكس ] نظام[هاي مورد تأييد  ها و مالك هاي ادبيِ سنتي ارزش قاموس

ها مرزهاي رفتار متناسب جنسيتي را  هايي كه قهرمانان آن در حالي كه داستان. كنند يم
  )137: 2004پارسنز، (» .اند دهند اغلب از دست رفته شكنند و گسترش مي در هم مي

                                                            
1. Stephens 
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ي گفتمان مردساالر در جامعه از غلبه.  دنيايي مردساالرانه استخاله سوسكهدنياي 
اي دو طرفه  ي داستان با اپيستم رابطهست، اما رابطههمان ابتدا در داستان مشخص ا

 غلبه گفتمان مردساالر در اپيستم را بازتاب خاله سوسكهاست، به اين معنا كه نه تنها 
خانواده خاله سوسكه . ي خود در تقويت و گسترش آن مؤثر استدهد، بلكه به نوبه مي

گيرد ازدواج كند، گرچه ميكند، او تصميم  چون پدرش به او امر مي. پدرساالر است
رود و هم پدر و هم آن تاجر خاله سوسكه به محض خروج از خانه به راهي ديگر مي

گزيند و در اين مسير نيز از همسري را بر مياو تك. كندزمان ناكام ميهمداني را هم
برد و ديدگاهي متفاوت از نظر پدر از خود بروز گريزد، به عشق پناه ميخشونت مي

  . كنددهد، چون خود همسر انتخاب مي مي
) به جز آقا موشه(ي خواستگارانش نخستين پرسشي كه خاله سوسكه از همه

» زني؟ اگر زنت بشم، وقتي كه دعوامان شد مرا با چي مي«پرسد اين است كه  مي
زندش يا نه؛ يا   پرسش خاله سوسكه اين نيست كه آيا شوهرش مي)59: 1380 صبحي،(

. و پيش فرض قرار داده است» طبيعي«داستان آزار جسمي زنان را . ا بزندچرا بايد او ر
 بلكه پذيرفتن و القاي آن است، ،موضوع به چالش كشيدن اين رفتار نقش شوهر نيست

هاي پريان و  هاي زنانگي كه در قصه الگوهاي نقش... «نگارد،   مي1چنان كه گودمنآن
گودمن، (» .، همه چيزند به جز آزادي بخششوند اشعار كودكانه به كودكان ارائه مي

1996 :16(  
 ي هيا همان تضاد دوگان(ي اساسي برتري مرد بر زن را دو ريشه» خاله سوسكه«
. نخست، چيرگي اقتصادي مردان است. كند در گفتمان مردساالر نمايان مي) زن / مرد

: گويد كه ميپدر خاله سوس. دليل شوهركردن خاله سوسكه عدم استقالل مالي او است
گير، پاشو برو فكري به حال  ام و زمين توانم خرج ترا بدهم، پير شده من ديگر نمي«

چنان كه معيار انتخاب زوج هم اقتصادي است؛ آن) 57: 1380صبحي، (» !خودت بكن
ام در همدان عمو رمضاني است پولدار كه از  شنيده«: گويد پدر خاله سوسكه مي

                                                            
1.Goodman 
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چين آيد، پاشو برو خودت را به او برسان كه اگر هم دخترهاي ريزه نقش خوشش مي
همان، (» .سرايش بيندازي، نانت توي روغن است كاري بكني و خودت را توي حرم

پيروي او را از مردان ) چه پدر و چه همسر(وابستگي اقتصادي زن به مرد ) 57-58
ري بر زنان شود، اما اين وابستگي ذاتي نيست، بلكه از طريق نظام مردساالموجب مي

تحميل شده است؛ زيرا اگر زنان استقالل مالي داشته باشند، ديگر براي پيروي از مردان 
مردان براي تابع و . دليلي وجود ندارد، اما نظام اقتصادي هم نظامي مردمحور است

گونه بنياد   فرهنگي را آن    هاي اجتماعي ـ وابسته ساختن زنان، نظام اقتصادي و ارزش
محيط كار و فعاليت . د كه توان زنان را براي تأمين مالي خود محدود كنندان نهاده

در . كنند هاي برتر را از زنان دريغ مي هاي رايج هنوز نيز جايگاهاقتصادي و حتي قانون
شود كه دختر را از فعاليت اقتصادي  نتيجه ازدواج به قراردادي اقتصادي تبديل مي

يكي خاله سوسكه . كندمي به شوهر نيازمند و پيرو او كند و در عوض او را مي» نياز بي«
  .از ابراز القاي اين نظام است

كند و  مرد فرهنگ را تداعي مي. آيي زن و طبيعت است هم» برتري«دليل ديگر اين 
آيي دارد، از طرفي گفتمان پيشرفت، غلبه و برتري فرهنگ را بر  زن با طبيعت هم

/ طبيعت، تضاد دوگانه مرد / با تضاد دوگانه فرهنگعرض  طلبد؛ بنابراين همطبيعت مي
هاي  نويسد، بررسي جنسيتي شخصيت  آنچنان كه گودمن هم مي گيرد، زن نيز شكل مي 

 )16: 1996 گودمن، (. آشكاركردن روابط قدرت در يك متن استغير بشر راهي براي
زن تأثير  / طبيعت و مرد / ي تضادهاي دوگانه فرهنگ هم از انديشهخاله سوسكه

نخست اينكه، عروس . كند گيرد و از طرفي تأثير اين تفكر را در اپيستم تقويت مي مي
ـ  ي زن خاله بودن سوسك و سوسك بودن خاله رابطه.  سوسكه است خالهخانم قصه،

برد و آشكارا زن و اين عنصر طبيعي را برابر  آيي هم فراتر مي طبيعت را حتي از هم 
گيري خوبي  مقياس و مبدأ اندازه: است» از گل بهتر« سوسكه كند؛ همچنين خاله مي

ي زن و طبيعت شاهدي ديگر است، ولي اين قياس بر رابطه. است» گل«خاله سوسكه 
بقّال، قصاب و علّاف . ي مردهاي اين داستان با فرهنگ و تمدن در ارتباط هستندهمه
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و به پيروي از (هاي گوناگون  چنان كه رفت، حرفهآن. خواستگاران خاله سوسكه هستند
اند كه از عناصر  به مردان نسبت داده شده) آن نظام اقتصادي و تأمين مالي خانواده

اين . حكومت، سلطنت و دربار نيز مردانه هستند. اساسي جوامع شهرنشين هستند
همه با ريش و (در دربار سه مرد : يابد ذهنيت حتي در تصويرگري كتاب نيز نمود مي

اند  ؛ پس از طرفي زنان با طبيعت پيوند خورده)16: 1380صبحي، (اند  تصوير شده) بلند
  .مردان است) مطلق(ي فرهنگ در اختيار و از طرف ديگر حوزه

) طبيعت(نخست اينكه اين موش . گيرد اما آقا موشه قدري از اين ذهنيت فاصله مي
شخصيتي در شخصيت او آشكار است كه هاي  طور بعضي از ويژگيآقا است و همين

ديدگاه او با ديگر مردان . اند به زنان نسبت داده شده) و شايد به نادرست(معموالً 
به چشم او سرمه » دمش«زند، بلكه با  او زن خود را نمي. داستان كامالً متفاوت است

اقب خاله او بسيار مهربان و فداكار است، هميشه نگران و مر) 60همان،  (.خواهد كشيد
همان،  (.كند آقا موشه حتي آشپزي نيز مي. كشد سوسكه است و ناز و منّت او را مي

ي  آشپزخانه« هرچند آقا موشه مثل خاله سوسكه در حصار خانه نيست، بلكه در )62
توان او را وراي مردانگي  چنان كه خواهيم ديد نمياست، آن) 61همان، (» شاهي] كذا[

 تعديل در نگاه نوعي را هاگييژوتوان  اين لقي كرد، اما ميو به صورت دو جنسيتي ت
  . مردساالر دانست

نگاه مرد . كند ها، هنجارها و جايگاه زنان را تعريف مي اكنون نظام مردساالر ارزش
گذاري  كند، ولي اين ارزش شناختي آن را تعريف مي سازد و معيارهاي زيبايي بدن را مي

هم بدن » خاله سوسكه«. گذاردن، بر مخاطب نيز اثر مينه فقط در فضاي خيالي داستا
دخترهاي ريز نقش «عمو رمضان پولدار از . »سازد مي«هاي زيبايي آن را  زن و هم مالك

در خروج از خانه و جستجوي شوهر، خاله سوسكه ) 57همان، (» .آيد خوشش مي
آرايش كرد، به بزك و هفت قلم ] كذا[ي  رفت جلوي آيينه«: شود چنين توصيف مي اين

 ي صورت و لپش سفيداب و سرخاب ماليد، ميان ابروهايش را خط كشيد و به گوشه
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ابروها را هم وسمه گذاشت و دستش را . هايش سرمه كشيد به چشم. لپش خال گذاشت
  )58ان، هم(» .هم با حنا نگاري كرد و روي موهايش هم زرك ريخت

ي رساله.) و ابرو و مو و خال ندارندها لپ  و البته فراموش نكنيم كه بيشتر سوسك(
خاله [وقت  آن«: پوشش جنسيتي هم نمود يافته است. شود جا ختم نمي  بدينتعريفات
از پوست پياز پيرهني درست كرد و پوشيد و از پوست سير روبندي زد و از ] سوسكه

پوست بادنجان چادري دوخت و به سر كرد و از پوست سنجد هم يك جفت كفش به 
آرخلق قلمكار پوشيده بود، شب «، اين در حالي است كه آقا موشه )58  همان،(» پا كرد

  )60  ـ59  همان،(» .]كذا[كاله ترمه به سرش و شلوار قصب بپاش
ي جنسيت ويژه» ادا و اطوار«حتي . سازد  تنها بدن و زيبايي آن را نميسوسكه خاله  

 و كش و فش و آب و تاب، مثل با چم و خم«سوسكه  خاله. اند زنانگي نيز تعريف شده
وقتي خاله سوسكه در آب ) 58  همان، (.آيد ي پدرش بيرون مياز خانه» ي آفتابپنجه
خواهد او را از  گذرد، از سوار نمي بيند كه از آن نزديكي مي افتد و شاهي سوار را مي مي

 موشه خبر ي شاه برود و به آقاخواهد تا به آشپزخانه آب بيرون بكشد، بلكه از او مي
 نردبان نازت، نازنينت، گل بستانت، چراغ شبستانت تو آب افتاده، خودت را با«دهد كه 

  )61همان، (» .برسان و از آب بكشش بيرون]  تأكيد نگارندگان [طال
» زلفش«يا » پا«يا » دست«خواهد تا  رسد از خاله سوسكه ميوقتي آقاموشه سر مي

كند؛ چون رون بكشد ولي خاله سوسكه خودداري ميرا به او بدهد تا خاله را از آب بي
خالصه خاله سوسكه . شود و زلفش پريشان دستش نازك است، پاهايش رگ به رگ مي

خاله سوسكه با قرو غمزه، يواش «در پايان . دهد به كمتر از نردبان طال رضايت نمي
و يواش آمد باال و آقاموشه كولش گرفت و بردش خانه، رختخواب را پهن كرد 

  )69  همان،(» .خواباندش
پاشند تا به هوش بيايد   به صورت خاله سوسكه ميگالببعد از مرگ آقاموشه، 

هاي دشواري منطقي نيست، ولي خاله  اين همه ناز در چنين موقعيت) 63  همان،(
چنين چنين رفتاري، گونه واكنش نشان دهد؛ چون او يك زن است؛ همسوسكه بايد اين
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عروسان زيبا براي زنان : كند نيز بيان مي چنان كه هوريهانآن. شود ا ميرفتاري زنانه الق
هاي زنان را دو  تشويش هاي آرمانيچنين مالك.  مالك و معيار هستند،مخاطب داستان

الگوهاي ارايه شده، درك زنان را از خويشتن، ظاهر و بدنشان تغيير و . كند چندان مي
 .دهند اند شكل مي و در مقابل مردان از خود گذشتهچنين اين پندار را كه زنان مطيع هم

  )193: 2005هوريهان، (
خاله «كه خاله از اين. ي برخورد مرد با زن نيز در اين داستان نمود يافته استشيوه
خاله سوسكه و درد پدرم، من كه از گل بهترم، «: خطاب شود خرسند نيست» سوسكه

خاله قزي، «: گونه خطاب شودخواهد اين ياو م) 59 ـ58  صبحي،(» من كه تاج هر سرم
جالب اينكه خاله سوسكه خودش را با چادر و ) همان(»  ....چادر يزدي، كفش قرمزي

تنها . كند تعريف مي) ي نظام مردساالري استكه محصول تحميل سليقه(كفشش 
پسندد، آقا  كند كه ميچنان خطاب ميشخصيتي كه خاله سوسكه را از همان ابتدا آن

 .كند مي» كرنش باال بلندي«بيند  آقاموشه تا خاله سوسكه را مي) 60همان، (.وشه استم
اي عالي «: گويد شود و مي خاله سوسكه از چنين برخوردي خشنود مي) 60همان، (

كند كه به  هايي تبديل مي چنين برخوردي زنان را به تنديس) همان(» .نسب، تنبان قصب
) كند شناسانه آن را نظام مردساالري تعريف ميي زيباييكه معيارها(دليل زيبايي ظاهري 

ي اجتماع محروم شوند ولي در عوض از پويايي و تأثيرگذاري در عرصه ستوده مي
ها در  يابند و قدر و ارزش آن زنان هويت خود را در نگاه و خطاب مردان مي. شوند مي

هدف اساسي « كه، پارسنز معتقد است. شود معاشرت با مردان تعيين مي) چگونگي(
. است... ساختن جنسيت در فرهنگ مردساالر آماده كردن دختران براي عشق رمانتيك

ها نهفته است؛ به عالوه  ها در اميال مردان نسبت به آن گيرند كه ارزش آن دختران فرامي
هاست، در پيرنگ  هايي كه متضمن جذابيت و مطلوب بودن آن خصوصيات و ويژگي

  ) 136: 2004  پارسنز،(» .وندش فرهنگي آشكار مي
هاي جنسيتي منجر   محورهاي همنشيني و اصل مجاورت نيز به القاي نقش

اقتصادي زنان و   ـ   جايگاه اجتماعيخاله سوسكهروابط همنشيني در داستان . شوند مي
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 مربوط  هاي خارج از خانه ها و موقعيتمردان به شغل. كند مردان را مشخص مي
سوسكه و آقا موشه سر و  حتي بعد از اينكه زندگي خاله. افقصاب و علّبقّال، : اند شده

خاله سوسكه كه از همان ابتداي . رود مي» آقا موشه دنبال كارش«گيرد،  ساماني مي
شود، در حالي كه خاله  مشغول مي» داريخانه«پدرش بوده، به » يخانه«داستان در 

صبحي،  (.ي شاهي استوشه در آشپزخانهشويد، آقا م هاي آقا موشه را مي سوسكه لباس
نبايد فراموش كرد كه خاله سوسكه با قصاب و بقّال و علّاف كه انسان ) 61: 1380

گيرد  بندي غيرانساني جاي مي كند، بلكه با آقا موشه كه در طبقه هستند ازدواج نمي
  .شود ها نيز رعايت مي بندي كند و در نتيجه جدايي طبقات و دسته ازدواج مي

گيرد، بعد از  هاي زنانگي و مردانگي فاصله مي تنها جايي كه متن كمي از جايگاه
آقا موشه كولش گرفت و بردش خانه، «جا كه آن. نجات خاله سوسكه است

آقا [«فردا صبح كه خاله احساس كسالت كرد، . »خواب را پهن كرد و خواباندش رخت
 زيرش را آتش كرد، آب كه رفت تو آشپزخانه و يك ديگ را بار گذاشت و] موشه

ها را پوست كند و خرد كرد و ريخت  جوش آمد، لپه و لوبيا را ريخت، بعد هم شلغم
هاي جنسيتي را زير پا  آقا موشه براي خوب شدن خاله سوسكه نقش. »توي ديگ

هاي جنسيتي، حتي براي يك بار تاوان سختي را در  گرفتن نقش ولي ناديده. گذارد مي
 و) 62(» .بهم بزند، افتاد توي ديگ آش] ديگ را[اما همين كه آمد «وشه آقا م: پي دارد

) 63همان، (» .كند پخته و بريان توي ديگ آش شنا مي«بينيم كه  در پايان آقا موشه را مي
اين ما را به ياد اسطوره هبوط . پردازد آقا موشه اين هزينه را به خاطر خاله سوسكه مي

در . در اساطير مذهبي حوا است) نتيجه خسران بشرو در (عامل هبوط . اندازد مي
كند و موجب يورش  اساطيرِ ايران باستان، جهي، دختر اهريمن، او را از خواب بيدار مي

  .شود او به آفرينش مي
 حيات ي جامعه براي ادامه. است» همسري«نقش اساسي ديگر زن در جامعه، نقش 

ها ضامن بقاي نيروي كار و توليد در جامعه ازدواج و توليد نسل تن. به ازدواج نياز دارد



  89 ، زمستان2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

40 

هاي ازدواج و توليد نسل را از همان  است؛ پس دور از انتظار نيست كه اپيستم ارزش
  .كودكي به افراد القا كند؛ به همين دليل مجلس عروسي مهم، شاد و ميمون است

باري كارها را راست و درست كردند و هرچه موش و سوسك توي آن شهر بود  «
. عروسي را راه انداختند) و به روايتي جانورهاي ديگر را هم صدا زدند(ده گرفتند وع

ها را بار گذاشتند، قندها را به آب ريختند، بزن و بكوب خوبي هم  شب عروسي ديگ
 داماد ي اش به خانه كارها كه روبراه شد، عروس را با ينگه و دار و دسته. به راه انداختند

ها دست عروس  كن كارچاق. ها پيشواز آمد دوشر كوچه با ساقداماد هم تا س. آوردند
  ) 60همان، (» .را گرفتند و گذاشتند توي دست داماد و مبارك باد را خواندند

جامعه نه ) 60همان،(» .خاله سوسكه سر و ساماني پيدا كرد«تنها با ازدواج بود كه 
، ازدواج را امري مقدس كند تنها زنان را با وابستگي اقتصادي به ازدواج مجبور مي

  .شمرد تا زنان را به آن تشويق كند مي
 بار ؛ نخست توليد نسل است:شود ديده ميدو اصل اساسي در ازدواج خاله سوسكه 

كند، خاله سوسكه چنين پاسخ  اولي كه كه آقا موشه از خاله سوسكه تقاضاي ازدواج مي
؛ )60همان،(» خواباني؟ مرا كجا مياما بگو ببينم! شم شم، چرا نمي البته كه مي«: دهد مي

اين در حالي است كه نخستين پرسش او در جواب خواستگاري بقّال و قصاب و علّاف 
همان، (» زني؟ اگر زنت بشم، وقتي كه دعوامان شد، مرا با چي مي«اين بوده است كه 

سك است و حتي از ابتدا، وقتي خاله سو(با توجه به اينكه با برخورد اول آقا موشه ) 59
كه آقا موشه شوهر خاله سوسكه خواهد بود حدس زدن اين) و خواستگارانش انسان

دوم، . نخستين موضوع در زندگي زناشويي است» خوابيدن«مشكل نيست، توجه به 
اش را در نجات خاله سوسكه   آقا موشه تا حد زيادي وفاداري؛اصل وفاداري است

دهد، ولي وظيفه اصلي وفاداري بر ت ميدهد و به خاطر او جانش را از دس نشان مي
كند و از حال  دهد، شيون مي وقتي او آقا موشه را از دست مي. ي خاله استعهده
ديگر زندگي به  «،گويد اين است كه اولين چيزي كه بعد از مرگ آقا موشه مي. رود مي

شب «شه بعد از مرگ آقا مو. يابد سوگواري او تا يك سال ادامه مي» خورد؟ چه درد مي
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وفاداري زن حتي بعد از . »...و روز خوراك خاله سوسكه اشك چشم بود و خون جگر
: بعد از آن هم هر چه خواستگار آمد جواب داد و گفت«: مرگ شوهر نيز بايد ادامه يابد

از خودم ] را[آورم، نه سياهي  نه اسم شوهر مي: كنم من بعد از آن نازنين دو كار نمي
  ).63 همان،(» !كنم دور مي
 

  نتيجه. 4
اين داستان ) 1389يعني سال( خوانش ي و لحظه) كودك(در اين مقاله به مخاطب 

 زمان توليد و شمسي بررسي شده است 80 ي پرداخته و تأثير اين داستان بر كودك دهه
 اين داستان به ادبيات .روشن نيستزمان نگارش آن نيز   نبوده است و در نظرآن

خود صبحي .  نگاشته شده است1340ي ديد يك مرد در دههشفاهي متعلق است و از 
مارزلف . ها رويكردي گزينشي دارد كند كه به نگارش اين داستاندر مقدمه اعتراف مي

شايد اين قصه از ).  كتابش به همين دليل از صبحي انتقاد كرده استي نيز در مقدمه
 مرد بوده است كه در اين ي آنهاي باستاني مادر شاهي برآمده باشد و نويسندهنظام

 داستان اصالً يشود، ولي نبايد فراموش كرد كه نويسنده چيز برعكس ميصورت همه
هاي ها بر گفتمانهاي شكل دهنده به داستان و تأثير آنموضوع گفتمان. اهميتي ندارد
  .زمان ما است

تر را جايگاه دخ. كند هاي مختلف جنسيتي را تعريف و القا مي  نقشخاله سوسكه
ي تضاد دوگانه(كند؛ چيرگي گفتمان مردساالر و برتري مرد بر زن  در خانواده تعيين مي

نمايد؛ استقالل اقتصادي را به مرد و وابستگي اقتصادي را به زن نسبت  را مي) زن/ مرد 
شناختي آن را  دهد؛ بدن و معيارهاي زيباييطبيعت را باز نشان مي  ـ   زني دهد؛ رابطه مي

آموزد؛ نقش و جايگاه اجتماعي زنان را  ي خطاب زنان را ميكند؛ شيوه  ميتعريف
را غايت آنان قرار ) و در نهايت مادري(همسري » مقدس«كند و نقش  مشخص مي

كنند، حتي  از طرف ديگر تمام مردهايي كه به خاله سوسكه برخورد مي. دهد مي
 علّاف و آقا موشه، بدون هيچ بقّال و قصاب و. كنند ها، به او امر و نهي مي غريبه
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پس ) 60 ـ58همان،  (.دهند كه از مقصد و قصد او بپرسند اي به خود اجازه مي مقدمه
چنين نقش شود و زن مطيع و فرمانبردار است؛ هم مرد در نقش برتر و چيره ظاهر مي

جنسيتي شوهر مستلزم به دوش كشيدن مسؤوليت اقتصادي در خانواده است كه اين در 
ها در قالب شخصيت اصلي  بيشتر اين نقش.  مرد با فرهنگ و تمدن ريشه داردي هرابط

اگر خوانش «نگارد،  يابند، اما آنچنان كه لوراتو مي داستان، خاله سوسكه، باز نمود مي
ي خود مستلزم ملكه شدن پنداري به نوبه مستلزم همذات پنداري باشد، همذات

سازي از طريق خوانش آغاز  رآيند اجتماعياينجاست كه ف. ها و معيارها است ارزش
پنداري مخاطب با شخصيت اصلي داستان،  همذات) 15: 2003  لوراتو،(» .شود مي

ها و معيارهاي مرتبط با خاله سوسكه  پذيرفتن و نهادينه شدن جايگاه، موقعيت، ارزش
  .  شود را در مخاطب موجب مي

 به صورت سينه به سينه حفظ و هايي معموالً نبايد فراموش كنيم كه چنين افسانه
در واقع زنان . ها بيشتر زنان و به ويژه مادران هستند شوند و راوي اين داستان منتقل مي

اند و در عوض به وابستگي  زير تأثير گفتمان مردساالر به چيرگي مردان كمك كرده
و نادانسته در پذيرند  ها و ديدگاه گفتمان مردساالر را مي زنان ارزش. اند خود دامن زده

ي كنند، ولي زنان با تصرف در بعضي از جزييات و شيوه ستم به خويش شركت مي
يراتي اعمال كنند كه اين تغييرات را در خروج از ياند با گذشت زمان تغروايت توانسته

  . بينيمخانه، انتخاب شوهر دلخواه و رفتارهاي متفاوت شخصيت مذكر داستان مي
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 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و ي دوم،   اول، شمارهسال
  
  

   1المللي كودكان بينمجازيي  هاي رابط كاربر كتابخانهويژگي
  الگو  پيشنهاد يك واز ديدگاه كاربران

 
   آباديسعيد رضايي شريف                    پورزهره حسن              

  ه الزهرادانشگا
                       

  چكيده
هاي مفهومي و عالئم ناوبري  اين پژوهش درك كودكان ايراني از معناي نشان

كند تا به  را بررسي مي المللي كودكان بينمجازيي موجود در رابط كاربر كتابخانه
دكان كمك آن ميزان مناسب بودن يا نبودن رابط كاربر اين كتابخانه براي استفاده كو

روش اصلي پژوهش كيفي است و از روش كمي براي  .ايراني سنجيده شود
ي مورد جامعه. هاي پژوهش كمك گرفته شده استگويي به برخي از پرسش پاسخ

ي نتايج پژوهش نشان داد كه همه.  ساله بود11 تا 7 كودك 20مطالعه، شامل
براي استفاده كودكان هاي مفهومي موجود در رابط كاربر انگليسي كتابخانه  نشانه

هاي يك از نشانهچنين بر اساس نتايج به دست آمده، هيچهم. ايراني نامناسب است
چنين نتايج پژوهش هم. ناوبري از نظر كودكان مورد مطالعه مناسب دانسته نشد

حكايت از آن دارد كه رابط كاربر فارسي، باعث تسهيل درك كودكان از معني 
با .  كودكان شده است در رابط كاربر كتابخانه مجازيهاي مفهومي موجودنشانه

                                                            
1 International Children’s Digital Library (ICDL) <http://en.childrenslibrary.org/> 
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توان رابط كاربرهايي مناسب جهت استفاده از نتايج حاصل از اين بررسي مي
  . ها طراحي كردهاي فرهنگي و زباني آنكودكان ايراني، با توجه به تفاوت

لمللي كودكان، كودكان ا  بينمجازيي  ، كتابخانهمجازيهاي  رابط كاربر، كتابخانه: هاي كليدي واژه
  . ايراني
  

  مقدمه. 1
اند و از اين فناوري پيوسته كنندگان ازبا گسترش اينترنت، كودكان نيز به گروه استفاده

 اخير نشان داد كه هايپژوهش. جويند  رفع نيازهاي اطّالعاتي خويش بهره ميبرايآن 
دارند و تكنولوژي مثبت به تكنولوژي  كودكان سنين هفت تا سيزده سال ديد بسيار

 .كنندها چگونه خودشان را تعريف ميله است كه آنأ اساسي در اين مسيبخش
 ، فناوري جديد كه مناسب كاربران كودك باشدي توسعه)2002 2،مانول؛ 11991،سلوي(

 سنشان، ميزان سواد و متناسب باكه كودكان   ايندليلبه . ده استشتبديل به يك چالش 
امالي ، تايپ كردن   شناختي، مشكالتي در خواندن،سائل ممانندن شا هاي كودكييژگيو

هاي فرهنگي كه كودك در چنين ويژگيهم. كلمات و توانايي استفاده از كامپيوتر دارند
هاي به كار رفته  آن پرورش يافته، ممكن است مشكالتي را براي كودك در درك نشانه

در نظر گرفتن زبان، يك رابط كاربر بايد يعني بدون . ها ايجاد كنددر رابط و معناي آن
 براي طراحي  ياد شدهبه داليل. هاي متفاوت درك شوداز سوي كودكان با فرهنگ

 كه در ايجاد شوديافت ميهايي  محدوديت،هايي كه كودكان كاربران آن هستندسيستم
 سني بندي سني، كودكان هم به عنوان يك گروهدر گروه. در نظر گرفته شوندآن بايد 

 .شوند خود را دارند، بايد جداگانه بررسي يهاي ويژهگرايشخاص كه نيازها و 
  )2005 3،درين(

                                                            
1. Soloway 
2. Manuel  
3. Druin 
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هاي هاي كودكان در طراحي رابط خود مهارتبيشتر موتورهاي جستجو و يا سايت
مشكالت . گيرند كودكان را در نظر نمياز سويكودكان و فرايند پردازش اطّالعات 

واره،  موشبه كمكهاي متني  پيوندگزينشاي كوچك و ها در انتخاب نماده نآ
 و نوشتن هاه صفحميانحركت  مشكالت كودكان در امالي كلمات، تايپ كردن،

 يتوسعه) 2005  1،و ديگرانهاتچينسون  (.شودنمي هاي به آن كه توجهها استپرسش
 ؛ چوندبرانگيز باشساز و چالشتواند مشكلتكنولوژي جديد و مناسب كودكان مي

ها مدام كودكان در خواندن، تايپ كردن و هجي كردن مشكل دارند و از طرفي آن
 3، سالمون؛2001 و ديگران، 2درين (.دهندهاي خود را تغيير مي و تواناييهاگرايش
1993(   
  ندارندله توجهأهايي كه براي كودكان طراحي شده است به اين مسچنين رابطهم

 اند كه كودكان كامالًرشد نشان داده شناسانروان. كنندميكه كودكان چگونه جستجو 
براي  معيارهايي كه در حال حاضر ) a،42002كوپر( .انديشندميساالن متفاوت با بزرگ

ساالن مناسب است نه  بيشتر براي بزرگشوند،يافت ميجستجو و مرور اطّالعات 
هاي فيزيكي به ا در كتابخانهها ركودكان كتاب) 2005، و ديگرانهاتچينسون ( .كاندكو

ها در محيط ديجيتال نيز كنند و رفتار آنساالن جستجو ميطور بسيار متفاوتي از بزرگ
ساالن به اطّالعات هنگامي كه بزرگ) 2004 5،ريتر و درين (.به همين شكل خواهد بود

 به تمركز مندهكنند، كودكان بيشتر عالقشناختي مانند عنوان و نويسنده تمركز ميكتاب
هاي مثل داستان(ها  يا گونهتصويرهاها و  رنگمانندهاي فيزيكي كتاب بر روي ويژگي

 7،كرگلرو و نولي؛ 1993 6، بيزي و دورر؛b ،2002كوپر (.هستند) يا ماجراجويانه واقعي

                                                            
1. Hutchinson 
2. Druin 
3. Solomon 
4. Cooper 
5. Reuter & Druin 
6. Busey & Doerr 
7. Kragler & nolley 
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هاي  كننده چنين نشان دادند كه جذبپژوهشگران هم) 2004 1،، ريتر و درين1996
 كتابنويسي بندي و فهرستازه، رنگ و شكل براي كودكان در دسته اندمانندفيزيكي 

روي جلد، پشت (اطّالعات بصري كه در جلد كتاب ) a ،2002كوپر. (بسيار مهم است
شود در فرايند انتخاب براي كودكان بسيار حساس و مهم  ارائه مي) جلد و عطف

انتخاب كتاب از گام كوپر دريافت كه كودكان هن )1983 2،ونديلين و زينك (.هستند
ها را به عنوان يك معيار براي  و آننگرندميها و عنوان  به جلد كتاب، عكسيك قفسه

كساني هستند كه ) زير هشت سال(تر كودكان كوچك. برندبه كار مي انتخاب كتاب
ممكن است سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، يا خوانندگان مبتدي و نوپا باشند كه 

 و به همين دليل بايد از تأكيد فراواني دارندهاي شنيداري و ديداري شانهبر روي ن
  )a ،2002كوپر (.ساالن بسيار متفاوت باشندبزرگ

 رايانه در دانشگاه مريلند نشان داد و تعامل انسان يهاي حوزهتحقيقات آزمايشگاه
خود را بر  ي دهند كه موارد مورد عالقهساالن ترجيح مي كه كودكان بر خالف بزرگ

كه بخواهند آن را از طريق جستجوي  دست بياورند تا اينهاساس مرور كردن ب
زارهاي با. كودكان در درك مفهوم ساختار سلسله مراتبي مشكل دارند. اي بيابندكليدواژه

اي مرتبط را ههاي اماليي را براي كودكان مشخص كنند و موضوعجستجو بايد غلط
هاي تصويري در تعيين اينكه چگونه كودكان در يك شانهن. براي كودكان ارائه كند

تجربه نشان داده است كه كودكان . كند  نقش مهمي را بازي ميكنند، ميسايت حركت 
هاي متفاوت و نمادهاي بزرگ را گيرد و فونتمواردي را كه در وسط صفحه قرار مي

 احتمال قوي كودكان به. ندبين مي، از متني كه آن را محاصره كرده استپيش
  . ندكنخوانند و موارد بسياري را جستجو ميهاي كمكي را نمي نامه رسد

 . مشخص در صفحه گنجانده شودپيوندهاي موردنظر كودكان بايد به طور كامالً
ها به اطّالعاتي كه   كه موجب شود آننياز دارند به يك ابزار ديجيتال مناسب كودكان

كند بسياري از ابزارهاي   كه بيالل اشاره ميگونه نهما.  دسترسي پيدا كنندجويند،مي
                                                            
1 Reuter & Druin 
2 Wendelin & Zinck 
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 با رابطي كه به دانش سازدناگزير ميديجيتال براي دسترسي به اطّالعات كودكان را 
تعامل داشته نياز دارد ساالن  موضوعي كامل، گرامر جستجوي پيچيده و واژگان بزرگ

هاي   كه از توانايي استنيازهاي خواندن   به يك سطح بااليي از مهارتچنينهم. باشند
 يباره خود كه دريبيالل در مقاله )2002 1،بيالل( .استفراتر تكاملي شناختي كودكان 

هاي  را براي طراحان سيستمهاييپيشنهاد 2ياهو ليگانسموتور كاوش كودكان به نام 
. خشندم خود را بهبود بستها بتوانند سي كه به وسيله آن اطّالعاتي كودكان ارائه داده است

جستجو، ي شيوههايي از نمونههاي بيشتر،   شامل به كار بردن دستورالعملهااين پيشنهاد
هاي  صفحه، صفحهيبندي شده، نمايش سادهرابطي با زبان طبيعي، نتايج جستجو طبقه

كمك بر روي متن، چك كننده امالي كلمات، بازخوردهاي سودمند و داشتن 
  )2000بيالل،  (.موزگاري به طور پيوسته استآ

ها ها از طريق كامپيوتر دسترسي داشته باشند، آن ها بتوانند به رسانهكه بچه براي اين
هايي كه اين  رابط. ها باشد هاي آن بايد با رابطي تعامل داشته باشند كه متناسب با توانايي

ر يابي به منابع مورد نظ گيرند باعث محروم شدن كودكان از دست مسأله را ناديده مي
ها هيچ كنترلي بر  آورند كه آن شوند و اين احساس را در كودكان به وجود مي ها مي آن

بسياري از كودكان براي كليك كردن بر روي نمادها مشكل . روي اين فناوري ندارند
  . ها بسيار كوچك هستند دارند؛ زيرا آن

دكان نشان المللي كو بينمجازيي  ها در پايگاه كتابخانه بررسي دسترسي به كتاب
المللي و كاربران بين) كه توانايي خواندن و نوشتن ندارند(داد كه كودكان خردسال 
ها از نمادها بيشتر از پيوندهاي متني و يا پركردن فرم استفاده  براي دسترسي به كتاب

ها نشان دادند كه نمادهايي كه برچسب متني همراه هستند بسياري از پژوهش. كنند مي
دار و كاربران نمادهاي برچسب. ادهايي هستند كه اين برچسب را ندارندمفيدتر از نم

                                                            
1 Bilal 
2 Yahooligans< http://kids.yahoo.com> 
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گذاري شده را نسبت به نمادهاي بدون برچسب و يا با برچسب متني ترجيح  نام
  )1987 1،برمز و ويتن (.دهند مي

كاربران خواسته شد كه به كمك يك فهرست سلسله مراتبي كه  در پژوهشي از
هاي يافته. دار است جستجويي را انجام دهندي برچسبداراي برچسب، نماد و نمادها

كنند تر عمل ميدار بسيار سريعپژوهش كه كاربران در استفاده از نمادهاي برچسب
چنين نتايج مشابهي در پژوهشي كه كاربران بايد يك هم) 1988 2،اگديو و پترسون(

دار مطابقت سبتوصيف متني از يك عملكرد را با يك برچسب، يك نماد و نماد برچ
و در پژوهشي ديگر اين نتيجه به دست ) 1991 3،وگري ككمار (.دادند، به دست آمدمي

آمد كه كودكان در به ياد آوردن نمادهاي ساده در مقابل نمادهاي پيچيده بهتر عمل 
  )1993 4،بيرن (.كنند مي

ي و هاي فيزيك سرعت مهارت. ي آن نيز مهم استافزون بر شكل يك نماد، اندازه
ساالن بسيار كمتر است و بايد به اين مسأله توجه كرد كه  شناختي كودكان نسبت بزرگ

در . قدر آن نشانه بزرگ استتواند موشواره را حركت بدهد و چهيك كاربر چندبار مي
ها و   ساله را در كليك كردن بر روي يك نشانه با فاصله5 و 4پژوهشي توانايي كودكان 

 پيكسلي نسبت به 64هاي  ررسي كردند و دريافتند كه نشانههاي متفاوت ب اندازه
) 2003 و ديگران، 5هوركيد (.تر است  پيكسلي بسيار مناسب32 يا 16هاي  نشانه

تصويرهاي خاصي ممكن است به داليل فرهنگي يا مذهبي براي بعضي از كاربران 
شوند؛ از   ك نميها به طور جهاني در ها و استعاره آميز باشد و بسياري از عكستوهين
 .هاي نماددار در يك محيط بين المللي بسيار مهم استرو استفاده از برچسبهمين

  )1998 6،مارل(

                                                            
1 Brems & Whitten 
2 Egido & Patterson 
3 Kacmar &Garey 
4 Byrne 
5 Hourcade 
6 Murrell 
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دار المللي كودكان نمادهاي برچسب بينمجازيي  نمادهاي به كار رفته در كتابخانه
داشتن برچسب براي نمادها براي كودكاني كه توانايي خواندن و .  پيكسلي است64و 
ساالن مفيد  تر و بزرگ شود، ولي براي كودكان بزرگشتن ندارند كمكي محسوب نمينو

المللي بين مجازيي  چون كتابخانه. ها نيز ترجمه شود تواند به ديگر زبان است و مي
  هاي ه كرد كه فرهنگبايد به اين مسأله توج. المللي نيز داردكودكان مخاطبان بين

  )            2005هاتچينسون و ديگران،  (.كنندسير ميگوناگون يك نماد را چگونه تف
 مجازي ي هاي قبلي و نياز به بررسي رابط كاربر كتابخانه با توجه به پژوهش

  :هاي زير انجام گرفت  به پرسش المللي كودكان، پژوهش حاضر براي يافتن پاسخ بين
هاي به كار رفته  هكودكان ايراني به عنوان يك گروه فرهنگي متفاوت معناي نشان -1

كنند؟ آيا  قدر درك ميرا چهكودكان المللي بين مجازي يكتابخانهدر رابط كاربر 
  طراحي اين رابط براي استفاده كودكان ايراني مناسب است؟

قدر از ناوبري كودكان ايراني در اين عالئم ناوبري تعبيه شده در اين رابط چه -2 
   ؟كندسايت پشتيباني مي

باعث تسهيل درك  كودكان المللي بينمجازي ي كتابخانهبط كاربر فارسي  آيا را-3
  شود؟ هاي موجود در رابط كاربر اين كتابخانه مي كودكان از معناي نشانه

المللي  بين مجازي ي توان براي اصالح رابط كاربر كتابخانه الگوي مناسبي را ميچه -4
  كودكان پيشنهاد كرد؟ 

  

  روش پژوهش. 2
كه هدف پژوهش   از روش تركيبي استفاده كرده است؛ با توجه به ايناين پژوهش

هاي  حاضر كاربردي بوده، با روش كيفي ميزان درك كودكان ايراني را از معناي نشانه
مفهومي و عالئم ناوبري موجود در رابط كاربر بررسي كرده است و از آمار كمي نيز 

  . استها كمك گرفته شده براي پاسخ به برخي از پرسش
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اي است كه  شيوه1ها ها و معناي آن  نشانهي ارزيابي كاربردپذيري رابط كاربر بر پايه 
 –بورگس (گذاري شده است پايه والدگ و اسكريونر –به دست بورگس  بار نخستين
 درالمللي معياري كه نويسنده براي ارزيابي يك رابط بين )1998 3،كريونر و اس2والدگ

  : استير  به شرح زداشتهنظر 
ها را دريابند، ها و معناي آن  نشانه،كاربراني كه با يك رابط تعامل دارند% 98گر  ا-

كمتر چنين اظهار داشتند كه اگر  ها هم آن. طراحي رابط براي كاربران مناسب است
 .نيستها  كاربر مناسب آن  رابط،ها را درنيابند ها و معناي آن از كاربران نشانه% 87از

المللي ارائه براي ارزيابي يك رابط بين  خود معياري را كه نيلسني مقالهبيالل در -
از كاربران در استفاده از رابط موفق % 80اگر :سازدمطرح مي اين چنين ،داده است

      . است رابط براي كاربران مورد نظر مناسب ،باشند
تا % 80درصدها از  كه بيالل اشاره كرده است به دليل گوناگوني در گونه همان       

شده نيستند،  و قطعي و تعريفه اختياري بوديادشدهكه معيارهاي  و نيز به دليل اين% 98
- بينمجازي ي اين معيارها را براي اجراي پژوهش خود كه ارزيابي رابط كاربر كتابخانه

در پژوهش  و استفاده نشداين معيارها ، از زبان استالمللي كودكان براي كودكان عربي
  :اند، استفاده شددانستهو بورگس مناسب و نامناسب  چه نيلسن معيار زير كه مابين آناز 
را ) هايي كه طراحي شدهيا ديگر نشانه( از كودكان معناي يك نماد% 100تا % 95اگر  -

يا نشانه براي اين گروه از  دريافتند و توانستند آن را به درستي تفسير كنند، اين نماد
 .شود  مناسب ارزيابي ميكاربران بسيار

يا نشانه را دريافتند و توانستند آن را  از كودكان معناي يك نماد % 94 تا 90اگر  -
 .شود  براي اين گروه ارزيابي مي4مناسب يا نشانه كمابيش تفسير كنند، اين نماد

يا نشانه را به درستي دريافتند و تفسير  از كودكان معناي يك نماد% 89تا % 85اگر  -
 .شود براي اين گروه ارزيابي مي) متوسط(نماد يا نشانه مناسب ، ردندك

                                                            
1 Representation & Meaning 
2 Bourgess &  Waldegg  
3 Scrivener 
4 Moderately Appropriate  
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يا نشانه را به درستي يا نادرستي دريافتند  كودكان معناي يك نماد يا كمتر از% 84اگر  -
 .شود   اين نشانه غير مناسب براي اين گروه ارزيابي مي،و تفسير كردند

بيالل انجام داده است، بنابراين نزديك به پژوهشي است كه  چون پژوهش حاضر     
  )2006بيالل،  (.در اين پژوهش معيارهاي بيالل مالك عمل قرار خواهد گرفت

  

 ها و ابزارهاي گردآوري اطّالعات شيوه. 1- 2

براي  . مصاحبه استفاده گرديدونامه  در اين پژوهش براي گردآوري اطّالعات از پرسش
. اي طراحي شد نامه  پژوهش حاضر، پرسشآشنايي مقدماتي با افراد شركت كننده در

هايي  داده. ادندپاسخ دنامه  پرسش، افراد مورد مطالعه به سؤاالت از انجام مصاحبهقبل 
. ي مورد مطالعه به دست دادي جامعهكه در اين بخش گردآوري شد اطّالعاتي را درباره

ي  مصاحبهجهت گردآوري اطّالعات از براي پاسخ به سؤاالت اول تا سوم پژوهش
هاي بصري موجود  ي نشانهبراي طراحي سؤاالت مصاحبه همه.  استفاده گرديد1بازنيمه

 4 و بخش مطالعه كامل كتاب3هاي بيشتر بخش گزينه2،در بخش جستجوي ساده

پس از اين . آوري شد عالمت از موارد ذكر شده جمع56مجموعاً . استخراج گرديد
بخش . هاي پژوهش به دو دسته تقسيم شدندبه سؤالمرحله عالئم به منظور پاسخ دادن 

ي پس از تهيه. هاي ناوبري بود هاي مفهومي و بخش دوم شامل نشانه اول شامل نشانه
راهنماي مصاحبه، راهنما براي تعيين اعتبار براي چهار نفر از متخصصان ارسال گرديد 

در اين .  نجام شد با سه كودك ا5ي آزمايشيو براي افزايش اعتبار پژوهش مطالعه
از نظر متخصصان و ) راهنماي مصاحبه(پژوهش براي اعتبار سنجي ابزار تحقيق 

گر، نظران استفاده شد و براي سنجش پايايي پژوهش از روش آموزش مصاحبه صاحب
  .ي آزمايشي استفاده گرديدتهيه راهنماي مصاحبه و مطالعه

  

                                                            
1 Semi – Structured  Interview 
2 Simple Search 
3 More Choices  
4 Book  Overview 
5 Pilot Study 
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  كنندگان پژوهششركت. 2- 2
 .داشتنددر آن  انتخاب شدند كه داوطلبانه تمايل به شركت در اين پژوهش كودكاني

ي آماري ما را تشكيل ي ابتدايي به صورت بالقوه جامعهي كودكان ايراني دورههمه
ي ابتدايي ي آماري نمونه مورد نظر از دو مدرسهدهند ولي به دليل گستردگي جامعه مي

 7  كودكان سنيناز نفر 20خاب شدهانتي تعداد نمونه. دخترانه و پسرانه انتخاب شدند
.  كه به طور مساوي از بين دو جنس دختر و پسر انتخاب شدند سال بودند11تا 

بندي سني كانون پرورش فكري كودكان و  بر اساس گروه كودكان مورد مطالعه
  .نوجوانان انتخاب شدند

 ي اهداف پژوهش وپيش از شروع مصاحبه با كودكان، توضيح كوتاهي درباره 
المللي كودكان ارائه گرديد و از كودكان خواسته شد در صورت  بينمجازيي  كتابخانه

پس از آن به هر كودك يك شماره اختصاص داده . تمايل در اين پژوهش شركت كنند
نامه و  شد و اين شماره در پرسش شد كه كودك از اين پس با آن شماره شناخته مي

قبل از شروع . ي كودك ثبت گرديدارهراهنماي مصاحبه در بخشي با عنوان شم
گر از كودكان پرسيده شد و در  ي مربوط از سوي پژوهشنامه مصاحبه سؤاالت پرسش

در بخش مصاحبه با توجه به تعداد فراوان سؤاالت، . ي مربوط ثبت گرديدنامه پرسش
به اين شكل كه پس از پرسيدن بخش نخست . مصاحبه در دو بازه زماني انجام پذيرفت

بخش شد و  سؤاالت زماني براي استراحت كودك در نظر گرفته مي سپس سؤاالت 
شد پاسخهمه. دوم پرسيده  كمك دستگاه ي  كودكان به سؤاالت به   هاي 

MP3 playerكرد و ها كمك مي  ضبط گرديد؛ چون اين كار به ثبت بهتر پاسخ
البتّه اين نكته . ندهاي انجام شده رجوع ك توانست در موقع لزوم به مصاحبهپژوهشگر مي

ي گفتن است كه اين دستگاه در محلّي قرار گرفته بود كه توجه كودكان را به شايسته
گردد، آگاه هايشان به سؤاالت ضبط ميكه پاسخكرد و كودكان از اين خود جلب نمي

ي درنگ افزون بر ضبط صدا در صورت لزوم پژوهشگر مواردي را كه شايسته. نبودند
  .كردي مربوط به آن كودك يادداشت مينماي مصاحبهبود در راه
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  ها  تجزيه و تحليل يافتهها وروش پردازش داده. 3- 2
ها، استفاده از ضبط صوت و بازنويسي آن روشي اصلي به  براي ايجاد متن مصاحبه

ي ها متن همه بنابراين در نخستين گام تحليل داده)  1998 1،سيدمن (.رودشمار مي
ي در مرحله. گر بازنويسي شد ي فايل صوتي آن از سوي پژوهشر پايهها ب مصاحبه

هاي درست و يا نادرستي كه هر كودك به يك عالمت و يا نشانه  بعدي بر اساس پاسخ
هايي طراحي شد و در برابر هر پاسخ درست يك عالمت مثبت و در  داده بود، جدول

 ذكر شده ثبت شد تا به هاي برابر هر پاسخ نادرست يك عالمت منفي درون جدول
هاي درست و يا نادرست اختصاص يافته به هر نشانه و  كمك آن بتوان ميزان پاسخ

هاي سپس اطّالعات جدول. هاي پژوهش محاسبه كردعالمت را براي پاسخ به پرسش
ها و  هاي پژوهش، آمار، جدول  گرديد و براي پاسخ به سؤالSPSSي فوق وارد برنامه

  .نياز استخراج شدنمودارهاي مورد 
بخش نخست شامل . هاي حاصل از اين پژوهش به دو بخش تقسيم شد يافته    

 يدرباره( هاي پيشين ، تجربه)جنسيت، مقطع تحصيلي، سن( شناختياطّالعات جمعيت
زبان   مهارتو )المللي كودكان بينمجازي ي كامپيوتر، وب و كتابخانه هاي 

نگليسي ودا طر. ب اطّالعات از  اين  امه يق پرسش  شده براي ن طراحي  ي 
شد كار استخراج  هاي اين بخش از آمار توصيفي   براي تجزيه و تحليل داده. اين 

 پژوهش به صورت هاي دادهSPSS و  Excelافزارهاي استفاده گرديد و با استفاده از نرم
هايي است كه از طريق مصاحبه با  بخش دوم شامل يافته. جدول و نمودار ارائه شد

 مجازيي  هاي موجود در رابط كاربر كتابخانهي درك معناي نشانهدكان دربارهكو
هاي پژوهش  براي توصيف و تحليل آماري داده. المللي كودكان به دست آمده است بين

افزار  هايي ارائه شدند و سپس با استفاده از نرم آمده در جدولدستهاي به ابتدا داده
SPSS گويي به سؤاالت پژوهش  ين اطّالعات براي پاسخاز ا. تجزيه و تحليل شدند

  .استفاده شد

                                                            
1 Seidman 
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  توصيف آماري: شناختياطّالعات جمعيت. 6
 

     4.......................سال اول    10..............دختر

  جنسيت
  8...........سال دوم و سوم    10................پسر

  

7......................4  
  

  

  مقطع تحصيلي
  8......ال چهارم و پنجمس
  

  17..............داراي مهارت    4......................8
9......................4    

  

  

  كامپيوتر مهارت
  3..................فاقد مهارت

10....................4          

  
  

  سن

  6................داراي مهارت    4....................11
  

  
  

  14.................فاقد مهارت  اينترنت مهارت
  

  0..................داراي تجربه  16...داراي مهارت

  

مهارت زبان 
    4......فاقد مهارت  انگليسي

تجربه كار با 
 المللي بين  كتابخانه

  كودكان 
  20..................فاقد تجربه

  
   توصيف آماري: هاي مفهومينشانه. 4- 2
هاي مفهومي موجود در رابط كاربر  ژوهش درك درستي ازمعناي نشانه پي از جامعه3/12

 پژوهش درك ي از جامعه7/87 اند و المللي كودكان داشته بينمجازي ي انگليسي كتابخانه
با توجه به درك نادرست . اند هاي مفهومي رابط كاربر انگليسي داشته نادرستي از نشانه

 مورد نظر ي آماري از نشانهيه مفاهيمي كه جامعهتوان بها مي  از هريك از نشانهنمونه
 و سپس بررسي شدهاي نادرست كودكان  در اين بخش پاسخ. درك كرده است، پرداخت

براي گفتني است . اي از آن استخراج شد هاي مشابه با مفهوم يكسان مقوله بر اساس پاسخ
  .شديداده منشانه يك ايجاد يك مقوله حداقل بايد دو پاسخ مشابه به 
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  هاي درك شده از سوي كودكانمقوله. 5- 2

 
 

 

 )1-3( 
-  كتابهاي 2-دويدن  1

 - راه رفتن3 ورزشي

4 
- ورزش 2-بازي كردن  1

   - مسابقه دادن3كردن 

5 
- حيوانات 2- حيوانات   1

 - برها3وحشي 

6 
   - اسب شاخدار   1

 -حيوانات2

7 
 .كتاب بچه هاي كوچك  1

 - نقاشي3- طبيعت 2

 
8 

 - كتاب انگليسي    1
 -  كتاب بزرگترها 2

9 
-داستان هايي تخيلي و 1

 جادويي  
 عال الدين و غول چراغ -2

 جادو

10 
-برنده شدن در مسابقات 1

 ورزشي    
 - قهرمانان2

11 
 - اژدها2-حيوانات دريايي  1

12 
-  حيوانات دريايي  2-ماهي 1

13 
 -  كامپيوتر1

14 

 -   كتاب هاي مختلف1

15 

-كتاب هايي با موضوعات 1
مختلف                

16 

 - ورزش هاي آبي1
17 

- كتاب هاي 2-  تيراندازي 1
- كتاب هاي افسانه 3جنگي

آرش - 5- طالع بيني 4اي 
 كمان گير   

18 

- 2- غم و لبخند    1
 ماسك

 19 

- كتاب هايي با موضوعات 1
 مختلف

20 

 - صحبت كردن   1
   -  كتاب هاي ترسناك2
  -كتاب هاي انگليسي‐3

21 

 - 2- داستان هاي فضايي  1
 سفينه 

22 

  - چاي خوردن 1

23 

 مقوله اي استخراج نشد
24 

-  گريه 2شدن  - عصباني  1 
            كردن            

25 
 26 خوشرو بودن -1

  - گريه كردن1
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27-29 

شمردن اعداد  - 2-  ستاره  1

  شب -3

30-32 

  -  2- كتاب هاي وچك  1
- كتاب 3كتاب هاي متوسط  
  هاي بزرگ

33 

 - رنگين كمان 1

 
34 

-چراغ راهنمايي و 1
 رانندگي 

  - كاله قرمز2   

35 

 - پرتقال 1

36 

  - خورشيد1

37 

 -سنگ1

 
38 

 - لباس هاي عزاداري 1

39 

 - دريا2- آسمان        1

40 

  - گل2- لباس هاي دخترانه  1

41 

 - درخت  2  - خاك1

 
42 

 
 - دريا2- آسمان 1

43 

چمن   - 2-درخت  1

 - برگ3

44 

- ابر 1

  

  توصيف آماري : هاي ناوبرينشانه    
 درصد از كودكان درك 8/70 درصد از كودكان درك درست و 2/29به طور ميانگين 

المللي  بين مجازيي  كاربر كتابخانه ط هاي ناوبري موجود در رابنادرست از معناي نشانه
 N5ناوبريهاي مربوط به نشانه)  پاسخ11(بيشترين پاسخ درست . اندكودكان داشته

پاسخ3(ترين پاسخ درستو كم )( اوبريهاي متعلق به نشانه)    N4ن

)هاي ناوبريبه نشانه. است) ( ) N1  ( )N11  و N12) ( نيز پاسخ
ي آماري از در اين بخش با توجه به درك نادرست جامعه. درستي تعلق نگرفته است

ي آماري از عالمت مورد نظر درك توان به مفاهيمي كه جامعه ها ميهريك از نشانه
  .كرده است، پرداخت
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  هاي ناوبريهاي درك شده توسط كودكان از نشانهمقوله
 

عالمت مقوله هاي درك 
 شده

 توضيحات

N1 

 

-   خانه         1
  -   نقاشي 2

 نفر)  از كودكان مفهوم اين عالمت را مرتبط با خانه  دانستند و اين 8 درصد (40
مفهوم را با بيان عبارت هايي مانند خانه سازي، ساختمان سازي، خانه ي تاريك، 

خانه ي بزرگ، توش استراحت و زندگي كنيم و درست كردن خانه ي چوبي بيان 
نفر)  نيز اظهار داشتند كه از طريق اين عالمت مي توانيم 4 درصد (20كردند.  

 نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را 4 درصد از كودكان (20نقاشي كنيم.  
  به كار برده اند.    

N2 

 

-   سوال كردن   1
  -   سوالي كردن 2

 نفر)  از كودكان اين عالمت را مرتبط با سوال كردن (سوال 10 درصد (50
پرسيدن كودك از سايت و سوال پرسيدن سايت از كودك)  تشخيص دادند كه 

 نيز  نفر)7(   درصد35 نفر كه سوال پرسيدن از سايت بود درست بود.  5پاسخ 
  3 درصد از كودكان (15اين عالمت را براي سوالي كردن جمله تشخيص دادند.  

  نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.    
N3 

 

ورود و  - 1
  خروج به برنامه 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را جهت ورود و خروج از 3 درصد (15
 نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي 11 درصد از كودكان (55. برنامه بيان نمودند

  نمي دانم را به كار برده اند.    

N4 1-        كادو
-   بمب     2
   -   چوب3

 نفر)  از كودكان اين عالمت را به شكل كادو ديده اند و بيان نمودند 3 درصد (15
 نفر)  ديگر 3 درصد (15كه در بازي كامپيوتري ما را به سمت جايزه ها مي برد.  

  3 درصد از كودكان (15نيز اين عالمت را به شكل بمب و ديناميت ديده اند.  
   نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.    

N5 1 نفر)  از كودكان اين عالمت را براي رفتن به سمت جلو يا قسمت 5درصد (25  -   جلو رفتن 
بعدي تشخيص دادند و اين مفهوم را با عباراتي نظير بقيه كتاب ها، سمت راست 

 نفر)  در تفسير اين 4 درصد از كودكان (20و ديدن كتاب هاي ديگر بيان نمودند.  
  نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.      

N6 1 -  نفر)  از كودكان اين عالمت را براي رفتن به سمت عقب تشخيص 4درصد (20  عقب بردن 
 نفر)  در تفسير 3 درصد از كودكان (15يا ديدن كتاب هاي قبلي تشخيص دادند.  

  اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.      
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عالمت مقوله هاي درك 

 شده

 توضيحات

N7 1 -  عالمت جمع
  در رياضي 

 نفر)  از كودكان بيان كردند كه اين عالمت منها در عمليات رياضي 3 درصد (15
 درصد از 20است و با استفاده از آن مي توانيم عمليات منها كردن را انجام دهيم.  

  نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.          5كودكان (
N8 1 -  عالمت منها

  در رياضي 
 نفر)  از كودكان بيان كردند كه اين عالمت منها در عمليات رياضي 3 درصد (15

 درصد از 25است و با استفاده از آن مي توانيم عمليات منها كردن را انجام دهيم.  
   نفر)  در تفسير اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.          5كودكان (

N9 1 -  نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي ديدن صفحه هاي فبلي 6 درصد (30  صفحه قبلي 
 نفر)  در تفسير 4 درصد از كودكان (20يا ديدن چيزهاي قبلي تشخيص دادند.  

 اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N10 

 

صفحه  - 1
  بعدي 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي ديدن صفحه هاي بعدي 5 درصد (25
 نفر)  در تفسير 2 درصد از كودكان (10يا ديدن چيزهاي جديد تشخيص دادند.  

 اين نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N11 

 

 حركت دادن  - 1
صفحه براساس 

  جهت فلش ها 

 نفر)  از كودكان كاربرد اين عالمت را براي حركت دادن صفحه بر 5 درصد (25
 نفر)  در تفسير اين 7 درصد از كودكان (35اساس جهت فلش ها تشخيص دادند.  

  نماد كلمه ي نمي دانم را به كار برده اند.        
N12   ) درصد)  معناي اين واژه را نمي دانستند و به دليل پراكندگي 100تمامي كودكان 

  نظرات مقوله اي استخراج نگرديد.  
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  هاي مفهومي رابط كاربر فارسي هاي مربوط به نشانه تجزيه و تحليل داده. 3           
 درصد از كودكان درك 5/76 درصد از كودكان درك درست و 5/23 به طور ميانگين

المللي  بين مجازي ي هاي موجود در رابط كاربر فارسي كتابخانه نادرست از معناي نشانه
  .اند كودكان داشته

  
هاي پژوهشپاسخ به سؤال. 4  

به چه ميزان كودكان ايراني به عنوان يك گروه فرهنگي متفاوت معناي  -1
را كودكان المللي بين مجازي ي كتابخانه كاربر  هاي بصري به كار رفته در رابط نشانه

   كودكان ايراني است؟يكنند و آيا طراحي اين رابط مناسب براي استفاده درك مي
باز كه در آن، كودكان در  نيمي براي پاسخ به اين سؤال از اطّالعات مصاحبه

ي  هاي مفهومي به كار رفته در رابط انگليسي كتابخانه ي نشانهاي طوالني درباره مصاحبه
 3/12نتايج نشان داد در مجموع . المللي كودكان نظر دادند، استفاده گرديد بينمجازي
هاي موجود در رابط كاربر معناي نشانه ي پژوهش درك درستي از از جامعهدرصد

ي  درصد از جامعه7/87اند و المللي كودكان داشته بينمجازيي انگليسي كتابخانه
طور كه اشاره  همان. اند هاي رابط كاربر انگليسي داشته پژوهش درك نادرستي از نشانه
سب بودن رابط مورد نظر ما، معيارهاي بيالل مالك منا گرديد براي ارزيابي مناسب يا نا

 يا كمتر از% 84 طور كه بيالل بيان كرده است اگر همان. عمل قرار خواهد گرفت
كودكان معناي يك نماد يا نشانه را به درستي يا نادرستي دريافتند و تفسير كردند 

هاي  ساس جدول برا.شود ناسب براي اين گروه ارزيابي ميرمبراين اين نشانه غي بنا
ي ديجيتالي  ي مفهومي موجود در رابط كاربر انگليسي كتابخانه نشانه44موجود تمامي 

  .  شود  نامناسب براي كودكان ايراني ارزيابي مي
هاي ناوبري تعبيه شده در اين رابط از ناوبري كودكان ايراني به چه ميزان نشانه -2

   ؟كنددر اين سايت پشتيباني مي
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. ه اين سؤال نيز همانند سؤال قبل از اطّالعات مصاحبه استفاده گرديدبراي پاسخ ب
 درصد از كودكان درك 8/70 درصد از كودكان درك درست و 2/29به طور ميانگين 

 مجازيي   كاربر كتابخانه هاي ناوبري موجود در رابط نادرست از معناي عالئم و نشانه
هاي ناوبري مناسب  كدام از نشانه  بيالل هيچبر اساس معيار. اند المللي كودكان داشتهبين

  .تواند از ناوبري كودكان ايراني در سايت پشتيباني كندبراين نمي ارزيابي نگرديد و بنا
باعث تسهيل درك  كودكان المللي بينمجازي ي كتابخانهكاربر فارسي   آيا رابط-3

  شود ؟ تابخانه ميكاربر اين ك كودكان از معناي نشانه هاي بصري موجود در رابط 
 درصد از كودكان درك 5/23به طور ميانگين نتايج حاصل از مصاحبه نشان داد كه 

هاي موجود در  درصد از كودكان درك نادرست از معناي نشانه5/76درست و 
براي پاسخ به سؤال . اند المللي كودكان داشته بينمجازيي كاربر فارسي كتابخانه رابط

المللي كودكان باعث  بينمجازيي   كاربر فارسي كتابخانه طسوم پژوهش كه آيا راب
هاي موجود در رابط كاربر اين كتابخانه تسهيل درك كودكان از معناي عالئم و نشانه

هاي  داري بين درك كودكان از معناي نشانه ي معناشود بايد دريافت كه آيا رابطه مي
سخ به اين سؤال از آزمون نرمال بودن براي پا.  كاربر فارسي و انگليسي وجود دارد رابط
هاي حاصل شده از درك معناي رابط  بر روي داده) اسميرونوف -كولموگروف(ها داده

هاي حاصل از نتايج آزمون نشان داد، داده. كاربر انگليسي و فارسي استفاده گرديد 
باشد و سپس براي مشخص گرديدن اين سؤال كه آيا بين درك  پژوهش نرمال مي

 زوجي  Tكان از رابط كاربر فارسي و انگليسي رابطه معناداري وجود دارد آزمونكود
داري ميان درك پس از انجام آزمون مشخص گرديد كه اختالف معني. انجام گرديد

هاي به  بر اساس يافته. هاي رابط كاربر فارسي و رابط كاربر انگليسي وجود داردنشانه
 كاربر انگليسي  هاي حاصل از مطالعه رابط هآمده از بخش تجزيه و تحليل داددست

كاربر  هاي رابط درصد از كودكان درك درستي از معناي نشانه3/12مشخص گرديد 
 درصد 5/23 كاربر فارسي  كه ميزان درك كودكان از رابط انگليسي داشته اند در صورتي

توانيم   ميپس. كند زوجي را تائيد مي Tاين مسأله نتايج حاصل از آزمون. بوده است
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هاي مفهومي  كاربر فارسي باعث تسهيل درك كودكان از معني نشانه بگوييم كه رابط 
  . كودكان شده استمجازيي كاربر كتابخانه موجود در رابط 

هاي فرهنگي و زباني براي اصالح توان با تاكيد بر ويژگي الگوي مناسبي را ميچه -4
   كودكان پيشنهاد كرد؟   المللي بينمجازي يرابط كاربر كتابخانه

ها ممكن است به طور جهاني درك نشود و بنابراين  ها و استعاره بسياري از عكس
.  المللي بسيار مهم استها در يك محيط بين ها همراه با نشانه استفاده از برچسب

المللي كودكان از نوع  بينمجازيي  هاي به كار رفته در رابط كاربر كتابخانه نشانه
طور كه در اين پژوهش مالحظه گرديد اين  همان. دار هستندي برچسبنمادها

كاربر فارسي به نسبت  ها در رابط ها باعث افزايش درك كودكان از معناي نشانه برچسب
مهارت زبان )  درصد80(كودكان در اين پژوهش بيشتر . كاربر انگليسي شد رابط

شنايي بسيار كم و مقدماتي با اين نيز آ)  درصد20(ي كودكان انگليسي نداشتند و بقيه
كاربر   هاي موجود در رابط اي كه قادر به خواندن و درك برچسبزبان داشتند، به گونه

هايي را كه به زبان  در هنگام مصاحبه مشاهده شد كه كودكان برچسب. انگليسي نبودند
يش درك آنان فهمند و كمكي به افزاها در نظر گرفته شده بود نمي انگليسي براي نشانه

هاي موجود   درصد از كودكان معناي نشانه3/12كرد و در مجموع  ها نمي از معناي نشانه
  .  كاربر انگليسي را دريافتند در رابط

ي  كاربر فارسي نشان داد كه درك كودكان از همه ي رابطنتايج پژوهش درباره
ها از اي درك آنان از نشانهشود؛ به گونهدار به زبان فارسي بيشتر مي هاي برچسب نشانه

برمز و (هاي قبلي  كرد و اين آمار نتايج پژوهش افزايش پيدا مي5/23 درصد به 3/12
كند كه وجود را تائيد مي) 1991؛ ككمار و گري، 1998؛ اگديو و پترسون1987ويتن، 

ان توپس مي. ها را افزايش دهد تواند افزايش درك كودكان از معناي نشانهها مي برچسب
ها همراه با  نتيجه گرفت براي طراحي مناسب يك رابط بهتر است تمام نماد

هايي كه  هايي قابل فهم براي كودكان ارائه شود و بهتر است اين نمادها در رابط برچسب
  .هاي مختلف باشد اند، به زبان المللي طراحي شدهبه صورت بين
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  :  استي درنگاما چند مطلب در پيوند با اين موضوع شايسته
ها از زبان انگليسي به زبان  ي نامناسب برچسب نشانه    اولين مطلب گفتني ترجمه

گر   كه نشان44 تا 33هاي شماره ي برچسب نشانهبراي نمونه ترجمه. فارسي است
 زيرا كلمه ؛ها است، به درستي و به طور كامل انجام نگرفته است رنگ جلد كتاب

covers ها به زبان انگليسي كه به دنبال اسامي رنگ)pink covers(ي  آمده، در ترجمه
ي رنگ تنها در باره. ها به تنهايي ذكر شده استفارسي حذف شده است و نام رنگ

آمده است و اين موضوع ) جلد قرمز(ي جلد همراه با رنگ قرمز قرمز است كه كلمه
 درصد افزايش 45باعث شده است تا درك درست كودكان از معناي اين نشانه به ميزان 

برچسب . هاست ي برچسبگر ناهماهنگي در ترجمه اما همين موضوع نشان. يابد
كه بهتر بود عين   ترجمه شده است، در حالي»رنگهفت« 33ي ي شمارهعالمت و نشانه

شد و   كه متعلق به برچسب انگليسي است، به فارسي ترجمه ميRainbowعبارت 
شد؛ زيرا تعداد زيادي از كودكان در در نظر گرفته ميكمان براي برچسب عبارت رنگين

اي كه اين واژه به كمان اشاره داشتند، به گونهپاسخ به معناي اين نشانه به كلمه رنگين
 به زبان فارسي playsي صحيح كلمه ترجمه. عنوان يك مقوله در نظر گرفته شد

ه است و به همين دليل هيچ  ترجمه شد»آثار«نامه است كه در رابط كاربر فارسي  نمايش
كدام از كودكان معناي آن را نفهميدند و تنها از تصوير آن نشانه به مفهوم آن پي بردند 

 ترجمه شده است »كتاب بردن جايزه«كه   Award winning folk talesو يا عبارت
  . كه از نظر دستوري صحيح نيست

ها ها براي نشانه سبمطلب ديگري كه بايد به آن توجه شود انتخاب صحيح برچ
واژگان انتخاب شده بايد ساده، موجز و گويا باشد و از به كار بردن واژگان . است

ي برخي از تخصصي كه براي كاربران قابل فهم نيست خوداري شود كه درباره
المللي كودكان در نظر گرفته نشده  بينمجازيي  هاي به كار رفته در كتابخانه برچسب

ها را بخوانند و يا معناي كلمات را درك  توانستند برچسب ودكان نميبسياري از ك. است
ي فكاهي مصور، كتاب مصور، توان به مجلّه ها مي از جمله اين برچسب. كردند نمي
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/ شناسي هاي عاميانه، اسطوره ها و قصه ها، كلكسيون ها، افسانه فصل كتاب، قافيه
 ،17 ،14 ،9 ،8 ،7هاي شماره   به نشانهها اشاره كرد كه مربوط هاي عاميانه و دسته قصه
شدند و بنابراين  بيشتر كودكان معناي اين كلمات را متوجه نمي. باشد  مي22 ،21 ،19

چنين كودكان  هم. كرد ها نميها كمكي به كودكان در درك معناي نشانه اين برچسب
هاي  ابها قائل شوند؛ مانند كتهاي مختلف كتاب توانستند تمايزي ميان گونه نمي

ي   كاربر فارسي كتابخانه هاي واقعي كه بهتر است اين موارد در رابط اعتقادي يا كتاب
  .  المللي كودكان اصالح گردد بينمجازي

  :ها نيز بايد به موارد زير توجه كرد ي طراحي نشانهدرباره
ها، همان  در اين پژوهش نگارنده به اين نتيجه رسيد كه كودكان از معناي نشانه

شوند؛ براي نمونه  كنند و متوجه معاني انتزاعي نمي بينند درك مي زي را كه ميچي
هاي مربوط به حيوانات يا ببر تفسير  ي كودكان كتاب را همه5ي شماره عالمت و نشانه

هاي  ي معناي عالمت و نشانهاند يا درباره اند؛ چون اين تصوير را مشاهده كرده كرده
روي،  دكان مورد مطالعه معناي آن را راه رفتن، دويدن، پياده نيز اكثريت كو3تا 1شماره 

اند؛ چون حركت دويدن را مشاهده  فرار كردن، دنبال كردن و مسابقه دو تفسير كرده
 درصد از 95اند و يا  بندي سني كودكان در اين تصوير نشدهاند و متوجه طبقه كرده

يوانات دريايي تفسير كردند كه  را مرتبط با ماهي و ح22كودكان معناي عالمت شماره 
به علت وجود تصوير ماهي در اين نشانه است، در صورتي كه اين عالمت نشانگر 

  . كند ها نيز اين مورد صدق مي ي ديگر نشانهدرباره. باشد هاي واقعي مي كتاب
طراحي يك نماد بايد به شكلي باشد كه در عين سادگي به سهولت بتوان هويت 

هاي مختلف و  د و به راحتي با پيام آن ارتباط برقرار كرد و با فرهنگنماد را تشخيص دا
هاي موجود  ي نشانهدرباره. المللي پذيرفته شده مطابقت داشته باشداستانداردهاي بين

كه مربوط به  ،20المللي كودكان عالمت شماره  بينمجازيي  در رابط كاربر كتابخانه
كان به خوبي تصوير موجود در اين نشانه را مجالت فكاهي مصور است، بايد گفت كود

 كه تعدادي از 29 و 28 و 27هاي شماره  ي عالمتدادند و يا درباره تشخيص نمي
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ها را دادند و تمامي آنهاي موجود در هر عالمت را تشخيص نميكودكان تعداد ستاره
ي يا دربارهديدند كه به دليل طراحي نادرست اين عالمت و نشانه است و  پنج ستاره مي

 نيز كودكان رنگ بنفش يا ارغواني را آبي تيره تشخيص دادند 39عالمت و نشانه شماره 
اند، نتايج مشابهي   انجام داده2005اي كه هاتيچسون و بندرسون در سال  كه در مطالعه

نتايج پژوهش نشان داد عالئم و . اند را درباره دو مورد اخير يادشده گزارش كرده
 در عين سادگي به خوبي مفهوم خود را انتقال دادند و 26و 25، 23اره هاي شم نشانه
  . ها باشد تواند الگوي خوبي جهت طراحي ساير عالئم و نشانهمي

شود،  با توجه به درك كودكان از عالئم ناوبري تعبيه شده در سايت مشاهده مي
 بوده N9 و N8 و N7 و N6و N5بيشترين پاسخ درست كودكان به عالئم شماره 

هايي است كه حركت به سمت چپ و راست و  ها مربوط به فلش اين نشانه. است
رسد دليلي كه باعث درك  به نظر مي. دهندنمايي را نشان مي نمايي و كوچك بزرگ

هاي  ها شده اين است كه تعداد زيادي از اين عالئم در بازي بيشتر كودكان از اين نشانه
ده و متداول است و به همين دليل كودكان با معناي اي مختص كودكان تعبيه ش رايانه

باره مشكل كودكان ايراني  ي درنگ در اينموضوع شايسته. آنان آشنايي بيشتري دارند
در زبان انگليسي عالمت و نشانه        صفحه را به جلو . ها است در تعيين جهت فلش

با توجه به . هدد دهد، ولي در زبان فارسي صفحه را به عقب حركت مي حركت مي
اند و كودكان نيز ممكن  اي در ايران توليد نشده هاي رايانه كه بخش زيادي از بازي اين

اي  هاي رايانه ي معناي اين عالمت از طريق بازياست اولين يادگيري خود را درباره
   باشند، درك كودكان از اين عالمت به معناي حركت به جلو است كه در رابط آموخته
  .شود ارسي باعث درك نادرست كودكان از معناي اين عالمت ميكاربر ف

المللي كردن رابط بايد به در پژوهش خود تأكيد دارد كه در بين) 2006(بيالل 
دار از  حذف عناصر فرهنگي مانند زبان، مجموعه كاراكترها و نمادهاي فرهنگي معني

اي كه دراين باره  نده نكتهولي به نظر نگار. افزار توجه شودميان ديگر عناصر در نرم
هاي  هاي مربوط به فرهنگ ي نشانهنمايد اين است كه، زدودن همه قابل توجه مي
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شود كه  ها شود، باعث مي مختلف اگرچه ممكن باعث افزايش درك كودكان از نشانه
ها از دست بدهند و در صورت  كودكان جهان زبان مشترك را براي درك مفهوم نشانه

بهتر به نظر . هاي ديگر در درك مفهوم نمادها دچار مشكل شوند ا فرهنگرو شدن بروبه
ها  هاي توليد شده يا كتاب هاي مربوط به يك فرهنگ خاص كه با انيميشن رسد نشانه مي

ها آشنا هستند، ها نيز با مفهوم آن اند و كودكان ديگر فرهنگهاي ديگر شده وارد فرهنگ
 كه تصوير اسب شاخدار را نشان 6مانند نشانه شماره . هاي كودكان قرار گيرند در رابط

هاي خيالي  دهد و بسياري از كودكان به كمك اين نشانه توانستند به مفهوم شخصيت مي
توان عناصر مشترك را جهت يك مفهوم براي طراحي يك عالمت و نشانه مي. پي ببرند

ي ناصر نشانهآوري كرد و به كمك اين عهاي گوناگون جمع خاص از ميان فرهنگ
هاي درسي چنين استفاده از تصاوير موجود در كتابهم. مشتركي را طراحي كرد

  . تواند مفيد واقع شودكودكان براي رساندن مفهومي خاص مي
المللي  بينمجازيي  كاربر كتابخانه در پايان پيشنهادهاي زير براي اصالح رابط 

  :  شودرائه ميهاي آينده اكودكان و پيشنهادهايي براي پژوهش
هاي موجود در رابط كاربر فارسي  هاي نشانه هاي نامناسب برچسب  اصالح ترجمه-

 . هابراي افزايش درك كودكان از معناي نشانه

كاربر فارسي براي افزايش  هاي گرافيكي نامناسب موجود در رابط   اصالح نشانه-
 .ها درك كودكان از معناي نشانه

ي ابتدايي براي جز و متناسب با درك كودكان دورههايي مو اختصاص برچسب ‐ 
  . كاربر  رفته در رابطهاي به كار نشانه
 ضرورت انجام پژوهشي براي درك اين مسأله كه آيا كودكان مناطق گوناگون -

 . ها دارند يا نه هاي متفاوت نيز درك يكساني از نشانه ايران با فرهنگ

هايي سازگار با درك كودكان ايراني انجام   بايد پژوهشي در پيوند با طراحي نشانه-
 كودكان جايگزين مجازيتواند در رابط كاربر فارسي كتابخانه ها مي شود و اين نشانه

 .شود



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

68 

  فهرست منابع
.  زهير حياتي و هاجر ستودهيترجمه. هاي ديجيتالكتابخانه .)1380 (.آرمز، ويليام
 .كتابدار: تهران

الحظات اساسي در طراحي رابط كاربر م«. )1385( .احي فتاهللا  رحمت وساز، محمد زره
  .268-251، 66،  كتابي فصلنامه؛»هاي اطّالعاتياي و پايگاههاي رايانهنظام

  
Bilal, D. (2002). «Children design their interfaces for web search 

engines: A participatory approach». Proceedings of the Canadian 
Association for Information Science: 204-214. 

_______. (2000). «Children's use of the Yahooligans! Web search 
engine: I. Cognitive, physical and affective behaviors on fact-
based search tasks». Journal of the American Society for 
Information Science, 51(7), 646-665. 

_______. (2006). «Measuring the Usability of an International User 
Interface: Culture and Design Representations».  presented at the 
ASIS&T Annual Meeting, Human-Computer Interaction 
Symposium [on line] available at:  

      http://www.asis.org/SIG/SIGHCI/papers_posters06.html. 
[Accessed 18 August 2008].   

Bourges-Waldegg, P., Scrivener, S. A. R. (1998). «Meaning, the 
central issue in cross-cultural HCI design». Interacting with 
Computers, 9(3), 287-309. 

Brems, D.J., Whitten II, W. B. (1987). «Learning and Preference for 
Icon Based Interface».Proceedings Human Factors and 
Ergonomic Society Annual Meeting, 125-129. 

Busey, P., Doerr, T. (1993). «Kid’s Catalog: An Information 
Retrieval System for Children». Youth Services in Libraries, 
7(1), 77-84. 

Byrne, M. (1993). «Using icons to find documents: simplicity is 
critical». Proceedings of ACM INTERCHI '93, 446-453. 

Cooper, L. (2002a) «a case study of information seeking behavior in 
7- year old children». Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, 53(11), 904-922.  
_________. (2002b). «Methodology for a Project Examining 

Cognitive Categories for Library Information in Young Children». 



المللي كودكان بينمجازيي  هاي رابط كاربر كتابخانهويژگي   

 

69 

Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 53(14), 1223-1231. 

Druin , A.,et al (2001). «designing a digital library for young children 
: an intergenerational partnership». In proceedings of ACM/IEEE 
Joint conference on Digital Libraries (JCDL 2001), ACM press, 
398-405. 

________. (2005).«What children can teach us: Developing digital 
libraries for children with children». library Quarterly, 75(1), 20-
41. 

Egido, C., Patterson, J. (1988). «Pictures and Category Labels as 
Navigational Aids for Catalog Browsing». Proceedings of Human 
Factors in Computing, 127-132. 

Hourcade, J., et al. (2003). «Accuracy, Target Reentry and Fitts’ Law 
Performance of Preschool Children Using Mice». University of 
Maryland Technical Report, HCIL-2003-16. 

Hutchinson, H. , et al. (2005). «Interface Design for Children's 
Searching and Browsing». [online ].  available at: 
www.cs.umd.edu/hcil/pubs/tech-reports.shtml. [Accessed 18 
August 2008].      

Kacmar, C., Carey, J. (1991). «Assessing the Usability of Icons in 
User Interfaces». Behaviour and Information Technology, 10(6),  
443-457. 

Kragler, S., Nolley, C. (1996). «Student Choices: Book Selection 
Strategies of Fourth Graders». Reading Horizons, 36(4),  354-365 

Manuel , k. (2002). «teaching information Literacy to Generation Y». 
journal of library  administration, 30 (1-2),  195-217. 

Murrell, K. (1998) «Human Computer Interface Design in a Multi-
cultural Multi-lingual Environment» Proceeding of the 13th 
Annual MSc and PhD Conference in Computer Science, 
University of Stellenbosch, 50 – 54. 

Reuter, K., Druin, A. (2004). «Bringing Together Children and Books: 
An Initial Descriptive Study of Children’s Book Searching and 
Selection Behavior in a Digital Library». Proceedings of American 
Society for Information Science and Technology Conference, 
Providence, RI. 

Seidman, I. (1998). «Interviewing as qualitative research: A guide for 
researchers in education and the social sciences». New York: 
TeachersCollege Press 



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

70 

Solomon, p. (1993). «Children's information retrieval behavior: a case 
analysis of an OPAC». journal of American society for 
information science, 44, 245-264. 

Soloway, E. (1991). «How the Nintendo Generation Learns».  
communications of the ACM 9 (September): 23-28. 

Wendelin, K. H. , Zinck , R. A. (1983). «How students make Book 
choices».  Reading Horizons. 23, No.2: 84-88. 

 
 
 
 
 

  



 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و وم، ي د ، شمارهاولسال 
  
  

  »كتاب ماه كودك و نوجوان«و  »نامه پژوهش« استناد در وضعيت
  

   يفارس مسنن حسين                             عبدالحميد رضوي          
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  
  چكيده

 هاي و گفته نتايج  بايد،نقشي تأثيرگذار داشته باشد اينكه بتواند پژوهش براي هر

 هايپژوهش يپايهجهت و چه در جهت مخالف، بر هم صورته خود را چه ب
دانشگاهي، براي  نوپاي ادبيات كودك ايران نيز به عنوان يك علم. دكنپيشين بنا 

 ي است كه اصول علمي وهايي تحقيقي خود، نيازمند پژوهشي گسترهتوسعه

ذهني و فرهنگي و در عين  فرايندي استناد .شدها رعايت شده بامستندسازي در آن
ي ترين اجزاي همهمهم فهرست منابع مورد استناد نيز از. حال عملي اجتماعي است
استفاده از منابع، نوع   رفتار استنادي شامل چگونگي وآثار تحقيقي و تأليفي است

متوني كه به زباني خاص  ، تكرار كاربرد برخي منابع، گرايش بهويژهد تأكيد بر موار
ي توصيفي از وضعيت استناد در دو  حاضر، با ارائه ي مقاله.  است...منتشر شده و

  يه و ماهنام  و نوجوان  كودك  ادبيات يهپژوهشنام (صي ادبيات كودكي تخص مجلّه
 بررسي هاآن هايهها و مقال تناد را در نقدهاي اس شيوه  ) و نوجوان  كودك  ماه كتاب
نگارش  رعايت اصول ، با توجه به لزومهاي پژوهش نشان داديافته .ت اسكرده

  .اين دو نشريه، چندان مطلوب نيست در استنادوضعيت  علمي،
 . شناسي استنادرفتار استنادي، آسيب پژوهش، ،استناد كودك، ادبيات :ي كليديهاواژه

                                                            
  Abdolhamid.razavi@gmail.com فلسفه تعليم و تربيت استاديار* 

 farsihossein@hotmail.com .شناسي باليني كارشناس ارشد روان** 

  25/8/89: اريخ پذيرش مقالهت                     15/2/89 : ريافت مقالهتاريخ د  
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  مقدمه. 1
 موضوع مشخص  ي علمي و داراي اخير به عنوان يك رشته هاي يات كودك در دههادب

مركز مطالعات تأسيس .  معرفي كند  علمي و دانشگاهي هاي توانسته خود را به حوزه
ي كارشناسي  و به تبع آن تأسيس دوره1384 در پايان سال ادبيات كودك دانشگاه شيراز

در پيوند با همين   كوششي مطالعات ادبيات كودكي ارشد ادبيات كودك و انتشار مجله
اما . فراوان است هاي  هويت نوبنياد اين دانش، نيازمند انجام پژوهش. موضوع بوده است

مشكل امري . تواند در پي حل يك مسأله باشد نه حل يك مشكلگمان ميدانش بي
وش بررسي ، ذهني، مركب و مبهم، قابل ديدن از سوي عوام و بدون ر ، كلي سطحي

اما وقتي مشكل از سوي . رودرو ناگشودني به شمار ميشود و از هميندانسته مي
ژرف، متمايز، معين، عيني، بسيط،  ي فكري به موضوعي پژوهشگران يا يك حوزه

) 4: 1388رضوي،  (.گوييم مي 1»مسأله«مند و قابل حل تبديل شد، به آن روشن و روش
يك  شود، ويژگي  هشگران به يك دانش تبديل ميادبيات كودك به دست پژو وقتي 

بندي يك يا چند حل يك مسأله پژوهشگر به صورت براي. كندمسأله را پيدا مي
است و اين فرض بر آمده  3»فرض« فرضيه ذاتاً مستخرج از يك. زند دست مي2»فرضيه«

هاي  ژوهش بر پ نظريه نيز مبتني) 1327: 1383گال و همكاران،  (. است4»نظريه«از يك 
ادبيات كودك به عنوان دانش نوبنياد در ايران نيازمند انجام . انجام شده است 

» مستند بودن«شوند كه ها زماني قابل اطمينان ميهاي فراوان است و پژوهش پژوهش
  . ها باشدترين ويژگي آناصلي

ا، شعر، هي توليد آثار شفاهي، قصهدهنده      سير تحول تاريخي ادبيات كودك نشان
، آثار ابونصر فراهي، گاثاهاهاي  سروده. اي و تأليف كتاب كودكان استآثار ترجمه

، اثر تربيت اطفالي كتاب خان نصر، ترجمه ميرزا سيدآموزش بهداشتتأليف كتاب 

                                                            
1. Problem 
2. Hypothesis 
3. Assumption 
4. Theory 
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هاي اخير  ي آثار ژول ورن در دهه، ترجمه)خان اميرانتظام به سفارش حسنعلي(ژيوكس 
ي توجه به كودك از صد سالهتأليفي نشانگر قدمت بيش از يكاي و و ديگر آثار ترجمه

  .منظر ادبي است
هاي فراوان براي اثبات حقانيت علمي خود، نيازمند پژوهش علمي يهر رشته      اما 

نتايج خود را  بايد، اينكه بتواند نقشي تأثيرگذار داشته باشد يك پژوهش نيز براي. است
. كند پيشين بنا هايي پژوهشپايهجهت مخالف، بر جهت و چه در صورتي همه چه ب

 .شود، توسعه به دانش نياز دارد و دانش از تحقيق حاصل ميبه سخن ديگر
هاي   استنادها يكي از عناصر شاخص نگارش)2: 1379، دياني نقل از به ؛1371ي،اسد(

  كشفبراي . در توليد و نشر اطّالعات دارندآشكاريو نقش روند به شمار ميعلمي 

دانش از توان دانش جديد، استفاده از دانش قديمي ضرورت دارد و در صورتي مي
دياني، ( .مند و در دسترس باشد كه نظامبهره گرفتكشف دانش جديد  قديمي براي

 به سرعت قابل به همين دليلمدارك اطّالعاتي محدود بود و   در گذشته)24: 1379
 در همان دوران نيز استناد البته. گاري داشتساز  چون با دانش آن زمان؛دسترسي بود

ها را مباني نظري چنين امري ن كه بتوان آنبوده ولي ضوابطي مدو اي مرسوم به گونه
گيري از انبوه اطّالعات  امروزه براي بهره )11: 1362حري، ( .است نداشته، تلقي كرد
 ادبيات كودك. ضروري استها اسناد آن وجو وجستهاي   با شيوهآشناييتوليدي، 

ي تحقيقي خود،  ي گستره ايران نيز به عنوان يك علم نوپاي دانشگاهي، براي توسعه
. باشد ها رعايت شدههايي است كه اصول علمي و مستندسازي در آن نيازمند پژوهش

 : آمده استمركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازگاه در وب
منوط به رشد    در قلمروي ادبيات كودكجا كه رشد كيفي آثار منتشر شدهاز آن
جا كه رشد است و نيز از آن) چه نزد خود آفريننده اثر و چه نزد منتقد اثر(كيفي نقد 

مند هاي روش توليد نظريه نيز بدون تكيه بر پژوهش بر مبناي نظريه، شدني است و نقد
ن حال كه در هما مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازرسد،  به انجام نمي

ي ادبيات كودك و نيز با كمك به انجام  هاي بنيادين در حيطهكوشد با انجام پژوهش مي
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 پژوهش و به تبع آن به نظريه و نقد ادبيات كودك موضوعها به گونه پژوهشاين
.  دانشگاهي شدن اين ادبيات نيز هستموضوعگسترش و ژرفا بخشد، در پي تحقق 

مند شدن پژوهش در قلمرو ق روشقّنين رويدادي تح چدونر مركز آن است كه بتصو
  )ي مركزگاه مركز مطالعات، ص دربارهوب (.ممكن استمورد بحث نا

ادبيات كودك ايران هم اكنون در      به باور برخي پژوهشگران، همچون خسرونژاد، 
د ده ر انتزاعي تمايل نشان مي به تفكّ، روهمين از ؛خويش است  نوجواني رشديمرحله

 ياد شده پژوهشگر. ترين اهداف خود قرار داده استمهم و پرداختن به نظريه را از
كودك موكول به رشد نقد و رشد نقد مبتني بر  رشد ادبيات«چنين بر آن است كه  هم

مند به سامان هاي روش اتكا بر پژوهش نيز بي  اما نظريه»توليد نظريه در اين قلمرو است
 نخستين گام در ي حاضرنويسندگان مقاله  باوربه )10-3 :1389خسرونژاد،  (.رسد نمي

توليد و منتشرشده در  هاي علمي مندي، رعايت قواعد استناد در نوشتهرسيدن به روش
  .قلمرو ادبيات كودك است

  

 چيست؟ استناد. 2

 1،نيكوليسن( .فرايندي ذهني و فرهنگي و در عين حال عملي اجتماعي است استناد
ترين اجزاي  فهرست منابع مورد استناد نيز از مهم) 7: 1385حري  زا به نقل؛ 2003
استناد در ) 7: 1385از حري  به نقل ؛2001ريز، (. تأليفي است ي آثار تحقيقي و همه

استناد به عنوان پناه به كسي دادن،  ديگر  در جاياست وتكيه كردن لغت به معناي 
ردن، آيه يا سخني را مورد سند قرار چيزي ك دادن، تكيه به  چيزي را مورد سند قرار

واژهذيل : 1371معين،( .است ك جستن، تعريف شدهدادن و بدان تمس(  
  

  استناد ي تاريخچه. 1- 2
ي علم همواره از   زيرا توسعه؛ي علم نيست ارتباط با تاريخچهاستناد بي ي تاريخچه

ت كه هيچ كس  بوده است و بديهي اسمكنهاي علمي و مبتني بر شواهد م طريق تحليل
                                                            
1. Nicolaisen 
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ي ديگران مبادرت به توليد دانش  مستقل و بي نياز از دانش توليد شده تواند به طور نمي
 ،حري (.گيري از آثار، هم عمر تأليف استتوان گفت كه بهره مي بنابراين. جديدي كند

1385 :9(  
 

 اسنادي چيست؟ رفتار. 2- 2

در ) 14: 1385 ،از حري قلبه ن؛ 11989،گارفيلد( .معاني بسيار دارد رفتار اسنادي
 به كند كه اصطالحاً بروز مي رفتارهايي ها، معموالً استفاده از منابع براي نگارش مقاله

استفاده از منابع، نوع تأكيد بر  گردد و شامل چگونگي ها رفتار استنادي اطالق ميآن
شر شده متوني كه به زباني خاص منت موارد خاص، تكرار كاربرد برخي منابع، گرايش به

  )14: 1385 ،حري( .و مواردي از اين نوع است
  
 اسنادي چيست؟ تحليل. 3- 2

ي هر  ي اسناد مورد استفاده  از طريق مطالعه،تحليل اسنادي مشهور است روشي كه به
 آثار علمي به ديگرچگونگي ربط موضوعي، زباني و وجوه ديگر آن با  ي علمي و نوشته

ها هاي آن  ميان دانشمندان از طريق آثار و نوشتهپيوندها و روابط نوع و ميزان اين
  )9: 1376حري، ( .پردازد مي
  
 كنيم ؟ استناد مي چرا. 4- 2

حضور در مجموع مĤخذ (هاي بعدي  ها و نوشته ك مقاله بر مبناي تأثير در مقالهارزش ي
 اردعقيده د 2رساني، سانديسون علوم كتابداري و اطّالع ي در حوزه .شود تعيين مي) هاآن

ي ميان مدركي  خواهد رابطه ي تصميم نويسنده است كه مي دهندهكه استناد كردن نشان
  به ديگران)9: 1385حري،  (.اي ديگر نشان دهد كه در دست تهيه دارد با نوشته را

 را كار ديگرانكنيم، مقايسه كنيم، با كار ديگران ييد أت را كار خودكنيم تا   مياستناد
                                                            
1. Garfield 
2. Sandison 
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از كار  دهيم و يا شرح را كار ديگران دهيم، ادامهرا ار ديگران ك كنيم، اريذگارزش
ها شده در آن  چاپيها دهي به نشريات و مقالهامروزه براي ارزش.  كنيمديگران انتقاد

هاي متعارف به سنجي در مؤسسات معتبر جهاني با استفاده از روش متخصصان علم
كي ي 1ضريب تأثير. پردازند پ شده ميي چاگيري تأثير يك مجلّه و يا يك مقاله اندازه

 يهر مجلّه. دهي به ارجاعات مستندات علمي است  در ارزشعاملي ها و از اين روش
 با توجه به ميزان ارجاعات به ،كند هاي جديد پژوهشي را منتشر مي علمي كه يافته

 ضريب تأثيري خواهد داشت كه اين ضريب تأثير ،مقطع زماني  در يك آنيها مقاله
 ، ديگرسخنبه  .است آن در توليد علم ت مجلّه و ميزان تأثيرگذاري مقاله اهميشانگرن

 ي پايهبر. شودهاي بعدي تعيين مي  تأثير آن در نوشتهيمبنا  بريارزش يك اثر علم
بيشتر ارجاع ، ثرتر هستندؤ خود مي كه در حوزههاييهمقالبه  گرفتههاي صورتپژوهش
رو،  از همين. علمي دارندي معرفتي آن حوزهيشتري در بدنه و تأثير بيشودداده مي

كند خوانندگان  اي منتشر مي ، مقاله برجستهكند كه هرگاه دانشمند ايجاب مي سنت علمي
بر اين است كه اين  تصور. ارجاع دهدپيشين مرتبط با كار خود  هايهخود را به مقال
يا وسايلي كه به  هاكه مفاهيم، روشني است اي آن دسته از محقق دهندهارجاعات نشان

هايي،  ارجاع چنين. آوردن مقاله بوده است  بخش ايشان در پديداند، الهام كار برده
در اختيار  شناختي الزم را هاي پيشين يك فعاليت را نشان داده و اطّالعات كتاب رويداد
دست  به بيشتريي خاصي از موضوع، اطّالعات  ي جنبه اي كه مايل است درباره خواننده

 به گوناگون در آثار )136: 1996 ،گارفيلد به نقل از؛ 1970گارفيلد،( .دهد مي آورد، قرار
 استناد بيش از هر چيز پايبندي اخالقي به اصول تحقيق و تأليف ده كهشاين نكته اشاره 

 برشمردهبراي استناد كردن  ، پانزده دليل1996 گارفيلد به نقل از 1977 گارفيلد .است

 از كه عبارتند ؛ )احترام به همكاران(  آثارهبخشيدن ب  اعتبار؛كسوتان پيش احترام به:
 اصالح ؛فرد خود  اصالح اثر؛هاي تكميلي خواندني ي  تهيه؛ ابزار و غيره،شناسايي روش

ي تحقيق براي خلق آثاري   ايجاد انگيزه؛ثبات مستدل ادعاها؛ اقبلي  نقد آثار؛ديگران آثار

                                                            
1. Impact factor 
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سازي  هدايت خواننده به آثاري كه توزيع و نمايه؛آمد ه وجود خواهندكه در آينده ب
؛ ها ها و واقعيت اصالت دادن به داده؛ استناد نشده است هاها ضعيف بوده و به آن آن

 ؛شده است ها مطرح در آن نخستين بارشناساندن انتشاراتي كه ايده يا مفهومي براي
؛ است ها توصيف شدها مفاهيمي در آنشناساندن انتشاراتي اصلي كه اصطالحات ي

در واقع، .  ادعاي ديگرانيبارهبحث و مناقشه در و يا عقايد ديگران انكار و تكذيب آثار
 به ايجاد اند انجام دادهچه ديگران  آنبه تأكيد و توجهاي نو بدون  ادعاي طرح انديشه

داليل  )8: 1376: حري( .نداردچنداني  انجامد و ارزش علمي موزون مي نا اي واره اندام
از  ديگران افزوده شده و فهرست حاصل از سويبندي استنادها،  ديگري نيز به اين دسته

ي  البته نقطه. است تشريح شده »فرايند استناد« عنوان زيربلزكرونين در اثري سوي 
نشريات به عنوان  يباره دربراي نمونه. مقابل استناد كردن، مورد استناد واقع شدن است

 ه ب»تأثير ضريب«از  ،زند ن پيوند مياي تالقي فكري كه پژوهشگر را به مخاطب نقطه
  )87: 2004اسميت، ( .شود عنوان يك شاخص استفاده مي

ده است اما چون استناد امري ذهني و ش مطرح هايينيز پرسشاستناد   زمانيبارهدر    
 .ندارد ن استناد وجود قاطعي مبني بر زماكارراهگفت كه  توان فرهنگي است، مي

 دين فكري اداي ،چيز در استناد اهميت دارد از هر چه بيشآن) 127: 1996گارفيلد، (
 و رودبه شمار مي 1يا سرقت علميسرقت ادبي  ادا نكردن اين دين، به نوعي. است

  .است انجام نادرست آن كوتاهي در انجام اين دين
  : اند ه عريف كردسرقت علمي را به يكي از سه روش زير ت     

يعني (هاي نقل قول  استفاده از بيش از چهار واژه از يك منبع بدون به كارگيري نشانه. 1
 ؛)""عاليم 

گرفتن  ؛ي آن به عنوان كار خودها و زباني ديگر و ارائه گيري مطالب، ايده به كار. 2
ع، با القاي عقيده، پيشنهاد يا حتي عبارتي خاص از فردي ديگر بدون پذيرش و ذكر منب

                                                            
1. Plagiarism 
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: 1388ميردهقان،  (. اصلي از آن نگارنده استي اين پندار باطل به خواننده كه عقيده
10( 

 ازبايد گيرد، بهره مياستناد   و در متن خود ازباور داردكسي كه به مستندسازي 
  كههاييهتوان به مقال  با سرقت ادبي ميپيونددر . هاي درست آن هم آگاه باشد روش

كرد   مراجعه،اند ي اخالق اطّالعات به چاپ رسانده نه و ديگران در مجلّهمارسل الفو
براي بررسي سطح يكي از معيارهاي مهم ) 1996 ،از گارفيلد به نقل؛ 1994 1،هاپتمان(

 ميزان روزآمدي منابع است كه در ادبيات كودك نيز به عنوان يك ،و نقدهاها هكيفي مقال
له در علوم أالبته اين مس. شود ه خوبي احساس ميعلم نوپا، لزوم روزآمدي منابع ب

مقايسه  در اي  علوم رايانهمانندعلومي براي  دارد؛ براي نمونه،، جايگاه متفاوتي گوناگون
 آگاهيميزان ي دهندهنشانهايي مانند تاريخ و يا علوم اجتماعي، روزآمدي  با رشته

  .استمؤلف از دانش روز 
  

  ؟يستچ )1(شناسي اسناديآسيب. 5- 2
حركت  ها و ها يا دانشگاه  سازمانشده از سوي ارائههاي اسنادي سبكتنوع با وجود 

در  هاييكاستيمند، هنوز هاي نظام روشسوي سبك استناد از يك رفتار اكتسابي به 
به  موارد، براي نمونه در برخي. شودديده مين امنتقد  وگران هاي استناد پژوهششيوه
گارفيلد، ( .شودداده مي، استناد ي صفحهون ذكر دقيق شمارهها بدها و مقالهكتاب
 كه رودبه كار ميهاي بسياري براي اين پديده  نام )1996گارفيلد  به نقل از؛ 1985

 از ...شناختي، استناد ناقص و ناصحيح، خطاي كتاب ارجاعات ناصحيح، استناد بد، استناد
 رايج در هاي كاستياي از  به پارهود  هاي خ گران در پژوهش برخي پژوهش. اند آن جمله

هاي نامربوط و   استنادفراواني ازتعداد   آوردن:ندا هاي استناد آثار اشاره كرده نظام
تأليف مقاله، دعوي تأثيرگذار و بنيادي در  منابعتكراري، حذف يا از قلم انداختن 

 ،از حري به نقل؛ 2001 نپدرسو(مشاهده،  دهي يكنادرست پيشگام بودن در گزارش

                                                            
1. Haumptman 
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 در شهمكاران عزيزي و) 12: 1385 از حري،  به نقل؛2001 1ريز(و ) 20: 1385
ايران  پژوهشي در  علميهاي  مجلّهيها مقاله ت ذكر منابع درپژوهشي به بررسي كيفي

ديده  اتي درصد منابع مورد بررسي، اشتباه76اند كه در  پرداخته و به اين نتيجه رسيده
   )20: 1385 به نقل از حري ؛1380ران، عزيزي و همكا(. شودمي

 :كند  تقسيم مي  به دو دستهبه طور كلياسنادي را  خطاهاي حري      
 مانند ذكر نكردن منبع به قصد سرقت ادبي، ذكر نكردن منبع ؛محتوايي خطاهاي.  الف

اي به آن صورت گرفته باشد، استناد  منبع اصلي بدون اينكه مراجعه  و استناد بهميانجي
 اشراف به موضع مورد نداشتنها و استنادات يك سند،  ق، جعل دادهكذب به افراد موثّ

به منبعي كه  سند، استناد ها و اطّالعات يك پنهان كردن داده استناد، ناديده گرفتن و
 ... .وجود خارجي ندارد و

 اطّالعات خطاهايي كه خواسته يا ناخواسته در دسته از مانند آن ،خطاهاي صوري .ب 
  گونهاين. دهند ها رخ مي شناختي سند يا در متن يا در فهرست مĤخذ و پانويس كتاب

، شودمي  استفاده  پديدآورندهاز سويي استنادي كه  خطاها بر اساس نوع و قواعد شيوه
ها يا مĤخذ، خطاهاي   مانند خطاهاي سجاوندي در پانويس؛ممكن است متفاوت باشد

 و خطاهاي مربوط به استناد در متن كه  فهرستمربوط به ترتيب حضور منابع در

ا خطاي صوري رايج در ام. ي مؤلف است و غيره مربوط به نظام استنادي مورد استفاده
  )22 : 1385حري،  (.تاسي سند  يا شماره جايگاه عبارت ها مربوط به ي اين نظام همه

  
 پژوهش هدف. 3

 ادبيات كودك به عنوان  دانشا بودنشناسي استناد و نوپ آسيبيبارهدر چهبر اساس آن
 حاضر بررسي وضعيت صوري پژوهشدانشگاهي ارائه شد، هدف از  ي يك رشته

 صي ادبيات كودك و نوجوان ايراني تخص دو مجلّه در) تحليل اسنادي(استناد 

                                                            
1. Reyes 
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ي ادبيات كودك و  پژوهشنامه ي فصلنامهو   )2(كتاب ماه كودك و نوجواني ماهنامه(
  . تاس) )3(نوجوان

  
   پژوهشروش. 4

كتاب ماه ي ها   )تأليفي و ترجمه( و نقد) ترجمه تأليفي و(ها هدر اين تحقيق، تمام مقال
 ي پژوهشنامهو ) 96 تا 1هاي  شماره( انتشار  از سال اول تا هشتمكودك و نوجوان

 بررسي و) 36 تا 1هاي  شماره( انتشار ل تا نهم از سال اوادبيات كودك و نوجوان
 هاه فراواني مقال:اند از عبارتاين اطّالعات .  خالصه شده استهاات حاصل از آناطّالع
 ارجاعات  فراوانيشود؛ ديده مي ها استنادهايي كه در آن ها و نقد  فراواني مقاله؛ها و نقد

هايي كه   فراواني نوشته؛)ي منابع تكراري بدون محاسبه( دارارجاعات تاريخ  تعداد؛هاآن
 فراواني متوني ؛ست اMLA1 APA2 هاي شيكاگو، روش ها بر اساس آنمنابع فهرست

اين  هايي كه التين نوشتها به كار رفته است و آنين در آنكه كلمات خاص الت
 ي زير ها بدون ارائهكلمات را دارند و فراواني متوني كه كلمات غير فارسي در آن

هاي آماري توصيفي  ها نيز از روش براي تحليل كمي داده. به كار رفته استنوشت، 
 .شداستفاده ) ي ميانگينصدگيري و محاسبه  فراواني، در(
   

 هاي پژوهش يافته .5

به كتاب ماه،  تأليفي هايه توصيف كلي از فراواني تعداد كل مقال1يشماره در جدول
رعايت اصول ارجاع و . شود  ميشاهدهميزان استنادات موجود در هر كدام م همراه

ه آمد براي كلمات التين نيز از جمله اطّالعاتي است كه در اين جدول فراهم زيرنويس
 ، به صورت ساليانه محاسبه شده وشود كه در اين بخش مالحظه مي هايي ميانگين. است

 ،خاص وجود داشته باشد در يك سال ممكن است كههايي همقال به تعداد نقدها و

                                                            
1. Modern Language Association 
2. American Psychology Association 
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 به عنوان يك كتاب ماه كودك و نوجواني   مجلّهانتشارهاي در سال. ارتباطي ندارد
  كههاييهمقال درصد بودن بر كمافزون  كودك،  ادبياتيزمينه صي دري تخص مجلّه

 تأليفي يهامقاله در موجود ارجاعات تعداد و )هاه كل مقالصد از   در61( اند استناد داشته
.  صحيح ارجاع نيز هستيم سبك نقصانشاهد) ارجاع 6/9 ميانگين هر مقاله به طور(

. متغير بوده استشده در هشت سال مورد بررسي نيز  روند تغييرات در ارجاعات داده 
ترين وضعيت و مناسب ) درصد51با  (1381ترين وضعيت در ارجاع در سال نامناسب
  . شود مشاهده مي)  درصد100( با 1377در سال 

 سال، سبك صحيح در يك  چاپ شدهيها درصد از مقاله50بهترين حالت، فقط در     

 31ميانگين به طور(بود قاله  م2 تنها ژه ويدر اين مورد  و اند ارجاع را رعايت كرده
اين تأليفات،  ميان در .  بودند  اصول استناد را رعايت كردهكه) ها مقاله از كلدرصد 

دارند، در   را)  اسامي نويسندگانمثالً( نوشت كلمات خاص  كه التينيهايتعداد مقاله
 ميانگين  طوره ب( شوند را شامل مي يك سالي ها از مقالهدرصد  72 بهترين حالت، تنها

دهد كه از ميان  نتايج نيز نشان مي).  استنادات صورت گرفتهيميان همهاز درصد  24
نوشت  چاپ رسيده و داراي اين نوع التين سال مورد بررسي به 8اي كه در   مقاله114
   بوده77و كمترين مربوط به سال )  مورد37 (82اند، بيشترين تعداد مربوط به سال بوده
از سوي . اي با اين ويژگي يافت نشد  مقاله78الي است كه در سال اين در ح. است
ها بدون ي آن  و بقيهدهدار بو تاريخ هااز آن درصد 75/33 طور ميانگين، تنهاه  بديگر

تغييرات در اين باره نيز روند خاصي را دنبال نكرده . اند اشاره به تاريخ، استناد كرده
-شود و در سال دار ديده نمي اي با ارجاع تاريخ الهگونه مق هيچ78اگر چه در سال . است

 به 84 و 82، 81، 80، 83، 77، 79هاي در سال. است هاي بعد نيز روند طبيعي نبوده 
  . دار هستيمترتيب شاهد كمترين تا بيشترين ارجاع تاريخ

 كه معادل فارسي هستندكلماتي  منظور از كلمات غير فارسي، 1شمارهدر جدول      
 ها در متن ذكرنوشت آن ها استفاده شده و نه التينهاي فارسي آن معادل  د اما نه ازدارن
 نيز به  باره در اين....؛ كلماتي مانند اگزيستانسياليزم، اومانيسم، فاكشناليسم و )است شده
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با توجه به اين . اند  را رعايت كردهوضوعاين م،  هااز مقاله درصد 21 طور ميانگين، تنها
با توجه . بايد بدترين وضعيت در پيوند با استناد را مربوط به همين موضوع دانستآمار 

توان هاي مورد مطالعه هستند، ميهايي كه داراي اين ويژگي در سالبه درصد مقاله
در ) نويسينويسي و التينفارسي(ها نويسي واژه معادل84 تا 77گفت كه از سال 

 و 77 درصد و در سال 3 تنها 84اي كه مثالً در سال ونهشود، به گ ها كمتر ديده مي مقاله
 موارد شاهد رشد ي همه اگر چه در. ها اين ويژگي را دارند بيش از نيمي از مقاله78

  .مورد ترديد استها چنان سطح كيفي آنهماما  ، هستيمها كمي مقالهروزافزون
 شدهبود، اشاره   ررسي شده ب1 نيز به همان مواردي كه در جدول2ي شماره در جدول   

ي هامقاله  نيز درصدكودك و نوجوان كتاب ماهشده در ي چاپ ها  نقددر. است
ترين وضعيت را در سال  آيد و نامطلوب پايين مي)نقدها از كل درصد  31(رد داناستا
بينيم؛ به سخن مي)  درصد39 (82ترين وضعيت را در سال  و مطلوب)  درصد10 (77

 درصد از نقدها 21متوسط  و به طور ارجاع  75/1 داراي طور ميانگين به ديگر، هر نقد
و )  درصد33 (82بهترين وضعيت را در سال . اند را رعايت كردهاستناد صحيح ي  شيوه

 درصد مشاهده 11 را با 80و سال ) با صفر درصد (79تر را در سال  وضعيت نامطلوب

 نيز نوشت كلمات خاص خود را التين و ددارن كلمات التين كه نقدهايي در .كنيم مي
 از كلدرصد  13.25 به طور ميانگين؛ شود ده نميدي  نيز وضعيت مناسبي،اند  كردهذكر
در . اند ارائه كرده نيز  نوشت كلمات راالتين و شتهدا  كلمات التين شدهي چاپ ها نقد
ژگي ياد شده را ها وي درصد مقاله67 درصد و حداكثر 37هاي مورد بررسي حداقل سال
كه در سال شود، در حالي مربوط مي)  درصد67 (1381بهترين وضعيت به سال . دارند

  . اند ها اين ويژگي را رعايت كرده درصد مقاله20 تنها 77
 توجه  و نويسندگانشودديده مي وضعيت همين تقريباًفارسي  كلمات غيري بارهدر    

هاي فارسي كلمات و  معادل  اين نقدهابيشتر كه اي گونه هب. چنداني به رعايت آن ندارند
 16در بهترين وضعيت، تنها . )نقدها صداز كل در25/88(را ندارند ها آن نوشت التينيا 

سال (اند  نوشت را رعايت كرده هاي فارسي كلمات و يا التين ها معادلدرصد از مقاله
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 )83سال  (.اند  كرده درصد اين اصل را رعايت6ترين وضعيت  و در نامطلوب) 79
  رعايتاستناد ودر رعايت  ضعف گرننشا يكلبه طور اطّالعات موجود در اين جدول

  .است به چاپ رسيده كودك كتاب ماه است كه در هايي نقد اصول نگارش علمي
كتاب ماه   شده در ترجمهيها مقالهآمده مربوط به 3در جدول شماره  اطّالعاتي كه    

 57 طور متوسطه بها  در اين سال.  است1384 تا 1377هاي  سال در كودك و نوجوان
اند و در سال  كردهذكر خود را اصلي  ي  ترجمه شده، منبع مقالهيهامقاله از كل درصد

مانده  سال باقي7در بين . شوداي ديده نمي  ترجمه شدهي  مقاله در اين نشريه هيچ77
 در اين ميان 80و سال )  درصد100(است    بهترين وضعيت را داشته79سال 

 منبع ي رعايت اصول استناد در ارائه) درصد57 (.است  ترين وضعيت را داشته نامطلوب
خاص  ها كلمات التين مقالهدرصد 97و ) ها از مقاله درصد 57/10( ي اصلي مقاله

داشتن . اندبوده درصد 70،اند كرده را ذكر كلمات اين نوشت التين هايي كه  و آناند شتهدا
ها از مواردي بوده كه در طول هشت سال نوشت آن كلمات التين خاص و رعايت التين

  .داشته است) 82به جز در سال (انتشار اين نشريه رشد صعودي 
ها را ها و مقاله استفاده در نقد منابع مورد روزآمدي ، ميزان5 و 4هاي شماره ولجد     

دست ه  انبوه متوني بميانشده، از آوري جمع اطّالعات كه گفتبايد . دهند نشان مي
تواند منبع ، اطّالعات نميبنابراين. تاريخ نداردها آن ارجاعات از بسياري آمده كه

ي  هاي تأليف شده ها و نقدمقاله  ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده دريبارهمعتبري در
ها ذكر آن كه تاريخ هستند  منابعيدر هر حال تنها مرجع بررسي،. ادبيات كودك باشد

 نوع منبع ارجاعي و ميزان ها لو اين جدذكر شده درهاي  ديگر داده .است شده
بندي اين منابع شامل منابع كتابي و غير دسته.  استآمدهتفكيك  ها بهروزآمدي آن

) كتابها و هر گونه منابع اطّالعاتي غير از  ها، مصاحبه ها، سخنرانيمقاله شامل(كتابي 
متغيري  وضعيت ،گوناگونهاي منابع در سال كل  روزآمديكه شود مالحظه مي. است
در  بررسي ن موردوي زماني منابع مورد استناد از مت اما به صورت ميانگين فاصله. دارد
ي نقدها بهترين درباره. آمد دسته ب سال 7/9  تأليفييهامقاله در و سال 13/8 نقدها
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باره  در اين )84سال ( بود اما در عين حال به جز سال پاياني 83 وضعيت مربوط به سال
هاي تأليفي نيز تقريباً شاهد رشد صعودي، در پيوند با مقاله. ايم شاهد رشد صعودي بوده

ترين  نامطلوب77ترين وضعيت و سال  مطلوب82سال . البته با نظم كمتري هستيم
كتاب و  (زان روزآمدي منابع به تفكيك، ميها لوجد در همين.  است وضعيت را داشته

 شدهمنبعي استناد به به اين نكته اشاره كرد كه اگر  البته بايد. شود مي  مشاهده)كتاب غير
ي زماني زيادي از متن  حال فاصله و در عينداشته محتوايي و غناي بااليي  بود، اهميت

   .دش گرفته نمي ي ميانگين روزآمدي، در نظر اصلي داشت، در محاسبه
 ي فصلنامهچاپ شده در  تأليفي يها اطّالعات مربوط به مقاله6شماره  در جدول     

آوري شده جمع 1385 تا 1377هاي   بين سالي ادبيات كودك و نوجوان پژوهشنامه
ها استناد و از كل مقاله درصد 68 ميانگينطور به   اين مجلّهانتشارهاي در سال. است

رعايت اصول  يباره در.ه استارجاع داشت درصد 51/11به طور متوسط هر مقاله 
هاي كه  درصد مقاله49 از بين هستيم  شاهدرا  ينامناسبتقريباً  صحيح استناد وضعيت

 از بين اين  وداراي تاريخ هستنددرصدشان  66/37ارجاعات انجام شده ها در آن
ها به ز آنا درصد 55  كه تنهادارند كلمات التين خاص درصد 63/11ها  مقاله
از كل درصد  5/8). ها از كل مقالهدرصد  11/34(اند  كلمات اشاره كرده نوشت اين التين
نوشت استفاده  ها نه از التينو در آن التين بوده اند كه استفاده كرده ها، از كلماتيمقاله

توان نتيجه گرفت كه اين چنين ميهم. است رفته ها به كارشده و نه معادل فارسي آن
هاي مورد اشاره را با روند ناموزوني طي كرده است؛    سال انتشار ويژگي9فصلنامه در 

 MLAو APAنويسي هاي رعايت اصول استاندارد مقاله صد  توان به در براي نمونه مي

هاي است كه بين صد مقاله  در اين مورد تغيير ناموزون مربوط به در.شيكاگو اشاره كرد 
دار افزون بر اين كاهش ارجاعات تاريخ. اند ول را رعايت نكرده اين اص83 تا80هايسال

  .كند  جلب توجه مي82در سال 
 ي هاي به چاپ رسيده در فصلنامه  شاهد اطّالعات توصيفي نقد7ي شماره در جدول     

 سال انتشار 9 در نقدها از كلدرصد  50.هستيمي ادبيات كودك و نوجوان  پژوهشنامه
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مورد  95/7  به طور متوسط، هر كدامشدهنقدهاي چاپ  و اند اشته استناد داين نشريه
 درصد 5/37ميان  از اين. تر است ها تأليفي، پايينمقاله اند كه در مقايسه با ارجاع داشته

هايي  و نكته قابل توجه در اين باره روند نزولي در مقالهاز كل منابع داراي تاريخ بوده
 در .دار كمتري دارنداند و ارجاعات تاريخ  رسيده به چاپ85 تا 81است كه از سال 

 و APA ،MLA  اصول ارجاعي، نقدها از درصد 7 تنها ميان تمام ارجاعات انجام شده
اين  ز درصد ا47/88. اند رعايت كرده به عنوان خط مشي اصلي استناد علمي را شيكاگو

نوشت اين كلمات  تينال هااز آندرصد  51  دراند كه نقدها، كلمات التين خاص داشته
  .شده استذكر 

 ي شده در فصلنامه ترجمهيها، اطّالعات مربوط به مقاله8ي  شماره در جدول    
 58ها، اين مقاله از بين كل.  ارائه شده استنوجوان ادبيات كودك و ي پژوهشنامه

 32اند،  ذكر كرده منبع خود را ي كهيهااند و از بين مقاله منابع خود را ذكر كردهدرصد، 
 ها، كلماتاز مقاله درصد 11/63در . اند رعايت كرده ها اصول استناد راآن ازدرصد 

نوشت اين كلمات را ذكر  ها التيناز آندرصد  55/51 كه شودديده ميالتين خاص 
ي معادل  ها، كلمات غير فارسي بدون ارائهاز كل مقالهدرصد  5/8 و فقط دراند  كرده

  .شده استها ذكر نوشت آن ينها يا التفارسي آن
روزآمدي منابع  ميزان يبارهشود، اطّالعاتي در  مالحظه مي10 و 9چه در جدول آن    

 ي ادبيات كودك و نوجوان پژوهشنامه ي ها و نقدهاي فصلنامهمورد استفاده در مقاله

تاريخ بسياري از استنادات  ت اينكهعلّ گفته شد، به كتاب ماه يبارهه درك چنان.است
  فقط در حد يك تخمين،شود مي ، آنچه به عنوان ميانگين روزآمدي مطرحندارند

استناد در نقدهاي  منابع مورد. است به دست آمدهدار از منابع تاريخ سطحي است كه
اين فاصله . ي زماني دارد صلي فاصلها سال از متن 47/8 به طور متوسطنامه  پژوهش

  .تسال اس 47/7 ها  مقالهيبارهدر
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  بررسيبحث و  .6
سابقه در با  از جمله نشريات نسبتاًي ادبيات كودك و نوجوان نامه پژوهش كتاب ماه و

شده  ها و نقدهاي چاپبررسي سير توليدي و كيفي مقاله. ادبيات كودك است ي زمينه
 داشته ها در بهبود سطح كمي و كيفيت آنگيري چشمتواند تأثير   ميو مجلّه دينآدر

مورد بررسي، از  ي نشريه ها، در هر دو و نقد هاي مقاله توليد ساالنه ز نظر ميزانا. دباش
  يك ماهنامهكتاب ماهكه به اين ا با توجهام. شودديده مينظر كلي، سير رو به رشدي را 

ي مقاله يا نقد   يك فصلنامه است در مورد ميزان توليد ساالنهنامه هشپژو است و
  .عمل آورده ببايست دقت الزم را  مي

ي مربوط به ادبيات هنشري دوحاضر، بررسي وضعيت استناد در  هدف از تحقيق      
ي  مقاله 6/20به طور ميانگين سال  ، دركودك و نوجوان كتاب ماه؛ است بودهكودك 
 يبارهرسانده و اين تعداد در را به چاپ ي ترجمه شده  مقاله16 ونقد  62/97تأليفي 
به سخن  .است ي ترجمه شده  مقاله4/6و   نقد3/15ي تأليفي،  الهمق 8/8 نامه پژوهش

كتاب ماه و ي هر سه فعاليت تأليفي و نقد و ترجمه توان گفت درباره ديگر مي
هاي  البتّه بايد توجه داشت كه مقايسه. اند  به لحاظ كمي متفاوت عمل كردهنامه پژوهش

ر صورت گيرد كه هدف اين مقاله هاي ديگ تواند در بررسي كيفي آثار چاپ شده مي
 مقاله به چاپ رسانده و 7/1ي خود به طور متوسط  هر شماره  دركتاب ماه. نبوده است

به  هر شماره  دركتاب ماهدر حالي كه  . است مقاله2/2 نامه پژوهش يبارهاين تعداد در
  ي يانهعملكرد ماه.  استنقد به چاپ رسانيده 8/3 نامه پژوهش نقد و 1/8طور متوسط 

هر   دركتاب ماهاي نيز قابل توجه است؛  هاي ترجمهاين دو نشريه در چاپ مقاله
 6/1  در هر ماهنامه پژوهش  اما اي،ي ترجمه  مقاله3/1ي خود به طور متوسط  شماره

 ها در مقالهطور متوسط  بهكتاب ماه در ارجاع .به چاپ رسانيده است را اي مقاله ترجمه
 در نقدها  و5/11 نامه هاي پژوهشدر مقالهدر آمار اين . است 75/1 و در نقدها 6/9

توان گفت در هر دو نشريه، ميزان متوسط ارجاعات در  به طور خالصه مي .ست ا95/7
  . بوده است ها بيشتر از نقدها مقاله
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ها در مقالهو  سال 7/9 كتاب ماه نقدهاي دري زماني منابع مورد استفاده  ميزان فاصله   
 7 و 8.4 آن يهادر مقالهو سال  47/7 نامه پژوهشهاي  نقددر   است، ولي سال13/8

ي مورد نظر، منابع اين  موضوع نشانگر آن است  كه در دو نشريه. بوده استسال 
اما . اند  سال پيش از تأليف و يا نقد به چاپ رسيده7استفاده شده تقريباً به طور متوسط 

 31 دركتاب ماهدر . ع، وضعيت متفاوت بوده استي رعايت سبك صحيح ارجادرباره
 و شده است سبك صحيح ارجاع رعايت  آناز نقدهايدرصد  21ها واز مقالهدرصد 

. بوده استدرصد  7 هاي آن  در نقدودرصد  49 نامه پژوهش هايمقاله در نسبتاين 
يا ( سردبيران كثرت انتشار بر دقّت نظر نويسندگان و نيزتوان گفت احتماالً  بنابراين مي

 ياما درباره.  تأثيري نداشته استكتاب ماهنويسي در رعايت كردن سبك ارجاع) سردبير
در رعايت سبك ) هر فصل يك شماره(» فرصت تهيه و توليد« عامل نامه پژوهش

در صورتي كه در قسمت ترجمه اين موضوع . صحيح ارجاع تأثير معكوس داشته است
از درصد  58 و كتاب ماه ي ترجمه شدهيهامقاله ازد درص 57/10متفاوت بوده است؛ 

را در منابع خود رعايت   سبك صحيح ارجاعنامه  پژوهشي  ترجمه شدهيهامقاله
  .اند ه كرد

ي مورد بررسي از نظر توان گفت دو نشريهگيري كلي مي      بنابراين در يك نتيجه
 در نامه پژوهشيفي چاپ شده در آثار تأل. اندهايي داشته گفته تفاوتهاي پيش شاخص

 و» يا شيكاگو  وMLA و APAنويسي بر اساس رعايت اصول ارجاع«، »نويسي تاريخ«
كتاب ماه تر عمل كرده است اما موفقكتاب ماه از » نويسي التين«و » نويسي التينارجاع«

و هاي چاپ شده در اين د امادر نقد. موفّقيت بيشتري داشته است» نويسيمعادل«در 
در بقيه موارد استنادنويسي » نويسي غيرفارسيمعادل«و » نوشت التين«نشريه به جز 

رعايت «و » ذكر منابع« در نامه پژوهشاي نيز در آثار ترجمه. بهتر بوده استكتاب ماه 
و » نوشتن اسامي خاص«و » نويسي و يا شيكاگو در ارجاعMLAو APAاصول 

به سخن . كرد بهتري داشته است عملب ماهكتانسبت به » نوشت اسامي خاص التين«
 بيشتر اصول كتاب ماه نسبت به نامه پژوهششده در  هاي منتشر ديگر در ترجمه
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آمدي منابع مورد استفاده نيز در هر دو راز نظر رو. استنادنويسي رعايت شده است
در . دشوها و در آثار تأليفي چاپ شده، ديده مي نشريه تقريباً وضعيت همانندي در نقد

توان گفت هر دو نشريه نيازمند ارتقاي سطح خود از نظر توجه به اصول نتيجه مي
در هيأت تحريريه » ويراستاري ادبي و فني«هايي مانند  شايد تقويت بخش. استناد هستند

شوند، بهبود  هايي را كه چاپ مي ها و ترجمه ها، نقدبتواند كيفيت تدوين نهايي مقاله
 اصول استناد در ابتداي هر شماره از اين دو نشريه راه ديگري تدوين و چاپ. بخشد

هاي علمي مرسوم اين روند امروزه در بيشتر مجلّه. براي حاصل شدن اين مقصود است
ي آن يك گونه نشريات هيأت تحريريه ضمن اعالم قواعدي كه بر پايهدر اين. است

سازد، آثار خود را چگونه يفرستد، براي نويسندگان  روشن م مقاله را به داوري مي
  .تدوين كنند

ي ادبيات كودك نامه پژوهش و كتاب ماه كودك و نوجوان«بنا بر اظهار خسرونژاد       
گران، منتقدان  اند كه در آن نسلي تازه از پژوهش زميني بارور را فراهم آوردهو نوجوان
اميد ) 1097 ؛2004ژاد، خسرون(» .اندنظران مستقل ادبيات كودك ايران باليدهو صاحب

 اين ،بيشتر از اصول علمي پژوهش، نگارش و ترجمههرچه گيري رود كه با بهرهمي
  . تأثير بيش از پيش افزون گردد
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   1جدول 
  1384  تا1377هاي  بررسي مقاالت تأليفي كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

 

دار ارجاعات تاريخ

نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 لصو ااساس
MLA و APA و 

يا شيكاگو است

مقاالتي كه اسامي 
خاص التين 

دارند

مقاالتي كه التين
  نوشت

 اسامي خاص را
دارند

مقاالتي كه كلمات
، بدون غيرفارسي

 ي معادل ارائه
فارسي دارند

 سال
تعداد كل 
  مقاالت

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
دارند

   دتعدا
كل 
ها ارجاع

دادتعدرصد تعداددرصدتعداد درصدتعداددرصدتعداددرصد

(1377)2  2 40  26 %65 0  %0 1 %50 0 %0 1  %50  

(1378) 4 0 0 0 %0 0  %0 0 %0 0 %0 2 %50 

 (1379) 4  4 110 2 %1 2 %50 2 %50 0 %0 1 %25 

(1380)26  19 280 77 %27 3 %15  17  %65  9  %52  2  %7  

 (1381) 21 14  263 88  %33 5 %35 15 %71 9 %60 2 %9 

(1382) 49 25 453 91 %20 11 %44 37 %7518 %486 %12 

(1383) 24 15 139  39 %28 5 %33 13 %545 %383 %12 

(1384) 35 23 313 106 %33 9 %39 29 %8221 %721 %3 

  18  62  114  32  429 1598 101 165جمع
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   2جدول 
  1384  تا1377هاي  نقدهاي كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

 

ارجاعات تاريخ  
دار بدون 

ي منابع  محاسبه
 تكراري

 نقدهايي كه
ارجاعات آن بر

 لصو ااساس
MLA 

APA ويا شيكاگو
است

نقدهايي كه  
اسامي خاص 
 التين دارند

نقدهايي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

دهايي كه كلماتنق 
غيرفارسي، بدون 
ارائه ي معادل 
 فارسي دارند

 

  سال

تعداد 
كل 
نقدها

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
 دارند

 تعداد كل
ارجاعات

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 50 5 7 1 %14 1 %20 10 %20 2 %20 4 %8 

(1378) 81 16 49 5 %10 4 %25 30 %37 4 %13 6 %7 

(1379) 80 19 145 44 %30 0 %0 33 %41 10 %30 13 %16 

(1380) 113 35 223 53 %23 4 %11 53 %46 15 %28 18 %15 

(1381) 74 27 126 33 %26 6 %22 50 %67 19 %38 9 %12 

(1382) 138 54 313 60 %19 18 %33 71 %51 17 %23 21 %15 

(1383) 135 48 355 107 %30 10 %20 83 %61 30 %36 9 %6 

(1384) 110 35 155 19 %10 9 %25 59 %53 16 %27 13 %11 

  93  113 389  29  322 1373 239 781 جمع
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   3جدول 
  1384 تا 1377هاي  مقاالت ترجمه شده در كتاب ماه كودك و نوجوان بين سال

  

 سال
  تعداد 

 كل مقاالت

مقاالتي كه منابع خود  
 اند ه را ذكر كرد

 

ارجاعات آن بر  نقدهايي كه
 MLA لصو ااساس

گو استويا شيكاAPAو

مقاالتي كه اسامي  
 خاص التين دارند

 

 

مقاالتي كه التين نوشت 
  اسامي خاص را دارند

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

(1377)  - - - - - - - - - 

 (1378)  4 0 %0 0 %0 4 %100 1 %25 

 (1379)  7 7 %100 0 %0 7 %100 1 %14 

 (1380)  16 7 %43 0 %0 16 %100 14 %87 

 (1381)  21 12 %57 4 %21 21 %100 20 %95 

(1382)  23 16 %69 2 %8 23 %100 16 %69 

 (1383)  45 27 %60 9 %20 42 %93 41 %97 

(1384)  12 9 %75 3 %25 11 %91 11 %100 

  104  124  18  78 128 جمع
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4جدول   
1384 تا 1377هاي  روزآمدي نقدهاي كتاب ماه بين سال  

 
 ان روزآمدي منابع مورد استفاده در نقدهاميز 

 غيركتاب كتاب سال

تعداد ميانگين تعداد ميانگين 

 

نگين كل روزآمدي منابع امي
 مورد استفاده در نقدها

 

 

تعداد كل منابع تاريخ دار 
 مورد استفاده در نقدها

(1377)  1  1 - - 1 1 

 (1378)  5.4 5 - - 5.4 5 

 (1379)  5.72 43 24 1 6.14 44 

 (1380)  7.79 48 2.8 5 7.32 53 

(1381)  7.53 30 3.66 3  7.18 33 

 (1382)  8.56 56 0.25 4 8.01 60 

 (1383) 11.17 87 5.32 20 10.07 107 

(1384)  8.53 15 2.25 4 7.21 19 

 322  37  285  جمع
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    5جدول 
  1384 تا 1377روزآمدي مقاالت تأليفي كتاب ماه بين سال هاي 

  

ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در مقاالت

  سال غيركتاب كتاب

 تعداد ميانگين تعداد ميانگين

نگين كل روزآمدي منابع امي
 مورد استفاده در مقاالت

 

منابع تاريخ  تعداد كل
دار مورد استفاده 

 درمقاالت

(1377)  2.93 26  - - 2.93  26 

 (1378)  - - - - - 0 

 (1379)  8.5 2 - - 8.5 2 

 (1380)  11.12 68 4.1 9 10.3 77 

 (1381)  9.7 69 7.31 19 9.19 88 

 (1382)  12.36 81 10 10 12.10 91 

 (1383)  7.93 35 2.5 4 7.37 39 

(1384)  10.46 94 8 12 10.18 106 

 429  54  375  جمع
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   6جدول 
  1385 تا 1377هاي  بين سال  كودك و نوجواني مقاالت تأليفي پژوهشنامه

 

  ارجاعات

 تاريخ دار 

نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 و APA اساس
MLA يا 

 شيكاگو است

  

مقاالتي كه  
اسامي خاص 
 التين دارند

  

مقاالتي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

   

مقاالتي كه 
كلمات 

سي، بدونغيرفار
ي معادل  ارائه

 فارسي دارند

 سال

تعداد كل

مقاالت 

تعداد 
مقاالتي 

كه ارجاع 
 دارند

 تعداد

  كل

 ارجاعات 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 7 3 85 34 %40 2 %66 3 %42 0 %0 2 %14 

(1378) 5 4 51 20 %39 2 %50 4 %80 4 %100 0 %0 

(1379)6 6 95 34 %35 3 %50 6 %100 3 %50 0 %0 

(1380) 10 6 51 19 %37 1 %16 5 %50 4 %80 2 %20 

(1381)10 7 117 28 %232 %28 7 %70 3 %42 0 %0 

(1382)9 7 148 13 %8 2 %28  5 %55 1 %20 1 %11 

(1383) 10 6 79 36 %45 1 %16 5 %50 4 %80 2 %20 

(1384)15 9  165 115 %69 6 %66  7 %46 2 %26 0 %0 

)1385( 8 7 130 57 %43 7 %100  6 %75 4 %66 1 %12 

  8  25  48  27  356 921 55 80جمع
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 7جدول

1385 تا 1377هاي   كودك و نوجوان بين سالي نقدهاي پژوهشنامه  
  

ارجاعات تاريخ 
 دار

 نقدهايي كه 
ارجاعات آن بر 

 و APA اساس
MLA يا شيكاگو 

است

هايي كه نقد 
اسامي خاص 
 التين دارند

نقدهايي كه  
التين نوشت 

اسامي خاص را 
 دارند

كه نقدهايي 
 كلمات
 بدون، غيرفارسي

ارائه ي معادل 
  فارسي

دارند

  

  

تعداد كل سال
 نقدها

 تعداد

  نقدهايي

كه ارجاع 
 دارند

  تعداد كل

 رجاعاتا

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 10 0 0 0 %0 0 %0  3 %33 0 %0 2 %20 

(1378) 14 3 92 6 %6.50 %0 5 %35 2 %40 1 %7 

(1379) 7 1 9  0 %0 1 %100 1 %14 1 %1002 %28

(1380)  19 8 22 11 %500 %0 10 %52 3 %30 4 %21 

(1381)  15 5 45 15 %33 0 %0 6 %40 3 %50 3 %23

(1382) 15 11 129 26 %20 0 %0 9 %60 2 %222 %13 

(1383) 19 13 323 42 %13 0 %0 13 %68 7 %531 %5 

(1384)26 19  302 48 %15 2 %10 14 %53 7 %50 1 %3 

)1385( 13 9 176 17 %9 2 %22 10 %76 10 %1000 %0 

  16  35  71  5  165 1098 69 138 جمع
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   8 جدول
  1385تا1377هاي   كودك و نوجوان بين سالي در پژوهشنامه  شده بررسي مقاالت ترجمه

  

 منابع مقاالتي كه 
اند ه خود را ذكر كرد



نقدهايي كه ارجاعات 

و  APA آن بر اساس
MLA يا شيكاگو است

مقاالتي كه اسامي  
 خاص التين دارند





مقاالتي كه التين  
نوشت اسامي خاص

  را دارند



سال



تعداد كل 
 مقاالت

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

(1377) 8 5 %62  0 %0 8 %100 8 %100 

(1378) 3 2 %66 1 %50 3 %100 3 %100 

(1379) 4 2 %50 2 %100 4 %100 4 %100 

(1380) 4 2 %50 1 %50 4 %100 4 %100 

(1381) 3 3 %100 1 %33 3 %100 2 %100 

(1382) 7 3 %42 0 %0 7 %100 4 %57 

(1383) 10 5 %50 1 %20 10 %100 10 %100 

(1384) 11 5 %45 0 %0 9 %81 7 %77 

)1385(  8 5 %62 3 %60 8 %100 7 %87 

  49  56  9  32 58 جمع
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   9جدول 
  1385 تا 1377هاي  بين سال ي روزآمدي نقدهاي پژوهشنامه

  
ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در نقدها

غيركتابكتاب سال

تعدادميانگينتعدادميانگين

ميانگين كل روزآمدي 
منابع مورد استفاده در 

 نقدها



نابع متعداد كل 
تاريخ دار مورد 
 استفاده در نقدها



(1377)  - 0 - 0 - 0 

(1378)  10 5 0 1  8.33 6 

(1379) - 0 - 0 - 0 

(1380) 4.49 8 2 3 4.99 11 

(1381) 7.62 15 - 0 7.62 15 

(1382) 6.73 24 6 2 6.68 26 

(1383) 8.93 40 6.5 2 8.82 42 

(1384) 10.95 43 2.8 5 11.54 48 

)1385( 5.74 16 0 1 4.81 17 

 165  14  151   جمع
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   10جدول
  1385 تا 1377هاي  بين سال ي پژوهشنامه تأليفي مقاالتي روزآمد

  
ميزان روزآمدي منابع مورد استفاده در 

  مقاالت

غيركتابكتاب

لسا

تعدادميانگين  تعدادميانگين

ميانگين كل روزآمدي 
منابع مورد استفاده در 

  مقاالت

تعداد كل منابع تاريخ دار 
  تمورد استفاده در مقاال

(1377) 9.74 31 11.3 3 9.88 34 

(1378) 7.17 15 3.76 5 6.32 20 

(1379) 9.26 30 4.45 4 8.7 34 

(1380) 6.52 14 6 5 6.38 19 

(1381) 11.16 23 2.6 5 9.63 28 

(1382) 6.77 9 14.5 4 9.15 13 

(1383) 8.38 34 2 2 8.02 36 

(1384) 7.73 109 7 6 7.69 115 

)1385( 5.08  54 3.66 20 4.7 74  

 373  54  319   جمع

  ها يادداشت
  )1385 (به نقل از حري(برد به كار) 1381(محمود حقيقي  اين اصطالح را نخست آقاي. 1
 ي ي خانـه  موسـسه «رساني و نقد و بررسي كتـاب، صـاحب امتيـاز          ماهنامه تخصصي، اطالع  . 2

  .، محل انتشار تهران»كتاب
  .پژوهشي، تحليلي، أموزشي، صاحب امتياز مهدي حجواني، محل انتشار تهران ي فصلنامه. 3
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هاي تحقيق كمي و كيفي در روش .)1383 (.گال، مرديت، والتر بورگ و جويس گال
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 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و ي دوم،   اول، شمارهسال
  
  

  بررسي عناصر طبيعت در كتاب فارسي دوم دبستان
 

  ربابه كارگران           منيژه عبدالهي        صالح احياء عمل
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز                                

                      
 چكيده

هاي درسي به  ترين كتاب اي در پژوهش حاضر كتاب فارسي دوم دبستان كه از پايه
 فرهنگي در -هاي پر اهميت رفتارهاي اجتماعي رود، از منظر يكي از جلوه شمار مي

به همين . شود ي توجه به محيط زيست، بررسي مي جهان معاصر، يعني از زاويه
جانوران، پرندگان، گياهان، : ي ي عمده  هشت دستهمنظور عناصر طبيعت به

سپس تمام موارد مربوط از . ها تقسيم شدند ها، آب، و زميني ها، آسماني خوراكي
 شناسانه و به طور خاص بر اساسهاي زبان كتاب استخراج گرديد و براساس نظريه

يل بررسي و تحل»  واژگاني-دستوري«و مطابق با الگوي » كاوي انتقادي سخن«
  .شدند

دهد كه عناصر طبيعت در كتاب مورد   به دست آمده نشان ميي نخستين نتيجه
تر و جزء به در بررسي دقيق. مند نيستند بررسي، به طور كلي از موضع قدرت بهره

شود كه در ميان عناصر طبيعت، نخست پرندگان و به دنبال آن جزء، آشكار مي
ها  د و در مقابل آنج قدرت قرار دارنرهاي آن در باالترين مدا آسمان و وابسته

چه مربوط به  تر و سپس آب و آن عناصر مربوط به زمين و خوراك در مدارج پايين
                                                            

  Asallehe.@ yahoo.com استاديار آموزش زبان انگليسي *

  Manijeh.abdolahi@gmail.com و ادبيات فارسي  دانشيار زبان**
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مندي از  گياهان و جانوران نيز با بهره. ترين مرحله قرار دارند آن است در پايين
  .اند هاي ياد شده قرار گرفته قدرتي متوسط، در ميان دسته

 كتاب ، عناصر طبيعت،كاوي انتقادي  سخن،شناسي زبان، واژگاني- دستوري،ستان دب:هاي كليدي واژه
  . محيط زيست،فارسي

  
  مقدمه. 1

  مفهوم طبيعت. 1-1
سرشت كه مردم بر آن آفريده شـد، نهـاد، آب و گـل،    «در زبان فارسي طبيعت به معني    

ي آن    همحـدود ) 58ص  (تعريف شده است و به نقل از مفاتيح العلـوم           » ...خوي، گوهر 
در زبـان   ) ذيـل واژه  : 1375دهخـدا،   . (زير فلك قمر تا مركز زمين دانسته شـده اسـت          

 به معني كيفيـات ضـروري، خلـق و    naturaي التين   از ريشهnatureي   واژه انگليسي
 natura .دهـد  معنـي مـي  ) birth(خوي فطري گرفته شده است و از نظر ادبي، تولـد  

فيزيك بوده است و مضمون طبيعت يـا بـه طـور كلـي               يوناني   ي  برگردان التين از واژه   
ــا فالســفه ، توســعه يافتــه از ادراك اوليــه)فيزيكــي( جهــان مــادي  ي  اي اســت كــه ب

هاي علمـي نـوين در چنـد قـرن       سقراطي آغاز گرديد و رايج شد و با ظهور روش          پيش
 براي  »طبيعت«ي    كه در روزگار كنوني ممكن است واژه        با وجود آن  . اخير تثبيت گرديد  

هاي مختلف گياهان و جانوران  موارد گوناگون استفاده شود، معني آن در اساس به گونه   
گردد و به طور معمول به محـيط زيـست طبيعـي يـا حيـات وحـش، حيوانـات                      باز مي 

چه كه نفوذ انسان آن را تغيير نـداده يـا            ي آن   ها و همه   ها، ساحل  ها، جنگل  وحشي، كوه 
ايـن معنـاي كـامالً سـنتي از     . گردد دگي كرده است، اطالق ميدر برابر نفوذ انسان ايستا   

گيرد كه بـه معنـي هـر آن چيـزي              قرار مي  1»ساختگي« طبيعت و طبيعي بودن در برابر       
 ترتيـب مفهـوم      بـه ايـن   . ي انسان آن را پديد آورده باشد        است كه ضمير آگاه يا انديشه     

  )Hoad ،1996 (.شود ا ميطبيعت يا طبيعي از فرا طبيعي، غير طبيعي و ساختگي جد

                                                            
1. Artificial 
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ي طبيعي و غير      ها و محسوسات به دو دسته       توان گفت جهان پديده     به طور ساده مي   
بـا  . پس طبيعت همان چيزي است كه انسان آن را نساخته است          . شود طبيعي تقسيم مي  

گيرنـد و   تري براي طبيعـت در نظـر مـي      اين حال گروهي از جمله ويليامز معناي وسيع       
چون باغ و پرچين، در نظـر         نسان نساخته اما در آن تصرف كرده است، هم        چه را كه ا     آن
  )223: 1983 1،ويليامز. (آيد ها جزو طبيعت به شمار مي آن

همĤهنـگ اسـت؛ زيـرا در ايـن         » حدود العالم «اي با نظر مؤلف       اين تعريف به گونه   
ي ربـاره براي نمونـه د : كتاب طبيعي به معني مخلوق و در مقابل مصنوع ذكر شده است 

... يكي طبيعي و ديگـري صـناعي      : رود بر دو ضرب است    «: دارد  گونه بيان مي  اين» رود«
هايي كـه از كـوه و         هايي بود بزرگ كه از گداز برف چشمه        رود طبيعي آن است كه آب     

، حدودالعالم ( .... به دريايي رسد      تا... روي زمين بگشايد و برود و خويشتن را راه كند         
گاه طبيعت در برابر صنعت     «المعارف فارسي نيز قيد شده است كه        يره در دا  )38: 1362

و فكـر   صورت طبيعي به معني آن چيزي است كه در آن دست             رود و در اين    به كار مي  
  )ذيل طبيعت: 1383مصاحب، (».انسان تأثيري نداشته باشد

ه شد، به   كه گفت  توان گفت قدمت توجه به طبيعت، به همين معني                از منظري ديگر مي   
كه در بـستر تمـدن و فرهنـگ، مفهـوم        توضيح آن . ي طول خود آگاهي بشر است       اندازه

گر شـده اسـت و از همـان           چه غير از انسان است، جلوه      ي انسان با آن   طبيعت در رابطه  
ي طبيعت محور يا انسان محور به مـوازات           ترين ايام تا دوران معاصر در دو شاخه         كهن

وار هـستي براسـاس     به بيان ديگر سازمندي تبيين اسـطوره      . يكديگر حركت كرده است   
گذاري ذاتي براي طبيعت شكل گرفته اسـت و در مقابـل آن سـاخت متمدانـه و                    ارزش

دهد و ارجمندي آن را به نـسبت   عقالني، طبيعت را از منظر انساني مورد توجه قرار مي  
  .سنجد رساند، مي اي كه به انسان مي بهره

خـوش دگرگـوني    ي متعـادل انـسان و طبيعـت دسـت            صنعتي رابطه     با ظهور انقالب  
ي انـسان بـا طبيعـت را بـه صـورتي              ي دوجانبـه    ي انسان محور، رابطه     گرديد و انديشه  

                                                            
1.Williams 
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ي   رو در حـدود نيمـه     از همـين  . ي تضادگونه، تقليل داد     سويه و به برخورد و رابطه      يك
هـايي در جهـت هـشدار        هاي علمي، جنـبش      دوم قرن بيستم، در پي مطالعات و بررسي       

ي ايـن   ي قالـب پديـد آمـد و در اواخـر قـرن دامنـه       آثار مخرب اين انديـشه  نسبت به
ي رابطـه و    پـردازي دربـاره   ي ادبيات كشانده شد و مطالعه و نظريه         ها به عرصه   پژوهش

ي برخورد متون ادبي با طبيعت و محيط زيست، توجه برخـي پژوهنـدگان را بـه                   شيوه
اي در  هاي بين رشته  هاي متعدد مطالعاتي و پژوهش     ها و گروه  نجمنخود جلب كرد و ا    

ي خـود بـه تأسـيس برخـي         كه به نوبه  ) 505: 2005 1،هيس. (اين زمينه تأسيس گرديد   
 - و زيـست   3 نقـد  - و زيست  2 زنانگي -هاي زيست   هاي نقد ادبي از جمله مكتب     مكتب
  . انجاميد4نشانه

هـاي  شناسي و تحليـل   ها نيز از منظر علم زبان     ها و پژوهش     در اين ميان برخي تحليل    
انـد و   ي  متن با طبيعـت يـا محـيط زيـست پرداختـه               زباني و واژگاني به بررسي رابطه     

. اند با تجزيه و تحليل نوشته، نوع رويكرد مؤلّف به طبيعت را به بحث گذارنـد               كوشيده
چـون    و غير ادبي، هم    تر هاي رسمي ويژه در تحليل متن     شناسي به  مندي از علم زبان    بهره

هـاي عمـومي صـادر      متون علمي و تحقيقي و يا تحليل اطالعـاتي كـه از منبـع رسـانه               
 كـه  -هـاي علمـي   گونه مـتن  گردد، كارساز است؛ زيرا باور عموم بر آن است كه اين      مي

 دور از نظر شخصي      طرفانه و به   به طور معمول بي    -شود درسي نيز مي   هاي  شامل كتاب 
شناسـي خـالف ايـن بـاور        هاي زبان  كه بررسي آيند، حال آن   پديد مي  يا قضاوت مؤلّف  

ي متـون   طرفانـه نيـست و همـه      كنند و برآنند كـه هـيچ متنـي بـي           همگاني را اثبات مي   
به ديگر زباني   ) 1998 5،ون دايك  (.برند نگري خاصي را به پيش مي      ايدئولوژي و جهان  

ـ     كه در متن به كار برده مي       سـويي    دهـد و او را بـه      أثير قـرار مـي    شود، خواننده را زير ت

                                                            
1. Heise 
2. Ecofeminism 
3. Ecocriticism 
4. Ecosemiotics 
5. Van Dijk 
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 1،كـرس (كند كه متن را مطابق با ميل و نظـر نويـسنده درك و تفـسير كنـد                   هدايت مي 
طـور معمـول از كـود شـيميايي           كشاورزان به «ي    ي دو جمله    براي نمونه مقايسه  ) 1996

 دهد كه حذف   نشان مي » استفاده از كود شيميايي معمول شده است      «و  » كننداستفاده مي 
ي نخـست بـه سـاخت         ي دوم و نيز تأويل فعل در جملـه          در جمله » كشاورزان«ي    واژه

ي كار را از مركـز توجـه خواننـده دور كـرده               ي دوم،  فاعل يا كننده       مصدري در جمله  
دانـد كـه فـرد يـا گـروه           ي دوم نيـز در نهايـت مـي        ي جملـه  كه خواننـده  است و با آن   

اي   حـال بـه گونـه       ست و نه مثالً كارگر، با ايـن       كننده از كود شيميايي كشاورز ا       استفاده
  .ناخودآگاه فاعل را از اينكه مستقيماً مورد پرسش قرار گيرد، مصون داشته است

  
  هدف اين نوشتار. 2-1

 :284گانيـه،    (.مطابق ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، يادگيري مبتني بر تعليم اسـت           
1977 (  
است » متن درسي «آموزي،   ار تعليم و تربيت و درس     ترين ابز اي  بديهي است كه پايه        

ي صاحب نظران بر اين موضوع توافق دارند كه كتاب درسـي در سـاختن                 و تقريباً همه  
؛ 1989 3،؛ فـركالف  2001 2،ون دايـك   (.آموزان تأثير زيادي دارد     هويت اجتماعي دانش  

شناسان  ي از زبان  ، بنا به نظر گروه    »متن«تر    متن درسي يا در نگاهي كلي     ) 1996 4،كرس
متن واقعاً از معني پديد آمده      «هليدي معتقد است    .  است 5»يك واحد معنايي  «در اساس   

و براي آن كه معني به خواننـده القـا شـود، بايـد آن را در                 ) 10: 1984 هليدي،(» .است
پس مطابق نظـر هليـدي، زبـان نـه تنهـا واحـد              . بيان كرد ) جمله و واژه  (ساخت زباني   
  . فرهنگي است-اي از رفتار اجتماعي كه در واقع نشانه لمعنايي است ب

                                                            
1. Kress 
2. Van Dijk 
3. Fair clough 
4. Kress 
5. Semantic unit 
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هـاي درسـي فارسـي  يعنـي           ترين كتاب اي     بر اين اساس در اين پژوهش يكي از پايه        
هـاي پراهميـت از       از منظـر يكـي از جلـوه       ) 1388 (بخوانيم فارسي دوم دبـستان     كتاب

جـه بـه طبيعـت و    ي تو    فرهنگي در جهان معاصر، يعنـي از زاويـه         -رفتارهاي اجتماعي 
علت گزينش اين كتاب آن است كه  بالفاصله بعد از           . محيط زيست، بررسي شده است    

كتاب فارسي اول دبستان قرار دارد و در مقايسه با فارسي اول كه بـه دليـل تمركـز بـر                     
هـاي نخـست از    هـاي كامـل و حتـا در درس      ي مـتن  آموزش خواندن و نوشتن از ارائه     

هاي كتاب كـالس دوم از نخـستين          ودداري كرده است، درس   هاي كامل خ    ي جمله   ارائه
به سخن ديگر هر متن در     . شود  آموز با آن روبه رو مي     هاي منسجمي است كه دانش      متن

ي محتوا و مضمون خاصي اسـت كـه عـالوه بـر آمـوزش خوانـدن، مباحـث                     برگيرنده
  .گيرد هاي اخالقي را نيز در بر مي ايدئولوژيك و آموزش

ي چگونگي مطـرح      ن كلي هدف اصلي اين نوشتار بحث و بررسي درباره             در يك بيا  
هـاي  طبيعـت در مـتن كتـاب فارسـي دوم دبـستان براسـاس تحليـل        هـاي  شدن جلـوه 

 بر همين اساس  به ويـژه  ايـن           1. واژگاني است  -شناسانه و مطابق الگوي دستوري      زبان
 طبيعـت در ايـن      شود كه از منظر سلسله مراتـب قـدرت،            موضوع به بحث گذاشته مي    

  .پذير ترسيم شده استگر ظاهر شده يا نقش آن منفعل و كنشكتاب  فعال و كنش
  
   واژگاني -ساخت دستوري. 3-1

 صورت گرفتـه اسـت كـه از         2»كاوي انتقادي  سخن«اساس   تحليل متن در اين نوشتار بر     
. اسـت  اراسـتو ) 1989( هاليـدي  3ي ميشل منظر زبان كاربردي به طور زيربنايي بر نظريه 

 است كـه در واقـع نـوعي تئـوري           4»دستور كاركرديِ سازوار  «گر  تئوري هاليدي تداعي  
معنايي است كه براسـاس آن نويـسنده، واژه يـا سـاخت دسـتوري خاصـي را از ميـان                     

                                                            
1. Lexico- grammar 
2. Critical Discourse Analysis 
3. Halliday 
4. Systemic functional grammar 
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شـود كـه    در اين تئوري زبان يك شبكه محسوب مي       . گزيند  امكانات مختلف بياني برمي   
اي يـا سيـستماتيك       گرچه موظف است ساختار شـبكه     كند و نويسنده ا     معني را توليد مي   

زبان را حفظ كند، از امكانات متعددي در انتخاب واژه، لحن، مدل دسـتوري و سـاختار       
هاليـدي  . گزينـد  ها را بر مي    مند مي شود و با توجه به ديدگاه خود، آزادانه آن            جمله بهره 

هاي خود از واحـد معنـايي         دارد كه نويسنده يا سخنگو در بيان ديدگاه         چنين بيان مي    هم
نامند و بر آن است كه هـر كـنش از سـه                مي 1كند و آن را كنش      استفاده مي ) مثل جمله (

كنندگان در كنش يـا     شركت. 2؛  )فعل و عبارت فعلي   ( كنش .1: جزء تشكيل شده است   
هاليـدي،   (. يا بخـش قيـدي     2زمينه. 3؛  )فاعل، مفعول : پذير گر، كنش  كنش (بخش اسمي 

1985 :101(   
هاي فراواني كـه براسـاس ايـن        كند، با وجود تفاوت     نيك مطرح مي  كه خسروي   چنان   

ي اين     همه -1: ها وجود دارد، همگي در دو نكته مشترك هستند        چارچوب در پژوهش  
به عنوان منبع مورد بررسـي،  » گفتمان«ها بر روي   ي آن  همه. 2 مطالعات انتقادي هستند؛  

گويد كـه     باره خصوص مي   نيز در اين   وان دايك ) 4 :2010خسروي نيك،  (.تمركز دارند 
 با عنوان ساخت دستوري     3 از تئوري دستور كاركردي سازوار     در اين مطالعه، يك شاخه    

كه بـه مجـرد واژه پرداختـه شـود،           معروف شده است كه در آن بيش از آن         4 واژگاني -
  )1997ايك، وان د (.گيردهاي نحوي يا دستوري مورد نظر قرار ميكاركرد گزينه

 6 واژگـاني، معناشناسـي  - ساخت دستوري 5   در اين ساختار براساس نظر جيم مارتين     
ي    هـر فـرد يـا طبقـه        7ي واژگـاني    ي خود  در دايره       نوبه  كند و معناشناسي به   را بيان مي  

ي  هاي مختلف و طبقات اجتماعي دايره شود گروه گذارد و موجب مي اجتماعي تأثير مي 
 خود را به كار گيرند كه اين موقعيت در نهايت به تثبيت سبك يـا نـوع   ي  واژگاني ويژه 

                                                            
1. Process 
2. Circamstance 
3. Systemic Functional Grammar 
4. Lexicogrammar   
5. Jim Martin   
6. Semantics 
7. Register 
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 .گــردد نگــري پديــدار مــي انجامــد و از آن جــا ايــدئولوژي و جهــانمــي)  ژانــر(بيــان 
 واژگـاني از طريـق   -بـه عبـارت ديگـر سـاخت دسـتوري       )497-494: 1992مارتين،(

بـه  . انجامـد نگري مـي  انمعناشناسي و گزينش سبك سرانجام به تبيين ايدئولوژي و جه         
كند، پيونـدي ارگانيـك ميـان زبـان،         چه هليدي بيان مي     همين جهت است كه مطابق آن     

سـو تغييـر سـاختار جامعـه را         هـاي سـخن از يـك      جامعه و انديشه وجود دارد و گونه      
 . انگيزندهاي فيزيكي و اجتماعي را برميدهند و از ديگر سو انواع كنشمنعكس مي

چون كوه يخي اسـت كـه بيـشتر           گويد، متن هم    كه وان دايك مي     س چنان     بر اين اسا  
ي   وظيفـه . كننـد   ي آن بـسنده مـي       مردم به هنگام خواندن تنها به قسمت قابـل مـشاهده          

پژوهشگر آن است كه با تجزيه و تحليـل مـتن، خواننـده را از مقـصد نهـايي و نهـاني                      
  )9:1997وان دايك، (. نويسنده آگاه كند

اشـكال،  گون، اگرچه نه بـي    ش هليدي به ويژه در آن است كه پيوندي هم              مزيت رو 
بر ايـن اسـاس، وي افعـال را بـه           . كندميان ساخت دستوري و معناي عبارت برقرار مي       

  . كند نشان داده شده است، تقسيم مي1ي بنيادين كه در جدول گونه چهار
  1جدول 

هـاي    بندي چهارگانه نشان دادن تمـايز معنـايي سـاخت           هدف هليدي از اين تقسيم         
گوناگون فعل است كه اگرچه از نظر الگوهاي دستوري يكسان هستند، امـا در عمـل و                 

  گونه هاي وقوع كنش  معني  تكميل كنندگان معني
عمل يا كنش، واقع شدن،   پذير و كنش) فاعل(گر شكن

  اتفاق افتادن
 materialكنشي 

ي (ادراك كننده و پديده
  )ادراك شده

احساس كردن، انديشيدن، 
  ادراك كردن

  )mental( ذهني -عاطفي

گوينده، مخاطب، گيرنده، 
  دهنده گوش

  )verbal( زباني -بياني  گفتن

 اسنادي -اي بطهرا  بودن و شدن tokenو ) حالت(ارزش 
relational/Existential 
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در يـك   به عبارت ديگر، فاعـل      . كنند، متفاوت هستند    از جهت ميزان قدرتي كه القا مي      
كه فعل در  بسته به اين (ي ديگر عمل كند       تر از فاعل در جمله      تواند بسيار قوي    جمله مي 

پـذيرتر از     تواند كـنش    و به همين ترتيب مفعول در يك جمله مي        ) كدام دسته قرار گيرد   
  .ي ديگر ظاهر شود مفعول در جمله

  : براي نمونه به مثال زير توجه شود
  كنش  }يد زمان و مكانق{زمينه كنش  پذيركنش  گركنش

  .قطع كردند  هاي مازندراندر جنگل  درختان را  هاي برقياره. الف
  .ترك كردند  ديروز  قرارگاه را  كوهنوردان. ب

هـاي برقـي، بـه عنـوان         دهـد كـه اره      گرها  در اين دو جمله نشان مي         ي كنش      مقايسه
گر فعـل    به عنوان كنشقدرتمندتر از كوهنوردان» كنندقطع مي «گر در فعل متعدي     كنش

ترين ي الف كم قدرتدر جمله» درختان«از سوي ديگر . ظاهر شده است» ترك كردند «
هاي الف و ب     ي واژگان جمله    واژه  در ميان همه    ) ترين حالت از نظر قدرتمندي منفي   (

محيط وقوع فعل به صورتي خنثي و به حاشيه رانده شـده در نظـر گرفتـه شـده                   . است
  . است
  :تر به جدول زير توجه فرماييد وضيح بيشبراي ت

  2جدول 
  قدرتمندترين                 )          هاي برقي اره(نشي ي افعالي كگر در فعل متعدي در دسته كنش-

  )  كوهنوردان(ي افعال كنشي گر در فعل الزم در دستهكنش
 ) مازندران، ديروز جنگل(ي افعال كنشي در دسته) قيد زمان و زمان(ي كنش    زمينه-
  )                                             درختان(ي افعال كنشي   كنش پذير در دسته-

  ترين كم قدرت
» درختـان «و » قرارگاه«ي   ي ذكر شده، توجه به دو واژه دو جمله  ي  بارهي بارز در      نكته

و ) فعول مطلق هـستند   هر دو م  . (سان هستند است كه از نظر ساخت دستوري كامالً هم       
پـذير و در نتيجـه   ، كنش»درختان«ي به همان اندازه» قرارگاه«بايست به همين جهت مي  
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كـه از نظـر معناشناسـي بـه دليـل           حال آن . گرفتي قدرت قرار مي   ترين درجه در پايين 
ها   ، ميزان كاركرد يا قدرت تأثير آن      »ترك كردند «و  » قطع كردند «تفاوت معنايي دو فعل     

پـذيرتر و     كـنش » درختـان «وت است در نتيجه در ترسـيم سلـسله مراتـب قـدرت              متفا
اند تا آن حد كه به عنوان عاملي خنثي،  مجـاز دانـسته     ظاهر شده » قرارگاه«تر از     ضعيف

» قرارگـاه «بـه عبـارت ديگـر     . يابـد   گونه جايگاهي به آن اختصاص نمـي        شود و هيچ  مي
يا تغييـر   (پذيري    نظر پذيرش فعل يا عمل     مفعول است، اما از   » درختان«چون    اگرچه هم 

زمـان و   (كاره و كامالً خنثي و در رديف محيط وقوع فعل            عمالً هيچ ) در اثر وقوع فعل   
 را انـدرو گـوتلي براسـاس        2ي  شـود جـدول شـماره       يادآوري مي . گيرد  قرار مي ) مكان

يدي ي هال   وي معتقد است در نظريه    . ريزي كرده است    ي هاليدي طرح    چهارچوب نظريه 
 بررسي شود و دسـتور بـه كـار گرفتـه         1ي ديد انتقادي    زبان و تأثيرات آن از منظر زاويه      

 هاليدي بـر آن اسـت       .گردد  ه مطرح مي  شده در متن به عنوان ساختاري برآمده از جامع        
ي اثر، بـر     كه سلسله مراتب قدرت در جامعه يا حداقل در ذهن نويسنده و پديد آورنده             

ي هر متن     بديهي است نويسنده  . ار گرفته شده در متن تأثير دارد      ي نوع دستور به ك      ارائه
پـس  . اي است كه آن سلسله مراتب قدرت بر آن حـاكم اسـت              خود برخاسته از جامعه   

كند، تأثير  طبيعي است كه ذهنيت نويسنده بر نوع نگارش و نوع دستوري كه استفاده مي
  )7:2002گوتلي،  (.گذاشته باشد

  
  ي كار شيوه. 2

بدون در ) 1388( »بخوانيم فارسي دوم دبستان«هاي كتاب  ي درس ن پژوهش همهدر اي
 جمله و يا عبارت در متون 294ها بررسي شده كه بر روي هم تعداد  نظر گرفتن تمرين

كه ذكر شد  چنان. شود بوده است، شامل مي2ها از نوع كنشي نثر و شعر را كه فعل آن
 قسمت جداگانه   كتاب به طور كلي در هفتعناصر طبيعت به كارگرفته شده در اين

  : بندي شدند تقسيم
                                                            
1. Critical point of view 
2. Material 
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  )7... (رودخانه، باران، دريا: آب
  )56(كمان،  سمان، خورشيد، ستاره، ابر، رنگينآ: ها آسماني
  )75... (كبوتر، پروانه، خروس: پرندگان
  )36... (گاو، شير، ماهي، كرم: جانوران
  )24... (ميوه، شير، گوشت: هاخوراكي

  )27(زمين، خاك، مواد معدني : هايزمين
، )با اسامي خاص(، گل )باشد... تواند با اسامي خاصي چون سرو، مي(درخت : گياهان

  )68... (سبزه، چمن، باغ،
ي اصلي بر آن بوده است كه از هر نظر طبيعي باشند،      در انتخاب اين واژگان، تكيه

ي   شيوه پردازي، از ساختار قصهمندي  هايي كه با بهره رو از بررسي درس از اين
  ها شخصيت اند و عناصر طبيعت و حيوانات در آن دارپنداري را به كار گرفته جان

. اند، خودداري شده است انساني پذيرفته و با افعال انساني حكايت را به پيش برده
مند شده و  اما مواردي كه متن از ساختار ادبي بهره) 164يك كالغ چهل كالغ، ص(

كه از مدار طبيعت خارج نشده  هايي از استعاره و مجاز را عرضه كرده، به شرط آن هگون
باد آسمان «چون  هايي هم رو عناصر طبيعت در جمله  از اين .باشد، به حساب آمده است

به ديگر . اند در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته) 48ص(» را ديشب تكان داد
ي  چه در حوزه تر از آن بررسي محدودتر و بستهسخن معيار جاندارپنداري در اين 

ها  هايي كه در آن ها و عبارت شود، در نظر گرفته شده است و جمله ادبيات مطرح مي
اي چيده  عنصر طبيعي بر افعال و شخصيت انساني غلبه داشته و اجزاي سخن به گونه

ساني تداعي اند كه طبيعت و عنصرهاي طبيعت در ذهن خواننده بيش از رفتار ان شده
براي نمونه . اند هاي نهايي به شمار آمده  و در تحليلاند شده، مورد پذيرش قرار گرفته

ترين واحد بررسي جمله در  چنين براساس دستور زبان فارسي، كوچك در درس هم
هاي ندايي  چون عبارت ها هم معناي عام آن در نظر گرفته شده است اما برخي عبارت

كه  چنان. ها قابل بررسي نبود، از محاسبه كنار گذاشته شدند  آنكه از فرط كوتاهي كنش
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ها با توجه به  جمله) 1994(بندي هليدي و حسن پيش از اين آمد، براساس تقسيم
 عاطفي، زباني -ي كنشي، ذهني ها به طور كلي به چهارگونه هاي به كار رفته در آن كنش

هاي ذكر شده و  ه با توجه به محدوديتاند ك  اسنادي، تقسيم شده- اي  بياني، و رابطه-
هاي  ي جاندارپنداري، از ميان چهار گونه جمله به ويژه به دليل حذف متوني با خصيصه

  .اند  مورد بررسي قرار گرفته1هايي با فعل از نوع كنشيذكر شده، تنها جمله
اند، در  ي عناصر طبيعت كه در كتاب فارسي دوم دبستان ذكر شدهاساس همه اين       بر

 به صورت زير 2، معنايي-ي نحوي هاي مورد نظر مطابق با شيوه ها و جمله عبارت
  :بندي شدنددسته

  3؛)گذرا(هايي با كنش متعدي  گر در جمله كنش. 1
  4؛)ناگذر(هايي با كنش الزم  گر در جمله كنش. 2
  5ي وقوع كنش به طور كلي؛  محيط و زمينه.3
 6.در فرايندهاي كنشي) به طور عمده مفعول(پذير  كنش. 4

  :شوندهاي زير بازنموده مي هاي چهارگانه در مثال تر، موقعيت      براي توضيح بيش
  :1مثال

درست  رنگ كمان هفت يك رنگين، در آسمان، با هم} كمان ي رنگين هفت بچه{
  .كردند

 ،با هم} كمان ي رنگين چههفت ب{ فرايند كنشي است و درست كردنددر اين مثال، 
 به رنگ كمان هفت رنگين، زمينه و محيط وقوع فعل است و در آسمان. گر است كنش

 .پذير عمل كرده استعنوان كنش
  

                                                            
1. Material 
2. Semantic syntactic- 
3. Actor. Transitive 
4. Actor. Intransitive 
5. Cricumstantia 
6. Affected 
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  :2مثال
  )38ص .(كنند زندگي مي ها ها و سبزه ها، در ميان گل ها و باغ در دشت ها تر پروانه بيش
، زمينه و محيط وقوع فعل و ...در دشت، )رناگذ(گر در فعل الزم   كنشها تر پروانه بيش

  .، فرايند كنشي استكنند زندگي مي
  

  بررسي و بحث. 3
در اين پژوهش در قالب چهار پرسش، كوشيده شده تا موضوع مورد بحث، تحليل و 

  .بررسي شود
 بر) هاي كتاب فارسي دوم دبستان در متن درس(آيا عناصر طبيعت   :پرسش نخست

واژگاني، از قدرت برخوردارند؟ منظور از قدرت دقيقاً همان  -اساس ساخت دستوري
  . گفته شده است1است كه در جدول 

) گفتهي پيش گانه بندي هفت براساس تقسيم(  كدام جلوه از عناصر طبيعت:پرسش دوم
  اند؟  واژگاني، قدرتمندتر در نظر گرفته شده-براساس ساخت دستوري

چه كه در پرسش نخست مطرح شده،  شود آن ميگر ملزم  با پاسخ به اين پرسش تحليل
  .تر معين كندبه صورت جزئي

هايي هستند كه به  تري برخوردارند، همان هايي كه از شمار بيش آيا پديده  :پرسش سوم
  كند؟ ها را به آساني و به صورت قابل توجهي درك مي طور معمول انسان آن

 واژگاني از -اس ساخت دستوري    در پاسخ پرسش نخست كه آيا عناصر طبيعي براس
 باالترين 1 اند، براساس نمودار پذير ظاهرشده قدرت برخوردارند يا به صورتي قدرت
ترين  و كم%) 5/41(پذير تعلق داشته است  كاربرد عناصر طبيعت در كتاب به كنش

يا (پذير   به عبارت ديگر كنش.%)6/11(هاي گذرا دارد  گر در فعل كاربرد را كنش
به كار ) ترين يا قوي(هاي گذرا  گر در فعل  برابر بيش از كنش7/3حدود ) ينتر ضعيف

دهد طبيعت و عناصر طبيعت در كل از نظر قدرت در  رفته است كه آشكارا نشان مي
گر فعل گذرا  گر فعل ناگذر در قياس با كنش چنين كنش هم. ي پاييني قرار دارند درجه
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است كه با توجه به كاركرد فعل ناگذر كه تري داشته   برابر كاربرد بيش5/2حدود 
طبيعت  توان گفت در متن مورد بررسي عناصر پذيرد، مي بسنده است و مفعول نمي خود

ي تعاملي يا ارتباط و همكاري ميان  كنند و رابطه به هنگام اجراي فعل منفرد عمل مي
دهد كه متن حاضر  ميزان پايين كاربرد زمينه و محيط، نشان مي. تر برقرار است ها كم آن

چندان تمايل ندارد كه خواننده را نسبت به محيط زيست و فضاي طبيعي اطراف خود 
 درسي توجه به محيط  توان چنين نظر داد كه اين كتاب به عبارت ديگر مي. حساس كند

  . كنند هاي آن را تشويق نمي زيست و جلوه
  

  پذير كنش   ي كنش زمينه   ناگذر گر كنش  گر گذرا كنش
6/11%  5/27%  4/19%  5/41%  

                             قوي                                     ضعيف
 

 
 كه كدام دسته از عناصر طبيعت به عنوان قدرتمندترين دسته، پاسخ به پرسش دوم در

 . گردد نمودار مي
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ها، از   و آسمانيي پرندگان گر گذرا در دسته دهد كنش  نشان مي2كه نمودار  چنان     

ها به ميزان صفر  ي آب و زميني باالترين ميزان برخوردار است و برعكس در دسته
ترين و آب و زمين  ها فعال بر اين اساس پرندگان و آسماني. كاهش يافته است

با اين حال . اندها قرار گرفتهجانوران و سپس گياهان در ميان آن. ترين هستند منفعل
  :تري نظر افكنيمار قدرت در هر دسته به صورت دقيقبهتر است به ساخت

ترين عنصر طبيعي هستند و اين نتيجه نه تنها از  ترين و فعال ها قوي  آسماني:ها آسماني
) گر گذرا تقريباً مساوي با كنش(پذير  گر گذرا، كه از ميزان پايين كنش ميزان باالي كنش

ي خود بسيار   بودن قوانين ويژهآسمان به دليل دارا. شود در اين دسته حاصل مي
نيافتني  هاي بشر دور است و دست قدرتمند تصور شده است؛ چون از دسترس فعاليت

اي كنايي شامل انسان هم  كه به گونه(در اين كتاب گويي ديگر عناصر هستي . نمايد مي
ر ها بيش و كم قائم به خود و تأثيرگذا همواره مغلوب آسمان هستند و آسماني) شود مي

  .اند گر شده بر ديگران جلوه
ها  چون آن ها پيوند دارند، هم داري با آسمانيي معني پرندگان نيز كه به گونه: پرندگان

آنان نيز در متن مورد مطالعه از دسترس ديگر عناصر و . اند فعال و قدرتمند ظاهر شده
ي  نتيجه. كنند نمايند و قوانين خود را خود وضع مي دور مي) از جمله انسان(موجودات 

گر گذرا ترسيم  گر ناگذر كه بيش از دو برابر كنش ديگر كه بر اساس طول ستون كنش
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گر  اي قائم بالذات و منفرد جلوه شود آن است كه پرندگان به گونه شده، حاصل مي
گر بدون كند كه فاعل يا كنش توضيح آن كه ساختار فعل ناگذر ايجاب مي: اند شده

در اين صورت . اي كامالً مستقل عمل كند پذير و به گونه كنشارتباط با مفعول يا 
توان پرندگان تجسم شده در اين كتاب را تجلي رهايي و تنزّه اما به صورت فردي  مي

ي ذكر آن كه حتا پرندگاني،  مطلب شايسته .و بدون تعامل با ديگران، فرض كرد
شوند، همين ويژگي را با  تر بر روي زمين تصوير مي چون مرغ و جوجه نيز كه بيش هم

حنايي و «ي  توان اين حالت را در جملهبراي نمونه مي. كنند حمل مي خود
در . مشاهده كرد) 80ص(» رفتندهايش در حياط اين طرف و آن طرف مي جوجه

شوند، همين موضوع تكرار  آيند و به ديگران نزديك مي  اوج فرود ميهم كه ازمواردي 
 به صورت فعال عمل كرده و ديگران را در موضع انفعال قرار ها معموالً شود و آن مي
  ) 96ص(» كبوترها دسته دسته به زينب نزديك شدند«: دهند مي

رسد بايد بيش از ديگران به   جانوران كه در تصور اوليه به نظر مي:جانوران
 واژگاني نسبت به - ي دستوري در ارزيابي به شيوه. گر و فعال ظاهر شوند ظاهركنش
ها نزديك به سه برابر  پذيري آنتر فعال هستند و ميزان كنش ها و پرندگان كم آسماني

دهد كه در  هاي جانوران، نشان مي تر به مصداقنگاه جزئي. گري است بيش از كنش
ترين جانور  بزرگ. كتاب مورد بررسي، جانوران وحشي و قدرتمند غايب هستند

تلطيف شده و افزون بر آن رفتار » كوچولو«است كه با صفت ) 27ص(وحشي خرس 
و (هاي نخست دبستان، به او نسبت داده شده است  اي در كالس كامالً انساني پسر بچه

در موارد ) ي حاضر به حساب نيامده است كه گذشت به همين دليل در مطالعه چنان
از . پشت و خرگوش استديگر غلبه بر حيوانات كوچك مانند مورچه و موش و الك

  .آهو و زرافه و گاو هركدام در يك درس و از روباه در دو درس، ياد شده استسگ و 
نسبت حدود دو به . ي بعد اما با فاصله از جانوران قرار دارند  گياهان در مرحله:گياهان

تر،  در نگاهي جزئي. كند  گياهان، طبيعي جلوه مي گري در پذيري و كنش سي ميان كنش
ها  گري و تعامل آناند، كنش مله با كنش فعال عمل كردهدر دو مورد ديگر گياهان در ج
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ها نيز گل: مثال. در ارتباط با خودشان قرار دارد و در ديگر موجودات تأثيري ندارند
  )138ص  ( ....دهند هاي خود را تكان مي برگ

پذير و منفعل  اي كه اصوالً كنشها در ميان سه دسته ي خوراكي تصور دسته: خوراك
در ژرفاي » وفور«ي موسوم به  اند، چندان دور از انتظار نبوده است و با نظريه ظاهر شده

رساني به آدمي قرار داده، ي هستي را در خدمت روزيفرهنگ ما جاي گرفته و همه
ناي ناخودآگاه كودكان، انسان را موجودي  خوان است و از اين نظر در ژرف هم

  .كند كش قلمداد مي گر و بهره مصرف
ها  براي زمين و زمينيارائه شده در اين كتاب پذير  نقش منفعل و كنشيا تصوير  :زمين

هاي  در تصويرهاي ادبي نيز زمين به صورت؛ خواني دارد با فرهنگ رايج و غالب هم
گر شده كه اين همه بر نقش  گهواره جلوه اديم و فرش و بستر و جايگاه و مهد و

 ،شود، كتاب حاضر نيز بر اين نقش الحظه ميكه م شود و چنان منفعل بودن آن تكيه مي
ها  شود تا با زمين و زميني از اين رو مخاطب كتاب تشويق مي. مهر تأييد زده است

هاي طلبانه پيشه كند و از سويي ديگر زمين پذيراي ويژگيسويه و منفعتاي يك رابطه
 را تداوم پايان بودن آن گزار و منبع بي زنانگي مادر فرض شده است و نقش خدمت

  .بخشيده است
 در اين كتاب از آب و عناصر آبي به طور كلي در هفت مورد، ياد شده است كه :آب

در دو مورد ديگر . ، نقشي خنثي به آن تحميل شده است»زمينه«در پنج مورد به عنوان 
گر ناگذر، نقشي درجه دوم را بر عهده گرفته  هيأتي استعاري صورت كنش يكي در

مطرح ) 78 ص (» گونه باريد؟ باران چه«: ي پرسشي ه صورت جملهاست و ديگري ب
به طور كلي طرح آب در . تأويل شده است» باران باريد«ي خبري  شده كه به جمله

ترين حد قدرت در تقابل با  و در پايين) به بخش بعد مراجعه شود(ترين بسامد كم
شود و در  انسته ميها آب منشأ زندگي دگيرد كه در آن تصورهاي رايج قرار مي

  .شود فضاهاي استعاري، حركت و روندگي و سرزندگي به رود و موج نسبت داده مي
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در مجموع از نظر تعداد كاربرد عناصر   پژوهش بايد گفت، در پاسخ به پرسش سوم
گيرد كه اگر پرندگان و مفهوم  ها در باالترين مكان قرار مي ي آسماني طبيعت، دسته

وندي استوار با آسمان گره خورده به آن افزوده شود، ساخت كامالً پرواز را كه در پي
هاي پاكي و  اگرچه به كارگيري اين عناصر جلوه. شود ي كتاب هويدا مي يك طرفه

كند و يا به سخن ديگر سمت و سوي  تقدس و تنزّه را در كتاب تقويت و حمايت مي
يش دارد كه در نوع خود به كتاب در كل به پاكي، روشني و آسماني و امور قدسي گرا

هاي مثبت كتاب به شمار  تواند از جلوه انجامد و مي تقويت روح عاطفي كودكان مي
-اي ايده ها، گونه مندي افراطي از عناصر آسمان و آسماني حال به دليل بهره آيد، با اين

  . كند گريزي را تقويت ميگرايي و واقع آل
ها قرار  ي يكي مانده به آخر و بعد از خوراكي هها، آب در مرحل      در مقابل آسماني

كند،  دارد كه به ويژه با تداعي شدن باران كه سيري نزولي از آسمان به زمين را طي مي
. كند به نوعي دنياي ملموس و فضاي اين جهاني را در ذهن كودك طرد و نفي مي

 كه در كتاب، از گيرد، آن است قرار مي» آب«توجهي به  گفتني ديگر كه در راستاي بي
ذكر شده و از تمساح و قورباغه و ديگر جانوران ) دوبار(ميان حيوانات آبزي تنها ماهي 

توجهي به عنصر آب از  توان گفت بيمي. شود مرتبط با آب نشاني يافت نمي
هاي كتاب است و ذهن كودك را از پرداختن و توجه به ارجمندي آب و نقش  كاستي

چنين  هم. سازد ر فراهم آوردن محيط زيست مناسب، دور ميي آن د اساسي و سازنده
گر انسان و حيات انساني  ها، كه در ذات خود تداعي توجهي كامل به نقش خواراكيبي

از نظر بسامد عناصر در مجموع . پذير كرده است است، تعادل كتاب را به شدت آسيب
 زمين و آسمان قرار ي بسياري ميان  يكسان عمل نكرده است و فاصلهطبيعت، كتاب

 مورد و 34) شود كه بر زمين جاري است يا به سمت زمين نازل مي(آب + زمين . دارد
ها حدود يك به   مورد ذكر شده است كه نسبت ميان آن131پرندگان + ها  آسماني

  . چهار است كه در نوع خود رقم بسيار بااليي است
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ها و  ياهان در مقايسه با آسمانيهاي جانوران و گ مندي از دسته     كتاب در بهره
 3نمودار. تر در پيش گرفته است تري دارد و رفتاري منطقي ها صورت متعادل زميني

  .نماياندچه ذكر شد، مي صورت روشني از آن
  

  
  

  گيري و پيشنهاد نتيجه. 4
 واژگاني در -ترين ديدگاه، عناصر طبيعت از منظر ساخت دستوري  در اصلي-1
  .اند پذير يا منفعل در كتاب ظاهر شده درت و به صورت كنشترين ميزان ق كم
توجهي به زمين  بندي عناصر، كتاب تعادل و توازن را رعايت نكرده و با كم  در دسته-2

 .ها، در واقع نقش انسان را بر زمين كم رنگ جلوه داده است و زميني
كه )  مورد57در كل . (رنگ است  در كتاب كم1ي طبيعي كنش فعل محيط و زمينه -3

 . كند اعتنايي به محيط زيست را در ذهن كودكان تقويت مي خود بي به خودي

ي آن توجه نشده است و از اين رهگذر به  در كتاب به آب در معناي گسترده-4
رسد  به نظر مي. شود كودك توجه كافي نسبت به نقش حياتي آن آموزش داده نمي

                                                            
1. Circumstantial 
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ي  كنندهاي تعديل تواند به گونه  به آب، هم ميمندتر شدن كتاب از مباحث مربوط بهره
گر آن قلمداد شود؛  ها به شمار رود و هم در ساختي ويژه ادامه دهنده و حمايت آسماني

شناسي يادآور   از نظر نشانه،زيرا آب اگر در ساخت معنايي صحيح به كار گرفته شود
تاب را در پرداختن به ي مثبت ك تواند اين جلوه رود و ميپاكي و صداقت به شمار مي

 .گرايي، تقويت كند پاكي و كمال
وار حركت ها و تصويرهاي رايج و كليشه تر موارد، كتاب در امتداد انديشه  در بيش-5

هاي  سازي و گسترش ديدگاه دار براي فرهنگكرده است و در كل كوششي هدف
  .شود تر ديده مي پيوند با طبيعت، در كتاب كم تر در تازه

  
  د براي مطالعات ديگرپيشنها

كه ذكر شد نوشتار حاضر بر اساس كتاب فارسي دوم دبستان فراهم آمده   چنان-1
هاي  هاي درسي به مظاهر و جلوه ي نگرش كتابي نظر كلي و نهايي درباره ارائه. است

احياناً پيشنهاد راهكار ي متون نياز دارد و اظهارنظر و   و تحليل همه طبيعت، به مطالعه
 پذيرفته و پسنديده نيست، از ، يك كتابي  پايه محدود و برهاي بررسي اي ببنياد
) سوم، چهارم و پنجم(هاي ابتدايي  شود حداقل سه كتاب فارسي پايهرو پيشنهاد مي اين

  .نيز  از اين منظر مطالعه و تحليل شود تا امكان اظهارنظر دقيق تر فراهم آيد
گيرد كه ات مربوط به طبيعت را در برميي حاضر تنها بخشي از مطالع  مطالعه-2

 و 1 زنانگي-توان آن را در قالب ساير مكاتب نقد و مطالعات ديگر از جمله زيست مي
  .نيز گسترش داد 2 نقد-زيست

  
  
  

                                                            
1. Ecofeminism 
2. Ecocriticism 
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  ها يادداشت
اي با  ي چاپ نشده  مقاله محيطي، از-هاي زيستهاي ادبي برخاسته از جنبش اشاره به مكتب .1

ي آقاي مسيح ذكاوت،  نوشته» ي گلستان سعدي  نقد و ديباچه-ومي ادبي ب نظريه«عنوان 
 . برگرفته شده است

 The representation of nature on"ناي از اندرو گوتلي با عنوا در اين نوشتار مقاله .2

the BBC world service"پيش رو بوده است  .  
 .در نظر گرفته نشده استدر اين مطالعه ... چون النه، خانه، راه، جاده و هايي هم واژه. 3
  .اند ها جا داده شده ي خوراكي  دو مورد بوي گالب و بوي خوش، تساهل گونه در دسته.4
كل  ها و در در رديف كاني... چون ظرف چيني، سفال، گل واسطه برساخته از طبيعت هم  بي.5

 .اند ها قرار گرفته ي زميني در دسته
اساس عمل  كه بر شناسي، بل هاي علمي و زيست ژگي ي در اين بررسي پرندگان، نه براساس و.6

ها نيز در  ها و مگس چون پروانه رو حشرات هم از اين. اند بندي شده اين موجودات دستهظاهري 
 .اند اين بخش قرار داده شده

برگزيده شده  Critical Discourse Analysisبراي »  كاوي انتقادي سخن«نهاد    برابر.7
 براي سهولت دريافت اصل  .نهادهاي فارسي، پيشنهاد نويسندگان مقاله استساير برابر . است

اصطالحات انگليسي و نيز براي پرهيز از ازدحام واژگان و اصطالحات التين، در متن مقاله، 
  :ها در زير آمده است ي اصطالحات استفاده شده در اين نوشتار و برابر نهادهاي آن همه

 Affected  پذير كنش

 Actor Intransitive ناگذرگر  كنش

 Actor Transitive گر گذرا كنش

 Artificial ساختگي

  Circumstantial ي كنش زمينه

 Ecocriticis زيست نقد

 Ecofeminism زيست زنانگي

 Ecosemiotics زيست نشانه

 Lexicogrammar واژگاني -دستوري
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 Register ي واژگاني دايره

 Critical Discourse Analysis كاوي انتقادي سخن

 Critical point of view ي ديد انتقادي زاويه

 Semantics معناشناسي

 Semantic Unit واحد معنايي

 Systemic Functional دستور كاركردي سازوار 
Grammar 

 Syntactic- Semantic  معنايي-نحوي

ي از ديرباز به عمل كـرد ويـژه       اديبان و متخصصان فن بديع و معاني و بيان در ادب پارسي              ..8
بلند، :  هايها و تركيب  مونه تفاوت ميان واژه   نبه عنوان   . اند واژگان در انتقال مفهوم توجه داشته     
كنند براي اهـل زبـان      و نقشي كه در انتقال مفهوم ايفا مي       ... دراز، موزون، خوش قد و قامت و        

نـوان محـور جانـشيني در دسـتگاه         تـر زيـر ع    ايـن نكتـه در مباحـث دقيـق        . كامالً آشكار است  
  . شناسي سوسوري نيز به بحث گذاشته شده است زبان

زيـرا هليـدي در تحليـل  خـود بـر            .  قرار داده شده  اسـت      processمعادل  » كنش«ي   واژه. 9
پرهيـز  ) verb( معنايي تكيه دارد، به همين جهت از به كارگيري لفـظ فعـل               -ساخت دستوري 

  .دارد
  
  منابعفهرست 

. زندجعفر نجفي:  ترجمه.ي آموزششرايط يادگيري و نظريه .)1373 (.رابرت گانيه،
 .رشد: تهران

منوچهر :  به كوشش.حدود العالم من المشرق الي المغرب .)1362(. ــــــــــــ
  .ي طهوريكتابخانه: تهران. ستوده

   .داي دهخنامهي لغتمؤسسه:  تهران.ي دهخدانامه لغت .)1373 (.اكبر دهخدا، علي
  . اميركبير :تهران. المعارف فارسي دايره). 1383. (حسين و همكاران مصاحب، غالم
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   مقدمه.1
كودك در آغاز به كمك پدر و مادر نياز مطلق دارد و اين امـري طبيعـي اسـت امـا بـه                       

اي فراهم آيد كـه ايـن نيـاز بـه آرامـي              بايد شرايط به گونه    ،شودتر مي تدريج كه بزرگ  
بـه  . اي برسد كه وي به خـود تكيـه كنـد          تر شود تا سرانجام به نقطه     رنگرنگ و كم   كم

فـردي كـه اسـتقالل      . سخن ديگر زمينه براي رشد اسـتقالل شخـصي وي فـراهم آيـد             
شخصي دارد، در زندگي به خود تكيه دارد و از پيروي كوركورانـه و تقليـد صـرف از                   

چنان مهم اسـت كـه حتـي آن را بـه            آندستيابي به استقالل    «. كندديگران خودداري مي  
 )27: 1999 1،وينچ و جينجل   (»اندي تربيتي در نظر گرفته    هاي عمده مثابه يكي از هدف   

هاي اساسي رسيدن به اسـتقالل       يكي از شرط   ،سالبراي تحول كودك به شخص بزرگ     
كـه  بـراي ايـن    .يـابي كـودك نيـز نقـش مهمـي دارد          هويت  استقالل در  است؛ همچنين 

طلبي را در وجود كودكان بارور سـازيم و از سـركوب آن جلـوگيري               ي استقالل  روحيه
ي كوشش كودك ارزش قائل      برا .2؛  اجازه دهيم كودك خود انتخاب كند      .1: بايد،  كنيم

 كودك را تشويق كنيم تا از       .4هاي آنان عجله نكنيم؛     گويي به پرسش   در پاسخ  .3شويم؛  
انـد اميـدوار    ي تـصميمي كـه گرفتـه      آنان را درباره   .5 منابع بيرون از خانه استفاده كند؛     

 اما بسياري از    طلبي دارند، كودكان ميل به استقالل    )1385،  نياعارف (.يوسأ، نه م  سازيم
از «شوند؛ زيـرا    آن به هراس و ترديد دچار مي      ي بروز   اجازه  اين ميل و    برابر در والدين

 ».دارد، نگـران هـستند    ها روا مـي   ني آ تجربههاي معصوم و بي   چه دنيا نسبت به بچه    آن
كودك در مسير رشد و پرورش خـويش نيـاز          « با اين همه     )159: 1380 ،شريعتمداري(

 ».هاي جسمي و هم ذهني اسـت      ي توانمندي اين استقالل هم در زمينه    . به استقالل دارد  
 ،رسـد آمـوزش و پـرورش در انجـام ايـن رسـالت              به نظر مي   )68: 1383 ،دژاخسرون(

 ويژه در كـشورهاي     رويكردهاي موجود آموزشي و تربيتي به     . وفق نبوده است  چندان م 
سويه و تمايل به اقتـدار      هاي تلقيني و يك   رشد نيافته يا در حال رشد، با تأكيد بر روش         

ي يادگيرنـده   معلم و محتواي درسي، راه را بـراي انتخـاب و تفكـر و فعاليـت آزادانـه                 

                                                            
1. Winch And Gingle 
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رو از ايـن  . آورندطلبي وي مانعي جدي پديد مي     اللگونه در مسير استق   بندند و بدين   مي
هـا    اند كه با راهكارهاي خويش در پـي جبـران كاسـتي          نظراني پيدا شده  همواره صاحب 

 يكـي از همـين      2،»فلـسفه بـراي كودكـان     «بنيانگـذار جنـبش      1،مـاتيوليپمن . انـد برآمده
اسـتقالل  ، پـرورش    »فلـسفه بـراي كودكـان     «ي جنبش   هدف عمده . نظران است  صاحب

فلسفه به كودكـان  ي برنامه آموزش ، هدف عمده  از نظر ليپمن  «. فكري در كودكان است   
) 20: 1382،قائدي (».آن است كه به كودكان كمك كند، بياموزند چگونه خود فكر كنند           

ي رابطـه ). همان(داند  هاي اين جنبش را پرورش خالقيت مي      ليپمن يكي ديگر از هدف    
اندركاران تعليم وتربيت   خالقيت واستقالل وجود دارد كه دست     بسيار نزديكي نيز ميان     

ي آمـوزش  هـاي موجـود در برنامـه   فـرض از ديگر سو، يكي از پيش. از آن آگاه هستند  
هايـشان بـه    گيرند كه كتاب   كودكان زماني بيشتر ياد مي     ،كندميتأكيد  ،  فلسفه به كودكان  

 كتـاب در قالـب      14ن به نوشـتن     فرض، ليپم با توجه به همين پيش    . شكل داستان باشد  
، ، سـخني  اي آگاهانه و طراحي شـده     به گونه «ها  در اين گونه داستان   . داستان روي آورد  

 ، مـسأله  ، آن سخن  شود و پس از خواندن داستان     ي فلسفي گنجانده مي   اي يا نكته  مسأله
» .ردگي، مورد بحث قرار مي    شود، در گروهي كه با معلمي كار آزموده هدايت مي         يا نكته 

؛ )1980( 3 مــارك.1: هــا عبارتنــد ازبرخــي از ايــن داســتان) 111: 1386، ژادخــسرون(
: 1383 ،قائـدي  (.)1987( 6الفـي  .4  5؛كشف هاري اسـتاتلمير    .3؛  )1982( 4كيووگس.2

هـايي   نيـز بـه نوشـتن چنـين داسـتان          7البته افراد ديگري مانند آن مارگارت شارپ      ) 20
، به منظور آموزش فلسفه به كودكـان      «هستند كه   هايي  انداستاند، از طرف ديگر      پرداخته

، خـسرونژاد  (».انـد آثـاري بيـشتر ادبـي      يا تحقق اهداف ايـن نهـضت نوشـته نـشده و           
: رو هستيم توان گفت كه به طوركلي با دو نمونه داستان روبه         بدين سان مي  ) 120:1386

                                                            
1. M.Lipman 
2. P4c: Philosophy for Children 
3. Mark 
4. Kio and Gus 
5. Harry Stattlemeier’s Discovery 
6. Elfie 
7. A.M.Sharp 
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پـيش مـشخص شـده و     داستاني كه نويسنده آگاهانه و با توجه بـه هـدفي كـامالً از              .1
تـوان  اند و مي  هاي ليپمن و شارپ از اين نمونه      داستان. پردازد به نوشتن آن مي    ،محدود

 داستاني كه نويسنده از پيش هدف كامالً مشخص .2. هاي آموزشي ناميد  ها را داستان  آن
. زنـد اي از اوقات ناخودآگاه به آفرينش آن دسـت مـي        و محدودي ندارد و چه بسا پاره      

  . اندهاي موجود در ادبيات كودكان بيشتر جزو اين گونهنداستا
هاي هاي خويش بر داستانبراي رسيدن به هدف» فلسفه براي كودكان«ي  برنامه

هرچند طرفداران اين . پوشدهاي نوع دوم چشم ميكند و از داستاننوع نخست تكيه مي
 اثر تربيتي و يك اثر ادبي بين يك، مانند اين كه  براي اين كار داليلي دارند،برنامه
با  )1383، قائدي(هايي است و اصل اهداف آموزش است و نه محتواي آموزش تفاوت

 آن هاي موجود در ادبيات كودك از داستاناين همه نبايد فراموش كرد كه از سويي
تر و تواند قابل شمول مي،خيزدجايي كه در بيشتر مواقع از ناخودآگاه نويسنده برمي

موزشي شوند؛ آ  فداي اهدافايدهاي ادبي نبديگر ويژگي از سويي ور باشد تعام
با .  سپس مفاهيم فلسفي را در خود داشته باشندو  باشنددبياها ابتدا بايد بنابراين متن

شود، اين است كه آيا ژوهش مطرح ميمهمي كه در اين پ پرسش ،توجه به اين موضوع
  بشتابد؟ به سخن ديگر»فلسفه براي كودكان«ي مهتواند به ياري برناادبيات كودك مي

توانند به نيازهاي اين برنامه پاسخ دهند؟ ، ميدر ادبيات كودكان هاي موجودآيا داستان
گويي به نيازهاي نشان دادن كارايي ادبيات كودكان در پاسخ ،ژوهشبنابراين هدف پ

د و پرورش روحيه  روي رشدر اين تحقيق تنها بر.  است»فلسفه براي كودكان«ي برنامه
  .  استي جنبشيكي از اهداف عمدهتأكيد شده كه  طلبي استقالل

به  روش تحليل محتوايي از نوع تأملي يا فكري گيري ازبا بهرهوهش حاضر پژ 
وهشگر بر توانايي شهودي پژ آن درتحليل فكري فرايندي است كه «. انجام رسيده است

وهش تكيه پژهاي مورد  كشيدن يا ارزيابي پديده تشخيص خود براي به تصويريو قوه
هاي ديگري كه به غير از توانايي شهودي و قوه تشخيص براي توصيف هژوا. كندمي

قوه تخيل،  تفكر دروني، معرفت نهفته،«:  عبارتند از؛انداين فرايند به كار برده شده
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: 1383، الگ 2،بورگ 1،گال( ».حساسيت هنري و بررسي همراه با تأمل و كنكاش
 هاي موردي به كار برد كه ازوهشپژديگر توان در تحليل فكري يا تأملي را مي )2/991

 بيشتر به تصميم«موضوع كاربرد اين . برندمي  سود نيزوهش كيفيپژ هاي ديگرروش
ها بستگي  تشخيص خود در تحليل دادهيقوه  شهودي ويوهشگر در اتكا به قوهپژ

 ».هاها در مقولهبندي دادهدستهمانند ها ي تجزيه و تحليل دادههاي فندارد تا به روش
 امكان تعيين يك ،تحليل فكري امري بيشتر ذهني است«جا كه  از آن)992 ،همان(

پذير نيست؛ بنابراين كارآموزي در كنار يك ها امكانروش استاندارد براي تحليل داده
گيري اين  نمونه)999، همان(» . است، ضروري زيادتمرينا ، همراه بپژوهشگر باتجربه

هايي براي پرورش يعني به علّت داشتن ظرفيت؛  نيز از نوع هدفمند استژوهشپ
 همچنين كوشش پژوهشگر بر آن بوده .ايمبرگزيده را هاطلبي داستاني استقاللروحيه

ودك ي ادبيات كودكان شناخته شده و از سوي منتقدان ادبيات كها در گسترهتا داستان
  موردنظرفهرست،  با توجه به آن چه گفته شد)1(.اي مثبت ارزيابي شده باشندبه گونه

 ، مطالعه را)ي اشباعنقطه(  گرديد و زماني كه محقق دريافت به مقصود رسيده استتهيه
هاي  كوه،ي، سفيد برفي، هايدهاي ديگري همچون ماتيلداهرچند داستان. متوقف كرد

شد  نميكه  طبيعي بوداما، هايي را در خود داشتندچنين ويژگيبودند كه ... سفيد و 
ميكوت و  (»ي اشباعنقطه«ي آنان را در تحقيق گنجانيد؛ بنابراين محقق از همه

 متن داستان به عنوان واحد تحليل ژوهش حاضر در پ.بهره گرفت) 1995 3،مورهاوس
  . انتخاب شده است

  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Gall 
2. Borg 
3. Maykut And Morhouse 
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  هاتحليل داستان. 2
  1و كارآگاهان اميل .2-1

گويـد كـه پـدرش را       اي حدوداً ده ساله سخن مي      از همان ابتدا از پسر بچه      ،راوي قصه 
به تدريج كـه داسـتان   . كندهنگام پنج سالگي از دست داده است و با مادرش زندگي مي  

آمد كـه   گاهي پيش مي  «. شودرود، خواننده با چگونگي شخصيت اميل آشنا مي       پيش مي 
كـرد و حتـي      اميل از مادرش پرسـتاري مـي       ،هنگام بيماري ... اشدحال مادرش خوب نب   

ي مـادرش خوابيـده بـود، زمـين را           وقتـ  ،حتي گـاهي  . گرفتآشپزي را هم به عهده مي     
اشان به هـم ريختـه و آشـفته    كه خانهي اينشورهكشيد تا مبادا مادرش از دل   مال مي دست

اي هـم   سـينه بـه  خشك و دسـت    اميل پسر «) 7: 1384 2،كستنر(» .است، از جا بلند شود    
اللي هنـوز شـكننده و رشـد        رسد چنـين اسـتق     به نظر مي   با وجود اين  ) 8همان،  (» .نبود

بايد با  ، اميل   كه اين استقالل به رشد حداكثري خود برسد       نايافته است؛ بنابراين براي اين    
. تر از سـفر بـه تنهـايي و بـدون مـادر            رو شود و چه آزموني سخت     آزموني سخت روبه  

 از سويي بيانگر اين     ،دهدآهن ميان اميل و مادرش رخ مي       وگويي كه در ايستگاه راه    گفت
است كه مادر هنوز باور ندارد كه كودكش بتواند مستقل باشد و از سـويي ديگـر نـشان                   

مواظب باش پـسرم    : مادرش گفت «. طلبي گرايش فراواني دارد   دهد، اميل به استقالل   مي
سوار قطار كه شدي از كـسي       . ي گل هم ننشيني   وي دسته اشتباهي ر . چيزي جا نگذاري  

توانم اين كار را    خودم مي : اميل گفت ... خواهش كن كه چمدانت را در جاي بار بگذارد        
 . وقتي من نيستم مبادا بـه خـودت فـشار بيـاوري      !مامان... من كه ديگر بچه نيستم    . بكنم

. ز شما مراقبت كنـد    مواظب باش مريض نشوي، چون وقتي من نباشم كسي نيست كه ا           
توان سفر اميـل     مي) 12-11 همان، (».شوم با هواپيما به خانه برگردم     آن وقت مجبور مي   

آهـن  راه  كـه از ايـستگاه     سـفر ظـاهري   . را به دو بخش ظـاهري و واقعـي تقـسيم كـرد            
ود و قرار بوده است به ايستگاه خيابان فردريك در برلين به پايان             شزادگاهش شروع مي  

                                                            
1. Emil and the decotives 
2. Kaestner 
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 ياش كنـار يـك مغـازه      ، خالـه و دخترخالـه      همـان جـايي كـه مـادربزرگ        برسد؛ يعني 
شـود كـه او در      ز مـي  ، درست از جـايي آغـا      ، اما سفر واقعي   فروشي منتظر او هستند    گل

 ،ميرشـاهي  (.شود پياده مي  ،هايشهاي جانورشناسي به دليل تعقيب دزد پول      ايستگاه باغ 
به اوست، ولي هدف سفر دوم كه       هدف سفر اول ديدن مادر بزرگ و دادن پول          ) 1381

 بـدين سـان     .باشـد  مـي  او ، رشد و تقويت استقالل    شوداميل ناخواسته با آن رودررو مي     
قهرمان قصه نيـز بـه   . اي است براي شروع سفر دومتوان گفت كه سفر اول تنها بهانه     مي

ـ ؛ بلكه حتـي مـي  يابد كه دزديده شدن پول نه تنها يك مصيبت نيست        تدريج درمي  د توان
 .ش موقعيـت خـوبي باشـد       مـادر  ويـژه  به اطرافيان؛ به     هايشتوانمنديبراي نشان دادن    

موضوع آن قدر هيجان انگيز بود كه اميـل كـم و بـيش خوشـحال بـود كـه پـولش را                       «
شود به ياري سيزده كودك ديگر و بـدون كمـك        اميل موفق مي  ) 67 همان،(» .انددزديده

دزدي كه پليس در تعقيـب او بـود و بانـك            . يندازده ب لت، دزد را به     ساليهيچ فرد بزرگ  
ها كمـك   حتي شاگرد آسانسور هتل هم كه به آن       . اش جايزه گذاشته بود   براي دستگيري 

اميل در بانك و در ايستگاه پليس       . ، كودكي بيش نبود   ي اتاق دزد را بدانند    كرد تا شماره  
، داليل و شواهدي    روغ است كه ثابت كند، پول به او تعلق دارد و سخنان دزد د           براي اين 

ي  نـشانه  ،گونـه داليـل و شـواهد      آوردن اين . اندازدرت مي را به حي  آورد كه اطرافيان    مي
تـوانم يـك شـاهد      مي«. استقالل فكري و در نتيجه ثمربخش بودن سفر حقيقي او است          

، او هـم در كوپـه       وقتي من وارد قطار شدم    .  گراس گروند  يخانم ياكوب از اهال   . بياورم
 را داخـل جيـبم      ، پاكت پول  در قطار «) 103همان،   (». و خيلي زود از قطار پياده شد       بود

همـان،   (»سه اسكناس جاي سوراخ سـوزن باشـد       ؛ پس بايد روي هر    سنجاق كرده بودم  
، پس امكـان نداشـته از جيـبم         را داخل جيبم سنجاق كرده بودم     ] پول[من پاكت   «) 105
خواهـد بـه اميـل كـه حـاال          مي ، فروشگاهي پس از دستگيري دزد   ) 108همان،   (».بيفتد

م كند كه او    ها اعال شلواري بدهد تا بتواند در روزنامه       كت و   است، حسابي معروف شده  
... « :گويـد مـي  پـذيرد و  نمي ولي او ،  كندها تهيه مي  هايش را از فروشگاه آن    ي لباس همه

ها ه دنبال اين حرف   ترها هميش كه اين بزرگ  مثل اين . اين همه جار و جنجال الزم نيست      
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 ايـن سـخن نيـز نمايـانگر       ) 134همـان،    (».ها است  ولي ما عقلمان بيشتر از اين      ؛هستند
به اميل پيـشنهاد     ي مركزي پليس   خبرنگاران در اداره   يكي از  .استقالل فكري اميل است   

 در يـك كافـه بـا هـم نـان            ،دهد كه همراه با او به دفتر روزنامه بـرود و در بـين راه              مي
) 116همـان،    (».البته به شرطي كه من شما را مهمان كـنم         : اميل گفت «. اي بخورند  خامه

 چنين اعتـراف    ،دارد تا پيش اميل   ي است كه خبرنگاران را وا مي      هايژگيداشتن چنين وي  
  )116 ،همان (».تو واقعاً آدم مستقلي هستي«: كنند

 

  كوه مرا صدا زد. 2-2
اي   است كه پس از مرگ پدر استحاله      ) جالل(ي  ي نوجوان دربارهكوه مرا صدا زد     داستان  

، بـه نوجـواني مـستقل و    وليت و وابـسته  ئمس، بي دهد و از فردي خودخواه    در او رخ مي   
اي كه حتي سرپرستي مادر خويش را نيز بر عهـده   به گونه؛شودمتكي به خود تبديل مي   

پـيش از   .1: م كـرد  توان اين داستان را از نظر زماني به دو بخش عمده تقسي           مي. گيردمي
ي شخـصيتي   توان جالل را از جنبـه      پس از مرگ پدر و به همين شكل مي         .2مرگ پدر؛   

-جاللي را كه ما در زمان حيـات پـدر مـي           . در قالب اين دو زمان بررسي و تحليل كرد        

هـاي  گـي ژ چنين وي  . است وليتئبدون اتكا به نفس و حس مس      وجواني وابسته و    ، ن بينيم
آورد و در ايـن رابطـه       است كه حتي مادر را نيز به خـشم مـي           رفتاري به حدي ملموس   

توان به زماني اشاره كرد كه جالل قرار اسـت          دهد؛ براي نمونه مي   بارها به وي تذكر مي    
رود و   پيش دوستانش مـي    ،ي درس خواندن  ، اما به بهانه   به گوسفندان آب و علف بدهد     

شود چنين استنتاج كرد كه تا هنگـام  مي) 1371 ،بايرامي( .زنداز انجام اين كار سرباز مي  
، ي زنـدگي خـانواده      فرساي وي براي چرخانـدن چرخـه      هاي جان حيات پدر و كوشش   

 بـه او  توانـد     چون پدري دارد كه مي     ؛ ملموس برخوردار است   يقهرمان داستان از آرامش   
، امـا بـا      به استقالل مانع اسـت      وي يابي براي دست  به سخن ديگر وجود پدر    . تكيه كند 

 و به تدريج شـرايط سـختي را كـه           دشوي جالل نيز آغاز مي    ، دغدغه شروع بيماري پدر  
هايي مشاهده كرد  الي صحبتتوان در البه  اين دغدغه را مي   . فهمد مي ،پيش روي اوست  
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طور مدتي همان «: كند ف مي ، براي خواننده توصي   بيماري پدر كه جالل هنگام شرح حال      
كـرد و   م كه از كله سحر تا تنگ غروب يك بند درو مي           افتياد وقتي مي  . كنمنگاهش مي 

مـچ  . شود مريضي اين طـوري از پـا انداختـه باشـدش           باورم نمي . آوردخم به ابرو نمي   
 همـان، (» .انـد هايش انگار كش آمده    هايش به نازكي مچ دست من شده و انگشت        دست

 جالل كـه    شود؛ به دگرگوني بزرگي دچار مي     پس از مرگ پدر   اما شخصيت جالل    ) 42
 اكنـون هـم   توانست در هركاري بر وي تكيه كند،  تا ديروز پدر قدرتمندي داشت كه مي      

هستند و به تنهايي بايـد گلـيم        بيند كه بدون او هيچ      ديگري را مي  ) مادر( هم زن    خود و 
آيـد  ناگفته نماند كه از محتواي داستان نيز چنين بر مـي          . خويش را از آب بيرون بكشند     

 از ايـن رو قهرمـان   ؛فردي نيست كه بتـوان بـر او تكيـه كـرد         ، اسحاق كه عموي جالل،  
 به  . رساند  خانواده را ياري   او انند و هم  شود كه جاي پاي پدر پا بگذارد       آن مي  داستان بر 

طلبي قهرمـان داسـتان را      ي استقالل  روحيه ، جوانه زدن  رسد زير خاك رفتن پدر    نظر مي 
 تـا   ،افتـد ق مـي   مهم اتفا  يان قصه سه حادثه   ، براي قهرم  پس از مرگ پدر   . شودسبب مي 

 ،هم او و هم خواننده داستان دريابند كه مستقل شدن و بار مسئوليت را بر دوش كشيدن   
  :كاري چندان آسان نيست

  هاي روي پشت بام؛بيمار شدن جالل به دليل پارو كردن برف. 1 
  زخم شدن دست جالل هنگام چيدن علوفه براي گوسفندان؛ . 2 
  . از معركه ها به اسب جالل و فرار اوي گرگحمله. 3

ها را  ي سختي شود تا جالل همه    سبب مي  ،اي كه صورت گرفته    استحاله ،با اين همه  
رو بارها شكـست     همين  از ؛دش داشته با  نار بس گ  ايحتي اگر هزينه   ؛ دل بخرد   و با جان 

تـوان  مـي هنگـامي   طلبـي جـالل را      اوج اسـتقالل  . شود، اما هرگز شكسته نمي    خوردمي
در همـين   .  كه با تعدادي از دوستانش در حال پـايين آمـدن از كـوه اسـت                مشاهده كرد 

در حـالي كـه     . فتنـد اند تـا ني    به چوبي تكيه داده     براي پايين آمدن از كوه     ، ديگران صحنه
خواهـد تكـه    جالل چنين كاري نكرده است و حتي هنگامي كه يكي از دوسـتانش مـي              

، اول: توانـد داشـته باشـد     اين عمل حداقل چهار پيام مي     « .پذيردينم ،چوبي به او بدهد   
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دهد كه  ، نشان مي  دوم. خطر كردن است  دهد كه جالل وارد معركه شده و اهل         مي نشان
آزموني اسـت بـراي او     ، اين خطر كردن   ،سوم. خواهد از ديگران كمك بگيرد    جالل نمي 

، چهـارم . ه چقدر توانـايي دارد    ؛ يعني بداند ك   تا تكليف خودش را با خودش روشن كند       
گـاهي نـدارد و بـا همـين وضـع       داند كه ديگـر تكيـه      مي ،پدرش را از دست داده    جالل  

پس از مرگ پدر هـم چنـان كـه گفتـه            ) 416: 1381 ،ميرشاهي (».خواهد ادامه بدهد   مي
 مـادر و  ژه خودباوري او براي ديگران ـ به وي ؛ اما باوررسد جالل به خودباوري مي،شد

 ؛اسحاق ـ هنوز سخت است؛ بنابراين گذر زمان الزم است تا اين باورشـكل گيـرد   عمو 
. دهـد ي خويش را بـه خـوبي انجـام داده و مـي          هميشه وظيفه  ،گذر زمان كه  مگر نه اين  

آيد تا ايـن    اي پيش مي  چندي بعد حادثه  . ناميممي» تعيكشف واق «اي كه ما آن را      وظيفه
در فـصل زمـستان مـردان ده بـراي شـكار            . ان بياورند هاي جالل ايم  دو نيز به توانمندي   

گيرد تا همراه عمو اسحاق بـه        با اصرار از مادرش اجازه مي      ، جالل روندكبك به كوه مي   
شود بهمن ريزش كند و او را       سبب مي احتياطي اسحاق   ، بي در هنگام شكار  . شكار برود 

شـود و بـا      كار مـي   اين جا است كه جالل دست به      . سازدزير خروارها برف مدفون مي    
. دهـد سختي و رنج فراوان و به دور از انتظار عمـويش را از مـرگ حتمـي نجـات مـي                    

، حادثـه را    ، پـس از برگـشت بـه ده        اسحاق كه زندگي خويش را به جالل مديون است        
بدين سان مادر نيز همانند عمو به لياقـت فرزنـدش پـي             . دهدبراي مادر جالل شرح مي    

ه اكنون او در وضعي است كـه نـه تنهـا بـه ديگـران وابـسته                  شود ك برد و مطمئن مي   مي
 گـويي ريـزش بهمـن از        .نيز بشتابد ديگران  تواند به كمك و ياري       بلكه حتي مي   نيست،

هاي جالل   توانمندينسبت به   ساالن  براي ريزش باورهاي نادرست بزرگ    اي   مقدمه ،كوه
   .شودمي

 

  هايش گنجشك و بچه.2-3
ي چهـار بچـه گنجـشك را كـه تـازه پـر              شود كه طوفان آشـيانه    قصه از جايي آغاز مي    

؛ پـس در    كنـد  ، خـراب  اند و از اين رو هنوز به مراقبت پدر و مادر نيـاز دارنـد              درآورده
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اند و از   شويم كه ناخواسته از پدر و مادر جدا شده         مواجه مي  همين ابتدا با چهار جوجه    
زنـدگي   از يك سو  .ها زندگي كنند  ناين پس بايد به تنهايي و بدون حمايت و مراقبت آ          

كه به خـوبي راه و روش       ها پيش از اين    بچه گنجشك  از سويي ديگر   پر از خطر است و    
، سـبب    همين مـسايل   .شوند، با آن روبه رو مي     مبارزه با اين خطرات را ياد گرفته باشند       

ـ كنند كه بچـه   ها گمان مي  ها است و آن   جهو مادر جو   دلواپسي و نگراني پدر    شان بـه   هاي
، ي خـود را در زمينـي شـخم زده         اند، اما در فصل پاييز هر چهار جوجـه        كام مرگ رفته  

، ي اتفاقات پـس از طوفـان      در گفتگوهايي كه بين آنان درباره     . بينندمي سالم و تندرست  
دهـد كـه    مـي   توضيح هايكي از بچه  . توان بسيار تأمل و درنگ كرد     ، مي گيردصورت مي 

ها را شكار   ، حشره ها برسند كه ميوه قبل از اين   واست  ر ازميوه بوده    تابستان را در باغي پ    
، چه كـار خـوبي    ! آه پسرم «: گويداش مي  خطاب به جوجه   ،گنجشك پدر . كرده است مي

هـا  به خصوص وقتي كه آدم    ! بايد خيلي مراقب باشيد   . ولي هميشه خطر در كمين است     
ي بـزرگ سـبزي      ممكن است شاخه   گاهي هم . زنندها قدم مي  آيند و در ميان درخت    مي

در حـالي كـه ممكـن        ،را ببينيد كه به نظرتان جاي خوبي براي نشستن يك پرنده باشـد            
امـا پـسر اشـاره      ) 864 - 863 :1383 1،اوئنـز  (».شـد  يا سوراخي زيـر آن با      هاست حفر 

هـا از   دانـد كـه بـه تـازگي آدم        مي حتي ؛كند كه نه تنها از چنين خطري با خبر است          مي
ي ديگـر    جوجه .كنندها استفاده مي   نيز براي به دام انداختن پرنده      ياي مخصوص هچسب

كرده است و زماني كـه خـدمتكاران        گويد كه اين مدت در قصر پادشاهي زندگي مي        مي
 انبـار غـالت      بـه  ،اندها سرگرم بوده  قصر به وزن كردن غالت و دادن آب و غذاي اسب          

هـاي نامهربـان و     بيشتر خـدمتكاران آدم   : گويددر اين هنگام پدر مي    . شده است وارد مي 
دهـد كـه    سومين جوجـه توضـيح مـي      . ها بود نابكاري هستند و هميشه بايد مواظب آن      

هـاي گنـدم و جـو و        هاي پراز دانـه   ، چون كيسه  گشتمها مي ها و جاده  بيشتر در خيابان  «
 همـان،  (».ريـزد مي هاي به زمين  كنند و هميشه مقداري از دانه       آويزان مي  اغلبذرت را   

 چون هر لحظـه     هايي بسيار خطرناك است؛   گويد كه چنين مكان   گنجشك پدر مي  ) 865

                                                            
1.Owenze 
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 سنگي از زمين بردارند و به تو بزنند، ولي بچه گنجشك در جواب              هاامكان دارد كه آدم   
، بلكه  شوند فرار كرد  ها بايد هنگامي كه به طرف زمين خم مي        گويد كه نه تنها از آدم     مي

 ؛برند نيز بايد انجـام داد     سينه يا جيب خود دست مي      حتي زماني كه به طرف       اين كار را  
چهارمين بچـه   . جا گذاشته باشند  هايي را درآن  ريزه ها از قبل سنگ   چون ممكن است آدم   
دهد كه به درون يك كليسا پرت شده و تمام تابستان را با خـوردن              گنجشك توضيح مي  

  .تجا سپري كرده اسهاي آنمگس و عنكبوت
كنـد  وان چنين استنباط كرد كه او هنوز فكر مـي         ت مي از محتواي كالم گنجشك پدر    

ها و تجربياتش احتياج دارند و پذيرش اين واقعيـت بـرايش بـس              ها  به نصيحت   جوجه
از هـا   هـا و نـصيحت     دشوار است كه آنان با تكيه بر خود و بدون استفاده از اين تجربـه              

ي اين داستان از سويي بدين موضوع       ، اما خواننده  اندسربلند بيرون آمده  ،  آزموني سخت 
 بـا  تواننداند، از اين پس نيز مي    ها همچنان كه از قبل توانسته     برد كه بچه گنجشك   پي مي 

شـود كـه آنـان      تكيه بر خود و به طور مستقل زندگي كنند و از سويي ديگر متوجه مـي               
نه و جـدا    رت خراب نشدن ال   ند كه در صو   اه ارزشمندي دست يافت   هايههريك به تجرب  

 ،هـا جوجـه . يافتنـد نشدن از پدر و مادر چه بسا هرگز به چنـين تجربيـاتي دسـت نمـي          
 كه نه   كردنداين موضوع را آشكار      با گفتن شرح حال خويش       ،مخصوصاً اولي و سومي   

، بلكـه يـك قـدم نيـز از او           ، آگـاه هـستند    دهدتنها از وقوع خطراتي كه پدر هشدار مي       
   .ترند پيش
  

   1 باخانمان .2-4
بينـيم    قهرمان داستان را در شرايطي مـي       ،شودهمان نخستين لحظه كه قصه شروع مي       از

دستي ، در اوج فقر و تنگ     او به همراه مادري رو به مرگ      . كه به هيچ روي طبيعي نيست     
در رويـدادهاي بعـدي نيـز       . شـود مـي ، براي خواننـده تـصوير       نيو در سفري بس طوال    

،  پـسرآقاي وولفـوان    ي   سـاله  12پرين دختـر  . ستان وضع بهتري ندارد   شخصيت اصلي دا  

                                                            
1. With Family 
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را بـراي   ) پـدر پـرين   ( پـسرش    ،وقتي آقاي وولفوان  .  است دار بزرگ فرانسوي،   كارخانه
شـود و بـا     جا با يك دختر بومي آشنا مي       وي در آن   ،فرستدخريد كنف به هندوستان مي    

. شـود سـخت ناراحـت مـي     ،  شنودوولفوان زماني كه اين خبر را مي      . كندوي ازدواج مي  
 سـخت   ،خورد وهمين موضوع در آينده    ي پدر و پسر سخت به هم مي       بدين سان رابطه  

گونـه كـه از مـتن كتـاب         آن. شـود شدن شرايط زندگي قهرمان قصه را  نيـز سـبب مـي            
ه پـدر پـرين ورشكـستگه       كـ ، تا ايـن   اند، در رفاهي نسبي بوده    ي پرين ، خانواده آيد مي بر
از هند حركت   ) محل اقامت آقاي وولفوان   ( به قصد ماروكور     ،ز آن رو خانواده   شود؛ ا  مي
دهد و مادرش نيز پس از مدتي به        را از دست مي   ، پرين پدرش    هنگام اين سفر   .كنندمي

، بكنـد ) پـرين (توانست به او    اش كمكي نمي  چارهمادر بي «. شودبيماري سختي مبتال مي   
اكنون پـرين   .  نيروي فكر و عمل از او سلب كرده بود         چون بيماري او را از پا انداخته و       
 1،مـالو (» .اي بـيش نبـود    تجربـه كه خود كودك يتيم بي    مادر مادرش شده بود و حال آن      

بيند كـه    اي را مي   دختر بچه  ،)كودك(درست در همين جا است كه خواننده        ) 37: 1376
در خـويش بـه هركـاري       او براي تندرسـتي مـا     . بايد به تنهايي به نبرد با مشكالت برود       

 و سـپس  پاليكـار       )2(شـان شود ابتدا درشـكه    تا جايي كه حتي مجبور مي      ،زنددست مي 
با اين همه مـادر پـرين      . را نيز بفروشد  ) االغي كه پرين او را تا حد جان دوست داشت         (

ايـن  . دهـد  خوان مرگ پاسخ مثبت مي    كه او نيز به فرا     تا اين  ،شودروز به روز ضعيف مي    
 كيلـومتر از او  150 كـه از سـويي،      رد تنها يك پدر بزرگ دا     ،ساله اكنون در دنيا    12دختر
وقتـي بـه   ... « و از سويي ديگر مادرش هنگام مرگ بـه او وصـيت كـرده كـه        استدور  

بايد بكوشي در عين گمنامي مفيد باشي و        ! ماروكور رسيدي در معرفي خود شتاب مكن      
؛ چون پرين پول كمي با خود       )51همان، (»ندهمه دوستت بدارند و به تو احتياج پيدا كن        

مسافتي كه به حساب خـودش اگـر روزي         .  مجبور بود اين مسافت را پياده برود       ،داشت
ن مشكالت ديگـري  مياجا خواهد رسيد؛ ولي در اين     روزه به آن   5 ، كيلومتر راه برود   30

ه و ، تـرس از حيوانـات درنـد      ، خـستگي  گرسـنگي : ماننـد ؛ مـشكالتي    نيز وجود داشتند  

                                                            
1. Malot 
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 بـه ميـان      سـخن  ، گرسنگي و تـرس پـرين       در داستان بارها و بارها از خستگي       .راهزنان
ي گرسنه و ترس از اشباح      آمد، ولي پيچ و تاب معده     كه خوابش مي  پرين با اين  «. آيد مي

ترسيد جانوران درنده در بيشه باشند و شب به سراغش          مي. گذاشتند بخوابد موهوم نمي 
» . شـايد هـم گـرگ   ،شـايد خـرس  . ور جانوري؟ معلوم نبـود   چه ج . بيايند و بخورندش  

ديگر پولي هم نداشت كه از نـانوايي        . امان به سراغش آمد   گرسنگي بي  باز«) 71همان،  (
در نهايـت پـرين بـا هـزار سـختي خـود را بـه مـاروكور                  ) 70همان، (».دهي ناني بخرد  

طرفـي طبـق    زاو ا. وي مـشكالت خـاص خـود را دارد   اين مكان نيـز بـراي    . رساند مي
توانست خود را به پدربزرگ معرفي كند و از طرفـي ديگـر تـصور               نمي وصيت مادرش 

اين غضب شامل حـال او       ، حتماً  مورد غضب پدربزرگ قرار گرفته     كرد چون پدرش  مي
روي خود گذاشت و موفق شد بعد از چند روز در             را بر  »اورلي«پرين اسم   . شودنيز مي 
اي بـود كـه چـرخ       او در ايـن كارخانـه،كارگر سـاده       . كندي وولفوان كاري پيدا     كارخانه
 مترجم خاص   ،داد، اما به تدريج به دليل توانايي وي در زبان انگليسي          مي ها را هل  دستي

تر شد و به تدريج     وولفوان گرديد و در نتيجه روز به روز به پدربزرگ نزديك و نزديك            
 بـا نفـوذي كـه روي        ، سـاله  12تـر   ايـن دخ  . اي به وجود آمد   ي دوستانه ها رابطه ن آن ميا

 موجب شد كه وي در ماروكور به تأسيس يك بيمارستان و پـنج              ،رييس كارخانه داشت  
مردم كـه  «. بزنددست ،  كردندكارخانه كار مي   كودكستان براي كودكاني كه مادرانشان در     

دانستند اين تغييرات ناگهاني و ثمربخش در وجود اربـاب از معاشـرت و مجالـست                مي
، بـراي او بـه شـدت ابـراز احـساسات        اي به نام اورلي حاصل شده اسـت       ك ساده دختر
نـه تنهـا   ) 204همـان،   (».كردنـد يق مـي داشتند و تـشو مي كردند و همه او را دوست  مي

 هـم صـحبتي وي بـا وولفـوان كـه            ،وجود پرين تغيير و تحول را در منطقه موجب شد         
 سبب شـد    ، شديدي مبتال كرده بود    خبري طوالني از پسرش او را به بيماري       دوري و بي  

تر شده بـود  رامآ اش سينه ،كرداو ديگر چندان سرفه نمي. به تدريج احساس بهبودي كند   
اي است كه پزشـك مخـصوص وي يعنـي دكتـر     و دردهاي سابق را نداشت و اين نكته      

كاري كه اين دختر كوچك براي آقاي وولفوان        «: ددارروشون نيز به درستي به آن اشاره        



وجوي استقاللدر جست   

 

139

راستي اگر او نبود بـر سـر آقـاي وولفـوان چـه              . رده است از علم پزشكي ساخته نبود      ك
كـه از طريـق     خـود وولفـوان در پايـان داسـتان پـس از آن            ) 205ـ204 همان،(» آمد؟ مي

دختر  «:كرد فاعترااين نكته را نيز ، ي او است نوه) پرين(پي برد كه اورلي    مباشرانِ خود 
، تو وارث اين دستگاه عظيم هستي       بعد از من  ... ست ا ار تو ي ك يجهتها همه ن  ، اين عزيزم

  )217همان، (» .وز بر عظمت و آباداني آن خواهي افزودربهو يقين دارم كه روز
 

  1دختر غازچران. 2-5

قهرمان قصه شاهزاده خانمي است كه بايد از شهر خويش جدا شود و به قـصد ازدواج                 
. كشدي وي انتظارش را ميي كه همسر آيندهبه سرزميني دور دست سفر كند؛ يعني جاي      

يابي بـه    با موضوع جداشدن از والدين و دست       ،بدين سان خواننده از همان ابتداي قصه      
 چهـار توشـه بـراي دختـرش         ،مادر شاهزاده خانم در اين سفر     . شودرو مي استقالل روبه 
  :بيندتدارك مي

  ؛بهاانهاي زرين و سيمين و جواهرات گرـ مقدار زيادي ظرف1
 ؛اش مراقبت از شاهزاده بوداي كه وظيفهـ نديمه2
  ؛توانست حرف بزندـ اسبي كه نامش فاالدا بود و مي3
ي پير سه قطره از خـون خـود را بـر آن ريختـه بـود و      ـ دستمال سفيدي كه ملكه  4

 چـون در راه بـه   .، از اين دستمال مراقبت كـن فرزند عزيزم«. اعتقاد به كارايي آن داشت 
  )  481: 1383،اوئنز (».ت خواهد خورددرد

كنند و سفري سخت آغـاز      مادر و دختر با دلي اندوهگين با يكديگر خداحافظي مي         
، شخصيت پليد خود را     بينديار و ياور مي   پس از مدتي نديمه كه شاهزاده را بي       . شودمي

از چـنگش     نيز كند و حتي جواهرات ملكه جوان را      ميرا آغاز   نافرماني  . سازدمي آشكار
 شـود؛   نااميـد نمـي   دهد و    اين همه باز دختر اميد خود را از دست نمي          با. آوردبيرون مي 

خـويش دارد كـه سـبب قـوت قلـبش            از مـادر  ) دستمال سـفيد  (حداقل يادگاري   چون  

                                                            
1. The Goose Girl 
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زمـان  . تواند به فريادش برسد   داند چگونه اين دستمال مي     هرچند خود نيز نمي    ؛گردد مي
. رسـند  بـه جـوي آبـي مـي         خانم و نديمـه     شاهزادهته بود كه    زيادي از اين ماجرا نگذش    

، دسـتمال سـفيد از جيـبش بيـرون          شود تا آب بنوشد   شاهزاده خانم هنگامي كه خم مي     
يابد   درمي اين موضوع را     هنگامي قهرمان قصه    .بردوجريان آب آن را با خود مي       افتد مي

 درمانـده و نـاتوان حـس    آيد و به همين سـبب خـود را  كه ديگر كاري از دستش برنمي  
افزايد و فـاالدا را     شود، برگستاخي خويش مي   نديمه زماني كه متوجه اوضاع مي     . كند مي

ي حال شاهزاده خانم نه تنها سايه. دهدگيرد و در عوض االغ خود را به وي مي از او مي  
. بينـد كه چهار توشه خود را نيـز بـر بـاد رفتـه مـي              ؛ بل حمايت مادر خود را بر سرندارد     

دهد و   فاالدا جاي خود را به االغي مي       .ربايدها را مي  گنجينه ي خائن جواهرات و   نديمه
، نديمه  هاي مقصد در نزديكي . ودش ناپديد مي  بدستمال سفيد همچون حبابي بر روي آ      

نمـاي او   خرش را با پيـراهن كهنـه و نـخ         ي زيبا و فا   دهد كه جامه  به شاهزاده دستور مي   
كند كه به آسمان باالي سرش سوگند ياد كند كـه           او را وادار مي   سرانجام     عوض كند و  

مـسافران بـه    . ي اين ماجرا به كسي چيزي نگويد       درباره ،وقتي به دربار نامزدش رسيدند    
ي خائن خودش را به جاي شاهزاده خانم معرفـي كـرد و             كاخ سلطنتي رسيدند و نديمه    

همـراه پـسر    بـه    ،ارزش بـود  بـي پـوش و    ژندهشاهزاده خانم واقعي كه اكنون يك دختر        
، چند روز پس از مراسـم ازدواج      . د تا در چراندن غاز به او كمك كند        اي فرستاده ش   بچه

كند، از شاه جوان خواسـت كـه سـر          ازش را فاش    رترسيد فاالدا   مي عروس دروغين كه  
 دختر غاز چران    . در راه خيلي او را اذيت كرده است        اش اين بود كه   اسب را ببرد و بهانه    

ي فاالدا را با مـيخ      قصاب را راضي كرد كه سرِ بريده      ،  زماني كه از اين موضوع آگاه شد      
هر صبح كه دختر جـوان  . روز اسب محبوبش را ببيند    به دروازه شهر بكوبد تا بتواند هر      

 ، خطـاب بـه سـر بريـده        گذشـت ي شهر مي  به اتفاق پسر براي چراندن غازها از دروازه       
حيف از تـو    «: دادميپاسخ  سر بريده    و »ايجا آويخته يف از تو فاالدا كه آن     ح«: گفت مي

 در دم از   ،بـرد اگر كسي براي مادرت خبـر مـي       . است ي جوان كه كارت چنين زار     ملكه
و بين دختر و  سه بار اين گفتگ،در اين داستان) 485همان،  (» .مردمي و كردغصه دق مي  
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كنـد كـه اگـر چنـين بـه          مستقيم به دختر گوشزد مـي     فاالدا غير . شودسر اسب تكرار مي   
حـوادثي  . دادين حوادثي رخ نمي   هرگز چن  ،شدي خدمتكارش نمي  آساني اسير و بازيچه   

غـصه  از  آيـد،   نه تنها كاري از دستش بر نمي      ،  خبر شود كه حتي اگر مادرش نيز از آن با       
، مقصر  ي اين حوادث  به سخن ديگر در همه    ) 1381،  بتلهايم (.ميردكند و مي  نيز دق مي  

 تكرار چنين سخناني    ، شايد بتوان گفت   .تواند خودي نشان دهد   خود دختر است كه نمي    
آورد و به اين بيـنش دسـت يافـت كـه         از سوي فاالدا بود كه دخترغاز چران را به خود         

در پـي  ناپـذيري را   مدت بر ديگـران خطـرات جبـران    درازي  وار و تكيه  وابستگي كودك 
ـ       ، به نديمه   جوان پس از جدا شدن از مادر       ي   ملكه . دارد  آندون  ي خود وابسته شـد و ب

 دستورات او عمل كرد و بـه همـين سـبب     به،فهم و تعقل خود را به كار برد      كه قدرت   
شايد دست يافتن به چنين بينشي بود كه سبب شـد دختـر             .  را از دست داد    شهمه چيز 
سـت چنـد تـار از موهـاي او را           خوا كه مي  -) پسرك غازچران ( مطيع كنرات    ،غازچران

، شـود كنرات كـه از ايـن نافرمـاني خـشمگين مـي            . نشود -بكند و براي خود نگه دارد       
. ي آغازي است براي آشكار شـدن مـاجرا        نقطهو اين   كند  مي پيش شاه     را دخترشكايت  

رسـد و دخترغـازچران بـا پادشـاه عروسـي           عروس دروغين به سزاي خيانت خود مـي       
ي نكتـه «. راننـد كـشورشان فرمـان مـي    اليان درازي با صلح و صفا بـر      كند و با هم س     مي

بـا تثبيـت شخـصيت خـود و تـسخير           ) غـازچران  دختـر (اساسي اين است كه قهرمـان       
خالف ميـل او   دهد كه گيسويش را برناپذيري جسم خويش ـ وقتي به پسر اجازه نمي 

   )179همان،  (».شودبكشد ـ پايان خوش را موجب مي
 

         1اكرو سار.2-6
 سـال در    5 بايـد بـراي تحـصيل بـه مـدت            »رالف كـرو  «ي  ساله  دختر هفت  »سارا كرو «

. مادر سارا هنگام تولد او از دنيـا رفتـه بـود           .  باشد »مينشين«روزي خانم    شبانه ي  مدرسه
كه نه تنهـا مـادر    دهدقرار مياش پيش چشم خواننده، كودكي را همان آغاز نويسنده در 

                                                            
1. Sara Koroe 
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 ؛ جـدا شـود   ، آن هم به مدت طوالني      است، بلكه بايد از پدرش      داده خويش را از دست   
فكر جـدايي   . ي تجارت مجبور است به هندوستان بازگردد      براي ادامه  چرا كه آقاي كرو   

گــاهي اوقــات ايــن ســفر بــا «. داداز پــدر از همــان پــنج ســالگي كــودك را آزار مــي 
جديـد بـراي او ترسـيم       اندازي كه از سـرزمين      كرد و چشم  هايي كه پدرش مي    توصيف

بايستي از پـدرش جـدا      كه مي فكر اين از  ولي  . نمود، بسيار جذاب و شيرين مي     نمودمي
رسـد و   ي سخت خداحافظي فـرا مـي      لحظه) 5: 1375 1،بارنت(» .شد غمگين مي  ،شود

گيرند كـه گـويي هرگـز دوبـاره قـرار      پدر و دختر طوري يكديگر را تنگ درآغوش مي      
دهد كه  ي نخست به ديگران نشان مي     نند، ولي سارا از همان لحظه      يكديگر را ببي   ،نيست

ايـن موضـوعي اسـت كـه خـانم      . كودكي است با ديگران بس متفاوت و متكي بر خود  
ها پايين رفـت و     اميليا سراسيمه از پله   «: كند، نيز بدان اعتراف مي    ، خواهر مينشين  »اميليا«

او در را به روي خويش      ! امنديدهمن هرگز چنين دختر بچه عجيبي       : به خواهرش گفت  
اين خيلـي بهتـر     : خانم مينشين جواب داد   . كندبسته است و اصالً هم گريه و زاري نمي        

اگـر فقـط يـك       ...از آن است كه مثل شاگردهاي جديد پا به زمين بكوبد و فرياد بزنـد              
) 13ص ،همـان (» .، اوسـت  ي آرزوهـايش برسـد    دختر كوچولو باشد كه بتواند به همـه       

شد كه  با اين همه ثروتمند بودن آقاي كرو موجب مي،ند سارا از پدر دور شده بود    هرچ
خواست در اختيارش بگذارند و خـانم مينـشين         والن پانسيون هرچه اين كودك مي     ؤمس

چنـان كـه قـصه پـيش      هـم .كنـد  ، با او از روي مهرباني رفتار حتي به ظاهر هم كه شده     
، نه تنهـا    اي بيش نيست  ودي كه كودك هفت ساله    شود، سارا با وج   تر مي روشن،  رود مي

توانـد بـه    كند، حتي مـي   خود را حفظ مي   استقالل   به راحتي و بدون برخورد با مشكلي      
هـاي او بـه     تـوان بـه كمـك     نمونه مي براي  . ياري برخي ازشاگردان پانسيون نيز بشتابد     

اي كه وي براي     نامه طلبي قهرمان قصه را در    اوج استقالل . ارمانگارد و لوتي اشاره نمود    
اين نامه را سـارا هنگـامي كـه رالـف كـرو بـه               . كردتوان مشاهده    مي ،نويسدپدرش مي 

، قيمـت فرسـتاد   گـران ، بـراي او عروسـكي بـس زيبـا و            مناسبت سالگرد تولد دخترش   

                                                            
1. Burnett 
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ام و  ي كافي بزرگ و عاقل شـده      ه اندازه ، چون ب  من ديگر خانم كوچولو نيستم    «: نوشت
با خودم  . ، آخرين عروسك من باشد    ايد كه شما براي من فرستاده     كنم عروسكي فكر مي 

قهرمـان قـصه در    ) 55همان،  (» .اي نداشته باشم  ام كه ديگر هيچ عروسك تازه     عهد كرده 
 مواجـه   »ي بحـران  مرحلـه «برد كه دست سرنوشت او را با         به سر مي   »ي آرامش مرحله«

ل وي بـا آزمـوني سـخت و         كند؛ در واقع در اين مرحله است كـه شخـصيت مـستق            مي
اين مرحله الزم است و به سخن ديگر بايد اتفاق افتد تا سـارا              . شودرو مي دردناك روبه 

هرچند كه قهرمـان داسـتان تـا        .  به استقالل واقعي دست يابد     ،در صورت پيروزي بر آن    
ـ   شخصيت مستقل و خوداتكايي خويش را آشكار كرده است،         ،پيش از اين مرحله     د نباي

درست در شب   . و تماميت آن شده است     مانع تكامل    ،رد كه هنوز ثروت پدر    فراموش ك 
دهد كـه   مير  آيد و به خانم مينشين خب     مي وننسي، به پا  ، وكيل آقاي كرو   ، بارو تولد سارا 
 ثروت خويش را به اتفاق يك دوست قديمي بـر روي معـادن المـاس                يهمهپدر سارا   
تـب  ، او بـه     ي و فرار دوست خـائنش     كند و سپس به دليل ورشكستگ     گذاري مي سرمايه

مينـشين بـدون    . اكنون سارا نه پدر دارد و نه ثروت پدر        . ميردشود و مي   مي جنگل مبتال 
اگـر او اشـك     «. رسـاند اي خبر هولناك را به گوش سـارا مـي         هيچ همدردي و مالحظه   

ريخته و زاري كرده و يا خشم خود را نسبت به اين رفتار خانم مينشين آشكار سـاخته                  
بـار هـم در برابـر ايـن         ولي اين  ،تر بود ، شايد تحمل رفتارش براي خانم مدير آسان       بود

رسيد كـه در برابـر او شكـست         كرد و به نظرش مي    دخترك عجيب احساس ضعف مي    
ول پانسيون دركمال تعجب ديد كه اين سخنان به         ؤو باز مس  ) 74همان،   (».خورده است 

روغي در چشمان او به وجـود آورد و مثـل           ، ف كه ناراحتي دختر را موجب شود     جاي آن 
: ، نفـس عميقـي كـشيد و گفـت          سنگيني از روي دوشش برداشته شده باشـد        ركه با اين

تـر احـساس نـاراحتي      ، در آن صورت كم    شوم كه بتوانم كاري كنم    خيلي خوشحال مي  «
، هـا  هـا و لبـاس    شستن ظرف ) همان (»توانم انجام بدهم؟   من چه كاري مي    .خواهم كرد 

ي كم سن و سـال امـا بـدون هـيچ            ها و تدريس زبان فرانسه به بچه      اي پانسيون خريده
بايـد انجـام     اين كارهايي بود كه از فردا گل سر سبد مدرسه            ،مزدي و هزاران كار ديگر    
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كرد كه در زير شـيرواني   با اتاقي عوض ميهم بايدكه اتاق زيبايش را    ، ضمن اين  دادمي
هـرروز  . هـاي سـارا آغـاز شـد       بدين سان سختي  . يك اتاقي بس سرد و تار     .قرار داشت 

در ايـن مرحلـه     . گرديـد تر مـي   سنگين و سنگين   ،شدمي وظايفي كه بر عهده او واگذار     
 در در زير بـاران   . كندخواند كه بسان يك برده كار مي      خواننده سرگذشت دختري را مي    

هـايش روز بـه   اسلبـ . پيمايـد ها را مي، خيابانهاي زيادي در دست داردحالي كه پاكت  
البتـه اگـر    ؛  خـورد غذايش را با ساير خدمتكاران در آشپزخانه مي       . شوندتر مي روز كهنه 

كشيد، ولـي مغرورانـه و      سارا از اين موضوع به شدت رنج مي       «. غذايي باقي مانده باشد   
در چنين شرايط سختي است كه سـارا بـه          ) 81همان،   (».كردهيچ شكايتي تحمل مي    بي

 همـان   كاريـسفورد  .كنـد برخـورد مـي   » كاريسفورد«با آقايي به نام     ادفي  طور بسيار تص  
 كاريـسفورد   .ندگذاري كرده بود  دوست آقاي كرو بود كه با هم در معدن الماس سرمايه          

دهـد كـه اكنـون او وارث    كند و برايش شرح ميواقعيت ماجرا را براي سارا تعريف مي     
 ، بيـان  روانشناسي پيـروزي  ،  ب خويش در كتا  1دنيس ويتلي . نيمي از معدن الماس است    

) 1372،ويتلـي  (.، پايـدار اسـت  ، اما انسان سـخت   كه دوران سخت پايدار نيست    كند  مي
  .كندي وي را اثبات مي داستاني است كه گفته،»سارا كرو«داستان 
 

  2هنسل و گرتل. 2-7

ا بـا دو    قهرمانان قصه از همـان ابتـد      . اي است كه آغاز تلخي دارد      قصه »هنسل و گرتل  «
از مـتن داسـتان چنـين       .  فقـر  .2 نامـادري،    .1: مشكل اساسي دست بـه گريبـان هـستند        

چـون  ؛ تـر اسـت  نمردانـه  يعني فقر به مراتب از اولي ناجوا   آيد كه حتي مشكل دوم     برمي
پدر و نامادري به اين نتيجه برسـند كـه بايـد كودكـان را در                شود،  موجب مي همين فقر   
جـا كـه هنـسل و        از آن  .شـوند نفري از گرسنگي تلف مـي     وگرنه چهار   كنند  جنگل رها   

 زنند تـا پـيش    يمدست  ، به هر كاري     پندارندساالن مي گرتل هنوز خود را نيازمند بزرگ     
شـود بـه يـاري      ، هنسل موفق مـي    شوندنخستين بار كه اين دو تنها رها مي       . ها بمانند آن

                                                            
1. Denis Vittile 
2. Hansel and Grethel 
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هـا هـيچ     اما بازگشت بچـه    .ندگشت به خانه را پيدا ك      باز هها از ميان جنگل را    ريزهسنگ
. ثمـر اسـت  ها براي ماندن بـا پـدر و نامـادري بـي      كند و كوشش آن   مشكلي را حل نمي   

هـا  هاي نـان را پرنـده     بار چون خرده  شوند و اين  كودكان براي بار دوم در جنگل رها مي       
  . كنندگشت را پيدا نمي، راه برخورده بودند

هـا را   گويا سرنوشـت آن   ) 1381،بتلهايم (.دها نقش مهمي دارن   در اين داستان پرنده   
ابتـدا پرنـدگان بـا      .  تا قهرمانان قصه را از حقيقت ارزشمندي آگاه كننـد          ،فرستاده است 
هـا ماننـد بـار نخـست و قبـل از            شـوند كـه بچـه     آن مي ، مانع از    هاي نان خوردن خرده 

 جنگـل   پس از سـه روز سـردرگمي در       .  به خانه برگردند   ،رويارويي با سختي و مشقت    
كنـد كـه بـه پيـرزن        ي نان زنجبيلي راهنمـايي مـي       هنسل و گرتل را به خانه      ،يك پرنده 

. گردنـد ي خود باز مـي    و سرانجام به كمك يك اردك سفيد به خانه         جادوگر تعلق دارد  
-اگر فرد مي  :  اين است  ،ها بر آن هستند تا كودكان را از آن باخبر كنند          حقيقتي كه پرنده  

سـال  ي افـراد بـزرگ   سـايه ر به خود تكيه كند و از زي     بايد ، برسد خواهد به رشد واقعي   
نهال بـراي رشـد و باليـدن خـويش بـه نـور              ؛   كودك بسان يك نهال است     .بيرون بيايد 

، اين مهم برايش    رار دارد ي درختان ديگر ق    يك نهال تا زماني كه زير سايه       .نيازمند است 
  .افتدنمي اتفاق

 تـا   وابـسته اسـت،   برادرش  به  ، سخت   ي جادوگر نهگرتل كه تا قبل از رسيدن به خا       
 شود كه به تنهايي با    ، مجبور مي  ، پس از افتادن گرتل در قفس      حدي نقشي منفعالنه دارد   

، مظهر ، در اين قصهرسد كه پيرزن جادوگر به نظر مي .ها مبارزه كند  دشواري ها و سختي
كـشد و   د هفته طول مي   ي گرتل چن  مبارزه. هاي ناگزير زندگي است   ها ودشواري سختي

. شـود پيـرزن را از بـين ببـرد         سرانجام به تنهايي و فقط به ياري فكر خويش موفق مـي           
ناگهان چيزي به فكر گرتل رسيد كه باعث شد نيروي شگرفي در وجـودش احـساس                «

بعـد در آهنـي     . اي پيرزن را داخل تنـور انـداخت       قدمي به جلو برداشت و با ضربه      . كند
او با زنداني شـدن هنـسل در        ) 116: 1383،اوئنز (». آن را انداخت   تنور را بست و چفت    

اي اوقات نيز به ياري     بلكه در پاره   ؛ خود تكيه كند   ه مجبور است نه تنها ب     ،قفس جادوگر 
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اسـتقالل ذهنـي نيـز       ، سـرانجام او را بـه      همين استقالل جسمي گرتـل    . برادرش بشتابد 
تلي كه تا پيش    رشود گ ت كه موجب مي    دستيابي به چنين استقاللي اس     .سازدرهنمون مي 

 ،پـذيرد  او را مـي كيه دارد و بـي چـون و چـرا پيـشنهادهاي        از اين همواره به برادرش ت     
بـا بـرادر خـود      ،  كند، او نيز بـر اردك سـفيد سـوار شـود           هنگامي كه هنسل پيشنهاد مي    

يكي بگذار  . ما دو نفري براي اردك مهربان خيلي سنگين هستيم        «: و بگويد مخالفت كند   
، كودكـان بـه     پس از گذشت چند هفته    ) 117همان،   (».يكي به آن طرف رودخانه برويم     

بار آنان با خود مرواريد ، اما اين برگشت نخست مشكلي را حل نكرد   .گردندميز  خانه با 
شـود؛   جواهراتي كه نه تنها خوشبختي هردو را سبب مي         .آورند رات پرقيمت مي  هو جوا 

هنسل و گرتل اين خوشبختي را به استقالل        . دهدفقر نجات مي  پدر و نامادري را نيز از       
استقاللي كه اكنون چه از نظـر جـسمي و چـه از نظـر               . ي خويش مديون هستند   نويافته

 اتكـا بـه نفـس     توان گفت كه گنج واقعـي       ذهني خود را نمودار كرده است؛ بنابراين مي       
  .اند داستان بدان دست يافتهاناست كه قهرمان ايتازه

 

  شبان كوچك در غار. 2-8
ي نخست با ميل شديد قهرمان قصه        درست از صفحه   »شبان كوچك در غار   «ي    خواننده

، بر آن اسـت كـه تعطـيالت         ي نه ساله  ، پسر بچه  اُالف. شود  رو مي   روبهطلبي  به استقالل 
، به كوهـستان    بگذراند و گوسفندان اين زن را براي چرا        ي خانم آنا    تابستان را در مزرعه   

برايش مهم بود كه با اين سن كم به او          ؛  براي االف دستمزد اهميت زيادي نداشت     « .ردبب
طلبي است كه   با توجه به داشتن همين روحيه استقالل      ) 6: 1378 1،رنگن (».دهندكار مي 

س غـرور    احسا د، در خو  شود پدر و مادرش با اين كار موافق هستند        او وقتي متوجه مي   
اش كه براي اولين بار در زنـدگيش         خداحافظي از خانواده   كرد روز احساس مي «. كندمي

االف با غرور در امتداد رودخانه      «) 7همان،  (» .ي بزرگي خواهد بود   حظه، ل افتاداتفاق مي 
حاال با آن كولـه پـشت سـنگيني كـه بـر پـشت               . زدرفت و از شادي سوت مي     پيش مي 

                                                            
1. Rangen 
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ر واقـع ايـن كولـه       د) 8همـان،    (».كرد براي خودش مردي شده اسـت      ، حس مي  داشت
باري . طلبي او بر دوشش گذاشته بود     ي بود كه استقالل   ليتوؤ، همان بار مس   پشتي سنگين 

 خود را بسيار پرتالش و فعـال        ،كودك در مزرعه   .، اما خوشايند است   كه هرچند سنگين  
شـد و   صبح زود دست به كار مي      .، پركار بود  االف مانند يك زنبور عسل    «. دهدنشان مي 

 حتي  شست،ها را مي  برد و آن  هاي شير را كنار رودخانه مي      ظرف .شكست مي ها را هيزم
ل ول  شدند و تـوي جنگـ     گاهي مجبور بود كلي راه برود و بزهايي را كه از گله جدا مي             

جايي كـه او     از آن  ،توان گفت سان مي  بدين) 14همان،   (».دا كند و برگرداند   ، پي گشتندمي
ي ، نـه تنهـا وظيفـه      تواند روي پاي خـود بايـستد       مي خواهد به ديگران ثابت كند كه     مي

 هـا را نيـز انجـام   اش بلكه كارهاي ديگري همچون شكستن هيزم وشـستن ظـرف   اصلي
   .دهد مي

روع بـه   ، باراني تند شـ    برديك روز كه چوپان كوچك گوسفندان را به كوهستان مي         
كوه بر اثر طوفـان شـديد       . بردكند و او با دو بز و يك بزغاله به غاري پناه مي            باريدن مي 
شود سه روز االف در غار زنداني مي      . شودي ورودي غار بسته مي    كند ودهانه ريزش مي 

 غـار و   افتد در مي هرچه اتفاق . دهدو در اين مدت اتفاق ديگري در بيرون غار رخ نمي          
جـا مجبـور اسـت بـا دو          قهرمان قـصه در آن     .است  در درون كودك   تربه سخن صحيح  

ايـن  .  وحشت از تاريكي و تنهايي     .2گرسنگي   .1: ي دست و پنجه نرم كند     مشكل اساس 
 رسـد به نظـر مـي    . ، تا حدودي حل كند     خود دو مشكل را االف توانست با نيروي عقل       

دهد كه االف موفق شود     اي ترتيب مي   به گونه  )هرچند شايد ناآگاهانه   (نويسنده وقايع را  
 جـسمي  بينـد او بـه اسـتقالل   گاه كه مي آن به سخن ديگر   .خود برسد  به رشد حداكثري  

ست تـا او را بـه اسـتقالل ذهنـي و فكـري نيـز                بر آن ا   ، به ياري كوه و غار     دست يافته 
. ودشـ مـي  ، به سرعت تمـام غذايي كه خانم آنا براي چوپان كوچك گذاشته بود    . برساند

 ».زداالف فهميد شرايط دشواري در انتظارش است و تالش كرد فكرش را به كار بينـدا      «
تواند از شير يكـي از بزهـا بـراي          او پس از مدتي به اين نتيجه رسيد كه مي         ) 41همان،  (

، نيز افكاري به ذهـنش      االف براي مقابله با تاريكي و تنهايي      . اده كند ، استف رفع گرسنگي 
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  و ، درست كردن تير و كمـان      ها، وارونه خواندن شعر   ، تراشيدن چوب  رسيد؛ سوت زدن  
 ».خـت ، آهنگي را با سـوت نوا      كه از ترسش كم شود    براي اين « .درست كردن چرخ آب   

بعـد بـه آن يـك محـور         . دار درآورد تكه چوبي را به شكل يك چرخ پـره        «) 32همان،  (
 سـدكوچكي   ،ي غـار جـاري بـود      آن وقت جلوي آبي كه از شكاف ديـواره        . اضافه كرد 

 جريـان آب    دار همـراه بـا    چـرخ پـره   . جـا قـرار داد    دارش را آن  درست كرد و چرخ پره    
عـالوه بـر    ) 41ـ   40همان،  (» .با اين كار االف مدتي خودش را سرگرم كرد        . چرخيد مي
دهد حـبس شـدن     توان به سه مورد ديگر نيز اشاره كرد كه نشان مي           مي ،چه گفته شد  آن

 او در غـار تـصميم   .1: شودستقالل ذهني االف منجر مي رشد فكري بيشتر و ا    ه  بدر غار   
اي كـه از جلـوي      ، از اين پس به هر فقير و گرسـنه         ت نجات يافتن  گيرد كه در صور   مي

آخر پـدرش  . حتي اگر پدر با اين كار مخالفت كند «؛ كمك نمايد كند،شان عبور مي  خانه
... هـا هـستند   او عقيده داشت گداها ناقل انواع بيماري      . گذاشتچندان به فقرا محل نمي    

تـوان داشـت    رمانده چه انتظـاري مـي     مگر از يك آدم فقير و د      :] االف با خودش گفت   [
 يك روز پس از نجـات       .2 )52همان،  (» .آوردوقتي كه درد گرسنگي او را از پاي درمي        

ي خـانم آنـا     ، االف كه با مخالفت مادر در ارتباط با بازگـشتش بـه مزرعـه              يافتن از غار  
» .قولي كـنم  توانم كارم را نيمه تمـام بگـذارم و بـد          نمي«: گويد به او مي   ،شودرو مي هروب

، بـه    اُالف در بدو زنداني شدنش در غار بـه هنگـام احـساس گرسـنگي               .3 )92همان،  (
كـه   مختصري مشغول شد      به خوردن غذاي   ،تنهايي و بدون توجه به سه همراه ديگرش       

اش ، ولي همين كودك هنگـامي كـه تـيم نجـات بـه يـاري               خانم آنا برايش گذاشته بود    
خـود در   ي غار به بـاال فرسـتاد و          بند از شكاف ديواره    ي ابتدا بزها را به وسيله     ،شتافت

  .پايان به باال رفت
  نگري همبا.  3

تـوان زيـر چتـر      دهند كه براي هميشه نمـي      نشان مي  )خواننده(، به كودك    هااين داستان 
سان از يك آرامش هميشگي و پايدار برخوردار        ساالن قرار گرفت و بدين    حمايت بزرگ 

اي رقم خواهد خورد كه او بايد به تنهـايي       نمايش زندگي به گونه   شد؛ زيرا خواه ناخواه     
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و با اتكا به خود در اين نمايش به بازيگري بپردازد و تنها در چنين صـورتي اسـت كـه                     
تواند به رشد و باليدن خود ادامه دهد؛ به عبارت ديگر بايد به سرعت بياموزد كـه او                  مي

. ي خـود او اسـت     انيِ اين نقش نيز بر عهده     پذير نيست، بلكه كارگرد   تنها بازيگري نقش  
 حتـي زمـاني كـه اميـل شـهر خـود را بـه قـصد ديـدن            »اميل و كارآگاهـان   «در داستان   

سـال  شود تـا بـه بـزرگ      جدا مي ) مادر (سال يعني از يك بزرگ    كند؛مادربزرگ ترك مي  
در . ردآيد تا اين امر صـورت نگيـ       اي پيش مي   حادثه ميبين، مي بپيوندد) مادربزرگ( ديگر

شوند با كمـك     با وجودي كه در بار نخست دوكودك موفق مي         »هنسل و گرتل  «داستان  
ها مجبورنـد دوبـاره تنهـا        وآن رددگ، اما هيچ مشكلي حل نمي     پرندگان به خانه برگردند   

وز آن  ، امـا از بـر     كنـد طلبـي را در خـود احـساس مـي          كودكي كه ميـل اسـتقالل      .شوند
ايـن پيـام كـه مبـارزه بـا          «: رسـد هايي به پيـامي مـي     تان، با خواندن چنين داس    هراسد مي

، اما اگر شخـصي از      ، بخش ذاتي بشر است    ناپذير است  امان زندگي اجتناب  مشكالت بي 
اين مشكالت نهراسد و نگريزد بلكه مردانه با ناماليمات غيرمنتظـره و اغلـب ناعادالنـه                

ميـدان بيـرون    انجام پيروز ازدارد و سر را از راه برميي موانع، همهزندگي رودررو شود  
از مــشكالت .. .، جــالل و، االف، ســاراكرو پــرين،اميــل) 7:1381 ،بتلهــايم(» .آيــدمــي

پيروزي كـه دسـتيابي   . سرانجام پيروز شدند    خود را شروع كردند و     ي مبارزه ،نهراسيدند
  . ترين ارمغان آن بودبه استقالل بزرگ

هـاي واالي    يادشده كه داراي ارزش    سرانجام برداشت اين پژوهش آن است كه آثار       
نيز بـه   ) طلبي استقالل(هاي پرورش تفكر فلسفي     لفهؤين م ترادبي هستند، از يكي از مهم     

ها از سـوي كـودك و نوجـوان و          ي آن اين رو مطالعه   اند و از  كفايت و زيبايي بهره برده    
لـسفه بـراي    توانـد جنـبش ف    ها در اجتماع كاوشگر، مي    ي اين داستان  سپس بحث درباره  

توانند به نيازهاي اين    آثار ياد شده، مي    به سخن ديگر  . كودكان را به نتايج بهتري برساند     
  .جنبش پاسخ دهند و به ياري آن بشتابند

     
 



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

150 

  هاي جانبي تحقيقيافته. 4
 به دليل هدفي ،هرچند كه اين تحقيق(موضوع ديگري كه اين پژوهش بدان دست يافت 

 مرتـضي   هـاي   ديـدگاه  ميـان هاي بـسياري    كه همانندي ست   اين ا  ،)ديگر صورت گرفت  
بـا   2 و برونـو بتلهـايم     1 ماريـا نيكواليـوا    ،)اشمعصوميت و تجربـه   كتاب   در(خسرونژاد  

   .، وجود داردرو هستيم هها با آن روبفرايندي كه در تحليل اين داستان
ـ   را »معصوميت و تجربه  «ي   نظريه ژادخسرون ي راي نخـستين بـار در حـد و معنـا           ب

كند و كارايي آن را در بررسي آثـار شـاعران كـودك ايـران و نيـز                  موجود آن مطرح مي   
 كودك ابتدا   ،»معصوميت و تجربه   «ي   نظريه بر اساس . بردهاي ايراني به آزمون مي    افسانه

تواند پايـدار بمانـد و      در حالت معصوميت و شادي قرار دارد، اما حالت معصوميت نمي          
بـا وجـود     ، حال اگر  ، كودك بايد طعم تلخ تجربه را بچشد       تربراي رسيدن به وضعي فرا    

 .يابـد دار دست مي  ، او به معصوميت نظام     نشد و آن را در نورديد       آن ، اسير قدرت تجربه 
هـا از همـان      قهرمـان  ،گرتل هنسل و  و   باخانمانهاي  به جز داستان  ) 1383،  ژادخسرون(

اگرچه سـارا مـادر و   . برخوردارندساالن از يك آرامش ملموسي ابتدا در زير سايه بزرگ   
، چندان محسوس نيست و پدر سارا و مادر اميل جاي خـالي             ها ندارد، نبود آن    پدر اميل

تـوان گفـت كـه     مـي 3از ايـن رو بـه تعبيـر ويليـام بليـك       . انـد آنان را به خوبي پركـرده     
 بـا   »باخانمـان «در داسـتان    . هاي اصلي داستان در حالت معصوميت قرار دارند        شخصيت

. دسـتي اسـت  شويم كه مادري سخت بيمار دارد و در اوج فقر و تنـگ      دختركي آشنا مي  
 اما در ادامه داستان هنگامي كه نويسنده        .هاي تجربه هستند  ژگيبيماري مادر و فقر از وي     

اي نسبتاً مرفه بـه دنيـا       ود كه پرين در خانواده    ش، مشخص مي  گرددبه زمان گذشته برمي   
توان گفت بدينسان مي .  كنار والدين زندگي شادي داشته است      آمده و براي چندسالي در    

 هنسل و گرتـل   تنها در داستان    . برده است كه او نيز ابتدا در حالت معصوميت به سر مي         
 .2ر  فقـ  .1: است كه قهرمانان از همان ابتدا بـا دو مـشكل اساسـي دسـت بـه گريباننـد                  

                                                            
1. Maria Nikolajeva 
2. Bruno Bettelheim 
3. Willam Blake 
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هـا را   رآنده تنها جاي خالي مـا     ، پدر هنسل و گرتل ن     ساراكروبرخالف داستان   . نامادري
فقر و نامـادري را   . دهد كه همواره تابع دستورات نامادري است       است، نشان مي   پرنكرده

اي نـشده   در اين داستان به گذشته اشاره     . هاي تجربه به حساب آورد    توان از مشخصه  مي
  .خبريماست و به همين سبب از چگونگي زندگي هنسل و گرتل پيش از مرگ مادر بي

اميـل پـس از     . پايـد قهرمانـان داسـتان ديـري نمـي       ) معـصوميت (آرامش و شـادي     
 پـدر   .شـود هـايش مـي   پول ، متوجه دزديده شدن   خداحافظي با مادر و سوار شدن قطار      

مادر پرين بـه بيمـاري      . رودشود و پس از مدتي به كام مرگ فرومي        پرين ورشكسته مي  
، شودپدر سارا ورشكسته مي   . گذارد مي شود و پرين را براي هميشه تنها      سختي مبتال مي  

دهـد و بـار    جالل پدر خويش را از دست مـي       . ميردگردد و مي  به تب شديدي دچار مي    
بـرد و   ي چهـار گنجـشك را مـي        النه ،باد. افتد بردوش او مي   ،سنگين سرپرستي خانواده  

ك كند و    ملكه را تر   ،دختر ملكه مجبور است به خاطر ازدواج      . كندها را آواره مي   جوجه
شـود و  االف از پدر و مادرش جـدا مـي  . شودرو مياش روبهدر بين راه با خيانت نديمه  

 .شـود زنداني مي در غاري تاريك     ،بردروزي كه گوسفندان را براي چرا به كوهستان مي        
،  سـفر قهرمـان داسـتان      دليـل ها و خواه به     آن  مرگ دليل، خواه به    جدايي از پدر و مادر    

، خيانـت   ، آوارگـي  ، ويـران شـدن النـه      ، بيماري والدين   ورشكستگي ،دزديده شدن پول  
در هشت داستاني كـه بـه تحليـل         . هاي هجوم تجربه هستند   نشانه همه و همه از      ،نديمه

 )تجربـه (ها و حـوادث ناخوشـايند      اسير سختي  ،، هيچ يك از قهرمانان    ها پرداخته شد  آن
 و در برابـر     ، تغييـر دادنـد     داد شـد تغييـر   چه را كـه مـي     نشدند و با با كوشش فراوان آن      

و تحمل پيـشه كردنـد و     صبر، همچون مرگ پدر و مادر    شد تغيير داد؛  چيزهايي كه نمي  
هـا و حـوادث     ، تسليم سختي  صبر و تحمل  . در پايان به استقاللي مستحكم دست يافتند      

 ،، پيروزي درمقابل مشكالت و دستيابي به اسـتقاللي مطمـئن و پايـدار       ناخوشايند نشدن 
  .دار هستندهاي معصوميت نظامگي از نشانههم

و به   نوشته شده     و نوجوانان  هايي كه براي كودكان   ي متن گستره«به اعتقاد نيكواليوا    
، اي مشخص از پيوستاري اسـت كـه در يـك سـوي آن             ، بازتاب مرحله  بازار آمده است  
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هـاي آن  ژگي است، پيوستاري كه وي    سالي قرار گرفته  ، بزرگ كودكي و در سوي ديگر آن     
م آرام از آن    ، آرا شود شروع مي  )، باغ ، آرمان شهر  ، بهشت آركاديا(از يك هماهنگي اوليه     

انجامد كه يا شكست در پي دارد و يا پيروزي به ارمغـان          گيرد و به رسالتي مي    فاصله مي 
توان همـاهنگي اوليـه     ، مي  با توجه به نظريه نيكواليوا     )499 :1387 ،نيكواليوا(» .آوردمي
فسير نمود كه قهرمان داستان بـه دليـل تكيـه بـر      تايمش اوليهرمان شهر را همان آرا  يا آ 

كه به هيچ روي    ) آرمان شهري (آرامشي  توان گفت   مي. سال از آن برخوردار است    بزرگ
رسـالتي كـه    . پايدار نيست و كـودك خـواه نـاخواه بايـد آرام آرام از آن فاصـله بگيـرد                  

 ،ي قهرمانـان داسـتان  الل اسـت كـه همـه   ستيابي به اسـتق ، د كندنيكواليوا بدان اشاره مي   
  .توانستند بدان دست يابند و در اين راه هيچ كدام ناكام نگشتند

ي فشارهاي شـديد درونـي كـودك    هاي پريان درباره بتلهايم معتقد است كه داستان 
 تـرين كـه جـدي  و بـي آن فهمـد   ها را مي  آنگويند كه او ناخودآگاه     اي سخن مي  به گونه 

هـاي  حـل ، بـراي مـشكالتش راه     هاي دروني ناشي از رشد او را خوار شمارند        كشمكش
هاي پريان به اين دليـل بـا مـرگ       بنا به اظهار وي بسياري از قصه      . كنندمتعددي ارايه مي  

ساالن تكيه  توان به بزرگ  شوند تا به كودك نشان دهند كه تا ابد نمي         پدر و مادر آغاز مي    
رو به آينده دارد و كودك را ـ با عباراتي كه چه در ضمير آگاه و چه  ي پريان قصه«. كرد

هاي كودكـان   كند تا ميل به وابستگي     راهنمايي مي  -در ضمير ناآگاهش قابل درك است       
) 12: 1381 ،بتلهـايم  (».تـر و مـستقلي دسـت يابـد        را رها كند و به هستي ارضـا كننـده         

ايـن  ح   از طر  بيشتر ،نويسندبراي كودكان مي  هايي كه امروزه    ، در داستان  برخالف بتلهايم 
تـر بـه مـسايلي همچـون مـرگ         هـاي امـروزي كـم     داسـتان .  نيـست   اثري يل هستي مسا
هاي اساسي زنـدگاني انـسان      ، كودك را با مقوله    هاي پريان  قصه مقابلاما در   ،  پردازند مي
ها مشاهده  داستانچه در تحليل     بتلهايم با آن   ها  ديدگاههمانندي   )همان (.كنندرو مي هروب
تري ظيم، معناي ع  كندكه او بدان اشاره مي    » مرگ«ي  ژهاگر به وا  .  روشن است  ، كامالً شد

 يهمــهشــويم كــه مــي ، متوجــهمتــرادف بــدانيم» جــدايي«ي ژهببخــشيم و آن را بــا وا
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 و سرانجام همين جـدايي  ساالن خويش جدا شدندهاي اصلي داستان از بزرگ    شخصيت
  . تر و مستقلي دست يابندبه هستي ارضا كنندهموجب شد كه آنان 

ود شجا مشاهده مي  ، آن  بتلهايم دارد  ها  ديدگاههاي اين تحقيق با     تنها تفاوتي كه يافته   
دهـد و بيـان   هاي پريان قـرار مـي  هاي امروزي كودكان را در برابر داستانكه وي داستان 

 .دنپرداز مي يادي همچون مرگ  تر به مسائل هستي و بن     هاي امروزي كم  كند كه داستان  مي
هاي پريان بودند و اگـر     جزو قصه  هنسل و گرتل   و   دختر غازچران ژوهش، تنها   در اين پ  

هاي امروزي كودكـان    جزو داستان  ، بقيه نظر كنيم  صرف هايشگنجشك و بچه  از داستان   
هـاي پريـان بـه مـسايل هـستي و بنيـادي              در اين پنج داستان نيز همچون قـصه        .هستند
كنـد تـا از      كمـك مـي    )خواننـده (خته شده است و همچنان كه ديـديم بـه كـودك             پردا

شبان كوچـك در     به جز . هاي كودكانه رها شود و به هستي مستقلي دست يابد         وابستگي
هرچنـد كـه   .  پدر اميل مرده است.، از مرگ سخن رفته است    ، در چهار داستان ديگر    غار

بـا مـسأله بنيـادي      ) كودك(جام خواننده   او تحت تأثير مرگ پدر قرار نگرفته است، سران        
. دهد و مادر خود را از دست ميدر  پپرين در مدت كوتاهي     . شودهمچون مرگ آشنا مي   

 پدر جالل بر اثر يـك بيمـاري         .شودمي ، با مرگ پدر نيز مواجه     سارا كرو كه مادر ندارد    
-بارههايم در چه بتل ، آن توان گفت كه حداقل در اين تحقيق      ؛ از اين رو مي    ميرد مي سخت

  . شود، تأييد نميگويدهاي امروزي كودكان مي داستاني
  

  ها يادداشت
 مرا كوه و   كارآگاهان و اميل،  هنسل و گرتل   و   دختر غازچران  ي  بارهتوانيد در براي نمونه مي  . 1

  :، به ترتيب به اين منابع مراجعه كنيدصدا زد
  .199و ص170زاده، صرجمه اختر شريعت ت.هاافسون افسانه). 1381. (بتلهايم، برونو.  الف
  . 222، ص1ج). 1381 (.فريدون و گروهي از نويسندگانعموزاده خليلي، . ب
  .   420-421، صص 1 ج.فريدون و گروهي از نويسندگان پژوهشگران، عموزاده خليلي. ج
  .از پدر پرين تنها همين گاري براي او و مادرش به ارث رسيده بود. 2
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 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و وم، ي د ، شمارهاول سال
  
  

  هاي كودكان و نوجوانانهاي تفكّر انتقادي در داستانبررسي مهارت
 

   فردمكتبي )رويا(ليال              عباس حري            مرتضي كوكبي 
        دانشگاه شهيدچمران اهواز           هراندانشگاه ت      دانشگاه شهيدچمران اهواز  

                                   
  چكيده

اي مقـدماتي ضـمن شناسـايي       اند كه در بررسـي    پژوهشگران در اين مقاله كوشيده    
هاي تفكّر انتقادي و عناصـر      هاي كليدي در تفكّر انتقادي، پيوندي ميان مؤلّفه       مهارت

انـد،  هاي تأليفي كه در ايران منتشر شده      در تعدادي از داستان   داستاني برقرار كنند و     
به اين منظور، هفده مهـارت كليـدي را كـه از            . ها را بسنجند  ميزان وجود اين مؤلّفه   

اند، فهرست كـرده و پـس از خوانـدن هـر داسـتان              آثار ريچارد پل استخراج شده    
وجود داشته است يـا     ي يادشده در آن داستان      مشخص شده كه آيا مهارت يا مؤلّفه      

ي جامعـه . خير و اگر وجود داشته، در كدام يك از عناصر داستان، ديده شده اسـت              
 است كه   »ج« كتاب داستان تأليفي براي گروه سني        14مورد بررسي در اين پژوهش      

از سوي شوراي كتاب كـودك بـه عنـوان آثـار            ) 1386-1342(هاي  در فاصله سال  
اند در اين پژوهش مـورد بررسـي قـرار          رفي شده  مع »ج«هاي سني   ويژه براي گروه  

رسد دو داستان حقيقت و مرد دانا و ماهي سياه كوچولـو از نظـر               به نظر مي  . گرفتند
ي ضـعف عمـده   . ي بهتري قرار دارنـد    هاي تفكّر انتقادي در مرتبه      كارگيري مؤلّفه به

ي   طنز، استفاده  هايمايهبودن از درون   گر، خالي هاي مداخله ها در وجود راوي   داستان
                                                            

 رساني   استاد كتابداري و اطالعkokabi80@yahoo.com  
 رساني   استاد كتابداري و اطالعriwash@yahoo.com  
 رساني   دانشجوي دكتري كتابداري و اطالعroyamaktabi@gmail.com 

  10/12/88: تاريخ پذيرش مقاله                      1/7/88: تاريخ دريافت مقاله
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-مطلوب نكردن از شگردهاي داستاني براي خلق فضاهاي متفاوت و تقويت ديدگاه           

-تـوان پـاي   ها ميترين مؤلّفه را در بيشتر داستانقوي.  است بوده.... هاي گوناگون و  

  . هاي استدالل اخالقي دانستبندي به قابليت
  .هاي تفكّر انتقادي مؤلّفه ،ي تفكّر انتقاديها مهارت،هاي كودك و نوجوانداستان: كليدي يهاواژه

  
  مقدمه و تعاريف. 1

تاكنون تفكّر با رويكردهاي گوناگون بررسي و تعاريف گوناگوني بـراي آن ارائـه شـده                
ترين وجه تمايز بشر از ديگر مخلوقات را در قـدرت           بسياري از انديشمندان مهم   . است

تـرين  ي رفتار انسان و عـالي      بسيار پيچيده  دانند؛ زيرا تفكّر شكل   ي تفكّر وي مي   و شيوه 
شكل فعاليت عقلي و ذهني است كه در قالب يك فرايند شناختي به كمـك نمادهـا يـا                   

  . شودهاي نمايانگرِ اشيا و حوادث، مشخص مينشانه
از ديـدگاه   . ي تفكّر، مفاهيم، انواع و تعـاريف آن از فلـسفه آغـاز شـد              تأمل درباره 

: شودناپذير بشر است كه به دو شكل ظاهر مي        هاي اجتناب عاليتفلسفي، تفكّر يكي از ف    
يا با ديدگاهي مـشخص     . اي خاص فكر كنيم   ما ممكن است براي كسب دانش در حوزه       

خـواهيم انجـام دهـيم،      خواهيم يـا نمـي    براي تنظيم ساختار ذهنمان متناسب با آنچه مي       
ــشيم ــه . بيندي ــر پاي ــهب ــيوه ي گفت ــن دو ش ــطو اي ــري ارس ــشي را ژرفي تفكّ  و 1اندي

گيـري و   آميـز خـود بـه نتيجـه       انديشي در شكل موفقيـت    ژرف. نامند مي 2انديشي باريك
. گيري منجر خواهـد شـد     آميز خود به حل مسأله يا تصميم      بيني در شكل موفقيت   باريك
انديشي سر و كار دارد، بعد نظـري        ي ديدگاه ارسطو آن شكل از تفكّر كه با ژرف         بر پايه 

البتـه  . انديـشي سـر و كـار دارد، بعـد عملـي تفكّـر اسـت                كـه بـا باريـك      و شق ديگـر   
  ) 99/ 8: 1996 3،بروس (.ي ما تركيبي از هر دوي اين انواع استهاي روزانه استدالل

                                                            
1. Contemplation 
2. Deliberation 
3. Bruce 
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كنند، در حقيقت   آنچه كه امروزه فيلسوفان از تفكّر و مباحث مترتب بر آن مراد مي            
كلباسـي،  (داننـد  سفه را تفكّـر نـاب مـي       شود به نحوي كه فلـ     ي فلسفه تلقي مي   جانمايه

ي رويكردهاي متـأخر بـه مبحـث        نگرانه موجب شده كه عمده    و همين نگاه كل    )1385
شناسي مطرح شده امروزه از منظر روان  ... ها و   بنديتفكّر از جمله تعاريف، مباحث، رده     

شناسـي  نهاي گوناگون تفكّر در متـون معتبـر روا        ي جنبه و كثرت مطالب موجود درباره    
  .  كندنيز همين نظر را تأييد مي

 به عنوان فيلسوفي كه نامش با علم تعليم و تربيت گره خورده اسـت،               1جان ديوئي 
بررسـي دقيـق هـر    «: كندداند و آن را چنين تعريف مي   فكر را عبارت از درك روابط مي      

 نظر يـا عقيـده      كند و نتايجي كه اين      نظر يا عقيده باتوجه به داليلي كه از آن حمايت مي          
  ) 221: 1366شريعتمداري،  (».هاستمتوجه آن

 تأكيد  2ديوئي براي تفكّر انواع مختلفي قائل بود و خود بيش از همه بر تفكّر تأملي              
گران تعريف زير را به عنوان تعريف تفكّر تأملي از جـان ديـوئي         برخي پژوهش . كردمي

ه           بررسي فعال، مداوم و دقيق هر     «: اندنقل كرده  عقيده يا هر شكل فرضي دانش بـا توجـ 
هـا گـرايش   كنند و نتايج بيشتري كه اين عقيده بـه آن به داليلي كه آن عقيده را تأييد مي    

  ) 15: 1374؛ چت مايرز، 17: 1378 شريعتمداري، (».دارد
چـه  نظران مانند فيشر آن   به باور برخي صاحب   . نوع ديگر تفكّر، تفكّر انتقادي است     

بررسـي فعاالنـه،    «وان تعريف تفكّر منطقي يا تأملي ارائه كرده است، يعني،           ديوئي به عن  
هـايي كـه از آن      مستمر، و دقيق يك عقيده يا شكل مفروضي از دانش را، در پرتو زمينه             

در حقيقت تعريفي بـراي     ) 2: ،  2001؛ به نقل از فيشر،      1909ديويي،   (».كندحمايت مي 
. داننـد  است كه وي را  پدر تفكّر انتقادي مدرن مـي           تفكّر انتقادي است و به همين دليل      

) نقد سـازنده   (4»بدبيني سالم « يا   3»قضاوت معلق «ديوئي ماهيت و ذات تفكّر انتقادي را        

                                                            
1. John Dewey 
2. Reflective Thinking 
3. Suspend Judgement 
4. Sound Suspection 
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 و  11: 1383نـژاد،   خليل زاده و سـليمان     (.كندو پرهيز از تعجيل در قضاوت تعريف مي       
   )15 :1374مايرز، 

 »تعريفي از تفكّـر انتقـادي     «اي با عنوان    مقاله با نوشتن    1 رابرت انيس  1963در سال   
هاي او در اين مقاله كوشيد به جنبه. وجود آوردي عطفي در جنبش تفكّر انتقادي به    نقطه

. كاربردي منطق بيشتر اهميت دهد و پلي ارتباطي ميان منطق عملي و صوري ايجاد كند              
ـ               : صحيح و تكميـل كـرد     انيس بعدها تعريف خود از تفكّر انتقادي را به ايـن صـورت ت

گيري ما درخـصوص آنچـه      تفكّر انتقادي، تفكّري مستدل و منطقي است كه بر تصميم         «
   )10 :1987انيس،  (».شودخواهيم انجام دهيم يا باور داشته باشيم، متمركز ميمي

وي .  نـام بـرد    2توان از مـاتيو ليـپمن     از جمله افراد تأثيرگذار ديگر در اين حوزه مي        
تفكّر انتقادي، تفكّري ماهرانه و مسؤوالنه اسـت        «: كند  ي را چنين تعريف مي    تفكّر انتقاد 

خـود  . متكـي بـر معيارهـايي اسـت؛ ب        .  زيرا الف  ؛كندكه قضاوت خوب را تسهيل مي     
  )39 :1988ليپمن،  (».به زمينه حساس است. اصالح است؛ ج
ـ          نيز به عنوان چهره    3ريچارد پل  راي تفكّـر   اي مطرح در اين عرصه، اين تعريف را ب

تفكّري كه صـراحتاً قـصد دارد بـر مبنـاي قـضاوتي صـحيح،               «: انتقادي ارائه كرده است   
، محاسن و مزاياي صـحيح يـك        استانداردهاي مناسب ارزيابي را به منظور تعيين ارزش       

  ])مقدمه [XX: 2006، 4پل و الدر (».چيز به كار گيرد
 تفكّـر انتقـادي، در تعريـف وي         كارگيري استانداردها در  تأكيد ريچارد پل نيز بر به     

ي تفكّر انتقادي، آن را     هاي خود درباره  رسد پل در تبيين ديدگاه    به نظر مي  . آشكار است 
نه فقط در حد يكي از انواع تفكّر، بلكه بخشي از شخصيت و خصوصيات ذهنـي بـشر                  

چون انصاف فكري، تواضع فكري، رشادت فكـري،        هاي ذهني هم  وي خصيصه . داندمي
  فكري، انسجام فكري، پشتكار فكري، اطمينان در تفكّر و خودگرداني فكري را،            همدلي

                                                            
1. Robert Ennis 
2. Matthew Lipman 
3. Richard Paul 
4. Elder 
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شمرد  داند، از جمله استانداردهاي تفكّر انتقادي برمي      كه خود ناظر بر شخصيت افراد مي      
   )18 :2005پل و الدر،  (.پردازدها ميو در آثار خود به شرح و تفصيل آن

با بررسي و تركيـب برخـي تعـاريف تفكّـر      در ارتباط با همين موضوع، نگارندگان       
نگـر از تفكّـر     جانبـه اند، تعريف زير را به عنوان تعريفي جـامع و همـه            كوشيده ،انتقادي

تفكّر انتقادي، تفكّري است مستدل و مستند به مدارك و اطالعـاتي       : انتقادي عرضه كنند  
 مناسـب را بـراي      رود به قضاوتي صحيح منجر شود و استانداردهايي       موثّق كه انتظار مي   

گيـري يـا    برانگيز، به منظـور حـصول بـه نتيجـه          و بحث  ارزيابي و تفسير مسائل پيچيده    
  . اي، عرضه كندگيري در خصوص انجام كار يا باور به عقيدهتصميم

 وجوهي از تفكّر انتقادي كه      ،در تعريف باال سعي بر آن بوده است كه تا حد ممكن           
اين حوزه است، به نوعي لحاظ شود و تعريف، جامعِ          نظران  مورد تأكيد و تأييد صاحب    

اي گفته باشد، در عين حال كه عنصر تازه و خودساخته         ي عناصر مهم تعاريف پيش    همه
  .نيز در آن عرضه نشده است

  
  هاي تفكّر انتقادي و خصوصيات متفكّران منتقدمهارت. 2

 طور عام، قـرين بـا يـك    هاي پيشين گفته شد، تفكّر انتقادي، به  طور كه در قسمت    همان
هـا وجـود    هايي ميان ايـن مهـارت     سلسله مهارت است كه از ديد افراد مختلف، تفاوت        

هـاي تفكّـر انتقـادي پرداخـت،        يكي از نخستين كساني كه به تفصيل، بـه مهـارت          . دارد
 الـك   2، ادوارد گليزر  1،پس از انيس افراد بسياري از جمله پيتر فاسيونه        . رابرت انيس بود  

هاي تفكّر انتقـادي ارائـه كردنـد كـه بعـضاً            هايي مشتمل بر مهارت   فهرست...  و   ،3فيشر
ها در اين مجـال    ي آن هايي نيز با فهرست انيس داشت و آوردن همه        ها و تفاوت  شباهت

  . پذير نيستاندك امكان

                                                            
1. Peter Facione 
2. Edward Glaser 
3. Alec Ficher 



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

162

ي انتقـادي دارنـد     نظران مانند ريچارد پل بـراي افـرادي كـه انديـشه           برخي صاحب 
تـر و   جانبـه نظـر همـه   فهرست پل نسبت به ديگر صـاحب      . شمارندبرميهايي را   ويژگي

گفته نگارندگان فهرست پل را به عنـوان مبنـاي          با توجه به مطالب پيش    . روزآمدتر است 
 بخــشي از ،وجــو در آثــار گونــاگون ويايــن پــژوهش قــرار دادنــد و پــس از جــست

 : زير خالصه كردندهاي تفكّر انتقادي استاندارد از نظر پل را به شرحخصوصيت
انديشند، اهداف كلي، عيني و آرماني خود را كه در افرادي كه منتقدانه مي: هدف. 1

به عالوه اهداف . كنندبندي ميطرفانه هستند، صورت عين حال واضح، مستدل و بي
  شناسنددارانه را نيز ميمبهم، غير واقعي، ناپايدار و جانب

انديشند، به اين نكته واقفند كه همه انواع  ميافرادي كه منتقدانه: طرح پرسش. 2
بندي يك پرسش، يا تفكّر در حقيقت تالشي است براي پي بردن به يك نكته، صورت

  . حل يك مسأله
انديشند، بر اين نكته افرادي كه منتقدانه مي: اطالعات، داده، شاهد و تجربه. 3

اطالعات، شاهد و مدرك، تجربه يا واقفند كه همه انواع تفكّر بر مبناي يك سلسله داده، 
  . پژوهش استوار است

هايي است كه ما بر مبناي همه انواع تفكّر شامل استنباط: ها و تفاسيراستنباط. 4
  . كنيمگيري ميها نتيجه آن

انديشند، به اين نكته واقفند كه تمامي انواع افرادي كه منتقدانه مي: هافرضپيش. 5
  . ر استتفكّر بر مفروضات استوا

انديشند، به اين نكته واقفند كه هر افرادي كه منتقدانه مي: آمدهاعواقب و پي. 6
  . آمدها و عواقب خاص خود را داردعملي پي

ي يك مسأله، بايد طرفانه دربارهبراي داشتن تفكّري بي: هاي گوناگونديدگاه. 7
س همدلي به آن وارد هاي مرتبط با آن مسأله را شناسايي كرده و با نوعي حديدگاه
ها گيري اين ديدگاهدر شكل... شرايط زماني، شغلي، نژادي، قومي، جنسيتي و . شويم

  .مؤثر است
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كوشند از نظر ذهني منصف انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: انصاف ذهني. 8
باشند و انصاف ذهني مستلزم اين است كه ما بدون توجه به احساسات يا منافع شخصي 

  . د، يا گروهمان، با تمام ديدگاهها برخورد مشابهي داشته باشيمخو
. تواضع فكري رشد آگاهي فرد نسبت به جهل خويش است: تواضع فكري. 9

ها و ميزان ها، تعصب، محدوديت در ديدگاهچنين چيزي مستلزم آگاهي فرد از سوگيري
  . عدم آگاهي اوست

. ستيزند يشند، با باورهاي عاميانه مياندافرادي كه منتقدانه مي: رشادت فكري. 10
هراسد و البته چنين ذهن معموالً از كشف باورهاي غلط خود پرهيز كرده و حتي مي

حسي نوعي هراس از مورد تمسخر واقع شدن و طرد شدن از سوي جمع را نيز در 
  . خود دارد

هاي  يدگاهانديشند، توانايي همراهي با دافرادي كه منتقدانه مي: همراهي ذهني. 11
هاي هوشمندانه و ها را با روشدهند و آن ديدگاه مخالف را در خود پرورش مي

  . كننداي به روشني بيان ميبخردانه
استحكام فكري در تعهد ما نسبت به تبعيت از استانداردهايي : استحكام فكري. 12
  .  را داريمهاتوقع انطباق با آن) مانويژه مخالفانبه(شود كه از ديگران ظاهر مي
آموزند كه در شرايط دشوار انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: پشتكار فكري. 13

  . و در عين ناكامي كار كنند اما نااميد نشوند
اطمينان در تفكّر بر اين باور است كه به مردم آزادي تفكّر : اطمينان در تفكّر. 14

  . ها سهيم شوندگيريها دعوت شود كه در نتيجهداده شود و از آن
انديشند، به لحاظ فكري مستقل افرادي كه منتقدانه مي: خودگرداني ذهني. 15

  .پذيرندهستند و مسؤوليت افكار خود را مي
كوشند بر انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: تسلط بر خودمحوري. 16

  . خودمحوري خود غلبه كنند
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اخالقي اين است كه ) تفكّر( استدالل مبناي اصلي: هاي استدالل اخالقيقابليت. 17
ما اين قابليت را داريم كه رفتارمان كيفيت . رفتار انسان منجر به رفاه ديگران شود

توانيم به ديگران كمك به سخن ديگر ما مي. زندگي ديگران را دستخوش دگرگوني كند
  . ها را بيازاريمكنيم يا آن
قيات تفكيك قائل شويم، همچنين ميان حال بايد بتوانيم ميان مذهب و اخالدرعين

  . عرف اجتماعي و قانون
اي و پروپاگاندا در اخبار ملي و هاي رسانههايي در كشف سوگيريمهارت. 18

ي منتقد بايد به منطقي كه پشت رسانه است و منظوري كه از يك شنونده: المللي بين
دموكراسي كارآمدترين . ردانتشار خبر دارد توجه كرده و آن را بي و چون و چرا نپذي

اهي مردم درخصوص وقايع ملي و شكل حكومت است، اما كارآيي آن به قدر ميزان آگ
شان در استقالل فكري و منتقدانه انديشيدن در خصوص آن المللي و به قدر توان بين

  )2005پل و الدر، . (وقايع است
  

  داستان و تفكّر انتقادي. 3
گشايي در مدارس    طبيعي براي بحث، بررسي و مشكل      ست كه داستان، محركي    ا هاتمد

اي ترين سرآغاز براي تشويق كودك به تعمق و وسـيله         داستان، معمولي . تلقي شده است  
بـسياري بـر ايـن     .كنـد هاي زباني فراهم مي   طبيعي براي پرورش تفكّر، دانش، و مهارت      

اطالعات و نيـز ايجـاد   مندي براي سازماندهي و انتقال داستان ساختار قدرت «باورند كه   
دهـد تـا بـه      آمـوزان انگيـزه مـي     سرايي به دانش   دارد و داستان   »معنا در زندگي و محيط    

هـاي مـبهم داسـتان سـهيم        له بينديشند و در كشف گره     أرويكردهاي خود براي حل مس    
  )45 :1384حسيني،  (.شوند

هـد ايـن   دخوان انجام شده است، نـشان مـي   آموزان داستان مطالعاتي كه روي دانش   
برخـي  . ها را ندارند  آنآموزان،   دانش  ديگر كهرا دارند هايي از دانش و مهارت      افراد جنبه 

  :عبارتند ازها مهارت
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  ؛)از جمله دانش فرازباني(هاي ادبي شناخت ساختارها، اهداف، و سبك -
 پرسـش، زيـر     يي ماننـد  هاتواند مهارت ها و تدابير مربوط به دانش ادبي كه مي        مهارت -

 ؛را در برگيرد متون داستاني يدربارهال بردن و مباحثه سؤ
ها به ديگر    كاوش داستاني و انتقال آن     يههاي خود در زمين   كارگيري مهارت توانايي به  -

  )134 :1385فيشر،  (.هازمينه
توانند ها ميآن به كمكهاي عيني زيادي دارند كه از سوي ديگر، كودكان تجربه

ها  ذهن خود پردازش كنند يا مفاهيمي را كه از قبل در ذهن آن را درايتازهمفاهيم 
ها اعم از داستان يا غير داستان منابع مهمي براي تعميم يا كتاب.  ترميم كنندبوده،

 )163 :2005، 2 و جيورجيس1گليزر( .روندبه شمار ميتصحيح تصورات ذهني كودكان 
  :نقش چشمگيري دارند هاي زير،گيري مهارتها در شكلبه عالوه، داستان

  هاي مختلف تفكّر؛هاي كودكان در شيوهارتقاي مهارت -
  گسترش قدرت استدالل منطقي؛ -
  هاي تفكّر انتقادي؛كارگيري مهارتبه -
  )162 :2005گليزر و جيورجيس، (آميز   به نحو موفقيتتوانايي حل مسأله -

گيـري  ليـل بـه شـكل     اما شايد اين پرسش مطرح شود كه داستان چگونه و به چه د            
كند؟ فيشر در پاسـخ بـه       كمك مي ) هاي تفكّر انتقادي  ويژه مهارت به(هايي  چنين مهارت 

 عـاطفي نيرومنـد هـستند،       يهها عالوه بر اينكـه در زمينـ       داستان «:نويسداين پرسش مي  
توانـد در   داسـتان مـي   . كننـد اي را نيز براي پردازش شناختي فراهم مي       هاي بالقوه چالش

هـا و روابـط      عناصر، موضـوع  ؛ چون   ترين موضوع فكري باشد   اي كودك پيچيده  عمل بر 
دريافـت و درك داسـتان      . شـوند  مختلفي است كه در روند خاص رويدادها آشكار مـي         

 داسـتان، بـراي كـودك در        .... مستلزم توجه موضعي مكرر و تالش براي فهميدن است        
 و شايد براي همين اسـت كـه         توان بر آن تكيه كرد    حكم بخشي از واقعيت است كه مي      

  )137 :1385فيشر،  (». آن اهميت دارديهدريافت صحيح داستان و شنيدن دوبار
                                                            
1. Glazer 
2. Giorgis 
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ها به نوعي شـرايط ذهنـي و اجتمـاعي كودكـان را بازسـازي               توان گفت داستان  مي
تواند دنيايي احتمالي را به عنـوان       نيروي داستان در اين است كه مي      «به عبارتي   . كنند مي

 متناسب بـا  طبيعي است كه كودك     ) 135 همان، (».ش فكري كودك بيافريند   موضوع كاو 
پـردازد و    دهـد، مـي   رشد و توان ذهني خود به تحليل اين جهان و آنچه در آن روي مي              

بـدين  . آورد، ساختار چند معنـايي داسـتان اسـت        آنچه اين امكان را براي وي فراهم مي       
هـاي   كـه افـراد بـشر در طـول دوره          معنا كه هر داستاني داراي سطوح گوناگوني اسـت        

  . پردازند ها ميمختلف زندگي خويش به درك و استنباط آن
 الگويي كه بر سطوح مختلف ي نخستين كسي بود كه با ارائه1كارول هولمبرگ

ها از استعاره و كند، شاگردان خود را به تفسير متوني كه در آنمعاني يك متن داللت مي
، )عيني(اين الگو كه شامل چهار سطح حسي . تشويق كردتشبيه استفاده شده بود، 

 يك اصل يبود، به منزله) اياسطوره(، و فرضي )استعاري(، تخيلي )فكري(عقالني 
هاي انتقادي قوه شناخت و سازمان يافته براي كالس درس درآمد و به پرورش شيوه

ي بود كه فيشر بعدها او اين همان نكته) 27 :1383مايرز، (ادراك در شاگردان منجر شد 
 ».تري نهفته استوراي هر داستان بزرگي مفهوم استعاري عميق«: را تأييد كردآن 

 با يك داستان هبه اين ترتيب كودكان در مواجه]). مقدمه[ چهارده :1386فيشر، (
هاي پنهان داستان را كشف و مهارت تفسير و استنباط را كه از آموزند كه چگونه اليه مي

  . هاي اصلي تفكّر انتقادي است، در خود پرورش دهندرتجمله مها
به جز محتوا، پيكره يا روايت داستان نيز تغييراتي در ساختار ذهني كودك ايجاد 

شود، گيري تفكّر انتقادي در افراد ميمايرز معتقد است آنچه موجب شكل. كندمي
است به نحوي كه فرايند اصالح ساختارهاي فكري پيشين و ايجاد ساختارهاي جديد 

دانند تا شاگردان  مي»ايجاد عمدي يك جو عدم تعادل«آموزش تفكّر انتقادي را شامل 
بتوانند فرايندهاي فكري خود را تعويض و اصالح كنند يا دوباره بسازند؛  و اين اتفاقي 

به عبارتي در هر داستاني به دليلي اتفاقي . شوداست كه تقريباً در هر داستاني تكرار مي

                                                            
1. Holmberg 
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زند و آنها تالش هاي داستان را بر هم ميدهد كه روال عادي زندگي شخصيتروي مي
كنند تا پس از پشت سر گذاشتن يك سلسله وقايع، زندگي خود را به جريان عادي مي

سازد، هاي داستان را ميدر واقع اختالف سطح و وضعيت نامتعادلي كه گره. برگردانند
خواند، به نوعي اين عدم ر بار كه داستاني را ميدهد و كودك هبه داستان شكل مي
  )21 :1383 ،مايرز( .كندتعادل را تجربه مي

در آغاز ] يا داستان[هر افسانه «: كندخسرونژاد اين نكته را به اين صورت تبيين مي
 وضعيت يه رخدادي كه شكننديجهسپس در نتي. خود، نشانگر حالت تعادل است

. شودواني قهرمان داستان است، حالت عدم تعادل آغاز ميعيني پيشين و يا وضعيت ر
زند تا سرانجام حالت ها مياي از تالشدر چنين وضعيتي قهرمان دست به مجموعه

طبيعتاً شنونده يا خواننده نيز در ذهن خود .  برقرار شود- اما تعادلي تازه-تعادل 
ي ونژاد پس از مقايسهخسر )190: 1383خسرونژاد، (».نمايد مسيري مشابه را طي مي

هاي رشد شناختي پياژه با روند پوياي قصه از ديدگاه برمون و نيز ساختار سازوكار
منطق روايتي افسانه يا مراحل «رسد كه روايت از ديدگاه چمبرز به اين نتيجه مي

» .داستان، نتيجه و هم بازتاب ساز و كارهاي يادگيري يا تكوين شناخت آدمي است
  )191همان، (

اي كه براي كودك با نوعي همزاد پنداري همراه است، موجب تفهيم چنين تجربه
هاي آنچه از تجربه. بسياري از مطالب به شكلي غيرمستقيم و غير آموزشي است

شود كه كودكان تا چه اندازه گريزپايند و مان برجاي مانده به ما ياد آور ميكودكي
سري والدين و معلمان مقاومت و حتي خيرههاي مستقيم چگونه بعضاً در برابر آموزش

  . كنندمي
ويـژه آمـوزش     آمـوزش و بـه     يه مايرز به مشكل ديگري نيز در عرص       افزون بر اين  

 اهداف آموزش تفكّر انتقادي،     يههاي ما دربار  تمام صحبت «: كندتفكّر انتقادي اشاره مي   
ك تـصوير تجـسمي و      اسـتفاده از يـ    . در سطحي بسيار انتزاعي و نظري باقي مانده بـود         

 يهعيني در آشكار ساختن مفاهيم ضمني تفكّر انتقادي، مؤثرتر از صحبت كـردن دربـار              
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تـر باشـد،    بديهي است كه هرقدر سن يادگيرنـدگان پـايين        ) 28 :1383 مايرز،( ».آن بود 
طبـق  . هاي نظري و انتزاعي، دشوارتر خواهد بود      درك و برقراري ارتباط با اين صحبت      

بـه  . توانند استدالل را با زندگي روزمـره خـود عجـين كننـد            آموزان نمي شنظر كين، دان  
كند به جاي كارهاي آموزشي بايد بـه ادبيـات خـوب روي             همين دليل كين پيشنهاد مي    

 بـاره در همين   ) 61 :1382جهاني،   (.آورد و شاهكارهاي ادبي را به كودكان آموزش داد        
توان آموزش داد، بهترين كار     قادي را نمي  اعمال مربوط به تفكّر انت    : مك پك معتقد است   

آموزان به استفاده انتقادي از اين موقعيـت      ممكن آن است كه فضايي ايجاد كنيم تا دانش        
  ) 60 :1382جهاني،  (.ترغيب شوند
تواند چنين فضاي عيني و ملموسي را فراهم         يكي از بسترهايي است كه مي      داستان

هاي نهضت فلـسفه بـراي كودكـان و بـه           از برنامه سازد و از مدتي پيش و به ويژه با آغ         
همكاري افـرادي ماننـد آن مارگـارت        . هاي درس راه يافت    به كالس  ،ابتكار متيو ليپمن  

هاي فكري، به اين برنامـه قـوت بيـشتري           به عنوان خالق داستان    2، و فيليپ كم   1شارپ
هـايي بـا    بخشيد و اين در حالي است كه اين افـراد اعتقـاد راسـخي بـه خلـق داسـتان                   

هاي موجود در ادبيـات كـودك اسـتفاده          فلسفي دارند و از داستان     -هاي فكري موضوع
ادبيات معيار و رايج، به اين منظور نوشته نشده است كه ابزارهـاي             «كنند و معتقدند    نمي

ناجي،  (».مورد نياز تفكّر فلسفي را براي خواننده فراهم كند و آنها را به او آموزش دهد               
1383 :15(  

اين نظر كه كمابيش مورد تأييد ليپمن و ساير همكاران وي قرار دارد، بعـضاً مـورد                 
توان از هر متن داستاني     براي نمونه فيشر معتقد است كه مي      . گيردانتقادهايي نيز قرار مي   

ي خـوب،   هاي كودكانه ي فلسفي بهره گرفت و بيشتر قصه      به عنوان مبنايي براي مباحثه    
يعي مثل زمان، مكان و هويت آدمي، مضامين منطقي و مرتبط بـا             داراي مضامين فوق طب   

استدالل غيررسمي و تفـسير و معنـا و مـضامين اخالقـي و مـرتبط بـا نيكـي اعمـال و                       
هاي ليپمن اين مـضامين را بـه شـكل          شايد بتوان گفت رمان   . تصميمات اخالقي هستند  

                                                            
1. Ann Margaret Sahrp 
2. Philip Cam 
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هـاي انگيـزه بخـش و       گيبه قيمت از دست دادن ويژ     «كنند، كه البته    تري بيان مي  مفصل
  ) 160: 1385فيشر،  (. تمام شده است»ي خالقيتتقويت كننده

هـا،  ها، شخصيت موقعيت«: گويد نيز در انتقاد به اين رويكرد ليپمن مي        1جفري كين 
انـد كـه بـا زنـدگي واقعـي          و موضوعات مطرح شده در الگوي ليپمن آن چنان تـصنعي          

هاي اين برنامه در زنـدگي      توانند از يافته  آنان نمي به همين دليل    . كودكان ارتباطي ندارند  
حتي جـان مـك     ) 38: 1381؛ به نقل از جهاني،      1985جفري كين،   (» .خود استفاده كنند  

جهت گيري فكري از پيش     «شود،  پك كه يكي از تقديركنندگان كار ليپمن محسوب مي        
جان مـك    (.دهدار مي  در اين برنامه را مورد انتقاد قر       »تعيين شده و فعاليت هدايت شده     

  )38:  1381؛ به نقل از جهاني، 1985پك
گيرد كه ليپمن و همفكران وي موضوع فلسفه براي         ها از آنجا نشأت مي    اين كاستي 

انـد و   هـاي تعلـيم و تربيـت نگريـسته        كودكان و آموزش تفكّر به آنان را از منظر انگاره         
داستان، در فلسفه براي « معتقدند نگاهشان به داستان نيز نگاهي ابزاري است تا جايي كه     

؛ به نقـل از     2006شارپ،   (».اي براي تحقيق فلسفي است    كودكان، سكوي پرش يا بهانه    
  ) 113: 1386خسرونژاد، 

ي ديد خود را به اين موضوع عوض كنيم و از منظر اصالت ادبيـات               حال اگر زاويه  
بيات و به طـور مـشخص       اي كه در اد   به آن بنگريم، آن گاه ضمن كشف امكانات بالقوه        

توان از آنچه به عنوان       بندد و مي  در داستان، وجود دارد، اين نگاه ابزاري نيز رخت برمي         
يكي از مدافعان اين    . ادبيات ناب در حال حاضر در دسترس كودكان است، سود جست          

ي فلسفه براي كودكان نقـش      اي است كه در حوزه     از ديگر فالسفه   2نظر گرت بي متيوز   
كند، اهميت و   نظران اين حوزه متمايز مي    آنچه كه متيوز را از ديگر صاحب      . ستداشته ا 

  . اصالتي است كه وي به عنوان يك فيلسوف براي ادبيات كودك قائل است
اي از ادبيات كودك دانست كه خـود آن را بـه            ي تازه توان كاشف گونه  متيوز را مي  

) 323:1387خـسرونژاد،    (.كنـد يــ فكـري معرفـي مـ       ـ فلسفي، يا ماجرايي   عنوان تفنني 
                                                            
1. Jeffrey Kane 
2. Gareth B. Matthews 
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هـاي موجـود در ادبيـات       ي كار او نيز به اين صورت است كـه برخـي از داسـتان               شيوه
ها و رويكردهاي تفكّربرانگيـز و فلـسفي        كودك را از منظر فلسفي نقد و تأويل و آموزه         

يكي از نويسندگاني كـه متيـوز ايـن كـار را            . كندها را تشريح مي   موجود در اين داستان   
نـام قلمـرو ادبيـات      ، از نويسندگان بـه    1هاي وي انجام داده، آرنولد لوبل     ي داستان درباره

 ».ي آموزشي ياد نشده اسـت     در جايي نيز تاكنون از او در مقام نويسنده        «كودك است و    
   )120 :1386خسرونژاد، (

 و  گو اينكه نبايد از نظر دور داشت كه نگاه متيوز به اين حوزه نيز از منظـر فلـسفه                  
 است و نه از منظـر ادبيـات كـودك و شـأن و اصـالتي كـه                   2»ي كودكي فلسفه«مشخصاً  

  . تواند داشته باشدي ادبي ميادبيات كودك به خودي خود و به عنوان يك گونه
ي كـودك، فلـسفه و تفكّـر، يعنـي رابـرت            در نهايـت با پيروي دو انديشمند حوزه      

ه ادبيات كودك از پيش خلق شده، در قالب         توان ادعا كرد ك   متيوز، مي . فيشر و گرت بي   
هاي فكري كـه    تواند به قدر داستان   هاي متنّوع در دسترس كودكان قرار دارد، مي       داستان

ط متخصــصان برنامـه     شــوند، نوشـته مــي » فبــك«ي بـه همــين منظـور طراحــي و توسـ
  .هاي انتقادي كودكان را افزايش دهندتفكّربرانگيز باشد و مهارت

  
   اجزاي داستان و استانداردهاي تفكّر انتقاديعناصر و. 4

براي اينكه بتوانيم تصويري روشن از چگونگي ارتباط عناصر و مفاهيم موجود در يك 
ي هر يك داستان و تفكّر انتقادي، فراروي خويش قرار دهيم، الزم است نخست درباره

 نقش و تأثيري هااز اين عناصر داستاني توضيح مختصري ارائه و در ميان اين توضيح
از . گيري يا پرورش توانايي تفكّر انتقادي دارد، تبيين كنيمكه عنصر مورد نظر در شكل

ي چند هاي كودكان، با مطالعهويژه داستانترين عناصر داستان، بهرو برخي از مهمهمين
؛ 1378؛ محمدي، 1383اياغ، قزل(نويسي و ادبيات كودكان ي داستاناثر معتبر در حوزه

استانداردها و . اندشناسايي شده) 1382؛ نورتون، 1382؛ ميرصادقي، 1383پور، مندني
                                                            
1. Arnold Lobel 
2. Philosophy of Childhood 
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توان در هر يك از اجزاي داستان يا ي تفكّر انتقادي را ميگفته دربارههاي پيشويژگي
درك اين استانداردها از . تركيب چند عنصر و حتي كليت يك اثر داستاني سنجيد

ن است متفاوت باشد و در هر داستاني يك يا چند عامل داستاني به داستان ديگر ممك
هاي رابرت فيشر به عنوان يكي از ديدگاه. متفاوت موجب انتقال چنين دركي شوند

ي مباحث نگارندگان در اين بخش ي تفكّر كودك، تكميل كنندهنظران در حوزهصاحب
  . خواهد بود

  
   داستانيگونه. 4-1

  گراواقع.          الف
 فانتزي.     ب     

  طنز.          ج
ي داسـتاني   هـاي داسـتاني و تبعيـت از اصـول حـاكم بـر هـر گونـه                 تنوع در گونه  

نــشانگربازتاب فــضاهاي گونــاگون و در عــين حــال رعايــت روابــط منطقــي در ميــان 
ي ميزان اسـتحكام    توان درباره ي هر داستان مي   با توجه به گونه   . هاي داستان است   گزاره

ي خـود   هر ژانر داسـتاني از قواعـد ويـژه        . يگر عوامل داستان اظهار نظر كرد     پيرنگ و د  
بـراي  . كند و رعايت اصول داستاني براي هر يك از اين انواع متفـاوت اسـت    پيروي مي 

ها و در برخي ديگر، روايت و پيرنـگ         نمونه در برخي از ژانرها محور داستان شخصيت       
ـ     ) 226: 1376ميرصادقي،   (.است چـه  رداختن بـه برخـي از ژانرهـا، چنـان         بـه عـالوه، پ

. شـوند نويسنده بتواند قواعد آن ژانر را رعايت كند، امتيازي براي داستان محـسوب مـي   
هايي كه در اين نوع داستان وجود دارد، يـا      ها و نوگرايي  زداييمانند طنز، به دليل آشنايي    

هـاي  داستان«. كند مي فانتزي كه نوعاً فضاي مساعدي براي انعكاس تفكّر انتقادي فراهم         
شـود، بـر پايـه      تري نويد داده مـي    گرايانه كه در آن زندگي بهتري در جهان پالوده        آرمان

ي نگاه انتقـادي بـه واقعيـت اكنـون          آرمان نيز خود، نتيجه   . شودتفكّر انتقادي ساخته مي   
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گرايانـه اسـت، سرتاسـر       كه يك فانتزي فلسفي با نگـرش هـستي         شازده كوچولو . است
  ) 1383محمدي،  (». تفكّر انتقادي به جهان مدرن استنتيجه

  
  ي مستقيم نويسنده يا راويزان مداخله ديد و ميي ي روايت، زاويهشيوه. 4-2

 نقـشي حيـاتي در جلـب و         ،گزينـد اي كه نويسنده براي روايت داستان خود برمي       شيوه
 ،ا حضور نويسنده را   ها م اي داستان در پاره . اعتماد كودك به عنوان مخاطب داستان دارد      

او بـه خـود اجـازه       . كنيم در جاي جاي داستان حس مي      ،گربه عنوان يك عامل مداخله    
ها و وقايع به طور مستقيم قضاوت كند و نظـر شخـصي             ي شخصيت دهد كه درباره  مي

 برخـي نويـسندگان تـرجيح       ،اما در مقابل  . خود را در خالل داستان به خواننده القا كند        
ي ديـد  ري نامحسوس يا مستتر در داستان داشـته باشـند و از دريچـه         دهند كه حضو  مي

اش ي ادبيات كودك او را بـا نظريـه         كه در عرصه   1ايدن چمبرز . كودك به قضايا بنگرند   
ه بـه               ،شناسند مي »ي درون كتاب  خواننده« معتقد است كـه محـدود كـردن كـانون توجـ 

دوم خـويش را در كتـاب و در         كند تا حضور     به نويسنده كمك مي    ،ي ديد كودك  زاويه
از سوي ديگر كودك نيز كه نويسنده نهفتـه در          . ميدان ادراكي كودك خواننده حفظ كند     

 بـه   ،توان با او دوست شد؛ زيرا از تبار كودكي است         اي كه مي   نويسنده ،يابدكتاب را مي  
  ) 127: 1387 ،چمبرز (.شوددرون كتاب جذب مي

گزينـد، بايـد مـشخص كنـد كـه          ص را برمـي   ي ديد اول شـخ    اي كه زاويه  نويسنده
ي در زاويـه  . ها بر روند داستان تأثير بيشتري دارد      هاي كدام شخصيت  رفتارها و احساس  

شود خود سخن بگويد و خوانندگان خود به ديد نمايشي به عمل داستاني اجازه داده مي   
  . ها بپردازندها و احساسات شخصيتگيري انديشهنتيجه

تـوان  مـي . كند به عنوان يكي از عوامل مورد تأكيد خويش ياد مي          »روايت«فيشر از   
كند، بـه نـوعي همـان فراينـد انتخـاب           گفت آنچه كه وي به عنوان روايت از آن ياد مي          

 ميـان عامل ديگر در طرح داستان، تفاوت       : ي داستان است  ي ديد از سوي نويسنده    زاويه

                                                            
1. Aidan Chambers 
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اي عـادي،    از مـسأله   توانـد مـي ده  راوي يـا نويـسن    .  نقل آن است   يطرح داستان و شيوه   
 زيرهر داستان، به شدت     . موردي عجيب بسازد و خواننده را به واكنش تفسيري وا دارد          

ايـن  . هاي خوب ابتكار خالقي وجـود دارد      هاي داستاني است، اما در داستان     تأثير سنت 
 يهوشوند مردم مسائل را بـه شـي        هاي متعارف هستند و باعث مي     راي نسخه وها،  داستان
 روايـت آن    يهوشـي توان با تغييراتي در طرح داستان يـا         اين مقصود را مي   . اي ببينند تازه

اي اسـت كـه هنـر نويـسنده را در           و اين همان نكتـه    ) 152: 1385فيشر،   (.برآورده كرد 
  . شودي ديد مناسب براي داستان يادآور ميانتخاب زاويه

، خواه در مقام يكي     )داناي كل (سنده  از طرف ديگر راوي داستان، خواه در مقام نوي        
طرفي خود را حفـظ كنـد و        تا زماني كه بي   ) اول شخص يا دوم شخص    (ها  از شخصيت 

ي خـود در سراسـر داسـتان نباشـد،          در پي القاي نظر خود به خواننده و تعمـيم عقيـده           
ي ي داسـتان اجـازه    توان گفت كه مناسبات منتقدانه در اثر حفظ شده و بـه خواننـده              مي
  . گيري داده شده استنتخاب و نتيجها

  
   ):زمان و مكان وقوع داستان(پردازي  صحنه. 4-3

كنـد  پردازي در داستان يعني موقعيت زماني و مكاني داستان خواننده را ياري مـي       صحنه
كننـد، سـهيم شـود و       بويند و لمـس مـي     شنوند، مي بينند، مي   ها مي تا در آنچه شخصيت   

. كنـد ها را براي او قابل فهم مـي         ها و كشمكش  ي شخصيت هاها و ارزش  همچنين كنش 
ي كلـي   خواه در گذشته روي داده باشند يا مربوط به زمان حال يا آينده باشند، پـشتوانه               

  . پردازي استوار استپردازي و صحنهاثر بر پيوند تنگاتنگ ميان پيرنگ، شخصيت
اي دهد، به گونـه    مي پردازي بخش مهم داستان را تشكيل     ها صحنه در برخي داستان  

. ها و پيرنـگ را شـكل داد       توان شخصيت كه بدون دريافت درست از مكان و زمان نمي        
هـا هماهنـگ   مكان و زمان و به عبارتي حال و هواي داستان بايد با حوادث و شخصيت    

  ) 1/113: 1383نورتون،  (.باشد
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ـ  مـي  ،كنـيم بسياري از اطالعاتي كه ما در خالل داستان كسب مـي           د بـه كمـك     توان
ها و شواهد مورد نياز براي  داده،پردازيبه عبارتي صحنه. پردازي به ما منتقل شودصحنه
  . دهدي برخي مسائل داستان را در اختيار ما قرار ميگيري و استنباط در بارهنتيجه

  
   و موضوع داستان1مايهدرون. 4-4

پـردازي   ها و صحنه   شخصيت اي است كه پيرنگ،   ي نهفته ي هر داستان انديشه   مايهدرون
ي يـك   هنگامي كـه درون مايـه     . كندزند و به كليتي معنادار تبديل مي      را به هم پيوند مي    

ي كودكان را ارزيابي كنيم، بايد توجه كنيم كه نويـسنده چـه فكـري در سـر                  كتاب ويژه 
 در  مايه يا درون مايه هايي دارد كـه كودكـان         يك كتاب به يادماندني، درون    . داشته است 

  . پيوند با نيازهايشان توانايي درك آن را دارند
گاهي با يافتن پاسخ    . مايه وجود ندارد  اي براي كشف درون   هيچ روش پيشنهاد شده   

توان بـه   اين پرسش كه شخصيت اصلي چگونه در روند داستان دگرگون شده است، مي            
 و  مايه دست يافـت و گـاهي بهتـرين راه، جـستجو بـر محـور كـشمكش اصـلي                    درون

  . دهدي مهمي به دست ميزماني هم عنوان اثر نشانه. پيامدهاي آن است
 شودات مؤلّف مربوط ميها، فراگفتماني وجود دارد كه به ني     ترين داستان در معروف 

ها كه  اين نيت . كنيمهاي پنهان داستان فرض مي     آن را به عنوان اليه     - نگارندگان -كه ما   
 گاهي همراستا با مفروضات پذيرفته شـده        ،شوندتجلّي مي ي اثر م  مايه به نوعي در درون   
  .هستند) بعضاً غلط(اي از موارد نيز نافي اين مفروضات جامعه و در پاره

  
   داستان2پيرنگ. 4-5
كودكـان از  ) 64: 1376ميرصـادقي،   (» .كندپيرنگ خط ارتباط ميان حوادث را ايجاد مي       «

ني گـره افكنـي كـافي، هيجـان، تعليـق و            كتاب انتظار دارند كه داراي پيرنگ خوب، يع       

                                                            
1. Theme 
2. Plot 
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پيرنـگ خـوب همچنـين بـه كودكـان اجـازه            . مندي پديد آورد  كشمكش باشد تا عالقه   
دهد در داستان درگير شوند، كشمكشي را كـه در جريـان اسـت حـس كننـد و فـرا                      مي

آن واكـنش   ) گـشايي  گـره (ي پايـان    ي اوج را در داستان دريابند و در زمينه        رسيدن نقطه 
گيري يك راه پر پيچ و خم است كه به          گيري پيرنگ يك داستان مانند پي     پي. هندنشان د 
  . خيزدي طبيعي از كنش داستاني بر ميگونه

ي تمهيد يا تصادف نيستند و اگر با سـتايش خواننـدگان            هاي خوب فرآورده  پيرنگ
ي زنـدگي ايـن كودكـان       هاي روزمره شوند، براي آن است كه به كشمكش      رو به رو مي   

هـا بيـشتر بـر      ي آن سـاالن بـراي جلـب عالقـه       گرچه نويسندگان آثار بزرگ   . پردازندمي
هاي كودكان  اما نويسندگان كتاب  . كنندهاي شورآفرين و هيجان انگيز تكيه مي      كشمكش

هايـشان دسـت    هـا بـراي چيـره شـدن بـر دشـواري           هايي كه آن  ها و راه  روي شخصيت 
  )  107-100/ 1: 1383نورتون،  (».كنندگذارند، تكيه مي مي

. شوند هاي خاص معنادار مي   ها با اتفاق  داستانفيشر نيز در اين باره معتقد است كه         
 ي ههر واقع . دهند داستان را تشكيل مي    1گيرند كه نوع  وقايع خاص در الگوهايي قرار مي     

 و  133 :1385فيـشر،   ( .گشايدها يا الگوهاي وقايع راه را براي تفسير مي        خاص، و گروه  
1386: 3 (  

گيرد كـه هـر     اي شكل مي   اين وقايع به طور عام به گونه       ،در يك پيرنگ قابل قبول    
ي علت و معلولي كه به نـوعي يـادآور          آمد ديگري باشد و به اين ترتيب زنجيره       يك پي 

  . گيرد در داستان شكل مي،آمدهاستمهارت عواقب و پي
  

  پردازيشخصيت. 4-6
يابـد، بلكـه در خـالل       اي كامل تكامل مي   ا به گونه  يك شخصيت داستاني خوب، نه تنه     

مـردم در جايگـاه افـراد       «در عين حال، نويـسنده بايـد بـه          . شودداستان دگرگون هم مي   
  .بپردازد) 121/ 1: 1383نورتون،  (»هاي قالبيمستقل، نه شخصيت

                                                            
1. Genre 
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هايي با خصوصيات و خلقياتي خالف عـرف و عـادت مرسـوم زمانـه را           شخصيت
آور، دسـت و پـا چلفتـي،        هـا خنـده   غالباً اين شخصيت  . خوانندمي» انضد قهرم «گاهي  
مـا در   ) 71: 1376ميرصـادقي،    (».انـد انگيز، نااميـد، منـزوي، مطـرود و غيرعـادي         رقت

هاي كودكان به ضد قهرمان نياز داريم و اگر توجه كنيم، در شاهكارهاي ماندگار              داستان
. د داشـته باشـد، ضـد قهرمـان وجـود دارد           ادبيات جهان نيز، بيش از آنكه قهرمان وجو       

منظور از ضد قهرمان، لزومـاً شخـصيتي بـا خـصوصيات اخالقـي منفـي نيـست، بلكـه              
. هاي اجتماعي و عبور از خطوط قرمز را دارد        شخصيتي است كه جرأت خروج از عرف      

يعني كـامالً طبـق     .  هستند »پروتاگونيست«هاي ما اغلب    هاي داستان حال آنكه شخصيت  
  . كننداي اجتماعي عمل كرده و انتظارات عرفي را رعايت ميمعياره

هـا، موجـودات    وارهيـا حيوانـات، آدم    (هـا    آدم يه دربـار  ي كودك اغلـب   هاداستان
هـا  هـا، ارزش  ها، نظريـه  اي مثل عقايد، خواسته   هستند؛ با شرايط آگاهانه   ...) جادويي، و   

لوم نيست يك شخصيت داستاني     دهند كه هميشه مع   مشكالت به اين دليل رخ مي     ... . و
.  وقايع نيستند  يهكنند ها مشخص شد، لزوماً تعيين    معين چه نيتي دارد و حتي وقتي نيت       

توانيم تفسير كنيم كه يك شخصيت داستاني در يك         هاي خود مي  ما فقط از روي تجربه    
 وقـايعي كـه در داسـتان اتفـاق         ين چه احـساس و ادراكـي دارد و دربـاره          موقعيت معي 

از يك نظر، هر رويداد بيروني، يك رخـداد درونـي دارد كـه              . افتد، داليلي اقامه كنيم    مي
بر ايـن   ) 148: 1385 ،فيشر (.هاي داستاني است  بيانگر فرايندهاي فكري پنهان شخصيت    

هـا يـا خـصوصياتي هـستند كـه تـا            ها داراي كنش   شخصيت ،هااساس گاهي در داستان   
اي در پـاره . مورد انتظار يك متفكّر منتقـد باشـد       تواند منطبق با خصوصيات     حدودي مي 

 كه خـأل ايـن خـصوصيات را بـه مـا يـادآوري               ،اي است ها به گونه  موارد نيز اين كنش   
  . كند مي

  
  شگردهاي داستاني. 4-7

  :هاي زير در داستان بروز يابدتواند به شكل اين شگردها مي
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  ي ديد راوي داستانتغيير زاويه.     الف
 هاي زماني و برگشترفت.      ب

  ورود نويسنده به داستان.      ج
 .كندگيري مخاطب را تقويت ميقدرت استنباط و نتيجه) سپيدخواني(پايان باز .      د
 .آموزاند كه نوعي دگرانديشي و متفاوت ديدن را به مخاطب مي،آشنازدايي.      ه

 تا به جاي روايـت      هاي تازه در حقيقت نوعي تمرين ذهني براي مخاطب است         فرم
ساده و خطي داستان، به شكلي غيرمستقيم با محيط داستان آشـنا شـده و روايـت آن را                   

  . دنبال كند و با ديدگاهي متفاوت به قضايا بنگرد
هاي يادآوري شده در ايـن مقالـه را بـه           است كه نكته  پژوهش حاضر در صدد بوده    

  . ها جستجو كنداي از داستانصورت عيني در پاره
  

  شناسي پژوهشروش. 5
پژوهش حاضر پژوهشي توصيفي است كه با روش تحليل محتواي كيفي قياسـي انجـام               

هـاي تحليـل محتـوا ارائـه        از روش ) 2000 (1بندي كه ميرينگ  بر اساس تقسيم  . گيردمي
كرده است، تحليل محتوا به سه شكل تحليـل محتـواي كمـي، تحليـل محتـواي كيفـي                   

روش تحليل محتـواي كيفـي      . ي استقرايي قابل انجام است    قياسي، و تحليل محتواي كيف    
هـاي  قياسي به اين دليل براي انجام اين پژوهش انتخاب شده است كه محتواي داسـتان              

كودكان بايد در قالب يك سلسله مفاهيم، كه ممكن اسـت مـصاديق گونـاگوني داشـته                 
ي در مراحل اوليـه   ي وارسي كه    ها با يك سياهه   يعني محتواي آن  . باشند، سنجيده شوند  

گران تدوين شده و اعتبار آن سنجيده شده است و اين مفاهيم             پژوهش از سوي پژوهش   
تالش پژوهشگران بر اين بـوده كـه بـا كمـك            . كند، تطبيق داده شده است    را عرضه مي  

ها از سوي مؤلّف داستان، ميان اين عناصـر و          كارگيري آن عناصر داستاني و چگونگي به    

                                                            
1. Mayring 
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 با در نظر گرفتن يكايك اجـزاي داسـتان،          ،ر انتقادي ارتباط برقرار كرده    هاي تفكّ مهارت
 . هايي را در آن بسنجددر كنار كلّيت اثر، ميزان وجود چنين مؤلّفه

ي تفكّـر انتقـادي،    ي آنچـه تـاكنون دربـاره      با در نظر داشتن توضيحات باال و همـه        
شـامل اسـتانداردهاي    ويژه از ديـدگاه پـل آورده شـده اسـت، پژوهـشگران جـدولي                 به

ترين عناصر داستاني كـه     اي كه از كتاب پل استخراج شده بود و برخي از مهم           انهگ  هفده
  . با اين استانداردها در پيوند بودند، طراحي كردند

نخست ايـن   : ي وارسي قرار گرفت   گفتني است ديدگاه پل به دو دليل مبناي سياهه        
هـاي   كارگـاه  ،هـا  كتـاب  ،هـا ه است؛ مقالـه   ترين متخصصان اين حوز   كه او يكي از فعال    

 ،شـود  به رياسـت وي انجـام مـي      بنياد تفكّر انتقادي  هايي كه در    آموزشي و ساير فعاليت   
كه خـود بـه   (هاي تفكّر انتقادي گواه اين مدعاست و ديگر اين كه فهرست او از مهارت   

است كه هـم اكنـون      هايي   يكي از جديدترين سياهه    ،)كندها يا مي  عنوان استاندارد از آن   
ي تفكّر انتقادي و بـاور وي بـه   نگاه پل به مقوله   . ي تفكّر انتقادي موجود است    در حوزه 
 آخـرين دليـل     ،شدن اين خصوصيات تا حد تشكيل بخـشي از شخـصيت آدمـي            دروني

  . هاي ريچارد پل استنگارندگان براي استفاده از ديدگاه
ي ادبيات كودكـان كـه تقريبـاً        جدول يادشده به كمك سي تن از متخصصان حوزه        

ي داستان، منتقد، و مدرس ادبيـات كـودك را          هاي اين حوزه مانند نويسنده    ي طيف همه
ايـن  . (اجـرا شـد   ) هر متخصص دو داسـتان    ( داستان   60داد و بر روي حدود    پوشش مي 

ي تأليف و بـه     در حوزه » ج«ها از فهرست شوراي كتاب كودك براي گروه سني          داستان
ي مقـدماتي موجـب   نتـايج ايـن مطالعـه   ). الً تصادفي انتخـاب شـده بودنـد       صورت كام 

ي وارسي به شرح    طور شكل توزيع استانداردها در سياهه     تغييرات زير در تعداد و همين     
  :زير شد

اي و هاي رسانههايي در كشف سوگيريي هجده، يعني مهارتاستاندارد شماره. 1    
كرد و پاسخگو ها صدق نميمللي، در بيشتر داستانالپروپاگاندا در اخبار ملي و بين
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توانست مصداق يا جايگاه واضحي براي آن در داستان در نظر گيرد، در نتيجه نمي
  . ي وارسي حذف شداستاندارد ياد شده از سياهه

دهندگان معتقد بودند كه تمركز بر اين تعداد استاندارد به صورت برخي پاسخ. 2   
ها بندي در درون اين استاندارد يا مهارتري است و اگر تقسيمپراكنده كار دشوا

به همين دليل با . تر خواهد بودگويي سياهه وارسي آسانصورت گيرد، درك و پاسخ
هاي ي مهارتتوجه به ماهيت مهارت يا استاندارد مورد بحث، اين موارد به دو دسته

ي يك چگونگي ارتباط اين هاي عام تقسيم شدند كه تصوير شمارهذهني و مهارت
 .دهدها را با عناصر داستاني نشان ميمهارت

هاي داستان به شكل هاي شخصيتدهندگان معتقد بودند كه كنشبرخي پاسخ. 3    
كردند ي وارسي است و حتي پيشنهاد ميتري قابل سنجش در قالب جدول سياههآسان

مكان تفكيك دقيق آثار با از آنجا ا. ها محدود شودكه پژوهش تنها به شخصيت
هاي معين وجود نداشت و پژوهشگران بر ساختار شخصيت و بدون شخصيتي با كنش

هاي ناظر بر داستان نيز تأكيد خاصي داشتند، تصميم گرفته شد كه استانداردها يا مهارت
هاي ناظر بر ساختار كلي داستان جدا شوند و ها از استانداردها يا مهارتشخصيت
هاي عام هاي ذهني و مهارتبندي مهارتاه جداسازي نيز تابع همان تقسيمبهترين ر

ها و عناصر داستاني شكل زير ترسيم شده براي ترسيم بهتر رابطه ميان اين مهارت. بود
 :است
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  ي يك تصوير شماره
 هاي عام و ذهني تفكّر انتقادي با عناصر داستانيي ميان مهارتترسيم چگونگي رابطه

  

استانداردهاي تفكر انتقادي

مهارت هاي 

مهارت هاي 

 عناصر و عوامل داستاني

شخصيت 

ساختار كلي 

  هدف
  طرح پرسش
هد، اطالعات، داده، شا

  تجربه
  ها و تفاسير استنباط

  ها پيش فرض
  آمدها عواقب و پي

هاي  نظرها و ديدگاه نقطه
  گوناگون

هاي استدالل  قابليت
 *اخالقي

 انصاف ذهني
 تواضع فكري
 رشادت فكري
 همراهي ذهني
 استحكام فكري
 پشتكار فكري
 اطمينان در تفكر
 خودگرداني ذهني

 تسلط بر خودمحوري
هاي استدالل  قابليت

 اخالقي
*هدف  

 ي شروع داستان و نحوه
  ...ورود به 

  افكني  گرهي شيوه
  پردازي صحنه

   روايت نويسندهي شيوه
  گفتگوي ميان

 ها  شخصيت

  پردازي پيرنگ، حادثه
  بندي گشايي و پايان گره

  شگردهاي داستاني
   داستاني نوع يا گونه

برآيند  هاي پنهان اليه
 كلي داستان
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دهد از هفده مهارت يا اسـتاندارد تفكّـر      ي يك نشان مي   طور كه تصوير شماره    همان     
هاي ذهني انسان سـر     انتقادي كه از كتاب پل استخراج شده بود، برخي مستقيماً با كنش           

هـا  هاي ذهني آورده است، باقي مهـارت      ها را در قالب مهارت    و كار دارد كه نگارنده آن     
هاي گوناگون زنـدگي متجلـي شـوند كـه ايـن گونـه              ر عرصه توانند به طور عام و د     مي

در دو مـورد يعنـي هـدف و      . هاي عـام فهرسـت شـدند      ها نيز زير ستون مهارت    مهارت
هـا  توانـست در ذهنيـت شخـصيت   اين موارد هم ميكه قابليت استدالل اخالقي از آنجا     

ن آورده  صورت گيرد و هم در مراحل مختلف يك داستان متجلّي شود، در هر دو سـتو               
  . انداين دو مورد با ستاره مشخص شده. شدند

دهـي و بنـا بـه پيـشنهاد         گونه كه قبالً گفته شد، بـراي تـسهيل در امـر پاسـخ              همان
هـا  هاي ذهني تنها منحـصر بـه شخـصيت       ي اوليه، سنجش مهارت   متخصصان در مطالعه  
  . گيري شدندهاي عام نيز در ساير عناصر داستان پيداستان شد و مهارت

در ) صـفر تـا پـنج      (5 تـا    0به اين ترتيب، پس از خواندن هر داستان، امتيازي بين           
هـاي  جـدول . ستون مربوط به هر مؤلّفه براي داسـتان يـاد شـده مـنعكس خواهـد شـد                 

  .ي يك و دو  به منظور ثبت امتياز هر داستان تنظيم شده است هشمار
بـه  .  بار پر خواهـد شـد      ي عام، اين جدول يك    بديهي است كه براي هر يك مؤلّفه      

تـاي آن متعلـق بـه        وارسي خواهيم داشت كه هشت       ياين ترتيب ما مجموعاً نه سياهه     
هـاي ذهنـي و نـاظر بـر         هـاي عـام تفكّـر انتقـادي، و يكـي متعلـق بـه مهـارت                مهارت

  . پردازي خواهد بود شخصيت
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  ي پژوهشجامعه. 6
ي چهارم كه سن ده سال يا پايه )1(المللي پرلزبا استناد به سن برگزاري آزمون بين

ي چهارم و هاي سني در ايران پايهبنديكه به لحاظ تقسيم» ج«ابتدايي است، گروه سني 
  . دهد، به عنوان گروه سني هدف انتخاب شدپنجم ابتدايي را پوشش مي

هاي داستان منتشر شده براي اين گروه سني در اين از آنجا كه بررسي تمامي كتاب
ي پژوهش را اي هدفمند، جامعهور نبود، نگارندگان با انتخاب نمونهپژوهش مقد

هاي داستان منتشر شده در اين گروه سني كه از سوي شوراي كتاب محدود به كتاب
  . كودك به عنوان آثار ويژه معرفي شده بودند، نمودند

 شوراي  دليل استفاده از اين فهرست در اين فرض نهفته است كه آثاري كه از سوي                    
شوند، به لحاظ معيارهاي ادبي در سطح قابل        كتاب كودك به عنوان آثار ويژه معرفي مي       
ها به عنوان يك اثر ادبي زيـر سـؤال اسـت و             قبولي قرار دارند و آثار نازلي كه اعتبار آن        



                                                                                       هاي كودكان و نوجوانان  هاي تفكّر انتقادي در داستان مهارتبررسي  

 

183

رد ايـن فهرسـت     هـا بـه كـار گرفتـه نـشده اسـت، وا            عناصر داستاني به درسـتي در آن      
 شوراي كتاب كودك براي انتخاب يك اثر،        » تأليف -داستان«گروه  هاي  مالك. شوند نمي

ي گيـري دربـاره  اين گروه در بررسي يك داسـتان و تـصميم  . كنداين باور را تقويت مي   
 ،هاي گونـاگوني از جملـه     حضور يا عدم حضور داستان در فهرست شورا آن را از جنبه           

 موضـوع  ،)پيرنگ( طرح   ،ردازيپ عناصر ادبي مانند شخصيت    ،هاي زيباشناختي اثر   ارزش
  .  كند نگارش بررسي ميي  زبان و شيوه، زاويه ديد، فضاسازي،و درونمايه

چنين به تمهيدات و شگردهاي نويسنده در نوشتن افزون بر موارد يادشده، هم
ترين اين زدايي از مهمبراي نمونه تكنيك آشنايي. شودداستان خود، توجه مي

ي ديد، شخصيت، مايه، زاويهاز طريق انتخاب موضوع و دروندر داستان، . شگردهاست
شوراي كتاب . (دزدايي كرتوان آشناييگزينش موضوع، طرح، خلق فضا و موقعيت مي

  )2-1: 1385كودك، 
 كتاب تأليفي داستان در گروه سني 14 ، نگارندگان،با در نظر گرفتن اين شرايط

 به ،اندبه عنوان آثار ويژه معرفي شده 1386 تا 1342هاي را كه در فاصله سال» ج«
بديهي است تعداد آثاري كه در طول اين . ي اين پژوهش در نظر گرفتندعنوان جامعه

اند، بيش از اين تعداد بوده است اما تنها ي زماني به عنوان اثر ويژه معرفي شدهدوره
نويسي و بارهبه منظور پرهيز از دو. اختصاص داشته است» ج«تاي آن به گروه سني 14

ها آورده ها، در قسمت تحليل دادهي كالم، عناوين و مشخصات كامل كتاباطاله
  . خواهد شد

  
  ي اجراي پژوهش و روش تجزيه و تحليلشيوه. 7
 به يك داستان اختصاص دارد كه بـراي هـر     ، دو و سه   ي  هاي شماره هر رديف از جدول   

ها براي هر مؤلّفـه پـر       تمامي ستون بديهي است كه    . مؤلّفه يا خصوصيت يك بار پر شد      
  .  امتياز گرفتند،اندهايي كه با آن مؤلّفه مرتبط بودهنشد و تنها ستون
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ي ي وضعيت داستان ياد شـده در مؤلّفـه        امتياز ثبت شده در هر ستون، نشان دهنده       
  . مورد نظر بوده است

تان و در نظر در نهايت با تحليل امتيازات استخراج شده از جدول مربوط به هر داس    
گيري كرد كه هر داستان به      توان نتيجه ، مي )جمع امتيازها (گرفتن شرايط كلي هر داستان      

ي پـل، بـه طـور تقريبـي چـه           بندي به استانداردهاي تفكّر انتقادي ارائه شـده       لحاظ پاي 
  .وضعيتي دارد

  
  هاتحليل يافته. 8

 امتيازهاي متعلق بـه هـر       هاي وارسي، جمع  ي هر كتاب و پر كردن سياهه      پس از مطالعه  
ي مـورد  هاي جامعهي سه، مشخصات داستانجدول شماره. محاسبه شد ) كتاب(داستان  

هـاي ايـن جـدول بـه ترتيـب          داده. دهـد بررسي و مجموع امتياز هر داستان را نشان مي        
  . ها مرتب شده استالفباي عنوان كتاب

  
  )1386 – 1342(» ج« تأليف گروه سني ي گروههاي معرفي ويژهفهرست كتاب. ي سهجدول شماره

ف
ردي

  
نوع يا   نويسنده  عنوان

  گونه
سال 
  انتشار

جمع 
  امتياز

  26  1348  فانتزي  كيانوشمحمود  آدم يا روباه  1
  43  1360  گراواقع  غالمرضا امامي  آي ابراهيم  2
  88  1383  فانتزي  عذرا جوزداني  اسم من مانياست  3
  96  1381  طنز/فانتزي  هدي ميركيائيم  پادشاه كوتوله و چهل دردسر بزرگ  4
  143  1347  گراواقع  بهرام بيضائي  حقيقت و مرد دانا  5
  42  1360  گراواقع  كيومرث پوراحمد  در آينه  6
  20  1347  فانتزي  نادر ابراهيمي  دور از خانه  7
  39  1357  گراواقع  درويشيان اشرف علي  ي ماروزنامه ديواري مدرسه  8
  92  1369  فانتزي  ر يوسفيناص  زيبا مثل پروانه  9
  86  1382  گراواقع  مهدخت كشكولي  فرشيد  10
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  24  1342  فانتزي  فهيمه ميرهادي  گفتگوي درختان  11
  100  1347  فانتزي  صمد بهرنگي  ماهي سياه كوچولو  12
  61  1360  گراواقع  نسيم خاكسار  من صلح را دوست دارم  13
 و  نارنج كوچيكه و دختر يارحسني و ننه  14

  ترنج
  40  1371  فانتزي  نيا شكوه قاسم

هـاي بـه    ها و امتيازبندي  دهد، در بررسي  ي سه نشان مي   طور كه جدول شماره    همان
 محمـود  آدم يـا روبـاه   بهرام بيـضائي بيـشترين، و       حقيقت و مرد دانا   عمل آمده، داستان    

  . اندكيانوش كمترين امتياز را كسب كرده
بـا  او  . اق بارز يك متفكّر منتقـد دانـست       توان مصد  را مي  حقيقت و مرد دانا   پسرك  

وار، از پسركي ساده و نا آگاه تبديل به پيري پختـه و              پاي نهادن در سفري سير و سلوك      
او به هدف خود كـامالً آگـاهي        . يابدشود كه در طول زمان شخصيتش صيقل مي       دانا مي 

جـود در   اطالعات و شـواهد مو    . كنددارد و با طرح پرسشي جستجوي خود را آغاز مي         
كنـد و طـرز   داستان كامالً خواننده را براي دنبال كردن خـط روايـي داسـتان يـاري مـي               

پـسرك تمـامي    . آموزدهاي ديگران را با كمك شخصيت اول مي       صحيح استنباط از گفته   
گيرد شخصاً به دنبال معناي حقيقـت بـرود،         گذارد و تصميم مي   مفروضات را زير پا مي    

هـا را   ي آن هـاي همـه   شود و باورهـا و ديـدگاه      ادي همراه مي  وي در اين راه با افراد زي      
كنـد  شنود، او در راه جستجوي حقيقت، بودن در كنار خانواده و ديار خود را فدا مي                 مي

طبيعـي اسـت كـه در ايـن راه          . دهدو منافع خويش را محور رفتار و گفتارش قرار نمي         
ي راهـش  هـا وي را از ادامـه  شـود، امـا هـيچ يـك از آن        هاي فراواني متحمل مي   سختي

ي ي درنگ اين است كه پسرك هـيچ قـضاوتي دربـاره           مطلب شايسته . كندمنصرف نمي 
ي رفتـار خـود بينديـشند       گذارد تا خود به نتيجـه     ها را آزاد مي   كند و آن  رفتار مردم نمي  

 )مثالً سـاختن پـل  (شان ي زندگي، در عين حال در انجام امور روزانه   )اطمينان در تفكّر  (
  .كندها همكاري ميبا آن
اول داسـتان دور از خانـه       خانوم، شخـصيت     ي مقابل چنين شخصيتي، هلي    ر نقطه د
اي بـراي آزار و اذيـت   هدف است كه هيچ دليل و انگيزه خانوم، شخصيتي بي   هلي. است
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پردازي تا پايان داستان و اصالح      اين ضعف در شخصيت   . هايش ندارد ديگران و شيطنت  
شود و دسـت از آزار و اذيـت          يابد؛ زيرا اگر هلي خانوم اصالح مي      امه مي هلي خانوم اد  
دارد، نه بر مبناي يك انگيزه و اصالح دروني، بلكه از سر اجبار و ترس از                ديگران بر مي  

برخي مفروضات رايج جامعه مانند سر بزير بـودن، آرام و مـؤدب             . عقوبت پيرمرد است  
شود و در نهايت نيـز هلـي        ي ممكن ديده مي   درجهبودن كودكان در اين داستان به اعال        

شود، بـدون   خانوم به عنوان يك ضد قهرمان محكوم و با جريان عادي جامعه همراه مي             
  .آنكه مشخص شود دليل او براي انجام كارهاي ناپسندش چه بوده است

گـويي منجـر    ي كـالم و زيـاده     ها ممكن است به اطالـه     شرح و تفسير مابقي داستان    
ها بـه    امكان درج  امتياز تمامي داستان      ،جويي در حجم مقاله    براي صرفه  ،چنينمشود؛ ه 

هـاي وارسـي موجـود نبـوده        تفكيك هر مؤلّفه و عنصر داستاني مرتبط با آن در سـياهه           
هـا  ها بر مبناي همين امتيـاز     ها و داستان  ي اين مؤلّفه  اما قضاوت نگارندگان درباره   . است

هـاي بـارز و   اي نكتهي هر مؤلّفهاين بوده است كه درباره  تالش بر   . صورت گرفته است  
  .  براي تأكيد بيشتر قيد شود،اي كه در يك يا دو داستان مشاهده شده استبرجسته

ها شروعي متناسب با روايـت       باقي داستان  ي ما روزنامه ديواري مدرسه   به جز داستان     -
ها شخصيت. اندماجراي داستان شده  مند وارد   اند و به عبارتي به نحو هدف      داستان داشته 

 . اندهدف بودهمند يا بيبه تناوب هدف

ها روي داده است و پرسش داسـتاني را بـراي خواننـده           گره داستاني در اغلب داستان     -
 نـوعي   ،مشخـصاً حقيقت و مرد دانا و ماهي سياه كوچولو         در دو داستان    . رقم زده است  
هـا در حقيقـت در پـي يـافتن          ت؛ شخصيت گري در تمام داستان جاري اس     روح پرسش 
 . خود هستند) هاي(پاسخ پرسش

اي صـورت گرفتـه كـه اطالعـات و          ها بـه گونـه    هاي داستان پردازي و ديالوگ   صحنه -
يكـي از   . دهـد شواهد كافي را براي درك روايت داستان در اختيـار خواننـده قـرار مـي               

شكل گرفته باشد كه نويسنده با       فرشيدپردازي شايد در داستان     هاي صحنه بهترين نمونه 
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ي شواهد و قرائن كافي تا حد زيادي به خواننده در درك فضاي داستان و شناخت                ارائه
 . كندها به شكل غيرمستقيم كمك ميشخصيت

اي مـوارد دچـار     هـا در پـاره    داسـتان )  گره گشايي  ،ها كشمكش ،پردازيحادثه( پيرنگ   -
 براي نمونـه در داسـتان   . ها نيز بسيار ضعيف بود    ن در تعداد اندكي از داستا     ،اختالل شده 

افتد و در واقع از داستان بـه عنـوان   اي اتفاق نمي عمالً هيچ حادثه  گفت و گوي درختان   
بـه ايـن ترتيـب مـا     . محملي براي بيان خواص و فوايد انواع درختان استفاده شده است          

 . ي ديگر هستيمآمدها در اين داستان و برخشاهد ضعف در مهارت عواقب و پي

هـاي گونـاگوني مطـرح       ديـدگاه  ،ي عنصر گفتگو  ها به واسطه   تقريباً در تمامي داستان    -
ها نيست و در بيـشتر      اما اين به معناي به رسميت شناختن تمامي اين ديدگاه          ،شده است 

تنها استثنا را شايد بتـوان      . اندهاي گوناگون مغلوب يك ديدگاه خاص شده      موارد ديدگاه 
اي اسـت   ها نيز اغلب به گونه    روايت داستان .  سراغ گرفت  حقيقت و مرد دانا   تان  در داس 

ي  شاهد تغيير زاويه   آي ابراهيم تنها در داستان    . شودكه به شكلي تك صدايي روايت مي      
 نيز راوي داناي كل نامحدود هر بار با         من صلح را دوست دارم    ديد هستيم و در داستان      

 .دشوها همراه مييكي از شخصيت
هاي مستتر در داستان و آنچه كه از سـوي نويـسنده در             فرضها پيش  در بيشتر داستان   -

 ، به ويـژه در زمـان خلـق اثـر    ،هاي رايج جامعه  فرض همراه با پيش   ،شود  داستان بيان مي  
آدم يـا    شايد بتوان در     ،هاي بارز اين تأثيرها را در اين مجموعه       يكي از نمونه  . بوده است 

اي و  هاي اصلي داسـتان در همـان نقـش كليـشه          ي شخصيت د كه همه   مشاهده كر  روباه
 ، شتر عاقل و دانـا     ،روباه حيواني مكار  .  قرار دارند  ،ها تعريف شده  اي كه براي آن   عاميانه

 .است... االغ احمق و ساده لوح و 
 ايهـا بـا نويـسنده      از آنجـا كـه در بيـشتر داسـتان          ،هـا و تفاسـير    ي استنباط  در حوزه  -

مانـد؛  و تفسير مخاطب بـاقي نمـي       چندان جايي براي استنباط      ،گر مواجه هستيم   مداخله
. ها نيز اغلب خطي و بدون هرگونه نوآوري در فرم و سـاختار هـستند              ويژه كه روايت   به

 احتمـاالً   ، پيدا كنـيم   ، در اين مجموعه   ،ي مستتر در داستان   اگر بتوانيم يك مورد نويسنده    
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شـود  ي ديد دختر خردسالي روايت مي     ست كه از زاويه   ااسم من مانياست    راوي داستان   
ي بـسياري از    با اين شگرد ما انگيـزه     . كندو خواننده را كامالً با خود همسو و همراه مي         

ها كنيم؛ زيرا جهان اين داستان منطبق با استنباط       ها و حركات كودك را درك مي      شيطنت
 . و تفاسير او از اين دنياست

 ،هاي استدالل اخالقـي بـود      قابليت ،نسبتاً پربسامد در اين مجموعه    هاي   يكي از مؤلّفه   -
 خواه بـه صـورت پيـامي         و هاي داستان  در ميان ديالوگ    خواه ،هاي گوناگون كه به شيوه  

  . شدها مشاهده مي در آن،اخالقي برخاسته از كليت داستان
هاي  آن با مهارت   پردازي و انطباق   از نظر شخصيت   ،گونه كه پيشتر نيز اشاره شد      همان -

حقيقـت و    از آن پـسرك      ، در اين مجموعه   ،ترين شخصيت  قوي ،ذهني در تفكّر انتقادي   
ها عمدتاً در حـالتي     ديگر شخصيت . بوده است ماهي سياه كوچولو    و پس از آن     مرد دانا   

  . انداند و برخي را نداشتهها را داشتهاند؛ يعني برخي از مهارتبينابين قرار داشته
  

  گيريجهنتي. 9
هاي كارشناسان  هاي مورد بررسي، به اعتبار ارزيابي      داستان ،طور كه پيشتر گفته شد     همان

بـا ايـن حـال      . انـد ي انتشار خود بـوده     در شمار بهترين آثار دوره     ،شوراي كتاب كودك  
هاي هايي در بازنمون مؤلّفه   ها، كه بعضاً خود را به صورت ضعف       هايي در داستان  اشكال

ه مـا را بـه خـود جلـب            ،هاي آغـازين   به ويژه در سال    ،دادادي نشان مي  تفكّر انتق  توجـ 
هـاي آغـازين    ها شايد بتوان اين توجيه را ارائه كرد كه در دوره          براي اين ضعف  . كند مي

 هنوز نگاه تعليمـي و ابـزاري از ادبيـات كـودك رخـت               ،تدوين و انتخاب فهرست آثار    
كـه داراي    بـا وجـود آن     دور از خانـه   يـا   روبـاه   آدم يـا    برنبسته، در نتيجه آثـاري ماننـد        

هاي رايج جامعـه    فرض از پيش  هاي مستقيم هستند و كودكان را به اطاعت محض         آموزه
  . شوند به عنوان آثار برتر انتخاب مي،انگيزند برمي

 جريـان انتقـادي در      ،ها نشانگر آن است كه تقريباً در همان زمان         داده ،در عين حال  
حقيقـت و مـرد     گيري بوده است كه مصاديق بارز آن        ان در حال شكل   ادبيات كودك اير  
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 اين جريان اندكي    ،هاي انقالب با نزديك شدن به سال    .  هستند ماهي سياه كوچولو   و   دانا
 ي ي بـارز آن در جامعـه  نمونـه . كنـد هاي سياسي به آن نفوذ مـي تغيير مسير داده، انگاره 

.  است كه سرشار از تبليغ سياسـي اسـت         ماي  ي ديواري مدرسه  روزنامهمورد بررسي ما    
 تأثير آن به خـوبي بـر        ،ي شصت و با شروع جنگ تحميلي ايران و عراق         در ابتداي دهه  

 با وجـود    آي ابراهيم و من صلح را دوست دارم       دو اثر   . هاي كودك مشهود است   داستان
  . انداشتهي جنگ داند اما دو نگاه متفاوت نسبت به مقولهكه در يك سال منتشر شدهآن

 كـه  يارحسني و ننه كوچيكـه و دختـر نـارنج و تـرنج           اگر از يك مورد استثنا يعني       
توان گفـت كـه از       تقريباً مي  ، بگذريم ،امتياز نسبتاً پاييني در بررسي ما كسب كرده است        

ت داسـتان           هاي پاياني دهه  سال هـا از نظـر     ي شصت شاهد يك رشد صـعودي در كيفيـ
 با خلق فـضايي      زيبا مثل پروانه   آثاري مانند . فكّر انتقادي هستيم  هاي ت ها و مؤلّفه  مهارت

 با داشتن يك راوي منحـصر       اسم من مانياست   ،مفاهمه آميز ميان دو شخصيت ناهمگون     
 با احراز هويتي مستقل براي نوجواني كه در تـالش           فرشيد ،زدايي قوي به فرد و آشنايي   

پادشـاه كوتولـه و چهـل        كنـد،    هاي غلط محيط پيرامون خود عمـل      است خالف انگاره  
هاي طنز و پيوند فضاهاي داستاني جديد و قديمي به شكلي            با داشتن مايه   دردسر بزرگ 

  . رونداي به سمت تقويت تفكّر انتقادي پيش ميآشنازدايانه هر يك به گونه
توان به نتايجي رسـيد كـه        مي ،چنين، از بررسي و تحليل چهارده داستان يادشده       هم
  : وار به شرح زير استها فهرست آنترينعمده

 هـيچ يـك از آثـار بررسـي شـده             به جز كتاب پادشاه كوچك و چهل دردسر بـزرگ          -
. انـد گـاه عبـوس اتفـاق افتـاده       هاي طنـز نداشـتند و در فـضاهايي كـامالً جـدي و                مايه

ي دگرانديشي را در كودك تقويـت كنـد و بـه او      تواند روحيه هاي طنزآميز مي  مايه درون
موزد كه قضايا را با رويكردي متفاوت و خالف معمول، آن گونه كـه از يـك متفكّـر                   بيا

  . رود، مشاهده كندمنتقد انتظار مي
هايي مثبت، بهنجار و همـراه بـا عـرف    هاي مورد بررسي با شخصيت     در بيشتر داستان   -

 و ، مـاهي سـياه كوچولـو    ،حقيقت و مرد دانـا    هاي  به جز داستان  . جامعه رو به رو بوديم    
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هـا حـاكم بـود،      مايـه و فـضاي خاصـي كـه بـر آن            كه به دليـل درون     اسم من مانياست  
هـايي    كودكان گاهي بـه ضـدقهرمان     . كردندها به نوعي خالف عرف رفتار مي      شخصيت
چنـين  . زادپنـداري كننـد   ها هـم   نياز دارند تا با آن      مانوليتو يامجيد  داشتني مانند   دوست

ها طبيعـي   هاي آن ها و شكست  زند كه برخي از ضعف    آموهايي به كودكان مي     ضدقهرمان
ي پشتكار ذهني، تواضع فكـري، و       به اين ترتيب روحيه   . است و نبايد از اشتباه بهراسند     
 .شودها تقويت ميخودگرداني ذهني نيز در آن

دهـد كـه هـر چـه        هاي به عمل آمده نشان مي     ي سه و بررسي   هاي جدول شماره   داده -
گويي و مداخله در روايـت داسـتان پرهيـز كننـد و عناصـر                مستقيم نويسندگان بيشتر از  

هـاي تفكّـر     تا حدودي بـه مؤلّفـه      ،تر و به شكلي صحيح به كار گيرند       داستان را آگاهانه  
  . شوندتر ميانتقادي نيز نزديك

بديهي است نتايج حاصل از اين پژوهش منحصر به آثـار مـورد پـژوهش اسـت و                  
  . اي است كه قابل تعميم به ديگر آثار اين حوزه نيستونهها به گماهيت اين بررسي

  
  ها يادداشت

1 .Progress in International Reading Literacy Study       آزمـون پرلـز نـوعي آزمـون بـين
المللي ارزيابي دستاوردهاي آموزشي، به منظور      المللي است كه هر پنج سال يك بار از سوي انجمن بين           

هاي آنان در درك غيـر مـستقيم و اسـتنباط و            ن در كودكان و ارزيابي توانايي     هاي خواند سنجش گرايش 
تجزيه و تحليل مطالب، در دو بخش متون ادبي و متون اطالعاتي، در ميان كودكان پايه چهـارم ابتـدايي                    

تمركـز و   : شوند عبارتند از  هايي كه در اين آزمون سنجيده مي       مهارت. شوديعني سن ده سال، برگزار مي     
هـا و طالعـات؛ و      هاي مستقيم؛ تفسير و تلفيق ايـده      زيابي اطالعاتي كه به صراحت بيان شده؛ استنباط       با

  )5: 1386...: پژوهشگاه مطالعات آموزش و (.بررسي و ارزيابي محتواي زبان و عناصر متني
  

  فهرست منابع
 .)1386 (.المللي تيمز و پرلـز    مركز مطالعات بين  : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش    

  . 6-4): اسفند. (12ش. ي آموزشياخبار پژوهشنامه. 2001» چيست؟PIRLSپرلز «
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نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آموزشي تفكّر انتقادي مـاتيو       «.)1381 (.جهاني، جعفر 
 42، )س( پژوهــشي علــوم انــساني دانــشگاه الزهــرا –نامــه علمــي  فــصل .»ليــپمن

 .55-35): تابستان(
ملـك  : شـيراز . هاي پژوهش در تفكّر انتقادي    اي بر شيوه  ديباچه .)1382( .ـــــــــــــ
 .سليمان

ــرز ــدن،چمب ــده.)1387 (. اي ــاب خوانن ــه[. ي درون كت ــاهرترجم ــهي هي ط ــور  آدين   ؛]پ
بـه كوشـش    . ي ادبيـات كـودك    رويكردهاي نقـد و نظريـه     : هاي ناگزير ديگرخواني

كانون پرورش فكري كودكـان     : نتهرا. اي از پيتر هانت   مرتضي خسرونژاد؛ با مقدمه   
 . و نوجوانان

-نامهويژه. »هاهاي فكري و مفاهيم موجود در آن      اصول داستان  «.)1384 (.حسيني، زهره 

  .زمستان. بنياد حكمت اسالمي صدرا. ي فلسفه و كودك
ي نشيني ادبيـات كـودك و فلـسفه در برنامـه          تأملي بر هم   «.)1386 (.خسرونژاد، مرتضي 
  .124-109): تابستان (20. هاي آموزشيي نوآوريفصلنامه. »دكانفلسفه براي كو
 .ي ادبيـات كـودك    معصوميت و تجربه؛ درآمدي بر فلسفه      .)1389( .ــــــــــــــــــ

  مركز : چاپ سوم، تهران
  .مهر اميرالمؤمنين: قم. تفكّر انتقادي .)1383 (.نژاد، اكبرزاده، نوراهللا و سليمانخليل

 . مشعل: تهران. شناسيي روانمقدمه .)1366 (.يشريعمتداري، عل

  .    ي پژوهشگرانجامعه: تهران. پرورش تفكّر .)1378( .ـــــــــــــــــ
طـرح پيـشنهادي     «.)1385 (.هـاي بررسـي   شوراي كتاب كودك، شوراي اجرايـي گـروه       

 ].تك نگاشت. [»ارزشيابي ادبيات داستاني كودك و نوجوان

  .رسش: اهواز. زادهي فروغ كيانترجمه. آموزش و تفكّر .)1385 (.فيشر، رابرت
. ي جليل شـاهري لنگـرودي  ترجمه. هايي براي فكر كردن داستان .)1386 (.ــــــــــــ
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

  . سمت: تهران. ادبيات كودكان و ترويج خواندن .)1383 (.قزل اياغ، ثريا
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  : يابي درقابل دست. فلسفه، گشايشي در ساحت تفكّر .)1385 (.كلباسي، حسين
html.19183-pages/net.bashgah.www://http ] 13/7/87تاريخ بازيابي[ 

 .سمت: تهران. ي خدايار ابيليترجمه. آموزش تفكّر انتقادي .)1374 (.مايرز، چت
 ؛]پـور  ي نظيـري  ي روحيه ترجمه[.  فلسفي -هاي تفنني  داستان .)1387 (.بي.  گرت متيوز،

مرتـضي  . ي ادبيـات كـودك  رويكردهـاي نقـد و نظريـه      : هاي ناگزير ديگرخوانيدر  
 . كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: خسرونژاد؛ تهران

 . روزگار: تهران. فانتزي در ادبيات كودكان .)1378 (.محمدي، محمد

قابـل  . سنجش تاريخي ادبيـات كودكـان ايـران و سـوئد           .)1383 (.محمدي، محمدهادي 
 ]11/5/85:تاريخ بازيابي[Nokhody.blogspot.com/2005/01/blog-post.html:دسترسي در

  .ققنوس: تهران. كتاب ارواح شهرزاد .)1383 (.مندني پور، شهريار
 .سخن: تهران. عناصر داستان .)1382 (.ميرصادقي، جمال

وگـو بـا پروفـسور آن مارگـارت شـارپ، اسـتاد دانـشگاه                 گفـت  .)1383 (.ناجي، سعيد 
كتـاب مـاه    . ي مريم صـفايي و صـديقه ميرزايـي        ترجمه. مونتكلير نيوجرسي آمريكا  

  .19-12. اسفند. 89. كودك و نوجوان
هـا و كاربردهـا از روزن چـشم         گونـه : شناخت ادبيـات كودكـان     .)1382 (.نورتون، دونا 
  .قلمرو: تهران. ي منصوره راعي و ديگرانجمهتر. كودك
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