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چکیده

برخی آن را . ای وجود دارد های عمده نظر های موجود حوزۀ داستان کودک بر سر چیستی آن اختالف در نظریه
گران پیشین ادبیات کودک را از منظرهای مختلفی  پژوهش. اند ماهیتاً ادبی و برخی آن را ماهیتاً آموزشی دانسته

در پژوهش حاضر داستان . دان کردهختلفی از آن ارائه های م بندی اند و طبقه مورد تحلیل نظری و انتقادی قرار داده
عاطفی در نظر گرفته -تصویری و شناختی/داستانی، هنری/های ادبی ای چندساحته شامل ساحت کودک پدیده

اثر از آثار  27در روند پژوهشی . از انواع پژوهش کیفی استتحلیلی -روش پژوهش روش تاریخی. شده است
تحلیل  .اند های سنی ب و ج با رویکرد چندساحته تحلیل شده شروطه تاکنون در گروهرگزیدۀ ادبیات کودک از مب

تحلیل ساحت تصویری با توجه به نقش . ها با توجه به ساختار و پیرنگ انجام شده است ساحت ادبی داستان
تناسب عاطفی با کشف مضمون داستان و -تصاویر در ارتباط با متن صورت گرفته است و بررسی ساحت شناختی

در . عاطفی مخاطب انجام پذیرفته است-های مستقیم و غیرمستقیم هر اثر با سطح شناختی مضمون و پیام
بندی جدیدی از داستان کودک بر  گیری عالوه بر بررسی صحت رویکرد نظری چندساحتی، طبقه بخش نتیجه

 . اساس این رویکرد ارائه شده است
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وکلیاتمفاهیمتعاریف،:نخستفصل-1

 مقدمه-1-1

ۀ رویکرد نظری های نقد آن بر مبنای ارائ بندی انواع داستان کودک در ایران و شیوه طبقه»عنوان پژوهش حاضر 
حاضر پس از تعریف کودک و  فصلدر به قصد تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی پژوهش، است؛ « چندساحتی

ضر مورد نظر است، خواهیم ، به تعریف ادبیات کودک، به خصوص نوع داستان کودک که در پژوهش حاکودکی
 .پرداخت

عمده برای تعریف مفهوم کودک و کودکی در مباحث نظری موجود در موضوع مطالعات کودکی دو رویکرد 
با رویکرد نخست که برآمده از . (71: 1395ذکایی، ) شناسی رشد رویکرد روان. 7اریخی؛ رویکرد ت. 1. وجود دارد

کودکی مفهومی است برساختۀ طبقات متوسط و نیز برآمده از تغییر جایگاه  ،استشناسی  مفاهیم دانش جامعه
نظام اقتصادی فئودالی کودکان را چون بزرگساالنی کوچک  .(77: همان)عاطفی به جایگاه  کودکانادی اقتص

 . شدند هر چه زودتر تبدیل به نیروی کار می بایست میکرد که  تصور و تعریف می
و نیاز به آموزش تخصصی کودکان در  تغییر نقش کودکان در بازارِ کار همزمان با و با ظهور مدارس جدید

کودکی  ،از منظر تاریخی. شدتبدیل کودکان به امری ضروری سرگرمی آموزش و ع موضو ،های مختلف رشته
کاربرد رویکرد تاریخی و تعریف کودکی بر . رسد مفهومی مدرن است که سابقۀ آن به قرن هفدهم میالدی می

هوم فهم جدید از مف. مشخص کردن قلمرو زمانی پژوهش خواهد بودبه منظور حاضر عمدتاً  در نوشتار اساس آن
دانشی که چنان که از نامش نیز . شناسی رشد داشته است کودکی در قرن بیستم وابستگی زیادی به دانش روان

جسمی، کودک با گذار از مراحل رشد . ای به مراحل تغییر و گذر آدمی در سنین مختلف دارد توجه عمده ،پیداست
تبدیل به بزرگسال ... و ( کولبرگ)اخالقی  ،(ویگوتسکی) فرهنگی، تاریخی، (اریکسون) اجتماعی، (پیاژه)شناختی 

اما در پژوهش حاضر  ،کشد ای نظریۀ پیشین را به چالش می شناسی رشد هر نظریه در حوزۀ روان. خواهد شد
 .از تعریفی کاربردی و عملیاتی از مفهوم کودکی به منظور تبیین قلمرو و کلیات پژوهش خواهیم بود ناگزیر

در قرون وسطی کودکان را . شناسی رشد در مطالعات نظری گذشته ریشه دارند ن روانهای نوی نظریه
قرن شانزدهم آغاز . معروف است 1یافتگی پیشین دیدگاهی که به نظریۀ فرم. دانستند بزرگساالن مینیاتوری می

الک، جان  7نظریۀ لوح سفید. شد ، تلقیای است که طی آن کودکی مرحلۀ مجزایی از روند زندگی دوره

                                                      
1. preformationism 

  .Tabula rasa : نظرگاهی مبنی بر این که کودک وارث هیچ ویژگی و اطالعاتی نیست، بلکه چون لوحی سفید اطالعات را از طریق

 .( 2: 9313هدایتی، )کند  تجربۀ حسی دریافت می
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برک، )روسو از مفاهیم مرحله و رسش خبر داد  1ریزی کرد و مفهوم وحشی بزرگوار رفتارگرایی قرن بیستم را پایه

و معیارهای تحول رشدی در این  های مختلفی اختالف نظر دارند های رشد در موضوع نظریه. (64: 1385، 1ج
ن مفاهیم و کلیات پژوهش حاضر و در ارتباط با ها که در بیا یکی از این موضوع. رویکردها با هم متفاوت است

آیا رشد فرایندی پیوسته است، یا از یک : کند پاسخ به این پرسش است که ادبیات کودک نقش مهمی ایفا می
در . پژوهش حاضر خواهد بود کنندۀ قلمرو سنی پاسخ این پرسش مشخص کند؟ رشته مراحل ناپیوسته تبعیت می

آن  با بسط مراحلاجتماعی اریکسون -گذراند و نظریۀ روانی فرد پنج مرحله را میجنسی فروید، -نظریۀ روانی
-نظریۀ اجتماعی. کنند رشدی پیاژه کودکان چهار مرحله را طی می -بنا بر نظریۀ شناختی. ساخته شده است

رشناسی، های یادگیری اجتماعی، کردا نظریه. فرهنگی ویگوتسکی به تأثیر فرهنگ در رشد شناختی پرداخته است
اند و موضع  ای از جوانب رشد را بررسی کرده نیز هر کدام جنبه... و  شناختی های بوم پردازش اطالعات، سیستم

 .اند کرده مراحل رشد انسان انتخابخود را در قبال 
محدودۀ سنی اواسط . شده استبهره گرفته رویکرد ناپیوسته به رشد ای و  حله از موضع مردر پژوهش حاضر 

ت نظری و عملیاتی قابل برای این انتخاب دو عل. قلمرو سنی پژوهش حاضر است( شش تا یازده سالگی) کودکی
 یابد سالگی زمان الزم برای پردازش اطالعات کاهش می 17تا  6 بر اساس نظریۀ پردازش اطالعات. 1 :اند ارائه

سالگی مرحلۀ عملیات عینی  11تا  2بر مبنای نظریۀ پیاژه . (413: 1385، 1برک، ج) رود و سرعت پردازش باال می
بر اساس دیدگاه یا . (33:همان)تفکر هنوز انتزاعی نیست  کامالً عینی است ومنطقی  عملیاتکه در آن است 
های دبستان است که با پیشرفت فرایند تفکر  سالگی یا همان سال 11تا  6اواسط کودکی دورۀ  ،7انداز عمر چشم

شود  های سوادآموزی، درک خود، اصول اخالقی، دوستی و عضویت در گروه همسال مشخص می مهارت منطقی،
دلیل . 7. های دیگر زندگی آدمی متمایز کرد توان دورۀ مذکور را از دوره ها می بر اساس این نظریه. (16: همان)

ادبی تولید شده برای این گروه عملیاتی جداسازی دورۀ اواسط کودکی این است که در حوزۀ ادبیات کودک آثار 
های سنی ب و ج منطبق با این دوره از  در کشور ایران گروه. های پیش و پس از خود مجزا هستند از دوره سنی

موضوع دیگری که در . های خاصی دارند که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد رشد کودک هستند و ویژگی
 .ودک استشود ادبیات ک این بحث بدان پرداخته می

ساله است، مباحث نظری  ده ای چند ای صدساله و نظریه و نقد آن پدیده ادبیات کودک به خودی خود پدیده
و بخش پیشینۀ تحقیق  دومتعدادند و چنان که در فصل  دربارۀ آن، حتی در کشورهای غربی، بسیار محدود و کم

 ی در این حوزهدید است که هیچ پژوهشگراختالف نظر دربارۀ ماهیت ادبیات کودک آن قدر ش ،خواهید دید
ای دربارۀ  هیچ نظریه .نظرها پژوهش خود را حتی آغاز کند تواند بدون تعیین تکلیف خود با این قبیل اختالف نمی

اما در این بخش نیز ناگزیر باید . ادبیات کودک وجود ندارد که سابقۀ آن به قبل از پنجاه سال پیش برگردد
بدانیم که روزگاری عالوه بر  ای هر اثر ادبیاگر ادبیات کودک را  .ین مفهوم ارائه گرددتعریفی عملیاتی از ا

                                                      
9. Noble savage :ای فطری برای تربیت دارند؛ این نظرگاه در تقابل با دیدگاه  بر اساس آن کودکان ذاتاً برنامه دیدگاه ژان ژاک روسو که

 .لوح سفید است

  .Lifespan perspective :های متعدد  پذیر است و در موقعیت کند رشد همیشگی، چند بُعدی، و بسیار انعطاف دیدگاهی که فرض می

 .(231: 9331، 9برک، ج)پذیرد  صورت می
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ای به اندازه تاریخ  مخاطب بزرگسال، مخاطب کودک هم داشته است، تاریخ ادبیات کودک در هر کشوری سابقه
نقطۀ آغاز ادبیات  ،کاحوزۀ فرهنگی اروپا و امریمباحث نظری آن کشور دارد؛ اما در  (مکتوب و شفاهی) ادبیات

قایینی، ). ق 1311تا . ق 1721های  و در ایران در فاصلۀ سال (74: 1394رنلدز، )کودک را قرن هفدهم میالدی 

اند که شروع ادبیات   اکثریت قریب به اتفاق پژوهندگان داخلی و خارجی این ادعا را پذیرفته. دانند می (31: 1391
بنابراین تعریف . اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میالدی به شمار آوردکودک و نوجوان در جهان را باید 

هر »: شود چنان که در مباحث نظری این حوزه تأیید شده است چنین ارائه می «ادبیات کودک» عملیاتی مفهوم
؛ 46: 1393یاغ، ا قزل) «شود کتابی که به منظور ارتباط برقرار کردن با کودکان و برای خوانده شدن آنان نوشته می

مشکل دیگر تحقیق حاضر پاسخ  .(164: 1323، 7نامه، ج ؛ فرهنگ89: 1397: نژاد ؛ شعاری61: 1394؛ رنلدز، 15: 1996هانت، 
این پرسش است که آیا نظریه و نقد ادبیات کودک مبانی مشترکی با ادبیات بزرگسال دارد یا باید آن را نیز به 

 تبع ماهیتش از نو تعریف کرد؟
های ادبیات به طور کلی است، و مطالعه و بررسی و گاه  ها و مالک یۀ ادبی به معنای مطالعۀ اصول، مقولهنظر

ها را کامالً از هم  شود آن حوزه متأثر از یکدیگرند و نمی البته این دو. ارزشگذاری خودِ آثار ادبی، نقد ادبی نام دارد
د ادبیات کودک در جهان و به تبع آن در ایران حوزۀ بسیار حوزۀ نظریه و نق. (33: 1387ولک و وارن، )جدا کرد 

میالدی در این حوزۀ پژوهشی در جهان، مطالعات بسیار کمی انجام پذیرفته  1991تا آغاز دهۀ . نوپایی است
تا آغاز این دهه آثار پژوهشی منفردی در این زمینه وجود دارد که سیر و روند پژوهشی خاصی را دنبال . است
پس از آغاز دهۀ . این نظر قولی است که جملگی بر آنند ؛(23: 1394رنلدز، )و متکسر و متشتت هستند  کنند نمی

افزایش یافته و کماکان های پژوهشی در این شاخه  و به خصوص در قرن حاضر میالدی است که فعالیت 1991
توان  ک در کشور ایران را میوضعیت کنونی حوزۀ پژوهش در نظریه و نقد ادبیات کود. داشته است رو در فزونی
که هنوز آثار پژوهشی در این حوزه در حد کفایت نیست، و به  چرا. میالدی در غرب دانست 1991مشابه دهۀ 

یعنی سیر  ،شمارند؛ همچنین آثار پژوهشی منفرد و متکسر هستند خصوص آثار نظری در این حوزه انگشت
ها بر ترجمه  شمار بودن و مبتنی بودن آن کم اش دلیل اصلیخورد که  پژوهشی در تدوین این آثار به چشم نمی

، نقد هم که مبتنی بر ظریۀ منسجم ادبیات کودک در ایرانیک ننگرفتن  شکل این به علت بر عالوه. است
به ثبت  ت متعددی درخصوص نقد کتاب کودک،مقاال هالبته امروز. نظریه است سامان و انسجام چندانی ندارد

اند، اما  بندی شده ای از این آثار پژوهشی ذکر و طبقه ر بخش پیشینۀ تحقیق حاضر شمهرسیده است، که د
هایی از این  که نمونه نقد در این حوزه قابل مشاهده استبرای  ی منسجممعیارفقدان چنان ضعف نظری و  هم

نقد ادبیات کودک در در حوزۀ نظریه و در پی آن بنابراین  ؛تکسر آراء در بخش پیشینه پژوهش ارائه خواهند شد
ماهیت  زون بر این،اف .کشور ما باید کارهای اساسی صورت بگیرد که پژوهش حاضر بخش کوچکی از آن است

عاطفی دارد که ادبیات -های تصویری و شناختی چون ساحت ادبیات کودک با ماهیت ادبیات متفاوت است
های ماهوی دارند که  ا نظریه و نقد ادبی تفاوتنظریه و نقد ادبیات کودک نیز ب ها است؛ پس بزرگسال فاقد آن

نکتۀ مهم دیگری که در خوانش آثار ادبی خلق شده برای کودک باید در نظر داشت تفاوتی . نباید از آن غافل شد
 :بزرگساالنه با خوانش کودک دارد( هم به معنای خواندن و هم به معنای برداشت و قرائت)است که خوانش 

ههها دربههارۀ اثههر، بههر اسههاس   نش آثههار کودکههان از سههوی بزرگسههاالن و قضههاوت آن بههه طههور معمههول، خههوا »
ههای کهودکی    ههای یهک فهرد بزرگسهال کهه از سهال       اندیشهه . های بزرگساالنه نسبت بهه کهودک اسهت    اندیشه

ای داده کههه مبتنههی بههر  فاصههله گرفتههه و گههذر عمههر میههان او و کودکههان فاصههله انداختههه اسههت، بههه او اندیشههه 
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ههای خهود بهه کهودک درس بدههد، بهرای او انتخهاب کنهد و          خواهد بر اسهاس تجربهه   اال او میتجربه است و ح
ایههن مسههئله در نقههد ادبیههات  . در بهتههرین وضههعیت از دیههدگاه کههودکِ درون خههود بههه بررسههی آثههار بپههردازد   

ای اسههت کهه نقههد ادبیهات کهودک را ماننههد خهود ادبیههات      بزرگسهال بهه هههیچ روی مطهرح نیسههت و ایهن نکتهه     
ههای بزرگسهاالنه فهراهم     کنهد و امکهان لغهزش منتقهد ادبیهات کهودک را در پرتگهاه بیهنش         مهی « ویژه»کودک 

 .(73: 1382سالجقه، )« کند می

گر امیدوار است تجربۀ تدریس در دورۀ ابتدایی و راهنمایی به او تا حد امکان توان و بصیرت نگاه  پژوهش
 .کودکانه به آثار کودک را داده باشد

 هاتبیینابعادوزمینه:هشوپژمسألهبیان-2-1

گونی و چندگانگی مصالح و مواد آن، ابعاد متفاوت و  پژوهش در حوزۀ نظریۀ ادبیات کودک، به علت گونه
. ک. ر)شود  ای دارد که به نوبۀ خود هم موجب قوت و هم موجب ضعف هر پژوهشی در این حوزه می چندگانه

دلیل ماهیت خاص کودکی، از سویی ه ای از علوم انسانی است که ب کودک شاخهنظریۀ ادبیات . (118: 1394رنلدز، 
مرتبط با زبان و ادبیات، و از سوی دیگر مربوط به حوزۀ هنرهای بصری و تصویرگری است و افزون بر این دو 

کن مم. و اجتماعی هم دارد ایدئولوژیکشناسی، آموزشی و تربیتی، فرهنگی، تاریخی،  های روان وجه، ساحت
است کسی در تقابل با این نظر بیان کند که ادبیات بزرگساالن نیز همۀ این وجوه را دارد، و هر اثر ادبی را فارغ 

ها  توان از همۀ این جوانب بررسی کرد و آن را واجد این ساحت که مخاطب آن کودک است یا بزرگسال می از این
 های از دیدگاهیا هر موضوع ادبی  یک اثرت بزرگسال، ه، درخصوص ادبیاشود ک معموالً مشاهده میاما . دانست

گیرد، ولی در نقد و نظریۀ ادبی  طور جداگانه مورد نقد قرار می هشناختی ب شناختی یا جامعه تربیتی، اخالقی، روان
تجربۀ زیستن ها  سال .(1387ولک و وارن، ) شوند ها فرع محسوب می تمرکز بر غنای ادبی است و سایر حوزه عمدۀ

با کودکان در کسوت معلمی و تمرکز بر نیازهای خاص این مخاطبان متفکر کوچک، محقق را مطمئن ساخته 
که اوالً  چرا. باشد که تفاوتی بنیادین بین نظریۀ ادبیات کودک و نظریۀ ادبیات در حالت کلی باید وجود داشته

 لوح سپیدِ جان واهیم پیرو نظریۀست، و حتی اگر نخکودک کسی است که در حال آموزش دیدن و تربیت شدن ا
های  ها و محرک ثیرپذیری کودک از آموزهالک درخصوص او باشیم، بدون شک تأیید خواهیم کرد که میزان تأ

محدود شدۀ  شناختیِ های مختلفی ازجمله توانِ از یک فرد بزرگسال است، لذا به علت محیطی به مراتب بیش
شناختی برای او باالتر از سنین بزرگسالی  های روان مکان آسیبواسطۀ نقائص دانشی و تجربی، اه کودک ب

ها و دیدن  رخی کتابدر بسیاری از نقاط دنیا خواندن ب( به درست یا به غلط)است که با همین استدالل . باشد می
 که عمدتاً چنین ممنوعیت و محدودیتی برای بزرگساالن وجود درحالی. ها برای کودکان ممنوع است فیلم بعضی

 .ردندا
برخی آن . اند گرفته ماهیت آن را یک بعدی در نظر ای از نظریات موجود در حوزۀ ادبیات کودک دستۀ عمده

اما  .اند ای آموزشی دارای بعد فرعی ادبیات دانسته عد فرعی آموزش و برخی آن را پدیدهای ادبی دارای بُ را پدیده
ادبیات کودک امکان چنین تفکیکی  می موجود، در حوزۀهای عل به زعم محقق و براساس تجارب زیسته و بنیان

غنای ادبی  سنگ جنبۀ شناختی هم های تربیتی و روان جنبه کید برتوان گفت تأ د ندارد، و حتی به جرأت میوجو
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یا نظریۀ چند ساحتی ادبیات کودک  برگرفته از نظریۀ دورگه بودن ۀ مختار برای تبیین این مسئلهنظری. است

به قلم « شود؟ ادبیات کودک چگونه تولید می: ها نظریهپردازی و  نظریه»ای با عنوان  یه در مقالهاین نظر. است
راد در این مقاله دو سوی مناقشۀ یاد شده را چنین توصیف کرده . (76-16: 7115هانت، )وید راد تبیین شده است دی

توانیم سرشت و نیازهای او  دارد که ما میگروهی این نظر را دارند که ضرورتاً کودکی در پس پرده وجود »: است
 7از سوی دیگر گروه دوم نظرشان چنین است که کودک چیزی نیست به جز محصول گفتمان. را بشناسیم
هیچ کدام از این دو نظر پذیرفتنی نیستند و ادبیات : راد بر این باور است که. «[انو حاصل تربیت آن]بزرگساالن 

و نه  3او ادبیات کودک مطلوب را نه ادبیات کودک برساخته ؛نظر باید توصیف شودکودک نیز جایی میان این دو 
چه راد نام آن را ادبیات کودک برساخته نام  آن. و نام آن را دورگه گذاشته است. داند می 4ادبیات کودک سازنده

آموزش بزرگساالن کودک را تربیت و  از این رو کههمان رویکرد آموزشی به ادبیات کودک است؛ یعنی  ،نهاده
پس ادبیات کودک هم یکی از ابزارهایی است  ،توان توصیف کرد سازد و مفهومی مستقل به نام کودک را نمی می

ای آموزشی  ناگزیر ادبیات کودک پدیده. را برساخت( یا کودک مطلوب بزرگساالن)توان کودک  که به مدد آن می
از سوی دیگر ادبیات کودک سازنده عبارت . آن هستندشناختی آن فرع بر ماهیت  های زیبایی است و جنبه

شناختی و ادبی به ادبیات کودک؛ یعنی چون کودک مفهوم مشخصی  دیگری است برای توصیف رویکرد زیبایی
دارد و سرشت و نیازهای او قابل تعیین و تشخیص هستند، بنابراین معیارهای ادبی برای ادبیات کودک قابل 

ژاکلین رز نخستین کسی است که در بیان ماهیت ادبیات . بیات کودک ادبی استتعیین هستند و ماهیت اد
ادبیات کودک باید با معیارهای  ،طبق استدالل او. رویکرد ادبی محض را مطرح کرده است ،کودک
شناختی کودکانه تولید شود و چون پدیدآورندۀ ادبیات کودک شخصی بزرگسال است تولید ادبیات کودک  زیبایی
اگر ادبیات کودک صرفاً . کند راد هر دو سوی این مجادله را نقد می. (18: 1394رنلدز، )س ناممکن است از اسا

اگر . (16: 7115 راد،)شود  محصولی هنری و ادبی توصیف شود کودک به مثابۀ موجودی اجتماعی نادیده گرفته می
ها  بر اساس آن صرفاً بایدبیات کودک که کودک سرشت و نیازهایی دارد که معیارهای هنری و ادبی اد بپذیریم

شود که قرار است کودک تبدیل به بزرگسال شود و در جامعه  این موضوع به کلی نادیده گرفته می ،تبیین شوند
است که کودک موجودی است بدون تغییر و صرفاً در حال بودن و  ی آنرویکرد چنینفرض  پیش. نقشی بپذیرد

اشکال رویکرد صرفاً آموزشی به ادبیات  ،از دیگر سو. فرضی نادرست است نه شدن؛ بدیهی است که چنین پیش
اشکال رویکرد  توان آن را چنین توضیح داد؛ صه میکودک نقطۀ مقابل استدالل قبل است که به صورت خال

. کودک موجودی است در حال شدن و نه بودن فرضی دارد؛ ک این است که چنین پیشآموزشی به ادبیات کود
تر  باید بپذیریم که هر اثری که آموزشی ،اگر ماهیت ادبیات کودک را صرفاً آموزشی قلمداد کنیم ی دیگربه عبارت
ها  ترین آن ارزش ها و بی ترین آن آثار ادبیات کودک آموزشی مندترین یعنی ارزش. اثر بهتری استباشد 
ت که در عمل ادبیات کودک مخاطب نتیجۀ چنین استداللی این اس. ها هستند ترین و زیباترین آن کننده سرگرم

                                                      
9 .Hybridity :اللفظی این واژه دورگه بودن است که در پژوهش حاضر با تغییراتی در ساختار به نظریۀ چندساحتی ادبیات  ترجمه تحت

 .کودک ترجمه و تبدیل شده است

  .Discourse :شناختی این اصطالح مطمح نظر است معنای جامعه. 

3. Constructed 

4. Constructive 
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 . خود را از دست خواهد داد، هرچند بسیار مفید و مناسب باشد
صرفاً به دو ساحت  اما راد. دیوید راد است با توجه به این مطالب مبنای پژوهش حاضر نظریۀ دورگه بودن

را مغفول گذاشته و درخصوص  ادبیات مصور کودکتصویری و هنری  ها مثل جنبۀ اشاره دارد و برخی از ساحت
های متعددی درپی  ها و کاستی دهد که این امر آسیب ها را جداگانه مدنظر قرار می ساحت ،بندی آثار نقد یا دسته

زبانی در  نظر دارد، ازجمله ساختار و گنجینۀق اخیر به عوامل مختلفی یتحق دررویکرد چندساحتی . خواهد داشت
رشدی  شناخت انتزاعی آنان، تجارب زیستۀ محدود کودکان، مرحلۀ ، توانگیری کودکان دبستانی حال شکل

، فشار سیاسی منابع قدرت برای تربیت پذیری اجتماعی، تفکر بصری کودکان ها، نیازهای تربیتی، فرهنگ آن
لذا در هنگام نقد یک . و موارد متعدد دیگر که خاص کودک است و نه بزرگسال دار و ایدئولوژیک کودکان جهت

باشند، که حتی  که نیازمند رویکردی چندساحتی می اند کودک محورهای ارزیابی چنان درهم تنیده اثر ادبی حوزۀ
 .های مبنایی دارند لحاظ محتوایی با حوزۀ ادبیات بزرگسال تفاوت ها هم از نظر نوعی و هم به این ساحت

شناختی است که به قول پیاژه هنوز  ای از رشد دلیل آنکه مربوط به دورهه کودک ب بدون شک ادبیات حوزۀ
در آن تفکر انتزاعی شکل نگرفته و کودک دارای تفکری مبتنی بر عملیات منطق عینی است، با ادبیات بزرگسال 

. عبارات استعاری پیچیده، و انتزاعات کالمی باال را دارد، بسیار متفاوت استها و  روایتکه امکان استفاده از 
شناختی به  روان دانش تغییر نگرش و نیزشناختیِ رشدِ تفکر  تن این اصل اساسی روانبا در نظر گرفبنابراین 

-رویکردهای فرهنگی)های نوین  تا نظریه( یافتگی پیشین یا لوح سپید نظریات فرم)های قدیمی  کودک از نگرش
ارزیابی اثر ادبی مختص  لیف وگام تأدر هن (146و  132:و نیز همان 51: 1393هدایتی، )( تاریخی یا پردازش اطالعات

 نیزازطرفی به دلیل نقائص تجربی و . کودک بسیار حائز اهمیت است ن بازتعریف معیارهای ادبیاتکودکا
ای هستند که  های خالقانه های تفکر انتزاعی، کودکان در هنگام مطالعه اثر ادبی نیازمند تصویرسازی محدودیت

با کمک  یابد و این مشکل راستا با افزایش سن کاهش می هماین نیاز . کند به درک فضای داستان کمک می
که ادبیات  ، در حالیهستندواژه  های کودک اغلب مصور و کم بابه همین دلیل کت. شود واژگان مرتفع می

های کالمی برای خلق فضاهای  تصویرگری و همراه با طول و تفصیل نیاز از بی بزرگساالن اصوالً داستانی حوزۀ
بایست مورد  همچنین نقد این حوزه می ادبیات داستانی کودک و لذا حوزۀ دیگری که در نظریۀ. است داستانی

سنگ بخش ادبی  است که گاهی هم( و نه نوجوان)های کودک  کید قرار گیرد، جنبۀ هنری و تصویرگری کتابأت
 .است و زبانی و گاه فراتر از آن، تولیدکنندۀ روایت و سهیم در جایگاه هنری و آموزشی آن

وابستگی باالی ادبیات کودک به عینیات از  ودک با بزرگسال و حتی نوجوان، درک تفاوت دیگر حوزۀ ادبیات
بنابراین نظریۀ ادبیات کودک، به . (41:  1995هانت، )پذیری است  فرهنگ ه دلیل دورۀقبیل محیط، قوم و زبان، ب

گیری محتوای تفکر هر  کی معتقد است شکلویگوتس. المللی نیست خالف نظریۀ ادبیات کلی، مفهومی بین
رشد کرده، لذا با توجه به ثر از دوران تاریخی و عوامل فرهنگی است که در آن از هرچیز متأ کودک بیش

ای است که نیازمند  یژهتوان گفت پژوهش در حوزۀ نظریۀ ادبیات کودک دارای اقتضائات و های باال می استدالل
ادبی و یا نقد ادبی  یۀنظر که پیش از این در حوزۀکرد تصور  ت؛ البته نبایدمل پژوهشی دقیق اسبررسی و تأ

. رویکردی وجود نداشته، بلکه برعکس، سنت انواع ادبی و نظریۀ ژانر در ادبیات ایران و جهان سابقۀ بسیاری دارد
بندی  الگوهای طبقهاز دیگر سو رشد ز سویی و فارابی، ابن سینا و ابن در این سنت افالطون، ارسطو و هوراس ا

در عصر جدید هم آثار نورتروپ فرای، دریدا، باختین، ژنت، جیمسن، پراپ، ایگلتن . اند انواع ادبی را به دست داده
رویکردها مربوط به  اما متأسفانه تمام این. (6: 1395صباغ،  زرقانی و قربان)و فاولر در این خصوص راهگشا هستند 
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؛ زیرا ساحت اند ات خاص ادبیات کودک خصوصاً داستان کودک را درنظر نگرفتهداستان بزرگسال بوده و اقتضائ
عاطفی فرع بر اصل ادبی در نظر گرفته شده است و ساحت -تصویری عمدتاً وجود ندارد، ساحت شناختی/هنری

پژوهش حاضر این است  مفروضنخستین  چه گذشت بنا بر آن .تر است تر و متنوع ادبی از منظر ساختار پیچیده
در ادامۀ  .عاطفی است-شناختی. 3تصویری؛ /هنری. 7داستانی؛ /ادبی. 1های  واجد ساحت کودک داستانکه 

 .شوند های نظری و عملیاتی این سه ساحت تبیین می بحث تعریف
داستانی/ساحتادبی-1-2-1

آثاری که در پژوهش حاضر . تری دارد داستان کودک در مقایسه با داستان کوتاه و رمان بزرگسال ساختار ساده
آثار داستانی ادبیات کودک عمدتاً نسبت به آثار داستانی  .تحلیل خواهند شد، دلیلی بر اثبات این مدعا هستند

ها یک  معموالً ساختار داستان تر است و تری دارند، روایت سرراست ترند، زمان داستانی کم ادبیات بزرگسال کوتاه
های فرعی متوالی به  ها پیرنگ در برخی داستان. پرده یا یک پرده است گشایی دارد و نیم هافکنی و یک گر گره

. کند میتر  های فرعی موازی در قالب داستان در داستان، ساختار آثار را اندکی پیچیده صورت چند اپیزود یا پیرنگ
ای از  ک را داشتن زنجیرهوجه ممیز داستان کودک از دیگر انواع ادبیات کودمفروض پژوهش این است که 

ها که در نظمی با  ساختار منتخبی است از حوادث زندگی شخصیت. گیریم ها یا همان ساختار در نظر می رخداد
 :و نیز. (74: 1389کی،  مک)نگاه خاصی به زندگی را بیان کنند انگیزند و  اند تا عواطف خاصی را بر معنا قرار گرفته

ها که ناشی از تأثیر متقابل دو نیرو است و پس از برخورد نیروهای متخاصم به  شها و واکن رشتۀ منظمی از کنش
 .(9 :1391بلکر، )رسد  گشایی می قطۀ اوج و گرهن

داستانی /های کودک در فصل چهارم منظور از بررسی ساحت ادبی بندی داستان بنابراین در بررسی و طبقه
ارسطو   بوطیقاینظریۀ برگزیده در این بخش برگرفته از  .آثار همان بررسی ساختار با تعریف داده شده است

آغاز آن است که ناگزیر، پس از چیز دیگر . آن چیزی را تمام گوئیم که دارای آغاز و میان و پایان باشد»: است
بالعکس پایان آن است که خود ناگزیر و یا بر حسب معمول پس . نیاید، ولی بالطبع پس از آن چیز دیگری باشد

یان آن است که پس از چیز دیگر بیاید و خود نیز چیز از چیز دیگر بیاید، ولی پس از آن، چیز دیگر نباشد م
ای نیست، بلکه سخن  پرده و پایان ساختار سه ؛ منظور از آغاز، میان(26: 1332ارسطو، )« دیگری در پس داشته باشد

افکنی، همه چیز از آغاز داستان تا  منظور از گره. گشایی افکنی و گره گره: مجزا در داستان است 1از دو موومان
گشایی همه چیز از آغاز تغییر تا پایان  درست قبل از تغییر بخت قهرمان یا پروتاگونیست است و منظور از گره

 .(13: 1389یرنو،  تی)
تصویری/ساحتهنری-2-2-1

منظور از  .های کودک گروه سنی ب و ج در کنار متن داستان از تصویر برخوردارند اکثریت قریب به اتفاق داستان
تصویرگری، قطع و جنس، : سازند از جمله تصویر در پژوهش حاضر تمام عواملی است که ظاهر یک کتاب را می

قایینی سه نقش یا کارکرد برای . ها همیشه یکسان نیست جایگاه و نقش تصویر در این کتاب ... .فونت و قلم و 
زمانی که تصویرگر بخشی از داستان را گزینش : کنندهنقشبرجسته. 1: تصویر در پیوند با متن ارائه کرده است

های قوی، کمپوزیسیون و زاویۀ دید ویژه، بر  کند و با استفاده از عناصر تصویری مانند رنگ، بافت، کنتراست می

                                                      
9 .Movment : ای است که به تنهایی کامل و مستقل اما بخشی از  منظور قطعه. که از موسیقی به حوزۀ داستان راه یافته استاصطالحی

 (.313: 9331ین،  کیمی)تر است  یک اثر بزرگ
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زمانی : دهندهنقشگسترش. 7. کند کند و آن را درون متن برجسته می تأکید بیشتری می آن بخش از داستان
کند و فضاهای نوئی بیش از  ای نگاه می با برداشتی خالق از متن درونمایۀ داستان را از زاویۀ ویژهکه تصویرگر 

نقش. 3. دهد افزاید و آن را گسترش می کشاند و به معنای داستان می آنچه در متن است به تصویر می

. شود غم و شادی موفق نمی حالتی که نویسنده در بیان کنشی طنزآمیز یا احساس: کنندهکنندهیاتقویتکامل
در پژوهش حاضر . (312: 1391قایینی، )کند  ها را کامل و تقویت می شتابد و این احساس تصویرگر به کمک او می

و ارتباط متن و تصویر انجام ( به صورت مجزا یا ترکیبی)بررسی ساحت تصویری با توجه به این سه جایگاه 
 .خواهد پذیرفت



فیعاط-ساحتشناختی-3-2-1

بر اساس بحث مقدماتی در همین . شناسی رشد، انواع مختلفی از رشد مورد بررسی قرار گرفته است در منابع روان
منابع . شود ای است که به نام اواسط کودکی شناخته می فصل دورۀ زمانی مورد نظر در پژوهش حاضر دوره

. اند رشد عاطفی یا هیجانی را در این دوره بررسی کردهشد جسمانی، رشد شناختی و مختلف مطالب مربوط به ر
. اند در پژوهش حاضر دو ساحت شناختی و عاطفی برای بررسی و واکاوی متون ادبیات کودک برگزیده شده

های پزشکی و فیزیولوژیک را شامل  مباحث مربوط به رشد جسمانی از محدودۀ پژوهش خارج هستند چون بحث
در حوزۀ رشد شناختی نظریۀ پیاژه در مرحلۀ عملیات . ان کودک قابلیت بررسی ندارندشوند که در متن داست می

پذیرتر و  تر، انعطاف بر اساس این نظریه در دورۀ اواسط کودکی تفکر منطقی. عینی برگزیده شده است
دوره بر اساس های تفکر و شناخت این  ویژگی. (419: 1385، 1برک، ج)تر از دورۀ اوایل کودکی است  یافته سازمان

در . (411: همان). مراتبی، ردیف کردن و استدالل فضایی است بندی سلسله نظریۀ پیاژه شامل نگهداری، طبقه
های  آگاه، آگاهی از حالت هایی در زمینۀ عواطف خود حوزۀ رشد عاطفی دورۀ اواسط کودکی شامل پیشرفت

غرور و گناه تحت تأثیر مسئولیت شخصی قرار  در این دوره عواطف خودآگاه. عاطفی و خودگردانی عاطفی است
ایی ترند و توان های عاطفی خود آگاه کنند، از تجربه های روانی آگاهی بیشتری پیدا می  کودکان از گرایش. گیرد می

عاطفی -ت شناختیبا توجه به مطالب ذکر شده بررسی ساح (.451: همان) کنند کنترل عاطفه را پیدا می
بخشی از داستان که در این قسمت مورد بررسی . رسی تناسب داستان با مخاطب استهای کودک، بر داستان

دهد چرا و چگونه  شود و توضیح می گیرد ایدۀ ناظر، مضمون یا درونمایه است که در یک جمله بیان می قرار می
: 1389کی،  مک)دهد  زندگی از یک موقعیت وجودی در آغاز داستان به موقعیت دیگری در پایان آن تغییر شکل می

81). 

قلمروپژوهش-3-1

که در بخش بیان مسألۀ پژوهش نیز مطرح شد به دلیل وابستگی دوران کودکی به عینیات مفهوم ادبیات  چنان
هایی از آن با تغییر محیط، زبان و  المللی نیست و الاقل جنبه کودک، به خالف ادبیات بزرگسال، مفهومی بین

ها و شاهدهای  ابراین قلمرو مکانی پژوهش به کشور ایران محدود شده است و نمونهبن. کند قومیت تغییر پیدا می
 .ادبیات کودک نیز از همین قلمرو مکانی ارائه خواهد شد

در مقدمۀ بحث دالیلی ذکر شدند که تاریخ ادبیات کودک به معنای امروزی در غرب محدود به دورۀ قرن 
توان دوران  دورۀ پهلوی اول یا حداکثر دوران مشروطه را میهجدهم میالدی تاکنون است و در ایران نیز 
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باید افزود که چون اغلب مباحث پژوهش حاضر بررسی . پیدایش ادبیات کودک به مفهوم امروزی خود دانست
هایی بر ادبیات و داستان کودک در کل تاریخ  مطالب نظری در حوزۀ ادبیات کودک است، حتی اگر بتوان مصداق

ران پیدا کرد مطالب نظری مربوط به نظریه و نقد ادبیات کودک را فقط در متون دوران معاصر ادبی کشور ای
لذا محدودۀ زمانی پژوهش ناگزیر دورۀ معاصر از مشروطه به این سو در نظر گرفته شده است . توان یافت می

 (.38: 1324حجازی،  .ک. برای بحث در خصوص برخی دالیل دیگر در انتخاب مشروطه به عنوان مبدأ زمانی ر)
های  در این دانش دوره. شناسی رشد بررسی دوران رشد آدمی و موارد مربوط بدان است موضوع دانش روان

برگرفته از مبانی همین دانش در . اند خردسالی، کودکی و نوجوانی متفاوت و متمایز از هم در نظر گرفته شده
ای در  آید ادبیات کودک و ادبیات نوجوان موضوعات جداگانه ادبیات کودک و نوجوان چنان که از نام آن هم برمی

سالگی را اوایل کودکی و  6تا  7برِک دو سال اول زندگی انسان را نوباوگی و نوپایی، دورۀ . شوند نظر گرفته می
و  351، 125: 1385 1برک، ج)نهاده است   سالگی را دورۀ اواسط کودکی و دورۀ بعدی را نوجوانی نام 11تا  6دورۀ 

ها، قلمرو موضوعی پژوهش ادبیات  های مهم موجود میان این دوره بنابراین، و به علت تفاوت. (5: 1384 7ج
 .های سنی ب و ج بندی سنتی داستان کودک در ایران گروه کودک در دورۀ اواسط کودکی است یا به بیان تقسیم

 :الصه شده استمطالب مربوط به قلمرو پژوهش در فهرست زیر خبنا بر آنچه گذشت 
 کشور ایران: قلمرو مکانی( الف
در ایهران  ودک بها تعریهف امهروزین کلمهه     ادبیهات که   سهابقۀ  دورۀ معاصر با ذکر این نکتهه کهه  : قلمرو زمانی( ب

ایهم بهدین سهبب کهه آثهار پهس از        پهیش رفتهه  . ش 1381در بررسهی آثهار تها سهال      .رسد به دوران مشروطه می
هههای  بههدین سههو توسههعۀ فنههاوری. ش 1381انههد و ثانیههاً از سههال  آن اوالً هنههوز در گههذر دوران سههنجیده نشههده

، کتههاب 7صههدا، تصههویر، واقعیههت افههزوده 1ایِ جدیههد سههبب همههراه شههدن کتههاب کههودک بهها عناصههر چندرسههانه 
 .های جدیدی به این حوزه افزوده است شده است که عناصر و ساحت ... و 3برجسته

بها   (ههای سهنی ب و ج   نهه خردسهال و نهه نوجهوان یعنهی گهروه      )کهودک   داسهتان ادبیات و  :موضوعیقلمرو ( ج
 .در واقع منابع تحقیق آثار تألیفی ادبیات کودک است .های تألیف شده به زبان فارسی تکیه بر داستان

اقتباس؛ ( 7تألیف؛ ( 1توان به سه دستۀ  بیات و داستان کودک را از منظر ارتباط با متون دیگر میافزون بر این اد
گرچه در عمل . االمکان آثار متعلق به دستۀ نخست است قلمرو پژوهش حاضر حتی. بندی کرد ترجمه تقسیم. 3و 

 .شد ها علت آن مطرح خواهد گاه ناگزیر خالف آن انجام شده است که در بخش یافته

اهمیتوضرورتپژوهش-4-1

 :توان در موارد زیر خالصه کرد را می نکات قابل توجه دربارۀ اهمیت پژوهش حاضر
گیههری موضههوعی و  ای اسههت؛ جهههت یکههی از نقههاط ضههعف مطالعههات کههودکی در ایههران نههامتوازنی رشههته ». 1

 «اسههت  پیراپزشههکی بههودهت، پزشههکی، و هههای سههالم ای ایههن موضههوع در کشههور ایههران بیشههتر در حههوزه رشههته
اهمیهت   .بر ایهن اسهاس در حهوزۀ ادبیهات کهودک بهه لحهاظ کمهی شهرایط مطلهوب نیسهت           . (47:  1395ذکایی، )

هههای  ر ایههن اسههت کههه جههای خههالی پههژوهش در حههوزهنیههاد علمههی طههرح مسههئلۀ پههژوهش حاضههر دنظههری و ب

                                                      
1 . multimedia 

   .augmented reality :ای را به متن  فیزیکی زنده ای ترکیبی از صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی که نمای واقعیت افزوده یا واقعیت رایانه

 .افزاید می
3 . pop-up books 
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 .کند ری مطالعات کودکی را پر مینظ
 .ای دارد رشهته  ههای میهان   افزایهی در مفهاهیم و روش   کی نیهاز بهه ههم   استقالل و رونق حهوزۀ مطالعهات کهود    .7
پژوهش حاضهر نیهز ادبیهات کهودک را موضهوعی نهه تنهها متعلهق بهه حهوزۀ پژوهشهی ادبیهات و نهه               (44:همان)

 .کند تنها متعلق به حوزۀ پژوهشی علوم تربیتی مطرح می
 نیههز تههدوین ادبههی کهودک محههور و تحلیهل مههاهوی ادبیههات و داسهتان کههودک چههارچوب نظههری بهرای نقههد    . 3

بهه خصهوص از ایهن رو کهه نظریهۀ داسهتان کهودک در زبهان و ادبیهات           ؛کنهد  تاریخ ادبیات کودکان فهراهم مهی  
ههای دیگهر علهوم انسهانی      مبتنهی بهر حهوزه    هسهت چهه   فارسی به طور مستقل تدوین و تولید نشهده اسهت و آن  

ههها بههه تفههاوت ادبیههات  پههردازی اسههت و در نظریههه شناسههی ادبیههات، فلسههفه و روان  از قبیههل آمههوزش و پههرورش،
شناسهی و بهه خصهوص تصهویری بهودن توجهه چنهدانی نشهده          کودک با آثهار ادبهی دیگهر از دو جنبهۀ مخاطهب     

 .است

 :نکات قابل توجه در حوزۀ ضرورت پژوهش حاضر عبارتند از
ین، بهه کودکهان، والهد    داسهتان کهودک ابهزار کمهک     بنهدی  نظریۀ ادبیات کهودک و نیهز طبقهه   مند کردن  نظام .1

 مربیان و معلمان است؛
تههألیف آثههار ادبههی بههرای کودکههان  ،اگههر نظریههۀ سههاختمندی در حههوزۀ ادبیههات کههودک وجههود نداشههته باشههد  .7

 .تضعیف خواهد شد و در برابر آثار ترجمه شده حرفی برای گفتن نخواهند داشت

اهدافپژوهش-5-1

 :اهداف پژوهش حاضر عبارتند از
 ؛یت داستان کودک با رویکرد چندساحتیماه تبیین. 1

 ظری چندساحتی به نقد داستان کودک؛تبیین مبانی رویکرد ن. 7

 ؛بازتعریف عناصر داستان کودک بر مبنای رویکرد نقد چندساحتی. 3

 .ساحتیان کودک بر مبنای رویکرد نقد چندبندی داست طبقه. 4

 سؤاالتپژوهش-6-1

 :عبارتند از 1های پژوهش حاضر سؤال
 ماهیت داستان کودک چیست؟. 1

 ای دارد؟ بندی داستان کودک چه مبانی رویکرد نظری به نقد و طبقه. 7

تهوان   ساختار داسهتان کهودک چگونهه اسهت و آن را بها توجهه بهه سهه سهاحت ادبیهات کهودک چگونهه مهی             . 3
 ؟توصیف کرد

 شود؟ های کودک بر مبنای رویکرد چند ساحتی چگونه انجام می بندی داستان طبقه.4

                                                      
هایی با اقسام دیگر ادبیات کودک  ها و تفاوت های قبل گفته شد، داستان کودک شباهت چه در بخش شایان ذکر است که بر اساس آن. 9

بنابراین بدیهی است که در . کودک نیستهای آن با اقسام دیگر ادبیات  دارد و گاه بحث در خصوص ماهیت داستان کودک ناظر به تفاوت

( به طور عام)پاسخ به برخی از سؤاالت و دست یافتن به بعضی اهداف سخنی دربارۀ ادبیات کودک برود یا حکمی دربارۀ ادبیات کودک 

. اند مشمول آن حکمصادر شود که بدین معنا است که تمام اقسام ادبیات کودک از جمله داستان کودک از نگاه نگارنده شامل آن سخن و 

 .در دیگر موارد که بحث ناظر به تفاوت آن با اقسام دیگر ادبیات کودک است عبارت داستان کودک به کار برده خواهد شد
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هایپژوهشفرضیه-7-1

 :های پژوهش حاضر عبارتند از فرضیه
-شهناختی ( ب ، داسهتانی /ادبهی ( ی الهف هها  ای اسهت چندسهاحتی شهامل سهاحت     داستان کودک ماهیتاً پدیهده . 1

 .تصویری/هنری( عاطفی و پ

رویکههرد نظههری بههه نقههد داسههتان کههودک از برخههورد دیههالکتیکی عناصههر عمههدۀ نظریههۀ ادبههی بهها دیگههر      . 7
 . شود حاصل می ،عاطفی-شامل ساحت هنری و شناختی ،های نقد ساحت

تههر اسههت و بهها مههدد گههرفتن از مههدل توصههیف  سههاختار داسههتان کههودک در مقایسههه بهها آثههار بزرگسههال سههاده. 3
بهر سهاحت    ن آن را توصهیف کهرد؛ مضهمون داسهتان    تهوا  افکنهی مهی   گشهایی و گهره   دراماتیک ارسطو یعنی گهره 

سههاز،  برجسههته. 1و ارتبههاط تصههویر بهها مههتن بهها توجههه بههه سههه نههوع     ؛کنههد مههیداللههت عههاطفی -شههناختی
 .سازد را روشن میتصویری /ساحت هنری دهنده گسترش. 3کننده و  تقویت.7

تهوان آن را بهه سهه نهوع داسهتان کهودک بهه محوریهت          بر مبنای رویکرد چندساحتی به داستان کهودک مهی  . 4
عههاطفی و داسههتان کههودک بهها محههور تصههویری    /ختیداسههتانی، داسههتان کههودک بهها محوریههت شههنا   /ادبههی
 .بندی کرد تقسیم

هایمهموکلیدیتعریفواژه-8-1

،کودک،داستانچندساحتیرویکردکودک،ادبیات کودک،:های کلیدی پژوهش حاضر بدین قرار هستند واژه

بندی فصل  منظور جمعبه . های مقدماتی در حد لزوم به برخی از موارد پرداخته شد در بحث. بندیطبقه
 :شود های ذکر شده مجدداً آورده می تعریف

هههای  کسههی در دورۀ اواسههط کههودکی و بهها ویژگههی مقصههود از کههودک در پههژوهش حاضههر هههر  : کووودک. 1

هههای  در سهال . اسهت ( بهه خصهوص اثهر بِهرِک    )شناسهی رشهد    عهاطفی مشهخص شهده در منهابع روان    -شهناختی 
ه سهنی مخاطبهان آثهار کهاماًل متمهایز نبهوده اسهت و نهاگزیر گهاهی          اولیۀ پیدایش ادبیات کودک در ایهران گهرو  

اوقات از مشخصهات دورۀ اوایهل کهودکی و دورۀ نوجهوانی ههم اسهتفاده شهده اسهت کهه بهه ایهن مهوارد اشهاره              
 .شده است

هر کتهابی کهه بهه منظهور ارتبهاط برقهرار کهردن بها کودکهان و بهرای خوانهده شهدن آنهان               :ادبیاتکودک. 7

 .شود نوشته می

به این علهت کهه نگهاه چندسهاحتی بهه ادبیهات کهودک، برگرفتهه از نظریهۀ دورگهه            :چندساحتیرویکرد .3

، واژۀ رویکرد انتخاب شد که در معنهای عهام خهود بهه معنهی نگهاهی جدیهد اسهت کهه مقبولیهت           است بودن راد
 .نیافته است

ممتازکننهدۀ آن سهاختارمندی اسهت    کهه ویژگهی   نهوعی از ادبیهات تخیلهی کهودک اسهت       :داستانکوودک .4

 . پایان میان و گشایی یا به بیان ارسطویی آغاز و افکنی و گره و ساختارمندی یعنی داشتن گره

 .پذیرد بندی انجام می های دسته ای که بر اساس وجوه تمایز مقوله بندی دسته: بندیطبقه.5

 کاربردهایپژوهشموضوعو-9-1

توان در دستۀ  های دانشجویی پژوهش حاضر را می ها و رساله نامه بندی پایان تهبر اساس کاربرگ شناسایی و دس
زیرا از سویی در پی نقد و تکمیل نظریات پیشین است و نگارنده در پی ارائۀ . های بنیادی قرار داد پژوهش
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  .رویکردی تازه به موضوع ادبیات کودک است
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پژوهشوپیشینۀشناسیروش:فصلدوم-2

مقدمه-1-2

ادبیات موضوعی است که به اندازۀ تاریخ هر ملت سابقه دارد، اما ادبیات کودک چنان که در فصل قبل بحث شد 
موضوعی است که بنا به نظر اکثر محققان این حوزه سابقۀ آن در جهان به قرن هفدهم میالدی و در ایران به 

. ای حداکثر پنجاه ساله دارد ک سابقهبه همین سبب پژوهش در حوزۀ ادبیات کود. گردد دوران مشروطه برمی
گروهی آن را کامالً آموزشی و . ماهیت، تعریف و اهداف ادبیات کودک محل مناقشۀ جدی است ،عالوه بر این

 اند شناختی توصیف کرده گروه دوم کامالً زیبایی

اما به سبب . ای پرهیز شود در پژوهش حاضر با اختیار کردن رویکرد چندساحتی تالش شده از چنین مناقشه
، انتخاب روش پژوهشی را دشوار نداردای  سابقهکه رویکرد چندساحتی در پژوهش ادبیات و داستان کودک  این
نامۀ حاضر روش کیفی  ترین روش با رویکرد نگارش پایان های پژوهشی موجود متناسب در میان روش. کند می

 .شود و انواع آن بحث می ها در ادامه ضمن تبیین این روش مختصری دربارۀ شیوه. است

روشپژوهش-2-2

هایی را به  هر نوع تحقیقی که یافته»: توان به دست داد چنین است ترین تعریفی که از پژوهش کیفی می کلی
: 1382و خداوردی،  93: 1397محمدپور، )« اند های کمی به دست آمده هایی غیر از روش دهد که با شیوه دست می

ای خاص در پژوهش تا آن حد شناخته شده باشد، امکان الگوسازی  در صورتی که زمینه» بنا به تعریف پاول(. 41
گرایی و  توان از رویکرد اثبات مقدماتی، تنظیم فرضیه یا حتی ارائۀ نظریه در خصوص آن وجود داشته باشد می

ندک باشد که حتی اما اگر اطالعات موجود در یک زمینۀ خاص چنان ا. آن استفاده کرد[ کمی]پذیر  روش کمیت
(. 711: 1329پاول، )« های کیفی بهره جست ساز باشد باید از روش ها کدامند خود مسئله تشخیص اینکه نادانسته

، آزمایی سازی است و نه نظریه شود، قصد آن نظریه های پژوهش کیفی به روش آماری گردآوری نمی یافته
. (111: 1397محمدپور، )، تعمیم آن تحلیلی و نه آماری است استقرایی است و نه قیاسی و اگر قرار بر تعمیم باشد

های موجود در حوزۀ ادبیات  زیرا نظریه. بنابراین روش کیفی بیشترین تناسب را با موضوع پژوهش حاضر دارد
یقین آن را  وجود ندارد که بتوان به قطع وای  ر واگرا هستند و نیز هیچ فرضیهکودک بسیار محدود و بسیا

های متفاوتی آن  شناسی از دیدگاه پردازان حوزۀ روش روش کیفی انواع مختلفی دارد و محققان و نظریه. پذیرفت
ها پژوهش کیفی به چهار نوع  آوری داده از منظر روش جمع. اند بندی کرده های مختلف طبقه را به دسته

بررسی اسناد و . 4یق و مصاحبۀ عم. 3مشاهدۀ مستقیم؛ . 7مشارکت در تحقیق؛ . 1»: بندی شده است تقسیم
در پژوهش حاضر روش چهارم برگزیده شده است چون هدف ارائۀ تعریف . (119: 1395من،  مارشال و راس)« مدارک
 .گیرد رو پژوهش انجام میبندی داستان کودک است که بر مبنای بررسی متون داستان کودک در قلم و طبقه
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شناسی یا  های علوم انسانی دیگری از قبیل مردم ارتباط و تناسب بیشتری با پژوهش ،های دیگر روش
ها و تصویرها است و نه بر عددها  در پژوهش کیفی مبتنی بر بررسی سندی تأکید بر واژه. شناسی دارد جامعه

 .(38 :1982راجین، )
، 7پدیدارشناختی، 1نگاری مردم: اند بندی شده ها و رویکرد به انواع مختلفی تقسیم روش کیفی از منظر پارادایم

و بررسی کامل بحث . (719: 1397محمدپور، ) 5و عملیِ مشارکتی 4تطبیقی-، تاریخی3ای فمینیستی، نظریۀ زمینه
نگاری و عملیِ  های مردم خارج از محدودۀ پژوهش حاضر است اما باید گفت پژوهش به روشها  دربارۀ این روش

هایی این روش پژوهشی را طلب  ن علت که پژوهشمشارکتی تناسبی با موضوع پژوهش حاضر ندارد به ای
و مبنای پژوهش بر بررسی  کنند که حضور پژوهشگر در موقعیتِ امرِ مورد پژوهش ضروری و ممکن باشد می

که تناسبی با  مبنا بر تفاوت جنس مرد و زن است در پژوهش به روش کیفی فمینیستی. میدانی و مصاحبه باشد
و کاربرد آن برای  است 6ای نیز روشی است که اساساً متکی بر مطالعۀ موردی ینهنظریۀ زم. پژوهش حاضر ندارد

اگر هدف پژوهش بررسی آثار یک  ؛(114: 1394هومن، )های با قلمروی بسیار محدود است  پاسخ به پرسش
با توجه به مطالب ذکر شده . ای مناسب خواهد بود روش نظریۀ زمینه ،نویسنده یا حتی یک کتاب باشد

های این  در ادامه بحث ویژگی. تطبیقی است-نامۀ حاضر روش تاریخی ترین روش پژوهش برای پایان اسبمتن
 .ها بررسی خواهد شد انتخاب آن و شیوۀ اجرای آن در بررسی یافته های دیگر روش پژوهشی، علت

ن نوزدهم آن را شناسی از قر گزاران جامعه تطبیقی روشی بود که برای نخستین بار بنیان-روش کیفی تاریخی
در . شناسی، تاریخ، فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد بود ای از جامعه ها آمیزه اکثر آثار آن. مورد استفاده قرار دادند

ویکرد تاریخی و تطبیقی به صورت رو که مجدداً ر 1961ابتدای قرن بیستم این روش مهجور ماند تا حدود دهۀ 
گران به  بسیاری از پژوهش 1921در دهۀ . (349: 1397محمدپور، )رشدی مورد توجه و کاربرد قرار گرفت   به

کارکردی نیز به -های ساختی گرایانه پی بردند و بینش های صرفاً اثبات های رهیافت محدودیت
مروزه در موضوع ا. توجهی به بسترهای تاریخی و فرهنگی محکوم شدند ایستانگری، جبرگرایی و بی/ایستایی

آیند و تناسب روش  کدام از رویکردهای پژوهشی محکوم یا منسوخ شده به حساب نمی روش تحقیق هیچ
 .کند که کدام روش پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد پژوهشی با اهداف و سؤاالت پژوهش حکم می

آیند تغییر یک موضوع در اصطالح تاریخی توجه به فرتطبیقی منظور از -در پژوهش کیفی به روش تاریخی
تطبیقی -اصطالح تطبیقی در عبارت تاریخی. های مختلف است های مشخص آن در زمان زمان و ویژگی گذر

های مختلف  معنای پرکاربرد این عبارت، بررسی یک پدیده در زمان مشخص بین فرهنگ. معناهای مختلفی دارد
اصطالح تطبیق معنای دیگری نیز دارد . یا چند کشوربرای مثال بررسی و مقایسۀ داستان کودک بین دو . است

بررسی و مقایسۀ یک پدیده در یک فرهنگ اما در  ،تطبیق دومِ معنایِ. که در این نوع پژوهش کیفی کاربرد دارد
با توجه به قلمرو زمانی پژوهش حاضر که . های مختلف است چنان که در نوشتار حاضر مورد نظر است زمان

گیرد، پژوهش حاضر فقط پژوهش تاریخی نیست بلکه ویژگی تطبیقی نیز  صدساله را دربرمیدورۀ زمانی حدود 
دارد یعنی بررسی ارتباط بین شواهد و اسناد پژوهش در قلمرو زمانی پژوهش، توجه به سیر داستان کودک با 

                                                      
1. Ethnography 

2. phenomenology 

3. Grounded analysis 

4. Comparative-Historical research 

5. Participatory action research 

6. Case study 


