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  »ه«و  »د«سني  هاي   ادبيات كودك ايران در گروه

  *زهرا حامدي شيروان

  **شهال شريفي

  چكيده
 بررسـي  هـايي   ايدئولوژيو  ها،  نگرش عقايد،سعي شده است  پژوهشدر اين 

منتقـل   نوجوانـان و  كودكـان خـود بـه    هاي  كتاب طريق     از  نويسندگان كه شود
 و هـا   نگرش عقايد، مفاهيم،شود  مشخص است شده تالشرو،  اين  از. كنند  مي

ـ او  كدامند؟ نوجوانانو  كودكان ينيد ايه بكتا درموجود  هاي  ايدئولوژي  ني
 كودكـان  هـاي   زباني در كتاب ياز طريق چه ساختارها ميمفاه و ها  ايدئولوژي

) 1990( تامپسـون  كـرد يرواز پژوهش  نيا در شوند؟  مي منتقل اه نآ به و بيان
سـازي،    مشـروع  ــ  است كه پنج روش كلي عملكـرد ايـدئولوژي   شده  هاستفاد
همراه تعدادي راهبرد   به ـو چيزوارگي   ،سازي  سازي، پراكنده  سازي، يكي  پنهان

تحليل سـاختارها   برايهمچنين . كند را بيان مي ها آنترسيم نمادين متناسب با 
گراي هليدي نيز بهره گرفته شده   شده در دستور نقش  در متون از مفاهيم مطرح

است  »ه« و »د«هاي سني  شش داستان مربوط به گروه شده بررسي ةنمون. است
تحليلي    ـ  روش پژوهش توصيفي. شوند  هاي ديني محسوب مي داستان وجزكه 

هـاي    هاي اين نوشتار اين است كـه نويسـندگان در كتـاب     ازجمله يافته. است
سازي  شده، براي بيان و آموزش مفاهيم ديني و معنوي، گاهي از روايت  بررسي

اي از داليل   وعهسازي و آوردن مجم  و بيان روايي و داستاني و گاهي از عقالني
همچنـين از   هـا  آن ؛انـد  براي بيان اين مسائل استفاده كرده پذير عيني و مشاهده
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مسائلي چون عقوبت گنـاه  . اند  دهبهره برسازي نيز   راهبردهاي افتراق و همگاني
سـازي بيـان     بودن، بـا راهبـرد مجهـول    ناخوشايند و منفي علتبه  ،و مجازات

سازي بـراي بيـان مسـائل      حسن تعبير و استعاره و پنهاناند و گاهي نيز از   شده
  .دردناك استفاده شده است

ايدئولوژي، رويكرد تامپسون، ادبيات كـودك و نوجـوان، دسـتور     :ها  كليدواژه
  .گراي هليدي  نقش

  
  مقدمه. 1

سبب نقش و اثر   به، كهادبيات كودك و نوجوان بخشي از ادبيات غني و گستردة ماست 
، تربيتيارزشمندي در محافل علوم  جايگاه، مخاطبان تربيترشد و پرورش و  فراوان در
 ها  آموخته كهاست در اين موضوع  اصلي تاهمي. است   كردهكسب ادبيات  و، روانشناسي

 هاي  شالوده و دهند مي شكل سالي بزرگ در را هاي شخصيت  مايه  بن سنين، اين تجارب و

كودكي و  دورة هاي  ها و كتاب خصوص داستان سازند، به مي  را انسان فكري و ذهني
و ، پرورش رشد، در خاصي اهميتاز  كودكان، به مربوط آثار ساير نسبت به كه، نوجوان
  . دارندبرخور كودك تربيت

 پوشـيده  كسـي  بـر  هـا  آن شخصيت بالندگي و پرورش و رشد در كودكان ادبيات نقش
   :است كرده بيان) 1384( پوالدي كه طور همان. نيست

هـاي اخالقـي    شناسـي كـودك را رشـد دهـد، ارزش     تواند ذوق زيبـايي   ادبيات كودكان مي
احساسات و تفكر كودكان را رشد دهـد، بـه    و اجتماعي را به كودكان منتقل كند، عواطف

و همچنين باالترين دستاوردهاي فرهنـگ   ،پاسخ دهد ها آنشناختي و رشدي  نيازهاي روان
  ). 8: 1384(معرفي نمايد  ها آنرا به و دانش بشر 

كـه قـرار اسـت در آينـده      ،اهميت ادبيات كودك در رشد و پـرورش كودكـان   علت به
اي از ايـن آثـار پرداختـه شـده       هاي مهمي را ايفا كنند، در اين پژوهش به بررسي پاره  نقش
هـايي چـون     پديده دربارةكودكي و نوجواني  حينبدون شك نگرش و ديدگاهي كه . است

و  ،آيـد   وجود مـي  و آخرت به ،آفرينش، زندگي، هدف زندگي، مرگ و زندگي پس از مرگ
سـالي   زندگاني آدمي در جواني و بزرگ ةشيوشود، تأثير عمده و بسيار مهمي در     دروني مي

كه در شود   پرداخته ميهايي   ها و نگرش  در اين پژوهش به بررسي ايدئولوژي ،بنابراين. دارد
هاي مهم انتقال و كسب ايـن    از راه. هاي كودك و نوجوان وجود دارند  ها در كتاب  ن زمينهاي
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. ها سروكار دارد ها و ادبياتي است كه كودك و نوجوان با آن  ها كتاب  ها و ايدئولوژي  ديدگاه
  :معتقد است ـ ادبيات كودك ةحوزنظران پژوهش در   از صاحب ـ استفنس

 وجـز ادبيـات كودكـان    ،درواقـع . هـا دخالـت دارد   كودكان در زندگي آنادبيات مربوط به 
 مثابة كودكي به. كردن مخاطب خود است ها اجتماعي هاي فرهنگي است كه هدف آن  جريان
يعني زماني براي كسب  ،شود  كننده در زندگي هر انساني نگريسته مي  سازنده و تعيين ةدور

گي در آن، چگونگي برقراري ارتباط با ديگر افراد، ماهيت دنيا، چگونگي زند ةدربارآگاهي 
  ).Stephens, 1992: 1(و بسياري از مسائل ديگر  ،چگونگي تفكر

ادبيات كودكان از نظر « :عقيده دارد ـ نظر در ادبيات كودكان  صاحب ـ اين هانت بر  عالوه
بوده و از نظر آموزشي، عقالني و اجتماعي داراي  )Formative culturally( سازنده فرهنگي

ترين شكل تعامل اجتماعي است و   زبان رايج. )Hunt, 1990: 2( »اهميت بسيار زيادي است
هـا و    خواهـد ارزش  كـه از طريـق آن جامعـه مـي     ،تـرين كاربردهـاي زبـان     يكي از خاص

. هاست تصور و خلق داستان ،هاي جاري خود را به تصوير كشد و به افراد تلقين كند  نگرش
مـدون مسـلماً حامـل     يمتنـ  مثابـة  و داسـتان نيـز بـه    يسـت نهيچ متني عاري از ايدئولوژي 

 ،ها  شود به بررسي عقايد، نگرش  لذا در اين پژوهش سعي مي. هاي ايدئولوژيك است آموزه
و هـاي خـود بـه كودكـان       هايي پرداخته شود كه نويسندگان از طريـق كتـاب    و ايدئولوژي

  :سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از. كنند  نوجوانان منتقل مي
هـاي دينـي كودكـان و     هاي موجـود در كتـاب    و ايدئولوژي ،ها  ـ مفاهيم، عقايد، نگرش

  نوجوانان كدامند؟
هـاي كودكـان     در كتـاب  اي طريق چه ساختارهاي زباني ها و مفاهيم از  ـ اين ايدئولوژي

  شوند؟  بيان و به آنها منتقل مي
  

  مفهوم ايدئولوژي. 2
 )Destutt De Tracy( دسـتات دي تريسـي  سـوي   ازاصطالح ايـدئولوژي اولـين بـار    

كـار گرفتـه شـد     به» يك تحليل اساساً تجربي از ذهن انسان«براي اشاره به  )1836 -  1754(
)Knoweles, M. and Malmkjar. K., 1996: 41 .( امانوئل كانـت   فلسفةدر)1804 -  1724( 

بدون توجـه  ، خودي خود  جهان به. ذهن انسان يا عقل او در ادراك جهان نقش اساسي دارد
ذهـن  . مسـتقل وجـود دارد  اي  پديـده  مثابة به ،كنند  را درك مي  ها چگونه آن  كه انسان به اين

اي بـر روش ادراك و تفسـير جهـان      طور عمـده  انسان ساختار خاص خودش را دارد كه به
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ثابـت اسـت، يعنـي     اي كانت عقيده داشت كه عقل انسان پديده. تأثيرگذار استاو  سوي  از
 1770(اما فردريچ هگـل  . كنند  ساني درك مي ها جهان را به صورت كمابيش يك  انسان ةهم

سازي ماهيت و طبيعت انسان و عقل او در معـرض پيشـرفت     بود كه گفت مفهوم) 1831 - 
 ،بنـابراين . تغير فرد در زندگي اجتمـاعي تـأثير بپـذيرد   تواند از شرايط م  تاريخي است و مي

بـر ايـن   . درك كنند گوناگونيهاي   كه افراد مختلف جهان را به شيوهوجود دارد   امكان اين
  . ها مطرح شد  ايدئولوژي )Plurality( تعددمفهوم اساس 
اي  گونـه  بـه  خود گرفت اصطالح ايدئولوژي معناي ضمني منفي به ،ناپلئوندوران در 

ايـدئولوژي در آن  . تا به امروز نيز ادامه يافتـه اسـت  اين ديدگاه تقريباً توان گفت   ميكه 
رفـت؛ يعنـي تقريبـاً      كـار مـي    خواهانه بـه  انقالبي يا جمهوري به عقايددوره براي اشاره 

با كـاربرد مـاركس از ايـن اصـطالح      فكر طرزاين ! نمخالف خود ناپلئوعقيدة هرگونه 
اين اصطالح را براي اشاره  يآلمان يها  يدئولوژياعنوان با ر كتاب خود او د. تقويت شد
 انقالبـي او از تـاريخ مخـالف بـود    فلسـفة  كه بـا   كار برد ي بهانديشيدنشيوة به هرگونه 

)Knoweles and Malmkjar, 1996: 41.(  
رود و تقريبـاً متـرادف     مـي  كار  در عصر حاضر، ايدئولوژي به صورت يك اسم جمع به

و  ،هاي سياسي، طبقات اجتماعي  شود كه گروه  گفته مي. است )Belief System( نظام عقايد
فـرد و اغلـب متضـاد خـود عمـل       هاي منحصربه  اساس ايدئولوژي حتي اشخاص منفرد بر

آن  درشرايطي است كه افراد  ةدهند  انعكاسو  گذارد تأثير مي ها آنبيان  ةشيواين بر  .كنند  مي
  ).ibid: 41(كنند   زندگي مي

كنـد،    كمابيش منسجم از عقايد زندگي و رفتـار مـي   يكه هر فرد مطابق با نظام جا آناز 
خنثي از ايدئولوژي اسـت   يتعريف، اين تعريف. استداررا ايدئولوژي نوعي از  فردهر  پس

)ibid: 41.(  
  

 ارچوب نظري پژوهشهچ. 3

  كرد تامپسون در تحليل ايدئولوژيروي 1.3
  :معتقد است )Thompson( تامپسون

ه درصـدد ابقـاي   كـ سروكار داشته باشـيم   هايي ممكن است با روشايدئولوژي  ةدر مطالع
سـلطة  ــ   سـلطه  روابـط  با انواع ديگـري از  در عين حال، امكان دارد .سلطة طبقاتي باشند
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 و سـلطة ديگر،  يگروه خاص برنژادي  سلطة قوم يازنان،  برمردان  اجتماعي ةيافت  سازمان
 قرار دارند ة نظام جهانيهايي كه در حاشي ها يا ملت دولت برهاي هژمونيك   ها يا ملت  دولت

  . )58 :1990( و شويمر روبهنيز ـ 

ديگـري را ـ   به اين روابـط، روابـط اجتمـاعي     )Malmkjar(كجر  و مالم )Knoweles( نوئلز
هاي مذهبي يا   مدرسه، كلوبساالن در خانه،  بين كودكان و بزرگموجود  ةيافت  سازمانروابط 

  :معتقدند ها آن. افزايند  مينيز  ـو به طور كلي در جامعه  ،ها  غيرمذهبي، انجمن
و  ،دهـي  ساالن هستند كه اين روابط را ايجاد، سازمان اتفاق موارد بزرگ به در اكثريت قريب

ياري از قوي احساسي كه كودكان بـر والـدين خـود و بـر بسـ      ةرغم سلط  به. كنند  حفظ مي
بيشتر، قدرت بيشتر، دسترسـي بـه    ةتجربمعموالً به سبب والدين ساالن ديگر دارند،  بزرگ
و همچنين  ،)طريق پول و موقعيت خود از(و امكانات رفاهي زندگي  ،ضروريات، ها  رسانه

و جسـمي از كودكـان    ،هاي آموزشـي از نظـر اجتمـاعي، اقتصـادي      عنوان طراحان نظام  به
  .)43 :1996(قدرتمندترند 

 :افزايند و در جايي ديگر مي

به طرقي كـه   ها آندانند، يعني واداركردن   خود ميوظيفة كردن كودكان را  والدين اجتماعي
كودكـان را بـراي كسـب جايگـاه      كـه هـايي   روش. تن اسساال بزرگمعموالً مورد پسند 

واضـح اسـت كـه    . دكن  خواهند، آماده مي  ميوالدين طور كه  همان ،مناسب خود در جامعه
 هـا  آنبـراي مثـال   . والدين براي رسيدن به اين منظور ابزارهاي بسياري در دسترس دارند

كـار ببرنـد، يـا از سيسـتم       طور آگاهانه قدرت جسماني بيشتر خـود را بـه   ممكن است به
طـور نامحسـوس و اغلـب بـه      ترديـد بـه     همچنين بي ها آناما . بگيرندپاداش و تنبيه بهره 

از طريـق زبـان بـر     ،بسياري بـه صـورت بسـيار مـؤثرتري    عقيدة اآگاهانه، و به صورت ن
  ).ibid: 43-44(گذارند   كودكان تأثير مي

دنياي  ةدرباراز طريق زبان كودك كننده است، چرا كه   زبان يك عامل قدرتمند اجتماعي
. كنـد  مـي كسب  آگاهي مراتب اجتماعي  و سلسله ،اجتماعي، آداب و رسوم اجتماعي، نهادها

 هـا  آنخوانيم يا بـه    شامل متوني كه ما براي كودكان خود ميـ   اجتماعيمتون  زبانِ ،بنابراين
و  ،مـؤثر در پـذيرش ايـن آداب و رسـوم، نهادهـا      يعـامل  ـدهيم تا خودشـان بخواننـد      مي

  ).ibid: 43( است كودك از سويمراتب اجتماعي   سلسله
همـراه   بـه  )modes of operation of ideology( پنج روش كلي عملكرد ايدئولوژي تامپسون

 associated strategies of symbolic( هـا  آنتعـدادي راهبـرد ترسـيم نمـادين متناسـب بـا       

construction( كند  را فهرست مي )شوند كه در ادامه آورده مي )67-59 :1990:  
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  )legitimation( يساز  مشروع. 1
  )narrativisation( يساز تيروا

  )rationalization) (كردن يعقل هيتوج( يساز  يعقالن
 )universalisation) (يمتعم( كردن شمول  جهان اي يساز يهمگان

  )dissimulation( سازي  پنهان. 2
  )displacement(جايي  جابه

  )euphemisation( حسن تعبير
  )trope) (شامل استعاره و كنايه(مجاز 

  )unification( سازي يا وحدت  يكي. 3
 )standardization( استانداردسازي

  )symbolization of unity( وحدت يساز  نينماد
  )differentiation( يچندپارگ اي يساز  پراكنده. 4
  )fragmentation( افتراق اي شدن قائل زيتما

 )expurgation of the other( ييزدا نامطلوب اي يگريد حذف

  )reification( يزوارگيچ اي ميمفاه يءانگار يش. 5
  )naturalization( يساز  يعيطب اي يساز  يبوم

  )externalization(سازي   جاودانه
  )nominalization( سازي   اسم

  )passivisation( سازي  مجهول
  .كنيم مياختصار هركدام از راهبردهاي فوق را تعريف  بهجا  ايندر 

  ؛صورت مشروع است  به بازنمود روابط قدرت و سلطه: يساز  مشروع. 1
از  يا  رهيـ زنج ديـ تول قيـ طر ازبازنمود روابط سلطه ) كردن  يعقل هيتوج( :يساز  يعقالنـ 

 ايـ  روابـط  چـرا  دهنـد   يمـ  حيتوض و باشند داشته يعقالن هيتوج كه است يصورت  به ليدال
  ؛شوند تيحما ديبا يخاص ياجتماع ينهادها
ادعاست كه اگر روابط و نهادهاي مورد نظر حمايت بيانگر اين  )تعميم( :يساز  يهمگانـ 

   .يابد  شوند، سود و منفعت همگاني افزايش مي
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شـوند، انكـار     روابط سلطه پنهان مين آاي از بازنمايي است كه در   شيوه :يساز  پنهان. 2
  ؛آيند  يا به صورت مبهم درمي ، وشوند  مي

داراي بار منفي يا مثبت اسـت كـه غالبـاً     ياشاره به يك پديده با اصطالح :ييجا هجابـ 
   ؛رود  كار مي ديگري به ةپديدبراي اشاره به 

  .كند  هاي مثبت يك پديده را برجسته مي  كاربرد يك اصطالح كه عامدانه جنبه :ريتعب حسنـ 
شـود    از طريق آن سعي مـي  وروش عملكرد ايدئولوژي است  )سازي  يكي( :وحدت. 3

بـا همـديگر متحـد     ،هاي مختلف  از طريق تالش ،مختلف و پراكنده هاي اجتماعي  كه گروه
سـازي وحـدت مثـل      براي مثال از طريق استانداردسازي زبان يـا از طريـق نمـادين   . شوند
نمـاد وحـدت ملـي     مثابـة  بـه تواند   ، از هر نوعش، مينيز ادبيات .ها و سرودهاي ملي  پرچم
 تصور استاندارد مشترك نوشته يا گـردآوري شـود  منظور ايجاد نوعي    يا بهكند  آفريني نقش

)Thompson, 1990: 64-65(؛  
هـاي بـين     تأكيد بـر تفـاوت   ـ  افتراق يا جداسازييا از طريق تواند   مي :يساز  پراكنده. 4
. انجـام گيـرد  يـا از طريـق حـذف ديگـري و ايجـاد دشـمني درونـي يـا بيرونـي          ـ ها    گروه

   ؛)ibid: 65( تواند در خدمت ايدئولوژي باشد  ميسازي يا چندپارگي نيز   پراكنده
ي يهـا   اي كـه در اصـل حالـت     روابـط سـلطه   )چيزوارگـي ( :ميمفاه يانگار ءيش. 5

و  ،زمان، طبيعي    بي ها آنشوند كه گويا   طوري بازنمود مي ولي درزماني و ناپايدار هستند
   ؛اند  هميشگي بوده

براي توجيه برتري جنس مذكر نسبت  الًمثشود،  براي توجيه استفاده مي :يساز  يعيطبـ 
  ؛شود  استفاده مي اين روشبه مؤنث هميشه از 

 گويي هميشه وضعيت به همين منوال بوده استشود كه  طوري رفتار مي :يساز  جاودانهـ 
  ها ناديده گرفته شود؛  و سنت ،نهادها، آداب و رسوم ةتوسعرود تا   مي كار  بهو اكثراً با اين هدف 

كارهـايي كـه    اعمـال و  )grammatical metaphor( )يدستور ةاستعار(: يساز  اسمـ 
مثل كـاربرد  . شوند  يك گروه اسمي بيان مي از سويشوند،   غالباً در قالب جمالت مي

the study of ideology  ةجملبه جاي  we study ideology      يعنـي فعاليـت بـه صـورت
   ؛يك شيء بيان شده است

كند كه عامل يك عمل ذكرنشده باقي بمانـد يـا     اين امكان را فراهم مي :يازس لمجهوـ 
سازي معمـوالً در ادبيـات كودكـان نـادر      مجهول. پديدار شودتأثير  بعد از آمدن پديده مورد

  .آورد  وجود مي به ها آناست، چرا كه مشكالتي را در درك 
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تامپسون، حداقل در يك بند يا از سوي ده ش حربرخي از راهبردهاي كلي مط ،است گقتني
 )Macro-linguistic strategies( شوند كه به آنها راهبردهاي كالن زبـاني   بيش از آن نمايان مي

سازي، استانداردسـازي،   سازي، روايت سازي، همگاني  شود و عبارتند از عقالني مينيز گفته 
راهبردهـاي ديگـر   . زيسـا  و مجهـول  ،سـازي   سازي، جاودانـه   سازي وحدت، طبيعي  نمادين

ايـن  . هـا  هـا يـا گـروه     شوند، يعنـي واژه   هايي كوچكتر از يك بند ظاهر مي  گفتمان وسيلة به
ايي، حسـن تعبيـر،   جـ  هعبارتند از جاب )micro-linguistic strategies( راهبردهاي خرد زباني

تواننـد بـه     حـذف ديگـري مـي    وشدن يا افتـراق   دو راهبرد تمايز قائل. سازي   و اسم ،مجاز
  . صورت خرد يا كالن نمود پيدا كنند

  
  گراي هليدي  معرفي اجمالي رويكرد نقش 2.3

 ار  ن آ و اسـت  زباندر  صوري نظام وجود به قائل هليديمند  نظام گراي نقشدستور 
 چهـار  زبـان  بـراي  هليـدي  .گيـرد  مـي  نظررد زبانكاربرد  و ارتباطي نقش به وابسته
 هـا  فـرانقش  ايـن  از ارتبـاط  برقـراري  در اسـت  معتقـد  و شمارد اصلي برمي فرانقش
 منطقـي  و، متني ،تجربي ،از فرانقش بينافردي عبارتندها  فرانقش اين .شود مي استفاده

)Halliday and Matthiessen, 2004: 60.(  
زبان براي انتقال اطالعات و بيان تجربيـات   كاركردمنظور از فرانقش تجربي يا انديشگاني 

منظور از فرانقش بينافردي اين است كه از زبان براي ايجاد ارتبـاط  . استدروني و بيروني 
منظور از فرانقش متني اين است كه از زبان . شود  با ديگران و تعامل با اطرافيان استفاده مي

نهايتـاً  . شـود   بـه مخاطـب اسـتفاده مـي    بندي مطالب براي انتقـال    براي سازماندهي و دسته
 سـه  هكـ  نرغـم ايـ   بـه . پردازد  ها در بندها مي  ها و تفاوت  فرانقش منطقي به بررسي شباهت

اط ارتبـ  بـا  منطقي فرانقش، دارند ارروكس معني با اًعمدت فرديابين و ،تجربي متني، نقشافر
  . است مرتبط ها  پيام ميان

. كرددر چهارچوب فرايندهايي تعريف توان   ميمحتواي بند را هليدي معتقد است 
هـاي مشخصـي در فراينـد      كه در موقعيتي است ايه ه  كنند  شركتيندها شامل افراين 

و از ديـدگاه  شـود   مـي بيـان  فرايند معموالً از طريق گـروه فعلـي   . اند  دخيلمورد نظر 
كننـده    شـركت هر بند اصلي معموالً حداقل شامل يك . استپيام اصلي مؤلفة تجربي 
 نـوع  سـه  هليـدي  ييراگذ منظادر  .ودش يممحقق  اسمي گروهعموماً توسط  كه است
، هليـدي  مذكوركنار سه نوع فرايند در  .اي  رابطه و ،ذهني، از مادي ندتعباراصلي  فرايند
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كـه در ادامـه   قائل شده است  ها آنمرزهاي موجود بين در را  ريت يجزئهاي   بندي  دسته
  :شوند  معرفي مياختصار  به

 اي واقعـه  رخـداد  يـا  كـاري  انجام بر كه هستند يزيكيي فاعمال :يماد فرايندهاي. 1
 ،»نوشــتن« ،»كــردن خلــق« ،»ســاختن« ،»فتــادنا قاتفــا« هماننــد افعــالي. دارنــد داللــت

 Halliday and( رونـد  مـي  كـار   بـه  ماديفرايندهاي در  ،»رفتن« ،»بازكردن« ،»كردن رنگ«

Matthiessen, 2004: 179-190(؛  
 كه  حالي در ،هستند مربوط خودمان خودآگاه جهان از ما ةتجرببه : ذهني ييندهاافر. 2

 ذهنـي  يها فرايند. )ibid: 179( شوند مي مربوط بيرون دنياي از ما ةتجرب به مادي فرايندهاي
د هماننـ  افعـالي  بـا  ذهنـي  فرايندهاي. شوند  مي ذهني هاي و واكنششناخت،  ادراك، شامل

... ، و »دنترسـي «، »اشـتن د تدوسـ «، »رفتنگـ  متصمي«، »خواستن« ،»فكركردن« ،»ردنك كدر«
  ؛)ibid: 210(هستند  همراه
. دشـون   مي مربوطشناسايي  يا توصيف به كه هستند فرايندهايي :اي رابطه فرايندهاي .3
 ربطي افعالاز  استفاده با ،اي رابطه فرايند قالب در ديگر يك با پديدهدو  يا چيز دو بين ةرابط
 ،»بـودن « هماننـد  ربطـي  افعال با اي رابطه فرايندهاي .شود  مي بيان، »بودن« فعل با معموالً و
  .)ibid: 210-220( شوند  مي بيان... ، و »نشد تبديل« ،»رسيدنرنظ به« ،»شدن«

 در چراكـه  ،وندشـ  مي محسوب فرعي فرايندهاي رفتاريو  ،يكالم ،وجودي فرايندهاي
 قـرار  ذهنـي  و مادي فرايندهاي بين رفتاري فرايندهاي. گيرند  مي قرار اصلي فرايندهاي مرز

 دشـون   مـي  مربـوط  انسان شناختي روان و جسماني رفتارهاي بها فراينده از گروه اين .دارند
)ibid: 248(.  

 ،»آوازخوانـدن « ،»كشـيدن  نفـس « ،»لبخنـدزدن « ،»كردن گريه« ،»كردن نگاه« همانند افعالي
 شامل كليطور  به كالمي فرايندهاي .روند  مي كار به رفتارييند افر بندهاي در...  و، »نشستن«

 قـرار  اي رابطه و ذهني يندهايافر بين كالميي فرايندها .شوند مي» تنگف« نوع از فرايندهايي
 ،»پرسـيدن « ،»دادن گـزارش « ،»كـردن  صـحبت « افعـالي هماننـد   بـا  كالمي يندهايافر .دارند

  ).Halliday and Matthiessen, 2004: 252-256(شوند   مي بيان ... و، »دستوردادن«
 ،وجـودي  ينـدهاي افر .دارد اختصـاص  وجـودي  ينـد افر بـه  ينـدها افر از مقوله آخرين
ينـدهاي  افر بـين  ينـد افر اين). ibid: 256(كنند   مي بيان را چيزي فتادنا قاتفا يا وجودداشتن

 ... و» ماندن باقي« ،»ظاهرشدن« ،»وجودداشتن« همانند افعالي باو  دارند قرار يا هرابط و مادي
  .هستند همراه
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. نـد ك يم تغييرمتن  موضوع تغيير با فرايندها فراواني ميزان و نوع كه است معتقد هليدي
اسـتفاده   مـادي فراينـدهاي   از تر بيش ها دستورالعمل به مربوط متون در ،وي اعتقاد بهمثالً، 
 بـه  مربـوط متـون   در اي ه عمـد  نقـش  بيـاني  فراينـدهاي  كـه  است حالي در اين وشود  مي

 و وجـودي اغلب  نيز روايتي متون در غالب فرايندهاي ؛ندنك يم ايفا اخبار يا ودهي  گزارش
  ).ibid: 174(هستند   اي رابطه
 

  روش تحقيق. 4
مربوط به مفاهيمي چـون آفـرينش،   هاي   هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ايدئولوژي

هـاي كودكـان و     و آخرت در كتاب ،زندگي، هدف زندگي، مرگ و زندگي پس از مرگ
 منـد يـا قضـاوتي    هـدف گيـري    گيري در اين پژوهش نمونه  روش نمونه. نوجوانان است

هايي انتخاب شدند كه  هاي پژوهش كتاب يعني با توجه به هدف پژوهش و سؤال ؛است
و  ،تي چون آفرينش، زندگي، هدف زندگي، مرگ و زندگي پس از مرگحاوي موضوعا
  . آخرت باشند
مرحلـه   بـه  مرحلـه معتقد است كه توانايي كودكان براي فهم دينـي،   )Goldman( گلدمن
براي رشد  او. عبور از اين مراحل وجود دارد برايتدريجي و مستمر  ييابد و مسير  رشد مي

  :پنج مرحله قائل شده است تفكر ديني
  ؛)يسالگ 8 يا 7تا (  يماقبل تفكر مذهب ةدور. 1
  ؛)يسالگ 9تا  7( ناقص اول  يتفكر مذهب دورة. 2
  ؛)يسالگ 11تا  9( ناقص دوم  يتفكر مذهب دورة. 3
  ؛) يسالگ 13تا  11(  يشخص ياول تفكر مذهب دورة. 4
  ). 68: 1385باهنر، ) (به بعد يسالگ 13(  يشخص يدوم تفكر مذهب دورة. 5
كـه  ، دوره سـه  در را فـوق  يهـا   دوره اژه،يپ ةينظراصطالحات موجود در  براساس ،درادامه

  :است كرده خالصه، كند  ها را طي مي كودك در سير تفكر مذهبي خود آن
  ؛)سالگي 8 -  7تا (تفكر مذهبي شهودي . 1
  ؛)سالگي 14 -  13تا  8 -  7از (تفكر مذهبي عيني . 2
  .) 69 :همان) (سالگي به بعد 14 -  13از (تفكر مذهبي انتزاعي . 3

يي كه بخش زيادي از تفكر ديني انتزاعي است، بايد جا آناز « :همچنين وي معتقد است
  .) 80: همان(» تفكر مذهبي انتزاعي به تأخير انداخت ةدورطرح بسياري از مسائل را تا 
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ها بيشـتر    در انتخاب كتاب ،ديني در اين پژوهشبه بحث رشد تفكر   توجه با رو، ايناز 
ـ  كتـاب براي اين پـژوهش بـه دو   . بود ـ» ه« و »د«ـ سني نوجوانان   هاي تأكيد بر گروه  ةخان

داران  با راهنمايي كتـاب هايي   كتابكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مراجعه شد و 
بـا   درنهايت،. ها انتخاب شدند ستانهاي مربوط به ادبيات ديني و همچنين دا  و بررسي قفسه

   :شش كتاب ذيل براي تحليل انتخاب شدند ،ها آنة مطالع
  ؛پيام آزادي: تهران، »د«، گروه سني )1377(رضا آبروي   غالمنوشتة ، نقابدار يجنگجو .1
مهـدي آذريـزدي   نوشـتة  ، قرآن يها  قصه: خوب يها  بچه يبرا خوب يها  قصه .2

هـاي شـكوفه، وابسـته بـه      كتـاب : تهـران ، »ه« و »د«سـني   هاي گروهج پنجم،  ،)1379(
  ؛انتشارات اميركبير

كانون : ، تهران»ه« و »د«سني  هاي ، گروه)1390(مرتضي دانشمند  ةنوشت، تن يسو آن .3
  ؛پرورش فكري كودكان و نوجوانان

پـرورش  كانون : ، تهران»ه«، گروه سني )1386(افزا   سعيد روح ةنوشت، كبود گنبد ريز. 4
  ؛فكري كودكان و نوجوانان

، »ج«و  »ب«سـني   هـاي  ، گـروه )1388(كلـر ژوبـرت    ةنوشت، ريپ وناكر خداحافظ. 5
  ؛انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران
 ةترجمـ ، )1388(هـارون يحيـي    ةنوشت ،يخداشناس يسو به يراه، نشيآفر اسرار .6

 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: ، تهران»ه« و »د«سني  هاي عليرضا عياري، گروه
  

  ها  تجزيه و تحليل داده. 5
هـايي از تحليـل     شوند و قسمت  شده به اختصار معرفي مي هاي بررسي  در اين بخش، كتاب

جملـه،  ينـد  افرها عواملي چـون فعـل يـا      در تحليل. شود  هاي مورد بررسي آورده مي  كتاب
  .اند  مورد نظر قرار گرفته كاربرد واژگان، و 2تعديو  جمله 1وجهيت

  
 كبود گنبد ريزبررسي كتاب  1.5

تفكـر در   ةزيـ انگ جـاد يا ياست برا يو پس از آن، تالش ايدن يدر موضوع زندگ ،كتاب نيا
 يانسـان بـه سـو    ةستيحركت شا يچگونگ حيتوض زيو ن يو خداشناس يجهت خودشناس

 اسـت كـه بـا هـدف ترغيـب بـه      » هاي انديشه كتاب«اين كتاب از مجموعه سري  .خداوند
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 ،مجموعـه  نيـ ادر . انـد  منتشـر شـده   راه و شناختن مقصـد  افتني يبرا دنيفكركردن و فهم
 نشيـ شـدن ب تر قيـ عم يبـرا  يا نـه يتـا زم  شـود  يم انيساده و روان ب يبه زبان ينيمباحث د
  . ديآ فراهم نوجوانان

 تـا  رود  يمـ ) آخرت( گريد ييسرا به گذارد،  يم سر پشت را ايدن يزندگ كه آن از پس انسان
  ).69: 1384افزا،   روح( كند آغاز را دانيجاو يزندگ سرا آن در

فعـال   يدرنظر گرفته شده است و نقشـ و داراي اختيار عامل  مثابة در اين جمله انسان به
 داشتن آزادي و اختيـار و  ضمن ،در زندگي خود دارد، يعني پس از گذراندن زندگي دنيوي

رود كه تأكيدي است   هاي زندگي دنيوي خود، به آخرت مي  حق انتخاب در بسياري از جنبه
پشـت سـر   «ة ديگر اين اسـت كـه وجـه جملـ     ةنكت. بر اراده و اختيار و حق انتخاب انسان

ايـن نـوع    ؛از نوع اخباري و در معنـاي قطيعـت اسـت    »رود  گذارد و به سراي ديگر مي  مي
آدميان  ةهمكه به  ،»انسان« ةواژكاربرد  ،درنهايت .انجامد سازي مي  يكاربرد وجه نيز به طبيع

  . شود  سازي يا تعميم منجر مي  به همگاني ،اشاره دارد
 گذراسـت  و كوتـاه  ايـ دن در يزنـدگ  كـه  يحـال  در دارد، انيجر همواره آخرت در يزندگ

  ). 69: همان(

وجــودي ينــدهاي افردر ايــن بنــد توصــيف زنــدگي در دنيــا و آخــرت بــا اســتفاده از 
راسـتاي راهبـرد    درينـد  افرصـورت گرفتـه و ايـن دو    ) اسـت (اي   و رابطه) داشتن جريان(

نـد،    ا هايي كـامالً طبيعـي توصـيف شـده      زندگي و مرگ پديده .سازي تامپسون است  طبيعي
  .رسند ها كمابيش به اين باور مي  گونه است و انسان طور كه در واقعيت نيز به همين همان
ـ  بـه و خداوند  شود  يم پررنگ زين خداوند نقش بحث، ةادام رد  يدر زنـدگ  عامـل  ةمثاب
 ارياخت در ارزش  كم ييكاال عنوان به را ايدن خداوند«: شود  يبه انسان درنظر گرفته م دنيبخش
در بند  ).70: همان( »كند استفاده اش ندهيآ يزندگ يبرا كاال نيا از او تا است گذاشته انسان

دوم دوبـاره   ةجملـ در  ،لطف خداونـد اسـت   ةپذيرند در نقشاول، خداوند عامل و انسان 
انسـان در تعيـين سرنوشـت     ةارادترتيب باز هم بر نقش و  گيرد و بدين  انسان عامل قرار مي
  . شود  خودش تأكيد مي
...   خورنـد   ينم ار  نآ بيفر و كنند  يم درك را ايدن يكاال ودنب ككوچ ترند ركيز كه يبرخ
 يزندگ به كند،  يم رشانياس ايدن يكاال رنگ و شكل كه هستند گريد يگروه ها نيا كنار در

  ).71 -  70: 1384افزا،   روح( شوند  يو از فردا غافل م بندند،  يم دل امروز
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تفكـر  قوة انسان داراي  و شود انسان ديده مي بارةدر اين بند كاربرد فرايندهاي ذهني در
سـازي تامپسـون و    در راسـتاي راهبـرد عقالنـي    اشاره اين .درنظر گرفته شده است و تعقل

» گروهـي ديگـر  «و  »برخي«هاي   كاربرد واژه. اراده و اختيار انسان استدهندة   نشاننوعي  به
ها را به دو دسته تقسـيم و از هـم متمـايز      انسانكه در راستاي راهبرد افتراق تامپسون است 

» كنـد   يمـ  رشـان ياس ايدن يكاال رنگ«خورند، در بند   هايي كه فريب دنيا را مي  انسان. كند  مي
 هـا  آن  است كه بـر  ) رنگ كاالي دنيا(دنيا جمله عامل  ؛اند عنوان مفعول درنظر گرفته شده به

تعقل ايـن  قوة كند، يعني در اين بند اختيار و اراده و   را اسير خود مي ها آن  گذارد و   تأثير مي
، كه احساسي است، نيـز  »بستن دل«فرايند همچنين كاربرد . ها زير سؤال برده شده است آدم

ايـن مـوارد در راسـتاي    همـة   ؛كند  رنگ مي كمرا ها   تعقل و تفكر در اين دسته از انسانقوة 
  . استراهبرد تفريق 

 خواهـد   يم او. نبرند يا  بهره آن از و كنند ترك را ايدن بندگانش كه ستين نيا خداوند قصد
رفتـار   است خداوند تيرضا مورد كه يا  گونه به ايدن در و باشند آخرت ادي به ها  انسان كه

  ).73: همان(كنند 

انـد، بنـابراين     شده معرفيعامل جمالت  مثابة در اين عبارات هم خداوند و هم انسان به
. انسان در اين امر تأكيد شده است خود نقشهم بر نقش خداوند در سرنوشت انسان و هم 

 و »بـه يـاد آخـرت باشـند    «ـ آخر از وجه التزامي در معناي ضـرورت و الـزام     ةجملدر دو 
  . انجامد  سازي و تعميم مي  به راهبرد همگاني نوعاًاستفاده شده است كه  ـ» رفتار كنند  ...«

 تـا  داد قرار ايدن كنار در را نيد ديبا. كند  يم بازگو خداست تيرضا مورد كه را چه آن نيد
  ). 73: همان( بديبفر را انسان نتواند طانيش

ينـد  افردر معناي الـزام و ضـرورت، در راسـتاي     ،در جمالت فوق كاربرد وجه التزامي
تواند   دين يك انسان است كه مي« ةاستعاراول كاربرد  ةجملهمچنين در . سازي است  طبيعي

بخشـي و بيـان     شود، زيرا ايـن نـوع جـان     سازي منجر مي طبيعينيز به » حقايق را بازگو كند
كنـد، نـوعي     انساني كـه حقـايق را بـازگو مـي     مثابة به ،اي انتزاعي و مفهومي مثل دين  پديده
، جـاي  »...بايد دين را در كنار دنيا قرار داد« ،دوم ةجملدر . سازي است  سازي و طبيعي  عيني

سـازي يـا تعمـيم      ص نيز در راستاي راهبـرد همگـاني  خالي فاعل و عدم تعيين گروهي خا
  . شوند  فاعل درنظر گرفته مي منزلة      ها به  كل انسان؛ است

 زيـ ن انسان. رسد  يم انيپا خط به سرانجام و دارد فرصت نيمع يا  اندازه به ايدن در يزيهرچ
  ). 74: 1384افزا،   روح( شد خواهد رو هروب مرگ با حتماً
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بودن مرگ و پايان  طبيعيباز به  ،در معناي قطعيت ،كاربرد وجه اخباري در اين جمالت
  . كند  زندگي دنيوي اشاره مي

 يروز انتظـار  بـه  ديـ با او برگردد، ايدن به تواند  ينم كس  چيه است، محال خواهش كي نيا
 است؛ يطوالن و بزرگ يروز امتيق روز. امتيق روز شود، يدگيرس حسابش به كه نديبنش
  ).75 -  74: همان( ننديب  يم كوتاه برابرش در را خود ييايدن عمر ها  انسان كه يا  اندازه به

الـزام و اجبـار،    يدر معنـا  ،يالتزام وجه كاربرد» ...نديبنش يروز انتظار به ديبا« ةجمل در
كـه بـه   « ،يدر بنـد بعـد   نيهمچنـ . و انتخاب انسان پس از مرگ اسـت  اريعدم اخت رگ نايب

 كاهـد،   يآن مـ  يعامل جمله از بار منف انيو عدم ب يساز ، مجهول»...شود يدگيحسابش رس
رسي تعيين  حساب ةنتيجكارهاي بد و شر است و  مورد در حساب به يدگيرس معموالً رايز

  .مجازات و تنبيه است
 بودند، گروه دو زين ايدن در مردم...  اند،  دسته دو گذارند،  يم امتيق ةصحنكه قدم در  يكسان
 جدا گريد كي از ها  نيهم امتيق در. را آخرت يا  عده و كردند  يم وجو جست را ايدن يا  عده

  ).76: همان( بود خواهند

هـا را بـه دو دسـته      جمالت فوق نيز در راستاي راهبرد افتراق تامپسون است كه انسـان 
  .كند  را هم در دنيا و هم در آخرت از هم متمايز مي ها آن  تقسيم و 

 بـه  انـد   بوده كوكارين كه يكسان. شود  يم دهيسنج است آورده هرچه با يهركس امت،يق در
قضاوت پروردگار . مجازات خواهند شد اند  بوده بدكار كه يكسان و ديرس خواهند پاداش
 اسـت  دوسـتانه  كوكـاران ين دربـاره  خداونـد  قضـاوت ...  اسـت  عادالنـه  نبـدكارا  ةدربار

  ).79 -  78: 1384افزا،   روح(
سـازي   مجهـول عامل جمله يعني عامل سنجيدن ذكر نشـده و از   ،اول بند باال ةجملدر 

گرچـه در ظـاهر در ايـن     ؛سـازي داريـم    بعدي نيز مجهول ةجملدر دو . استفاده شده است
حذف شـده   ها آن  اند كه عامل  ها جمالتي دومفعولي بوده جمالت فاعل وجود دارد، اما اين

سـازي    جا راهبرد پنهان در اين. است، يعني كسي كه قرار است پاداش بدهد يا مجازات كند
بينيم هنگامي كه بافت جمله كامالً مثبت است عامـل ذكـر شـده و      اما در ادامه مي ،را داريم

اي در راسـتاي   كاربرد فعل است و فراينـد رابطـه   ،اين بر عالوه. نقش آن پررنگ شده است
  . سازي است  برد طبيعيراه

 زيـ خطا ن ايممكن است مرتكب گناه  هستند صالح عمل و مانيا اهل كه يكسان از ياريبس
  ).79: همان(بشوند 
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راهبـرد  ( انـد   مجزا شده هياز بق» و عمل صالح هستند مانيكه اهل ا يكسان«باال  ةجمل در
احتمـال و   يدر معنـا  ياز وجه التزامـ  ها آن   از سويارتكاب خطا  بارةدر نيو همچن) افتراق
 مرتكـب و صـالح   مانيباا افرادوجود دارد كه احتمال كمي  يعنياستفاده شده است،  ديترد

  . گناه شوند
  ).79: همان( است ماندگار يها  نعمت از پر و يابد يزندگ به دنيرس ةليوس ايدن

اي در   و فعـل رابطـه   در اين جمله نيز كاربرد وجه اخباري در معناي قطعيت و اطمينـان 
  .سازي گذرابودن اين دنيا و ماندگاري زندگي اُخروي است راستاي طبيعي

 يو ماجراهـا  ينوكيـو پ يكتـاب، داسـتان آشـنا    يناز همـ  ،»دنيـا  و هـا   آدمك«داستان  در
   :شود  مي گيري  نتيجه انتها دراو آورده شده است و  خم و يچپرپ

 و بـازي  بـه  را مـدتي  انسـان . گذارد  مي قدم دنيا به كه است انسان حكايت پينوكيو داستان
آنگـاه  . آشـنا شـود   يـانش تا خود را بشناسد و با اطـراف و اطراف  كند  مي سپري گوشي بازي
 .... بگيـرد  پـيش  در را راهـي  خود ةآيند يبردارد و برا يهودگيدست از ب يدكه با برد  مي پي

 تواند  مي خود خداي كمك به او. خداست نيازمند خود اصلي جايگاه به رسيدن براي انسان
 امـا  شـود،  آدم توانسـت  او. شـود  آدم و نباشد آدمك ديگر پينوكيو مانند كه برسد جايي به

 يشبرقصـند و نمـا   يگـران د يماندند تا برا يآدمك باق بودند او مثل كه كساني از بسياري
  ).20 -  9: همان(شوند  يلبدهند و سرانجام در آتش به خاكستر تبد

سازي براي بيان و آموزش مفـاهيم دينـي و نيـاز انسـان بـه        جا از راهبرد روايت در اين
و همانندكردن انسان با او، اين مفاهيم  ،گيري از داستان پينوكيو  با بهره و شدهخداوند استفاده 

  . است   شدهآموزش داده 
  
  يخداشناس يسو به يراه آفرينش، اسرار كتاب بررسي 2.5
 ،جهـان  يهـا  يشگفت ،اسالم و علوم ،يعيو علوم طب قرآنمانند  يموضوعات يكتاب دارا اين

 ؛كنـد  انگيز از نظام خلقت را معرفـي مـي   هايي شگفت نمونهو  است ينشآفرخداشناسي، و 
را در ايمان به آفريدگار يكتا يـاري   نوجوانتوانند  مي ،ها در كنار تمام آگاهي ،هايي كه نهنمو
پـود، جـايگزيني    نظيـر فتوسـنتز، آمفـي    ، اتمسـفر، حـس بويـايي، سيسـتم بـي     DNA. كنند

نظير مغز انسان، اندازة زمين، غـدة هيپـوفيز، و    هاي بدن، شبكة عصبي بي انگيز سلول شگفت
 جمالتي ادامه در. كه در كتاب آورده شدههايي است  نمونهاي از  اتم پاره انگيز اسرار شگفت

  :شود  مي تحليل كتاب اين از
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 پـذير   او امكـان  يبرا يزندگ ،يقهچند دق يبرا يحت ،كه را چيزهايي و دنيا اين كه هركسي
 عظيم هاي  از كهكشان يكيكه در  ،ما ةسيار. شود  مي دهز تشگف گيرد،  مي نظر در اند،  كرده
 پايـان   بي خأل اين در همواره شده، آفريده زندگي براي اي ويژه صورت به پايان  بي خأل در
 زمين به را نور خأل همين در است، جهان ةستار يلياردهااز م يكيكه  يدخورش. چرخد  مي
 اختيار در و شده تركيب روش ترين  نقص  بي و زيباترين به شمار  بي جزئيات...  فرستد  مي

 ،جزئيـات  ايـن  از هريك...  انسان را برطرف كنند يزندگ يازهايتا ن اند  گرفته قرار انسان
يحيـي،  ( شـود   مـي  محسـوب  خلقت از آشكاري ةمعجزهنر خاص خود است،  يكه دارا
1388 :10  - 13.(  

راهبــرد  يدر راســتا »مــا ةاريســ«و  »يكســ هــر« يهــا  واژه كــاربرد فــوق جمــالت در
 راهبـرد  يراسـتا  در يا  رابطـه  نـد يافركـاربرد   زيـ ن آخـر  ةجملـ در دو . است يساز  يهمگان

 انيـ جمـالت ب  نيـ كـه در ا  ،يمنطقـ  و يعقالن ليدال مجموعه نيهمچن. است يساز  يعيطب
  . است يساز  يعقالن راهبرد يراستا در دارد، ادامه زين كتاب كل در و اند  شده

و موجـودات گونـاگون اسـت، در     ها  دهيپد نشيآفر بحث كه يهنگام كتاب، سراسر در
 ديـ تأك خداوند نقش بر وآورده شده  صراحت به جمله عامل مثابة جمالت خداوند به يتمام
   :است شده

را احاطـه   هـا  آن  كـه   دهيـ را آفر ييهـا   ييبايز ده،يآفر عدم از را ها  انسان ةهم متعال خداوند
  ؛)12 :1388 ،ييحي( اند  كرده

 ستندين ها آن  قادر به درك  ها  انسان كه نديآفر  يم را ييها  نظام كرانش  يب دانش با خداوند
  ؛)13: همان(

  ؛)16: همان( كند  يم خلق اش  اراده طبق را زيچ همه قدرتش با كه يخداوند
 دارد را كارهـا  نيـ ا انجـام  ييتوانـا  زنـده،  موجودات ةهم پروردگار خداوند، فقط

  ).25 :همان(

 يا  رابطـه  نـد يافراز  ،نشيآفر ةدربارهنگام صحبت  ،از جمالت ياريدر بس ،نيا بر عالوه
و  خلقـت اختصـاص   كـه  نيـ ا يعنـ ي ،است يساز  يعيطب راهبرد يراستا در كهاستفاده شده 

  :ديكن توجه ذيل ةنمونبه . تطبيعي اس يامر خداوندبه  نشيآفر
 انسـان،  بدن جهان،...  هستند خداوند معجزات از و كامل كمال يدارا زنده موجودات تمام
ـ  يها  يژگيو و ها  يشگفت يدارا اهايو در ها،  كوهستان ،ها گل د،يخورش اهان،يگ  يشـمار   يب

  ).116: همان(...  هستند خداوند هنر از سرشار يهمگ كه هستند
  :ميخوان  يم و شود  يم كوتاه يا  اشاره انسان بازگشت و معاد ةلئمس به زين كتاب نيهم يانتها در
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 آخـرت  در ميتـوان   يمـ  او خواسـت  بـه  و ميكن  يم يزندگ نيزم يرو او خواست و اراده به
 بـاز  او يسـو  بـه  ديـ ترد  يب شود متذكر ما به كه نيا يبرا و ميباش داشته ينامحدود يزندگ

 يو در مورد شـواهد  ،ميا  كرده تجربه و دهيد ايدن نيا در كه ييزهايچ مورد در و ميگرد  يم
 را ها  يشگفت نيا تمام يخاص اهداف با خداوند. ميشو  يبازخواست م م،يداشت اريكه در اخت

 تـر  شيب اتيببرد و در آخرت با جزئ نيرا از ب ها آن  تمام  تواند  يم او ديترد  يب ؛است دهيآفر
 تمام. آورد  يدر مقابل او سر خضوع فرود م زيهمه چ. خداوند بزرگ و متعال است. نديافريب

 حاضـر  او شـگاه يپ در يروز انـد،   كـرده  يزنـدگ  گذشـته  در اي ،كنند  يم يزندگ كه يكسان
  .بدانند قدر را او وجود شواهد ديبا همه ،يروز نيچن دنيفرارس از قبل...  شد خواهند

انسان ة دوبارانسان و بازآفريني  ةاوليآفرينش  ةدربارهنگام صحبت  ،در اين جمالت نيز
امـا  . نقش خداوند در اين امر تأكيـد شـده اسـت   در قيامت، خداوند عامل جمله است و بر 

كـار   آيد، فعل جمله به صـورت مجهـول بـه     ميان مي شدن به هنگامي كه بحث از بازخواست
كردن بار معنايي منفي دارد عامل اين بازخواست ذكـر   يي كه بازخواستجا آنرفته است؛ از 

نامحدودبودن «هاي   يدگاهدر اين جمالت د. عامل حذف شود برمنفي آن  تأثيرتا است نشده 
انسان بايد از پيش منتظر «كه  و اين ،»بازگشت انسان به سوي خدا«، »زندگي در دنياي ديگر

  .اند  بيان شده) هاي دين اسالم هستند  كه همگي از آموزه( »چنين روزي باشد
  
  نقابدار يجنگجوبررسي كتاب  3.5

شهادت ايشـان   ةصحن. است) ع(زندگي حضرت عباس  ةدرباراين كتاب شامل دو داستان 
  :بدين صورت توصيف شده است

 فـرو  مطلـق  يكيتـار  و سكوت در ايدن لحظه چند. شد دهيكش چشمش مقابل يكيتار ةپرد
خـودش را   .كـرد   يمـ  ياحساس سبك ،ينه حركت ،يينه صدا .يكيسكوت بود و تار ؛رفت

شرشر آب  يصدا گريبار د .شد دهيتاب او بر ينور ناگهان د،يد  يمعلق م نيآسمان و زم انيم
 هداشت بـه همـرا   ؛شد  يم تر  نور تمام تنش را احاطه كرد، هر لحظه سبك .ديبه گوشش رس

قطع شده بـود، امـا وزن    شيها  دست آمد ادشي داد، تكان را شيها دست .رفت  ينور باال م
 نـرم  يپرهـا  بـا  ديسف بال دو آورد، باال را شيها دست كرد،  يم حس اش  شانه يرا رو ها آن  

 كنـد،   يم سفر دور ينيسرزم به و است يا  حس كرد پرنده .ديدرخش  يم نور انيم در يمخمل
  ). 48 -  47: 1377 ،يآبرو( شد  ينم قطع يا  لحظه باريجو ةزمزم يصدا

همانـا   هـاي خـوب و مـؤمن     اين جمالت حاوي اين پيام هسـتند كـه مـرگ انسـان    
نـور در   ؛اين دنيا و رفتن به سوي نور و سرزميني بهتـر اسـت   شدن از شدن و رها سبك
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كردن نيز اشاره به رفتن سـوي خـدا    شدن و پرواز   پرنده. جا استعاره از خداوند است اين
توصيف اسـتعاري مـرگ و   . شود  دارد، زيرا معموالً جايگاه خداوند در آسمان تصور مي

) ع(از شهادت حضـرت عبـاس   گد جانصحنة همچنين كاربرد حسن تعبير در توصيف 
بودن ايـن صـحنه كاسـته      سازي است تا بدين وسيله از دلخراش  در راستاي راهبرد پنهان

 ،يعنـي رسـيدن بـه خـدا     ،بر نتيجه و عاقبت شـهادت  كردن اين نكته، ، با برجستهشود و
  .تأكيد شود

  
  ريپ راكون خداحافظكتاب  يبررس 4.5

. پرداخـت  ميبه موضوع مرگ ) ب و ج(در گروه سني كودكان بود كه  تنها كتابياين كتاب 
دنيـا   كمك يـك راكـون پيـر بـه     ابسختي و  كتاب درواقع داستان بچه خرگوشي است كه به

كـه ديگـر    ،راكون پيـر  در ادامه،. شوند  سپس آن دو با هم دوستان بسيار صميمي مي. آيد مي  
ي ديگـر بـراي خرگـوش كوچـك     زمان مرگش فرارسيده است، از مرگ و زندگي در دنيـا 

. كنـد  تعريف مـي و از آن دنيا برايش آيد  ميگويد و پس از مرگش نيز شبي به خواب او   مي
  :خوانيم  در متن اين كتاب مي

 و ديـ خند آرام ريـ پ راكـون  كجـا؟  به اما ؟يبرو ايدن نيا از: ديپرس ينگران و تعجب با تك
  ؛)13: 1388ژوبرت، ( ناشناخته يايدن كي گر،يد يايدن كي به: گفت

 نيـ ا چرا: گفت و كرد بغض تك .رفته است اياز دن ريراكون پ :گفت و كرد نگاه گوزن
 از هركس: گفت و داد تكان را سرش گوزن .جاست نيا هنوز كه راكون ؟يزن  يم را حرف

  ؛)16: همان( گذارد  يم جا اج نيبدنش را ا برود ايدن نيا
 ،ماندن است يجا برا نيبهتر يهست آن در كه ييايدن يكن  يم فكر هم االن: گفت راكون

. اسـت  تـر   قشنگ و تر  بزرگ يليخ ام  رفته آن به كه يا  ناشناخته يايدن .يكن  ياما باز اشتباه م
  ).25: همان( يباش من نگران ستين الزم پس

كه آن دنيـا بـر آدمـي ناشـناخته      ، و اينجا بر برتري جهان ديگر بر اين جهان در اين
جاماندن بـدن در ايـن دنيـا بـر معـاد روحـاني        بيانهمچنين با . است تأكيد شده است،
كاربرد وجه اخبـاري  . شود  تأكيد مي كه انسان فقط اين جسم دنيايي نيست، ، و اينانسان

موجودات و برتري آن دنيا در راستاي راهبرد همة با معناي قطعيت در مورد مرگ براي 
قبول مرگ و زندگي پـس از مـرگ بـراي كـودك عـادي و       گونه اين .سازي است  طبيعي

  .شود  طبيعي مي
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   قرآن يها  قصه ،خوب يها بچه يخوب برا يها صهقكتاب  يبررس 5.5
 يمهـد  ةنوشـت  خـوب  يهـا  بچـه  يخـوب بـرا   يها   قصه ةكتاب جلد پنجم از مجموع نيا

  . شود يم را شامل امبرانيپ يها قصه تر شيب و است يقرآن ةقص 18 شاملاست كه  يزديآذر
 را فرشـتگان  خـدا . نبـود  كس چياز خدا ه ريبود و غ خدا فقط آغاز در. نبود يكي بود يكي

 ...  آورد ديپد را جانوران و اهانيگ نيزم يرو بر خدا و...  ديآفر را نيزم و را جهان و ديآفر
 زنـده  را آدم و ديـ دم آن در خـود  روح از و ساخت خاك و آب از را آدم تن خداوند پس
  ). 9 :1379 ،يزديآذر... (  كرد

بر نقش  زين هاي قرآن  قصه: هاي خوب هاي خوب براي بچه صهق گوناگون يها  دربخش
 ،در بسياري از جمـالت . استشده  ديتأك يانسان، فرشتگان و كل هست نشيخداوند در آفر

كـه در   ،جملـه بيان عامـل  . عامل جمله ذكر شده است مثابة خداوند به ،همانند جمالت باال
است ذكرشده در جمله يند افرسازي قرار دارد، تأكيدي بر عامل و نقش او در   مقابل مجهول

  . بيان شده استسازي   و در راستاي راهبرد طبيعي
  
  تن يسو آنبررسي كتاب  6.5

سـاده و   يانيـ و مـرگ اشـاره دارد و بـا ب    ،بـرزخ  ات،يروح، ح اتبه موضوع زين كتاب نيا
 ،روح و بدن ةرابط ،روح يستيچ بدن، در روح دنيدم ،روح مشخصي چونمفاهيم  يميصم
را  آخـر  ةلحظو  ،خلع بدن ،يديتبع يها روح ،ارتباط با روح مردگان ،روح يبرا گريد يبدن

  :است آمده انسان نشيآفر ةدربار تن يسو آن در. كند تبيين مي
 كـرد،  آمـاده  را آدم گل نخست ند،يافريب را انسان نياول خواست  يم كه يهنگام زين خداوند

آن  قتيحق... ؟ ستيچ آدم كريپ در خدا دنيدم از منظور يراست به... ديدم آن در روح گاه  آن
ـ  كريروح خدا در پ دنيدم ياست كه ما از چگونگ  گـر يد يهـا   انسـان  زيـ انسـان و ن  نياول

 ةدربارو  ديو به آن جان بخش ديآدم و حوا خداوند در خاك و گل دم نشيدر آفر. ميخبر  يب
 گـرفتن  شـكل  و مـادر  رحم در يجسم تكامل از يمراحل شدن يپس از ط ،گريد يها  انسان

  ).31 -  30: 1390دانشمند، ( دمد  يم ها  آن در خود روح از خداوند ها،  اندام و ها  دستگاه

جايگاه عامـل  جا نيز تأكيد بر نقش خداوند در آفرينش انسان و بودن خداوند در  در اين
   همچنـين كـاربرد فعـل جمـع     .سازي است  و كاربرد وجه اخباري در راستاي راهبرد طبيعي

درك بسياري از توانايي ها   انسان ةهمسازي اين امر است كه   در راستاي همگاني» خبريم  بي«
  .كارهاي خداوند را ندارند



 ...اي از آثار ادبيات كودك ايران   هاي ايدئولوژيك در پاره  بررسي آموزه   36

  

رده شد و در بخش بعدي ايـن  ها به عنوان نمونه آو  هايي از متن كتاب  در اين بخش پاره
  . بندي و خالصه خواهد شد  موارد جمع

  
  گيري  نتيجه. 6

هـاي    شده در كتـاب   هاي مطرح  بيني  ها و جهان  توان ايدئولوژي  با توجه به مباحث پيشين مي
  :بندي كرد  گونه جمع مورد بررسي را اين

  بودن زندگي اين دنيا؛ موقتي وبودن زندگي در آن دنيا  ميبودن و دائ جاويداناعتقاد به ـ 
  در اين دنيا و نقش او در سرنوشت خويش؛ تأكيد بر اراده و اختيار و حق انتخاب انسانـ 
  تأكيد بر نقش خداوند در آفرينش انسان و كل هستي و همچنين در سرنوشت انسان؛ـ 
  بودن مسائلي چون مرگ و زندگي؛ تأكيد بر طبيعيـ 
هايي چون آفرينش و روح و مرگ   بليت ادراك مفاهيم و پديدهبيان اين امر كه انسان قاـ 

  را ندارد؛
بسا براي بسـياري   چهـ   آغاز يك زندگي ديگر ةنقطيك سفر و  مثابة توصيف مرگ بهـ 
  .و نه پاياني براي همه چيز ـ بهتر

شده براي بيان و آموزش مفاهيم ديني و معنوي گـاهي از    هاي بررسي  نويسندگان كتاب
سـازي و آوردن    عقالنـي بـا  گـاهي  . انـد   سازي و بيان روايي و داستاني بهره گرفتـه   روايت

براي بيان تفـاوت  . اند  اي از داليل عيني و قابل مشاهده به بيان اين مسائل پرداخته  مجموعه
هـاي بـدكار و پليـد از راهبـرد افتـراق و بـراي تأكيـد بـر           هاي نيكوكار و انسان  بين انسان

مسـائلي  . انـد   سازي كمك گرفتـه   از همگاني ها آن  ها و فطرت مشترك   ن انساناشتراكات بي
سـازي    بودن، با راهبرد مجهول و منفي يناخوشايندسبب به  ،چون عقوبت گناه و مجازات

سازي براي بيان مسـائل دردنـاك     اند و گاهي نيز از حسن تعبير و استعاره و پنهان  بيان شده
  .استفاده شده است

 :شـده عبـارت بودنـد از     هـاي بررسـي   طور خالصه راهبردهاي مورد استفاده در كتاب به
سـازي، حسـن     سـازي، همگـاني    سازي، افتراق، مجهول  سازي، عقالني سازي، طبيعي  روايت

اين راهبردها در متون از طريق سـاختارهاي دسـتوري چـون     .سازي  پنهانو تعبير، استعاره، 
، انتخاب واژگان و صفات و ضـماير،  )ا عدم بيان عامل جملهبيان ي(وجهيت جمله و تعدي 

  . اند  و فعل جمله محقق شده ،يندافرانتخاب نوع 
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هـاي    كوچكي از كتـاب  ةنمونشده در اين نوشتار تنها   بررسي هاي كتابكه  گفتني است
و تر  بيش ةنمونتر بررسي حجم   تر و عميق  گيري محكم  كودك و نوجوان است و براي نتيجه

  . شود  پيشنهاد مي ،هبيذمعالوه بر ژانر  ،ديگر گوناگونتحليل ژانرهاي 
  

 ها  نوشت پي. 7
 

ـ  ؛ووگـ  ها در متن و گفـت  و نگرش ،ها، نظرات وجه به قضاوت) modality(يت وجه .1  بـه  يـژه و هب
 در وحيـديان كاميـار   .كند پايبنـد اسـت   اشاره دارد كه گوينده يا نويسنده به ادعايي كه مي ميزاني
داند؛ تعريفـي كـه او از وجـه     جمله ميبلكه وجه را يك ويژگيِ نه فقط فعل  فارسي زبان دستور

بـودن يـا    نده از جملـه، يعنـي مسـلم و نامسـلم    تلقي گوينده يا نويسـ «ست از ا ارائه داده عبارت
در فارسي امروز سه وجه اصـلي اخبـاري،   ). 54: 1382(» بودن يا نبودن فعل را وجه گويند امري

يـا سـخنش را قطعـي     ،اگر گوينده به وقوع فعل يقين داشـته باشـد  . و امري وجود دارد ،التزامي
در فعـل در صـورتي   . طرف باشد، آن فعل از وجه اخباري اسـت  يا به تعبيري بي ، ومطرح سازد

يا ميـل   ،رود كه وقوع آن به صورت الزام، ترديد، آرزو، توصيه، شرط، دعا كار مي وجه التزامي به
 ،»شـايد « ،»بايـد « سـازِ  ياز عوامـل التزامـ   يكـ يباشد با  يكه در وجه التزام اي ملهج. مطرح شود

 انيديـ وح( همـراه اسـت    »توانسـتن «و  »خواستن«از افعال چون  يو برخ ،»مبادا« ،»اگر« ،»كاش«
  ).55: 1382 ار،يكام

ـ   ياگذرا  يا) transitivity( يتعد .2 را  ييهـا  كننـدگان و نقـش   شـركت  ينناگذربودن فعل، روابـط ب
 .كنند يم يفاشده ا گزارش يندهايها در فرا كه آن كند يم يفتوص
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   .پيام آزادي: تهران ،جوي نقابدار جنگ ).1377( رضا  آبروي، غالم
هـاي   كتـاب  :، تهـران 5 ج ،هـاي قـرآن    هاي خوب، قصه  هاي خوب براي بچه  قصه). 1379( آذريزدي، مهدي

  .ت اميركبيرانتشارا ةمؤسسشكوفه، وابسته به 
 .اميركبير: ، تهرانآموزش مفاهيم ديني؛ همگام با روانشناسي رشد ).1385(باهنر، ناصر 

  .ون پرورش فكري كودكان و نوجوانانكان: ، تهرانبنيادهاي ادبيات كودك. )1384( پوالدي، كمال
  .ون پرورش فكري كودكان و نوجوانانكان: ، تهرانآن سوي تن). 1390(دانشمند، مرتضي 

  .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: ، تهرانزير گنبد كبود .)1386( افزا، سعيد  روح
 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: ، تهرانون پيركخداحافظ را .)1388( ژوبرت، كلر

  .سمت: ، تهران)1( يفارسدستور زبان  .)1382(عمراني  رضا  و غالم، تقي وحيديان كاميار



 ...اي از آثار ادبيات كودك ايران   هاي ايدئولوژيك در پاره  بررسي آموزه   38

  

 

كـانون  : عليرضـا عيـاري، تهـران    ة، ترجمـ اسرار آفرينش، راهي به سوي خداشناسـي  .)1388(رون يحيي، ها
  .پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  
Halliday, M. A. K and C. Matthiessen (2004). An Introduction to functional grammar, Uk: 

Amazon.  
Hunt, P. (1990). Children’s Literature: the Development of Criticism, London and New York: 

Routledge. 
Knoweles, M. and K. Malmkjar (1996). Language and Control in Children's Literature, 

London: Routledge. 
Stephens, J. (1992). Ideology and Children's Literature, London: Longman. 
Thompson, J. B. (1990). Ideology and Modern Culture: Critical and Social Theory in the Era of 

Mass Communication, Cambridge: Polity. 
 


