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 رشد اخالقى کودك و ادبیات داستانى
  *بررسى آثار داستانى جمشید خانیان از منظر رشد اخالقىهمراه  به

  ***و دیگران **رضایی حسین شیخ

  چکیده
: انـد  شـکل گرفتـه   تاالؤسـ این حول  اخالق عمدتاً رةرباشناختى د هاى روان نظریه

و گیرنـد   مـی کارى قواى اخالقى کودك شـکل    و  در چه سنى و با چه ساز ،چگونه
 يآرابخش اول این نوشته به مرور مختصـر  . شوند هاى اخالقى او تثبیت می توانایى

ه هدف اصـلی  جاک از آن. پردازد یاخالق م رةشناسى دربا اى از مکاتب مهم روان پاره
هـاي   پیوند اخالق و ادبیات داستانی است، خـواهیم کوشـید تـا از دل نظریـه     بحث
. شده سؤاالتی را براي سنجش و ارزیابی اخالقی آثار داستانی استخراج کنـیم  مطرح

توان از  هدف از تهیۀ چنین فهرستی از سؤاالت آن است که اوالً نشان دهد چگونه می
دسـت آورد و   أمل اخالقی کودکان و نوجوانان بهبراي تدل آثار داستانی موضوعاتی 

هـا سـود    از آن) P4C(ها و جلسات فلسفه بـراي کـودك    عنوان نمونه در نشست به
توان تشخیص داد که آثار داستانی  جست، و ثانیاً با در دست داشتن چنین فهرستی می

ها را مغفـول   نبهاند و کدام ج هاي اخالقی پرداخته مورد پژوهش عمدتاً به کدام جنبه
                                                                                                     

ـندگان  و یافتـه  جـام ان کـودك  کتـاب  شـوراي  پـژوهش  گـروه  در کـه  اسـت  اي مطالعـه  حاصل مقاله این *  نویس
  .دارند می اعالم دادند، یاري تحقیق این انجام در را ما که دوستانی و شورا از را خود تشکر مراتب وسیله بدین
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  رودهن واحد اسالمی، آزاد دانشگاه زنان، مطالعات ارشد کارشناسی ،رامندي المعی لیال ***

  فکري مالکیت حقوق ارشد کارشناسی دانشجوي حقوق، کارشناس توسلی ساناز
 ارشـد  کارشـناس  دارنـگ  فاطمـه  ،نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون فرهنگی مربی ،روح نشاط آذر

  بیمه ةپژوهشکد کارشناس ی،ئطباطبا عالمه دانشگاه رسیفا ادبیات و زبان
   8 ۀمنطق تهران، استان پرورش و آموزش دبیر ،نژاد اسکندري فرشته
  تهران 6 منطقه ۀمدرس مشاور تربیتی، شناسی روان ارشد کارشناس ،نظري شهال
  کودك کتاب شوراي عضو ،شیرازي زهرا
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به سراغ آثار داستانى جمشید خانیان خواهیم رفت و  مقاله در بخش دوم. اند گذاشته
هـا و   لفـه ؤم ،شده در بخـش نخسـت    نظرى فراهم چهارچوبکوشیم با توجه به  یم

  .به اخالق را در میان شش اثر داستانى او بازشناسى و تحلیل کنیم  عناصر مربوط
شناختی اخـالق، فلسـفه    هاي روان د اخالقی کودك، نظریهاخالق، رش :ها کلیدواژه

  .براي کودك، آثار داستانی جمشید خانیان
  

  مقدمه
هـاي   حوزهترین  و زنده ،برانگیزترین ترین، مناقشه از مهمو چگونگی زیست اخالقی اخالق 
در رفتارهـاى فـردى،   اخـالق  قابـل انکـار    دلیل اهمیت و نقش غیر به و معاصر استبحث 
هاى گوناگونى بـه پـژوهش    ها و تخصص رشته ،المللى ات اجتماعى و حتى روابط بینمناسب
بسیار متفاوت از دیدگاهى سـنتى   شود، مید راچه امروزه از اخالق م آن. اند آن مشغول رةدربا

خشک   يها و اوامر دستورالعمل ۀاست که مطابق با آن نقش و کارکرد اخالق محدود به ارائ
علم اخـالق دیگـر از نقـش مرشـد و راهنمـا       انچنین عالم هم. بود راقابل چون و چ و غیر

  .دندان میهاى اخالقى ن توصیه ارائۀ اًخود را صرف ۀخارج شده و وظیف
مباحث فلسفی . پردازد هاي پژوهشی است که به اخالق می ترین حوزه از مهمفلسفه 

االت ؤسـ ، از شـوند  گیـري مـی   هاي گونـاگونی پـی   ها و الیه با موضوع اخالق در سطح
هاي اخالق  انواع نظریهی تا هاى اخالق ماهیت و چیستى احکام و ویژگى رةمتافیزیکى دربا

 ها هحرفهاي تازه یا  فنّاوريکارگیري  اي که به داختن به سؤاالت اخالقیهنجاري و نیز پر
 ،گنسلر ←اخالق  براي آشنایی کلی با مباحث فلسفۀ( کنند ایجاد میمختلف  لو مشاغ
  .)1383 ،مک ناتن ؛1385

 شناسـى،  روان. پـردازد  اخـالق مـی   ةاى نیست کـه بـه بحـث دربـار     اما فلسفه تنها رشته
شناسى و علوم تجربى نیـز هرکـدام    شناختى و حتى عصب شناسى، علوم شناسى، مردم جامعه

د از منظـر خـود بـه ایضـاح مباحـث      نکوش د و مینپرداز ل آن میئاز وجهى به اخالق و مسا
ـ اى دار رشـته  از بنیاد ماهیتى میـان که  ،اخالقى ـ بپرداز ،دن مـا در ایـن نوشـته خـود را بـه      . دن

تـرین مکاتـب و    مهم شناسى دوران کودکى و نوجوانى و برخى از شناسى، آن هم روان روان
 رةشـناختى دربـا   هـاى روان  نظریـه . کنیم شده در این علم محدود مى  طرحاخالقی هاى  نظریه

در چـه سـنى و بـا چـه      ،چگونـه : انـد  اساسى شکل گرفته تاالؤساین حول  اخالق عمدتاً
. شـوند  هـاى اخالقـى او تثبیـت مـی     کارى قواى اخالقى کودك شکل گرفته و توانایى   و  ساز
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دار  عهـده  قـرار دارد و  اخـالق توصـیفى   ةدر حوز عمدتاً ان دربارة اخالقشناس روانمباحث 
چه عوامل و طى چـه سـنینى    تأثیرکه قواى اخالقى کودك تحت  بررسى این موضوع است

در هرکدام از باید هاى اخالقى کودك  یبراى تثبیت و پرورش توانای گیرند و احیاناً یشکل م
 .مراحل رشد او چه اقداماتى انجام داد

شناسـى رشـد    اى از مکاتـب مهـم روان   پاره آرايبخش اول این نوشته به مرور مختصر 
ن پیوندزدن اخالق با ادبیات کودك و نوجوا، اصلىجاکه هدف  ناز آ. پردازد یاخالق م رةدربا

ـ  شـناختى پرهیـز کـرده و صـرفاً     هـاى روان  نظریـه ذکر جزئیـات  ما از  ،است کوشـیم آن   یم
م خـواهی  .دارنـد را ادبیـات داسـتانى    ةبرجسته کنیم که قابلیت کاربرد در حوزرا هایى  بخش

و ارزیـابی اخالقـی آثـار    شده سـؤاالتی را بـراي سـنجش     هاي مطرح کوشید تا از دل نظریه
هدف از تهیۀ چنین فهرستی از سؤاالت آن است که اوالً نشان دهـد  . داستانی استخراج کنیم

أمـل اخالقـی کودکـان و نوجوانـان     توان از دل آثار داستانی موضـوعاتی بـراي ت   چگونه می
هـا   از آن) P4C(ها و جلسات فلسفه براي کـودك   عنوان نمونه در نشست دست آورد و به به

توان تشخیص داد که آثار داسـتانی   سود جست، و ثانیاً با در دست داشتن چنین فهرستی می
هـا را مغفـول    انـد و کـدام جنبـه    هـاي اخالقـی پرداختـه    مورد پژوهش عمدتاً به کدام جنبه

کوشیم با  یبه سراغ آثار داستانى جمشید خانیان خواهیم رفت و م ،در بخش دوم. اند گذاشته
به اخـالق    ها و عناصر مربوط لفهؤم ،شده در بخش نخست نظرى فراهم چوبچهارتوجه به 

نشـان خواهـد داد کـه    پژوهش این . را در میان شش اثر داستانى او بازشناسى و تحلیل کنیم
ها در  لفهؤیک از م ر رشد اخالقى پرداخته و جاى کدامثر دؤهاى م لفهؤخانیان تا چه حد به م

دیگـر  یافتـه و آثـار   گسـترش  توانـد   می پژوهشیت که چنین طبیعى اس. آثار او خالى است
ـ  و هاى تاریخى متفاوت به دوران  ، آثار مربوطنویسندگان هـاى   بـه فرهنـگ    طوحتى آثار مرب

 تطبیقىاتی مطالعتوان دست به  با داشتن چنین اطالعاتی است که می. را پوشش دهدمختلف 
  .دوردست آ هدبیات کودك بانعکاس اخالق در ا رةنکات قابل توجهى دربازد و 
  

ـ  شناختی  روانى چهارچوب ـ  ثر در شـکل ؤبراى بررسى عوامـل م شخصـیت  رى گی
  کودك و به کارگیري آن در حوزة ادبیات داستانی اخالقى

 رةشناختى موجـود دربـا   هاى روان ترین نظریه هدف این بخش نگاهى گذرا به برخى از مهم
هـا و بـا    گاه با توجه به این نظریـه  آن. ستاگیرى و رشد قواى اخالقى  شکل ةاخالق و نحو

ادبیـات داسـتانى اسـت،     ةکه هدف اصلى ما بررسى بازتاب اخالق در حوز نظرگرفتن آندر
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ى نظـرى بـراى ارزیـابى    چهـارچوب شـناختى بـه    هـاى روان  تالش خواهیم کرد از دل نظریه
  .اخالقى آثار داستانى کودك و نوجوان دست یابیم

 
  رشد شخصیت اخالقیعوامل بیرونی و ) الف

چنـین مطالعـات    رشد و تثبیت قواى اخالقى در کودکان و هم ةما از نحو ةمشاهدات روزمر
 دهـی شخصـیت اخالقـی کـودك     شـکل منبع ند که اولین ا شتركشناسان در این نکته م روان

 ابزارهـاى  و عواملى از قبیل امر و نهـى، دسـتورات والـدین    ؛عوامل بیرونى و خارجى است
که بتوانـد   کودك پیش از آن ،عبارتى به. تنبیه و پاداش ،ار در کودکان مانند مجازاترفت کنترل

ی اخالقـ هـاي   موقعیـت هاى اخالقى شده و به تجزیه و تحلیـل   مستقل وارد استداللطور  به
بـه درسـتى و   هاي دریافتی از این منابع  بر پاسخ است و بناعوامل بیرونى  تأثیرد، تحت بپرداز

ـ  کـودك ها و تهدیدهایى که  مجازات ،عنوان نمونه به ؛برد یپى مخود نادرستى اعمال  ر اثـر  ب
دهـی   شکلاولین منابع از  ،کند یدریافت م) والدین مثالً(خود پیرامونی گویى از عوامل  دروغ

  .آیند حساب می بهاخالق در او 
 شناسـان  ی کـودك، روان اخالقشخصیت  دهی با توجه به اهمیت عوامل بیرونى در شکل

گرچه امـر  ا ،عنوان نمونه به اند؛ ذکر کردهاین عوامل کارگیري  چگونگی به ايرا بر ییها كمال
یارى از سـ ب ةاخـالق اسـت، امـا بـه عقیـد      دهـی  تـرین منـابع شـکل    یو نهى یکى از اساسـ 

بـراى   یهرگونه دلیل دصورت دستورى بوده و فاق به چه امر و نهى صرفاً نظران چنان صاحب
الق خـ ا ةگاه کودك چنین تلقى خواهد کرد که در حـوز  باشد، آن خودسازى محتواى  موجه

نظـر  در این حوزه قضاوت هیچ معیار و دلیلى براى درستى کارها وجود ندارد و یگانه منبع 
انجـام فـرامین و دسـتورات منـابع     در کار اخالقـى   عبارتی، به. است بیرونینیروهاى مقتدر 
کـس منکـر    چیگرچـه هـ  نتیجـه،  در. صه خواهد شد، خالها دالیل آنمالحظۀ اقتدار، فارغ از 

جا کـه ممکـن اسـت     دهى اخالق نیست، اما این عوامل تا آن اهمیت عوامل بیرونى در شکل
عنوان تنها منبع درسـتى   اقتدار والدین بهتوسل به و از شوند و دالیل موجه  ها باید با استدالل

  .، پرهیز شوددستورات اخالقى
 يگرچه در موارد. تفاده از تنبیه در رشد قواى اخالقى استاس بارابطه دیگر در  ۀنکت

منابع رشد قواى اخالقى محسوب شود،  زخاص ممکن است انواع مناسبى از تنبیه بتواند ا
ابـزار   ،خصوص تنبیه بـدنى  به ،تنبیه که اصوالًدارد نکته اهمیت فراوانى این اما توجه به 

د امکـان  تا حـ که است آن ن اشناس انرو ۀنیست و توصی اخالق دهی مناسبى براى شکل
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ماننـد   ،گـزین  جـاي هـاى   از راه کـودك  اخالقـى  دادن زشـتى کارهـاى غیـر    نشانبراى 
 استفاده شود هاازیایى که دوست دارد یا گرفتن برخى از امتزهاز برخى چیاو کردن  محروم

 ).463 - 461 :1388 ،برك(
ها  آن بر اساسداستانى منتقل کنیم و  ادبیات ةحوز بهگفته را  واهیم نکات پیشخاکنون اگر ب

 :ها را مطرح کرد ها و سؤال این مالكتوان  می برسیم،هایى براى بررسى آثار ادبى  به مالك
دهى اخـالق   شکل ۀاى از عوامل بیرونى و اولی نشانه ،یا در اثر ادبى مورد بررسىآ .1

ار، مجازات، تنبیه وجود دارد؟ عواملى مانند امر و نهى، دستور والدین، کنترل رفت
 ؟...و و پاداش 

عنـوان منبعـى بـراى     امر و نهى به از ال باال مثبت است وؤصورتى که پاسخ به سدر 1.1
 ةکننـد  ههمراه با دالیل موج اوامر و نواهیه شده، آیا دهاى اخالقى استفا تثبیت ارزش

بـودن   موجـه ه و تنها دلیـل  ددر حد فرمان باقى مان که صرفاً یا آناند  خود عرضه شده
 فرمان است؟ ةاقتدار صادرکنند ها آن

است؟ آیـا از   یهاى اخالق ارزش تثبیت تنبیه یگانه منبع ،آیا در اثر ادبى مورد بررسى 2.1
  استفاده شده است؟... و حذف امتیازات  ،مانند محرومیت گزین جايهاى  راه

  
 کاوانه و رشد شخصیت اخالقى دیدگاه روان) ب

انحصارى از عوامل بیرونى و متکى بر اقتدار منابع  ةبارى که استفاد زیان براى پرهیز از اثرات
شناسـان پیـرو مکتـب     دهى شخصیت اخالقـى کـودك دارد، برخـى روان    خارجى در شکل

دیگرى را بـراى رشـد قـواى اخالقـى پیشـنهاد       گزین جايکارهاى  ها و راه لفهؤکاوى م روان
یـا هـر منبـع    (سال  جا فرد بزرگ در این. است »القایى ۀمولف« ارد،ترین این مو از مهم. اند کرده

اخالقى کودك بر خـود   کند با متذکرشدن تأثیر بدرفتارى و کار غیر تالش مى) اقتدار دیگرى
در  ،عبـارتى  بـه  ؛واقع وجدان اخالقى کودك را شـکل دهـد  اخالقى و در سح ،او و دیگران

صـدور فرمـان فاصـله گرفتـه و بـه      کـم از   جا تالش منابع خارجى اقتدار آن است تا کم این
ار کست اخالقى خود را ببیند و با القاکردن این که رد تا آثار کار نادندهبکودك این اجازه را 

  .در او وجدان اخالقى را شکل دهند ،او داراى چه تأثیرات بدى است
از نظر فروید احساس . استفاده از احساس گناه است ،کاوانه لفه دیدگاه روانؤدومین م

از  دلیـل  همـین  بـه  ؛مهمى براى انجـام اعمـال اخالقـى اسـت     ةندانعامل و برانگیز ،ناهگ
 اه در کودك پس از ارتکاب اعمال غیرنایجاد احساس گ ،اخالق ةهاى تقویت قو تکنیک
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توان به کودك آموخـت کـه پـس از ارتکـاب عملـى       یم ،عنوان نمونه به. اخالقى است
پشیمانى خود را بروز داده و  »!مسفأتم«یا » !کردم اشتباه«نادرست با اداى جمالتى مانند 

 ).460 - 458 :1388 ،برك( اظهار کند
کاوانه را به ادبیات داستانى منتقل کنیم و به  هاى دیدگاه روان لفهؤاکنون اگر بخواهیم م

 :کرداالت زیر را طرح ؤها و س توان مالك مى ،هایى براى ارزیابى آثار داستانى برسیم مالك
کاوانـه در رشـد    هـایى کـه طبـق دیـدگاه روان     لفـه ؤاز م ،در اثر ادبى مورد بررسى آیا .2

 ؟استفاده شده است ،ثرندؤاخالقى م
ـ  ۀلفؤکارگیرى م هآیا نشانى از بویژه  به 1.2  ۀلفـ ؤطبـق م (خـورد؟   یالقایى به چشم م

اخالقى کـودك بـر خـود یـا      سال با متذکرشدن تأثیر عمل غیر فرد بزرگ ،القایى
ـ   به او کمک میدیگران   شا یکند متوجه احساس اخالقى شود و وجـدان اخالق

 .)شکل گیرد
در ایـن  (احساس گناه در تقویت قواى اخالقـى اسـتفاده شـده اسـت؟      ۀلفؤآیا از م 2.2

پشـیمان بـوده و    ،شود پس از ارتکـاب اعمـال نادرسـت    لفه به کودك یاد داده میؤم
  .)کندپشیمانى خود را ابراز 

  
 یرى اجتماعى و رشد شخصیت اخالقىدیدگاه یادگ) ج
خاصـى از   ةطبق دیدگاه یادگیرى اجتمـاعى، یـادگیرى اصـول اخالقـى منحصـر بـه دور       بر

عمـر قابـل   ول مراحل رشد نیست، بلکه رفتارهاى اخالقى مانند هر رفتار دیگرى در تمام ط
نند هر رفتـار  بودن رفتارهاى اخالقى ما کید این مکتب بر اکتسابىأت ،عبارتى به ؛یادگیرى است

 :ثرنـد ؤدیگرى است و در این میان دو مؤلفه بیش از همه در یادگیرى رفتارهـاى اخالقـى م  
 .دهى و تقویت رفتار اخالقى سرمشق
بسـیارى از  ) لاسـ  و حتى بزرگ(دهى آن است که کودك  سرمشق ۀدر مولف اساسى ۀنکت
از نظـر ایـن    ،عبـارتى  به. گیرد یهاى موجود فرا م هاى اخالقى خود را از روى سرمشق کنش

. کـافى نیسـت   یهاى القایى براى رشد اخالق کارگیرى مؤلفه هسازى و ب مکتب صرف شرطى
ها تقلید کرده و  از آن کودك عمالً تاوجود دارد نیز ها و الگوهاى عملى  بلکه نیاز به سرمشق

از نظـر   .یـرد ها فرا گ از آنرا ... ورزى و  گویى، عدالت د راستنرفتارهاى اخالقى مناسب مان
کننـد   یاخالق عمـل مـ   ةعنوان الگو و سرمشق در حوز کسانى که به، داران این دیدگاه طرف
ویژه را داشته باشند تـا قـدرت    هاي چون هر الگوي رفتاري دیگري، برخی خصلت همباید 
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صـمیمیت و پـذیرابودن،   : انـد از  هـا عبـارت   برخـی از ایـن خصـلت   . ثیر آنان افزایش یابدأت
  .کیدها و رفتارهاأتر هماهنگی میان ت قدرت و از همه مهمشایستگی و 

کـارى اسـت بـراى تثبیـت رفتارهـاى        و  واقـع سـاز  دوم، تقویت رفتار اخالقى، در ۀمولف
، ورزدبار کودك به انجام رفتارى اخالقى مبـادرت  هر ،طبق این مؤلفه. اخالقى فراگرفته شده

محیط تقویت شده و کـودك بـه انجـام     تحسین و پاداش اطرافیان و از طریقباید این رفتار 
 ←براي نکاتی عمومی دربارة رویکرد یادگیري اجتماعی به اخـالق  ( مجدد آن ترغیب شود

 ).Stephens, 2008 ؛463 -  460 :1388 ،برك
ادبیـات   ةشده در دیدگاه یـادگیرى اجتمـاعى را بـه حـوز     هاى بحث توان مؤلفه یاکنون م

 :ها رسید مالك االت وؤساین کودك تعمیم داد و به 
هایى که طبـق دیـدگاه یـادگیرى اجتمـاعى در رشـد       از مؤلفه ،در اثر مورد بررسى آیا .3

 استفاده شده است؟، اند قواى اخالقى مهم
رفتـار اخالقـى    ها و افـرادى کـه عمـالً    نمونه ۀارائ(دهى  سرمشق ۀآیا از مولف ویژه به 1.3

 ده شده است؟ااستف) گیرند یمناسب را پیش م
صمیمیت، هماهنگى میان رفتـار و گفتـار و   (دهنده  آیا مشخصات عمومى سرمشق 1.1.3

 لحاظ شده است؟...) 
با  اجتماعی،هاى  از چه گروه ،چه افراد یا کاراکترهاى داستانىدر اثر مورد بررسی  2.1.3

 عهده دارند؟ دهنده را به نقش سرمشقدر چه سنینی و فردي هاى  چه خصلت
تحسین و ترغیب و تشویق پـس از انجـام عمـل    (یت رفتار اخالقى تقو ۀلفؤآیا از م 2.3

 در اثر مورد بررسى استفاده شده است؟) درست
بـراى تقویـت و تثبیـت     اي تقـویتى  کارهـاي   و  از چـه سـاز   ،در اثر مورد بررسـى  1.2.3

  ؟...)و  ،پاداش، تحسین لفظى(ده شده است ادرست اخالقى استف يرفتارها
  

 رهنگى و رشد شخصیت اخالقفـ  یدیدگاه اجتماع) د
هـا،   ارزش  ــ  اى کـه فرهنـگ   فرهنگى بـر نحـوه  ـ  اجتماعى ۀگذاران نظری ویگوتسکى از بنیان

ـ  ،یابد یبه نسل بعدى انتقال م ـ هاى اجتماعى عقاید، آداب و رسوم و مهارت . کنـد  یتمرکز م
اى عضـ ابخـش بـا    یـارى  گوهاىو خصوص گفت به ـ ویگوتسکى، تعامل اجتماعى ةبه عقید

. است، ضرورى ندکردن را فراگیرهاى تفکر و رفتار که کودکان شیوه براى این ـ تر جامعه آگاه
اهمیـت جامعـه و فرهنـگ در تولیـد و انتقـال      شـود   کیـد مـی  أچه در این دیدگاه بر آن ت آن



 ... رشد اخالقى کودك و ادبیات داستانى   44

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

رشـد شـناختى و اخالقـى     ،طبق این دیدگاه. هاى اخالقى است خصوص ارزش ها، به ارزش
هـا و   ارزش ،جامعـه و فرهنـگ  . گیـرد  یصـورت مـ   عو وساطت اجتمـا  گرى میانجی افرد ب

گاه  د و آننده یهاى بعدى انتقال م به نسل هکارهاى ویژ  و  ساز از طریقهنجارهاى خاصى را 
  .دنگذار یافراد جامعه م ةاخالقى بر عهد یاز این طریق تکالیف

و اخالقـى کـودك    براى تقویت رشد شناختى آل ائدهاى  از نگاه ویگوتسکى یکى از راه
 اسـت  مـواردى  ها بازي این از منظور .هاى وانمودى است ياستفاده از باز ،در اوایل کودکى

صـاحب   واقعـاً  گویى که کند می عمل چنان و رود می فرو خاصى نقش در کودك آن در که
 بـه عروسـکش   شـیردادن  حـال  در کنـد  می وانمود که کودکى مثال، عنوان به است؛ نقش آن

 و اسـت  مـادر  او گـویى  کـه  کند می وانمود زیرا چنین است؛ وانمودي بازى مشغول است،
ى خیالى های که کودك در موقعیتوانمودي است هاى  يبازاین  از طریق .فرزندش عروسک
قواعد، هنجارها و اصـول اجتمـاعى    هاي مختلف، فرورفتن در نقش از طریقگیرد و  قرار می

  .کند ها عمل می آموزد و به آن را مى
مستقیم و شخصى کودك  ۀمقابل توان از یم ،بازى وانمودىدر کنار اهمیت سوى دیگر زا

اى اخالقـى طـرح شـده یـا فـردى       لهئهـا مسـ   هایى اجتماعى که در آن ها و نمونه با موقعیت
عنـوان یکـى    تنبیه گردیده نیز بـه / اخالقى خود مستوجب پاداش ضد/ خاطر رفتار اخالقى به

  . نام برد کودكگیرى شخصیت اخالقى  شکل ثر درؤهاى م دیگر از راه
 کردن تکالیف اجتماعى و اخالقى بر مشخص جامعه و فرهنگ عالوه که نکتۀ آخر آن

که فرد هایی  حیطه. دنکن یهاى فردى معلوم م يعنوان آزاد هایى را نیز به حوزه ، معموالًفرد
ـ بنـا بـه   فردى خود زندگى کنـد و   و سلیقۀ مجاز است به انتخاب خـود سـبک    قعالی

 ةکردن حوزمجزا. شداکه مرتکب خالفى اخالقى شده ب بدون آن ،اش را معلوم کند زندگى
نتقال و ا اى در کارى است بسیار مهم که نقش ویژه، خصوصى ةتکالیف اخالقى از حوز

هر جامعه بسته  .دارد شناختن فردیت افراد جامعه رسمیت و به هاى اخالقى تثبیت ارزش
 کنـد  یمبادرت مـ تفکیک این دو حوزه به  ،اى ویژه هايکار و ساز با ،به مشخصات خود

 ،بـرك  ←فرهنگی و ربط آن به اخـالق   ـ براي نکاتی عمومی دربارة رویکرد اجتماعی(
 ← براي مباحثی در باب بازي و بازي وانمودي و 1369 ،ویگوتسکی؛ 42 - 40، 1388

Smith, 2000 Edmiston, 2008;.(  
ادبیات داسـتانى منتقـل    ۀفرهنگى را به عرص ـ اى دیدگاه اجتماعىه مؤلفه نتوا اکنون مى

 :ها رسید الؤها و س مالكاین کرد و به 
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فرهنگـى در رشـد    ــ  هایى که طبق دیـدگاه اجتمـاعى   از مؤلفه ،آیا در اثر مورد بررسى .4
 ثرند، استفاده شده است؟ؤشخصیت اخالقى م

) وقعیت فرهنگـى و اجتمـاعى افـراد   م(در اثر مورد بررسى چگونه فرهنگ و جامعه  1.4
 کـارى آن   و  د و با چه سازنکن یهاى بعد منتقل م ها و احکام اخالقى را به نسل ارزش
هـاى درون   در اثـر مـورد بررسـى چـه تعامـل     ، عبارتى به کنند؟ یرا تثبیت مها  ارزش
 ؟کنند یهاى رفتارى کمک م به انتقال و تثبیت شیوه اي یفرهنگ

اى بـراى افـراد معـین     یسى، جامعه و فرهنگ چـه تکـالیف اخالقـ   در اثر مورد برر 2.4
 )ثر چیست؟جو اخالقى ا( ؟دشون یهاى اخالقى توصیه م کنند و چه نوع تعامل یم
ده شده تـا  اهاى وانمودى استف يهاى فرضى و باز از موقعیت ،یا در اثر مورد بررسىآ 3.4

خـوب و بـد رفتارهـاى     ةرکودك در موقعیتى اخالقى قرار گیرد و دربـا   آن از طریق
 فتارها نظر دهد؟رخود و دیگران یا پاداش و تنبیه مناسب براى 

اى  لهئها مسـ  اى که در آن یمستقیمى با موارد اجتماع ۀمواجه ،آیا در اثر مورد بررسى 4.4
 ؟وجـود دارد  ،شـود  یخاطر خالفى اخالقى مجازات م اخالقى طرح شده یا فردى به

د افـر امسـتقیمى بـا زنـدان، پلـیس،      ۀداستان در مواجهـ آیا کودك یا شخصیت  مثالً
 گیرد؟ یقرار م... و  ،کار خالف

هـاى شخصـى    انتخـاب  ةبر اخالق، حقوق فردى و حـوز  عالوه ،یا اثر مورد بررسىآ 5.4
 ،هـایى  چـه حـوزه   ررسـی در اثر مورد ب ،عبارتى ناسد؟ بهش میرسمیت  افراد را هم به

  ماند؟ یامر و نهى اخالقى خارج م ةیرهاى شخصى است و از دا تصمیم ۀمنطق
  

 شناختى و رشد شخصیت اخالقى  هاى بوم دیدگاه سیستم) ه
تأکید ویژه در این دیدگاه بر مفهوم سیستم و اهمیت  آید، برمینام این دیدگاه از گونه که   همان

، شـامل  روابـط اي از  فرد را درون سیسـتم پیچیـده   ،شناختى هاى بوم سیستم ۀنظری. آن است
ها با هم تداخل داشته و بر هم تأثیر متقابل  این سیستم. گیرد نظر میمختلف، درسطح چندین 

فـرد   ۀمحیط نزدیـک و بالفاصـل  (ریزسیستم : ند ازا مختلف عبارت هاي این سطح .گذارند می
سیستم  ، برون...)و  ،اقوام ،درسهمانند مها،  حاصل تعامل ریزسیستم(سیستم  میان ،)مانند والدین

تـرین   یشامل بیرون(سیستم  و کالن) ى فردعهاى اجتما هاى رسمى و موقعیت مل سازمانشا(
هاى  سیستماز هرکدام ). ها و قوانین فرد مانند فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش ةدربرگیرند ۀالی

را خود هاى اخالقى  کارهایى خاص ارزش  و  از طریقى ویژه و با ساز ها موجود در این سطح
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 میـان  کنند و شخصیت اخالقى فرد حاصـل تعامـل و حتـى تضـاد     یمنتقل مبه افراد جامعه 
  .)45 -  42 :1388 ،برك( ستها هاى مختلفى است که فرد عضوى از آن هاى سیستم ارزش

ادبیات داستانى  ةشناختى را به حوز هاى بوم مراتبى سیستم توان این نظام سلسله یماکنون 
االت و ؤسـ ایـن  مـا را بـه   انتقـالی  چنین . غ گرفتها در داستان سرا منتقل کرد و از نقش آن

 :ها خواهد رساند مالك
شناختى در رشد  هاى بوم هایى که طبق دیدگاه سیستم از مؤلفه ،آیا در اثر مورد بررسى .5

 شود؟ یاند، اثر و نشانى دیده م اخالقى مهم
 عنوان مثال، در اثر مورد بررسـى ریزسیسـتم شخصـیت داسـتانى چیسـت و چـه       به 1.5

 دهد؟ یهایى را انتقال م ارزش
هـایى را   سیستم شخصیت داستانى کدام است و چـه ارزش  در اثر مورد بررسى میان 2.5

هـاى ریزسیسـتم تضـادى     سیسـتم بـا ارزش   هاى میان ارزش بیندهد و آیا  یانتقال م
 شود؟ یمشاهده م

یى را هـا  سیستم شخصیت داستان کدام است و چـه ارزش  در اثر مورد بررسى برون 3.5
ـ   و  با چه ساز هـاى ایـن سـطح و     دهـد؟ آیـا تضـادى میـان ارزش     یکارهایى انتقال م

 خورد؟ به چشم میتر  پایین هاي سطح
ى یهـا  سیستم شخصیت داستان کدام است؟ چه ارزش کالن ،در اثر مورد بررسى 4.5

هاى سـطوح قبـل بـه     رزشاشود و آیا تضادى با  یم لسیستم منتق کالن از طریق
 د؟خور یچشم م

چگونـه در طـى زمـان دچـار تحـول و       ،االت قبـل ؤشده در سهاى ذکر سیستم 5.5
هـاى   اى بـراى شخصـیت   یهاى اخالق شوند و این تغییر چه چالش یدگرگونى م

  ؟کند ایجاد میداستان 
  

 رشدى و رشد شخصیت اخالقى ـ دیدگاه شناختى) و
رشدى است که در اثـر  ـ  ىدیدگاه شناخت ،رشد اخالقى رةهاى مطرح دربا ترین نظریه از مهم

هاى مربـوط بـه    تحقیقات افرادى چون پیاژه و کولبرگ توسعه یافته و حجم زیادى از نوشته
فرصـت مـرورى    نوشـته، ما در این . شناسى را به خود اختصاص داده است اخالق در روان

 توانیم به سـرخط برخـى از نکـات    مکتب را نیز نخواهیم داشت و تنها مى ینگذرا بر احتی 
تعامل فعال فرد با محیط  از طریقرشد شناختى و اخالقى  ،از نظر پیاژه. اصلى آن اشاره کنیم
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. شود حاصل مى ،آورد یم مهفرا اوى که محیط براى یها مواجهه با چالش از طریقاطرافش و 
هاى مختلفى براى رشـد شـناختى و اخالقـى     ژه و هم کولبرگ قائل به مراحل و دورهاهم پی
یاژه مراحل رشد اخالق را در دو مرحله و کولبرگ در شش مرحله توصیف کـرده  پ. اند بوده

کلى مراحل کولبرگ و اهمیتى که او براى اسـتدالل   سرفصلاختصار به  جا به ما در این. است
  .کنیم یاشاره م ،هاى اخالقى قائل است یاخالقى و دوراه

اي  گانـه  شـش  مراحـل  مسـیر  در خـود  عقالنى زندگى طول در فرد هر کولبرگ، نظر از
 و هـا  انگیـزه  .)نرسـند  پایـانى  مراحل به برخى افراد است ممکن گرچه( کرد خواهد حرکت
 و هـا  انگیـزه  ایـن  از برخـى . شود مى تکاملى سیر این در افراد حرکت باعث متعددى عوامل
 زیسـتى،  تجـارب  افـزایش  اجتمـاعى،  هاى تعامل افزایش فرد، شدن بالغ: از اند عبارت عوامل

 شـود،  ظـاهر  متفـاوتى  اجتمـاعى  هـاى  نقـش  در باید فرد آن، طى که گوناگونى هاى تفرص
 آگاهى( شناختى ـ فرا و اخالقى ـ فرا مالتأت سرانجام و اخالقى هاى دوراهى با روشدن هروب

 نکتـۀ . یابنـد  دسـت مـی   آن به خود اخالقى رشد سیر پایانى مراحل در برخى که) هوشیارانه
 اخالقـى  مسـائل  بـا  الفعـ  درگیرى نوعى ها آن در که است آن املعو این تمام میان مشترك
  .اخالقى فرد است رشد محرك موتور الفع درگیرى این و دارد وجود محیط

 از یکـى  بـه  ابتـدا  نیسـت  بـد  کـولبرگ،  پیشـنهادى  مرحلـۀ  شـش  بـه  پرداختن از پیش
 درادامـه  گـاه  آن و کنیم اشاره کرده طرح کودکان با مصاحبه در او که اي اخالقى هاى دوراهى

. کنیم اشاره دوراهى این به مرحله آن افراد هاى پاسخ از اى نمونه به مرحله هر تشریح از پس
 مرگ آستانۀ در سرطان نوعى به ابتال علت به هانس خانم: است زیر قرار به کولبرگ سناریوى

 است کنمم که دارد وجود دارو از خاصى نوع که داده تشخیص او معالج پزشک. دارد قرار
 هـانس،  آقاى هانس، خانم همسر و است گران بسیار دارو این اما. کند مداوا را هانس خانم
 براى و رود می فروشد می را دارو این که اى داروخانه به آقاي هانس. نیست آن خرید به قادر

 گاه آن. دارد احتیاج دارو این به و است مرگ آستانۀ در او زن که دهد می توضیح دار داروخانه
 اجازه که آن یا بدهد، او به اش واقعى قیمت از تر ارزان را دارو این یا خواهد می دار داروخانه از

 کنـد و  مـی  رد را پیشـنهاد  ایـن  دار داروخانه. پرداخت کند را دارو پول بعداً هانس آقاى دهد
قـاي  آ آیـا  کـه  است آن السؤ حال. دزدد می را دارو مغازه از شده، صلأمست که هانس آقاى

  است؟ کرده می را کار این باید او آیا خیر؟ است یا بوده حق بر کار این انجام در هانس
 ذیـل  را مرحلـه  شش این او. پردازیم مى کولبرگ پیشنهادى مرحلۀ شش تشریح به اکنون

 نـام  »متـداول ــ   پیشا« اول سطح. است مرحله دو شامل سطح هر که دهد مى قرار سطح سه
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اي آن است که در این مرحله تنها معیـار کـودك بـراي قضـاوت      گذاري دلیل چنین نام .دارد
 سطح این در اول مرحلۀ .هاست ها و اعمال، نتایج ملموس حاصل از آن اخالقی دربارة کنش

و تنها دلیـل او بـراي پرهیـز از برخـی      دارد مدارانهـ  خود رویکردى کودك که است زمانى
زدن بـه   اي است که دست ا سایر نتایج منفیات یمجاز شوند، اعمال که غیر اخالقی تلقی می

 بـه  شبیه دارند چیزى قرار مرحله این در که کودکانى پاسخ. بر داردآن اعمال براي کودك در
 هـم  بـدبودن  دلیل است، بدى عمل دزدى چراکه کرد می دزدى نباید هانس آقاى: است این
  .باشد داشته درپى تنبیه و مجازات دزد، براى تواند می که است آن

 دانـد  مى اصل را خود فردى و شخصى عالئق گرچه کودك، که است زمانى دوم مرحلۀ
 و افـراد  سـایر  بـا  روابطـى  و هـا  تبـادل  بـه  واردشدن از طریق را کار این اما کند، مى دنبال و

 هـاى  محرومیت و کاالها عالئق، تبادل به کودك جا این در عبارتى، به. دهد مى انجام ساالن هم
 و مدارانـه  ــ  خـود  اهـداف  ارضـاي  کـار  ایـن  از او هـدف  اما زند، مى دست یگراند با خود

 هـاى  گـروه  قواعد و انتظارات به توجهى که آن بدون است، خود شخصى و فردى انضمامى
 دارد، محورانـه  ــ  خود دیدى زاویۀ و موضع هنوز مرحله این در کودك. باشد داشته تر بزرگ

. دهـد  تشـخیص  نیـز  را دیگـر  دید زوایاى و ها موضع اظر،من که شده نیز توان این داراى اما
 فکـر  هـانس  آقـاى : باشـد  چنـین  توانـد  به ماجراي آقاي هانس می سطح این کودکان پاسخ

 کـار  درنهایـت  هرچند. نیست موافق او فکر با دار داروخانه اما داده، انجام درستى کار کند می
 بـراى  و داند می خطا را کار آن) دیگرى مقتدر منبع یا( قانون چراکه است اشتباه هانس آقاى

  .است کرده تعیین مجازات آن
 ها گروه در خود عضویت اهمیت از فرد که است زمانى دارد، نام »متدوال« که بعد سطح

گذاري آن است که در این سطح فرد انتظـار دارد قضـاوت او مـورد     دلیل این نام. است آگاه
ایـن سـطح، سـطحی اسـت کـه عمـوم       ). تداولقضاوتی م(توافق همۀ اعضاي جامعه باشد 

هـاي اخالقـی آنـان     انـد و مـالك قضـاوت    هاي موجود در جامعه در آن متوقف مانده انسان
هـا گذاشـته    اي است که گروه و جامعه بـر دوش ایفاکننـدگان آن نقـش    هاي اجتماعی نقش
رحلـۀ  م« در کـه  اسـت  آن »متـداول  ــ  پیشـا « و »متـدوال « میان سطح تفاوت ترین مهم. است

اولـین   در .گیـرد  مـى  قـرار  گروهـى  و مشـترك  عالئق ذیل شخصى و فردى عالئق »متداول
 ایـن مرحلـه   در فـرد . یابـد  مى وقوف ها آن ارزش و مشترك روابط به فرد این سطح، مرحلۀ

 کنـد  مـى  تعریـف  و تنظـیم  رود، مى اجتماعى نقش یک از که متداولى انتظارات طبق را خود
 را خـود  شخصى و فردى ترجیحات فرد مرحله این در...).  و ،صدیق دوست باوفا، شوهر(
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 چنـین  تواند مرحله می از این نمونه پاسخ یک .داند مى مشترك روابط و ها ارزش فرع و تابع
 هانس آقاى کار درستى دلیل. نادرست دار داروخانه کار و بود درست هانس آقاى کار: باشد

. دیگـران  از مراقبـت  و عشـق  ماننـد  اى نگیـزه ا داشـت،  خیرى تنی و انگیزه او که است آن
 کـرده  ایفـا  خـوبى  به را وفادار شوهر به شده محول اجتماعى هاى نقش آقاي هانس عبارتى به

 ایـن ) مرحلـۀ چهـارم  ( بعـدي  مرحلـۀ  در. است صحیح اخالقى از لحاظ او کار لذا و است
 یابـد  مـى  گسترش نددا مى آن عضو را خود فرد که هایى گروه دامنۀ و شده تر رنگپر خصلت

 .شود مى نیز جامعه شهروندان مانند هایى گروه شامل مثالً و
 بر اساس خود تعریف جاى به فرد ،»متداولـ  پسا«سطح  سوم، سطح در سرانجام

 که اى عمومى و عام اخالقى اصول بر اساس را خود قراردادها، و انتظارات قوانین، قواعد،
 تنها قواعد و قوانین فرد نظر از اکنون. کند مى تعریف ،دارد قرار قوانین و قواعد این پشت

 که زمانى و باشند اخالقى دفاع قابل اصول برمبناى که هستند الزامی و معنادار زمانى تا
 مرحله این در مثالً). پنجم مرحلۀ( نیست الزم ها آن رعایت باشند، نداشته خصلتى چنین

 جملۀ از قوانین بگوید اما نکند، ییدأت مستقیم صورت به را دزدى است ممکن فرد
 چنین اصوالً تا دهیم تغییر دموکراتیک ازطرق را ها آن باید ما و اند اجتماعى قراردادهاى

 ترسمی به هم حیات ادامۀ براى هانس خانم حق که آن ضمن. نیاید پیش هایى وضعیت
 در فرد ذال. شود شمرده محترم جامعه اعضاى توسط باید که ذاتى ىحق شود، می شناخته

. کند می اخالقى و خوب جامعۀ یک ذاتى عناصر دربارة ملأت و تفکر به شروع مرحله این
 از آن در قوانین تغییر امکان هم و بشمارد محترم را افراد ذاتى حقوق هم که اى جامعه
  .باشد فراهم دموکراتیک طرق

 در و شده دىبن صورت اخالقى اصول از اى تلقى چنین) ششم مرحلۀ( نهایى مرحلۀ در
 قانونى به مرحله این در فرد. یابد مى تجسم شمول جهان و عام اخالقى قانون شکل
 هر درستى و روایى که یابد مى دست کانت اخالقى اصول سنخ از مطلق و شمول جهان
 و عام مقیاسى در آن، فرهنگى و اجتماعى فردى، هاى زمینه از نظر صرف را اخالقى عمل
 قوانینى شدن به تبدیل صورت در که دهد مى اعمالى آن به جواز تنها و کند مى بررسى مطلق

 بسا چه کولبرگ نظر از که است چنین. نیاورند پیش مشکلى و تناقض تزاحم، هیچ عمومی
براي (نرسند  اخالقى رشد آخر مراحل به خود زندگى طول در اصوالً بشر افراد از بسیارى

 /2 :1388 ،برك ← و ربط آن به اخالق شدير ـ نکاتی عمومی دربارة رویکرد شناختی
  ).;Lapsley, 2006 Mullins, 2008 Schrader, 2008 ; ؛1379 ،پیاژه ؛1385 ،کریمی ؛83 - 77
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رشدى را به ادبیات داستانى نیز تسـرى داد و  ـ  هاى دیدگاه شناختى توان مؤلفه یاکنون م
 :رسید ها ها و مالك الؤساین به 

رشـدى در رشـد شخصـیت     ــ  هاى دیدگاه شـناختى  ى از مؤلفهآیا در اثر مورد بررس .6
 اخالقى استفاده شده است؟

چالشـى اخالقـى بـراى او    آن، تعامل شخصیت بـا   وآیا در اثر مورد بررسى، محیط  1.6
شخصـیت داسـتان بـا محـیط خـود       ۀدر مواجه آیا اصوالً به عبارتی، کند؟ یایجاد م

 ؟شود می چالشى اخالقى طرح
هایى اخالقى پیش پاى شخصـیت اصـلى یـا سـایر      یدوراه ،ر مورد بررسىآیا در اث 2.6

و شخصـیت   هنحوى که تنشى میان اصول اخالقى ایجاد شد شود، به یافراد گذاشته م
 القى باشد؟خا یداستان براى حل این تنش نیازمند بحث و استدالل

ر اثـر از چـه   شده د هاى اخالقى طرح یال باال مثبت است، دوراهؤاگر پاسخ به س 1.2.6
چالش میان فرد با خودش، چالش میان فرد و سایر افراد، چالش میان فرد : ندا سنخى

 و سرانجام چالش میان فرد با محیط؟ )معهاج(از مردم  یبا گروه
فـردى یـا   (ى حـل آن بحثـى   هـاى اخالقـى در اثـر، بـرا     یا پس از طرح دوراهیآ 2.2.6

نقـد و   دهاى اخالقى طرفین مـور  اللاستد ،گیرد؟ آیا در جریان بحث میدر) گروهى
 ؟گیرد یارزیابى قرار م

تـوان   ینگـرش کـه مـ    ینهایى از ا هاى اخالقى در داستان، رگه آیا در خالل بحث 3.2.6
 ،سوى شرایطى بهتر حرکـت کـرد   و اصول اخالقى را تغییر داد و به، قوانین ها ارزش

 خورد؟ یبه چشم م
هاى مربـوط بـه    یدوراه: ندا استان از چه سنخىشده در د هاى طرح یدوراه والًصا 4.2.6

هـاى   ، موقعیـت یهـاى محیطـ   هاى اجتماعى، موقعیـت  هاى فردى، موقعیت موقعیت
  هاى مذهبى؟ موقعیت یا یفرهنگ

  
 رشد شخصیت اخالقى رةت تکمیلى درباسؤاال) ز

رشد شخصـیت اخالقـى و    رةهاى موجود دربا اکنون پس از بررسى مختصر برخى از نظریه
ت مهـم در بـاب اخـالق و    سؤاالادبیات داستانى، هنوز برخى  ةها در حوز کردن آن ردىکارب
هـاى   سـادگى ذیـل نظریـه    هـا را بـه   تـوان آن  یآن با ادبیات داستانى باقى مانده که نمـ  ۀرابط

 .منیک یم ت تکمیلى را طرحسؤاالما در این بخش این . شده قرار داد بحث
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بـه   )دینـى ( اى میان اخـالق و اصـول مـذهبى    رابطه آیا در اثر مورد بررسى، تعامل و .7
 ضـد / آیا مواردى هست که باورى دینى پشتوانه عملى اخالقى خورد؟ مثالً یم چشم

 القى شود؟خاـ 
توسـط چـه منـابعى     اخالقى عمـدتاً ـ  ها و رفتارهاى ضد در اثر مورد بررسى، ارزش .8

ــ   هاى ضد کدام ارزش مدتاًشوند و ع یحمایت م...) و  ،ن، دوستان، والدینوتلویزی(
ایـن   ؟در فضـا موجـود اسـت   ...) و  ،گرى، نژادپرستى گویى، پرخاش دروغ(اخالقى 

اثـر مـورد    رداصـوالً آیـا   ؟شـوند  یکارهایى تثبیت م  و  ها توسط چه ساز ارزش ـ ضد
ــى ــى   ،بررس ــیت اخالق ــد شخص ــقرش ــى ارزش  از طری ــرداختن و معرف ــاى  پ   ه

 ؟گرفته استاخالقى صورت  ـ ضد
هاى منفعـل و پـذیرا کـه     ارزش: دان یاز چه سنخ ،شده در اثر هاى اخالقى طرح ارزش .9

هاى فعـال و   ، یا ارزش)ترها ند احترام به بزرگنما(ند ا تر به امور شخصى مربوط بیش
هاى اثـر از   ارزش ـ ؟ ضد)محیط زیست زمانند محافظت ا(مربوط به امور شهروندى 

 ى یا فرهنگى؟فردى، اجتماعى، محیط: ندا ىچه سنخ
هــا اثــرى در مباحــث اخالقــى و  جنســیت شخصــیت ،آیــا در اثــر مــورد بررســى .10

 ها دارد؟ هاى آن استدالل
وظایف اخالقى جمعى ما در مقابل محیط زیست، حیوانات  ،آیا در اثر مورد بررسى .11

 ؟است  مان مورد توجه و تأکید بوده زندگی لو مح
مربـوط بـه   هـاى هیجـانى    و شناختى اخالق، به مؤلفههاى استداللى  آیا غیر از جنبه .12

نیز اشاره شده و ... خو و  و هاى فردى در خلق دردى، تفاوت دلى، هم مانند هماخالق 
کارهـاى هیجـانى صـورت      و  این ساز از طریقهاى اخالقى  آیا انتقال و تثبیت ارزش

 ؟گرفته است
کـودك و  یـات داسـتانى   انعکـاس اخـالق در ادب   با موضـوع بدیهى است تحقیقى جامع 

تواند در طى زمـان   ینیازمند است و این فهرست مچه آمد،  آنبه فهرستى بلندتر از نوجوان، 
این نکته نیز بدیهى است که در هـر اثـر داسـتانى تنهـا ممکـن       ،سوى دیگراز ؛تر گردد کامل

ـ  ناالت باال جاى طرح و پرداختن داشته باشؤال از سؤاست یک یا دو س ى و د و عناصـر ادب
در بخـش  . دهنـد ناالت را ؤطرح و بررسى تمام سـ  ةراهاى داستان چنان باشند که اجازماج

بررسى آثار داستانى جمشـید خانیـان    ، بهشده طرح چهارچوبستفاده از ابا  ،دوم این نوشته
  .هاى اخالقى اشاره کنیم ترین مؤلفه کوشیم در هر اثر به مهم یخواهیم پرداخت و م
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  جمشید خانیان از منظر رشد اخالقى آثار داستانى بررسى
کـه  جمشـید خانیـان   مجموع هفت داسـتان  موردى شش داستان از  ۀدر این بخش به مطالع

جملـه نویسـندگان موفـق ادبیـات داسـتانى      خانیان از. 1پرداختخواهیم  تاکنون منتشر شده،
ف ایـن  ما به اقتضاى هد. 2قابل بررسى است گوناگونیاز منظرهاى  شنوجوان است که آثار

 ةرا برعهدامر شناختى آثار او اشاره نخواهیم کرد و این  ینوشته، به عناصر ادبى، روایى و زیبای
آثار خانیان ها و عناصر اخالقى در  بررسى مؤلفه ،جا هدف ما در این. گذاریم یمنتقدان ادبى م

ررسى هـر  که در ب یکى آن. داشتقرار دو راه مقابل نویسندگان  ،این هدفانجام براى . است
؛ بـه  شده در بخش نخست این نوشته پیش برند االت عرضهؤفهرست س بر اساساثر، کار را 
یک از هر اثـر داسـتانی    به را یک در بخش نخستشده  طرح ۀگان ت دوازدهسؤاال این معنا که

 دوم آن بود که تنها برخى از نقاط عطف ةشیو. هاي اثر را بررسی کنند گاه پاسخ پرسیده و آن
انـد،   هاى اخالقى مهم تشخیص داده شـده  لحاظ مؤلفه ازداستان، نقاط عطفى که ی هر اخالق

ها  از چه مؤلفه ،کدام از این نقاط عطف اخالقىگاه بررسى شود که در هر و آن وندانتخاب ش
دوم را در پـیش   ةشیو، دلیل رعایت اختصار نویسندگان به. ى استفاده شده استو رویکردهای

ی است که در بررسی خود، مجال پرداختن به تمامی نکات اخالقی مطرح رفتند و لذا طبیعگ
این بخـش آن خواهـد بـود کـه ابتـدا       ۀروال کار ما در ادام. ها را نخواهند داشت در داستان

با توجه به نقـاط   ،ها باید توجه داشت که این خالصه. گردد میه ئاى از هر داستان ارا خالصه
اى از  هـد خالصـه  افـرد دیگـرى بخو   چـه  چنـان شـده و  داستان نگاشـته  هر عطف اخالقى 

 هایی خالصهبه ممکن است تهیه کند،  ،ها دبى آناهاى  براى بررسى ارزش ،هاى خانیان داستان
گاه  آننیم و ک یداستان اشاره مهر الصه، به نقاط عطف اخالقى خپس از ذکر . متفاوت برسد

  .ا بررسی خواهیم کردردر نقاط عطف اخالقی موجود هاي  ها و نظریه مؤلفه
  

 3پشت فیلى الك) الف
  خالصه

خـود بـه    ةبـا خـانواد  اي است  پسر بچهشخصیت اصلی داستان که نزدیک ماه مهر است و 
نوجـوانى   ؛رو اسـت  هجدید با مشکلى روب ۀپسر در محل. کنند میکشى  جدیدى اسباب ۀمحل

راحتـى در کوچـه    هـد بـه  د شود و اجازه نمی یم او با ظاهرى ناخوشایند باعث اذیت و آزار
پسر کـه او  . یل داردفپشت و هیکلى شبیه  الك مانند نوجوان مزاحم صورتى. وآمد کند رفت

. هـاى او را نـدارد   بیند، قدرت مقابله و نه گفتن به خواسته یاش م پشت گمشده را شبیه الك
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ین خط ا زدهد بدون اجازه او ا به پسر دستور می ،پشت فیلى با کشیدن خطى در کوچه الك
دارد بـا قـراردادن    می گهاى ن او که سوسکى را در جعبه. شود یعبور نکند و گرنه مجازات م

شـود   این کار باعـث مـی  . شود باعث ترس و اذیت او می ،حیوان بر روى دست و بدن پسر
تواند مشکل خود را بـا پـدر و مـادرش     پسر نمی. دهد پشت فیلى تن در پسر به قوانین الك

خـاطر ایـن    بـه . ننه بداننـد  هشود او را بچ کار باعث می ینکند ا فکر میزیرا ، در میان بگذارد
شـدن قضـیه او را    رود و مـادر بـا متوجـه    به مدرسه نمی ماه راسه روز اول مهر پسر ،مشکل

روز . زنـد  بـاز مـی   از بازگوکردن حقیقـت سـر  گویی  پسر با دروغ. دهد قرار می سؤال دمور
کند و  له را ترك کرده، پسر باز با ترس از کوچه عبور میحى مپشت فیل که الك هارم با اینچ

پشت فیلى به زنـدگى   کردن از رفتن الكکه با اطمینان پیدا تا این .شود پشت خط متوقف می
که  شود و با آن تر از خود در محله آشنا می اى کوچک اکنون او با پسر بچه. گردد عادى بازمی

او ریاست کند، ایـن کـار را نکـرده و بـا پسـر       رورگویى بپشت فیلى با ز تواند مانند الك می
  .شود دوست می ککوچ

  تحلیل
گویى  دروغ: پرداختیم به بررسى سه نکته خواه، پشت فیلى الك از میان نقاط عطف اخالقى

) آزارگرنوجوان (پشت فیلى  الك نرفتن به مدرسه، زورگویى و آزارگرى ةبه مادرش دربارپسر 
 .تر کوچک از آزار پسرکردن او ت آزارگرى و صرف نظر یموقع و قرارگرفتن راوى در

خواهـد حقیقـت را بـه     یکه او گاه بسیار دلش م گویى پسر به مادرش و این دروغ بارةدر
ننـه   گفتن ماجرا باعث شـود او بچـه   است مبادا نگرانترسد و  از این کار می اما ،مادر بگوید

داسـتان   کـه کـل   نخسـت آن . ناگونى اشاره کـرد هاى اخالقى گو توان به مؤلفه یم ود،تلقى ش
سـوي  آزار از(مشـابه  بـا مشـکلى   خواننـده   چه که چنانکار رود  بهبراى این منظور تواند  می

 از طریـق جـا   نویسـنده در ایـن   .حل کند يثرؤنحو م بتواند آن را به ،رو شد هروب) ترها بزرگ
سـعى   کنـد،  مـی ایجـاد   ن عملیو مشکالتى که ا) گفتن وغدر(اخالقى  ریغ دادن عملی نشان

ـ    صورت غیـر  را به) گفتن راست(هاى درست اخالقى  کند ارزش یم رویج مسـتقیم طـرح و ت
هـاي مـؤثري    از روش ،اخالقـى  ــ  رفتارهاى ضـد معرفی  از طریقپرداختن به اخالق . نماید

  .به آن اشاره شد 8 سؤالبخش اول ذیل است که در 
دهى  اما این سرمشق. یما به خوانندهدادن  سرمشقدر این داستان شاهد نوعى  سوي دیگر،از

توان از منظر  یشود و لذا م یمارائه منفى  هاي نمونه از طریقاى مثبت، بلکه  نمونه از طریقنه 
این  ةدهند جاکه سرمشق در ضمن از آن. به آن نگریست) 1.3 سؤال(ه یادگیرى اجتماعى ادیدگ

ست و با دادن توصیفاتى دقیق از حاالت درونى و ساالن خواننده ا از گروه هم) راوى(داستان 
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کند، در پاسـخ بـه    یدرگیر کرده و صمیمیتى با او پیدا م داستان خواننده را با ،هاى خود ترس
در ایـن داسـتان   تـوان گفـت    میکند،  ال میؤدهنده س که از مشخصات سرمشق 1.1.3 سؤال

 .ردار استباالیى برخو ذضریب نفواز  ،سالى با خواننده دلیل صمیمیت و هم دهنده به سرمشق
گویى پسر حاصل تضادى است کـه   گویى آن است که دروغ دروغ رةتر دربا مهم ۀاما نکت

هاى حاکم بر محله و مدرسه  و ارزش ویک ساو از ةاى اخالقى حاکم بر خانواده میان ارزش
گـویى   راستده به اپسر ازیک سو از جانب خانو. برقرار است ،دیگروي ساز ،ساالن او و هم

گـویى بـه والـدین و     راسـت ...) پسر آزارگـر و  (سوى دیگر محیط او شود، اما از دعوت می
در تحلیل ایـن  . کند یمتلقی ) بودن ننه بچه(ارزش ـ  ها را یک ضد کردن مشکالت با آن مطرح
گـویى را   ستار ،جا ریزسیستم راوى در این. اشاره کرد 2.5و  1.5ت سؤاالن به اتو می ،تضاد

 آن را نوعى ضد) ساالن محله و گروه هم(سیستم او  حالى که میاندر ؛داند یاخالقى م یشارز

دیگر آن اسـت کـه    ۀنکت. حاصل این تضاد است ،ى داستانهاو ماجرا کند تلقی میارزش ـ 
ساالن ایجاد رعـب و   ارزش از جانب محله و گروه همـ  کار تثبیت و استقرار این ضد  و  ساز

جـو   رةدربـا  2.4 سـؤال جاست که در پاسخ به  در این. اندن اوستوحشت در راوى و ترس
بـر   ى اسـت مبتنـى  جـو  ،باید گفت جو اخالقى محیط بیرونى پسر ،اخالقى مسلط بر داستان

 .شود یترس و ارعاب تقویت م از طریقراتب زور و قدرت که م سلسله
بایـد   ،کنـیم  گـویى نگـاه   رشدى به مـاجراى دروغ ـ  یاکنون اگر بخواهیم از منظر شناخت

ایـن   در. یک دوراهى اخالقى پنهان قرار گرفته اسـت به واقع پسر در موقعیتى شبیه گفت در
محـیط، و  هـاى   سوى دیگـر ارزش  درهاى خانواده قرار دارند و  یک سو ارزشدوراهی، در 

بسیار مهم آن اسـت کـه در    ۀاما نکت. راوي باید براي برقراري آشتی میان آن دو فکري بکند
میـان   ،براى حـل ایـن دوراهـى    اي گوى مستقیم و عقالنىو گفتو ستان هیچ بحث طول دا

عقالنـى بـراى حـل     یهیچ تالشـ  ،عبارتى به. گیرد درنمی ،هاى داستان کدام از شخصیت هیچ
تصـادف و  داسـتان مـدیون    ةنهایت بازشدن گـر مشکل اخالقى داستان صورت نگرفته و در

و  2.2.6هـاي   سؤالکه پاسخ داستان به  نتیجه آن. است) پشت فیلى از محله رفتن الك(بخت 
از نقـاط   ،داسـتان هـاي   عدم بحث عقالنـى بـراى رفـع دوراهـى     منفی است و همین 3.2.6

کـه   سـرانجام آن  .شـود  رشـدي، تلقـی مـی    ــ  طبـق دیـدگاه شـناختی   ، برضعف اساسـى آن 
گـویى   ز دروغپسر در مـواردى ا . کاوانه نیز قابل مالحظه است روان ۀگویى پسر از جنب دروغ

اسـت کـه احسـاس گنـاه را از      2.2 الؤدر راستاى س و این دقیقاً کند میخود احساس گناه 
  .داند یهاى رشد شخصیت اخالقى م مؤلفه
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عطـف اخالقـى داسـتان یعنـى زورگـویى و آزارگـرى        ۀاکنون به بررسـى دومـین نقطـ   
چـون مـورد    هـم  نخستین نکته آن است کـه در ایـن مـورد نیـز،    . پردازیم یپشت فیلى م الك

 يها گویى، رشد شخصیت اخالقى مخاطب از خالل معرفى و توصیف اعمال و کنش دروغ
دیگـر آن اسـت کـه زورگـویى و آزارگـرى       ۀنکت). 8 سؤال( گیرد میاخالقى صورت ـ  ضد
در پسـر  شـدن   تسـلیم  وپـذیرى   د سلطهنهاى دیگر او مان همراه درخواست به پشت فیلی الك

 انـد  ىعهـاى اجتمـا   ارزش ــ  همگى از ضـد  ،مراتبى قدرت ام سلسلهمقابل زور و پذیرش نظ
هاى اخالقى فردى و منفعـل،   بر ارزش در این داستان عالوه). فرد با دیگران ۀمربوط به رابط(

مده که باید آن را آهاى اخالقى فعال و مربوط به امور شهروندى نیز ذکرى به میان  ارزشاز 
در  ،گـویى  د دروغرچون مـو  که هم نجام آناو سر). 9 الؤس(از نکات مثبت داستان تلقى کرد 
از جانب راوى براى مقابله و رودرروشدن با آزار استداللی طول داستان شاهد هیچ تالش یا 

حـل کـه      مختصرى به این راه ةراوى اشار 54 ۀتنها در صفح. پشت فیلى نیستیم الك ۀو سلط
دلیل تـرس یـا    حل را به   ند، اما سریع این راهک یپشت فیلى ایستاد م در مقابل الكتوان شاید ب

حـل فعـال و      گـویى هـیچ راه   چـون مـورد دروغ   جا نیز هـم  نیدر ا. زند یضعف خود پس م
شـدن کـل    شود و حـل  یسوى راوى به خواننده داده نمزارگرى ازآبراى مقابله با  اي عقالنى

  .شود یتصادفى انجام مشکلی  به ماجرا صرفاً
 نظر قرارگرفتن راوى در موقعیت آزارگرى و صرف ،قى داستانعطف اخال ۀآخرین نقط

ـ . تر است پسر کوچک او از آزارکردن  ایـن رویـداد آن اسـت کـه      ةبسـیار مهـم دربـار    ۀنکت
مخاطـب  . دهـد  مستقیم در مـوقعیتى فرضـى و تخیلـى قـرار مـی      صورتى غیر مخاطب را به

خواهد رفتارهـاى   میدر آن پسر کند که  می گاه در ذهن خود حالتى را تصورآشکلى ناخود به
کند و اکنون که خود دست باال را پیدا کرده، ماجراهایى مشابه بـراى   پشت فیلى را تقلید الك

کـه در آن ارزشـى     فرضى و خیـالى ی قراردادن مخاطب در موقعیت. تر خلق کند پسر کوچک
ر تقویت ثؤهاى م از شیوه ـ اشاره شد 3.4 الؤگونه که در س همانـ  ال استؤاخالقى مورد س

دادن  از راه پشت فیلـى، عمـالً   که پسر با تقلیدنکردن رفتار الك ضمن آن. قواى اخالقى است
در ). 1.3 سـؤال (کند  یالگو و سرمشقى مثبت به تقویت شخصیت اخالقى مخاطب کمک م

نفـوذ رفتـار او در مخاطـب    شـود   باعث میو عمل راوى  گفتارکامل میان  هماهنگى جا ینا
 .)1.1.3سؤال (ود شتر  بیش

هـاى خانیـان در    تـرین داسـتان   از موفـق  پشت فیلـى  الكباید گفت  نهاییبندى  در جمع
زدنـى   کاررفتـه در آن مثـال   ههاى اخالقى ب تقویت قواى اخالقى مخاطب است و تنوع مؤلفه
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براي گونه که اشاره شد، مشکل داستان عدم وجود بحث و استداللى عقالنى  هماناما . است
شـدن تصـادفى مشـکل،     هاى اخالقى موجود در آن اسـت و حـل   الت و دوراهىمشک حل
  .تزده اسن، به فضاى اخالقى اثر لطمه حل آ تالشى براى نبدو

  
  4هفتم غربى ۀطبق) ب

 خالصه

او که . شود یاستخدام م يامیرعلى پسر نوجوانى است که براى پرستارى از پیرمرد بیمار
در تمـام   ،پیرمـرد آپارتمـان  ، بـا ورود بـه   یکى از روستاهاى شمال کشـور اسـت   ۀبچ

او با داشتن . ستا زندگى شهرى و روستایى ۀنوعى در حال مقایس هاى داستان به صحنه
اندیشـد و بـا    یا مـ ه ها در لحظاتى به این تفاوت چند دانه بلوط در جیب و با لمس آن

 یسـال  کهـن  اطالعاتى که از پدر راجع به درخت بلوط دارد، پیرمرد را با درخت بلوط
کند با تأکید بر ضعف بـدنى   یتنها دختر پیرمرد که از پدرش مراقبت م. کند یمقایسه م

زمان مصرف داروها و زمان خوردن غذا  ،خواهد در مراقبت از پیرمرد یپدر، از امیرعلى م
عاطفى با او  یامیرعلى با رفتن به منزل پیرمرد و دیدن او، ارتباط. دقت کافى داشته باشد

 نداش ک را سوار دوچرخه اوخواهد  یم پسرپیرمرد نیز با اعتماد به امیرعلى از . کند یمپیدا 
طرف امیرعلـی پذیرفتـه   تقاضایی که درنهایت از. خانه بیرون ببرد ززدن ا و براى گشت

شود و پسر با انواع و اقسام ترفندها و پشت سر گذاشـتن مشـکالت، پیرمـرد را از     می
ن ایاما . برد اش او را به گردش می نشاندن او بر ترك دوچرخه آپارتمان بیرون برده و با

که از نظر روحى  انجامد، چراکه پیرمرد با این یطول نم ارتباط عاطفى بیش از یک روز به
رعلـى بـدون   یدر انتهـا ام . رود یصبح روز بعد از دنیا م ،از این گردش بسیار شاد شده

  .کند یپیرمرد را ترك م ۀخان، مزد گرفتن دست

  تحلیل
، اما در بطن داردگرچه در نگاه نخست محتواى اخالقى آشکار و روشنى ن هفتم غربىقۀ طب

تواند ذهن مخاطب را پس از اتمام اثر به خـود   یکه مدارد  اي اخالقى  ال و دوراهىؤخود س
پـس از  خواننده، چنین ممکن است معلمان و والدین  هم. مشغول کرده و او را به فکر وادارد

بـراى بحـث اخالقـى    موضـوعی  عنوان  مطرح کرده و از آن به اواین نکته را با  کتاب، اتمام
بـرخالف  کتـاب  عبـارتى، گرچـه ایـن     بـه . ى اسـتفاده کننـد  دفربحث در کالس یا گروهی 

عنـوان   نیسـت، امـا تـوان آن را دارد تـا بـه     داراى محتواى اخالقى صریحى  پشت فیلى الك
  .شوده داستفا ،یک پرسش اخالقى ةکنند طرح
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اى و مـد نظـر    رفتن از وظـایف اخـالق حرفـه   فراتـر  ،اخالقـى داسـتان   ۀنکتترین  اصلی
ـ   ۀقراردادن استانداردهایى باالتر از آن چیزى است که شـغل و حرفـ   او تحمیـل   رهـرکس ب

عهده دارد، اما داستان چنـان   مراقبت و پرستارى از پیرمرد را به ۀوظیف امیرعلى صرفاً .کند یم
ندیشد مشکل اساسـى پیرمـرد   ا و از انجام این کار راضى و قانع نیست و میاست که گویى ا

شـود   یبراى حل این مشکل و دادن نشاط زندگى به او، حاضر م ؛ بنابراینچیزى دیگر است
مـرد  پیرفراتر رفته و بـراى  ) پرستارى(شده از جانب شغلش  لاز حد تکالیف و وظایف محو

 .دست به نوعى ایثار بزند
 ،ى انسـانى انبایـده / هـا و بایـد   اى و ارزش نبایـدهاى حرفـه   /ها و باید ارزشتضاد میان 
دهد تا در قالب مثالى  یداستان این امکان را م. اخالق است ۀهاى مهم در فلسف ازجمله بحث

ز نظر شما کار امیرعلى صحیح بوده ا آیا: بپردازیمباب این ملموس به کندوکاو و پرسش در 
ار امیرعلى باعث مـرگ پیرمـرد شـده، تغییـرى در قضـاوت مـا       است؟ آیا اگر فرض کنیم ک

بخشـى از وظـایف    ،دیـد خـود   بـه صـالح   تواند بنا هرکس می شود؟ آیا یاو حاصل م ةدربار
ـ   ایـن  ؟اش را براى رعایت اصول انسانى کنار بگذارد اى حرفه تى اسـت کـه   سـؤاال  ۀهـا نمون

البته باید توجه داشت که نه این . ن بحث و فکر کرداش رهدربا ،توان پس از خواندن کتاب یم
االت را در خود نـدارد و نبایـد   ؤپاسخ نهایى و درست این س ،کتاب و نه هیچ کتاب دیگرى

 صـرفاً  هفـتم غربـى   ۀطبق. هاى صحیح برسد به پاسخ ،توقع داشت خواننده با خواندن کتاب
  .ها آن بارةدرآوردن امکان بحث  االت و فراهمؤاى است براى طرح این س انگیزه و بهانه

  
  5هاى چشم سفید شب گربه) ج

 خالصه

زخمـى   ياست که در حیاط خانـه مشـغول مراقبـت از کبـوتر     راوى داستان پسر نوجوانى
از خانه است و مراقب است کبوتر دوباره در دام مهاجم  اي بهراو درصدد دورکردن گ. است
پشت در مـرد جـوانى   . آید یهاى محکمى به صدا درم در خانه با ضربه ،در این لحظه. نیفتد

مـرد بـا   . ده اسـت بست بـه دام افتـا   بن ۀدر این کوچ ،است که در حال فرار از دست پلیس
اهـالى  . آورد یبه خانـه پنـاه مـ    ،شدن درکوبد و با باز ناچار در خانه را می اضطراب فراوان به

پـدر  . ننـد ککـار   داننـد چـه   نمی ،اند خانه که با دیدن مرد غریبه دچار ترس و اضطراب شده
بـا  پدر . خواهد خانه را ترك و خود را تسلیم پلیس کند خانواده با دیدن مرد جوان از او می

کـه مـردم حاضـر در صـحنه      مرگ پسر جوانش در یک تصادف رانندگى و اینآوردن یاد به
. کنـد  ن فـرارى امتنـاع مـی   ااند، از کمک به جو بوده و هیچ کمکى نکرده ماجراگر  فقط نظاره
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 و بـدل  رد هـایى کـه بـین او و پلـیس     ال و جوابؤایت با رفتن پدر به کوچه و سنهولى در
مـادر   ،بـا آمـدن پلـیس بـه داخـل خانـه       .شود اش می نهااو منکر حضور مرد در خ د،شو می

 اوباعـث نجـات جـان    کنـد و   معرفـی مـی  عنوان پسـر خـانواده    بهجوان فراري را  ،خانواده
یم و عملکرد خود باعـث نجـات جـان مـرد فـرارى      گونه که خانواده با تصم همان. شود می
  .شود میاو  ةث زندگى دوبارعاوى نیز با نجات کبوتر زخمى از دست گربه، بارد، نشو می

  تحلیل
ـ : دبه چهـار نکتـه اشـاره خـواهیم کـر      ،از میان نقاط عطف اخالقى در این داستان اول  ۀنکت

شـکنى اسـت،    گویى و قانون دروغسه مفهوم اعتماد، وجودآمده از ترکیب  دوراهی اخالقی به
خطرانـداختن دیگـران    سوم در ارتباط بـا بـه   ۀدلى و تالفى است، نکت دوم مربوط به هم ۀنکت

 .پردازد می حیوانات نسبت بهخشونت به چهارم  ۀبراى حفظ خود است و نکت
تواند پـس از اتمـام، موضـوعى     یشده در داستان که م هاى اخالقى طرح ییکى از دوراه

ترکیبى اسـت کـه میـان سـه مفهـوم اعتمـاد،        ،حث اخالقى میان خوانندگان آن باشدبراى ب
شکن است، گرچـه مـا    قانون جوان فرارى ظاهراً. شکنى ایجاد شده است گویى و قانون دروغ
ن ئقـرا بـه   بنـا دنبال اوست، امـا   رم و خطاى او چیست و چرا پلیس بهیابیم ج ینمگاه در هیچ

اما درهرحـال نکتـه   . کند میسیاسى است که از دست ساواك فرار جوانى  داستان او احتماالً
افـراد  اکنـون  . دنبـال اوسـت   شکن اسـت و پلـیس بـه    او قانون ،حسب ظواهرآن است که بر

ظاهر و رفتار  بر اساس د، صرفاًنداشته باش جوانگناهى  بر بی که دلیلى مبنى بدون آن ،خانواده
هـا   آن. دنرا به پلیس تحویل نده ود انگیر یتصمیم م تدرنهای د ونکن یاعتماد ماو به  ،نجیبانه

ـ  ةکردن این هدف، به پلیس که نمایند براى عملى گوینـد و بـا معرفـى     یقانون است دروغ م
این موقعیت اخالقى که درواقع نوعى . دهند یجانش را نجات م ه،داوانعنوان پسر خ به جوان

ل ئند موضوع مناسبى بـراى طـرح مسـا   توا یم ت،کولبرگ اسنمونۀ دوراهى اخالقى شبیه به 
هاسـت و مـا    دنبـال آن  دادن افرادى که پلیس به يآیا فرار :ها باشد آن ةاخالقى و بحث دربار

و احسـاس  افـراد  دانیم، درست است؟ آیـا صـرف نگـاه بـه ظـاهر       یشان نم چیزى از سابقه
هـا   بـه آن اعتمـاد  تواند مبناى مناسـبى بـراى    یکنند، م یخوشایندى که دیگران در ما ایجاد م

هـا و   چه مواردى صـحیح اسـت؟ ایـن   در گویى به مأمور قانون در چه وقت و  باشد؟ دروغ
االت ؤ، از سـ انـد  قـرار نگرفتـه  در داستان مورد بحث  االت دیگر، گرچه مستقیماًؤبسیارى س

اخالقـی  غنـاى  ، 2.6 سـؤال شده در  به مالك طرحو بناند ا مربوط به دوراهى اخالقى داستان
  .کنند یرا افزون م کتاب



 59ی و دیگران   رضای حسین شیخ

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

پدر خانواده در . دلى و تالفى است اخالقى داستان مربوط به ترکیب هم ۀدومین نکت
دلى کرده  مهانتظار داشته حاضران با او  رانندگی، مرگ فرزند جوانش در تصادف ۀصحن

ورده نشده و او پس از این ماجرا به مردم بـدبین  آاما این انتظار بر. و به کمکش بشتابند
واهد رفتار مردم را خ یپدر م ،اکنون در مواجهه با جوان فرارى. ها بریده است و از آنشده 

 هجـا طبـق دیـدگا    در این. تفاوت بماند جوان بى تتالفى کرده و خود نسبت به سرنوش
دلى را به پدر منتقـل   تفاوتى و عدم بروز هم ارزش بىـ  جامعه ضد ،فرهنگىـ  اجتماعى

معـرض  کتـاب را در  ةخواننـد  کـه  یکى از مـواردى اسـت   این). 1.4 سؤال(کرده است 
دهد  یقرار م استاى مستقیم با موردى اجتماعى که ارزشى اخالقى در آن مطرح  مواجهه

امـا اکنـون ایـن    ). 4.4 لؤاس(ثر است ؤو همین مواجهه در رشد شخصیت اخالقى او م
گناه، قرار گرفته و  بىظاهراً ن ادلى در تضاد با ارزشى انسانى، نجات جو بدبینى و عدم هم

آیا گرفتن انتقام ): 2.6 الؤس(دوراهى اخالقى دیگرى در داستان است د لهمین خود مو
است؟ این دوراهى نیز گرچه در داسـتان   تلحاظ اخالقى درساز فردى از فردى دیگر 

نکتـۀ   .تواند موضوعى براى بحث اخالقى گردد یاما م قرار نگرفته،مورد بحث  مستقیماً
دلی پدر  به مرد فراري و هم انتظار هم) به خصوص مادر(که هم اعتماد خانواده  ندیگر آ

ها نه بحث و استدالل  اند که در آن هاي اخالقی دو مربوط به آن دسته از ارزشاز مردم، هر
گونه که در سؤال  همان. اند و شریکهاي هیجانی و احساسی دخیل  عقالنی، بلکه مؤلفه

اي ه استداللی اخالق از مزایاي یک اثر و از مؤلفه هاي غیر جنبهذکر شد، پرداختن به  12
  .مهم در رشد شخصیت اخالقی است

خطرانـداختن   بـر بـه   مبنى دوراهى دیگرى است ،عطف اخالقى داستان ۀسومین نقط
جوان فرارى براى حفظ جان خود و فرار از دست . ها براى حفظ خود دیگران و منافع آن

و  او خـانوادة ن انداخته و درواقع بـا ایـن کـار    اقهرمان داست ۀپلیس، خود را درون خان
 ملأتاین مورد نیز موضوع مناسب دیگرى براى بحث و . اندازد یخطر م شان را به زندگی

یـا اگـر   آخطر انـدازیم؟   دیگران را به ،زیم براى حفظ خوداما تا کجا مج: اخالقى است
 ۀواردشدن او به خانکند،  یمبارزه ممبارزى سیاسى باشد که براى آزادى کشورش  ،جوان

؟ آیا ما مجازیم براى دفـاع از عقایـد و باورهـاى    دیگران از لحاظ اخالقی صحیح است
االت از قضـا در  ؤدرگیرى کنیم؟ ایـن سـ   ۀرد صحنامان مردم را و یدینى، قومى یا سیاس

 ،سـاالن  بـزرگ  يهم بـراى کودکـان و هـم بـرا     ،ى گوناگونیها جهان امروز و در شکل
  .گذارد ها در اختیار می اند و کتاب فرصتی براي طرح آن مطرح
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،  هـاى دیگـر خانیـان    داستاناز چون بسیارى  هم ،که در این داستان آخر آن ۀسرانجام نکت
راوى  ،در این داستان. هاى اصلى داستان حاضرند و در کنش رندحیوانات حضور پررنگى دا
ـ  ۀگاه شکنج و و زدن و راندنیک سو ازمشغول تیماردارى از کبوتر  مهـاجم ازسـوى    ۀگرب

خشونت   است که در آندر کارهاي خانیان داستان از معدود مواردى  ینگرچه ا. دیگر است
دهى الگوى مناسبى نیست،  شود و از این حیث به لحاظ سرمشق ینسبت به حیوانات دیده م

ـ  ۀلئنظر داشت که صرف طرح مسید این نکته را دراما با  ةت اخالقـى نحـو  حیوانات و اهمی
گونـه کـه در    همـان . در نظر گرفتـه شـود  اثر  تهاى مثب تواند از جنبه یها، م برخورد ما با آن

زیسـت و محـیط     ط، محـی نبه وظایف ما نسـبت بـه جـانورا    نداد ذکر شد، توجه 11 الؤس
  .ها غایب است داستاناز هاى اخالقى مهمى است که در بسیارى  از ارزش ،مان پیرامون
  

  6ناهى) د
 خالصه

ـ  ،دده بمباسى کـه   وا. کنـد  یزنى است تنها که در روستاى گابریک نزدیک جاسک زندگى م
شدن انگشتر زن کدخدا  کار بوده، پس از گم خدمت مشغول به عنوان پیش کدخدا به ۀدر خان

شدن انگشتر، باز برخى اهالى او را مـتهم  دایبا وجود پ. شود یرانده م جا به اتهام دزدى از آن
اى است که افراد آن دزد و از فرودستان  ها دده بمباسى متعلق به قبیله نظر آن بهزیرا ند، کن یم

زادى را کـه کنـار سـاحل    نـو در گارى خود  وآید  یگردى به روستا م روزى دوره. ندا جامعه
او را نـاهى  و نـام  گـرد گرفتـه    دده بمباسـى نـوزاد را از دوره  . آورد ، به روستا مـی هددا کریپ

برخـى اهـالى روسـتا او را از    . گیرد یعهده مررا ب او کردن مسئولیت بزرگخود و  گذارد مى
بچه، دخترى است که از دریا به ساحل افتـاده و   ندمعتقد ؛ زیراکنند یدارى کودك منع م نگه

شود و مردم دلیل ایـن مشـکل را    یم آبى کم روستا دچار کم کم. یمن نیست وجودش خوش
ـ  ها آن. دانند یوجود ناهى م د نـاهى  نـ کن یبا اعتقادى که به آداب و رسوم خود دارند، فکر م

شـدن   بـا طـوالنى  . همان دختر دریاست که با آمدنش بال و مصیبت را به روستا آورده است
امـا  . کننـد  گیرند دده بمباسى و ناهى را از روستا بیرون یسالى، اهالى روستا تصمیم م خشک

زدن خانـه و کشـتن سـگ او     شوند، اقدام بـه آتـش   یرو م هوقتى با مقاومت دده بمباسى روب
 ،گـذرد و بـا نباریـدن بـاران     یهـا مـ   سال. کنند یها را از روستا دور م نهایت آنکنند و در یم

و بـا دده بمباسـی در   ناهى که اکنـون هشـت سـال دارد    . یابد میچنان ادامه  سالى هم خشک
اهالى روستا برطبـق  . بازى است کدخدا، لیوا، دوست و هم ةبا نوکند  خارج از ده زندگی می

، نـاهى را بـراى آوردن آب بـه    آبی کمگیرند براى حل مشکل  یبار تصمیم م باورهایشان این
ن را در آهـا   ها معتقدند اگر ناهى یک جهله آب از دل دریا بیـاورد و آن  آن. دل دریا بفرستند
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معنـاى   درحقیقـت بـه  دده بمباسى با این تصـمیم کـه   . باریددل خاك بکارند، باران خواهد 
گویـد اگـر ایـن کـار      یکند، اما ناهى در جواب م یخطرافتادن جان ناهى است، مخالفت م به

به وسـط   یلیوا و ناهى با قایق. شود، او حاضر است آن را انجام دهد یباعث نجات روستا م
ا خـود  دهد، ام یدست لیوا م کردن جهله آن را بهروند و ناهى با رفتن به دل آب و پر یدریا م

  .گردد ینمدیگر از آب باز

  تحلیل
 ۀلئمسـ : نکتـه اشـاره خـواهیم کـرد     هبه سـ  ،از میان نکات اخالقى قابل طرح در این داستان

آداب و رسومى که منجر به خشونت یا سـایر اعمـال    ۀلئدرجه دو، مس ديها و شهرون اقلیت
 .خطرانداختن خود براى نجات دیگران به مسئلۀ و شوند یخالقى ما غیر

یـت و فرودسـت   گـروه اقل  ءآن است که دده بمباسى جـز  ناهى ل اصلى درئیکى از مسا
بـه او شـده   ت نی  و همراه با سوءهمواره نگاهى منفى  دلیل همین بهآید و  یب ماحس جامعه به

ها و اهمیت رعایـت حقـوق    اقلیت ۀلئمس. دشو یمجموع شهروندى درجه دو تلقى مدراو و 
از  ،هـا  آن ةدربـار  نادرسـت هـاى   فـرض  هـا و پـیش   برداشت ءسورفتن  و اهمیت ازمیان نآنا

هاى گونـاگونى از   ا صورتبل اخالقى جهان معاصر است که جوامع مختلف ئترین مسا مهم
توجـه او   ،)8 سـؤال ( در این داستان از طریق دادن سرمشقى منفى به خواننده. ندیرو هآن روب

از چنـین   هم. شود جلب میها  قوق اقلیتحنادیده گرفتن له و نتایج نامطلوب ئبه اهمیت مس
شـود کـه چگونـه     یمـ نشـان داده  به مخاطب ، اي مراتب قبیله دادن نظام و سلسله نشان طریق

نیـت    ءها ممکن است نهادینه شده و مردم عادى نیز بدون سو عقاید نادرست در باب اقلیت
  .از آن پیروى کنند

ممکن است به نقض حقوق فـردى و   داب و رسوم و باورهایى است که گاهآ ،دوم ۀنکت
رهاى سنتى وعقاید و باه بناب ،مردم قبیله. ها منجر شود قانونى افراد و اعمال خشونت علیه آن

داننـد و بـراى    ناهى و دده بمباسى را مقصر این ماجرا مـی  ،سالى باران و خشک رةخود دربا
 زا هـا  آنکردن انجام دوردده بمباسى و سر گها اقدام به سوزاندن خانه، کشتن س آن رفع شر
جوامع معاصر اسـت کـه   از اخالقى بسیارى ـ  اجتماعیاین نکته نیز از مشکالت . نندک ده می

از در این مورد نیز کتـاب  . کند یهاى مختلف را تهدید م میز نژادها و قومآ زیستى مسالمت هم
 و نـاهی،  اسـى بمب هاى منفى و با توصیف شقاوت و خشونت مردم علیه دد نهونم ۀارائ طریق

ى اسـت کـه   یها چنین این مورد از نمونه هم. کند جلب می مسئله توجه خواننده را به اهمیت
تعـاملى بـا اصـول    ) آداب و رسوم و نظام عقایـد (سیستم حاکم بر فرد و جامعه  در آن کالن
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هـاى انسـانى    سیستم و ارزش هاى کالن دلیل تضاد میان ارزش و به) 4.5 سؤال( دارداخالقى 
  .شود داستان افکنده می ةکه گر است

ناهى در پایان داسـتان  . خطرانداختن خود براى نجات دیگران است آخر به ۀسرانجام نکت
رود تا بلکه بتواند مـردم را از   یخطرانداختن خود و بدون موافقت دده بمباسى به دریا م با به

ما شـاهد   1.3 الؤسیک سو طبق از ؛جا دو مؤلفه وجود دارد در این. سالى نجات دهد خشک
نـاهى کـه خـود قربـانى نظـام      . یـم ا خودگذشتگى به خواننـده ایثار و ازبراي دادن سرمشقى 

سوى دیگر این دوراهى اخالقى اما از. کند ها فداکارى می براى نجات آن ،عقیدتى قبیله است
لـه  تأییدى بر نظـام خرافـى عقایـد مـردم قبی     ،گیرد که آیا ناهى با فداکارى خود شکل می زنی

بـه نـوعى بـر کـارى کـه در حـق خـود او و دده         ،ها گذارد و آیا با پیروى از دستور آن نمی
از  2.6ل اؤاین دوراهى اخالقـى نیـز طبـق سـ    وجود  ه نگذاشته است؟اند، صح کردهبمباسى 

  .است نقاط مثبت داستان
  

  7قلب زیباى بابور) ه
 خالصه

. رفته اسـت در و مادر خود به بندر لنگه شود که با پ یبازگو م یداستان از زبان دختر نوجوان
داستان کهور  ،شوند و دوست پدر یدور هم جمع م اند، دوست پدر مهمان ۀها که در خان آن

که در یکى از روستاهاى بنـدر   است پوستى کهور، پسر جوان سیاه :کند یبازگو م یشانرا برا
واصى براى یـافتن مرواریـد   گیرى و غ یکار اصلى مردم این روستا، ماه. ندک یزندگى م هلنگ

جاست کـه   رود و در آن یارباب بزرگ م ۀروزى کهور براى تحویل یک امانتى به خان. است
ج دخترش را آوردن مرواریـدى  اپدر دختر که شرط ازدو. بندد یحزبا، م دل به دختر ارباب،

و فقیر سیاه ور پسرى که ؛ زیراکند یاز جانب داماد قرار داده، با این ازدواج مخالفت م بزرگ
ور کهـ با وجود مخالفت پدر، حزبـا از خانـه گریختـه و بـا     . استپایین جامعه  اتو از طبق
پدر نیز بـراى مجـازات ایـن    . روند یکهور م ۀبا هم براى زندگى به قبیل ها آن. کند یازدواج م
ـ  ۀقهر و تحریم قرار داده و رابط دکهور را مور ۀدو، قبیل . رود یدوستى بین دو قبیله از میان م

ـ  يو فشارهاى زیاد ها یور متحمل سختکه ۀمردم قبیل ر اثر این تحریم،ب هـا   سـال . شـوند  یم
گیـرد بـراى    ی، تصمیم مـ داردهاى جیون و بابور  ور که دو فرزند دختر و پسر به نامکهبعد، 

براى یـافتن مرواریـد بـزرگ بـه دریـا       ،دوستانه بین دو قبیله ۀجبران کار خود و ایجاد رابط
آوردن ایـن مرواریـد،    دست همردم منطقه براى ب. گردد بازنمیاز این سفر هرگز او ولى  ،رودب

طبق باورهـاي مـردم   که ، چراهگز کسى موفق به یافتن آن نشدرند ولى ها هتالش زیادى کرد
ایـن   ۀدنبال آن بـرود، طعمـ   به سکند و هرک یدر ته دریا محافظت م داز این مرواری ییهیوال
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، مرواریـد یـافتن   و راه پدر ۀور، پسرش بابور براى ادامکهتى پس از مرگ مد. شود یهیوال م
خطرانـداختن خـود و یـافتن مرواریـد بـزرگ،       زند و با بـه  یدل به دریا م او. رود یبه دریا م

  .آورد یدوباره صلح و دوستى را براى دو قبیله به ارمغان م

  تحلیل
تبعیض نـژادى   ۀلئمس: اشاره خواهیم کردبه سه نکته  قلب زیباى بابوراز میان نکات اخالقى 

 ۀلئخطرانـداختن دیگـران بـراى منـافع خـود و سـرانجام مسـ        بـه  ۀلئطبقـاتى، مسـ   ۀو فاصل
 .خطرانداختن خود براى منافع دیگران به

 ارزش ضـد  دلیـل  بـه گیـرد و   بودن کهور شکل مـی فقیرسیاه و دلیل  اصلى داستان به ةگر
تبعـیض نـژادى از نقـاط     ۀلئمس حطر. رود یش میکه کل طرح داستان پ تبعیض نژادي است
سیسـتم حـاکم و    اي است از مواردي که کالن و نمونه) 8 سؤال( ن استاقوت اخالقى داست

 ).4.5 سؤال(اند  هاي انسانی قرار گرفته هاي آن در تضاد با ارزش ارزش
دست  زور و زنش حزبا بعد از فرار اکهگیرد که  دوراهى اخالقى داستان زمانى شکل می

آن قبیله را تحـریم   ،آورند و پدر حزبا با شنیدن این خبر یکهور پناه م ۀبه قبیل ،پدر و ازدواج
 دیگران بـراي  نانداخت سختى آیا کار این زوج در به. کند ها سخت می زندگى را بر آنو  کرده

د شکل مستقیم در داستان مـور  گاه به ال اخالقى گرچه هیچؤمنافع خود اخالقى است؟ این س
بـار دیگـر    ،)2.2 الؤسـ (احسـاس گنـاه    ۀلفـ ؤگیرد اما درادامه با استفاده از م بحث قرار نمی

دلیـل   اش ایجاد کرده و به او براى قبیلهعمل چه  کهور براى جبران آن. یابد اهمیت اخالقى می
رود و جـانش را در   خطر انداخته و براى یافتن مروارید به دریا مـی  خود را به ،احساس گناه

 .دهد راه از دست می این
اى  ایـن نمونـه   ؛زند قبیله دست به ایثار می براينجام بابور نیز راه پدر را ادامه داده و اسر
سرمشـقى مسـتقیم و مثبـت    ارائـۀ   از طریـق انداختن خود براى دیگران کـه  خطر بهاز است 

و پـدرش بـوده   نیـز  که سرمشق بابور در این ماجرا  ضمن آن. عرضه شده است )1.3ل اؤس(
  .مثبت در داستاندهى  از سرمشقهم نمونۀ دیگري است این 

  
  8ماهى کوسه) و

 خالصه
در قـایقى کنـار سـاحل     در ابتـداي داسـتان او  . اسـت  جنوبى اى شخصیت داستان پسر بچه

خواهـد کمکـش    مرد از او می. شود رو می هان با مردى غریبه روبگهنا کهمشغول بازى است 
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 مرد غریبه با فرستادن سـگ پسـر بـه خانـه، پـدر     . ز مرز بگذردا و کند تا از دریا عبور کرده
هـا را مجبـور    پسـر، آن رفتن کشاند و با تهدید اسلحه و گروگان گ یرا به قایق مگیر او  ماهی

پدر با گفتن این دروغ  اابتد. نندااو را به دریا برده و به مقصد برس ،یقاانداختن ق کند با راه می
نهایت با تهدید مرد غریبـه بـه   زند، ولى در این کار سر باز می راب است ازخکه موتور قایق 

ور آنـوعى یـاد   یارویى با این حادثـه بـراى پسـر بـه    رو. شود در آب، تسلیم می پسر نانداخت
 وهـا   است کـه میـان آن   اي و آن درگیرى شنیده اى است که او از پدر و پدربزرگش خاطره

کـه   ایـن  يورآپسـر بـا یـاد   . گ شده اسـت ماهى رخ داده و منجر به مرگ پدربزر یک کوسه
ماهى را زخمى  پدربزرگ را تنها نگذاشته و کوسه ،ماهى چگونه پدرش در درگیرى با کوسه

در پسـر   ،در انتهـا . وردآرساندن به پدر مرد غریبه را از پـا در  با یارىتا شود  بر آن می ،کرده
هـا از   شـود آن  ازى باعث مـی نداتیر دارد و با را برمی مرد غریبه ۀاسلحیک موقعیت مناسب 
  .در ببرند هاین ماجرا جان سالم ب

  تحلیل
 ،ندا هایى اخالقى دو دوراهىبه دو مورد که هر ماهى کوسهمیان نکات اخالقى مطرح در  از

براى نجات توسل به خشونت گویى و  دروغسپس گیرى و  گروگانابتدا : کنیم میاشاره 
 .جان خود

و  شگیرى مرد غریبه است کـه بـراى رسـیدن بـه هـدف      گروگان ،اولین دوراهى اخالقى
خواهـد پـدر را مجبـور بـه      طریق مـی  ینگیرد و از ا راوى را به گروگان می ،گذشتن از مرز

گناه بـراى تحـت فشـار قـراردادن افـرادى       گیرى افراد بی گروگان. پذیرش درخواستش کند
قى کـه درگیـر   خصـوص در منـاط   واردى است که در جهـان معاصـر و بـه   مجمله از ،دیگر
ـ   . خـورد  یوفور به چشـم مـ   ند بها جنگ ال کـه آیـا   ؤله و طـرح ایـن سـ   ئمسـ  نتوجـه بـه ای

اخالقـى  از نظـر  کتـاب   تاز نقاط قـو  ،لحاظ اخالقى درست است یا خیراز گیرى  گروگان
ال اخالقـى را  ؤسـ  نگویى به ای ر داد که ما انتظار پاسخکجا نیز بار دیگر باید تذ در این. است
فرصت فکر به این موضوع را در اختیـار خواننـده    بکه کتا یننداریم و هم یتانساد یاز کتاب

  .ه شودباید به فال نیک گرفت ،گذارد یم
شود که راوى و پدرش براى نجات جان خود بـه   زمانى ایجاد می ،دوراهى اخالقى دوم

. کند ه میسالح استفاد جانش از ا راوى براى نجاتهگویند و حتى در انت یمرد غریبه دروغ م
هـاى   ن اسـت کـه آیـا نقـض ارزش    ایدهد  که این موقعیت داستانى پیش رو قرار می الىؤس

 ،هاى خاص و ویـژه  در برخى موقعیت ،گویى یا عدم توسل به خشونت اخالقى مانند راست
  ها را تشخیص داد؟ توان آن اند و چگونه می ها کدام مجاز است؟ این موقعیت
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  گیري نتیجه
کـردن   ى عمـومى و فراگیـر بـراى دنبـال    چهـارچوب  ،ند در بخش نخستنویسندگان کوشید

یکـى از تأثیرگـذارترین    عنـوان  ، بـه مباحث مربوط بـه اخـالق در ادبیـات داسـتانى کـودك     
ـ   چهـارچوب این . ار کودك، فراهم کنندیهاى در اخت رسانه هـاى   کـارگیرى مؤلفـه   هحاصـل ب

. انـد  اخـالق پیشـنهاد کـرده   رة شـناختى دربـا   هـاى مختلـف روان   که دیدگاهاست گوناگونى 
در  ،و در مورد انواع مختلف ادبیات داستانى ودتواند تکمیل ش هنوز می شده ارائه چهارچوب

 .رودکار  هب ،هاى سنى مختلف گروه
آثـار داسـتانى    ۀمجموعـ  روي در بخش دوم تالش شد الگوى نظرى بخش نخست بـر 

 رشـان از موفقیـت ایـن نویسـنده د    مجمـوع ن نتایج تحلیل ما در .اعمال شودجمشید خانیان 
هـاى متنـوع در طـرح و بحـث      کارگیرى رویکردهـا و تکنیـک   هاخالقى و ب ئلتوجه به مسا

 .اي که در میان آثـار بسـیاري از نویسـندگان ایرانـی غایـب اسـت       ؛ نکتهل اخالقى داردئمسا
پـردازد،   ی، به طرح مستقیم مسائل اخالقی مپشت فیلی الكخانیان در برخی آثار خود، مانند 

، شامل نکات و مسائل اخالقی غیر مسـتقیم و  طبقۀ هفتم غربیکه برخی دیگر، مانند  حال آن
ها نشـان   تحلیل. مل و بحث اخالقی شودأتواند موضوع و مایۀ ت اي است که می نشده تصریح
 ،تلـویحى  شـکل  و چـه بـه  تصـریحى   شـکل  ، چـه بـه  هـاى اخالقـى   یدوراهـ  حطـر داد که 
. ل اخالقـى اسـت  ئخانیـان بـراى طـرح مسـا    کاررفتـه از جانـب    بـه  تـرین تکنیـک   پربسامد
هـاي فـردي و منفعـل و هـم      ارزش ها و ضـد  هاي اخالقی خانیان هم دربارة ارزش دوراهی

کـه برخـی از مشـکالت     ضـمن آن . انـد  الهاي اجتماعی و فعـ  ارزش ها و ضد دربارة ارزش
گرچه این ایـراد را  . گیري است پی ها قابل گیر جوامع معاصر نیز در آن اخالقی مهم و گریبان

بحـث و تبـادل   اثري از تر  کمها  در آنوارد دانست که ر فضاي اخالقی آثار خانیان ان بوت می
هـاى   یآمیـز دوراهـ   حـل عقالنـى و مسـالمت    يهاى داستان برا نظر عقالنى میان شخصیت

ل شـک  ی، چه بهقی، ارائۀ الگوهاي اخالقهاي اخال پس از دوراهی. خورد به چشم میاخالقى 
ترین تکنیـک خانیـان    شکل الگوهاي منفی و سلبی، متداول الگوهاي مثبت و ایجابی و چه به

اي کـه نقـش    هـاي داسـتانی   تـر مـوارد شخصـیت    براي پرداختن به اخالق است و در بیش
هاي  هاي عمومی الگودهنده که براي تأثیرگذاري کنش عهده دارند، از ویژگیبرالگودهنده را 

هاي فرضـی و تخیلـی مربـوط بـه اخـالق و       استفاده از موقعیت. است، برخوردارنداو الزم 
ها و موارد اخالقی در جامعه، گرچه در آثـار خانیـان    چنین مواجهه و رودررویی با نمونه هم

کـارگیري بـر    تواننـد در صـورت بـه    عهده دارند و میکمی بر غایب نیستند، اما سهم و نقش



 ... رشد اخالقى کودك و ادبیات داستانى   66

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

هاي هیجانی و غیر اسـتداللی اخـالق، کمـابیش در آثـار      مؤلفه. ندغناي اخالقی آثار او بیفزای
هـاي اخالقـی    گیري است و آثار او توان جلب توجـه خواننـده را بـه ارزش    خانیان قابل پی

دربارة نقـش جنسـیت در آثـار خانیـان بایـد      . عمومی، مانند حفاظت از محیط زیست، دارد
ؤنـث نیـز   هـایی م  در مـواردي کـه شخصـیت   رند، اما هاي او مذک اکثر قهرمانان داستانگفت 

هـاي   هـا و احکـام و اسـتدالل    اي از لحـاظ ارزش  ب و تبعـیض جنسـیتی  وجود دارند، تعص
خالقـی،  توان کارنامۀ داستانی خانیان را از نظرگاه ا مجموع میدر. خورد اخالقی به چشم نمی

  .مثبت و پرمایه توصیف کرد
  

  نوشت پی
تی بـر توصـیف مـوقعی    ر مبتنـی ت که بیش دلیل آن بهسک نخواند شبی که جروانویسندگان در کتاب . 1

هـاي اخالقـی    خاص و ویژه در ابتداي جنگ ایران و عراق است، نکتۀ خاصی که بتواند به بحـث 
  .هاي خود کنار گذاشتند مربوط شود، نیفتند و لذا این اثر را از دایرة بررسی

سـایت کتابـک    ←اهـدایی بـه خانیـان     نامـه، آثـار و جـوایز    تـر بـا زنـدگی    براي آشنایی بـیش . 2
http://www.ketabak.org/tarvij/node/1269  

زاده؛ ویراستار مژگـان کلهـر؛ زیـر نظـر      ؛ تصویرگر پیمان رحیمی ان ی ان د خ ی ش م ج ،ی ل ی ف  ت ش پ الك .3
   .1385،   ق اف : ران ه ت، ]نشر افق[شوراي ادبی 

  .1386افق، : تهران، ]نشر افق[؛ زیرنظر شوراي ادبی جمشید خانیان، هفتم غربی ۀطبق .4
  . 1380،  ان وان وج و ن  ان ودک ک  ري ک ف  رورش پ  ون ان ک:  ران ه ت، ان ی ان د خ ی ش م ج، د ی ف س  م ش چ  اي ه ه رب گ  ب ش .5
  رورش پ  ون ان ک:  ران ه تعلـی خاکبـازان،   ؛ ویراسـتار  ثمینـه خـوبی  ؛ تصویرگر  ان ی ان خ، جمشیدناهی .6

  .1386،  ان وان وج و ن  ان ودک ک  ري ک ف
کـانون پـرورش   : تهـران ، اصغر محتـاج  ؛ تصویرگر علینویسنده جمشید خانیان ،قلب زیباي بابور .7

  .1382فکري کودکان و نوجوانان، 
  ان ودک ک  ري ک ف  رورش پ  ون ان ک:  ران ه ت، ی اج س ر ن ی ر ام رگ وی ص ؛ ت ان ی ان د خ ی ش م ج  ده ن س وی ن ، ی اه م  ه وس ک .8

 .1381،  ان وان وج و ن

 
  منابع

  .ارسباران: جلدي، تهران 2، دورة یحیی سیدمحمدي، ترجمۀ شناسی رشد روان). 1388(برك، لورا 
   .ی ر ن ش ن:  ران ه ت، ري ی ام  ی ل دع م ح م  ۀم رج ت ، ان ودک ک  ی الق اخ  اي ه اوت ض ق). 1379(پیاژه، ژان 



 67ی و دیگران   رضای حسین شیخ

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

   . ان وان وج و ن  ان ودک ک  ري ک ف  رورش پ  ون ان ک:  ران ه ت، د ی ف س  م ش چ  اي ه ه رب گ  ب ش). 1380(جمشید  ،خانیان
  .ان وان وج و ن  ان ودک ک  ري ک ف  رورش پ  ون ان ک:  ران ه ت، ی اج س ر ن ی ر ام رگ وی ص ت ، ی اه م ه وس ک .)1381( جمشید ،خانیان
کانون پرورش فکري کودکـان  : تهران، اصغر محتاج تصویرگر علی ،قلب زیباي بابور .)1382( جمشید ،خانیان

  .و نوجوانان
زاده؛ ویراستار مژگان کلهر؛ زیر نظر شوراي  تصویرگر پیمان رحیمی ،ی ل ی ف  ت ش پ الك  .)1382( جمشید ،خانیان
  . ق اف:  ران ه ت، ]نشر افق[دبی ا

  ري ک ف  رورش پ  ون ان ک:  ران ه تعلی خاکبـازان،  ویراستار  ثمینه خوبی،تصویرگر ، ناهی .)1386( جمشید ،خانیان
  . ان وان وج و ن  ان ودک ک
  .افق: تهران، ]نشر افق[نظر شوراي ادبی  زیر، هفتم غربی ۀطبق .)1386( جمشید ،خانیان

شناسی  روان) ی ول ح ت  اي رده ک ر روی د ب ی کتأا  ب(  ودك در ک  الق اخ  ري ی گ ل ک ش  ل راح م). 1385( م ظی ع الد ب عکریمی، 
  .د اب ع:  ران ه ت، د رش
،  ان ی ک ل م  ی طـف  صـ  م سـتۀ را وی ،ی ن ری ح ب  ده ی م ح مـۀ رج ت،  الق اخ   ۀف س ل ف  ه د ب دی ج  دي درآم). 1385( هري، گنسلر
  .   م ل د ق ق ن ،ال ی خ  ان م آس: ران ه ت

و   ه ع طـال  م  ان ازم سـ :  ران ه ت،  داري ان ی م  حسن ۀم رج ت،  الق اخ  فلسفۀ  ه ب  دي ، درآم ی الق اخ  اه گ ن). 1383( مک ناتن
  .) ت م س(ا  ه اه گ ش دان  ی ان س ان  وم ل ع  ب ت ک  ن دوی ت

  .علمی: ، ترجمۀ رؤیا منجم، تهرانرشد فرایند عالی ذهن: و اجتماع ذهن). 1369. (اس. ویگوتسکی، ال
  

Edmiston, B. (2008). Forming Ethical Identities in Early Childhood Play, Routledge. 
Lapsley, D. K. (2006). "Moral Stage Theory", M. Killen & J. G. Smetana (eds.), Handbook of 

Moral Develpoment, Lawrence Erlbaum Associates. 
Mullins, M. M. (2008). "Kohlberg, Lawrence", F. C. Power et al. (eds.), Moral Education: A 

Handbook, Praeger. 
Schrader, D. E. (2008). "ognitive Moral Development", F. C. Power et al. (eds.), Moral Education: 

A Handbook, Praeger. 
Smith, S. (2000). "Children at Play", J. Mills & R. Mills (eds.), Childhood Studies, A Reader in 

Perspectives of Childhood, Routledge. 
Stephens, J. M. (2008). "Bandura, Albert", F. C. Power et al. (eds.), Moral Education: A 

Handbook, Praeger. 

  





 

 

  


