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Abstract

The present study, using a descriptive-analytical method, aimed to analyze the

concept of theology in the fiction works of Claire Joubert in terms of structural and

content-related aspects. Theology is one of the basic principles of Islamic teachings

and one of the most important issues in people’s religious and spiritual lives. If
monotheism and theology are presented to children in accordance with their

cognition and perception, and away from imitation and imposition, children can

easily understand other basic principles such as prophethood and resurrection. In

explaining the concept of God and Islamic theology to the age groups B and C, this

Muslim writer delicately uses indirect methods with tangible examples to convey the

concept of God. Using the art of fiction, a simple language, short and understandable

sentences, happy and attractive images, Quranic verses and narratives, tangible

phenomena of creation, and making use of human and animal characters in her

works, the writer appropriately answers children’s questions concerning theology
and evokes a sense of theism in them.
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هاي کلر ژوبرتتحلیل مفهوم خداشناسی در داستان
کودکانآموزش مفاهیم دینی بهبا تأکید بر

*طواق گلدي گلشاهی

چکیده
توصیفی، به دنبـال تحلیـلِ مفهـوم خداشناسـی از     - این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی

هاي ساختاري و محتوایی در آثار داستانی کلرژوبرت است. خداشناسی، یکی از اصـول  جنبه
هاسـت و  انسـان اساسی مکتب اسالم و از مهمترین مسائل زیربنایی زندگی معنـوي و دینـی   

اگر توحید و خداشناسی، مطابق شـناخت و ادراك کودکـان بـه دور از تقلیـد و تحمیـل در      
ادبیات داستانی بیان شودادراك اصول اساسی دیگـر ماننـد نبـوت و معـاد بـه راحتـی بـراي        

گردد.این نویسندة مسلمان، در تبیین مفهوم خدا و خداشناسـی اسـالمی بـا    کودکان میسر می
یق از ظرفیت روح و روان و زبان کودکان و فهم کودکانـۀ آنـان و دشـواري انتقـال     آگاهی دق

هـاي ملمـوس و   گویی و مثالهاي غیر مستقیممفهوم خدا براي گروه سنّی ب و ج، از روش
نویسی و به زبانی روان و شیوا و با جمالتـی  عینی استفاده نموده است واز طریق هنر داستان

اویري شاد و جذّاب و الهام گـرفتن از آیـات و روایـات و از طریـق     کوتاه و قابل فهم و تص
هـاي انسـانی و حیـوانی    هاي آفرینشو با کنـار هـم گذاشـتن شخصـیت    محسوسات و پدیده

هاي کودکان در خصوص مفهوم خداشناسی پاسـخ داده و حـس   نحوي شایسته به پرسشبه
خداپرستی را در آنان برانگیخته است.
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مقدمه و بیان مسئله.1
حس دینی، یکی از احساسات فطري بشر است که در طول تاریخ، به اشکال مختلـف، بـروز   

توانـد تمـام   گـذارد، مـی  هاي دینی بر نخبگان و تـوده مـردم مـی   یافته است. تأثیري که آموزه
ها به کـار گیـرد و آثـار    ها و فرهنگها، اصالح تمدنجهت انقالبها را در ها وفعالیتانرژي

توان گفت تمـدن بشـري بـدون وجـود     عظیمی را از خود به یادگار بگذارد، تا آن جا که می
دین و باورهاي دینی ممکن نبـوده و نیسـت. در ایـران نیـز بـه دلیـل وضـعیت فرهنگـی و         

سـاز  عالوه بر حفظ اساس کشـور، تمـدن  هاهاي دینی در همه دورانآموزشی خاص، آموزه
نیز بوده است.

هـا و  ها و لباساند که حتی در حاشیۀ فرشایرانیان به مسائل اخالقی چندان عنایت داشته
انـد.  کـرده ها به عنوان زینت، کلمات و اشـعار اخالقـی را نقـش و نقـر مـی     ها و ظرفسفره

دانشمند بزرگ تازي می گوید:جاحظ،
ه داشـتند و چنـدان ایـن        ایرانیان تـا آ  گونـه سـخنان را   نجـا بـه مضـامین اخالقـی توجـ

کردنـد و در صـفحۀ   شمردند که همانند تاریخ افتخاراتشان از آنها نگهداري میمیبزرگ
سـاختند. و بـدین ترتیـب اسـت کـه در میـان متـون        ها و سینۀ سنگها جاودانه میکتاب

خوریم  همچـون انـدرز آذربـاد    ها برمیامهبازمانده از ادبیات پهلوي  به انبوهی از اندرزن
ــدرز خســرو قبادان،  ــه وهــدینان، ان ــه مهرســپندان،اندرز دســتوربران ب ــان ب ــدرز داناک ان

).86- 87: 1380(سرامی، و ...مزدیسنان

یکی از انواع ادبیات، ادبیات کودکان است و در این میان، ادبیات دینی کودکـان از ارزش 
ست:و جایگاه واالتري برخوردار ا

ادبیات دینی کودکان به هر اثـر شـکوهمندو ممتـازي اطـالق مـی شـودکه در آن،عامـل        
هـاي ادراکـی، احساسـی    دخیل باشدو در ضمن با دنیاي واقعی کودکان و ویژگیتخیل،

ه ادیـان و     آنان نیز ارتباط معنی داري داشته باشد و ضمناً آن دسته از مسـائل مـورد توجـ
بل طرح است،محقّق سازد.ادبیات به این معنـا دربرگیرنـدة   مذاهب را که براي کودکان قا

کودکـان اسـت، چـه شـعر و چـه نثـر،       همۀ انواع آثار خلّاقۀ شـکوهمند و عـالی بـراي    
آیـد  قصه و داستان کوتاه و چه سایر انواع ادبی که براي کودکان بـه نگـارش در مـی   چه

).79: 1389(دانشمند ،
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ـ      مقولههاي دینی از جمله تعمیق آموزه ه هایی اسـت کـه در ادبیـات کودکـان مـورد توج
هـاي الفبـایی اسـت کـه بـا      هاي آموزشـی نیـز کتـاب   حتی نخستین نوع از کتابگرفته.قرار

ها در انگلستان، هـورن بـوك یـا    هاي اخالقی و دینی همراه بوده است؛ نام این کتابآموزش
هـاي ابتـدایی   نی و در فرانسـه، کتـاب  هاي خوانـد باتلدوز، در اسپانیا، کاتون، در آلمان، لوحه

).1390:23اللهی ،(نعمتبوده است
با توجه به اینکه خداشناسی به عنوان یکی از اصول اساسی مکتب اسالم و اولین گـام در  

ــم  ــداري و از مه ــت و دین ــدگی م مســیر عبودی ــایی زن ــرین مســائل زیربن ــی ت ــوي و دین عن
چنـین  اي برخوردار باشد. همتواند از ارزش ویژهانجام تحقیق در این حوزه،میهاست،انسان

گـویی بهتـر   باید توجه داشت که آموزش و انتقال مفهوم خداشناسی به کودکان از طریق قصه
گیرد.و با سرعت بیشتري انجام می

کودکی که خدا را در یک اثر ادبی و هنري کشف کند از آنجا که خـود نیـز در یـافتن او    
نه داشته است هرگز چنین خدایی را فراموش نخواهد کرد. نکتـۀ  تالش و مشارکتی آزادا

ثیر بسـیار مهـم بیـان    بسیار مهم در آفرینش ادبی وهنري، بیـان غیـر مسـتقیم اسـت. تـأ     
مستقیم، پرهیز از تحمیل بوده و این همان چیزي است که الهیات امـروز سـخت بـه    غیر

تـوان آن را در ادبیـات،   یگرمـی اي است که بیش از هر چیـز د آن نیازدارد.این همان نکته
).13: 1378(حجوانی،بیانی ادبی و هنري یافت. هنر ویا دست کم،

هاسـت.  ها و داستانپذیري و رشد شناختی کودکان، بازنمایی قصهیکی از مجاري جامعه
ه و چگـونگی برخـورد شخصـیت    از طریق شخصیت قصـ هـاي داسـتان بـا    هاي تیپیک

ت شان، هاي اجتماعیموقعت اي اجتمـاعی را بـه گونـه   - ناختیهـاي شـ  کودکان، موقعیـ
).92: 1399(زنجانبر و زارع، کنند. و در شرایطی امن، تجربه میخطر بی

دشناسـی آنـان بـه خداشناسـی     کـه خو سـتند کودکان امـروز، مـدیران فـرداي جامعـه ه    
قلیـد و  خداشناسی، مطابق شـناخت و ادراك کودکـان و بـه دور از ت   شود و چنانچه میمنجر

تحمیل بیان شود ادراك اصول اساسی دیگر به راحتی براي کودکان میسر خواهد گردید.
بعد از پیروزي انقالب اسالمی در ایران بر اساس تغییر و تحوالت اجتمـاعی و سیاسـی،   
تولید آثار مذهبی و دینی به ویژه براي نسل کودك و نوجوان مورد توجه جـدي نویسـندگان   

از جریـان مـذهبی   ال و هواي ادبیات کودك و نوجوان گرفت، بدین ترتیب،حو ناشران قرار
هاي مذهبی تعلّق یافت.تأثیر پذیرفت و حجم زیادي از آثار به مایه
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یکی از نویسندگان توانمند در عرصۀ ادبیات دینی کودك، خانم کلر ژوبرت است.
مـیالدي در فرانسـه   1961این نویسندة تواناي ادبیات داستانی کودك و نوجوان درسـال  

سالگی پس از جستجو در ادیـان  19اي هنرمند و تحصیل کرده به دنیا آمد. درسنّ در خانواده
اش، مقیم ایـران شـد.   و مکاتب مختلف به اسالم روي آورد و پس از ازدواج، با همسر ایرانی

دانشـگاه  –وي در رشتۀ لیسانس علوم تربیتی و فوق لیسـانس ادبیـات کودکـان (از راه دور    
) نیز دارد.کار نویسـندگی و  2لومان فرانسه) تحصیل کرده است و تحصیالت حوزوي(سطح 

سال پیش آغاز کرده و آثارش را بـه دو زبـان فارسـی و    20تصویرگري را همزمان از حدود 
ات کودکــان را همکـاري بــا نشـری  1388فرانسـه بــه رشـته تحریــر درآورده اسـت.از ســال    

مـان عضـو گـروه کارشناسـی داسـتان رشـد نوآمـوز بودهاسـت و بـا          نموده و از آن زآغاز
هاي سروش کودکان، نبات کوچولو و گاهی مجلّات کودك دیگري همکـاري داشـته و   مجلّه

عضو گروه کارشناسی داستان سروش خردسـال و عضـو کـارگروه خردسـال     1391از سال 
من حمایت از کودکان کـار،  هاي عمومی کشور شده و چند سال با کتابخانه انجنهاد کتابخانه

کاري داشته است.هم
تـوان بـه آثـاري چـون: درخـت سـوخته      ذوق، مـی مند این نویسنده خوشاز آثار ارزش

)، 1384(ترین دوسـت )، امین1384(جوي خداو)، در جست1376(ها)، نقاش چهره1375(
ون پیـر )، خـداحافظ راکـ  1388()، دعاي موش کوچولو1385(قصۀ مارمولک سبز کوچولو

)، دوسـت بـزرگ، دوسـت    1391(هـاي موموشـی  )، داسـتان 1389(ما)، گربۀ کوچه1388(
میزه خب دیگـه! حلّ ریزه، راه)1394()، ملچ مولوچ1394گشا (آش مشکل)،1392(کوچک

) 1400(هـا ) و عیـد گنجشـک  1398(پـزي )، مسابقه کوفتـه 1398()، سؤال موموکی1395(
ت داشته است که از آن جمله از ایـن  اشاره کرد. این نویسنده پالیرکار، در زمینۀ ترجمه نیز فع

هاي المپیک حشـرات،  )؛بازي1393ویلیام استیگ(توان نام برد: زرد و صورتی، نوشتهآثار می
شـمرم،  )؛تا سه مـی 1393)؛ آدم کوچولو چه گرسنه است!، نوشته پیر دلی(1393نوشته اوژن(

)و غـولِ قـوطی   1395اش سـررفته بـود(  اي کـه حوصـله  چه)؛ پسرب1393نوشته امیل ژادول(
).1396ماکارونی، نوشته جِرمانو زولو(

نویسی براي کودکـان،  داستانآثار خانم کلر ژوبرت به عنوان یک نویسندة موفق در زمینه
از جایگاه و ارزش تحقیقی واالیی برخوردار می باشد، زیرا ایشان پیش از آنکـه وارد حـوزة   

انـد. امـا   نوشـته داستانی کودك فارسی شوند، داستانهاي خود را به زبـان فرانسـه مـی   ادبیات 
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داسـتانی  چه نگارنده را بر آن داشته تا ایـن نویسـنده را بـراي تحقیـق در حـوزه ادبیـات      آن
برگزیند این است که ایشان در عین برخورداري از ذوق سرشار نویسندگی در حـوزة  کودك

هـاي  دو زبان فارسی و فرانسوي، داراي تحصیالت عالی در رشـته ادبیات داستانی کودك به
کودکـان و نوجوانـان نیـاز بــه    علـوم تربیتـی و ادبیـات کودکـان هسـتند. نویسـندگی بـراي        

شناختی دارد. خانم ژوبرت، عالقۀ زیادي به نقاشی کـردن و  هاي روانشناختی و زیباییآگاهی
هـاي تصـویري دارنـد و ایشـان جـزو      و کتابمطالعۀ کتب روانشناسی کاربردي، نقد داستان 

اند.آثار داسـتانی  معدود نویسندگانی هستند که نویسندگی و تصویرگري را همزمان آغاز کرده
وم خداشناســی، ایــن نویســندة توانــا در حــوزة ادبیــات دینــی کودکــان و بــه ویــژه در مفهــ

نی نیاز بـه قـدرت   هاي دیمایهاست. جذب مخاطب کودك به خواندن داستان با درونفراوان
شناختی دارد و این نویسـنده توانـا بـه جهـت     زبان، تخیل قوي و اطالعات زیاد دینی و روان

هاتوانسته است با اسـتفاده از آیـات و روایـات و بـا تخیـل قـوي       برخورداریاز این شایستگی
دیگرسـو  خود، کودکان را با مضامین دینی آشنا سازد و این از امتیازات آثار ایشـان اسـت. از   

ایشان در آغاز، مسیحی بوده و با مطالعه و جسـتجو در ادیـان و مکاتـب مختلـف، بـه دیـن       
اند و این مطالعات و ایمان قلبی و راسـتین بـه دیـن اسـالم نیـز در تبیـین       اسالم روي آورده

مفهوم خداشناسی و حتّی مفاهیم اخالقی سایر ادیان براي کودکان اثرگذار بوده است. ایشـان  
یسنده خارجی حوزة ادبیات کودك و نوجوان هستند که به زبان فارسی تسلّط دارنـد؛  تنها نو

فهمنـد و در تربیـت دینـی و ذهنـی کـودك سـهم       ذهن و زبان و خیال کودك را خوب مـی 
اي دارند.ارزنده

گوید:کلر ژوبرت در خصوص خداشناسی کودکان می
ی هستند که بـه دلیـل تـازه    طبق دیدگاهی که خود به آن معتقدم،کودکان، عارفان کوچک

، او را بهتــر هــاي دنیــويور نشــدن در دغدغــهجداشــدن از محضــر خداونــد وغوطــه
هـایی در اواخـر  قـرن بیسـتم، معنویـت و توانـایی خردسـاالن در        پژوهشدارند.یادبه

گـر  انـد. بـه عقیـدة سـوفیا کـاوالتی، پـژوهش      برقراري ارتباط با خداوند را مسلّم دانسته
ه بیش از سی سال تجربۀ مطالعه ومشاهده دراین زمینه را دارد توانـایی عظـیم   ایتالیایی ک

در واقـع ایـن   «دینی بالقوه در خردساالن هر کجـایی وجـود دارد او تصـریح مـی کنـد:      
پتانسیل به حدي قوي است کـه مـن را وادار کـرد از خـود بپرسـم:آیا پیونـدي مرمـوز،       

).38:1389ژوبرت،» (کند؟کودك خردسال را به خدا متّصل می
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با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش بررسی آثار داستانی کـودك کلرژوبـرت در   
نویسـی  موضوع خداشناسی و آموزه هاي دینی، یافتن عیوب و محاسـن ایـن گونـه داسـتان    

نویسـی ویـژة کودکـان و    براي کودکان، ایجاد انگیزه جهت اصالح راهکارهاي نوین داسـتان 
بیـات داسـتانی کـودك و تنـوع دادن بـه موضـوعات آن و نهایتـاً ارائـۀ         رشد و گسـترش اد 

هاي آن در حوزة ادبیات دینی کودکان است.  داللت
هاي دینـی در  آموزهها بوده است:نگارنده در این پژوهش به دنبال یافتنِ پاسخِ این پرسش

هـا از جهـت   باب خداشناسی در داستانهاي کلر ژوبرت چه ساختاري دارد و آیا ایـن آمـوزه  
محتوا و نحوة ارائه با معیارهاي ادبیـات کودکـان همخـوانی دارد و در نهایـت اینکـه آیـا در       

هاي خاص هـردورة سـنّی توجـه    هاي وي به روانشناسی کودك و سنّ آنان و ویژگیداستان
شده است؟

شناسیروش.2
ژوبـرت  ازجنبـۀ   روش پژوهش جهت انجام تحلیل مفهوم خداشناسی در آثار داسـتانی کلـر   

وتوصیف عینى و کیفى محتـواى تحلیلی بودکه به - شناختی، توصیفیدینی، اخالقی و روان
هـاي مـتن در واقع، قلمرو این نوع تحقیق را پرداخته شد.صورت نظامدار ه بداستانهامفاهیم

،تحقیـق ایـن  در داده بود.پژوهشـگر  تشـکیل  اویر کتابهاي داستانی کلرژوبرتتصومکتوب
در داسـتانهاي  مـرتبط بـا مفهـوم خداشناسـی     وتحلیـل و توصـیف مطالـب   دنبـال تجزیـه  به

بود کـه بـا مطالعـۀ خـطّ مشـی و طـرز تفکـر نویسـنده و مثالهـاي آورده شـده در           نویسنده
خداشناسـی را از جنبـه هـاي دینـی، اخالقـی و      میزان حضور و اثرگذارى مفهـوم ها،داستان
مرتبط با مفهوم خداشناسـی از  عناصر و مطالب هاداستاندر تحلیل شناختی تحلیل نمود.روان

ایـن  گرفـت. وتحلیـل قـرار   و مـورد تجزیـه  شـد بندى گردآورى و طبقهبرداري، طریق فیش
داسـتانی کلـر ژوبـرت  بـا نـام      هـاى کامـل در آثـار   تنها، بندها یـا مـ  ها، جملهعناصر کلمه

بود.» خداحافظ راکون پیر«و » جوي خداوجستدر«
15000براي گروه سنّی ب و ج بـا تیـراژ   1384درسال » در جست و جوي خدا«کتابِ
صفحۀ رنگی توسط انتشارات کانون پرورش فکـري کودکـان و   24تومان، در 400و قیمت 

نوجوانان به چاپ رسیده است. تصویرگر این کتاب، خانم ژوبـرت اسـت. ایـن اثـر، جـایزه      
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هاي کمـک آموزشـی   و جایزه جشنواره کتابدهمین جشنواره کتاب سالم، بچه ها و پوپک
رشد را به خود اختصاص داده است.

در 12000براي گروه سنّی ب و ج، با تیـراژ  1388در سال » خداحافظ راکون پیر«کتابِ 
گذاري صـفحات، توسـط انتشـارات کـانون پـرورش فکـري       صفحات رنگی و بدون شماره

تصویرگر این کتاب، خانم ژوبرت است. این اثـر،  کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است. 
پـور و جـایزة کتـاب    جایزة سیزدهمین جشنوارة کتاب سالم، جایزه کتاب سـال شـهید غنـی   

پروین اعتصامی را به خود اختصاص داده و بـه اذعـان بسـیاري از مربیـان کـانون پـرورش       
نین مـتن دو زبانـۀ آن  فکري کودکان و نوجوانان، مورد توجه کودکان قرار گرفته است. همچ

منتشر شده و به وسیلۀ فهیمـه میـرزا حسـینی    » ب و ج و د«فارسی) براي گروه سنی- (کردي
اي هم تبدیل شده است.به نمایش صحنه

پیشینۀپژوهش.3
هـاي  هاي اخیر توجه به مفهوم خدا در دورة کـودکی مـورد توجـه بـوده وپـژوهش     در سال

مله روانشناسی وادبیات کودك صورت گرفته است کـه  ارزشمندي نیز در ابعاد مختلف از ج
پردازیم:ها میدر ذیل به بررسی مهمتریناین پژوهش

سیر تطور ادبیـات کـودك در ایـران    «) در مقالۀ خود با عنوان 1398دوست و سالمی(قائم
» الطّبیعـه م تربیتی اسالمی و رؤیا و ماوراءعدالتی، نظابر اساس چهار عامل دین و اخالق و بی

هاي فکري بـر ادبیـات کـودك، تـأثیر     معتقدند تحوالت تاریخی، تغییر عقاید و ظهور جنبش
توانـد صـاحبنظران در   سازد. توجه به ایـن تحـوالت، مـی   سزایی داشته و آن را متحول میهب

مقولۀ ادبیات و بخصوص ادبیات کودك و نوجوان را در پاسخگویی به نیازهاي فعلی و آتـیِ  
) در پژوهشی کـه  1398باري بناب(زمین هدایت نماید.معتمدي و غوانان ایرانکودکان و نوج

هـاي  انـد بـاور دارنـد یافتـه    خصوص درك مفهوم خدا در کودکان و نوجوانان انجـام داده در
تواند در بررسی و بازبینی آموزش مفهوم خدا به کودکان، مفیـد واقـع گـردد و    تحقیقشان می

هـا معتقدنـد افـراد آگـاه بـه      ناختی کودکان، یاري دهد. آنخواننده را در درك بهتر فضاي ش
گرایانـه کودکـان   هاي انسانمسائل شناختی کودکان و تحول معنوي آنان نه تنها براي برداشت

گیـري از ایـن   کوشـند بـا بهـره   شوند بلکـه مـی  از خداوند، دچار نگرانی و واکنش منفی نمی
و تربیتـی خـود بسـازند و کـودك را در     تصورات، پلی براي رسـیدن بـه اهـداف آموزشـی     
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) معتقدند یکی از بهتـرین و  1394اش یاري دهند.بیگدلی و الهی(سازيِ افکار خداشناسیغنی
ترین ساز و کارها براي آموزش مفـاهیم دینـی، زبـان قصـه اسـت. ایـن       زیباترین و اثربخش

ول آموزشـی  پژوهش، با هدف بررسی نقش و اهمیت مفـاهیم دینـی، میـزان همـاهنگی اصـ     
حاکم بر قصه و مفاهیم دینی و شناسایی مفاهیم که از طریق زبان قصه، قابل آمـوزش اسـت،   

گـویی بـر   ) در پژوهش خود به بررسی تأثیر قصه1389انجام گرفته است.دادستان و دیگران(
ت اند. تحلیل کوواریانس، نشان داده اسـ تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی پرداخته

هـاي آن تـأثیر مثبـت داشـته اسـت.     گویی بر تحول مفهـوم خداونـد و همـه مؤلّفـه    که قصه
) روانشناس و پژوهشگر لبنانی در پژوهشـی تجربـی در موضـوع قصـۀ     1388(علیقسنمح

ساله (لبنانی و ایرانی) بـه ایـن نتیجـه    11تا 6دینی و تأثیر آن در نقل مفهوم خدا در کودکان 
گویی، تأثیر مثبتی بـر تحـول مفهـوم خـدا در کودکـان دارد.      روش قصهدست یافته است که 

ها برخالف مرحلـۀ  نتایج این پژوهش نشان داده است که  اغلب کودکان پس از شنیدن قصه
آزمون که خداوند را به صورت جسمانی و مادي نقاشی کردنـد بـه ترسـیم خداونـد بـا      پیش

هـاي وجـودي   هـاي خداونـد بـه عنـوان جلـوه     نهاستفاده از سایر نمادها یا رسم آثـار و نشـا  
هـاي آمـوزش   اصـول و روش «) در پژوهش خـود بـا عنـوان    1392وجدانی(پرداختند.وي

هـاي  به دنبـال بهبـود کـارایی روش   »مفهوم خدا و تقویت خداباوري در کودکان و نوجوانان
تجویزهـاي  اجرایی آموزشی و تربیتی بوده است. ایشان در پایان پژوهش خود، یک مجموعه 

ــا آن     ــگ ب ــت و هماهن ــداف تربی ــانی و اه ــاس مب ــر اس ــی ب ــرده تربیت ــع ک ــا وض ــد.ه ان
هـاي آمـوزش مفـاهیم دینـی بـه      ) در پژوهشی به بررسی اصـول و روش 1382(پورمقدسی

هاي صحیح آموزش مفاهیم دینی بـه  کودکان پرداخته است. این پژوهشگر بر اصول و روش
اگـر آمـوزش مفـاهیم دینـی بـراي      را متـذکر شـده کـه    کودکان تأکید کرده است و این نکته

اي حسـاب شـده صـورت نگیـرد، نـه تنهـا از تـأثیرات        آموزان دوره ابتدایی بـه گونـه  دانش
تواند پیامدهاي زیانباري به همراه داشـته باشـد. لـذا؛    گردد، بلکه میاي برخوردار نمیسازنده

هاي آموزش مفـاهیم دینـی بـه    گر در پژوهش خود در پی دستیابی به اصول و روشپژوهش
کودکان بـا مـرور بـر آیـات و روایـات اسـالمی و نظـرات اندیشـمندان تعلـیم و تربیـت و           

) در  پژوهش خود به این  نتیجه رسیده است کـه  1378اندیشمندان اسالمی است. حجوانی(
مفاهیم دینی در ادبیات کودك باید غیر مستقیم مطرح شـود و هـدف صـرفاً  انتقـال مفـاهیم      

) در 1397(کنـیم نباشـد.امید علـی و اسـکندري    دینی به صورتی که ما بزرگترهـا درك مـی  
هـاي طبیعـی،   اند کـه آشـنا کـردنِ کـودك بـا پدیـده      پژوهش خود، به این نتیجه دست یافته
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هاي شناسـاندنِ  هاي الهی، آموزش دعا و نیایش، از جمله راهیادآوري و برجسته کردنِ نعمت
) در پژوهشـی کـه در ارتبـاط بـا     1391ودك است.شـکر اهللا زاده(  خدا به کودك در شعر کـ 

هاي خداشناسی در شعر کودك و نوجوان، شـعر  حوزة شعر کودك و نوجوان انجام داده، راه
) را کـه دربـارة مفـاهیم خداشناسـی،     1387تا 1376کتاب شعر در سالهاي (15شاعر از 12

اند مورد ارزیابی قرار داده است.شعر سروده
ــ ــژوهشگرچ ــان    ه پ ــی کودک ــات دین ــه ادبی ــمند در حیط ــاتی ارزش ــوق تحقیق ــاي ف ه

اما به طور ویژه و مستقل، به بررسی مفهـوم خداشناسـی در آثـار داسـتانی     روند،میشماربه
خصوص مجموعـه اشـعار بـوده و یـا     اند بلکه این بررسی یا دراي خاص، نپرداختهنویسنده

ادبیات کودك پرداخته شده و یا در موضـوع قصـۀ   صورت کلّی به بررسی مفاهیم دینی دربه
دینی و تأثیر آن در نقل مفهوم خدا در کودکان بـوده و دربـارة موضـوع در دسـت بررسـی،      

، موضـوعات  پژوهشی انجام نگرفته است.اما در این پژوهش، پـس از بیـان خالصـه داسـتان    
محتـوایی و سـبکی  هـا از جنبـه سـاختاري،    هـا تبیـین شـده ومـتن داسـتان     محوري داستان

نیـز  پـردازي  پـردازي و دیـالوگ  بررسی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت و بـه شخصـیت      مورد
هـا در موضـوع خداشناسـی از    شده و عالوه بر تحلیل ظاهري آثار، محتواي داسـتان پرداخته

هاي دینی، اخالقی و روانشناختی بررسی شده است.جنبه

هایافته.4
کیـد برآمـوزش مفـاهیم دینـی     هـاي کلـر ژوبـرت بـا تأ    تانتحلیل مفهوم خداشناسی در داس

کودکانبه

جوي خداودر جست1.4
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خالصۀ داستان1.1.4
بـی سـکینه خـدا را    دیـد کـه بـی   موشکا، سنجاب کوچـک هـر روز از بـاالي درخـت مـی     

گیرد بـرود خـدا را   زند. اما هیچ کس جوابش را نمی دهد. روزي موشکا تصمیم میمیصدا
بی سکینه را بدهد. به همـین خـاطر در جسـت و جـوي     از او بخواهد جواب بیپیدا کند و 

ی خداونـد را از آنهـا مـی پرسـد.     رود و نشـان هاي خدا مـی خدا به سراغ مخلوقات و آفریده
یابـد کـه خـدا از کـوه     رود امـا در نهایـت درمـی   سراغ کوه، پروانه، خرس و خورشید مـی به

تــر، از خــرس قــویتر و قدرتمنــدتر و از خورشــید، تــر، از پروانــه زیبــاتر و مهربــانبــزرگ
تـوان خـدا را در همـۀ    رسد که میاست. او در این جست و جو به این حقیقت میترنورانی

بی سـکینه بـه سـنجاب    این مخلوقات حس کرد، بدون اینکه دیده شود. در پایان داستان، بی
ید مثل عشق و محبـت ولـی   توان با چشم دگوید: بعضی چیزها را نمیکوچولوي داستان می

از طریـق مخلوقـات و   شـود امـا  تـوانیم ببینـیم. خداونـد هـم دیـده نمـی      هایش را مینشانه
هایش می توان به وجود او پی برد.نشانه

موضوع محوري داستان2.1.4
خداشناسی1.2.1.4

را دم تاریخ تاکنون به حکـمِ فطـرت پـاك و خـدادادي، اعتقـاد بـه خـدا       انسان از سپیده
ترین باور دینی در نهاد خودداشته اسـت. در واقـع، ایـن بـاور دینـی وحـس       عنوان اساسیهب

جـایزة  » در جسـت و جـوي خـدا   «رسـاند.کتاب  خداجویی، او را به سوي خداشناسـی مـی  
هـاي کمـک آموزشـی    ها و پوپک و جایزة جشنوارة کتـاب دهمین جشنوارة کتاب سالم بچه

ان طور که از عنـوان داسـتان پیداسـت خداشناسـی     رشد را به خود اختصاص داده است. هم
باشد.موضوع محوري داستان در جسجوي خدا می

تحلیل ظاهري کتاب3.1.4
نمایـد، جلـد کتـاب و تصـاویر     اولین چیزي که در کتاب کودك، توجه مخاطب را جلب می

است که در واقع، دروازة ورود به کتاب است. در واقـع مخاطـب کـودك را بـه دیـدن و     آن
تصـاویر  کند. کودکـان پـیش از آنکـه مـتن کتـاب را بخواننـد بـه        خواندن کتاب هدایت می

کنند. در ابتدا اگر تصاویر، جذّاب و زیبـا جلـوه نمـود    کنند و با آن، ارتباط برقرار میمیدقّت
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جلـد کتـاب در   در مرحلۀ بعـدي، کـودك بـه سـراغ مـتن و محتـواي کتـاب خواهـد رفت.        
فحات از کاغـذ مرغـوب   قطـع آن، رقعـی اسـت. جـنس صـ     جوي خدا، گالسـه و  وجست
ده اسـت. صـفحات آن داراي   صـفحۀ رنگـی طراحـی شـ    24شـده. ایـن کتـاب در    انتخاب
باشد. اندازة حروف آن و حجم کتاب با سطح سـنّی مخاطـب خـود؛ یعنـی پایـان      میشماره

و هـاي انبـوه جنگـل، تصـویرگري شـده      دبستان مطابقت دارد.جلد کتاب، بـا شـاخ و بـرگ   
زمینـه، اعظم جلـد کتـاب را فـرا گرفتـه اسـت. رنـگ غالـب در بـاالي جلـد و پـس          بخش

است. رنگ برگهاي انبوه(سبز کم رنگ و پررنگ)، ایـن بیـت سـعدي را بـه ذهـن      سبزرنگ
کند:بیننده متبادر می

هر ورقی دفتري است معرفت کردگـار برگ درختان سـبز پیش خداوند هوش
)452: 1386(سعدي، 

الي برگهــاي انبــوه، بــهرنــگ بــا چشــمانی جســتجوگر در الايســنجاب قهــوهتصــویر
سـکینه  بیسازد. در پشت جلد کتاب، تصویر بیمحوري شخصیت داستان را نمایان مینقش

در پشت قاب پنجره، طراحی شده که حالت انتظار و نگرانی در چهرة او نمایان است.
صفحه با رنگ قرمز و بـه شـکل فـانتزي    در باالي» در جست و جوي خدا«عنوان کتابِ 

بر روي زمینۀ سبزرنگ نگاشته شده است. رنگ قرمز، رنگ محرّك و مهیج است. این رنـگ،  
رساند. انتخـاب رنـگ   رنگ گرمی است که حرکت و جنب و جوش را به ذهن مخاطب می

براعـت  باشد. عنوان و جلد کتـاب در واقـع نقـش    قرمز براي عنوان، کامالً بجا و مناسب می
دهد و حـس کنجکـاوي و   استهالل را داراست و محتواي اصلی داستان را پررنگتر جلوه می

کند.عنوان و تصاویر روي جلد کتاب، بـه عنـوان عوامـل مـؤثر،     هیجان کودك را تحریک می
کند.مخاطب را به خواندن کتاب هدایت می

زیبـا تصـویرگري   یقِاي از گلهـاي شـقا  (بسم اهللا)، صفحۀ بعد از جلـد بـا زمینـه   صفحۀ
آمیزي شده است. رنگ قرمـز در واقـع   است. گلهاي شقایق به رنگ قرمز و بنفش، رنگشده

رنگ عشق است، عشقی که خداوند در نهاد و فطرت همۀ انسانها به ودیعت نهاده است.
در صــفحۀ شناســنامه، برگهــاي ســبز،به تصــویر کشــیده شــده ودر صــفحۀ بعــد از آن،  

هـاي سـبز،   سکینه در قاب پنجره بـه اضـافۀ بـرگ   بیبنفش و تصویر بیکتاب به رنگ وانعن
تصویرگري شده است.
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تصاویر داخل کتاب با متن، کـامالً متناسـب و هماهنـگ اسـت. مـتن و تصـاویر، قرینـۀ        
د کــه در مــتن آمــده اســت. دهنــدیگــر هســتند. تصــاویر، همــان چیــزي را نشــان مــییــک
ت که تصویرگري کتابهـاي خـود را انجـام داده و    کلرژوبرت از معدود نویسندگانی اسخانم

این ویژگی، عامل مؤثري براي تأثیرگذاري بیشتر و جذب مخاطـب شـده اسـت. ایشـان بـا      
سازي متن پرداختـه اسـت کـه از عوامـل     کارگیري تصاویر زیبا، جاندار و متنوع، به شفافبه

آید.توفیق ایشان به حساب می
شوند و متن بـر روي زمینـۀ سـفید نوشـته     کمیل میتصاویر در دو صفحه، روبروي هم ت

شده است.تصویر زیباي موشکا بر روي درخت کاج که از باالي درخت، حالـت راز و نیـاز   
). زاویۀ دید از بـاال بـه   4- 5: 1384سکینه را نگاه می کرد(در جستجوي خدا، بیو عبادت بی

دید از پایین به باال بـه خـوبی   زاویه8و 7پایین در تصاویر کامالً مشهود است. در صفحات 
تصویرگري شده است:(تصویر موشـکا و کـوه)، (تصـویر موشـکا و پروانه).تصـاویر، سـفر       
سنجاب کوچولو را به زیبایی از ابتدا تا پایان ترسیم کرده وتصویرگر، خانم کلرژوبرت بـراي  

از صـورت  کوه و خورشید، صورت انسانی، طرّاحی کرده است. به نظرمی رسد دلیل استفاده
هاي طبیعی است.انسانی، گفتگوهاي زیباي سنجاب کوچولو با این پدیده

دهـد. تصاویر زیبا و خیال انگیز، قدرت تخیل پویا و قوي تصویرگر را کـامالً نشـان مـی   
برد و خطّ بصري را در ذهن مخاطب کـودك  تنوع تصاویر، خستگی و دلزدگی را از بین می

زرگی و عظمت آن و تصویر پروانه، رنگارنگی و زیبـا بـودن آن،  کند. تصویر کوه، بایجاد می
تصویر خرس، قوي بودن آن و تصویر خورشـید، نـورانی بـودن و مهربـانی آن، بـه زیبـایی       

ژوبـرت را بـه خـوبی    تر، ترسـیم شـده اسـت و ایـن امـر، هنرمنـديِ خـانم کلر       هرچه تمام
سازد.میآشکار

پـایین، گُلهـاي بـنفش بـا برگهـاي سـبزرنگ،       از باال تـا 23تا 20زمینۀ صفحات در پس
اي از ، دریچـه 21سکینه در صـفحۀ  بیباریدن گرفته است. تصویر محبت و نوازش کردن بی

، تصـویر خـواب و   23مهربانی و آرامش را در برابر دیدگان مخاطب می گشاید. در صـفحۀ  
روحـی و آرامـش   آرامش سنجاب کوچولو در پایان سفر، بعد از یافتن خداي مهربان، تعادل

دهد.را به مخاطب انتقال می
تصاویر گلهاي شقایق در پایان کتاب، مانند آغاز کتاب، تکرار شده است.
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جوي خداوتحلیل محتوایی داستان در جست4.1.4
هـاي مختلـف دینـی و کـودك، در موضـوع      خانم کلرژوبرت با عالقـه و مطالعـه در زمینـه   

را در » در جسـت و جـوي خـدا   «اند. ایشان کتـاب  نمودهخداشناسی به نوشتن داستان اقدام 
پاسخ به سؤاالت فرزندشـان و در واقـع بـا آشـنایی از سـؤاالت کودکـان در زمینـۀ خـدا و         

اند.خداشناسی نوشته
سـکینه بـا خداونـد    بـی از صدا زدن و صحبت کردن بی» در جست و جوي خدا«داستان 
در این داستان در نظـر گرفتـه،   راي سنجابشود. سؤاالتی را که خانم کلرژوبرت بشروع می

دانسـت ایـن   کنند.موشکا نمیواقع سؤاالت رایجی است که کودکان درباره خدا مطرح میدر
دانست کـه تـا آن موقـع، کسـی     زند فقط این را میبی، اینقدر صدایش میخدا کیست که بی

جمالتی کـه موشـکا در   ! »». من آمدم! منم، خدا«بی بکوبد و بگوید: نیامده بود به درِ خانۀ بی
تـر  کنـد، کـامالً بـا تصـورات و درك کودکـان از خداونـد در سـنین پـایین        داستان بیان مـی 

ــت خداونــد مــی (اوایــل پرســند. خداونــد شــبیه دبســتان) مطابقــت دارد. کودکــان از ماهی
گوید و تصور کودکـان از خداونـد   است؟ خداوند با صدایی شبیه انسانها سخن میکسیچه

ر این سنین، تصوري خام و مادي، شبیه یک انسان است.د

»جوي خداودر جست«محورهاي اصلی داستان 5.1.4
هاي دینیآموزه1.5.1.4
به جهت داشتن ابعاد مهم و مختلف خداشناسـی، ارزش  » در جست و جوي خدا«کتاب 
گذارد.اي دارد و تأثیر شگرفی بر روحیۀ خداجوییِ فطري کودکان میفوق العاده

ر برابـر محبـوب و معشـوق اسـت کـه      یکی از امیال فطري انسان، خضـوع و کـرنش د  
یابد. از سـوي دیگـر،   کند و مصداق میبرابر هر محبوبی با درجه حب به او ظهور میدر

ــق،       ــال مطل ــت و کم ــق اس ــال مطل ــان، کم ــایی انس ــوب نه ــوق و محب ــان معش هم
متعال، امري کامالً فطري اسـت و  است. بنابراین، عبادت و پرستش خداي متعالخداي

).99: 1376(شیروانی، رود. زهاي روحی انسان به شمار میترین نیایکی از اساسی

در حقیقت، اصل مهم توحید، یکی از اصول اساسی مکتب اسالم و از مسـایل زیربنـایی   
زندگی معنوي و دینی مسلمانان است. اگر اصـل توحیـد و خداشناسـی بـراي کودکـان، بـا       

فت حقیقی، نه به صورت تقلیدي و کورکورانه ادراك شـود، اصـول دیگـر دیـن اسـالم،      معر
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نبوت و معاد را نیـز بـه راحتـی درك خواهنـد کـرد.حس خـداجویی در کودکـان از همـان         
هاي نخست کودکی وجود دارد. این حس، آغازگر جستجو و کنجکاوي کـودك دربـارة   سال

خدا است.
اسـت. ست که به صورت دغدغـه همـراه انسـان   دوره اترین ویژگی این خداجویی، مهم

حس خداجویی در کودکان به دلیل فطرت پـاك و تـازه جـدا شـده از خداونـد، شـدیدتر و       
تر است.محسوس

سـت. انسـان بـر اسـاس فطـرت الهـی       از دیدگاه اسالم، وجود فطرت، مسلّم و قطعی ا
باقی و همیشـگی اسـت.   شده و دین اسالم هم دین فطرت است و به همین دلیل، خلق

بــه دیــن آور، مــالزم سرشــت و گرایانــه، رويفرمایــد: حــققــرآن در ایــن بــاره مــی
باشید که خداوند مردم را بر آن سرشته است (آري این، آفرینش خداوند اسـت)  فطرتی

: 1375(سـیف و دیگـران،   )30دگرگـونی و تبـدیلی نیسـت(روم:    و آفرینش خـداي را  
153 -152.(

روم، هرطـور شـده خـدا را    خـودم مـی  «را گرفت و با خـود گفـت:   موشکا تصمیمش «
آورم...امـا چطـور خـدایی را پیـدا کنـد کـه او را هرگـز       بـی مـی  کنم و به خانـۀ بـی  میپیدا

). این سؤال، تصور کودکان را نشان می دهد کـه  7: 1384(در جستجوي خدا، »است؟ندیده
کند.از مرئی بودن خداوند حکایت می

شـود.  د به همۀ موجودات و مراقبت از آنها، از مهربانی خداوند منبعـث مـی  توجه خداون
توجه به همه در بستر زمان و مکان(عملکرد خدا)، یکی دیگر از ابعاد خداشناسی اسـت کـه   
خـــانم کلرژوبـــرت بـــه آن پرداختـــه اســـت. مهربـــانی از صـــفات رحمـــانی خداونـــد 

دانند:موشـکا آهـی کشـید و    مـی است.کودکان اغلب علت ندیـدن را دوري از خـدا  سبحان
ـ بیچاره بی«گفت:  یِ خدا فرصت ندارد به پیرزنی مثل او توجه کنـد!  بی! حتماً کسی به مهم«

کند. ایـن گـل کوچـک را    اصالً این طور نیست! خدا به همه توجه می«پروانه اعتراض کرد: «
).12(همان: » » ست! ترین موجود عالم اکند. خدا مهربانببین. خدا آن را هم فراموش نمی

خانم کلرژوبرت مسألۀ وجود خدا را در قالب جمالت سـاده و آشـنا بـه ذهـن کودکـان      
نماید. وجود خداوند به عنوان فراگیرترین بعد خداشناسی است کـه ایشـان در ایـن    اثبات می

خدا همـه جـا هسـت. الزم نیسـت ایـن قـدر       «داستان به آن پرداخته است. خورشید گفت: 
پس حتماً خـدا  «سنجاب با هیجان فریاد زد: ».کنیردي. هر جا بروي، او را پیدا میدنبالش بگ
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ــور درخشــان   ــا ن ــوي هســتی، و ب ــان و ق ــزرگ و زیبایی،مهرب ــو ب ــویی! ت ت همــه جــا را ت
).17(همان: »» کنی!میروشن

ترین مفاهیم دینی را در قالب جمالت سـاده و قابـل فهـم بـراي     خانم کلرژوبرت پیچیده
یـه نکـن، سـنجاب کوچولـو! خـدا      گر«خورشید بـا مهربـانی گفـت:    «اند.ان نمودهکودکان بی

(همان).»» شنود.زنیم، صداي ما را مینیست، اما او ما را می بیند. وقتی صدایش میدیدنی
ال تُدرِکُـه األبصـار و هـو یـدرِك     «سوره مبارکـۀ انعـام:   103این گفتار، تلمیح دارد به آیه 

 و الخَبیرُاألبصار الَّطیف واو را هیچ چشمی درك ننماید و حـال آنکـه او همـۀ دیـدگان را     ه :
»کند و او لطیف و نامرئی و به همه چیزِ خلق، آگاه است.مشاهده می

تــوان در واقـع، تـأثیر قـرآن و دیـن را بـر تفکّـر و بیـان خـانم ژوبرت،بـه وضـوح مـی           
کرد.مشاهده

کـه  )17: 1384در جسـتجوي خـدا،   »(مـی شـنود.  وقتی صدایش می زنیم، صداي ما را«
شـنود  ). هر کس او را (بخواند) می76(مائده: »واهللاُ هو السمیع العلیم«تلمیح دارد به آیه شریفه

و به احوالِ همه، دانا است.
خداونـد،  «پاسخ نهاییِ خورشید به سنجاب هم قابل تأمل و تفکّر بـراي کودکـان اسـت:    

).17: 1384در جستجوي خدا، »(دهد.و با نعمتهایش جواب میشنودصداي ما را می
نویسنده با نگاهی زیبا، معرفت و شناخت کودکان را به سمیع بودنِ خداوند مهربان ارتقـا  

فهـم  است به راحتی براي کودکان، قابلداده است چراکه درك این حقیقت که خداوند، شنوا
را که خداوند به بندگانش عنایـت فرمـوده، بـه    و قبول نیست اما خانم کلرژوبرت، نعمتهایی

سـکینه بـه سـنجاب در پایـان     بـی شنیدنِ صدا و دعاي بندگان، تعبیر کرده اسـت. پاسـخ بـی   
بعضی از چیزها را نمی توان با چشم دیـد،  «داستان، تکمیل کنندة اثبات وجود خداوند است: 

م. خدا با چشـم، دیـدنی نیسـت،    هایشان را می توانیم ببینیمثل عشق، مثل محبت. ولی نشانه
).20(همان:» هاي خداستولی جهان پر از نشانه

جوي خداوهاي سبکی داستان در جستویژگی6.1.4
ساختار داستان1.6.1.4
و زاویــه دیــد ســوم شــخص اســتفاده از عنصــر روایــت » در جســتجوي خــدا«در داســتان

و کـم ارزش کـه جنبـه    است. لحن داسـتان کـامالً مؤدبانـه اسـت و کلمـات سـخیف       شده
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بدآموزي براي کودکان داشته باشد، وجود ندارد. نویسنده با آشنایی از حوزة حساس دیـن و  
گویی و نثر مناسـب اسـتفاده نمـوده و توانسـته اسـت      معرفت دینی، از روشهاي غیر مستقیم

ن داستانی را خلق کند که مفاهیم بلند دینی، مفـاهیم مقـدس و واالي اخالقـی را بـه کودکـا     
اي و حرکتی خود نقطۀ شروع و پایـان دارد. در پشـت   آموزش دهد. داستان به لحاظ اندیشه

خورد که به مخاطب کودك براي رسـیدن  تخیل نویسنده، اندیشه و افکار متعالی به چشم می
کند.به شخصیت تربیت یافته و متعالی و سالم کمک می

اسـت صـفات   نویسـی توانسـته  داستانخانم کلرژوبرت با تخیل قوي و مهارت بسیار در 
خداوند را به صورت عینی و ملموس بیان کند و از طریق گفتگوهاي موشـکا (سـنجاب) بـا    

اسـت ذهـن   هاي طبیعی و مخلوقات (کوه، پروانـه، خـرس و خورشـید) موفـق شـده     پدیده
از کودکان را از مرحلۀ حسی و عینی به مرحله انتزاعی رهنمون سازد. همچنـین بـا شـناخت    

ل و قالـب کـه همـان داسـتان اسـت،      تـرین شـک  هاي خیال کودکان،در هنريتوان و ویژگی
هـاي  مستقیم، جواب سؤاالت را قانع کننده و هدایت کننده بیان نماید که با تکنیکغیرطوربه

نویسی کودك مطابقت دارد.داستان
اده هـاي حسـی و ملمـوس اسـتف    نویسنده بـه اقتضـاي سـنّ و سـال کودکـان، از روش     

است که بهترین روش براي آموزش مفاهیمی چون خدا و اثبات وجـود خـدا اسـت.   نموده
توانند مسایل را بـه صـورت   جا که شناخت و ادراك کودکان، بیشتر حسی است و نمیآناز

هاي  محسـوس و  ها و زیباییعقالنی درك کنند، خانم کلرژوبرت نیز ابتدا کودکان را با نشانه
ا را متوجــه آفریننــده و خــالق نش آشــنا نمــوده و از ایــن طریــق، آنهــملمـوس جهــان آفــری 

است.ههستی ساختجهان
در قرآن کریم، بسیار سفارش شده است کـه بـا تفکّـر و تـدبر در طبیعـت و مخلوقـات       

توان به خداشناسی رسید. وي با استفاده از روش تفکّر و تدبر در طبیعت، کودکـان را بـه   می
بینی توحیدي را القا نماید چراکه جهـان آفـرینش،   است جهانتوانستهخدا رهنمون ساخته و 

بهترین کالس خداشناسی است.  
تمام ابعاد خداشناسی گنجانده شده اسـت.ارتباط بـا   » در جست و جوي خدا«در داستان 

خداوند، تصویر خداوند، صفات خداوند، عملکرد خدا و وجـود خداونـد، همگـی از ابعـاد     
خداشناسی هستند.
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به این ترتیب، خانم کلرژوبرت، خداوند و وجود خداوند را بـراي کودکـان، ملمـوس و    
قابل حس معرفی کرده است.

رشد شناختی پیاژهاساس نظریۀبر
کند. این انسان بـه تـدریج   خداوند کودك در ابتدا انسانی است که در آسمان زندگی می

دانـد و بـر   اما همه چیز را میشود که شکل ندارد. جسمانی نیست، به سمبلی تبدیل می
زاده (رسـول یک مفهوم انتزاعی تبـدیل مـی شـود.    همه چیز توانایی دارد و در نهایت به

).72- 1386:73طباطبایی و همکاران،

هاي خداشناسی، دوران کـودکی اسـت زیـرا    بهترین زمان براي آموزش مفهوم خدا و راه
کننده است.درك معناي زندگی، بسیار کمکدهد و در اعتقاد به خدا به زندگی او جهت می

شناخت خدا براي کـودك امـر مهمـی اسـت. بـراي آمـوزش خداشناسـی بـه کودکـان          
توان از آنها در معرفی صحیح خداوند و صـفات او بـه   هاي متعددي وجود دارد که میروش

ه شـود کـ  در سیرة تربیتی معصومین نیز چهار کلید اصـلی مشـاهده مـی   «کودکان بهره گرفت.
عبارتند از: مفروض گرفتن اصل وجود خدا؛ استفاده از دالیل روشن و قابل فهـم؛ تأکیـد بـر    

).46- 47: 1380معرفی خدا از راه صفات؛ ایجاد ارتباط با خدا و حفظ آن (داوودي،
سـود  ها براي معرفـیِ درسـت خداونـد بـه کودکـان،     خانم کلر ژوبرت نیز از این روش

است.برده
از واژگان ساده و در حد فهم کودکان استفاده نمـوده اسـت. از مفـاهیم    این نویسندة توانا

باشد، استفاده نکـرده  کنایی و پیچاندن معنی که متناسب با ادراك و نیازهاي ذهنی کودك نمی
مایـۀ دینـی و   و القاي پیام در یک پروسۀ کامالً زیرکانـه ارائـه شـده اسـت. داسـتان بـا درون      

منسـجم برخـوردار اسـت. رعایـت همـۀ ایـن نکـات از        موضوع خداشناسـی از سـاختاري  
هـاي داسـتان نویسـی    آید که بـا تکنیـک  نویسی خانم ژوبرت به شمار میهاي داستانویژگی

کودك کامالً متناسب است.

پردازي در داستانشخصیت2.6.1.4
ــه کــارگیري شخصــیت انســانی    نکتــۀ قابــل توجــه در داســتان در جســتجوي خــدا، ب

در کنار شخصیت حیـوانی (سـنجاب) اسـت. ایـن دو شخصـیت بـه عنـوان        سکینه) بی(بی
هـاي دیگـر خـود فقـط از     هاي اصلی داستان هستند. خانم کلرژوبـرت در داسـتان  شخصیت
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است. سنجاب کوچولو(موشـکا)نماد کـودك کنجکـاو و    هاي حیوانی استفاده کردهشخصیت
- ذاتت به راحتـی بـا آن هـم   گر است و کودکان به دلیل نزدیک بودن به این شخصیپرسش

تـوان ذکـر کـرد    پردازي این داسـتان مـی  نمایند. نکتۀ مهمی که در مورد شخصیتپنداري می
هاي طبیعی مانند کوه وخورشید است کـه بـراي پیشـبرد مضـمون داسـتان،     استفاده از پدیده

توجه وتأمل است.  قابل

پردازيدیالوگ3.6.1.4
ـ  « را بـاال گرفـت و بـا تمـام قـدرت      اي کـوه رسـید. سـرش    موشکا پرید و پرید تا بـه پ
اوسـت کـه مـرا    «»»شناسـی؟  گـردم! او را مـی  آهاي! کوه بزرگ! دنبال خـدا مـی  «کرد: صدا
تـر اسـت.   اش بشناسـی. خـدا از مـن خیلـی بـزرگ     توانی او را از بزرگیگذاشته. میجااین

).8: 1384(در جستجوي خدا، »»ترین موجود عالم استبزرگ
ــ  ر بــوده و ایــن نیــرو را خــدا بشــر، فطرتــاً از همــان آغــاز، در جســتجوي نیرویــی برت

است؛ خدایی که وراي همه نیروها است و از این رو است که گـاه بـه بیراهـه رفتـه و     نامیده
هـا را  خورشید و ماه و ستارگان و ... را به عنوان معبود خود برگزیده است چراکه این آفریده

است. درك عظمت خداوند متعال براي بشر به طور عام و بـراي کودکـان   برتر و واال دانسته
هایش بایـد دیـد و   شود. عظمت حق را در عظمت آفریدهبه طور خاص، به آسانی میسر نمی
توان به درك عظمـت خداونـد   هاي آفرینش است که میاز طریق عظمت مخلوقات و پدیده

دست یافت.
فرمایند:داوند متعال میعظمت خحضرت علی(ع) در دشواري درك

اي و احتیـاج  انـیم تـو زنـده   ددانـیم، جـز آن کـه مـی    خدایا، حقیقت بزرگی تـو را نمـی  
ـ    آننـداري ... خـدایا،   غیربه نگـریم و از قـدرت تـو بـه     و مـی چـه را کـه از آفـرینش ت

سـتاییم بسـی نـاچیزتر اسـت در برابـر      آییم و بدان، بزرگی قدرت تو را مـی میشگفت
هـا،  درك آنهـاي مـا از  ها ناتوان و عقلهاي ما از دیدن آنا پنهان و چشممچه که ازآن

).291: 1385، 160(نهج البالغه، خطبه عاجز است

کـوه کـه عینـی و محسـوس اسـت، بـه       خانم کلر ژوبرت با آگاهی از این امر، از بزرگی 
کودکـان  عظمـت خداونـد را بـراي   احسن استفاده کرده است تا از این طریق بزرگـی و  نحو
نماید.  بیان
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البتـه  «پروانه پاسخ داد: »»  «تو هم مثل کوه، خدا را می شناسی؟ «موشکا به پروانه گفت: «
ز مــن خیلــی هـاي قشــنگ را بـه مــن داده، امـا او ا   کـه مــی شناسـم! اوســت کـه ایــن بــال   

).نویسنده، ذهن کودکان را که مخاطبان اصـلی  10: 1384(در جستجوي خدا، »» است!زیباتر
، بـه صـفت زیبـایی خداونـد     و هستند از طریق زیبـایی و رنگارنـگ بـودن بالهـاي پروانـه     ا

» . خداوند زیبـا اسـت و زیبـایی را دوسـت دارد    إنّ اهللا جمیلٌ و یحب الجمال«کند. میهدایت
.نویسنده، عالوه بر بیان صفت زیبایی، آفرینش و خلقت پروانه را بـه  )438تا: ، بی6(کافی، ج 
مگـر تـو   «موشکا ترسش را فراموش کرد و با تعجب سؤال کـرد:  «سبت داده است:خداوند ن

شناسم! به لطف اوسـت کـه ایـن قـدر     البته که می«خرس پاسخ داد: »»هم او را می شناسی؟ 
ــر اســت. قــويقــوي هســتم. او هــم از مــن خیلــی قــوي  »»تــرین موجــود عــالم اســتت

).15: 1384جوي خدا، وجست(در
و قدرتمند بـودن خداونـد اسـت. نویسـنده از صـفت قـوي بـودن        اشاره به صفت قوي

خرس استفاده کرده تا قوي و قدرتمند بودنِ خداوند را اثبات نماید.
را کودکان، مسأله وجود خداوند را در یک جايِ مشخص، قبول دارند ولی حضور خـدا 

پندارند.در همه جا، در ذهن خود یک تناقض می
گویم هسـتم، ولـی خـدا نیسـتم. خـدا مـرا       اینهایی که می«خورشید آرام خندید و گفت:

). نویسـنده، صـفت   18(همـان:  » تـر از مـن اسـت    آفریده و به من نور داده. او بسیار نورانی
اهللاُ نُـور السـموات و   «فرمایـد:  نماید.خداونـد در سـورة نـور مـی    نورانیت خداوند را بیان می

).کودکـان نیـز خداونـد را    35نور:»(و زمین است: خداوند، نور (وجودبخش) آسمانها األرضِ
کنند.به صورت یک منبع نورانی تصور می

در گفتگوهاي موشکا با کوه و خورشید و پروانه و خرس، در پاسخ به سؤال موشکا کـه:  
بعـد هـم دالیـل    » شناسـیم. البته که می«همه با اطمینان پاسخ دادند: » آیا خدا را می شناسی؟«

.خود را بیان کردند
هر کدام از آنها به صفت ایجابی و جمالی خداوند به زیبایی اشاره نمودند. کوه به صـفت  
بزرگی، پروانه به صفت زیبایی و مهربانی، خرس به قوي و قدرتمنـد بـودن و خورشـید بـه     

نورانی بودن خدا اشاره کردند.
نویسـنده  پـردازي جـذّاب  نکات بسیار مهم و قابل استفاده براي کودکان ازطریق دیـالوگ 

شود. بیان مشترك همۀ آنها این است کـه: اوالً : خـدا آنهـا را آفریـده و همـۀ ایـن       منتقل می
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» خداونـد آفریننـدة هـر چیـز اسـت     «ها را خدا به آنهـا عطـا کـرده اسـت.     صفات و ویژگی
نهایت دارا اسـت.  ). ثانیاً : خداوند، همۀ این صفات را به صورت کامل و در حد بی62(زمر:

: همه، اعتراف کردند صفات آنها جلوة کوچکی از صفات جمالی خداوند است.ثالثاً
مسایل مجرّد و ذهنی به خصوص صفات خداوند براي کودکانِ اوایـل دبسـتان، چنـدان    
جاافتاده نیست زیرا ادراك عقلی در دوران کودکی، محدود است. محـدودیت ادراك در ایـن   

هـاي  شـود و ورود بـه مقولـه   در کودکـان مـی  دوران، باعث غلبۀ شدید تخیل و احساسـات 
رسد، اما غیر ممکـن نیسـت بـه دلیـل     انتزاعی و ذهنی براي کودکان اگرچه دشوار به نظر می

شـوند تـا مسـایل ذهنـی و انتزاعـی را      که کودکان در سنین پایان دبستان، کم کم آماده میاین
انتزاعی تکامل یابد.ادراك نمایند و ذهن کودکان از مرحلۀ حسی و عینی به مرحلۀ

»جوي خداودر جست«. تحلیل داستان 1جدول 

گروه سنی ب و ج کودکان

نتایج تربیتیهاي سبکیویژگیمقوله هاي محوري داستان

پردازيخیالپردازيشخصیتخداشناسی
رسیدن به معرفت دینیپردازيدیالوگهاي دینیآموزه

آگاهی به قدرت خداساختار روایتیتقویت تفکر انتزاعی

داستان خداحافظ راکون پیر2.4
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خالصۀ داستان1.2.4
دار شوند. هفت خرگـوش کوچولـو در   ها قرار است بچهدر صبح یک روز بهاري، خرگوش

رسـد. شـش خرگـوش کوچـک     شکم مادر، وول می خورنـد. بـاألخره روز تولـد فـرا مـی     
خواهـد بـه دنیـا بیایـد. پـدر      مانـد و نمـی  آیند و خرگوش هفتم در شکم مادر مـی میدنیابه

شود تا خرگوش کوچک را راضی کند به دنیـا بیایـد.   خرگوش، دست به دامان راکون پیر می
نشیند و دربارة زیبـایی و بزرگـی دنیـا بـا خرگـوش هفـتم       راکون پیر کنار خرگوش مادر می

شـود شـگفت مـی  هـایش در  گـذارد و از زیبـایی  زند و او باألخره پا بـه دنیـا مـی   حرف می
فهمد که راکون پیر به او راست گفته است. خرگوش کوچولـو (تـک) بـا راکـون پیـر،      میو

رونـد و سـؤالهاي زیـادي از    شـود و هـر روز بـا هـم بـه تماشـاي جنگـل مـی        دوست مـی 
گـذرد، تـا   دهد. روزها میپرسد. راکون هم با حوصله و گاهی با شوخی، پاسخ میمیراکون

ـ    «گوید: یر میکه روزي راکون پاین زرگ اکنون وقت سفر رفتن من است، سـفر بـه دنیـایی ب
دهد که سفر من هم مثل سـفر تـو   شود و راکون توضیح میخرگوش نگران می». ناشناختهو

خره روم و بـاأل از شکم مادر به ایـن دنیـاي بـزرگ اسـت. مـن نیزبـه دنیـاي بزرگتـري مـی         
کننـد و بـرایش   او را در خـاك پنهـان مـی   رود و حیوانات جنگل، بـدن  پیر از دنیا میراکون

بینـد. آورند. خرگوش در حال گریه کردن، در شبِ مهتابی، راکون را در خـواب مـی  میلگُ
دنیـایی کـه مـن در    «وش مـی گویـد:   که راکون، خوشحال و خندان است بـه خرگـ  درحالی

روز بعـد، سـنجابی   ».هستم بسیار بزرگتر و زیباتر از دنیایی اسـت کـه تـو در آن هسـتی    آن
شان را کـه حاضـر نیسـت بـه دنیـا بیایـد،       خواهد تا بچۀآید و از او میسراغ خرگوش میبه

تشویق کند تا پا به دنیا بگذارد.

محوري داستانموضوع2.2.4
مرگ و جهان بعد از مرگ1.2.2.4

باورپـذیر  نویسنده، در این داستان، مفهوم مرگ و جهان پس از مرگ را بسـیار لطیـف و   
بیان نموده است.
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تحلیل ظاهري3.2.4
طور که بیان شد اولین چیزي که در کتاب کودك، توجه مخاطب را جلـب مـی نمایـد،    همان

جلد کتاب و تصاویر آن است که در واقع، دروازة ورود به کتاب است. جلـد کتـاب داسـتان    
صـفحات هـم از   ). جـنس 22×22سـت( خداحافظ راکون پیر، گالسـه و قطـع آن، خشـتی ا   

صـفحۀ رنگـی و انـدازة حـروف آن درشـت،      36مرغوب استفاده شـده اسـت؛ داراي   کاغذ
هـاي  باشـد. کتـاب در همـۀ کـانون    هاي جسمی و ذهنی مخاطب خود میمتناسب با ویژگی

دبسـتانی اسـت.جلد کتـاب بـا     پرورش فکري کودکان و نوجوانان در دسترس کودکان پایـان 
هـایی  خرگوش به وسیلۀ راکون پیر در زیر درختـی بـا بـرگ   تصویر زیباي در آغوش گرفتن

زمینۀ تصویر روي جلـد، سـبز چمنـی اسـت. لبخنـد      رنگارنگ طراحی شده است. رنگ پس
کنـد کـه در واقـع،    زمینه، آرامش روحی را بـه مخاطـب القـا مـی    ها و رنگ مالیم پسچشم
اي زیبـا  درشت و رنگ سرمهباشد.عنوان کتاب با خطّ گر فضاي مورد نظر نویسنده مینمایان

بر روي جلد کتاب نگاشته شده است.تصویر روي جلد همراه با عنوان داستان بـه خـوبی بـا    
محتواي کتاب، همخوانی دارد.

در صفحۀ بسم اهللا (صـفحۀ بعـد از جلـد)، رنـگ پـس زمینـه، سـبز چمنـی مالیـم بـا           
صـفحۀ بعـديِ آن،   هایی از درخت در باالي صفحه به تصویر کشیده شـده اسـت. در   شاخه

خرگوش و راکون پیر با خوشحالی دست در دست یکدیگر با عنوانِ کتاب آمده ودر صـفحۀ  
مقابل شناسنامۀ کتاب، عنوان کتاب، با تصویر درخت بدون راکون و خرگـوش، تصـویرگري   

شده است.
تصاویر داخل کتاب، با متن داستان، متناسب است به طوري که در یـک طـرف صـفحه،    

ن و درطرف دیگر، تصویر متناسب با آن، طرّاحی شده و جذّابیت بصـري را بـراي   متن داستا
مخاطب کودك مضاعف کرده است. تصاویر بـه کـار رفتـه در ایـن کتـاب، بسـیار متنـوع و        
رنگارنگ و رنگ پس زمینۀ غالب آن، آبی روشن و شاد است. در تصاویري که راکون پیـر و  

شـاد(آبی و صـورتی) اسـتفاده    ر از رنـگ هـاي  خرگوش کوچولو با هـم هسـتند، تصـویرگ   
است. به استثناي چند صفحه از کتـاب، بـه واسـطۀ مـرگ راکـون پیـر و تنهـا شـدن         نموده

هـاي زرد و قرمـز و نـارنجی همـراه بـا فضـاي       هایش، تصویرگر از رنگخرگوش و دلتنگی
ـ      واي غروب خورشید استفاده نموده تا غم و ناراحتی خرگـوش را بـه تصـویر بکشـد و محت

گویند. امیـد  ها در کتاب خداحافظ راکون پیر، سخن میتر جلوه نماید. چشمکتاب را پررنگ
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توان گفـت اسـتفاده   طور کلّی میو مهربانی در چشمان راکون پیر و خرگوش موج می زند.به
انگیز در برابر تصاویري که فضاي شادتري دارند بسیار اندك است.از تصاویر غم

باشـد، دلیل موضوع داسـتان کـه مـرگ و جهـان پـس از مـرگ مـی       خانم کلرژوبرت به 
انگیـز اسـتفاده نمـوده اسـت تـا تنهـایی و دلتنگـی خرگـوش         از تصاویر و فضاي غمناگزیر

کوچولو را القا نماید اما از فضاي شاد و مفرّح هم فاصله نگرفته است، به دلیل اینکـه دنیـاي   
تـأثیر محتـواي داسـتان را    . وي با ایـن کـار،  باشدکودکان، دنیایی پر از طراوت و شادابی می

ــفحۀ  دو ــازین را در ص ــفحۀ آغ ــویرگر، ص ــوده است.تص ــدان نم ــرار  چن ــاب تک ــانی کت پای
است، همچنین تصویر روي جلـد(در آغـوش گـرفتن خرگـوش و راکـون پیـر)را در       نموده

هـاي  تـوان تکـرار در تصـاویر را از ویژگـی    وسط کتاب نیز تکـرار کـرده کـه در واقـع مـی     
یرگري خانم ژوبرت بدانیم. تکرار تصویر روي جلد در وسط کتاب، بـر اوجِ دوسـتی و   تصو

کند.رابطۀ دوسویۀ (عاطفی) راکون پیر و خرگوش کوچولو تأکید می
کتاب، شماره صفحه ندارد و شاید این امر با موضوع داستان مرتبط باشد چراکه مـرگ و  

آید.اعداد و روزشمار و ... بیرون مید انجامد و از قیجهان پس از مرگ، به جاودانگی می
باشد.حجم و اندازه کتاب نیز متناسب با سطح سنّی کودکان(پایان دبستان) می

تحلیل محتوایی کتاب داستان خداحافظ راکون پیر4.2.4
هاي کودك، به گمانِ اکثـر  در داستان» مفهوم مرگ و جهان پس از مرگ«پرداختن به موضوع 

انگیـز و  نمایـد بـه جهـت اینکـه ایـن موضـوع بـراي کودکـان، غـم         مـی نویسندگان، دشوار
باشد و با دنیاي پـر از بـازي و نشـاط    کننده است و فهم آن براي کودکان، دشوار میناراحت

این در حالی است کهکودکان، فاصلۀ زیادي دارد. 
کـه ذهـن   رسـاند  بررسی دقیق، دانشمندان علوم رفتاري را بدون استثنا به این یافتـه مـی  

هاي کودکـان بـراي مـرگ    اي با مرگ درگیر است. نگرانیکودکان به میزان قابل مالحظه
گـذارد. مـرگ معمـاي بزرگـی     شـان مـی  فراگیر است و تأثیر عمیقی بـر دنیـاي تجربـی   

).118: 1393است (یالوم،برایشان

هـد کـرد.  بنابراین، پاسخ دادن به سؤاالت کودکان در این زمینه، کمک زیادي به آنها خوا
که کودکان ممکن است مرگ یکی از عزیزان یا دوسـتان خـود را تجربـه کننـد و یـا      حالیدر

هـا را  هایی ازمرگ را مشاهده نمایند واین امر، ذهـن آن ها صحنهها و انیمیشنحداقل در فیلم
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درگیر کند. آگاهی دادن راجع به مرگ، نه تنهابراي کودکان، مضر نیست، بلکه باعث رشـد و  
دهد که به معناي یـأس و  گردد و تصویري متعالی و معنوي از مرگ میتکامل فکري آنان می

گریز از مرگ نیست بلکه به رشد و تعالی فکري منجر خواهد شد.
از نظر مصطفی صدیقی

مرگ، ترس از مرگ و جاودانگی، از مفاهیم و موضـوعاتی اسـت کـه کودکـان از سـنّی      
هاي مهم براي آمـوزش مهـارت مواجهـه بـا ایـن      وششوند. از رخاص با آن مواجه می

هـاي داسـتانی بـراي    انتخـاب مـتن  گیري از آثـار داسـتانی اسـت و    مفاهیم فلسفی، بهره
).53: 1392(صدیقی، آثار، نیاز دارد. کار، به شناخت، تفسیر و تحلیل این

مرادي و چاالك نیز ادبیات را یکی از ابزارهـاي مهـم جهـت درك مفهـوم مـرگ بـراي      
:دانند و معتقدندکودکان می

ه بـه اهمیتـی کـه ایـن      هاي سـنّی کـودك و نوجـوان بـا    نویسندگان آثار ادبی رده توجـ
انـد تـا بـا اسـتفاده از شـگردهاي      هـاي خـود تـالش کـرده    دارد، در قالب نوشـته مقوله
ــا مســئلۀ مــرگ،  شناســانه، مخاطبــان خــود را در امــر درك و مروان واجهــۀ عقالنــی ب
به همین دلیل، بخشی از آثار کودك و نوجـوان بـه شـکل خـاص، موضـوع      کنند.یاري

: 1399(مـرادي و چـاالك،   انـد.  پـردازي قـرار داده  یۀ داستانمرگ و سوگواري را دستما
201.(

نویسان ایرانی، عالوه بـر خـانم ژوبـرت، مهـدي امیرکیـایی، نیـز بـه ایـن         از میان داستان
د دارد، تفـاوت در زبـان و بیـان ایـن دو نویسـندة      موضوع پرداخته است اما تفاوتی که وجو
کامی و درد است، اما زبان و بیان خانم کلرژوبـرت،  کودك است. زبان امیرکیایی همراه با تلخ

لطیف، شیرین و باورپذیر براي کودکان است.
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»خداحافظ راکون پیر«اصلی داستان محورهاي 5.2.4
هاي اخالقیآموزه1.5.2.4

گوییراست1.1.5.2.4
دوسـتی عمیـق و قلبـی بـین     راستگوییِ راکون پیر به خرگـوش کوچولـو باعـث پیونـد    

اي را درونـی، دوسـویه و مطلـوب اجتمـاعی    - شود. خانم ژوبرت رابطـۀ عـاطفی  میدوآن
شود.کند که هم در متن و هم در تصاویر به خوبی دیده میترسیم می

شـود و بـا ذوق و شـوق،    د مواجـه مـی  تک با همان دنیایی که راکون توصیف کـرده بـو  
ــاد ــر راســت مــی «کشــد: مــیفری ــزرگ و قشــنگی! واي! راکــون پی ــاي ب »گفــت! چــه دنی

).1388راکون پیر،خداحافظ(
باعـث همراهـی و اعتمـاد بـه     نکتۀ قابل توجه دیگر اینکـه راسـتگوییِ والـدین و مربیان،   

کند. چنان کـه  باورپذیري کودکان ایجاد میگردد و تأثیر مثبت بر نوع نگاه و همچنین میآنان
: 5، ج 1346(خوانسـاري،  » بخش است.صدق و راستی، نجات«اند: حضرت علی(ع) فرموده

هاي اخالقی و دینـی مـا، در ایـن داسـتان بـه      ). راستگویی به عنوان یکی از آموزه53حدیث 
زیبایی گنجانده شده است.

داشتنمحبت و دوست2.1.5.2.4
خداحافظ راکـون  (»تش را دور گردن راکون پیر انداخت و دیگر هیچ نپرسیدتک دو دس«
).1388پیر،

این عبارت، حاکی از محبت قلبی راکون پیر و خرگوش کوچولـو اسـت کـه بـا تصـویر      
برد.زیبایی که به همراه متن آمده است، محتواي داستان را پیش می

هاي دینیآموزه2.5.2.4
گویـد  کنـد و مـی  ینکه راکون پیر، زمان مرگ را دقیقاً اعالم نمـی نکتۀ جالب توجه دیگر ا

آمـوزش صـفت دانـایی خـدا و     داند. خانم ژوبرت بـه صـورت غیـر مسـتقیم،    فقط خدا می
تــک را روي پاهــاي بــودن خداونــد را در داســتان بیــان نمــوده اســت. روزي راکــون،آگــاه
دانـد  ا بروم. اما فقط خـدا مـی  تک! عزیزم ممکن است به زودي از اینج«نشاند و گفت: خود

).1388خداحافظ راکون پیر،(»خواهم از تو که عزیزترین کسِ منی خداحافظی کنمکی. می
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و ما تَدري نَفس بِأَي أرضٍ تَموت إنَّ اهللا علـیم  «چنان که در این آیۀ شریفه نیز آمده است: 
رسد پس خـدا دانـا   مرگش فرا میداند که به کدام سرزمین هیچکس نمی): «34(لقمان :خَبیرٌ

» ».و آگاه است.
دهـد و در اینجـا بـراي تبیـین آن از     نویسنده، تصور کودکان از مفهوم مرگ را نشان مـی 

مفهوم سفر، بهره برده است.خانم کلرژوبرت از واژة مرگ و مردن استفاده نکرده و بـه جـاي   
جهـان پـس از مـرگ    ، وي وجـود استفاده نموده اسـت. در واقـع  » سفر«و » رفتن«از » مردن«
آموزد.میرا

». زنـی؟ راکـون کـه هنـوز ایـن جاسـت!      چرا این حرف را می«تک، بغض کرد و پرسید:
»گـذارد هر کس که از دنیا بـرود بـدنش را اینجـا جـا مـی     «گوزن سرش را تکان داد وگفت:

).1388خداحافظ راکون پیر،(
خواهد اعتقـاد جـدا شـدن روح از    ینویسنده خانم ژوبرت در این جمله از زبان گوزن م

هـاي  جسم و پرواز روح به عالم ملکوت را بیان کند. در واقع،از آمـوزش غیرمسـتقیم آمـوزه   
اعتقادي به کودکان بهره برده است.

یکتاپرسـتان (مسـلمانان)   دفن کردن راکـون پیـر، روشـی بـر اسـاس باورهـاي مـذاهب       
تـرین آداب و  گـردد و جـزو مهـم   ان مـی دهد که باعث افزایش بینش و دانش کودکمیارائه

رسوم دینی و شعائر اسالمی مسلمانان نیز هست:
اي اي کندند و بدن راکون پیر را داخل آن، زیـر کپـه  گوزن و دارکوب و موش کور، چاله

از خاك گذاشتند. سینه سرخ، یک شاخه کاج آورد و وسط خاك کاشت. کـم کـم تمـام    
صدا آمدند و کنار کپـۀ خـاك ایسـتادند و    کی، بییحیوانات جنگل خبردار شدند و یکی

همان)(براي راکون پیر دعا کردند.

احترام به جنازة مرده و دفن کـردن آن و دعـا کـردن بـراي آرامـش اودر روایـات دینـی        
هاي اعتقادي و دینی را کـه جـزو   مسلمانان نیز آمده است و نویسنده به خوبی توانسته آموزه

دهـد و عـالوه بـر آمـوزش، انتقـال      باشـد بـه کودکـان آمـوزش     هاي فرهنگی مرگ میجنبه
دهد.هم

زدن با خدا، یکی از ابعاد خداشناسی است که خانم کلرژوبرت بـه  کردن و حرفصحبت
نوعی توانسته است بین کودك و خداوند، پیوندي برقرار سازد.
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راکون، ارتبـاط بـا خداونـد و    ).همان(»با خدا حرف بزن تا دلت آرام شود«راکون گفت: 
کند و ایـن  بخش را توصیه میمناجات کردن با این منبع سرشار مهربانی و عطوفت و آرامش

آید.امر، از ابعاد خداشناسی در داستان خداحافظ راکون پیر به شمار می
)آگـاه باشـید   28. (رعـد :  أَال بِذکرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلُوب«چنان که درآیۀ شریفه نیز آمده است: 

».ها با یاد خدا آرام می گیردکه دل
ـ        ه اهـداف الهـی و   امید داشتن به خداونـد و توکّـل بـه او از عوامـل توفیـق و رسـیدن ب

خـدایا بـه   «اي ساکت ماند، بعد نفس عمیقی کشید و زیر لب گفـت:  تک لحظه«است: دینی
).1388خداحافظ راکون پیر،(»امید تو

).3طالق: »(و من یتَوکَّل علَی اهللاِ فَهو حسبه«نیز آمده است: شریفهچنان که در این آیۀ
هـاي اخالقـی و اعتقـادي و    داستان خداحافظ راکون پیر از لحاظ مسایل دینـی و آمـوزه  
نکات تربیتی که ذکر شد بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است.

شناسیهاي روانآموزه3.5.2.4
کنند، مـرگ را بـا تعـابیري مثـل     اساس تجارب ذهنی خود معنا میخردساالن، دنیا را بر«

»کننـد هـا هسـتند توجیـه مـی    دبسـتانی ع پـیش خواب، جدایی و مصدومیت که تجارب شای
تـر،  ).در حقیقت،ذهنیتی که کودکان در سنین پایین145: 1395(جمشیدي سیانکی و دیگران، 

یکـه در سـنین بـاالتر، طبـق نظـر      راجع به مرگ دارند شـبیه سـفر یـا خـواب اسـت در حال     
فهمند کـه کسـی کـه مـرده اسـت      سالگی، کودکان باألخره می10تا 9شناسان در سنینروان

در بهشـت بـه زنـدگی خـود     گـردد و بـر اسـاس اعتقـادات مـذهبی،     هرگز به دنیـا برنمـی  
دهــد. پــس مــرگ، واقعیتــی حتمــی و گریزناپــذیر اســت کــه در زنــدگی همــه،مــیادامــه
کـودك فقـط هنگـامی    «گوید: نگی درباره مراحل ادراکی مفهوم مرگ میماريافتد.میاتفاق

گذارد، مرگ را به مثابه رونـدي داراي قـوانین مشـخص،    که به سنین نه و ده سالگی پاي می
).34: 1384کند(کریمی، ناپذیر و در عین حال، غیر قابل بازگشت درك میاجتناب

ی به مرگ پرداختـه اسـت آنجـا کـه علّـت مـرگ       شناختخانم کلرژوبرت از منظر زیست
راکـون پیـر،   «هـاي سـنّی کودکـان مطابقـت دارد:     کند(علّیت)، با ویژگیراکون پیر را بیان می

ام. گمـانم وقـت آن   ببین چه قدر پیر و خسته شـده «هاي لرزانش را نشان داد و گفت: دست
).1388خداحافظ راکون پیر،»(رسیده که از این دنیا بروم
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دهـد و علّـت مـرگش را پیـري و     ون، خبر مرگ خود را به خرگـوش کوچولـو مـی   راک
کند تا هم آمادگی قبل از مرگ را براي او ایجاد کرده باشد و هـم خرگـوش   خستگی بیان می

کوچولو غافلگیر نشود.  
یکی از نیازهاي مهم روانی کودکان بعد از نیازهاي حیـاتی مثـل آب و غـذا و... نیـاز بـه      

ــت اســت. ــۀ  محب ــاز کــودك، اســاس و پای ــن نی ــه ای ــت او را پاســخگویی صــحیح ب تربی
نفـس،  ت خاطر، اعتمادبـه دهد. زیرا ارضاي نیاز کودك، موجب آرامش روانی، امنیمیتشکیل

باعـث  اعتماد به والدین و حتّی سالمت جسمی او می باشـد و بـرعکس، ارضـا نشـدن آن،    
خود و دیگران، احساس عجـز و حقـارت   اعتمادي بهرفتن آرامش روحی و روانی، بیازبین

هاي جسمی و حتّی انحرافات اجتماعی خواهـد شـد. نقـش محبـت در     و بسیاري از بیماري
تربیت کودك، نقشی مهم و اساسی است.

ـ    ت بـه فرزنـدان، فـراوان تأکیـد     در روایات دینی و سیرت معصومین(ع) نسـبت بـه محب
مـا را  از مـا نیسـت کسـی کـه بـزرگ     « است. از پیامبر اکرم(ص) روایت شـده اسـت:   شده

چنـین از آن  ). هـم 365: 1383(فـیض کاشـانی،   » » نکند و به کوچک ما رحم نورزد.احترام
انســان بــه فرزنــدش، بــه او خداونــد بــه خــاطر محبــت«حضـرت، نقــل شــده اســت کــه:  

).201تا: (حرّ عاملی، بی»کندمیرحمت
طور انبخش کودك است و همشد رضایتترین عوامل راحساس امنیت عاطفی، از مهم

اند، مادر، پدر و سـایر  که ریبل اریکسون و بسیاري از صاحبنظران دیگر بر آن تکیه کرده
ار و واقعـی، ایـن نیـاز را    افراد خـانواده بایـد طـی یـک دوره طـوالنی از مراقبـت پایـد       

ــرآورده ــودك و     ب ــه ک ــردن ب ــت ک ــق محب ــت از طری ــاس امنی ــد. احس ــد او کنن تأیی
شود. کودك باید احساس کند که صمیمانه دوستش دارنـد و او را بـه عنـوان    میاصلح

تواند نگرشی مثبت و پایدار نسبت بـه زنـدگی   کنند. او در صورتی مییک فرد، تأیید می
داشته باشد که محبت و تأیید پایدار و یکنواختی از طرف افـراد خـانواده دریافـت کنـد.    

).262- 263: 1375(سیف و دیگران، 

خانم کلرژوبرت به این نیاز روانی کودك(محبت و توجه به کودك) اهتمام جدي داشـته  
و هنرمندي ایشان به خوبی در این اثر، مشهود است.
سـالگی از  11تا 7اند که کودکان در سنین برخی از روانشناسان مانند پیاژه، بر این عقیده

ــی و     ــاهیم انتزاع ــی درك صــحیحی از مف ــد ول ــی دارن ــتدالل منطق ــی، اس ــیاي عین اش
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در نظـر افـرادي   » مـرگ «رسـد مفهـوم   هاي فرضی ندارند. از این رو به نظر میموقعیت
ت کودکـان، همخـوانی نـدارد و از            مانند پیـاژه، بـه عنـوان مفهـومی انتزاعـی، بـا ذهنیـ

هـا را  هاي ذهنی کودکان دور است. از این رو، یک مربی باید با تدابیر خاص، آنقعیتوا
).86- 87: 1396(عشوري و ماهروزاده، ین مفهوم آشنا کند. با ا

یکی از برترین راهکارهاي تربیتی براي آشنایی کودکان با مفهـوم مـرگ، تبیـین زنـدگی     
بارت دیگر با تکیه بـر طبیعـت، بـه    پس از مرگ در جهان نباتات و جمادات است. به ع

میرنـد و  دهیم همان گونه که زمین و گیاهان در فصل پاییز و زمستان مـی ها نشان میآن
ت مـی  گردند، ما انسانسپس در بهار، زنده می کنـیم و الزمـۀ   ها نیز از همین قاعده، تبعیـ

طبیعـی و هـدایت   هايمند، تحقیق و کاوش در پدیدهآن، واداشتنِ کودکان به تفکّر نظام
).90(همان: اسشان است. کودکان در زمینه به کارگیري صحیح حو

بیان خانم ژوبرت نیزدر این داستان با نظرات روانشناسان کامالً مطابقت دارد. اگـر توجـه   
کنیم باید به خشک شدنِ گلها و برگها هم جلـب نمـاییم   کودك را به باز شدن گُل جلب می

هایی که کودکـان در ایـن مقطـع سـنّی،     مرگ ادراك گردد. بایداز مثالتا از این طریق، مفهوم 
اند استفاده شود تا تأثیر بیشتري بر ادراك کودکان داشته باشـد. آمـوزش و انتقـال    تجربه کرده

تواند در بـر بگیـرد از جملـه: کـوه،     هاي طبیعت را میمفهوم مرگ براي کودکان، همه پدیده
هـا در  وف کردن ذهن کودکان به تغییراتی که در این پدیـده جنگل، دریا و دشت و ... و معط

دهد و حتّی خلقت آسمان و گـردش سـتارگان و افـالك و طلـوع و     فصول مختلف رخ می
یابـد کـه   هاي ملموس و عینـی درمـی  غروب خورشید و ماه و در واقع،کودك، از طریق مثال

همه چیز، فانی و از بین رفتنی است.
ر را با فصل پاییز(خشک شدن و تغییـر رنـگ برگهـا) هنرمندانـه     نویسنده، مرگ راکون پی

بیان نموده و مفهوم مرگ را با توصیف زیبایی از پاییز، بـه صـورت ملمـوس و عینـی بـراي      
درك بهتر و آسانتر کودك بازگو کرده است. توصـیف دقیـق، هـم در مـتن و هـم در رنـگ       

بـه اوج خـود   اسـب و هماهنـگ،  زمینـه (نـارنجی و زرد و قرمز)بـا تصـاویر کـامالً متن     پس
است.رسیده

هـاي عـاطفی   شـناختی و فرهنگـی از جنبـه   هاي زیسـت خانم کلر ژوبرت عالوه بر جنبه
تر استفاده نموده است:هاي عاطفی مرگ، پررنگمرگ هم غافل نبوده وحتّی از جنبه
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تک بغض کرد و پرسید: چرا این حرف را می زنی؟ راکون که هنـوز اینجاسـت! وقتـی    
ه رفتنـد تـک دوبـاره تنهـا شـد. خیلـی غمگـین و پریشـان بود.تـک، کنـار شــاخۀ          همـ 
نشست و به گریه افتاد. آن قدر گریـه کـرد تـا شـب شـد و مهتـاب درآمـد. تـک         کاج
).1388.(خداحافظ راکون پیر،»دلم گرفته بود نگرانت بودم«کنان گفت: هقهق

»خداحافظ راکون پیر«. تحلیل داستان 2جدول 

و ج کودکانگروه سنی ب 

نتایج تربیتیهاي سبکیویژگیمقوله هاي محوري داستان
ترویج راستگوییپردازيشخصیتهاي دینیآموزه
آموزش محبت نمودن و دوست داشتنپردازيدیالوگهاي اخالقیآموزه

انتقال مفهوم مرگ و جهان پس از مرگ به کودکانساختار روایتیهاي روانشناختیآموزه

گیرينتیجه.5
درك و برداشت کودك از مفاهیم دینی با بزرگسال یکی نیسـت. کودکـان در حـد بضـاعت     

کنند و بر پایۀ همین توانایی ذهنی خودشـان اسـت کـه    ذهنی خود، مفاهیم دینی را درك می
ت کـه توانـایی ذهنـی کودکـان     بخشـند. بنـابراین، ضـروري اسـ    میبینی خود را شکلجهان

مناسب براي آموزش مفاهیم دینی بـه کودکـان   ها روشمتناسب با این تواناییشود و شناخته
اتّخاذ شود. خانم کلر ژوبرت با آگاهی از این ظرفیت ذهنی کودکان به آموزش مفاهیم دینـی  

هـاي کودکـان پیرامـون خـدا و     در قالب داستان، روي آورده است. وي  با آشنایی از پرسش
هـاي خیـال کودکـان    رداخته است.ایشان با شناخت ویژگـی خداشناسی به نوشتن آثار خود پ

گویی، جـواب  مستقیمترین شکل و قالب داستانی (فابل) به روش غیرتوانسته است در هنري
کننـده بیـان نمایـد. از آنجـا کـه شـناخت و ادراك       کننـده و هـدایت  هاي آنان را قانعپرسش

را بـه صـورت عقالنـی درك کننـد،     توانند مسـایل  ها نمیتر حسی است و آنکودکان، بیش
هــاي محســوس و ملمــوس هــا و زیبــاییخــانم کلــر ژوبــرت ابتــدا کودکــان را بــا نشــانه 

ها را به آفریینده و خالق جهان هستی رهنمـون  آفرینش، آشنا نموده و از این طریق، آنجهان
و هـاي حسـی  ساخته است. نویسنده با در نظر گرفتن مقتضاي سنّ و سال کودکان از روش

ملموس که بهترین روش بـراي آمـوزش مفـاهیمی چـون خـدا و اثبـات وجـود خداسـت،         
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ترین مفـاهیم دینـی را بـه زبـانی سـاده، در قالـب جمالتـی کوتـاه و         کرده و پیچیدهاستفاده
است.فهم براي کودکان بیان نموده لقاب

وبی از مفهوم غالب در آثار کلرژوبرت، عاطفه و ارتباطات اجتماعی است. ایشـان بـه خـ   
عهدة این مفاهیم برآمده است. عالوه براین ویژگی، استفاده از تصاویري با رنگ هاي شـاد و  

هـاي ایشـان از پایـانی خـوش و     جذّاب از عوامل توفیق این نویسندة تواناست. همۀ داسـتان 
امیدوارکننده، برخوردار است و آرامش روحی و روانی خاصی در کـودك ایجـاد کـرده و از    

د بر صفات رحمانی خداوند به تثبیت و تشدید عشق و عالقۀ کـودك نسـبت بـه    طریق تأکی
خدا پرداخته است.

وجود خدا، اثبات خدا، ارتباط با خـدا، تصـویر خداونـد، صـفات و عملکـرد خداونـد،       
هـایش از  ترین مفاهیم اعتقادي هسـتند کـه نویسـنده در داسـتان    همگی از مهمترین و پیچیده

دیگـري  هـاي دینـی  هـا پرداختـه اسـت.آموزه   ذّاب و مناسب بـه آن پردازيِ جطریق دیالوگ
چون امید داشتن به خـدا، توکّـل کـردن بـه خـدا، آرامـش گـرفتن از طریـق یـاد خـدا،           هم

گزاري، رضایت الهی و تسلیم در برابر خداوند، تواضع و فروتنی در برابـر خداونـد و   سپاس
است.  دعاکردن نیز مورد توجه این نویسنده قرار گرفته

مسئله مرگ و آشنا کردن کودکان با این مفهوم به دالیل مختلفی معموالً سرسـري گرفتـه   
هـاي  شده است .خانم کلر ژوبرت با دادن رنگ و بویی دینی به مفهوم مرگ و توجه به جنبه

زیستی، فرهنگی و عاطفی آن به آموزش و آشنا ساختن کودکـان بـا ایـن مفهـوم در داسـتان      
بـه جـاي   » رفـتن «پیر اهتمام ورزیده است. وي با جایگزین ساختن مفهـوم  خداحافظ راکون 

دهد؛بلکه کودکان را با وجود جهان پـس از  در واقع نه تنها مفهوم مرگ را آموزش می»مردن«
اي هاي این نویسنده، مفاهیم اخالقـی و اجتمـاعی  سازد. همچنین در داستانمرگ نیز آشنا می

گذشتگی، احسان و نیکـی بـه   حترام به دیگران، ایثار و از خودچون راستگویی، وفاداري، اهم
توجـه  موردنوع، مهربانی و محبت ورزیدن به دیگران، مشورت کردن و دوستی و همدلی هم

هـا  هاي ژوبرت در نوشـتن داسـتان  قرار گرفته است.سبک و سیاق ظاهري و محتوایی داستان
مناسبی براي نویسندگان حوزة ادبیـات دینـی  تواند الگوي در حوزة آموزش مفاهیم دینی می

تواننـد از  ها و دست اندرکاران آموزش در دوران کودکی مـی کودکان باشد. همچنین خانواده
ــتان ــن داس ــه    ای ــی و پاســخ دادن ب ــاهیم دین ــا مف ــان ب ــنا ســاختن کودک ــت آش ــا در جه ه

هاي کودکان پیرامون مفاهیم دینی و اخالقی استفاده کنند.  گريپرسش
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