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Abstract  

Children's literature is broadly applicable as a kind of educational tool to achieve 

educational goals. Through their literature, children can better understand different 

life issues and visualize the different ways to face them. In this regard, the present 

study seeks to identify the themes that are consistent with and contrary to the 

Iranian- Islamic culture in children's literature. The study is conducted through 

content analysis, both quantitatively and qualitatively. The statistical population 

consisted of all the second and third graders of elementary schools (i.e. age group 

B) in the school year 2016-2017 (12933 students) out of whom 1000 were selected 

by cluster random sampling. The research tools included a researcher-made 

questionnaire on the themes that were consistent with and contrary to the Iranian-

Islamic culture. In the first step, using a quantitative questionnaire, thousands of 

students were asked to rate their favorite books. Then, using the SPSS software 

version 23, twenty of the most popular books were identified and their frequency 

was determined. In the second phase, the most read books were provided to 20 

literary experts in the form of a qualitative researcher-made questionnaire. They 

were then surveyed for positive and appropriate themes as well as negative and 

conflicting ones. Finally, the content analysis of the qualitative data showed that, 
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among the positive themes, the themes of "ultimate victory of good over evil" and 

"family and marriage" had the highest degree of agreement. Among the negative 

themes, "magic" was the most consistent. The books also seemed to focus on topics 

such as religious doctrines and fantasy nutrition, dealing with children's real-life 

needs and teaching them how to cope with problems.  Overall, the reviewed books 

had more positive themes than negative ones. 

 

Keywords: Iranian-Islamic culture, Children's literature, Age group "B", 

Content analysis. 



 

نامهكاوشفصلنامة علمي   

54ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال  

  969ـ  981صفحات 

 

ات ی  ادب اسلامی در -شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی

 با استفاده از روش تحلیل محتوا  «ب»گروه سنی  کودکان
 پژوهشی( مقالة)

 

 1احمد زندوانیاندکتر 
 تی دانشگاه یزد   استادیار گروه علوم تربی

فاطمه سادات میرحسینی نیری                                                                                                         

  آموختة کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه یزددانش

  مریم کیان دکتر

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد 

   

 چکیده
آموزشی برای تحقق اهداف تواند به عنوان نوعی ابزار ات کودکان، در عین گستردگی کاربرد، میحیطه ادبیّ

های مختلف زندگی را بهتر بشناسند و راه مسائلتوانند می ،اتکودکان از طریق درک ادبیّ تربیتی تلقی شود.

مضامین متناسب و مغایر با  شناسایی حاضرهش پژوهدف  ،رونیازارا تجسم کنند.  هاآنگوناگون مواجهه با 

  .است (کیفی وکمّی ) تحلیل محتوااز روش پژوهش ، با استفاده ات کودکاندر ادبیّ  فرهنگ ایرانی اسلامی

ی هاهیپادختر و پسر  از نمونه هزارنفری دانش آموزان رسشنامه کّمی،با استفاده از پنخست،  در مرحلة

 شانموردعلاقه هایکتابدرباره  ،5961-69در سال تحصیلی  وه سنی ب(اول، دوم و سوم ابتدایی )گر

 موردعلاقههای کتاب ترینرخوانندهپُمورد از  بیست ،Spss23افزار با استفاده از نرم ،نظرخواهی شد. سپس

  .ها مشخص گردیدو فراوانی هر یک از کتاب شناسایی هاآن

محقق  پرسشنامة در قالب ،بودویر که فاقد تص ک کتابیجز ه ب ،پرخوانندهی هاکتاب در مرحله دوم،

زبان و ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت،  فلسفة استادان شامل) نظرانصاحبنفر از  02در اختیار  کیفی ساختة
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و اسلامی  -ایرانی با فرهنگ متناسبمضامین مثبت و  ها دربارةاز آن قرار گرفت و (کارشناسان کتاب کودک

 . شدها نظرسنجی اسلامی موجود در این کتاب -ایرانیمغایر با فرهنگ  مضامین منفی و

پیروزی نهایی »در میان مضامین مثبت، که نشان داد  کیفی پرسشنامة نتایج تحلیل محتوای ،درنهایت

به  ،همچنین دارای بالاترین میزان توافق بودند.« جادو»و در میان مضامین منفی، « ازدواج»و « خوبی بر بدی

های مذهبی، تغذیه خیال، کمک به زندگی واقعی کودک و یاددادن ها به آموزهرسد در این کتابمی نظر

از مضامین مثبت بیشتری در  شدهبررسیهای ، کتابدرمجموع مشکلات توجه شده است. مواجهه باچگونگی 

 مقایسه با مضامین منفی برخوردار بودند.

 .، تحلیل محتوا«ب»، گروه سنی کودکان اتبیّاد ،اسلامی -فرهنگ ایرانی: واژگان کلیدی

 

مهمقدّ  

توان به است كه با آن مي كنندهسرگرم ابزاری آموزشي و نيزات كودک ادبيّ

مختلف  مسائلكودكان و نوجوانان  ات،، از طریق ادبيّافتیدستی تربيتي والا هاهدف

 جهينت درو  آموزندرا مي  هاآنهای گوناگون روبرو شدن با راه شناسند،زندگي را مي

آورند. این گسترش دید و تخيل، قدرت تفکر و سازندگي بيشتری به دست مي

 برانگيختن ذوق و علاقة برایای های هنرمندانهات كودكان شامل تلاشادبيّهمچنين، 

ای مناسب ات از زبان و شيوهادبيّ گونهنیا. استرشد مسير ی سوبههدایت او  كودک، و

ان را، ــهای كودكی خواندنيبندگروهوع ـترین نجامع .كندده مياكودک استف فهم با

نامه( و شعر )نمایش داستان رـيغي داستان، ـموضوع، به سه دستة كل لحاظ ازتوان مي

فقط از  موردنظرهای (. در این پژوهش نمونه99-56 :9984بندی كرد )حجازی، دسته

باید پدران و مادران،  این رو،از » های داستان كودكان استخراج شده است.بين كتاب

های كوچک با كتاب ها را از اول با كتاب محشور و مأنوس بکنند. حتي باید بچهبچه

 (.84: 9981ای، خامنه اللهآیت)« .انس پيدا كنند

است.  شده اثباتبه شنيدن داستان و قصّه  ،مخصوصًا كودكان فراد،گرایش اامروزه 

ه حدّی است كه حتي مطالب علمي و فلسفي را برای تأثير آموزشي قصّه و داستان ب

های اند. كتاب آسماني قرآن نيز برای انتقال آموزهكودكان در قالب داستان بيان كرده

 دهند.ها تشکيل ميقرآن را قصّه چهارمسه كهیطورب است خود از داستان استفاده كرده
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 عنوانبهبلکه  ،ایشهها و قوتاسلام، كودک را نه به سبب ضعفآموزشي نظام 

، سيدآبادیدهد )قرار مي توجه مورد ،داردوجود موجودی كه از آفرینش وی هدفي 

ات كودكان نيز در جهت رشد و تعالي كودک و رسيدن به ادبيّ. در این ميان، (9: 9916

مضامين متناسب و مغایر با  بررسي بنابراین .است توجه مورد ،هدف نهایي آفرینش

ریزان آموزشي و برنامهتواند به كودكان مي هایكتابدر  سلاميا -فرهنگ ایراني

  نماید.كمک  تربيتي یهاوهيش یزیربرنامهو شناخت  در جهت همچنين والدین،

 

 لهبیان مسأ

 هایمهارت آموزش و كودک تربيت ابزارهای مؤثرترین از یکي از كتاب استفاده

 فراغت اوقات كردن پر و سرگرمي بر علاوه ،هاكتاب .ستاو به زندگي مختلف

كتاب، » (.8-95:9988 شاهرودی،) كنندمي منتقلنيز  را دانش و اطلاعات كودكان،

ی دانش و معرفت است و كتاب خوب، یکي از بهترین جهان گسترده سویبهای دروازه

، دنيای كتاب، بخشزندگيابزارهای كمال بشری است. كسي كه با این دنيای زیبا و 

انساني و از بيشترین معارف الهي و بشری  دستآوردترین از مهم ،شکبيد، ارتباط ندار

 سروكار ،برای یک ملَت، خسارتي بزرگ است كه افراد آن با كتابمحروم است. 

اب مأنوس و همواره در ـنداشته باشند؛ و برای یک فرد، توفيق عظيمي است كه با كت

 (.99: 9981ای، )خامنه« .باشد ، یعني آموختن چيزهای تازهگيری از آنحال بهره

 ورتـصبهقبل از اختراع خط ود آمده و ـن بشر به وجـش نخستيـها با پيدایقصّه

برد و موجب رشد و قّصه سطح آگاهي كودک را بالا مي د.ـانشدهمي ي نقل ـشفاه

  (.949:  9919 اكبری، و عمران نيا ذبيح)شود عقل و ذهن آنان مي كمال

« قرآن»ها، كتاب آسماني انسان به قصّه دار بودن علاقةهین دليل بر ریشترمحکم

های توان گفت بخش اعظم كتابدارد. مي تمثيل زیبا و آموزندهها قصّه و است كه ده

 ،جهانشاهي از صفي نقل به ،رهگذر)دهند ميها و تمثيلات تشکيل آسماني را قصّه
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برای  اقوام و انبياء اریخت تگویي و روایقرآن كریم، از قصه ،همچنين .(61: 9911

 (.99: 9114، كربيسپهر و زماني، مقدمه كتاب كند )استفاده مي هاپرورش انسان

هایي است كه در ذهن ترین استعدادماتيدرک داستان یکي از مقدّ این ميان، در 

گيری از ساختاری منسجم، به شرح داستان با بهره» ،درواقعشود. شکوفا مي ،كودک

ای را با كودک به اشتراک لي پرداخته، تجربهای از حوادث تخيّوعهواقعه یا مجم

-51: 9919)رجبي، «دارديمواگذاشته و با پيدایش سؤالاتي در ذهن، كودک را به تفکر 

11.)  

 كنش بر و علاوه شونديمها از علائق كودكان محسوب داستاناز سوی دیگر، 

های را با استفاده از روش انشود، كودكيمتقابلي كه برای هر خواننده و شنونده لازم م

برای وی  و دهندها فرهنگ را به كودک انتقال ميد. داستاننكنمختلف، اجتماعي مي

سازد. ها، اجتماعي ميها و رویکردی فرهنگي مبني بر ارزشدشدهیيتأهای الگو

های ، پيغامحالنيدرعانجام دهند و  ،آشکار یا پنهان طوربهقادرند این كار را  ،همچنين

 (.99-91: 9981 از كریمي، نقل به كوشا،و اسفناک را منتقل كنند ) نيتحسقابل

احساس ، دوره رشد و پرورش شخصيت تریناساسيكودكي  دورةاز سوی دیگر، 

رشد و  ،هاآناست. توانایي ذهني كودكان همگام با افزایش سني در انسان و اندیشه 

های محيطي را دروني سازی كرده و متناسب كودک داده ،فرآیند نیدر ایابد. توسعه مي

به وجود ( Schemas) هاوارهطرحتغييراتي در  ،های جدیدبا آن برای سازش موقعيت

تأثيرپذیری كودكان از داستان به حدّی است كه حتي  .آورد تا به تعادل دست یابدمي

 (.91-91: 9911،شود )حکيمي هاآنبيني موجب تغيير یا تکوین جهان تواندمي

مضامين متناسب و مغایر با  تلاش دارد تاپژوهش حاضر  ،با توجه به مطالب فوق

. را مورد بررسي قرار دهد «ب»ی كودكان گروه سني هاكتابدر اسلامي  -ایراني فرهنگ

تا  هفت ات عينية عمليّدر دور« ب»، كودكان گروه سني (Piaget) مطابق دیدگاه پياژه

كودک به سطحي از فعاليت ذهني  ر این دوره،دبستان هستند. د دورهي سالگي، یعن یازده

بيني و خودمحوری در های دورة قبل، مانند خودميانتواند محدودیتكه مي رسدمي
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های به دیدگاه ،استفاده از زبان را پشت سر گذارد. كودک برای تأیيد نظرات خود

 كنداط و مبادلة اطلاعات استفاده ميكند و از زبان برای برقراری ارتبدیگران توجه مي

 (.9918 ،(Wadsworth) ورث )وادز

آید هر زماني كه سخن از شناخت كودک و تربيت او به ميان ميدر اكثر مواقع 

بينانه با دوران كودكي نگرد و او را در دیدگاه خوشفردی وی را از دیدگاه خود مي

در مورد بایدها و  ،آن بر اساسد و كنسالش مقایسه ميخود و حتي گاهي با خود بزرگ

اما ما باید این مقوله را در نظر بگيریم كه كودكان  گيرد.نتيجه مي اشيزندگنبایدهای 

-افرادی هستند یگانه، مستقل و بي»بلکه  سالان نيستند؛ی بزرگشدهمينياتور یا كوچک

 (.99-56: 9984)حجازی،  «مانند كه نيازها، اميال و استعدادهای خاص خود را دارند

 و هااميپ بر علاوه دهديمات كودكان نشان ادبيّ مجموعةاز سوی دیگر، بررسي 

 و هاارزش شود،مي منتقل كودكان به ،و متفکران مسئولان توسط ،آگاهانه كه یيهاارزش

 كودكان توسط ،اندنبوده ریزانبرنامهمدنظر  كه آشکارناطور به نيز دیگری یهااميپ

له مسأ .گذاردمي اثر مخاطبان تفکر و نگرش رفتار، گيریشکل بر كه ،رددگمي دریافت

ه مواردی هستند و چگونه در قالب چ آشکارناآشکار و  یهااميپاینجاست كه این 

 ؟شونديمغيرمستقيم، به كودكان انتقال داده  ژهیوب یهاآموزش

كه ازآنجا  .است اهميت حائز« نظری» لحاظ به پژوهش اینتوان گفت همچنين مي

به  رود،مي شمار به نوجوان و كودک شخصيت گيریشکل در مؤثر منابع از یکي كتاب

 از و شاد او شادی از و كرده فرض هاكتاب قهرمان جایبه را خود كودک این دليل كه

 فکری نظام و اعتقادات و شخصيت گيریشکل در پدیده این -شودمي غمگين او غم

 و تعليم ابزار عنوانبه ،آن از متخصصان كه است رخوردارب اهميتي چنان از كودک

 (. 999-999: 9911محمدی، ) كنندمي یاد تربيت

-مي فعاليت كودک اتادبيّ در زمينة كه تربيت و تعليم حوزة متخصصان از بسياری

 در آمریکایي و اروپایي كشورهای در آن رشد به نسبت را ما نامطلوب رشد كنند،

 ادبيات نویسندگان باید ،همچنين .دانندمي كشورمان تربيت هفلسف ضعيف عملکرد
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 انگيزیبحث هایداستان و دهند پيوند هاداستان با را فلسفه تا كرد تشویق را داستاني

 وگوگفت و بحث ایجاد شود، فراهم وگوگفت و بحث فضای تا بنویسند كودكان برای

  .(91-91: 9989ناجي،  با وگوگفت در شارپ،) تفکر برای مناسب فضایي ایجاد یعني

 دهد، ارائهرا  موضوع از مؤثری و كلي تجارب تواندمي آموزش در داستانقالب 

 هاداستان. كند برقرار ارتباط دانش مختلف هایبخش ميان و بپروراند را تخيل قدرت

 ابزاری و بگذارند، تأثيرمعمولي  سخنراني یک بيش از آموزاندانش ذهن در توانندمي

 (.9981 از كریمي، نقل ، به1338 و فاولر، مون) باشند مؤثر یادگيری پيشرفت رایب

 ارزیابي یمعيارها تدوین در تواندمي ،«كاربردی» از بعد حاضر پژوهش هاییافته

 .موثر باشدهای آموزشي رسانهو سایر  و نوجوانان انكودك اتادبيّ عرصة در آثار كيفيت

ابتدا در قالب پيمایش، پرطرفدارترین و  ددار قصد پژوهش حاضر ،درمجموع

این  سنشحُ د.كودكان گروه سني )ب( شناسایي كن از نظرها را كتاب نیترخوانندهپر

بلکه  ،اندنکردهكه پژوهشگران یا كتابداران معرفي شوند هایي انتخاب مياست كه كتاب

 شناختشود كه ميسبب امر و این  ندمندهایي است كه خود كودكان به آنان علاقهكتاب

 داستاني كودكان به دست آید.  یهایمندعلاقهبيشتری از 

مضامين مثبت و متناسب با فرهنگ  جایگاه پژوهش حاضر تلاش دارد تا ،همچنين

 كودكان اتادبيّ دررا  اسلامي -غایر با فرهنگ ایرانياسلامي و مضامين منفي و م -ایراني

 ، به شرح ذیل است: روهش حاضلي پژاص هایسؤال، درمجموع .دكن بررسي

 های كودكان در گروه سني )ب( كدامند؟ترین كتابپرخواننده -9

با  متناسبها حاوی مضامين مثبت و این كتاب تصاویر و مطالب از ميزان چه -1

 اسلامي است؟ –فرهنگ ایراني 

ها حاوی مضامين منفي و مغایر با این كتاب تصاویر و مطالب از ميزان چه -9

 اسلامي است؟ –نگ ایراني فره
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 پژوهش پیشینة

در در مورد موضوع پژوهش حاضر، مطالعاتي در داخل و خارج ایران انجام شده است. 

ی كودكان و نوجوانان هايخواندنتحليل محتوای » در  ثناگورادزمينه مطالعات داخلي، 

افت كه ، دری(9945) «در مجموعه انتشارات كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان

ی هاتفاوت" با بيشترین و مفاهيم "ادهخانو"و  "تعقل و شناخت"، "یگرلاياست" مفاهيم

همچنين  اند.با كمترین بسامد ظاهر شده "جبرگرایي"و  "بيان تعلقات جنسي"، "جنسي

كودک، پيام كتاب، تحليل محتوای كتب كانون پرورش فکری »نامة پایاندر  چيذری

وجود خداوند  احث ایمان،دریافت كه مب ،(9913) «9968 -9948ی هاسالكودكان در 

 یسوبهیکتا، ایمان به روز جزا، اطاعت از دستورات خدا و رسول )ص( و بازگشت 

  های كودک بودند.استنادترین مفاهيم دیني كتاباز پُر ،خدا

 كتاب تصویرگری آثار در نقادی و نقد معيارهای و هاملاک» بارهدردیگر  پژوهش

توجهي به گروه ضعف در طراحي، بي كه ضعف تصویرگری، نشان داد( 9915) «كودک

ز كارهای ی نشاط در كودكان، تقليد كوركورانه اسني مخاطب، ناتواني در ایجاد روحيه

ارتباط  فقدان، شده های خوب تصویرگریكمبود كتاب ،خوب و موفق تصویرسازی

  مطرح است.ه با كشورهای پيشرو در این زمينبين مصوّران ایران 

ی واقعي مناسب نوجوانان هاداستانبررسي مفاهيم اجتماعي در » در ستاری، لاوهبع

كه دریافت  ،(9911)« 9948 -9968ی هاسالتوسط نویسندگان ایراني در  شدهنوشته

 ،16 خانواده یهامقوله بيشتر از 9/18اخلاق و تربيت و رفتارهای اجتماعي با  

 مشکلاتو  ،1/8 اجتماعي اماكن ،1/99 اجتماعي روندهای ،1/91 شغلي یهاگروه

 به تصویر كشيده شده است.  6/4 اجتماعي

« های كودكانتحليل گفتماني الگوهای فرهنگي در كتاب»مقاله  در گرانپایه همچنين

قصّه پيام  99و در  ، معطوف به پيام بودندمورد 1 جزبها قصّه امدریافت كه تم( 9911)

غيرمستقيم مطرح شده بود و از حيث  صورتبهپيام  ،قّصه 59مستقيم و در  صورتبه

  قصّه عاطفي بودند. 93قّصه تخيلي و  91، گراواقعقصّه  59نوعي 
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و نوجوانان از سال  های كودكانی داستاننهیآانقلاب اسلامي در »در نيز  نثارحسيني

، دستگيری با 91تظاهرات با فراواني  اتدریافت كه موضوع ،(9911) «9941 -9911

در  91شعار و شعارنویسي با فراواني  و 95ها و شهادت با فراواني ، اعلاميه94فراواني 

 داستاني هایكتاب محتوای تحليل » در پریرخ و دهقان امين های برتر قرار داشتند.رده

 اغلب كه دریافتند (9981) «درمانيرویکرد كتاب با «ب» سني گروه در كودكان بمناس

 شکوفایي و رشد بلکه است؛ نشده نوشته يشناختروان های درمان هدف با هاداستان

  .است بودهموردتوجه  بيشتر سرگرمي و آموزش و استعدادها

 «ان و نوجوانانبررسي مفاهيم تربيتي قرآن در ادبيات كودك» در گاوگاني زارع

ارتباط فرد   91از مفاهيم به ارتباط فرد با خدا،   9/91كه در قرآن  دریافت ،(9998)

ارتباط فرد با طبيعت تعلق داشته است.   1/6ارتباط فرد با خلق،   1/91با خویش، 

ارتباط با به   1/51، به ارتباط با خدا  5/91ان كشورم در ادبيات كودک كهيدرحال

 ارتباط فرد با طبيعت اختصاص یافته بود. به   4/4ارتباط با خلق و به   8/91خویش، 

ی داستاني ب و ج منتشر شده كانون هاكتاببررسي تصاویر »در فضلعلي  ،همچنين

دریافت كه تصاویر  (9988)«  83-81ی هاسالكان و نوجوانان در پرورش فکری كود

ي در مواردی همچون هماهنگي متن و تصویر، مکمل بررس موردی داستاني هاكتاب

تناسب تصاویر با گروه سني  كيفيت هنری تصاویر،ها، بودن تصاویر برای داستان

 امااند وبي بودهدر حد مطل ،صفحات كتاب تناسب تعداد تصاویر با تعدادكودكان، 

  ی آموزشي ضعف دارند.ها در مواردی همچون نوآوری و جنبهتصاویر كتاب

 كودكان یهاكتاب در صلح مفهوم جایگاه و فرهنگ مفهوم بررسي» در خواهترقي

 ذهني القاءهای یا و هاپيام تصاویر، بررسي با ،(9988)« 13-84یهاسال در ایران در

 مورد 993 فراواني با «زیبایي و عظمت شکوه،» كه داد نشان ،كودكان آثار درشده ارائه

 بود.  رفته كار به اثر 91 در فقط «صلح»  مفهوم  كهيدرحالدارد  قرار نخست رتبه در

( 9981) «و نقش آن در رشد تفکر و كودکادبيات داستاني كودكان »در رشتچي 

ی كودک ابزار مناسبي رزفلسفه وها برای رشد تفکر كودک یا همان دریافت كه داستان
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بعي غني از پرسش، من ةمنزلبهتوان های موجود ميداستانهستند و از بسياری از 

  بهره جست. و تفکر به كودكان ش فلسفهو برای آموزله خلاقيت و حل مسأ

های داستاني كودكان و نوجوانان در بررسي مفاهيم دیني در كتاب»در  محمدی

پيامبران،  نامهسرگذشتهای دریافت كه موضوع( 9981) «9983-84های ایران بين سال

  قرار گرفتند. های اول تا سومهای اخلاقي در رتبهفضایل امامان و معصومان و داستان

بررسي مفهوم خدا در ادبيات كودكان گروه سني الف ناشران »در  زادهاسداله

مورد به  936خدا، مورد به مفهوم  999دریافت كه  (9913)« 9911-9981برگزیده از 

 مورد یکي بود یکي نبود اشاره شده است.  91 و  مورد به آیات الهي 16مهرباني، 

ي كودک داستان اتيادبجایگاه مفاهيم فلسفي در »در  ایرواني و مختاری ،همچنين

ي شناسزشاربه حوزه  91ي، شناسيهستآثار به حوزه  51دریافتند كه  (9913) «ایران

ها، پرداختن به از حوزه کیچيهدر اما  است،ي تعلق داشته شناسمعرفتبه حوزه  91و 

ی قدرت تفّکر و تأمل در مخاطبان خود ی نبوده كه برانگيزندهاگونهبه شدهطرحمفاهيم 

كاركرد فعال ادبيات كودک »  روشنفکر، رضایي و زارع برمي در از سوی دیگر، باشد.

دریافتند كه  (9919) «انقلاب كودكان ( مصر با تکيه بر داستان1391) ریزی انقلابدر پي

نبيل »مشهور به  (Nabil Suleiman Suleiman Khalaf) نبيل سليمان سليمان خلف 

آفرینش  ازجملهكودكان و نوجوانان،  اتی ادبيّبا نگارش آثار متعدد در حوزه «خلف

 انساني همچون حق هایها و ارزشنبال نهادینه كردن آرمانداستان انقلاب كودكان، به د

ای روشن، مبارزه با بيداد، شجاعت تعيين سرنوشت، صلح، آزادی، عدالت، اميد به آینده

  .دوستي در نسل نوپای مصر استو نوع

های تحليل محتوای تصاویر كتاب» در  ميرحسيني، اباذری و معدني ،همچنين

های چاپ كتاب دریافتند كه (9911) «83ی ي ب و ج در دههداستاني كودكان رده سن

 ، "توجه به عوامل ظاهری"های ، وضعيت نسبتاً مناسبي در زمينه83ی شده در دهه

مرتبط بودن تصاویر با محتوای "و  "مرتبط بودن تصاویر با نيازهای گروه سني"

 موارد توجه شده بود. كمتر از بقيه  "كيفيت تصاویر"ی مقوله لي بهوداشتند  "داستان
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های منتخب تحليل كيفي محتوای فلسفي برخي از داستان»در مصلح  و پورحسام

داستان ها،  كه نددریافت( 9919)« ی گرت. بي. متيوزی نظریهپایه بردر ادبيات كودكان 

توجه به عنصر تخيل و شاعرانگي دارای و رسایي كلام،  ضمن برخورداری از شيوایي

یابي(، مهمي مانند مفاهيم اخلاقي، شناخت خود و دیگران )هویت مفاهيم فلسفي

ند كه هستهای عرضي و ذاتي بندی موجودات و بيان ویژگيشباهت و تفاوت، طبقه

 طوح بالای شناختي كودكان باشند. سساز رشد فکری در توانند زمينهمي

تصویری  ی داستانيهاكتابي شناسبيآسبررسي »در  جوپریرخ و صنعتكرباسي، 

در رعایت  هاكتاباین دادند نشان (9914) «كودكان گروه سني الف و ببازاری برای 

و وجود صفحه  يخوانديسفو  آرایي یعني آستر بدرقه، صفحه شماراصول صفحه

های بازاری حقوق مالکيت در بيشتر كتاب ،های زیادی دارند. همچنينكاستيشناسنامه 

 شود. رعایت نمي يدرستبهمعنوی اثر 

كاررفته در تحليل روابط معنایي واژگان به»در  خيرآبادیمعصومه و  رضاهمچنين 

ميان انواع روابط واژگاني،  كه از دریافتند ،(9916) «كودكان ایرانيات داستاني ادبيّ

آیي بيش از روابط دیگر  باهمنویسندگان كودک تمایل دارند از دو رابطه تکرار و 

 گروه كمترین بسامد را داشته است.ابطه هم معنایي در هر دو ر استفاده كنند. همچنين

بررسي »در ( 1984sFuch ,) اچفاست.  شدهانجامخارج ایران  درنيز مطالعاتي 

 دریافت ،«اندتأليف شده 9183تا  9163 یهاسال انيمكه های كودكان و نوجوانان كتاب

چگونگي برخورد با  اددادنیهای كودكان در سطح بالایي به اخلاقي بودن و كتاب كه

اثر  95محتوای تحليل »در ( Liu Ying, 1995) ليو یينگ مشکلات گرایش دارند.

آموزان برای دانشرا های چيني های تاریخي و واقعي كه شخصيتهمعاصر از قصّ

ها تصویر كلي كه آمریکایي دادنشان «اندتصویر كشيدههای دوّم تا نهم به پایهآمریکایي 

های شمالي و جنوبي كشور چين تر از قسمتبيش ،كنندها كسب ميندن این قصّهاز خوا

  ی ویراني، آشوب، دزدی، گدایي و فقر است.دربردارندهدر اوایل قرن بيستم است كه 
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ی های برندهتحليل محتوای تصاویر كتاب» در(Khalifeh, 2005) خليفههمچنين، 

  در دانشگاه ویرجينيا از سال  (Coretta Scott King)ی كورتا اسکات كينگ جایزه

مفهوم و پيام داستان بودند.  ها، رسانندةتصاویر و متن كتاب دریافتند« 1335تا  9115

 -های مقدس و مهم آفریقایيی شخصيتچهره ، حاویهابيشتر تصاویر این كتاب

  دنکووا آمریکایي بودند. –اندازی از فرهنگ بومي آفریقایي چشم وآمریکایي 

(Denkova, 2011)  ات مقدوني برای كودكان در ادبيّ  ستیزطيمحبررسي آموزش »در

ات كودكان دریافت كه ادبيّ «یک راه انساني برای شخصيت كودكان عنوانبهو نوجوانان 

 ني در كودكان و نوجوانان كمک كند وتواند به ایجاد و پرورش احساسات انسامي

خشونت و فداكاری، دوستي و خودخواهي، ی بين خوب و بد، عشق و نفرت، رابطه

  د.را نشان ده انسان و جهان

در  (Aygül Aygün & Oya Abaci, 2014) آیگول آیگون و اویاآباچي، علاوهب

در تركيه كه برای  1399تا  1335های های داستان مصوّر بين سالررسي كتابب»

كتاب تصویری را وارد زماني كه كه دریافتند  «منتشر شده بود 5-8دكان گروه سني كو

معني دادن به زندگي، مفاهيم یادگيری، به  عوامل نظيربسياری  ،زندگي كودک كنيم

 از آن جا كهكند. دانش و تجربه و كسب قوانين اجتماعي و رفتار تغيير مي دست آوردن

را ندارند علاوه بر ادراک  سالانبزرگتوسط  شدهخواندهكودكان هنوز سواد درک داستان 

این اساس انتخاب ي باید به ادراک بصری از طریق تصاویر متکي شوند. بر شنوای

  های رشدی كودكان صورت گيرد.با توجه به ویژگيتصویر بصری باید 

ات در بررسي اهميت ادبيّ» در (Viorela Stan, 2015) ویوریل استَنهمچنين 

روند مدرن  دریافت كه« آموزان مدارس ابتدایي رومانيپيشرفت و رشد شخصي دانش

كند كه در آن زبان، فرهنگ و یک برنامه درسي را توصيه مي وپرورشآموزشدر 

ات، این شود. دیدگاه معاصر از نقش ادبيّیک كل مداوم آموزش داده مي عنوانبهات ادبيّ

توان از متون ادبي برای تدریس زبان استفاده كند كه در شروع ميمفهوم را تقویت مي

های تفکر انتقادی و تأكيد ه اطلاعات فرهنگي معتبر، كمک به مهارتكرد كه شامل ارائ
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شود، بلکه های زبان ميباعث رشد توانایي تنهانههای تاریخي و ادبي است كه بر سنت

 كند.به تحقق شخصيت كودكان نيز كمک مي

 

 پژوهش شناسیروش

برای  .استكمّي و كيفي ، رویکرد و به لحاظهدف، كاربردی  ازلحاظ پژوهش حاضر

از  ،و سومدوم  سؤالدر پيمایشي و  -از روش توصيفي ،سؤال اول پژوهش پاسخ به

آموزان دختر و دانش تماميآماری شامل  جامعة روش تحليل محتوا استفاده شده است.

 9914-16)گروه سني ب( در سال تحصيلي ابتدایي ی اول، دوم و سوم پسر پایه

 6191د كه تعداد وشآموز ميدانش 91199ر یزد با شه 1ی مدارس دولتي و عادی ناحيه

  .نفر پسر هستند 6139نفر دختر و 

نفر  181باید حجم نمونه در پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان و كرجسي 

آموزان صرفاً باید نام پنج كتاب داستان را كه مطالعه كرده كه دانشباشد، امّا ازآنجا 

 9333داستان گروه سني ب بسيار متنوع است تعداد  ایهكتابنوشتند و تعداد بودند مي

 صورتبهی اول، دوم و سوم ابتدایي)گروه سني ب( آموز دختر و پسر پایهدانش

  .ای انتخاب شدندتصادفي خوشه

با استفاده از پرسشنامه كمّي، از نمونه هزارنفری دانش آموزان، نخست،  در مرحلة

  خواهي شد.شان نظرهای موردعلاقهدرباره كتاب

بود. یکي  كّمي و كيفي() محقق ساختهپرسشنامه  دوشامل مورد استفاده  هایابزار

اند و یا های داستاني را مطالعه كردهچه كتاب ،آموزانكه دانشراجع به این

كارت  صورتبهكه این پرسشنامه  در .(كمّي) مند هستندبه آن علاقه ،دیگرعبارتبه

كتاب داستاني را كه  پنج آموزان خواسته شد تادانش از، كوچکي طراحي شده بود

  .مند هستند یادداشت كننداند و یا به آن علاقهتاكنون مطالعه كرده

 بود راجع به مضامين متناسب و مغایر با كيفي() قق ساختةمح نامةدیگری پرسش

بطه رادر  سؤالاتيبه همراه ها كتاب تصاویر و خلاصه) حاوی اسلامي  -فرهنگ ایراني
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شامل تعدادی گزینه  سؤالاسلامي كه هر  -ایراني فرهنگ تناسب و مغایر بابا مضامين م

ات زبان و ادبيّفلسفه تعليم و تربيت،  در اختيار استادانكه  (بوددر رابطه با این مضامين 

 طوربه هاپرسشنامهروایي و پایایي  .فارسي و كارشناسان كتاب كودک قرار گرفت

  شد. تائيدجداگانه بررسي و 

های آماری توصيفي نظير فراواني و جدول از روش ،هاداده وتحليلتجزیه منظوربه

استخراج و  رخوانندهپُ كتاب  Spss23 13افزار با استفاده از نرماستفاده شد. در ابتدا 

ی هاميزان فراواني پاسخ ی دومو در مرحله ها مشخص گردیدفراواني هر یک از آن

راجع به ات فارسي و كارشناسان كودک ادبيّزبان و فلسفه تعليم و تربيت، اساتيد 

  .دشاسلامي مشخص  -فرهنگ ایرانيمتناسب و مغایر با مضامين 

 

 ی پژوهشهایافته
 گروه سنی )ب( کدامند؟ ی کودکانهاکتاب ترینرخوانندهپُ پرسش اول:

 
 گروه سنی ب اقه کودکانموردعلهای کتاب. توزیع فراوانی 5جدول       

 فراواني خوانده شده هایكتاب فراواني های خوانده شدهكتاب

 58 سوسکهخاله 111 يدبرفيسف

 53 امام علي )ع(نامه زندگي 143 سيندرلا

 58 جوجه اردک زشت 994 ی انگورو حبّه ومنگولشنگول

 99 حضرت محمد )ص(نامه زندگي 994 شنل قرمزی

 99 های شب مادربزرگقصّه 81 های خوب جلد سومی بچههای خوب براقصّه

 93 امام حسين )ع(نامه زندگي 89 حسني شده چه عاقل

 14 امام موسي كاظم )ع( نامهزندگي 11 دختر كبریت فروش

 14 بندانگشتي 14 زیبای خفته

 19 آليس در سرزمين عجایب 13 زنكدوقلقله

 13 )س(حضرت فاطمه نامه زندگي 44 پری دریایي

های سفيدبرفي، سيندرلا، كتاببه ترتيب  ،(9جدول )مندرج در های یافته اساس بر

، حسني شده های خوبهای خوب برای بچهقرمزی، قصّه ی انگور، شنلو حبّه ومنگولشنگول

-سوسکه، زندگيدریایي، خاله زن، پریقلقلهچه عاقل، دختر كبریت فروش، زیبای خفته، كدو
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جزء  ... تا آليس در سرزمين عجایب و زندگي نامه حضرت فاطمه )س( )ع(، ليامام عنامه 

 های كودكان گروه سني ب بوده است.كتاب ترینرخوانندهپُ

 

مضامین مثبت مطابق با  حاوی هااین کتاب تصاویر و مطالب از میزان چه پرسش دوم:

 است؟اسلامی  –فرهنگ ایرانی

 
 اسلامی  -مضامین متناسب با فرهنگ  ایرانی شناسان دربارةع فراوانی نظرات کارتوزی. 0جدول 

 ها(، )فراوانياسلامي –مضامين مطابق با فرهنگ ایراني  ی كودكانهاكتاباسامي 

 ( 8، مهرباني با حيوانات )(1(، همکاری و تعاون )99پيروزی نهایي خوبي بر بدی ) سفيدبرفي

 (1عيادت از بيماران) (،1، احترام به والدین )(93ازدواج ) سيندرلا

 (9(، احترام )4، شادماني )(91پيروزی نهایي خوبي بر بدی ) ی انگورو حبّه ومنگولشنگول

 (4، دوستي با حيوانات )(93(، عيادت از بيماران )95پيروزی نهایي خوبي بر بدی ) شنل قرمزی

 (1، تعامل سازنده فرد با محيط طبيعي )(1(، تعاون و احترام )93(، همکاری )95توجه به اماكن مقدس ) های خوبخوب برای بچههای قصّه

 (99(، خانواده )98(، اهميت دادن به ورزش )98(، اهميت دادن به خواب و تغذیه كودک )98بهداشت فردی ) حسني شده چه عاقل

 (8، مهرباني )(1(، تأثر )99كمک به درماندگان ) دختر كبریت فروش

 (8، مهرباني )(1ازدواج ) زیبای خفته

 (1(، تعامل سازنده فرد با محيط طبيعي )1كودكان ) كردن شاد(، 91پيروزی نهایي خوبي بر بدی ) زنكدوقلقله

  (9احترام ) (،4كمک به همنوع ) ،(1ازدواج ) پری دریایي

 (4كردن ) معاش امرار(، 1(، احترام )8، تعامل افراد )(93ازدواج ) سوسکهخاله

 (93نوع پوشش افراد ) (،99(، احترام )99تعامل افراد ) (،94كمک به دیگران ) ام علي )ع(امنامه زندگي

 (1دوستي با حيوانات ) (،93سازنده فرد با محيط طبيعي ) تعامل جوجه اردک زشت

 (1د )(، تعامل افرا99(، مهرباني)95(، توجه به كودكان )95پوشش مناسب زنان و دختران ) حضرت محمد )ص(نامه زندگي

 (93(، پوشش مناسب زنان و دختران )99پيروزی نهایي خوبي بر بدی ) امام حسين )ع( نامهزندگي

 (93(، رسالت پيامبران )99پوشش مناسب زنان و دختران ) امام موسي كاظم )ع( نامهزندگي

 (6(، مشورت )1يعي)(، تعامل سازنده فرد با محيط طب8، دوستي با حيوانات )(99دوستي با طبيعت ) بندانگشتي

 (4، تعامل سازنده فرد با محيط طبيعي )(93دوستي با حيوانات ) آليس در سرزمين عجایب

 (1، تعامل افراد )(99(، احترام )94(، پوشش مناسب زنان و دختران )96مهرباني ) حضرت فاطمه )س(نامه زندگي

 

 -ق فرهنگ ایرانياز ميان مضامين مثبت و مطاب (،1های جدول )مطابق با یافته

پيروزی نهایي خوبي بر بدی و  ، مضامين«سفيدبرفي»اسلامي مطرح شده در كتاب 

مضمون  «ی انگورحبّهو  ومنگول شنگول»ازدواج؛  مضمون «سيندرلا»همکاری و تعاون؛ 
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پيروزی نهایي خوبي بر بدی و مين مضا «شنل قرمزی» ؛«پيروزی نهایي خوبي بر بدی

توجه به اماكن مضامين  «های خوبهای خوب برای بچهصّهق»عيادت از بيماران؛ 

بهداشت فردی، مضامين  «سني شده چه عاقلحَ»مقدس، همکاری و تعاون و احترام؛ 

مضامين  «دختر كبریت فروش»ورزش و خانواده؛  اهميت دادن به خواب، تغذیه كودک،

مضامين  «زنهقلقل كدو»ازدواج؛ مضمون  «زیبای خفته»و تأثر؛  كمک به درماندگان

كودكان و تعامل سازنده فرد با محيط طبيعي؛  كردن شادپيروزی نهایي خوبي بر بدی، 

امام علي نامه زندگي»ازدواج؛ مضمون  «سوسکهخاله»ازدواج؛ مضمون  «پری دریایي»

جوجه اردک »كمک به دیگران، تعامل افراد، احترام و نوع پوشش افراد؛ مضامين  «)ع(

 نامةزندگي»ل سازنده فرد با محيط طبيعي و دوستي با حيوانات؛ تعاممضامين « زشت

پوشش مناسب زنان و دختران، توجه به كودكان، مضامين  «حضرت محمد )ص(

پيروزی نهایي خوبي بر مضامين  «امام حسين )ع( نامةزندگي»مهرباني و تعامل افراد؛ 

مضامين  «كاظم )ع(امام موسي   نامةزندگي»بدی و پوشش مناسب زنان و دختران؛ 

دوستي با مضمون  «انگشتي بند»پوشش مناسب زنان و دختران و رسالت پيامبران؛ 

حضرت  نامةزندگي»دوستي با حيوانات و مضمون  «آليس در سرزمين عجایب»طبيعت؛ 

مهرباني، پوشش مناسب زنان و دختران و احترام دارای بالاترین مضامين  «فاطمه )س(

  مطرح شده بودند. اسلامي -مضامين متناسب با فرهنگ ایرانيميزان توافق در ميان 

بيشترین مضامين  «ازدواج»و  «پيروزی نهایي خوبي بر بدی»در بين این مضامين 

توان اهميت ازدواج را به كودكان مهمي است مي مسألةازدواج  كهازآنجا  ند.امطرح شده

 غيراخلاقي و زودهنگام نکند. عشقي، مسائلكه آنها را درگير این شرطبهآموزش داد 

، كمک خيال پرورشهای مذهبي، ها به آموزهرسد در این كتاببه نظر مي ،همچنين

 و یاددادن چگونگي برخورد كودک با مشکلات نيز توجه شده است. به زندگي واقعي
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 «همکاری و تعاون»مضمون 

 )كتاب سفيدبرفي(

 
 

 «يی فرد با محيط طبيعتعامل سازنده»مضمون 

 )كتاب سفيدبرفي(

 
 

 «پيروزی نهایي خوبي بر بدی»مضمون 

 )كتاب سفيدبرفي(

 
 

 «مهرباني با حيوانات»مضمون 

 )كتاب سفيدبرفي(

 
 اسلامی در کتاب سفیدبرفی -متناسب با فرهنگ ایرانیهایی از مضامین . نمونه5شکل 

 

مین منفی مغایر با مضا حاوی هااین کتاب تصاویر و مطالب از میزان چه پرسش سوم:

 است؟اسلامی  –فرهنگ ایرانی

 
 اسلامی  -با فرهنگ ایرانی مغایری مضامین توزیع فراوانی نظرات کارشناسان درباره. 9جدول 

 ها(، )فراوانياسلامي –مضامين مغایر با فرهنگ ایراني  هاكتاباسامي 

 (1ها )(، نزاع بين انسان1دختران ) (، پوشش نامناسب زنان و99(، حسادت )94توسل به جادو ) سفيدبرفي

 (1(، پوشش نامناسب زنان و دختران )1(، توسل به جادو )99(، پرداختن به مسائل عشقي در سنين اوليه كودكي )99بيني )غير واقع سيندرلا

 (9(، خشم )8بيني )، غيرواقع(91گری )حيله ی انگورو حبّه ومنگولشنگول

 (9(، خشم )5گری )، حيله(91)بيني غير واقع شنل قرمزی

 (9زیست )(، عدم توجه به محيط9احتياطي )(، بي9توسل به جادو ) های خوبهای خوب برای بچهقصّه

 (1(، عدم توجه به هوای پاک )1توجهي به قوانين )(، بي1بيني )، غيرواقع(9عدم مراقبت از كودک ) حسني شده چه عاقل
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 (1(، نااميدی )91تفاوتي )(، بي94(، عدم توجه به كودكان )94تي )فقر و تنگدس دختر كبریت فروش

 (99(، پوشش نامناسب زنان و دختران )95(، پرداختن به مسائل عشقي در سنين اوليه كودكي )94(، توسل به جادو )91خرافات ) زیبای خفته

 ( 6، خشم )(1ترس ) زنكدوقلقله

 (93پرداختن به مسائل عشقي در سنين اوليه كودكي ) (91پوشش نامناسب زنان و دختران )(، 99بيني )(، غير واقع96توسل به جادو ) پری دریایي

 (6، پوشش نامناسب زنان و دختران )(1(، قليان كشيدن )1خشم ) سوسکهخاله

 (5ي )بين(، غيرواقع5، نگراني )(4) از سوی مردم (، توسل به زور4فقر و تنگدستي ) امام علي )ع(نامه زندگي

 (1(، عدم كمک به همنوع )8اعتنایي )، بي(1پرستي )تبعيض( )نژاد جوجه اردک زشت

 (1بيني )(، غيرواقع5، خشم )(1توزی )كينه حضرت محمد )ص(نامه زندگي

 (93(، خشم )99(، حکومت طاغوتي )91جنگ ) امام حسين )ع(نامه زندگي

 (4) گریحيله(، 6، خشم )(8) طاغوتي حکومت مام موسي كاظم )ع(انامه زندگي

 (5(، حسادت )4، پوشش نامناسب زنان و دختران )(99بيني )غيرواقع بندانگشتي

 (99(، پوشش نامناسب زنان و دختران )94توسل به جادو ) آليس در سرزمين عجایب

 (1زیستي ائمه )، عدم توجه به ساده(9بيني )غير واقع حضرت فاطمه )س(نامه زندگي

     

 كتاب درمطرح شده اسلامي  -مضامين منفي و مغایر با فرهنگ ایرانياز بين   

وسل به جادو، حسادت، پوشش نامناسب زنان و دختران و نزاع مضامين ت «سفيدبرفي»

بيني، پرداختن به مسائل عشقي در سنين اوليه واقعغيرمضامين  «سيندرلا»ها؛ بين انسان

ی و حبّه منگول و شنگول»اسب زنان و دختران؛ كودكي، توسل به جادو و پوشش نامن

بيني؛ دختر كبریت فروش واقعغيرمضمون گری؛ شنل قرمزی حيلهمضمون  «انگور

 «زیبای خفته»تفاوتي و نااميدی؛ فقر و تنگدستي، عدم توجه به كودكان، بيمضامين 

دكي و خرافات، توسل به جادو، پرداختن به مسائل عشقي در سنين اوليه كومضامين 

مضامين  «پری دریایي»ترس؛ مضمون  «زنكدو قلقله»پوشش نامناسب زنان و دختران؛ 

بيني، پوشش نامناسب زنان و دختران و پرداختن به مسائل واقعغير، توسل به جادو

  نامةزندگي»خشم و قليان كشيدن؛ مضامين  «سوسکهخاله»عشقي در سنين اوليه كودكي؛ 

مضمون  «جوجه اردک زشت»وسل به زور؛ تو تنگدستي و  فقرمضامين  «امام علي )ع(

 نامةتوزی؛ زندگيكينهمضمون  «حضرت محمد )ص( نامةزندگي»پرستي )تبعيض(؛ نژاد

امام موسي  نامةزندگي»جنگ، حکومت طاغوتي و خشم؛ مضامين  «امام حسين )ع(

در  آليس»بيني؛ غيرواقع مضمون «انگشتي بند»طاغوتي؛  حکومتمضمون  «كاظم
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-زندگي»توسل به جادو و پوشش نامناسب زنان و دختران؛ مضامين  «سرزمين عجایب

بيني دارای بالاترین ميزان توافق در ميان واقعغيرمضمون  «حضرت فاطمه )س( نامة

 .مطرح شده بودند اسلامي -مضامين منفي و مغایر با فرهنگ ایراني
 

 «توسل به جادو»مضمون 

 كتاب سفيدبرفي

 
 

 «هانزاع بين انسان»مضمون 

 كتاب سفيدبرفي

 
 

 «پوشش زنان و دختران»مضمون 

 كتاب سفيدبرفي

 
 اسلامی در کتاب سفیدبرفی -مغایر با فرهنگ ایرانیهایی از مضامین . نمونه0شکل 

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های مصوّر و ات كودكان شامل كتابتوان گفت ادبيّبا توجه به مطالب یاد شده مي

ها توسط كودكان مورد مطالعه و این كتاب استی مختص كودكان هامچنين داستانه

مند شوند ها علاقهگيرد، در این بين ممکن است گروهي از كودكان به این كتابقرار مي

وهي دیگر آن را مطالعه نکنند ها را مورد مطالعه قرار دهند و شاید گرطور مداوم آنو به

ها در باوجود این مسائل، این كتاب ،تهالبّ .ها قرار نگيردوجه آنموردت ،دیگرعبارتبه و
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توجه  های كودكانبه ویژگيدر آنها، و  اندتوجه كودكان تدوین شدهبا هدف جلب ،آغاز

  توجه نمایند.توانند در كودک جلببيشتر مي ،از آثار كافي شده است، هرچند یک عدّه

، هاكودكان در انتخاب داستانداد كه  های پژوهش حاضر نشانیافته ،مجموعدر 

 و شنگولهای سفيدبرفي، سيندرلا، كتاببرای مثال، ، كنندميخاصي را دنبال  هایگزینه

-شدهسنيهای خوب، حَهای خوب برای بچهقرمزی، قصّه ی انگور، شنلو حبّه منگول

سوسکه،  خاله دریایي،زن، پری قلقله عاقل، دختر كبریت فروش، زیبای خفته، كدوچه

-ه)ص(، قصّحضرت محمد  نامة)ع(، جوجه اردک زشت، زندگي امام علي نامةزندگي

 امام موسي كاظم )ع(، بند نامةامام حسين )ع(، زندگي نامةهای شب مادربزرگ، زندگي

 ترینرخوانندهپُحضرت فاطمه )س(  نامةسرزمين عجایب، زندگيانگشتي، آليس در 

 . در ایران هستندكودكان گروه سني ب يان در مها كتاب

هایي با مضامين اسلامي كتاب گزینشتوان اظهار داشت كه مي ،در تبيين این یافته

، كمتر مورد يليهای تخكتابدر مقایسه با ی كودكانمان نيستند و در اولویت مطالعه

اخلاقي  هایتانداسدر این ميان، تدوین و چاپ  .گيردميانتخاب مطالعاتي كودكان قرار 

زیرا در دنيای امروز،  راهگشا باشد، تواندمياسلامي -اصيل ایراني هایآموزهمبتني بر 

حساس شده است. ات و تأثير معنوی، رواني و آموزشي آن بيشتر از گذشته اادبيّ

 اندات برای رشد و یادگيری كودكان را نشان دادههمچنين نتایج تحقيقات، اهميت ادبيّ

(Dickinson, Griffith, Golinkoff & Pasek, 2012) رهبر  ات مکرر. تأكيد

اگر تعداد كتاب زیاد باشد، » اهميت مسأله را آشکارتر مي سازد: در این زمينهانقلاب 

-ها و استفهامتوانستند سوالی موضوعات مورد نياز بود، اگر مردم مياگر كتاب در همه

ه كنند، یک عالم دیگر و ماجرای دیگر هایشان را در كتاب بيابند و به كتاب مراجع

خواهد شد، كه متأسفانه امروز در داخل ایران از آن خبری نيست! هر جا كه با كتاب 

بينيد كه از لحاظ كيفيت روحي و وضع فکری، نسبت به آن سر و كاری هست، مي

 (. 59: 9981ای، )خامنه« جایي كه این وضعيت وجود ندارد، تفاوت محسوسي هست.



 11، شماره5966ویکم، تابستان نامه، سال بیستکاوش 510

 

در  و منفي مضامين مثبتبرجسته بودن برخي  ، مربوط بهدیگر پژوهش هیافت

دیگری نيز به شناسایي مضامين  هایپژوهشات داستاني كودكان بود. در این ميان، ادبيّ

و  روشنفکر، پژوهش ازجمله، اندپرداختهات داستاني كودكان مثبت و منفي ادبيّ

 Liu)ليو یينگ  مطالعهو  «ر كودكان مصرد آگاهي انقلابي دایجا»كه بر ( 9919)همکاران

Ying, 1995)  دارند. تأكيد «تصویری مغرضانه از چين به كودكان آمریکا ارائه»كه بر  

كه غالب  دهدميایران نشان  ات كودكان درپژوهش حاضر در بررسي ادبيّ هاییافته

كمک به »، «خيال پرورش»، «های مذهبيآموزه» بر مضاميني همچون كودكان هایكتاب

 .اندداشتهتوجه  «كودک با مشکلاتیاددادن چگونگي برخورد »و  «زندگي واقعي كودک

و فرصت  اینترنت و فضای مجازی»، «كامپيوتر»، «فناورانهتحولات »مواردی چون  البته

  .اندشدهواقعمورد غفلت در ادبيات كودكان ایران،  «های و تهدیدهای آن

 رهبری؛مقام معظم های و توصيه پژوهش حاضرهای یافته اساس بر، مجموع در

نویسي، های كتابكار را در برنامه ها را با روحيه بار بياورید. اینعزیزان من! بچه»

ها باید اميدوار ی به معلمان و در رفتارهای خودتان بگذارید. بچهاردوگذاری، در توصيه

ات كودكان، كه باز دنيا در این ی كودكان است؛ به خصوص ادبيّبار بيایند. یکي در زمينه

هایي در گذشته جلو نرفتيم. هایي نایل شده و ما به تناسب آن پيشرفتزمينه به پيشرفت

 (؛9981:19ای، )خامنه« دوران انقلاب فرصت خوبي است كه این فاصله جبران شود.

بهره گيری درست از هنجارهای اخلاقي،  ابعاد پرورش شخصيت،شود كه پيشنهاد مي

  های كودكان قرار گيرد.بيشتر مورد توجه نویسندگان كتابناوری اطلاعات ف

ات كودكان اجتناب در ادبيّ ،«جادو»نظير  همچنين، تا حد امکان از مضامين منفي

، رؤیاپردازیهای مختلفي نظير شود. البته پرورش قدرت تخيل كودک به شيوه

اما در این ميان وجود مضامين منفي  ق شودتواند محقّها ميجاندارانگاری و امثال این

 در تضاد كامل با ارزش های دین اسلام است.های جادوگری، افراطي نظير شيوه

 ترجذابو تصویرسازی  به، انكودك هایكتابمؤلفان شود پيشنهاد مي ،همچنين

مردمان فرهنگ با  متناسببه مضامين  و دهندببيشتری  اهميت، هاكتابشدن این 



 519 .............گروه سنی  ادبیّات کودکان اسلامی در -شناسایی مضامین متناسب و مغایر با فرهنگ ایرانی

 

 
 

ي را به كودكان معرفي نمایند كه یهاكتاب نيز معلمان. توجه كافي نمایند سرزمين ایران

 یاری رساند.  هنجارهای اخلاقي و تربيتيرا در جهت آشنایي هر چه بيشتر با  هاآن

ای از های تأليفي و ترجمهكتابدر نهایت، توصيه مي شود در تحقيقات آتي، 

 .يرندمورد بررسي و سپس مقایسه قرار گا یکدیگر مجزّ

 

 و مآخذ منابع

 هاالف( کتاب
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