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 نویسندگان ادبیات کودک ایران ازنظرها تربیتی و موانع تحقق آن -ی فلسفیها مؤلفهبررسی 

 

 3نعیمه شفیعی اپورواري

 8جواد فرزانفر

 0مراد یاري دهنوي

 

 یده:چک

نویسندگان ادبیات کودک  ازنظرها تربیتی و موانع تحقق آن -ي فلسفیها مؤلفهبررسی  هدف از پژوهش حاضر

ی در این پژوهش شامل هفت داستان ایرانی است که توسط متخصصان ادبیات موردبررسهاي است. داستان ایران

ی فکري مورد تحلیل و بررسی تأملین متون داستانی با استفاده از روش تحلیل محتواي ا است. شده انتخابکودک 

 -يي اصلی فلسفه مؤلفهشده هفت  یمعرفهاي داستانی از میان کتاب. نتایج پژوهش نشان داد که اند قرارگرفته

ی، تفکر انتقادي، همدردي، دیدفراشخصی و طلب استقاللدوران کودکی شامل ذهن فلسفی، روح فلسفی،  تربیتی

 هاي دوراندر این پژوهش موانع موجود بر سر راه فلسفیدن بعالوه یی و بازبینی است.شناسا قابلجویی حقیقت

 یددسال، همگرایی، عدم سال، خودِ بزرگتوان به ترس از بزرگها استخراج شده که میکودکی از متن داستان

سال، سرکوب عقاید کودکانه و... اشاره کرد. هاي کودک از جانب بزرگیشی، عدم شناخت تواناییاند ژرفیع و وس

کودک همچون »کودکی متناسب با رویکرد ي تربیتی دوران از طرفی مشخص شد رویکرد نویسندگان به فلسفه

 بوده است.« هدف

 ، تحلیل محتوا.داستان ي تربیتی، دوران کودکی، ادبیات کودک،فلسفه یدواژه:کل

 

 :مقدمه .3

و  روح هاي خاص خود را دارد.اي از زندگی هر فرد است که اقتضائات و ویژگیدوران کودکی یا طفولیت، دوره

 متأسفانهرا ندارد، اما  ساالن بزرگي است که توان درگیري با ماجراهاي جهان ا گونه بهلطیف کودک  جسم

هاي زندگی بشر باعث شده است که حدفاصل میان ی زمینهدر تمامشبیخون نظام صنعتی و نوین و حضور آن 

ستیم یی هکشتارهاي جهان شاهد قتل و کشورهادر بسیاري از  امروزه ی برداشته شود.سال بزرگدوران کودکی و 

                                                   
دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه علوم تربیتی، کرمان، ایران، ) -1 naghme.sh69@yahoo.com.)نویسنده مسئول ( ،) 

آزاد اسالمی، گروه علوم تربیتی، نیریز، ایران. دانشگاه -2  

) یراناعلوم تربیتی، کرمان،  گروه کرمان، باهنر یدشهدانشگاه  - 3 myaridehnavi@gmail.com) ).  
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ها و دوران کودکی داراي ویژگی (.1-6، ص 1166طباطبایی،) یردگ یمکه توسط کودکان و نوجوانان انجام 

ي ورود و واکاوي را در درون  اجازهشود که  یمو این خصایص ویژه در کودکان مانع از آن  خصوصیاتی خاص است

-را می ها آنودکان و آگاهی از عوالم لذا شناخت این خصایص وارد شدن به دنیاي ک دهند وخود به هر شخص 

 و و کودک ( گردد2،1114پستمن) 1«زوال دوران کودکی»مانع  بود کهاین راستا باید در فکر عاملی  در طلبد.

طول تاریخ با چه نگاهی  فرد درنقش وي را براي جوامع تعریف کند تا مشخص گردد که این دوران از زندگی هر 

متخصصین  موردتوجهمورد ارزیابی واقع گردیده است و چه بایدها و نبایدهایی در این حوزه وجود دارد که باید 

و  کنندي نزدیکی با وي برقرار میتواند از طریق عناصري صورت گیرد که رابطهکودکان می شناختیرد. قرار گ

عمده  لیدو دل(، حداقل 1114) 1زاز طرفی به عقیده گرت ماتیو وامل است.ترین این عادبیات کودک یکی از مهم

ي که در مورد دوران ا دهیعقوجود دارد که چرا فالسفه بایستی به فلسفه دوران کودکی بپردازند. الف: تصور و 

هیت انسان، ي ماساالن وجود دارد که این مهم دربارهیی که بین کودکان و بزرگها تفاوتکودکی وجود دارد؛ ب: 

هادي و  عنوان بهتوان از ادبیات کودک در این راه می لذا (.4 ص ،1161فرزانفر،آموزاند ) یمچیزهاي زیادي به ما 

 هاي دوران کودکی سود جست.راهنما براي شناخت ویژگی

و این شود براي مخاطب خود خلق می صرفاًایجاد ارتباط با کودک است به همین دلیل هم  4هدف ادبیات کودک»

ی و هـدف کنـد بـدین ترتیـب چنـین نگـاه      گاهی اوقات عاملی بسیار مهم است که این نمونه را از سایرین جدا مـی 

ین طراحـی قبلـی و از قبـل    ؛ بنـابرا منظور نه هدف آفرینش اثر، بلکه هدف خود اثر است کهاین است  دهنده نشان

ي کـودک  سـو  بـه اشته باشد اما آنچه نهایتاً ادبیات را تواند عناصري از ارتباط را دبراي کودک اگرچه می شده آماده

کنـد؛ از طرفـی   برقـرار مـی   و خواننـده  کودک دهد عمل خواندن است که خود ارتباطی است که بین اثر،سوق می

این مهم است که کودک بـا آن   دهنده نشانگذارد داراي اهمیت است زیرا  یمیري که یک اثر بر کودک بر جاي تأث

و  42 ص ،1161)خسـرونژاد،  « قرار کرده است و آن اثر توانسته است نیازي از کودک را برآورده سازداثر ارتباط بر

توانـد عـاملی بـراي شـناخت کـودک و      آید، می یمي که میان ادبیات کودک و کودک به وجود ا رابطهبنابراین  (44

 -ي فلسـفی ها )مؤلفه یکودکدوران  ي تربیتیدنیاي درون او باشد و از ادبیات کودک براي شناخت کودک و فلسفه

براي این شـناخت   اعتماد قابلاست که متون داستانی، منبعی  جهت ازآنتربیتی( استفاده کرد. اهمیت این موضوع 

ي تربیتـی در  ي فلسـفه هـا  مؤلفـه توان کودک را شـناخت؛ لـذا بررسـی    شوند؛ و از این طریق بهتر میمحسوب می

 وجوهی از این شناخت را روشن سازد.تواند می ادبیات داستانی ایران

                                                   
1. the Disappearance of Childhood 

2 . postman. N 

3. Matthews 

4. Children's literature 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

71 

باشـند، چراکـه بـا آگـاهی و     یت بسیار مهم مـی و تربتربیتی در تعلیم  -ي فلسفیها مؤلفهآن موانع تحقق  عالوه بر

جهت نیـز   ینازا ریزي کنیم.ها را به حداقل رسانده و اساس تربیتی صحیح را پایهتوانیم آنشناسایی این عوامل می

افراد متخصص، این موانع را  عنوان بهوانند منبعی غنی باشند، چراکه نویسندگان ادبیات کودک تمتون داستانی می

در شناخت کـودک   اعتماد قابلمنبعی  عنوان بهاند؛ بنابراین متون داستانی ضمنی بیان کرده صورت بهها در داستان

 ي تربیتی دوران کودکی داراي اهمیت بسیار هستند.و موانع فلسفه

 

 مبانی نظري:. 8

وجود داشته است و  1هاي خاصی در ارتباط با فلسفه دوران کودکیدر طول تاریخ و در اعصار مختلف دیدگاه

ی وسط قروني که از دوران باستان تا ا گونه به ؛اند آمده به وجودگوناگونی در این زمینه  هايایام نگرش باگذشت

 به بعد دارد.نگرش به کودک، نوعی نگرش متفاوت از عصر رنسانس 

اطاعـت کنـد.    تـر  بـزرگ از افـراد   صـرفاً اسـت کـه بایـد     شده گرفتهفردي در نظر  عنوان بهکودک  2در چین باستان

هـاي زنـدگی تـابع معلـم     جنبـه ي بایست در همهآموزان میدانش 1هند باستان در .(25و  27 ص ،1111)الماسی،

آموزان حق رقصیدن، نـواختن موسـیقی   دانش و شد یمتلقی تنبیه بدنی عاملی براي تمرین و ریاضت آنان  باشند و

ید بر آن بـود تـا کودکـان اعضـاي مفیـد      تأک 7ایران باستان در (.41 ص ،4،1170مایرنداشتند )بیهوده را  و سخنان

کـه کودکـان بایـد     معتقـد بودنـد   و گماردند یمها سالخوردگان را براي تربیت آن معموالً باشند وبراي جامعه خود 

اسـرائیل در  یت بنـی ترب .(10-51 ص ،1111ی،شوند )الماسبراي شغل پدر تربیت ببرند و شغل پدر خود را به ارث 

اند تمامی واژگان شریعت را یـاد بگیرنـد و   گرفته و کودکان مجبور بودهیله پدران صورت میوس بههاي باستان زمان

تمایل به سرکشی دارند و بـه ایـن دلیـل قـوانین      تاًرفطقد بودند کودکان معت آنان یرش نبود،پذ قابلهیچ خالقیتی 

نیز تنهـا کودکـان سـالم و توانـا را      7(. در یونان باستان16 ص ،1170مایر،گرفتند ) یمسختی را براي آنان در نظر 

و شـد  هـاي ابتـدایی کـودکی آغـاز مـی     یت از سالو تربین تعلیم همچن ،(171-171ص  ،1111ي )الماسی،دار نگه

از اسـالم نیـز    قبـل  (.102 ص ،1170مایر،است )شده  یمها تربیتی محسوب ترین روشیه بدنی یکی از اساسیتنب

خورد، همچنـین مردمـان   تولد به چشم می محض بهکردن دختران  گور به زندهدر میان اعراب جاهلی آدابی همانند 

 .(166 ص همان،آموختند )ها نمیتن را به آندادند و خواندن و نوشمکه به تعلیم کودکان خود اهمیت نمی

                                                   
1 -philosophy of childhood 

2. Ancient China 

3. Ancient India 

4 - Mayer.f 

5. the Ancient Persia 

6. Ancient Greece 
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توان در آثار اندیشمندان این دوران نیز مشاهده کرد؛ افالطون معتقـد اسـت   این عدم توجه به دوران کودکی را می

 ارسـطو  (،17 ص ،1161،هستند )خسـرونژاد یه فروماي خود افرادکه کودکان به دلیل عدم تعادل در قواي وجودي 

ایـن تنهـا از طریـق زور     داد وشاگرد افالطون معتقد است که باید آداب نیک را از طریق عادت در کودک پـرورش  

آید، وي کـودک را   یمکند که آدمی گناهکار به دنیا  یمید تأکین عقیده بر ا 1شود نه دلیل. اگوستینوس یمحاصل 

 .(51 -14ص ، 1111یع شود )کاردان، و مط بردار فرمانپندارد که باید توسط مربی موجودي شرور می

موجـودي تـابع    عنوان بهاي از تاریخ بشریت یافت کودک در دوره دستتوان به این نکته با توجه به مطالب فوق می

نشـود موجـودي کامـل تلقـی      سـال  بزرگو تا وقتی  شده نظر گرفتهو... در  نابالغ و وابسته به وي، شرور، سال بزرگ

این طرز تلقی نسبت بـه کـودک و    از رویکرد غالب، اما خورند یمهاي مخالف نیز به چشم هدیدگا هرچند شود،نمی

ي مقابـل ایـن    نقطـه اما رویکرد دیگري کـه   و شود؛یاد می« وسیله مثابه بهکودک » یکردرو عنوان بهدوران کودکی 

-اندیشـمندان مشـاهده مـی   که در میان آثار متفکـران و   است« هدف مثابه بهکودک » یکردروگیرد نگرش قرار می

 شود.

یقـت  و حقریا و متمایل به صداقت  یبکودک یعنی انسانی ساده و طبیعی و  بار آوردنانسان، »، 2از دیدگاه مونتنی

 1یـوس کمن (.17 ص ،1111کاردان،کند )ي معتقد است که معلم باید ابتکار و خالقیت را در کودک بیدار و ،«است

اعتقاد داشـت کـودک هماننـد یـک      بود ویداً طرفدار تنبیه بدنی بودند مخالف شد خود کهزمان با اکثر معلمان هم

نیـز بیـان    4، الکگیاه در حال رشد است و باید از روي محبت او را رشد داد و باید براي کودکان احترام قائـل بـود  

رد، همچنـین معتقـد   دارد تنبیه بدنی از بدترین چیزها است و فقط در مواقع خیلی خاص باید از آن استفاده کمی

اهمیت به کـودک   اوج سري است. یرهمستعد خگذاشت مگر در کارهایی که کودک در آن  آزاد یدبااست کودک را 

آغاز و انجام تربیت اسـت   که کودککند بیان می صراحتاًیافت، وي این موضوع را  7هاي روسوتوان در اندیشهرا می

-260صـص   ،1170درس داد )مـایر،  رغبتشـان نظر و  بر اساسباید ، وي معتقد است به کودکان سال بزرگنه فرد 

112.) 

 یز تحولی شگرف در عقاید دوران جاهلیت اعراب به وجـود آمـد.  ن با ظهور اسالم و مبعوث شدن پیامبر اکرم )ص(،

ضـاد  ت ماقبـل بـرخالف دوران   تنهـا  نـه ي جـامع بـود کـه    ا برنامهص( و امامان معصوم ) یامبرپیت و تربتعلیم  برنامه

شـد   یمـ تـوجهی بسـیار داده    خورد، بلکه به کودکان و دوران کودکی و آمـوزش آنـان   ینمطبقاتی در آن به چشم 

 (.1111)الماسی،

                                                   
1. Agvstynvs 

2-Montaigne 

3. Kmnyvs 

4. Locke 

5. Rousseau 
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یش دارد و زمانی که این بنا بر اساس این مبنـا شـکل   گرا یکردرولذا بناي هر نظام تربیتی به سمت یکی از این دو 

ی تفـاوت  طـورکل  بـه با نظام مبتنی بر رویکرد دیگـر   که طلبدی را میها و ملزومات تربیتی خاصگیرد اهداف، روش

ي وسـو  سـمت ناچـار، بـه   شود بهاثر ادبی نیز که براي کودکان ترسیم می هر شود.می قلمداددارد و متضاد یکدیگر 

و استلزامات ادبی خـاص خـود    ها روشگراید و در چنین حالتی اثر ادبی، کودک، اهداف، یکی از این دو رویکرد می

ي ما از کودک خشـت اول بنـاي تعلـیم و     سازهمعناي کودکی، »توان گفت، یت میدرنهابنابراین ؛ کند یمرا هویدا 

 .(66-65 ص ،1161)خسرونژاد،« تربیت و هم ادبیات کودک است

ات او اسـت، در شـناخت   کند شناخت کودک و عـالم و درونیـ  چه تعلیم و تربیت براي دستیابی به آن تالش میآن

گیـرد و امـا   قـرار مـی   مـدنظر اول تحلیل کودک و مفهوم کـودکی   درروش سود جست، دو روشتوان از کودک می

-از طریـق تحلیـل مـی    کنند وي با کودک ارتباط برقرار ا گونه به اند توانستهشوند که دوم آثاري تحلیل می درروش

 گیـرد،  یمـ در این روش فرایند تحلیل و کشف به دو صـورت انجـام    کرد کهي بند مقولهتوان وجوه مشترک آنان را 

توانمندي خود را ثابت کنند و ارتباط  اند توانستهدر طول زمان  ها افسانه «.هاي ادبیات کودک یککالسو  ها افسانه»

ر قـرار  یتـأث مخاطبینی از یک فرهنگ خاص را تحـت   اند توانستهنیز  1خوبی با مخاطب برقرار کنند و آثار کالسیک

 (.47، ص 1161خسرونژاد،کنند )ي خود جذب سو بهداده و کودکان چندین نسل را 

توان از طریق آن کودک را کشف کرد آثاري است که در قالـب قصـه و داسـتان    یی که میها مؤلفهدرنهایت یکی از 

یات اخالقی، اجتماعی، و خصوصها ها داراي ویژگیکودک در هر یک از داستان مسلماًشده است.  ینتدوها براي آن

 بعضـاً هـاي متفـاوت و   چگونه برداشت داد کههاي کوتاه نشان ین بررسیا ی، رفتاري و...خاصی است.و ذهنعقالنی 

رو ایـن فلسـفه بـه تبیـین بیشـتري نیـاز دارد تـا از سـویی          یـن ازامتناقض از فلسفه دوران کـودکی وجـود دارد و   

 سویی دیگـر مشـخص شـود کـه رویکـرد غالـب بـه فلسـفه         و ازدد تر گررویکردهاي نسبت به آن روشن و ملموس

ي کـودک   موردعالقـه سـایر عوامـل    در برابـر استفاده کردن از داستان  لذا تربیتی دوران کودکی در ایران چیست؟

اسـت ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه دو         مدنظرچه در این پژوهش ، آنعالوهب بینشی عمیق و ژرف را به دنبال دارد.

یک از دو رویکرد  کداماست مشخص شود ادبیات داستانی ایران به  الزم در باب اهمیت به کودک، رشدهذکرویکرد 

 2هـاي کودکـان توسـط متخصصـان ادبیـات کـودک      اي از داستانبراي کشف این موضوع مجموعه که گرایش دارد

تربیتـی( دوران   -ي فلسـفی ها فهمؤلي تربیتی )نویسندگان ایران نسبت به فلسفه 1تا نوع نگاه و رویکرد شده انتخاب

 کودکی آشکار شود.

 ها. مروري بر پیشینه1

                                                   
1. Classics 

از: دکتر خسرونژاد، دکتر مکتبی فرد و دکتر فرزانفر. اند عبارتي این پژوهش را بر عهده داشتند ها کتابمتخصصین ادبیات کودک که داوري  -2  

3. Approach 
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بیـان   2هـاي تفکـر  یدئال براي تحریک مهـارت ااي تحت عنوان فلسفه براي کودکان، یک ابزار در مقاله 1( اکتاوین1

ي تفکر کودکان، نوجوانان و جوانان کمک کنـد، بـه   تواند بر روند توسعهفلسفه براي کودکان چگونه می کهکند می

ي عمـل ارائـه دهـد، لـذا وي در     ي آن در عرصـه ي براي استفادهکاربردعبارتی وي به دنبال آن است تا از فلسفه، 

تواند یک تمرین عالی براي ذهن آنان باشـد. برخـی   فلسفه براي کودکان چگونه می که دهد یمپژوهش خود نشان 

-نشان می پژوهشي این باشد: اولین یافتهژوهش فوق در راستاي اهداف و نتایج این پژوهش نیز میهاي پاز یافته

سیسـتمی   عنـوان  بـه شود کـه اسـتفاده از فلسـفه    دهد که عناصر فرهنگی و اجتماعی موجود در جوامع موجب می

ي دیگـر  نتیجـه  متأسـفانه د. ی طوالنی است تا عقاید موجود تغییر کنـ زمان مدتیازمند تفکر ني آموزشی در توسعه

-در علـوم و فـن   آناستفاده از آن )دهد که در نظام آموزشی رومانیایی، فلسفه و کارکردهاي این تحقیق نشان می

تـوان  کـه مـی   اي بهتر و...( کامل شـناخته و درک نشـده اسـت   جامعه ساخت حل مشکالت جامعه،شناخت  آوري،

 ( درک1: اسـت از دو دلیـل   متأثرباشد. این یافته ا ازجمله ایران نیز مییم به اغلب کشورهتعم قابلگفت این یافته، 

مـردم   ( اکثـر 2یک ابزار در جهت ابتکار عمل در شناخت مشکالت، وجود ندارد. عنوان بهدرستی از رویکرد فلسفی 

 کند.کمک نمی وپرورش آموزشتنها موجب تعالی یافتن ذهن شده و به مسائل و مشکالت  1معتقدند که فلسفیدن

داسـتان   بـر نقـش  یـد وي  تأکمستقیم با پژوهش حاضر در ارتباط اسـت   صورت بهیکی دیگر از نتایج این مقاله که 

هاي فلسـفیِ  جاي تمرکز بر بحثفلسفه براي کودکان به درروشین معتقد است اکتاو .استمنبعی فلسفی  عنوان به

حال وي بیـان   ینباا یر فلسفی مانند داستان باشد.ید بیشتر بر موضوعات مختلف غتأکشود توصیه می شده شناخته

اي از یـک بحـث   کنندگی و شیوهتوان وارد این عرصه کرد، مطالب باید سبک تحریککند که هر مطلبی را نمیمی

یـک ورزش   عنـوان  بهها شوند و آنجذاب می کامالًی که این دو ویژگی را داشته باشند دروس فلسفی داشته باشند.

ي معتقد اسـت بـراي دروس   و گیرد.وار از اطالعات خاص قرار می یطوطشود که در مقابل یادگیري یفلسفی یاد م

هاي داستانی مانند افسـانه و داسـتان   توانیم از متون مختلفی از کتابشده در مدارس ابتدایی و متوسطه می یینتع

ي خود نقش داستان را در تـدریس دروس بـه روش فلسـفی    ین وي در مقاله؛ بنابرا(2012اکتاوین،) یمکناستفاده 

ي و کنـد. در مدارس ابتدایی یاد می خصوص بهیک ابزار مهم در جهت بهبود یادگیري  عنوان بهمهم دانسته و از آن 

جهـت اسـتفاده از آن را    یـن ازایرمستقیم مبانی فلسفی دارند و غ صورت بهداند که موضوعاتی می ازجملهداستان را 

 کند.ي موضوعات فلسفی اساسی توصیه میجا به

فلسـفه و کـودک    کتـاب  1فلسـفه بـراي کودکـان و دیگـر افـراد      اي تحت عنواندر مقاله 4ی. راپاپورتج یلیام.( و2

                                                   
1 -Octavian,Gruioniu 

2- The philosophy for Children, an ideal tool to stimulate the thinking skills 

 
3 -philosophize 

4 -William J. Rapaport 
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العـاده از  اي فـوق هر فصـل ایـن کتـاب مجموعـه     در دهد.ی و تحلیل قرار میموردبررساز گرت ماتیوز را  2خردسال

در صفحات نخستین کتاب، از ادعاهاي فلسفی کودکان سخن  مثال عنوان بهشده است.  یانبنظرات فلسفی کودکان 

هـاي حیـرت و شـگفتی     یزهبـاانگ کند که فلسـفه  وي بیان می 1«سرگرمی و بازي»نام فصل دیگري به  درید. گومی

-انم که نمـی دمی»ي دهد که برخی ادعاهاي کودکان به جملهدر این فصل نشان می او براي کودکان همراه است.

شمارد، چراکه این همان چیزي است کـه سـقراط را نیـز دچـار     شود، لذا کودکان را نیز فیلسوف میختم می« دانم

از فلسـفه   قادرنـد کودکـان چگونـه    کـه دهد ماتیوز نشان می« 4استدالل»به فصل مربوط  در و حیرت کرد.مسئله 

 کند!کودکانه چگونه نظریات مختلف فلسفی را نقد میهاي دهد که فلسفیدناستفاده کنند، او همچنین نشان می

یر تـأث است. در ایـن فصـل مـاتیوز نقـش و     « 7داستان»اما فصل دیگري از کتاب فلسفه و کودک خردسال با عنوان 

یی بـر دوران کـودکی   بـه سـزا  یر تـأث برد کـه  هایی نام میکند و از بسیاري از داستان یمداستان را بر کودکان بیان 

هایی که در آن نویسندگان کـودک را نادیـده   پردازد، کتابهاي داستان میبرخی از کتاب نقد بهدارند؛ او همچنین 

از کتـاب دیگـري بـه نـام     « 7شـادي »ي در فصلی تحـت عنـوان   و کنند.ساالن را مهم تلقی میگرفته و تنها بزرگ

یک داسـتان بایـد همـراه بـا برخـی      » گوید:مخاطب قرار داده و می نویسندگان کودکان را« 5وگو با کودکانگفت»

کودکـان همـواره در    چراکـه « یحاً مربوط به زندگی کودکان است آغاز شودترجی که سؤاالتموضوعات فلسفی و یا 

ا در ها نیز حصـول اطمینـان ر  باشند، لذا باید از موضوعات و نتایج داستانها میها و نتایج آنحال ضبط از داستان

 ارتباط با کودک کسب کرد.

ي مـاتیوز برخـی   ها براي کودکان با بتلهایم موافق است، امـا بـه گفتـه   یت وي در بحث ارزش فلسفی داستاندرنها

اخالقی منفورنـد قابـل نقـد و     ازنظرو یا کودکان  هاي کودکان نادرست استنظرات در مورد کودکان مانند، نگرش

اخالقـی از کودکـان برترانـد وجـود      ازنظـر ساالن نگرشی با این محتوا که بزرگي معتقد است و باشد.حتی رد می

ندارد. لذا ارزش اصلی این کتاب حول محور مباحث فلسفی ارزشـمندي اسـت کـه در مکالمـات و نگـرش زیبـاي       

 (.2007راپاپورت، دارد )انسانی وجود 

پـس از  « تی ادبیـات کـودک و کـودکی   ی در چیسـ تـأمل »ي تحـت عنـوان   ا مقالهدر  6ابرشتاین -ین لسنیک( کار1

آن  باهـدف یربنـاي تعریـف ادبیـات کـودک     زکه  کند یمپرداختن به تعاریف در این دو مقوله این نکته را یادآوري 

                                                                                                                                                          
1- Philosophy for Children and Other People 

2 -Philosophy and the Young Child 

3 - Puzzlement and Play 

4 -Reasoning 

5 -Storise 

6 -Happiness 

7 - Dialogues with Children 

8 - Karin Lsnyk- Abrshtayn 
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کند که آیـا کتـاب کـودک کتـابی اسـت کـه کـودک آن را         یمرا مطرح  سؤاالتشود؛ اما در ادامه این  یممشخص 

هـا را  و کودکان نیز آن اند ساالن بزرگهایی که براي ارش شده است؟ کتابنوشته یا کتابی است که براي کودک نگ

کنـد کـه یکـی از    آیند؟ سپس به ایـن نکتـه اشـاره مـی    ها هم ادبیات کودک به شمار می؟ آیا آنچطور خوانند،می

ادبیـات  »درون  «کـودکِ »و « ادبیـات »ها و نقدهاي ادبیات کـودک آن اسـت کـه    ي بیشتر نظریههاي اولیهویژگی

ایـن   نظـران  صـاحب پندارد و از نظریات یش مستقل از یکدیگر میوب کمها را ی فرض کرده و آنجا شدنرا « کودک

هاي بسـیاري  حلکند که راه یمیت به این نکته اشاره درنهاو  حوزه در بیان چیستی این دو مقوله سود جسته است

را کـاهش نـداده اسـت و    « کـودکی »و  «ادبیـات کـودک  »ستی ، بسیاري از مشکالت مربوط به چینظران صاحباز 

 و نقـد رسـد کـه ادبیـات کـودک     یت به این نتیجـه مـی  درنها را نیز کم نکرده است. ها کتابهاي متناقض از  یلتأو

نیـز   «کودکـان »کنـد و همـین   تعریـف مـی   انـد  کودکـان ادبیات کودک، خود را همچون وجودي که معلول و براي 

بـاقی   –چون منبع تعـارض بـراي آنـان    و بنابراین هم -و منتقدانی نویسندگان بستگ دلمل چون عاهستند که هم

 .(10- 17 ص 1165نقل از خسرونژاد، به ،1111ابرشتاین، –کارین لسنیک )ماند. می

در برنامـه فلسـفه بـراي     فلسـفه  نشینی ادبیات کـودک و ی برهمتأملي تحت عنوان ا مقاله( مرتضی خسرونژاد در 4

کنـد کـه ادبیـات کـودک همـواره      به این دیدگاه تکیه مـی  «کودک»و « فلسفه»از از تبیین کوتاهی  پس ن،کودکا

نظـري   تأمـل و هیچ  اند جستهي کودک بوده است و از آن براي تحقق اهداف خود سود ها برنامهعاملی در  عنوان به

نظـران در ایـن نهضـت در مـورد     هـاي صـاحب  کند که اکثر بحـث ي اضافه میو بر این مفهوم صورت نگرفته است.

وي در مقالـه   قرارگرفتـه ابزاري در دست این عوامل  عنوان بهیات تربیتی بوده و ادبیات صرفاً و نظر و فلسفهکودک 

است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه جایی را نیز به ادبیات کودک اختصـاص دهـد و رابطـه سـه      بر آنخود 

ي رویکرد باشد که همزمان با پرورش تفکر فلسفی وجو جستیت در درنهال کند و ي دو مفهوم تحلیجا بهمفهوم را 

 (.1167خسرونژاد،)یت مستقل ادبیات نیز ارج نهد و هوماهیت  و کودکان

است تا هـدف ادبیـات    بر آناي دیگر با عنوان مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک ( مرتضی خسرونژاد در مقاله7

تـوان بـه ایـن     یمـ هایی که در این پژوهش ارائه داده اسـت از دو طریـق    فرض یشر پبی مبتن کودک را کشف کند.

از طریـق تحلیـل نظریـات گونـاگون      و سپسیافت: ابتدا از طریق تحلیل آثار کالسیک ادبیات کودک  دستمنظور 

از اسـت کـه حرکـت     بـر آن ی، تربیتی و فلسفی در مورد مفهوم کودکی. وي در پـژوهش خـود معتقـد    شناخت روان

اي واحد سـوق دهـد و بـا محـور قـرار دادن روش دوم و       یجهنتطبیعی به  طور بهرا  شده مطرحهاي  یهسواز  هرکدام

یجه ایـن  نت ی قرار دهد.موردبررسیت هدف ادبیات کودک را درنها ها آن و نقدي نظریات مربوط به کودکی بند گروه

توان همچـون معیـاري   کالسیک، ادبیات کودک آزمایش شود که می و آثار ها افسانهپژوهش آن است که در تحلیل 

 .(1164خسرونژاد،شود )شده براي کودکان به کار گرفته  یدهآفری آثار و بررسدر نقد 
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درآمدي بر فلسفه ادبیات کودک نظریـه معصـومیت و تجربـه    « معصومیت و تجربه»( مرتضی خسرونژاد در کتاب 7

 ي یکسـان، ا گونـه  بهیل و نقد را نیز تأوو  نظري وجه ي یکسان،ا گونه بهو نظریه را  و مفاهیم فلسفه کند یمرا مطرح 

 دانـد.  یمـ تفکیـک   یرقابـل غ –یـت  درنها –یک واقعیت واحد فرض نموده و همه مفاهیم یادشـده را   از عملی، وجه

اسـت، در ایـن   در حیطه فلسـفه ادبیـات کـودک     ها آنین از مجموعه مفاهیم و مسائلی که تبیین و گشودن همچن

اصـلی ایـن    يها افتهیکه از « معصومیت و تجربه»طرفی نظریه  از کتاب تنها به مقوله هدف و روش پرداخته است.

و کـارایی آن در بررسـی آثـار شـاعران      شـود  یمژوهش است براي نخستین بار در حد و معناي موجود آن مطرح پ

ی و تحلیـل  موردبررسي کهن ایرانی  افسانه 45در این کتاب  .رود یمي ایرانی به آزمون ها افسانهکودک ایران و نیز 

 ر، آشـکا را در هماهنگی با فرایند و سازوکار رشد شـناخت کـودک   ها افسانهي شگرف این ها تیظرفو  ردیگ یمقرار 

 سازد. یم

 

 شناسی مطالعه. روش4

(. با توجـه بـه ماهیـت موضـوع     1114کرسول، است ) 2، پژوهشی کیفی1پژوهش حاضر با استناد به دیدگاه کرسول

ها سپس بـه   در این نوع از پژوهش ابتدا به گردآوري داده .است 1یدایشیپ یرغپژوهش حاضر، طرح پژوهش از نوع 

را پـاالیش   موردمطالعهها، عنوان و نمونه  در طی پژوهش، پرسش گرشود و پژوهشها پرداخته می وتحلیل آن یهتجز

 (.44: 1114 مورهاوس،میکات و نمود )

هـا  وتحلیـل داده  یـه تجزبر اساس طیفی از سطوح مختلف تفسیر و تجرید، سه رویکرد را براي  7و کوربین 4استراس

 اند:ارائه کرده

 کند.هاي خود را توصیف و تشریح می: در این رویکرد پژوهشگر بدون هیچ تحلیلی، تنها داده7رویکرد توصیفی

این رویکرد مستلزم حدودي از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب اطالعات است و اگرچه : 5تفسیري-رویکرد توصیفی

یابـد. ایـن   یـل سـوق مـی   تأوها در این رویکرد به سمت تفسیر و توصیف، هدف مهم آن است ولی برخی از توصیف

 -صــیفی(، رویکــرد تو122: 1114، 10مورهــاوس و 1، بــه نقــل از میکــات1112و همکــارانش  6رویکــرد را )بلنکــی

                                                   
1. John W. Creswell 

2 .qualitative research 

3. Emergent 

4. Strauss 

5. Corbin 

6. Descriptive 

7. Descriptive- narrative 

8. Belenky 

9 - Maykut 

10 - Morehouse 
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 اند.تفسیري نامیده

طلبد و براي سـاخت مفـاهیم اصـول یـک     ها را می: باالترین سطح تفسیر و تجرید داده1تجریدي -رویکرد تفسیري

 (.1114، به نقل از میکات و مورهاس، 1110رود )استراس و کوربین، می به کارنظریه و تشریح یک پدیده 

تجریـدي سـوق پیـدا     -تفسیري است که به سمت رویکرد تفسیري -در این پژوهش توصیفی مورداستفادهرویکرد 

هـا را  هـا، آن صورت که پژوهشگر ابتدا اسناد مرتبط با موضوع را بررسی و همزمان بـا گـردآوري داده   ینبدکند؛  می

 است. پرداخته یبررسیت به درنهاوتحلیل کرده  یهتجز

ي است کـه طـی   ا پروسه 1یل فکريتحل فکري است. –ی تأملو  2هاي تحلیل محتواییاین پژوهش از نمونه پژوهش

تکیه  موردپژوهش هاي یدهپدآن محقق بر توانایی شهودي و قوه تشخیص خود براي به تصویر کشیدن یا ارزشیابی 

هـاي فنـی   هـا بسـتگی دارد تابـه روش   کند و کارکرد آن بیشتر به قـوه شـهودي خـود محقـق در تحلیـل داده     می

یـراز توانـایی شـهودي و قـوه     غ بـه هاي دیگـري کـه   واژه ها.ها در مقولهي دادهبند طبقهند مان ها دادهوتحلیل  یهتجز

یت حساس تخیل، قوه نهفته، معرفت درونی، تفکر از: اند عبارتباشد، می ذکر قابلتشخیص براي توصیف این فرآیند 

الزم به ذکـر اسـت    البته .(111و  112صص  ،7،1142وگال 7بورگ ،4و کنکاش )گال تأملورزي و بررسی همراه با 

هـا  امکان تعیـین یـک روش اسـتاندارد بـراي تحلیـل داده     ، ذهنی است عمدتاًتحلیل فکري امري »که جایی از آن

)همـان،  «، ضـروري اسـت  زیاد تمرینا ، همراه بیک پژوهشگر باتجربه در کناربنابراین کارآموزي ؛ یستن یرپذ امکان

یعنـی   آوري اطالعـات نیسـت،  تحلیل محتوا سهولت کار بدین دلیل است که نیـازي بـه جمـع    درروش (.111ص 

ي محقـق  از طرفی نیز در تحلیل محتوا نقش اندیشـه  اما یا تحلیل شوند؛و ید استنتاج و بااطالعات موجود هستند 

 خـود  ن انبـوهی از اطالعـات،  ها و اطالعات دارد و لذا خود پژوهشـگر بایـد از میـا   بیشتر از نظریه مراتب بهاهمیتی 

 (.260-251 صص ،1162ساروخانی،بزند )تصمیم بگیرد و سرنوشت پژوهش خود را رقم 

هاي داسـتان   صورت هدفمند از میان کتابصورت اسنادي بوده، بدین معنا که نمونه بهها بهبنابراین گردآوري داده

هـا تـا    وتحلیـل داده  یـه تجزهمچنـین رونـد   اسـت،   شده انتخابکودک و نوجوان توسط متخصصین ادبیات کودک 

 گرفته است. ( صورت1161نقل از فرزانفر  به ،1117)میکات ومورهاوس، «5یشدگ اشباعنقطه »به رسیدن 

 کنید:توسط متخصصان ادبیات کودک را در جدول زیر مشاهده می شده انتخابهاي  اسامی کتاب

 

                                                   
1. Interpretation- Abstraction 

2. Content analysis 

3. Intellectual analysis 

4 - Gall 

5 - Borg 

6 - Gall، Jesus 

باشد. یمیابی به اطالعات جدیدتر  . این اصطالح به معنی، حصول اطمینان از عدم دست1  
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 شده در پژوهش یلتحلهاي مجموعه داستان -3-4جدول 

 سال انتشار نویسنده عنوان

 1145 صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو

 1171 بهرام بیضایی حقیقت و مرد دانا

 1155 هوشنگ مرادي کرمانی مرباي شیرین

 1162 احمد اکبرپور من نوکر بابام نیستم

 1161 هوشنگ مرادي کرمانی هاي دیگر تنور و داستان

 1165 بایرامی محمدرضا زندکوه مرا صدا می

 1145 صمد بهرنگی یک هلو هزار هلو

 

، مـوردنظر نسبت به روش کار و نتایج حاصل از تحقیق کیفـی   1هاي زیر براي اعتمادسازيیت محقق از روشدرنها

، ساخت ممیزي یا سـاخت  4ها آوري داده ي جمع ( چهار روش چندگانه1167) 1و گیوبا 2استفاده کرده است. لینکن

هـاي   راه عنـوان  بـه را  5یـا روش کنتـرل اعضـا    و مطابقـت دادن بـا اعضـاي    7بـا تحقیـق   ، کـار 7مسیر بررسی منظم

 منظـور  بـه (. در پـژوهش حاضـر، پژوهشـگر    147ص  ،1114انـد )میکـات و مورهـاس،     اعتمادسازي معرفـی کـرده  

قـرار داد. محقـق بـا توجـه بـه ایـن دو روش        مورداسـتفاده اعتمادسازي از روش مسیر ممیزي و نظر متخصصـین  

تمام کارهایی که براي انجام پژوهش صورت گرفته ثبت کرده و در اختیار اعضاي کمیتـه قـرار داده    مرحله به حلهمر

 است و هر مرحله با نظر اعضاي کمیته اصالحات صورت گرفت و سپس محقق مرحله بعد را شروع نمود.

 

 هاي پژوهش. یافته1

واقع گشت  موردپژوهشمانده،  يبرجاچه از متون است و آندر طول اعصار نوع دید و نگاه به کودک متفاوت بوده  

 يهـا  بانـام رویکرد معطوف به ادبیـات کـودک    دو ي دو طرز نگاه متفاوت به این دوران از زندگی است. دهنده نشان

« کـودک همچـون هـدف   » یکـرد رواند. کـودک در   شده یمترس« کودک همچون وسیله»و « کودک همچون هدف»

ي مقابل نقطهشمارند. را آرمان انسان بودن می« کودکی»و  گیرد یمو هنر مبنا قرار  کودک یاتادبیشتر در حوزه ب

                                                   
1 .Trust worthiness 
2. Lincoln 

3 .Guba 

4 .Multiple methods of data collection 

5 .Building an audit trail 

6 .Working with research 

7 .Member checks 
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پـذیر  ین رویکرد کودکان را موجوداتی ضعیف، ناقص و آسـیب ا است.« کودک همچون وسیله» یکردرواین رویکرد، 

دانـد، لـذا در ایـن    مـی  سـاالن  بـزرگ ِ یرقابل نفوذ بودن را تنهـا از آن غو  کمال قدرت، مانندهایی داند و ویژگیمی

 .بودن است سال بزرگدیدگاه انسان بودن، 

 موردقبـول کـه   يطـور  بـه ي آنـان   یشـه اندسازي میان رفتـار و   به هر صورت شکل دادن به رفتار کودکان و یکسان 

بدیل نسـل جدیـد   ت جز بهترین حالت خود  ینانهب خوشاست و در بهترین و  گذشته گراباشد، رویکردي  ساالن بزرگ

سرانجام در تحمیـل   یبها کوششی ي زمانهاي گذشتگان نیست و این رویکرد در همهبه ابزاري جهت تحقق آرمان

ی کودکـان،  بـر آگـاه  « کـودک همچـون هـدف   » یکـرد روکه  یدرحالتوان گفت یت میدرنها ینده دارد.بر آگذشته 

 بـر عـدم  « کـودک همچـون وسـیله   » یکـرد رود دارد، یتأکخالقیت، تمامیت کمال و گرایش آنان به عشق و آزادي 

در دیـدگاه نخسـت    بـر آن ید دارد؛ عالوه تأکآگاهی، درخودماندگی، کثرت، نقص و گرایش کودکانه به غرایز پست 

براي رسیدن بـه   معتقدندساالن نیز دچار عدم آگاهی و نقص شوند و شود که احتمال دارد بزرگاین امر آشکار می

هـاي کـاملی   انسـان  عنـوان  بـه ، سـاالن  بـزرگ کودک شود، ولی در رویکرد دوم به  مجدداًسال باید رستگاري بزرگ

 (.101-100 ص ،1161خسرونژاد،اند ) یدهرسشود که طی فرآیند گذر از کودکی به کمال  یمنگریسته 

هـا و نـوع نگـاه    پوشـاند کـه ایـن عوامـل را در داسـتان     ي عمل میاهمیت این دو رویکرد زمانی به این مقاله جامه

کند که نوع نگاه به کودک در میان نویسـندگان  یابیم. این نوع نگرش مشخص میي داستان به کودک مینویسنده

یـا  و غیرصـریح   صـورت  بـه و موانعی که نویسندگان  ها مؤلفهجامعه چگونه و مطابق چه رویکردي است و همچنین 

توانـد بـازنمودي از ایـن تصـویر     داستان به بهترین شـکل مـی   یراست بهپردازند چیست و ها میمستقیم به بیان آن

 شـده  انتخـاب تربیتی و موانـع موجـود در هفـت داسـتان     -ي فلسفیها مؤلفه؛ در زیر به بیان ذهنی در عینیت باشد

 شود:پرداخته می
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 شود:تربیتی زیر مشاهده می –ي فلسفی ها مؤلفهي هوشنگ مرادي کرمانی در داستان تنور نوشته 

 ي داستان تنورها مؤلفه 1-3

 1در داستان ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 هاي گذشتهیرپذیري از عقاید کورکورانه و سنتتأث یفرا شخصدید  1

 همگرایی یطلب استقاللروحیه  2

 یشیاند ژرفعدم  همدردي 1

 سطحیدید  روحیه انتقاد از دیگران 4

 عدم وحدت شخصیت تردید منطقی 7

 مطیع بودن یريپذ انعطاف  7

 هاي خودعدم شناخت خویشتن و توانایی طلبی یترقخالقیت و  5

 جوییو روحیه چاره مسئلهبیان  6

 سالترس از بزرگ
 دید وسیع 1

 رضایت از خود و استفاده از تجربیات دیگران 10

 کنجکاوي 11

 ي هوشنگ مرادي کرمانی به شرح زیر است:نوشته مرباي شیرین ي داستانها مؤلفه

 ي داستان مرباي شیرینها مؤلفه -1-8

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 داوريپیش یشیاند ژرف 1

 سالخود بزرگ مسئلهتالش براي حل  2

 یشیاند ژرفعدم  یطلب استقالل 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 سالبزرگ کورکورانهیت تبعهمگرایی و  یدهبر عقپافشاري   7

 مطیع بودن یريپذ انعطاف 7

 متهم کردن کودک آگاهی از جهل خود 5

 مقصر جلوه دادن کودک استفاده از تجربیات دیگران 6

 وحدت شخصیت 1

 جویی یقتحق 10 ساالننپذیرفتن عواقب اعمال توسط بزرگ

 کنجکاوي 11

 

                                                   
شویم تر متوجه میشود، اما با نگاهی عمیقتربیتی واقع می –هاي فلسفی موجود در داستان است که برسر راه مولفهدر نگاه اول، منظور موانعِ  - 1

ي تاثیرات آن تا ادبیات کودک پیش رفته است.باشد که دامنههاي موجود در جامعه نیز میتحت تاثیر گفتمان که این طرز تلقی  
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 باشد:ي زیر میها مؤلفهي صمد بهرنگی داراي داستان ماهی سیاه کوچولو نوشته

 ي داستان ماهی سیاه کوچولوها مؤلفه -1-0

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 کورکورانه از کودکتوقع پیروي  قابلیت انعطاف در برابر شرایط 1

 سالخود بزرگ یشیاند ژرفتعمق و  2

 یشیاند ژرفعدم  یطلب استقالل 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 سالبزرگ کورکورانههمگرایی و تبعیت  ي صدرسعه 7

 سرکوب عقاید هاي انسانیطرفداري از ارزش 7

 جامعیت ذهن 5

 کودکتمسخر، توهین و عدم پذیرش سخنان 

 استفاده از تجربیات دیگران 6

 وحدت شخصیت 11

 جویی یقتحق 11

 کنجکاوي 12

 

 است: شده برداشتي زیر ها مؤلفهي صمد بهرنگی در داستان یک هلو هزار هلو نوشته

 ي داستان یک هلو هزار هلوها مؤلفه -1-4

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 سالروحیه ترس از بزرگ روح عواطف و احساسات دوران کودکی 1

 سالخود بزرگ یشیاند ژرفتعمق و  2

 دید سطحی یطلب استقالل 1

 روحیه انتقاد از دیگران 4

 هاسال به ارزشتوجهی بزرگ یب

 طلبی یترق 7

 هاي انسانیطرفداري از ارزش 7

 وحدت شخصیت 5

 اموراستدالل  6

 دید فرا شخصی 1

 همدردي 10
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 شود:ي زیر مشاهده میها مؤلفهي بهرام بیضایی در داستان حقیقت و مرد دانا نوشته

 ي داستان حقیقت و مرد داناها مؤلفه -1-1

 در داستانها  مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 یت ذهن فلسفی و تعمقجامع عدم یفرا شخصدید  1

 سالخودِ بزرگ یطلب استقاللروحیه  2

 یشیاند ژرفعدم  ها انسانیطرفداري از ارزش 1

 دید سطحی روحیه انتقاد از دیگران 4

 یدانش کافعدم  تردید منطقی 7

 یدهبر عقپافشاري   7

 سالید نادرست توسط بزرگبر عقاپافشاري 

 طلبی یترق 5

 صدري سعه 6

 دید وسیع 1

 وحدت شخصیت 10

 جویی یقتحق 11

 کنجکاوي 12

 باشد:ي زیر میها مؤلفهي احمد اکبرپور بیانگر داستان من نوکر بابام نیستم نوشته

 ي داستان من نوکر بابام نیستمها مؤلفه -1-6

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 سالحریص بودن بزرگ ي وخودمحور هاي انسانیطرفداري از ارزش 1

 سالترس از بزرگ یطلب استقالل 2

 تفکر انتقادي 1
 سال به کودکتوجهی بزرگبی

 وحدت شخصیت 4

 شود:ي زیر مشاهده میها مؤلفهبایرامی  محمدرضادر داستان کوه مرا صدا زد نوشته  

 صدا زدي داستان کوه مرا ها مؤلفه -1-7

 ها مؤلفهراه  بر سرموانع موجود  تربیتی موجود در داستان-ي فلسفیها مؤلفه 

 هاي کودکنادیده گرفتن توانایی همدردي 1

 سالترس از بزرگ یطلب استقالل 2

 ساالن در مورد کودکباورها و اعتقادات نادرست بزرگ تفکر انتقادي 1
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 گیري. نتیجه6

ی و تحلیـل  موردبررسـ ي اصـلی  ها مؤلفهیی از ها مؤلفهدر هفت داستان ایرانی خرده  شده انجامهاي تحلیل بر اساس

 باشد:است که به شرح زیر می قرارگرفته

 ي فرعیها مؤلفه ي اصلیها مؤلفه 

 ذهن فلسفی 1

فیلیـــی جـــی  »

 «اسمیت

 ( جامعیت1

 ( تعمق2

 پذیري( انعطاف1

ــفی 2  روح فلســـــ

 «شریعتمداري»

 ( تردید منطقی1

 ( کنجکاوي2

 یشیاند ( ژرف1

 ( دید وسیع4

 ي صدر( سعه 7

 طلبی یترق( 7

 ( وحدت شخصیت5

 هاي انسانیي از ارزش( طرفدار6

 فکري ( استقالل1 یطلب استقالل 1

 ( استقالل عملی2

 در بیان عقاید ( رشادت1

 مسئله( روحیه حل 4

 ي بر عقاید خود( پافشار1 تفکر انتقادي 4

 امور( قدرت استدالل 2

 ( استفاده از تجربیات دیگران1

 مسئلهیان ( ب4

 ( سرکوب عقاید نادرست7

 عواطف و احساسات کودکی ( روح1 همدردي 7

 یی برقراري ارتباط با دیگران( توانا1 یفرا شخصدید  7

  جویی یقتحق 5

ي فلسـفی نسـبت بـه    ها مؤلفهشود که می آشکار ها،تربیتی در داستان -ي فلسفیها مؤلفهبا نگاهی هرچند گذرا به 

ي که تنها داستان ماهی سیاه کوچولو و حقیقت و مرد دانا حـاوي  ا گونه بهي تربیتی تعدادي کمتري دارند؛ ها مؤلفه

اند؛ از طرفی بـا توجـه   ي تربیتی نگاشته شدهمایهها بیشتر با درونباشد و سایر داستاني فلسفی عمیق میها مؤلفه
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طبـق رویکردهـاي، کـودک    کـودک ) توان دریافت نوع نگاه غالب نویسندگان بـه  یرانی میهاي ابه مجموعه داستان

باشـد، در  می« ي هدف مثابه بهکودک »همچون هدف و کودک همچون وسیله( و دوران کودکی با توجه به رویکرد 

و گـویی   رسـیده یـت بـه اسـتقالل    درنهادانـد امـا   داستان تنور هرچند در ابتدا کودک خود را ناتوان و وابسته مـی 

ین رویکـرد و نگـاه را در   همـ  خواهد با شرایط موجود و نوع نگاه جامعه به کودک بـه مبـارزه برخیـزد.   نویسنده می

داستان مرباي شیرین، ماهی سیاه کوچولو، یک هلو هزار هلو، حقیقت و مرد دانا، من نوکر بابام نیسـتم و کـوه مـرا    

 شود.زند مشاهده میصدا می

سـاالنی کـه کـودک را در    ساالن به کودک دارنـد، بـزرگ  هاي خود به مخالفت با نگاه بزرگاستاننویسندگان در د

هـاي  داننـد. در داسـتان  پـذیر مـی  ي وسیله( دیده و او را موجودي ناقص و ضعیف و آسـیب  مثابه بهرویکرد )کودک 

ش جامعه بـه مبـارزه برخیزنـد.    اند تا کودک را چون فیلسوف به تصویر بکشند و با نگرمذکور نویسندگان در تالش

لذا رویکرد نویسندگان ایرانی به کودک بیشتر مشتمل بر نگاه تربیتی به همراه، مخالفت بـا نـوع نگـاه مرسـوم بـه      

 باشد.کودک در جامعه می

 

Abstract 

 

The purpose of this research is the content analysis of the components educational philosophy and 

built in obstacles of childhood in children's literature in iran.  

The stories which were investigated in this study included seven iraniain fiction selected by 

experts.these fictional texts were analyzed using content analysis and reflection  intellectual 

methods. The results showed that there were seven main components of educational philosophy of 

childhood among them and they included philosophy of mind , philosophical spirit, independence, 

critical thinking, empathy, vision and truth-seeking. Further more, in this study, some texts are 

extracted from the stories which can remove philosophical obstacles which children face in their 

childhood such as convergence, lack of understanding of children by the adults and opinion 

repression. 

Among Iranian story books, the authors approach to early childhood education  were in accordance 

with"looking at the child as an end".  

Keywords: educational philosophies, childhood, children's literature, story, content analysis , 
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