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  هاي ديني منتشرشده تحليل محتوا و نقد داستان

  1385‐1380هاي  براي كودكان و نوجوانان در سال
 

  *مهدي محمديدكتر 

  
  چكيده

هـاي   نوجوانـان در سـال  هاي ديني منتشرشده بـراي كودكـان و    به منظور تحليل محتواي داستان
عنـوان اثـر داسـتاني     291رسـاني خانـة كتـاب ايـران،      با استفاده از پايگاه اطالع 1385‐1380

شـده در دوازده دسـته موضـوعي،     هاي بررسـي  بندي داستان ارزيابي شدند. بعد از دستهو شناسايي 
و  (ع)هاي مربوط به سرگذشت و فضـايل پيـامبران، فضـايل معصـومان     مشخص شد كه داستان

انـد.   هـا را بـه خـود اختصـاص داده     هاي اول تا سوم موضوعات داستان هاي اخالقي رتبه داستان
هاي پايين قـرار گرفتنـد.    سرگذشت منسوبان پيامبران و سرگذشت علما با كمترين تعداد در رده

در ميان پيامبران حضرت محمـد(ص)، حضـرت ابـراهيم و حضـرت يوسـف و در ميـان ائمـه        
)، حضرت علي(ع) و امام حسين(ع) بيشترين آثار را به خـود اختصـاص داده   حضرت مهدي(عج

  شده پيشنهادهايي ارائه شده است. بودند. در پايان با توجه به مسائل و مشكالت شناسايي
  
تحليـل محتـواي    هـاي دينـي كودكـان و نوجوانـان،     داسـتان  هاي ديني، داستانهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه

مذهب و معنويت در زندگي بشر از اهميت بسـياري برخـوردار اسـت. نظرسـنجي انجمـن      
م بر روي پنجاه هزار جوان در شصت كشور جهـان نشـان   1999المللي گالوپ در سال  بين

درصـد اعـالم كـرده     63هاي مذهبي بودنـد.   دهندگان جزء گروه درصد از پاسخ 87داد كه 
درصد به خدا و يا بـه نيـروي برتـر در     75ا دارد و بودند كه خدا نقش مهمي در زندگي آنه
تـا   13درصد از نوجوانان آمريكايي  95ها نشان داد كه  زندگي اعتقاد داشتند. همچنين يافته

كـنم كـه    مـن تـالش مـي   «درصد آنها به اين جملـه كـه    75ساله به خدا اعتقاد دارند و 17
درصـد از   42. افـزون بـر ايـن،    ، اعتقـاد داشـتند  »هاي مذهبي خـود باشـم   رو آموزش دنباله

درصد نيز بـه   36و » كنند غالباً در تنهايي عبادت مي«نوجوانان آمريكايي ادعا كرده بودند كه 
رفتند. اين آمار و ارقام حاكي از آن است كه دورة نوجواني، دوره بسيار مهمي براي  ميكليسا 

جوانـان جـذب مـذهب    مطالعات رشد مذهبي و معنوي است و در اين دوره بسـياري از نو 
هـاي   هـاي ضـد ارزش   هاي نامناسـب يـا گـروه    شوند و در غير اين صورت جذب گروه مي

 ).2، ص2004 1شوند (كينگ و بوياتزيس، جامعه مي

هاي تربيتي است و ابعاد ديگر تربيت همچون جسم،  تربيت ديني هدف غايي همة اقدام
گيـري   ي در ارتباط هستند و شـكل هاي اجتماعي و اخالقي با تربيت دين عاطفه، عقل، جنبه

هاي خاص مطابق با معيارهاي تعـاليم دينـي    شخصيت ديني به معني برخورداري از ويژگي
هـا نيسـت،    شده است. تربيت ديني چيزي در عرض ديگر جنبه هاي بيان يك از جنبه در هر

ينـي از بسـتر   گيرد. براساس اين ديدگاه، تربيت د ها و ابعاد تربيت را دربر مي بلكه همة جنبه
هاي اجتماعي نقش و سهم  يابد. همة نهادها و سازمان خانواده آغاز و در مدرسه استمرار مي

اي از حيـات انسـان، اعـم از     يند به عهده دارند. اگر در هر گوشـه ااي در اين فر شده تعريف
حيات بيروني و حيات دروني نارسايي وجود داشته باشد، در تحقق و يا عدم تحقق تربيـت  

 .يني تأثير خود را بر جاي خواهد گذاشتد
الزم است همة نهادهـا،   ،براي تحقق كامل تربيت ديني و يا حداقل حركت به سوي آن

هـا، مطبوعـات و    ها اعم از كتـاب  ها و همة رسانه هاي مرتبط، خانواده ها، وزارتخانه سازمان
يزي منسجم حركـت  ر صدا و سيما و... هماهنگ با آموزش و پرورش در راستاي يك برنامه

توان ناديده گرفـت و از   در تحقق تربيت ديني افراد هيچ عاملي را هرچند كوچك نمي .كنند
هاي اين زنجيـر   ها نيز به عنوان يكي از حلقه ). كتاب11، ص1380نظر دور داشت (اسرار، 
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كـه   ها، در صـورتي  ويژه داستان بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. ادبيات كودك و نوجوان، به
هـاي تجربـه    توانـد راه  با عالم كودكانه و دين فطري آنها هماهنگ بوده و ويرانگر نباشد، مي

هاي خيالي را در آنهـا بـه وجـود آورد،     انكشافي و آمادگي قبول امر قدسي در قلمرو صورت
پرورش ديني او را بيش از بيش فراهم سازد.  قواي ملكوتي خيال كودك را تيزتر كند و زمينة 

ــاب ــاببن ــي هــاي داســتاني، مخصوصــاً داســتان  راين، الزم اســت در انتشــار كت  ،هــاي دين
  هاي بسياري به خرج داد. حساسيت

  بيان مسئله

سـاله تشـكيل   19تـا   4درصد از جمعيت كشـورمان را كودكـان و نوجوانـان     5/37بالغ بر 
اين امر بيانگر اهميت آگاهي از ذوق، روحيات و عاليق  1).1385دهند (مركز آمار ايران،  مي

هـاي   هـا در شـب   هـا و مـادربزرگ   چندان دور، پدربزرگ اين گروه سّني است. در گذشتة نه
كردند.  هاي شنيدني براي كودكان تعريف مي هاي فراغت، قصه طوالني زمستان و در فرصت

ديگـري، وقـت كودكـان را در     هاي الكترونيكي بيش از هر شخص و هر چيـز  امروزه رسانه
هـاي الكترونيكـي كـه بـراي كودكـان و       رغـم رشـد دسـتگاه    اند. علي انحصار خود درآورده

نوجوانان بسيار جذابيت دارد، ادبيات ويژة كودكان و نوجوانـان همچنـان نقـش و جايگـاه     
 اي مكتوب نوجوانان بـه انـدازه  خود را حفظ كرده است. تأثيرات بنيادين و شگرف ادبيات 

يك از ابزارهـاي فرهنگـي و    كه بسياري از كارشناسان تعليم و تربيت معتقدند كه هيچ است
تواند جايگزين آن شود. قابليت اسـتفاده از كتـاب در همـة شـرايط و      سمعي و بصري نمي

ها و نقش مهم آن در آموزش، سرگرمي و انتقال ميراث فكري و فرهنگي از جملة ايـن   مكان
رود. كارشناسـان معتقدنـد كـه چنانچـه سـبك نگـارش و محتـواي         ها به شمار مـي  ويژگي
هاي كودك و نوجوان به مقتضاي نيازها و عاليق اين گروه سـّني تهيـه نشـده باشـد،      كتاب
  ).1، ص1377هاي الزم را نخواهد داشت (خبرگزاري جمهوري اسالمي،  يياكار

تفريحـي، سـرگرمي و...   هاي داسـتاني،   امروزه دايرة ادبيات كودكان و نوجوانان به كتاب
هـا و نيازهـاي وي اعـم از جسـمي، روحـي، عـاطفي،        شود، بلكه ديگـر جنبـه   محدود نمي

گيرد و ساالنه هزاران عنوان در زمينة مسائل مـذهبي بـراي    اجتماعي و مذهبي را نيز دربر مي
هم هاي گوناگون، ابزاري بسيار م شود. قصه و داستان، با سبك كودكان و نوجوانان منتشر مي

رونـد.   هاي صريح يا ضـمني بـه شـمار مـي     و تأثيرگذار براي انتقال مفاهيم ديني به صورت
                                                           
1. www.amar.sci.org.ir 
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ها و  ها، آموزه ها، موقعيت هاي صريح حاالتي هستند كه در آن از شخصيت منظور از صورت
شود كه خواننده  هاي ضمني نيز شامل حاالتي مي نمادهاي ديني استفاده شده است. صورت

اما داستان بـه   ؛بيند ها و نمادهاي ديني نمي ها، آموزه ها موقعيت شخصيتدر ظاهر نشاني از 
نظر اديـان الهـي    اي را به او انتقال داده و تأثيرات خاص مد اي است كه مفهوم يا آموزه گونه

  ).44، ص1383گذارند (رفيعي،  را در آنها برجاي مي
گيـري   دينـي در شـكل   رغم اهميت و جايگاه ادبيات داستاني و مخصوصاً ادبيـات  علي

بخـش نبـوده و متخصصـان     شخصيت كودكان، وضعيت اين پديده در كشـور مـا رضـايت   
انـد. ناآشـنايي مؤلفـان و     هاي مختلف اين نارضايتي را بيـان كـرده   ادبيات كودكان به روش

هـاي كودكـان    درصـد كتـاب   50ناشران با دنياي كودك و سفارشي نوشـته شـدن بـيش از    
هـاي   هـا در بيـان داسـتان    )، وجود محـدوديت 2، ص1377مي، (خبرگزاري جمهوري اسال

)، تساهل و تسـامح وزارت ارشـاد   1384مذهبي (جايگاه ادبيات مذهبي در ادبيات كودك، 
ها، عدم تحقيق بايسـته پژوهشـگران حـوزوي در مقولـة      در اعطاي مجوز به اين نوع كتاب

آفرينـي   جاي لذت مدار بودن به فراهم آوردن مواد خام براي نويسندگان و هنرمندان، آموزش
هـاي بـارز نارضـايتي متخصصـان از      ) از نمونـه 46، ص1378هاي ده كارشناس...،  (پاسخ

  وضعيت موجود است.
متأسـفانه تـالش جـدي در خصـوص تحليـل محتـواي        ،هـا  رغم ايـن نارضـايتي   علي
ائل و هاي ديني منتشرشده براي كودكان و نوجوانان انجام نشده است. بررسـي مسـ   داستان

طور روشمند و علمي نياز به مطالعه و تحقيقـات بيشـتري     به مشكالت اين حيطه از ادبيات
اي از اين مسائل بپردازد و در تالش است، مشخص  دارد كه اين نوشتار قصد دارد به گوشه

و آيـا  كاررفتـه   و نوجوانـان كشـورمان بـه    هاي ديني كودكـان  كند چه موضوعاتي در داستان
طـور   ست؟ بهاشناسي كودك و نوجوان سازگار  اررفته با موازين علمي و روانك موضوعات به

هاي  هاي ديني كودكان و نوجوانان در سال كلي ترسيم دورنماي كاملي از موضوعات داستان
  نظر نوشتة حاضر است.  ، رسالت مد1385تا  1380

  اهميت و ضرورت پژوهش

هاي ديني در ميان همة آثار منتشره براي  د كتابتعدا 1خانه كتاب ايران،  پايگاه  بنا بر گزارش
شـمار دينـي در اختيـار     ساله آثار بي كودك و نوجوانان هميشه جزء سه رتبة اول بوده و همه
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گيرد. از سـوي ديگـر، بيشـتر مطالعـات مربـوط بـه شناسـايي         خوانندگان خردسال قرار مي
انـدركاران نظـام تعلـيم و     سـت دهد كه دبيـران و د  آموزان نشان مي نيازهاي اطالعاتي دانش

هـاي   تربيت كشور اعم از زن و مرد، نيازهاي مـذهبي و معنـوي را جـزء نخسـتين اولويـت     
آموزان معرفي كرده و نيازهاي سياسـي و اجتمـاعي حتـي نيازهـاي      نيازهاي اطالعاتي دانش
وزان آم ). دانش37، ص1380اند (قرباني،  هاي بعدي ذكر كردنده آموزشي و فردي را در رتبه

نيز در بيان نيازهاي اطالعاتي خود، نيازهاي مذهبي را نخستين اولويت خود معرفي كـرده و  
هـاي بعـدي مطـرح كردنـد      نيازهاي آموزشي، تحصيلي، سياسي و اجتمـاعي را در اولويـت  

). حتي مطالعة عاليق مطالعاتي نوجوانانِ بزهكار كه به هر دليلـي در كـانون   38(همان، ص
هاي داستاني با بيشترين گـرايش   بردند نشان داد كه مطالعة كتاب سر مي اصالح و تربيت به

در ميان ديگر منابع مطالعاتي در صدر قرار دارد و در اين مورد بين نظرات نوجوانان دختر و 
، شـده  ). با توجه به موارد بيان176، ص1387گونه تفاوتي ديده نشد (ميراحمدي،  پسر هيچ

هـاي   شده براي كودكـان و نوجوانـان ارزيـابي    اني ديني عرضهكه از آثار داست ضروري است
دقيقي به عمل آيد تا با برطرف كردن نواقص و رفع مشكالت به پرورش دينـي كودكـان و   

زيرا معتقـديم كـه ترقـي و رشـد شخصـيت انسـان بـه         ؛نوجوانان بيش از بيش كمك كند
، بلكـه رشـد   نيسـت  اندوختن دانـش، عـالم شـدن، پيشـرفت فنـاوري و افـزايش ثـروت       

روحي و اخالقي اساس ترقي و تعالي است و اين مهم حاصل  يارتقا هاي معنوي و ظرفيت
نخواهد شد، مگر اينكه نسل پيشين در مقابل نيازهاي نسل جوان درك درستي داشـته و در  
مقابل آن احساس مسئوليت داشته باشد. اگر عشق به مطالعه از همان اوان كودكي در نهـاد  

ان بارور نشود و اگر مطالعه به عنوان يك نياز معنوي زنـدگي در نيايـد، روح   كودك و نوجو
ها باز خواهـد گذاشـت    ها و زشتي آنان در سنين سادگي و نپختگي جواني، راه را براي بدي

  ).107، ص1377(آزاد، 

  هاي پژوهش پرسش

 هاي الزم را فراهم كند: هاي زير پاسخ اين تحقيق قصد دارد براي پرسش

 كـار  هاي ديني منتشرشده براي كودكـان و نوجوانـان بـه    موضوعاتي در داستانچه   .1
  رفته است؟

نامـه و معجـزات پيـامبران     هاي منتشرشده به بررسي سرگذشت چه ميزان از داستان  .2
  اند؟ و مسائل و مشكالت آنها چيست؟ پرداخته
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كرامات ائمه  نامه، فضايل و هاي منتشرشده به بررسي سرگذشت چه ميزان از داستان  .3
 اند؟ و مسائل و مشكالت آنها چيست؟ پرداخته

اند؟ و مسـائل   هاي منتشرشده به بررسي مفاهيم اخالقي پرداخته چه ميزان از داستان  .4
 و مشكالت آنها چيست؟

نامـه منسـوبين، پيـروان،     هاي منتشرشده به بررسـي سرگذشـت   چه ميزان از داستان  .5
 اند؟ و مسائل و مشكالت آنها چيست؟ داختهاصحاب و ياران امامان و ائمه پر

انـد؟ و   هاي منتشرشده به بررسي محتواي آيات قرآنـي پرداختـه   چه ميزان از داستان  .6
 مسائل و مشكالت آنها چيست؟

هاي منتشرشده به بررسي مفاهيم تاريخي اسالم و وقايع خـاص   چه ميزان از داستان  .7
 ت؟اند؟ و مسائل و مشكالت آنها چيس پرداخته

انـد؟ و مسـائل و    هاي منتشرشده به بررسي اصول دين پرداختـه  چه ميزان از داستان  .8
  مشكالت آنها چيست؟

انـد؟ و مسـائل و    هاي منتشرشده به بررسي فروع ديـن پرداختـه   چه ميزان از داستان  .9
 مشكالت آنها چيست؟

  روش پژوهش

است. تحليل محتـوا درصـدد عينيـت     1كاررفته در اين پژوهش روش تحليل محتوا روش به
ها از راه نمادهاي مشخص است. در ايـن روش،   پذيري پيام كردن و سنجش  بخشيدن، كمي

بندي كرد. برخـي هـدف    اي از اسناد يا متون را استخراج، شمارش و طبقه توان مجموعه مي
 داننـد  هـاي ارتبـاطي بـه صـورت نمادهـاي عـددي مـي        بنـدي پيـام   تحليل محتوا را طبقـه 

). با توجه بـه اينكـه روش تحليـل محتـوا بـه دنبـال شـناخت        55، ص1386(طهماسيان، 
محورها يا خطوط اصلي يك متن، سخنراني، تصوير و... است، توجيه روايي ايـن روش آن  

هـاي كودكـان جـز از راه اسـتفاده از روش تحليـل       است كه بررسي مفاهيم ديني در داستان
 ند.نيستپيمايشي قادر به پاسخگويي به اين مسئله  هاي ديگر و روش ستمحتوا مقدور ني

  جامعه پژوهش

هاي تأليفي ديني منتشرشده براي كودكـان و نوجوانـان در    جامعة اين تحقيق را همة داستان
دهند. براي شناسايي جامعه مورد بررسي به پايگاه خانـه   تشكيل مي 1385‐1380 هاي سال

                                                           
1. content analysis 
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از مراكزي است كه همة ناشران براي اخذ شماره كتاب ايران مراجعه شد. خانه كتاب ايران 
تـرين   شابك بايد به اين مركز مراجعه كننـد و بانـك اطالعـاتي ايـن مركـز يكـي از كامـل       

عنـوان منتشرشـده در حـوزه     916طور كلـي از   شناختي است. به هاي اطالعاتي كتاب پايگاه
اد عنـاوين واجـد   عنوان جنبة داستاني داشت كه بررسي شدند. در خصوص تعد 291دين، 

شرايط، بايد گفت كه اوالً بيشتر آثار ديني منتشرشده جنبه غير داستاني داشتند، ثانياً برخـي  
از آثار داستاني نيز مجموعه داستان بودند كه به خاطر محدود بودن اين بررسي بـه مطالعـة   

خص كـردن  ها نيز كنار گذاشته شدند. بعد از مش آثار داستاني مستقل، همة مجموعه داستان
هاي واجد شـرايط مـورد    ها، همة كتاب جامعه آماري، با توجه به مناسب بودن حجم كتاب

  گيري استفاده نشد. مطالعه قرار گرفتند و از نمونه

  ها ابزار و روش گردآوري داده

گردد. اما ايـن   اي تهيه و با مطالعة آثار مورد نظر تكميل مي در روش تحليل محتوا پرسشنامه
ها در اختيار محقق بوده و تنها اسـتخراج پاسـخ از آنهـا مـورد      رو كه داده ا از آنپرسشنامه ر
). در اين 104، ص1376الحوائجي،  خوانند (باب گيرد، پرسشنامه معكوس مي توجه قرار مي

تكميـل شـد. اطالعـات     1وارسي  پژوهش نيز هنگام مطالعه آثار، براي هر اثر منتشره سياهه
تجزيـه و تحليـل شـدند و     "SPSS"افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   شده در سياهه وارسي فراهم
  .ها در قالب جدول و نمودارهاي خاص ارائه شده است يافته

  ها تجزيه و تحليل داده

 عنوان 224عنوان داستانِ مورد بررسي،  291از هاي مورد بررسي:  الف) اطالعات كلي داستان
عنـوان   3انـد و   درصد) توسط زنان نوشته شـده  22عنوان ( 64درصد) توسط مردان و  77(
 269درصد) بـدون تصـوير و    6/7عنوان ( 22درصد) نيز داراي پديدآور سازماني بودند. 1(

 85درصد) نامشخص بود.  9/6عنوان ( 20كه تصويرگر  درصد) مصور بودند 4/92عنوان (
 77عنـوان (  224فر مرد) در تصـويرگري آثـار نقـش داشـتند.     ن 49نفر زن و  36نفر مصور (

درصـد) داراي ويراسـتار بودنـد.     23عنوان ( 67درصد) از آثار مورد بررسي فاقد ويراستار و 
درصد) توسط ناشـران   8/80عنوان ( 235) توسط ناشران دولتي و درصد 2/19عنوان ( 56

 6/19عنـوان (  57صـد)، قـم بـا    در 5/59عنـوان (  172اند. تهران بـا   خصوصي منتشر شده
درصـد)، بوشـهر بـا     8/5عنوان ( 17درصد) قزوين با  3/10عنوان ( 30درصد)، خراسان با 
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عنوان، كردسـتان بـا    2درصد)، اصفهان با  4/1عنوان ( 4درصد)، مازندران با  1/2عنوان ( 6
رنـد. ديگـر   خو عنوان در ميان شهرهاي توليدكننده آثار داستاني ديني كودكان به چشم مي 1

 77، 1385عنوان در سـال   86ها در اين عرصه هيچ نقشي نداشتند. از نظر سال نشر،  استان
عنـوان در   29، 1380عنـوان در سـال    37، 1383عنوان در سال  37، 1384عنوان در سال 

منتشر شده است. ميانگين تيراژ آثار براي هر اثـر در   1382عنوان در سال  25و  1381سال 
نسـخه و بـراي ناشـران بخـش      4550نسخه، براي ناشران دولتـي   7246اشران، ن مهميان ه

نسخه محاسبه شد. ميـانگين قيمـت انتشـارات ناشـران دولتـي در سـال        7888خصوصي 
تومـان، در   380، 1383تومـان، در سـال    420، 1382و 1381تومان، در سال  460، 1380
توان گفت قيمت  حاسبه شد. ميتومان م 308، 1385تومان و در سال  5/212،  1384سال 
 1385رو به كاهش بوده اما در سـال   1384تا سال  1380هاي ناشران دولتي از سال  كتاب

هاي ناشـران خصوصـي    رو شده است. اما ميانگين قيمت كتاب با افزايش قابل توجهي روبه
در تومـان،   363، 1382تومان، در سال  5/337، 1381تومان، در سال  245، 1380در سال 
تومان محاسـبه   401، 1385تومان و در سال  367، 1384تومان، در سال  586 ،1383سال 

بـرخالف   ،دهد كه ناشران بخش خصوصي آمده نشان مي دست هاي به شد. مقايسة ميانگين
بـا   1384انـد و تنهـا در سـال     هاي خود را افزايش داده ساله قيمت كتاب   هر ،ناشران دولتي

  ها افزايش يافته است. دوباره قيمت 1385اند. در سال  هرو شد افت قيمت روبه
هاي سّني آثار نشان داد كه تنها يك عنوان براي استفاده گروه سّني  بررسي وضعيت گروه

 8/47عنوان ( 139، »ب«درصد) براي گروه سّني  3/21عنوان ( 62چاپ شده است. » الف«
 1عنوان ( 3، »ج«د) به گروه سّني درص 4/14عنوان ( 42، »ب و ج«درصد) براي گروه سّني 
 8/4عنوان ( 14، »د«درصد) به گروه سّني  8/3عنوان ( 11، »ج و د«درصد) براي گروه سّني 
اسـت.  چاپ شده «ه» درصد) به گروه سّني  6/6عنوان ( 19، ه»د و «درصد)، به گروه سّني 

بة اول، گروه سـّني  درصد در رت 8/47با » ب و ج«گروه سّني  دهد هاي موجود نشان مي داده
بـا  «ه» درصد در رتبة سوم، گروه سـّني   4/14با » ج«در رتبة دوم و گروه سّني  3/21با » ب«
ج «درصد در رتبة پنجم و گروه سـّني   8/4با ه» د و «در رتبة چهارم، گروه سّني  .درصد 6/6
) 3/21و  8/47درصد (مجمـوع   1/69تنها با سه عنوان در رتبة آخر قرار گرفت. تمركز » و د

دهـد كـه نويسـندگان آثـار داسـتاني،       نشـان مـي  » ب و ج«و » ب«هاي سّني  از آثار در گروه
درصد آثـار بـراي نيازهـاي     6/9اند.  آموزان دوره ابتدايي را مخاطب آثار خود قرار داده دانش
  درصد آثار براي مخاطبان دورة دبيرسـتان منتشـر شـده    4/11آموزان دوره راهنمايي و  دانش
  باشد. جاي تأمل مي«ه» و » د«و » الف«هاي سّني  . كمبود آثار منتشره در گروهاست

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  153     1385ـ1380هاي  كودكان و نوجوانان در سالهاي ديني منتشرشده براي  تحليل محتوا و نقد داستان

S3TarbiyatEslami13 28/12/1390  153  آرايي نهايي) (صفحه 

در هنگـام مطالعـة سـطر بـه سـطر       هـاي مـورد بررسـي:    ب) بررسي موضوعات داستان
ها، به هر اثـر موضـوعي اختصـاص داده شـد. پـس از پايـان مطالعـه، تعـداد ايـن           داستان

هـاي   هاي مربوط به اصول ديـن، داسـتان   موضوعات به دوازده مورد رسيد كه شامل داستان
نامـه و فضـايل    هاي مربوط به سرگذشـت  هاي اخالقي، داستان مربوط به فروع دين، داستان

هـاي مربـوط بـه     هاي مربوط به سرگذشـت امامـان و معصـومان، داسـتان     پيامبران، داستان
سرگذشـت   هاي مربـوط بـه   سرگذشت منسوبان، اصحاب و ياران و پيروان پيامبران، داستان

هاي مربوط به سرگذشت علمـاي دينـي،    منسوبان، اصحاب و ياران و پيروان امامان، داستان
هـاي مربـوط بـه وقـايع      هاي مربوط به فضايل و كرامات امامان و معصومان، داستان داستان

هاي مربوط به قصص قرآني و ديگر موضوعات بود. هر كدام از موضـوعات   خاص، داستان
  رعي نيز هستند كه در جاي خود بدانها اشاره خواهد شد.هاي ف داراي شاخه

هـاي دينـي    در پاسخ به پرسش اول پژوهش، مبني بر اينكه چه موضـوعاتي در داسـتان  
  تهيه شده است. 1كاررفته است اطالعات جدول شماره  كودكان به

  ها از نظر موضوعي : توزيع فراواني داستان1جدول 

 ي انباشتهدرصد فراوان درصد فراواني موضوع

 8/31 8/31 92 و فضايل پيامبران سرگذشت

 3/48 5/16 48 (ع)فضايل امامان و معصومان

 9/57 6/9 28 هاي اخالقي داستان

 5/66 6/8 25 سرگذشت منسوبان امامان

 7/74 2/8 24 قصص قرآني

 6/82 9/7 23 (ع)سرگذشت امامان و معصومان

 5/89 9/6 20 وقايع خاص

 94 5/4 13 اصول دين

 6/96 6/2 8 فروع دين

 6/97 1 3 سرگذشت منسوبان پيامبران

 9/97 /3 1 سرگذشت علما

 100 1/2 6 ديگر موارد

  100 291 جمع

  
درصد)، فضايل  8/31عنوان ( 92ها نشان داد كه سرگذشت پيامبران با  تجزيه و تحليل داده
 6/9عنـوان (  28هـاي اخالقـي بـا     درصد)، داسـتان  5/16عنوان ( 48امامان و معصومان با 
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عنـوان   24درصد)، قصص قرآني بـا   6/8عنوان ( 25درصد)، سرگذشت منسوبان امامان با 
هاي مربوط  درصد)، داستان 9/7عنوان ( 23ان و معصومان با درصد)، سرگذشت امام 2/8(

عنـوان   13هاي مربوط به اصول دين بـا   درصد)، داستان 9/6عنوان ( 20به وقايع خاص با 
هاي مربوط  درصد)، داستان 6/2عنوان ( 8هاي مربوط به فروع دين با  درصد)، داستان 5/4(

 1هاي مربوط بـه سرگذشـت علمـا بـا      تانعنوان و داس 3به سرگذشت منسوبان پيامبران با 
شده در  درصد) به ترتيب موضوعات بيان 1/2عنوان ( 6درصد) و ديگر موارد با 3/0عنوان (
 3/48طور كه مشخص است نزديـك بـه نيمـي از آثـار (     همانهاي كودكان هستند.  داستان

امامـان و   درصد) در دو موضوع بيان سرگذشت و فضايل پيامبران و بيان فضايل و كرامـات 
، سرگذشـت منسـوبان   (ع)اگر سرگذشت امامان و معصومان .اند نگارش يافته (ع)معصومان

درصــد از آثــار را  8/65امامــان و سرگذشــت منســوبان پيــامبران را بــه آنهــا اضــافه كنــيم 
  دهند. مي تشكيل

 8/31هـا (سرگذشـت پيـامبران     درصد آثار به بررسـي زندگينامـه   6/49اختصاص دادن 
درصـد، سرگذشـت امامـان و     6/8 (ع)سرگذشـت منسـوبان امامـان و معصـومين    درصد، 
درصد و سرگذشت علمـا بـا    1درصد، سرگذشت منسوبان پيامبران با  9/7با  (ع)معصومان

رسـد،   درصـد مـي   5/56هاي مربوط به وقايع خاص كـه   درصد) و با احتساب داستان 3/0
نگـاري تبـديل    ه گفتة هجري، به تـاريخ هاي ديني را از حالت داستاني خارج و بنا ب داستان

كرده است. به سخن ديگر، نويسـندگان بـه جـاي ظـاهر شـدن در نقـش يـك هنرمنـد و         
اند. در اين حالـت نويسـنده    نويس و مورخ ظاهر شده نويس در لباس يك زندگينامه داستان

 هاي آن استناد اسـت و مجـاز نيسـت هـر     شود و همة دغدغه كننده تبديل مي به يك روايت
خواهد كودك را تعليم بدهد، بايد مراقب باشـد كـه    مطلبي را براي او منتقل كند و چون مي

وي امر واقعي را خيال و خيال را امـر واقعـي تصـور نكنـد. روي آوردن بـه ايـن رويكـرد،        
كند. در اين رويكرد، نويسـنده   نويسنده را از نويسنده بودن به يك معلم پنهان نيز تبديل مي

كند و نويسنده به مورخ  آن كار صبغه تاريخي پيدا مي ،بعتند بنويسد و به موظف است مست
  ).43، ص1382شود (هجري،  تبديل مي

شده از سـوي متخصصـان بـراي ادبيـات دينـي       هاي بيان وضعيت موجود آثار با ويژگي
آثاري كه مفاهيم و مضامين ديني را در قالبي ارائـه  «همخواني ندارد. ناصري معتقد است كه 

آيـد. ادبيـات    بهره باشد، ادبيات ديني به حسـاب نمـي   مايند كه از عناصر اصلي ادبيات بين
ديني بيان هنرمندانة حقايق و معارف الهي است كه عنصر ادبيات با شكوه تمام در آن جلوه 
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). حجـواني معتقـد اسـت كـه     576، ص1، ج1382(به نقل از: حكيمي و كـاموس،  » نمايد
آفتي كه در بعضي از آثـار ديـده    ؛كه اطالعات مذهبي ارائه كندكتاب مذهبي كتابي نيست «

گونه آثار، اصل بر اين است كه بـه جـاي حـس مـذهبي، ايمـان و بـاور        شده است. در اين
هـايي كـه در    ها باال برود. كتاب مذهبي كتابي است كه وقتي بچـه  مذهبي، سواد مذهبي بچه

هـاي   (كتاب» نند از آن تأثير مثبت بگيرندخوا اند آن را مي هاي غير مذهبي بزرگ شده محيط
حـس  «هـاي خـود از سـه مفهـوم      الي صحبت ). حجواني در البه40، ص1387مذهبي...، 
مشـخص  وي صـحبت كـرده اسـت. امـا     » سواد مذهبي«و » ايمان و باور مذهبي«، »مذهبي

عـة  توانـد در مطال  نكرده است كه ايمان و باور مذهبي چيست؟ ايمان و باور مذهبي هم مـي 
محـوري   اياغ هم آموزش . قزلهاي آموزشي بعد از خواندن كتابآثار ادبي حاصل شود و هم 

چه داستاني و چـه غيـر    ،ادبيات«و ارائة اطالعات را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كه 
بخشي، نوعي تداوم را بـه همـراه    كه لذت چرا ؛آفريني عبور كند بايد حتماً از لذت ،داستاني
هـاي ده كارشـناس...،    (پاسـخ » آورد مندي به مطالعه را در كودك به وجود مي ، عالقهداشته
  ).61، ص1378

تواند لقب هنري را به خود نسبت دهد كه از نگاه  يك اثر زماني مي«نعيمي معتقد است 
نويس،  اش خالقيت ادبي باشد. يك هنرمند اعم از داستان ابزاري فاصله گرفته و تنها دغدغه

ساز و... تنها مقيد به رعايت يك قيد است و آن آفرينش زيبايي محض و  قاش، فيلمشاعر، ن
خواهد از سياست بنويسد يا ديانت، ايدئولوژي داشته باشد يـا نداشـته    ناب است، حال مي

ضـد اخالقـي    يـا ضـد اجتمـاعي، اخالقـي    بپردازد يا در اثرش به مقوالت اجتماعي  ،باشد
  ).45، ص1381، (نعيمي» قدرت يا ضد قدرت و...

تر هم در آثاري مـورد انتقـاد نويسـندگان بـوده اسـت. انصـاريان        اين شرايط پيش ،البته
گونه آثار،  اين«ها برشمرده است و معتقد است كه  محوري را يكي از معضالت داستان دانش

هـاي   هاي حاكم بر جامعه، مدرسـه، والـدين و رسـانه    از نظام و سياست آموزشي، از ارزش
انديشـند   جمعي تأثير پذيرفته و به افزايش معلومات و اطالعات كودك و نوجوان ميارتباط 

). زاهدي مطلق صداي اعتراض 29، ص1380(انصاريان، » دهند و ذهن او را هدف قرار مي
كنـد و متأسـف اسـت كـه      سـري يـاد مـي    گونه آثـار بـه عنـوان سـبك     را باال برده و از اين

هاي سست و فاقـد ارزش ادبـي را    نويسي ا و زندگينامهه سازي هاي رايج، كتاب طلبي فرصت
كند. با توجه به تمركز بيش از حـد آثـار، در    به نام ادبيات ديني به جامعه تحميل كرده و مي

تـوان گفـت    گونه آثار مي اي و ماهيت مشخص اين  نامه خصوص منابع مربوط به سرگذشت
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رسـد ايـن نـوع     هستند و بـه نظـر مـي   » مدار اطالعات«، »مدار احساس«كه اين آثار به جاي 
هاي ادبيات ديني رايج است. نظر آهاري هـم در   هاي متفاوت در همة عرصه نگرش به گونه

بيشتر اشعار به جاي اينكه به شعور نزديك باشند «بررسي شعر ديني كودك دريافته بود كه: 
در  شـده  رغـم نظـرات مطـرح    ). علـي 13، ص1379(نظرآهـاري،  » به شعار نزديك هسـتند 

هايي از آن در باال اشـاره شـد، ايـن بخـش از      خصوص ماهيت ادبيات داستاني كه به نمونه
هاي رفيعي كه معتقد است ادبيات ديني ادبيات آموزشـي اسـت، همخـواني     ها با گفته يافته

  ).26، ص1383دارد (رفيعي، 
تـوازن  توان به عـدم   هاي كودكان مي كاررفته در داستان از مشكالت ديگر موضوعات به

طوري  به ،ها از ديد نويسندگان اشاره كرد ها و مغفول ماندن برخي از جنبه آثار در همة زمينه
در حالي كه حكيمـي،   ؛ها نوشته شده است كه تنها چندين اثر با الهام از احاديث براي بچه

يكي از پيشكسوتان ادبيات ديني، قرآن كريم، احاديث و روايات و حكايات عارفان راستين 
هاي ديني مطرح كرده و معتقد است كه نويسـندگانِ درد آشـنا بـا     ا سه منبع اصلي داستانر

تواننـد آثـاري متناسـب بـا نيازهـاي جامعـه بـا         آگاهي از شرايط اجتماعي زمان خويش مي
استفاده از احاديث و روايات به نگارش درآورند و نسل جوان را به سوي محبت ورزيـدن و  

هدايت كنند. وي همچنين تذكر داده است كه در ايـن خصـوص   عشق به خداوند و انسان 
هاي برگرفته  كه ممكن است داستان چرا ؛نظر نويسندگان باشد حتماً بايد احاديث معتبر مد
ها را خشن، مغرور و باتعصب بار بياورد كه حاضـر بـه پـذيرش     از احاديث ضعيف، انسان

هـاي   ). نمونـه 51، ص1380حكيمـي،  هيچ گفتماني نباشند و خود را حق مطلق بپندارند (
خـوبي از عهـدة    دهد كه چنانچه نويسندگان بتواننـد بـه   عملي برگرفته از احاديث نشان مي

هـاي موفـق    آورند كـه از نمونـه   كار برآيند، خوانندگان استقبال شاياني از آن به عمل مي اين
 داسـتان راسـتان  وم اشاره كرد. شهيد مطهري در مقدمـه جلـد د   داستان راستانتوان به  مي آن

امـا منحصـر بـه     ،انـد  كند كه هر دو جلد غالبـاً از كتـب احاديـث اقتبـاس شـده      عنوان مي
انـد و نويسـنده از    هاي احاديث نيستند. كتب تاريخ نيـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      داستان
ولي در حدود قراين احوال، داسـتان را پـرورش داده    ؛ها نيفزوده چيزي بر اصل داستان خود
  ).1343ست (مطهري، ا

ــه بررســي وضــعيت داســتان  ــژوهش ب هــاي منتشرشــده در خصــوص  پرســش دوم پ
اثـر در ايـن موضـوع بـه      92طور كلـي   نامه و فضايل پيامبران اختصاص دارد. به سرگذشت

  نشانگر آن است. 2چاپ رسيده است كه جدول شماره 
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  فضايل پيامبراننامه و  ها در موضوع سرگذشت : توزيع فراواني داستان2جدول 

 درصد فراواني انباشته درصد فراواني معتبر فراواني نام پيامبر

 9/10 9/10 10 حضرت محمد(ص)

 7/20 8/9 9 حضرت ابراهيم(ع)

 4/29 7/8 8 حضرت يوسف(ع)

 1/38 7/8 8 حضرت سليمان(ع)

 7/45 6/7 7 حضرت نوح(ع)

 2/52 5/6 6 حضرت يونس(ع)

 6/57 4/5 5 حضرت عيسي(ع)

 63 4/5 5 حضرت آدم(ع)

 3/67 4/3 4 حضرت موسي(ع)

 6/71 4/3 4 حضرت صالح(ع)

 9/74 3/3 3 حضرت ايوب(ع)

 2/78 3/3 3 حضرت عزير(ع)

 4/80 2/2 2 حضرت داوود(ع)

 6/82 2/2 2 حضرت خضر(ع)

 8/84 2/2 2 حضرت هود(ع)

 100 2/15 14 ديگر پيامبران

  100 92 جمع

  
اسـت، حضـرت ابـراهيم(ع) بعـد از حضـرت رسـول(ص)، بـا        طوري كه مشخص  همان

 8در رتبة دوم و حضرت يوسف(ع) و حضـرت سـليمان(ع) بـا     ،عنوان 9اختصاص دادن 
هاي بعدي قـرار   تر در رتبه هاي پايين عنوان در رتبة سوم قرار گرفتند. بقيه پيامبران با فراواني
كريـا، لـوط،   ز، دانيـال، ذوالكفـل،   گرفتند. پيامبراني چون ادريس، اسحاق، اسماعيل، الياس

  هاي آخر قرار گرفتند. يحيي و... با يك عنوان در رتبه
توان دو دليل بيـان   در خصوص علت قرار گرفتن حضرت محمد(ص) در رتبة اول، مي

كرد: اول اينكه بيشتر مردم جامعة ايرانـي مسـلمان و پيـروان آيـين حضـرت محمـد(ص)       
ات خود دوست دارند درباره زندگينامة پيامبر خـود آثـاري   هستند و نويسندگان بنا بر اعتقاد
 انقالب به عنوان سال پيامبر اعظماز سوي رهبر معظم  1385را منتشر كنند. دوم اينكه سال 

شـود،   نامگذاري شده بود و بنا به تجربه در هر سالي كه به مناسبت خاصي نامگـذاري مـي  
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همين سال نيز سه اثر راجـع بـه زندگينامـه و    يابد و در  توليد آثار در آن موضوع افزايش مي
هـاي   انتشار داستان بـه مناسـبت   ،فضايل حضرت رسول اكرم(ص) منتشر شده است. البته

آنها تـالش   .براي ناشران هم منافع مادي بيشتري به همراه دارد و گاه مختلف موردي است
ناشران كتاب كودك معتقد رضايي يكي از كنند تا از اين موقعيت نهايت استفاده را ببرند.  مي

شود كه ناشران تنهـا بـه سـراغ موضـوعات      هاي خاص موجب مي است كه برخي از حمايت
خاصي رفته و پيوسته در همان زمينه كتاب منتشر كنند. نهادهاي خاص از موضوعات خاصي 

باعـث   امـر كننـد. ايـن    هاي منتشرشده آن اثر را خريـداري مـي   كنند و همة نسخه حمايت مي
پردازد به نوعي انحصـار ايجـاد شـود (راه     د كه در موضوعاتي هم كه اين ناشر به آن ميشو مي

). البته بين بيشـتر بـودن آثـار مربـوط بـه حضـرت       15، ص 1386طوالني از توليد تا توزيع، 
مندي كودكان به مطالعه آثـار بيشـتر در ايـن خصـوص همخـواني       رسول(ص) و ميزان عالقه

مندنـد آثـاري    آمـوزان بيشـتر عالقـه    صب مجابي نشان داد كه دانـش هاي منت وجود دارد. يافته
  ).42، ص1379دربارة حضرت رسول اكرم(ص) مطالعه كنند (منتصب مجابي، 

هـاي   هاي مورد بررسي و تناسب آنها بـا ويژگـي   توزيع فراواني آثار منتشره در طول سال
  ده است.قابل مشاه 3و نتايج آن در جدول شماره  شدسّني مخاطبان بررسي 

  نامه و فضايل پيامبران هاي مربوط به سرگذشت : توزيع فراواني داستان3جدول 

  هاي مورد بررسي به تفكيك گروه سّني در طول سال

 جمع ه هد و  د ج و د ج ب و ج ب الف سال گروه سنّي

1380 0 1 2 2 0 0 1 0 6 

1381 0 4 3 1 0 0 2 0 10 

1382 0 1 1 0 0 1 0 1 4 

1383 0 3 8 0 0 0 0 1 12 

1384 0 4 23 3 0 0 1 0 31 

1385 0 6 20 2 0 0 0 1 29 

 92 3 4 1 0 8 57 19 0 جمع

  
دهد، در مورد سرگذشت و فضايل پيامبران  نشان مي 3هاي جدول شماره  گونه كه داده همان
درصد) در رتبة  7/33عنوان ( 31با  1384داستان منتشر شده است كه سال  92طور كلي  به

درصد) در  13عنوان ( 12با  1383) در رتبة دوم، سال 6/31عنوان ( 29با  1385اول، سال 
عنـوان   6بـا   1380درصد) در رتبة چهارم، سال  9/10عنوان ( 10با  1381رتبة سوم، سال 
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درصـد) در آخـرين رتبـه قـرار      3/4عنـوان (  4با  1382درصد) در رتبة پنجم و سال  5/6(
عنوان  19و » ب و ج«درصد) به گروه سّني  9/61عنوان ( 57گرفته است. از نظر گروه سّني، 

تعلـق دارد.  » ج«درصد) به گـروه سـّني    7/8ن (عنوا 8و » ب«درصد) به گروه سّني  6/20(
هـا   با يك عنوان در آخـرين رتبـه  » د«عنوان و  3با «ه» عنوان و  4با ه» د و «هاي سّني  گروه

  اند. قرار گرفته
ها و حوادث موجود در زندگي پيامبران و بيـان آنهـا    نامه در خصوص تناسب سرگذشت

ترين آنها قابل بيـان نبـودن ايـن     دارد كه مهم به كودكان و نوجوانان موارد قابل بحثي وجود
شناسـان بـه آن تأكيـد     شناسي كودك است كه برخي از روان موارد براي كودكان از نظر روان

  شده است.  دارند. اما اين اصل از سوي نويسندگان ناديده انگاشته
اطـب  نويسندگان مباني ادبيات كودكان و نوجوانان نيز معتقدند كه نيازسنجي دينـي مخ 

كودك و نوجوان در آموزش مسائل ديني و توليد آثار ادبي يك اصل بسيار مهـم و ضـروري   
هاي ذهني از مسائلي چون مسائل طبيعي و ماوراي طبيعي، مفاهيم  زمينه است و داشتن پيش

انتزاعي مانند آزادي، عدالت، خوبي، بدي و موضوعاتي ماننـد بهشـت و جهـنم و... بسـيار     
توانـد بيشـتر جنبـه     هايي دربارة قوم لوط بـراي كودكـان مـي    داستانضروري است. نوشتن 

هـا بـراي كودكـان،     ها و خـونريزي  بدآموزي داشته باشد و يا پرداختن بيش از حد به جنگ
هاي روانـي در   تواند موجب آفت و آسيب گذشته از غير رحماني نشان دادن چهرة دين، مي

  .)521، ص3، ج1382مخاطب شود (حكيمي و كاموس، 
هـا،   نامـه  هاي منتشرشده در خصوص سرگذشت پرسش سوم پژوهش به بررسي داستان

هـاي آمـاري آن را    داده 4اختصـاص دارد كـه جـدول شـماره      (ع)فضايل و كرامات ائمـه 
  دهد. مي نشان

  ، فضايل و كرامات امامان و معصومان نامه : توزيع فراواني سرگذشت4جدول 

  نامه و فضايل سرگذشت

 نام معصوم
 جمع نامه سرگذشت يل و كراماتفضا

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني نام امام

 3/18 13 4/17 4 6/18 9 امام علي(ع)

 7 5 13 3 2/4 2 امام حسن(ع)

 8/12 9 7/8 2 6/14 7 امام حسين(ع)

 8/2 2 ‐ ‐ 2/4 2 العابدين(ع) امام زين

 8/2 2 ‐ ‐ 2/4 2 امام محمدباقر(ع)
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  نامه و فضايل سرگذشت

 نام معصوم
 جمع نامه سرگذشت يل و كراماتفضا

 4/1 1 ‐ ‐ 1/2 1 جعفرصادق(ع)امام 

 4/1 1 3/4 1 ‐ ‐ كاظم(ع) امام موسي

 4/8 6 7/8 2 3/8 4 امام رضا(ع)

 4/1 1 ‐ ‐ 1/2 1 امام محمدتقي(ع)

 4/1 1 ‐ ‐ 1/2 1 النقي(ع) امام علي

 4/1 1 ‐ ‐ 1/2 1 امام حسن عسگري(ع)

 3/28 20 5/30 7 1/27 13 امام مهدي(عج)

 8/9 7 7/8 2 4/10 5 حضرت فاطمه(س)

 8/2 2 7/8 2 ‐ ‐ چهارده معصوم(ع)

 100 71 100 23 100 48 جمع

  
هـا   نامـه  و سرگذشـت  ،كرامـات (ع) در دو گروه فضـايل و  شده در خصوص ائمه آثار چاپ
 23درصد) به فضايل و كرامـات و   6/67مورد ( 48عنوان  71طور كلي  بندي شدند. به دسته
، حضـرت  (ع)هاي آنـان اختصـاص دارد. در بـين ائمـه     درصد) به زندگينامه 4/32عنوان (

نامـه) در رتبـة اول، امـام     عنوان سرگذشت 7عنوان كرامات و  13عنوان ( 20مهدي(عج) با 
نامـه) در   عنوان مربوط بـه سرگذشـت   4عنوان مربوط به فضايل و  9عنوان ( 13با  علي(ع)

ــا    ــين(ع) ب ــام حس ــة دوم و ام ــوان ( 9رتب ــات و   7عن ــايل و كرام ــوان فض ــوان  2عن عن
عنـوان   5عنـوان (  7نامه) در رتبة سوم قرار گرفته است. حضرت فاطمه(س) بـا   سرگذشت
عنـوان   2عنـوان فضـايل و    4عنـوان (  6بـا   نامه)، امام رضا(ع) عنوان سرگذشت 2فضايل، 

ــا   سرگذشــت ــوان ( 5نامــه)، حضــرت امــام حســن(ع) ب ــوان فضــايل،  2عن ــوان  3عن عن
عنـوان   1و  2بـا   (ع)اند. بقيه امامـان  هاي چهارم تا ششم قرار گرفته نامه) در رتبه سرگذشت

دربـاره   انـد. در خصـوص بـاال بـودن ميـزان توليـدات ادبـي        هاي بعدي قرار گرفته رتبه در
سـال  «بـه   1379هـاي   تـوان بـه نامگـذاري شـدن سـال      علي(ع) و امام حسين(ع) مي امام
 1380مقدمات آنها فراهم شده بـود و در سـال    1379(آثاري كه در سال  »(ع)منينؤاميرالم

هـاي   اشاره كـرد. از نكتـه   »سال عزت و افتخار حسيني«به  1381به چاپ رسيدند) و سال 
توان بـه عـدم تـوازن در پرداخـت نويسـندگان بـه زندگينامـة         خش، ميهاي اين ب بارز يافته
طوري كه هيچ اثر داستاني مسـتقلي در خصـوص زندگينامـة امامـاني      اشاره كرد. به (ع)ائمه

چون حضرت امام سجاد(ع)، حضرت امام محمدباقر(ع)، حضرت امـام جعفرصـادق(ع)،   
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ري(ع) كت امام حسن عسـ النقي(ع) و حضر حضرت امام محمدتقي(ع)، حضرت امام علي
منتشر نشده است. به سخن ديگر، در مورد شش امام از دوازه امام، هيچ اثري چـاپ نشـده   
است. بخش عمدة آثار در خصوص فضـايل و كرامـات نوشـته شـده و جالـب اينجاسـت       

هيچ اثري هـم در خصـوص فضـايل و كرامـات امـام موسـي كـاظم(ع) نوشـته نشـده           كه
و  (ع)تعـداد آثـار منتشرشـده در خصـوص برخـي از امامـان       توان گفت كه ميـان  مي است.
و مطالعــة آثــار ايشــان رابطــه  (ع)منــدي كودكــان از آن معصــوم شــناخت و عالقــه ميــزان
سرگذشـت برخـي    بـارة وجود دارد. منتصب مجـابي دريافـت كـه مطالعـه آثـار در      مستقيم
رتبـة هفـدهم قـرار     آمـوزان كرمانشـاهي در   امامان به غير از امام علي(ع) در بـين دانـش   از

به نوجوانان كوتاهي شـده اسـت   (ع) كند كه در خصوص معرفي ائمه وي عنوان مي گرفت.
 ).44، ص1379(منتصب مجابي، 

تمركز آثار در بخش فضايل و كرامات، مسـائل و مشـكالتي را بـه همـراه دارد كـه بـه       
آثـار، رعايـت   گونـه   از آنها در بخش معجزات پيامبران اشاره شد. مشكل ديگـر ايـن   برخي

هـاي   نكردن باورپذيري است. برخي از متخصصـان، اصـل باورپـذيري را يكـي از ويژگـي     
دانند كه نويسـنده بايـد بـه آن توجـه داشـته باشـد.        در ادبيات كودكان و نوجوانان مي مهم
العـاده و حتـي كرامـات، از مصـاديق      به سن كودك در بيان معجزات و مسائل خارق توجه
 يـك شـخص يـا موضـوع    دادن دين است. افراط و تعصب نسـبت بـه   عقالني جلوه  بارز
معضالتي است كه با اصل عقـل در تضـاد اسـت، ولـي از سـوي برخـي از نويسـندگان         از

استفاده قرار گرفته است. در حالي كه نويسنده بايد آن موضوع و روايت را با اسـتفاده   مورد
و مشـخص سـازد كـه آيـا طـرح       ويژه علـم كـالم سـنجيده    از علوم و ابزارهاي گوناگون به

مواردي براي مخاطب كودك و نوجوانان مناسب هست يا خير (حكيمي و كـاموس،   چنين
  ).520، ص3، ج1382

هاي آغازين دبسـتان   براي سال (ع)نوشتن برخي از آثار مربوط به فضايل و كرامات ائمه
آمـوزان دوره   دانـش گونه آثـار   رسد مخاطبان اين شايد توجيه علمي نداشته باشد. به نظر مي

  اثر بيشتر در اين رده سّني منتشر نشده است. 8راهنمايي و باالتر هستند كه 
مـرتبط  هـاي منتشرشـده در موضـوع اخـالق      پرسش چهارم پژوهش به بررسي داستان

 هـاي آن در  بنـدي  داستان در اين موضوع منتشر شده است كه تقسيم 28طور كلي  . بهاست
  شده است.نمايش داده  5جدول شماره 
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 هاي اخالقي : توزيع فراواني موضوعات داستان5جدول 

 اخالق خانوادگي اخالق اجتماعي اخالق فردي

 درصد فراواني موضوع درصد فراواني موضوع درصد فراواني موضوع

 3/14 2 شكرگزاري

بد رفتاري، 

رفتاري و  خوش

احساس مسئوليت 

حاكمان نسبت به 

 مردم

3 3/25 

احترام به پدر و 

مادر و اطاعت از 

 آنها

2 100 

 1/7 1 توكل به خدا
ايستادگي در 

 مقابل ظلم
1 3/8    

    3/8 1 ظلم 1/7 1 توسل به ائمه

    3/8 1 انفاق 1/7 1 خودسازي

دوستي و  مال

 دنياپرستي
1  1/7 

نيكي كردن به 

 ديگران
1 3/8    

    3/8 1 اتحاد و وحدت 1/7 1 تالش و كوشش

 1/7 1 جوانمردي
مفيد بودن به 

 حال اجتماع
1 3/8    

راستي و 

 راستگويي
    3/8 1 گذشت و ايثار 1/7 1

    3/8 1 آشتي 1/7 1 حسادت

 1/7 1 خوش اخالقي
رعايت حقوق 

 همسايگان
1 3/8    

       1/7 1 دزدي

تكبر و 

 خودپسندي
1 1/7       

       1/7 1 مشورت با ديگران

 100 2  100 12  100 14 جمع

در سه گـروه اخـالق   » اصطالحنامه اخالق« ساسها برا كاررفته در داستان مفاهيم اخالقي به
ها نشان داد كه اخـالق   بندي شدند. يافته فردي، اخالق اجتماعي و اخالق خانوادگي دسته

 12درصد آثار را به خود اختصاص داده است. اخالق اجتمـاعي بـا    50مورد،  14فردي با 
درصد) در رتبـة سـوم    2/7مورد ( 2در رتبة دوم و اخالق خانوادگي با درصد)  8/42مورد (

مـورد، در بــين مفــاهيم اخــالق فــردي، بــدرفتاري،   2قـرار گرفتــه اســت. شــكرگزاري بــا  
مـورد در بـين مفـاهيم     3رفتاري و احساس مسئوليت حاكمان نسـبت بـه مـردم بـا      خوش

ترام به پدر و مادر و اطاعت از آنها اند. اح اجتماعي بيشترين تكرار را به خود اختصاص داده
  اند. هاي مربوط به اخالق خانوادگي آورده شده بار تكرار در داستان2با 
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هاي سّني مخاطبان نشان داد كـه   گروه شده در آثار براي بيانبندي مفاهيم اخالقي  تقسيم
از مفـاهيم  عنـوان   8در حوزه اخالق خانوادگي بود. » الف«يافته به گروه سّني  مورد تعلق 1

عنـوان از مفـاهيم اخـالق اجتمـاعي      1عنوان از مفاهيم اخالق اجتماعي،  8اخالق فردي، 
مورد از مفاهيم اخالق اجتمـاعي،   2مورد از مفاهيم اخالق فردي،  5، »ب«براي گروه سّني 

و يك عنـوان از مفـاهيم   » ب و ج«مورد از مفاهيم اخالق خانوادگي در حيطه گروه سّني  1
بـه نگـارش در   » ج«عنوان از مفاهيم اخالق اجتماعي بـراي گـروه سـّني     1ي و اخالق فرد

نوشـته  «ه» و » د«هـاي سـّني    گونه مفهوم اخالقي براي استفاده مخاطبان گـروه  اند. هيچ آمده
» د«هاي سـّني   نشده است. از نكات بارز اين بخش، نبود مفاهيم اخالقي براي استفاده گروه

سد بـا توجـه    ر به نظر مي ،ها بود مراتب اخالق در بين داستان و رعايت نشدن سلسله«ه» و 
ابتـدا الزم اسـت خواننـدة خردسـال بـا وظـايف و        ،به متفـاوت بـودن روحيـه مخاطبـان    

هـاي خـود در    سپس به وظايف و مسـئوليت  ،هاي خود آشنا شود (اخالق فردي) مسئوليت
، و بـراي ورود بـه   بـديل شـود  تاجتماع خودش  درفردي مؤثر به قبال خانواده آشنا شود تا 

هاي الزم را كسب كند. قرار گرفتن اخالق خانوادگي در رتبة سوم، حاكي از  اجتماع آمادگي
  آن است كه اين بعد از مفاهيم اخالقي از زاويه ديد نويسندگان مغفول مانده است.

نامـه منسـوبان، پيـروان،     هاي مربـوط بـه سرگذشـت    پژوهش به بررسي داستان 5پرسش 
  دهد. نشان ميرا توزيع فراواني آنها  6تعلق داشت كه جدول شماره  (ع)اصحاب و ياران ائمه

  (ع): توزيع فراواني موضوعات فرعي سرگذشت منسوبان، اصحاب و ياران ائمه6جدول 

 ياران و پيروان و اصحاب منسوبين

 درصد فراواني نام شخص درصد فراواني نام شخص

 20 1 ابوذر غفاري 25 5 فرزندان امام حسن(ع)

 20 1 بن قين زهير 20 4 طفالن مسلم

 20 1 طرماح 15 3 اصغر حضرت علي

 20 1 بن عوسجه مسلم 10 2 حضرت رقيه

 20 1 بن مظاهر قاسم پسر حبيب 5 1 حضرت ابولفضل

    5 1 اكبر حضرت علي

    5 1 حضرت عبدالعظيم

    5 1 محمد فرزند امام سجاد

    5 1 فاطمه بنت اسد

    5 1 نرگس خاتون

 100 5  100 20 جمع
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 اثر در اين حوزه به نگـارش  25دهد،  نشان مي 6هاي جدول شماره  طوري كه داده همان
عنـوان در خصـوص يـاران،     5عنوان در خصوص زندگينامه منسـوبان و   20درآمده است. 

عنـوان،   5در بين منسوبان با  ،پيروان و اصحاب بود. قاسم و عبداهللا، فرزندان امام حسن(ع)
عنـوان در   2عنـوان، حضـرت رقيـه بـا      3اصـغر بـا    عنوان، حضرت علي 4طفالن مسلم با 

اكبـر،   اند. سرگذشت حضـرت ابوالفضـل، حضـرت علـي     هاي اول تا چهارم قرار گرفته رتبه
حضرت عبدالعظيم، محمد فرزند امام سجاد، فاطمـه بنـت اسـد مـادر اميرالمـومنين(ع) و      

انـد.   هاي بعدي قرار گرفتـه  بار تكرار در رتبه خاتون مادر حضرت مهدي(عج) با يكنرگس 
در مورد فضايل و سرگذشت حضرت زينب(س) و حضرت معصـومه(س) هـيچ داسـتاني    

بـن قـين، طرمـاح،     نوشته نشده است. در بين ياران نيـز سرگذشـت ابـوذر غفـاري، زهيـر     
است. با   م در يك داستان آورده شدهبن مظاهر هر كدا بن عوسجه، قاسم پسر حبيب مسلم

اشـتر، مقـداد و... جـاي آنهـا در      توجه به زيادي ياران از جمله سلمان، عمـار، مالـك ابـن   
  رسد. ها خالي به نظر مي داستان
بهـايي در آن نهفتـه اسـت و برخـي از      قرآن گنجينـة عظيمـي اسـت كـه ذخـاير گـران       

كننـد و   هـاي دينـي يـاد مـي     ش داسـتان متخصصان از اين سفره الهي به عنوان منبـع آفـرين  
هـاي فراوانـي را    تواننـد داسـتان   نويسندگان و شاعران با استفاده از قرآن كريم مـي  معتقدند
). مهاجري در خصـوص الهـام گـرفتن نويسـندگان از     51، ص1380كنند (حكيمي،  خلق
زنـدگاني  هـايي از   هـاي واقعـي (داسـتان    هاي آن را در دو گـروه داسـتان   كريم، داستان قرآن
هـايي كـه واقعيـت تـاريخي      هـاي تمثيلـي (داسـتان    الهي كه واقعيت داشته) و قصـه  انبياي
تواننـد نقـل شـوند)     ولي براي بيان مقصود و ارائـة مطالـب بـه شـكل مناسـب مـي       ندارند
. كنـد  مـي مـورد ذكـر    53هـاي تمثيلـي را    و قصه 69هاي واقعي را  بندي و تعداد قصه دسته
، (س)، فاطمـه زهـرا  (ص)تقد است كه داسـتان زنـدگي پيـامبر اكـرم    ، معقرآنافزون بر  وي
هـاي   و صحابة رسـول خـدا، دانشـمندان، متفكـران، مبـارزان مسـلمان و حماسـه        (ع)ائمه
هــاي كودكــان و نوجوانــان هســتند (مهــاجري،  منبــع خــوبي بــراي خلــق داســتان دينــي
  ).37‐35ص  ،1375

 7داشت كـه جـدول شـماره     هاي قرآني اختصاص پژوهش به بررسي داستان 6پرسش 
  دهد. مات آن را نشان مييتقس
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  شده براساس آيات قرآني هاي نوشته : توزيع فراواني داستان7جدول 

 درصد فراواني انباشته درصد فراواني معتبر فراواني نوع قصه

 5/62 5/62 15 هاي مربوط به آيات خاص قصه

هاي مربوط به سرگذشت  قصه

 اقوام يا اشخاص خاص
6 25 5/78 

 100 5/12 3 هاي مربوط به سوره خاص قصه

  100 24 جمع

درصـد) از   5/62قصـه (  15دهـد،   نشـان مـي   7هـاي جـدول شـماره     طوري كه داده همان
عنوان برگرفته از آيات سورة بقره، سه عنـوان   4هاي قرآني الهام گرفته از آيات خاص،  قصه

عنوان برگرفته از آيات  2از آيات سورة توبه و  عنوان برگرفته 2برگرفته از آيات سورة انسان، 
بـار در   هاي يس، ممتحنه، قلم، معارج هم هر كـدام يـك   سورة نساء بوده است. آيات سوره

هـاي كودكـان و    هاي پژوهش نشان داد كه نويسندگانِ داستان اند. يافته ها ظاهر شده داستان
داستان بـا الهـام از    24شايي كنند و تنها اند از اين گنجينة عظيم رازگ نوجوانان زياد نتوانسته

دهـد كـه چنانچـه     آيات قرآني نوشته شده است. ظرفيت باالي اين منبـع الهـي نشـان مـي    
هاي متعـددي خلـق    توانند داستان مي ،گيري خود را از قرآن باال ببرند نويسندگان ميزان بهره

  هم است.پذير بودن اين م يافته نيز مبين تحقق عنوان نگارش 24كنند و 
تاريخ اسالم و وقايع  وقايعهاي منتشرشده در زمينة  پژوهش به بررسي داستان 7پرسش 

  نشان داده شده است. 8هاي آماري آن در جدول شماره  خاص پرداخته كه داده
  

  هاي مربوط به وقايع خاص : توزيع فراواني داستان8جدول 

 انباشتهدرصد فراواني  درصد فراواني معتبر فراواني نام واقعه

 6/28 6/28 6 غديرخم

 6/47 19 4 عاشورا

 62 4/14 3 مبعث حضرت رسول اكرم(ص)

 5/71 5/9 2 مباهله

 81 5/9 2 هجرت به مدينه

 100 19 4 ديگر موارد

  100 21 جمع

داستان، از نظر موضوعي در رتبة هفـتم   21حوادث و وقايع تاريخي اسالم با ظاهر شدن در 
مـورد و   4مورد، واقعة عاشورا بـا   6موضوعات قرار گرفت. در بين وقايع، واقعة غديرخم با 
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اند. مباهلـه و   هاي اول تا سوم قرار گرفته مورد در رتبه 3مبعث حضرت رسول اكرم(ص) با 
اند. وقايعي چون صلح  هاي بعدي قرار گرفته مورد در رتبه 2نيز هر كدام با  هجرت به مدينه

  ها ظاهر شده است. بار در داستان حديبيه، واقعة حره، واقعة فتح مكه و... هر كدام يك
هاي منتشرشـده در خصـوص اصـول و     پرسش هشتم و نهم پژوهش به بررسي داستان
  آورده شده است. 9ر جدول شماره فروع دين پرداخته كه اطالعات تفصيلي آن د

  : توزيع فراواني موضوعات اصول و فروع دين9جدول 

 اصول دين فروع دين

 فراواني ها مؤلفه

درصد 

فراواني 

 معتبر

درصد 

فراواني 

 انباشته

 فراواني ها مؤلفه

درصد 

فراواني 

 معتبر

درصد 

فراواني 

 انباشته

 9/52 9/52 9 توحيد 2/29 2/29 5 نماز

امر به 

 معروف
 5/70 6/17 3 عدل 41 8/11 2

 3/82 8/11 2 معاد 8/52 8/11 2 روزه

 1/94 8/11 2 امامت 6/64 8/11  2 حج

 100 5.9 1 نبوت 5/70 9/5  1 زكات

     4/76 9/5 1 تبري

     3/82 9/5 1 جهاد

     2/88 9/5  1 خمس

نهي از 

 منكر
1 9/5 1/94     

     100 9/5 1 تولي

  100 17 جمع  100 17 جمع

مضـامين مربـوط بـه     اثـر  17طور كلي نويسندگان در  به پس از بررسي آثار مشخص شد كه
بـار در رتبـة   9اند. در بين مباحث مربوط به اصول دين، توحيد با   اصول دين را بررسي كرده

بار ظاهر شدن در رتبة سوم قرار گرفتنـد.  2بار در رتبة دوم و معاد و امامت با 3اول، عدل با 
تـوان   مي نبوت فقط در يك اثر بيان شده است. با توجه به اهميت مباحث اصول دين، اوالً

ثانيـاً ميـزان    ؛درصـد)  8/5يافته به اين مفاهيم بسيار ناچيز هسـت (  گفت كه آثار اختصاص
طـوري كـه    بـه  ،ها يكسان نيست هاي مربوط به اين مفاهيم در بين داستان پراكندگي داستان

براي بحث مهمي همچون نبوت فقط يك اثر نوشته شده است. ثالثاً با توجه به اهميت اين 
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بيني افراد، پرداختن به اين مفاهيم آن هم در اين اندازه محـدود   ر شناخت و جهانمباحث د
هـاي اسـتداللي قـوي و     كـافي نيسـت و الزم اسـت بحـث    » ج«و » ب«هاي سـّني   در گروه

ن و نـا يك از اين مفاهيم صورت گيرد. با توجـه بـه اينكـه نوجوا    محكمي در خصوص هر
ات به طرق مختلف در معرض بمباران اطالعـاتي  جوانان امروزه در عصر ارتباطات و اطالع

گردد، الزم است آثـار   مي مطرحهستند و شبهات متعددي در خصوص مسائل اعتقادي آنها 
  گونه شبهات نوشته شوند. پاسخگويي به اين برايمتعددي 

در سـال   اتحـاد جـوان  البته اين نقص ريشه عميقي در ادبيات كودكـان كشـورمان دارد.   
بينيم كـه   هاي خود آورده است كه با نگاهي به بازار آشفته كتاب مي شماره در يكي از 1356

هـاي موجـود و    جوانان ما به علت نبودن سيستم آموزشي صحيح در اولين برخورد با كتاب
كنند (به نقل از: كاشفي  توحيد و شرك، خود را گم مي هاي متفاوت تنوع افكار و ايدئولوژي

  ).32، ص1383خوانساري، 
اثـر   17هـا نشـان داد كـه از     دين هم وضعيت بهتري از اصول دين نـدارد. يافتـه   فروع
يافته در اين حوزه، پنج اثر درباره نماز، دو اثر دربارة امر به معـروف، دو اثـر دربـاره     نگارش

هـا آورده   بـار در داسـتان   روزه و دو اثر نيز در مورد حج بوده است. ديگـر مـوارد تنهـا يـك    
به اينكه پايبندي افراد به مسائل عبـادي از دوران بلـوغ شـروع و تـا آخـر      اند. با توجه  شده
يابد، الزم است شناخت عميقي نسبت به اين مسائل در كودكـان و نوجوانـان    ادامه مي عمر

  شكل بگيرد.
هـاي كودكـان و نوجوانـان، سرگذشـت منسـوبان       شـده در داسـتان   آخرين مورد مطرح

  دهد. هاي آماري آن را نشان مي داده 9شماره  كه جدول علما بوده است پيامبران و
  هاي مربوط به منسوبان پيامبران، سرگذشت علما و ديگر موارد : توزيع فراواني داستان10جدول

 درصد فراواني ها نوع داستان

  30 3 نامه منسوبان پيامبران سرگذشت

 10 1 سرگذشت علما

 60 6 ديگر موارد

 100 10 جمع

دهد، در خصوص سرگذشـت منسـوبان    نشان مي 9هاي جدول شماره  طوري كه داده همان
پيامبران تنها سه اثر نوشته شده كه دو اثر آنها در مورد حضرت مريم و يك اثـر نيـز دربـارة    

تـوان بـه حضـرت     عبداهللا پدر حضرت رسول(ص) بوده است. از غايبان مهم اين گروه مي
بـه نقـش و جايگـاه عظـيم مـادي و معنـوي حضـرت         خديجه(س) اشاره كرد. بـا توجـه  
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خديجه(س) در پيشبرد اهداف متعالي اسالم، الزم است آثار متعددي در تببـين شخصـيت   
وي نگاشته شود. نگارش ابعاد مختلف زندگي آن بـانوي بزرگـوار بـراي نشـان دادن يـك      

عـددي در ايـن   كند كـه آثـار مت   الگوي عملي براي دختران جوان و مادران آينده، ايجاب مي
  مورد نوشته شود.

هاي ديگر كه برخي از متخصصان از آن به عنوان منبع عظـيم بـراي خلـق آثـار      از جنبه
برند، اما متأسفانه از ديد نويسندگان مغفـول    متعدد داستاني براي كودكان و نوجوانان نام مي

ارفان در كنـار  سرگذشت علما، عارفان و حكما است. حكيمي از زندگينامة علما و ع ،مانده
كند و معتقـد   هاي كودكان و نوجوانان ياد مي قرآن و احاديث به عنوان يكي از منابع داستان

هاي عرفاني نيازهاي جامعه خويش را در نظر  نويس آگاه با گزينش داستان داستان«است كه 
ان گزينـد كـه در تربيـت روحيـة انسـ      هايي را برمـي  ها و تمثيل ها و حكايت گرفته و داستان

). مهاجري نيز معتقد است 51، ص1380(حكيمي، » دوستي كودكان و نوجوانان مؤثر باشد
، صـحابه، دانشـمندان، متفكـران و مبـارزان      (ع)هاي قـرآن، زنـدگي ائمـه    كه افزون بر قصه
هاي كودكان و نوجوانان بـه   توانند منبعي براي خلق داستان هاي ديني مي مسلمان و حماسه

رغـم ايـن تأكيـدات، ايـن بخـش از ديـد        ). علـي 37‐35، ص1375 شمار روند (مهاجري،
هاي ديني كودكان و نوجوانان مخفي مانده و يك اثر در سرگذشت علما  نويسندگان داستان

، نوشته شده است. اصحاب رسول اهللا(ص) (ع)و پنج اثر در زمينة سرگذشت اصحاب ائمه
متعـددي قـرار گيـرد. در بخـش     هـاي   مايـه داسـتان   توانـد درون  و نقش آنها در تـاريخ مـي  

هاي مربوط به حجاب، خلقت انسان، شهادت، شـناخت قـرآن و...    موارد نيز، داستان ديگر
  آورده شده است.

  ها و نتايج يافته

شـده در دوازده دسـته موضـوعي مشـخص شـد كـه        هاي بررسي بندي داستان پس از طبقه
هـاي اخالقـي    اسـتان د و (ع)سرگذشت و فضـايل پيـامبران، فضـايل امامـان و معصـومان     

انـد. سرگذشـت    هاي اول تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص داده      كه رتبه موضوعاتي هستند
هـاي آخـر    منسوبان پيامبران، سرگذشت علما و ديگر موارد سه موضوعي هستند كه در رده

ـ   موضـوعات داسـتان   هـا در موضــوعات   نـد. تمركـز بــيش از حـد داسـتان    ا ههـا قــرار گرفت
» مـدار  اطالعات«خارج و به » مدار احساس«هاي مورد بررسي را از  استاناي، د نامه سرگذشت

شناسـان بـر مغـاير بـودن بيـان       رغم تأكيـد برخـي از روان   تبديل كرده است. همچنين علي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  169     1385ـ1380هاي  كودكان و نوجوانان در سالهاي ديني منتشرشده براي  تحليل محتوا و نقد داستان

S3TarbiyatEslami13 28/12/1390  169  آرايي نهايي) (صفحه 

هـاي مربــوط بــه سرگذشــت و فضـايل پيــامبران بــا اصــول    هــاي داســتان از جنبــه برخـي 
ر مـورد بررسـي را بـه خـود اختصـاص      سوم آثا ها يك گونه داستان اين ،كودك شناسي روان
  بودند. داده

بـا ده مـورد در صـدر قـرار گرفـت و حضـرت        (ص)در ميان پيامبران، حضرت محمد
هاي بعدي قرار گرفتنـد. در   در رده (ع)و حضرت سليمان (ع)و حضرت يوسف (ع)ابراهيم

نامـه و   سرگذشـت ، بيشـترين آثـار بـه    (ع)نامه و بيان فضايل و كرامات ائمه ميان سرگذشت
كرامات حضرت مهدي(عج) تعلق داشت، حضرت امام علي(ع)، حضرت امام حسـين(ع)  

هاي اخالقي در  بندي داستان هاي بعدي قرار گرفتند. در تقسيم و حضرت زهرا(س) در رتبه
سه دسته اخالق فردي، اخالق اجتماعي و اخالق خانوادگي، بيشترين آثار به اخالق فردي 

ـ  ين منسـوبان، اصـحاب و يـاران ائمـه، بيـان سرگذشـت فرزنـدان امـام         تعلق داشت. در ب
هاي دوم و سـوم   اصغر در رده حسن(ع) در صدر قرار گرفت و طفالن مسلم و حضرت علي

هاي قرآن نشـان داد كـه از    هاي الهام گرفته از آيات و سوره بندي داستان قرار گرفتند. تقسيم
هـاي   مربوط به آيه خاص، شش مـورد در قصـه   هاي داستان قرآني، پانزده مورد به قصه 24

هـاي خـاص تعلـق     هاي مربوط به سوره مربوط به سرگذشت اقوام خاص و سه مورد قصه
هاي مربوط به وقايع خاص، بيشترين آثار بـه بيـان غـديرخم تعلـق      داشت. در ميان داستان

و  هـاي دوم  داشت و بيان اتفاقات عاشوراي حسيني و مبعث حضرت رسول(ص) در رتبـه 
شده در خصوص اصول دين، نه مـورد بـه توحيـد     سوم قرار گرفتند. از هفده داستان نوشته

هاي دوم و سوم قرار گرفتند. در بـين   اختصاص داشت و عدل و معاد بعد از توحيد در رتبه
مفاهيم مربوط به فروع دين، بيشترين آثار به نماز اختصاص يافته و امر به معـروف، روزه و  

ي بعدي قرار گرفته بودند. در بيان سرگذشت منسوبان پيامبران سـه اثـر و در   ها حج در رتبه
  بيان سرگذشت علما تنها يك اثر نوشته شده و جاي بسياري از موضوعات خالي بود.

  پيشنهادها

اي، كرامـات و   نامـه  شـده بـه مباحـث سرگذشـت     با توجه به گرايش بيشتر آثـار نوشـته    .1
ـ  ار از حالـت داسـتاني و نزديـك شـدن بـه منـابع       معجزات اشخاص و فاصله گرفتن آث

) الزم است نويسـندگان بـه ايـن موضـوع توجـه      1هاي جدول شماره  اطالعاتي، (يافته
هـاي   اي در نگـارش داسـتان   كارگيري خالقيت تغيير نگرش و رويـه  داشته باشد و با به
  ديني به وجود آورند.
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هـاي اخـالق خـانوادگي و     ه داسـتان ويژ هاي اخالقي به با توجه به محدود بودن داستان  .2
هـاي جـدول    (يافتـه «ه» و » د«هاي گـروه سـّني    گونه داستان اخالقي در رده نبودن هيچ
هـاي   نويسندگان به انتشار آثار اخالقي متناسب با نيازهـاي گـروه   ، الزم است)5شماره 
  اي داشته باشند. شده توجه ويژه سّني بيان

) و 7هاي جـدول شـماره    گرفته از آيات قرآني (يافته لهامهاي ا با توجه به كمبود داستان  .3
بهـا، الزم اسـت نويسـندگان بـه انتشـار آثـار داسـتاني بـا          ظرفيت باالي اين اثـر گـران  

  اي به خرج بدهند. هاي قرآني اهتمام ويژه مايه درون
با توجه به معرفي شدن آيات و روايات از سوي متخصصان به عنـوان منبـع خلـق آثـار       .4

هاي الهام گرفته  الزم است نويسندگان با انتشار داستان ،اني و كمبود آثار منتشرشدهداست
 بها آشنا سازند. از آيات و احاديث خوانندگان را بيش از پيش با ذخاير گران

با توجه به عدم توازن در انتشار آثار مبتني بر فضايل و كرامـات ائمـه و كمبـود آثـار در       .5
)، الزم است نويسندگان با پر كـردن  4هاي جدول شماره  تهخصوص برخي از ائمه (ياف

 خألهاي موجود از انتشار آثار تكراري خودداري كنند.

هاي جدول شـماره   با توجه به كمبود آثار موجود در خصوص اصول و فروع دين (يافته  .6
رو شدن كودكان و نوجوانان با انواع تهديدهاي عقيـدتي و اعتقـادي از سـوي     ) و روبه9
اي و اينترنتي كه مقتضاي عصر اطالعاتي اسـت، الزم اسـت    هاي ماهواره  رخي از شبكهب

نويسندگان و ناشران به انتشار آثار اصيل و هنري در خصـوص بيـان مبـاني اعتقـادي و     
 گونه مسائل آگاه و آماده كنند. رو شدن با اين عبادي، خوانندگان جوان را براي روبه

نامه و فضايل يـاران و پيـروان    نتشر در خصوص بيان سرگذشتبا توجه به كمبود آثار م  .7
) و نياز عصر امـروز بـه معرفـي الگوهـاي     10هاي جدول شماره  پيامبران و امامان (يافته

الزم است نويسندگان و ناشران به انتشار آثار اصـيل هنـري در خصـوص بيـان     ، عملي
  زند.نامه و فضايل ياران پيامبران و امامان اهتمام ور سرگذشت
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