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 چکیده
 ناشی که دارد فردیبهمنحصر هایویژگی کودک ـ مخاطب فرض با کودکان ادبیات حوزۀ در پژوهش

 هاویژگی این درک. دهدمی قرار تأثیر تحت را حوزه این در پژوهش و است آن متفاوت ماهیت از

. ستا کودکان ادبیات پژوهش سپس و دانش حیطۀ در کودک قید به معطوف اثرات به توجه مستلزم

 خود، انمخاطب فهم و درک توانایی و زبانی هایویژگی به باید کودکان، ادبیات منتقدان و نویسندگان

 هاینظریه میان در «محوریمخاطب» نظریۀ اهمیت مؤیّد سخن این. باشند داشته ایویژه توجه

 بررسی با پژوهشگر. است «محوریمخاطب» و «محوریمتن» ،«محوریمؤلّف» یعنی ادبی گانۀسه

 جهتی از و مخاطبان هایویژگی با آن تطبیق و کودکان آثار مایۀدرون و زبانی عناصر هایویژگی

 افتنی دنبال به مذکور، ادبیِ گانۀسه هاینظریه اساس بر ادبی نقد رویکردهای کارکرد در بازنگری

 ودکانک ادبیات در ادبی گانۀسه نظریات بین در «محوریمخاطب» نظریۀ دهد، نشان که است پاسخی

 نقد به آن از گیریبهره با تا باشد پژوهشگر برای معیاری تواندمی نظریه این و دارد ایویژه اهمیت

 هایداده از استفاده با و تحلیلی ـ توصیفی روش به پژوهش این در. بپردازد کودکان ادبیات

 این جنتای. است شدهتحلیل و بررسی کودکان ادبیات در ادبی نقد رویکردهای کارکرد ای،کتابخانه

 بر کودکان شدۀتولید آثار بررسی و تطبیق و اثبات را «محوری-مخاطب» نظریۀ اهمیت پژوهش

 واهدخ معرّفی و مشخص حوزه این نویسندگان برای را نقد مناسب معیارهای فوق، ادبیِ نظریۀ اساس

 .کرد
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 مقدمه. 0

 آثاری مجموعۀ: »است شدهتعریف گونهاین فارسی المعارفۀدایر در کودکان ادبیات

 است شدهفراهم آنان آموزش و سرگرمی منظوربه و نوجوانان و اطفال مطالعۀ برای که

 کودکان مختلف سنین با متناسب تعبیر و لفظ لحاظاز که آثاری تر،وسیع معنای به و

 مشترک وجه که تعریف این در برجسته نکتۀ. (74: 0921مصاحب،) «باشد نوجوانان و

 هوج واقعدر. است کودکـ  مخاطب بر تأکید شود،می محسوب دیگر هایتعریف اغلب

 امروزه. است کودک قید سال،بزرگ یا عام ادبیات با ادبیات نوع این اصلی تمایز

 از رانای در ادبی نوع این. دارند فعالیت کودکان ادبیات حوزۀ در بسیاری نویسندگان

 کودکان تربیت امر به خواهانمشروطه. »گرفت قرار فراوان توجه مورد مشروطه دورۀ

 عرصۀ. (66: 0922 پوالدی،) «کردند توجه جامعه برای بهتر فردایی سازندگان عنوانبه

 محققان توجه کهطوریبه است؛ گسترده بسیار کودکان ادبیات دربارۀ پژوهش

 و ناسیشروان تربیتی، علوم فلسفه، ادبیات، شناسی،زبان جملهاز گوناگون هایرشته

 .است کرده جلب خود به را کتابداری

 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 گردیعبارتبه و کودک قید کودکان، ادبیات هایتعریف همۀ مشترک عنصر کهآنجااز

 کودکان ادبیات مطالعات در نظریه ترینمناسب تواندمی است؛ «محوریمخاطب»

 اختِس در او فعال نقش یعنی مخاطب، دریافت و درک واکنش، بر آن تأکید زیرا باشد؛

 تریناساسی از «محوریمخاطب» رویکرد که فرضیه این با پژوهشگر. است استوار معنا

 هایهفرضی توضیح و تبیین کوشدمی است، کودکان ادبیات در شدهمطرح هاینظریه

 :کند عرضه زیر هایپرس برای را احتمالی

 دارد؟ کودکان ادبیات نقد در جایگاهی چه «محوریمخاطب» نظریۀ ـ

 «محوریمؤلّف و محوریمتن» نظریۀ دو به نسبت «محوریمخاطب» نظریۀ اهمیت ـ

 چیست؟ کودکان ادبیات نقد در
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 دبیاتا نقد در محتوایی و زبانی عناصر کاربست ،«محوریمخاطب» نظریۀ به توجه باـ 

 است؟ چگونه کودکان

 واکاوی و نقد را کودکان ادبیات ،«محوریمخاطب» نظریۀ اساس بر توانمی چگونه ـ

 کرد؟

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

 محسوب کودکان ادبیات نقد در اساسی و بنیادین معیارهای از «محوریمخاطب»

 نقد در را مخاطب شناخت کودکان، ادبیات حوزۀ پژوهشگرانِ از بسیاری. شودمی

 ودکانک دنیای از باید اثر، نقدِ از قبل منتقد، که هستند معتقد و دانندمی مهم بسیار

 اینکه ات دارند تأکید مخاطب شناخت بر بیشتر پژوهشگران این. باشد داشته آگاهی

 رایب ابزاری را کودکان ادبیات نقد هانت، پیتر. باشند داشته نظر مؤلّف یا متن به

 ساسا بر آگاه انتخابِ کند،می کمک که داندمی( کودکان ادبیات) آن به شدن نزدیک

 برای کتاب انتخاب شیوۀ کودکان، ادبیات نقد او، نظراز. باشیم داشته آن اولیۀ اصول

 شناخت هانت، منظور(. KarínLesnik-Oberstein, 2002: 4) است کودکان

 ناختش چههر بنابراین اوست؛ نیاز اساس بر کتاب انتخاب سپس و مخاطب هایویژگی

 او هایواکنش بینیپیش امکان باشد؛ بیشتر مخاطب به نسبت منتقد یا نویسنده

 .یابدمی افزایش

 کتابی یا خواندمی ازآنچه او شناختی درکِ و ذهنی هایویژگی و شناسیمخاطب 

 در «محوریمخاطب» نظریۀ کهآنجااز. دارد زیادی اهمیت شود،می نوشته او برای که

 آنان آثار بررسی و پژوهش حوزۀ به ورود الزمۀ دارد، زیادی اهمیت کودکان ادبیات

 کهاین به توجه با بنابراین است؛ مخاطب هایویژگی با آشنایی و شناخت گمانبی

 دنبال به پژوهش این در است، نشدهانجام زمینه این در مستقلی پژوهش تاکنون

 کودکان آثار بررسی و نقد در اساسی مباحث از «محوریمخاطب» که ادّعا این اثبات

 .بود خواهیم است،
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 تحقیق پیشینۀ. 0-9

 انمخاطب گرفتن نظر در و اهمیت به توجه با کودکان ادبیات تحقیقات دامنۀ امروزه

 آنان زا برخی. اندکرده پژوهش زمینه این در بسیاری پژوهشگران و یافتهگسترش آن،

 و محوریمخاطب محوری،متن گانۀسه هاینظریه بر غیرمستقیم یا مستقیم

 ررسیب به بُعد این از مستقالً که هاییپژوهش جای ولی اند؛داشته تأکید محوریمؤلّف

 .است خالی باشند، پرداخته موضوع

 ادبیات ایرشته بین مطالعات پژوهی سنتز» مقالۀ در ،(0967) همکاران و عالی آمنهـ 

 به توجه میزان ،22 شمارۀ ادبی، نقد نشریۀ ،«محوریمخاطب نظریۀ منظر از کودک

. تاس کرده بررسی را کودکان ادبیات حوزۀ ایِرشته بین مطالعات در کودکـ  مخاطب

 ایِرشته بین هایپژوهش در کودک مخاطبِ به اندک توجه از حاکی پژوهش نتایج

 ادبیات نقد در «محوریمخاطب» اهمیت به ایاشاره پژوهشگر. است کودک ادبیات

 .است نکرده کودک

 مخاطب تحول بررسی» مقالۀ در ،(0967) زادهصدری نگین و خراسانی امیری احمدـ 

 نشریۀ ،«چمبرز ایدن از نهفته خوانندۀ نظریۀ اساس بر نوجوان و کودک ادبیات در

 پایداری ادبیات مخاطبان چمبرز، نظریۀ پایۀ بر ،02 شمارۀ دهم سال پایداری، ادبیات

 که هاییشیوه و مقایسه و شناسایی خورشیدی، 61 و 61 متفاوت دهۀ دو در را

 د،انکاربردهبه متفاوت دهۀ دو این در خود خوانندگان با برقراری برای نویسندگان

 عنوانبه ،«محوریمخاطب» نظریۀ مورد در سخنی نویسنده. است کرده بررسی

 .است نیاورده کودکان آثار بررسی در معیاری

 کانون: تهران اوّل، چاپ ،«شرقی باغ این از» کتاب در ،(0929) سالجقه پروین ـ

 و کودک ادبیات در نقد و نظریه مورد در بحث به نوجوانان، و کودکان فکری پرورش

 ایبر معیاری عنوانبه «محوریمخاطب» نظریۀ به کتاب این در. است پرداخته نوجوان

 .است نشدهپرداخته کودکان آثار ادبی نقد
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 کودک معاصر شعر سیر و نقد بررسی،» مقالۀ در ،(0962) بردخونی و عمران نیاذبیحـ 

 شتم،ه سال فارسی، نثر و نظم شناسیسبک تخصصی نامۀفصل ،«ایران در نوجوان و

 ـ مخاطب» ولی است؛ پرداخته نوجوانان و کودکان آثار نقدِ موضوع به دوم، شمارۀ

 .است نداده قرار بررسی مورد کودکان آثار نقد برای معیاری عنوانبه را «محوری

 مبحث در تأمّلی: متوسط کودکان ادبیات» مقالۀ در ،(0921) سیدآبادی اصغرعلی ـ

 شمارۀ نوجوان، و کودک ادبیات نامۀپژوهش ،«نوجوان و کودک ادبیات شناسیمخاطب

 جوان،نو و کودک ادبیات به را شناسانهمخاطب و ارتباطی رویکرد آفت ترینبزرگ ،49

 چههر شناسیمخاطب در زیرا داند؛می متوسط کودکان ادبیات به آن شدنتبدیل

 در. داشت خواهیم اختیار در کمتری اشتراکات کنیم، بیشتر را خود فرضی مخاطبان

 مطرح کودکان آثار سنجش برای ابزاری عنوانبه «محوریمخاطب» نیز مقاله این

 .است نشده

 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 است آثاری قبال در او به توجه و شناسیمخاطب منتقدان، نظر مورد مباحث از یکی

 هدف با که شودمی شمرده ادبی اثری نظریه، این اساس بر. است شدهتولید که

 نگارش در مخاطب به توجه. (22: 0962 شمیسا،رک: ) شود نوشته مخاطب بر تأثیرگذاری

 اطبمخ به خاصی نگاه باید حوزه این نویسندۀ زیرا دارد؛ ایویژه جایگاه کودکان، آثار

 .کند خلق را خود اثر او، هایویژگی به توجه با و باشد داشته

 یهایمحدودیت با شود،می نوشته خاص مخاطبانی برای کهآنجااز کودکان، ادبیات

 بالغ کودکان» شودمی گفته اینکه. است روروبه زبانی هایپیچیدگی انواع از برخی در

 جربهت ساالنبزرگ از هاآن. نیست ادبیات از نوع این برای توضیح یک «هستند کوچک

 (.Nodelman,2008: 155) کنندمی کسب
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 تیچیس و هستی که است مهم دلیل این به خواننده با کودک ادبیات ارتباط اهمیت

 ودکک ادبیات اساس و زیربنا زیرا است؛ وابسته مخاطب با اشفرضی رابطۀ به کامالً آن

 .است مخاطب با ارتباط برقراری

 کودک» نقد نوع این حقیقت در. است کودک ضمیر مرجع کودک، ادبیات نقد در

 توجه مهم این به نقد مراحل تمام در باید بنابراین است؛ «محورمخاطب» یا «محور ـ

 زا منتقد و باشد نداشته وجود کودک به توجه آن در که نقدی اساس این بر. داشت

 .است بیهوده نقدی و عبث کاری باشد، اطالعبی او هایخواسته و نیازها

 خواننده مقام در را کودک که داریم نیاز نقدی روش به است معتقد چمبرز ایدن

 چگونه نفهمیم که زمانی تا. دهد جای بیرون نه و درون در را او و آورد حساببه

 وشر و ضمنی خوانندۀ. کوبیممی بسته درِ به آوریم، حساببه را اثر ضمنیِ خوانندۀ

 ـ ککود و نویسنده رابطۀ آفرینش چگونگی تا کندمی کمک ما به آن از حاصل نقد

 هیمد پاسخ اساسی سؤال این به و کنیم کشف را متن معناهای و درک نیز را خواننده

 (.69: 0924 چمبرز،) طلبدمی را ایخواننده چه و است کتابی چگونه اثر یک که

 ازهاینی و کودک به توجه بدون سالبزرگ و شودمی نوشته کودک برای که کتابی

 رد منتقد. کودکان نه است ساالنبزرگ دنیای به مقیّد و محدود کند،می نقد را آن او

 قدن در و بپردازد شخصی و فردی نظرات به نباید نوجوانان و کودکان ادبی آثار نقد

 عنیی باشد، «محورکودک» اینکه: کند توجه مورد دو به باید بلکه کند؛ وارد خویش

 اشد؛ب داشته آگاهی کودکان دنیای به نسبت و کند درک را اثر وجود تمام با منتقد

 اثر یک بدی و خوبی و مطرح نبایدها و بایدها نقد در. باشد «محوراخالق» اینکه دیگر

 ینکها بدون کودک، به را ارزشمند مفاهیم و معانی مستقیم غیر نوعیبه و شود نمایان

 اولین متن اصل به وفاداری» حقیقت در. دهد انتقال شود، وارد آسیب متن اصل به

 .(499: 0924 حجازی،) «است پردازی نقد جنگل در قانون
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 و محوریمؤلّف» هاینظریه به نسبت «محوریمخاطب» نظریۀ اهمیت. 4-0

 نوجوان و کودک ادبیات نقد در «محوریمتن

 امکان» نوجوان و کودک ادبیات در شناسیمخاطب از منظور: محوری ـ مخاطب( الف

. است (40: 0929 سیدآبادی،) «متن به نسبت مخاطب هایواکنش بینیپیش

 هک کتابی یا خواندمی ازآنچه او شناختی درک و ذهنی هایویژگی و شناسیمخاطب

 ،کودکان ادبیات که هستند معتقد ایعده. دارد زیادی اهمیت شود،می نوشته او برای

 ادد انتقال را هااندیشه و عواطف مفاهیم، ها،پیام بتوان آن کمک به که است ادبیاتی

. پرداخت کودکان استعداد و تخیّل وپرورشآموزش نیز و احساسات سازیلطیف به و

 اطفیع و روانی رشد به که دارند نیاز زیبایی از نوعیبه لطیف، احساسات با کودکان

 .تاس هنر و زیبایی از خاصی شکل نیز کودکان ادبیات در زیبایی. کند کمک آنان

 در کودکان برای هنری و مناسب هایواژه گرفتن کار به کودکان، ادبیات واقعدر

 نیازهای و عواطف درک، فهم، درخور بتواند که است هاییسروده و هانوشته آفرینش

: 0969 جاللی،) دهد انتقال را هنر و زیبایی و باشد کودکان شنیداری و گفتاری ذهنی،

 وعیموض محتوایی، و زبانی عناصر درست کاربرد به کودکان آثار نویسندۀ توجّه. (49

 چون که معناست بدان سخن این. دارد ضرورت «محوریمخاطب» نظریۀ در که است

 یازهاین و زبانی هایویژگی با متناسب باید است، روروبه خاصی مخاطبان با نویسنده

 خود مخاطبان جامعۀ از کامل نسبتاً شناختی باید بنابراین بنویسد؛ هاآن مطالعاتی

 هانآ تفکر نحوۀ باشد، آشنا جهان با مخاطبان ارتباط طرز با است الزم. »باشد داشته

 ار تمایالتشان و هارغبت و عالیق و بداند را شاناستدالل و ادراک شیوۀ بشناسد، را

 نقد در «محوریمخاطب» نظریۀ اهمیت به توجّه با. (9: 0921حافظی،) «آورد جابه

 آثار درکِ و برداشت در خاصی هایویژگی مخاطبان، این کهآنجااز و کودکان ادبیات

 حتوام و مناسب زبانیِ عناصر و واژگان از گیریبهره و کارکرد به باید نویسنده دارند،

 .باشد داشته توجه هاآن برای درک قابل مفاهیم و
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 :کودکان ادبیات در زبانی عناصر کاربست .0ـ4( الف

 و مخاطبان بودن خاص دلیل به کودکان آثار در که است مقوالتی از زبان، بحث 

 جدی توجه مورد باید گروه این آثار زبانِ. دارد زیادی اهمیت آن، عمیق تأثیرگذاری

 نندبتوا که اندنرسیده زبانی ادراک از ایدرجه به هنوز مخاطبان این زیرا بگیرد؛ قرار

 .دهند تشخیص را ادبی و زبانی پیچیدۀ آثار

 از ا،معن به او دستیابی در مؤثر عوامل دیگر کنار در مخاطب زبانیِِ توانش به توجّه

 راینبناب آورد؛می فراهم حدّی تا را مخاطبان واکنش بینیپیش امکان که است هاییراه

 و شودمی مطرح ادبیات عنوانبه کودکان، ادبیات» که داشت نظر در را نکته این باید

 :O’Sullivan, 2005) باشد داشته انطباق خوانندگان هایتوانایی و هاقابلیت با باید

13.) 

 قرار نقد مورد و بررسی کودکان ادبیات در را زبانی عناصر کارکرد توانمی منظر دو از 

 :داد

 ان،کودک ادبیات در زبان عناصر کاربست نحوۀ: کودکان ادبیات در واژگان کاربرد( 0

 نزبا سمت به را آن که ضعفی هرگونه وجود بنابراین است؛ خاصی هایویژگی دارای

. داشت خواهد نامطلوب تأثیر مخاطب بر آن اثرگذاری در دهد، سوق ساالنبزرگ

 بردکار که است ساالنبزرگ زبان از استفاده معموالً کودکان، آثار در نامناسب واژگان

 .شودمی اثر به زدن لطمه باعث آن، نامناسب

 هغصّ پر هست، گریه/ آنیم درگیر سخت ما اینکه/ است همین باشد، چه هر زندگی»

 .(41: 0971ملکی،) «شادمانیم ما هست، تا خنده/ غم و

 خاص، مخاطبان برای بودن، گرفتار جایبه «درگیر» واژۀ کاربرد باال شعر قطعۀ در

 .رددا نقش آن نامناسب اثرگذاری در زبان، به نسبت ناآشنایی این و است نامفهوم

 که دباش تصویر زبانِ زبان، از منظور است ممکن: کودکان ادبیات در تصاویر زبانِ( 4

 در تصویر زبان از منظور. شودمی بردهنام مؤلّف دوم زبان عنوانبه کودکان، ادبیات در

 :است متفاوت مفهوم دو کودک، ادبیات
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 زبان مجازی کاربردهای از حاصل شده،ایجاد تصاویر زبانِ پژوهشگر، منظور گاهی ـ 

 متناسب دهشایجاد تصاویر که بگیرد نظر در را موضوع این باید نویسنده. است ادبیّت یا

 ادهاستف آفرینزیبایی عناصر از است ممکن اثر، خلق در. باشد مخاطب هایویژگی با

 ثرا پنهان هایالیه درک و ذهنی تالش به مخاطب واداشتن سبب تصویری زبانِ. شود

 در هم تعریف این. زبان در خیالی تصوّر گونههر از است عبارت تصویر،. »شود-می

 ردازیتصویرپ اصطالح عموماً. است شدهپذیرفته جدید ادبی نقد در هم و سنتی بالغت

 .(06: 0929 فتوحی،) «برندمی کار به مجازی زبان کاربردهای کلیۀ برای را

 القای بالدن به بلکه نیست؛ صرف زیباییِ آفرینش برای کودکان ادبیات در تصویر

 شاعر خودآگاهی و تصمیم ایماژها، گونهاین ساخت در روایناز. است آموزش و پیام

 در و کندمی بیان تصویری قالب در را فضا شاعر ایماژها، این در. دارد مستقیم دخالت

 یژگیو ایماژها، این. کند ارائه را خود پیام یا آموزش بتواند که رسدمی اینتیجه به آخر

 ادبیات در همسان هاینمونه از آن تمایز باعث که هستند کودکان ادبیات خاص

 .شوندمی سالبزرگ

 است ابکت صفحات بر بسته نقش و گرافیکی تصاویر تصویر، زبانِ از منظور گاهی ـ

 .دارد اهمیت کودکان ادبیات در تصویر و متن تعامل مبحث در نیز موضوع این که

. ندک تقویت را او تخیّل و دهد صحیح جهت کودکان شناخت و سلیقه به باید تصویر

 گر-بیان تنها متن و است آن در موجود هایمفهوم و داستان اصلی روایتگر تصویرها»

، 2000 : 85) «شودمی داده نشان تصویرها در که است هاییمفهوم یا تصویر از بخشی

Lewis .)ضایف از استفاده با و متن از صحیح برداشتی و درست دیدی با باید هنرمند 

 و ندک تحمیل کتاب به را خود سبک نباید او. کند خلق را مطلوب تصاویر داستان،

 و ورد داستان درک لذّتِ از را کودک انتزاعی، تصاویر ایجاد با و باشد گراتکنیک زیاد

 «ناسیشمخاطب» بنابراین باشد؛ تضاد در داستان واقعیت با که کند تصویر را چیزی

 .دارد زیادی اهمیت کودکان متون نگارش در



 شمارۀ یازدهم پنجم/ سال/ 0210 پاییز/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  81

 

 مکک متن عاطفی ـ حسی عناصر به توجه در تصویرگر به متن، هایکلیدواژه یافتن

 .سازدمی مشکل دچار تصویر باورپذیری در را کودکان آن، به توجهیکم و کندمی

 رنگ، و خط از استفاده در توانایی به متن، حسی هایجلوه نمایش در تصویرگر توانایی

 .(74: 0927 اکرمی،) گرددبازمی متن از او ادبی دریافت و دید زاویۀ

 :کودکان آثار در محتوا جایگاه( 4-4-الف

 کاربرد بنابراین دارند؛ محدودی اطالعات و تجربه کودکان، که داشت توجه باید

 ثرا خواندن به نسبت را آنان رغبت و میل درک، غیرقابل مفاهیم و پیچیده مضامین

 :است بررسی و نقد قابل منظر دو از کودکان ادبیات مایۀدرون. کندمی کم

 ازهاینی به توجه جایبه نویسنده گاهی: تربیتی و آموزشی صرفاً مضامین کاربرد. 0

 رفاًص آثارِ گونه این نگارش. کندمی خلق را اثر آموزش هدف با صرفاً مخاطب، خواندنی

 یخوانهم مخاطب، مندیعالقه و ذوق با آفرین،لذّت عناصر فاقد و تهذیبی ـ تعلیمی

 .ندارد

 هب توجه بدون نویسندگان، از برخی: مخاطب برای درک قابل غیر مفاهیم کاربرد. 4

 نیست؛ مخاطب برای فهم قابل که آورندمی پدید اثری کودک، فهم و درک قدرت

 هایویژگی با تناسبی که است آمده پدید آثار از برخی به نسبت مخاطب بنابراین

 مضامین، گونهاین حتی. بود خواهد عالقهبی و توجهبی ندارد، او شناختی و ذهنی

 .باشد داشته مخاطب یادگیری بر منفی اینتیجه است ممکن

 میرسد/ است افتاده خاک روی/ گورخر یک الشۀ/ دست دور کویری در/ غریب بادی وزدمی»

 میان در/ سیاه چنگالی زیر/ گوشت و خون هایلخته.../  سیاه بالی و پر با/ الشخور یک

 رخس قلب/ از خیزدبرمی ناله/ جاننیمه امّا سرخ/ دلی پیدا شودمی/ ناگهان پارهپاره/ ایسینه

 .(40: 0972 کشاورز،) «ترآهسته دلم با/ الاقل جانت نوش/ گورخر

 و عشق موضوع و است محدود واژگان دایرۀ نظراز سال،بزرگ نسبت به کودک ذهن

 در. ندارد مفهومی و معنا کودک برای ،است ساالنبزرگ شعر موضوع عمدۀ که عرفان
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. یابدمی رشد کودکان ذهن در وجهیچند مفهومی مرگ، مورد در کودکی دوران طول

 به نسبت کودکان در مرگ، مفهوم و سوگواری فرایند که هستند معتقد برخی

 .(091: 0926 خوشبخت،: رک) است متفاوت بسیار ساالن،بزرگ

 کاردمی خاک توی/ دستی را دانه باز/ دارد ایدانه و بار/ میردمی که ایبوته»

 انسان شود،می زنده/ مردن از پس آن مثل/ پایان را بوته عمر/نیست هرگز بوته مرگِ

 آلوده غم ایقصّه/بود ما زندگانی/ بیهوده و بود نیست/ بود این اگر زندگی

 داریم دیگری رشد/ رستاخیز بهار در/ داریم بهتری عمر/ مرگ از بعد بوته مثل

 «کاردمی خوب بذر/ که کس آن حال به خوش/ دارد بدی میوۀ/ حتماً بدی بوتۀ

 (.00: 0921رحماندوست،)

 ار خود صریح و آموزشی هایپیام شعر، قالب در حکیمانه و خاص ابیاتی با شاعر

 و نیستی مورد در گفتن سخن و آوریأس و انگیزحزن فضایی ایجاد. کندمی بیان

 وماًعم که مسائلی طرح. نیست درک قابل و خوشایند کودک، مخاطبان برای نابودی

 زا تصوری هنوز که مخاطبانی برای است، پیری سنین به مربوط آن به اندیشیدن

 .معناستبی و نادرست ندارند، موضوع

 فضای و روانی و روحی هایویژگی اثر، خلق در است ممکن: محوریمؤلّف( ب

 انتقال هدف با را اثری نویسنده، یعنی باشد؛ تأثیرگذار نویسنده، اندیشۀ و اجتماعی

 اهمیت. کند خلق مخاطب نیاز به توجه با نه و تاریخی و اجتماعی مفاهیم و هاارزش

 اصلی مسئلۀ باید همواره کودکان، نیازهای و درک به توجه و «محوریمخاطب»

 آثار رد زیادی مضامین. کند تولید را خود اثر موضوع، این به علم با و باشد نویسنده

 اند،پرداخته هاآن به مخاطب نیازهای به توجه بدون نویسندگان که دارد وجود کودکان

 .یسیاس مسائل بیان و نویسنده هایاندیشه بیان اجتماعی، مشکالت بیان جملهاز

 وقایع و سیاسی مسائل بیان که هستند معتقد کودکان حوزۀ پژوهشگران از بسیاری

 با وقایع گونهاین ذکر در است بهتر و نیست مخاطب خوشایند دردآور، و آمیزخشونت

 هدف اب صرفاً و هنری عناصر فاقد اگر ویژهبه. شود تولید اثر بیشتری مالحظۀ و دقت
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 اب را کودکان روشن و صاف ذهن است بهتر که معتقدند برخی. »باشد وقایع بیان

 هاآن تاس بهتر که دارند اعتقاد دیگر برخی مقابل در و نکنیم کدر موضوعاتی چنین

: 0920 ایاغ، قزل: رک) کنیم آشنا دارد، وجود اشجامعه در که مشکالتی و مسائل با را

27.) 

 تاس ضروریاتی از مناسب، واژگان از استفاده و متن شناسیزیبایی: محوریمتن( ج

 شخودست متن ساختار اگر. باشد نویسنده توجه مورد باید کودکان ادبیات در که

 یزیگرمخاطب نباشد، مخاطبان مندیعالقه هایشاخصه با متناسب و شود تغییراتی

 اناتیجری نخستین جزو روس، فرمالیسم جنبش. داشت خواهد دنبال به را عالقگیبی و

 کزتمر البته. کردمی توجه شعر خود به چیز هر از قبل شانادبی مطالعات در که بود

 اجتماعی یا اخالقی هایهدف آنان که نیست معنا بدان ادبی، متن فرمیِ هایجنبه بر

 اهداف بیان چگونگی بلکه ؛(2: 0927 برتنس،) گرفتندنمی نظر در ادبیات برای را

 رد ادبی ساختار و فرم. داشت بسیار اهمیت هاآن نظر در سیاسی و اجتماعی اخالقی،

 ساختار و فرم به نویسنده محض توجّه البته. دارد ایویژه اهمیت کودکان، ادبیات

 باز است، ضروری آن به دادن اهمیت که هاییویژگی دیگر از را او است ممکن متن،

 هم که دهد شکل طوری را آن اثر خلق هنگام باید کودکان ادبیات نویسندۀ. دارد

 ادبی انواع از یکی. دهد آموزش او به را مفاهیمی هم و شود کودک التذاذ موجب

 ،شودمی باعث هاهیچانه نشیندل موسیقی و شاعرانه تخیّل. هاستهیچانه کودکان،

 یاءاش جاندارپنداری گاهی و ببیند دارد دوست که طورآن را دنیا تصوّراتش در کودک

 شیرین امّا غیرواقعی؛ تصوّرات درگیر را کودک تخیّل حیوانات، به بخشیدن شخصیت و

 .(76: 0969 فروزان،) کندمی بخشلذّت و

 :کودکان ادبی رویکردهای در «محوریمخاطب» جایگاه( 4-4

 شناسی،زیبایی و آموزشی موضوعات به کودکان ادبیات نویسندگان توجّه میزان

 نظریۀ اساس بر تواندمی که است کودکان آثار در شدهمطرح مباحث جملهاز
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 یاتادب نقد» در که داشت توجه باید البته. بگیرد قرار ارزیابی مورد «محوریمخاطب»

 دایص از بازتابی عوض، در و کرد پرهیز کودکان از نمایندگی به داوری از باید کودک،

 (.62: 0969 رنلدز، از نقل به هانت) «باشد کودکان

 ادبیات در سابقه پُر و غالب رویکرد محوری،آموزش: محورآموزش رویکرد( 4-4-الف

 ردرویک این در. شودمی شناخته آن دستوری و ارشادی بار با عمدتاً که است کودکان

 تغییری ایجاد و آموزش قصد به مخاطب با ارتباط برقراری کودکان، ادبیات هدف

 ودک،ک ادبیات: »هستند معتقد عقیده این پیروان. اوست در طوالنی و پایدار نسبتاً

 موضوع این به همواره باید. (99: 0924 خسرونژاد،) «است آموزشی خویش ماهیت در

 عالیق گرفتن نظر در بدون آموزشی، صرفاً مباحث به پرداختن که داشت توجه

 امین،مض گونهاین به پرداختن الزمۀ بنابراین داشت؛ نخواهد سازنده نتایجی مخاطبان،

 جّهتو کنار در آموزشی، مفاهیمی گزینش و او دریافتی هایویژگی و مخاطب به توجه

 ضمن باید کودکان آثار مایۀدرون. است مخاطب در لذّت ایجاد و متن هایزیبایی به

. دباش داشته او شخصیت تکامل راستای در غنی محتوایی مخاطب، به بخشیلذت

 کودک کردن آرام و بردن لذّت کردن، سرگرم ساده بیان به کودکان ادبیات هدف»

 .(HUNT, 1992: 90) «است

 محوری،آموزش از منظور و است ابزاری بیشتر زیبایی به توجه رویکرد، این در

 نابراینب است؛ تربیت و تعلیم ابزار یا روش نه و تربیتی _ تعلیمی مفاهیم انتقال

 ییراتتغ او اندیشۀ و رفتار در بتواند تا است مخاطب به آموزش برای هدفمند فرایندی

 .کند ایجاد پایدار و شدهتعیین پیش از

 اشاثرگذاری نخستین رویکردی چنین آمدن وجود به: محورزیبایی رویکرد( 4-4-ب

 رزشا کودکی مفهوم و کودک برای که بود جدیدی نگاه به سنتی نگاه نوع تغییر در

 کودک، ادبیات» که است این رویکرد این در عمده باور. شدمی قائل جدّی اعتبار و
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 زا و آموزشی طرحی و نقشه تا است جوششی و ناخودآگاه و خلّاق فرایندی بیشتر

 .(4: 0926 حجوانی،) «کودک در پایدار تغییرات ایجاد برای شده، اندیشیده پیش

 یقعال و درک با متناسب و دارند هنری و ادبی ساختار آثار محور،زیبایی رویکرد در

 توانمی کودکان ادبیات در را آموزش اولویّت اساس، این بر. شوندمی خلق کودکان

 کرد کتمان نباید را موضوع این البته. کرد آن جایگزین را هنری لذّت حس و حذف

 بر عالوه تواندمی مستقیم غیر شیوۀ به آموزش و ادبیات هنر هنرمندانۀ تلفیق که

 .باشد اثرگذار آموزش ارتقای و کردن هدفمند در کودکان، برای لذّت حس ایجاد

 رویکرد دو هر توانمی نه رویکرد این در: محورزیبایی ـ محورآموزش رویکرد( 4-4-ج

 توانیم بلکه داد؛ قرار بررسی معیار را دو این از یکی تنهانه و کرد رها یکسره را قبل

 آموزشی خود ذات در کودکان ادبیات اینکه بر مبنی داد پیشنهاد را سومی رویکرد

 ماننده و دارد توجه ادبی نوع این الزامات از یکی عنوانبه نیز متن زیبایی به اما است؛

 به که تفاوت این با. کرد بررسی را آن هایزیبایی توانمی سال،بزرگ ادبی هایمتن

 تونم ادبیّت معیارهای با کلیبه تواننمی دارد، مخاطبانش که تریویژه شرایط دلیل

 .پرداخت آن نقد به سالبزرگ

 تشناخ» عنوان تحت کودکان، ادبیات دربارۀ علمی و جامع پژوهشی با نورتون دونا

 کودکان ادبیات سودمندی و تناسب لزوم بر «کودک چشم روزن از: کودکان ادبیات

 است این کودک ادبیات دوگانۀ ماهیّت: »کندمی تأکید( کودک) خاص مخاطب برای

 .(46: 0924 نورتون،) «دهدمی گسترش را شناخت هم و است آفرینلذّت هم که

 با بمتناس که است ادبیاتی کودکان ادبیات گفت، توانمی رویکرد این اساس بر

 مفاهیم کنار در را هنری و زیبایی هایجنبه بتواند و باشد کودکان نیازهای و درک

 ادایج ضمن و دارد هنری ـ ادبی ساختاری بنابراین کند؛ منتقل مخاطب به آموزشی

 .دارد توجه نیز آموزشی هایجنبه به مخاطب، در ادبی لذّت
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 گیرینتیجه. 9

 وجود و سالبزرگ ادبیات به نسبت آن متفاوت ماهیت دلیل به کودک ادبیات

 لدلی به کودکان. است پژوهشگران جدی توجه نیازمند دارد، که شماریبی مخاطبان

 و فهم قدرت با متناسب که دارند نیاز آثاری به ادراکی، و زبانی خاص هایویژگی

 لیلد کودکان، آثار بررسی و نگارش در مخاطب به توجه لزوم. باشد هاآن درک توانایی

 «محوریمتن و محوریمؤلّف» نظریات به نسبت «محوریمخاطب» نظریۀ اهمیت بر

 ونکن تا ولی است، بوده منتقدان توجه مورد گذشته از «محوریمخاطب» نظریۀ. است

 ابراینبن است؛ نشدهاستفاده کودکان ادبیات نقد در رویکردی عنوانبه نظریه این از

 .باشد کودکان آثار سنجش برای معیاری عنوانبه تواندمی

 شناختیدرک و ذهنی هایویژگی ،«محوریمخاطب» نظریۀ اساس بر منتقد

 اب و «محورمخاطب» باید کودکان آثار نقد است، معتقد و گیردمی نظر در را مخاطب

 اساس بر کهحالیدر. باشد کودک ادراکی هایتوانایی و ذاتی هایویژگی به توجّه

 آنچه و نیست مخاطب شناخت به چندانی نیاز ،«محورمتن و محورمؤلّف» نظریات

 اساس و زیربنا چون. است متن ساختار یا نویسنده اندیشۀ است، مهم منتقد برای

 او هایتوانایی و نیازها کودک، باید است، مخاطب با ارتباط برقراری کودکان ادبیات

 ۀنظری اهمیت بر دلیل موضوع این. باشد توجّه مورد اثر نقد و پژوهش مراحل تمام در

 .است کودکان آثار نقد در «محوریمخاطب»
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