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 كلیّات پژوھش

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمھ  ١-١

آنچھ از دیدگاه نقد ادبي اھمّیت دارد، درک و تشخیص 

 نھفتھ در اثر است. نھ تنھا درک يمفھوم این خواننده

در بنیاد بر تشخیص ی آن نیز، از متن، بلكھ ارزشیاب درست

 يخواننده يندیشھا . درست ھمین خواننده درمتن استوار است

خیزد کھ برای گفتن یک چیز، دو ، از این نگرش برمی نھفتھ



 

٢ 
 

سازد کھ ر، در عمل مطرح میي تفکّ این شیوه . فرد الزم است

بھ منظور آشکار ساختن معناي متن، در لف، نویسنده یا مؤ

کند. چنین ادراكي وابطی با خواننده ایجاد میخود ر متن

رك انتقادي از متن است كھ آشكارا ما را بھ فراسوي د

تی كھ ، فعالیّ لّیتي بنیادینكند، یعني بھ فّعاراھبري مي

اي ارائھ دھیم كھ ھا را بھ شیوهدھد چگونھ كتابنشان مي

ھا را بھتر درك كنند، بلكھ نھ تنھا كودكان بعضي از آن

بھ كودكان یاري رسانند تا بھ خوانندگاني ادبي بدل  خود

 شوند .

ی نھفتھ در کتاب بھ بررسی دقیق آن برای یافتن خواننده

نیاز است و بھ ھمین منظور باید برخی فنون اصلی را کھ 

نویسنده بھ کار می برد تا لحن وی ـ رابطھ اش با 

ھ ، بررسی شود. البتّ بنا نھاده شود –خواننده ی مطلوب 

 ،لب تأکید کرد کھ در دیدگاه چمبرزباید بر این مط

ی نیست کھ مؤلف در ذھن امستتر لزومًا خواننده يخواننده

در خویش  -خود -ای است کھ اثر خود داشتھ، بلکھ خواننده

پنھان دارد و ممکن است با نظر نویسنده درباره ی مخاطب 

 ).٢٣:١٣٨٣(خسرونژاد،  . یکسان باشد یا نباشد

ھای ر روش نقد خود برای شناسایی و ویژگیچمبرز د

سبک،  ،بررسی چھار عنصر ،درون متن اثر ادبي يخواننده

 ھاي گویا را الزم می داند. دید، طرفداري و شكاف يزاویھ

 

 

 

 

 

 

 بیان مسألھ ٢-١
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ادبیات كودك ونوجوان ھنگامي پدید آمد كھ بزرگساالن 

ھاي شناختي متوجھ شدند كودكان ونوجوانان بھ سبب گنجایش

ھاي رشدي خود آمادگي پذیرش متن ھاي سنگین را و ویژگي

ي رشد ھایي نیاز دارند كھ پاسخ گوي دورهندارند و بھ متن

 ھا باشد.آن

ادبیات داستاني تأثیري بسزا در تحول شخصیت كودك و 

ي است كھ در طي ھا دارد واز موارد مھمّ نوجوان و رشد آن

، نویسندگان حساسیت خاص مخاطب ،ھا بھ بالندگي رسیدسال

آثار خود را در قالب قصھ، متعھد را برآن داشت تا 

، خاطره و... براي نسل جدید با زبان و اندیشھ اي داستان

 ھاست ماندگار كنند.كھ متعلق بھ خود آن

اگرچھ ادبیات داستان كودك و نوجوان درایران خود كودكي «

تحقیقات انجام نوپاست اما رشد چشم گیرآثار منتشره و 

لھ را ، یك شبھ ره چند سادھد كھ این كودكشده نشان مي

عنوان رشتھ اي مستقل و  ھجا كھ آن را برفتھ است، تا آن

 )٢: ١٣٩٠ھدایتي،» ( درآورده استعلمي

ادبیات  يھاي تحلیل آثار پدید آمده در گسترهیكي از راه

 .است متندرون  يوانندهخداستاني كودك و نوجوان ، بررسي 

خوا ،، مؤلف در آغاز اثر در ذھن خودي این نگرشبر پایھ

ھایش ھا و حرفكند تا اندیشھاي را تصور ميننده یا شنونده

اش ساختھ ي خیاليخوان با تصویري كھ از خوانندهرا ھم

، بر درون متن ي، سامان دھد. اندیشیدن بھ خوانندهاست

ن ھرچیز، دو فرد الزم گیرد كھ براي گفتاین مبنا صورت مي

بر ھمین اساس است كھ نویسنده براي آشكار  ًا است . دقیق

سازي معناي منظور خویش ، روابطي را در اثر خود با 

 كند.خواننده ایجاد مي

ي ادبیات ي نقد و نظریھنده محور بھ گسترهرویكرد خوان

وجوان نیز راه یافت، برخي از منتقدان و كودك و ن
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این حوزه با توجھ بھ جایگاه ویژه مخاطب و پردازان نظریھ

ب با او در ادبیات كودك و ساھمیت برقراري ارتباط منا

 نقد خویش قرار دادند . ي، این رویكرد را پایھنوجوان

براي بازشناخت این خواننده نیازمند روشي ھستیم كھ در «

داستان ھاي كودك و نوجوان ،كودك را در مقام خواننده بھ 

 ).١١٥:١٣٨٩اكبرپور،». (اسدرسمیت بشن

معاصر  ي ي نقد و نظریھ ادبي ، ھرچھ بھ دورهدر گستره

بر متن و اھمیت او در  لفؤي م، از سلطھشویمتر مينزدیك

ت متن و سپس مخاطب در روند خوانش ، بر اھمیّ نقد كاستھ

شود. در برخي از رویكردھاي جدید، نھ متن افزوده مينقادا

نقد و عامل تاثیرگذار بر متن است.  ، محور اصليخواننده

ادبي جدید موجب  ينقد و نظریھ ي اھمّیت خواننده در حوزه

پردازان با رویكردھاي شده است تا بسیاري از نظریھ

جایگاه  يرا دربارهگوناگون خودآوردھاي، دستمتفاوت

، متن و مؤلف فرایند تعامل و ارتباط خواننده خواننده در

 بیان كنند.

ي نقد ادبي سھ عنصر بنیادین پیوستھ پیش روي اھل فن برا«

در  بوده است؛ سھ عنصر، برداشت، دریافت معنا و زیبایي

دھند و از گذشتھ واقع مثلث آفرینش ادبي را تشكیل مي

». ( اي در ادبیات داشتھ استتاكنون ھریك جایگاه ویژه

 ).٤٦:١٣٨٩حسام پور،

ظرتمركز بر یكي از سھ ناز  ،اگر رویكردھاي نقد ادبي را

كنیم تقسیم بندي خواننده و متن عنصر بنیادین نویسنده،

اي معنادار میان تاریخچھ ي توجھ بھ یابیم كھ رابطھدرمي

آوردھاي علوم با پیشرفت ھا و دست ،ھر یك از این سھ

شود . ادبي دیده ميھا در نقد و نظریھانساني وكاربست آن

حثي بود كھ ایدن چمبرز با دست طرح چنین مبا يبر زمینھ

شكل  ينام فلسفھھ مایھ قرار دادن اثر مھم كنث بورك ب
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مھم و تاثیرگذار راھكارھاي ارتباط  يادبي، دو مقالھ

و در متن ، را نوشت ١٩٨۵درون كتاب  يو خواننده ١٩۴١

كودك نھفتھ  ياخیر كوشید تا بھ این پاسخ دھد كھ خواننده

 در متن كیست؟ 

 يكھ در پي شناخت ویژگي خوانندهچمبرز پیش از اینالبتھ، 

 يخیالي و ساختگي مؤلف در زمان خلق اثر باشد ، خواننده

اي تھ در متن را مركز توجھ قرار داد؛ یعني خوانندهنھف

و در كلیت كھ پس از شكل گیري كامل اثر بھ وجود مي آید 

شود و ممكن است با تصور و نظر نویسنده آن پنھان مي

رسیدن . چمبرز براي یا نباشدباشد  یكسان مخاطب يربارهد

 اثر ھر در ،كندپیشنھاد مي كتابدرون يخواننده بھ

براي  كندشروع بھ نقل روایت مي كھواقعي ھنگامي ينگارنده

توان او را كند كھ ميتصّور مياي شنونده ،خود خواننده

 نامید .  الگومند

براي صحبت كردن باید نخست استادان فن بیان ھمانطوركھ «

اي را براي خود بازنمایي كنند، نویسندگان نیز شنونده

». سخن پردازي خود را باید با مخاطب خیالي تطبیق دھند 

 ).١٢٤:١٣٨٣(آدام ،

رون متن جاي كوشد تا كودك را در دچمبرزدر مقالھ اش مي

و با كمك شمار آورد  اي مستقل بھدھد و او را خواننده

، ننده اي را كھ كتاب در پي آن است، خوااین روش نقد

ي نھفتھ در متن، خواننده شناخت و دركآشكاركند. او براي

ھاي دید، طرفداري و شكاف ي، زاویھبررسي چھار عنصر سبك

كند . این عناصر در كتاب ھاي اثر را پیشنھاد مي گویا

ویسنده بھ ت دارند؛ زیرا نكودك و نوجوان بسیار اھمی

تواند با خواننده ارتباط برقرار كند و ھا ميیاري آن

اورا بھ درون متن فراخواند . اھمّیت این نظریھ و كوشش 

ھاي او نھفتھ درون متن و ویژگي يبراي یافتن خواننده
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 يكھ دربارهشود كھ با آثاري روبرو شویم احساس ميھنگامي

ھا براي توانایي آن گروه سني مخاطبانشان اختالف نظر و در

كارھایي . راهبا كودكان تردید وجود داشتھ باشدارتباط 

، بھ كندكھ چمبرز براي بررسي اثر ادبي كودكان معرفي مي

تا با یافتن معیارھا و  رساندمنتقدان بزرگسال یاري مي

ھا و نوع نگرش خالق اطب اثر، ویژگيعناصري در خود متن مخ

آشكار كند و از ناكار آمدي  اثر بھ او را تا اندازه اي

 خوانش بھ جاي كودكان و نوجوانان بكاھد.

البتھ باید بر این مطلب تأكید كرد كھ دردیدگاه چمبرز «

كھ مولف درذھن خود اي نیستي  مستتر لزومًا خونندهخواننده

درخویش پنھان  ،خود اي است كھ اثر،، بلكھ خوانندهداشتھ

مخاطب یكسان  ينویسنده درباره و ممكن است بھ نظردارد 

 ).٢٣:١٣٨٣خسرونژاد ،».(باشد یا نباشد

   

  ھای) پژوھش(سؤال ٣-١

 ؟كدام استمھمترین اھداف ادبیات كودك و نوجوان  -

 ؟چیست در داستان ت چھارمحور نظریھ ایدن چمبرزاھمیّ  -

ھاي بایرامي، فّتاحي، ي نھفتھ در داستانخواننده -

 ؟رحماندوست كیست

ي برجستھ در آثار فتّاحي ، مھمترین عنصرچھارگانھ -

 ؟بایرامي و رحماندوست كدام است

 ھدف و ضرورت پژوھش  ٤-١

 ھدف كلي 

نھفتھ در  يھدف كلي در این پایان نامھ بررسي خواننده

 ،نوجوان در آثار مصطفي رحماندوست متن در ادبیات كودك و

روش چمبرز است. با كمك  محمد رضا بایرامي و حسین فّتاحي

مي توان كودك را در درون متن جاي داد و او را خواننده 

اي را اي مستقل بھ شمار آوریم و با كمك این نقد خواننده
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توان آشكار ساخت .براي شناخت ، مي كھ كتاب در پي آن است

بر اساس روش چمبرز چھار درك و خواننده نھفتھ در متن 

در  ھاي گویافي دید، طرفداري و شكا، زاویھعنصر سبك

ت دارند و نویسنده بھ یاري ھاي كودك بسیار اھمیّ كتاب

تواند با خواننده ارتباط برقرار كند و او را بھ ھا ميآن

 درون متن فرا بخواند.

 ھدف جزئي

توان بھ پژوھشگران یاري رساند تا كار ميبا كمك این راه 

با یافتن معیارھا و عناصري در خود متن مخاطب اثر، 

گي ھاي او و نوع نگرش خالق اثر بھ او را تا اندازه ویژ

اي آشكار كند و از ناكار آمدي خوانش بھ جاي كودكان 

 بكاھد.

بررسي عناصر داستاني در آثار رحماندوست، محمد رضا  -

 احي برپایھ دیدگاه چمبرز.حسین فتّ و  بایرامي

 

 ضرورت و اھّمیت پژوھش  ٥-١

 ضرورت پژوھش

دبیات براي كودك و نوجوان قلم آنان كھ در زمینھ ا 

كنند: خلق جھاني زنند، دو آرمان را پیش چشم ترسیم ميمي

زیباتر و خردمندانھ براي كودكان ونوجوانان با یاري خود 

ھا و خود ھا و ھدیھ ي لّذتي ھر چھ بدیع تر بھ آنآن

آفرینش گران. حال منتقد و نظریھ پرداز وظیفھ اي سخت بر 

ه تر مسیر آفرینش را براي مخاطبان دوش دارد كھ سنجید

ثر نیستند؟ متأسفانھ در ؤروشن سازد. چرا نقدھا م

ھا بھ مباحث نظري در مورد نقد ادبیات كودك و دانشگاه

نوجوان كمتر پرداختھ مي شود اگرھم پرداختھ شده چندان 

فراگیر نبوده است. بررسي و میزان عالقھ و استقبال و 

جوان از آثارداستاني براي بھره مندي مخاطب كودك و نو
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شناسایي زمینھ و جایگاه و كاركرد ادبیات داستاني كودك 

 رسد. نظر ميھ و نوجوان ضروري ب

 اھمیّت پژوھش 

ترین اھمّیت در راستاي نقد ادبیات كودك و نوجوان مھم

ثیر آن بر رشد و بالندگي ادبیات تأشكوفایي است و 

تخیل كودكان و  داستاني ایران است و بر انگیختن ذھن و

از ھاست . یكي نوجوانان و جذب دانش و آگاھي براي آن

ھاي داستاني براي كودك و نوجوان مشكالت انتخاب كتاب

ھاي مناسب ناآگاھي آنھا و حتي اولیا و مربیان ازداستان

نقد داستان باعث  ي ت پژوھش در زمینھ. اھمیّ این سنین است

 .شودو نوجوانان ميترویج فرھنگ مطالعھ در بین كودكان 

اي جدا از ادبیات كودك بھ نظر من ادبیات نوجوان مقولھ

است كھ باید مدنظر گرفتھ شود چون ذھن حسّاس و نقش پذیر 

گوید ایمان تواند بھ آنچھ نویسنده مينوجوان بھ راحتي مي

 ،ر خود ثبت كند. بنابراین این حوزهبیاورد و آن را د

ھركس بھ صرف نویسنده بودن پرمسئولیتي است كھ  يحوزه

جواز ورود بھ حریم خطیر آن را ندارد. ھدف این پژوھش 

مصطفي رحماندوست ،  ادبیات داستاني كودك و نوجوان بررسي

احي بر پایھ دیدگاه چمبرز با محمدرضا بایرامي و حسین فتّ 

جا كھ نھفتھ در متن است . از آن يبھره گیري از خواننده

ھاي گروه سني كودك و نوجوان استانھدف این پژوھش، نقد د

ي و ارائھاست امید است روزي شاھد شكوفایي در زمینھ نقد 

 راھكارھاي متناسب درآن باشیم.

 پژوھش  یپیشینھ  ٦-١

كودك و نوجوان بھ شكل امروزي در بیشتر نقد ادبیات

در ابتدا  ،ا بعد از جنگ جھاني دوم پدید آمدكشورھ

مقایسھ با ادبیات بزرگساالن ادبیات كودك و نوجوان در 

ت ادبیات آمد، اما با درك اھمیّ چندان جدي بھ شمار نمي
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، كم تي آنان و تالش متخصصانكودك و نوجوان در رشد شخصیّ 

 نقد ادبیات جایگاه خود را پیدا كرد. ي كم حوزه

در ایران نقد ادبي و بھ تبع آن نقد ادبیات كودك و 

ه.ش بھ سبب مسائل  ١٣٠٠اول و دوم   ينوجوان در دھھ

دوم سال  يسیاسي و امنیتي چندان گسترش نیافت اما از دھھ

بھ دلیل انتشار كتاب و نشریات كودك و نوجوان و  ١٣٠٠

ادبیات كودك و نوجوان ،  يھاي نظري دربارهرشد دیدگاه

نقد در این حوزه گسترش چشمگیري یافت اما بیشتر 

كودك و نوجوان از  ھاي علمي در زمینھ نقد ادبیاتتفعالیّ 

 شروع شد.  ٤٠يدھھ

چمبرزدرآثار ي بررسي داستان بر اساس روشتاكنون در زمینھ

 احيمصطفي رحماندوست ، محمد رضا بایرامي و حسین فتّ 

پژوھشي صورت نگرفتھ است ، امید است كھ نتایج سودمندي 

در این پایان نامھ صورت گیرد و نواقص آن توسط دیگر 

 . شودرفع پژوھشگران محترم 

 يخواننده يھا ومجالت و نشریات چندي براساس نظریھمقالھ

دیدگاه ایدن چمبرز صورت گرفتھ  ينھفتھ در متن بر پایھ

 از قبیل: اند

نقدي بر كتاب مزرعھ گلھاي آفتاب گردان ، بھ قلم  -

، كانون پرورش فكري كودكان و  ١٣٩٣، فاطمھ جعفرزاده

 نوجوانان استان كرمان.

طفھ در این داستان جایگاه خاصي دارد در پایان عنصر عا

كند حتي اتفاقي ویرانگر مثل جنگ داستان نویسنده حس مي

تواند انسان را نابود كند و اراده را از او ھم نمي

ھاي آفتابگردان در پایان داستان، نمادي بگیرد. كاشتن گل

 از امید و رویش دوباره است.
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نھفتھ  ياز دید خواننده بررسي كتاب خداحافظ راكن پیر -

، فاطمھ جعفرزاده ،كارشناس مسئول فرھنگي استان كرماناز 

 .١٣٩١شھریور 

كلر ژوبرت با عالقھ بھ خواننده درون متن توجھ دارد چرا 

كند وبھ آنان عالقھ مند كھ او حس وحال كودكان را درك مي

است ومفھوم غالب در آثار خانم ژوبرت عاطفھ وار و 

دید مناسب ،  يعي است واستفاده از زاویھارتباط اجتما

 تصاویر جذاب و شاد دیگر نكات مھم نویسنده است.

 

بررسي دو داستان كودك از احمد رضا احمدي بر پایھ  - 

سعید حسام پور، زھرا پیر از  نظریھ خواننده درون متن

، ٢٣دب پژوھي ، شماره صوفي املشي و سمانھ اسدي، مقالھ ا

 .١٣٩٢بھار  

و چالش برانگیزي دارد و ستان احمدي ساختار ویژه این دا

تواند طیف گسترده از مخاطبان سنین مختلف را در مي

تواند ھاي ملموس ميتبرگیرد. زبان ساده و روان و شخصیّ 

كودكان كم سن و سال وخواننده عام با سطح پایین دانش را 

 جذب كند.

برپور ھاي احمد اكنھفتھ در داستان يبررسي خواننده -

مقالھ  ،سعید حسام پوراز برپایھ نظریھ ایدن چمبرز 

سال اول ، شماره  ،لمي، پژوھشي مطالعات ادبیات كودكع

 .١٣٨٩اول، بھار و تابستان 

در این مقالھ اكبرپور این واقعیت را پذیرفتھ كھ باید 

براي كودكان و نوجوانان ماھیتي متفاوت در نظر گرفت 

حضور مخاطب  يپنداشت و زمینھوآنان را بزرگساالني ناقص ن

را در متن فراھم آورد، مخاطب پنھان این داستان بیشتر 

 فردي است كھ میان كودكي و نوجواني قرار گرفتھ است.
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از نھفتھ در دو داستان كودك احمدرضا احمدي  يخواننده -

، زھرا پیر صوفي املشي و سمانھ اسدي سعید حسام پور

 .١٣٩٢. بھار ٢١ش   ٦. س نقد ادبي پژوھشي مقالھ علمي،

ت ھا، خیال ھا و دغدغھ داستان ھاي احمدي روایتگر ذھنیّ 

ھاي او ھاي كودكان در سنین گوناگون ھستند،كودكان داستان

توانمند و نگرش متفاوت او بھ كودك و دنیاي كودكي را 

 دھد و داستان ھاي او سھل ممتنع اند.نشان مي

 با رویكرد خوانندي، شادي قصھ، بازي يبررسي مجموعھ -

 ،سمیھ رضایي و سعید حسام پور، مقالھ علمياز درون متن 

 .١٣٩٥ي ،خرداد شپژوھ

ي دھد كھ در این داستان مولفھ ھاي ھویت ملّ نتیجھ نشان مي

ھاي خسرونژاد بیشتر وجود دارد كھ بسامد آن در داستان

توجھ بھ گفتگوھاي سھ گانھ در ي . ازطرفي تنوع، گسترهاست

 ت ادبیات كودك بیشتر بوده است.ي بھ ھویّ دھشكل

نھفتھ در متن در سھ داستان ادب  يبررسي خواننده -

سعید حسام پور و سید فرشید ر از پایداري احمد اكبرپو

و  ١٣٨٩پاییز  نشریھ ادبیات پایداري ،  سادات شریفي

 .٤٣، شماره ٢، دوره ١٣٩٠بھار

كبرپور در توان بھ طور كلي درباره سھ داستان اآنچھ مي

ادبیات پایداري گفت این است كھ این نویسنده  يحوزه

، تجربھ ھاي است با نزدیك شدن بھ دنیاي كودكيكوشیده 

تازه را ازجنگ و دفاع مقدس بھ تصویر بكشد و پیام ھایي 

زیبا و متفاوت بھ ھمساالن خود و حتي بزرگساالن بدھد تا 

گرد و از شاید با درنگ بیشتر بھ خواستھ ھاي كودكان بن

 نگرش متفاوت و انساني آنان نسبت بھ جنگ آگاھي یابند.

سعید حسام از نھفتھ در شماره تلفن بھشت  يخواننده -

فصلنامھ نقد كتاب كودك و  ،في، سید فرشید سادات شریپور

 .١٣٩٣بھار و تابستان  ، ٢و ١، شماره نوجوان، سال اول
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ن بگوید كھ اي سخنویسنده در این كتاب كوشیده با خواننده

واژگاني او نسبتًا محدود است و ھنوز توانایي الزم  يدایره

بط ناپیداي موجود در متن را ندارد و را براي كشف روا

تخّیل پویاي مخاطب كودك براي رشد وترسیم غیر كلیشھ اي و 

شود و كتاب را بھ تازه مفھوم اشیا وشھادت كم رنگ مي

 كند.اثري موفق بدل مي

 ،مرباي شیرین ھوشنگ مرادي كرماني نھفتھ در يخواننده -

تھران ،كانون پرورش  ،رمان نوجوان؛ ایده ھا و دشواري ھا

 .فكري كودكان و نوجوانان

داستان بھ نحوي است كھ براي ھر خواننده جذاب و خواندني 

ھ، در طول گیري نویسنده بھ جامعاست .انتقاد و خرده 

نظمي و بي است. بيو كنایي مطرح داستان و بھ طور ضمني 

تواند مشكالت فراواني ایجاد تي ھركسي در جامعھ ميمسئولیّ 

كند ولي انتقادي بودن داستان، لطمھ اي بھ طنز لطیف 

 زند.ولذتبخش آن نمي

 

معّرفي شیوه گردآوري داده ھا و ابزار مورد استفاده  ٧-١

 در پژوھش حاضر

وش یان نامھ براي جمع آوري اّطالعات، از ردر این پا

اي استفاده شده است. ابتدا با مراجعھ بھ كتابخانھ

، بھ ھدف و مربوط بھ ادبّیات كودك و نوجوان ھايكتاب

ي  انواع مختلف این شاخھ پرداختھ شده ، سپس با مطالعھ

، نظرّیات نھفتھ در متن يمقالھ ھایي در مورد خواننده

 و در نھایت در آثار رحماندوست ، شدهنویسندگان استخراج 

ھاي الزم، شده است و با بررسيفّتاحي و بایرامي اعمال 

 گیري نھایي انجام خواھد شد.نتیجھ

 

 معّرفي شیوه ھاي نمونھ گیري مورد استفاده در پژوھش  ٨-١
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ھاي ادبي و در این تحقیق از شیوه ي معمول در پژوھش

فرھنگي استفاده شده است ، با بھره گیري از منابع مورد 

برداري از آن ھا پژوھش حاضر انجام  نیاز و یادداشت

 گرفتھ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 فصل دوم: 
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 مباني نظري

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادبیات كودك و نوجوان ١-٢

ادبیات كودك و نوجوان نوشتھ ھا و سروده ھایي ھستند كھ  

ارزش ادبي و ھنري دارند و براي كودكان و نوجوانان پدید 

ادبیات بزرگسال است آیند. ادبیات كودك و نوجوان ھمان مي

، با این فاكتور كھ نیازھاي كودك با بزرگسال متفاوت 

، بھ آثاري اطالق ي ادبي بھ معناي عامت. این گونھاس

، پرداخت و تصویر و كھ ھم از نظر درونمایھ، ساختشود مي

ي ارائھ با نیازھا، عالقھ هھم از نظر زبان و بیان و شیو

ي درك و خواندن كودكان و ھاھا و توانایيھا، تجربھمندي

 نوجوانان متناسب باشد.

تواند وسیلھ اي براي رساندن در حقیقت ادبیات كودك مي

و بھ زندگي كودكان معنا و  لي باشد،كودكان بھ رشد تعا

دگي چیزي براي فرد معنا سمت و سو دھد، زیرا وقتي در زن

 كند.براي رسیدن بھ آن ھر رنجي را تحّمل مي ،دار باشد

اي كھ با رغبت و نیازھا و دبیات كودكان ھرگونھ  نوشتھا«
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ھاي كودكان ارتباط برقرار كند، معلومات درست و تجربھ

ر فرد بیانجامد، جنبھ واقعي بدھد، بھ تغییر مطلوب رفتا

گیرد، قدرت تخّیل را در برميدرسي ندارد، ھم مسایل زندگي 

ن را ي كودكاتواند قدرت خالقانھدھد، ميرا گسترش مي

 ) ۴۵:١٣٧٩(شعاري نژاد، »برانگیزد

میان ادبیات كودكان و نوجوانان و ادبیات بزرگساالن 

ا توجھ بھ تفاوت ھاي ماھوي وجود دارد. بھتر است ب

ھاي مداومي كھ در دید بزرگساالن نسبت بھ دوران دگرگوني

ھا را برحسب خوانندگانشان دھد، ادبیات آنكودكي روي مي

كتاب را بھ شرایط بھره گیري از آن  تعریف كنیم و ارزش

 وابستھ سازیم.

تعریف دقیق و  اندنتوانستھ تا بھ امروز صاحب نظران ھنوز

 ترینو نوجوان ارائھ دھند، جامعكاملي از ادبیات كودك 

: ئھ شده از این قرار استنسكو اراتعریفي كھ توسط یو

ر ادبیات كودك و نوجوان، عبارت است از تالش ھنرمندانھ د«

قالب كالم براي ھدایت كودك بھ سوي رشد، با زبان و شیوه 

 )۴٨: ١٣۶۴ (مرتضوي كروني، »اي مناسب ودر خور فھم او

 

 

 ي ادبیّات كودك و نوجوان در جھانتاریخچھ ٢ -٢

در سراسر دنیا افراد با الالئي ھا ومتل ھا، كودكي خود را 

و پشت سر گذاشتھ اند، با توجھ بھ آموزش و پرورش كودك 

ھاي قدیم اھمّیت دوران كودكي در زندگي بزرگسالي، از زمان

طور كھ گفتھ شد درآن ھا ناّما ھما مورد توجّھ بوده است.

شود و نوشتھ كودك بھ صورت مرد یا زن كوچك شده محسوب مي

 ھا صرفًا اھداف تربیتي داشت.

 یكي از نخستین فیلسوفاني بود كھ خاطر نشان » افالطون«
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this context, Aiden Chambers believes that in order to find this reader in a 

way that needs to be recognized as a reader in the stories of children and 

adolescent,  the child or teenager,  and in this sense, it should be placed 

inside the book, not out of it. Hence, Chambers presents his method for this 

work, which is called ( reader theory within the text).In this thesis, in chaos 

chapter, the generalities of research,  theoretical foundation,  discussions and 

research results are set forth in the fictional elements ( style, angle of view, 

favor and rational splits) of Aden Chambers in the works of fiction literature 

of Kids and teenager ( Hossein fattahi,  mohammad reza bayrami and 

mostafa rahmandoost) it is examined that works bayrami style and rational 
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