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Abstract 
Romances and stories, and in particular children’s literature, have the 

significant potential to be utilized toward both education and treating some 

of the behavioral and personality disorders of children as well as to enhance 

some of their abilities. Children’s literature, especially the selected stories of 

this article, has a significant role in providing the basic needs of the child. 

This article examines fictional books, based on the idea of aroused need for 

recreation in William Glaser’s choice theory, to study how the characters of 

the stories act at the time of the arousal of this need. It also studies the type 

of effect their actions have on their fates. In fact, children’s stories, in 

addition to being a vehicle for their recreation and a reward for learning, can 

employ child psychology and an appropriate characterization to enhance 

their ability to make life choices. 
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 های برگزیدۀ کودکان در داستان« نیاز به تفریح»شناختی  تحلیل روان
 1انتخاب ویلیام گالسر ۀینظربر اساس 

 

 ناصر نیکوبخت
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 2جواد دهقانیان
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز  یاردانش

 سمیه رضایی
 مدرس  پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تربیت

 21/11/1398؛ تاریخ پذیرش مقاله: 15/09/1398تاریخ دریافت مقاله: 
 (168تا ص  149)از ص 

 چکیده
تاوان گفات دوران    ناپذیر دوران کودکی است، تاا ننااا کاه مای     تفریح و بازی یکی از مشخصات جدایی

نیز به تفریح و شادی  تنها کودک، بلکه بزرگساالن است. نه های مربوط به نن پیوند خورده کودکی به بازی
طور  توان گفت تفریح، یکی از نیازهای انکارناپذیر در درون هر انسان است؛ همان  که می نیاز دارند؛ چنان

است. ادبیات کودکان، خصوصاً  که ویلیام گالسر نیز یکی از پنج نیاز اساسی انسان را نیاز به تفریح دانسته
نظر، عالوه بر نقشی که در تأمین نیازهاای اساسای کاودک     بهای برگزیده از منظر منتقدان صاح داستان
دارد. باا ایان     تاوجهی نیاز در تقویات توانمنادی او در تاأمین نیازهاای اساسای        کند، تأثیر شایان ایفا می
های برگزیدۀ داستانی، بر اساس برانگیختگی نیاز به تفریح در  فرض، پژوهش حاضر به بررسی کتاب پیش

ها و چگاونگی عملکارد ایشاان در زماان      های اصلی و فرعی داستان در شخصیتنظریۀ انتخاب گالسر، 
در حقیقات،   پاردازد.  برانگیختگی این نیاز و نوع تأثیر عملکرد مزبور در سرنوشت شخصایت داساتان مای   

ای برای تفریح کودک و پاداشی بارای یاادگیری    های کودک عالوه بر اینکه وسیله توان گفت داستان می
پردازی متناسب با این دوران، به تقویت  شناسی دوران کودکی و شخصیت ند با توجه به روانتوا اوست، می

 ننان بپردازد.  های زندگی توانمندی کودکان در انتخاب
 

 سرمانی، نیاز به تفریح، ویلیام گالدر های برگزیده کودکان، روان داستان های کلیدی: واژه

 مقدمه . 1
ترین  یکی از اساسی ،ر این میان، نیاز به بازی و تفریحنیازهای متعددی دارد و د کودک

 اوست:نیازهای 

                                                 
 .است. این پژوهش حاصل فعالیت پژوهشی پسادکتری با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  1
 mirjavad2003@shirazu.ac.ir                                                                   مسئول: ۀنویسند ۀ. رایانام2
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شناسان بار یگاانگی مفااهیم     و روانتعلیم و تربیت  ۀبسیاری از فالسفه، فالسف»
 ،اند و بازی را نه همچون ضارورتی در زنادگی او   تأکید نموده «کودکی»و « بازی»

ای بارای رشاد کاودک     یلهبازی وسا  ،اند. بدین ترتیب اش دانسته که عین زندگی

 .(72 :1387)خسرونژاد، « نیست، بلکه با خود رشد یگانه است
مخاطاب  در تفکار خاالق   بر نقشی که در نموزش زبان و پرورش عالوه  کتاب کودک

خیاز  و یاهایش سفر کند و در نناا باه جسات  سرزمین رؤکند تا به  ، او را یاری میدارد خود
نار  ه ، بلکهنها ابزاری برای تفریح و شادی کودک استت نهداستان خوب کودکانه بپردازد. 

 درهاای داساتان،    کاودک باا همانندساازی باا شخصایت     نموزد.  زندگی کردن را به او می
هاای   ه بازنگری در انتخااب شود و در صورت پذیرش شخصیت، ب های او سهیم می تاربه
د تاا بارای ارضاای    نکن ها به کودکان کمک می داستان ،در حقیقت .پردازد می خود  زندگی
ای است کاه   خالقیت گسترده ،داستان .ای داشته باشند های شایسته انتخاب خود،  نیازهای
ها جایگزینی  ظاهر نامعقول را بازیابی کند و برای نن تواند با استفاده از نن، عقاید به فرد می

 .(Dwivedi, 1997: 245) ر نظر بگیردرا د
های  با شخصیت ،سب و متناسب با نیازهای خودهای منا کودک هنگام خواندن داستان

اسااس   هاا بار   کند و به ارزیابی شخصیت ها همانندسازی می اصلی و گاهی فرعی داستان
پاردازد. گااهی در    می خویش  در هنگام برانگیختگی نیازهای ها های نن ها و واکنش کنش

و گااهی در  کناد   شخصیت داستان مقایساه مای  ها و رفتارهایش را با  انگیزشاین فرایند، 
کودک با خواندن کند و  چنان ادامه پیدا میاین روند همکند.  های خود بازنگری می انتخاب

مساتقیم  بیشتر از نموزش  تردید بسیار بی اتثیرأاین ت و پذیرد می یدیگرثیر هر داستان تأ
هاای مناساب و متناساب باا نیازهاای کاودک،        پس با خوانادن داساتان   .یک معلم است
 .گیرد شکل و جهت می شخصیت او

نمیاز و   گاهی نیز ممکن است شخصیت اصالی و محواوب داساتان، اعماالی شای نت     
وقتای یاک    گویاد  با خود مای  کودک پس اناام دهد که خوشایند کودک باشد. ناشایسته

 ، تا بتوانم یک قهرمان باشم.من نیز باید اناام دهم ،دهد قهرمان چنین عملی را اناام می
کودک  ،در حقیقت شود. های محووب در دنیای کیفی کودک ثوت می تصاویر این شخصیت

 ، بلکاه بپاردازد  عملکارد به ارزیابی  خوبی به تواند قدرت تازیه و تحلیل اندکی دارد و نمی
های ناپسند در پایان داستان به نتاایج   وجود انتخاب بیند. وقتی قهرمان با تنها نتیاه را می

زناد، تاا    هاای مشاابه دسات مای     د مشابه، باه انتخااب  رسد، کودک نیز در موار دلخواه می
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 ثیر منفای ایان تاأ  تردیاد   بیبگیرد و  خود  محووب داستانی شخصیت ۀای چون نتیا نتیاه
 اعمال ناپسند به روش مستقیم است: بسیار بیشتر از نموزش

ها برای ارضای نیازهای ف ری خویش، تصااویری در   انسان ،به نظر گالسر»
پای ارضاای نیازهاای خاود، تصااویری را از     هم ها نننورند.  یخود به وجود م رِسَ

نلواوم  »نند. ایان تصااویر باه قاول گالسار در      ک یا رویدادها جمع می ءمردم، اشیا

 .(Glasser, 1985: 21) «شوند ها جمع می انسان «عکس شخصی
توجهی بر مخاطوان کودک و نوجوان   ننچه گفته شد، قصه و داستان تأثیر شایان بر بنا

شناختی کودکان مناار   درمانی فقط به درمان مشکالت روان دارد. در حقیقت، کاربرد قصه
 ،های زنادگی  فرض بر این است که تغییر در زبان و ادبیات قصه ،درمانی شود. در قصه نمی

 .(Desocio, 2005: 194) کند و روابط با دیگران ایااد می های جدیدی برای رفتار فرصت
 ،در ایان پاژوهش   دهاد،  شکل و جهت مای رفتارهای او را  ،انساناز نناا که نیازهای 

کودکان بر مونای برانگیختگی نیاز باه تفاریح از منظار     ۀهای برگزید های کتاب شخصیت
ای و تحلیال   خاناه شود. این تحقیق به روش کتاب ی میویلیام گالسر تحلیل و بررس ۀنظری

گیاری هدفمناد صاورت     وش نموناه های نماری باه ر  انتخاب نمونهو  شود محتوا اناام می
 گیرد. می
 پژوهش ۀپیشین. 2
پاردازان ادبیاات کاودک     از نظریهرا  تیمقاال ،های ناگزیر دیگرخوانیکتاب در  خسرونژادا 

شناسانه در ادبیات  تعلیمی یا زیوایی ۀجنو که به دو است کردهمعرفی به خوانندگان  وترجمه 
 .(1387نژاد،  )ر.ک؛ خسرو اند کودک پرداخته

رساالت ادبیاات کاودک را تعلایم و     ، «رویکرد ادبیات کودک: تعلیم یا لاذت »در هاری ا 
)ر.ک؛ هااری،   شناساانه نن نظار دارد   زیواایی  ۀبیشتر به جنو ، بلکهداند نموزش محض نمی

1382). 
 بحث و بررسی .3
 تفریح نیاز به .1ا3

انسان  ه بر طویعت اجتماعیشناسانی است ک از روان ،درمانی گذار واقعیت پایه ،ویلیام گالسر
راهنمای ژنتیک یا نیازها، »کید دارد. او بر این عقیده است که مندی رفتارهای او تأ و هدف

گالسر بار ایان بااور اسات کاه        .(338: 1395، و غروی بزرگی )جان« منابع رفتار انسان هستند
ساالن، ی و همهای دوران کودک اده، تعارضمخلوق رفتار خویش است. وراثت، خانو ،انسان
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توجهی در سرنوشت انسان ندارد، بلکاه رفتارهاای او در زماان برانگیختگای     درخور نقش 
، «قادرت »، «عشاق »، «بقاا »برای انساان پانج نیااز     سازد. گالسر شخصیت او را می ،نیازها

 :است و لذت نیاز به تفریح ،گالسر ۀی نظرینیازها از یکی .شمرد برمی «تفریح» و« نزادی»
ولی نیاز  ۀ سه نیاز دیگر شدید نیست،اگرچه نیاز به تفریح به انداز ،السراز نظر گ»

کاردن،    کاردن، ورزش   یعنی خندیادن، شاوخی   ،شود. تفریح میمهمی محسوب 
 ،کلکسیون و اعمالی از این قویل. این نیازها به همراه نیازمان به بقا ۀم العه، تهی
 .(63 :1382 )گالسر، «شوند ها و تصاویر درون سرمان ارضا می با ادراک

باا دنیاای پیراماون خاود نشانا        نتیشا از طریق بازی و  ،انسان از همان دوران کودکی
 کند: نموزد و تاربه می ، میاما در حقیقت کند، یشود. او بازی م می

 خود بیشتر بداناد. خاوش   ۀکند که دربار گذرانی به انسان کمک میلذت و خوش»
است. کودکان بیشتر وقت خود را در باازی و  بودن تشویق ژنتیک برای یادگیری  

خاود و دنیاای پیراماون خاود را      ،از طریاق باازی   ها ننگذرانند.  خوشگذرانی می
سااز ارضاای نیااز باه      شناسند. ارضای این نیاز باعث صمیمیت بیشتر و زمینه می

 :به نقل از؛ Wubbolding, 2000, Glasser, 1998)« عشق و تعلق خاطر است

 (.338: 1395بزرگی،  جان

انسانی است که رفتارهایش پاسخی خردمنداناه باه نیازهاای     ،سالم از منظر گالسر انسان
رفتارش انسان موفق گالسر، با دیگران است.  ط خود، با در نظر گرفتن روابخویشطویعی 

وفق و هاای ناام   کند که بهتر بتواند با دیگران کنار بیاید و انساان  ای انتخاب می را به گونه
های کناار نمادن باا     با دیگران مشکالتی دارند. یکی از راه م به نوعی در روابط خودناسال

کننده و  های یادگیری سرگرم این است که در کنار یکدیگر فرصت» ،دیگران از نظر گالسر
نمیاز   روابط بلندمدت موفقیات  ۀتفریحی داشته باشیم. خندیدن و یادگیری، اساس و شالود

« قربانی نن است ،لینگراید، تفریح و سرگرمی او ه تلخی میاست. وقتی زندگی مشترک ب
 .(63: 1382)گالسر، 

 شود. ها در جدول ذکر می ها، نام و طرح داستان پیش از تحلیل و بررسی شخصیت



 گالسر امیلیانتخاب و یۀنظر اساس برکودکان  ۀدیبرگز یها در داستان «حیبه تفر ازین» یشناخت روان لیتحل /154

 داستان خالصۀ ها لفهمؤ شخصیت نام کتاب تفریح

2 
سوت 
 فرمانروا

اصلی 
 دختربچه

نگرش 
 جانوه همه

. نگهوان با است ک رفتهدختربچه با پدربزرگ به پار
بازی کند. دختر  پدربزرگ تاب .شود سوتش مانع می
سوت نگهوان را پنهان  شود و خشمگین می

 کند... می

3 
روز ابری 

 من
اصلی 
 دختربچه

 تفکر مثوت

چرا هوا ابری است و  پرسد یمدختربچه از مادرش 
از بس  دهد یمو مادرش پاسخ  بارد ینمباران 
 ،خره در همان روزست و باألا رفتهیادش  ،نواریده

تا به جای باران  ،خوانند یمکودکان ننقدر شعر باران 
 !بارد یمبرف 

 باشک قایم 4
اصلی 
 دختربچه

احتیاط شرط 
 عقل است.

باشک هستند. یکی از  کودکان در حال بازی قایم
و بعد  شود یمقدیمی پنهان  ۀکودکان در یک بشک

 ها بچهکه  دنور یمو شانس  شود یمبشکه بسته  رِسَ
به شوخی  ها بچهبعد یکی از  .کنند یماو را پیدا 
 ...او را ناات ندهید و دیگو یم

5 
اسب سفید 

 سوز ۀو در
 اسب سفید

احتیاط شرط 
 عقل است.

یک روز خرگوش و اسب سفید نشنا و دوست 
جایی که صدای  کنند تا شوند و با هم بازی می می

 .سدر ها می ان به گوش گرگنن  خنده و شادی
 ،در نهایتشوند.  ها روانه می ها به سمت نن گگر

دبیر جان خود و دوستش را ناات اسب سفید با ت
 دهد. می

6 
نقای 
 هندوانه

اصلی 
 هندوانه

غنیمت 
شمردن 
 فرصت

فروش به بیرون پرت  از ماشین هندوانههندوانه 
فروش  که هندوانه کند یم. هرچه تالش است شده

رود و  به شهر می ندارد. یا دهیفا ،متوجه شود
 گذرد. ماجراهایی بر او می

7 
صدای پای 

های  بزغاله
 سوز

شخصیت 
 اصلی بیتا

 ،زندگی
 بازی است.

ها را مشغول بازی  اما زمانی که بچه ،بیمار است ،بیتا
ها  کند و با نن اش را فراموش می بیماری ،بیند می

 شود. بازی می هم

8 
زیواترین 
 نواز

اصلی 
 پسرک

 ۀاز هم
ای ه جنوه

طویعت 
توان  می

 لذت برد.

گوید این  شنود و با خود می پسرک نواز زیوایی می
ترین نواز دنیاست و در پی صاحب صدا  قشنگ

ها، خورشید، رودخانه و زمین  ها، گل گردد. پرنده می
هیچ کدام  اما این صدا از ننِ ،همه نواز خوبی دارند

پسرک دانست که  ،ها نوود. در پایان داستان از نن
 ها با یکدیگر است و حس بسیار نن ۀین نواز هما

 وجود او را در برگرفت. ۀخوبی هم

سه نرزو دارد که برای هر نرزو یک سنگ  قورباغهنفرینش اصلی های  سنگ 10
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خداوند  قورباغه نرزو
بهترین 
 است.

و بالفاصله نرزویش برنورده  اندازد میدر برکه 
همه را نرزوی  ،ین برکهد. غافل از اینکه اوش می

و شاید نرزوی دیگری به نفع کند  برنورده می
 قورباغه نووده باشد.

11 
بوکس  کیسه

 خوشمزه
اصلی موش 
 کوچولو

 

سعی  و بیند موش کوچولو یک سیب در راه می
ن چیز عایب چیست و به چه کند بفهمد ای می

فهمد که یک  خورد. در پایان داستان می دردی می
 است. هسیب خوشمز

12 
سایه در 
 بهار

اصلی 
 ها بچه

خودخواه 
نواشیم. به 
قوانین 
احترام 
 بگذاریم.

است و  اش کاشته جلوی مغازه پیرمرد چند درخت
این  ۀها در سای کند. بچه میها مراقوت  بسیار از نن

یک تریلی در کنار  روزیکنند.  ها بازی می درخت
. پیرمرد بسیار تالش شود یمها متوقف  نن ۀسای
. جا کنند هها جاب از کنار درخترا  کند که تریلی می
خوبشان را برای  ۀها هم ناراحت هستند که سای بچه

 اند. بازی از دست داده

13 

به کووتر 
اجازه نده 
اتوبوس 
 براند

فرعی 
 کووتر

به کارهای 
خ رناک نه 
 بگوییم.

این داستان ماجرای کووتری است که سعی دارد 
. در یدگو یماما اتوبوس به او نه  ،براند اتوبوس را

گفتن به کودک نموزش داده « نه» ،این داستان
 شود. می

14 
ماجرای 
 احمد و سارا

 اصلی احمد
به حرف 
بزرگترها 
 گوش دهیم.

ت و مادربزرگ خواب است. مادر احمد در خانه نیس
در غیاب او به  ،رغم هشدارهای مادرش احمد، علی

 دهد. سارا غذا می

15 
نرزوهای 
 رنگی

اصلی و 
فرعی 
و پسربچه 

های  بچه
 دیگر

همه با هم 
لذت بوریم و 
نرزوهایمان 
را حوس 
 نکنیم.

 .کرد پسربچه نرزوهایش را در صندوقی حوس می
، نرزوهایش بادبادک شدند. بعد به خواهش صندوق

ها نرزوهایشان را نقاشی  ها با دیدن این بادبادک بچه
بادکی بزرگ درست کردند و ها باد کشیدند و با نن

ز ه دل نسمان فرستادند. نسمان پر اها را ب بادبادک
 ها شد. رنگ بچه به نرزوهای رنگ

16 
لوخند 
 نیلوفر

اصلی 
 نیلوفر

خوب  ،لوخند
 است.

استان . او در داست کردهنیلوفر لوخندش را گم 
 کند. پیدا می لوخندش را در دفتر نقاشی خود

17 
بادکنکی 
 که شاد بود

اصلی 
 بادکنک

افراط و 
تفریط خوب 

 نیست.

خورد و  از صوح تا شب باد می ک بازیگوشبادکن
ترکد.  شود که می شود. ننقدر چاق می چاق می

، چون شود اما دیگر چاق نمی ،دوزند مش را میشک
 شود. کمش خارج میباد از درز ش
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18 
نی بدو که 
 دوغ نوردم

اصلی و 
 فرعی

پرخوری بد 
 است.

خورد. گناشک، مرغ، گربه و  پیرزن کمی دوغ می
کنند و هر کدام  یرزن طلب دوغ میسگ هم از پ

خورد تا  خورند، اما پشه ننقدر می مقداری از نن را می
 ترکد. می

19 
خواد  دلت می

ماست 
 بخری؟

اصلی و 
 فرعی

 دقت کنیم
برد که در خرید ماست  تنولک دوستانش را با خود می

 ریزند. به او کمک کنند، اما سراناام ماست را می

20 
منو بخوری 

 شی چاق می
ها شخصیت
 ی فرعی

پرخوری بد 
 است.

کند. در راه، مرد  فروشی فرار می یک کلوچه از شیرینی
گیرد کلوچه را بخورد،  بیند که تصمیم می چاقی را می

کند و بعد یک زن  اما کلوچه او را منصرف می
اندام... و بعد یک مرد الغر... نخر هم کلوچه نزاد  میانه

 شود. می

21 
با این صدای 

 زنگوله

ها خصیتش
ی اصلی و 
 فرعی

اعمال 
خ رناک 
عواقب 
 خوبی ندارد.

ها تصمیم  ترساند. جوجه ها را می گربه جوجه بچه
گیرند با بستن زنگوله به پای بچه گربه، از این کار  می

 او جلوگیری کنند.

22 
پسرا شیرن، 

مثل 
 شمشیرن

ها شخصیت
ی اصلی و 
 فرعی

پسر و دختر 
 فرقی ندارد.

روند و دخترها را با خود  ا میاحمدک به همراه پسره
ها را  افتد که دخترها نن برند، اما بعد اتفاقی می نمی

 کنند. مسخره می

23 

منم موش 
گرسنه/ 

خورمت  می
 درسته

شخصیت 
 اصلی موش

پرخوری بد 
 است.

. وقتی به نویسنده خورد یمموش گرسنه همه را 
ای در پایان داستان،  رسد، نویسنده با گذاشتن نق ه می

 کند. او را سد می راه

24 

وقتی 
نناکوچولو 
سرما خورده 

 بود

اصلی و 
فرعی/ 
نناکوچولو 
 و عمویش

زندگی بازی 
 است.

های  نناکوچولو یک عموی قدبلند دارد. او دوست زمان
تنهایی و بیماری نناکوچولو است. در این مواقع سخت، 

کند و او را  عموی خیلی قدبلند ننا با او بازی می
  برد تا همه گاهی او را باالی باال می کند. سرگرم می

کند  جا را بویند و نرام شود. گاهی هم برایش جادو می
 تا او را به شگفتی نورد. گاهی هم... .

25 
های  قصه
 کوتی کوتی

اصلی و 
فرعی 
کوت کوتی

ی و 
 دوستانش

با سیاست 
 باشیم.

کوتی، حکایت  های کوتی جلدی قصه ماموعۀ سه
زارپاست که به صورت ه های یک بچه بازیگوشی

 است. طنزنمیز و هنرمندانه روایت شده
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 ادبیات و بازی. 1ا1ا3
اسات. برخای ادبیاات را از     وجود داشتهبه ادبیات  از گذشته تا کنون رویکردهای گوناگونی

هدف اصالی  دیگر  ای اما عده دانستند، می محض هنر و رسالت هنر را القای زیوایی ۀمقول
این باورند کاه   پنداشتند. برخی نیز بر ادبیات را تعلیم و نموزش می یا یکی از اهداف اصلی

تاأثیر زباان    ،دهد. در حقیقت نموزش می به صورت غیرمستقیمیک هنر است که  ،ادبیات
ادبیاات اگار    ،بناابراین  تر است. دی به مراتب بیشتر و عمیقغیرمستقیم ادبیات، از زبان عا

 گذارد. اش اثر می ر ناخودنگاه خوانندهقصد تعلیم و تربیت هم نداشته باشد، ب
اما باید پذیرفت که ادبیات  بارۀ ادبیات کودکان نیز وجود دارد،هرچند نظریات گوناگونی در

کند.  همین قاعده بر نن صدق می ،کودک نیز اگرچه ماهیتی متفاوت از ادبیات محض دارد
ردید انتظارات ایشان از ت ساالن متفاوت است و بیبا بزرگ نیازهای مخاطوان کودکماهیت 

 است:ادبیات، انتظارات دیگری 
س گیارد کاه جان    گونه فرض کرد ادبیات کودک وقتی شاکل مای    توان این می»

شناساانه طلاب    هایی زیواایی  خویش، پاسخ های کودک از هستی پیرامون پرسش
کودک با تخیل، باازی، اسا وره و    ۀعاین بودن اندیش ،به عوارت دیگر ؛کند می

کناد کاه زباانی     سال را وادار میشناسانه به جهان پیرامون، بزرگ زیوایی رویکردی

 .(70: 1382)هاری،  «ر از زبان نموزش و تعلیم برگزیندغی
تاوان نقاش ادبیاات را در     پذیری اسات و نمای   دوران تعلیم ،دوران کودکی ،دیگرسوی از 

هاای کودکاناه    زیباا  ،تربیت و نموزش کودکان نادیده گرفت. نیاز غالب در دوران کودکی
نماوزد. باا تعریفای کاه از کاودک و       کند و می گوش پیوسته تاربه میبازیاست و کودک 

اسات.   پاذیر  تویاین  توجهی یستۀ دوران کودکی ارائه شد، هدف ادبیات کودک تا میزان شا
 های ناشناخته بوارد و باه او مااال تارباه     را به سرزمین مخاطب خودباید  ادبیات کودک

 بدهد: کردن 
کودک را به  ،کنند که در فرایند بازی ترها را متهم می برخی چون روالن بارت بزرگ»

کوشاند   می ، بلکهخود را بروز دهد ۀکنند تا خالقیت و نفرینش ویژ حال خود رها نمی

 .(72: همان)« ترها را به کودکان ارائه دهند تر از دنیای بزرگ مدلی کوچک
شاکلی کاه    کند، به هر ادبیات برای او خلق میهایی که  کودک باید بتواند در سرزمین

 کند.احساس تنهایی میان این در شود و نه مایل است، تاربه کند، نه چیزی به او تحمیل 
در دنیاای  شاود و   هاا نشانا مای    ذهن کودک در ایان سارزمین، زماانی کاه باا ناشاناخته      

 کند: ، دنیای دیگری را خلق میکند هایش گردش می داستان
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باازی ذهنای را    ۀکناد و مقولا   ا در شکل فیزیکی نن منحصر نمیکرفت بازی ر»
کودک است که بازیگوشانه از یک های موازی  کشد که محصول پرسش پیش می

و هر امکانی را باه   کند له دیگر و از پاسخی به پاسخ دیگر عوور میمسئله به مسئ

 .(71: همان) «گیرد طنز می
اند کاه   هایی خلق کرده داستان ناویسندگبعضی از ن های نماری این پژوهش، نمونهدر 

گیارد چاه بیااموزد و چگوناه      نموزشی دارد و این کودک است که تصمیم مای  ۀکمتر جنو
تاربه را برای کودک  ،نویسنده با اضافه کردن چاشنی طنز ،ها بیاموزد. در برخی از داستان

الاب یاک   برای نموزش یاک م لاب، یاک باازی را در ق     بعضی نیزو  است کرده خوشایند
در نقدپذیر است.  ،حال  ر جای خود ستودنی و در عیناند که هر یک د داستان طراحی کرده

 «کوتی های کوتی قصه»، «شادی ، بازی،  قصه» های ماموعه ،شده های بررسی میان داستان
 شایان ذکر است. از این منظر «خورده نناکوچولو سرما»و 

و  اسات  نویسی فاصاله گرفتاه   ود داستانکه از طرح معه «شادی ،بازی ،قصه» ۀماموع
 هاای عامیاناه تعریاف کارد؛     تی از قصاه پسامدرنیس ۀتوان نن را یک بازنفرینی به شیو می

، گاهی ها در این قصهگیری هستند.  غافلهیاان و  لحظات مملو از هایی سرشار از داستان
 لۀمسائ وبااره  شاود. د  زودی حل مای  نمایاند و به ای رخ می شرایط نرام است، سپس مسئله

هاا باه    له، اماا ایان مسائ   نخستین ندارد لۀمسئنید که ظاهراً رب ی به  دیگری به وجود می
 ها را به هم ربط و پیوند دهد؛ پیوندی تواند نن شوند که خواننده می ریزی می ای طرح گونه

ا نخی گذارد تا حوادث را ب خواننده میعهدۀ به  ، بلکهنورد ها را به وجود نمی که نویسنده نن
گذرد کاه گاره    شود و چندی نمی به نام سوویت به هم وصل کند. گره دوم نیز گشوده می

ماناد... بارخالف    نید و کودک همچناان در حالات تعلیاق بااقی مای      دیگری به وجود می
افزاید، تا زماانی   های بعدی بر نن می شود و گره های معهود که گره اول گشوده نمی قصه

تعاادل را باه داساتان     ،ن باا یاافتن گاره اصالی و گشاودن نن     که گره کور شود و قهرما
گاو،  می، حرکت رو به جلو، حادثه، گفتسرگر د،ننچه کودکان دوست دارن» ؛ چراکهبازگرداند

 .(23ا21: 1388)یافا، « ای از بیم و امید... تعلیق و نونوری با عنصر پیشگویی نمیخته
ارد و داستان سراسر تعلیق است. در اوج وجود ند نق ۀها  حتی در بعضی از این داستان

خورد. او تا پایان  بیند که از ابتدا همه را می دهم از این ماموعه، کودک موشی را می قصۀ
ترسد که خودش را هم  حتی میشود.  منتظر است بویند که بعد از این چه کسی خورده می
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لوتر بارود و باا یاک    دهد ج اجازه نمی ویرسد،  که موش به نویسنده می  اما زمانی بخورد،
 شود. بندد و اینگونه کودک غافلگیر می راهش را می ،نق ه

اما ناپایداری دیگاری باه    شود، ، ظاهراً مشکل حل میهای خسرونژاد در بعضی از قصه
 قصاۀ رسد. در  اوج هم نمی نق ۀماند و به  نید و داستان در همین س ح باقی می وجود می

. فقاط در چناد داساتان    یابد میتعلیق تا پایان قصه ادامه  اما اوجی وجود ندارد، نق ۀ ،همنُ
شود که نمودار، حرکتی رو به باال دارد و خط داستانی معهود به روشی نو ترسایم   دیده می

 .است شده
الی های داستان، سؤ است، اما در میانه ناپایداری خاصی به وجود نیامده ،در داستان دوم

نورناد و بارای    ها با هم ماست را مای  که چگونه این نید برای کودک خواننده به وجود می
ها را به  هایی که دختربچه داستان پسربچهدر رود. یا  تا نخر داستان پیش می ،گرفتن پاسخ

خواهند بدانند پیروز میدان کدام طرف  خوانندگان از همان ابتدا می دهند، بازی خود راه نمی
انگیز و با شاگردهایی کاه    ، اما هیاانلیاست و نویسنده اینگونه با طرح موضوعات معمو

ترین موضاوعات را در پرداختای    کشاند و ساده کند، کودکان را به دنوال خود می اعمال می
 .است شدهکند که گویی برای اولین بار طرح  ای عرضه می متفاوت به گونه

شتی اما بازگ روند، کردن دوستان خود می برای پیداتک حیوانات  تک ،در داستان پنام
اوج  نق ۀها در خود داستان نوود، داستان به سوی  بازی نن صحنۀدر کار نیست. شاید اگر 

شکلوفسکی معتقد است که نقش هنر در این است که اشیاء را برای ما نانشنا » :رفت... می
« شاود...  زدایی با دیدگاه جدید و سوک و طرح متفاوت اناام مای  نشنایی ،سازد. در داستان

 .(53: 1392)اخوت، 
اماا در پایاان    و معلولی به یکدیگر متصل نیستند، ها با نخ روابط علت در این قصه، صحنه

باه یکادیگر رباط پیادا      ،فهماد  خواهاد و مای   گونه که کودک می همان ،این حوادث همۀ
، روند نیند و می گربه و سگ می ،خورد و بعد از او نید و کمی دوغ می کنند. گناشک می می
ترکد. اول قصه، نویسنده قصه باودن مااجرا را    دهد، می دوغ را قورت می ۀهمپشه که  اما

ای کاه باا    ست و انفااار خناده   ا مدهای بعد همه بازیشاپی ،کند و به این ترتیب اعالم می
هاا باا    کند و اینگوناه ناام قصاه    شود، شادی را به ذهن متوادر می ترکیدن پشه ماسم می

 یابد. پیوند می ها ننپیرنگ 
کالغ،  ،شود. در راه دوم، تنولک گرسنه و برای خریدن ماست از خانه خارج می قصۀدر 

هاای   افتند. شخصیت ها برای کمک به تنولک راه می بیند و نن گربه، سگ و خروس را می
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هاا حشرونشار    کاه باا انساان    ندهسات   های کالسیک، حیواناات  ها نیز مانند قصه این قصه
یعنی ننچاه   است؛ عادت نمده ه معنای خالفعادت ب رقها، خ در فرهنگ»کنند. در واقع،  می

 ،هاا  در قصاه  . نیاد...  با محسوسات عقلی و تاربیات حسی و موازین عینای جاور درنمای   
« شاود...  یصاحوت ما   هاا هام   زنند و انسان نیاز باا نن   با انسان حرف می ءحیوانات و اشیا

 .(61: 1386)میرصادقی، 
 ۀگیاری از شایو   بهاره  ین نویسنده وجاود دارد، های ا توجهی که در داستان  شایان ۀنکت

های ادبی است که باه خوانناده    این شیوه از جدیدترین نظریه حقیقت، در فراداستان است.
 .(81: 1394)ذاکری و شمشیری، ورد بکند، به رمز و راز نفرینش داستان پی  کمک می
ایان  کناد. هادف اصالی     کساب مای   هاا  با این داساتان های جدیدی را  تاربهکودک 

ننچه را که باید بیاموزد،  ، بلکهگردد نمیخالی باز دستکودک  ، امانموزش نیست ،ها داستان
 ، چیزی نموخته  کودک از این داستان چه تواند بگوید ترین شخصی که می مهمنموزد و  می
 کودک است. خودِ

 کاودک را  ،دهاد  مای  اناام که هایی شی نتبا یک هزارپا  ،کوتی های کوتی داستاندر 
حاال خوانادن    کوتی اسات کاه در   کتاب ماجرای کوتی تمام صفحات این .کند سرگرم می

اینکاه بارای کاودک جاذاب      ها عالوه بار  بعضی از این داستان .باشد میهای خود  داستان
سات.  کوتی در خانه تنها ، کوتی«باد هرچه بادا»داستان نموزشی نیز دارند. در  ۀتند، جنوهس
 این کارهاا  ۀهمغافل از اینکه  ترسانند، ا میکوتی ر ند و کوتیکن حرکت می ءعضی از اشیاب

یاا  است.  شود که ترسش اشتواه بوده توجه میکوتی در داستان م د. کوتیده را باد اناام می
کوتی در حال راه رفتن است کاه برگای روی سارش     کوتی ،«زرد ترسناک»برای مثال در 

ک بارگ روی سارش   داناد فقاط یا    در حاالی کاه نمای    ،کشد میافتد و از ترس جیغ  می
 است. افتاده
 اسات و  متفاوتی پوشایده  های ، کفشپا دارد کوتی که هزار ، کوتی«ها نهنگ کفش»در 

دوساتانش باا   هر کفش صادای خاصای دارد.    دمپایی و...کفش ورزشی، مهمانی، چکمه، 
وجاه  بعاد مت  ، اماا کناد  کوتی اول گریه مای  . کوتیکنند یماو را مسخره  کوتی، دیدن کوتی

تر است و نواید به حرف دیگران  هایش قشنگ ش از صدای اشکهای شود صدای کفش می
ند لیوان اشک ریخت: چک، چاک...  کوتی ناراحت شد و ایستاد. چ اولش کوتی» توجه کند:

و به نظار خاودش   تر بود  هایش قشنگ مد. صدای کفشولی از این صدا خوشش نیا چک،
 (. 12ب، 1393زاده،  )حسن« ی دنیا بودترین صدا قشنگ ،هایش صدای نهنگ کفش
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رفات از   بارای بارون  هایی  حل گاهی به کودکان راه ،ها در ضمن این داستان زاده حسن
خودتاو نکان   »در  دهاد.  خاود مای   ۀ، ارضای نیازهاای کودکانا  مشکالت یا به عوارت بهتر

اشکال نداره  /خودتو نکن پیچ پیچی»: نورد میها را در ادای خوانندهکوتی  کوتی ،«پیچی پیچ
کاوتی نگااه    با تعاب به کوتی ،سدر مادر که از راه می. ()همان« در... دربه نخودتو نک /مادر
هر دو به خواند.  . مادر هم میخوانی کندبا او همخواهد که  کوتی از مادر می کند. کوتی می

باا  کاوتی   کاوتی است.  گلدان چینی محووب مادر شکستهروند، غافل از اینکه  نشپزخانه می
باه   ،در حقیقات  نورد. این داساتان  ، دل مادر را به دست میاست رفتهروشی که در پیش گ

 سیاست رفتار کند. در کارهایش با نموزد که کودک می
کوتی باه شارط گارفتن     کوتی پادرد دارد. کوتی مادر بزرگ کوتی ،«کاسوی»در داستان 

شاید بهتر است کاودک  الوته  ...دهد هر پا، پاهای مادربزرگ را مالش می ۀنوات به انداز نب
چیاازی را طلااب نکنااد و لااذت محواات خالصااانه را در  ،کااه در عااوض محوااتبیاااموزد 
 کاوتی  کاوتی هزارپاسواری بارای اینکاه   در که پدربزرگش  هایش تاربه کند؛ چنان داستان

شود تا چناد   دهد و باعث می هزارپاسواری می نشدوستا ۀبه هم ،سواری کند بتواند اسکیت
پدربزگ  ، اماهرچند مصداق یک محوت خالصانه استاین عمل، ردرد داشته باشد. روز کم

ندیشد که اگر محوت قرار شاید کودک مخاطب به این موضوع بیتا چند روز کمردرد دارد. 
پس لذتی در پی ندارد. اما شاید به ایان موضاوع    ردرد را با خود به ارمغان بیاورد،است کم

قدرشان گونه   اینپدرها و مادرها خیلی مهربان هستند و نیز  ها و هم فکر کند که پدربزرگ
 را بیشتر بداند.

 ۀگیرد خوانناده شاود. هما    میتصمیم  شخصیت اصلی ،«کوتی کوتیدنیا را بلرزان »در 
گیرد یک سااز   ها تصمیم می شوند. یکی از نن کالفه می کوتی کوتیها از خواندن  همسایه

همان  ، اماصدای او خالص شوند تا از شرّ ،نیا به او بدهدد ۀبهترین خوانند ۀبه عنوان جایز
، شاید با خوانادن ایان داساتان   دنیا شود.  ۀبهترین نوازند گیرد کوتی تصمیم می شب کوتی

گیرد و کاودک   ناام دهد، در عوض جایزه میاگر کارهای نزاردهنده ا کودکی بیندیشد که
 خندد. دیگری فقط به این ماجرا می

ماش   سرماخورده است و مادرش برای او نش کوتی کوتی ،«زای سرنشپزپیت» در داستان
کوتی این غاذا را دوسات    کوتی ، امااست کردهم دارد، درست های شلغ و نان لواش که تکه

ساوزد و بارایش پیتازا سافارش      ریزد. مادرش دلاش بارای او مای    ندارد و مدام اشک می
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هایش  کردن را برای رسیدن به خواسته  هگری ،شاید کودک با خواندن این داستان... دهد می
 بویند. فیدم

دهناد   کف پایش را قلقلک مای  ،کوتی پدر و مادر کوتی ،«کوتی سرما نخوری کوتی»در 
 ، اماا کناد  که بیدار شود و به مدرسه برود. اما او پادرد را برای نرفتن به مدرسه بهاناه مای  

پادرد خاود را فراماوش   ل است، شود مدرسه به دلیل بارش برف تع ی زمانی که متوجه می
هاای   بانتخاا  ،شخصیت داستان برای رسیدن به اهدافش ها، گونه داستان  در این. کند می

 کند. و در پایان داستان نیز احساس پیروزی می ای را تاربه نمیزانه شی نت
 ۀهای این ماموعه نیز به دنوال نموزش خاصی نیساتند و فقاط جنوا    بعضی از داستان

هاای   باه دلیال تسالط بار شایوه      حق این نویسنده گی برای کودک دارند و بهکنند گرمسر
 ۀاز عهاد  طنزپردازی و توانایی در ایااد ارتواط با خواننده از طریق زبان، بیاان و موسایقی  

 اسات؛  نمدهخوبی بر به بخشیدن به اوست،  کردن کودک و لذت  که همان سرگرم این مهم
و « یباشا  نقااش »، «هاای سا لی   اشاک »، «خوشامزه بستنی »توان داستان  برای مثال، می

هاای طناز فرهااد     در داساتان » توان گفت: های دیگر را مثال زد. به طور کلی، می ستاندا
تسالط   ۀدهند شود که نشان های طنزنفرینی دیده می ای از تکنیک زاده، تنوع گسترده حسن

 .(163 :1393)صفایی و ادهمی، « ها و الگوهای طنزپردازی است وی بر شیوه
کردن کودک اسات و    ها سرگرم ستند که رسالت نخستین ننههایی  کتاب ،سوم ۀدست

 ،شاده  هاای بررسای   در داستان ،برای مثال گیرند؛ های کودکانه قرار می یباز در سود اسواب
هاای ننااکوچولو دو    ابکت» چنین نثاری دانست: توان مصداق را می« های نناکوچولو کتاب»

هاا   خوانادن نن  ،توجه به تصاویر ها تصویری هستند و با اینکه کتابنخست  ویژگی دارند:
های دونفره است و همکاری و مشاارکت   ها مثل بازی رود. دوم اینکه خواندن نن پیش می
 (2: 1384)ساندبری،  «تر و کودک را نیاز دارد بزرگ

 داستان و هنر زندگی. 1ا2ا3
ناد کاه   ا ای سااخته و پرداختاه شاده    گونه  هها ب های نماری، برخی از داستان از میان نمونه

گالسر پرداخت.  ۀبر اساس نظری ها ی این داستانها توان به تحلیل و ارزیابی شخصیت می
شود و شخصیت برای ارضای نیااز، رفتااری را انتخااب     نیازی در شخصیت برانگیخته می

د و بعضای  زنا  هاا رقام مای    کند. بعضی از رفتارها پایان خوشی برای شخصیت داستان می
های داساتانی   نیاز به تفریح در شخصیت ،سراناام ناخوشی را در پی دارد. در این مختصر

 شوند. ها بر این اساس تحلیل می به دو نوع نیاز مخرب و سازنده تقسیم و شخصیت
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 تفریح مخرب. 2ا2ا3
فتاار  نادرستی ر شوند و به  ۀ داستان پشیمان میها در میان شخصیت ،ها داستان بعضی ازدر 

پردازناد. برخای از    برند. برخی نیز تاا پایاان عمار تااوان اشاتواه خاود را مای        خود پی می
گیرند و در  خود، رفتارهایی نابخردانه در پیش می ۀها به اقتضای نیازهای کودکان شخصیت

صاورت غیرمساتقیم عواقاب      ها باه  گونه داستان  شوند. این می داستان متوجه اشتواه خود
 نموزند. رست را به کودکان میهای ناد انتخاب

ترکد و دیگار نن   خورد که می بادکنک ننقدر باد می ،«بادکنکی که شاد بود»در داستان 
پشایمانی دیگار    زماانی کاه   ، اماا شود شود و از عملش پشیمان می بادکنک نخستین نمی

 گردد. سودی ندارد و نب رفته به جوی بازنمی
مااجرای کواوتری اسات کاه ساعی دارد       ،«ندبه کووتر اجازه نده خروس بخوا»داستان 
گفتن به کودک نموزش  «نه» ،. در این داستانگوید یماتوبوس به او نه  ، امابراند اتوبوس را
باا ایان    .«ناه »در جواب دیگران فقط بایاد بگوییاد   گاهی اوقات شما » شود، چون داده می
 .)همان(« کنید نه گفتن را تمرین می ،کتاب
ی دوستی با دشمن خود تالش برا کفشدوزک ،«شوی دوست می با منهی »داستان در 
زک دوست کفشدوشود.  غافل از اینکه این تالش به سراناام خوشایند منتهی نمی کند، می

 ، اماا کند که باه او نزدیاک شاود    تالشش را می ۀهم ،بنابراین دارد با عنکووت بازی کند.
 .اش برگردد کنند تا از خواسته دوستانش به او کمک می

اسب سفید و خرگوش با هم شادند و نیاز به تفریح  ،«سوز ۀاسب سفید و در» داستان در
هاا   گرگ ،و در پایان شوند خیلی از خانه دور می ، اماکنند ات سالم ارضا میخود را با تفریح

  دختربچه جای خ رناکی را بارای پنهاان   ،«باشک قایم»داستان در  کنند. ها حمله می به نن
وگرناه عواقاب نااگواری را     کند، نورد و ناات پیدا می شانس می ، اماکند میشدن انتخاب 

اشاتواهات را باه کاودک    هاا خ ارات ناشای از بعضای      گونه داساتان   این کرد. تاربه می
، تصامیم  اسات  رفتهسر  اش ، احمد که حوصله«ماجرای احمد و سارا»در داستان  نموزند. می
اراکوچولو غادا بدهاد و در داساتان عواقاب     های ماادرش باه سا    رغم توصیه گیرد علی می

 کند. خ رناک نن را تاربه می
 تفریح سازنده. 4ا2ا3

و  کاردن کاودک    بخشایدن و سارگرم    عالوه بر شادی ،شده های بررسی استانبعضی از د
، «لوخناد نیلاوفر  »شناساانند. در   کنند و مای  ها را به او معرفی می زیواییهای مؤثر،  نموزش
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گردد. کودک با خواندن این داستان، مفهوم  ن به دنوال لوخندش میشخصیت اصلی داستا
و  شامارد  مای  زیواایی زنادگی  شناسد و نن را یکی از عوامل  انتزاعی شادی و لوخند را می

های طویعت و جهان هستی را نادیده  نموزد که زیوایی به کودک می« زیواترین نواز»داستان 
 ای زیوابین داشته باشد. رد و دیدهنگی

نرزوهایش را پیدا کند. این داستان تا کند  به کودک کمک می «نرزوهای رنگی»داستان 
تواند نرزوهایش را به اشکالی  اندیشد که می دهد و کودک می به کودک ماال خالقیت می

که دوست دارد و تصاویر زیوایی از نن خلق کند. کودک داساتان نرزوهاایش را در   درنورد 
هاا ساهیم    شوند تا کودکان دیگر نیاز در نن  نرزوها بادبادک می ، اماکند صندوق پنهان می

 شوند.
خاوبی محافظات    از درخت خاود باه   حکایت پیرمردی است که «سایه در بهار»داستان 

ای دوسات   برای ساایه درخت را  ،ندکن این درخت بازی می ۀکه در سای کند و کودکانی می
 ،«های سوز صدای پای بزغاله»طور داستان   همینتوانند در زیر نن بازی کنند.  دارند که می
، در اوج بیمااری کشاد. کاودک    را به بازی و تفریحات کودکانه به تصویر مای نیاز کودک 
پیوندد، بدون اینکاه باه    بیند، به جمع ننان می می کودکان دیگر را در حال بازی زمانی که
 ساالن نظری داشته باشد.های بزرگ دغدغه
کوچولو  دهد. موش کوچولو را نشان می های موش ی نتهم ش «کیسه بوکس خوشمزه»

ترسد و  از نن نمی ،شناسد چون نن را نمی ، اماکند موجود عایوی را پیدا می ،در این داستان
تواناد از نن   کناد تاا بفهماد چگوناه مای      ننقدر با نن موجود بازی می ، بلکهکند دوری نمی
این  شود که متوجه می ،داستانیان در پا یسازد، ول د و کدام نیازش را مرتفع میاستفاده کن

 موجود عایب یک سیب خوشمزه است که خواص زیادی هم دارد.
ی انسانی بایاد بارا   هرکه شود  کودک متوجه می ،«های نرزو سنگ»با خواندن داستان 

هم به کودک  «نقای هندوانه»نیند.  سادگی به دست نمی اش تالش کند و نرزوها به زندگی
نقاای   بود و از زندگی لذت برد. وقتی که توان شاد ترین شرایط می در سخته نموزد ک می

تا زماانی کاه    کند و تالش می شود و غمگین نمیشود، ناامید  از صاحوش جدا می هندوانه
اش را  یک قاچ از هندوانه ،دارداگر پول نلذت بورد.  خود  ، از زندگیتکلیفش مشخص شود

ای کاه باه    داستان هم باه دلیال عالقاه    ند. در پایانشو می نیتأمفروشد و نیازهایش  می
در ازای بساتنی بدهاد و از    ،اسات  تمام چیزهایی را که خریاده  شود بستنی دارد، حاضر می

 مند شود. هخوردن بهر  ت بستنیلذ
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کاودک در دوران  هر دو به تفریح نیاز دارند.  مادر و کودک ،«روز ابری من»در داستان 
ایان کاودک شااد پیوساته      ، اماا دیگری ندارد شادی، خواستۀکی است و جز تفریح و کود
و در تمام داستان در حال کند  نموزد و در پی یادگیری است. کودک خود را سانسور نمی می

ن نیااز را در دروناش سارکوب    ایا  ، شدهمادر چون بزرگ  ، امازبانی است شی نت و شیرین
خواسات   زد. او هم دلش مای  میوخند کرد و ل ادرم از پشت پناره ما را نگاه میم» کند: می
 .()همان« از بس ندویده بود، یادش رفته بود ، امابدود

خااانم و  پیشاای» و« مدرسااه راهاای نیساات  تااا»، «فروشااگاه و ماان»هااای  داسااتان
 دهد. نیز اولویت تفریح و بازی را در شخصیت کودکان نشان می« ها بچه

ی ارتواط عاطفی با مراجاع باه تغییار    کوشد با برقرار مشاور ابتدا می ،درمانی در واقعیت
توانند مراجعان را وادار به خودارزیاابی   های ماهرانه می رفتار او بپردازد. مشاوران با پرسش

، ناه مشااور. گااهی    دهاد  های ارزشای انااام مای    کنند. الوته این مراجع است که قضاوت
 ,Wubbolding)ناد  کن حسب اتفاق و با اندکی تفکر، رفتارشان را ارزیاابی مای  مراجعان بر

درون ماتن، باه برقاراری     ۀ. نویسنده نیز این توانایی را دارد که با ایااد خوانند(56 :1998
االتی در ذهان  ساؤ  ،خوانادن داساتان  تردید در فرایند  بی ارتواط عاطفی با کودک بپردازد.

باه   ،کناد  را کنتارل مای   سال اویک بزرگبدون اینکه احساس کند و  شود کودک ایااد می
 پردازد. نظر در رفتار خود می ادیدزیابی و گاهی تار
 اهتین .3

نقش زیادی  ،بخشی به مخاطوان خود کنندگی و لذت سرگرم ۀجنو بر  عالوه ،ادبیات کودک
های مختلاف ارتوااط برقارار     ها دارد. هر داستان با کودکان گوناگون به شیوه در تربیت نن

نموزد و رشد  برد و هم می فاوت هم لذت میهای متعدد و مت کند و هر کودک با داستان می
 ۀگرفتن سه ماموع نظر با در ،شده داستان بررسی (100صد )در  توان گفت که کند. می می
  تانی با نیاز باه تفاریح برانگیختاه   های داس درصد شخصیت چهل، «کوتی های کوتی قصه»

 .است نمدهبه وجود گونه  بدین و حوادث داستان  است شده
ای باازی   کنندگی بارای کاودک دارناد و گوناه     سرگرم ۀها بیشتر جنو ستانبعضی از دا

مرتضی خسارونژاد از ایان منظار     «شادی،  بازی،  قصه» ۀنیند. ماموع ذهنی به حساب می
حااوی نماوزش    ،کننادگی  سارگرم  ۀعالوه بر جنوا  ،ها بعضی از داستانذکر است.  شایستۀ 

زاده و بعضای دیگار از    رهااد حسان  کاوتی ف  های کاوتی  خاصی به کودک هستند. داستان
شناساانه   هایی که توانمندی تحلیال روان  ها واجد چنین خصوصیتی هستند. داستان داستان
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دهناد. نیااز باه تفاریح در بعضای از       های گوناگونی به کودک نموزش مای  دارند، به شیوه
شود که کودک در پایاان داساتان، انتخااب شخصایت را      ای ارضا می ها به گونه شخصیت

خاورده   کند و این احتمال وجود دارد که از سرنوشت شخصایت شکسات   اشتواه ارزیابی می
اب کناد. بعضای از   رفتار دیگری را انتخ در زندگی خود، عورت بگیرد و در چنین وضعیتی

دهند که برای ارضای نیازهای اساسی خود،  خوبی به کودک نموزش می ها نیز به شخصیت
و کناد   ها را شاد می وجود دارد که هم نن در طویعت ای زیادیه از جمله نیاز به تفریح، راه

 افزاید. شان میهم بر عدد دوستان
 منابع

 ، اصفهان، فردا.2چ دستور زبان داستان،(، 1392) اخوت، احمد

 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم ،تهران ،اگر من خلوان بودم ،(1388) احمداکورپور، 
 یکاانون پارورش فکار    ،تهران ،ب و ج یگروه سن ،ستین یمدرسه راه تا ،(1374اکور ) یعل راندوست،یا

 کودکان و نوجوانان.
 کودکان و نوجوانان. یکانون پرورش فکر ،سوز، تهران ۀو در دیاسب سف ،(1368سرور ) ا،یپور
 کودکان و نوجوانان. یکانون پرورش فکر ،تهران، ، گروه جنواز نیواتریز ،(1365شکوفه ) ،یتق

درمانگری و مشاوره؛ اصول، فنون  های نوین روان نظریه(، 1395مسعود و سید محمد غروی )بزرگی،  جان
 ، تهران، سمت.های فرهنگی و م ابقت

 .زیشواو ،تهران ،یا قهوه(، 1383الله ) ،یجعفر
 .زیشواو ،تهران، الف و ب ی، گروه سنفروشگاه و من ،(1383شونم ) ،یمتق یجواد
 .یفرهنگ یعلم ،تهرانج، و  ب ی، گروه سنخروسک گرفته بود که یبوق ،(1387حامد ) ،یویحو

 .زیشواو ،ب. تهران ی، گروه سنمن یروز ابر ،(1382هدا ) ،یحداد
 .زیشواو ،تهران، ب ی، گروه سنمن یروز ابر ،(1382) هدا ،یحداد اااااااااااااا

 .یفرهنگ یعلم ،تهران، ب ی، گروه سننرزو یها سنگ ،(1386فرهاد ) زاده، حسن
 کودکان و نوجوانان. یکانون پرورش فکر ،تهران ،کوتی را بلرزان کوتی ایدن ،(الف 1393) اااااااااااااا
کاانون پارورش    ،، تهران2ج ،کوتی کوتی یها قصه ،کوتی کوتی ینخور سرما ،(ب 1393) اااااااااااااا

 کودکان و نوجوانان. یفکر
ای  ، با مقدماه رویکردهای نقد و نظریۀ ادبیات کودکهای ناگزیر؛  دیگرخوانی(، 1387) مرتضی ،خسرونژاد

 از پروفسور پیتر هانت، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 .ینستان قدس رضو ،، مشهداون شب که بارون اومد/ موشه لب بوم اومد ،(الف 1388) اااااااااااااا
 .ینستان قدس رضو ،، مشهدچه شنگوله یشیزنگوله/ گربه پ یصدا نیبا ا ،(ب 1388) اااااااااااااا
، مشهد، نستان قدس / دخترا موشن، مثل خرگوشنرنیمثل شمش رن،یپسرا ش ،(ج 1388) اااااااااااااا

 .یرضو
 .ینستان قدس رضو ،مشهد ،؟ی/ سوار اتوبوس بشیبا من دوست بش یایم ،(ح 1388) اااااااااااااا
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نساتان قادس    ،مشاهد  ،؟یراسات بخار   قصۀ هی ؟یخرماست ب خواد یدلت م(. د 1388) اااااااااااااا
 .یرضو

پاور،   کاان یاکورن رگر،یتصاو  ،یش یباغ م ی/ شغال تویش یچاق م ی(. منو بخورز 1388) اااااااااااااا
 .یمشهد: نستان قدس رضو

 .ینستان قدس رضو ،، تهراندروغ نوردم قصۀبدو که دوغ نوردم،  ین ،(ط 1388) اااااااااااااا
مشهد: نساتان   ،یمفاخر یعل رگر،یدرسته، تصو خورمت ی(. منم موش گرسنه/ مو 1388) اااااااااااااا
 .یقدس رضو
نستان قدس  ،مشهد ه،یریخ نیراش رگر،ی، تصوعروس من از تو/ نواز تو از من ،(ها 1388) اااااااااااااا

 .یرضو
نساتان قادس    ،، مشهدمونمتنها ب اش همه دیمن که ماه بلند نسمونم/ چرا با ،(ی 1388) اااااااااااااا

 .یرضو
 کودکان و نوجوانان. یکانون پرورش فکر ،تهران ،من ینب یها بال ،(1376) هیراض ،یسلماس دهقان

های شیرین  های قصه داستان بررسی مفهوم هویت در ماموعه»(، 1394ذاکری، مختار و بابک شمشیری )
 .3 ، ش6 ، سم العات ادبیات کودک، «شادی ، بازی،  قصهمغزدار و 

 ،تهاران گروه سنی الف،  ،ی، برگردان فروغ جمالنناکوچولو سرما خورده بود یوقت ،(1384) نگریا ،یساندبر
 .اتیادب کیپ
 موتکران. ،تهران ،الف ی، گروه سنباشک میقا ،(1391برزو ) ،یزدیسر

تهاران،   (،1390اا 1300کودکان و نوجوانان ) برندۀهای  کتابشناسی کتاب(، 1392شکرنبی زاهد، حمیده )
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 .زیشواو ،تهران، الف و ب یگروه سن ،یرنگ ینرزوها ،(1383محمدرضا ) شمس،
 ،یانیقاد  ،تهاران    ،الاف و ب  یگاروه سان   ،گار ید یهاا  جشن تولد ق ار و قصاه  ،(1386مژگان ) ،یخیش

 بنفشه. یها کتاب
هاای فرهااد    های طناز در سااختار پیرناگ داساتان     یکنمود تکن»(، 1393صفایی، علی و حسین ادهمی )

 .166ا119، صص 32، ش زبان و ادبیات فارسی، «زاده حسن

 .زیشواو ،تهران، ب و ج ی، گروه سنسوز های بزغاله یپا یصدا ،(1385سوسن ) س،یطاقد
کودکان  یکانون پرورش فکر ،تهران، ب الف و ی، گروه سناحمد و سارا یماجرا ،(1364فرشته ) طائرپور،

 و نوجوانان.
 .زیشواو ،تهران، ب ی، گروه سنها و بچه خانم یشیپ ،(1386فرهاد ) ،یفزون
 .زیشواو ،تهران، الف یگروه سن لوفر،یلوخند ن ،(1382پور، اکرم ) قاسم

 .زیشواو ،تهران، الف ی، گروه سنبوکس خوشمزه سهیک ،(1381) زیکامو کاکاوند،
 .زیشواو ،، تهراناردر به هیسا ،(1379مهدخت ) ،یکشکول
 تهران: محراب قلم.، ب و ج یگروه سن ،13چ ، سوت فرمانروا ،(1391) وایفر کلهر،
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 یکاانون پارورش فکار    ،تهران ،الف و ب یگروه سن ،؟یشو یبا من دوست م یه(، 1382مژگان ) کلهر،
 کودکان و نوجوانان.

، ترجماۀ مهارداد فیروزبخات،    خصای شناسی ناوین نزادی ش  نظریۀ انتخاب؛ روان(، 1382گالسر، ویلیام )
 تهران، رسا.

 ، ترجمۀ کیوان سپانلو و الدن گنای، تهران، سوزان.نوجوانان ناخشنود(، 1387) ااااااااااااااا

 ، تهران، سخن.5چ  ادبیات داستانی،(، 1386) میرصادقی، جمال

کاانون   ،تهران، الف یوه سنگر ،ی، زهرا احمدۀ، ترجمبه کووتر اجازه نده اتوبوس براند ،(1386مو ) لمز،یو
 .کودکان و نوجوانان یپرورش فکر
-68، کتاب ماه کودک و نوجاوان، صاص  «رویکرد ادبیات کودک: تعلیم یا لذت(. »1382هاری، محسن )

74 . 
، تهاران،  2، ترجماۀ مهارداد تهرانیاان راد، چ   ها داستان بنویسایم؟  چگونه برای بچه(، 1388) یافا، مانوراما
  سروش.
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