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 چکیده

حدی از دستت بددتد و در متواردی بته ابت ار گونه ادبی اعتبار خود را تاینمحور است، موجب شده که اای آموزشرواج این تلقی که ادبیات کودک، پدیده

ترین ددف رساله حاضتر، نقتد رویدترد آمتوزش محتور در ادبیتات دای ادبی به این معضل، توجه کافی نشده است. اصلیتعلیم و تربیت بدل شود. در پژودش

رویدرد آموزش محور، نگاه به زیبایی بیشتتری نگتادی ابت اری استتا امتا ه قراردادی است. در ای واقعی و نچون پدیده محور دمکودک و اثبات رویدرد زیبایی

گاه زیبایی، عنصر ذاتی و درونی ادبیات کودک، و ماده آموزشی، عنصر عرضتی که اگر قرار باشد برای ادبیات ذات قایل شویم، آنرویدرد زیبایی محور بر آن است 

ای کتم و بتیش مفهوم دنر در برابر مفهوم آموزش به کار رفته است. منظور از آموزش، تأثیر بر مخاطب نیست، زیرا دتر پدیتدهو بیرونی آن است. در این رساله 

ر در جا مفهوم تعلیم و تربیتی آن است، یعنی: فرآیندی با قصد و طرح اولیه به منظور ایجاد تغییرات نستبتاً ً پایتداتأثیری در پی دارد. مقصود ما از آموزش در این

نظر از محقت  کوشتیم صترفشویم: محور نظری، محور تاریخی و محور نقد و بررسی. در محور اول )نظری( میمخاطب. برای پیگیری بحث از سه راه وارد می

نر و بتازی و اصتالت قایتل تحق  آن را اثبات کنیم. رویدرد رساله در تعریف دنر از طرفی نظریه دمسانی د "امدان"شدن یا نشدن ادبیات کودک در عالم واقع، 

چنتین از اعتبتار بیشتتری کته دیتدگاه ر ادبیات کودک و از طرفی مشارکت حس و عقل در روند خلت  دنتری استت. دتمشدن برای لذت و بازی و تخیل د

دایی در اثبات ظرفیت ادبیات کودک در خل  معانی متنوع در ذدن مخاطبان متنوع و نی  نسبت درمنوتیت  محور در نظریه ادبی معاصر داراست بهرهمخاطب

ایم نشان ددیم که قید مخاطب )کودک( در ادبیتات کتودک ل ومتاً متانع نتان بتودن ایم.  در محور نظری کوشیدهبردهادبیات کودک  درمحور با دیدگاه زیبایی

ستازد. از ایتن چنین تفاوت نسلی بین نویسنده ب رگسال و خواننده کودک ل وماً ادبیات کودک را تصنعی، اقتدارگرایانه و یدستویه نمیادبیات کودک نیست. دم

تترین تردا نی  به کودکی و ادبیات کودک نیاز دارند. بین ادبیات کودک و ادبیات ب رگسال تفتاوتی نیستت مگتر از ناحیته مخاطتب. یدتی از مهمذشته ب رگگ

نه را فرض کترد کته توان داستان یا شعری کودکادای ما در محور نظری برای اثبات ذاتی بودن زیبایی و عرضی بودن ادداف آموزشی این است که: میاستدالل

شناستانه و جتودره ادبتی توان اثری را فرض کرد که ادبیات باشد ولی از وجتوه زیباییاش( شدل نگرفته باشد، اما نمیبراساس ادداف آموزشی )به مفهوم علمی

ددتد تحتوالت محوری است که نشتان میاییمحوری به زیبخالی باشد. در محور دوم )تاریخی( اتدای ما بر سیر تحول تاریخی مفهوم ادبیات کودک از آموزش

زمانی معناداری میان اولویت یافتن عنصتر زیبتایی در بستگی و دمگونه ادبی، تعریف آن را به سوی زیبایی محوری سوق داده است. در این میان دمتاریخی این

محور سوم )نقد و بررسی( نی  ذاتی بودن زیبایی و اصل نبتودن شود. در ادبیات کودک و به رسمیت شناخته شدن دوران کودکی در جوامع بشری مشادده می



 

 

ایتم. درواقتع تاکیتد )ایتران( نشتان داده سفر به شهر ستلیمان)انگلستان( و  دری پاتر)فرانسه(،  شازده کوچولودای آموزش را از طری  تحلیل ساختاری داستان

 .گیرددا سرچشمه میشناسانه آندای زیباییدا نیست، بلده از ارزشة تاثیرات آموزشی آنایم که ارزش و یا ماندگاری این آثار در درجه اول به واسطکرده
 


