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 هشتاد یدهه کودک ادبیات در خداشناسی شگردهای یشناسانهآسیب بررسی

 

 با ارتباط جهت در انسان براي ستراهي وجوگر، جست دوم يمرتبه در و دارد ادبي يصبغه تربيش ديني ادبيات

 ادهاستف با توانندمي نويسندگان و است موجودات تمام و هستي يسرچشمه خدا الهي، بينيجهان يپايه بر. خدا

 . باشند نوجوانان و کودکان براي خدا شناخت گشايراه ادبيات و هنر از

 يدهه در خداشناسي، يبرگزيده هايکتاب در خداشناسي شگردهاي يشناسانهآسيب بررسي در حاضر پژوهش

 خراجاست و مأخذ هايمتن بررسي و تحليل با و است توصيفيتحليلي پژوهش، اين روش. استشده تدوين هشتاد

 . است شده انجام برگزيده، هايکتاب از نياز مورد موارد

 طبيعت، راه از خداشناسي: از عبارتند که است شده بيان ها،کتاب اين در شدهمطرح خداشناسي هايراه ابتدا در 

 شييده محتوايي و سيياختاري شييناسيييآسيييب هاکتاب اين آن، از پس. علمي و ديني هايآموزه دعا، ها،نعمت بيان

ست سيب. ا سيآ شکاالتي يبرگيرنده در ساختاري شنا شنا، هايکلمه کاربرد چونهم ا ستقيم بيان ناآ  الب،مط م

سب عنوان ستفاده و نامنا سيب و شودمي محاوره زبان از ا سيآ  حس نکردنتحريک چون مواردي محتوايي شنا

 بر عالوه. گرفتمي بر در را شيييعارگونه هايجمله از اسيييتفاده و کودکان براي مفاهيم نبودندرک قابل کنجکاوي،

 اندهگرفت قرار بررسي مورد هاکتاب اين در ،... و ديد يزاويه پردازي،شخصيت پيرنگ،: جمله از داستان عناصر اين،

ستفاده شعر از که مواردي در و سيقي چگونگي و کيفيت به ايمکرده ا شاره شعر مو ست شده ا  ينقد انتها در و ا

 که يافت دست نتيجه اين به خداشناسي يزمينه در شده منتشر آثار بررسي با نگارنده. است شده آثار اين بر کلي

سندگان تربيش ستان ن يينه. در زماندکرده معرفي کودکان به را خدا طبيعت راه از شاعران و نوي صر دا ا ب يزعنا

 يافکنکشمکش، گره يرنگ،مانند پ يازآثار فاقد عناصر داستان يمهم آن، برخ هاييژگيو و يتوجه به قالب داستان

دچار ضعف  ياما برخ اند؛کرده استفاده يشدر آثار خو يمختلف هاييهشاعران از آرا يزاشعار ن يو ... است. در بررس

شان ا يفتأل س يرادبوده و در آثار ست. ب يقيدر مو شده ا شاهده  س يدارا يزآثار ن تريششعر، م  و ييمحتوا يبآ

 .داننوشته شده ينيد يمآثار منطبق با تعال يتمام يني،د يمانطباق با تعال يينههستند و در زم يساختار
 

  يو خداشناس کودک ديني، ادبيات: هاهواژ کلید

 

 

 


