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 چکیده

این ادبیات  با ادبیات کودک کشورهای پیشرفته و نیز آثار مقایسه ی ادبیات کنونی کودک کشور ما

ه ارائه کرده نشان می دهد ک—به عنوان آغازگر ادبیات نوین کودک ایران—بانبا آنچه جبار باغچه

رهنگی و نظر از تأثیر مسائل اجتماعی و فادبیات کودک ما آنگونه که باید پیش نرفته است. صرف

ینه رسد که عدم وجود نقد روشمند، یکی از علل عمده در این زمیدیگر مسائل بیرونی، به نظر م

و --« ادبیات کودک » ای که اصول و مبانی خود را بر خود بی وجود نظریهاست و نقد روشمند نیز 

بنا گذاشته باشد، تحقق نخواهد بافت.—ونیرنه عوامل بی  

-شده یکسان فرض« یات کودک ی ادبفلسفه»و « ی ادبیات کودک نظریه»بنابر باور این پژوهش 

 فرض دیگر این است که ادبیات کودک وجودی مستقل از ادبیات است و شامل آثاری استاند. 

ا به که قدرت برقراری ارتباط با کودک را دارا هستند. پس در ادبیات کودک چیزی است که کودک ر

رو، برای از همیندهد. خواند و نیز در کودک چیزی است که به این دعوت پاسخ میخود می

و « کودک»--کشف ماهیت، هدف و روش ادبیات کودک، این پژوهش از تحلیل هر دو سوی ارتباط

تجریدی است و واحدهای  -روش پژوهش حاضر، تأویلیبهره برده است. --«ادبیات کودک » 

-، افسانه«ادبیات کودک»های کودکی، و واحدهای تحلیل در نظریه« کودکی»تحلیل در مفهوم 

ای ایرانی بوده است.ه  

های و سازه—نگار انگلیسیشاعر و پرده—ی ویلیام بلیکتنی بر نظریهبپژوهش حاضر م

-هکوشید در یک با هم نگری در نظری—دارمعصومیت و تجربه و معصومیت نظام—پیشنهادی وی

هم  وتر ها را بارورتر و گستردهی تعلیم و تربیت، این سازههای روانشناسی، فلسفه و فلسفه

ه ن« کودک»معنایی ویژه بخشد. مطابق با این معنا « کودکی»تر سازد و به مفهموم ویراسته

اند، هگرایان پنداشتاند، هدف و نه آنچنان که جامعهآنچنان که برخی رویکردهای رمانتیک انگاشته

همچون فرایندی است که هر لحظه در کار شدن است و مسیر این شدن وسیله است. بلکه او 

 مسیری که همچوناست. —از طریق عبور از تجربه—دارگذر مدام از معصومیت به معصومیت نظام



 

 

زرگانی ی بشود. این با هم نگری در نظریهتر از پیش پیموده میحلقه هرمنوتیکال فهم هر بار فربه

های بسیاری با ها و هماهنگیاریکسون، مازلو، پیاژه، کلمن و دریدا همخوانیهمچون فروید، 

 نظریه بلیک مشاهده نمود.

ها از آن رو به عنوان های ایرانی نیز به مشاهده انجامید. افسانهاز سوی دیگر تحلیل افسانه

-انی دورهمه اند ارتباطی ژرف با کودکانها نتوانستهگزیده شدند که طی قرنواحدهای تحلیل بر

 ها، کامالً گویای حرکتهای ایرانی نشان داد که طرح افسانهها برقرار نمایند. تحلیل افسانه

تا  ازدار از طریق عبور از تجربه است. بنابراین هر افسانه از آغمعصومیت به سوی معصومیت نظام

ت توان گفشکل میپیماید. به این پیماید که کودک در رشد خود میپایان همان مسیری را می

بارتی و به ع—دارکه هدف ادبیات کودک تسهیل فرا بالیدن کودک از معصومیت به معصومیت نظام

  است.—دیگر تسهیل فرایند خودشکوفایی او

دهایی است، که با شگر« تمرکززدایی»در نتیجه تحلیلی مشابه، روش ادبیات کودک نیز در کل، 

پایان »و « یا خود فاش سازی—خودنمایی»، «سازینهوارو»، «اغراق»، «مداخله روای»همچون 

یابد.تحقق می« خوش  

 پیش از این کارآیی خود را در تأویل و هم نقد سرودهای شاعرانی معصومیت و تجربه که نظریه

مندی های ایرانی نیز توانمعاصر کودک ایران نشان داده بود اینک توانست در تأویل و نقد افسانه

که در این پژوهش —های ایرانیبندی تازه از افسانهی یک طبقهد. ارائهخویش را آشکار ساز

های این توانمندی است. نیز یکی دیگر از جلوه—صورت گرفته است  

جهان و  های معاصر ادبیات کودک ایران، تأویل و نقد آثار کالسیک ادبیات کودکتأویل و نقد داستان

ر های تازه برای سنجش و ویرایش هرچه بیشتزمینههای مردمان اروپا نیز تأویل و نقد افسانه

فراهم خواهند آورد. —در تحقیقات آینده—ی مورد بحثنظریه  
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